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අනු 

අංරය 

සම්පුර්ණ  ම අම  ය ංශය / 

ේ ප ර් ේම්න්ු/ 

ජ යර රි ස්ථ  ය 

ලිපි ය ය තිර 

හවඳුනුම්ප්  

අංරය 

  ුජ කිසියම් ේස යයරට 

අය්   ම් එම 

ේස යය 

ේස යයට 

ඳවඳුණු දි ය 

ේස යය 

  ජ රළ 

දි ය 

ේස යය අයසන් 

කිරීමට ේහ ුය 

(ේස යේයන් පහ 

කිරීම/   ුජ 

අ හවජ ය ම/ 

අර ර්යක්ෂම  යය 

ේහ ුේයන්  විශ්ර ම 

තවන්වීම) 

 

ේස යේයන්     

පහ රේළ       

 ම් එයට      

ේහ ු 

 

1.  අකුරැස්ස ගමගේ 
ජගත් අග ෝක් 
කුමාර් පීරිස ්

රබර් සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
(ප්රධාන ාාර්ාායා   

ගනො 15/3, 
පල්ලිාවත්ත, 
වැලිගේරිා. 

683023728V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

1999.11.01 2011.08.16 ගසේවා  
අවසන් කිරීම 

වයාජ ශිෂ්ය 
ාාර්ාා 
ෙර් ාාක් 
ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

 

2.  අතාවුෙ 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ගබෝගපගගෙර 
නියන්ති ගබෝපගේ  

පන්විය ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

55,           
ගෙවටගම, 
මක්ාානිගම. 

755802719V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1998.12.15 2011.01.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

3.  අත්තනාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
සුගේධා සත්සරා 
කුමාරි 
අත්තනාාා 

වන සංරක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව - 
මාතගල් දිස්ත්රික්  
වන නියධාරී 
ාාර්ාායා 

18/6,     
වයේවත්ත, 
නාරංවය, 
හන්ගෙස්ස. 

806853143V වන ක්ගෂ්ේත්ර 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2001.05.02 2012.10.16 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

4.  අදිාාරි 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ජාරත්න 

වී පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන ආාතනා, 
බතයගගොඩ 

හිෙමඩාාා, 
ගල්ාැටිගම. 

660351590V ාේාරු ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන ාේාරු 

1989.11.13 2009.06.06 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

විනා 
නිගාෝගාක් මත 

 

5.  අබ්දුල් සයාේ 
අසාේ සාතික්  

හින්දු ආගක ා හා 
සංස්ාෘතිා ාටයුතු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

108,    
ාාට්ටුප්පල්ලි පාර,             
ඒරාවූර් 3 ඒ. 

871541752V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2011.04.02 2012.05.22 තනතුර  
අතහැර ාාම 

- 
 

 



6.  අබ්දුල් ාරීේ           
ගමොහමඩ් නිසාර් 

රාජය ාාෂ්ා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 10,      
පල්ලිා ගෙොර පාර,          
ගෙහිවය. 

651551358V ාාෂ්ා පරිවර්තා 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.05.16 2011.11.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

-  

  

7.  අබ්දුල් ාාෙර් 
ගමොහමඩ් මසීන් 

ාෘෂිාර්ම 
පර්ගේෂ්ණ ස්ථමිානා, 
සීතාඑළිා 

245/2        
මාතගල් පාර, 
අකුරණ. 

632120869X පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

1992.12.01 2009.08.15 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

8.  අක ත් උොංග 
රූබසංහ 

සංස්ාෘතිා හා ායා 
ාටයුතු අමාතයාං ා 

391,       
අළුගෙණිා, 
ෙේපහය. 

852500697V මධයස්ථමිාන 
ාාර්ාා සහාාා 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2007.08.20 2011.05.23 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

9.  ආනන්ෙ වික්රමසංහ 
අගේපිටිා 

ගීයා ආොාේ 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො 2/2,      
ගෙවන පටුමග, 
රත්මයාන. 

531683145V නිගාෝජය 
ගාොමසාරිස් 

ගීයා ආොාේ 
ගසේවා 

1981.08.03 2007.12.14 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

ගාොළඔ 
මහාධිාරණගේ 
HC/4027/07 
නඩුගේ තීරණා 
අනුව හා 
රා.ගසේ.ගාො අංා 
PSC/DP/2011-
01(01) හා 
2013.06.14 
දිනැති ලිපිා අනුව 
 

 

10.  ඇල්ගෙනි 
පතිරැන්හැදියාගේ 
උපාලි ජාසරි  

වාරිාගපොය 
ප්රාගීයා ගල්ාේ 
ාාර්ාායා 

102,           
නාබුගය වත්ත, 
පැල්යන්ගෙණිා, 
මාස්ගපොත. 

660791965V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1988.11.15 2013.03.12 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

11.  ඉදිරිමුණි චාක න්ෙ 
අමල් ෙ සල්වා 

මා  හා ගතල් ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා- 
අගුණගාොළපැයැස්ස 

සහන කිංස්වුඩ් 
වත්ත,     
පරවාහැළු, 
ාැකුණදුර,     
මාතර. 

723523591V වැඩසටහන් 
සහාාර 
(ාෘෂිාර්ම  

ආශ්රිත නියධර ගණා 2006.03.06 2010.06.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

12.  ඉගනෝාා  යාම  
ගමගේ 

අධයාපන ප්රාා න 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො 229/3, 
රත්මල්ගෙනිා 
පාර,       
පන්නිපිටිා. 

768582165V සහාාර 
ගාොමසාරිස් 

ශ්රී යංාා අධයාපන 
පරිපායන ගසේවා III  

2005.08.01 2012.04.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 



13.  ඉරංග චන්ද්රනාත් 
කුමාරසංහ 

පුනරුත්ථමිාපන හා 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංස්ාරණ 
අමාතයාං ා - 
ප්රජා පාො 
විග ෝධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගල්වරුසා පාර,   
ඔරුවය, 
අතුරුගිරිා. 

770090636V වැඩ පරීක්ෂ්ා ගෙපාර්තගේන්තුගත 2008.07.01 2012.01.09 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

14.  ඉස්ගතෝේබු 
මුෙලිගේ ගරෝහිත 
ගුණවර්ධන 

නීති ගාොක ෂ්න් සාා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

533/2,       
නවගමුව ෙකුණ, 
රණාය. 

751712529V රිාදුරු II"ආ" රිාදුරු ගසේවා 2013.02.01 2013.06.07 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

ගනොසැයකිලිමත් 
හා අසතුටුොාා 
ගයස රාජාාරි 
කිරීම  

 

15.  ඒානාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
නිල්ක ණී 
ඒානාාා  

මාතගල් ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

ඉීෙගගොල්ය, 
මාදිගපොය. 

626180638V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1984.08.01 2014.02.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

16.  ාංාානමගේ 
සුනිල් ජාවීර 

ජාතිා උීභිෙ 
උෙයාන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
සුවහස් මල් ගසවන 

අංා 246/3, 
ගෙල්ගහවත්ත, 
පමුණුව පාර, 
මහරගම. 

642861638V උෙයාන 
ගාොන්ගෙොස්තර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 1988.09.21 2011.09.02 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

17.  ාංාානි 
ගමරායයාගේ 
චමරි ගසේවන්දි 
ආරිාොස 

උෙයාන ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා 
ගන්ගනොරුව 

59,            
ඉඹුයාන, 
රුවන්වැල්ය. 

707412119V පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2011.09.05 2012.06.12 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

18.  ානපතිප්පිල්යයි 
අරිානාාගේ 

හින්දු ආගක ා හා 
සංස්ාෘතිා ාටයුතු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ඉලුප්පයි, 
අඩිචිගචනයි, 
ාණ්නන්කුඩා, 
මඩායපුව. 

701032390V සංවර්ධන 
සහාාර (හින්දු 
සංස්ාෘතිා  

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2005.08.01 2009.07.03 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

19.  ාරුණාරත්න 
දිසානාාාගේ 
වජිර ප්රසන්න 
දිසානාාා 

ජාතිා 
ගාෞතුාාගාර 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ජාන්තා ගේඩර්ස්  
බාගර්,          
මීවිටිා,      
ාෑගල්ය. 

722121686V ගාෞතුාාගාර 
සහාාා 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2012.04.24 2012.04.25 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

20.  ාස්තුරි ආරච්චිගේ 
සුෙත් තුෂිර කුමාර 

පුරාවිෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 34/121/03, 
රජගයතැන්න, 
අේපාර. 

792980082V ාේාරු III ගෙපාර්තගේන්තුගත 2008.07.01 2010.10.25 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 
 

අේපාර 

මගහේස්ත්රාත් 

අධිාරණගේ 

අංා 7596/ 

ෙරණ නඩුගවන් 

වරොරු වීම  

 

 



21.  ාහදූව ගහේරත් 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
චාක න්ෙ නියන්ත 
කුමාර  

ාටාන ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

5,  
මානගේරිා, 
ගාොච්චිාගඩ්. 

723421659V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  2001.12.03 2010.10.18 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

අංා 93 
ගාොන්ෙගේමුල්ය 
ග්රාම නියධාරි 
වසගේ ගසේවා 
ාරක න් සටිාදී 
කූඨ ගල්ඛන 
සැාසීම හා අාථමිා 
ගයස 
ගේවාසීන්ගගන් 
මුෙල් අා කිරීම 
 

  

22.  ාහවිටගේ ගෙොන් 
අසංා ඉන්ද්රජිත් 

රබර් සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
(ප්රධාන ාාර්ාායා  

ගනො.202,       
පරණ පංසය පාර,  
කුඩා ගගෝනදූව, 
ගමොගරොන්තුඩුව. 

830292403V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
111 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2012.05.02 2012.05.08  තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

23.  කිරි ඇල්යගේ 
අගබ්වර්ධන 

ජාතිා 
ගාෞතුාාගාර 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

249/5,  
රතනගජෝති මාවත, 
ගගොඩිගමුව, 
රත්නපුර. 

630780802V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා 
සහාාා- II 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2001.10.01 2012.04.24 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

24.  කුමාරසාක  
සවාජිනි 

ාේාරු හා ාේාරු 
සබඳතා අමාතයාං ා 

අංා 5,  
ගබොස්ගවල් 
ගපගෙස,     
ගාොළඹ 06. 

