


උප ලේඛන අංක :01

මධ්යම රජලේ ල ේවලෙන් ඉවත් කරන ලද නැවත රජලේ ල ේවෙට බඳවා ලනොගත යුතු  නිලධ්රෙන් පිළිබඳ වි ්තර

 අනු 

අංක

ෙ

 ම්පූර්ණ නම

අමාතයාංශෙ/ 

ලදපාර්තලම්න්තුව/ රාජකාරි 

 ්ථානෙ

ලිපිනෙ

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකෙ

තනතුර

කිසිෙම් ල ේවෙකට 

අෙත් නම් එම 

ල ේවෙ

ල ේවෙට 

බැඳුණු දිනෙ

ල ේවෙ 

නතර කළ 

දිනෙ

ල ේවෙ 

අව න් 

කිරීමට 

ලහේතුව

ල ේවලෙන් 

පහ කලළේ නම් 

එෙට ලහේතු

1 අධිකාරි 

මුදියන්ස ේලාසේ 

ඉස ෝෂණි අනුපමා 

අධිකාරී

ජාතික විගණන කාර්යාලය 96/1,     

ගජනැේගම,    

රිඳීබැදි ඇල්ල , 

මහව

847953101V විගණන 

පරීක්ෂක II

විගණන පරීක්ෂක 

ස ේවය

2017.04.03 2019.12.20 තනතු  

අතහැ  

යාම

2 ආගරේගම 

යමන්ලාරේ අමල්

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

නව මැගසින් බන්ධනාගාරය

71/1/B, 

අේබලන්වත්ත, 
අටකලන්පන්න

920552609V මුරකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2018.10.08 2018.10.15 නවක 

බෙවාගැනී

රේ 

පුහුණුරවන්

 පසු 

2018.10.15

 දින සිට 

ර ේවයට 

වාේතා කර 

නැත.
3 ඉරුයො න් 

ර බ ්ටියන් රලෝගු

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

කෘෂි විෙයාලය, පරන්තන්.

අරිප්පු බටහිර, 

විලාවතුරරයි, 

මන්නාරම.

920813356V රපෙරේරු රෙපාේතරේන්තුගත 2018.03.02 2018.09.22 තනතුර 

අතහැර 

යාම
4 ඉෂාරා මදුෂානි 

කුමාරි රුභසිිං 

ගුණවේධන

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

අගුණරකොළපැලැ ්  

බන්ධනාගාරය

රනො 26,                 

07 කණුව, 

මල්ගල්ල,    

තිංගල්ල

936721460V බන්ධනාගාර 

කාන්තා 

නියාමක

රෙපාේතරේන්තුගත 2017.11.27 2019.06.09 තනතුර 

අතහැර 

යාම

5 ඉහළ රගෙර රුවන් 

 ේපත් ඉහළරගෙර

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

රජරේ රගොවිපල, 

රපොරළොන්නරුව.

අිංක : 199,  

රජරේරගොවිපල, 

මහඉලුප්පල්ලම.

813313090V ප  ්අදින යන්ත්ර 

ක්රියාකරු           

  III

රෙපාේතරේන්තුගත 2012.12.03 2017.11.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම

6 උඩත්රත්රගෙර 

රත්නායක 

මුදියන්ර ේලාරේ 

රහේමන්ති ධේමිකා 

රත්නායක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

 ්වාභාවික  ේපත් 

කළමනාකරණ මධය ථ්ානය, 

රප්රාරෙණිය.

අිංක: 2/35, 

තැන්නරහේන, 

ජේබුගහපිටිය.

797203050V වැඩ ටහන් 

 හකාර

ආශ්රිත ර ේවය 2006.02.27 2018.07.26 තනතුර 

අතහැර 

යාම

7 උදුමාරලබ්රබ් 

මුහේමදු උවයි ්

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

යාපනය බන්ධනාගාරය

176,     

අලයාඩිපාර, 

එරාවුල් -2B

840701948V බන්ධනාගා  

සමෝටර්  ථ 

රියදුරු

සෙපාර්තසේන්තුගත 2019.06.03 2019.08.15 තනතුර 

අතහැර 

යාම

2023 - I  ටහන් පත්රෙ



8 ඒකනායක 

මුදියන්ර ේලෑ රගෙර 

ඉසුරු අිංජන 

ඒකනායක

 බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව -

තල්සෙන බන්ධනාගා ය

අිංක 52/1, 

මුවන්රෙණිය, 

මාතරල්.

931792253V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2014.11.26 2019.08.21 තනතුර 

අතහැර 

යාම

9 කඹුරාරවල 

කිංකානේරේ 

 න්ධයා කාමිණී ෙ 

අල්වි ්

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව  

(පැළෑටි ජාන  ේපත් 

මධය ථ්ානය) , ගන්රනෝරුව

7/16,     

රරො ්මන්ඩ් 

රපරෙ ,        

රජෝේෙ සිල්වා 

මාවත,                      

මහනුවර

747721947V වැඩ ටහන් 

 හකාර 

(කෘෂිකේම)

ආශ්රිත ර ේවය 2006.01.17 2013.09.23 තනතුර 

අතහැර 

යාම

10 කඹුරුගමුව සලොකු 

ආ ච්චිසේ තා කා 

නිෂාධි පද්මසිරි

ජාතික විගණන කාර්යාලය 562/26,           

ෆ්රීඩේ පාක්, 

තල්දියාවල, 

අතුරුගිරිය.

198186604028 කළමනාක ණ 

ස ේවා නිලධාරි 

II

කළමනාක ණ 

ස ේවා නිලධාරි 

ස ේවය

2005.07.01 2021.03.30 තනතු  

අතහැ  

යාම

11 කළුතන්ත්තතිරිරේ 

ඉන්දිකා පීරි ්  

ෙයාරත්න

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව, 

බීජ  හතික කිරීරේ ර ේවය, 

රකොළඹ.

රනො:04,    

 ක්රබෝධි මාවත,    

කුලතුිංග පාර, 

පානදුර

748121234V කෘෂිකේම 

උපරේශක III

ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2000.05.02 2016.06.30 තනතුර 

අතහැර 

යාම

12 කුනරත්තිනේ  

නන්ෙනී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව, 

රජරේ රගොවිපල, පරන්තන්.

සුතුමරලයි 

නැරගනහිර,          

අර ඩි පටුමඟ, 

මානිපායි,     

යාපනය.

865342357V කෘෂිකේම 

උපරේශක III
ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2012.08.02 2015.07.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම

13 කුලතිලක 

අත්තනායක 

මුෙලිසේ තිලක ත්න

ජාතික විගණන කාර්යාලය 157,         

කලටුවාව, 

කළසගඩිසහේන.

660782958V කාර්යාල කාර්ය 

 හයක (විස ේෂ)

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

1994.12.02 2020.02.13 තනතුර 

අතහැර 

යාම

14 සකෝොසගොඩ 

ආ ච්චිසේ ලලිත් 

කුමා 

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

කළුතර බන්ධනාගාරය

44/3,                    

ශ්රී සුමංගල පා , 

නල්ලූරුව,     

පානදු 

681280804V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 1998.09.01 2019.01.30 තනතු  

අතහැ  

යාම

15 සකෝෂලී  මන්තිකා 

සහේවාවිතා ණ

ජාතික විගණන කාර්යාලය සනො.37,       

ජලා ය පා , 

 ත්නපු .

896021168V විගණන 

පරීක්ෂක II

විගණන පරීක්ෂක 

ස ේවය

2017.04.03 2020.03.10 තනතු  

අතහැ  

යාම

16 රගෝනදූවරේ ශිරානි 

රපරේරා

මිනි  ්බල හා රැකි රක්ෂා 

රෙපාේතරේන්තුව

පළමු පටුමග, 

ජයන්ති පුර, 

කුරුණෑගල

716712907V මානව  ේපත් 

 ිංවේධන 

 හකාර

ආශ්රිත ර ේවා 2005.07.15 2014.08.06 තනතුර 

අතහැර 

යාම



17 චන්ද්රර ේකර 

මුෙලිරේ ඉසුරු 

ප්රියිංකර චන්ද්රර ේකර

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

වැලිකඩ  බන්ධනාගාරය

රකෝන්රගොඩ, 

රෙොරවක

912451364V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2015.06.08 2019.07.06 තනතුර 

අතහැර 

යාම

18 ජයලත්  ාලලාසේ 

උො  ලක්ෂාන් 

ජයලත්

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය

අංක 227,  

සබෝතසල්  

ඉහළගම,  

අසේපු ් 

932772132V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2015.06.08 2019.03.08 තනතු  

අතහැ  

යාම

19 ජයසිිංහ 

ආරච්චිලාරේ 

නිලන්ත කුමාර

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

ෙළුරපොත බන්ධනාගාරය

851,        

රගොරරකොළුව, 

පන්නල

880131400V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2012.09.20 2019.11.04 තනතුර 

අතහැර 

යාම

20 ජර න්තු ලියනරේ 

නදීෂානි රිංගිකා ෙ 

සිල්වා

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව-

ජාතික කෘෂි රතොරතුරු 

මධය ථ්ානය, ගන්රනෝරුව.

109/2,                 

රල්වැල්ල පාර, 

මහනුවර.

786811945V කෘෂිකේම 

උපරේශක I
ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2005.08.01 2018.10.01 තනතුර 

අතහැර 

යාම

21 ජූඩ් සජ ාඩ්  ්ට්රැක් බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව-

රපොරළොන්නරුව බන්ධනාගාරය

1/42,                      

8 වන හ  ් වීදිය, 

කූලාවඩි,               

මඩකලපුව

870852070V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2015.06.08 2019.01.14 තනතු  

අතහැ  

යාම

22 සජෝ ප් ඈන් සේරි 

සජ ්මින්

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

 ේමන්තුර

6/129,             

ස ොරි කල්මුසේ, 

 ේමන්තු 

697373292X ග්රාම නිලධාරි ග්රාම නිලධාරි ස ේවය 1999.01.13 2011.09.10 තනතුර 

අතහැර 

යාම

23 ඩැනි ්ටේ 

සුරේන්ද්රනාත් 

ප්රඥාරත්න 

ෙනන්සූරිය

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව - 

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය

126,           

බඹරැන්ෙ උතුර, 

රකෝට්ටරගොඩ

762622998V බන්ධනාගා  

සමෝටර්  ථ 

රියදුරු

සෙපාර්තසේන්තුගත 2019.06.03 2019.07.18 තනතුර 

අතහැර 

යාම

24 තරුෂ දිල්ෂාන් 

අන්ෙ වී 

රගොඩනැගිලි රෙපාේතරේන්තුව 101B,              

කිවුල, ලුණුම, 

අේබලන්සතොට

972740390V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2017.11.01 2018.06.04 තනතු  

අතහැ  

යාම

25 තිලකසිිංහ නලීන් කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව, 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය කාේයාලය 

, බටඅත

11/6,               

කුඩාරගොඩ, 

කාරියමඩිත්ත

841302818V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.16 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

26 රත්මි ්ලාරේ 

නිේමලා නිලන්ති 

ප්රියෙේශනී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

ශාක නිරරෝධායන ර ේවය, 

කටුනායක

වලව්වත්ත, 

වැල්ලවාගාර, 

මාෙේරප්

747721840V වැඩ ටහන් 

 හකාර 

(කෘෂිකේම)

ආශ්රිත ර ේවය 2005.07.31 2015.11.26 තනතුර 

අතහැර 

යාම



27 ෙඹගහ සගෙ  රුචි  

නුවන්ගි 

ස ේනානායක

සපොලි  ්මූල ්ථානය සතොටගමුව, 

කිරිගල්සපොත්ත, 

පලාපත්වල.

907934136V කළමනාක ණ 

ස ේවා නිලධාරි 

III

කළමනාක ණ 

ස ේවා නිලධාරි 

ස ේවය

2018.05.15 2018.05.24 තනතුර 

අතහැර 

යාම

28 ෙවටරේ දිල්හානි 

ඉරනෝකා  මන්ති 

රපරේරා

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

නිරයෝජය පළාත් කෘෂිකේම 

අධයක්ෂ කාේයාලය, නුවරඑළිය.

ග්රීන් හවු ්  ්රට්ට්, 

නාරාවිල, 

රකො ්වත්ත, 

ලුණුවිල හරහා

716961737V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.05.17 2011.12.01 තනතුර 

අතහැර 

යාම

29 දිප්පිටි විතානරේ 

 ිංජීව පුබුදු කුමාර

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

කෘෂිකේම විෙයාලය, ලබුදූව.

234, 

උදියරගොඩවත්ත, 

නාකියාරෙණිය.

852253231V  ිංවේධන 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 2013.05.02 2017.10.27 තනතුර 

අතහැර 

යාම

30 දි ානායක 

මුදියන්ර ේලාරේ 

නිලිංක රහේෂාන්  

ජයර ේකර

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

වයාප්ති හා පුහුණු කාේයාලය, 

රප්රාරෙණිය.

අිංක:22,    

රල්වැල්ල පාර, 

මහනුවර.

793533420V කෘෂිකේම 

උපරේශක III
ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවරේ

2005.08.02 2017.11.22 තනතුර 

අතහැර 

යාම

31 ධනුෂ්ක නි ල් 

බණ්ඩාර

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ  හතික කිරීරේ ර ේවය, 

ගන්රනෝරුව.

උඩුරවළ, 

රතල්රෙණිය.

801430740V රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර III

කළමනාකරණ 

 හකාර ර ේවය

2008.09.01 2016.12.26 තනතුර 

අතහැර 

යාම

32 නානායක්කාර 

ජාරගොඩරේ 

ලක්ෂ්මන් ප්රියෙේශන

බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව-

සපොසලොන්නරුව බන්ධනාගා ය

අිංක 41,    

මහවත්ත,      

තලාව,                   

වදුරඔ,                  

ගාල්ල

842862460V බන්ධනාගාර

රමෝටේ රථ 

රියදුරු

සෙපාර්තසේන්තුගත 2019.06.03 2019.07.14 තනතුර 

අතහැර 

යාම

33 නුවර විොරනලාරේ 

අ ිංක නාමල් 

විරේරත්න

බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව-

නව මැගසින් බන්ධනාගා ය

කන්රේමැෙගම, 

රකො ්රෙණිය

903260327V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2017.11.27 2019.07.10 තනතුර 

අතහැර 

යාම

34 පරණ රහේවරේ 

රප්රේමසිරි

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

බීජ රගොවිපල, බටඅත.

48/1,   

වාඩියරගොඩ,           

රන්න

591022717V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2019.04.30 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

35 පරපිටිරේ රගෙර 

රශ්මි ලිංකා  

රප්රේමරත්න

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

ප්රගති රමරහයුේ හා ඇගයුේ 

ඒකකය, රප්රාරෙණිය

98/2 , 

සියඹලාපිටිය, 

රෙවරගේරපොල, 

මාවනැල්ල

846000151V  ිංවේධන 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 2013.02.27 2019.04.22 තනතුර 

අතහැර 

යාම



36 පැටිකිරි 

සකෝ ාලලාසේ 

චන්දිම අනුරුද්ධ

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

කළුතර බන්ධනාගාරය

සවසල්සගවත්ත, 

පැලවත්ත,     

මතුගම

840973727V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2008.12.29 2019.02.27 තනතු  

අතහැ  

යාම

37 පියදි ගමරේ අමිල 

නුවන් ෙයාරත්න

බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව-

නව මැගසින් බන්ධනාගා ය

විජය,    

රාගලකන්ෙ,   

අලව්ව

902040080V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2015.06.08 2019.09.10 තනතුර 

අතහැර 

යාම

38 පුෂ්ප කුමාරි 

කරුණාතිලක

කෘෂි විෙයාලය,        කුණ්ඩ ාරල් රනො: 22,                

මී කණුව පාර, 

අේපිටිය

687400577V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.05.17 2010.09.05 තනතුර 

අතහැර 

යාම

39 ප්රීතිකා දිල්රුක්ෂි 

විරේතුිංග

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

ශාක නිරරෝධායන ර ේවය, 

කටුනායක

151 ඒ,    

ඇලපිටිවල,            

රාගම.

745893686V රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර II

කළමනාකරණ 

 හකාර ර ේවය

1996.03.05 2014.09.19 තනතුර 

අතහැර 

යාම

40 බටුරගොඩ 

පු ් පිටිරේ රගෙර 

ව න්ත රකෝලින්ෙ 

කුමාර

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

පළතුරු රබෝග පේරේෂණ හා 

 ිංවේධන  ්ථානය, ගන්රනෝරුව.

66/1/ඒ,    

බටුරගොඩ උතුර, 

බටුරගොඩ.

872063190V රියදුරු           III රියදුරු ර ේවය 2013.06.24 2017.11.15 තනතුර 

අතහැර 

යාම

41 බද්සද්ගම 

ආ ච්චිසේ කසුන් 

චින්තක අසේස ේක 

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව-

බූ ්  බන්ධනාගාරය

මහසගොඩ, 

හෑසගොඩ,         

බූ ් 

901851484V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2012.11.12 2019.04.29 තනතු  

අතහැ  

යාම

42 බන්නැේ රගෙර 

චේපා කුමාරි

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

කැළණිය

753/ඒ, 

පුවක්ගහලන්ෙ පාර 

රහයියන්තුඩුව

707501898V කළමනාකරණ 

 හකාර

කළමනාකරණ 

ර ේවා නිලධාරි 

ර ේවය

1991.04.01 2018.09.20 තනතුර 

අතහැර 

යාම

43 බන්නැහැක 

මුදියන්ර ේලාරේ 

චන්ද්රාවතී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

තිර ාර කෘෂිකේම පේරේෂණ 

මධය ථ්ානය, මාකඳුර.

06,          

ජයසිරිගම,  

පන්නල.

758204450V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2019.06.13 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

44 බාලසූරිය 

ආරච්චිරේ නිශාන්ති 

ගුණපාල

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

 හකාර කෘෂිකේම 

අධයක්ෂ කාේයාලය, රුවන්වැල්ල

බී.ජී.ඒ.  ්රටෝේ ් 

බාරේ,      

මාගේමන,  

රුවන්වැල්ල

708481386V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.05.17 2015.11.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම

45 මිංජුල ප්ර ාේ 

ඒකනායක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය කාේයාලය 

, බටඅත

වතුකන්ෙවා , 

කලාව, 

කාරියමඩිත්ත

760884456V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.14 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



46 මිංජුලා සුභාෂිණි 

කුමාරි  අමරරකෝන්

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය  ිංවේධන 

මධය ථ්ානය, රප්රාරෙණිය.

