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                                     2016-1 සටහන් පත්රය 
  

මධ්යම ජයල  ලස යලයන් වය්  කජන ද  නවය  ජයල  ලස යයට ඳවය  ලන ත  ුතු නිදධ්ජයන් පිළිඳව විස් ජ 

                                                                                                                                     
අනු 
අංකය 

සම්පුර්ණ නම අම  ය ංශය / 

ල ප ර් ලම්න්ුය / 

ජ යක රි ස්ථ නය 

ලිපිනය ය තික 

හවඳුනුම්ප්  

අංකය 

 නුජ කිසියම් ලස යයකට 

අය්  නම් එම 

ලස යය 

ලස යයට 

ඳවඳුණු දිනය 

ලස යය 

න ජ කළ 

දිනය 

ලස යය අයසන් 

කිරීමට ලහ ුය 

(ලස යලයන් පහ 

කිරීම/  නුජ      

අ හවජ ය ම/ 

අක ර්යක්ෂම  

යය ලහ ුලයන්  

විශ්ර ම තවන්මම) 

 

ලස යලයන් පහ 

කලළ  නම් 

එයට ලහ ු 

1.  අටුලුගමගේ තුසිත 
ගේනුත ප්රනාන්දු 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය ගනාො:5/C,  
අරලියගස් හංදිය, 
විදනගම,  
බණ්ඩනරගම. 
 

811384208V කනර්යනක 
කනර්යය 
සහනයක III 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2011.03.09 2016.06.02 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

2.  අතුරුගිරියගේ සජීව 
අනුරුද්ධික 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
අ රනධ  රීක්ෂණ 
ගද නර්තගේ්දතුව 

74,  
ගකොස්මගද්  නර, 
කකපුගම, 
ගමොගරෝදතුඩුව. 
 

782050265V සනී නරක්ෂක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2009.11.06 2016.04.07 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ ශිෂ්ය 
කනර්ය 
දර්ශනායක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 

3.  අගේගකෝ්ද 
මුදිය්දගසේකනගේ 
දයනබ්දුක අගේගකෝ්ද 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය මැදවක, උඩුකිද, 
වැලිමඩ 
 

753233431V කනර්යනක 
කනර්යය 
සහනයක .III 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2007.07.16 2016.12.05 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

4.  අගේරත්නා ගහේරත් 
මුදිය්දගසේකනගේ 
නානමල් චතුරංග 
අගේරත්නා 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
තනනාන ති ආරක්ෂ්ක 
ගකොට්ඨනසය 
 

සියබකෑව  නර, 
මහඋස්වැව. 

832984132V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය  

2009.11.01 2016.03.24 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

5.  අමුණතැ්දගනා 
මුදිය්දගසේකනගේ 
ලික්දති කුමනරි 
ගප්රේමරත්නා මැකගක් 
 

ග ොලිස් අධිකනරී 
කනර්යනකය - 
රත්නාපුරය 

රත්නාගිරි, 
පි්දනාවක,  
බකංගගොඩ 

768661103V සංවර්ධනා 
සහකනර 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2005.10.14 2016.04.01  තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 

6.  අේගතෝනිපිල්ගකයි  
ච්දද්රගසේකරේ 

දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 
 

ගනාො. 37/10, 
කට්කුලි, 
වවුනියනව. 

600062387V රියුරු-II රියුරු ගසේවය 1993.05.01 2011.05.12 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 



7.  අරුණ නිශන්දත 
අගේසිරි සමරනානයක 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

110/4, 
අළුත්වත්ත, 
දකුණ සීුව,  
සීුව 

691270750V ජනතික 
ඒකනබද්ධතන 
ප්රවර්ධනා සහයක  

ගද නර්තගේ්දතුගත 2006.01.05 2010.09.06  ත්වීේ අවස්ද 
කිරීම 

රනජය ගසේවන 
ගකොමිෂ්්ද සාන 
රීති 01 වැනි 
කනණ්ඩගේ 98 
හන100 වග්දති 
ප්රකනරව 
 

8.  අර්සකුකසූරිය 
ජුව්දආරච්චි 
රනකකනගේ මයුරි 
ස්ගෙකන ප්රනාන්දු 

ගයෞවනා කෙයුතු හන 
නිපුණතන සංවර්ධනා 
අමනතයනංශය 

අංක 13/20, 
 ැරකුේ මනවත, 
නානගගොඩ, 
කළුතර. 
 

746530196V වයවසනයකත්ව 
සංවර්ධනා පුහුණු 
නිකධනරී 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2005.12.01 2013.03.27 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 

9.  ආදේබනවන ජිෆ්රි ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - නි්දදවූර් 

අංක 06,  
ප්රධනනා වීදිය,  
නි්දදවූර් 
 

660710191V ග්රනම නිකධනරි ග්රනම නිකධනරි ගසේවය 1994.06.20 2013.09.17 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

10.  ආරච්චි විතනරණකනගේ 
පුෂ්් කනල් 
ඥනනාවිතනරණ 

ප්රනගද්ශිය ගල්කේ 
කනර්යනකය - වැලිමඩ 

සිතුමික,  
නාව නාගරය  
අඹගස්ගදෝව 
 

750334008V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2009.11.01 2012.01.03 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

11.  ඇතීගේ බර්නානඩ් ජගත් 
ගරෝහණ ද සිල්වන  

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - ජනඇක. 

520ඒ,  
සිරිවර්ධනා 
ග ගදස, 
රනගම. 
 

662111848V ග්රනම නිකධනරී  ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 1992.10.16 2011.06.18 අකනර්යක්ෂ්මතන
වය ගහේතුගව්ද 
විශ්රනම ගැ්දවීම. 

- 

12.  ඇ්දතනිමුත්තු 
ඇ්දරිසන 
මරියන ගරගබකන 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
යටිය්දගතොෙ 

මරියන බවන්ද, 
248, 
ඉහක ගරනගගොඩ, 
යටිය්දගතොෙ. 

845382131X වැවිලි ප්රජන 
ස්දනිගේදනා 
 හසුකේ 
සකස්දනාන 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2007.09.01 2010.11.10 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 

13.  ඉඳුනිල් ගයනනි 
ගහට්ටිගේ 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - මධයම 
නුවරගේ  ළනත   

ගනාො.719/බී,  
3 පියවර,  
අනුරනධපුර 

806901164V සනමනනාය 
ලිපිකනර II 

සනමනනාය ලිපිකනර 
ගසේවය 

2004.12.01 2006.03.18 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

14.  ඉේබ්රන ගකේගේ වජීනාන ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - නි්දදවූර් 

177සී,  
නාගර ශනකන  නර,  
කල්මුණ 13 

685330989V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

1997.08.20 2009.08.20 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

15.  උතුමනගකේගේ සිතී 
රිසනනාන 

මිනිස්බක හන රැකි 
රක්ෂ්න 
ගද නර්තගේ්දතුව 

102/A,  
මරික්කනර් මනවත, 
මරුතමුග්ද. 
 