736861488V ගණාාධිාාරි ශ්රී යංාා 
ගණාාධිාාරි 
ගසේවා 

2002.02.01 2011.04.30 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

25.  කුරුකුය 
ආරච්චිගේ ගෙෝන 
සුරංගා මගනෝරි 
නානාාක්ාාර 

රාජය ගිණුේ 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

59,           
ාඳුගබොඩ, 
ගෙල්ගගොඩ. 
 

 ව ට සිටි  

ලිපි ය 
අංා 27,  
ලිප්ටන් ඩ්රයිේ, 
වික්ගටෝරිාා, 
3175, 
ඕස්ගේලිාාව. 

735793365V සහාාර 
වැඩසටහන් 
සේපාො 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.08.01 2013.02.03 තනතුර  
අතහැර ාාම 

_ 

 

26.  කුරුකුයසුරිා 
පටබැඳිගේ 
 සායා 
කුරුකුයසුරිා 

පරිසර හා 
පුනර්ජනනීා 
බය ක්ති                   
අමාතයාං ා  

44/8,          
නිාගප්,  
නැදිමාය,        
ගෙහිවය. 

828583891V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2011.07.01 2013.01.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

  



27.  කුයතුංග 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ගේනාා එරංගනී 
කුමාරි කුයතුංග 

රබර් සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
(ාෑගල්ය ප්රාගීයා 
ාාර්ාායා  

අංා:116, 
ඇටඹවත්ත, 
උඩමාාඩවර, 
හිගුය. 

736591464V සංවර්ධන 
සහාාර 111 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.10.13 2012.04.05  තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

28.  කුසයා 
ගසගනවිරත්න 

පැයෑටි වවරස් 
හඳුනාගැනීගේ 
මධයස්ථමිානා, 
ගහෝමාගම  

27/9,         
නිාඳගය පාර,     
දුව වත්ත, 
ගහෝමාගම. 

708222100V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2000.05.17 2011.06.30 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

29.  ගාගහල් 
බීෙරගේ ලින්ටන් 
ප්රනාන්දු 

ගර්ගු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

218/29, 
කුරුඳුගහේන, 
ාඩවත පාර,  
රාගම. 

652123538V ගර්ගු පරීක්ෂ්ා  ශ්රී යංාා ගර්ගු 
ගසේවා 

1993.06.07 2012.05.01 තනතුර  
අතහැර ාාම  

 - 

 

30.  ගාොට්ටහච්චිගේ 
ගෙොන් බන්දුය 
ප්රිාන්ත 

ාෘෂිාර්ම 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
පැළෑටි වවරස් 
හඳුනාගැනීගේ 
මධයස්ථමිානා- 
ගහෝමාගම 

ගැමුණු, 
උනින්දුගවය, 
ගතලිජ්ජවිය,  
මාතර. 

732221638V වැඩසටහන් 
සහාාර 
(ාෘෂිාර්ම  

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.08.01 2010.04.20 තනතුර  
අතහැර ාාම 

- 

 

31.  ගාොඩිප්පිලි 
ආරච්චිගේ ඉෂ්ාන් 
මධුෂ්ංා 

රබර් සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
(ප්රධාන ාාර්ාායා  

විල්පාත,   
ගෙොඩංගගොඩ. 

912721264V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
111 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2012.05.02 2012.05.08  තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

32.  ගාෝාාටුගේ 
උපුල් ආනන්ෙ  

ගගොඩනැගිලි 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

67/45, 
නාගස්තැන්න, 
මහනුවර. 

800692468V ාාර්ක ා 
නියධාරි (සවිල්  

ශ්රී යංාා තාක්ෂ්ණ 
ගසේවා 

2013.06.03 2013.06.07 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

33.  ගාෝනාර 
මුදිාාන්ගසේයාගේ 
සක ත් බණ්ඩාර  

ගපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු 
සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

10 ,    
ගගෝනතයාව, 
ෙඹගල්ය. 

820800656V රිාදුරු II"ආ"  රිාදුරු ගසේවා 2011.12.09 2012.10.26 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

34.  ගනපති පිල්ගයයි 
අන්පිනි 

ප්රධාන ඉංජිගන්රු 
ාාර්ාායා, 
ගප්රාගෙණිා 

363,                 
ඒ.වී. පාර,    
ාාපනා. 

706941983V සවිල් ඉංජිගන්රු ශ්රී යංාා ඉංජිගන්රු 
ගසේවා 

1999.05.10 2011.03.31 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

35.  ගේයත් රායයාගේ 
ප්රදීප් කුමාර 
ගේයත්  

කුලිාාපිටිා බටහිර 
ප්රාගීයා ගල්ාේ 
ාාර්ාායා 

තයේමැහැර,    
පන්නය. 

771100465V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  2000.05.08 2013.10.16 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

36.  ගාාන් සුරන්ජිත් 
උඩහගේ  

තාක්ෂ්ණ හා 
පර්ගේෂ්ණ 
අමාතයාං ා     
(විොතා සේපත් 
මධයස්ථමිානා  

ගනො.20, 
ජාලිාගගොඩ, 
පිළිාන්ෙය. 

812914391V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2010.10.15 2011.03.18 තනතුර  
අතහැර ාාම 

- 

 



37.  ගාර්දිාවසේ 
පුස්සවය ගේ 
නි ගරෝෂ්න් සංජීව 

ගාෞවන ාටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

වීරතුංග ස්ගටෝර්ස්,  
ගබෝවිටිාමුල්ය, 
වඳුරඹ. 

773664757V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
III 

ාාර්ාාය ගසේවා  
ගසේවා 

2007.06.22 2010.06.21 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

38.  චක න්ෙ 
ක හිදුකුයසුරිා 

ජාතිා 
ගල්ඛනාරක්ෂ්ා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො 274/25 A 
චන්ෙන උාන, 
පැරකුේගෙනිා, 
ඉඹුල්ගගොඩ. 

690963639V සැයසුේ සහාාර ගෙපාර්තගේන්තුගත 2005.09.21 2013.01.01 තනතුර  
අතහැර ාාම  

 - 

 

39.  චාන්ෙනි ගර්ණුාා 
පණ්ඩිතරත්න 

පරිසර හා 
පුනර්ජනනීා 
බය ක්ති 
අමාතයාං ා  

අංා 12 ඒ, 
නාගහවත්ත පාර, 
වත්ගත්ගගෙර, 
මහරගම. 

655652000V සහාාර 
අධයක්ෂ් 

අමාතයාං ගත 1995.04.04 2013.02.07 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

40.  ජමබුතැන්ගන් 
ගමරායයාගේ 
දියානි තරංගා 
ගසනවිරත්න 

ප්රාගීයා ාෘෂිාර්ම 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා 
මාාඳුර 

199 ඩි,            
සුහඳ මාවත, 
අරගේගම, 
පිළිමතයාව. 

718041139V පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2011.09.15 2011.12.20 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

41.  ජාගාොඩි 
ආරච්චිගේ ටියුඩර් 

ාැස්බෑව ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

අංා 1/2/ 
සමූපාාර මාවත,         
වෑවය, 
පිළිාන්ෙය. 

590280216V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1983.12.01 2000.07.14 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

බිමත්ව 
ාාර්ාායා තුය 
හැසරීම 

 

42.  ජාසංහ 
එල්යක්ාය 
අප්පුහාක යාගේ 
රිීමා මධුවන්ති 
ජාසංහ 

ක්ගෂ්ේත්ර ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන ආාතනා, 
මහඉලුප්පල්යම 

අංා 35/41 බී, 
මැයදුේපත, 
මාතගල්. 

795203273V ාෘෂිාර්ම 
උපගී ා 

තාක්ෂ්ණ ගසේවා 2005.08.02 2012.05.12 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

43.  ජාසංහ 
ආරච්චිගේ චිත්රා 
අයිරාංගනි 
ගපගර්රා 

පරිසර හා 
පුනර්ජනනීා 
බය ක්ති                    
අමාතයාං ා  

අංා 239/15 ඒ 
ගාොස්ගහ ගහේන 
හන්දිා,                
ශ්රී සුමංගය පාර, 
මැෙමාවත, 
පන්නිපිටිා. 
 

555610041V ගමගහයුේ 
නියධාරි I  

ගෙපාර්තගේන්තුගත 1984.09.18 2012.03.01 අාාර්ාක්ෂ්මතාව 
ගහේතුගවන්  විශ්රාම 
ගැන්වීම 

 - 

 

44.  ජාසංහ 
ආරච්චිගේ ප්රීති 
ගනල්ාා 

පුනරුත්ථමිාපන හා 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංස්ාරණ 
අමාතයාං ා - 
ප්රජා පාො 
විග ෝධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

10 ජී,       
වල්ගපොය පාර, 
උඩුගේගපොය. 

748101535V ලිපිාරු ගෙපාර්තගේන්තුගත  2008.07.01 2011.10.01 තනතුර අතහැර ාාම -  

 



45.  ජාසුරිා මුෙලිගේ 
ගාාන් නානජිත් 
ජාසුරිා 

වන සංරක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව - 
පුත්තයම දිස්ත්රික් 
වන නියධාරී 
ාාර්ාායා 

62                    
කුඩා බිංගිරිා, 
පනිගරන්ඩාව. 

782580469V වන ක්ගෂ්ේත්ර 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.03.06 2012.07.23 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

46.  ජුඩ් දියානි 
ඇන්තනි 

ාෘෂිාර්ම 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 2/35, 
පල්යාගෙණිා, 
ාෑගල්ය. 

815584198V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2005.09.15 2011.03.17 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

47.  ඥාණගගන්ෂ්න් 
මුරලිෙරන් 

ගර්ගු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො.11 ,  
4 වන වීදිා, 
ාන්නකිපුරා, 
ඔස්හිල්, 
ත්රිකුණාමයා. 

683150959X ගර්ගු පරීක්ෂ්ා  ශ්රී යංාා ගර්ගු 
ගසේවා 

1993.06.07 2011.09.15 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

48.  තයගාොටුවගේ 
ගහේමන්ත 
නානජිත් 
සරිවර්ධන 

 ාා නිගරෝධාාන 
ගසේවා,  
ාටුනාාා 

39/5            
සීධාර්ත පැගසේජ්, 
කිරුයපන,    
ගාොළඔ 05. 

700221741V ාෘෂිාර්ම 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2000.05.02 2009.06.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

49.  තල්පගහේවගේ 
පැගයෝමා 
ප්රිාෙර් ණි 

වන සංරක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව -
වාඹ/බස්නාහිර 
ායාප 

ාළුගගෙරවත්ත, 
හබරාදුව. 

