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අකා4යDෂම
තාවය 
ෙහේ$ෙව	  
)ශාම 
ගැ	Gම) 
 

ෙසේවෙය	 පහ 
කෙළේ න2 
එයට ෙහේ$ 

1. ෙහේවාෙ�වෙ	 
�යංකර 
ඉ�දලා� 

ඛ�ජ ෙත� 
ක�මා�ත 
අමාත�ාංශය 

ඇ�ෙහේ� 
ක�ද, 
ෙබෝ#වල 
 

753111794V *ය+, II “ආ” ඒකාබ�ධ *ය+, 
ෙසේවය 

2006.08.01 2012.05.22 තන9ර 
අතහැර යාම 

_ 

2. ච�දලා� 
ඉෙ�=ංහ 

ආ>�ෙ?ද 
ෙදපා�තෙA�9ව 

‘ආ=*’, 
කනදරාව, 
මැදවDE ය 

660271740V ආ>�ෙ?ද පජා 
ෙසෞඛ� ෛවද� 
සහකාර 

_ 2010.04.20 2010.08.01 තන9ර 
අතහැර යාම. 

 

3. අI+� වාJK 
ෙමොහමK *ස්N 
උඩ යා� 

ඛ�ජ ෙත� 
ක�මා�ත 
අමාත�ාංශය 

14, ගැටෙI*ය, 
අරණායක 

772390513V කා�යාල 
කAක, 

කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය 

2009.07.10 2010.04.26 තන9ර 
අතහැර යාම 

_ 

4. ර�TUෙ	 
� යංකා පබා 
Vමා* 
ක,ණාරWන 

=*මාෙවෝ 
බXඩාරනායක 
NෙශේYත ළමා 
ෙරෝහල, 
ෙ[රාෙදU ය 

ආ*ය �වාස, 
�ය+,ෙපොල, 
වරකාෙපොල 

785550404V ෙහද �ළධා*� ෙහද ෙසේවය 2004.07.15 2012.12.01 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

5. ක,ණාරWන 
අ[\හා]ලාෙ	 
^ල_Y �`කා 
ක,ණාරWන 

සමාජ ෙසේවා 
ෙදපා�තෙA�9ව 
මa� හබරා+ව 
පාෙ�bය ෙ�කA 
කා�යාලය ට 
අc>_තව 

"අභය" බfNට, 
gහෙගොඩ, 
මාතර 

786231558V සමාජ සංව�ධන 
සහකාර 

_ 2005.08.22 2011.10.28 ෙසේවෙය� 
පහ hiම. 

Nනය jයාව_ 
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6.  ෙකොස්V#ර 
කkආරDEෙ	 
ෙසෝම=* 
කkආරDE 
 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 

පඹෙදUය, 
අල?ව 

560252609V opක, සාමාන�  
opකාර ෙසේවය 

1993.07.19 1997.06.12 තන9ර 
අතහැර යාම. 

  

7. වනජා qෙW�ද 
Vමා�  

Nශාම වැf[ 
ෙදපා�තෙA�9ව 

ෙනො 31, 
ෙව[පA VලA, 
වs�යා 

756661515V Nශාම වැf[ 
�ලධාi 

ආtත ෙසේවා 2005.07.15 2010.09.08 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

8. මඩගAමන 
ආරDE�ලාෙ	 
9=ත සංජය 
uණවංශ 

පළාW පාලන හා 
පළාW සභා 
අමාත�ාංශය 

256/4, මාwම, 
ෙහxය�9yව 

750070752V රාජ� 
කළමනාකරණ 
සහකාර ෙසේවය 
III 

රාජ� 
කළමනාකරණ 
සහකාර ෙසේවය 

1999.01.04 
(කා.කා.ස) 
2007.01.01 
(රා.ක.ස) 

2012.08.10 ෙසේවෙය� 
පහ hiම. 