මධුපාය, ලූණුගම, 

රහොඩියාරෙණිය, 

ගේරපොල

826061839V  ිංවේධන 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 2013.06.24 2018.06.05 තනතුර 

අතහැර 

යාම

47 මඩවල ලියනරේ 

 ජිත් රරෝහිත

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

තිඹිරිග ්යාය

625/25,          

යුනික් ගාේඩ්න් ්, 

රගෝවින්න මාවත, 

අතුරුගිරිය

611260210V ග්රාම නිලධාරී ග්රාම නිලධාරී ර ේවය 1987.01.01 2005.11.06 ර ේවරයන් 

පහ කිරීම

අල්ල ් 

රචෝෙනාවක් 

මත

48 මයිකල් සුරබ් ර්ාජා 

සුජිකාන්ත්

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

ත්රිකුණාමලය බන්ධනාගාරය

580,          

ප්රදීපාගාර පාර, 

පාලමීන්මඩු, 

මුහත්තුවාරේ, 

මඩකලපුව

903581530V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2015.06.08 2019.09.20 තනතුර 

අතහැර 

යාම

49 මහලියනරේ හිංසිනී 

තාරිකා ර ව්වන්දි

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

නිවිතිගල

යක්රෙහිවත්ත, 

කැකුළාරගොඩ, 

නිවිතිගල

905962353V ග්රාම නිලධාරී ග්රාම නිලධාරී ර ේවය 2015.01.15 2019.03.27 තනතුර 

අතහැර 

යාම

50 මාතරරේ ප්රියාජි ලක් 

ශ්රි ර ෝමරත්න

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

 හකාර කෘෂිකේම අධයක්ෂ 

කාේයාලය, ඇඹිලිපිටිය.

අිංක: 1/8,      

පුරාණ පාර, 

මහරගම.

678262781V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.05.21 2016.01.26 තනතුර 

අතහැර 

යාම

51 මිටිසපොලසේ කීර්ති 

පද්මකුමා 

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

රකොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය

අංක 173/1/ඩී, 

සියනෑ පා ,   

ගේපහ

693650348V බන්ධනාගා  

 ැ යන්

සෙපාර්තසේන්තුගත 1992.03.09 2019.05.07 තනතු  

අතහැ  

යාම

52 මිරියගල්ල 

පතිරනරේ නන්ොවති

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ රගොවිපල, අේබලන්රතොට.

පලුග ්රගොඩැල්ල, 

අේබලන්රතොට

587541419V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2019.04.29 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

53 මී ාසලේසේ 

මුහේමඩ්  ාලිේ

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

 ේමන්තුර

62 බී,           

එ ්මාන් පා ,   

 ායින්ෙමරුදු 5

580020763V පරිගණක ෙත්ත 

 ටහන් 

ක්රියාකරු

ශ්රී ලංකා සතො තුරු 

 න්නිසේෙන හා 

තාක්ෂණ ස ේවය

1991.09.06 2005.09.27 තනතු  

අතහැ  

යාම

54 මුණසිිංහරේ කපිල 

 මින්ෙ

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ රගොවිපල, මිේරෙණිය

ලිෙරගොඩවත්ත, 

කාේය මඩිත්ත

761554538V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.14 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



55 මූදුගමුව ගමරේ 

දිල්කා ශිරරෝමනී 

ගමරේ

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

පළිරබෝධනාශක රරජි ්ට්රාේ 

කාේයාලය, ගැටරේ.

අිංක : 74,

 උතුරු මාතරල්, 

කවුඩුපැලැල්ල, 

මහනුවර

716132528V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.10.01 2014.02.10 තනතුර 

අතහැර 

යාම

56 රේනකා ඉන්දීවරී 

ජයතිලක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

උෙයාන රබෝග පේරේෂණ හා 

 ිංවේධන මධය ථ්ානය, 

ගන්රනෝරුව.

26/1,    

හියාරාපිටිය, 

හන්රෙ ් .

836672020V තාක්ෂණ 

 හායක

ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2014.01.01 2018.03.29 තනතුර 

අතහැර 

යාම

57 යක්සෙහි 

ආ ච්චිලාසේ 

චින්තක ප්රදීප්

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

වටරැක බන්ධනාගාරය

වලකඩ, 

සපොතුපිටිය, 

කලවාන

820732014V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2013.11.11 2019.04.27 තනතු  

අතහැ  

යාම

58 යටියන විොන 

ආරච්චිරේ හිරාන් 

රක්ෂර

බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව 

නව මැගසින් බන්ධනාගා ය

S.P. 13 C, 

ගැමුණුපාර,    

අේපාර

832471143V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2009.10.12 2019.11.27 තනතුර 

අතහැර 

යාම

59 යටිහලගල 

උඩහයාමරේ රගෙර  

දුෂාන්ත මරනෝේ 

ර ේනාරත්න

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව -

උෙයාන රබෝග පේරේෂණ හා 

 ිංවේධන මධය ථ්ානය, 

මිේරෙණිය.

අිංක : 28 /ඒ , 

පැලව        

පහලගම, 

මුරුතලාව.

890580416V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.12.24 තනතුර 

අතහැර 

යාම

60 යට්රටෝවිට 

විතානරේ නිලන්ති 

විතාන

රමෝටේ රථ ප්රවාහන 

රෙපාේතරේන්තුව

124/1, 

ර රනවිරත්න 

රපරෙ ,       

කළුතර ෙකුණ

787933173V විමේශන 

 හකාර

 ිංවේධන  හකාර 

ර ේවය

2005.08.01 2014.05.01 තනතුර 

අතහැර 

යාම

61 රරට්රාළ 

මුදියන්ර ේලාරේ 

රහේමන්ත ප්රදීප 

රත්නායක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

නිරයෝජය කෘෂිකේම අධයක්ෂ 

(අ/ප) කාේයාලය, රමොණරාගල.

30,          

ප්රජාශාලාව පාර, 

රමොණරාගල.

871540772V තාක්ෂණ 

 හායක           

III

ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2017.04.03 2017.06.19 තනතුර 

අතහැර 

යාම

62  ත්නායක 

මුදියන්ස ේලාසේ 

නලින්ෙ  ා ංග 

 ත්නායක

අධයාපන අමාතයාං ය-

බ/මීගහකිවුල ජාතික පා ල

109/ඒ, 

අලුසබෝසගොල්ල, 

කැන්ෙසගොල්ල, 

බදුල්ල.

900290055V උප ගුරු (3-1අ) ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.12.30 2016.03.16 තනතු  

අතහැ  

යාම

63 රත්නායක 

මුදියන්ර ේලාරේ 

ශාන්ත අජිත්

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය, 

රප්රාරෙණිය

59/1, 

රකොරලන්යාය, 

අලුත්තරම

197614702666 කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.30 ර ේවතය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



64  ාඝනායගේ 

සජයරූබන්

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

තල්රෙන බන්ධනාගාරය

390/ඒ,           

පා ල් මාවත, 

සප්ත්තාසලයි, 

වාලච්සච්න

742850781X බන්ධනාගා  

නියාමක

රෙපාේතරේන්තුගත 1998.09.01 2019.06.28 තනතු  

අතහැ  

යාම

65 රලෝගිෙරාජා 

මරනෝජිත්

බන්ධනාගර රෙපාේතරේන්තුව-

යාපනය බන්ධනාගාරය

42/24,                     

5 වන හර  ්වීදිය, 

ඉරුෙයපුරේ/බ, 

මඩකලපුව

901522278V බන්ධනාගාර 

නියාමක

රෙපාේතරේන්තුගත 2017.11.27 2019.10.11 තනතුර 

අතහැර 

යාම

66 වන්නිනායක 

මුදියන්ර ේලාරේ 

සුජීවා වන්නිනායක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

කෘෂි විෙයාලය, වාරියරපොල.

සිසිල      

වේබටුවැව, 

නිකවැරටිය.

717301854V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 1999.05.17 2007.01.29 තනතුර 

අතහැර 

යාම

67 වන්නිපුරේ ගීතිකා 

ශිරානි

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව -

බීජ රගොවිපල, බටඅත

ශ්රී ප්රියරතන මාවත, 

කහඳරමෝෙර,   

රන්න

766441548V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2019.06.22 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

68 වර්ණසූරිය 

මුදියන්ස ේලාසේ 

පුබුදු  ංගනාන් 

වර්ණසූරිය

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

තල්රෙන බන්ධනාගාරය

දිවුල්ගහසකොටුව 

මහ ච්චිමුල්ල, 

අලේව

882561844V බන්ධනාගාර 

නියාමක

රෙපාේතරේන්තුගත 2008.12.29 2019.02.16 ස ේවසයන් 

පහ කිරීම

බන්ධනාගාර 

රකොම ාරි ් 

ජනරාල්රේ 

අිංක 

ඩී17/මහර/63/

17 හා 

2019.01.29 

දිනැති ලිපිය 

අනුව 

2017.07.30 

වන දින 

නිලධරයා 

රවත ලබා දී 

ඇති 

රචෝෙනාපත්රරේ

  ඳහන් 

රචෝෙනා 

හතරටම 

වැරදිකරු වී 

ඇති බැවින්



69 වා ල 

මුදියන්ස ේලාසේ 

අජිත්  ම සකෝන්

බන්ධනාගාර රෙපාේතරේන්තුව- 

තල්රෙන බන්ධනාගාරය

16/12,       

සබෝමළුව පා , 

වටපුළුව,     

මහනුව 

830590269V බන්ධනාගා  

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2013.11.11 2019.01.07 ස ේවසයන් 

පහ කිරීම

බන්ධනාගා  

සකොම ාරි ් 

ජන ාල්සේ 

අංක 

ඩී17/යාපනය/6

7/A/17 හා 

2019.01.07 

දිනැති ලිපිය 

අනුව 

2017.11.14 

වන දින 

නිලධ යා 

සවත ලබා දී 

ඇති 

සචෝෙනාපත්රසේ

  ඳහන් පළමු, 

සෙවන හා 

හත වන 

සචෝෙනාවලට 

ව ෙකරු වී 

ඇති බැවින්

70 වික්රම පති ණලාසේ 

චන්දිමා කුමාරි 

පති ණ

අධයාපන අමාතයාං ය-

බ/මීගහකිවුල ජාතික පා ල

31,         

උඩතැන්න, 

මැෙමහනුව 

806283550V උපගුරු  3-1 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.05.08 2014.12.01 තනතු  

අතහැ  

යාම

71 විරේර ේකර 

මුදියන්ර ේලාරේ 

ඥානවතී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

ප්රාරේශිය කෘෂි පේරේෂණ , 

බණ්ඩාරරවල

ෙඹරගොල්ල, 

කන්රෙඅරාව, 

කිනිගම

716333213V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.08 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

72 වීරප්පුලි රොරේ 

ආරියවතී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

උෙයාන රබෝග පේරේෂණ හා 

 ිංවේධන ආයතනය, 

ගන්රනෝරුව.

රනො: 52,      

මීපිටිය,      

එලක්කල

685952041V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.08 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

73 වීර රගොඩ 

ආරච්චිලාරේ 

හ න්ති බුේධිකා 

විර රගොඩ

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

 බරගමුව පළාත් කෘෂිකේම 

කාේයාලය

රනො:01,        

මධයම පන්තික 

නිවා            

 ාලාව ,    

රකො ්ගම.

725430396V  හකාර 

කෘෂිකේම 

අධයක්ෂ (කෘෂි 

 ිංවේධන)

ශ්රි ලිංකා කෘෂිකේම 

ර ේවය

2000.05.02 2018.10.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම



74  මරරකෝන් 

රත්නායකලාරේ 

ප්රහාත රේවී 

රත්නායක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

උෙයාන රබෝග පේරේෂණ හා 

 ිංවේධන ආයතනය, 

ගන්රනෝරුව.

අරශෝක ර වන, 

රහේනාවල, 

කඩුගන්නාව.

686761282V කෘෂිකේම 

රමරහයුේ 

නිලධාරි

ආශ්රිත ර ේවය 2000.05.16 2007.10.03 තනතුර 

අතහැර 

යාම

75  ේමුගේ මුතුරාමන් කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය  ිංවේධන 

අිංශය

8/D/2,              

ආයුේරව්ෙ පාර, 

පල්රල්කැරල් 

වත්ත,         

කුණ්ඩ ාරල්

781514640V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2018.11.13 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම

76  ේසුදීන් සමොහමඩ් 

 ේරූ ්

ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

 ේමන්තුර

184,              

අේපා  පා , 

 ේමන්තු  2

843402666V ග්රාම නිලධාරි ග්රාම නිලධාරි ස ේවය 2014.06.10 2019.06.13 ස ේවසයන් 

පහ කිරීම

 ජසේ මුෙල් 

 ාවෙය සල  

 ැලසුේ 

 හගතව වංචා 

කිරීම

77  ේසුදීන් හාරූන් ප්රාරේශීය රල්කේ කාේයාලය, 

 ේමන්තුර

309,             

ස ෝහල පා , 

 ායින්ෙමරුදු 10

773310513V ලිපිකරු කළමනාක ණ 

ස ේවා නිලධාරි 

ස ේවය

1999.05.03 2006.10.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම

78 සිරිවේධන 

ආරච්චිලාරේ මල්මි 

ර ෞමයා සිරිවේධන

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ නිෂ්පාෙන රගොවිපල, වල්පිට

6/2,          

උඩුරගෝව රගෙර, 

දිවුලපිටිය

845113483V රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර III

කළමනාකරණ 

 හකාර ර ේවය

2008.09.01 2016.03.23 තනතුර 

අතහැර 

යාම

79 සීක්කු බදුරේ  මිත් 

රයොහාන්

 බන්ධනාග  සෙපාර්තසේන්තුව-

නව මැගසින් බන්ධනාගා ය

අිංක.28/ඒ, 

රෙයියන්රන්රවල, 

බදුල්ල

913652029V බන්ධනාගාර 

නියාමක

සෙපාර්තසේන්තුගත 2014.11.26 2019.11.11 තනතුර 

අතහැර 

යාම

80 සුභාවික්රම ගම 

ආරච්චිරේ චතුරි 

ජයභාශිනී

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව- 

පළිරබෝධනාශක රරජි ්ට්රාේ 

කාේයාලය, ගැටරේ.

124/ඒ,                  

මාෙන්රවල, 

හඟුරන්රකත.

876291851V කෘෂිකේම 

උපරේශක III
ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2016.11.01 2016.12.09 තනතුර 

අතහැර 

යාම

81 ර නවිරත්නලාරේ 

රක්තකී අනුරාධා  

ධේමරත්න

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

කෘෂි තාක්ෂණ උෙයානය, 

ගන්රනෝරුව.

ආඩ්ර ්,    

පනේපිටිය, 

අේපාගල.

866620849V තාක්ෂණ 

 හායක           

III

ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2015.03.23 2017.11.02 තනතුර 

අතහැර 

යාම

82 හඳාරා ගමරේ 

 ජීවනි ප්ර ිංගිකා 

රපරේරා

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ පරීක්ෂණාගාරය, බටඅත.

 ිංජු ර වන, 

ඔලියේ මුල්ල, 

අත්තුඩාව,              

පාලටුව.

896764160V බීජකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2012.12.24 2018.03.15 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



83 රහේරත් 

මුදියන්ර ේලාරේ 

ෙයානන්ෙ විපුලතිලක

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

ප්රාරේශිය ඉිංජිරන්රු වැඩපල, 

කුණ්ඩ ාරල්.

365,      

නිකතැන්න, 

කටුග ්රතොට.

652732682V රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර III

කළමනාකරණ 

 හකාර ර ේවය

1991.05.02 2012.03.29 තනතුර 

අතහැර 

යාම

84 රහේරත් 

මුදියන්ර ේලාරේ 

ප්රියන්ත රහේරත්

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

රගොවිපල් යාන්ත්රික පේරේෂණ 

මධය ථ්ානය, මහඉලුප්පල්ලම.

147,                        

කීේති මාවත,          

ඇඹව,                 

කුලියාපිටිය.

862672860V තාක්ෂණ 

 හායක 

(ඉිංජිරන්රු 

යාන්ත්රික)

ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ 

ර ේවය

2015.03.25 2017.12.07 තනතුර 

අතහැර 

යාම

85 රහේරත් 

මුදියන්ර ේලාරේ 

බණ්ඩාරමැණිකා

කෘෂිකේම රෙපාේතරේන්තුව - 

බීජ හා රරෝපණ ද්රවය කාේයාලය, 

අලුත්තරම.

250/5,     

පතලයාය, 

අලුත්තරම

698073845V කේකරු රෙපාේතරේන්තුගත 2014.10.24 2019.04.29 ර ේවය 

අව න් 

කිරීම

වයාජ 

අධයාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



අනු 

අංක

ය

සම්පූර්ණ නම
අමාත්යංශය/දෙපාර්ත්දම්

න්තුව/රාජකාරි සථ්ානය

දපෞද්ගලික 

ලිපිනය

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් 

අංකය

ත්නතුර
කිසියම් දසේවයකට 

අයත් නම් එම දසේවය

ස ේවයට 

බැඳුණු දිනය

ස ේවය 

නතර කළ 

දිනය

දසේවය අවසන් 

කිරීමට 

ද ේතුව(දසේවදයන් 

ප  කිරීම/ත්නතුර 

අත් ැර 

යාම/අකාර්යක්ෂම

ත්ාවය ද ේතුදවන් 

විශ්රාම ගැන්වීම)

දසේවදයන් ප  

කද ේ නම් 

එයට ද ේතුව

1 අතාවුද මුදියන්ස ේලාසේ 

ජයම්පති අතාවුද

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව

අංක 69, 

පරණපාර, 

උඩුදහ, 

හ ලක

683120103V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

තාක්ෂණ ස ේවය 2001.04.02 2017.04.04 තනතුර අතහැර 

යාම

2 අතුසකෝරාල්ලාසේ 

සකෞෂලයා මසනෝරි 

අතුසකෝරාල

කෑ/වර/ බාබුල්හ න්  

මහා විදයාලය

 C 15/1, 

ස ොඩසපොල, 

ඉඹුල්  ස්දනිය

758232646V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2005.08.03 2015.12.27 තනතුර අතහැර 

යාම

3 අධිකාරී මුදියන්ස ේලාසේ 

ගිහාන් ප්රගීත් නිරිමිත 

අධිකාරම්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

කංචිකලම , 

ඉපසලෝ ම

921712200V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.15 2018.05.30 තනතුර අතහැර යාම

4 අන් ාර් ශෂි නිෂාරා අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.1097 , 

2 වන පියවර,

බුේධ් යා මාවත,

අනුරාධ්පුරය

905853252V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2019.09.10 2020.12.17 තනතුර අතහැර යාම

5 අන් ාර්ටින් ෆාතිමා නෆල්ා අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

 මෘේධි බැංක පාර,

 කරින්වාක්සක්නි , 

අංක 2 කින්නියා

918602011V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.09.27 2022.03.22 තනතුර අතහැර යාම

6 අපුල්ලන ගෙදර 
කරුණාවතී

දිවුලපිටිය ප්රාගේශීය සභාව අඹෙහගහේන නව 

ජනපදය, 

බඩල්ෙම

717104048V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)

2005.07.01 2016.06.01 තනතුර අතහැර 

යාම

7 අසේසංහ 

ලියනආරච්චිසේ වරුණි 

මල්ෂා

ර/බටුස දර මහා වි. සනො. 16, 

කල්සතොට පාර, 

බල හමුල, 

බලංස ොඩ.