746682905V වන ක්ගෂ්ේත්ර 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.03.01 2011.01.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

50.  තුේපගන්ගගෙර 
සරත් ගහන්රි 
හතුරුසංහ 

ජාතිා 
ගාෞතුාාගාර 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො. 199, 
කුඹුගර්ගම, 
මහනුවර. 

691610160V ගාෞතුාාගාර 
මුරාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2012.09.13 2012.09.14 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

51.  ගත්වරාජා 
ාන්නන් 

හින්දු ආගක ා හා 
සංස්ාෘතිා ාටයුතු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

48                 
ගඩ්විඩ් පාර, 
ාාපනා. 

780850205V පරිගණා ෙත්ත 
සටහන් 
ක්රිාාාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2005.07.01 2012.04.06 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

52.  ෙේමගේ සන්ධයා 
ෙර් නි වික්රමසංහ 

ාෘෂිාර්ම 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
ශ්රවය ෙෘ ය ඒාාා 
ගන්ගනොරුව 

87,         
ගාොේගය, 
උබබෙයව, 
මාස්ගපොත. 

765071402V වැඩසටහන් 
සහාාර 
(ාෘෂිාර්ම  

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.08.01 2012.01.04 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 



53.  දිනුපා දුෂ්ාන්ති 
ජාවර්ධන 

ක නින්ගෙෝරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 2/29, 
විජාානන්ෙ මාවත,    
වැලිවත්ත,     
ගාල්ය. 

787002927V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2001.03.20 2012.11.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

- 

 

54.  දිසානාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ගසේනාරත්න 

මහව ප්රාගීශිා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

අඹගස් වැව, 
රිදීබැඳිඇල්ය. 

601983583V ග්රාම නියධාරී 11 ග්රාම නියධාරී ගසේවා 2000.05.02 2013.03.28 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

විනා 
නිගාෝගාක් මත  

55.  දිසානාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
සනත් කුමාර 
දිසානාාා   

රාජය ආරක්ෂ්ා හා 
නාගරිා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

 ාන්තසරි, 
03 ාණුව අසය,  
බඩල් කුඹුර. 

770073774V පර්ගේෂ්ණ 
සහාාර 

ආශ්රිත ගසේවා  2005.11.07 2010.03.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

56.  දුණුාාරගේ 
ප්රිාංගනි ගප්රේමයතා 

ගගොඩනැගිලි 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

418/2, 
දුණුාාරගගොඩ, 
ඕපනාාා. 

815331311V ාාර්ක ා 
නියධාරි (සවිල්  

ශ්රී යංාා තාක්ෂ්ණ 
ගසේවා 

2012.02.15 2013.01.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

57.  ගෙහිවය ලිානගේ 
චන්ෙන කුමාර 
ධර්මකීර්ති 

සමාජ ගසේවා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

20,        
බගට්ගපොළ, 
වතුරුගම. 

733141204V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
III 

ාාර්ාාය ගසේවා  
ගසේවා 

1999.11.15 2008.05.15 තනතුර  
අතහැරාාම 

 - 

 

58.  ගෙහිවයගේ 
ගචක ල් ප්රසන්න 
කුමාර 

අග්රාමාතය 
ාාර්ාායා 

2 වන පටුමග, 
ඉසුරුපුර,     
ඉංගිරිා. 

853574295V ාාර්ාාය 
ාේාරු 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2009.03.02 2011.08.17 ගසේවා  
අවසන් කිරීම 

වයාජ අධයාපන 
සහතිා ඉදිරිපත් 
කිරීම  

59.  ගෙොඩන්ගගොඩ 
ලිානගේ පීමසරි 

ෙකුණු පළාත් 
තක්ගසේරු 
ාාර්ාායා 

උඩුගම පාර, 
මහගහේනගගවත්ත 
ආනන්ගගොඩ, 
ගාල්ය. 

691930580V සහාාර දිස්ත්රික් 
තක්ගසේරුාරු 

ශ්රී යංාා තක්ගසේරු 
ගසේවා 

2000.05.17 2012.12.17 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

60.  ගෙොක න්ගගෝ 
පතිරන්නැගහයාගේ 
ක රුෂ්ා ක්රිෂ්න්ති 

බුීධ ාසන හා 
ආගක ා ාටයුතු 
අමාතයාං ා 

396/3,             
පහළ ගබෝක රිා,    
ාඩුගවය. 

867620730V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2011.04.11 2013.03.25 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

61.  ගෙොළුපගේ සුරංග 
කුමාර 

ජාතිා 
ගාෞතුාාගාර 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

වගුරුගෙනිා, 
ගහට්ටිමුල්ය, 
ාෑගල්ය 

852364220V ගාෞතුාාගාර 
මුරාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2011.12.01 2012.06.20 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

62.  ගෙෝන ඉගනෝාා 
ප්රිාංගනි එදිරිසංහ 

ක නින්ගෙෝරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

638/31,           
ගශ්රේඩි ග්රීන්, 
නැදුන්ගමුව,  
ගේපහ 
 

836443624V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2005.02.01 2012.08.24 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 



63.  නමෙව විොගන 
ගමගේ 
චන්ද්රකුමාර  

රබර් සංවර්ධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
(ප්රධාන ාාර්ාායා  
 
 
 

22/ඒ,           
රවිරාජ මාවත, 
වෑාඩ. 

673570810V රිාදුරු II"ආ" රිාදුරු ගසේවා 2012.12.20 2012.12.24  තනතුර  
අතහැර ාාම 

- 

 

64.  නවගමුවගේ 
යසන්ත ගපගර්රා 

ජාතිා 
සත්ත්ගවෝෙයාන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

41,           
ධර්මපාය මාවත, 
මාදිගවය, 
ගාෝට්ගට් 

743053320V අධයාපන හා 
පර්ගේෂ්ණ 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2005.08.01 2012.09.03 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

65.  ේපජ  ම - 
නුවරපක්ෂ්ගේ 
එඩ්වඩ් රාජකුමාර  
 

 ම ේය ස්රද 

පසු -  
නවරත්න 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
එඩ්වඩ් සමන් 
කුමාර 
 
 

ඉබ්බාගමුව ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

උපුල් ගසවණ, 
බස්නැවතුේපය 
ඉදිරිපිට, 
ඉබ්බාගමුව 

542243872V ග්රාම නියධාරී 11 ග්රාම නියධාරි ගසේවා 1981.01.01 2005.12.07 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

විනා 
නිගාෝගාක් මත  

  

66.  නිරූපමා රණවීර ආගමන හා විගමන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො. 16 
නාරාගහේන්පිට පාර,             
නාවය 

716992233V පරිගණා ෙත්ත 
සටහන් 
ක්රිාාාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 1998.10.15 2011.09.22 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

67.  පත්තිනි දුරගේ 
මාලිනී 

ාර්මාන්ත හා 
වාණිජ ාටයුතු 
අමාතයාං ා 

අංා 47/20,       
ගුරු පුර,  
මාවිත්තර, 
පිළිාන්ෙය 
 
 

577681180V ාර්මාන්ත 
පරීක්ෂ්ා 

ආශ්රිත නියධර ගණා 1993.07.05 2012.02.17 සාමානය 
අාාර්ාක්ෂ්මතාව 
මත විශ්රාම ගැන්වීම    

 - 

 

68.  පීක ණි රූබසංහ මා  හා ගතල් ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා- 
අගුණගාොළපැයැස්ස 
 
 
 

408,      
පහළගගොඩ, 
ාෑල්යගම, 
ගාොගළොන්න. 

775570725V පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2007.03.15 2010.03.26 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

69.  පනේබර 
ආරච්චිගේ ඉන්දිා 
පත්මයාල් 
විගජ්සංහ  

සංස්ාෘතිා හා ායා 
ාටයුතු අමාතයාං ා 
 
 
 

ඕළු ාරෙගම, 
ාැකිරාව. 

803654948V සංස්ාෘතිා 
මධයස්ථමිාන 
මුරාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2006.09.01 2009.11.30 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 



70.  පල්ගල්ගේ 
ධනංජනී ඉසංාානි 
ගපගර්රා 

පුනරුත්ථමිාපන හා 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංස්ාරණ 
අමාතයාං ා - 
ප්රජා පාො 
විග ෝධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
 

විජාා නන්ෙරාම 
පාර, 
4 වැනි මාවත, 
ගහොන්නන්තර, 
පිළිාන්ෙය. 

815794095V පරිගණා 
ක්රිාාාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත  2008.07.01 2012.02.17 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

71.  පුෂ්්පා 
ාරුණාතියා 

ාෘෂි විදුහය 
කුණ්ඩසාගල් 

අංා 03  
සරේමුෙලි මාවත,  
මාතර. 
 

687400577V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2000.05.16 2010.09.05 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

72.  පුළුක්ගාොඩි 
රාළයාගේ සුගත් 
ගප්රේමසරි 

ජාතිා 
ගල්ඛනාරක්ෂ්ා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 54,  
නුගපිටිා, 
උකුගවය, 
මාතගල්. 
 

681043357V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
III 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

1996.05.20 2013.01.23  තනතුර  
අතහැර ාාම  

 - 

 

73.  ගපත්තා තන්ත්රිගේ 
සුක ත්ර ෙසනාාා  

ගාෞවන ාටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

අංා 126,  
යුනිවර්සල් සටි, 
බටුවන්තුඩාව පාර,            
හපුගය,        
ගාල්ය. 
 

662892890V රිාදුරු II 'ආ' රිාදුරු ගසේවා 2007.02.22 2011.12.27 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

74.  ගපොයතුගගොඩ 
වඩුගේ යසත් 
ප්රිාන්ාර 

තක්ගසේරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 385, 
ගුවන්ගතොටුපය 
පාර,  
හිඟුරක්ගගොඩ. 

792533884V සහාාර දිස්ත්රික් 
තක්ගසේරුාරු 

ශ්රී යංාා තක්ගසේරු 
ගසේවා 

2008.08.11 2010.09.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

75.  ප්රතාපසංහ 
බගමුවගේ යාල් 
රවීන්ද්ර 

රජගේ  බීජ 
නිෂ්්පාෙන ගගොවිපය, 
අේබයන්ගතොට 

ාෂ්්ක ,  
ගල්නගම ගගෙර,         
මාාදුර. 

