
 

 
 

 

 

 

 

 

 

මගේ අංකය ඔගේ අංකය දිනය 

எனது இல :  உமது இல : திகதி : 

My No  Your No Date 

 

 

අමාත්ාාංශ ලේකම්වරුන්  

පළාත්කප්රධාා කම්වරුන්  

මෙපාර්ත්මරු තුකප්රධාාීන  
 

රජගේ ග ේවගයන් ඉවත් කර නැවත ග ේවයට බඳවා ගනොගත යුතු නිලධාරීන් පිළිබඳ වි ්තර 
 

මධාමකජයම කමව නමන කාාකපළාත්කජායකමව නමන කවනත්කවජ කදෙක වනත්කමව නන කඳවනාකම  තත්ක

යුතුක නිදධාාරී ක වරුඳ ධාමන ක වූක පාත්ක වවා ක උපම්ඛ න ක සුදුසුක ක්රිනාමාර්තක තවීනමක වවාාක

ප්රවාශ ලේන කපත්කවජි. ක 

 

උපම්ඛ කඅාංව:ක01 -කකකකඅනුක්රි.වකඅාංවක01කිට ක000කේවනාක- මධාමකජයම කනිදධාාරී කඅවාධුකක 
       ම්ඛ තත්කකිරීම 
 
 
 

උපම්ඛ කඅාංව:ක02 -කකකකඅනුක්රි.වකඅාංවක01කිට ක12 කේවනාක- මධාමකජයම කනිදධාාරී කඅවාධුකක 
       ම්ඛ තත්කකිරීම 
 
 

උපම්ඛ කඅාංව:ක03 -කකකකඅනුක්රි.වකඅාංවක01කිට ක03ේවනාකකකක-  වනත්කමව නම කපිහි වුක 
       නිදධාජන මේක රුකඅවාධු 
       ම්ඛ මන කවනත්කකිරීම 

 
 
 
 
 
 
 
 

ච ෙ කකුමාජිටාංා 

ආනත් කඅධා්ව කය ජා්ක 

 

රාජය ග ේවා, පළාත්  භා හා පළාත් පාලන අමාතයාංශය 
ப ொது சேவை௧ள், மொகொண ேவ ௧ள் மற்றும் உள்ளூரொட்ேி அவமச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government    
 

ආයතන අංශය  
தொ னப்  ிொிவு 
Establishments Division 
 

නිදහ ් චතුරස්රය, ගකොළඹ 07. சுதந்திர ேதுக்கம், பகொழும்பு 07. Independence Square, Colombo 07. 
දුරකථන ෆැක් ් ඊ-ගේල් ගවේ අඩවිය 

பதொவலச ேி : 011-2696211-13 ப க்ஸ் : 011-2692158 ஈ-பமயில் : dge@pubad.gov.lk இவணயதளம் : www.pubad.gov.lk 

Telephone  Fax  E-mail  Website  
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2018 -1 සටහන් පත්රය 

අනු 

අංකය 

සම්පුර්ණ නම අමාත්ාංශය / 

දෙපාර්ත්දම්න්තුව / 

රාජකාරි ස්ථානය 

ලිපිනය ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකය 

ත්නතුර කිසියම් දසේවයකට 

අයත් නම් එම 

දසේවය 

දසේවයට 

බැඳුණු දිනය 

දසේවය 

නත්ර කළ 

දිනය 

දසේවය අවසන් 

කිරීමට දහේතුව 

(දසේවදයන් පහ 

කිරීම/ ත්නතුර      

අත්හැර යාම/ 

අකාර්යක්ෂමත්ාව 

දහේතුදවන්  විශ්රාම 

ගැන්වීම) 

දසේවදයන් 

පහ කදළේ 

නම් එයට 

දහේතු 

1. අකුරන් පේඩිපේ 
චන්දන ප්රදීපේ 
කරුණාතිලක  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

රාජාාංගනය,යාය 

18, තලාඔය 

832342157V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.09.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

2. අගිේටින් 
කේකානේලාපේ 
රන්ජන් නිශාන්ත පාරිෙ ්

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

විල්පත්තු පාර,  

ගල්කඩවල, 
පහොරුවිල 

861291880V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73316 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.12 2016.08.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

3. අඟුරු කාංකානේපේ 
ධනුෂ ගයාශ්රී 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

 

පනො.13, 

පහෝමාගම, 

කඩුපවල 

740521950V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.11.11 2009.12.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

4. අටමඩුපේ පගදර 
ප්රියන්ත ෙමන් කුමාර 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 149, 

ඉහලවැව, 

දේමින්න 

833640763 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 54037 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.07.20 2016.02.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

5. අත්තනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
වෙන්ත රූපසිරි 

ගුණපෙේකර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

142, දයාගුනය, 

පකොටගම, බිබිල 

803224927V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2015.04.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

6. අත්තලාපේ කුෙන්ත 
අජිත් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 202, 

පැරකුේ පපපදෙ, 

පමොල්ලිපපොතාන, 

තඹලගමුව 

842642051V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97675 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.10.20 2015.11.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

7. අතාේ පලබ්පබ් මවුතූන් සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 69, එල්ඩීඕ 

පාර, පලමුණ 06 

820943457V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

90849 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.07 2015.06.24 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

8. අතුල ජයපෙේකර බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො39, 

ග්රීන්වේ,මීපාවල,

පපෝද්දල 

700101959V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1994.07.01 2013.08.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

9. අධිකාරි 
මුදියන්පෙේලාපේ උදය 
කුමාර විමල් අධිකාරී 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 51, 
පපරියඋලුක්කුලම

, වවුනියාව 

861344754V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69054 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.26 2016.07.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

මධ්ම රජද  දසේවදයන් වවත් කරන දෙ නැවත් රජද  දසේවයට බවවා දන ගත් ුතතු නිදධ්රයන් පිළිබව විස්ත්ර 

උප දේඛන අංක :01 

 
 

 



10. අධිකාරි 
මුදියන්පෙේලාපේ සුගත් 
ධර්මසිරි අධිකාරි  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 329, 

ජනකපුර, වැලිඔය 

832472743V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.09.03 2015.08.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

11. අනේපපොඩි නදීපන් 
සිතාර ද සිල්වා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ශ්රී ෙමගිපුර, කුඩා 

වේකඩුව, 
වේකඩුව  

802692803V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

76186  

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.01.20 2015.05.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

12. අන්නක්කමුල්ල 
පද්වපේ නාලක උපුල් 
රණසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

278, පබෝතපේ, 

පහලගම, 
අපේපුේෙ 

810303603V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73868 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.10.13 2016.05.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

13. අනුරසිරි අපබ්ධීර බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො. 72/ඒ, 

පදොරණපගොඩ, 
උඩුගේපපොළ 

521671947V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1977.11.01 2009.12.15 අනිවාර්ය විශ්්රාම 

යවා ඇත. 

- 

14. අඳපලල්දූව ගමපේ 
සුලක්ෂණා 

දිේත්්රික් පල්කේ 

කාර්යාලය - 
නුවරඑළිය 

අාංක 

23/3,පිළියන්දල 

පාර, මහරගම 

846271619V ොංවර්ධන 
නිලධාරි 

ොංවර්ධන නිලධාරි 
පෙේවය 

2013.06.01 2015.06.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

15. අේපුහාමිපේ කිත්සිරි 
කුමාරසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ගගුරෑව, 

සිේපිකුලම, 
කහටගේදිගිලිය 

803291551V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.27 2016.09.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

16. අපබ්පකොන් 
මුදියන්පෙේලාපේ නුවන් 
රන්දික අපබ්පකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පහලවරමඩුව, 

මඩකුඹුරමුල්ල, 
කුලියාපිටිය 

913133684V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95449 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.16 2016.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

17. අමරවාංශ අපබ්සිරි 
මුණසිාංහ  

ඉඩේ පකොමොරිෙ ්
ජනරාල් 
පදපාර්තපේන්තුව 

කළුගල 

පහේපන්වත්ත, 

ගලපගොඩියාව, 
ගේපපොළ 

703633900V ක්පෂේත්්ර 
උපපද්ශක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2002.01.01 2013.01.23 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

අල්ලෙ ්ලබා 
ගැනීම 
ෙේබන්ධපයන් 
වැරදිකරු වම 

18. අමරසිාංහපේ ජානක 
මහින්ද කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

 

මහරුපැටියාව 

පාර, 

ඇතාබැඳිවැව, 

ත්රි/පරොටවැව 

801162592V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 65516 

පදපාර්තපේන්තුගත 2016.05.22 2017.01.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

19. අමාරා කුමාරි 
පලොකුලියන 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

තිේෙ මාවත, 

පමුණුගම, 

අළුපබෝමුල්ල 

747381216V ෙැලසුේ ෙහකාර පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.15 2009.05.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

20. අේබන රණසිාංහලාපේ 
සුගත් ොංජීව 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 81, 
ජනඋදාන 

ගේමානය, 

පමොරකෑව, 
පහොපරොේපතාන 

952892525V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97702 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.11.01 2016.05.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

21. අමිල උදයාංග වලවල 

ගමපේ  

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 

පදපාර්තපේන්තුව 

15/16, වරකැටිය 

පාර, තාංගල්ල 

763392333V පවරළ 

ආරක්ෂක 
නියාමක 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.09.15 2009.03.25 පෙේවපයන් පහ 

කිරීම 

වයාජ්අධයාපන 

ෙහතික ඉදිරිපත් 
කිරීම 

22. අමිබලකන්පද්පගදර 
රුපේෂ් ොංකල්ප 
දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 21/02, 

හදවිරුගම, 

දිවුලන්කඩවල 

893232290V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 88631 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.30 2016.10.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



23. අබ්දුල් හමීඩ් 
පමොපහොමඩ් යුේරි 

මිනිේබල හා රැකි 
රක්ෂා 
පදපාර්තපේන්තුව 

1093, පාලියතු, 

ත්රිකුණාමලය. 

781490385V මානව ෙේපත් 
ොංවර්ධන 
ෙහකාර 

ආශ්රිත්පෙේවා 2005.10.03 2012.08.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

24. අඔගහපතිරන්නැහැලා
පේ නිපරෝෂා ප්රියන්ති්
මැණිපක් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 672/2, 

දඔගිරිගම  බටහිර, 
නාරේමල 

837451558V කාන්තා පෙබල 

6813 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.07.15 2016.05.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

25. අලුත මානපේ ඉන්දික 
කුමාරසිාංහ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පල්ලිය 

අෙල,පමෝරගල, 
ඇහැලියපගොඩ 

 

761403397V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2009.11.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

26. අහාංගේපගොඩ 
ආචාරිපේ දමින්ද 
සුදත්චන්ද්ර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

ජයන්ති මාවත, 
අනුරාධපුර 

 

730433395V II පපල පේලර් පදපාර්තපේන්තුගත 1999.01.04 2009.10.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

27. අසිත නාමල් 
විපේපෙේකර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

කුරුන්දන්කුලම, 

මාතපල් හාංදිය, 

අනුරාධපුර 

823171226V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2012.10.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

28. ආදේ පලබ්පබ් මුහේමුදු 
අයියුබ් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 99/ඒ/01, 

කාතිරියා පාර, 

අක්කරපත්තු 01 

771032940V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

91670 

පදපාර්තපේන්තුගත 2010.02.09 2015.06.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

29. ආනන්ද පහේරත් 
පතන්නපකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

උේගලපාර, යාය 

17, පහළ 
මාරගහවැව 

771493882V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 30480 

පදපාර්තපේන්තුගත 1996.02.20 2016.07.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

30. ආනන්ද පියසිරිපේ 
අසිත දිලුෙන ආනන්ද 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

දුටුවැව, 
ඇටවරපගොලුලෑව 

941682626V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 94557 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.03.14 2016.06.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

31. ආනන්ද පප්රේමරත්නපේ 

පරොෂාන් දිපන්ෂ් 
පප්රේමරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
ඇහැටුවාගම, 

අඹගහවැව, 
පනොච්චියාගම 

912660141V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96250 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.01 2015.10.24 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

32. ඇල්බට් සිවලිාංගේ සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 04 කණුව, 

අේබාල්පුරේ, 
මාන්කූලේ 

751104456V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 93872 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.15 2016.07.21 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

33. ඇතුළුවපේ චන්දිම 

ජනනුවන් 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
199/04,කනත්ත 

පාර, නර්තනගල, 

මූණගම,පහොරණ 

842943647V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2014.06.23 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

34. ඇල්ල ආරච්චි 
ගරුහාමිල්ලාපේ 
ධනුෂ්ක ලකෂිත 
ධර්මරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

152,කලුපවල, 
බලාංපගොඩ 

853414310V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.02.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

35. ඉන්දික ෙතිෙ ්චන්ද්ර ද 
සිල්වා පුල්ලිේපු විතාන 

නීති පකටුේපත් 

ෙේපාදක 

පදපාර්තපේන්තුව 

779/2, තලාංගම 

උතුර, මාළපේ 

702793165V ෙහකාර නීති 

පකටුේපත් 

ෙේපාදක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1999.12.15 2014.05.29 පෙේවපයන් පහ 

කිරීම 

විනය පහේතු මත 

36. ඉමි ආරච්චිලාපේ 
නුවන්ග පද්ශප්රිය්
දයාපෙේන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මුන්ඩුමුරිේපුව, 

නුවර පාර, 

වවුනියාව 

952602632V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96550 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.26 2016.07.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

37. ඉඹුලාපන් 
අේපුහාමිලාපේ උදාංක 
සුපුන් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 570/1, 

මාවතගම, 

පහන්ගමුව 

913092376V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

95347 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.13 2015.11.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



38. ඉලාංගපකෝන් 
මුදියන්පෙේලාපේ ඉෂාන් 
දර්ශන පප්රේමරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 271, යාය 4, 
පේමඩුව 

890840868V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.12.01 2016.08.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

39. ඉෂාන්ත මපනෝේ 
වරේපුලි 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

20/11, 

බණ්ඩාරවත්ත, 

තලාංගම උතුර, 

තලාංගම 

801172962V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.11.01 2013.03.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

40. ඉහලනුවර පක්ෂපේ 
දිලිේ කුමාර විපේරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක8/3, 

පපතොක්වැව, 

මිගේවැව, 
මැදිරිගිරිය 

872601503V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 72119 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.21 2017.03.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

41. ඊබ්්රා පලබ්පබ් අේවර් සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 70, අෙරෆ ්

විදුහල් පාර, 

අක්කරපත්තු 01 

782530291V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

90846 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.07 2015.06.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

42. ඊතනවත්තපද්වයලා
පේ ගයාන් පුෂ්පකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
328,නිකවැව 

දකුණ, වැලිඔය 

863100623V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 68609 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.29 2016.06.18 තනතුර අතහැර 

යාම 

- 

43. උක්කුබණ්ඩාපේ 
ජයවර්ධන 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

මරදන්කල්ල, 

මිහින්තලාව 

591690809V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2014.03.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

44. උක්කු බණ්ඩාපේ 
පරෝහිත ප්රෙන්න්
ජයවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නිකවැව හන්දිය, 
පරණ 
ෙමූපාකාරය 

අෙළ, 
පනොච්චියාගම  

 

840261719V 

 
සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

88370 

 

 
පදපාර්තපේන්තුගත 

 

2009.03.27 

 

2015.07.08 

 
තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

45. උක්කුවා පද්වයලාපේ 
ොංජීව සිරිමල් ධර්මදාෙ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නබඩවැව, 
පරාංගියාවාඩිය 

922063621V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

95480 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.28 2015.07.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

46. උක්කුරාළපේ නිමල් 
පෙපනවිරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කණුගහවැව, 

හල්මිල්ලවැටිය, 

කැබිතිපගොල්ලෑව 

812845675V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.10.22 2016.08.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

47. උඩපපොල කන්කානම 
ධර්මපද්ව 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය අාංක 17/142, 

දිගාමඩුල්ල, 

වරපගොඩ. 

 

611401607V ේථාන කේකරු 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.07.01 2018.05.09 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ 
උේපැන්න 
ෙහතිකයක් 
ඉදිරිපත් 
කරමින් 

පෙේවපේ පයදීප 
සිටීම 

48. උඩපවල පල්කේලෑ 
විමල් චන්දන කුමාර 
උඩපවල 

ශ්රි ලාංකා පපොලීසිය 508/14, 

රේමුතුගල, 

කඩවත. 

800793912V ේථාන කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.31 2016.09.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

49. උඩුවපේ ෙරත් 
පුෂ්පකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 21, යටියන, 
බණ්ඩාරගම 

823342861V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

97159 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.07.01 2015.10.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

50. උඩුවරපේ පදොන් ප්රින්ේ්
උපාලි නිශාන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 18/01, 

මැදගම, පෙෝමපුර 

711354492V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69686 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.06 2016.08.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



51. උදුමාන් පලබ්පබ් 
මුනාෆ ්

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

157, යූනියන් 

පාර,අට්ටාලපචන
, 09 

801044115V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2010.11.30 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

HC/KAL/116

/09 දරන 
නඩුව යටපත් 

ද/නි/ොං/32 

යටපත් 297 
වගන්ති 

මිනීමැරුේ 
පචෝදනාව 

යටපත් වෙර 

05ක 
සිරදඩුවේ 

ලැබීම 

52. උවර් පලබ්පබ් නූර්දීපන් සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 479, 

කටුවන්විල, 
නවපෙේනපුර 

643083701V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

47478 

පදපාර්තපේන්තුගත 1996.08.16 2015.09.25 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

53. ඒකනායක ජයසිාං 
ආරච්චිපේ පෙනරත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 43, 

හැඩවින්න, 
මාමඩල 

733611243V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 

77676 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.08.24 2016.02.25 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

54. ඒකනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ චමිලා 
ප්රොදිනී ඒකනායක  

රාජය පරිපාලන 
කළමණාකරණ හා 
නීතිය හා ොමය 

පිළිබඳ අමාත්්යාාංශය 

එච්.මාලනී 

පහේමලතා බාපර්, 

කටුමුළුව, 

කනත්පත්වැව. 