2009 මැx මස 
පවWවc ලැ| 
} ලංකා 
ප*පාලන 
ෙසේවය ට බඳවා 
ගැ�ෙA �]ත 
Nභාගෙ� පශ්න 
පත අ�ස9 
hiම ට අදාළ 
ඒකාබ�ධ 
ෙසේවා අධ�_ෂ 
ජනරා�ෙ	 
Nනය 
පi_ෂණෙ� 
පgඵල මත 
 

9. ෙසෞම�ා �T+ 
භාY� ෙගෝන+ව 

Nශාම වැf[ 
ෙදපා�තෙA�9ව 

ෙනො 8/2, 
ඉWතැගල 
ල�ද, 
නාරංවල, 
ගAපහ 

775593148V Nශාම වැf[ 
�ලධාi 

ආtත ෙසේවා 2005.07.15 2010.10.08 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

10. ෙහ�� අDEෙ	 
ෙහවW 
එෙගොඩෙ	 
ච�දන ධ�ම�ය 

ආ>�ෙ?ද 
ෙදපා�තෙA�9ව 

29, �යඳගල, 
ප��p�ය 

722130081V ආ>�ෙ?ද පජා 
ෙසෞඛ� ෛවද� 
සහකාර 

_ 2010.09.01 2010.09.07 තන9ර 
අතහැර යාම. 

 

11. ධ�මVල=ංහA 
ධ�ම�ල� 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 
 

නාව�කාy, 
වරU, යාපනය. 

762681528V පව�ධන 
�ලධාi 

- 2005.07.01 2007.10.25 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

12. ෙපො9p�යෙ	 
උ\� �ශා�ත 

�k අපනයන 
ෙභෝග පව�ධන 
අමාත�ාංශය 

^_ෙහේන, 
හැ�ග�ල 
ජනපදය, 

832080411V *ය+, II “ආ” ඒකාබ�ධ *ය+, 
ෙසේවය 

2011.05.02 2011.12.02 තන9ර 
අතහැර යාම 

_ 
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බ+රoය 
 

13. ෙදොෙ�Tෙ� 
බඩ�ෙ	 අමර=* 
�හා� 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 
 

අංක 61, 
අc,�ධගම, 
කර�ෙදUය. 

590331155V කළමනාකරණ 
සහකාර 

රාජ� 
කළමනාකරණ 
සහකාර ෙසේවය 

1980.07.28 2008.12.23 ෙසේවෙය� 
පහ hiම. 

�ල� 
Nෂමාචාරය_ 
=+ hiම. 

14. ම�+මෙ	 අ�තා 
�යද�ශ� 
\ංEVමා* 

ආ>�ෙ?ද 
ෙදපා�තෙA�9ව 

122/3, ‘��ත’, 
සමa මාවත, 
මාගAමන, 
ෙහෝමාගම 
 

725081995V ආ>�ෙ?ද පජා 
ෙසෞඛ� ෛවද� 
සහකාර 

_ 2010.04.20 2010.07.30 තන9ර 
අතහැර යාම. 

 

15. wය�වලෙ	 
]ගාර ස�ජය 
ෙපෙ�රා 

ඛ�ජ ෙත� 
ක�මා�ත 
අමාත�ාංශය 

ජයමංගල 
�වස, 
ද�ෙදUය, 
ඇහැ�යෙගොඩ 

723591783V කා�යාල 
කAක, 

කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය 

2007.07.06 2009.10.26 තන9ර 
අතහැර යාම 
 
 

_ 

16. වාහලත��ෙ	 
ෙදෝන දයා^ 
=Jලා� ර�තා 
ෙපෙ�රා 
 

jස්gයා� 
ආග]ක කට>9 
ෙදපා�තෙA�9ව 
 

218/CX, 
හ�ව_කඩ 
වWත, ඒකල, 
ජාඇල 

816820081V දWත සටහ� 
jයාක, 

 ෙදපා�තෙA�9 
ගත තන9ර_ 

2008.01.01 2009.08.08 තන9ර 
අතහැර යාම 

_ 

17. jස්ෙතොA|ෙ	 
උෂා� සං�gකා 
ෙපෙ�රා 

Nශාම වැf[ 
ෙදපා�තෙA�9ව 

ෙනො 550/4, 
ල_ත, මාවත, 
තලංගම උ9ර, 
බWතරT�ල 
 

757660067V Nශාම වැf[ 
�ලධාi 

ආtත ෙසේවා 2005.07.15 2010.08.02 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

18. ජයෙසේන Tදoෙ	 
මෙනෝ� �ල�ත 
පනා�+ 

ෙ�bය ආදායA 
ෙදපා�තෙA�9ව 

05, ��ස් 
�වාස, 
ෙWවWත, 
රාගම 

771380859V බ+ �ලධා* 
III/II 

ෙදbය ආදායA 
ෙසේව ය 

2007.04.03 2012.03.19 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

19. පාලමXඩ�ෙ	 
]J* �භාYU 
පනා�+ 

ආ>�ෙ?ද 
ෙදපා�තෙA�9ව 

අංක 30, 3 වන 
පfමග, 
රාවතාවWත,
ෙමොරfව 
 

788632969V පාථ]ක 
ෙශේUෙ� 
ෛවද� �ලධා* 

_ 2008.09.15 2010.07.26 තන9ර 
අතහැර යාම. 