767340095V මනනාව සේ ත් 
සංවර්ධනා 
සහකනර 

ආශ්රිත ගසේවන 2005.07.15 2010.09.30 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

16.  එදිරිසිංහ කුමසනරු 
කංකනනාේගේ චේපික 

ග ොලිස් මූකස්ථනනාය 104/D,  
“බුමිු” 
 හක විටියක,  
තිහගගොඩ,  
මනතර 
 

752702608V රනජය 
කළමනානකනර 
සහකනර  III  

රනජය කළමනානකනර 
සහකනර ගසේවය 

2011.07.12 2017.05.16 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 



17.  කදිගර්ස පිල්කයි 
ගයෝගනානද්ද 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
නානවිද්දගේලි 

තනංගි  නර, 
තුරරනිකනවග්ද, 
08 
 

711190066V සංවර්ධනා 
සේබ්දධීකරණ 
නිකධනරි 

ආශ්රිත ගසේවන 2000.05.16 2009.12.04 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

18.  කදිර්ගනම තේබිරගේෂ්් 
කුමනර 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

165A,  
නාව කල්මුග්ද 
 නර, කල්කඩි  
 

731301530V සුරනබු 
නියනමක-811 

ගද නර්තගේ්දතුගත 1998.06.12 2014.11.08 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

19.  කනාකරත්නාේ 
මගහේ්දද්රරත්නාේ 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - කරච්චි 

ගනාො.147, 
සිල්වන  නර, 
වඩ්ඩනක්කනච්චි, 
කිලිගනාොච්චිය. 
 

592191946V කනර්යනක 
කනර්යය 
සහනයක 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1989.01.02 2013.05.09 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

20.  ක්දගද් ගල්කේකනගේ 
යසස් රූ සිංහ 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 
 

“රූ මනලී 
  හකමුල්ක, 
රුව්දවැල්ක 

762741130V රියුරු  රියුරු ගසේවය 2000.11.01 2011.04.20 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

21.  කස්තුරිආරච්චිගේ 
රංගනිකන සුමනලි 
කස්තුරිආරච්චි 

ආගමනා විගමනා 
ගද නර්තගේ්දතුව  

ගනාො.9/2, 
කටු ැකැල්ක, 
 බුල්ක 

722120450V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 
 

2009.02.02 2015.09.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

22.  ගක්මර්දජනී 
සුග්දත්ද 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - කරච්චි 

ගනාො. 34/1, 
තිරුවයියනරු, 
කිලිගනාොච්චිය. 

805482800V කළමනානකරණ 
සහකනර III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 
 

2011.08.01 2015.06.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

23.  ජයමන්දනා 
ගමොගහොට්ෙගේ ගදෝද 
සිසිර කුමනර 

ප්රනගද්ය ය  ගල්කේ 
කනර්යනකය - මධයම 
නුවරගේ  ළනත   
 

එේ-54, 
 ණ්ඩුකගම, 
අනුරනධපුර 

692473132V රියුරු II ආ රියුරු ගසේවය 2000.11.01 2015.08.26 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

24.  ජයරත්නා හළුගේ 
ගප්රේමදනස 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය මුු්දපිෙවත්ත, 
හපුතගල්ගම, 
හපුතගල් 
 

643650339V කනර්යනක 
කනර්යය 
සහනයක I 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1993.05.01 2016.06.02 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

25.  ජනගගොඩගේ මංගක 
සිසිර කුමනරසිරි 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

409/19,  
සමඟි මනවත, 
උඩහමුල්ක, 
නුගේගගොඩ 
 

801101267V රියුරු II “අ’’  රියුරු ගසේවය 2010.02.03 2012.04.30 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

26.  ටුෂ්න්ද ච්දදික 
නානනානයක්කනර 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - දමනා 

ග්රනම 03/B 27, 
මුවංගක, 
හිඟුරනණ 

771212867V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක II 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1999.11.01 2013.09.27 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

27.  ඩිකනනි රුක්මනලි 
ධර්මරත්නා ගේවැල්වක 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය අංක 398/1, 
වනාවනසක, 
කැළකය 
 

757912864V සිවිල් සහනයක 
(ග ොත් 
තබ්දනාන) 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2007.10.01 2009.03.30 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 



28.  තනූෂ්න රනගේ්දද්රේ දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 

අේමන්ද 
ගකෝවිල්කඩි, 
වනතිරි, 
කරගවඩ්ඩි. 
 

785684125V සංවර්ධනා 
නිකධනරී-III 

සංවර්ධනා නිකධනරී 
ගසේවය 

2013.07.02 2014.06.30 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

29.  තකහිටියන 
ගමරනකකනගේ  ත්මසිරි 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය ව්දනි 
රස්නානයකපුර, 
නිකවැරටිය 

652813674V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක III 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1999.08.02 2016.07.25 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ ශිෂ්ය 
කනර්ය 
දර්ශනායක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 
 

30.  ගත්දගමොලි ශ්රී 
කන්දද්ද 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - කරච්චි 

තිරුවයියනරු, 
කිලිගනාොච්චිය. 

647721389V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර II 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 
 

1997.01.27 2010.01.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

31.  ගදෝද කුමුු තරංග 
බණ්ඩනර ගනල්කගේ 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අ්දවනරම,  
මනවනාැල්ක 

723021493V සුරනබු 
නියනමක-749 
 

ගද නර්තගේ්දතුගත 1998.06.12 2010.09.20 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

32.  ගදෝද  රණගේ 
චේපික නිශන්දත 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - එරනවූර් 

28/1,  
වැලිපිල්ක, 
කහගගොල්ක, 
දියතකනව 
 

771831419V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක  

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2010.11.24 2012.10.22 තනාතුර හැර 
යනම 

- 

33.  ගදෝද  නලිත උදිත 
මංගක රණසිංහ 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

ච්දද්රවනස,  
ඇල්ක ගම,  
දියතකනව 
 

672311314V ජනතික 
ඒකනබද්ධතන 
ප්රවර්ධනා සහයක 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2006.01.09 2008.12.05 තනාතුර අත හැර 
යනම 

- 

34.  ගදෝද රනිල් ප්රසනද් 
සමරනානයක 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- 
රුව්දවැල්ක 

543/2,  
වැ්දදක,  
රුව්දවැල්ක 
 

813120712V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2012.05.21 2013.09.17 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

35.  නාලී්ද අක්මීමනා ගගොඩනාැගිලි 
ගද නර්තගේ්දතුව 

725/2 ඒ, 
මංකඩ  ්දසක 
 නර,  
කඩවත. 
 

771940129V සැකසුේ ශිල්පී ශ්රී කංකන තනක්ෂ්ණ 
ගසේවය 

2002.10.01 2012.12.18 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 

36.  නාල්කන හ්දදිගේ සුාද්රන  ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
ත්රස්තවනී  විමර්ශනා 
දිසනව 

ගදොඩේ නය, 
ඌරව,   
ගරොටුඹ 

715321157V සනී නරක්ෂක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2012.01.01 2016.02.29 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

37.  නානනානයක්කනර වසේ 
ගතලිකඩ 
 ල්ලියගුරුගේ සඳු්ද 
කුමනර 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව- 
විගශේෂ් කනර්ය 
බකකනය 

14,  
පීෙර් මනවත, 
කිරිවැල්කගහ 
ගදනිය, 
ගිනිමැල්කගහ 
 

871342393V සනී නරක්ෂක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2012.05.02 2016.02.07 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 



38.  නාැකැත් ුරයකනගේ 
කරුණනරත්නා 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- 
වරකනග ොළ 

ඩී 143, ගවරළු 
ගගොල්කවත්ත, 
අකේව 
 

573014243V ග්රනම නිකධනරි ග්රනම නිකධනරි ගසේවය 1978.04.03 2013.09.30 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

විනාය 
නිගයෝගයක් 
මත 

39.   ත්තිනිකුට්ටිගේ රුවනි 
ගඩලුකන නිෂ්නමික 
ගනාෝනිස ්  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

ගනාො.103,  
නුගවැක  නර, 
කටුවපිටිය,  
මීගමුව 
 

697472843V  ර්ගේෂ්ණ හන 
සංවර්ධනා 
සහකනර 

ආශ්රිත ගසේවය 2005.10.06 2013.06.18 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

40.   රණමනනාගේ මල්ලිකන 
 රණමනනාගේ 

විදනතන සේ ත් 
මධයස්ථනනාය - 
කැස්බෑව 

දළදන මනවත, 
ගදල්ගමුව,  
කුරුවිෙ 
 

678101060V කනර්යනක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2010.10.15 2014.02.11 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

41.   නරිග්දෂ්්ද දිනුෂ්්කන  ප්රනගද්ශිය ගල්කේ 
කනර්යනකය - ලුණුගක 

14 කණුව  
බිබික  නර,  
 ස්සර 
 
 

945162783V රනජය 
කළමනානකනරණ 
සහකනර 

රනජය 
කළමනානකනරණ 
සහකනර ගසේවය 

2015.09.15 2016.05.25 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

42.  පිරබනහර්ද කල් නාන දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - මුකතිේ 

වනට්ටු අංක -01, 
මුල්ලියවරක. 