846610219V රාජය 
කළමණාකරණ

ෙහකාර III 

ශ්්පර්ණිය 

රාජය 
කළමණාකරණ 

ෙහකාර පෙේවය 

2007.12.10 2017.02.04 තනතර අතහැර 
යාම 

- 

55. ඒකනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
පකොනපේ වත්පත් 
පගදර ෙමින්ද ජයරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 30, 

කාපල්ගම, 
මැදගම 

792946218V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 91077 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.19 2017.03.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

56. ඔසුලා ජනාදරී 
බාලසූරිය 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

421/1,වැලිපාර, 
තලවතුපගොඩ 

848422916V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2012.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

57. ඕවල ආරච්චිපේ 
පරොහාන් ඉන්දුක 
කුලපෙේන 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 123/1, 

දළුපිටිය, කඩවත 

 

751671113V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2012.12.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

58. කාංකානන් 
ගමරාලලාපේ අජිත් 

පුෂ්පකුමාර 
රත්නවර්ධන 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පගෝනගල, 

රුවන්වැල්ල 

 

752891958V 

බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2011.02.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

59. කාංකානි ගමපේ දුමින්ද 
අනුරාංග 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

149/ඒ, 

ගමපේ වත්ත, 

ඉහලපගොඩ 
වලහන්දූව 

821131669V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2009.10.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

60. කටුලන්ද පද්වපේ ප්රිය 

කමල් කරුණාරත්න 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
පනො.3/63, 

පේගේමන, 

බුත්පිටිය, ගේපහ 

781841951V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2011.04.02 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

61. කඩවත් පේඩිපේ 

නිශාන්ත 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 93, යබරළුව, 

මල්වාන 

772232250 V ේථාන කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.01 2018.03.09 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

62. කඩවැද්දුව ගමපේ 
අනුර ප්රියන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 22/2, 

මාබිම, 

පහයියන්තුඩුව, 

කිරිබත්පගොඩ 

713202142V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 68805 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.07.11 2016.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



63. කඩුපිටිපේ කමල් 
පරොහාන්ද සිල්වා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 315, ඉහල 

මඩේපැල්ල, 

මීරිගම 

731394326V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69456 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.02 2016.09.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

64. කණුකැටිය රත්නායක 

මාංජුල ේ්රෙන්න 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 

පදපාර්තපේන්තුව 

නයනා, 

දියේයාය, 

තිේෙමහාරාමය 

793323115V පවරළ 
ආරක්ෂක 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.01.01 2013.01.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

65. කපු ආරච්චිපේ ප්රොද් 
ොංජීව 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 113, 

බී.ඕගපී313,පුලේ
තිගම 

 

830773525V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73494 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.04.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

66. කපුපගදර අනිල් 
මුණසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කැපල්ගම, නව 
මැදගම 

741102978V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

91072 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.19 2015.06.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

67. කපුරු බාංඩාපේ අමිල 
නුවන් රත්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

විල්පත්තු පාර, 

හුනුවිලගම, 

පහොරුවිල 

801061184V 4300 නියාමක පදපාර්තපේන්තුගත 1998.04.15 2017.02.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

68. කරුණාතිලකපේ 
ෙමන් පෙනරත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ඩී 04, වාහල්කඩ 802693192V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

29272 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.06.21 2015.11.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

69. කරුණානායකපේ 
ලහිරු උදයාංග  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 400/2, 

අලුපගොල්ල, 
මීතලාව 

 

910792091V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 91489 

පදපාර්තපේන්තුගත 2010.02.09 2016.07.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

70. කරුණාරත්නපේ  
චාමින්ද අතුල කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 

136,පිළිකුත්තුව, 
බුත්පිටිය 

 

750460780V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2009.09.10 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

නිලධරයාට 
විරුද්ධව 
පවත්වනු 
ලැබූ විනය 
පරීක්ෂණ 

පචෝදනා 
හතරකට 
වැරදිකරු වම 

71. කලුපබෝවිලපේ සුරාංග 
කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 200/4, 

මාපදල්ගමුව, 

ගේපහ 

920532764V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

95330 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.12 2016.02.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

72. කේතුරි ආරච්චිලාපේ 
රුවමි කරුදිනි 

රජපේ මුද්්රණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.92/3, 

තුේපබෝවිල, 

පිළියන්දල 

975314073V මුද්්රණ කාර්ය 
ෙහායක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2017.02.15 2017.04.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

73. කළුගල පහේවා අපශෝක 
සුරාංග කුලතුාංග 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

ගල්පවේනවල, 

නින්දාන, 

අේබලන්පගොඩ 

790967447V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2014.09.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

 

 

74. 

කිරාහන්දිපේ දිපන්ශ ්
ප්රදීපේ ධර්මදාෙ 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

යටියන්පතොට, 

පැලැන්පිටිය, 

සීපපොන් ජනපදය 

892202320 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 91451 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.12.21 2016.01.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

75. කිරිබණ්ඩාපේ ශීලා 
ශ්රියාලතා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ඇටඹගේකඩ, 
වවුනියාව 

728614617V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 955 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.08.24 2017.01.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



76. කිරිහාමිපේ 
ජයරත්නපේ ප්රදීපේ 
ජනක කුමාරසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මයිලකුඩාවැව, 

මහදිවුල්වැව, 

ත්රිකුණාමලය 

941204287V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.18 2016.08.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

77. කුඩාදුරයලාපේ ධේමික 
නිරාංග ොංජීව 

 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ශ්්රීමාලි 

පවළඳෙැල, 

රුවන්පුර, 
පබෝගහවැව 

872973850 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90463 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.05.28 2015.08.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

78. කුමාර පටබැඳිපේ 

මපනොරි මිහිකා 
කරුණාරත්න 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
84/4, 

ඥාණාලාංකාර 

මාවත,රත්නපුර 

808342480V කාන්තා 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2013.08.12 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

79. කුපරයිරාො 
කාන්නරුබ් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මුාංගිලාරු උතුර, 

උඩයාර්කට්ටු 

707454220V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 7794 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.08.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

80. කුලේපුවඩුපේ නීලක 
රශ්මින්  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 180/160, 

පින්නලන්ද, 
දිවුලපිටිය 

791340047V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.02.24 2016.02.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

81. පකොඩිතුවක්කු 
ආරච්චිලාපේ 

ජගත්ේ්රිය කපිල 

පකොඩිතුවක්කු 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පකොඩිේපිළිකන්ද, 

නාවල කන්ද, 
කලවාන 

801272550V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.02.20 2010.02.22  
තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

82. පකොඩිතුවක්කු 
ආරච්චිපේ තිලකසිරි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 171 / බී, 

පකොේෙකන්ද, 
ඕමල්පේ 

862531728V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 85839 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.10.01 2016.02.10 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

83. පකොඩිතුවක්කු 
ආරච්චිපේ මාධව ොංජීව 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

53/ඒ,පන්ෙල් 

පපපදෙ, හිඟුරාන, 
අේපාර 

792093612V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2010.02.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

84. පකොේවත්පත් 
ගේලද්දලාපේ 
අමරසිාංහ ගේලත්  

පමෝටර් රථ ේ්රවාහන 
පදපාර්තපේන්තුව 

වරඹුපගදර, 

කළුගමුව, 
කුරුණෑගල  

681730532V ොංවර්ධන 

ෙහකාර(මාර්ග 

ආරක්ෂණ) 

ආශ්රිත්පෙේවා  2005.08.01 2009.11.23 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

රා.පෙේ.පකො. 
ෙභාව විසින් 
විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණය 
අවොනපේ 
නිකුත් කර 

ඇති විනය 
නිපයෝගයට 
අනුව 

85. පකොළඹපේ දිපන්ෂ් 
ලලින්ද්ර පපපර්රා  

දිේත්රික් පල්කේ 

කාර්යාලය-

හේබන්පතොට 

නලගම පාර, 

පපොපලොේමාරුව, 

තාංගල්ල. 

880603736V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

III 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2012.02.01 2015.06.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

86. පකෝණාර 

මුදියන්පෙේලාපේ 

ආරියරත්න බණ්ඩාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
කීනපගොඩ, 

බකිණිගහපවල, 

මැදගම 

881162791V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

85874 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.10.01 2015.07.23 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

87. පකෝනාර 

මුදියන්පෙේලාපේ 
ශ්රියන්කා ගයානි 
දිල්රුක්ෂි 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 119/ බී, 

පිරිපවන පාර, 

පමොල්ලිපගොඩ, 
වාද්දූව 

796590424V කාන්තා පෙබල 

ටී 1678 

පදපාර්තපේන්තුගත 1999.01.03 2016.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

88. පකෝනාරසිාංහ 
මුදියන්පෙේලාපේ පුාංචි 
බණ්ඩා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක සී/71, 

දළුකාන, 
මනේපිටිය 

751963556V 61657 උප 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.10.29 2017.01.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



89. ගපන්ශන් ගපේන්ද්රන් බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පවේබඩ් 

වදිය,කාරතිවු 04 

 

863042682V 

බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත  

2008.12.29 

2011.11.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

90. ගලපදණිපේ පගදර 
තිලක චන්ද්ර ගලපදණිය 

විපශේෂ 
කාර්යයබලකාය 

අාංක 242/8/1, 

එපගොඩමුල්ල, 

අාංකුඹුර. 

883360426V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2008.02.24 2017.04.10 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

91. ගලපිට පගදර 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ආරියවාංශ 

අඹන්ගඟ පකෝරපළේ  
ප්රාපද්ශීය පල්කේ 
කාර්යාලය 

අාංක 14/1, 

තැන්න පාර, 

මාතපල්. 

743244109V ොංවර්ධන 
නිලධාරී 

ොංවර්ධන නිලධාරී 
පෙේවය 

2014.09.01 2016.04.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

92. ගල්පලොලු 
කාංකානමලාපේ ොංජය 
පද්වින්ද රූපරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

462/301, 

පතොරණපතොට, 

ඇහැලිය පගොඩ 

721360804V පමෝටර් රියදුරු පදපාර්තපේන්තුගත 2000.05.23 2012.05.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

93. ගල්වඩුපේ ඩිලූපා 
චන්දිමාලි වඩුපේ 

ේ්රාපද්ශිය පල්කේ 

කාර්යාලය - කැළණිය 

පනො. 92ඒ, 

පෙෞේ්ය, 

පේවැල්දූව පාර, 

දළුගම, කැළණිය 

757201992V ොංවර්ධන 

නිලධාරී III 

ොංවර්ධන නිලධාරී 

පෙේවය 
2013.03.01 2018.04.27 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

94. ගලිේබුපර් 
ගමරාලලාපේ හර්ෂ 
නුවන් ජයලත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 397/2, වාන් 

ඇල, කන්තපල්. 

941852440V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.22 2016.08.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

95. ගාල්ලපහේවපේ ඉසුර 

මධුරාංග ගාල්ලපේ 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
ආර්24,යුනිට්13, 

ොලියපුර. 
පමොල්ලිපපොතාන 

943303975V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97817 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.11.17 2015.12.11 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

96. ගාල්ල පහේවපේ සුපර්ෂ් 

චතුරාංග 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 

තිරුවානගලවත්ත

, දළවැල්ල, 
උණවටුන 

883511280V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.05.29 2009.12.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

97. ගාල්ලපේ තරාංග 
සුමින්ද පියරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

යාය 03, කනත්ත 

පාර, නවනගරය, 
මැදිරිගිරිය 

780051701V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

47756  

පදපාර්තපේන්තුගත 1996.08.16 2015.12.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

98. ගාල්පල් කිරිමුපර් 
පගදර දුලාේ ෙඳරුවන් 
වරවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

27/1, පල්පල්ගම, 

පන්විල 

941332214V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

97694 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.11.01 2015.06.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

99. ගුණරත්න ගමපේ 
පුෂ්පිකා පරහානි 

ජාතික ප්රවාහන 
වවදය ආයතනය 

440, ඇල්ලගල, 
තිේෙමහාරාමය 

827631469V ලිපිකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2007.05.09 2016.03.21 පෙේවය අවෙන් 

කර ඇත. 

විනය විපරෝධිව 
හැසිරීම 

100. ගුණරත්න සුමිත් 

ේ්රියාංකර කරුණාරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පානම මධයම, 
පානම 

891793146 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 91737 

පදපාර්තපේන්තුගත 2011.12.01 2016.02.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

101. ගුරුපේ නලින් දිමුත් 
කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

මිහිරිපැන්න, 
තල්පේ 

812860143V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2011.02.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

102. ගුරුල්ලවල 
ගමරාලලාපේ ෙජිත් 

චතුරාංග 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 90/ඒ/01, 

අලවල, 

පේයන්පගොඩ 

873601019V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

74373 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.10.28 2015.08.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

103. පගොඩේපප 
රණසිාංහලාපේ තුෂාර 
රාංජිත් 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

235,පනල්ලිගහ 

පහේන,කිරිඇල්ල 

 

843271685V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.02.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

104. පගොඩාමුණ විතානපේ 
ොංජීව 

රජපේ මුද්රණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො01, ඉහළ 

පකොටෙ, 

තල්ගේවලවත්ත. 

952343432V ආරක්ෂක පදපාර්තපේන්තුගත 2017.04.21 2017.04.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



105. පගෝනදූවපේ පදොන් 
ෙමන් මල්රාේ 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය පනො.216/2, 
හල්ලක්කඩවත්ත

, ඒකල,ජාඇල. 

741811154V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

II 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

1999.11.01 2018.02.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

106. චගත් චානක 
වනිගපෙේකර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

මධයම පාංතික 

නිවාෙ ොංකීර්ණය, 

සුවින්තාගම, 
බදුල්ල 

851101136V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2014.01.10 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

107. චන්දන කුමාර 
ෙමරපකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.63බී, 

පහොරණ පාර, 
කැේබෑව 

812644157V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 97512 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.15 2016.09.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

108. චමිදු ඉෂාංක වයිමන් සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 134/16ඒ, 

ේපට්ේපුර, 

ේ්රෑන්ඩ්පාේ, 

පකොළඹ 14. 

901970165V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

94575 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.02.15 2015.10.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

 

- 

 

109. 

චමින්ද රුවන් කුමාර 

ඒකනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
පනො 297/4, 

ඇඹරළුව, 
වැලිපේරිය 

740684817V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

73579 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.28 2015.06.04 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

110. ජයපකොඩි ආරච්චිලාපේ 
දුලිේ ප්රියන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 29, 

මාගන්පතොට, 
මනේපිටිය 

830773525V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73494 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.04.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

111. ජයමුණි රාජිත අරවින්ද 
සිල්වා  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පී 31, නවගේපුර, 

ේපට්ේ පාර, 

පකොළඹ 14 

935414269V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

91780  

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.03.10 2015.09.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

112. ජයවර්ධනපේ නිමල් 
දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

වත්පත්වැව, 
පගෝනුහද්පදනාව 

720644487V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

83423 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.03.11 2015.11.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

113. ජයවික්රම කාංකානේ 
ආරච්චිලාපේ ඉන්දික 
කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

32/69/5,ගලපිටි
යාගල 

662844599V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 70985 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.13 2016.06.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

114. ජයසිාංහ ආරච්චිලාපේ 
ඇන්තනී පෙල්ටන් 
විපේසූරිය 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 38/ඒ, 

කුඩාවැව,දළුකාන 

712614043V නියාමක 47691 පදපාර්තපේන්තුගත 1996.08.08 2016.04.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

115. ජයසිාංහ ආරච්චිලාපේ 
උපාලි සිසිර කුමාර 
ජයසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මහපනළුබෑව, 11 

ඇල, හිපදෝගම, 

අනුරාධපුර 

801981089V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95877 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.11.25 2016.01.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

116. ජයසිාංහ ආරච්ච්ලාපේ 
තුසිත එරාංග 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.43, 

තේමැන්නා ගම, 

කල්අඩිය, 

පුත්තලම 

783150026V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2012.10.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

117. ජයසිාංහ ආරච්චිලාපේ 

ලක්මාල් ගයාන් 
ජයසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 49, 

හේමලාව, 
කුලියාපිටිය 

832143561V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 94472 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.03.20 2016.04.08 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

118. ජයසිාංහ පනිනියලාපේ 
ලක්සිරි වජිර කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

08 කණුව , 

පිටකුඹුර, බිබිල 

893624791V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 90720 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.07.02 2017.03.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

119. ජයසිාංහ 
මුදියන්පෙේලාපේ සුරාංග 
නුවන් ජයසිාංහ 

විපශේෂ කාර්ය 
බලකාය 

කුඹුක්කන, 

මදුරුකැටිය, 

පමොනරාගල. 

841543238V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2012.11.07 2017.04.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



120. ජයසිාංහපේ ලලික් 
ප්රියන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පකෝන්පගොල්ලෑව
,ඇටවරපගොල්ලෑ
ව 

802615370V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

82272 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.01.28 2015.11.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

121. ජයසුන්දර 
මුදියන්පෙේලාපේ 
නවරත්න ජයසුන්දර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

රත්මල් 

ගහඇල්ල, 

පනල්ලීයැද්ද, 
ඉඟිනියාගල 

810945435V නියාමක 4988 පදපාර්තපේන්තුගත 1999.09.26 2016.05.31 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

122. ජාතාංග දහනායක අමිත් බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

කේමල්පගොඩ 

වත්ත, ගල්ඇටුඹ, 

පදයියන්දර. 

892911665V වතුර පපොේප 

ක්්රියාකරු 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.12.09 2014.01.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

123. ජානක ප්රියන්ත 
හිරිපිටිය 

රාජය්මූලය්ප්රතිපත්ති්
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 206, පහළ  

පබෝමිරිය, කඩුපවල 

661870109V පර්පේෂණ 
ෙහකාර 

පදපාර්තපේන්තුගත 1997.07.01 2013.10.24 තනතුර හැර යාම - 

124. ජාමුනි පගදර සුනිල් 
රාජා කුලතුාංග  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 42, මඟුල් 

පපොකුණ, 
වැලිකන්ද 

830583203V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 61584 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.10.29 2017.03.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

125. ජාලිය පගොඩපේ උදාර 
රන්දුල  

ධීවර හා ජලජ ෙේපත් 
පදපාර්තපේන්තුව 

615/1, වැල්ලවාය 

පාර, 
පමොණරාගල 

891344236V ධීවර පරීක්ෂක ධීවර පරීක්ෂක 
පෙේවය 

2013.10.15 2015.04.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

126. ටිකිරියාදුර දර්පනා 
හිමාලි විමල්කුමාර 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

259,  

පවලබඩ පාර, 

කුරණ, කටුනායක 

695490666V ෙැලසුේ ෙහකාර පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.15 2009.05.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

127. ට්රිමන් පහට්ටිපේ 

චමින්ද පුෂ්පකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
යාය 17, පහළ 

මාරගහ වැව 

780795018V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.04.03 2016.06.27 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

128. තාංගපේල් 
ධර්මපෙේකරන් 

දිේත්රික් පල්කේ 

කාර්යාලය - 

නුවරඑළිය 

අාංක 25, වැලි ඔය 

ඉහල පකොටෙ, 

හැටන් 

711384242V ග්රාම නිලධාරි ග්රාම නිලධාරි පෙේවය 1999.11.03 2013.05.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

129. තමලිාංගේ කජතා සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

04 පකොටෙ, 
මුල්ලියවපලයි 

907971902V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 10337 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.23 2016.06.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

130. තර්මගුණාචන්ද්රන් 
කාන්තරූබන් 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

උඩුවිල් පාර, 
මානිේපායි 

811643645V කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2010.09.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

131. තලා බණ්ඩාරලාපේ 
පද්මසිරි බණ්ඩාර 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 24/4, 

බණ්ඩාරදූව, 

පගොනාපගොල්ල, 

අේපාර. 

780062380 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96464 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.01 2016.02.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

132. තලාවිටපේ අජිත් බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 70/1/ඒ, 

අේබලවත්ත, 

මාකදුර 

760162817V පමෝටර් රථ 
රියදුරු 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.11 2014.11.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

133. තවරාො විජයතර්ෙනී ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය - 
ඔඩ්ඩුසුඩාන් 

වාට්ටු අාංක 01, 

මුල්ලියාවලි. 