 

20. V,නැස් 
T^ය�ෙසේලාෙ	 
අ�W බXඩාර 

Nෙ�ශ �hයා 
පව�ධන හා 
�භසාධක 
අමාත�ාංශය 

34,දඹගහ 
ෙකොfව, 
නාපාන, 
u�නෑපාන  

792501770V කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය III 

කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය 

2006.08.01 2011.04.08 තන9ර 
අතහැර යාම 

_ 

21. රWනායක 
T^ය�ෙසේලාෙ	 
උෙ�U ෙරෝහණ 

=*මාෙවෝ 
බXඩාරනායක 
NෙශේYත ළමා 

‘ෙ�Nකා’, ^Nය 
ෙපොල, 
ත�න\,ව, 

750122299V ෙහද �ළධා*� ෙහද ෙසේවය 1998.06.15 2011.09.15 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 
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බXඩාර ෙරෝහල, 
ෙ[රාෙදU ය 
 

wwල 

22. මැ�ෙ�ෙගොඩ 
ෙගදර  �h* 
බ�ඩා ජානක 
�]W බXඩාර 

ෙ�bය ආදායA 
ෙදපා�තෙA�9ව 

එA. q. ච�දන 
Vමාර බාෙ�, 
ෙබෝගහෙවල, 
\ඩ�ඔය 

811664103V කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය III 

කා�යාල ෙසේවක 
ෙසේවය 

2007.07.09 2012.04.04 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

23. Nශ්ව ��g 
රණ�ර 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 

රාජා රණ�ර 
මාවත, Nතාර� 
ෙදUය. 
(තංග�ල 
හරහා) 
 

530403068V *යැ+, ඒකාබ�ධ 
*යැ+, ෙසේවය 

1992.06.01 2008.01.01 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

24. ධනපාල 
T^ය�ෙසේලාෙ	 
ව,� ඉ�^කා 
රWනා යක 

=*මාෙවෝ 
බXඩාරනායක 
NෙශේYත ළමා 
ෙරෝහල, 
ෙ[රාෙදU ය 

රWනNලා, 
�poමාන, 
cවරඑ�ය 

826722886V ෙහද �ළධා*� ෙහද ෙසේවය 2008.09.15 2011.05.15 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

25. වාසල 
T^ය�ෙසේලාෙ	 
V#ෙ� ෙගදර 
,N� � යංවදා 
Vමා* වාසල 

=*මාෙවෝ 
බXඩාරනායක 
NෙශේYත ළමා 
ෙරෝහල, 
ෙ[රාෙදU ය 

177/1, අඹ 
වWත, 
කරoය�ද, 
ෙත�ෙදUය 

818263457V ෙහද �ළධා*� ෙහද ෙසේවය 2008.09.15 2012.03.24 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

26. Nෙ�ෙකෝ� 
�බ�ෙ� 
රාළලාෙ	 
ෙමො�කා 
�ෙරෝමU 
Nෙ�ෙකෝ� 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 

එD.ඒ. 
මැ_��K 
ෙපෙදස, 
ස_සස්, බටJර 
ඕස්ෙ�oයාව, 
6164 
 
 

715632632V අයවැය සහකාර - 2000.05.16 2010.11.21 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

27. * �ගහ වWෙW 
ෙගදර ]J* 
ක�පනා 
N ෙ�රWන 

=*මාෙවෝ 
බXඩාරනායක 
NෙශේYත ළමා 
ෙරෝහල, 
ෙ[රාෙදU ය 

190, බTණා 
ෙකොfව, 
රWම�තැ�න 

906430266V ෙසෞඛ� කා�යය 
සහායක 
(කUෂ්ඨ) 

ෙසෞඛ� 2011.04.15 2012.09.29 තන9ර 
අතහැර යාම. 

_ 

28. =�නතAw 
�වශා�ත� 

සමෘ�m 
ෙකොමසා*ස් 
ජනරා� 
ෙදපා�තෙA�9ව 
 

පාස� මාවත, 
\9Vyඉ,[\ව, 
වාලDෙDන. 