817581307V රනජය 
කළමනානකනරණ 
සහකනර 

රනජය 
කළමනානකනරණ 
සහකනර ගසේවය 
 

2011.04.18 2014.12.08 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

43.  පුවග්ද්දද්ර්ද 
ජිග්ද්දද්රන 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
නානවිද්දගේලි 

23,  
යනඩි  නර,  
කල්මුණ 
 

793381530V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 
III 
 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2001.03.23 2005.05.25 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

44.  ප්රානෂ් ්ප්රිය්දත 
ගුණතිකක 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - මධයම 
නුවරගේ  ළනත   

ගනාො.519/23,  
ජය්දති මනවත, 
අනුරනධපුර 
 

720153955V ලිපිකරු II සනමනනාය ලිපිකනර 
ගසේවය 

1993.11.01 2005.12.07 ගසේවගය්ද  හ 
කර ඇත. 

අංක 95272/01 
නාඩුව අනුව 

45.  ගේරේ කේ 
ඩඩ්ලිකර්ද 

දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 

සිල්වන  නර, 
වඩ්ඩකච්චි 

760024309V කළමනානකරණ 
සහකනර -II 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

1998.05.07 2007.02.27 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

46.  බස්නානයක 
මුදිය්දගසේකනගේ අජිත් 
ඉ්දු  

ගද්ය ය රවදය 
අමනතයනංශය 

 ණ්ඩුකගම, 
අනුරනධපුර 

760324728V උදයනනා කේකරු කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2005.03.15 2010.04.23 තනාතුර අතහැර 
යනම 

 

47.  බනකක්රිෂ්්ණ්ද 
සසිකුමනර් 

 ළනත් අධයන නා 
කනර්යනකය - හැේද 

06, 
වනිගගසේකරපුර, 
ගකොෙගක. 

833323776V වැවිලි ප්රජන 
ස්දනිගේදනා 
 හසුකේ 
සකස්දනාන 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2007.09.01 2010.06.30 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 

48.  බනකගේ ගනාොගහොත් 
ගහේවනගගොයි ගගොඩගේ 
ජයන්ද කක්මනල් 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
ගදවිනුවර 

 ැකවත්ත,  
තකල්ක උතුර, 
කැකණුර.  
 

803610800V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 111 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.06.11 2015.06.17 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 



49.  බුද්ධික සුදර්ශනා 
ගද්ගේ්දද්ර 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

B 43/1,  
දලුේගක,  
රඹුක්කනා 
 

760862665V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2001.01.01 2010.01.09 තනාතුර අත හැර 
යනම 

- 

50.  මැටිවක කුඹුගර් 
රනජ ක්ෂ් නිමල් 
කරුණනතිකක  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 9/1,  
මල් නනා,  
ගක්දගල්ක. 
 

640043474V රියුරු I ඒකනබද්ධ රියුරු 
ගසේවය 

1991.10.15 2012.07.27 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

විනාය නිගයෝග 
මත 

51.  මැකක්ආරච්චිගේ 
චි්දතක විමල් මැකක් 
ආරච්චි 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
විගශේෂ් කනර්ය 
බකකනය 

503/B,  
ගගෝවි්දදක, 
පිළිමතකනව  

673464033V සනී නරක්ෂක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2009.05.25 2016.02.26 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ ශිෂ්ය 
කනර්ය 
දර්ශනායක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 

52.  මුත්තු සුානෂිණී  ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- අඹගමුව 

අංක 23,  
දියසිරිගම,  
දික්ඔය 
 

726920656V ග්රනම නිකධනරි ග්රනම නිකධනරි ගසේවය 1999.11.03 2013.12.10 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

විනාය නිගයෝග 
මත 

53.  ගමොගහොමඩ් ජවුෆර් 
ගමොගහොමඩ් සර්ජු්ද 

මිනිස්බක හන රැකි 
රක්ෂ්න 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 35, 
බංගකනවත්ත,  
ලුණුගක 

921960638V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2012.03.01 2014.05.26 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

54.  ගමොගහොමඩ් ෂ්හීඩ් 
ගෆගරෝසන 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
ඉරක්කනමේ 

196,  
 ල්ලි  නර, 
වරි ත්දගච්නා 1 

807683086V ග්රනම නිකධනරි - 
III 

ග්රනම නිකධනරි ගසේවය 2009.03.02 2015.01.28 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

55.  රංජිත් කුමනරගම ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - කේගක 
 ල්ගල්ගම 

ගනාො.1/9 , 
රනවණනගම,  
කේගක,  
 ල්ගල්ගම 

732382798V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර II 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

1994.05.02 2012.10.18 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

ශ්රී කංකන 
 රි නකනා 
ගසේවගේ 3 වනා 
 ්දතියෙ බඳවන 
ගැනීගේ සීමිත 
තරඟ විානගගේ 
විෂ්යනනුබද්ධ 
අධයයනා ප්රශ්නා 
 ත්රය අයථන 
ගකස කබන 
ගැනීම 

56.  රණතුංග ආරච්චිගේ 
කක්ෂ්්ම්ද ජයවීර 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
ත්රස්තවනී  විමර්ශනා 
ගකොට්ඨනසය 

313/77, 
වකේවත්ත, 
හංසගිරිය, 
ගේ හ 
 

573112334V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2001.08.01 2016.04.18 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

57.  රණවක ආරච්චිකනගේ 
සමරතුංග ග ගර්රන 

ජනතික උද්භිද උදයනනා 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 73,  
මැදපිටිය,  
ගදොළුව 

762702614V වැඩසෙහ්ද 
සහකනර 

ආශ්රිත ගසේවන 2005.08.01 2016.02.03 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

58.  රණසිංහ 
මුදිය්දගසේකනගේ 
ගබලිගක ගගදර ඉ්දුක 
පුෂ්් කුමනර බණ්ඩනර 
වෑත්තෑව 

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

163/ඒ, 
වතුරකුඹුර,  
මුරුතකනව 

750440053V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක  

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2008.12.26 2014.01.20 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ 
අධයන නා 
සහතිකයක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 



59.  ර්දගකෝදගේ නානකක 
චමි්දද ජයවර්ධනා  

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 194, 
ගදොඹවක  
උඩුගේ ක 

781164628V සුරනබු 
නියනමක-1006 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2001.06.02 2015.08.12 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

අල්කස් 
ගචෝදනානවක් 
සේබ්දධව 
වරදකරුවීම 

60.  රමයන නිල්මික 
අර්නාස්ට් 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

අංක 94, 
රත්ඕවිෙ, 
 ල්ගල්කුඹුර, 
බකංගගොඩ 

735122916V ජනතික 
ඒකනබද්ධතන 
ප්රවර්ධනා සහයක 
II 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2006.01.09 2011.08.18 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