828080490V ග්රාම නිලධාරී ග්රාම නිලධාරී පෙේවය 2009.03.02 2013.06.25 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

134. තේෆික් කියාෙ ් බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක10, 

රහුමන්යා පාර, 

අක්රබ් පටුමග, 

කින්නියා 02 

760360031V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2012.09.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

135. තිරිමාදුර ඉන්දික ද 
සිල්වා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

01 කණුව, පදවිය 842363844V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 62458 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.01 2015.09.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



136. තුලපිටියපේ කසුන් 
ෂාලින්ද්ර කුමාරසිරි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 06, ඇල 

පාර, මීගමුව 

811830148V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73374 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.12 2016.05.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

137. තුවාන් මහරුෆ් 
ජුහාර්දීපන් 

වාරිමාර්ග 
පදපාර්තපේන්තුව 

154/4 ඒ,  

විජය මාවත, 

රාෙපාන පාර,  

ඉහළ පබෝමිරිය, 
කඩුපවල 

670900959V ෙැලසුේ ශිල්පි ශ්රී ලාංකා තාක්ෂණ 
පෙේවය 

2005.12.15 2016.06.13  පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

පත්වම ලබා 
ගැනීම ෙඳහා 
පත් කිරීේ 
බලධරයා 
පවත ොවදය 
වයාජ පහෝ 
පතොරතුරු හා 
පල්ඛන 
ඉදිරිපත් කිරීම 

138. පතන්නපකෝන් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ඉන්දික 

පතන්නපකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 495, කුඩා 

පබල්ලන, 

ගපණ්මුල්ල 

802840136V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

84898 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.07.06 2015.06.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

139. පතල්පේ තශන්ත 
රුක්මාල් පීරිෙ ් 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 10/3, 

පජෝෂේ පපපදෙ, 

කටුකුරුන්ද, 
පමොරටුව 

710483469V පවරළ 
ආරක්ෂක 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.12.10 2008.10.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

140. පතලිකඩ ආරච්චිපේ 
ප්රියාංකා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

සිරිරහල් මාවත, 

බටහිර-

මාලමුල්ල, 
පානදුර 

918081747V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

11655 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2015.01.10 2015.11.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

141. පතවරා තන්ත්්රිපේ 

රවන්ද්ර ප්රනාන්දු 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 100, 

දැඩිවිල, ඇත්කඳුර 

962062003V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 94691 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.09 2016.03.03 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

142. දන්තනාරායනපේ 
තරාංග රසික කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.305/ඒ, 

හිඹුටාන පාර, 
අාංපගොඩ 

 

860022370V 

බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.16 2011.12.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

143. දහනායක රාලලාපේ 
තුෂාර ජයලත්  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ඩී 02, පදවිය, 
අනුරාධපුර 

600454080 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 77933 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.09.19 2015.06.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

144. දිවුල් කුඹුපර්පගදර 
චන්දන අතුල බණ්ඩාර 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 76, යාය 07, 

හාංෙයා පාලම, 
අරලගාංවිල 

830510699 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 54219 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.02.20 2016.02.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

145. දිොනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 

ආනන්ද පහේරත් 
දිොනායක 

පපොලිේ 

පදපාර්තපේන්තුව - 

විපශේෂ කාර්ය 
බලකාය 

147/8/1, 

පන්නලයාගම, 

බලල්ල. 

700421600V ෙනීපාරක්ෂක 
කේකරු 

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 

2010.04.20 2016.03.06 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ ශිෂය 
කාර්ය 

දර්ශකයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම 

146. දිොනායක 

මුදියන්පෙේලාපේ 
ඉන්දික දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක බී03, 

ගලුමැටියාව, 
තඹලගමුව 

701103670V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 62885 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.10 2016.10.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

147. දිොනායක 

මුදියන්පෙේලාපේ කමල් 
නයනානන්ද 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
විරාණතලාව, 

උණුවතුර බුබුල, 
මහඔය 

862520840V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97016 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.06.01 2016.06.08 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

148. දිොනායක 

මුදියන්පෙේලාපේ 
ජයන්ත දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 102/08, 

තිේෙපුර, 
පමොල්ලිපපොතාන 

851351213V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95516 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.29 2016.07.24 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 



149. දිොනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ ජීවන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නැපගනහිර 

පබෝගමුව, 

රිකිල්ලගේකඩ 

963481489V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96792 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.24 2015.11.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

150. දිොනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ තිෙල් 
රූපසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 19, 

සුසිරිගම, 

වැලිකන්ද 

900410760V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

86629 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.10.24 2015.09.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

 

151. දිොනායක 
මුදියාන්පෙේලාපේ 
දුොන් නදීපක දිොනායක 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

උඩපදල්වල, 

පදල්වල,රත්නපුර 

 

841081242V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2016.01.02 2014.03.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

152. 

 

දිොනායක 
මුදියාන්පෙේලාපේ 
නිලාංක නදීපශාන් කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පදහිවත්පත් 

පගදර , 

අමුණුපදෝව , 

බණ්ඩාරපවල 

841911474V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2014.12.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

153. දිොනායක 

මුදියන්පෙේලාපේ 
මපනෝේ අොංක 

පෙපනවිරත්න  

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය ෙදීපෂ, 

යහලඅරාව, 

පබෝපවල, 
වැලිමඩ 

832573205V උපේථායක III 

පරේණිය 

පදපාර්තපේන්තුගත 2016.01.14 2018.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

154. දිොනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ෙමන්ත දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අලියා විද්ද වැව, 

රපනෝරාව, 

පනොච්චියාගම. 

823111380V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 67066 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.02 2016.04.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

155. දුවලපේ කසුන් ප්රියාංකර සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

 

දූපේපගොඩ, 

හල්කඳවිල, 
පයාගල 

922332800V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97370 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.09 2016.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

156. පදමටගහමුලපගදර 
සුසිල් පප්රේමරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 310/3, 

රජඇල, 
කන්තපල් 

820174941V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 72221 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.12 2016.08.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

157. පදමටපගොඩපේ පදෝණ 
දිපන්ෂා ගයනි 

මිනිේබල හා රැකි 
රක්ෂා 
පදපාර්තපේන්තුව 

276/15/18, 

20 කණුව, 

වටරැක, පාදුක්ක 

746390017V මානව ෙේපත් 
ොංවර්ධන 

ෙහකාර 

ආශ්රිත පෙේවා 2005.07.15 2016.05.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

158. පදහිවල ලියනපේ 
පදොන් ටිරාල් ජයවර්ධන 

විගණකාධිපති 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 120,  

පන්ෙල පාර, 

මාපුටුගල, 

පපෝරුවදණ්ඩ. 

722361547V විගණන 

පරීක්ෂක II 

විගණන පරීක්ෂක 
පෙේවය 

1995.01.23 2016.08.24 ොමාන්්ය 

අකාර්යක්ෂමතාව

ය මත විශ්්රාම 
ගැන්වම 

මූල්්ය 

වාංචාවක් 
යටපත් කිරීම 

159. පද්වරහන්දි සිසිත ද 
සිල්වා 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

52/5,මහල්වරාව, 
පන්නිපිටිය 

790280431V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2009.10.31 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

අධ්යාපන 
ෙහතික 
සුනාමියට හසු 
ව ඇති බව 

ේ්රකාශ 

කිරීම. ගණිත 
විෂය අෙමත් 
වම 

160. පදොඩන්පගොඩපේ විජිත 
කුමාර 

ශ්රී්ලාංකා පපොලිසිය 150, 

පුේෙලමුල්ල, 

නාලවිල,්
පබ්රුවිල 

 

770282179V උපේථායක III පදපාර්තපේන්තුගත 2016.03.14 2017.09.25 තනතුර අතහැර 
යාම  

- 



161. ධර්මදාෙපේ චන්දන 
රුවක් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නානු මිල්ලෑව, 
පමොරකෑව 

812933574V සිවිල්ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 83700 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.03.10 2015.08.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

162. නටරාජා ප්රදීපේ රාංගන සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 286, 

2 අදියර, 

අපබ්පෙේකර පාර, 

ගල්කිේෙ 

900553560V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

91781 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.03.10 2015.10.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

163. නදීපකා කල්්යාණි 
පහේවාපතිරණ 

ජාතික පකෞතුකාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

780/03ඒ,  

ගැමුණු මාවත, 

පහෝමාගම. 

795940251V උපාධිධාරී 
අභයාෙලාභී 

ොංවර්ධන නිලධාරී 
පෙේවය 

2016.01.13 2016.01.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

164. නේමුනි කේකානේපේ 
මාකෙ ්සිල්වා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 07/88, 

හිමිදුරාව, උහන 

710612498V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90907 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.15 2016.04.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

165. නයනා මාලනී 
මැදපගොඩපේ 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 

 

 

පපොල්වත්ත, 
ඉත්තපාන 

(මතුගම හරහා) 

826583681V 

 

 

 

රාජය්
කළමනාකරණ 

ෙහකාර III 

රාජය 
කළමනාකරණ 
ෙහකාර පෙේවය 

2005.10.10 

 

 

 

2018.03.27 

 

 

 

තනතුර අතහැර 
යාම 

  

- 

166. නයිනවාවඩු පටලෙ ්
චමින්ද කුලරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 67, නව 

නිවෙ, 

ජයවර්ධනපුර, 

අේපාර 

700440753V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.02 2016.01.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

167. නානායක්කාරවෙේ 
කලුපහන ලියනපේ 
වින්ෙන් ඩයේ 

අශ්වාපරෝහක 
පකොට්ඨාශය 

ගිනිමැල්ලගහ, 

දීපපපගොඩ. 

581080270V අේපගොේ II 
පරේණිය 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.08.01 2017.04.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

168. නාපේ විතානපේ 
රන්දුනු ජීවාන් 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පගපල පගදර, 
නාපේ 

පතල්ේජවිල, 
මාතර 

840780449V 

 

වෘත්තීය 
උපපද්ශක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.01 2015.01.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

169. නැකැත්  දුරපේ ප්රියන්ත 
ආනන්ද කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

ඩී221/ඒ, 
පතෝලාංගමුව 

672310555V 11 පපළ පේලර් පදපාර්තපේන්තුගත 2005.01.03 2015.03.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

170. නැලිගමපේ ඉයන් 

තුෂාර ජයපෙේකර 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
පනො.183, 10 

පටුමඟ, 

නාරන්වත්ත, 
පේයන්පගොඩ 

 

730410050V 

බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2011.12.09 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

171. නැලිගහමපේ අනුර 
ශාන්ත 

පමෝටර් රථ ේ්රවාහන 
පදපාර්තපේන්තුව 

 

වඩුේමුල්ල පාර, 
පකොරපෙේ 
උඩුගේපල 

723043875V කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 1996.05.13 2007.12.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

172. නිමාලික සුජීවනී 
පපපර්රා ෙමරනායක 

ජාතික අයවැය 
පදපාර්තපේන්තුව 

වලේවත්ත, 
කල්එළිය 

738292898 V ෙහකාර 
අධයක්ෂ 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන 
පෙේවය 

2000.02.15 2010.05.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



173. නිලක ශෂිමාල් ප්රනාන්දු බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.07, 
සුදර්මරත්නාරාම 

පාර, ඉද්බැද්ද, 
පමොරටුව 

 

823212410V 

බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2011.07.29 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

ආයතනය තුලට 

ගාංජා පැකට් 

04ක් පගන ඒම 
ෙහ්පදපාර්ත්-
පේන්තුව 
අපකීර්තියට පත් 

කිරීම. ආයතන 
ොංග්රහපේ 

XLVIII 

පරිපච්ඡ්දපේ 

15.4 වරද කරු 

කිරීම 

174. නිපවෝන් පරොපබ්ේ 
ගාමිණී 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 151/21, 

ජින්තුපිටිය වදිය, 

පකොළඹ 13  

842061539V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

90841 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.09.23 2015.04.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

175. නුවන් මධුොංඛ 
පෙපනවිරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

තේමැන්නාව, 

කැබිතිපගොල්ලෑව 

911831090V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

86223 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.10.03 2015.09.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

176. නුවරපක්ෂ පගදර 
නිමල් පප්රේමසිරි 
අමරසූරිය 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 15, 

වැටපක්පදණිය, 

උඩගල ජනපදය, 
කුරුඳුවත්ත 

853360180V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 85741 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.21 2016.06.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

177. නුවර පපොකුනපේ 
මාලා දිල්රුක්ෂි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

75, 

කිරිඉබ්බන්වැව 

වම, වැලිඔය 

855923319V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 5795 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.11.26 2017.03.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

178. පනලූකා වාෙනා 
ෙහබන්දු 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 
පකෝට්පට්්ප්රාපද්ශීය 
පල්කේ කාර්යාලය 

01.46/12, 

දඩැල්ල, ගාල්ල. 

 

02.573/1,හල්පද
නිපාර 

කලපලුවාව, 

රාජගිරිය 

795784799V පරිගණක දත්ත 
ෙටහන් 
ක්රියාකරු 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.11.15 2012.10.02  
තනතුර අතහැර 

යාම 

- 

179. පනරළුව ගමපේ ෙමන් 
ප්රියන්ත 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

799/93/සී/1/2, 

කුලරත්න මාවත, 

පකොළඹ 10 

 

650610377V 

බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.05.23  

2011.11.03 

තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

180. පතිරණ පහේවපේ නුවන් 
තුෂාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 34/63/2/1, 

රජගලතැන්න, 

අේපාර 

812615670V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

56676 

පදපාර්තපේන්තුගත 1999.10.01 2015.10.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

181. පතිරණපේ දර්ශ 

ප්රියශාන්ත රාංජන 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 

යෙේපුර නිවාෙ 

ොංකීර්ණය, 

පබ්ේලයින් 

මාවත, 

පබොරැල්ල, 

පකොළඹ 08 

811483486V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.02.10 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

182. පතිරන්නැහැලාපේ 
වෙන්ත කුමාර 
විපේරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ගල්ගමුව උතුර, 
මහරච්චිමුල්ල 

863364019V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 84972 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.07.15 2016.01.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



183. පන්නිලපේ උදිත 
ෙේපත් 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

බතීගහ වත්ත, 

පුහුල් පහේන, 

යටියන, මාතර 

872720014V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.11.11 2014.09.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

184. පලවින්නපේ නිලන්ත 
මුතුකුමාරණ 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය අාංක 14, 

රත්තපත්පිටි, 

පදොළුව, 

මැණික්දිපවල. 

793514182V 

 

 

ේථාන කේකරු 

 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.01 2018.04.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

185. පල්ලිපපෝරුපේ 
දවුල්කාරලාපේ චමින්ද 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 29/39, 

පෙේනාගම, 
වෑරන්කැටපගොඩ 

803121389V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

97523  

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.22 2015.11.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

186. පල්පල කාංකානේලාපේ 
පදොන් නුවන් ොංජීව 
විපේගුණවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.62, 

කිඹුල්වැව, 
තන්තිරිමපල් 

910534742V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 79377 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.12.01 2017.02.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

187. පල්පල්පගදර දුලීෂා 
මාත්ගමුව 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 39, 

ඇහැටුගේවැව, 

වැලිඔය 

786953681V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.02.10 2015.05.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

188. පල්පල්වත්ත 
ගමරාළලාපේ තරාංග 
උදය කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කිවුලකඩවල, 
බක්මීවැව 

902524444V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95715 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.01 2016.04.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

189. පලිේපුපේ ලෙන්ත 
රුවන්පප්රේමරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

611/ඒ,පේරහැර , 
පගොඩකපවල 

840533077V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.02.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

190. පසුපති ශිවශාංකර් ජාතික අයවැය 
පදපාර්තපේන්තුව 

83/1, ග්රීන් පාර, 
ත්රිකුණාමලය 

 

8A, Tarpeena 

Avenue, 

Windsor 

Gardens, SA 

5087, Australia. 

722120450 V ෙහකාර්
අධයක්ෂ 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන 
පෙේවය 

2003.09.01 2010.01.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

191. පිටදූවපේ හර්ෙ ප්රොද් 
මධුොංඛ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 08/3, 

පගොනපහේන, 

වෑබඩ 

931930397V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96127 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.01.01 2015.09.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

192. පිටපවල මහන්නලාපේ  
ෙරාංග රසික ෙේපත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 871, 
ඉපෙේබපවලපහේන

, වැලිව, 
පමොරවක 

882203581V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95704 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.01 2016.05.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

193. පිටිපේ පගදර 
පෙේනානායක 

මුදියන්පෙේලාපේ 
ජයමිණී බණ්ඩාර 
පෙේනානායක 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.02, 

පඩිවිට ජනපදය,  

මාතපල් 

820804511V පමෝටර් රියදුරු පදපාර්තපේන්තුගත 2011.07.06 2012.05.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

194. පියරත්පේ අමිත් 
නාලක පියරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 82/13, 

ෙමඟිගම 02 
පියවර 

ත්රි/මහදිවුල්වැව 

952653520V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.04.01 2016.08.02 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



195. පියරත්නපේ සිතිජ 
නාලක පියරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

එේආර්13, II 
පියවර 

ශ්රී/මහදිවුල්වැව 

931112392V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95446 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.18 2016.02.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

196. පියපෙේනපේ 
අනුරානන්ද දෙනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ප්රධාන 
විදුලිරැහැන් 

මාවත,  

තැපැල් ගේමානය 
මැදවච්චිය 

761982257V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69001 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.26 2016.07.02 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

197. පියපෙේනපේ කසුන් 
උද්දික පතන්නපකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

හල්මිල්ලවැටිය, 

කැබිතිපගොල්ලෑව 

903064838V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97636  

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.10.01 2015.06.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

198. පුදියවන් පරමසිවන් විපශේෂ කාර්ය 
බලකාය 

අාංක 9/3, 

මුහුදු පවරළ පාර, 

කළුතර උතුර. 

730230800V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

1991.11.21 2017.06.13 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ්ශිෂය්
කාර්ය 
දර්ශනයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම 

199. පුමන ගුණපෙේකරේ සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 

කරන්පතයි 

පපලයි 
915291627V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.10 2016.08.19 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

200. පූජය රන්මුතුගම 
ෙරණතිේෙ හිමි 

පබෞද්ධ කටයුතු 
පදපාර්තපේන්තුව 

අලුත්පවල 

විහාරය, 

මැටිහක්ක 

680855153V පබෞද්ධ කටයුතු 
ෙමාපයෝජක 

ොංවර්ධන නිලධාරි 
පෙේවය 

2005.07.09 2015.12.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

201. පපරමුණ රාලලාපේ 
අජිත් චානක බණ්ඩාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක168, 

රත්මල්කඳුර, 
සිරිපුර 

890813771V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 91172 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.21 2016.04.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

202. පපරුේබඩ පේඩිපේ 
කුමාර ෙන්දනායක  

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

04 කණුව, 

බුද්ධාංගල, පදවි-
පරාක්රමපුර 

843063136 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90541 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.05.01 2015.04.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

203. පපරුේබඩලාපේ ොංජීව 
චන්දන කුමාර 

පපොලිේ අධිකාරී 

කාර්යාලය - පුත්තලම 
පනො 222, 

යාය 07, 

ොලියවැව හන්දිය. 

772282419V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2008.08.27 2017.01.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

204. පේදුරුේපිල්පලයි ජිනා සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 08, 

මන්තුවිල, 

පුදුකුඩිඉරිේපුව 

885083960V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 7535 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.08.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

205. පේලි මුදියන්පෙේලාපේ 
ෂර්ලි හර්ෂ කුමාර 
ධර්මතිලක 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

499/1, 

පුාංචිමණ්ඩාවල, 
කිරිඳිවල 

811030821V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.21 2011.08.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

206. පප්රේමරත්නපේ සුගත් 
නන්දන පප්රේමරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ආලියාකඩ, 
කපුපගොල්ලෑව 

812933574V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97197 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.07.03 2016.05.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

207. බටපගොඩපේ පදොන් 

පුෂ්ප කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
ගාංගානි,  

පේරහැර පාර, 
පගොඩකපවල 

740973967V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90692 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.07.02 2016.07.16 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 



208. බණ්ඩාපේ සුනිල් 
විපේතුාංග 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

නළ ලිඳ පාර, 

දාංගීල් කනදරාව, 

මැදවච්චිය 

 

671992180V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2013.09.11 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණයක 
තීන්දුවට 

එපරහිව රාජය්
පෙේවා 
පකොමිෂන් 
ෙභාවට කරන 
ලද 
අභියාචනයක 
තීන්දුවට අනුව 

209. බද්පද්ගම ආරච්චිපේ 
කසුන් චින්තක 
අපබ්රත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

මහපගොඩ, 

හෑපගොඩ,බූේෙ 

 

901851484V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2014.06.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

210. බන්නක්කලපගදර 
බේනායක බාංඩාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 15/6, 

ඕනෑගම, 

පපොපළොන්නරුව 

732754164V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.08.31 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

211. බමුණාපත කිරිහාමිපන් 
ගයාශාන් අනුරුද්ධ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කිඩගේමුල්ල, 
ගේපහ 

881570300V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 75661 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.11.23 2015.10.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

 

- 

212. බමුණු 
පතිරන්නැහැලාපේ 
අජිත් ලක්ෂ්මන් පතිරණ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පින්නකැපල් 

වත්ත, දිවුලපිටිය 

680751552V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 19211 

පදපාර්තපේන්තුගත 1990.10.10 2016.04.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

213. බයියාපේ නිශ්ශාංක 

කුමාරතුාංග 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
ෙඳමල්එළිය, 

තන්තිරිමලය, 

අනුරාධපුරය. 