781480649V opක, සාමාන� 
opකාර ෙසේවය 

2002.05.02 2006.08.02 තන9ර 
අතහැර යෑම. 

_ 

29. ර9වyෙ	 ඉ=ර ඛ�ජ ෙත� 227/11, 810181818V කා�යාල කා�යාල ෙසේවක 2007.07.06 2012.06.19 තන9ර _ 
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උදයන ෙසෝම=* ක�මා�ත 
අමාත�ාංශය 

ෙරෝහ� පාර, 
cෙ	 මාවත, 
h*බWෙගොඩ 

කAක, ෙසේවය අතහැර යාම 

 

 

පළා� රාජ� ෙසේවෙය	 ඉව�කරන ලද නැවත ෙසේවයට බඳවා ෙනොගත#�ත	ෙI නාම ෙ,ඛනය 

                 

     උප ෙ,ඛන අංක:  02     

අ1 

අංකය 

ස2J4ණ නම  අමාත�ාංශය/ 

ෙදපා4තෙ2	$ව/ 

රාජකා& ස්ථානය 

9'නය තන$ර ෙසේවයට 

බැ;1 @නය 

ෙසේවය 

නතර කළ 

@නය 

ෙසේවෙය	 පහ 

කරන ලKෙKද, 

Mරය අතහැර 

Nෙ�ද, 

අකා4යDෂමතාවය 

ෙහේ$ෙව	 )ශාම 

ග	වන ලKෙKද 

යන වග 

 

ෙසේවෙය	 පහ 

කෙළේ න2 

එයට ෙහේ$ 

1. 
අI+� ග�� අqෂා ස9/ Tස්oA බාoකා 

Nද�ාලය 

ෙතොA\ෙතෝ� වWත, බසා� 

�^ය, සම�9ෙ�. 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I  2000.07.13 2009.08.20 �රය හැර යන ල   

2. 
ආරDE ෙගදර ධ�ම } 

අෙIරWන  

මාවනැ�ල කලාප 

අධ�ාපන කා�යාලය 

‘ස්වස්¡ක’, උyගම, යටගම 

- ර#_කන. 

ප*ගණක දWත 

jයාක, 

2001.06.15 2009.06.01 �රය හැර යන ල   

3. 
ආන�දනායගA 

ආදව�  

මඩ/මJ¢� Tෙනx 

ශ_g Nද�ාලය  

ප�^,[\, කkවාංEV�. 

 

u, ෙසේවය 1998.09.16 2009.11.03 �රය හැර යන ල   

4. 

ෙමො හමK +�c� 

ෆාgමා ඉෆාදා  

 

කෑ/ෙදJ/ ගරාෙගොඩ 

Tස්oA Nද�ාලය 

214, ෙරො_J�, 

කfගහවWත, ෙදවනගල. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I 2005.11.09 2009.05.26 �රය හැර යන ල   

5. 

කDE TහAම+ TහAම+ 

කාo �  

 

මඩ/මම/ එරා¤� 

ර¥මා�යා Nද�ාලය. 

 

අංක. 375, Tහ�^රA �^ය, 

එරා¤�. 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-II 2006.08.01 2012.02.28 �රය හැර යන ල   

6. 

ගAලW රාලලාෙ	 

ශාමා Vමා*  

 

]c/ පහළ 

මඩAපැ�ල කUෂ්ඨ 

Nද�ාලය 

ෙනො.62/1, Nද�ාල මාවත, 

�*ගම. 

උපාmධාi උපu, 

(}.ලං.u.ෙසේ. 3-

IෙශේUය) 

2009.02.02 2010.05.24 �රය හැර යන ල   

7. ෙපො�නAබලA කෑ/ෙදJ/ ඇ¦රාෙපොල වWත, }.ලං.u.ෙසේ.3-II 1992.05.04 2004.07.13 �රය හැර යන ල   
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ගෙ�ෂ��g  

  

නාගස්තැ�න ෙදමළ 

N+හල.  

|ලWෙකො¥p�ය. 

8. 

ෙහේවාලයාෙ	 

uණgලක  

 

කෑ/ෙදJ මහබාෙ	 

කUf N+හල 

�තාංජ§, යටපාත, අටාල. සහgක ෙනොලW 

උපu, 

1978.11.27 1991.02.06 �රය හැර යන ල   

9. 
��g uණ9ංග   

 

ර/මXඩෙදUය 

N+හල  

¨�ෙ� ෙගදර, කහංගම, 

රWන\ර. 