842533805V මුරාරු III ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන ාේාරු 

2013.01.22 2013.04.04 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

 

76.  ප්රසාී පරාක්රම 
මුල්ගල් විතාන  

කුරුණෑගය 
ප්රාගීයා ගල්ාේ 
ාාර්ාායා  

159, 
පුත්තයම පාර,           
වාරිාගපොය. 

590552623V ග්රාම නියධාරි ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1990.02.15 2011.12.06 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

සමාජ ආරක්ෂ්ණ 
මුෙල් වංචා කිරීම 
සේබන්ධව ාළ 
පරීක්ෂ්ණගේ දී 
වරොරු වීම 
 

77.  බටුවිට පතිරනගේ  
ධේක ා 
ගසනවිරත්න  

ගගොවිපය ාාන්ත්රිා 
අායාස 
මධයස්ථමිානා, 
අනුරාධපුරා 

අංා 2261,  
III ගවනි  පිාවර,  
නව නගරා, 
අනුරාධපුරා. 
 
 

742731146V වැඩසටහන් 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.07.01 2010.02.15 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 



78.  බුීධිා චතුරංග 
විගජ්තුංග 

චමල් රාජපක්ෂ් ාෘෂි 
තාක්ෂ්ණ හා 
සංචාරා උෙයානා, 
බටඅත,  
හංගම 

174/4,  
බණ්ඩාර මාවත, 
හිරිපිටිා, 
පන්නිපිටිා. 
 
 
 

850751285V මුරාරු III ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන 

2013.01.21 2013.01.22 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

79.  බුීධිාා ප්රසාදිනී 
රත්නාාා 

වී පර්ගේෂ්ණ 
සංවර්ධන ආාතනා, 
බතයගගොඩ 

16/4,  
අස්වැීදුම, 
කුරුණෑගය. 
 
 
 

716622835V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2000.05.17 2009.12.23 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

80.  මංජු ශ්රී අර්ජුන 
ායංසුරිා 

ාායගුණ විෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

190/5,  
පට්ටිවිය,  
ගගෝනවය. 
 
 

742030148V මුයය සහාාර ආශ්රිත ගසේවා නියධර 
ගණා 

2005.10.19 2011.12.05 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

81.  මධුරසංහ 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
රංජිත් වීරසංහ  

වීරඹගගෙර ප්රාගීශිා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

රංජනගම, 
උහක ා. 

ජාතිා 
හැඳුනුේපගතහි 
පිටපතක් 
ගපෞීගලිා 
ලිපිගගොනුගවහි 
නැත. 

ග්රාම නියධාරි 
111 

ග්රාම නියධාරී ගසේවා 2001.12.03 2014.06.25 ගසේවා  
අවසන් කිරීම 

රා.ගසේ.ගාොක . 
ාාර්ා පරිපාටිා 
රීති සංග්රහගේ  
වග.87 
විධිවිධාන පරිදි 
රාජාාරිාට 
වාර්තා කිරීගේ දී 
ගෙපාර්තගේන්තු 
ප්රධානිාා ගවත 
ාාරදිා යුතු 
ගල්ඛන ඉදිරිපත් 
කිරීමට 
අගපොගහොසත් 
වීම 
 

82.  මරක්ායමානගේ 
අජිත් ගරෝහන 
සල්වා  

ගාෞවන ාටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

අංා 194, 
මැෙගම,  
නවමැෙගම. 

623273202V නිපුණතා 
සංවර්ධන 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.07.04 2012.06.18 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

83.  මල්යව ආරච්චිගේ 
නියංග සේපත් 

ක නින්ගෙෝරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 116 1/16, 
මඩබාවිට,  
ෙංඕවිට. 

851312013V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2007.12.10 2012.03.14 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

84.  මහයක්ෂ 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
සුනිල් ජාගනත්ති 

සමෘීධි ගාොමසාරිස් 
ජනරාල් 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

83 බී,  
සක ඳු මාවත, 
මාවිත්තර, 
පිළිාන්ෙය. 
 

590011150V ලිපිාරු සාමානය ලිපිාාර 
ගසේවා 

1980.08.04 2002.04.12 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

මරණ 
සහතිාාා 
වගන්ති වයාජ 
ගයස ගවනස් 
කිරීම. 
 



85.  මහවයගේ ගෙොන් 
ගරෝයි මංගය 
සපරමාදු 

ගර්ගු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

63/22,  
සපරමාදු ගපගෙස, 
වරාාගගොඩ, 
ාැයණිා. 
 

623574377V ගර්ගු පරීක්ෂ්ා 
II 

ශ්රී යංාා ගර්ගු 
ගසේවා 

1989.01.01 2009.07.20 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

විනා 
නිගාෝගාක් මත 

86.  මහසුන්ෙර 
ආරච්චිගේ වජිරා 
රූපිාා 
වන්නිආරච්චි 

පැයෑටි ජාන සේපත් 
මධයස්ථමිානා  

20, 
බුවගනා පාර, 
ගේගපොළ. 

687131347V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 1999.05.17 2012.03.27 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

87.  මාතර ආරච්චිගේ 
ගෙොන් සුරගසේන  

හින්දු ආගක ා හා 
සංස්ාෘතිා ාටයුතු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

301  
ඉන්ද්රගජොති මාවත, 
ාන්දිරිමුල්ය, 
පානදුර. 
 

651100283V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

1983.05.01 2011.09.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

88.  මාපටුනගේ ගෙොන් 
ෙසුන් බුීධිා 
මාපුන 

ගගොඩනැගිලි 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

16 සී, 
ගාොටිගේගගොඩ, 
පාදුක්ා. 

853123218V ාාර්ක ා 
නියධාරි (සවිල්  

ශ්රී යංාා තාක්ෂ්ණ 
ගසේවා 

2010.02.11 2013.01.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

89.  ක රිඤ්ඤගේ 
ඉන්ද්රපාය 
ගාොස්තා 

ප්රාගීයා ාෘෂිාර්ම 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා- 
ගබෝඹුවය 

ගනො 152,  
පිටිපන උතුර, 
ගහෝමාගම. 

670343192V ාේාරු ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන ාේාරු 

1988.09.01 2010.07.27 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

90.  ක රිස්ස ගතොට 
ගහේවාගේ නිහල් 
වසන්ත 

නිගාෝජය ාෘෂිාර්ම 
අධයක්ෂ් ාාර්ාායා 
හේබන්ගතොට 

බටඅත,  
හංගම. 

670261069V ාෘෂිාර්ම 
උපගී ා 

තාක්ෂ්ණ ගසේවා 1993.09.01 2011.04.20 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

91.  මුත්තු සුාාෂීණී  අඹගමුව ගාෝරළා 
ප්රාගීයා ගල්ාේ 
ාාර්ාායා 

අංා 23,  
දිාසරිගම,  
දික්ඔා. 

726920656V ග්රාම නියධාරී  ග්රාම නියධාරී ගසේවා 1999.11.03 2013.05.16 ගසේවගාන්  
පහ කිරීම 

විනා 
නිගාෝගාක් මත 

92.  මුහේමදු ෆාරුක් 
මුහේමදු රිස්වාන් 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
විෙයායා, 
කුණ්ඩසාගල් 

689/4,  
ගාලු පාර,  
ාලුතර. 

753610782V ාථිාාචාර්ා ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2011.09.15 2013.05.31 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

93.  ගමගඩ්ර පිටිගේ 
ගගෙර චක න්ෙ 
නන්ෙගසේන  

සංස්ාෘතිා හා ායා 
ාටයුතු අමාතයාං ා 

තිත්තවැල් 
ගේමන,  
ගලිාන්ෙ, 
ගෙගල් තොට. 

843540813V සංස්ාෘතිා 
මධයස්ථමිාන 
මුරාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2006.08.12 2009.10.21 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 



94.  ගමගරඤ්ඤගේ 
නායා ප්රහාත් 
ප්රනාන්දු 

ගමොරටුව ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

164/159,  
ක රාජ් නිවස, 
ගසොයිසාපුර, 
ගමොරටුව. 

643651378V ග්රාම නියධාරි I ග්රාම නියධාරි ගසේවා  1993.10.18 2013.06.15 තනතුර  
අතහැර ාාම  

 - 

95.  ගමොරාන්ෙ ගගොඩ 
ාංාානේගේ  
ගෙොන් අනුර කුමාර  

ගාෞවන ාටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

අංා 244, 
කිරිමැටිතැන්න, 
බයංගගොඩ. 

740591800V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 
III 

ාාර්ාාය ගසේවා  
ගසේවා 

2008.06.23 2010.05.03 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

96.  ගමොහමඩ් හගසේන් 
අස්හර් 

තක්ගසේරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

28/46, 
ගාෝටගගොඩ පාර,  
වැලිගම. 

583490086V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

1980.08.11 2010.12.27 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

97.  ගමොහමඩ් බසීර් 
ෆාතිමා රිස්වානා 

ප්රධාන ඉංජිගන්රු 
ාාර්ාායා, 
ගප්රාගෙණිා 

69,  
රජ වීදිා,  
මාතගල්. 

765850940V සවිල් ඉංජිගන්රු ශ්රී යංාා ඉංජිගන්රු 
ගසේවා 

2008.03.24 2009.08.25 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

98.  රණතුංග 
ජාගසේාර 
ගාෝරළයාගේ 
නන්ෙන කුයරත්න 

උෙයාන ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා, 
ගන්ගනොරුව 

198,  
ඇනිාට් පාර, 
අස්ගිරිා,  
ගේපහ. 

662810355V පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

1996.05.17 2009.04.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

99.  රත්තනාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
අජිත් ඉන්ද්රවං  
රත්තනාාා 

ජාතිා උීභිෙ 
උෙයාන 
ගෙපාර්තගේන්තුව -
ගේපහ උීභිත 
උෙයාන මල් වගා 
පර්ගේෂ්ණ 
ආාතනා 

දීප්ති,  
ාරවිය පාර, 
බඩල්කුඹුර. 

761212770V වැඩසටහන් 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධාරී 
ගණා 

2005.08.01 2012.03.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

100.  රත්නාාා 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
අජිත් නි ාන්ත 

තක්ගසේරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 247/5, 
ගීවාය මාවත, 
ගේපහ. 