822995527V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 70660 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.15 2016.10.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

214. බේනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
චමින්ද දිනපාල 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.79, 

පබ්බියාවැව, 

මිලේවැව, 

මැදිරිගිරිය 

893102388V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 95281 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.07.01 2016.10.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

 

215. 

බේනායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
පෙේනාරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

85/ඒ, වැලිකුඹුර, 
පදියතලාව 

790722965V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 89209 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.04.06 2016.09.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

216. බාලසුබ්රමනියේ 

බාපල්න්ද්රන් 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
ඒ.ජී.ඒ පාර, 
පතල්ලිපිපපල් 

 

750160816V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2013.04.16 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

217. බාලසූරිය 
පල්කේලාපේ ප්රියාංගිකා 
තුෂාරි බාලසූරිය 

ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය - 

මිනුවන්පගොඩ. 

අාංක 235/සී/1, 

උේගල්පබොඩ, 
ගේපහ 

847380667V ොංවර්ධන 

නිලධාරී III 

ොංවර්ධන නිලධාරී 
පෙේවය 

2013.03.01 2018.03.21 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

218. බ්රහ්මනපේ මහින්දලාල් 
රත්නසිරි 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

මාපනල්, ලහල 

පේේබුව, 

ඉපපලෝගම 

572171280V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1985.02.27 2007.08.08 පෙේවපයන් පහ 
කර ඇත 

ගාංජා පැකට් 44 

ලඟ තිබී  පෙොයා 
ගැනීම 
පහේතුපවන් 

බ:පකො:ජ: 
තුමාපේ අාංක 

ඩී17/296/82 හා 
2007.08.08 
දිනැති විනය 
නිපයෝගය අනුව 



 

219. බැවින හැන්නදිපේ 
ඩිලක්ෂ චමින්ද පීරිේ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.17/13, 

මධුර,  

ආරියවාංශ මාවත, 
පමොරටුමුල්ල 
පමොරටුව 

791820600V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.09.13 2012.03.01 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ 
අධයාපන 
ෙහතික 

ඉදිරිපත් කර 

ඇත. 

220. බුලත් වත්තලාපේ 
පෙේනක පුෂ්පකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක199, 

මැදබැද්ද, 

කල්පතොට, 

බලාංපගොඩ 

831764732V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96603 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.15 2016.05.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

221. මද්දුමපේ හර්මක 
ප්රපමෝද් චන්ද්රසිරි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 339/බී, 

කනන්විල, 

පහොරණ 

883263409V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

76621 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.04.25 2015.05.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

222. මද්දුමාපේ පදෝන 
රුවිනි අපබ්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක83/ඒ, ජයශ්රී, 

කුළුපන, 

පපොකුණුවිට 

907191745V කාන්තා පෙබල 

11377 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.04.01 2016.04.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

223. මල්ලවඩුපේ අනිල් 
මධුොංඛ මල්ලවඩුපේ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 1250, 06 

කණුව, දළුේගල 

933052826V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96814 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.01 2015.05.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

224. මහදුරපේ  ගාමිණී බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

ෙජිත් නිවෙ, 

නුපේ හන්දිය, 
අනුරාධපුර 

672591325V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2011.05.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

225. මහවඩුපේ ඔෂාද් 
ෙපච්තන පපපර්රා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 29, දකුණ ශ්රී 

සුමාංගල පාර, 
කළුතර උතුර 

951501590V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96868 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.30 2015.10.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

 

226. 

මහාලිාංගේ මයුරි විගණකාධිපති 
පදපාර්තපේන්තුව 

පදවන පකොටෙ, 

තිරියායි, 

ත්රිකුණාමලය. 

885463096 V විගණන 

පරීක්ෂක II  

විගණන පරීක්ෂක 
පෙේවය 

2017.04.03 2018.03.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

227. මහින්දන්්සුලක්ෂණා ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය - මුහුදුබඩ 
පත්තුව 

පෙල්වපුරේ, 

මුලතිේ. 

836971787V ග්රාම නිලධාරී ග්රාම නිලධාරී පෙේවය 2009.03.02 2011.11.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

228. මපහේෂ් මුණසිාංහ 
වික්රමරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

53, රුක් අත්තන 

පකොරටුව, පහල 

අතුරලිය, අකුරැේෙ 

820970086V බන්ධනාගාර 
පමෝටර් රථ  
රියදුරු 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.10.21 2013.11.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

229. මාකවිට 
අේපුහාමිලාපේ ගයාන් 
චින්තක පපපර්රා 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

314/13A, 

හිඹුටාන පාර, 
අාංපගොඩ 

782923641V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.10.01 2010.01.04  
තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

230. මාගලපකොට්ටහච්චිපේ 

රේද්ර් වරවික්රම 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
පබෝගහයාය, 

මහකනදරාව 

පාර, මිහින්තලය 

892401225V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2014.02.17 පෙේවපයන් පහ 

කිරීම 

අාංක බී605/12 
යටපත් 

අධිකරණපේ 
නඩුවක් විභාග 
පවමින් 

පවතින බැවින් 
බන්ධනාගාර 

පෙේවයට 
නුසුදුසුවම 

  



231. මානපේ සුලින්ද 
ලක්ෂ්මන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ගල්කන්ද, 

ඌරුගල, ඉාංගිරිය 

913210069 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97371 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.09 2016.03.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

232. මාපටුනපේ මිලින්ද 
මදුරාංග ජයසිරි 

ජාතික ප්රවාහන 
වවදය ආයතනය 

487/1ඩී, මහින්ද 

මාවත, පිටිපන, 

උතුර, පහෝමාගම 

872100717V වවදය ඕඩර්ලි පදපාර්තපේන්තුගත 2007.03.26 2015.11.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

233. මාපටුනපේ රොංග 
වින්දන අමරපෙේන 

සුරාබදු 
පදපාර්තපේන්තුව 

192/4,මීගමුව 
පාර නිට්ටඹුව 

781710148V සුරාබදු 

නියාමක-670 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.06.12 2011.10.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

234. මාරසිාංහ ආරච්චිපේ 
කමල් ප්රියන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පපොත්තුවිල්ලුව, 
පාලාවිය 

820853350V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 86895 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.11.01 2015.09.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

235. මාරසිාංහපේඩිපේ ෙශී 

කැලුේ රත්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 63, 

ඉහලගම, 

කිතුල්වත්ත, 
මීරිගම 

880261290V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73591 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.28 2016.05.10 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

236. මැදකන්ද්පද්වපේ්
ශානිකා්කුමාරි්
දයානන්ද 

ප්රාපද්ශිය්පල්කේ්
කාර්යාලය්-්කැළණිය 

පනෝ51,්
ෙමූපකාර්නිවාෙ,්
කිරිබත්පගොඩ. 

835043282V ග්රාම්නිලධාරී්II ග්රාම්නිලධාරී්පෙේවය 2014.06.10 2018.04.13 තනතුර්අතහැර්
යාම 

- 

237. මැදගමපේ චමල් 
විශ්වනාත්  ප්රනාන්දු 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 90/26, 

පල්ලන්පෙේන 

උතුර, 
පකොච්චිකපඩ් 

852190825V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2013.07.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

238. මිදියාපල් දූරයලාපේ 
වෙන්ත පප්රේමතිලක 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය පුබ්බිලිය, 

පකොපබයිගපන්. 

700392201V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

II 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

1999.11.01 2018.01.15 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

නීති විපරෝධී 
මත්පැන් 
ජාවාරමක් සිදු 
කිරීපේ 
පචෝදනාව 

මත. 

239. මිහිඳුකුලසූරිය ලලිත් 
පීරිේ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 143, 

ඇපලන් එපගොඩ, 
පමුණුගම 

741703319V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 87580 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.14 2015.09.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

240. මුතුකුඩු ආරච්චිලාපේ 
ශානක සුපර්ෂ් ජයවිර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 173, 

අමරතුාංග මාවත, 
ගේපහ 

921750960V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 95326 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.12 2016.05.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

241. මුතුපාන්ඩ් රපේේ සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කුඩිඉරිේපු, 

පකොරක්කන්කාඩු 

852892650V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 93021 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.06.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

242. මුතුමුදිකා පගදර සුරාංග 
ොංජීව පපපර්රා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 119, 

කැපල්ගම,්පදහි- 
අත්තකණ්ඩිය 

901682410V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 94705 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.05.01 2015.10.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

243. මුදලිපේ අරුණ රාංජිත් සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පබෝගේලන්ද, 
ලාහුගල 

852032995V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 66933  

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.05.24 2015.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

244. මුදියන්පෙේලාපේ 

ශාන්ත පෙපනවිරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
දුනුමඩලාව, 

මාමඩුව 

692380444V නියාමක 6158 පදපාර්තපේන්තුගත 2006.10.23 2016.03.06 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

245. මුනියාන්ඩි 
ඉවලයරාජා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

02 කණුව, 
පකොරක්කන්කට්ටු 

පරන්තන් 

912234827V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 93318 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2015.10.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

246. මුරුවත්තලාපේ 
පියපෙේන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක ඊ 112/බී. 

එල්බී01,පෙෝමපුර 

591853694V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 69733 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.06 2016.10.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



247. මුහේදිරේපේ නන්දන 
කුමාර රුද්රිගු 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 290, 

පවදපගවත්ත, 

බ/මාලමුල්ල, 
පානදුර 

792323286V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 76517 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.04.25 2016.04.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

248. මුහේමදු අබුබක්කර් 

රමීේ  

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
පල්ලිකුඩිඉරුේපු, 

අක්කරපත්තු 06. 

860521431V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90485 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.07 2016.01.26 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

249. පමොරමුදලිපේ අජිත් 
පුෂ්පකුමාර 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

24/46, “ප්රභාෂ්වර” 

කළුගලවත්ත, 

මඩුවල, 
පදයියන්දර  

762473852V ෙැලසුේ ෙහකාර පදපාර්තපේන්තුගත 2007.07.15 2015.09.09 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

250. පමොපලොද්දුව ගමපේ 

ගාමිණී සුෙන්ත 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
ශ්රියා නන්දන, 

නාරාංපදණිය, 
කඹුරුපිටිය 

760750301V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2010.12.03 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

251. පමොපහොමඩ් නූේරත් 

පර්වින් 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 200, 

පිේකාල් පාර, 

අක්කරපත්තුව 

805401397V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 7018 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.20 2016.06.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

252. පමොපහොමඩ් 

පමොපහොමඩ් අේවර්  

 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 37/39, 

පාෙැල් පටුමඟ, 
පදමටපගොඩ 

781240320V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

91722 

පදපාර්තපේන්තුගත 2011.07.01 2015.10.18 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

253. පමොපහොමදු පජලීල් 

රිහානාෙ ් පබ්ගම 

ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය කල්මුණ 
224, ෙේේ මධය 

මහා විදයාලය, 

මරදමුපණ් 05. 

796140836 V රාජය 

 කළමනාකරණ 
ෙහකාර 

රාජය 

කළමණාකරණ 
ෙහකාර පෙේවය 

2000.09.06 2015.04.05 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

254. පමොපහොේමදු හනීපා 
අේමර් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 28/01, 

කුරුඳුපගොල්ල, 
වැරැල්ලගම 

791693500V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 60917 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.02.06 2016.07.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

255. යල්අරාපේ 
මුදියන්පෙේලාපේ ෙරත් 
පද්ශප්රිය අපබ්ධීර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 108/3, 

යුනිට් 22, 

අේපබෝපුර, 
කන්තපල් 

811963283V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 88906 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.29 2015.12.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

256. යෙන්ත ොංජීව යාපා 
අපබ්වර්ධන 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 345, දියගහ, 

නාවිමන, මාතර 

780871750V මුරකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2011.08.08 2015.04.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

257. යාත්රාමුල්පල 
මුහන්දිරේපේ පවිත්ර 
පැතුේ 

ශ්රී ලාංකා පපොලිසිය ොම නිවෙ,  

235 ඒ, 

සුදුවැලිකඩ පාර, 

මාදේපාගම, 

අේබලන්පගොඩ. 

891650582V උපේථායක III පදපාර්තපේන්තුගත 2016.01.20 2017.09.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

258. යාපා බණ්ඩාරලාපේ 

ගුණවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 71, 

දේමින්න, 

අරලගාංවිල 

640364530V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 35288 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.07.10 2017.02.08 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

259. පයෝගනාදන් ප්රදීපපන් සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.59/1, 
විශ්වමඩු 
නැපගනහිර 

871547251V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 92916 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2017.03.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

260. රාංගබණ්ඩාපේ සිසිර 

කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
වත්පත්වැව, 

පගෝනුහද්දනාව, 
කැබිතිපගොල්ලෑව 

702121574V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 

76651 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.05.14 2016.01.27 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

  



261. රාංපහොටි බණ්ඩාරලාපේ 
මහින්ද ෙේපත් 

ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය - උහන 
01/47/බී, 

වාවින්න, 

පරගහකැපල්. 

881893886V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2010.11.18 2018.06.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

262. රජීව ඉන්දික ලියනපේ බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

දික්හිනින පාර, 

හඟුරන්පකත 

830125743V 

 

ඹෟෂධ 
ොංපයෝජක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 

 

2014.04.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

263. රටගියමුදියන්පෙේලාපේ 
තුෂාර ෙමන් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 233, 

දීපඝවාපිය, අේපාර 

872573800V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 71065 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.13 2015.07.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

264. රණතුාංග ගමරාලලාපේ 
අනුෂ්කා ජීවනී කුමාරි 

රණතුාංග 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

123/1/ඊ/1/ඒ 

කාේබුවත්ත, 

ගේපේ, 
බාඳුරාපගොඩ 

835663507V කාන්තා සිවිල් 
ආරක්ෂක 

පෙබල 4610 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.02.14 2016.05.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

265. රණවර බණ්ඩාරපේ 
උදිත ඉන්දික ෙමරසිාංහ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

95/සී,පතහවත්ත 

පාර, රයිගම, 
බණ්ඩාරගම 

783314458V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2010.06.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

266. රණතුාංග ආරච්චිලාපේ 

චමින්ද 
බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 30,ජවන, 

ජාතික නිවාෙ, 

පදල්ගමුව, 
කුරුවිට 

722681908V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1994.02.23 2011.12.22 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

267. රණසිාංහපේ ගයාන් 
දිපන්ෂ් රත්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

තල්ගේවැව, 
පනොච්චියාගම 

811474252V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90064 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.05.01 2015.08.31 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

268. රණසිාංහපේ ෙජිත් 

ෂර්ලි ගුණරත්න 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
පැතුේයාය, 

ගපන්පවල, 

පකොබ්බෑපවල, 
ගලිගමුව නගරය 

830984615V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

269. රත්තාගල 
ආරච්චිලාපේ ප්රභාත් 
ොංජීව වික්රමසිාංහ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො 174/2, 

මඩිතියපවල, 
බාදුරාපගොඩ 

881130955V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2014.02.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

270. රත්නපාලපේ රසික 

ප්රදීපේ රත්නපාල 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 244/3ඒ, 

වරපකෝන් කන්ද. 

පේරගම, 
කයිකාවල 

780503106V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

77339 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.07.28 2015.06.06 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

271. රත්නමලල 
මුදියන්පෙේලාපේ ඉසුරු 
ප්රභාත් රත්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මූණමල්ගේවැව, 
ඉහළ 

පුලියන්කුලම, 

පුත්තලම 

951173169V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.07.01 2016.08.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

272. රත්නායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
කලුගලපගදර මහින්ද 
බාංඩාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

17/3, ෙමගි 

මාවත, ගල්ඔය 

හන්දිය 

782264184V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 67508 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.09.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

273. රත්නායක කිරින්ද 
ආරච්චිපේ ප්රියාංග 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

කුසුේ පෙවන, 

යල්පවල, 
මහියාංගනය 

802530340V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.10.01 2012.09.28  තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

274. රත්නායක ගමපේ 
ජනක කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

395/1, ගාංගාසිරි, 
පතොටපගදරවත්ත

,පදල්ගහපතොටපා
ර පකෝදාපගොඩ 

ඉමදුව 

792221742V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2012.09.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



275. රත්නායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ධේමික නුවන් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පබරලියවත්ත, 

අරාවකුඹුර, 

ලුණුගල, බිබිල 

851713859V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96889 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.05.01 2015.05.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

276. රත්නායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 

ධේමික පුෂ්ප කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

දුටුවැව, 

කපුපගොල්ලෑව 

921190514V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97185 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.07.03 2016.03.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

277. රත්නායක 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ප්රියාංකා චාන්දනී කුමාරි 
රත්නායක 

මිනිේබල හා රැකි 
රක්ෂා 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 04, ෙල්ගේ 

උයන, පදවන 

අදියර, 
කුණ්ඩොපල් 

735750640V මානව ෙේපත් 
ොංවර්ධන 
ෙහකාර 

ආශ්රිත්පෙේවා 2005.09.19 2014.03.02 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

278. රනමූණපද්වපේ තරිදු 
උදයන්ත ධර්මවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

තරිඳු නිවෙ, 

ඇදුරුපපොත, 
පද්වාපල්ගම 

941302572V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97659 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.10.15 2016.08.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

279. රපබල් උශාන්දනී සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 20, 

කාපලොේනගර්, 

පුන්පනයි,නිරාේ, 
කිලිපනොච්චිය 

798322265V සිවිල් ආරක්ෂක 
ආ පෙබල ටී 

9600 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.08.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

280. රවින්තරන් සුදර්ශන් සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 9, 

වන්පන්රියකුලේ, 
කිලිපනොච්චිය 

783493349V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.05.19 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

281. රන්පකොත්පේඩි පගදර 

පබෝදියාපේ උමයාංග 
ජයශාන්  

විපශේෂ කාර්යය 

බලකාය 
අාංක 339/6/ඒ, 

දකුණු තලාංගම, 
විමලතිේෙ 

මාවත, 

බටපපොත, 

බත්තරමුල්ල. 

903323922V කාර්යාල 

කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 
2013.06.12 2017.03.27 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

282. රොනා අබ්දුල් ගෆූර් ජාතික අයවැය 

පදපාර්තපේන්තුව 
186, මල්වත්ත, 

පහේන්පදණිය, 
පේරාපදණිය 

715161044V ෙහකාර 

අධයක්ෂ 

ශ්රී ලාංකා පරිපාලන 

පෙේවය 
2000.02.15 2011.09.05 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

283. රාජකරුණා 
මුදියන්පෙේලාපේ සුපේද 
දයාරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ඩී 04, වාහල්කඩ, 

කැබිතිපගොල්ලෑව 

843383998V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

68155 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.26 2016.02.19 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

284. රාජපක්ෂපගදර චන්දන 
කුමාර රාජපක්ෂ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 263, 

මහවැලිතැන්න, 

මීගලෑව 

821371163V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.06 2016.07.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

285. රාජපක්ෂපේ දුලාේ 
චන්දුල 

විපශේෂ කාර්ය 
බලකාය 

පකෝදුරුවාවල, 

නාරාංපගොඩ, 

දාංපගොඩැල්ල, 

ගිරිඋල්ල. 

923014314V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2013.12.09 2017.05.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

286. රාජපක්ෂ ලියනපේ 
සුචරිත උදයන්ත 
රාජපක්ෂ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 96,මහපමර 

පන්ෙල පාර, 

මණ්ඩාවල. 

811483486V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2014.07.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

287. රාජපක්ෂපේ 
ගුණතිලක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක457,  

නිකවැව දකුණ, 
ඇතාවැටුණුවැව 

773334242V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 32258 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.07.10 2016.04.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



288. රාජමුනි පද්වයලාපේ 
අජිත් සුෙන්ත කුමාර 
රාජපක්ෂ 

ශ්රී ලාංකා පපොලිසිය රසීඩ් කපඩ් 

බාපර්, කුඩා ඔය,  

බුත්තල. 