උපu, 1979.10.22 2009.04.20 �රය හැර යන ල   

10. 

අmකා* 

T^ය�ෙසේලාෙ	 ]gලා 

ඉෙරෝෂ� පසා^කා 

uණව�ධන  

ෙමො/�+ව9රආර 

කXෂ්ඨ Nද�ාලය 

උ\� ස්ෙටෝ�ස්, ම�රගම 

හ�^ය, ෙහළහ�ෙ[, 

බXඩාරෙවල. 

 

ඉං©= උපu, 2007.09.17 2011.07.13 �රය හැර යන ල   

11. 

අමරෙකෝ� 

T^ය�ෙසේලාෙ	 

ශ�ාමා චා�ද�  

ගA/ත_Yලා මහා 

N+හල. 

304/ඒ,බැ��යT�ල, 

ගAපහ. 

උපu, 2005.10.08 2006.09.07 �රය හැර යන ල   

12. 
�රම�ා �ය�g 

ªෙ?ආරDE   

බ/කරඳෙගො�ල 

N+හල 

+A*යෙපොල පාර, ^යතලාව }.ලං.u.ෙසේ. 3-I 1992.02.03 2008.12.29 �රය හැර යන ල   

13. 

ෙවදෙ	 qව� චAoකා 

«රෙසේකර  

 

බප/ගA/ 

ත�ගස්ෙමොෙ� 

කUෂ්ඨ Nද�ාලය 

 

‘අමර �වස’, ෙගොNයාපාන, 

අහංගම. 

උපu, 2000.09.01 2008.07.22 �රය හැර යන ල  

 

 

 

14. 
අI+� හ�K නෂ්*නා  

 

]c/ අoගා� මහා 

N+හල  

අංක. 11/6, තා¬ � මාවත, 

ක�එ�ය. 

උපu, 1994.02.19 2008.11.26 �රය හැර යන ල   

15. 

ෂ�Tහ�යා 

නoනෙ?�  

 

මඩ/මJ¢� Tෙනx 

ශ_g Nද�ාලය  

අංක.10/10, ‘g,මංගලA’, 

ක�ල� උ[ෙපෝඩාx, 

මඩකල\ව. 

 

u, ෙසේවය 2005.07.28 2008.09.16 �රය හැර යන ල   

16. 

පgරාජ ආරDEෙ	 

අජ�ත පgරාජ  

බප/ගA/ අලවල මහා 

Nද�ාලය 

159/B, වැoකඩT�ල, 

අWතනග�ල. 

 

පාස� කAක, 2000.09.22 2011.08.23 �රය හැර යන ල   

17. 
ව�o\ර� උමාප^=වA 

පාර^  

ගA/ Vමා*T�ල 

Tස්oA මහා Nද�ාලය 

වyෙකෝඩx (බස්නාJර), 

වyෙකෝඩාx 

u, ෙසේවය 3-I 2000.10.10 2010.01.03 �රය හැර යන ල   

18. 

ෙමොහAම+ ෂ*[ 

පා[9Aමා \ෙරxහා  

ර/අ�- අ_ෂා Tස්oA 

මහා Nද�ාලය 

අංක.68, ෙතො�ටවWත, 

පාන+ර. 

 

උපu, 

(}.ලං.u.ෙසේ. 

 3-II) 

2007.05.13 2011.06.10 �රය හැර යන ල   

19. 
ෙකෝපා� ප [  

 

ස9/ නාමග� 

Nද�ාලය 

110, පධාන  �^ය, ෙප*ය 

�ලාව� 01, ක�TෙX. 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-II 2005.03.07 2010.03.11 �රය හැර යන ල   
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20. 

ජය*ය Nතානෙ	 

ලංකා �යද�ශ�  

]c/^sලp�ය 

ඥාෙනෝදය මධ� මහා 

Nද�ාලය 

ෙනො.237/3, ෙකොස්කඳවල, 

ය_කල. 

ඉගැ��ම p�බඳ 

ජාgක �_ෂණ 

Nද�ා 

�[ෙලෝමාධාi u, 

(ඉං©= මාධ�ය) 

 

2008.07.01 2009.06.23 �රය හැර යන ල   

21. 