813523809V සහාාර දිස්ත්රික් 
තක්ගසේරුාරු 

ශ්රී යංාා තක්ගසේරු 
ගසේවා 

2008.08.11 2010.10.07 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

101.  රන්බණ්ඩාගේ 
රණරාජා බණ්ඩාර 

නිගාෝජය ාෘෂිාර්ම 
අධයක්ෂ් ාාර්ාායා  
හසයා 

623/2B,  
ෆ්රිටන් මාවත, 
අනුරාධපුර. 
 
 

640834366V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2000.05.17 2010.10.15 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 



102.  රේපට් 
ගීවායාගේ 
තරංග ධේක ා 
සූරගසේන 
 

පුරාවිෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 34/6/5/ඊ, 
රජගයතැන්න, 
අේපාර. 

822244920V ාේාරු III ගෙපාර්තගේන්තුගත 2009.11.01 2012.12.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

103.  රමයා නිල්ක ණී 
අර්නස්ට් 

ජාතිා ාාෂ්ා හා 
සමාජ ඒාාබීධතා 
අමාතයාං ා 

94, 
රත්ඕවිට, 
පල්ගල්කුඹුර, 
බයංගගොඩ. 

735122916V ජාතිා 
ඒාාබීධතා 
ප්රවර්ධන 
සහාාා 
11ගශ්රේණිා 

ගෙපාර්තගේන්තුගත  2006.10.09 2011.08.18 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

104.  රාජකුයතුංග 
ගීතා නි ාන්ත 

වන සංරක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව -
කුරුණෑගය දිස්ත්රික් 
වන නියධාරී 
ාාර්ාායා 

550/17,  
නුගවිය පාර, 
මීගමුව. 

780250267V වන ක්ගෂ්ේත්ර 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.03.01 2009.06.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

105.  රාජපක්ෂ් 
ආරච්චිගේ ඉන්දිා 
රාජපක්ෂ් 

පුනරුත්ථමිාපන හා 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංස්ාරණ 
අමාතයාං ා - 
ප්රජා පාො 
විග ෝධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
 

එරත්න, 
කුරුවිට. 

741264102V රිාදුරු 11 ආ රිාදුරු ගසේවා 2005.07.01 2010.04.12 තනතුර  
අතහැර ාාම 
 

 - 

106.  වඩුගේස්ත්රිගේ 
ගෙොන් චතුරානි 
ාමයනානි 
ගුණරත්න 

පුනරුත්ථමිාපන හා 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසංස්ාරණ 
අමාතයාං ා - 
ප්රජා පාො 
විග ෝධන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 
 

ගුරු නිවස 
සේක න්න මහා 
විෙයායා, 
අරයගංවිය 
ගපොගළොන්නරුව. 

778500167V ප්රජා විග ෝධන 
නියධාරී 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2007.01.01 2011.08.26 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

107.  වන්නිආරච්චි ගේ 
වත්සයා සුමුදු 
වන්නිආරච්චි 

ගාෞවන ාටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 
 

ගාොස්වත්ත ගගොඩ 
පාර,  
මතුගම. 

775851120V වැඩසටහන් 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.10.19 2011.09.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

108.  වන්නිපුර ාාංචනා 
සමන්ම  ජාතුංග 

ගමෝටර් රථමි ප්රවාහන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

490/3 ,  
ඊරිාවැටිා පාර, 
කිරිබත්ගගොඩ. 
 

658604171V ගෙපාර්තගේන්තු 
ලිපිාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත  2005.12.05 2013.03.05 ගසේවා  
අවසන් කිරීම 

වයාජ අධයාපන 
සහතිා ඉදිරිපත් 
කිරීම 
 

109.  වලිමුනි අනුපා 
සංජීවනී ගසොයිසා  

නිවිතිගය ප්රාගීයා 
ගල්ාේ ාාර්ාායා 

වටා ගපොත, 
නිවිතිගය. 
 

845414327V ග්රාම නියධාරි III ග්රාම නියධාරි ගසේවා  2009.03.02 2012.09.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 
 

 - 



110.  වැලිාඩගේ අක ය 
ගහේමන්ත  

සංස්ාෘතිා හා ායා 
ාටයුතු අමාතයාං ා 

ගනො 186/A, 
ඇයපාර, 
ගහේගන්ගම, 
ගපොකුණුවිට. 

793310218V සංස්ාෘතිා 
මධයස්ථමිාන 
මුරාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2007.12.19 2011.04.08 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

111.  වික්රමසංහ 
ආරච්චිගේ උපුල් 
ප්රසන්න 

ජාතිා ශිෂ්යාට 
බයාාා 

අංා 70/1,  
මාරගහ,  
ගාොරටුව, 
ගාටයගපොරුව, 
හකුරුගවය. 
 

801051332V රිාදුරු රිාදුරු ගසේවා 2008.10.15 2012.06.13 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

112.  වික්රමසංහ 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
බුීධිා සුගර්ජ් 
ශ්රිමන්ත 

ගගොවිපය ාාන්ත්රිා 
මධයස්ථමිානා, 
අනුරාධපුරා 

අංා 131, 
ගසනරත්පුර සහ 
අඹගස්වැව, 
මැදිරිගිරිා 
 

811650137V ාන්ත්රිා ශිල්පී ප්රාථමික ා අර්ධ 
ශිල්පීා 

2008.07.16 2012.12.30 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

113.  විගජ්ගාොන් 
රායයාගේ 
මගනෝජ් කුමාර 
විගජ්රත්න 
 

පුරාවිෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ඊ 4/2, බී  
ඇල්පිටිා, 
ගෙවනගය. 

890660649V වඩු ාාර්ක ා III  ගෙපාර්තගේන්තුගත 2012.03.15 2012.09.28 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

114.  විතානගේ ප්රදීප් ාර්මාන්ත හා 
වාණිජ ාටයුතු 
අමාතයාං ා 

“ගප්රේමවීයා“ 
ගවයබඩිගවත්ත, 
දීපානන්ෙ මාවත, 
ාඹුරුගමුව. 
  

671450990V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා  

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2012.07.04 2013.04.03 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

115.  ගවත්තන්ගේ 
ගෙෝන ගාානි 
චන්ද්රිාා සුගතොස 

ාේාරු හා ාේාරු 
සබඳතා අමාතයාං ා 

අංා 630B, 13/2, 
 පාගගොඩ,  
ගි මගල්, 
රත්නපුර. 

847790261V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2011.04.11 2012.02.06 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

116.   යාමලි 
රත්නකුමාරි 
ඉනිදිාා ශ්රීමති 
ඩාස් ෙහනාාා 

වී පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන ආාතනා, 
බතයගගොඩ 

53/2,  
ප්රිා මාවත, 
මකුළුදුව, 
පිළිාන්ෙය. 

707321075V පර්ගේෂ්ණ 
නියධාරි 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2011.09.19 2012.01.02 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

117.  සමන් ප්රිාන්ත 
ගමන්ඩිස් ජාසංහ 

තක්ගසේරු මන්දිරා 
(ගිණුේ අං ා  

112 ඒ,  
ාඩවත පාර, 
නැදිමාය,  
ගෙහිවය. 

661560711V ාාර්ාාය 
ාාර්ාා සහාාා 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

1988.04.01 2011.06.29 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

118.  සංගත්කුට්ටි 
ආරච්චිගේ චේපිා 
ප්රදීප් කුමාර් 

ගර්ගු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

399/1,  
වයේවත්ත පාර, 
ගහෝමාගම. 

671270410V සහාාර ගර්ගු 
අධිාාරි II 

ශ්රී යංාා ගර්ගු 
ගසේවා 

1997.12.15 2010.03.10 තනතුර  
අතහැර ාාම  

 - 



119.  සංගප්පූලි 
ආරච්චිගේ ක හිරි 
තක්ෂියා  

ජාතිා 
ගාෞතුාාගාර 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

80 ඒ,  
තිත්තපත්තර. 

887360375V ගාෞතුාාගාර 
සහාාා 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2012.04.26 2012.04.27 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

120.  සංගාරගේල් 
බායමුරුගන්  

හින්දු ආගක ා හා 
සංස්ාෘතිා ාටයුතු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ඇරසඩි වීදිා, 
තිරුගනල්ගේලි 
නැගගනහිර, 
ාාපනා. 

740311409V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2005.07.01 2012.01.29 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

121.  සංගාරගේල් 
ආදිගයච්චක  

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
විෙයායා, 
කුණ්ඩසාගල් 

8/8, 
පල්ගල්ාැගල් 
ජනපො, 
කුණ්ඩසාගල්. 

656763841V ාේාරු  ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන ාේාරු 

1997.01.01 2012.07.29 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

122.  සවරාජ් ගගෝකුයන් ගර්ගු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

130/02,  
ගරෝහය පාර, 
ාළුගබෝවිය, 
ගෙහිවය. 

760930300V ගර්ගු පරීක්ෂ්ා  ශ්රී යංාා ගර්ගු 
ගසේවා 

1996.08.01 2011.02.07 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

123.  සුපුන් ක්රිෂ්ාන්ත 
රාමසංහ 

මා  හා ගතල් ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථමිානා- 
අගුණගාොළපැයැස්ස 

සුපුන්,  
පයාගගොත, 
ගබලි අත්ත, 
හේබන්ගතොට. 

778532654V වැඩසටහන් 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.08.02 2011.10.31 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

124.  සුවඳ හැන්නදිගේ 
අජන්ත 

පුරාවිෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

අංා 23, 
මහ අකුරුගගොඩ, 
තිස්සමහාරාමා. 

751903022V ාේාරු III ගෙපාර්තගේන්තුගත 2009.11.01 2012.12.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

125.  හික්ාඩුගේ 
මුහේදිරේයාගේ 
පිාල් විගජ්නාාා 

ක්ගෂ්ේත්ර ගබෝග 
පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන ආාතනා, 
මහඉලුප්පල්යම 

ාටිාාව,  
ාාා 1,   
එප්පාවය. 

623583384V ාේාරු III ප්රාථමික ා ශිල්පීා 
ගනොවන 

1988.09.01 2013.02.18 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

126.  ගහට්ටිආරච්චියාගේ 
මුදිත ප්රසන්න 
තියාරත්න 

වන ජීවී සේපත් 
සංරක්ෂ්ණ 
අමාතයාං ා 

අංා 83,  
ගතොටුපය පාර, 
ඇතුල් ගාෝට්ගට්,  
ගාෝට්ගට්. 

720750880V ාාර්ාාය 
ාේාරු 

ාාර්ාාය ගසේවා 
ගසේවා 

2009.11.09 2013.09.17 පත්වීම  
අවසන් කිරීම. 