61.  රනජකරුණන ම්දත්රීගේ 
ජිනානදරී කුමනරි 
මහනනානම 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- 
ගකොත්මගල් 

ඩී/61,  
රේගබොඩගම, 
රේගබොඩ 

845592721V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2011.04.11 2015.06.26 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

62.  කක්ෂ් මුදිය්දගසේකනගේ 
අසංක සංජීව 

ගගොවිජනා සංවර්ධනා 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
මහනුවර 

අංක 233/4, 
අ්දතරගම, 
 ට්ටියනවත්ත 

840634256V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.03.05 2015.04.22 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

63.  කක්හවඩි ගගදර ශන්දත 
බණ්ඩනර විගේගසේකර 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- 
ගකොත්මගල් 

ගැමුණුගක,  
ඔසුසක,  
මනගවක,  
මනස්ගවක 

633311773V ග්රනම නිකධනරි ග්රනම නිකධනරි ගසේවය 1994.03.01 2014.03.24 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

විනාය නිගයෝග 
මත 

64.  වඩිගේලුපිල්ක 
සතීස්කුමනර් 

දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 

කස්කුරියර් වීදිය, 
යන නාය. 

731510601V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර II 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

1997.10.10 2003.05.14 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

65.  වනාසිංහ 
මුදිය්දගසේකනගේ සනාත් 
සමරජීව 

ගගොවිජනා සංවර්ධනා 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
ග ොගළෝදනාරුව 

17/17,  
ගරොෙවැව, 
ගල්ඔයහංදිය 

722954106V කෘෂිකර්ම 
 ර්ගේෂ්ණ හන 
නිෂ්් නදනා 
සහකනර 

ගද නර්තගේ්දතුගත  2000.01.03 2011.10.09 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

ළමන 
අ ගයෝජනා 
සිද්ධියක් 
සේබ්දධගය්ද 
අධිකරණය 
මඟි්ද 
වරදකරුගවකු 
කිරීම 

66.  වකකඩ අතනවුදගේ 
සම්දත කුමනර  

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- 
ගකොගකෝදනා 

මැදවත්ත, 
දන ග්ද, ඕමල්ගේ 

870015550V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.09.24 2014.11.13 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

67.  වකගම 
කංකනනාේකනගේ සරත් 
කුමනරසිරි 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

 හක දයිගක 
නාන නවක, 
අවිස්සනගවල්ක 

671340043V සුරනබු ගකෝප්රල් 
-607 

ගද නර්තගේ්දතුගත 1991.07.15 2009.01.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

68.  වකගගොඩ ආරච්චිගේ 
රුව්ද කල්  සිරිගසේනා 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 15, ජනතික 
නිවනස ගයෝජනාන 
ක්රමය, කිරඳිවක 

801490468V සුරනබු 
නියනමක-874 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2001.06.02 2009.09.17 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

අල්කස් හන 
දූෂ්ණ විමර්ෂ්ණ 
ගකොමිෂ්්ද 
සානව විසි්ද 
 වරනා කද 
නාඩුගේ සියලු 
ගචෝදනානවකෙ 
වරදකරු වීම 
 



69.  වැෙඅස්ගසේ ගගදර 
අගේරත්ක බණ්ඩන 

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

ක්දදැත්ත, 
උඩගම, අෙබනගේ 

661781807 V කේකරු ගද නර්තගේ්දතුගත 2009.11.01 2014.12.11 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ  නසල් 
හැර යනගේ 
සහතිකයක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 

70.  වැල්ගක කංකනනාේගේ 
තුෂ්නර කුමුු 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
තංගල්ක ග ොලිස් 
ස්ථනනාය 

අංක 70/A, 
ලියනාගහවත්ත, 
ගගොඩවනනාගගොඩ, 
තංගල්ක. 

733364599V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1993.05.01 2016.02.25  ත්වීම අවස්ද 
කිරීම 

වයනජ ශිෂ්ය 
කනර්ය 
දර්ශනායක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 

71.  විජයරනසන අකල්යන දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - මුකතිේ 

කනුක්කනනි 
නාැගගනාහිර, 
මුල්ලියනවගකයි. 

716452972 V කළමනානකරණ 
සහකනර 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2000.10.23 2014.02.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

72.  විගේගකෝ්ද 
මුදිය්දගසේකනගේ 
ගහේරත් නිශ්ශංක  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

ඕ ල්ගක, 
මනතගල් 

672050154 V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක II 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1999.11.01 2012.05.10 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

73.  විගේසිංහ ගද්වකයනගේ  
ච්දදනා අනුර කුමනර 
විගේසිංහ 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

ගුරුගල්ග ොක, 
බඹරගම, 
හකහි්දනා 

733091827V සුරනබු රියුරු ගද නර්තගේ්දතුගත 2006.11.01 2010.11.10 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

 ත්වීේ කබන 
ගැනීම සඳහන 
වයනජ 
අධයන නා 
සහතික 
ඉදිරි ත් කිරීම 
නිසන  රිවනස 
 ත්වීම අවස්ද 
කිරීම 

74.  විදයන කක්ෂ්්ම්ද ජූඩ් දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 

ගනාො. 68, ඩී-10, 
උරුත්තිරපුරේ 

858470595V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර -III 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2011.04.20 2013.10.10 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

75.  වීරගකෝ්ද 
මුදිය්දගසේකනගේ 
බුද්ධික චතුරංග 
ජයගසේකර 

විගශේෂ් කනර්ය 
බකකනය 

ඊ 84/1, ජනා දය, 
ක්දනා්දගතොෙ. 

941913083V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක III  

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2013.07.01 2017.06.15 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

වයනජ ශිෂ්ය 
කනර්ය 
දර්ශනායක් 
ඉදිරි ත් කිරීම 

76.  ශිගරෝමන නික්දති 
කලීල් 

විදයන තනක්ෂ්ණ හන 
 ර්ගේෂ්ණ 
අමනතයනංශය 

362/10, 2/1, 
ගදමෙගගොඩ  නර, 
ගකොළඹ 09. 

685470233V විදයන හන 
තනක්ෂ්ණ 
නිකධනරි 

ආශ්රිත ගසේවය 2000.05.16 2014.12.19 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

77.  රශක්දති 
බිරු්දතනව්ද 

ගගොවිජනා සංවර්ධනා 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
යන නාය 

12/41, 
ක්දනාතිඩ්ඩි 
 ටුමග, යන නාය 
 

846962220V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.07.04 2015.07.08 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

78.  සතයනානද්ද සුගර්ෂ්් 
කුමනර 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 14/3, 
උඩතට්ටු  නර, 
මඩකකපුව 
 

761990616V සුරනබු 
නියනමක-947 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2001.06.02 2009.11.02 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

79.  සපුමල් චතුරංග 
වකේවත්ත 

විුලිබක හන බකශක්ති 
අමනතයනංශය 

අංක 72, 
මහබුත්ගමුව, 
අංගගොඩ 
 

832410918V කනර්යනක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2011.08.01 2015.01.13 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 



80.  සබනරත්නාේ ගේකකන ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
පුුකුඩුඉරිේපු 

54/21, ගේකරිය 
 ටුමග, 
ස්දදිලිේ නයි, 
යන නාය. 
 

846562389 V ග්රනම නිකධනරී ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 2013.07.20 2015.08.11 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

81.  ස්දදිරගසේකරේ 
ගේකකන 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
පුුකුඩුඉරිේපු 

ඒ.ජී.ඒ මනවත, 
ගනාඩියනකනඩු, 
වැල්වැටිතුගරයි, 
යන නාය. 
 