Nෙ�ෙකටනැ�නැහැ

ලාෙ	 ෙකෝoත 

ෙසේනාරWන බXඩාර  

ර/ මැ�ෙදක�ද මහා 

Nද�ාලය 

පස්සරT�ල, ඉ#�ෙ[, 

බලංෙගොඩ. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I   

උපu, 

2003.12.01 2010.06.10 �රය හැර යන ල   

22. 

අI+� සලාA ,ෙAසා 

ෙIගA  

කT/ස9/ Tස්oA 

බාoකා Nද�ාලය 

11/1, අAපාර �^ය, 

සම�9ෙ�. 

ඉගැ��ම p�බඳ 

ජාgක �[ෙලෝමා 

Nද�ා u, 

2008.06.30 2012.02.13 �රය හැර යන ල   

23. 

jෂ්නp�ෙලx 

මx�වාහනA  

මඩ/මJ¢� සරස්ව¯ 

මහා Nද�ාලය 

 

ප�oය �^ය, කkතවලාx - 

02, Tනxg?, 

කkවාංEV�. 

ඉං©= u, 1982.04.26 2007.10.01 �රය හැර යන ල   

24. 

}මා �යද�ශ� 

Tණ=ංහ  

කෑ/ෙදJ/ 9Aබාෙ	 

මහා Nද�ාලය 

අංක.141, ෙ�+ගල පාර, 

|ලWෙකො¥p�ය. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I 1991.02.15 2010.01.20 �රය හැර යන ල   

25. 

ෙමොරෙගොඩ Nතානෙ	 

සමාරා Nජයා� 

ෙමොරෙගොඩ  

බ/^යතලාව මහා 

Nද�ාලය 

�ය ෙසවන, ෙපොoස් ක�ද, 

^යතලාව. 

}.ලං.u.ෙසේ. 2-II 1997.05.02 2009.10.30 �රය හැර යන ල   

26. 

ෙ?`p�ෙලx 

ෙමෝහනදාස්  

 

මඩ/Tෙනx¯? ශ_g 

මහා Nද�ාලය 

‘පරෙAසහA’, Tනාxg?, 

ෙප*ය ෙපෝරg?. 

 

u, ෙසේවය 3-II 1996.01.01 2007.02.29 �රය හැර යන ල   

27. 
9ෙරxරාජා 

ෙයෝෙ	ෂ්වර�  

කෑ/ෙදJ අxලා ෙදමළ 

N+හල 

24, ෙකo� �^ය, 

ය�ය�ෙතොට. 

}.ලං.u.ෙසේ.  

2-II 

1989.02.08 2009.07.29 �රය හැර යන ල   

28. 

මංචනායක අDEලාෙ	 

�යංකා රංජ�  

 

]c/ මාෙබෝදල මහා 

Nද�ාලය  

ෙනො.176, ව�නාපහ, 

ෙ?ය�ෙගොඩ. 

u, \ස්තකාල 

(උපාmධාi) 

2005.09.26 2008.09.16 �රය හැර යන ල   

29. 
=වoංගA ර�ස්Vමා�  

 

කෑ/ෙදJ ශා�ත ම*යා 

ෙදමළ N+හල 

ෙනො.18, ෙක���^ය, 

ය�ය�ෙතොට. 

}.ලං.u.ෙසේ.  

3-II 

2007.05.02 2009.04.21 �රය හැර යන ල   

30. 
ර�+cෙ	 පභා� 

රWනායක  

]c/ජනාmපg N+හල ෙනො.47 ඒ, කලවාන, 

]cව�ෙගොඩ. 

u, ෙසේවය 2-II 1994.01.01 2007.12.01 �රය හැර යන ල   

31. 
ෙමොහමK ර�_ පාgමා 

රෂ්]නා  

]c/ අoගා� මහ 

N+හල  

අංක. 189, මස්�W මාවත, 

ක�එ�ය. 

 උපu, 2005.09.26 2007.06.26 �රය හැර යන ල   

32. ජන[ ෙසxcලා[¯� ස9/ �රWgඩ� අ�- 167�/4, එස්.එA.පාර, \ස්තකාල සහායක 1998.11.02 2010.03.24 �රය හැර යන ල   
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නq�� ර¥මා�  Jතායා මහා Nද�ාලය ම,තTෙණx. ෙසේවය II 

33. 