936083145V පා ල් කාර්යය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.02.24 2016.11.03 තනතුර අතහැර 

යාම

8 අේදුල්  පූර් සත්ති 

ජිම්ලානා

කෑ/නාං ල්ල මු ල්ිම් 

විදයාලය

 ෆූර් විලා, 

අරක්යාල, 

කැකණස ොල්ල

818502737V උපාධි ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.24 2014.06.25 තනතුර අතහැර 

යාම

                                   ප ාත් රාජය දසේවදයන් ඉවත් කරන ලෙ නැවත් රජදේ දසේවයට බඳවා දනොගත් යුතු නිලධරයන් පිළිබඳ විස්ත්ර   

උප දේඛන අංක 02



9 අේදුල්  මේ වසීම් 

සමොසහොමඩ්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 40 ,

කප්පල්ලම ,

කලාවැව

870151292V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.07.18 2019.01.18 තනතුර අතහැර යාම

10 අේදුල් හමිදු හලීමා උම්මා අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,  උතුරු 

මැද පළාත

17, 

ප්රධ්ාන විදීය,

බමුණු ම , 

මුරියාකඩවල

597392753V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.03.01 2015.12.23 ස ේවසයන් පහකිරිම 

සවනුවට 

 ානුකම්පිත 

විකල්පයක් 

වශසයන් විශ්රාම 

 න්වා ඇත

11 අමරගකොන් ආරච්චිගේ 
අචිනි දිගන්ත්රා අමරගකෝන්

මීෙ/උතුරු බටෙම ක.ේවි. 

විදුහල

ගනො.18, 

කණිෂ්ඨ 

සිල්ගවසට්ර් පාර, 

ජාඇල

868243635V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2016.09.20 2019.01.08 තනතුර අතහැර 

යාම

12 අම්බලවනර් ආනන්දරාජා බ/ ාර්නියා සදමළ මහ 

විදුහල,වියළුව කලාපය

කර  ත්ැන්න, 

ගුරුතලාව

610561250V උප ගුරු3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1996.10.18 2004.06.16 තනතුර අතහැර 

යාම

13 අරන්දර කංකානමලාගේ 
ප්රදීප් කුමාර

ගකොග ොන්නාව නෙර 

සභාව

අංක 19/10, 

රමයවීර පටුමඟ, 

ගවගල්වත්ත, 

වැල්ලම්පිටිය

792270204V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.05.02 2019.04.27 තනතුර අතහැර 

යාම

14 අරුමප්ගපරුම 
කන්කානමලාගේ 

ගරෝහිත ගලනින්

පලාත් පාලන සහකාර 

ගකොමසාරිස ්කාර්යාලය, 

ෙම්පහ

ගනො.27/5, 

නුෙගහේනවත්ත, 

කිරිදිවැල

730262191V ප්රජා සංවර්ධන 

නිලධාරි

සදපාර්තසම්න්තු ත 2005.09.16 2017.08.11 තනතුර අතහැර 

යාම

15 අල ර් ේසලොරි කෑ/සදහි/  රාස ොඩ 

මු ල්ිම් ම.වි.

අංක 157, 

මැද කැකිල, 

සදල්සතොට

635613831V උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.03.07 2013.06.15 තනතුර අතහැර 

යාම

16 අ න්ති අනුරාධ්ා  රණපාල අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.154, 

අනුරාධ්පුර පාර , 

තඹුත්සත් ම

898492893V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.10.23 2022.06.25 තනතුර අතහැර යාම

17 අසේගුගල් 
පතිරන්නැහැලාගේ පසන් 

ලක්ෂිත

කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

(බසන්ාහිර ප ාත)

අංක 44, 

විමුක්ති මාවත, 

දකුණු තලංෙම, 

පැලවත්ත, 

බත්තරමුල්ල

861680045V කෘෂිකර්ම 

උපගේශක

බසන්ාහිර ප ාත් 

තාක්ෂණ ගසේවය

2012.10.15 2019.09.27 තනතුර අතහැර 

යාම

18 අහමඩ් ජිෆර්ි ජුමයිල් 
අහමඩ්

කළුතර නෙර සභාව 711/2, 

ොලු පාර, 

කළුතර

832670863V කාර්යාල 

කාර්ය සහායක

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)

2019.03.12 2019.03.25 තනතුර අතහැර 

යාම



19 අහමඩ් බර්සන්ජි මස්නවි 
අහමඩි

කළුතර නෙර සභාව 112/බී, 

ජයසුන්දර මාවත, 

කළුතර දකුණ

198513101165 වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2019.03.12 2019.06.12 තනතුර අතහැර 

යාම

20

ඇතුෙල් ගප්ඩිගේ සිසිර 

කුමාරරත්න
දිවුලපිටිය ප්රාගේශීය සභාව

ගනො.24/බී-2, නැ. 

අසස්ැන්නවත්ත, 

දිවුලපිටිය

640383879V
වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)
2005.07.01 2018.07.20

අකාර්යක්ෂමතාවය 

ගහේතුගවන් විශ්රාම 

ෙැන්වීම

21 ඇඹිලිපිටිසේ පඤඤ්ා ාර 

හිමි

කෑ/රංවල මහානා  මහා 

විදයාලය

ශා නවර්ධ්නාරාමය,

 

කහ ල්ල,  

සේවාසල් ම

800384230V උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.03.05 2015.08.11 තනතුර අතහැර 

යාම

22 ඉගල් ගපරුමගේ ගදොන් 
රුවන් අගසේල

ගකොගලොන්නාව නෙර 

සභාව

අංක 92, 

නවගලෝකපුර, 

ගසේදවත්ත, 

වැල්ලම්පිටිය

902714405V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.01.01 2020.07.03 තනතුර අතහැර 

යාම

23 උක්වත්ත ජයලත්සේ 

ඉන්ද්රානි

මාර/ පුස ොඩ ශ්රී 

රතනපාල ක.වි.

සකොරටුව ස දර 

සහේන, 

බැර ම්මුල්ල, 

කඹුරුපිටිය

695070847V පා ල් කම්කරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.01.06 2015.10.05 ස ේවය අව න් කිරීම වයාජ 

උප්පැන්න 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරිම
24 උමරකත්වා  ප ාත් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 246 සී, 

යාසීන්  පාර 

නට්පිඩ්ඩිමුනායි 05, 

කල්මුසේ

911921324V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.09.29 2019.03.23 තනතුර අතහැර යාම

25 උ ව්ත්ත ආරච්චිසේ 

රාජිමා දිල්ෂානි

ර/ඇඹි/ සකොසලොන්න 

ජාතික පා ල

262, 

සේවාල ාව,

රත්නපුර

865951205V උප රු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.10.12 2011.01.04 තනතුර අතහැර 

යාම

26 ඌරවල මුහන්දිරම්ලාසේ 

අසේෂා මදුෂානි

ඉඩම් කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශය

හාවන්සදණිය 

හංදිය,

වැලිස සපොල, 

බලංස ොඩ

886560893V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

ශ්රී ලංකා තාක්ෂණික 

ස ේවය

2012.11.01 2018.01.02 තනතුර අතහැර 

යාම

27 එස ොඩ අබ හවත්සත් 

 ාමිණී සහේමචන්ද්ර

 ත්ව නිෂ්පාදන හා 

ස ෞඛ්ය සදපාර්තසම්න්තුව

එස ොඩවත්ත, 

වැලිස සපොල, 

බලංස ොඩ

753082832V පශු වවදය ශ්රී ලංකා  ත්ත්ව 

නිෂ්පාදන හා ස ෞඛ්ය 

ස ේවය

2006.03.13 2016.10.03 තනතුර අතහැර 

යාම

28 එඩ්වින් සල්වා 

 මරදිවාකරලාසේ  මීර 

දිසන්ෂ්  මරදිවාකර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 14, 

යාය 05 , 

ස ෝමරන්කල්ල , 

 සලන්බිදුණුවැව

841825004V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.09.25 2018.11.29 තනතුර අතහැර යාම



29 එදිරිමුණි රුසම්ෂ් මධුෂාන් කලාප අධ්යාපන 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්ස ොඩ

සනො. 296, 

ධ්ම්ම විජය නිව ,

කලීස ොඩ,

අම්බලන්ස ොඩ

870491905V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

දකණු පළාත් 

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2013.09.20 2013.12.27 තනතුර අතහැර 

යාම

30 එදිරිසංහ කංකානම්සේ 

සුරං   මිත කමාර

මාර/සරිරතනසජෝති ම.වි. සනො.10, 

මාසනල් ම,

කඹුරුපිටිය

861831329V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.05.22 2018.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම

31 එදිරිසූරිය පටබැඳිසේ 

ආනන්ද

ති  ්මහාරාම ප්රාසේශීය 

 භාව

අංක 1039/1,

නන්දිමිත්ර මාවත,

 ැමුණුපුර, 

සදබරවැව

631861180V මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2014.11.30 තනතුර අතහැර 

යාම

32 ඒකනායක ස සනවිරත්න 

මුදියන්ස ේලාසේ ප්රියදර්ශනී 

ඒකනායක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.69/1, 

නව න රය, 

සපොසළොන්නරුව

865040407V පා ල් කාර්ය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.10 2020.02.07 තනතුර අතහැර යාම

33 කංකානම් ආරච්චිගේ 
සුජීව

ක්රීඩා හා විගනෝදාංශ 

ගදපා.  ගකො ඹ මහ නෙර 

සභාව

ඊ1/361, 3ඒ, 

ගුණගසේකර මාවත, 

ගකො ඹ 12

දැනුම් දී නැත කාර්යාල 

කාර්ය සහයක

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

1994.05.01 2019.07.11 තනතුර අතහැර 

යාම

34 කටු හයලාසේ සුමිත් 

විසේසංහ

ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

සනො.120,

යාය 3, 

රාජාං නය

630703719V ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 1998.03.02 2004.12.01 තනතුර අතහැර යාම

35 කදනආරච්චිගේ දුලංදිකා 
ප්රනාන්දු

පරිවාස හා  මාරක්ෂක 

ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව 

(බසන්ාහිර ප ාත)

2/32, 

කැතරින්පුරය 

මාවත,

වාේදූව

925270407V අරක්කැමි සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.11.01 2015.08.30 තනතුර අතහැර 

යාම

36 කදිරසේල් ස ල්වරාේ 

මුරුසේෂ්

ති  ්මහාරාම ප්රාසේශීය 

 භාව

කතර ම පාර, 

සබෝ හපැළැ  ් 

පා ල පිටුප , 

සයඹලා  ව්ැව, 

ති  ්මහාරාමය

752474478V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 1999.11.01 2014.02.12 තනතුර අතහැර 

යාම

37 කනත්තසේ සරෝහිත තුසත 

සපසර්රා

ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

අංක 37,

න ර  භා නිවා ,

නව න රය,

අනුරාධ්පුරය

711583270V ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 1992.12.02 2003.05.05 තනතුර අතහැර යාම

38 කනපතිප්පිලයි නිමලරාජා මාර/හෑන්ඩ්ෆර්ඩ් සද.ක.වි 55/6, 7  පටුම , 

ඉරුතයාපුරම්, 

මඩකලපුව

730882009V උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2011.09.05 2013.11.14 තනතුර අතහැර 

යාම



39 කන්කානි තන්ත්රි  හනිකා 

දි න්තිනි සුමනසූර්ය

මූලික ගරෝහල, නින්දවූර්. 30/2, 

ති ාවල පාර, 

පැපිලියාන

856620093V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ස ේවය

2015.11.27 2017.06.22 තනතුර අතහැර 

යාම

40 කන්සද විදාසනලාසේ 

කළුනු ප්රියංකර බන්දුවීර

කෑ/සදහි/රුවන්වැල්ල 

රාජකීය විදයාලය

සමොරාවත්ත, 

රුවන්වැල්ල

852605014V උපගුරු   3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.03.03 2014.09.20 තනතුර අතහැර 

යාම

41 කන්සේකඹුර ස දර 

 ෂිකලා සම්ධ්ා කමාරී 

කන්සේකඹුර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සනො.82/07, 

ප්රාථමික විදයාල 

මාවත ,

නව න රය, 

සපොසලොන්නරුව

857953541V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2009.06.26 2022.01.09 තනතුර අතහැර යාම

42 කලු ආරච්චිසේ ඉන්ද්රානි ස ෞඛ්ය ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.09 , 

 මුද්ර ම , 

ජයන්තිපුර ,

සපොසළොන්නරුව

196077003175 කළමනාකරණ 

ස ේවා නිලධ්ාරී

කළමනාකරණ ස ේවා 

නිලධ්ාරි ස ේවය

1996.06.25 2020.01.23 අකාර්යක්ෂමතාවය 

මත විශ්රාම  ැන්වීම

43 කසුන්  ඳරුවන් 

ගුණස ේකර

 ා/සපොල්පාස ොඩ ම.වි. සනො.443/B, 

තල්  ය්ාය, 

අක්මීමණ, 

 ාල්ල.

873413123V ර ායනා ාර 

ස ේවක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.02.10 2018.01.24 තනතුර අතහැර 

යාම

44 කාරියව ම් කිලිට්ටුව 

 මසේ උදයං  

සහළරුවන්

දකණු පළාත් ප්රධ්ාන 

අමාතයාංශය

පැපිලිය හවත්ත, 

තිරාණ ම, 

හික්කඩුව.

901422486V කළමනාකරණ 

ස ේවා නිලධ්ාරී

ක මනාකරණ 

ගසේවා නිලධාරී ගසේවය

2016.10.03 2017.02.15 තනතුර අතහැර 

යාම

45 කාරියවසම් ෙමගේ 
ඉන්දික වීර කුමාර

ගබොරලැසේමුව නෙර 

සභාව

358, 

පලවන පටුමඟ, 

ගේවාල මුල්ල, 

ගබොරලැසේමුව

710232806V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.07.15 2019.05.17 තනතුර අතහැර 

යාම

46 කැකිරිවරාස ොඩසේ 

නිමාලි නි ං ලා ඩය ් 

විසේගුණවර්ධ්න

 ා/මාපල ම සරිසුනන්ද 

ම.වි.

මහසහේන්ස ොඩ, 

වඳුරඹ පාර, 

බේසේ ම

898493784V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.10 2017.06.22 තනතුර අතහැර 

යාම

47 කැලුම් ප්රදීප් දික්වත්තසේ බ/බලස ොල්ල මහා 

විදයාලය, වියළුව කලාපය

අංක 42 -ඒ , 

කලු ල්පිටිය, 

බදුල්ල

802021895V උප ගුරු         

3-1(ඇ)

ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2012.12.13 2018.03.21 තනතුර අතහැර 

යාම

48 කුඩා කංකානම්ලාගේ 
ගදොන් ලලිත් චතුරංෙ

ගබොරලැසේමුව නෙර 

සභාව

96/2, 

ෙංොරාම පාර, 

ගේරහැර, 

ගබොරලැසේමුව

763660494V රියදුරු ප ාත් රාජය රියදුරු 

ගසේවය

2009.07.15 2019.08.27 තනතුර අතහැර 

යාම



49 කුඩුප්පු ආරච්චිගේ විරාජ් 
හර්ෂ කුමාර

ක්රීඩා හා විගනෝදාංශ 

ගදපා.  ගකො ඹ මහ නෙර 

සභාව

47/ඒ/7, 

සම්ත් පුර, 

මට්ටක්කුලිය, 

ගකො ඹ 15

940743516V කම්කරු කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2018.06.01 2019.02.20 තනතුර අතහැර 

යාම

50 කමාරසංහ  මන්ති සපසර්රා 

රාජකරුණා

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 514/සී1, 

 මන් කෂන් 

වමත්රීපාල 

ස ේනානායක මාවත 

, 

අනුරාධ්පුරය

866624313V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.11.02 2019.07.27 තනතුර අතහැර යාම

51 කරුප්පු ආරච්චිලාසේ  රත් 

කමාරසංහ

යටියන්සතොට ප්රාසේශීය 

 භාව

නිවිසපොලට ම, 

මළල්සපොළ, 

යටියන්සතොට

723321832V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.06.10 2017.12.08 තනතුර අතහැර 

යාම

52 සකොතලාවලසේ චිරාන් 

මධු ංඛ් දයාරත්න

දැරණිය ල ප්රාසේශීය 

 භාව

ඊ427/A, 

සපොල්  ව්ත්ත, 

නූරිය

912432440V කාර්යාල 

කාර්ය  හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2015.06.24 තනතුර අතහැර 

යාම

53 ගකොබවක ෙමගේ චමින්ද 
ප්රියදර්ශන

බණ්ඩාරෙම ප්රාගේශීය 

සභාව

ගනො.106, 

ජයන්ති මාවත, 

පමුණුෙම, 

අළුගබෝමුල්ල

702302757 V වැඩ ක්ගෂේත්ර 

පරිපාලක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2007.05.03 2019.02.20 තනතුර අතහැර 

යාම

54 සකෝණාර 

මුදියන්ස ේලාසේ 

නසවෝදනී දිල්රුක්ෂි 

වා නා

සමො/පැල්වත්ත නසවෝදයා 

මහ විදුහල, වැල්ලවාය 

කලාපය

බේඩාරනායක 

මාවත, 

බුත්තල

847560878V උප ගුරු 2-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2011.07.05 2017.12.28 තනතුර අතහැර 

යාම

55 සකෝනාර අප්පුහාමිලාසේ 

දමිත නිරංජන් නාලක 

බේඩාර

බ/බැේසේ ම මහ විදුහල, 

බදුල්ල කලාපය

සදමට වැල්හින්න 

පාර, 

මයිල  ත්ැන්න, 

බදුල්ල

773250073V උප ගුරු 3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2004.03.17 2007.11.08 තනතුර අතහැර 

යාම

56 සකෝනාර මුදියන්ස ේලාසේ 

ශිරන්ති සේවිකා 

බේඩාරනායක

ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

1141/2 , 

 ැටසේ, 

සප්රාසදණිය

698622474V තක්ස ේරුකරු පළාත් ආදායම් ස ේවය 1996.03.05 2013.12.03 තනතුර අතහැර යාම

57  සන්ස ොඩ පංගුකාරසේ 

ලලිත් දිලාන් අසේවික්රම

ර/ෆර්  න් උ   ්විදුහල. 153, 

තිරිවනාකැටිය, 

රත්නපුර

732330372V උප ගුරු II - 2 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1998.02.16 2017.02.26 තනතුර අතහැර 

යාම



58  මඅධිකාරී 

මුදියන්ස ේලාසේ හර්ෂජීව 

නිරාංජන් බේඩාර 

 මාධිකාරී

 ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

සනො.314 ,

ට්රැක් 05 , 

ජයන්තිපුර

682990031V ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 1992.12.01 1997.10.13 තනතුර අතහැර යාම

59  ම්පලසේ අ ාන් බුේධික 

සපොන්ස ේකා

වාරි මාර්  අමාතයාංශය , 

උතුරු මැද පළාත.