වයාජ අධයාපන 
සහතිා ඉදිරිපත් 
කිරීම  

127.  ගහන්ොදුර රවීන් 
යක්මාල් ෙ 
ගසොයිසා 

වයාපෘති 
ාළමනාාරණ හා 
අධීක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

527,  
මීගමුව පාර, 
පලුගහගවය, 
ාටුවැල්ගල්ගම. 

762772396V රිාදුරු II 'ආ' රිාදුරු ගසේවා 2007.05.14 2010.12.23 තනතුර  
අතහැර ාාම 

_ 



128.  ගහවාරත්නගේ 
ගාානි දිල්රුක්ෂි 

වනජීවී සේපත් 
සංරක්ෂ්ණ 
අමාතයාං ා 

230/A,  
වැලිපිටිා,  
ෙර්ගා නගරා. 

855470721V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2012.03.01 2012.03.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

129.  ගහේරත් 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
සුීොහාක  

පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂ්ා ගසේවා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගවෙ නිවස, 
හරිගස්වැව, 
එප්පාවය. 
 

712973145V ළමා හික ාේ 
ප්රවර්ධන 
නියධාරි 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.05.16 2013.05.16 තනතුර  
අතහැර ාාම 

_ 

130.  ගහේරත් 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
උපුල් කුමාර උො 
බණ්ඩාර 

රාජය ආරක්ෂ්ා හා 
නාගරිා සංවර්ධන 
අමාතයාං ා 

ඩී 24  
ගගොඩගම,  
හිඟුය. 

810974810V රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර III 

රාජය 
ාළමනාාරණ 
සහාාර ගසේවා 

2008.09.01 2012.03.20 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

131.  ගහේරත් 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ොා නිල්ක ණි 
ගහේරත් 

වී පර්ගේෂ්ණ හා 
සංවර්ධන ආාතනා, 
බතයගගොඩ 
ඉබ්බාගමුව 

නන්ෙන, 
ගාොටගවගහර, 
නිාවැරටිා. 

706710078V ාෘෂිාර්ම 
ගමගහයුේ 
නියධාරි 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2000.05.16 2012.03.16 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

132.  ගහේරත් 
මුදිාන්ගසේයාගේ 
ගහේරත් රත්නාාා 

ගගොවිපය ාාන්ත්රිා 
මධයස්ථමිානා, 
අනුරාධපුරා 

6 ගවනි සැතපුේ 
ාණුව, 
මාරුන්ගගොඩ 
ආනමඩුව. 

693243904V වැඩසටහන් 
සහාාර 

ආශ්රිත නියධර ගණා 2005.08.01 2012.10.01 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

133.  ගහේරත් 
බණ්ඩාරයාගේ 
ඉන්දිා චන්දිමාල් 

වන සංරක්ෂ්ණ 
ගෙපාර්තගේන්තුව -
මහනුවර දිස්ත්රික් 
වන නියධාරී 
ාාර්ාායා 
 

130-බී1  
වයගගෙර, 
වට්ටප්ගපොය. 

752980624V වන ක්ගෂ්ේත්ර 
සහාාර 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2000.03.06 2010.02.09 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

134.  ගහේවා 
ාංාානේයාගේ 
ජීවනී පීමයතා 

ගමෝටර් රථමි ප්රවාහන 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

මුරුතගම,  
අාරවිට, 
අවිස්සාගේල්ය. 
 

737141225V ගෙපාර්තගේන්තු 
ලිපිාරු 

ගෙපාර්තගේන්තුගත  2005.12.05 2013.03.05 ගසේවා  
අවසන් කිරීම 

වයාජ අධයාපන 
සහතිා ඉදිරිපත් 
කිරීම 

135.  ගහේවා ාට්ටුගේ 
ප්රදීප් ගප්රේමයාල් 
ගුණරත්න 

පුරාවිෙයා 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

වැල්යගමොරාන, 
නුවර පාර, 
ක හින්තගල්. 

820080521V ාේා 
රු III 

ගෙපාර්තගේන්තුගත 2008.07.01 2010.12.08 ගසේවගාන්  
පහ කිරිම 

සාපරාධී 
අපරාධාාට 
ෙඬුවේ යැබීම. 
නඩු අංා 
HC/128/2007 
අනුරාධපුර 
මහාධිාරණා 

136.  ගහේවාවසන් 
රණවීරගේ ාපිය 
ගරොහාන් 

තක්ගසේරු 
ගෙපාර්තගේන්තුව 

ගනො 209/1, 
කිරිල්යවය,  
වෑබඩ. 
 

783493799V සහාාර දිස්ත්රික් 
තක්ගසේරුාරු 

ශ්රී යංාා තක්ගසේරු 
ගසේවා 

2008.08.11 2010.11.23 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 



137.  ගහේවාවිතාරණගේ 
චක න්ෙ 
ගහේවාවිතාරණ 

ප්රගති ගමගහයුේ හා 
ඇගයීේ ඒාාා, 
ගප්රාගෙණිා 

ආසරි,  
ගාොතයාවය පාර, 
රජඇය, 
හිගුරක්ගගොඩ. 
 

742852237V ාෘෂි ආර්ථිා 
විෙයාඥ 

ශ්රී යංාා ාෘෂිාර්ම 
ගසේවා 

2007.03.15 2011.03.10 තනතුර  
අතහැර ාාම 

 - 

            

 



පළාත් රාජ්ය  ස ේවසෙන් ඉවත් කරන ලද නැවත රජ්සේ ස ේවෙට බඳවා සනොගත යුතු  
නිලධරෙන් පිළිබඳ වි ්තර 

 
                                                                                                                                                                                                    උපසේඛන අංක 02 

  

අනු 

අංකෙ 
 ම්පුර්ණ නම 

අමාතයාංශෙ / 

සදපාර්තසම්න්තුව 

/ රාජ්කාරි 

 ්ථානෙ 

ලිපිනෙ 

ජ්ාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකෙ 

තනතුර 

කිසිෙම් ස ේවෙකට 

අෙත් නම් එම 

ස ේවෙ 

ස ේවෙට 

බැඳුණු 

දිනෙ 

ස ේවෙ 

නතර කළ 

දිනෙ 

ස ේවෙ අව න් 

කිරීමට සහේතුව 

(ස ේවසෙන් පහ 

කිරීම/ තනතුර      

අතහැර ොම/ 

අකාර්ෙක්ෂමතාවෙ 

සහේතුසවන්  විශ්රාම 

ගැන්වීම) 

 

ස ේවසෙන් පහ 

කසළේ නම් එෙට 

සහේතු 

 

1 අචිනි උමේෂා 
විමේම ේකර 

හ/ රත්මල්වල 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

66,          
වීරකැටිය පාර, 
ද්ංකැටිය,    
තංගල්ල. 

837623715V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ.  
3-I 

2008.07.01 2010.05.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 
2 අලංකාර මරක් ් 

ඉංදික ද් සිල්වා 
 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව 
(පශු වවද්ය 
කාර්යාලය - 
හබරාදූව) 

ගුරුම වන, 
කරපුටුගල, 
කඹුරුපිටිය. 

772371187V රියදුරු රියදුරු ම ේවය III 2013.09.08 2014.06.02 ම ේවය අව න් 
කිරීම 

රිය පැද්වීමේ 
ප්රවීතතාවයක් 
මනොමැතිකම 

 

3 ආණ්ඩවත්ත 
කංකානේමේ 
ප්ර න්න ුවවන් 
කුමාර 

කලාප අධ්යාපන 
කාර්යාලය 
උඩුගම 

රුහුණු 
 ්ම ෝර් ්, 
බඳුන්මගොඩ, 
වලහන්දූව. 

800900301V කාර්යාල 
කාර්ය 
 හායක 

කාර්යාල ම ේවක 
ම ේවය III 

2001.10.01 2007.07.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 
4 ඉමදූව ගමමේ 

චේපිකා නන්ද්නී 
ගා/කහඳ මහා 
විද්යාලය 

ජය මාවත පාර, 
මගොඩැල්ලවත්ත 
ඉමදූව. 
 
 

816971152V පා ල් 
කේකරු 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය III 

2009.02.10 2014.05.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 
5 ඉෂාන් දිනූෂ 

අමේරත්න 
ර/නිවි/දුේබර 
මානාන විද්යාලය 

අංක 131, 
දික්මහෝපුර - 
මහොරත. 
 

852490926V උපගුරු ගුරු ම ේවය 3-I 2012.10.09 2014.09.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



6 උත්පලා ය  ් ශ්රී 
 මරනායක 
මුතසිංහ 

ගා/ හීනටිගල 
ශාරිපුත්ර මහා 
විද්යාලය 

අංක 184, 
හීන්පැන්ද්ල 
පාර,  
ගාල්ල. 
 

748233652V අභ්යා ලාී 
උපගුරු 

ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1998.03.06 2013.01.21 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

7 උමේක්ෂා 
මකෞෂලයා 
එදි ්සූරිය 

ගා/ය ලමත්ත 
මහා විද්යාලය 

52/1 ඒ, 
කිතුලේපිටිය 
පාර,  
ගාල්ල. 

716043371V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1998.03.02 2013.07.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

8 ඕකන්මේවත්මත් 
මහේවාමේ 
අුවලාවතී 

මාර/පැලිකැටිය 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

සිරි කැළුේ, 
පැලිකැටිය, 
මලිදූව,     
අකුරු ් . 

585415685V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1992.03.20 2013.09.20 
දිනැති 
ලිපිමයන් 

ම ේවය අව න් 
කිරීම 

වයාජ 
උේපැන්න 
 හතිකයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම 

 

9 කංචන ද්ේමාල් 
තලහිටියමේ  

ද්කුණු පළාත් 
 භ්ා මල්කේ 
කාර්යාලය 

එේ.10         
මුලන,       
මීපාවල,     
මපෝේද්ල. 
 
 

792411304V රියදුරු රියදුරු ම ේවය II 2001.10.01 2004.04.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

10 කතළුව 
මවල්ලාලමේ 
ය රත්න 

මාර/ මහානාම 
විද්යාලය 

තැපැල් කණුව 
හන්දිය,   
තල්අරඹ,   
කඹුරුගමුව. 
 
 

613160620V උපගුරු ගුරු ම ේවය 2-II 1990.03.27 2009.01.19 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

ළමා අපචාර 
මචෝද්නාවක  
වරද්කරු වීම 

  

11 කුලසිංහමේ 
ඉන්දික 
අමේසිංහ 

කෘෂිකර්ම 
මද්පාර්තමේන්තුව 
(බ.ප.) 