රාජ ම	ෙ	ස්වර රංකy 

ප�ටෙ� අෙශෝකා 

ස්ව�ණමාලා රාජම�°  

ර/බල/ |�ධජය�g 

මධ� මහා Nද�ාලය 

53/1, පළෙව� පfමඟ, 

ග�උඩpට පාර, වැoසර. 

 

උපu, 1990.01.02 2009.02.01 �රය හැර යන ල   

34. 

ඉලංකfෙලන 

ගමරාලලාෙ	 �ෙරෝෂා 

ලස�g  

බප/ගA/ජනාmපg 

Nද�ාලය 

ෙනො.118, \ංE නxවල 

වWත, එස්සැ�ල. 

පාස� කAක, 2006.07.17 2009.05.13 �රය හැර යන ල   

35. 

Nකම*ය T�තවලෙ	 

ෙAධා Nකම*ය 

 

]c/ බලෙබෝව 

කUෂ්ඨ Nද�ාලය 

187/ඒ, බලෙබෝව, 

ෙදවලෙපොල. 

u, ෙසේවය 2-II 1997.07.25 2010.10.10 �රය හැර යන ල   

36. 

^සානායක 

T^ය�ෙසේලාෙ	 

ඉ�^කා පසංග� 

Nෙ�රWන  

බ/^යතලාව මහා 

Nද�ාලය 

+A*ය පfමඟ, ^යතලාව. }.ලං.u.ෙසේ.  

2-II 

1995.05.04 2011.05.07 �රය හැර යන ල   

37. 

ෙස�ලxයා 

Nමලද�=� 

 

බ/ ඌවකැෙ� ෙදමළ 

N+හල 

අංක.5, +Aබරතැ�න, 

ප�ෙලකැෙ�, 

VXඩසාෙ�. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I 2006.09.04 2009.06.02 �රය හැර යන ල   

38. 

´ප=ංහ 

ආරDE�ලාෙ	 �ද�මා 

�යද�ශ� ´ප=ංහ 

�ර_ෙකො�  

බප/ගA/ 

යෙසෝදරාෙ�� බාoකා 

මහ N+හල. 

අංක: 132, Vඹ�ඔkව, 

ෙ?ය�ෙගොඩ. 

u, උපෙ�ශක 1994.05.10 2009.09.30 �රය හැර යන ල   

39. 

V,[\ 

T^ය�ෙසේලාෙ	  pකා 

��]U Vමා* 

�රෙකෝ�  

 

ෙමො/|kp�ය මහ 

N+හල 

ඒ, 35/2, දැoවල, 

ර#_කන. 

}.ලං.u.ෙසේ.  

3-II 

(ඉං©= 

�[ෙලෝමාධාi 

u,) 

2008.07.28 2009.09.09 �රය හැර යන ල   

40. 

ෙමොහAම+ ශ§� 

පාgමා ශ�ාමා  

කෑ/ෙදJ/ හස්නාගල 

ෙදමළ Nද�ාලය  

 

209/¶, නාපාවල, 

අNස්සාෙ?�ල. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 3-I 2006.09.01 2008.01.16 �රය හැර යන ල   

41. 

�ශා�g� }ධර�  මඩ/ ෙප*ය ෙපෝරg? 

භාර¯ Nද�ාලය 

පධාන �^ය, 

ෙප*යක�ලා, - 01, 

ක�ලා,. 

 

u, ෙසේවය  2007.04.03 2009.08.08 �රය හැර යන ල   

42. 
මඩාර ඇලබඩෙ	 

ඉසංක සඳ,ව�  

සබරගTව පළාW 

පධාන අමාත�ාංශය 

q.42, ය_ෙදJවWත, 

�Ngගල. 

කළමනාකරණ 

සහකාර - III 

2011.09.01 2011.11.29 �රය හැර යන ල   
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43. 

\ෂ්පා න�ද� 

සමරNකම   

]c/ නාල�දා 

බාoකා මහා Nද�ාලය  

ෙනො.124/4, V,ණෑගල 

පාර, මැඩෑT�ල, 

]cව�ෙගොඩ. 

 

u, ෙසේවය 2-II 1993.01.11 2010.01.23 �රය හැර යන ල   

44. 

ෙමොෙහොමK කා=A 

සර\��සා  

කෑ/+AමලෙදUය 

Tස්oA Nද�ාලය 

61/2 ඒ, ස·රා පාර, 

මාවනැ�ල. 