773570396V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

III 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය  

2014.10.24 2017.11.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

289. රාජරත්නපේ දිලිේ 
කුමාර රාජරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 05, 

වැලිවැව, 
කහටපගොල්ලෑව 

821004861V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 68404 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.26 2016.06.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

290. රාජපෙේවක 
බණ්ඩාරපේ පුාංචි 
බණ්ඩා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 62, දේමින්න 

ඒකකය, දේමින්න 

782465473V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 26832 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.06.16 2016.03.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

291. රාෙයියා නාපච්න්ද්රා ප්රාපද්ශීය පල්කේ  
කාර්යාලය 

තිරුක්පකෝවිල් 

6/58 බී 

පෙොරිකල්මුපණ්. 

682161990V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

III 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2014.10.24 2017.04.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

292. රාසිපිල්පලයි ෙදිේරාේ බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

කුරුමාන්පේලි, 
කළුවාාංචිකුඩි 

723232031V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2013.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

293. රැලපාතපේ පපලාන් 
හසිත රැලපාතපේ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

219/ඊ, 

පහළ ඉඹුල්පගොඩ, 
ඉඹුල්පගොඩ 

831441011V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.26 2009.12.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

294. රැළපානපේ සුදත් 
ප්රියශාන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 374/8, 

හබරකඩ, 
පහෝමාගම 

821320356V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69476 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.02 2015.06.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

295. පරෝහන වෙන්ත  
දිොනායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

විල්පත්තුපාර, 
පහොරුවිල 

 

781315990V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 30287 

පදපාර්තපේන්තුගත 1996.05.10 2016.06.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

296. ලද්දු දිලීේ ොංජීව බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
පකොරට්ටපගොඩ, 

කලුපප, 
හික්කඩුව 

 

871944130V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.05.25 2012.10.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

297. ලලිත් කුමාර 
ඥාණරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පගොනුහත්පදනාව

,කැබිතිපගොල්ලෑව 

871104204V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 83263 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.03.11 2016.08.21 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

298. ලියනගමපේ ප්රභාත් 
මධුශාංක ලියනගමපේ 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 26/සී.නැ/ 

මනේපිටිය, 
මනේපිටිය 

 

892393249V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 86619 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.10.27 2016.01.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

299. ලියන පේඩිලාපේ 

නිශාන්ත පෙේනාරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 39, බුද්ධි 

ජයසිරිගම, 
නවගත්පත්ගම 

870190760V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

73672 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.30 2015.12.07 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

300. පලෝපගෂ්වරන් 

ෙදානන්දනි 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
භාරතිපුරේ, 

විශ්වමඩු 
නැපගනහිර 

790635841V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 9020 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2017.03.06 තනතුර අතහැර 

යාම 

- 

301. වඩුපේ මපනෝේ 
ලක්මාල් ප්රනාන්දු 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 149/27 ඒ, 

ඇබඩවත්ත, 

 ධීවර නිවාෙ,  
කළුතර උතුර 

953160226V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96837 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.30 2015.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

  



302. වඩුවාලපේ ෙඳුන් 
වරපාල 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 292 

දඹගිරිගම, 

නාරේමල 

 

840061515V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.12 2013.12.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

303. වත්තපේ චන්ද්රපෙේන යක්කලමුල්ල 

ප්රාපද්ශීය පල්කේ 
කාර්යාලය 

පිපටෝවිට, 

යක්කලමුල්ල. 

622233789V කාර්යාල 

කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 
2006.11.01 2013.09.23 පෙේවපයන් 

පහකිරීම 

වයාජ 

අධයාපන්
ෙහතික 
ඉදිරිපත් කිරීම 

304. වත්තන්දරයලාපේ 
නිලන්ත වික්රමසිරි 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

574/02, 

පබන්වලපහේන, 

මානියේගම 
අවිේොපේල්ල 

 

810990643V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2012.07.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

305. වත්පත් දුපර්ලාපේ 

නිලන්ත වික්රමසිරි 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
574/02, 

පබන්වලපහේන, 

මානියේගම 
අවිේොපේල්ල 

 

810990643V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2012.08.07 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

306. වනසිාංහමුදියන්පෙේපේ 
උඩවන්කඩපගදර 
තුෂාර වනසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 43, 

කුඹුකුවැව, 
පබෝගහවැව 

900483775V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 80308 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.12.16 2016.08.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

307. වන්නිආරච්චි 
කාංකානමපේ උපද්න 
ෙමන්ත 

පපොලිේ මූලේථානය අාංක 62/ඒ/1, 

දුටුගැමුණු මාවත, 

පෑලියපගොඩ. 

722540239 V ේථාන කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2008.07.01 2016.04.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

308. වන්නිආරච්චි 
කාංකානේපේ ෙන්ජන් 
ෙෙන්ත 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 120ඒ, 

රුේපේපගදර, 

වැපිටිය, වැලිගම 

672070465V කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2011.08.08 2014.10.17 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

පපොලීේ 
පදපාර්තපේ
න්-තුව මඟින් 
ඉවත් කරන 
ලද 
නිලධාරිපයකු 

වම 

309. වන්නිනායකපේ 
විජයානන්ද 

විගණකාධිපති 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 261, 

මාපකොල, උතුර 

මාපකොළ. 

651770530V විගණන 

පරීක්ෂක I 

විගණන පරීක්ෂක 
පෙේවය 

1993.07.15 2017.05.22 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම පවනුවට 
ොනුකේපිත 
විකල්පයක් පලෙ 
අනිවාර්ය විරාම 

ගැන්වම 

රජයට අයත් 
පද්පල ොවදය 
පරිහරණය 
බාහිර 
පුද්ගලයන්ග
න් 

මුදල්/ප්රතිලාභ 

ලබා ගැනීම. 

310. වනිගපෙේකර 
ආරච්චිපේ පදොන් ෙරත් 
වෙන්ත 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

312/04, 

පෙේදවත්ත, 
පමුණුගම 

  

712921765V ක්පෂේත්ර්කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 1992.01.01 2014.07.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



311. වනිගපෙේකර 
මුදියන්පෙේලාපේ 
දර්ශන බණ්ඩාර 

පේරපිටිය 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

251, ගල්තලාව, 

පද්වගල, 

පපොපළොන්නරුව 

 

801981089V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 88525 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.30 2016.05.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

312. වරප්රගාෙේ පඩොමිනික් 

මපනෝහරන් 

බන්ධනාගාර 

පදපාර්තපේන්තුව 
14, නඩරාජ 

මාවත,ලිාංගනගර්, 
ත්රිකුණාමලය 

 

762381001V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.11.01 2013.06.08 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

313. වරල්ල ගමාච්චිපේ 
පෙේනක පප්රේමමලාල් 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.135ඒ, 
පමෝදරවාපන් 

පගදර, 
කටුවන පාර  

මිද්පදණිය 

742541142V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2011.02.21 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

314. වරුණ කුලපෙේකර සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
කබුරාවල, 

බදුරලිය 

900291442V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 

84293 

  

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.03.31 2015.10.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

315. වලකඩ ආතාවුදපේ 
ෙමන්ත කුමාර  

ප්රාපද්ශීය පල්කේ 

කාර්යාලය- 
පකොපලොන්න 

මැදවත්ත, 

දාපපන්, 

ඕමල්පේ. 

 

870015550V ොංවර්ධන 

නිලධාරි III 

ොංවර්ධන නිලධාරී 
පෙේවය 

2013.09.24 2014.11.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

316. වාපගොඩ පතිරණලාපේ 
තිලකසිරි පතිරණ 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

බිහිරි පෙොපරොේව, 

පදහිඅත්තකණ්ඩි
ය 

730682328V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

77067 

  

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.06.01 2015.06.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

317. වැදිපවල 
මුදියන්පෙේලාපේ 

විපේසුරිය 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

272, පහනානිගල 

දකුණ, 
නවමැදගම 

843163840V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 91056 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.19 2016.10.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

318. වැල්ලවත්ත ආරච්චිපේ 
ෙරත් හර්ෂපද්ව 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ජනඋදාන 

ගේමානය අෙල, 

පයාගල පාර, 
යටපදොළවත්ත  

691121380V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 73780 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.09.28 2016.03.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

319. වැල්පල්කේකානේපේ 
පෙේණානන්ද සිල්වා 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.177/8, 

ඕපාත, 
පකොටුපගොඩ 

 

726574006V කාන්තා සිවිල් 
ආරක්ෂක 

පෙබල 683 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.04.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

320. වැලිගම ආරච්චිපේ 

සිවන්ති පේනුකා ඩයේ 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 205/14, 

අඹගහවත්ත, 

කිත්තේපහුව, 

වැල්ලේපිටිය 

775742020V කාන්තා උප 

නියාමක 1623 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.05.01 2016.01.19 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 



321. වැලිපගොඩ පගදර උපුල් 
සිසිර කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 109, 

රුහුණුපකත, 

වැලිකන්ද 

880020048V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 76925 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.06.01 2017.02.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

322. වැලිතරපේ නදීපර 
ශ්රීලාල් ප්රනාන්දු 
 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

38/4,දැගෙේ 

මාවත,පමෝල්පේ, 
පමොරටුව 

 

801264026V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2010.11.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

323. වික්රමදුර  පගදර ඇල්බි 
ජයසිාංහ 

ඉඩේ පකොමොරිෙ ්
ජනරාල් 
පදපාර්තපේන්තුව 

අේපුපගවත්ත, 

වැරැල්ලපිටිය, 

අටබාපේ  

 

712130145V ක්පෂේත්ර 
උපපද්ශක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2002.01.01 2016.01.04 

 

තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

324. වික්රමසිාංහ 

ආරච්චිල්ලාපේ්තිළිණ 
මධුොංඛ මාංචනායක 

ශ්රී ලාංකා පපොලිසිය 152, 

මල්වතු හිරිපිටිය, 

බුත්පිටිය. 

 

921363354V කාර්යාල 

කාර්යය ෙහායක 

III 

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 
2014.10.24 2017.11.24 තනතර අතහැර 

යාම 
- 

325. වික්රමසිාංහ 
ආරච්ච්ලාපේ පදොන් 

සුමිත් අපබ්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 720, 

පල්ලපල්ගම 

ජනපදය, දඹුල්ල 

762154838V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

85067 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.07.15 2015.07.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

326. වික්රමසිාංහ 
ආරච්ච්ලාපේ ශ්රියන්ත 

රුවන් කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 07/22, 15 

ඇල, පකොක්නහර 

721601544V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

97790 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.11.10 2015.07.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

327. වික්රමසිාංහපේ නලින් 

ඉන්දික වික්්රමසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 86/ඒ, 

සිරිදූව, පෙේරවිල 

 

843393500V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 62024 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.01.07 2016.06.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

328. විපේපකෝන් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
අනුරුද්ධ විපේපකෝන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 2129, ඩී 53 

ඇළ, 

හැරමිටිගාල, 
විල්ගමුව 

960313895V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96710 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2004.04.01 2015.05.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

329. විපේපකෝන් 
මුදියන්පෙේලාපේ සිසිර 

ප්රියන්ත කුමාර 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

සී / 14 ග්රාම අාංක 

02, මුවන්ගල, 
හිඟුරාන 

750774539 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 94667 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.05.01 2015.09.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

330. විපේසිාංහ ආරච්චිලාපේ 
විරාේ ලක්සිරි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 24/1, 

පූපගොඩ, 
පල්පලපවල 

 

812251511V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 74402 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.10.28 2016.06.27 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

331. විපේසිාංහ පේඩිපේ 
ෙමන්ත පප්රේමකුමාර 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 89/ඒ,  

යබරළුව,  
මල්වාන 

 

741111977V 

 

 

ේථාන කේකරු 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.11.01 2018.04.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



 

332. විපේසුන්දර රත්නසිාංහ 
අේපුහාමිලාපේ ඉරාංජිත් 
ගුණසිරි 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

18/19,වරපගොඩ, 

දඩයේතලාව 

851603913V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 71121 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.13 2016.04.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

333. විපේපෙේකර 
මුදියන්පෙේලාපේ 
නිහාල් චන්ද්රසිරි 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ෙේපබෝධි විහාරය 

අෙල,  

දමන, අේපාර 

730220170V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97789 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.11.10 2016.03.10 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

334. විදාන පහේවලාපේ 
සුගත් පහේමකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

165, රිදීප ඇල, 
පදහිඅත්තකන්ඩිය 

893451307V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 87397 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.02.24 2017.01.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

335. විමලපෙේනපේ අජිත් 
ප්රීතිකුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක ඩී 02, 

වාහල්කඩ, 
කැබිතිපගොල්ලෑව 

880131079V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 72571 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.05 2016.05.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

336. විල්හාබර නාදුපේ 
චමිල ජයනන්ද 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

372/බී, 

පබොරකන්ද, 
කරන්පදණිය 

 

803410607V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.01 2012.11.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

337. විසිදාගම 
අේපුහාමිලාපේ පදොන් 
ජගත් ප්රිය රත්නපෙේකර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො. 

87,ගලහිටියාව, 

ගපණ්මුල්ල. 

652973418V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1989.01.01 2012.07.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

338. වරපුල්ලිපේ නිහාල් 
පෙේනාධීර 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

“පෙපෙහෙ” 

වල්ගේමුල්ල, 

කිරම 

693650267V පවරළ 
ආරක්ෂක 
පරීක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1999.04.20 2008.05.02 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

339. වරසිාංහ 
මුදියන්පෙේලාපේ ෙමන් 
කුමාර වරසිාංහ 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

7/1, 08 කණුව 
අඹගහපැලැේෙ 

871340552V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

97292 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.01 2015.04.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

340. වරපෙේකර 
දියලපතොටපේ 
ක්රිශාන්ත සුදත් 
පපපර්රා 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

460/31, 
පබෞද්ධාපලෝක 

මාවත, 

පකොළඹ 08 

 

673580408V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2000.11.01 2010.02.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

341. වරහැන්නදිපේ අනුෂ්ක 
මදුොංඛ  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 02, ධිවර 

නිවාෙ, 08 වන 

පටුමඟ, ලුනාව  

923154108V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

95324 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.08.01 2015.09.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

342. පවදමුණි නිළපමලාපේ 
පදොන් සුපේධ ප්රියන්කර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 78/1, 

කටාන පාර, 

හකුරු කුඹුර, 

මීරිගම 

913273036V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී 

95437  

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.09.18 2015.12.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



343. පේලාන 
මුදියන්පෙේලාපේ උක්කු 
බණ්ඩාපේ නන්දන 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නල පෙවන, 

එළිය දිවුල්වැව, 

එේපාවල 

771294189V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

95880 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.11.25 2015.07.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

344. ශිරාන් දමින්ද ජයලත් සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
86, ශාන්ත 

ජනපදය, 

බලාංපතොට, 

රඹුක්පිටිය, 

නාවලපිටිය 

 

782034499V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 90732 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.07.02 2016.07.25 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

345. ශ්රීකාන්දන් පුරනේ සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

මානික්කපුරේ 

නැපගනහිර, 

විශ්වමඩු 

746224150V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී8582 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2017.02.20 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

346. ොංජව රාජකරුණා සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

08, 

හැළඹගේවැව, 

පේමඩුව 

 

822274307V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 88692 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.27 2016.05.16 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

347. ෙකුන්ත රාපේන්ද්රන් ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 24/1B, 
ඥාණරත්නමාවත
,  

පදල්දූව, 

වාද්දුව. 

 

893040420V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

III 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2014.10.24 2018.06.05 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

348. ෙචිනි මල්ශානි 
ගුණපෙේකර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක17, 

තිරේපන්කඩවල, 

පහොපරොේපතාන 

945392142V කාන්තා පෙබල 

11503 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.01 2016.02.22 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

349. ෙදිෙ ්කුමාර් බතිරදි සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.55, 
කච්පච්රිය අෙල 

පාර, 

කිලිපනොච්චිය 

876034182V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 10291 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.23 2017.03.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

350. ෙන්පේ ලාංකා ප්රදීපේ 
රාජපක්ෂ  

ශ්රී ලාංකා පපොලිසිය ගිරාකැතිකුඹුර, 

පහළ දියපදොර. 

 

741213338V ොංවර්ධන 
ෙහකාර 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.10.14 2016.05.30 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

351. ෙන්ද්රාපද්වි ගුණසිලන් සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නාපේනුද්රපුරේ, 
පුලියේ 

පකොක්කපනයි 

777314203V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 8491 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2017.03.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

352. ෙන්දු පමොහාන් සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 

පයෝගපුරේ 

මධයම, මල්ලාවි 

905962132V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී10072 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.11.23 2017.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

353. ෙන්නේගම 

මායාදුන්පන් කනිෂ්ක 
බාංඩාර පවරාංජය 

ශ්රී ලාංකා පපොලිසිය පනො 26/3, 

බූසිකමුල්ල, 

පරගේපතොට. 

811331279V උපේථායක III පදපාර්තපේන්තුගත 2016.01.14 2017.07.22 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 



354. ෙපේපේ පදොන් ෙරත් 
කුමාර 

 

 

 

 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 

 

 

පනො.68/24, 

මල්ගම, 

මුල්පල්රියාව 
නව නගරය 

 

 

 

743471946V 

 

 

 

ේථාන කේකරු 

 

 

 

 පදපාර්තපේන්තුගත 

 

 

 

2009.11.01 

 

 

 

2018.05.09 

 

 

 

තනතුර අතහැර 
යාම  

  

 

- 

355. ෙමරපකෝන් 
මුදියන්පෙේලාපේ කීර්ති 
ෙමරපකෝන්  

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය පවල මැද පගදර, 

ලුණු අටුගම,  

ඌව පරණගම 

 

752442789V කාර්යාල 
කාර්යය ෙහායක 

III  

(තාවකාලික) 

කාර්යාල පෙේවක 
පෙේවය 

2009.07.01 2018.03.13 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ ශිෂය 
කාර්ය 
දර්ශනයක් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

356. ෙමරතුාංග පහේරත්පේ 

චාමල් ප්රෙන්න 

පපොලිේ අධිකාරී 

කාර්යාලය - පුත්තලම 

ෙේසිරි උයන, 

කුේබුටුකුලිය, 

බාංගපදණිය. 

821702739V කාර්යාල 

කාර්යය ෙහායක 

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 
2008.08.27 2017.05.30 පෙේවපයන් පහ 

කිරීම 

වයාජ ශිෂය 

කාර්ය 
දර්ශනයක් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

357. ොන්දන් ෙරිතා සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

පන්නන්කණ්ඩි, 
කිළිපනොච්චි 

895905194V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී10418 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.12.12 2017.03.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

358. සියමලාපද්වි 
නිර්මපල්ේවරන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

විනයගපුරේ, 
කිලිපනොච්චි 

 

816004810V කාන්තා සිවිල් 
ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 9591 

පදපාර්තපේන්තුගත 2012.10.01 2016.07.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

359. සිරිපාලපේ වෙන්ත 
ෙඳරුවන් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක355/ද/ඉවුර, 

යාය 05, 
මන්නාරේ හාංදිය 

 

952773445V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96222 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.01 2015.10.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

360. සිරිවර්ධනපේ චානක 
ප්රදීපේ සිරිවර්ධන 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

තල්ගේවැව, 
පනොච්චියාගම 

 

890454364V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 80665 

පදපාර්තපේන්තුගත 2007.12.27 2016.06.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

361. සීතපටබැඳි 
අපබ්ධීරලාපේ මධුක 
රන්දිල් අපබ්ධීර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

122, අලුත්ඔය, 

සිාංහගම, 
හිඟුරක්පගොඩ 

960272293V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97618 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.01 2016.01.11 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

362. සීනි පමොපහොමඩ් 
හාජියාර් අබුල් හෙන් 

ේවපද්ශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

අාංක 190 බී, 
ජුේමාපල්ලිය 

දකුණ පාර, 

නට්පිටිමූපණ් - 

05. 