867641314V ග්රනම නිකධනරී ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 2013.07.02 2015.08.08 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

82.  සිරිසූරියගේ ගරොහන්ද 
ප්රස්දනා ප්රනාන්දු 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව - 
ග ොලිස් මූකස්ථනනාය 

326,කුගර් මනවත, 
රත්වත්ත, වකනනා, 
 නනාුර 
 

790790863V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2008.07.01 2016.02.25 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

83.  සිවනිශන යගසෝධර්ද මිනිස්බක හන රැකි 
රක්ෂ්න 
ගද නර්තගේ්දතුව 

 රණ  නර, 
ගකෝ නයි දකුණ, 
ගකෝ නයි 
 

807421418V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.04.02 2016.02.25 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

84.  සිව නදේ 
තිරුච්ගච්්දතුර්ද 

මිනිස්බක හන රැකි 
රක්ෂ්න 
ගද නර්තගේ්දතුව 

 ්දනිපුකේ, 
 ණ්ඩත්තරිේපු. 

852701854V සංවර්ධනා 
නිකධනරි 

සංවර්ධනා නිකධනරි 
ගසේවය 

2013.07.02 2014.04.07 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

85.  සිවරනසන මයූරි ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය -
මැරිෙයිේ ත්තු 

8 වනා සැතපුේ 
කණුව, අකේපිල් 

907622370 V ග්රනම නිකධනරී ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 2014.06.10 2014.11.06 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

86.  සීතන හැ්දනාදිගේ 
බ්දුක සනගර 

නිගයෝජය ඉඩේ 
ගකොමසනරිස් 
කනර්යනකය, 
ග ොගළෝදනාරුව 

එගගොඩවනක්දද, 
ගකොස්ගගොල්ක, 
අකුරේගගොඩ,  
මනතගල් 
 

851013962V මුරකරු ගද නර්තගේ්දතුගත 2014.11.21 2015.06.25 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

87.  සීනි මුහේමුු යනසීර් ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
අඩ්ඩනකච්ගච්නා 

88 A, 
ඕ.පී.ඒ. නර, 
ඔලුවිල් - 06 
 

800201772V කනර්යනක කනර්ය 
සහනයක 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2005.07.01 2014.05.21 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

88.  සුච්දද ආරච්චිගේ 
ච්දද්රදනස 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය -  
අගකවත්ත 

මනනානගනා ගගදර, 
ග ොලීසිය අසක, 
මීගහතැ්දනා. 
 

651341620V ග්රනම නිකධනරී I ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 1992.10.16 2014.07.02 අකනර්යක්ෂ්මතන
වය ගහේතුගව්ද 
විශ්රනම ගැ්දවීම. 

- 

89.  සුජිතන සූරියකුමනර්ද දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - 
කිලිගනාොච්චිය 

ගනාො.38, 
සිවනාගර්, 
උරුත්තිරපුරේ 
 

796470780V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර II 

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2001.10.01 2014.03.31 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

90.  සුුහකුගර් ගගදර අමික 
උදයකන්දත සමරසිංහ  

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය -  
රඹුක්කනා. 
 

 රගේ, රඹුක්කනා. 800272980V ග්රනම නිකධනරී II  ග්රනම නිකධනරී ගසේවය 2001.12.03 2014.11.13 තනාතුර අතහැර 
යනම. 

- 



91.  සුනිල් ගනමිණී 
වික්රමසිංහ  තිරණ  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

උඩගවකවත්ත, 
වරනක්දද. 

640061124V වයනේති නිකධනරි 
II  ්දතිය 

ශ්රී කංකන තනක්ෂ්ණ 
ගසේවය 

1987.01.01 2014.10.01 අකනර්යක්ෂ්මතන
වය ගහේතුගව්ද 
විශ්රනම ගැ්දවීම. 
 

- 

92.  සු්දදරමූර්ති රමනා්ද දිස්ත්රික් ගල්කේ 
කනර්යනකය - මුකතිේ 

වනට්ටු අංක -05, 
කුමුකමුගනායි 
නාැගගනාහිර, 
කුමුකමුගනායි. 
 

813572940V රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර  

රනජය 
කළමනානකරණ 
සහකනර ගසේවය 

2011.08.10 2014.01.20 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

93.  ගසයිු ගමොහඩ් ෆසනල් 
ගමොහමඩ් 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක p 11 
සූ.වි.නිවනස 
හේබ්දගතොෙ 

643442850V සුරනබු  රීක්ෂ්ක ගද නර්තගේ්දතුගත 1991.11.02 2015.05.01 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

ගමොනාරනගක 
මහනධිකරණ 
ගේ අංක 
42/2014 
අ රනධ නාඩුගේ 
තී්දුව අනුව 
බර තක වැඩ 
ඇතිව අවුරුු 
06ක් සිරදඩුවේ 
නියම කිරීම  
 

94.  හතරසිං ගකොඩිතුවක්කු 
ප්රිය්දත ගකොඩිතුවක්කු 

ශ්රී කංකන ග ොලීසිය 07, වරනපිටිය, 
කුණ්ඩසනගල් 

712243559V ස්ථනනා කේකරු ගද නර්තගේ්දතුගත 2008.07.01 2011.12.05 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

රනජය ගසේවය 
අ කීර්තියෙ 
 ත්වනා අයුරි්ද 
හැසිරීම 
 

95.  හඳු්දගේ උ ශන්දත 
ප්රගබෝධ්ද 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව- 
විගශේෂ් කනර්ය 
බකකනය 

433, ගල්වැටිය, 
බෙහිර 
උේගල්ගබොඩ, 
ගේ හ 
 

780750804V සනී නරක්ෂක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය  

2012.12.05 2016.03.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

96.  හපුගකොටුගේ ගහේරත් 
මුදිය්දගසේකනගේ අනුර 
විගේරත්නා බණ්ඩනර 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

පුබුු 99, අංකුඹුර 
 නර අකවතුගගොඩ 

650122372V සුරනබු රියුරු ගද නර්තගේ්දතුගත 2005.07.08 2010.09.30 ගසේවගය්ද  හ 
කිරීම 

විෂ්මනචනර 
හැසිරීම 
ගහේතුගව්ද 
අනියේ  ත්වීම 
අවස්ද කිරීම 

97.  හල් වත්තගේ සෑේ 
ඉේග්දෂියස් පීරිස් 

ග ොලිස් 
ගද නර්තගේ්දතුව- 
ග ොලිස් මූකස්ථනනාය 
 

ගනාො.19, ශ්රී වික්රම 
 නර, වනද්ුව 
 

723530695V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

1994.05.01 2016.01.05 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

98.  ගහ්දදනුර රවී්ද 
කක්මනල් ද ගසොයිසන 

විගද්ශ ආධනර හන 
අයවැය අධීක්ෂ්ණ 
ගද නර්තගේ්දතුව 

අංක 527, මීගමුව 
 නර,  ලුගහගවක, 
කටුවැල්ගල්ගම 
 

762772396V රියුරු11 “අ” රියුරු ගසේවය  2007.05.14 2010.12.23 තනාතුර අතහැර 
යනම 

  



99.  ගහේරත් ඒකනානයක 
මුදිය්දගසේකනගේ 
ඉඩගේ වකේගේ දිනූෂ් 
ප්රියංකර ඒකනානයක 

සුරනබු 
ගද නර්තගේ්දතුව 

120/2,කපුවත්ත,
මනංගගොඩ , 
මැදමහනුවර 

781783943V සුරනබු 
නියනමක-749 

ගද නර්තගේ්දතුගත 1998.06.12 2012.06.01 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