 

උප u,  

(u.ෙසේ. 3-II) 

2011.08.05 2012.01.04 �රය හැර යන ල   

45. 

ත�මරා� සහයරා¸  බ/ පස්සර අංක 02 

ෙදමළ N+හල 

ල� ස්ෙටෝ�ස්, 7, ස්¹�, 

මස්ෙක�ය.  

 

}.ලං.u.ෙසේ. 

 3-II 

1988.08.06 2009.10.06 �රය හැර යන ල   

46. 

රාජරWනA �ධාකර�  

 

]c/අ� අමා� 

Tස්oA මහා Nද�ාලය 

¬Aමා මස්qK මාවත, 

ග�ෙලො`ව, ]cව�ෙගොඩ. 

 

උපාmධාi උපu, 2005.09.26 2009.09.29 �රය හැර යන ල   

47. 

g*ෙහ��ෙ	 ඉ�^රා 

ජාන� ෙසෙනNරWන  

 

බප/ගA/ |kගහෙගොඩ 

} Nජය Nද�ාලය 

132, ]cව�ෙගොඩ පාර, 

අස්a*ය, ගAපහ. 

උපu, 1995.05.23 2009.11.13 �රය හැර යන ල   

48. 

ආදA ෙලIෙI හා� 

උAT හºරා  

කT/ස9/ Tස්oA 

බාoකා Nද�ාලය  

ෙජ�� ෙල_ස්, 1 වන 

හරස් �^ය, සම�9ෙ�. 

 

}.ලං.u.ෙසේ.  

3-II 

1996.08.23 2009.08.21 �රය හැර යන ල   

49. 

ෙහ��ක�දෙ	 

�ල�ත ප [ 

ෙහ��ක�දෙ	   

ර/ උ9, කරඳන 

Nද�ාලය 

බටJර T+�ෙකොfව, 

h*ඇ�ල. 

 

උපu, 1998.02.16 2004.05.24 �රය හැර යන ල   

50. 

=Wg අ�සා ෆ�දsස්  

 

මඩ/මම/ අ�- අ�� 

Nද�ාලය 

92, ෙවරළ �^ය, නව 

කාWත�V� - 6. 

 

}.ලං.u.ෙසේ. 2-II 1997.01.03 2012.03.22 �රය හැර යන ල   
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අසාM ෙ,ඛනගත <Bෙම	 පO නැවත ෙසේවෙ� 'PටQ %ලධාB	ෙI න2 අසාM ෙ,ඛනෙය	 ඉව� <Bම 

උප ෙ,ඛන අංක: 03 

 

අ1 

අංකය 

නම 9'නය තන$ර සටහන 

1. Nදාන ආරDEලාෙ	 �ශා�ත 

මං¬ල එ^*=ංහ 

අංක.64,හ�ෙලො`ව, ෙකොටෙදUය, �*ගම. } ලංකා u, ෙමම �ලධා*යා සAබ�ධෙය� 2008 – 1 

සටහ� පතෙ� පළ¤ වා�තාව ෙමx� 

අවලංu කර]. 

2. ගෙA කංකානAෙ	 ෙහේම�ත 

\ෂ්ප Vමාර  

 “�යංකා”, මැද ෙගදර, ආන�ෙගොඩ, ගා�ල. ගබඩා භාරක, II “අ” ෙමම �ලධා*යා සAබ�ධෙය� 2008 – 1 

සටහ� පතෙ� පළ¤ වා�තාව ෙමx� 

අවලංu කර]. 

3. අෙසේලෙ	 උපාo කමලනාW 

ජයgලක  

අංක: 204/19, 

හ[p�ය වWත, cවර පාර, වරකාෙපොල. 

ඉං©= \¥¼ u, ෙමම �ලධා*යා සAබ�ධෙය� 2004 - 1 

සටහ� පතෙ� පළ¤ වා�තාව ෙමx� 

අවලංu කර]. 

 

4. නාම� ෙහේම�ත ෙපේමgලක  ෙලො�ෙ�ෙගොඩ වWත, ෙලො�ෙ�ෙගොඩ, 

මාවනැ�ල. 

ඉගැ��ම p�බඳ ජාgක 

�[ෙලෝමා ඉං©= උප u, 

ෙමම �ලධා*යා සAබ�ධෙය� 1998 – 11 

සටහ� පතෙ� පළ¤ වා�තාව ෙමx� 

අවලංu කර]. 

 

 