සනො.139, 

ස ේනානායක මාවත 

, 

වන්නියන්කලම

933371123V කාර්යාල 

කාර්යය  හයක

උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2016.10.05 2018.08.03 තනතුර අතහැර යාම

60 ෙම්මන ලියනගේ 
දිනූෂිකා ගන්පාලි

කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

(බසන්ාහිර ප ාත)

ගන්පාලි, 

ගනළුව,

යගිරල,

මතුෙම

866130345V කෘෂිකර්ම 

උපගේශක

බසන්ාහිර ප ාත් 

තාක්ෂණ ගසේවය

2012.10.15 2020.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම

61  යනි කාංචනා 

සකොඩිතුවක්ක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

ජයපුර සමස ොඩවැව 855083264V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2012.11.01 2022.03.07 තනතුර අතහැර යාම

62  යාන් අරුණ කැළුම් 

කළුආරච්චි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සනො.146,

වීරසංහ මාවත, 

තල්වැටිය පාර,

එප්පාවල

850791539V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.08 2017.07.07 ස ේවය අව න් කර 

ඇත

විෂ මත්ද්රවය ළ  

තබා  ැනීම

63  රුමුණි ජයසංහ කෑ/දැදි/ කිවුල්සදනිය 

මහා විදයාලය

ඇත්නාවල, 

වරකාසපොල

602562441V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.06.08 2005.04.07 තනතුර අතහැර 

යාම

64  ලපිට ස දර අලංකාරසේ 

වමිල් රං න ධ්ර්මකීර්ති

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 183/27/10,

ය සරිපුර , 

අනුරාධ්පුර

853614661V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.06 2021.12.17 තනතුර අතහැර යාම

65 ෙල්කිස්සගේ රචිත 
මධුෂාන් ෙල්කිස්ස

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 266/2, 

සීලවිමල මාවත, 

ඔරුවල, 

අතුරුගිරිය

892753890V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.10.01 2019.03.27 තනතුර අතහැර 

යාම

66  ල්වැසට්වත්සත් ස දර 

ගීතානී චන්ද්රිකා කරුණාසරි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

"ශාන්ත ස වන ",

 මහස න් සපසද , 

 සපොසළොන්නරුව

815090403V පා ල් කාර්යය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.03 2018.10.26 තනතුර අතහැර යාම



67  ාර්දියව ම් පුස සේ 

විනීත අමිල ප්රභාත්

 ා/අනුලා සේවී බාලිකා 

විදයාලය

129/4, 
මවුන්ට් 

ප්ල න්ට්පාර, 

හපු ල, 

වක්වැල්ල

790011953V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.03.27 2015.07.31 තනතුර අතහැර 

යාම

68 ගුරු ම  ල්වඩුස දර 

සුනිල් ශාන්ත

කරන්සදනිය ප්රාසේශීය 

 භාව

සල්න ල්පළාත, 

ඌර  ම්ංහන්දිය

670624447V මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2017.08.16 තනතුර අතහැර 

යාම

69 ස ොඩයලාසේ ජයලාල් 

විසේතුං 

කෑ ල්ල ප්රාසේශීය  භාව ඇඳපරසවනිය,  

මාසබෝපිටිය, 

උඳුස ොඩ

663331158V වැඩ ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2005.07.01 2017.09.11 තනතුර අතහැර 

යාම

70 ස ොරකානසේ දිල්රුක් 

ශිරන්ත පීරි ්

ක්රීඩා හා විසනෝදාංශ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ මහා න ර  භාව

53/20, සරොද්රිස ෝ 

සපසද , 

මට්ටක්කලිය, 

සකොළඹ 15.

 852710217V වැඩ ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2021.02.01 තනතුර  අතහැර 

යාම

71 ගෙොගරොක්ෙහවත්තගේ 
මාලනී ගපගර්රා

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 269/2, 

කනත්ත පාර, 

ගබොරළුගෙොඩ, 

අතුරුගිරිය

695114087V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.10.01 2020.08.15 තනතුර අතහැර 

යාම

72 ස ෝවින්දන් සුසර්ෂ් කමාර සදහිඕවිට ප්රාසේශීය  භාව ටී.සී.නිවා , 

දැරණිය ල පාර, 

සදහිඕවිට

902964339V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2013.03.22 ස ේවසයන් පහකර 

ඇත

විනය නිසයෝ  

මත

73 චමිලා වික්රමරත්න 

ගුණස ේකර

 ා/මාපල ම සරිසුනන්ද 

ම.වි.

සනො.05, 

සටම්පලර්  ්

පටුමඟ, 

කළුවැල්ල, 

 ාල්ල

601311046V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.05.02 2016.09.10 තනතුර අතහැර 

යාම

74 ජයතිලක කේඩක්කලම ඉඩම් සකොම ාරි  ්

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.84,  

අභයපුර , 

ඥාණික්කලම, 

අනුරාධ්පුරය

196136300910 ඉඩම් නිලධ්ාරී උතුරු  මැද පළාත් 

තාක්ෂණ ස ේවය

1989.09.01 2021.06.30 ස ේවසයන් පහකිරිම 

සවනුවට 

 ානුකම්පිත 

විකල්පයක් 

වශසයන් විශ්රාම 

 න්වා ඇත

75 ජුනයිඩු සමොසහොමඩ් සේධික් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

කිේසල්කඩ ,

සහොසරොේසපොතාන

722752538V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.06.12 2021.09.01 තනතුර අතහැර යාම



76 ජුල්යන්සේ සදෝන දර්ශනී 

කමාරි සප්රේමරත්න

මුලික සරෝහල -

මහියං ණය

අංක 45, 

මියුගුණ ම, 

මහියං ණය

822521661V සහද 

නිලධ්ාරිණි III

සහද ස ේවය 2009.04.01 2015.04.09 තනතුර අතහැර 

යාම

77 සජයිනුදීන් න ර්දීන් කෑ/සදහි/ සේවැල්තලාව 

සදමළ විදයාලයච

පැරණි යුධ්හමුදා 

මුල ථ්ානය, 

අනල් න ර්, 

කින්නියා.

880243209V උප ගුරු  3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.31 2014.04.02 තනතුර අතහැර 

යාම

78 ඥාණප්රකාසම් චින්තක 
කුමාර

ගකොග ොන්නාව නෙර 

සභාව

අංක 181/4, 

ගපගර්රා මාවත, 

ගකො ාන්නාව

821343135V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.06.01 2019.04.13 තනතුර  අතහැර 

යාම

79 තලල්සල්  මසේ සුසේශ ්

ප්රියජනක

 ාල්ල මහා න ර  භාව සනො.52, 

පරාක්රම පටුමඟ, 

චීන සකොරටුව, 

 ාල්ල

720992922V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.12.01 2016.11.28 තනතුර අතහැර 

යාම

80 තලහිටිය ෙමරා ලාගේ 
සදුන්තරා තලහිටිය

මීෙ/කැපුන්ගෙොඩ සාන්ත 

අන්ගතෝනි විදුහල.

49/11/එම්, 

ගප්රේසට්ිප් පාර්ක්, 

කිරිදිවැල පාර, 

යක්කල

857560299V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2013.04.02 2014.09.15 තනතුර අතහැර 

යාම

81 තවාන  මරාලලාසේ 

සජරාල් ලලිත් අමරසංහ

ස ෞඛ්ය ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

කි.මී.87 කණුව , 

කන්නට්ටිය , 

මිහින්තසල්

620732982V රියදුරු උතුරු මැද පළාත් 

ඒකාබේධ් රියදුරු 

ස ේවය

1991.05.22 2022.02.26 ස ේවසයන් පහකර 

ඇත

 ඉන්ධ්න 

අවභාවිතය

82 තාමරත්නම් නිසරෝෂන් පරිවාස හා  මාරක්ෂක 

ගදපාර්තගම්න්තුව,  

මඩකලපුව.

කිරන් කූඩම් 08, 

මඩකලපුව.

913343107V කාර්යාල 

කාර්ය  හයක 

III

කාර්යාල කාර්ය 

ගසේවය

2017.01.02 2019.01.22 තනතුර අතහැර 

යාම

83 තිේසබොටුවාසේ විතානසේ 

සු ත්

ස ෞඛ්ය ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

205/16, 

 ලබඩ ඉසුරු මාවත 

දුලම්මහර ,

පිළියන්දල

652202411V රියදුරු උතුරු මැද පළාත් 

ඒකාබේධ් රියදුරු 

ස ේවය

1997.03.01 2020.07.01 තනතුර අතහැර යාම

84 ති ා මුහුන්දන් මාර/හෑන්ඩ්ෆර්ඩ් සද.ක.වි තලයාඩිපාර, 

මුදලයිකඩා 

බටහිර, 

සකොක්අඩිසචෝලයි

මඩකලපුව

900972288V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2017.06.06 2017.11.20 තනතුර අතහැර 

යාම



85 තිසස්ගකොඩි ආරච්චිලාගේ 
උගේශ් ප්රියදර්ශන

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 60/බී, 

සරොබට් 

ගුනවර්ධ්න මාවත, 

තලං ම දකණ

850841470V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.10.01 2019.09.06 තනතුර අතහැර 

යාම

86 තුයිය  ම්සහේවා දුලං ා 

කල්හාරි මුණවීර ද සල්වා

 ා/පනං ල මහාසබෝධි 

ම.වි.

150/3, 

සපොල්වත්ත පාර, 

සපෝරඹ, 

අම්බලන්ස ොඩ

198750603367 උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2018.07.30 2018.09.25 තනතුර අතහැර 

යාම

87 තුසරයිරාජා 

සයෝසේෂ්වරන්

කෑ/සදහි/ අයිලා සදමල 

විදයාලය

24, 

සකලින් වීදිය, 

යටියන්සතොට.

693062535V උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1989.02.08 2009.07.28 තනතුර අතහැර 

යාම

88 සතන්නසකෝන් 

මුදියන්ස ේලාසේ   සක 

 ම්පත් සතන්නසකෝන්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 173,  ම්මාන 

10 , බැදිවැව , 

තඹුත්සත් ම

852763108V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.08 2017.06.25 තනතුර අතහැර යාම

89 දං හා  මරාළලාසේ 

දි න්තා ස සනවිරරත්න

කෑ/සදහි/මහබාසේ ක.වි අංක 233/7, 

වටරැක පාර, 

පාදුක්ක

680281785V උප ගුරු 3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.01.01 2010.01.02 තනතුර අතහැර 

යාම

90 දඩල්ලසේ ගීත් නයන්ත  ාල්ල මහා න ර  භාව සනො.20/5, 

සතන්කල්ලස ොඩ

උඩසහේන, 

 ාල්ල

820794940V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2011.05.02 2016.12.26 තනතුර අතහැර 

යාම

91 දඩල්ලලනු ගමෝදරගේ 
චංක පණ්ඩුක

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 239/1, 

සපොල්වත්ත, 

ගුණස ේකර මාවත, 

හිඹුටාන, 

අංස ොඩ

198335505430 ආදාහනාොර 

ක්රියාකරු 

සහායක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2019.05.22 2019.06.10 තනතුර  අතහැර 

යාම

92 දිනයාදුර දිමුත් කමාර ද 

සල්වා

 ාල්ල මහා න ර  භාව අංක 58, 

උඩවත්ත, 

මහමුදලි මාවත, 

දඩල්ල, 

 ාල්ල

881863685V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.12.26 2018.05.30 තනතුර අතහැර 

යාම

93 දිනූෂා රශම්ිණි ප්රකාශමුදලි ර/එරත්න ම.වි. අංක 58/1, 

ධ්ර්මපාල මාවත, 

රත්නපුර.

896660101V  උප ගුරු3 I අ ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.07.18 2019.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම



94 දියඟු බඩතුරුසේ චතුර 

ජයරං 

බ/වත්සතකැසල් විදුහල, 

වියළුව කලාපය

අංක 110, 

 ල්කැටිය, 

හාලිඇල

831380888V උප ගුරු 3-1(අ) ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.09.14 2016.11.01 තනතුර අතහැර 

යාම

95 දිලන්ත මල්ෂාන් 
ජයලත්ගේ

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ගකෝට්ගට් මහා නෙර 

සභාව

ගනො.100/1බී, 

සපුමල් ගපගදස, 

වැලිකඩ, 

රාජගිරිය

972731331V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2016.06.29 2019.07.03 තනතුර  අතහැර 

යාම

96 දිලිනි චම්පිකා සමරනායක සමාජ ගසේවා 

ගදපාර්තගම්න්තුව, 

(බසන්ාහිර ප ාත)

අංක 138/2, 

කරු ල, 

පාදුක්ක

917473137V නිවර්තන 

නිවාස 

රැකවල්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.05.17 2019.04.10 තනතුර අතහැර 

යාම

97 දි ානායක 

මුදියන්ස ේලාසේ අ ංක 

පුබුදු දි ානායක

ඌව පළාත්  මූපකාර 

ස ේවක සකොමිෂන්  භාව

දබ හරාව, 

නිකසපොත, 

මී හකිවුල

821813395V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි III

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරි 

ස ේවය

2015.06.01 2016.06.23 තනතුර අතහැර 

යාම

98 දි ානායක මුදියන්ස ේලාසේ 

උසේශීකා ප්රියං නී 

කරුණාරත්න

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

දුන්න බිදුණුවැව , 

රඹෑව , 

අනුරාධ්පුරය

835500543V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2009.06.22 2021.01.21 තනතුර අතහැර යාම

99 දි ානායක මුදියන්ස ේලාසේ 

ජානක ස නරත් බේඩාර 

දි ානායක

ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

තැපල් මාවත , 

හිගුරක්ස ොඩ

680190151V ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 1998.12.10 2016.06.22 තනතුර අතහැර යාම

100 දි ානායක මුදියන්ස ේලාසේ 

ලක්ෂ්මන් කමාර පියති ් 

ඉඩම් සකොම ාරි  ්

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

38, 

මඩාටු ම පාර 

ආඩියා ල

722432444V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

උතුරු  මැද පළාත් 

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2004.04.30 2022.03.02 තනතුර අතහැර යාම

101 දි ානායක මුදියන්ස ේලාසේ 

 මීර මධුෂාන් දි ානායක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 174/2, 

පළු  ද්මන, 

සපොසළොන්නරුව

881814030V මුරකරු උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2015.07.03 2019.11.08 තනතුර අතහැර යාම

102 දිසානායක 
මුදියන්ගසේලාගේ සසිත් 

කුමාර ගපගර්රා

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 122/1, 

සහෝකන්දර උතුර, 

සහෝකන්දර

831241608V රියදුරු ප ාත් රාජය රියදුරු 

ගසේවය

2012.10.15 2020.06.12 තනතුර අතහැර 

යාම

103 දි ානායක 

මුදියාන්ස ේලාසේ සරිල්

මුලික සරෝහල -

මහියං ණය

නිකතැන්නපාර, 

අරාසේ ස දර, 

මයිල  ත්ැන්න, 

බදුල්ල

570481614V  නිපාරක්ෂක 

කම්කරු - III

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

1997.07.01 2009.10.02 තනතුර අතහැර 

යාම



104 සදල්විට මුදියන්ස ේලාසේ 

ගුණදා සේ උපාලි ජයරත්න

ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

405/10/60, 

බැදිවැව , 

තඹුත්සත් ම

742422780V සජයෂ්ඨ බදු 

නිලධ්ාරී

පළාත් ආදායම් ස ේවය 2005.10.19 2014.10.07 තනතුර අතහැර යාම

105 ගේේදුවගේ නීල් කුමාර 
ප්රනාන්දු

කළුතර නෙර සභාව අංක 577, 

මරඳ හසවලවත්ත 

, නාස ොඩ, 

කළුතර

721960374V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.10.01 2018.03.30 තනතුර අතහැර 

යාම

106 ගේසිංහ පතිරගේ ජයංෙ 
රවිෂාන් ඩයස්

කඩුගවල මහනෙර සභාව අංක 147/20, 

වඳුරාමුල්ල, 

ගකොරගතොට, 

කඩුගවල

199318702516 ආදාහනාොර 

ක්රියාකරු 

සහායක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2019.05.22 2019.08.15 තනතුර අතහැර 

යාම

107 ගදොන් තුසිත ගුණවීර මදුරාවල ප්රාගේශීය සභාව, 

අගුරුවාගතොට

අකුරුක විට, 

අඟුරුවාගතොට, 

ගහොරණ

882802701V මුරකරු කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)

2009.11.01 2018.05.04 තනතුර  අතහැර 

යාම

108 සදොන් නිශශ්ංක 

සපොන්නම්සපරුම

දකණු පළාත් ඉංජිසන්රු 

ස ේවා කාර්යාලය

‘නි ල්’, 

හපු ල, 

වක්වැල්ල

632400411V තාක්ෂණ 

නිලධ්ාරී

ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ 

ස ේවය

1982.08.01 2005.08.15 අකාර්යක්ෂමතාව 

මත විශ්රාම  ැන්වීම

109 ගදොන් ගසේකරගේ සමිත් 
අගශෝක් ගේශප්රිය

මහර ප්රාගේශීය සභාව 1101, 

මහල් නිවා , 

කැන්දලියේද 

පාලුව, 

රා ම

910644505V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2014.10.24 2020.09.23 තනතුර අතහැර 

යාම

110 සදොබ හ පතිරසේ තරං  

ආසරි පීරි ්

බ/හුඹහමඩ විදයාලය, 

වියළුව කලාපය

30 බී, 

ඇල පාර, 

හිඳස ොඩ, 

බදුල්ල

842150116V උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2005.02.06 2014.06.13 තනතුර අතහැර 

යාම

111 සදෝන ජයමාලී රන්දිමා 

 මරනායක

කෑ/ මායින්සනොළුව මහා 

විදයාලය

අංක 16, 

තන්තිරිමුල්ල පාර, 

උඩහමුල්ල, 

පානදුර

796380306V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2005.11.11 2008.11.25 තනතුර අතහැර 

යාම

112 ධ්නපාලසේ දර්ශන පුෂ්ප 

කමාර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

රාජපක්ෂ ම , 

මල්වාසන් ම ,

තලාව

880163418V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.07 2018.07.25 තනතුර අතහැර යාම



113 ධ්ම්මික සහේම වික්රමසූරිය දි ත්්රික් සරෝහල - 

උඳුස ොඩ

සනො.747/සී, 

මුතුමිණ තිලක 

උදයානය, කනත්ත 

පාර, පරණ පාර, 

පන්නිපිටිය

543160393V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ස ේවය

1995.09.15 2013.01.07 ස ේවසයන් පහ 

කිරීම සවනුවට 

 ානුකම්පිත 

විකල්පයක් 

වශසයන් විශ්රාම 

 න්වා ඇත.