742080854V ග්රාම නිලධාරි ග්රාම නිලධාරි පෙේවය 2010.09.01 2014.01.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

363. සුජිත් රුපේෂ් ද සිල්වා  බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

55පේ, 

යට්පටෝවිට, 
තිත්තපත්තර 

901810915V 11 පපළ 

වෘත්තීය 
උපපද්ශක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.01 2014.10.07 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

364. සුදු පද්වපේ වෙන්ත 
ෙමරසිාංහ 

රජපේ මුද්රණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.24/10, 

දාංකනත්ත පාර, 

මාපබෝල, වත්තල 

761230964V මුද්රණ කාර්ය 
ෙහායක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1997.10.16 2015.05.25 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

විනය 
නිපයෝගයක් 

පලෙ 

365. සුදුහකුපර් පගදර අමිල 

උදයකාන්ත ෙමරසිාංහ 

දිේත්රික් පල්කේ 

කාර්යාලය - කෑගල්ල 

පරපේ, 

රඹුක්කන. 

800272980V ග්රාම නිලධාරී ග්රාම නිලධාරී පෙේවය 2001.12.03 2014.11.13 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

366. සුපද්ෂ් කල්පිත 
අපබ්පෙේකර 

 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අලගල්ල, 

වේනියාව 

830181144V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.11.11 2014.05.23 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



367. සුභපෙේනපේ ශිරන්ත 
මලින්ද මාරසිාංහ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

 

වඩිගවැව, 
පමොරකෑව 

841163095V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97366 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.01 2016.03.02 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

368. සුමතිපෙේනපේ ප්රදීපේ 
ශ්රියන්ත 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

කිඹුල්පැටියාව, 

මහපපොතාන, 

කහටගේදිගිලිය 

891364806V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.07.01 2016.07.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

369. සුපෙවිපහේවාපේ ගයාත්රි 
ෙරසි සුමනපෙේකර 

පමෝටර් රථ ප්රවාහන 
පදපාර්තපේන්තුව 

ෙරසි,පනාපිටිය 

පාර, පපොතුපිටිය, 
වාද්දුව 

795013474V ගිණුේ ෙහකාර ොංවර්ධන ෙහකාර 
පෙේවය 

2005.08.01 2012.08.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

370. පෙනරත් බණ්ඩාර 
හුලාංගමුව 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

12/5, මල්වත්ත 

පාර, මාතපල් 

 

763432041V 11 පපළ 
සුබොධක 
නිලධාරී 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.03.04 2012.11.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

371. පෙපනවිරත්න 
මුදියන්පෙේලාපේ 

ඉන්දික පෙපනවිරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අභය පුර, 

පබෝගහමඩිත්ත, 

හාලිඇල 

 

812150200V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2011.03.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

372. පෙයියදු ෙරූක් පෙයියදු 
ජමීේ 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පපරිය කින්නියා, 

කින්නියා 07, 

ත්්රිකුණාමලය 

793662190V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

බන්ධනාගාර පෙේවය 2000.11.01 2011.09.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

373. පෙොමතිලකපේ ෙමීර 
ප්රභාත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 837,ඩී13, 

බාලයාවැව, 

පබෝගහවැව, 
පදවිය 

960011627V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

96559 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.30 2015.09.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

374. පෙෝමදාෙපේ සුෙන්ත 
කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ගල්කඩවල, 

පගෝමරන්කඩවල 

 

862474430V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 69174 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.26 2016.07.24 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

375. පෙෝලාංග ආරච්චිලාපේ 
පරොනල්ඩ් මාංජුල 
පෙෝලාංග ආරච්චි 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

යද්පදහිවත්ත, 

නිවිතිගල 

760273864V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2014.09.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

376. හතුරුසිාංහ 
මුදියන්පෙේලාපේ 
දුශ්මන්ත කුමාර 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 36, 

ඕවිල තැන්න, 

මාතපල්. 

690490170V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1998.09.01 2013.02.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

377. හපුආරච්චිපේ ෙමන් 
කුමාර 

පකොළඹ රිමාන්ඩ් 
බන්ධනාගාරය 

134/1,ශාන්ති 

පාර, 

හැඳල,වත්තල 

800970938 V බන්ධනාගාර 

නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.12.29 2015.07.27 පෙේවපයන් පහ 

කිරීම 

2015.02.19 
දින පෙේවා 
මුරයට 
පැමිණීපේදීප 

නීති විපරෝධි 

මත්ද්රවය තිබී 
අල්ලා ගැනීම 

378. හපුගේතැන්න 
මනන්නලාපේ 
නිපරෝෂා නිෂාන්ති 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.1 6,  සීබල් 

පාර්ක්, 

මැලෑපගොඩ, 
වාංචාවල 

827391913V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2004.11.01 2012.12.29 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



379. හිටිපගදර අනුර 
විපේරත්න 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

02 බී/62, 

නාමල්ඔය, 

අේපාර 

 

872174028V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 82581 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.02.10 2016.02.04 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

380. හිරිමුපර් ගමපේ දුෂාන් 

ඉසුරු 

 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 

 

 

104, 

බණ්ඩාරනායක 

පුර, 
රාජගිරිය 

 

910611089V කාර්යාල 

කාර්යය ෙහායක 

III   

කාර්යාල පෙේවක 

පෙේවය 
2014.10.24 2018.01.09 තනතුර අතහැර 

යාම  

 

- 

381. හීරලු 
පතිරන්නැහැලාපේ 
කපිල රණතුාංග 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

නබඩගේවැව, 
රඹෑව 

760884286V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.06 2016.08.25 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

382. පහට්ටිකාංකානේලාපේ 

ොලිය ප්රෙන්න 

පපපර්රා 
 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
122 කණුව, 

සිාංහගම, 
හිඟුරක්පගොඩ 

9132391643 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97635 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.08.01 2015.11.19 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

383. පහට්ටිතන්ත්ර 
පටබැඳිපේ වෙන්ත 
කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ෙමඟිපුර, 
හැඩිගල්ල 

ජනපදය 

 

791024706V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 87733 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.03.22 2016.07.06 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

384. පහට්ටිපතිරන්නැහැලා
පේ නලින් ොංජීව 
බණ්ඩාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 29/95බී, 

පෙේනාගම, 

වැරන්කැටපගොඩ 

 

931291084V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 97533 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.09.22 2015.10.14 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

385. පහට්ටි රත්නායක 
මුදියන්පෙේලාපේ තුසිත 

පප්රේමරත්න 

දිේත්රික් පල්කේ 

කාර්යාලය - 

නුවරඑළිය 

 

අලගල, 

ගිණිගත්පහේන 

703443370V ග්රාම නිලධාරි ග්රාම නිලධාරි පෙේවය 2001.02.05 2012.02.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

386. පහයියන්තුඩු 
පතිරන්නැහැලාපේ 

නිපරෝෂා චතුරාණි  

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 68/2, 

රන්මසු උයන, 
පලෝලුවාපගොඩ 

926431633V කාන්තා පෙබල 
ටී  

11373 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.04.01 2015.12.13 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

387. පහේනක රාලලාපේ 
චමින්ද කුමාර 

රත්නායක 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 63 ඒ, 

වැලිඇල, 
මහපෙන්පුර 

810095210V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

53384 

පදපාර්තපේන්තුගත 1999.07.07 2015.05.12 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

388. පහේරත් 
මුදියන්පෙේලාපේ 

අපර්ෂා පෙේවන්දි 
පහේරත් 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 234, 

කාවන්තිේෙපුර, 
පෙේරුවිල 

958412517V සිවිල් ආරක්ෂක 
පෙබල ටී  

11405 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2014.03.14 2015.06.15 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

389. පහේරත් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ගාමිණී 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

ආරපපොත, 

නිල්ඔබ, මහඔය 

760025259V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 27625 

පදපාර්තපේන්තුගත 1995.06.19 2017.02.28 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



390. පහේරත් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ගාමිණී රත්නපෙේකර 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

1C-21F, 

පන්නල්ගම, 

අේපාර 

 

782644165V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 87276 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.01.26 2016.05.10 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

391. පහේරත් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
ගුණතිලක  

ඉඩේ පකොමොරිෙ ්
ජනරාල් 
පදපාර්තපේන්තුව 

යාය 11/63, 

පකපෙල්පපොත, 

මාපාකඩ වැව, 

මහියාංගනය 

520710787V ක්පෂේත්ර 
උපපද්ශක 

පදපාර්තපේන්තුගත 1978.09.15 2002.10.25 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

අල්ලෙ ්ලබා 
ගැනීම 
ෙේබන්ධපයන් 
වැරදිකරු වම 

 

392. පහේරත් 
මුදියන්පෙේලාපේ 
මධුොංඛ ොංජීව පහේරත් 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

28 කණුව, 

නුවරගලතැන්න, 
මාංගලගම 

931372920 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 96021 

පදපාර්තපේන්තුගත 2013.12.01 2016.03.18 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

393. පහේරත් 

මුදියන්පෙේලාපේ 
වෙන්ත කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 

33/10/01 

නවගිරියාව, 
පගොනාපගොල්ල 

801701248V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටි 89139 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.04.07 2016.09.24 තනතුර අතහැර 

යාම 

- 

394. පහේරත් 

මුදියන්පෙේලාපේ ෙමන් 
කුමාර 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
අාංක 82, 

පතනගල්ගන්ද, 

මාරාව, 
පමොණරාගල 

871771359V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

72304 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.08.23 2015.08.31 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

395. පහේවා අන්පතෝනිපේ 
තිමති දිශාන්  

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

21/ඒ, මල්වත්ත 

පාර, දාංපගදර,  
ගාල්ල 

 

820161122V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.12 2011.01.08 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

396. පහේවාආරච්චිපේ උදය 
ප්රෙන්න කුමාර 

ශ්රී ලාංකා පපොලීසිය 197/සී, 

පෙෝරත මාවත, 

වැල්මිල්ලහන්දිය
, 

කිපදල්පිටිය. 

 

761522124 V ේථාන කේකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2009.10.31 2016.07.01 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

397. පහේවා ඉහළමුල්ලපේ 
දිපන්ෂ් පැතුේ 

පවරළ ොංරක්ෂණ හා 
පවරළ ෙේපත් 
කළමනාකරණ 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.71, 

ඉඳපපොකුණ, 

පගොඩපාර, 

තාංගල්ල 

792254071V පවරළ 
ආරක්ෂක 
ෙැරයන්  

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2001.09.12 2009.04.02 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

වයාජ අධයාපන 
ෙහතිත ඉදිරිපත් 
කිරීම 

398. පහේවා කාංකානේලාපේ 

ජීවනී පත්මලතා 
පමෝටර් රථ ප්රවාහන 

පදපාර්තපේන්තුව 
මුරුතගම, 

අකරවිට, 

අවිේොපවල්ල 

737141225V පදපාර්තපේන්තු 

ලිපිකරු 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.12.01 2013.03.05 පෙේවය අවෙන් 

කිරීම 

වයාජ අධයාපන 

ෙහතිත ඉදිරිපත් 
කිරීම 

399. පහේවාගමපේ නිමල් 
කුසුේ පහේවාගමපේ 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 89, 

නවනගරය, 

මැදිරිගිරිය 

 

653665121V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 64228 

පදපාර්තපේන්තුගත 2006.05.22 2016.05.26 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 



400. පහේවාදූලිපේ ජයවාංශ මිනුේ ඒකක, ප්රමිති හා 
පෙේවා 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 37, 

කටුවාමුල්ල, 

ගපණ්මුල්ල. 

551031411V මිනුේ පෙේවා හා 
උපක්රම 
පරීක්ෂක 

ශ්රී ලාංකා තාක්ෂණ 
පෙේවය 

1981.03.02 2014.08.04 පෙේවපයන් පහ 
කිරීම 

1954 අාංක 11 
දරන අල්ලෙ ්

පනත යටපත්  

වැරදි 2කට 
වරදකරු වම 

401. පහේවාපතිරණපේ නිමල් 

කරුණාරත්න 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 

පදපාර්තපේන්තුව 
පබෝගේලන්ද, 
ලාහුගල 

800424780V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී  

83028 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.03.16 2015.05.10 තනතුර අතහැර 

යාම 
- 

402. පහේවායලාපේ අමරසිරි 
පියතිේෙ 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 
පදපාර්තපේන්තුව 

අාංක 191, 

හුාංගමාගලම, 
පදහිඅත්තකණ්ඩි
ය 

831291370 V සිවිල් ආරක්ෂක 

පෙබල ටී 85477 

 

පදපාර්තපේන්තුගත 2008.08.28 2016.03.17 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

403. පහොරතල් පේඩිපේ 
ජීවන්ත පෙනවිරත්න 

බන්ධනාගාර 
පදපාර්තපේන්තුව 

පනො.100, 

පමොරවිල,  
ගේපහ 

 

820212975V බන්ධනාගාර 
නියාමක 

පදපාර්තපේන්තුගත 2005.07.01 2011.06.03 තනතුර අතහැර 
යාම 

- 

404. ෆාතිමා රිකාො ගෆුර් ජාතික ප්රවාහන 
වවදය ආයතනය 

27-1/සි, 
කුමාරදාෙ 

පපපදෙ, 
වැල්ලේපිටිය 

 

787531121V ලිපිකරු පදපාර්තපේන්තුගත 2006.06.20 2015.07.30 පෙේවය අවෙන් 

කර ඇත. 

විනය විපරෝධිව 
හැසිරීම 

 



උපලේඛන අංක 02

අනු 

අංක

ය

සම්පුර්ණ නම අමාත්ාංශය / 

ලෙපාර්ත්ලම්න්තුව / 

රාජකාරි සථ්ානය

ලිපිනය ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකය

ත්නතුර කිසියම් ලසේවයකට 

අයත් නම් එම ලසේවය

ලසේවයට 

බැඳුණු දිනය

ලසේවය නත්ර 

කළ දිනය

ලසේවය අවසන් 

කිරීමට ලහේතුව 

(ලසේවලයන් පහ 

කිරීම/ ත්නතුර      

අත්හැර යාම/ 

අකාර්යක්ෂමත්ාවය 

ලහේතුලවන්  විශ්රාම 

ගැන්වීම)

ලසේවලයන් පහ කලළේ 

නම් එයට ලහේතු

1 අතුක ෝරල ආරච්චි 

ප්රදීපා නිශාන්ති

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහා නගර 

සභාව

78 / A, 

ජම්බුගසම්ුල්ල 

පාර, නුකේකගොඩ.

697581868V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2009.11.19 2018.08.25 තනතුර අතහැර 

යාම

-

2 අතුක ෝරලාකේ 

ලීනා හර් නී

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 541/2, 

අකශෝ  වටරවුම, 

සුභූති පුර, 

බත්තරමුල්ල

882990060V  ාර්යාල  ාර්ය 

සහාය 

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2017.07.17 2018.03.21 තනතුර අතහැර 

යාම

-

3 අනුරාධා තරංගනී 

එදිරිසූරිය

ග/අගුල්මඩුව  ණි ්ඨ 

විෙයාලය

කනො 24, මිහිඳු 

මාවත, කබලිඅත්ත.

828063340V උපගුරු ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 2008.07.07 2016.02.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

4 අප්පුකුට්ටි 

 ං ානමකේ ෙමිත් 

තිලං 

 ැසබ්ෑව නගර සභාව 387, ගැඩඹුවාන 

අළුත් පාර, 

පිළියන්ෙල.

782844075V පුසත් ාල 

සහාය 

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2008.07.15 2016.12.01 තනතුර අතහැර 

යාම

.-

5 අකේසංහකේ නිමාලි 

කේවි ා

පාලින්ෙනුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

කුරුඳුවත්ත, 

කබල්ලන.

816494320V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2018.04.26 තනතුර අතහැර 

යාම

-

6 අේදුල් සමුදු 

පාත්තිමා සෆර්ිනා

මිනු/ඇල්ලලමුල්ල 

සහිරා මුසල්ිම් විෙයාලය

කනො 193/2, 

අේදුල්  ාෙර් 

මාවත,  ල්එළිය.

867991344V උපගුරු ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 2012.06.27 2017.07.14 තනතුර අතහැර 

යාම

-

7 අම්පිටියකේ කෙොන් 

පැතුම් ලක් ාන්

පළාත් කමෝටර් රථ 

ප්රවාහන 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

86, තුම්පල, 

රේකෙොළුගම.

961323886V  ාර්යාල  ාර්යය 

සහාය 

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය III

2018.07.17 2018.07.18 තනතුර අතහැර 

යාම

-

පළාත් රාජ  ලසේවලයන් ඉවත් කරන ලෙ නැවත් රජලේ ලසේවයට බඳවා ලනොගත් යුතු

නිලධරයන් පිළිබඳ විස්ත්ර



8 අඹවලකේ කනළුම් 

චතුරංගි ා

පරිවාස හා ළමා 

රක්   කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

නව ජනපෙය, 

 රන්නාකගොඩ, 

වර ාකගොඩ.

886800460V නිවාස මාතා කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.10.16 2018.01.31 තනතුර අතහැර 

යාම

-

9 අකේ ් නදී ාන් 

විතාරණකේ

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව - ක්රීඩා හා 

විකනෝොංශ 

කෙපාර්තකම්න්තුව

187/02, 

පිටුවල්කගොඩ, 

යක් ල.

840293270V රියදුරු රියදුරු කසේවය 2015.07.06 2017.08.22 තනතුර අතහැර 

යාම

-

10 අලිසන්ට්රිකේ අජිත් 

කුමාර

 ැලණිය ප්රාකේශීය 

සභාව

52/10,  ැලණිසරි 

මාවත, 

මකුළුගහවත්ත, 

 ැලණිය.

811803669V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.11.25 2017.12.19 තනතුර අතහැර 

යාම

-

11 ඇතුගල් කප්ඩිකේ 

සසර කුමාරරත්න

දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය 

සභාව

කනො: 24/බී - 2-

නැ. 

අසස්ැන්නවත්ත 

දිවුලපිටිය

640383879V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2005.07.01 2018.07.20 අ ාර්යක් මතාව 

කහේතුකවන් විශ්රාම 

ගැන්වීම

-

12 ඇරව්වල පතිරකේ 

රංග ප්රසාේ ජයනුවන්

ක ොටි ාවත්ත 

මුල්කල්රියාව 

ප්රාකේශීය සභාව

227, මීගහවත්ත, 

අංකගොඩ

910934988V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2018.11.04 තනතුර අතහැර 

යාම

-

13 ඉකරෝ ා දිල්රුක්ෂි 

මුණසංහ

ක ොටි ාවත්ත 

මුල්කල්රියාව 

ප්රාකේශීය සභාව

405/2/1, බැලගම 

පාර, 

 ැලණිමුල්ල, 

අංකගොඩ.

895153109V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2019.01.31 2019.02.06 තනතුර අතහැර 

යාම

-

14 ඉලන්ොරි කප්ඩිකේ 

ගයාන් ප්රියෙර්ශන

කෙොම්කප් ප්රාකේශීය 

සභාව

අං  : 130/B, 

උස ්න්ෙ, 

කිරිදිවැල.

920854249V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.11.22 2018.04.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

15 ඉකල්කපරුම 

ආරච්චිලාකේ 

උත්තරා නකවෝදී

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

148/2, 

කුරුකුලාව, රාගම.

937854072V උපසථ්ායි ා කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.05.17 2017.05.18 තනතුර අතහැර 

යාම

-

16 උඩවත්තකේ කෙොන් 

චන්ෙන කු ාන්ත

කහෝමාගම ප්රාකේශීය 

සභාව

54, රිලාවල, 

කපොල්ගසඕ්විට.