287/1, 
 මතබැේද්, 
තිත්තපත්තර. 
 
 

782873792V රියදුරු බ ්නාහිර පළාත් 
රියදුරු ම ේවය II ආ 

2011.05.16 2014.09.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

12 මකො ්කැටිය 
ගමමේ නිලන්ත 
ලක්මාල්  

ගා/තිත්තගල්ල 
අමානිකිත මහා 
විද්යාලය 

ශ්රී මහා විහාර 
මාවත,        
හියාමර්,          
ගාල්ල. 

780140887V ර ායනාගාර 
ම ේවක 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය II 

2009.02.12 2015.02.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

13 ගම රාල්ලාමේ 
තුෂාර ඉන්දික 
ගමමේ 

 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව  

ජී 08,             
මහදිවල,           
ගංතුන. 
 

- ුවපුහුණු 
කේකරු 

මද්පාර්තමේන්තුගත  2012.06.26 2014.05.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



14 ගලගම 
සිඟාරතන්තිමේ 
 චිත්රා මෂාෂානි 

ම ෞඛ්ය දි ්ත්රික් 
මරෝහල, කටුවන 

වා නා, 
ලියනමගවත්ත, 
නාවිමන-
ද්කුත,    
මාතර. 
 
 

875951106V ම ෞඛ්ය 
කාර්ය 
 හායක 
(කණිෂ්ඨ) 

මද්පාර්තමේන්තුගත 2011.12.01 2013.03.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

15 චන්දිමා 
මරෝෂාණි 
 මරනායක 

ගා/මාමගද්ර මහා 
විද්යාලය 

 ේපත්,     
බේමේගම පාර, 
හිරිඹුර,         
ගාල්ල. 

745242464V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2000.09.01 2012.03.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

16 චන්මුගේ 
කමලනාද්න් 

මු/කලයිමහල් 
විද්යාලය 

ශාන්ත මේේ ් 
වීදිය,         
ඉලවාලයි. 
 
 

832932906V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2009.06.26 2011.01.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

17 චමින්ද් කුලතුංග 
මහට්ටිආරච්චි 

මාර/ මහොරමගොඩ 
මහා විද්යාලය 

"සිසිල"        
කේදූව    
මතලිේජවිල. 
 
 

730802218V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1998.03.02 2009.09.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

18 චේපිකා ප්රියන්ති 
ලියනපතිරත 

මාර/මිරි ්  
ද්ේම ාර කණිෂ්ඨ 
විද්යාලය 

"තුරු ම වන", 
මඩිහ,     
කඹුරුගමුව. 
 
 

685192705V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 1998.06.01 2014.04.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

19 ඡායා ජානකී 
සුගන්ධිකා 
ප්රියද්ර්ශනී 
දියගහමේ 

ගා/ දික්කුඹුර 
සිේධ්ාර්ථ මහා 
විද්යාලය 

විමේසිංහ 
මාවත, අහංගම. 

838311504V ර ායනාගාර 
ම ේවක 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය 

2009.02.10 2012.02.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

20 ජඹුරුතුමගොඩ 
ගමමේ මංජුල 
ප්රගති කුමාර 

ද්කුණු පළාත් 
 භ්ා මල්කේ 
කාර්යාලය 

සුසිරි,             
ලබුදූව,            
ගාල්ල 

800283043V රියදුරු රියදුරු ම ේවය II 2002.05.23 2007.09.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

21 ජයරත්න ගමමේ 
සුභ්ාෂිණී 
ඉමනෝකා 

මාර/මහාමායා 
බාලිකා විද්යාලය 

හිටියාලුමගවත්ත, 
උඩුපීල්ලමගොඩ 
හක්මත 
 
 

717051092V උපගුරු ගුරු ම ේවය 2-II 1995.05.12 2010.08.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



22 ජාතුංමේ තනූජා 
හ න්ති 

ගා/ඉඳුරුව මහා 
විද්යාලය 

අංක 17,  
ශ්රී පඤ්ඤානන්ද් 
පාර,        
ම ් ල,     
මේරුවල. 
 

807583174V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 2005.10.10 2014.02.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

23 මජගදී ්වරන් 
චාලිනී 

මු/පුදුකුඩිඉරුේපු 
මරෝමාුව 
කමතෝලික 
විද්යාලය 

කලේපරය, 
මකෝේපායී උතුර, 
මකෝේපායී. 
 

898141918V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2013.04.26 2014.04.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

24 මජනීෆා 
ඇේමරෝසිකා 
ඇල ් 

ගා/හපුගල මහා 
විද්යාලය 

හපුගල,        
වක්වැල්ල. 
 

735720988V ර ායනාගාර 
ම ේවක 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය 

2001.10.01 2013.06.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

25 ඩිලුක්ෂි  ඳමාලි 
නානායක්කාර 

මාර/ප ්මගොඩ මහා 
විද්යාලය 

148/11,      
ජ ්ටින් ඩය ් 
මාවත,       
එමගොඩ උයන, 
මමොරටුව. 

836674154V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2007.08.07 2013.10.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

26 තරංගිකා ප්රභ්ාෂිනී 
විමේසිරිවර්ධ්න 

මාර/මගොමිල 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

"රවී" 
ඇලමහේන්පි , 
තල්පාවිල, 
කැකතාදුර. 

728281030V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2005.11.10 2011.01.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

27 තුඩුමේ 
කංකානේමේ 
සුජිත් රුවන් 
කුමාර 

ගා/කිතුලේපිටිය 
ආනන්ද් මහා 
විද්යාලය 

කිරි අේමලයි 
වත්ත,  
පනාගමුව,     
වංචාවල. 

781514632V පා ල් 
මුරකරු 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය II 

2008.07.01 2015.07.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

28 තුයිහාන්නදිමේ 
නදීකා නිල්මිණි 

ගා/ ාරාලංකාර 
මහා විද්යාලය 

"නි ංකා"    
පන්විල පාර, 
පතන,           
හික්කඩුව. 

747080313V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1999.03.17 2014.02.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

29 තුසිත් 
දිනූෂ උමගිලිය 

මාර/වරල්ල 
එේ.ඩී.යාපා මහා 
විද්යාලය 

අංක 161බී, 
පිටුවල පාර, 
ඇල්පිටිය. 

780331054V ර ායනාගාර 
ම ේවක 

ර ායනාගාර 
ම ේවය III 

2009.02.10 2011.09.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



30 මතබුගල 
ගමැතිමේ මහි 
කුමාරි ගුතරත්න 
මැණි මක් 

මාර/දික්වැල්ල 
උතුර විද්යාලය 

අංක 65, 
ශ්රී ධ්ර්මාරාම 
මාවත, 
මේරගේපි . 

735480294V උපගුරු ගුරු ම ේවය 2-II 1997.07.21 2013.02.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

31 ද්ෑලත් නදුන් 
කුමාර ද් ම ොයි ා 

ගා/ඇලකාක මහා 
විද්යාලය 

අංක 4412,        
58 වන මාවත, 
ලුමබොක්, 
ම ක් ා ්,     
79414.  

692341708V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2006.09.21 2013.05.21 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

32 දීලූපා ම ේනානි 
ලියනමේ 

මාර/තල්පාවිල 
මිහිඳු 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

අංක 34/2,      
අභ්ය මපමද් , 
නූමේ,            
මාතර. 

717223144V උපගුරු ගුරු ම ේවය 2-II 1994.05.04 2008.04.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

33 නල්ල මහේවා 
රන්දිමා නිලූෂි 
ජයසූරිය 

ගා/ ප්රජාපතී 
මගෝතමී බාලිකා 
මහා විද්යාලය 

අංක 332/4, 
මකරමිණිය, 
අේබලන්මගොඩ. 

826541911V ර ායනාගාර 
ම ේවක 

කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය III 

2008.06.16 2011.10.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

34 නාපාන සුමන ාර 
හිමි 

හ/මබරලිමපොල 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

මවමහරගල 
රජමහා විහාරය 
මද්හිගල, 
මුරුතලාව, 
මහුවවර. 

661322276V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 2006.05.04 2012.07.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

35 නි ාමුර්දීන් 
මිර් ා ෆරීනා 

මාර/ අල්හුද්ා 
මු ්ලිේ කණිෂ්ඨ 
විද්යාලය 

86/සී, 
මපොතුමුල්ලමේ 
වත්ත,   
මගොඩපිටිය, 
අකුරැ ් . 

827290126V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2014.01.13 2014.08.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

36 පහලමේ ප්රියන්ත 
අමේගුතවර්ධ්න 

 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව  

ගලඋඩතැන්න, 
මද්ගලතිරිය, 
උඳුමගොඩ. 

761190539V ුවපුහුණු 
කේකරු 

මද්පාර්තමේන්තුගත  2012.06.26 2014.05.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



37 පාතකඩ ගමමේ 
සුමන්ත්රා  ඳමාලි 

හ/මකොේගල්ල මහා 
විද්යාලය 

පට්ටිය වරාය 
පාර,      
වාඳුරුේප, 
අේබලන්මතො . 

878052080V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2012.07.04 2014.01.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

38 පැල කැටියමේ 
තුෂාන්ත 

හ/මාමඬල මහා 
විද්යාලය 

206,   
මබෝලටියාය, 
පිංගම,           
හුංගම. 

752532974V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 1997.07.21 2012.05.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

39 බාලසුරමනියේ 
ලම ෝනා 

ර/බල/සිසිල් න් 
 මද්මළ විද්යාලය 

කුේපිලාන් - 
ද්කුත,  
ඒර්ලාවල. 

865181744V උපාධි 
උපගුරු 

ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2014.01.27 2014.09.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

40 බැබිමල් මගද්ර 
තුෂාරී මාධිකා ප්රීතී 
කුමාරී බැබිමල් 

මිුව/මපොල්වත්ත 
මහා විද්යාලය 

26/3,    
ගාමලමගද්ර, 
මහොරග ්මුල්ල, 
දිවුලපිටිය. 