114 නජිේ සමොසහොමඩ් අජරදින් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සනො121 ,

නිකවැව , 

සහොසරොේසපොතාන

831014652V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.02.11 2013.04.07 තනතුර අතහැර යාම

115 නදීෂ් රවිඳු ප්රනාන්දුපුල්සල් කර්මාන්ත 

සදපාර්තසම්න්තුව

119/බී/1, 

ඔේසේරිය, 

සකොච්චිකසඩ්

199819701760 මුරකරු කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2017.05.15 2017.05.17 තනතුර  අතහැර 

යාම

116 නම්බුකාර ව ම් 

අප්පුවාබදුසේ ධ්ර්මවීර

කෑ/වර/ සපෝෂිතාරාම 

ප්රාථමික විදයාලය

අංක 385, තුල්හිරිය 662690333V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1992.12.01 2014.10.11 තනතුර  අතහැර 

යාම

117 නම්මුනි ආරච්චිසේ 

නාලක  ංජීව

කඹුරුපිටිය සකොට්ඨා  

අධ්යාපන කාර්යාලය

සනො.110/2, පරණ 

කේඩිය සදන ම 

බටහිර, හක්මණ

842114101V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2013.06.11 2017.04.19 තනතුර අතහැර 

යාම

118 නයින කන්ඩු ජවුෆර් මූලික ගරෝහල, ගපොතුේල් 88/ A, 

අල්-ජමාල් වීදිය, 

පාකිවත්ත, 

සපොතුවිල්

721573184V ස ෞඛ්ය කාර්ය 

 හයක

ගසෞඛ්ය කාර්යාල 

ගසේවය

2005.07.01 2013.12.05 තනතුර අතහැර 

යාම

119 නානායක්කාර චමී 

නිශාන්ත

 ා/අම්සප් ම ම.වි. සනො.24, 

රතනසූරිය මාවත,

බට න්විල, 

 ාල්ල

742922766V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2000.09.01 2017.09.08 තනතුර අතහැර 

යාම

120 නාමල් ෙමුවගේ චූලන් 
ජයගසේන

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ගකෝට්ගට් මහා නෙර 

සභාව

ගනො. 100/10බී, 

කුරුන්ද මාවත, 

කනත්ත පාර, 

තලපත්පිටිය, 

නුගේගෙොඩ

683104671V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.01.11 2019.10.10 තනතුර අතහැර 

යාම



121 නාවුල්ලගේ සුමිත් සාෙර 
දිල්රුක් නාවුල්ලගේ

ගහෝමාෙම ප්රාගේශීය 

සභාව

194, 

පිටිපන දකණ, 

සදල් හවත්ත, 

සහෝමා ම

742443469V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)

2013.12.26 2018.07.25 තනතුර  අතහැර 

යාම

122 නිශාන්ති ජයරත්නනාදන් ර/ෆර්  න් උ   ්විදුහල. අංක 55, 

මුේදූව, 

රත්නපුර.

725022085V උප ගුරු II - 2 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1992.05.04 2012.08.11 තනතුර  අතහැර 

යාම

123 නිශ්ශංක රාජපක්ෂසේ 

ලක්මිණී නිශානි සප්රේමචන්ද්ර

මූලික සරෝහල -

මාවනැල්ල

සනල්ලිවත්ත, 

වැලි ල්ල, 

මාවනැල්ල

765702178V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ස ේවය

2008.10.22 2017.04.19 තනතුර අතහැර 

යාම

124 නිහාල් කාන්ති ජයසුන්දර කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක .229 , 

සච්තනී,

පේඩුල ම , 

අනුරාධ්පුරය

            

596620752V

කළමනාකරණ 

 හකාර

උතුරු  මැද පළාත් 

කළමනාකරණ  

 හකාර ස ේවය

1994.05.01 2006.02.02 ස ේවය අව න් කිරීම  වයාජ අධ්යාපන  

 හතික ඉදිරිපත් 

කිරීම

125 නීල් සරොහන් දි ානායක අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,  උතුරු 

මැද පළාත

කරක්කන් ස න්ටර්,

ඔළුකරද, 

කැකිරාව.

672470938V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1992.02.03 2015.06.01 තනතුර අතහැර යාම

126 නුවන්  ම්පත් 

වික්රමනායක කරුණාරත්න

 ා/මල්ලිකා ම.වි. නු  ල මාවත, 

හිනිඳුම

843284337V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.02.10 2014.09.30 තනතුර අතහැර 

යාම

127 පට්ටමුත්තු සන්දනම් කළුතර නෙර සභාව 41/16, 

ජයසුන්දර මාවත,

කළුතර දකුණ

752393737V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2008.07.01 2019.02.20 තනතුර අතහැර 

යාම

128 පතිරන්නැහැලාසේ 

රන්මලී අංජලිකා පතිරණ

කෑ/වර/ධ්ර්මසරි 

ස ේනානායක මහා 

විදයාලය

C 109/1A, 

අඟුරුවැල්ල පාර, 

වරකාසපොල

867033637V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.27 2017.08.25 තනතුර අතහැර 

යාම

129 පතිරාජ මුදියන්ස ේලාසේ 

මසහේෂිකා මධුෂානී

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

වානිං ඉඩම් පිටුප  , 

කළුන්දෑ ම , 

තඹුත්සත් ම

838173028V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2021.01.11 2022.07.26 තනතුර අතහැර යාම



130 පේමලාල් අමරසරි ජයසංහ  මාජ සුභ ාධ්න, පරිවා  

හා ළමා රක්ෂක, ග්රාම 

 ංවර්ධ්න  හ ග්රාමීය 

කර්මාන්ත අමාතයාංශය

සනො 390, 

පනාවැන්න, 

කහවත්ත.

563091794V ග්රාම  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි

ග්රාම  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි ස ේවය

1979.08.01 2005.06.07 ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

අංක එ ව්යිඑම් 

110723 හා 

2006.03.21 

දිනැති සචෝදනා 

පත්රයට අදාලව 

පවත්වන ලද 

විධිමත් විනය 

පරීක්ෂණසේදී 

එම සචෝදනා 

පත්රසේ සයළුම 

සචෝදනා වලට 

වැරදිකරු වීම.

131 පන්තිය ගේවගේ දුලාජ් 
මධුෂාන් ගෆොන්ගසේකා

පෑලියගෙොඩ නෙර සභාව අංක 46/1410, 

ගනල්ලිෙහවත්ත, 

මීෙමුපාර,  

පෑලියගෙොඩ

962543189V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2015.12.01 2019.12.10 තනතුර අතහැර 

යාම

132 පන්නල අප්පුහාමිලාගේ 
අනුරංෙ

පෑලියගෙොඩ නෙර සභාව ගනො. 25/7, 

ගපෝරණගකොටුව 

වත්ත, 

නුවර පාර, 

කැ ණිය

980852440V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

ගදපාර්තගම්න්තුෙත 2017.06.16 2019.07.31 තනතුර අතහැර 

යාම

133 පරණ විතානලාසේ 

මහින්දපාල

ර/පාතකඩ සබෞේධ් වි.  න්න  ්ම, 

සලල්සලොපිටිය.

720050080V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.05.13 2018.11.09 තනතුර අතහැර 

යාම



134 පරන විදාන රාළලාසේ 

කමාරසරි  ජයතිලක

ස ෞඛ්ය  වවදය නිලධ්ාරී 

කාර්යාලය සකොසළොන්න

අංක: 21, 

නන්දන ම, 

සකොසළොන්න.

510454294V මහජන ස ෞඛ්ය 

ක්සෂේත්ර නිලධ්ාරී

පරිපූරක වවදය 

ස ේවය

1985.09.29 2008.12.11  ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

සකොසළොන්න 

ස ෞඛ්ය වවදය 

නිලධ්ාරී 

කාර්යාලයට 

අනුයුක්තව 

ස ේවය කරමින් 

සටියදී නීති 

විසරෝධී 

 ේ ාවක් 

කිරීම 

සහේතුසවන්

135 පලිහක්කාරසේ නින්දුල 

තුෂාර

 ාල්ල මහා න ර  භාව 238/57, 

මහසමෝදර වත්ත, 

මහසමෝදර

872052399V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.12.26 2017.06.27 තනතුර අතහැර 

යාම

136 පල්සලක් කංකානමසේ 

ඉඳුමිණී කරුණාදා 

 ා/නාරංේවිට සපොරව ම 

මහා විදයාලය

ගනො. 154, 

12 වන මාවත, 

පිලමිනාවත්ත, 

ගදොඩංගෙොඩ

876661004V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2012.07.11 2019.03.25 තනතුර අතහැර 

යාම

137 පානදුර ආරච්චිසේ සුසර්ෂ් 

ලක්ෂ්මන් සපසර්රා

ඉංජිසන්රු 

කාර්යංශය(බ.ප.)

84, 

සේර ම පාර,

වාේදූව

701632362V විදුලි කාර්මික සදපාර්තසම්න්තු ත 2005.07.01 2019.12.10 ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

අධිකරණසේ 

පවරන ලද 

නඩුවකින් 

වරදකරු වීම

138 පෑලියස ොඩ සුදර්ශන 

සල්මාතාව

කෑ/රුව/සලවන් ම ශ්රී 

සුමනති ්  ක.වි.

ශ්රී/ධ්ම්මිකාරාමය, 

සලවන් ම

633400767V උප ගුරු-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.01.12 2003.03.09 තනතුර අතහැර 

යාම

139 පිහිකිරි ආරච්චිගේ 
ගරෝහිත අනුරුේධ මිහිර 

ගපගර්රා

මහරෙම නෙර සභාව ගනො. 1004/1, 

කටුකුරුන්ද, 

ගකොට්ටාව, 

පන්නිපිටිය

892762880V කාර්යාල 

කාර්ය සහායක

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2016.04.01 2019.06.11 තනතුර අතහැර 

යාම

140 පීර් ගමොගහොමඩ් අලි 
නිජාම්දීන් ගමොගහොමඩ් 

අමීර්

ජලාපවහන අංශය, 

ගකො ඹ මහ නෙර සභාව

එෆ/්4/6, 

සාංචි ආරච්චි 

වත්ත, 

ගකො ඹ 12

832572217V කාර්යාල 

කාර්ය සහායක

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2014.10.24 2019.12.01 තනතුර අතහැර 

යාම



141 පුජය ඉහළ සහසව ස් ේ 

 ාරද හිමි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

ශ්රී පුෂ්පාරාමය, 

විජය මාවත , 

ඉසුරුපුර

790424670V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.12.01 2020.12.31 තනතුර අතහැර යාම

142 පුනයරාජා මසහේෂ් කමාර වරකාසපොළ ප්රාසේශීය 

 භාව

පිලාන්ඩුව, 

පන් ලපාර, 

වරකාසපොල

870055579V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2017.06.27 තනතුර අතහැර 

යාම

143 පූජය උඩං ාසේ සුසම්ධ් හිමි අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

ශ්රී භාරසත්න්ද්ර 

සබෞේධ් 

මධ්ය ථ්ානය, 

මැදවච්චිය

791694612V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.12.02 2018.12.01 තනතුර අතහැර යාම

144 පූජය පාවක්කලසම් 

ධ්ම්මරතන හිමි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,උතුරු 

මැද පළාත

ශ්රී විජයාරාමය , 

ඇතුන් ම

642530658V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.01.18 2021.11.29 තනතුර අතහැර යාම

145 සපොන්වීර ආරච්චිලාසේ 

හිමාලි ප්රියදර්ශනී ලක්මාලී

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

613/සී , 

සුමනාරාමය පිටුප , 

ස ේවා ම, 

සපොසළොන්නරුව

877940659V පා ල් කාර්යය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.11.25 2015.12.04 තනතුර අතහැර යාම

146 සපොල්වත්ත ලියනසේ 

ධ්නුෂ්ක මධුශාන්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 03,  

යාය 18 ,

රාජාං නය , 

කලාඔය

982172438V ක්රීඩා පුහුණුකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2019.09.02 2022.01.06 තනතුර අතහැර යාම

147 සපෝඩාසප් කූරඩ ඉන්දික 

සු න්ත කමාර සපසර්රා

බ/පිටමාරුව මහා 

විදයාලය

ඊ.31, 

සපොල්වත්ත, 

මාවනැල්ල.

783203987V උප ගුරු 2-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2003.05.13 2019.01.03 තනතුර අතහැර 

යාම

148 ප්ර න්න කනහරත්නම් ප්රාගේශිය ගසෞඛ්යය ගසේවා 

කාර්යාලය, කල්මුනයි.
513/19, 

සිංහ ප්රධාන පාර, 

මඩකලපුව.

841662008V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ගසේවය

2017.06.10 2018.12.14 තනතුර අතහැර 

යාම

149 ප්ර ාදිනී නිසර්ෂා ප්රියංකා 

ජනත්රී විසේසංහ

බ/ශ්රී ධ්ම්මානන්ද මහ 

විදුහල, බදුල්ල කලාපය

අංක 231, 

පහළ විදීය, 

බදුල්ල

717090128V උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1992.06.16 2003.01.01 තනතුර අතහැර 

යාම

150 බටුවිට මාඩවිලසේ ශිරානි මාර/සකෝං ල ක.වි. කැටකාල හවත්ත,

 බටුවිට, 

තිහස ොඩ, 

මාතර

795934693V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2004.09.01 2014.09.01 තනතුර අතහැර 

යාම



151 බුරුහාදුදීන් ෆාතීමා ෆරීහා අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අහත්ති මුරිප්පු,

පී.පී.සපට්සකනි, 

සල්වතුසරයි ,

මන්නාරම

886030177V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.10.02 2019.11.27 තනතුර අතහැර යාම

152 බුලත්ගවලගේ නලින්ද 
පුෂ්ප කුමාර

ගකොග ොන්නාව නෙර 

සභාව

අංක 22/ජී/8/1, 

ගසේදවත්ත පාර, 

වැල්ලම්පිටිය

782150545V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.06.03 2019.07.11 තනතුර අතහැර 

යාම

153 ගබල්ලන ගම්සත්්රිගේ 
ගදොන් ගරොහාන්

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 243/2, 

ගරොබට් 

ගුණවර්ධන මාවත, 

බත්තරමුල්ල

792343163V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.01 2019.08.22 තනතුර අතහැර 

යාම

154 සබෝධි මළුසේ ස දර රවින්ද්ර 

ලක්මාල් බේඩාර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

192,4  1/2 කණුව ,

රජඇ  ම , 

මින්සන්රිය

841940466V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.06.21 2022.06.30 තනතුර අතහැර යාම

155 සබෝසප්  මසේ චන්ද්රසරි  ා/ රණපාල පිරිසවණ දිලිනි, 

ජනපදය, 

නාකියාසදණිය

747732396V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1980.10.01 2018.05.01 තනතුර අතහැර 

යාම

156 භාෂිණී සකෞෂළයා වීරස ේකර අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

රන්පත්විල ,

කහට  ද්ිගිලිය

935773318V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරි 

ස ේවය

2022.01.03 2022.07.12 ස ේවය අව න් කර 

ඇත

වයාජ උපාධි 

 හතික ඉදිරිපත් 

කිරීම

157 මඩවල ලියනසේ තුෂාර 

ප්රියශාන්ත

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

 ඳහන් කර සනොමැත 801422071V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.06.04 2013.08.13 ස ේවසයන් පහකර 

ඇත

ළමා 

අපසයෝජනය

158 මතඟදීර නන්දනී මාර/ඩඩ්ලි ස ේනානායක 

ම.වි.

 ේධ්ාරාම මාවත,

වල් ම,  

මාතර

616321781V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.01.01 2016.07.25 ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

වයාජ සල්ඛ්න 

ඉදිරිපත් කිරීම

159 මදනායක 
මුදියන්ගසේලාගේ රුවන්ති 

සුදාරිකා

සමුපකාර සංවර්ධන 

ගදපාර්තගම්න්තුව

ගනො.144, 

7 වන පටුමෙ, 

නාරන්වත්ත, 

ගේයන්ගෙොඩ

868383062V සංවර්ධන 

නිලධාරි

සංවර්ධන නිලධාරි 

ගසේවය

2016.04.11 2018.06.01 තනතුර අතහැර 

යාම



160 මදුරප්සපරුමසේ දිසන්ෂා 

ත්රිමාලි

මාර/කාටවල ක.වි චාමිකා, 

සරි ආරියවංශ 

මාවත, 

සේරදූව,

 මාතර

856624552V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2009.06.25 2018.10.17 තනතුර අතහැර 

යාම

161 මේදුමාසේ ඩිලාන් 

චන්දප්රිය සපසර්රා

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව 

(බ න්ාහිර පළාත)

74, 

ලාවුළු    ්හන්දිය 

පර  ස්තොට, 

සහොරණ

910034065V අරක්කැමි සදපාර්තසම්න්තු ත 2016.05.02 2021.07.15 තනතුර  අතහැර 

යාම

162 මධුරං  සුපුන් පනාස ොඩ ර/නීල ම සදමළ වි.  සනො.25, 

ස ේනානායක 

මාවත, 

කරදියමුල්ල, 

බලංස ොඩ

952132270V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2016.03.01 2018.04.18 තනතුර  අතහැර 

යාම

163 මනතුං  සේවයලාසේ 

ශ්රියාමලී නයනසරි 

ජයතිලක

කෑ/සදහි/ බටුවිට ම.වි. ඒ 55/2, 

පහල ම, 

පරසප්, 

රඹුක්කන

868363266V උප ගුරු   3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.05.20 2017.06.12 තනතුර  අතහැර 

යාම

164 මනන්කන්දයලාසේ 

චමිලා ප්රියදර්ශනී

කෑ/දැදි/සබලි ල 

සබෝධිරාජ මහා විදයාලය

191/2, දික්ඇල්ල, 

සහට්ටිමුල්ල

848220361V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.04.22 2016.08.28 තනතුර  අතහැර 

යාම

165 මල්ලව ජයසංහසේ ලක්මිණි 

 මන්ලතා

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,    උතුරු 

මැද පළාත

අංක 225,

කලාවැව පාර, 

සතෝනි ල ,

මරදන්කඩවල

836340671V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.06.11 2022.01.26 තනතුර අතහැර යාම

166 මහ බැසට්ියගේ සගරෝජනී පරිවාස හා  මාරක්ෂක 

ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව 

බසන්ාහිර ප ාත

251/බී, 

ෙැමුණු මාවත,

 වලාන උතුර, 

පානදුර

847750715V අරක්කැමි සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.06.03 2020.02.12 තනතුර අතහැර 

යාම

167 මහකුමාරලාගේ චතුර 
ඉසංක

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 220/33, 

පත්තිනිමාතාෙම, 

ඉහ  ගබෝමිරිය, 

කඩුගවල

860020076V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.10.01 2019.09.09 තනතුර අතහැර 

යාම

168 මහරුතුන්සන් පහලසේ 

සුධ්ර්මා ප්රියදර්ශණී 

වික්රමසංහ

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,    උතුරු 

මැද පළාත

අංක.36 , 

අළුත්වැව , 

සපොසළොන්නරුව

745053831V මුරකරු උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2015.07.13 2019.08.18 තනතුර අතහැර යාම

169 මහරුෆෆ් ්න ර්ියා අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,    උතුරු 

මැද පළාත

නිකවැව , 

 සන්වල්සපොල

845400300V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.06.30 2019.07.16 තනතුර අතහැර යාම



170 මාඩිවිලසේ අසේෂා 

 ඳසර්ණු

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

(බ න්ාහිර පළාත)

511/2, 

ශාන්ත ආනා පාර,

දළුවසකොටුව, 

සකොච්චිකසඩ්

855981882V කළමනාකරණ 

ස ේවා නිලධ්ාරී 

III

බ න්ාහිර පළාත් 

රාජය කළමනාකරණ 

ස ේවා නිලධ්ාරී ස ේවය

2010.06.15 2019.02.17 තනතුර  අතහැර 

යාම

171 මාගතොට ෙමරා ලාගේ 
පියුමි සුභාෂා විජයවර්ධන

ප ාත් ගමෝටර් රථ 

ප්රවාහන 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

(බසන්ාහිර ප ාත)

අංක 183, 

4 වන පටුමෙ,

දහම් මාවත, 

පැලැන්වත්ත, 

පන්නිපිටිය

847530588V ක මනාකරණ 

සහකාර

ප ාත් රාජය 

ක මනාකරණ 

සහකාර ගසේවය

2007.09.19 2016.12.21 තනතුර අතහැර 

යාම

172 මාදිවල ලියනසේ ප්රදීප් 

අ ංක වීරසකෝන්

ර/සීවලී ම.ම.වි.  සනො.32, 

සතෝරසවලකන්ද,
සමස ොඩවසල්ස ොඩ

, බලංස ොඩ

883020090V උප ගුරු 3  I අ ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.02.19 2018.03.18 තනතුර අතහැර 

යාම

173 මාරපන වඩුසේ චන්දිමා 

කමාරි මාරපන

ර/ෆර්  න් උ   ්විදුහල. 47/1/A, 

දුම්රිය පටුම ,

සකො ප්ැලවින්න,

 රත්නපුර.