790122674V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.12.26 2014.07.27 තනතුර අතහැර 

යාම

-



17 එදිරිසංහ ආරච්චිකේ 

ශාන  උෙයංග 

එදිරිසංහ

කෙොම්කප් ප්රාකේශීය 

සභාව

අං  : 175, 

මිල්ලකත් ඉහල, 

කිරිදිවැල.

942913559V මුර රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.11.22 2017.11.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

18 එදිරිසංහ 

මුදියන්කසේලාකේ 

ප්රදීප් ක්රිසන්ත

මීගමුව මහා නගර 

සභාව

55/8A, ෙළුවවත්ත, 

උ/පල්ලන්කසේන, 

ක ොච්චි කේ.

772060190V වැඩ/ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2019.01.02 තනතුර අතහැර 

යාම

-

19 ඕේකේරියකේ 

දු ාන්ත සම්පත් 

කෆොන්කසේ ා

ආයුර්කව්ෙ 

කෙපාර්තකම්න්තුව

419ඒ, ෙකුණූ 

මාකබෝල.

902781579V ආයුර්කව්ෙ කසේවා 

සහාය 

ආයුර්කව්ෙ කසේවා 

සහාය  කසේවය

2012.07.25 2017.09.20 තනතුර අතහැර 

යාම

-

20 කන්දසාමි සර්මිනි මාර්ග සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුව - 

නැදගනහිර පළාත

අංක 742, 

දපොට්දකන්ය්, 

තඹලගමුව, 

ත්රිකුණාමලය.

856510310V කළමනාකරණ 

සහකාර

පළාත් රාජ්ය 

කළමනාකරණ 

සහකාර දසේවය

2008.01.09 2017.07.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

21  රුණා කප්ඩිකේ 

චරිඳු කරො ාන් චාන 

මිනුවන්කගොඩ නගර 

සභාව

238, කව්යන්කගොඩ 

පාර, ක ට් මාවත, 

මිනුවන්කගොඩ.

880640615V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.03 2018.08.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

22  හඳව ආරච්චිකේ 

කෙොන් සුගත් 

කුමාරසංහ

මහර ප්රාකේශීය සභාව අං  : 152/B, 

වෑබඩ නැකගනහිර, 

වෑබඩ

870531541V  ාර්යාල  ාර්ය 

සහාය 

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2008.07.01 2019.01.29 තනතුර අතහැර 

යාම

-

23  ළුආරච්චිකේ 

කෙොන් ලහිරු 

සඳරුවන්

පළාත්  ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො: 428/1/A, 

සයඹලාකප් උතුර, 

සයඹලාකප්

901430616V  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.14 2019.01.17 තනතුර අතහැර 

යාම

-

24 කූරගමකේ කෙෝන 

විමලා ප්රියංගනී 

කූරගම

සත්ව නි ්පාෙන හා 

කසෞඛ්ය 

කෙපාර්තකම්න්තුව

406/3, කූඩුකගොඩ 

ෙකුණ, වග.

735844776V සත්ත්ව සවර්ධන 

උපකේශ 

තාක් ණ කසේවය 2008.11.03 2014.04.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

25 ක ොඩි 

මරක් ලාකේ 

තිළිණ මධුසංඛ්

 ටුනාය  සීදූව නගර 

සභාව

අං  : 109 C, 

මිනුවන්කගොඩ 

පාර, උඩුගම්කපොල.

903393866V රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2018.12.17 2019.03.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-



26 ක ෝරාලලාකේ 

කෙොන් අනුර කුමාර 

විකේසංහ

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහා නගර 

සභාව

77, 

බණ්ඩාරනාය  

පුර, රාජගිරිය

713490415V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2002.01.11 2018.09.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-

27 ගකම්  ං ානම්කේ 

හර්  එරන්ෙ

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

අං  : 66,  ැලණි 

නදී ගම, 3 වන 

අදියර, ක ොටුවිල, 

වැල්ලම්පිටිය.

901502196V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.05.02 2018.06.07 තනතුර අතහැර 

යාම

-

28 ගම්ලත් 

කහේවාවිතාරණලාකේ 

චමින්ෙ ක ෝලිත 

කප්රේමතිල 

ර/නිවි/පලාකවල 

රත්නා ර විෙයාලය

ෙන්කෙණිය, 

ඇහැළියකගොඩ.

713592633V උපගුරු ගුරු කසේවය 2007.07.02 2017.09.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

29 ගරාඬු කලොකුකේ 

ධනු ්  පු ්පකුමාර

 ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො: 9/6/H, 

ජී.පී.කපකර්රා 

මාවත, 

ක ොකළොන්නාව

932343126V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2018.08.12 තනතුර අතහැර 

යාම

-

30 ගල්බඩ පයාගලකේ 

සංජීව ඉන්දි  

 රුණාරත්න

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො: 85/109, 

අවිසස්ාකව්ල්ල 

පාර, 

ඔරුකගොඩවත්ත.

913231872V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2016.03.01 2019.01.30 තනතුර අතහැර 

යාම

-

31 ගුණකසේ ර ලියන 

ආරච්චිකේ 

ලක් ්මන් දිසානාය 

මිනුවන්කගොඩ නගර 

සභාව

අං  76/3/බී/01, 

මැඩෑමුල්ල, 

මිනුවන්කගොඩ.

821891191V මාර්ග  ම් රු  ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2006.11.01 2017.04.03 තනතුර අතහැර 

යාම

-

32 චරිත් මධුසංඛ් 

 න්නන්ගර

අගලවත්ත ප්රාකේශීය 

සභාව

කිතුල විල, 

මීගහතැන්න.

921350376V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.03.27 2018.04.03 තනතුර අතහැර 

යාම

-

33 ජමාල්ඩීන්  ාසීම් 

කමොකහොමේ සාහුල් 

හමීේ

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව - ජන කසෞඛ්ය 

කෙපාර්තකම්න්තුව

112/2, අන්නාස 

කහේන, රාගම.

661072075X රියදුරු රියදුරු  කසේවය 1997.03.14 2014.12.12 තනතුර අතහැර 

යාම

-

34 ජයවර්ධන 

මුදියන්කසේලාකේ 

තිල රත්න

මහර ප්රාකේශීය සභාව 49/1/1, සූරිය 

පාළුව,  ඩවත

852073454V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.09.25 2018.08.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-



35 ජයවර්ධන ලියනකේ 

ප්රසාදි රුවන්ති ා

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

"සැනසුම", 

කතොටපාත, 

ඉත්තෑපාන.

966151285V නිවර්තන නිවාස 

රැ වල් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.05.17 2017.05.30 තනතුර අතහැර 

යාම

-

36 ජයවීරකේ 

රන්තිල ා ජයවීර

මිනු/හන්දුරුමුල්ල 

 ණි ්ඨ විෙයාලය

කනො 176/01, 

ලින්ෙර, 

පමුණුවත්ත, 

මීරිගම.

637891081V උපගුරු ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 1984.09.01 2017.08.20 තනතුර අතහැර 

යාම

-

37 කජෝතිකනත්ති 

පුරකේ චරිත ප්රයන්

මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව 42, බටලීය, 

පසය්ාල.

851452915V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.20 2017.06.07 තනතුර අතහැර 

යාම

-

38 ටිකිරියාදුර සුනිල් 

රංජිත් සල්වා

මීගමුව මහා නගර 

සභාව

කනො : 141/2, 

උතුරු  දිරාන, 

ඇටඹගහවත්ත, 

කෙමන්හන්දිය.

682630914V  ාර්යාල  ාර්ය 

සහාය 

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය

1992.07.01 2017.09.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-

39 තම්මිටකේ දිකන් ් 

චන්ෙන කපකර්රා

මිනුවන්කගොඩ නගර 

සභාව

අං  154, 

මැඩෑමුල්ල, 

මිනුවන්කගොඩ.

881824426V ආොහනාගාර 

සහාය 

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2013.06.03 2017.04.03 තනතුර අතහැර 

යාම

-

40 කතන්නක ෝන් 

 ං ානමලාකේ 

ආනන්ෙ

මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව 49/1,  ණ්ඩලම, 

මීරිගම.

740834223V  රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2005.07.01 2017.11.07 තනතුර අතහැර 

යාම

-

41 කතලි ඩ පල්ලිකේ 

සුමනකසේ රකේ 

සමන්ත

කෙොම්කප් ප්රාකේශීය 

සභාව

අං  : 49, 

මයිලවලාන, 

කිරිදිවැල.

761873202V මුර රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.11.22 2017.11.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

42 ෙල්කම්ෙ නිස්සං  

ආරච්චිකේ කෙොන් 

හිමාල් ෙර්ශණ

මිනුවන්කගොඩ නගර 

සභාව

අං  43/ජී/1, 

මැඩෑමුල්ල, 

මිනුවන්කගොඩ.

833174916V කසෞඛ්ය  ම් රු  ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2013.06.03 2017.05.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

43 දිනයා 

පයිඩ ාරයලාකේ 

සුගත් රංගන 

මුතුරුවන්

 ැලණිය ප්රාකේශීය 

සභාව

28, පළමු පටුමග, 

කපොල්කහේන, 

 ැලණිය

830024409V බර 

යන්කත්රෝප රණ 

ක්රියා රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.11.25 2018.06.30 තනතුර අතහැර 

යාම

-

44 කෙනව කේ කෙොන් 

අනුර ඉන්ද්රසරි

 ළුතර නගර සභාව කිතුලාව,  ළුතර 

ෙකුණ.

663111469V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2001.10.01 2018.02.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-



45 කෙවුන්ෙර ලියන 

වඩුකේ සුමුදු 

සුභාෂිනී සුමතිපාල

පරිවාස හා 

ළමාරක්   කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

286, ජයන්ති 

මාවත, හිඹුටාන.

768363676V  ළමනා රණ 

සහ ාර

 ළමනා රණ 

සහ ාර කසේවය

1999.04.15 2017.03.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

46 කෙොන් අන්දිරිස් 

ෙසනාය කේ තිලක් 

ෙසනාය 

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 137/G, 

රුහුණුපුර ෙකුණු 

තලංගම, 

බත්තරමුල්ල

713183407V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.10.01 2018.05.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-

47 කෙොළවත්තකේ 

කනොකහොත් 

ගුරුන්නාන්කසේලාකේ

 කෙොන් ෙමින්ෙ ප්රදීප්

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං  : 231/2/C, 

කමොරටුවාකහේන 

පාර, අතුරුගිරිය.

760920231V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.10.01 2018.04.19 තනතුර අතහැර 

යාම

-

48 කෙෝන  ාංචනා 

දිලිනි කුමාරි 

විකේසංහ

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

21/18, ඇල්බට් 

ගුණතිල  මාවත, 

තල්පිටිය, වාේදුව.

828093029V උපසථ්ායි ා කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.01.24 2017.01.02 කසේවය අවසන් 

කිරීම

බසන්ාහිර පළාත් රාජය 

කසේවා ක ොමි න් සභා 

 ාර්ය පරිපාටි  රීති 1 

වැනි  ාණ්ඩකේ 84 

වැනි වගන්තිකේ 

සඳහන් අවශයතා 

සම්පූර්ණ කිරීමට 

අකපොකහොසත් වීම

49 ධනංසූරිය 

ආරච්චිලාකේ කෙොන් 

සුමිත් ප්රියන්ත

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 279, 

ක ොතලාවල, 

 ඩුකවල

712342161V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2015.04.27 තනතුර අතහැර 

යාම

-

50 නයිමකල් කගෙර 

තමරා කුමාරි 

විකේරත්න

 ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො 1240, 

රජමල්වත්ත පාර, 

බත්තරමුල්ල.

835122603V  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2009.11.01 2017.01.26 තනතුර අතහැර 

යාම

-

51 නානායක් ාර 

අප්පුකේ නදුන් 

මධුරංග

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව - ජන කසෞඛ්ය 

කෙපාර්තකම්න්තුව

12/24, වෑ ඩ 

පාර, රුක්මකල්, 

ක ොට්ටාව, 

පන්නිපිටිය.

813594587V රියදුරු රියදුරු  කසේවය 2010.11.15 2014.12.12 තනතුර අතහැර 

යාම

-



52 නාමරත්න 

බමුණුආරච්චිලාකේ 

චමින්ෙ කුමාර 

නාමරත්න

 ටුනාය  සීදූව නගර 

සභාව

අං  : 108/1, 

 ත්කතොට, 

නිට්ටඹුව

813643570V රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2018.12.07 2019.03.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

53 පට්ටමුත්තු ගුරුසාමි  ළුතර නගර සභාව 4, වික්රමසංහ 

කපකෙ ස,  ළුතර 

ෙකුණ.

623474232X කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 1992.09.08 2018.01.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

54 පතිරණ 

ආරච්චිලාකේ චතුර 

චින්ත  ජයක ොඩි

සත්ව නි ්පාෙන හා 

කසෞඛ්ය 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො.80/ඊ, 

කව්රහැර, 

පැපිලියවල.

893154191V සත්ව සවර්ධන 

උපකේශ 

ශ්රී ලං ා තාක් ණ 

කසේවය

2016.06.01 2017.03.18 තනතුර අතහැර 

යාම

-

55 පනම්බරකේ ගයාත්රි 

 ල්පාලි 

විජයකහන්රි

පරිවාස හා ළමා 

රක්   කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

අං  : 150, 

ලින්ෙර, 

පමුණුවත්ත

886451539V අරක් ැමි කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.11.05 2018.04.14 තනතුර අතහැර 

යාම

-

56 පාදුක්  විොනලාකේ 

නදී ා ලක්මිණි

පළාත්  ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො: 296/1 A 

අරුක්වත්ත 

(උතුර), පාදුක් .

845740232V  ළමනා රණ 

සහ ාර

 ළමනා රණ 

සහ ාර කසේවය

2013.03.01 2018.09.20 තනතුර අතහැර 

යාම

-

57 පින්නවලකේ අනුර 

පියතිසස් පින්නවල

මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව 76/1, පල්කල්ගම. 

පැපිලියවල.

742812936V රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2017.12.01 2018.01.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-

58 පු ්පි ා උකේශිනී 

විතානකේ

ප්රධාන කල් ම් 

 ාර්යාලය (බසන්ාහිර 

පළාත)

නාලන්ෙ, තල් 

අරඹ,  ඹුරුගමුව

827353825V ගණ ාධි ාරි 

(ගිණුම් හා 

කගවීම්)

ශ්රී ලං ා 

ගණ ාධි ාරි කසේවය

2013.08.01 2018.09.04 තනතුර අතහැර 

යාම

-

59 කපරුම 

විොනරාලලාකේ 

හයිසන් ප්රනාන්දු

මීගමුව මහා නගර 

සභාව

කනො 460/37, රවී 

රංජිත් ගම්මානය, 

 දිරාන, මීගමුව.

731371962V මාර්ග  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 1994.07.01 2018.06.05 තනතුර අතහැර 

යාම

-

60 කප්යාහන්දි මකහේ ් 

නිශාන්ත 

 රුණාරත්න ෙ 

සල්වා

ප්රවාහන හා සමූප ාර 

අමාතයාංශය 

(බසන්ාහිර පළාත)

28/1, ඇල්බට් 

කපකර්රා මාවත, 

නාවල පාර, 

නුකේකගොඩ.

732411615V රියදුරු බසන්ාහිර පළාත් 

රියදුරු කසේවය

2016.03.16 2017.07.25 තනතුර අතහැර 

යාම

-

61 කපොල්වත්තකේ 

අනිල් කපකර්රා

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 159, 

ධර්මායතන මාවත, 

කහෝ න්ෙර ෙකුණ, 

සමඟිපුර

721340600V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.10.01 2018.06.26 තනතුර අතහැර 

යාම

-



62 බාලසූරියකේ චමින්ෙ 

කපකර්රා

ක ොටි ාවත්ත 

මුල්කල්රියාව 

ප්රාකේශීය සභාව

195, මානිගමුල්ල, 

කගොතටුව.

850190089V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2011.07.01 2018.09.21 තනතුර අතහැර 

යාම

-

63 බාලසූරියකේ සුභාත් 

ලක්මාල් කපකර්රා

පළාත්  ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො: 556  1/7, 5 

වන පටුමග, 

පිටිපන උතුර, 

කහෝමාගම.

821123364V  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2016.03.11 2018.02.13 තනතුර අතහැර 

යාම

-

64 බැල්ලන්තුඩාව 

ආරච්චිකේ නුවන් 

 ාංචන

පාලින්ෙ නුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

මගුර බටහිර, 

බදුරලිය.

852691344V රියදුරු  පළාත් රියදුරු කසේවය 2010.11.08 2018.04.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

65 බුලත්සංහල 

ආරච්චිකේ ප්රසංග 

සංජය

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

අං : 7/5, 

ෙහම්පුර, 

වැල්ලම්පිටිය.

813071975V බර 

යන්කත්රෝප රණ 

ක්රියා රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2015.04.01 2018.06.28 තනතුර අතහැර 

යාම

-

66 බුලත්සංහලකේ 

සුකර් ් මංජුල කුකර්

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො 23, II වන 

පටුමග, ෙහම්පුර, 

වැල්ලම්පිටිය.

773432228V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2016.03.01 2018.11.19 තනතුර අතහැර 

යාම

-

67 කබොලන්ජකේ විපුල  ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං  : 360/4, 

 ාන්ෙකහේන, 

ෙැඩිගමුව

720862220V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2017.06.06 තනතුර අතහැර 

යාම

-

68 මඩවලකේ  පිල 

චන්ෙන

කහෝමාගම ප්රාකේශීය 

සභාව

97, පිස ්ල්වත්ත, 

මාගම්මන, 

කහෝමාගම.

852795719V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.12.26 2015.04.29 තනතුර අතහැර 

යාම

-

69 මේදුමාකේ දිනූ ා 

රංගනී කපකර්රා

ක ොටි ාවත්ත 

මුල්කල්රියාව 

ප්රාකේශීය සභාව

417/ඩී/1, හිඹුටාන 

පාර, මුල්කල්රියාව 

නව නගරය

818213166V  ාර්යල  ාර්යය 

සහායත

 ාර්යල කසේව  

කසේවය

2013.04.05 2018.01.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

70 මරියොස ්රාජක ෝන් 

කලසල්ි කේවරාජන්

මහජන පුසත් ාලය, 

ක ොළඹ 07

27, 8 පටුමඟ, 

ක ොල්ලුපිටිය, 

ක ොළඹ 03.

612522650V රියදුරු බසන්ාහිර පළාත් 

රියදුරු කසේවය

1999.11.01 2015.09.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

71 මහආචාරිකේ 

කඩොරිස් චන්ෙන ෙ 

සල්වා

 ළුතර ප්රාකේශීය 

සභාව

කනො : 5/167, 

මා ල්වත්ත, 

නාකගොඩ,  ළුතර

720862441V රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2015.02.26 2019.02.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-



72 මාබුල මාරප්කපරුම 

ආරච්චිකේ කලෝචනී 

මා රප්කපරුම

නාගරි  ඉංජිකන්රු 

කෙපාර්තකම්න්තුව -

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව

අං  409, 

අහුගම්මන, 

කෙමළගම.

762300940V රියදුරු II 'අ' රියදුරු කසේවය 1999.11.01 2017.05.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

73 මුට්ටුක් ාරකේ 

අජිත් තු ාර

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො: 15/1, 

කහේමමාලි කපකෙස, 

නාගහමුල්ල පාර, 

ක ොකළොන්නාව

732870032V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.03 2018.08.15 තනතුර අතහැර 

යාම

-

74 මුෙලිකේ කෙොන් 

මදුසංඛ් සර්ධා 

වල්කපොල

පළාත්  ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

අං : 30/18/A, 

නුකේවත්ත, 

අවිසස්ාකව්ල්ල.