735514202V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 2-II 2005.10.26 2014.03.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

41 මනික්කවා 
දුරමගයි සුනිල් 

වැලිගම ප්රාමේයය 
 භ්ාව 

මකොරටුව වත්ත, 
මකෝවිල කන්ද්, 
වැලිගම 

671781473V මාර්ග 
කේකරු 

ද්කුණු පළාත් 
කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය III 

1998.05.15 2013.08.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

42 මල්ලියාවඩු 
කපිල හසිත 
ගමන් ් 

පළාත් වාරිමාර්ග 
මද්පාර්තමේන්තුව 

"හසිත" 
මපොල්ලෑේව, 
බ මපොළ. 

713401900V රියදුරු රියදුරු ම ේවය III 2007.07.01 2014.04.10 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

විනය 
නිමයෝගයක් 
මත 

 

43 මැලෑමගොඩ 
ගමමේ  තයපාල 

පළාත් වාරිමාර්ග 
මද්පාර්තමේන්තුව 

104/ඒ, 
කුන්දුේපුකන්ද්,  
අඟුළුගහ. 

580454703V නඩත්තු 
කේකරු 

මද්පාර්තමේන්තුගත 2013.01.01 2014.12.10 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

කූඨ මල්ඛ්න 
 ක ් කිරීම 

 

44 මමොමහොමඩ් ෆාසි 
සිත්ති අ ාරියා 

ර/නිවි/පිංකන්ද් 
මද්මළ විද්යාලය 

82/සී,       
දිේපිටිය,    
අරතායක. 

855121085V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2012.07.16 2014.09.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



45 මමොමහොමඩ් 
අනි ් ෆාතිමා 
රිහානා 

ගා/තල්ග ්වල 
මද්මළ 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

අංක 61/6    
මරද්ාන පාර, 
බලපිටිය. 

866412286V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2011.05.27 2013.05.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

46 රෂිනි සුරංගා 
විමේසිංහ 

හ/නැදිගේවිල 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

විජය,     
මමොරකැටි ආර, 
නාකුළුගමුව. 

858634180V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2011.04.25 2014.02.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

  

47 රාේ කුමාර් 
ද්හනායක යාපා 

මාර/ නායිේබල 
බණ්ඩත්තර මහා 
විද්යාලය 

43,         
නායිේබල, 
බණ්ඩත්තර. 

660410368V ර ායනාගාර 
ම ේවක III 

අනධ්යයන 2014.01.10 2015.09.23 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

කූඨ මල්ඛ්න 
 ක ා රාජය 
ම ේවය  
ඇතුළත් වීම 

 

48 රාමයියා බාලු ර/නිවි/ද්ෑල මද්මළ 
විද්යාලය 

කුඩිත්තවන 
(බ හිර), 
කුඩිත්තවන, 
යාපනය. 

861154459V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2014.01.23 2014.09.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

49 රා ාතේබි 
මමොමහොමඩ්  ෆීර් 

කෑ/මාව/ 
ගමන්තැන්න මහා 
විද්යාලය 

අංක ඒ 15, 
රඹුක්කන පාර, 
බූ ාව,      
මාවනැල්ල. 

610630901V උපගුරු  ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ 2-I 1989.02.01 2014.04.16 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

රාජය ම ේවය 
අපකීර්තිය  
පත් කිරීම  

50 ලක්ෂ්මි 
මකොඩිතුවක්කු 

හ/ලුතම දුටුගැමුණු 
මහා විද්යාලය 

238 සී.       
වත්මත් 
ගමරාලමේ 
වත්ත,   
පරවාහැර, 
කැකතදුර. 

716661563V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2008.07.03 2015.06.16 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

වයාජ අධ්යාපන 
 හතිකයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම 

 

51 ලියන තන්තිරි 
ගමමේ රසික 
ප්ර ාේ කුමාර 

ප්රාමේයය  භ්ාව 
හක්මන 

34/1,          
තලගහ 
මකොරටුව, 
බමුණුගම, 
මහොරපාවි . 

771562558V රාජය    
කළමනාකරත 
 හකාර 

රාජය 
කළමනාකරත 
 හකාර ම ේවය III 

2009.07.24 2014.06.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



52 ලියනසූරියමේ 
 මල් සිරිවර්ධ්න 

දි ්ත්රික් ම ෞඛ්ය 
ම ේවා අධ්යක්ෂ 
කාර්යාලය - ගාල්ල 

අංක 36, 
බානවත්ත,       
චීන මකොරටුව, 
ගාල්ල. 

640772255V ම ෞඛ්ය 
රියදුරු 

රියදුරු ම ේවය 2001.10.01 2007.01.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

53 මලොකු වැල්ලමේ 
තරිඳු නිශාන්න 

දි ්ත්රික් ඉංජිමන්රු 
(මගොඩනැගිලි) 
කාර්යාලය - මාතර 

  ත් කලාපය, 
තුඩාව,            
මාතර. 

762054000V කාර්යාල 
කාර්යය 
 හායක 

කාර්යාල ම ේවක 
ම ේවය II 

1999.11.01 2014.07.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

  

54 වත්මත් 
විතානමේ ද්මිත් 
 ඳමාලි 

හ/ලුණුගේමවමහර 
මහා විද්යාලය 

කූඩළුමගොඩ 
වත්ත, 
අලවතුකි ් , 
කතළුව,      
අහංගම. 

847452358V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2008.07.01 2014.09.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

55 වතුලන්මේ 
රත්නායක 
මුදියන්ම ේලාමේ 
උත්පලා ටිකිරි 
කුමාරිහාමි 
රත්නායක 

 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව 

ඩී.රත්නායක 
(මිනින්මද්ෝරු 
මහතා) බාමර්, 
වැරැල්ලපත, 
රඹුක්කන. 

767142170V පශු වවද්ය   
 නිලධ්ාරී 

ශ්රී ලංකා  ත්ත්ව 
නිෂ්පාද්න හා 
ම ෞඛ්ය ම ේවය   

2006.10.02 2013.08.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

56 වික්රම 
ආරච්චිල්ලාමේ 
නිමල් 
කරුතාතිලක 

 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව 

බී 262, 
දික්මකොහුපිටිය, 
මහට්ටිමුල්ල. 

650701224V මගොවිපල් 
කේකරු 

මද්පාර්තමේන්තුගත 1999.11.01 2013.10.25 අකාර්යක්ෂමතාවය 
නි ා විශ්රාම ගැන්වීම 

 - 

 

57 වික්රම  මන් ගා/ සිේධ්ාර්ථ මහා 
විද්යාලය 

කලුමේ,      
හික්කඩුව. 

780964596V පා ල් 
මුරකරු 

කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය III 

2008.12.04 2013.08.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 
 

58 විජයසිංහ 
මුදියන්ම ේලාමේ 
චන්ද්ර කුමාර 
ගුතතිලක 

 ත්ත්ව නිෂ්පාද්න 
හා ම ෞඛ්ය 
මද්පාර්තමේන්තුව  

බී 29,        
ඇරෑගම,          
වතුර. 

813631371V ුවපුහුණු 
කේකරු 

මද්පාර්තමේන්තුගත  2012.06.26 2014.05.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



59 විද්ාන ගමමේ 
චමින්ද් 

හ/ඔයගාව 
රතවරනාවැව 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

මකෝරළක 
මද්ණිය,     
විල්පි ,     
අකුරැ ් . 

842350255V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2008.07.03 2014.05.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

60 වීරසිංහ 
ආරච්චිමේ 
ද්යානන්ද් 

ගා/මේවාමල්ගම 
කණිෂ්ඨ විද්යාලය 

 ැනසුම, 
මේවාමල්ගම, 
මද්ල්ලව,   
මමොරවක. 

533561233V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 1 1983.05.02 2012.07.26 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

විෂමාචාරයන්හි 
මයදීම 

 

61 මවලිගම මහින්ද් 
හිමි 

කෑ/මාව/ 
වෑගන්තමල් මහා 
විදුහල 

මගෝන්දිමවල 
පුරාත 
විහාර ්ථානය, 
මගෝන්දිමවල, 
මාවනැල්ල. 

640261340V උපගුරු ශ්රී .ලං.ගු.ම ේ 2-II 2007.07.06 2014.08.18 ම ේවමයන් පහ 
කිරීම  

රාජය ම ේවය 
අපකීර්තිය  
පත් කිරීම 

 

62 ශිමරෝමි දීපිකා 
ජයමනත්ති 

ගා/බූ ්  මහා 
විද්යාලය 

අංක 194/1, 
 ඟමබෝවත්ත, 
උළුවිටිමක්,     
ගාල්ල. 

815162374V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2005.03.16 2010.06.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

63 මක්.වී.මක්.මක්. 
සුමනපාල 

ර/නිවි/හල්මද්ොල 
විද්යාලය 

අංක 450, 
ඇලපාත ද්කුත, 
රත්නපුර 

- උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2013.05.16 2013.06.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

64 සුමර්ෂ්කුමාර් 
මගෝකුලදීපා 

මු/මකොක්කුලායී 
රජමේ මද්මළ මිශ්ර 
පා ැල 

3 වන  ැතපුම, 
පුද්රිකුඩා, 
මුල්ලියවවල 

817433782V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2007.11.05 2011.04.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

65 සුවඳ හැන්නදිමේ 
ටිෂාරා මකෞශලයා 

හ/මාගම මහා 
විද්යාලය 

අංක 452, 
හල්මිල්ලෑව. 
ති ් මහාරාම 

886180454V උපගුරු ශ්රී.ලං.ගු.ම ේ. 3-I 2012.07.02
. 

2014.05.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

66 හපුතත්ත්රි ගමමේ 
ගීත් චතුරංග 

කෘෂිකර්ම 
මද්පාර්තමේන්තුව 
(බ.ප.) 

437/2, 
අංගේපිටිය, 
පාදුක්ක 

911550750V මුරකරු බ ්නාහිර පළාත් 
කාර්යාල ම ේවක 
ම ේවය III 

2013.12.23 2014.07.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 



67 හේමේ විද්ානමේ 
චන්ද්න 

ගාල්ල මහ නගර 
 භ්ාව 

380/24, 
වලේවත්ත    
ද්ඩල්ල,         
ගාල්ල. 

763194558V කේකරු කණිෂ්ඨ ම ේවක 
ම ේවය III 

2007.07.01 2011.05.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 

 

68 මහේවා විතාන 
කංකානේමේ 
ගාමිණී 

බලපිටිය ප්රාමේයය 
 භ්ාව 

මරෝ ්මීඩ්,   
සීනිගම,    
හික්කඩුව. 

673434940V මාර්ග 
කේකරු 

මාර්ග කේකරු III 2001.10.01 2015.04.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

 - 
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