100.  ගහේරත් 
මුදිය්දගසේකනගේ 
අරුණ සශ්රීක ගහේරත්  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

ගනාො.54, 
සනදික්කනවත්ත, 
වට්ෙේ ක, 
පිළිමතකනව 
 

862963490V වයනේති නිකධනරි 
III  ්දතිය 

ශ්රී කංකන තනක්ෂ්ණ 
ගසේවය 

2013.02.15 2014.05.10 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

101.  ගහේරත් 
මුදිය්දගසේකනගේ 
ච්දද්රගසේනා 

ජනතික සහජීවනාය, 
සංවනද හන රනජය ානෂ්න 
අමනතයනංශය 

යනය 9/124/2,         
49 කණුව,  
අරනවත්ත, 
මහියංගණය 
 

621633651V ජනතික 
ඒකනබද්ධතන 
ප්රවර්ධනා සහයක 
II 

ගද නර්තගේ්දතුගත 2006.01.09 2010.11.10 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

102.  ගහේරත් 
මුදිය්දගසේකනගේ කලිත් 
සඳරුව්ද කුමනර 
ගහේරත් 

ගකගගදර තුේ ග්ද 
විදනතන සේ ත් 
මධයස්ථනනාය 

ගනාො.03A, 
බුකත්වත්ත, 
කළුවනා,උඩුව, 
ගකගගදර. 

931131591V කනර්යනක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2015.06.01 2015.07.08 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

103.  ගහේවන ලුනුවිකගේ 
චමිකන දර්ශනී  

අ නායනා කෘෂිකර්ම 
ගද නර්තගේ්දතුව 

4 වනා හරස්  නර, 
සමගි මනවත, 
වල්ගම, මනතර 

776411680 V  ර්ගේෂ්ණ හන 
සංවර්ධනා 
සහකනර 

ආශ්රිත ගසේවය 2005.08.02 2014.11.10 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

104.  ගහේවන ගෆෝදගසේකනගේ 
චමි්දද ප්රී ේ 
පුෂ්් කුමනර 

ප්රනගද්ය ය ගල්කේ 
කනර්යනකය- ගලිගමුව 

165, 
ක්දසකගමුව, 
රඹුක්කනා 

801660879V සනී නරක්ෂ්ක 
කේකරු 

කනර්යනක ගසේවක 
ගසේවය 

2011.06.16 2013.06.03 තනාතුර අතහැර 
යනම 

- 

 

                                                                                                                                                                                                     



උපලේඛන අංක 02 

පළාත් රාජ්ය  ල ේවලෙන් ඉවත් කරන ලද නැවත රජ්ලේ ල ේවෙට බඳවා ලනොගත යුතු 
නිලධරෙන් පිළිබඳ වි ්තර 

 
අනු 

අංකෙ 

 ම්පුර්ණ නම අමාතයාංශෙ / 

ලදපාර්තලම්න්තුව 

/ රාජ්කාරි 

 ්ථානෙ 

ලිපිනෙ ජ්ාතික 

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 කිරීම/ 

තනතුර      

අතහැර ොම/ 

අකාර්ෙක්ෂම

තාවෙ 

ලහේතුලවන්  

විශ්රාම 

ගැන්වීම) 

ල ේවලෙන් පහ 

කලළේ නම් එෙට 

ලහේතු 

1.  අක්මීමන 
ලියනආරච්චිගේ 
ග ොන් නදීක ක ාංචන 

කැළණිය ප්ර ගියය 
සභ ව 

58/03B, 
අමුණුග ොඩ, 
ඉඹුල්ග ොඩ. 
 

803163979V ආ  යම් 
පරිප ලක II 

බස්න හිර පළ ත් 
ර ජ්ය ගස වය  

2011.08.01 2015.11.02 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

2.  අ ලවත්තගේ 
ජ්ස්ටින්  

මහන ර සභ ව,  
අනුර ධපුරය. 

පලු ස්වැව ප ර, 
උළුක්කුලම, 
මහබුලන්කුලම. 

ජ් තික 
හැඳුනුම්පත් 
අාංකය 
සඳහන්ව 
ගනොමැති බව 
 න්ව  ඇත. 

ක ර්ය ල 
ක ර්යය 
සහ යක  

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

1999.11.01 2008.01.31 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

3.  අතපත්තු  ල්ලත් 
ර ල්ල ගේ ශ්ය ම  
චම්පික  තිලකරත්න 
 

කෑ/වල ම මහ  
වි ය ලය 

55 ඒ,  
කහ ල්ල, 
ගිව ගල් ම. 

758580210V උපගුරු ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය 
 

2005.09.27 2016.12.31 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

4.  අත වු  අච්චිගේ 
වසන්ත සිසිර කුම ර 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

199/බී, 
අත උ  කන් , 
අලවල, 
ගේයන්ග ොඩ. 

732801758V ක ර්ය ල 
ක ර්යය 
සහ යක 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය   

2013.06.14 2014.07.08 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

වය ජ් විභ   
ප්රතිලල සහහනක් 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

5.  අතුගකෝර ල්ල ගේ 
ගකෞෂලය  මගනෝ  
අතුගකෝර ල 

කෑ/බ බුල්හසන් 
මුස්ලිම් මහ  
වි ය ලය 

සී 15/1, 
ග ොඩගපොල, 
ඉඹුල් ස්ග නිය. 
 

758232646V උපගුරු ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය 2008.08.03 2015.12.27 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

6.  අ ස්සූරියගේ සාංජීව බුලත්සිාංහල 
ප්ර ගියය සභ ව 

 ම්මැ පිටිය, 
බුලත්සිාංහල. 
 
 

731341796V ම ර්  
කම්කරු 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  
 

2012.11.01 2016.10.12 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



7.  අබ්දුල්  පූර් සිත්ති 
රිම්ල න  

කෑ/න ාං ල්ල 
මුස්ලිම් වි ය ලය 

 ෆූර් විල , 
අරක්ය ල, 
කැකුනග ොල්ල. 
 

818502737V උප ධි ගුරු ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය 2014.01.24 2014.06.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

8.  අමරගස කර 
සිරිවර්ධන 
ජ්යගස කර මු ලිගේ 
ධනාංජ්  දුෂ්මන්ති 
ජ්යගස කර  
 

මිනු/ග වලගපොල 
ආනන්  වි ය ලය 

1 බී,  
 ැමුණු ම වත , 
මිනුවන්ග ොඩ. 

805222603V උපගුරු  
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2005.10.20 2011.08.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

9.  අරන් ල්ලගේ හසලි 
සම ජ්ය  අගබ්ගස කර 

මිනු/ගපොල්වත්ත ශ්රී 
රතනස ර මහ  
වි ය ලය 

ගනො 263/2, 
බහගපොත, 
ම ග ල් මුව, 
 ම්පහ. 
 

866831610V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2012.04.27 2015.09.04 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

10.  අලාංක ර ගරක්ස් 
ඉන්දික   සිල්ව  

 කුණු පළ ත් 
සත්ත්ව නිෂ්ප  න 
හ  ගසෞඛ්ය 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(පශු වව ය 
ක ර්ය ලය, 
හබර දූව.) 
 

ගුරු ගසවන, 
කරපුටු ල, 
කඹුරුපිටිය. 

772371187V රියදුරු III රියදුරු ගස වය  2013.09.18 2014.06.02 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

රිය පැ වීගම් 
ප්රවීතත වය 
ගනොමැති වීම. 