881711338V  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.14 2017.10.03 තනතුර අතහැර 

යාම

-

75 මුනියන්ඩි  ශි කුමාර් පළාත් පාලන 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

 ළුතර නගර සභාව

අං  17, මුහුදු 

කවරළ පාර, 

 ළුතර උතුර.

892672032V කසෞඛ්ය  ම් රු  ාර්යල කසේව  

කසේවය

2013.10.01 2016.11.15 කසේවය අවසන් 

කිරීම

2016.11.15 දින 

තනතුර අතහැර යාම

76 මුල්ලයලා කේවකේ 

ගයානි නදී ා 

දිසානාය 

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

12, 

කහොරකගොල්ලාගම, 

නිට්ටඹුව

835910563V නිවර්තන නිවාස 

රැ වල් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.05.17 2017.05.18 තනතුර අතහැර 

යාම

-

77 කමකරඤඤ්කේ 

රුචිර නුවන් කුමාර 

ෙ ක ොසත්ා

නාගරි  ඉංජිකන්රු 

කෙපාර්තකම්න්තුව -

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව

284/1/7/G, 

කහට්ටිකගොඩ, 

පිටිපන උතුර, 

කගොඩගම, 

කහෝමාගම.

802853890V රියදුරු III රියදුරු කසේවය 2013.06.17 2016.09.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

78 කමොහමේ ටවුෆීක් 

ෆාතිමා කරසම්ියා

මීග/අල් හිලාල් 

මුසල්ිම් මහ විදුහල

36/1, ජයරත්න 

පාර, මීගමුව.

847390131V ගුරු වෘත්තිය ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 

3-I

2012.07.02 2013.05.06 තනතුර අතහැර 

යාම

-

79 කමොහමේ සලීම් 

ෆාතිමා සෆානා

මිග/අල් ෆලාහ ්මුසල්ිම් 

මහ විදුහල

450, තක්කියා 

පාර, ෙළුවක ොටුව, 

ක ොච්චි කේ

856470030V ගුරු වෘත්තිය ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 

3-1

2012.07.09 2013.04.17 තනතුර අතහැර 

යාම

-

80 රංජන් බණ්ඩාර ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහා නගර 

සභාව

98/14, 

අරු කණෝෙය 

මාවත, 

ඔකේකසේ ර පුර, 

රාජගිරිය.

760051730V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 1999.11.01 2019.02.05 තනතුර අතහැර 

යාම

-



81 රණසංහ ආරච්චිකේ 

කටක්ලා සමන්කුමාරි

පාලින්ෙ නුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

 න්ෙවත්ත, 

ලත්පඳුර, බදුරලිය

898273946V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.08.01 2018.07.07 තනතුර අතහැර 

යාම

-

82 රණසංහ ආරච්චිකේ 

විරාේ රුක් ාන් මයා

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

අං  : 7/8, 

පැරකුම්බා මාවත, 

ක ොකළොන්නාව

873030240V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2009.06.01 2018.10.09 තනතුර අතහැර 

යාම

-

83 රත්නාය  

මුදියන්කසේලාකේ 

චන්ද්රසරි

පළාත් පාලන 

අමාතයාංශය 

(බසන්ාහිර පළාත)

අං : 107, විජය 

රජෙහන, මීරිගම.

801653766V රියදුරු පළාත් රියදුරු කසේවය 2015.12.29 2018.02.08 තනතුර අතහැර 

යාම

-

84 රත්නාය  

මුදියන්කසේලාකේ 

විමලකසේන

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 231/3/H/1, 

මැෙ මාවත, 

අතුරුගිරිය

711344390V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2016.08.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

85 රත්නාය  

මුහම්දිරම්ලාකේ 

මයුර නදිශාන් 

බණ්ඩාර

මීගමුව මහා නගර 

සභාව

කනො: 169, ෙැව 

කමොට්ටාව, 

ආඬිඅම්බලම

861732720V ගිනිභට කෙපාර්තකම්න්තුගත 2011.09.15 2018.05.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

86 රන්ක ොත්කේ 

රණකේව

දිවුලපිටිය ප්රාකේශීය 

සභාව

කනො 58 ඒ, ඉහල 

මඩම්පැල්ල, 

මීරිගම හරහා.

681674093V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.04.01 2018.03.12 තනතුර අතහැර 

යාම

-

87 රළපානකේ ඉදුනිල් 

අසං 

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 72, 

ගලහිටියාව පාර, 

සයඹලාකප්.

842250013V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.10.01 2018.09.21 තනතුර අතහැර 

යාම

-

88 රාජපක්  කප්ඩි 

දුරයාලකේ මංජුල 

රවීන්ද්ර රාජපක් 

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 247/A, 

පහළ කබෝමිරිය, 

 ඩුකවල

760693731V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.01 2018.04.16 තනතුර අතහැර 

යාම

-

89 රාජපක් කේ තිළිණි 

ලක්මාලි රාජපක් 

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බ.ප)

172/10, 

අඹගහලන්ෙ, 

එල්ලක් ල.

897310090V උපසථ්ායි ා කෙපාර්තකම්න්තුගත 2017.06.30 2018.02.03 තනතුර අතහැර 

යාම

-

90 රාම වික්රම මකහේ ් 

කරෝහන

පරිවාස හා 

ළමාරක්   කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

196/5, පාසැල් 

මාවත, 

නාවලමුල්ල, 

මීකගොඩ.

780842377V  ාර්යාල  ාර්යය 

සහායත

 ාර්යාල කසේව  

කසේවය

2001.10.29 2017.10.26 තනතුර අතහැර 

යාම

-



91 රාමොස ්අබර්ණා ර/ සී සී කෙමළ මහා 

විෙයාලය

බක ට් ෆැක්ට්රි 

වීදිය, මාවිට්ටුපුරම්, 

කෙල්ලිපකල.

875012720V උපගුරු 3-1 ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 2014.01.23 2016.08.31 තනතුර අතහැර 

යාම

-

92 රාමන් සන්ෙනම් 

පිච්කච්

 ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො:200/4, 

මීකතොටමුල්ල, 

වඩුකගොඩවත්ත, 

වැල්ලම්පිටිය.

710034346X කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2001.10.01 2018.08.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

93 කරොයිසට්න් රයන් 

සුරවීර

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහා නගර 

සභාව

කනො: 4/3, මි න් 

කල්න්, 

පිටක ෝට්කට්, 

ක ෝට්කට්

910281895V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.11.19 2019.01.29 තනතුර අතහැර 

යාම

-

94 ලියනකේ ලලිත් 

ප්රියශාන්ත සකේරා

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 125/1, 

කිරිබත්ගල වත්ත, 

පිට්ටුගල, මාලකේ

712264357V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.10.01 2018.04.17 තනතුර අතහැර 

යාම

-

95 කලව්වන්දුව 

විතානකේ ධනු ් ා 

නිකරෝ ණී

කෙොඩන්කගොඩ 

ප්රාකේශීය සභාව

දික්කහේන හන්දිය, 

කෙොඩන්කගොඩ.

866340790V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

පරිපාල 

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.09.03 2018.06.06 තනතුර අතහැර 

යාම

-

96 කලොකු කහොරතල් 

කප්ඩිකේ ශිරානි 

කේවි ා

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

147/8, 

පැලපිටිගම, 

කබො ලගම, 

මීරිගම.

797290017V උපසථ්ායි ා කෙපාර්තකම්න්තුගත 2016.06.27 2017.07.21 තනතුර අතහැර 

යාම

-

97 වඩුතන්ත්රිකේ අජිත් 

පු ්ප කුමාර අල්විස්

පානදුර ප්රාකේශීය 

සභාව

කනො: 34/40, 

ෙළොවත්ත පාර, 

තල්පිටිය, වාේදුව

662132888V මුර රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2001.10.16 2019.01.05 තනතුර අතහැර 

යාම

-

98 වතුලගම ආරච්චිකේ 

 සුන් ප්රියෙර්ශණ

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 604/3/1, ශ්රී 

සුභූතිපුර, 

බත්තරමුල්ල.

862093062V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.01 2018.08.24 තනතුර අතහැර 

යාම

-

99 වන්නකුවත්ත 

වඩුකේ සරත් 

ප්රනාන්දු

කේරුවල ප්රාකේශීය 

සභාව

 කනො: 23, 

මිල්ලගහ වත්ත, 

පාලයන්කගොඩ, 

පයාගල.

741170434V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.02.01 2015.06.10 තනතුර අතහැර 

යාම

-



100 වන්නි ආරච්චිලාකේ 

ජයන්තා පේමසරි

නාගරි  ඉංජිකන්රු 

කෙපාර්තකම්න්තුව -

දිසැ අං  05 

 ාර්යාලය

කනො 14/A, 

ක ොරස, 

උඩුගම්පල.

702002923V රියදුරු II 'අ' රියදුරු කසේවය 2001.09.17 2013.09.17 තනතුර අතහැර 

යාම

-

101 වර්නකුලසංහේ 

ජ්යකුමාර්

මාර්ග සංවර්ධන 

දදපාර්තදේන්තුව - 

නැදගනහිර පළාත

අංක 22, 

ගුරුවරුන්දේ 

චතුරශ්රය,             

ඔර් හිල්, 

ත්රිකුණාමලය.

791710413V රියදුරු රියදුරු දසේවය 2005.10.31 2017.10.31 තනතුර අතහැර 

යාම

-

102 වලිසංහ බර්නාේ 

චමින්ෙ සල්වා

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

කනො: 127/1/1, 

 ැප්කපටිකපොල 

මාවත, 

ක ොකළොන්නාව

711351400V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.03 2016.02.29 තනතුර අතහැර 

යාම

-

103 වල්ලඹ ගණිතකේ 

හර්ෂි විදුමාලි

 ෘෂි ර්ම 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

කනො 117, 

කයොවුන්ගම, 

හල් ඳවිල

965332464V සනීපාරක්   

 ම් රු

 ාර්යල කසේව  

කසේවය

2017.06.01 2017.06.02 තනතුර අතහැර 

යාම

-

104 වැඩුම්කුලි 

ආරච්චිකේ කරො ාන්

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 60/A, 

කරොබට්ගුණවර්ධන 

මාවත, තලංගම 

ෙකුණ, 

බත්තරමුල්ල.

732781595V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 1995.03.06 2018.10.22 තනතුර අතහැර 

යාම

-

105 වෑවකේ කෙොන් 

ඉකරෝ ා

පරිවාස හා ළමා 

රක්   කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

අං  : 430/C, 

අරුක්කගොඩ, 

අළුකබෝමුල්ල.

807230140V සහ ාර කම්ට්රන් කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.05.08 2018.08.06 තනතුර අතහැර 

යාම

-

106 වික්රම ආරච්චිකේ 

දිනිඳු රුක්මාල්

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං : 173/13, 

තලාකහේන, මාලකේ

820482247V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2017.07.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

107 විතාන 

පතිරන්නැහැලාකේච

න්ෙන මකහේ ් 

පතිරණ

බප/ගම්/යකසෝෙරා 

කේවී බාලි ා විෙයාලය

96/133, සුමනසරි 

කපකෙස, ක ොළම 

පාර, යක් ල.

751022468V උපගුරු 2-1 ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 2000.09.01 2018.04.23 තනතුර අතහැර 

යාම

-

108 කවල්ගමකේ බුේධි  

මාධව කවල්ගම

සමාජ කසේවා 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

07, ොරළුව, 

කබම්මුල්ල.

841130502V  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.01.16 2017.08.08 තනතුර අතහැර 

යාම

-



109 ශ්රියානි දිසානාය මීගමුව මහා නගර 

සභාව

මරිය පාර, 

මහහුණුපිටිය, 

මීගමුව.

906023121V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.07.14 2018.07.16 තනතුර අතහැර 

යාම

-

110 සංඝපාල ආරච්චිකේ 

කෙොන් සමිත් සස  

දිසානාය 

මීගමුව මහා නගර 

සභාව

කනො : 68/1, 

විශා ා පාර, 

ගම්පහ.

871581827V ගිනිභට කෙපාර්තකම්න්තුගත 2009.12.11 2018.03.17 තනතුර අතහැර 

යාම

-

111 සනත් බන්දුල 

අකේවික්රම 

දිසානාය 

දිසත්්රික් වාරිමාර්ග 

ඉංජිකන්රු  ාර්යාලය 

හම්බන්කතොට

මහකහේන, 

වත්කත්ගම, 

දික්වැල්ල

812443674V තාක් ණ 

නිලධාරී III

ශ්රී ලං ා තාක් ණ 

කසේවය

2006.07.17 2017.08.13 තනතුර අතහැර 

යාම

-

112 සපු ආරච්චිකේ 

යුකර්ස ්ලක්මාල් 

ජයරත්න

ක ොළඹ මහ නගර 

සභාව

කර්සව්ත්ත, 

යටියන, 

අගලවත්ත.

833120620V සැහැල්ලු වාහන 

රියදුරු III

රියදුරු කසේවය 2015.07.06 2016.09.14 තනතුර අතහැර 

යාම

-

113 සතුමි විමර්ශා 

විකේවික්රම

මිනු/ කෙවලකපල 

ආනන්ෙ මහා විෙයාලය

කනො 104/බී, 

රණතුංග මාවත, 

මීරිගම.

866670730V උපගුරු ශ්රී ලං ා ගුරු කසේවය 2012.10.05 2014.12.01 තනතුර අතහැර 

යාම

-

114 සුප්පයියා  දිකර් න් කේරුවල ප්රාකේශීය 

සභාව

කනො : 51/8, 

ගකන්ගම පාර, 

අලුත්ගම.

නැත කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2005.07.01 2015.04.20 තනතුර අතහැර 

යාම

-

115 හංගමුවකේ පවිත්රා 

මදු ානි ප්රනාන්දු

ආයුර්කව්ෙ 

කෙපාර්තකම්න්තුව

95/11,ෆිනෑන්ස් 

වත්ත, නල්ලුරුව, 

පානදුර.

907642470V ආයුර්කව්ෙ කසේවා 

සහාය 

ආයුර්කව්ෙ කසේවා 

සහාය  කසේවය

2012.07.18 2013.12.10 තනතුර අතහැර 

යාම

-

116 හඳුන් කුට්ටිකේ 

චන්ෙන ප්රසාේ 

දිසානාය 

මීරිගම ප්රාකේශීය සභාව 65/ඒ, 

වැවකහේනවත්ත, 

හිරිවල,  ල්එළිය.

772682522V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.06.20 2017.11.07 තනතුර අතහැර 

යාම

-

117 හඳුවලකේ සුරංගි ා 

ලක්මාලි ජයලත්

පාලින්ෙ නුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

එස.් පී. මාවත. 

කමොරපිටිය

848453820V වැඩ/ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2012.12.01 2018.07.05 තනතුර අතහැර 

යාම

-

118 හපුතන්ත්රිකේ 

ලක්නාත් චතුරංග

වලල්ලාවිට ප්රාකේශීය 

සභාව

 ැකිරිකහේන,  

මානාන පාර, 

මේකේගම, 

මීගහතැන්න.

850720282V බර 

යන්කත්රෝප රණ 

ක්රියා රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.07.01 2018.09.25 තනතුර අතහැර 

යාම

-



119 හිමදුම  පුකේ 

නිසංසලා දිල්රුක්ෂි

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ක ෝට්කට් මහා නගර 

සභාව

580/34 (36), 

පල්ලිය පටුමග, 

නාවල පාර, 

රාජගිරිය.

845061920V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.01.11 2019.04.12 තනතුර අතහැර 

යාම

-

120 කහේමන්ත මකහේ ් 

කහේවකේ

සමූප ාර සංවර්ධන 

කෙපාර්තකම්න්තුව 

(බසන්ාහිර පළාත)

505, සපුගහකගොඩ 

 න්ෙ, ඉංගිරිය, 

 ළුතර.

813213940V සමූප ාර 

සංවර්ධන 

නිලධාරී

සමූප ාර සංවර්ධන 

නිලධාරී කසේවය

2008.02.01 2016.07.29 තනතුර අතහැර 

යාම

-

121 කහේරත් 

මුදියන්කසේලාකේ 

භාගයා මධුවන්ති

 ැසබ්ෑව නගර සභාව 213, සමනලගිරි 

උයන, පන්සල 

පාර, නාම්පමුණුව, 

පිළියන්ෙල.

936010601V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.24 2016.12.08 තනතුර අතහැර 

යාම

.-

122 කහේරත් 

මුදියන්කසේලාකේ 

රුවන් විජිත කහේරත්

පාලින්ෙනුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

වගුර බටහිර, 

බදුරලිය.

813285444V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.04.08 2018.05.25 තනතුර අතහැර 

යාම

-

123 කහේරත් 

මුදියන්කසේලාකේ 

රුවන් විජිත කහේරත්

පාලින්ෙ නුවර 

ප්රාකේශීය සභාව

මගුර බටහිර, 

බදුරලිය

813285444V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2013.04.08 2018.05.25 තනතුර අතහැර 

යාම

-

124 කහේවාකේ සුකර් ් 

සංජීව

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

 අං : 55/87, 

ගලබඩවත්ත, 

ක ොරකතොට, 

 ඩුකවල

771283497V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.01 2018.04.10 තනතුර අතහැර 

යාම

-

125 කහේවාවිතාරණකේ 

අමිල වසන්ත කුමාර

ක ොකළොන්නාව නගර 

සභාව

අං  : 15/4, 

ජී.පී.කපකර්රා 

මාවත, 

ක ොකළොන්නාව.

891041942V වැඩ ක්ක ේත්ර 

 ම් රු

කෙපාර්තකම්න්තුගත 2009.06.01 2018.09.28 තනතුර අතහැර 

යාම

-

126 කහේවාවිතාරණකේ 

සුමිත් වසන්ත කුමාර

 ඩුකවල මහා නගර 

සභාව

අං  : 200 P/2, 

කේවාල පාර, 

තලංගම ෙකුණ, 

බත්තරමුල්ල.

883294270V කසෞඛ්ය  ම් රු කෙපාර්තකම්න්තුගත 2014.10.01 2019.04.20 තනතුර අතහැර 

යාම

-



උප ලේඛන අංක  03 

 

අසාධු ලේඛනගත කිරීලෙන් පසු නැවත ලසේවලේ පිහිටවූ නිලධරයන්ලේ නම් අසාධු ලේඛනලයන් ඉවත් කිරීෙ 

 

අනු 

අංකය 
නෙ ලිපිනය තනතුර සටහන 

01 අලුත් පටබැඳිගේ සුජිත් ප්රසන්න තුඩුව, 
හුංගම. 

ගුරු ගසනේවය 2-II ගමම නිලධරයා සනම්බ්ධගය් 2009- I සනටහ් පත්රග  
පළවූ වාර්තාව ගමයි් අවලුංගු කරමි. 
 

02 එදිරිසුංහ කුමසනාරු 
කුංකානම්ගේ චම්පක 

104/ඩී, 
“බුමිදු” 
පහල විටියල, 
තිහගගොඩ, 
මාතර. 
 

රාජ්ය කළමනාකර  

සනහකාර III 
ගමම නිලධරයා සනම්බ්ධගය් 2016-I සනටහ් පත්රග  
පළවූ වාර්තාව ගමයි් අවලුංගු කරමි. 

03 ව්නි ආරච්චිගේ ගු තිලක අුංක 613, 
යක්පිටියවත්ත, 
වැහැර, 
කුරු ෑගල. 
 

ශ්රී.ලුං.ගු.ගසනේ. 3 - I ගමම නිලධරයා සනම්බ්ධගය් 2008–I සනටහ් පත්රග  
“තනතුර අතහැර යාම” ග ය යටගත් පළවූ වාර්තාව 
ගමයි් ඉවත් කරන අතර, “අකාර්යක්ෂමතාවය මත 
විශ්රාම ගැ්මම” යටගත් ඇතුළත් කිරීමට නියමිතය.  

 