655940669V  උප ගුරු II - 2 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1984.12.27 2009.08.08 තනතුර අතහැර 

යාම

174 මාරඹසේ දයානන්ද පළාත් පාලන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 432,

  සබෝ මාවත , 

විජයයපුර , 

අනුරාධ්පුර

591024558V න ර ශාලා 

භාරකරු

උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

1987.01.01 2019.04.11 ස ේවසයන් පහකිරිම 

සවනුවට 

 ානුකම්පිත 

විකල්පයක් 

වශසයන් විශ්රාම 

 න්වා ඇත

175 මාලිම්සේ අනුරසරි අසපොන්සු රුවන්වැල්ල ප්රාසේශීය  භාව 147,

පරු  ්ැල්ල පාර,

යටියන්සතොට

600493116V ආදායම් 

පරිපාලක

සදපාර්තසම්න්තු ත 1987.12.15 2006.04.06 ස ේවසයන් පහකර 

ඇත

විනය නිසයෝ  

මත

176 මැටිවල නයනා 

මල්කාන්ති

රේ ම ප්රාසේශීය  භාව සබොනවි ට්ා, 

රූම  ්ල

795043586V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2016.03.04 තනතුර අතහැර 

යාම

177 මැදස දර අනුත්තරා 

වවදයානී විසේරත්න

ප්රධ්ාන සල්කම් කාර්යාලය  , 

උතුරු මැද පළාත

සනො.13,

නිවා   ංකීර්ණය , 

 ද ල්පාය, 

කැකිරාව

868233532V කළමනාකරණ 

ස ේවා නිලධ්ාරී

කළමනාකරණ ස ේවා 

නිලධ්ාරි ස ේවය

2014.11.05 2021.09.29 ස ේවය අව න් කර 

ඇත

වයාජ අධ්යාපන  

 හතික ඉදිරිපත් 

කිරීම

178 මැදස දර දිනිති නිර්මාණී 

 මරතුං 

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,    උතුරු 

මැද පළාත

සී.අංක 45, 

කවුඩුල්ල , 

හිගුරක්ස ොඩ

736612755V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.11.02 2021.10.19 තනතුර අතහැර යාම

179 මිරිහාන ආරච්චිලාසේ 

අජිත් සරිවර්ධ්න

කර්මාන්ත 

සදපාර්තසම්න්තුව

253, 

සදවට පාර, 

කම්මල්පිටිය, 

ප ය්ාල

840953807V මුරකරු කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2013.06.14 2015.10.30 තනතුර  අතහැර 

යාම



180 මුණස ොඩසහේවසේ රසකා 

නිසරෝෂනී වික්රමසංහ

 ා/ ශාන්ත අන්සතෝනි 

මහා විදයාලය

“රුක්ස වන“, 

අම්සප ම, 

බේසේ ම

695280963V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1998.02.16 2015.04.18 තනතුර අතහැර 

යාම

181 මුණසංහ ආරච්චිසේ අතුල 

මුණසංහ

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

 282/12, 

ජාතික නිවා  , 

රත්නපුර පාර , 

සහොරණ

571221241V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

උතුරු මැද පළාත් ශ්රී 

ලංකා තාක්ෂණ ස ේවය

1994.08.01 2001.08.05 තනතුර අතහැර යාම

182 මුදන්නායකගේ පුබුදු 
ෙයාන්

ජන ගසෞඛ්ය 

ගදපාර්තගම්න්තුව, 

ගකො ඹ මහ නෙර සභාව

23ඒ, 

මීෙහවත්ත, 

ගදල්ගෙොඩ

861130444V මහජන ගසෞඛ්ය 

පරික්ෂක

පරිපූරක වවදය 

ස ේවය

2012.04.02 2018.09.20 තනතුර අතහැර 

යාම

183 මුදියන්ස ේලාසේ අනූෂා 

ප්රියං නී දි ානායක

කෑ/ ව්ර්ණ ජයන්ති මහා 

විදයාලය

සනො.08, 

මාසදයියාව පාර,  

මීවිටිය, 

කෑ ල්ල

707032049V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1991.05.06 2014.10.01 තනතුර අතහැර 

යාම

184 මුල්සල් විදාසනලාසේ 

රුවනි නි ං ලා 

මීසප් මසේ

බ/සුජාතා මහ විදුහල, 

බදුල්ල කලාපය

16/10, 

පහළ රජ වීදිය, 

බදුල්ල

845311668V උප ගුරු3-1 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.09.11 2014.01.24 තනතුර අතහැර 

යාම

185 මුල්සල්විදාසනලාසේ 

සදෝන මදුරිකා දිල්හානි 

සහේමචන්ද්ර

බ/සරිමල්ස ොඩ විදුහල, 

බදුල්ල කලාපය

35/2, 

බේඩාරනායක 

මාවත, 

බදුල්ල

848430153V උප ගුරු3-1 ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.12.08 2012.11.12 තනතුර අතහැර 

යාම

186 මුහම්මදු නේෆර් මුහම්මදු 

රසීන්

මාර/සදයියන්දර ජාතික 

පා ල

53/8, 

සමොන්හන්කලම, 

 ල් මුව

930032433V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.12.08 2018.01.29 තනතුර අතහැර 

යාම

187 සමරන්ඩි කංකානම්සේ 

සුනිල්

 ා/සපොල් හවිල 

ධ්ර්මරාජ ම.වි.

සරිකත, 

අංක 456/B, 

මලිත්තස ොඩ, 

බේසේ ම

620952460V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.02.01 2017.05.19 වයාජ අධ්යාපන 

 හතික ඉදිරිපත් 

කිරීම මත 

 ානුකම්පිත 

විකල්පයක් 

වශසයන් විශ්රාම 

 ැන්වීම

188 සමසහොට්ටිසේ ජිනදා නිසයෝජය කෘෂිකර්ම 

අධ්යක්ෂ කාර්යාලය, 

හම්බන්සතොට

දමනිය හ 

සකොරටුව, 

සබෝ මුව, 

හකරුසවල

521522160V කම්කරු සදපාර්තසම්න්තු ත 1998.05.15 2013.11.21 ස ේවය අව න් කිරීම වයාජ අධ්යාපන 

 හතික 

ඉදිරිපත් කිරීම



189 සමොසහොමඩ් අදුහම් 

සමොසහොමඩ් නු ්කි

මාර/පනාකඩුව ක.වි අංක 30, 

මහාමායාමාවත, 

සකොටුසේස ොඩ, 

මාතර

871000883V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.06.05 2017.09.06 තනතුර අතහැර 

යාම

190 සමොසහොමඩ් අශක්ර් හනීෆා මූලික ගරෝහල, නින්දවුර්. 23 A,  

ශ්රි මහා පත්ම පාර,

ගදහිවල.

853633879V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකාවවදය 

ගසේවය

2016.11.28 2018.01.03 තනතුර අතහැර 

යාම

191 සමොසහොමඩ් ඉ දීන් 

ෆාතිමා

කෑ/මාව/ මඩුල්සබෝව 

මු ල්ිම් මහා විදයාලය

සනො B,4/2 

සකොසට්ස ොඩ, 

සහම්මාත ම

906260670V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.09.11 2019.02.01 තනතුර අතහැර 

යාම

192 සමොසහොමඩ් ඉ ම්යිල් සයානි මූලික ගරෝහල, 

ඉර්කකාමම්.

අංක. 243/2, 

ප්රධාන පාර, 

අක්කරයිපත්තු 2.

868632208V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ගසේවය

2015.11.27 2018.03.14 තනතුර අතහැර 

යාම

193 සමොසහොමඩ් කාසම් 

 රපුන්නි ා

කෑ/දුම්මලසදනිය මු ල්ිම් 

විදයාලය

61/2A, 

 හීරා පාර,

මාවනැල්ල

647860354V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2011.08.05 2012.01.04 තනතුර අතහැර 

යාම

194 සමොසහොමඩ් නවා ් 

ෆාතිමා  ෆර්ා

කෑ/උඳුස ොඩ සදමළ මහා 

විදයාලය

H60, 

සයඹලාපිටිය, 

කෑ ල්ල

 886831757V ගුරු  හායක සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.05.28 2016.05.14 තනතුර අතහැර 

යාම

195 සමොසහොමඩ් නියා  ්

සමොසහොමඩ් නු ්කි

ගසෞඛ්යය වවදය 

කාර්යාලය , 

සම්මන්තුගරයි.

27/6 A, 

මල්ලිකාරාම 

මාවත, 

රත්මලාන.

881951525V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ගසේවය

2016.11.28 2018.01.29 තනතුර අතහැර 

යාම

196 සමොසහොමඩ් නියා  ්

ෆාතිමා ෂහිරා

කෑ/සද/ ශාන්ත සම්රි 

සද.වි.

අංක 38/1, 

නයාවල, 

මාවනැල්ල

885060749V  උප ගුරු   2-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2012.05.23 2013.09.03 තනතුර අතහැර 

යාම

197 සමොසහොමඩ් පාරි  ්

ශාර්මිලා නා ්

කෑ/සදහි/  රාස ොඩ 

මු ල්ිම් විදයාලය

75/B, 

පරු  ්ැල්ල පාර,

යටියන්සතොට.

857390369V  උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.05.11 2012.10.12 තනතුර අතහැර 

යාම

198 සමොසහොමඩ් මහබුේ අයිෂා කෑ/සදහි/  රාස ොඩ 

මු ල්ිම් ම.වි.

අංක 214, 

දඹුල්ලපාර, 

පුක්පිටිය, 

 සල්සවල

886381727V  උප ගුරු     3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.30 2014.11.27 තනතුර අතහැර 

යාම



199 සමොසහොමඩ් යූෂුප් 

සමොසහොමඩ් ෂිපාන්

කෑ/සදහි/ශ්රීවානි සද.වි. අංක 157, 

මැද කැකිල, 

සදල්සතොට

881141167V  උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.06.04 2014.11.18 තනතුර අතහැර 

යාම

200 සමොසහොමඩ් රෂීර් ආයි ා 

සබ ම්

කෑ/සදහි/ ශ්රී/ කසලයිවානි 

සද.වි.

196/3, 

කට්ටප්පුව පාර, 

 ල්හින්න, 

මහනුවර

895221732V  උප ගුරු     3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.29 2014.11.15 තනතුර අතහැර 

යාම

201 සමොසහොමඩ් රි ්කි ෆාතිමා 

රි ද්ා

කෑ/පිංසදනිය සදමළ 

විදයාලය

A2006/4, 

පරණවත්ත, 

කන්නත්සතොට

888461221V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.31 2015.02.25 තනතුර අතහැර 

යාම

202 සමොසහොමඩ් හනීපා 

ෆාතිමා අ ර්ින්

කෑ/සදහි/ යටිසදරිය සද.වි. අංක 34, 

හිේරා ම, 

සහම්මාත ම

818584229V  උප ගුරු     3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.01.04 2011.05.31 තනතුර අතහැර 

යාම

203 සමොසහොමඩ් හ න් සූෆි ස හු 

ඉ තීන්

ප්රාගේශීය ගරෝහල, 

ඉර්කකාමම්

20/9, 

මීගතොටමුල්ල පාර, 

ගකොග ොන්නාව.

851602780V වවදය නිලධ්ාරී ශ්රී ලංකා වවදය 

ගසේවය

2015.05.19 2018.12.08 තනතුර අතහැර 

යාම

204 යකපිටියසේ සරෝහිත 

ව න්ත කමාර අමරදා 

බ/සබෝ හපතන ප්රාථමික 

විදුහල, වියළුව කලාපය

උදයසරි, 

24ඒ, 

කැදැල්ල, 

මාවු  ්ාස ොල්ල

641971332V  උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1993.06.15 2017.05.30 තනතුර අතහැර 

යාම

205 යේසදහිසේ සු න්ධිම 

සේවප්රිය

හ/ සදබරවැව ජාතික 

පා ල

 ැමුණු මාවත, 

රුහුණු රිදිය ම, 

අම්බලන්සතොට

880221612V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2013.05.12 2016.04.28 තනතුර අතහැර 

යාම

206 යාපා මුදියන්ස ේලාසේ 

බේඩාරනායක 

 ම්වලේසේ බන්දුල 

කමාර ස ොඩකඹුර

බිදුණුවැව, ස ේවා 

 ං ක්රණ අභයා  

ආයතනය

අංක 191, 

ගුරුළුසපොත, 

හ ලක

812522167V බං ලා භාරකරු කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2014.01.02 2016.11.18 තනතුර අතහැර 

යාම

207 සයෝධ් සප්ඩිසේ සප්රේමලාල් 

කමාරතුං 

රුවන්වැල්ල ප්රාසේශීය 

 භාව

357/ඒ, 

තසලෝවිට, 

සදොරවක

632760850V ආදායම් 

පරිපාලක

සදපාර්තසම්න්තු ත 1989.11.01 2006.04.06 ස ේවසයන් පහකර 

ඇත

විනය නිසයෝ  

මත

208 සයෝධ්සේ උදාර  ම්පත් 

රත්නසරි

ර/ඇහැළියස ොඩ 

ධ්ර්මපාල විදයාලය

සනො.212, 

ශ්රී විපුලඥාන 

මාවත, 

ඇහැළියස ොඩ.

892510156V පා ල් කාර්යය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.06.27 2015.04.01 තනතුර අතහැර 

යාම

209 රංසදණිය ආරච්චිසේ සදොන් 

ව න්ත රංසදණිය

 මාජ ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව,             

උතුරු මැද පළාත

 ල්ලෑල්සල් ම , 

කිරි ල්වැව , 

මැදවච්චිය

792190081V කාර්යාල 

කම්කරු

උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2016.10.05 2021.04.02 තනතුර අතහැර යාම



210 රණවක ආරච්චිලාසේ 

නිසරෝෂණී රණවක

දි ත්්රික් මහ සරෝහල මී මුව 272/4, 

කිරිල්ලවල, 

වෑබඩ

845621527V සහද නිලධ්ාරී සහද ස ේවය 2009.04.01 2011.05.28 තනතුර අතහැර 

යාම

211 රණසංහ ආරච්චිසේ සුරාජි 

සපසර්රා

කෑ/සදහි/ යටියන්සතොට 

මහා විදයාලය

537/7, 

ඇල්සදනිය, 

කඩවත

726850291V  උප ගුරු3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.01.16 2010.06.17 තනතුර අතහැර 

යාම

212 රත්නම් තනහාමිබිස යි අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

දකණු අරාලි , 

වඩුසකඩ්සඩ්

795623434V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.10.05 2012.06.25 තනතුර අතහැර යාම

213 රත්නවීර පටබැඳිසේ අජිත් 

ලක්ෂ්මන් තු න්ත කමාර

දකණු පළාත් ප්රධ්ාන 

සල්කම් කාර්යාලය

සනො:150, 

“ධම්මික”, 

පරණ ොලු පාර, 

වල්ලිවල, 

වැලිෙම

860564203V රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර

දකණු පළාත් රාජය 

කළමනාකරණ 

 හකාර ස ේවය

2010.05.10 2018.06.22 ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

 ආයතන 

 ංග්රහසේ II 

කාේඩසේ 

පළමු 

උපසල්ඛ්නය 

යටතට 

 ැසනන වරදක් 

සදු කිරීම

214 රත්න ාමි ශ්රී  ේදා බ/විසේකානන්ද සදමළ 

විදුහල, බදුල්ල කලාපය

අංක 54,  

බදුල්ල පාර,

හාලිඇල

816770300V උප ගුරු3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.05.15 2014.01.21 තනතුර අතහැර 

යාම

215 රත්නායක 

මුදියනස ේලාසේ අනුෂා 

ලක්ෂ්මි රත්නායක

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්නතුව(බ න්ා

හිර පළාත)

18/2, 

මීවල, 

රුේ හවිල

805691131V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

බ න්ාහිර පළාත් 

රාජය ස ේවය 

තාක්ෂණික ස ේවය

2013.08.12 2019.01.18 තනතුර  අතහැර 

යාම

216 රත්නායක මුදියන්ස ේලාසේ 

අසශෝක රත්නායක

දැරණිය ල ප්රාසේශීය 

 භාව

සදොඩාවත්ත,

නූරිය

751184042V කාර්යාල 

කාර්ය  හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2013.08.12 තනතුර  අතහැර 

යාම

217 රත්නායක මුදියන්ස ේලාසේ 

දනුක පුෂ්පාමාල් දි ානායක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 45 , 

මාවත්සත් ම , 

කලංකට්ටිය

198833305210 පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.09 2022.09.20 තනතුර අතහැර යාම

218 රත්නායක මුදියන්ස ේලාසේ 

සයෝ යා විශව්නී රත්නායක

මූලික සරෝහල ඉර්කකාමම් 29, 

ඩී.එම්.සකොළඹ පාර, 

නාවල

905174592V වවදය නිලධ්ාරී වවදය ස ේවය 2015.11.27 2017.11.19 තනතුර අතහැර 

යාම



219 රදම්පල  මසේ රුවන් 

චාමින්ද කමාර

ති  ්මහාරාම ප්රාසේශීය 

 භාව

අංක 504, 

සදවැනි ඇළ,

මා ම පාර, 

ති  ්මහාරාමය

751230133V රියදුරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.01.01 2014.02.12 තනතුර අතහැර 

යාම

220 රනවක ආරච්චිගේ ගදොන් 
යුගර්ෂ් නීලක අනුරාධ

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ගකෝට්ගට් මහා නෙර 

සභාව

ගනො.121/35, 

සපුමල් ගපගදස, 

වැලිකඩ, 

රාජගිරිය

813093340V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.19 2019.04.29 තනතුර  අතහැර 

යාම

221 රනවැල්ල ලියනසේ දිලීප් 

මධු ංඛ්

 ාල්ල මහා න ර  භාව සනො.19/7, 

ගිං  ඟ මාවත, 

ගිංසතොට

900183615V වැඩ/ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2011.05.02 2017.05.16 තනතුර අතහැර 

යාම

222 රසන්පුර සහේවසේ දිනුෂ 

කමාර

පළාත් පාලන  හකාර 

සකොම ාරි  ්කාර්යාලය, 

මාතර

108, 

කිරිසපේද,   

බඹුවකන්ද, 

කරන්සදනිය

833353373V වැඩ ක්සෂේත්ර 

පරිපාලක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2017.05.17 තනතුර අතහැර 

යාම

223 රන්ගකොත්ගේ රණගේව දිවුලපිටිය ප්රාගේශීය සභාව ගනො.58 ඒ, 

ඉහල මඩම්පැල්ල,

මීරිෙම හරහා

681674093 V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය (බ.ප.)

2013.04.01 2018.03.12 තනතුර අතහැර 

යාම

224 රන්වල අප්පුහාමිලාසේ 

කරුණාවතී

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 959 , 

චන්දන සපොකණ,

උණ ලාසවසහර

626220126V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1990.10.03 2012.04.04 අකාර්යක්ෂමතාවය 

මත විශ්රාම  ැන්වීම

225 රන්හාමිසේ නිශාන්ත නලීන් 

කමාර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සනො.9/2, 

2 ඇළ , 

සපොසළොන්නරුව

781990175V මුරකරු උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2015.07.03 2017.11.05 තනතුර අතහැර යාම

226 රන්හිල් සප්ඩිසේ අනූෂා 

මාසනල් ගුණතිලක

කෑ/සදහි/රාජසංහ ම.ම.වි 346A, 

විසල්සේස ොඩ, 

ඇහැළියස ොඩ

848504378V උප ගුරු3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.10.15 2013.10.15 තනතුර අතහැර 

යාම

227 රවිත් නිසරෝෂණී මූලික ගරෝහල, නින්දවූර්  . ප්රධාන වීදීය, 

කාරතිවු 12.