11.  පූජ්ය ඇඹිලිපිටිගේ 
පඤ්ඤ ස ර හිමි 

කෑ/රාංවල මහ න   
මහ  වි ය ලය 

ශ් සන 
වර්ධන ර මය 
කහ ල්ල, 
ගිව ගල් ම. 
 

800384230V උපගුරු ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය 2007.03.05 2015.08.11 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

12.  ඉන්දික ලසන්ත 
දිස න යක ලියනගේ 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

ගනො 88, 
වලපල්ලවත්ත, 
වැලිකල, 
ගපොකුණුවිහ. 
 

780531380V ක ර්ය ල 
ක ර්යය 
සහ යක II 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2009.01.30 2013.04.14 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

13.  ඉඳුන්ග ොඩගේ 
මගහ ෂ් 
න න යක්ක ර 

බස්න හිර පළ ත් 
අධය පනක රීඩ  හ  
ගයෞවන කහයුකුක 
සාංස්කෘතික හ  කල  
කහයුතු සහ 
ගතොරතුරු ත ක්ෂත 
පිළිබඳ අම තය ාංශ්ය 
 

664/2ක 
හල් හග නිය 
ප රක 
අාංග ොඩ. 

741570122V රීඩ  
නිලධ රී 

කළමන කරත 
සහක ර ගස වය -
ත ක්ෂත 

2000.05.02 2016.12.24 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

14.  ඉඹුල න ලියනගේ 
නන් සිරි 

මිනු/වඳුරව 
කණිෂ්ඨ වි ය ලය 

ගනො. 611,  
 කුණු ඇඹරළුව, 
වැලිගේරිය. 
 

602380785V  උපගුරු  
I ගර ණිය 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1988.12.27 2012.01.17 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



15.  උඩුමුල්ලගේ ග ොන් 
දුෂ න්ත ලක්ම ල් 

ගබ්රුවල න ර 
සභ ව 

වනහිාංග ොඩ 
වත්ත 
වලතර, 
ගබ්රුවල. 
 

932184435V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු III 
ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2014.01.01 2015.04.24 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

16.  උමගිලිය  මගේ 
සරත් ක න්ත 

ලබුදූව රජ්ගේ 
ග ොවිපල 

 මගේ ගබ්කරිය 
ප ර, 
කුරුන්  කන් , 
අක්මීමත. 

780955414V කම්කරු ග ප ර්තගම්න්තු ත 2009.11.01 2015.01.16 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

පත්වීම් ලිපිගේ 
සඳහන් 
ගකොන්ගිසි 
සම්පූර්ත 
ගනොකිරීම 

17.  එදිරිමුනි රුගම්ෂ් 
මධුෂ න්   සිල්ව  

කල ප අධය පන 
ක ර්ය ලය - 
අම්බලන්ග ොඩ 

ගනො 296, 
ධර්මවිජ්ය 
නිව ස, 
 ලග ොඩවත්ත, 
කු ග ොඩ. 
 

870491905V සාංවර්ධන 
නිලධ රී III 

සාංවර්ධන නිලධ රී 
ගස වය  

2013.09.20 2013.12.27 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

18.  එපිහ අත වු  ග  ර 
නලින්  ගහ මප්රිය 
ජ්යතිලක 

ගපො/බැඳිවැව මහ  
වි ය ලය 

ගනො 197/2, 
ගස ව  ම, 
ගපොගළොන්නරුව
. 
 

823434332V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2008.11.19 2016.03.14 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

19.  එල්.එෆ්.සහ්ර  ර/නිවි/මඩල ම 
ග මළ විදුහල 

67/12,  
උක්වත්ත, 
රක්ව න. 
 

916862938V ගුරු සහ යක ග ප ර්තගම්න්තු ත 2016.06.01 2016.06.03 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

20.  එස්.ඩී.න න් 
 
 

මිනු/හයවන ප වුළු 
ප ප් මහ  වි ය ලය 

ගනො.69, 
තම්මිහ, 
හුණුමුල්ල. 
 

හැදුනුම්පත් 
අාංකය 
ගනොමැත. 

උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2009.09.29 2009.10.24 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

21.  කට්හාංගේ 
 මඇතිගේ සරත් 
රත්න යක 
 

ග ොඩකගවල 
ප්ර ගිය ය සභ ව 

ඉඹුල් හග ණිය,
නියාං ම, 
ග ොඩකගවළ. 

872585222V වැඩ/ ක්ගෂ ත්ර 

කම්කරු III 
ගර ණිය 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2014.10.24 2015.12.07 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

22.  කට්හ ඩිගේ සිරිප ල හ/හිඟුරකන්  මහ  
වි ය ලය 

“නිගක්තන 
නිව ස” 
කීරියකැටිය, 
අඹ හගහ න, 
කිරම. 
 

650063449V උපගුරු 
2- II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1997.04.01 2012.05.16 ගස වගයන් 
පහකිරීම 

විනය 
නිගයෝ යක් මත 

23.  කත්රි ආරච්චිගේ 
ඉන්ද්ර ත් 

ගබොරලැස් මුව 
න ර සභ ව 

ගනො04, 
වැලිගකොටුව 
වත්ත, 
ම කන් න, 
මඩප ත. 
 

651090660V රියදුරු  ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය (පළ ත් 
ර ජ්ය ගස වය) 

2007.04.27 2014.09.15 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 



24.  කදිගර්ස පිල යි 
ක න්ඩීපන්  

ම ර/හැන්ෆර්ඩ් 
කණිෂ්ඨ වි ය ලය 

46,  
අරසම් 
පිල්ලයිය ර් 
ගකෝවිල ප ර, 
මඩකලපුව. 
 

821773261V උපගුරු 
3- I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2012.09.03 2013.02.18 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

25.  කපුරු බාංඩ ගේ 
සුභසිාංහ 

අ/අඹ හ වැව 
විදුහල 

පඬරුල්ල ව, 
මහගපොත න. 

621680773V උපගුරු 
2-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1990.02.12 2015.04.09 ස නුකම්පික 
විකල්පයක් 
වශ්ගයන් විර ම 
 ැන්වීම 

 - 

26.  කරුත රත්න 
මුදියන්ගස ල ගේ 
නිශ් න්ති යගරෝම ල  
කරුත රත්න 

ගපො/වි ත මධය මහ  
වි ය ලය 

රුවන් පැළ 
තව න  
බී.ඕ.පී.313, 
පුලස්ති ම. 
 

805850566V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2008.12.04 2014.09.10 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

27.  කලගහ    ර්  
ගහ වගේ  ම්මික 
ක්රිෂ න්ත ආරියරත්න 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

112/2, 
අන්න සිගහ න, 
ර  ම. 
 

800881757V මුරකරු 
II 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

2013.06.14 2014.08.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

28.  කලුගිව ප්රසන්න   
ගසොයිස  

කල ප අධය පන 
ක ර්ය ලය - 
අම්බලන්ග ොඩ 

සිරිගස න ම වත, 
බලපිටිය. 

750182119V වැඩසහහන් 
සහක ර 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2005.01.27 2012.07.05 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

29.  කුලසින්ගේ 
සුමනගස න 

ම ර/කැටියගප් උතුර 
කණිෂ්ඨ වි ය ලය 

52/3, 
 ල්ඇටුම, 
ග යියන් ර. 
 

520690689V උපගුරු 
1- II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1984.03.18 2010.10.21 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

විනය 
නිගයෝ යක් මත 

30.  කුල්ලන්ගසට්ටි 
ජ්ල ල්දීන් 

මහන ර සභ ව 
අනුර ධපුර 

අාංක 376, 
ගිව නම්පිය 
තිස්සපුර, 
තිස  වැව, 
අනුර ධපුරය. 