867880615V සහද නිලධ්ාරි ගහද ගසේවය 2011.11.14 2017.02.28 තනතුර අතහැර 

යාම



228 රාජපක්ෂසේ සප්රේමලාල් 

කමාරසරි

ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

අංක.174 , 

3 කණුව , 

රාජාං නය පාර , 

තඹුත්සත් ම

 ඳහන් කර නැත ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 2011.04.06 2011.04.20 තනතුර අතහැර යාම

229 රාජරත්නම්  විසනාත් ර/සහේය  ්සදමළ විදයාලය අලුත් කෑල්ල, 

ඔසර්න්ේ ෆීල්ඩ්, 

රක්වාන

831650133V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.05.01 2016.06.18 තනතුර අතහැර 

යාම

230 රාජාතුසරයි කසේන්තිරන් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

 ායුදායි ,

මාවිඩ්ඩාපුරම් , 

සකලිපිපායි ,

යාපනය

830423877V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.10.03 2012.10.09 තනතුර අතහැර යාම

231 ගරෝහිණී ඉහ ගේ ගහෝමාෙම ප්රාගේශීය 

සභාව

345, 

ගහට්ටියාවත්ත, 

මීගෙොඩ

707163895V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.01.10 2019.05.19 තනතුර අතහැර 

යාම

232 ලංකානි රණසංහ මාර/සරොටුඹ විජයබා මහා 

විදයාලය

ස ොල්දරස දර, 

නාදු ල, 

මාතර

828502506V උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.07.28 2017.08.07 තනතුර අතහැර 

යාම

233 ලංකාමාලී ස සනවිරත්න කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සනො.28, 

රන්දහදිය මාවත,

නු සවල , 

මහනුවර

676562532V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

උතුරු  මැද පළාත් 

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2000.05.16 2008.11.07 තනතුර අතහැර යාම

234 ලං කාර මුදියන්ස ේලාසේ 

හරිත් ඉෂාර විසේරත්න

ග්රාම  ංවර්ධ්න 

සදපාර්තසම්න්තුව,             

උතුරු මැද පළාත

40 , 

කිරිමැටියාව , 

හිසදෝ ම

901620954V කාර්යාල 

කම්කරු

උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2016.10.05 2020.08.31 ස ේවය අව න් කිරීම මත්ද්රවය ල  

තබා  ැනීම

235 ලියනගේ කසුන් ලහිරු 
කුමාර

කෘෂිකර්ම 

ගදපාර්තගම්න්තුව 

(බසන්ාහිර ප ාත)

ගනො.66/ඩී/2, 

ශ්රී සරණංකර 

මාවත, 

රිලාවල.

941072453V කම්කරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.11.22 2017.12.12 තනතුර අතහැර 

යාම

236 ලියනදුරසේ නන්දන 

සමන්ඩි ්

 ාල්ල මහා න ර  භාව සනො.43/1, 

සදෝනීකවත්ත, 

මහමුදලි මාවත, 

දඩල්ල, 

 ාල්ල

762881489V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2001.12.03 2017.01.02 තනතුර අතහැර 

යාම

237 ගලච්චමන් රවිචන්ද්රන් ගකොග ොන්නාව නෙර 

සභාව

ගනො.104/189 

එෆ,් 

ඔරුගෙොඩවත්ත, 

වැල්ලම්පිටිය

750254667V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2020.06.05 තනතුර අතහැර 

යාම



238 සලොකහපු ආරච්චිලාසේ 

ශයාමලී ප්රියදර්ශනී 

සප්රේමතිලක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 34/388 , 

වැව පාර , 

අනුරාධ්පුරය

875152360V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.12.05 2018.12.16 තනතුර අතහැර යාම

239 වගිෂ මාලන් විගජ්තුංෙ කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 148/1, 

තලාගහේන, මාලගේ

893303537V ආදාහනාොර 

ක්රියාකරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2019.05.22 2019.06.07 ස ේවය අව න් කිරීම වෘත්තීය 

සුදුසුකම් සනාථ 

ගනොවීම

240 වට්ටා ගෙොඩගේ අනුරාධ 
චින්තක ගප්රේමදාස

මහරෙම නෙර සභාව ගනො.310/2, 

මාදිගවල පාර, 

ගකෝට්ගට්.

810513969V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.09.15 2019.07.04 ගසේවය අවසන් 

කිරීම

තනතුරට අදාල 

රාජකාරි ඉටු 

ගනොකිරීම, 

අධීක්ෂණ 

නිලධාරීන්ට 

අවනතගනොවීම 

වැනි ගහේතු මත

241 වඩිසවල් ස ෞරි කමාරි මූලික ගරෝහල, 

සම්මන්තුගරයි.

උඩංො 02, 

අම්පාර පාර, 

සම්මන්තුගරයි.

825413154V ස ෞඛ්ය කාර්ය 

 හයක

ගසෞඛ්යය කාර්යාල 

ගසේවය

2006.06.08 2012.05.04 තනතුර අතහැර 

යාම

242 වඩු තන්ත්රි චන්ද්රකමාර කලාප අධ්යාපන 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්ස ොඩ

කිරිඳිවැල, 

මීටියාස ොඩ

761693158V ර ායනා ාර 

ස ේවක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.02.10 2016.03.31 තනතුර අතහැර 

යාම

243 වඩු සමත්රිසේ උසේනි 

මල්කාන්ති

අම්බලන්ස ොඩ ප්රාසේශීය 

 භාව

තල් ල, 

නින්දාන

876744074V සපර පා ල් 

පාලිකා

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2017.10.29 ස ේවය අව න් කිරීම අ තය විභා  

සතොරතුරු 

ඉදිරිපත් කිරීම

244 වඩුගේ චාමි ගමොනකා 
ගපගර්රා

මීෙ/කණුවන ශාන්ත 

ගජෝෂප් ක.ේවි.විදුහල

222/1ඒ, 

පිළිඹුල, 

ගහේගන්ෙම

816973767V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2013.07.16 2018.05.01 තනතුර අතහැර 

යාම

245 වනසංහ මුදියන්ස ේලාසේ 

සුනිල් ශාන්ත වනසංහ

ර/ඇඹි/ජනාධිපති මධ්ය 

මහා විදයාලය

අංක 83/6, 

 ලපිටමඩ, 

අවි  ්ාසේල්ල.

680263833V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2005.10.14 2006.01.27 තනතුර අතහැර 

යාම

246 වනිෙගසේකර ආරච්චිගේ 
නුවන් කුමාර

මහරෙම නෙර සභාව ගනො.36/2බී, 

ආනන්ද වමත්රි 

මාවත, 

මහරෙම

853152480V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.09.15 2019.07.12 තනතුර අතහැර 

යාම

247 වන්නි ආරච්චිසේ 

ගුණතිලක

බ/පැල් හතැන්න මහ 

විදුහල

මී හකඹුරවත්ත,

වැහැර, 

කරුණැ ල

196104602790 උප ගුරු 2-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1989.09.08 2006.09.16 අකාර්යක්ෂමතාව 

මත විශ්රාම  න්වා 

ඇත

248 වන්නිනායක 

මුදියන්ස ේලාසේ  මන්ත 

වන්නිනායක

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

යාය 01 , 

පන් ල පාර , 

රාජාං නය , 

තඹුත්සත් ම

915172423V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.10.17 2021.01.30 තනතුර අතහැර යාම



249 වන්නියසං ම් විසනෝදන් මාර/සබවර්ලි සද.ක.වි මුනයික්කාඩු 

නැස නහිර, 

සකොක්අඩිසචොලයි, 

මඩකලපුව

883062310V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2017.06.07 2018.08.03 තනතුර අතහැර 

යාම

250 වරනසූරිය  මසේ  ංජීව 

කමාර

දි ත්්රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු 

මධ්ය ථ්ානය, 

සපෝේදිසවල

132/1,

ඉඳිෙහලියේද, 

ලබුදූව, 

ොල්ල

802123558V කම්කරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2017.07.03 අකාර්යක්ෂමතාව 

මත විශ්රාම  ැන්වීම

251 වර්ණකල වීරසූරිය චාමර 

 ම්පත්

නියා ම ප්රාසේශීය  භාව ඇල්ල, 

තණබේසේ ම, 

ඇල්පිටිය

880210157V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.06.12 2017.06.13 තනතුර අතහැර 

යාම

252 වලෙම කන්කානමලාගේ 
රුචිරා සජීවනී ගපගර්රා

පරිවාස හා  මාරක්ෂක 

ගසේවා ගදපාර්තගම්න්තුව 

බසන්ාහිර ප ාත

281/1,

තලවතුගහේන්පිට 

දකුණ, 

මාගකො 

776073458V අරක්කැමි සදපාර්තසම්න්තු ත 2011.11.01 2016.12.15 තනතුර අතහැර 

යාම

253 වලිමුණ සේවසේ රවිදු දිනුක 

ජයමාල්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

2316, 

3 පියවර , 

කාශයප මාවත , 

අනුරාධ්පුරය

972480673V කාර්යාල 

කාර්යය  හයක

කාර්යාල ස ේවක ස ේවය 2017.10.02 2019.09.02 තනතුර අතහැර යාම

254 වැලිෙම ආරච්චිගේ ප්රදීප් 
කුමාර

ජන ගසෞඛ්ය 

ගදපාර්තගම්න්තුව, 

ගකො ඹ මහ නෙර සභාව

33/262, 

අඹතගල් පාර,

වැල්ලම්පිටිය

831784555V කාර්යාල 

කාර්ය සහයක

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2014.10.24 2019.05.07 තනතුර අතහැර 

යාම

255 වැලිව පතිරණ දිසන්ෂ්  

කමාර

මාර/පිටබැේදර ම.වි. 778,  

අළුවන, 

වැලිව, 

සමොරවක

842954738V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.09.04 2016.11.21 තනතුර අතහැර 

යාම

256 වික්රමආරච්චිසේ වරුණ 

දසුන් වික්රමආරච්චි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක.86 , 

යාය 01, 

රාජාං නය

883264339V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.01.04 2021.03.20 තනතුර අතහැර යාම

257 වික්රමසංහ ආරච්චිසේ 

සදෝන ශිසරෝමි රුවිනා 

වික්රමසංහ

කෑ/සදහි/ මුහන්දිරම් ක.වි. 177/2, 

සප්රවත්ත පාර,

මැේදවිට, 

දසනොවිට

775262168X උප ගුරු 3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2011.06.06 2011.07.30 තනතුර අතහැර 

යාම

258 වික්රමසංහ  මාච්චිසේ 

හෂිනි ශෂිකා වික්රමසංහ

මාර/ස ොඩකඹුර ක.වි. 568/ඒ, 

සබං මුව පාර,

 ල්සදොල,

සකොටසපොල

878561600V උපගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.01 2016.06.30 තනතුර අතහැර 

යාම

259 වික්රමසංහ  ංජීව ප්රදීප් 

වික්රමසංහ

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 476 , 

සකොකාවැව ,

 ැටලාව

803462631V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.07.31 2022.06.09 තනතුර අතහැර යාම



260 විසේතුං  ලියන පටබැඳිසේ 

 ව්ර්ණකාන්ති විසේතුං 

මූලික සරෝහල- බලංස ොඩ තරුෂා, 

 ල්වල පාර, 

උඩකන්ද, 

බලංස ොඩ

636962821V පවුල් ස ෞඛ්ය 

ස ේවා නිලධ්ාරී

අතුරු වවදය ස ේවය 1992.06.05 2019.03.02  ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

අධ්යාපන 

 හතික කූඨ 

සල   ක ් 

කර ස ේවයට 

ඇතුළත්ව 

රජසේ සේතන 

ලබමින් ස ේවය 

කිරීම 

සහේතුසවන්

261 විසේසංහ ද නායකලාසේ 

භා යා මධුභාෂිනි 

බූදාස ොඩ

කෑ/සදහි/ අඹමල්ල ක.වි. බී. 3/126, 

නව මීපිටිය පාර,

මීපිටිය, 

කෑ ල්ල

866940479V උප ගුරු  3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2012.07.05 2014.03.21 තනතුර  අතහැර 

යාම

262 විතාන අරච්චිලාසේ 

මධුෂාන් කාලිං  

විතානආරච්චි

සකොළඹ මහා න ර  භාව 138, 

සවළ ාන පාර, 

බරවා විල, 

දිවුලපිටිය

931760262V ගිනිභට(බ.ප) සදපාර්තසම්න්තු ත 2016.04.01 2019.10.19 තනතුර  අතහැර 

යාම

263 විතානාච්චි ගුණවර්ධ්න 

රවීන්ද්ර රුක්මාල්

නියා ම ප්රාසේශීය  භාව 110/B, 

02 ජන වි ජය 

මාවත, 

කරුවළසතොට,

සපොරව ම

198901701168 රියදුරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.07.21 2017.08.25 තනතුර අතහැර 

යාම

264 විදාන  මසේ සකෝෂලා 

ප්රියන්ති  වික්රමසංහ

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 23 , 

රුක්මණී වත්ත , 

මහනුවර

866201439V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.04.22 2021.09.02 තනතුර අතහැර යාම

265 විදාන  මසේ  මන් 

ප්රියන්ත පුෂ්පකමාර

මාර/සයඔලාස ොඩ 

බටහිර ක.වි.

 මඟි, 

පර  ත්ැන්න, 

පිටබැේදර

710760659V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1992.09.01 1996.06.25 තනතුර අතහැර 

යාම

266 විදාන සම් ත්රි චාමරී 

රුවන්තිකා

දකණු පළාත් ප්රධ්ාන 

සල්කම් කාර්යාලය

6A, 

පවුලි  ්මාවත, 

කන්සදවත්ත, 

 ාල්ල

827750239V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

දකණු පළාත් 

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරී 

ස ේවය

2013.06.15 2018.10.15 තනතුර අතහැර 

යාම

267 විසනෝත් ප්රනාන්දුපුල්සල් කර්මාන්ත 

සදපාර්තසම්න්තුව

42, 

උඩං ාව, 

සකොච්චිකසඩ්

941871747V මුරකරු කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2017.05.15 2017.05.17 තනතුර  අතහැර 

යාම

268 වීදානලාසේ ඉන්දිරා ද 

මැල්

බ/මලිත්ත මහ විදුහල, 

බදුල්ල කලාපය

19/6, 

වැලිමඩ පාර, 

බේඩාරසවල

647170161V උප ගුරු 2-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 1984.01.02 2006.08.25 තනතුර අතහැර 

යාම

269 වීරසංහසේ හිරාන් 

කාවින්ද අල්වි ්

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්නතුව(බ න්ා

හිර පළාත)

208/ඒ, 

කනත්ත පාර, 

සමොල්ලිස ොඩ, 

වාේදූව

199512701837 සන්වාසකා ාර 

පාලක

බ න්ාහිර පළාත් 

රාජය ස ේවය 

තාක්ෂණික සනොවන

2019.07.05 2020.12.02 තනතුර  අතහැර 

යාම



270 වීරසූරිය මුදියන්ස ේලාසේ 

චාමනී බුේධිකා වීරසූරිය

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

13V/සනො .646 , 

කඩාකලත්තෑව,

කරුන්දන්කලම

905703013V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.10.22 2021.10.26 තනතුර අතහැර යාම

271 වීරස ේකර මුදියන්ස ේලාසේ 

තරිඳු ඉසරෝෂාන් විරස ේකර

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

39/2 , 

අශව්යා බැදිවැව ,

 සලන්බිදුණුවැව

852893184V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.10.26 2022.03.18 තනතුර අතහැර යාම

272 ශිවලිං ම් රති ක්මාර් කෑ/සදහි/ ශාන්ත සම්රි 

සදමළ විදයාලය

අංක :18, 

ප්රධ්ාන වීදිය,

යටියන්සතොට

781680494V උප ගුරු 3-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.05.02 2009.04.21 තනතුර  අතහැර 

යාම

273  තරදිවාකර මුදලිසේ 

ක්රිෂානි  මින්දිකා 

විසේරත්න

කෑ/සයඹලාපිටිය 

යටාලති ්  කණිෂ්ඨ 

විදයාලය

"සුනිලමාලා", 

සකොටිකාවල, 

 ලි මුව න රය

786810183V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2006.06.19 2012.02.08 තනතුර  අතහැර 

යාම

274  ේධ් විේධ් පතිරණලාසේ 

තුසත්  ලප්පත්ති

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

123/1,

පළමු පටු ම , 

2 ඇල, 

නව න රය,

සපොසළොන්නරුව

861231623V පා ල් කාර්යය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.03 2019.01.26 තනතුර අතහැර යාම

275 සපුතන්ත්රිගේ චානක කළුතර නෙර සභාව 41/23, 

වික්රමසිංහ 

ගපගදස, 

කළුතර දකුණ

893212752V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.10.01 2019.07.03 තනතුර අතහැර 

යාම

276  මන් කමාර ගුණතිලක  ක්රීඩා සදපාර්තසම්න්තුව, 

උතුරු මැද පළාත

මිහිදු මාවත , 

සපොතාසන් ම , 

අනුරාධ්පුරය

712371412V ක්රීඩා නිලධ්ාරී සදපාර්තසම්න්තු ත 1992.12.01 2009.06.24 තනතුර අතහැර යාම

277 සමන්ති වාසනා 
දිසානායක

මීෙ/මීෙමුව ශාන්ත මරියා 

විදුහල

ගනො. 101, 

සිේධාර්ථ ගපගදස, 

පීල්ලවත්ත, 

ආඩිඅම්බලම

767912552V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2002.07.15 2018.08.12 තනතුර අතහැර 

යාම

278 සමයමන්ත්රී ගලොකු ලියන 
වඩුගේ කපිල රුවන් 

කුමාර

මහරෙම නෙර සභාව ගනො. 43/3/ඒ, 

මාදිගවල, 

ගකෝට්ගට්

713381730V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 1992.10.15 2019.08.13 තනතුර අතහැර 

යාම

279  මරසකෝන් 

මුදියන්ස ේලාසේ කාංචනා 

ප්රියදර්ශණී  මරසකෝන්

ර/ඇඹි තුංකම මහ 

විදයාලය

සනො 3/4, 

අම්බලන්සතොට 

පාර, 

සූරියවැව.

906501767V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2015.11.09 2018.01.03 තනතුර අතහැර 

යාම

280  මරතුං  ආරච්චිල්ලාසේ 

නයන පේමකමාර

ප්රාසේශීය  භාව,රඹුක්කන කිරිවන්සදණිය, 

රඹුක්කන

821621542V රියදුරු රියදුරු ස ේවය 2015.12.31 2018.05.07 ස ේවසයන් පහ කර 

ඇත

වයාජ විභා  

 හතික 

ඉදිරිකිරීම



281  මීර මසනෝහර 

වැලිවිටිස ොඩ

නාස ොඩ ප්රාසේශීය  භාව 127B, 

ඕවිලාන, 

මැද කීඹිය, 

 ාල්ල

198622201532 තාක්ෂණ 

නිලධ්ාරී

දකණු පළාත් 

තාක්ෂණ ස ේවය

2014.08.14 2018.08.01 තනතුර අතහැර 

යාම

282  ම්මු ලිං ම් සරජිමන් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

272, 

සේවානම්පියති ්  

පුර ,

ති ාවැව, 

අනුරාධ්පුරය

960643151V පා ල් කාර්ය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.11.19 2022.03.30 තනතුර අතහැර යාම

283  රවන මුත්තු ක ාජිනි කෑ/සදහි/ සදහිඕවිට 

සද.ම.වි.

අංක 07, 

තුසරයිනීලවසනයි

මඩකලපුව

875692321V උප ගුරු   3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2014.01.27 2015.03.02 තනතුර අතහැර 

යාම

284  ල්පසදෝරු තුප්පහිසේ 

නිශ්ශන්ක වීරවර්ධ්න

කෑ/සදහි/ වහරක ම.වි. අංක 220/බී, 

ස ෝනසහේන, 

කඩවත

841910621V උප ගුරු   3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.05.02 2013.05.08 තනතුර අතහැර 

යාම

285 සයඔලාස ොඩ මසේ  

චමින්ද පුෂ්ප කමාර

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 233, 

ක්සෂේත්ර සභෝ  

පරීක්ෂණ 

ආයතනසේ නිල 

නිවා ය ,

මහඉලුප්පල්ලම

751192053V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

උතුරු මැද පළාත් ශ්රී 

ලංකා තාක්ෂණ ස ේවය

2006..08.01 2016.01.01 තනතුර අතහැර යාම

286 සරායිදීන් හු ්නි සමොසහසමඩ් අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

කටුකැලියාව ,

පුේසබෝ ම ,

කැකිරාව

851552952V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.02.15 2012.09.24 තනතුර අතහැර යාම

287 සරිපාලසේ තිළිණ  ංජීව 

කරුණාසරි

 ත්ව නිෂ්පාදන හා ස ෞඛ්ය 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 98 ,

සතල්හිරියාව, 

තඹුත්සත් ම

913231481V  ත්ව  ංවර්ධ්න 

උපසේශක

උතුරු මැද පළාත් ශ්රී 

ලංකා තාක්ෂණ ස ේවය

2015.11.18 2022.01.20 ස ේවය අව න් කිරීම අධ්යාපන  

සුදුසුකම් 

 ම්පූර්ණ කර 

සනොතිබිම

288 සිල්පත්චාරිගේ අගනෝෂා 
චාන්දනී ගසනවිරත්න

මීෙමුව මහා නෙර සභාව ගනො. 106/1,  

පහලෙම, 

පහ  මඩම්පැල්ල,

කටාන

846072691V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2010.09.01 2019.10.22 තනතුර අතහැර 

යාම

289 සුජීව සකෝරලසේ උඩු ම කලාප අධ්යාපන 

කාර්යාලය

සනො. 23, 

හැදිල්ලස ොඩ, 

 ා/ඇතුමසල්.

790120698V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2008.10.02 2016.12.15 තනතුර අතහැර 

යාම

290 සුදු සේවසේ මධුශංක 

ජයසංහ

න ර  භාව,කෑ ල්ල 44, 

ඔල න්කන්ද,

කෑ ල්ල.

932223503V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.04.01 2016.12.09 තනතුර අතහැර 

යාම

291 සුදුගේවගේ නිශාන්ත 
ප්රනාන්දු

කඩුගවල මහා නෙර 

සභාව

අංක 209/1, 

තලාගහේන, 

මාලගේ.

800360170 V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2012.10.01 2019.08.04 තනතුර අතහැර 

යාම



292 සුදුහකරුසේ  රත් ආනන්ද 

විසේසංහ

කෑ ල්ල ප්රාසේශීය  භාව සමොරදන, උඳුස ොඩ 703192289V වැඩ ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 1999.10.12 2019.03.15 තනතුර අතහැර 

යාම

293 ස සනවිරත්න 

මුදියන්ස ේලාසේ ක ල් 

ප්රභා ්වර ස සනවිරත්න

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,  උතුරු 

මැද පළාත

9 ඇල , 

මහ සනළුබෑව , 

හිසදෝ ම ,

අනුරාධ්පුරය

952423304V පා ල් කාර්ය 

 හයක

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.07.08 2017.04.22 තනතුර අතහැර යාම

294 ස සනවිරත්න සහේරත් 

බංඩාසේ අචලා කමාරී 

සරිස ේන ස සනවිරත්න

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

 සලන්බිදුණුවැව 

පාර ,

සීප්පුකලම

766790690V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2008.11.24 2021.07.09 තනතුර අතහැර යාම

295 ස ල්ල මහීමා අනවිරත්න මුලික සරෝහල -

මහියං ණය

බදුළු  ත්ැන්න, 

බිදුනූ වැව, 

බේඩාරසවල

620824887V  ාමානය 

කම්කරු III

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

1997.07.01 2012.03.29 තනතුර අතහැර 

යාම

296 ස ේනානායක සමොසහොට්ටි 

අප්පුහාමිල්ලාසේ 

නිලන්ති තමාරා කමාරි 

ස ේනානායක

කෑ/සදහි/ හල්ඔලුව ක.වි. ඊ 08, 

සහොසලොම්බුව, 

තුංසතොට

726973024V උප ගුරු  2-II ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2000.09.01 2014.09.02 තනතුර අතහැර 

යාම

297 ස ේරසංහ  පතිරණසේ 

චමින්ද ඥාණසේව

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

175/1, 

ආර්බී 3 ඇළ,

පලු  ද්මන, 

සපොසලොන්නරුව

760584142V මුරකරු උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

2015.07.03 2019.12.27 තනතුර අතහැර යාම

298  ම්ාසයල් සමොහම්මදු මූලික සරෝහල- කලවාන කලවාන, 

සපොතුපිටිය.

590333425V රියදුරු පළාත් රාජය රියදුරු 

ස ේවය

1993.12.01 2011.12.13  ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

විනය නිසයෝ  

මත.      රාජකාරී 

සේලාව තුලදී 

බීමත්ව අංක 227-

0137 දරණ 

ගිලන් රථය 

පැදවීම 

සහේතුසවන්

299 ෆසිනි ප්රසංජලී 
ඇල්ගලගෙොඩ

මීෙ/බටුවත්ත මහා විදුහල 477/ඒ,

නාරංගෙොඩ පාළුව, 

බටුවත්ත

866931100V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2017.07.20 2018.03.29 තනතුර අතහැර 

යාම

300 ෆාරුක් සුල්තාන් ෆාතිමා 

රුෂ්දියා

මාර/සදනියාය ශාන්ත 

මැතිේ ේවිතීක ම.වි

57/A, 

මාර හවත්ත, 

මී ඇල්ල, 

හක්මණ

875011170V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 2012.03.08 2016.02.02 තනතුර අතහැර 

යාම

301 හලහප්සපරුමසේ අවන්ති 

ලක්ෂිකා සෆොන්ස ේකා

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව,  උතුරු 

මැද පළාත

කරඹෑව , 

කලාකරඹෑව , 

ඉපසලෝ ම

936280609V  ංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී

 ංවර්ධ්න නිලධ්ාරි 

ස ේවය

2022.01.03 2022.03.07 තනතුර අතහැර යාම



302 හල්ලව පියන්කාරගේ 
තිසස් පාලිත ප්රනාන්දු

මීෙ/මූකලන්ෙමුව 

බණ්ඩාරනායක විදුහල

ගනො.11/235, 

පරණ ෙම්පහ පාර, 

වැලිපිල්ලෑව, 

ෙගන්මුල්ල

196001901004 උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ගසේවය 1985.05.15 2017.07.05 තනතුර අතහැර 

යාම

303 හළඹ නිසරෝෂ්  ංජීව බලපිටිය ප්රාසේශීය  භාව සනො.672/4/B/1, 

කරසකොළකන්ද 

පාර,

අ නකැටිය, 

කරන්සදණිය

820354729V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.08.01 2017.09.04 තනතුර අතහැර 

යාම

304 හැඩිවසර් වියන්නලාසේ 

රූපිකා දිල්ෂානි

කෑ/සදහි/ තුම්බාසේ ම.වි. අංක 28, 

ඉසුරු පිය ,

 ම්මාන පාර, 

වටරැක, 

පාදුක්ක

855083558V  උප ගුරු      3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.03.12 2014.09.18 තනතුර අතහැර 

යාම

305 හීන් පර හ කඹුරලාසේ 

දනූෂා  ඳමාලි

ප්රාසේශීය ස ෞඛ්ය ස ේවා 

අධ්යක්ෂ කාර්යාලය-

රත්නපුර.

සබෝම්බුව, 

පන් ලවත්ත, 

බලංස ොඩ.

836292146V ස ෞඛ්ය 

කළමනාකරණ 

 හකාර

පළාත් ස ෞඛ්ය 

කළමනාකරණ 

 හකාර ස ේවය

2008.03.03 2010.09.14  ස ේවසයන් පහ 

කර ඇත

විනය නිසයෝ  

මත. රත්නපුර 

ලංකා බැංකසේ 

අංක: 001127  

දරණ සචක් පත 

හා 784750166 

දරණ සචක්පත 

උප පත්රිකාව 

 ම  

වංචනිකව ලබා 

 ැනීම 

සහේතුසවන්

306 හුස ේන් ජිෆ්රි සමොසහොමඩ් 

ඉන්හාම්

PMCU, මුහම්මඩියාපුරම්. ; ප්රධාන වීදීය, 

පල්ලික්කුඩුයිරිප්පු, 

 අක්කරයිපත්තු 06.

763010813V ස ෞඛ්ය කාර්ය 

 හයක

ගසෞඛ්ය කාර්යාල 

ගසේවක ගසේවය

2007.01.05 2016.12.01 තනතුර අතහැර 

යාම

307 සහට්ටි ආරච්චිලාසේ 

නිල්මිණී නයනකාන්ති 

සහට්ටිආරච්චි

කෑ/වර/ධ්ර්මසරි 

ස ේනානායක මහා 

විදයාලය

26/1B, 

ඈ ල්ල, 

සබලි ල ( .ප)

786830583V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2005.09.19 2015.10.19 තනතුර අතහැර 

යාම

308 ගහට්ටිආරච්චිගේ විමුක්ති 
චාමර

ශ්රී ජයවර්ධනපුර 

ගකෝට්ගට් මහා නෙර 

සභාව

ගනො. 15/10, 

ගපගර්රා මාවත, 

මීගතොටමුල්ල, 

වැල්ලම්පිටිය

892553947V ගිණිභට සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.06.20 2019.02.07 තනතුර අතහැර 

යාම



309 සහට්ටිආරච්චිලාසේ ඉසුරු 

ප්රියමන්ත සහට්ටිආරච්චි

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 70/1 , 

මැදපාර , 

ඇතුමල්පිටිය

963011954V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2017.10.03 2019.09.25 තනතුර අතහැර යාම

310 ගහට්ටිගේ ගදොන් කිංස්ලි 
ගුණගසේකර

ගකොග ොන්නාව නෙර 

සභාව

අංක 270/1, 

කැ ණිමුල්ල, 

මුල්ගල්රියාව නව 

නෙරය

732370447V වැඩ/ක්ගෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2005.07.01 2019.07.12 තනතුර අතහැර 

යාම

311 සහන්නක 

මුදියන්ස ලාසේ විශාකා 

නිලන්ති සප්රේමසරි

කෑ/සදහි/ මී  ත්ැන්න 

ම.වි.

ඩී 78/1, 

යට්සටෝස ොඩ, 

කෑ ල්ල

815724291V උප ගුරු     3-I ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2007.06.25 2013.09.07 තනතුර අතහැර 

යාම

312 සහන්නායක 

මුදියන්ස ලාසේ දුමිදු 

චතුරං  සහන්නායක

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව 

(බ න්ාහිර පළාත)

58/14, 

ප  ්ර පාර,

හිඳස ොඩ, 

බදුල්ල

871710600V කෘෂිකර්ම 

උපසේශක

බ න්ාහිර පළාත් 

රාජය ස ේවය 

තාක්ෂණ ස ේවය

2013.08.12 2021.10.15 තනතුර අතහැර 

යාම

313 සහේනක රාළලාසේ සුමිත් 

දුමින්ද ගුණරත්න

න ර  භාව,කෑ ල්ල එෆ.්437, 

ඔල න්කන්ද, 

කෑ ල්ල.

870792735V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.12.31 2017.07.25 තනතුර අතහැර 

යාම

314 සහේරත් බේඩාසේ ශ්රියානී 

කමාරී සහේරත්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

389/1 , 

බඹර ල පාර , 

වාදුවැව ,

යටි ල්ඔළුව

867823930V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2013.06.12 2020.01.03 තනතුර අතහැර යාම

315 සහේරත් මුදියන්ස ේලාසේ 

ඥාණතිලක

පළාත් පාලන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

අංක 604/4 , 

මයිල   ්හන්දිය , 

අනුරාධ්පුර

620672378V කම්කරු උතුරු මැද පළාත් 

කාර්යාල ස ේවක 

ස ේවය

1987.01.01 2019.04.11 අකාර්යක්ෂමතාවය 

මත විශ්රාම  ැන්වීම

316 සහේරත් මුදියන්ස ේලාසේ 

හිමාලි  මුද්රා කමාරි සහේරත්

අධ්යාපන 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

සදත් , 

සපොලිසය අ ළ , 

ඇලහැර පාර ,

බකමුණ

877863204V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2000.03.10 2021.07.10 තනතුර අතහැර යාම

317 සහේවා කටුවන් සදනියසේ 

අතුල ප්ර ාේ

 ා/නබදව ශ්රී සුමං ල 

ම.වි.

සලොකස වත්ත, 

සපොල්පස ොඩ, 

යක්කලමුල්ල

811110655V පා ල් මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2015.10.19 2018.11.01 තනතුර අතහැර 

යාම

318 ගහේවා කන්කානමගේ 
චරිත ගපගර්රා

පෑලියගෙොඩ නෙර සභාව ගනො.147, 

වනවාසල පාර, 

කැ ණිය

801961312V ආදාහනාොර 

යන්ත්ර ක්රියාකරු

කාර්යාල ගසේවක 

ගසේවය

2002.01.01 2019.10.23 තනතුර අතහැර 

යාම

319 සහේවා සකොකාවලසේ 

මසහේෂ් සුපුන්දික ජයතුං 

මාර/තිහස ොඩ ජාතික 

පා ල

ප්රියං නී, 

සකොකාවල, 

කැකණඳුර

861523837V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2016.09.09 2017.06.10 තනතුර අතහැර 

යාම

320 සහේවා බරණිසේ සුජීව මාතර ප්රාසේශීය  භාව සනො.53, 

හාමුස වත්ත, 

වල් ම, 

මාතර

771181660V මුරකරු සදපාර්තසම්න්තු ත 2013.01.01 2018.09.07 තනතුර අතහැර 

යාම



321 සහේවා මලවිසේ කසුම්සරිද 

සල්වා

ස ෞඛ්ය ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව, උතුරු 

මැද පළාත

554/1D , 

සප්රාසදණිය පාර , 

මහනුවර

520580921V විසශේෂඥ වවදය 

නිලධ්ාරී (ප්ර ව 

හා නාරි වවදය)

ශ්රී ලංකා වවදය ස ේවය 1978.03.15 2008.09.29 තනතුර අතහැර යාම

322 සහේවා රණසංහසේ 

චන්තික සු න්ත

ර/ඇඹි ජනාධිපති ම.ම.වි. සුනිල් නිව , 

සනො 6417, 

නව න රය, 

ඇඹිලිපිටිය.

861091619V උප ගුරු ශ්රී ලංකා ගුරු ස ේවය 2010.10.08 2018.11.06 තනතුර අතහැර 

යාම

323 සහොරතල් සප්ඩිසේ 

නිහාල් රූපසංහ

න ර  භාව,කෑ ල්ල 151, 

ඔල න්කන්ද, 

කෑ ල්ල.

771450121V ස ෞඛ්ය 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2009.11.01 2017.03.06 තනතුර අතහැර 

යාම

324 සහොසරොම්බාසේ 

 ම්ලේදලාසේ මංජුල ප්රදීප් 

කමාර

ප්රාසේශීය  භාව,රඹුක්කන 15, 

අසශෝකපුර, 

දියසුනනත, 

රඹුක්කන

780162031V වැඩ ක්සෂේත්ර 

කම්කරු

සදපාර්තසම්න්තු ත 2014.10.24 2018.08.06 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 

 
එදිරිමුනි රුමේෂ් මධුෂාන් ද 
සිල්වා 

 
ම ො296, 
ධර්මවිජය නිවාස, 
ගලමගොඩවත්ත, 
කුලීමගොඩ. 

 
සංවර්ධ  නිලධාරී III 

 
මමම නිලධරයා සේබන්ධමයන් 2016 - I සටහන් 
පත්රමේ  පවූ  වාර්තාව මමිනන් වවලංු  රරි. 
 

 