721082288V ක ර්ය ල 
ක ර්යය 

සහ යක III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

1994.05.01 2008.10.31 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

31.  ගකොම්පඤ්ඤගේ 
සු ර්ශ්න ගෆොන්ගස ක  

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

13, 
ශ්රී ධර්ම ර ම 
ප ර, 
වලේවත්ත, 
රත්මල න. 
 

800060656V නුපුහුණු 

කම්කරු II 
ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

1999.11.01 2015.11.06 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

32.  ගකෝඹල ලියනගේ 
ශ්රිය  දීප නි 

අ/ම නන්කට්ටිය ශ්රී 
ස ර නන්  විදුහල 

ගනො.7 ඩී, 
නුවර ප ර, 
යක්කල. 

845031797V උපගුරු 
3-1 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2011.08.01 2015.10.16 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

33.  ග ොඩවත්ගත් 
ලියනගේ ට්රස න් 
සමින්  

සම ජ් සුභස ධන 
පරිව ස හ  ළම  
රක්ෂක ගස ව  
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

ම තර ග  ර, 
කිරින් ග ොඩ, 
ම නවිල, 
වළහන්දූව, 
  ල්ල. 
 

752162255V වැඩසහහන් 
සහක ර III 

සාංවර්ධන නිලධ රී 
ගස වය  

2005.10.03 2012.12.03 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



34.  ජුවන් වඩු තුෂ රි 
දීපික  

  /බහගපොල මහ  
වි ය ලය 

ගනො 137, 
තල් ස්ග ොඩ, 
අම්බලන්ග ොඩ. 
 

718232708V රස යන   ර 
ගස වක 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2009.02.11 2012.10.05 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

35.  තිරිම දුර අසිත් 
ච නක   ගසොයිස  

  ල්ල මහග ොඩ 
කණිෂ්ඨ වි ය ලය 

95/1B, 
ඌරවත්ත, 
අම්බලන්ග ොඩ. 
 

851674357V ප සැල් 
රස යන   ර 

ගස වක II-II 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2009.02.10 2016.04.05 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

36.   හම්පත් 
මුදියන්ගස ල ගේ 
ධනුෂ්ක ච මිකර 

පළ ත් ප ලන 

ග ප ර්තගම්න්තුව, 
උතුරු මැ  පළ ත 

ගනො.11, 
යසසිරිපුර, 
අනුර ධපුර. 

783122294V උතුරු මැ  
පළ ත් 

ර ජ්ය ගස වගේ 

වැඩසහහන් 
සහක ර 
(ගභෞතික 
සැළසුම්) 
 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2005.10.18 2013.08.29 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

37.   ැරණිය ලගේ 
සුරාං  ගප්ර මල ල් 
පීරිස් 

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

23/14, 
වහරප්පල ප ර, 
 ල්කිස්ස. 

812054031V කම්කරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2001.10.01 2013.07.01 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

38.  ග ොන් නිශ්්ශ්ාංක 
ගපොන්නම්ගපරුම 

 කුණු පළ ත් 
ඉාං ගන්රු ගස ව  
ක ර්ය ලය 

“නිසල” 
හපු ල, 
වක්වැල්ල. 
 

632400411X ත ක්ෂත 
නිලධ රී 1- I 

ශ්රී ලාංක  ත ක්ෂත 
ගස වය  

1983.08.01 2005.08.15 අක ර්යක්ෂමත 
වය මත විර ම 
 ැන්වීම 

විනය 
නිගයෝ යක් මත 

39.  ග ොන් නුවන් ච මර 
ගසන් න යක 

ප්ර ගිය ය ගසෞඛ්ය 
ගස ව  අධයක්ෂ 
ක ර්ය ලය  -
ගපොගළොන්නරුව 

ගතෝරවතුර, 
ගකොහිගල්ග  ර. 
 

811370983V උපස්ථ යක ග ප ර්තගම්න්තු ත 2009.11.01 2014.07.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

40.  නම්බුක ර වසම් 
අප්පුව බදුගේ 
ධර්මවීර 

කෑ/වර/ 
ගපෝෂිත ර ම 
ප්ර ථමික වි ය ලය 

අාංක 385, 
තුල්හිරිය. 

662690333V උපගුරු  
2-II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1992.12.01 2014.10.11 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

41.  න න යක්ක ර 
ක රියවසම් 
ග ොළමුල්ලගේ 
නුවන් ප්රසන්න  

ගහොරත න ර 
සභ ව 

520/10බී1,  
ශ්රී විනය ලාංක ර 

ම වත, 
 ල්ඒ ඬුග ොඩක 
ගහොරත. 

780890983V ක ර්ය ල 
ක ර්යය 
සහ යක 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

2013.12.27 2016.07.05 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

42.  නිලූෂ  ශ්ය ම  
දිස න යක 

අ/ ල්නෑව ප්ර ථමික 
වි ය ලය 

නව න රය, 
 ල්නෑව. 
 

798262580V උපගුරු  
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2006.05.02 2014.05.01 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

43.  නිශ්්ශ්ාංක බමුණු 
ආරච්චිල ගේ දිගන්ෂ් 
පුෂ්පකුම ර 

ගපො/පළු ස් මන 
මහ  වි ය ලය 

අාංක 52, 
ය ය 5, 
ජ්යන්තිපුර. 

843272339V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2010.10.06 2016.05.02. තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

44.  නිහ ල් 
කරුත තිලක 
ධර්මප්රිය 

කෑ/වර ග ොරවක 
සිරිනිව ස මහ  
වි ය ලය 

91/B, 
පල්ගල්බ ගේ, 
ගතෝරග නිකන් , 
ග ොරවක. 

 

592743010V ප සල් 
සනීප රක්ෂක 
කම්කරු 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2001.10.01 2015.12.18 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



45.  නිහ ල් ක න්ති 
ජ්යසුන් ර 

පළ ත් කෘෂිකර්ම 
අධයක්ෂ ක ර්ය ලය 
උතුරු මැ  පළ ත 

අාංක 229, 
ගච්තන, 
පණ්ඩුල ම, 
අනුර ධපුරය. 

596620752V ලිපිකරු උතුරු මැ  පළ ත් 
ර ජ්ය ගස වගේ 
ස ම නය ලිපික ර 
ගස වය 
 

1994.05.01 2014.04.04 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

විභ   ප්රතිලල 
වය ජ් බව තහවුරු 
වීම 

46.  නුවන් මධුසාංඛ් 
ගහට්ටිආරච්චි 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

456, 
ශ්රී සුමන ම වත, 
කැලණිමුල්ල, 
අාංග ොඩ. 

902071423V මුරකරු ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

2013.06.14 2015.03.11 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

47.  ප ත ම කුරුප්පුගේ 
සු ර්ශ්න පුෂ්පකුම ර 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

156/1, 
ග ොළුම්මහර, 
ග ල්ග ොඩ. 
 

912600122V මුරකරු II ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2013.06.14 2013.07.11 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

48.  පිලිප් ච ර්ල්ස් 
මර්වින් 

ර/නිවි/මීනච්චියම්ම 
ල් වි ය ලය 

203/1,  
ඕපන යක ප ර, 
කට්හාංගේ, 
කහවත්ත. 
 

812133276V උපගුරු  
2-II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2001.11.06 2017.01.26 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

49.  පූජ්ය උඩගහ ගන් 
සීලරතන හිමි 

අ/ගබල්ලන්කඩවල 
මහ  වි ය ලය 

ගවගහර ල 
ගබෞිධ 
මධයස්ථ නය 
ගවගහර ල, 
තඹුත්ගත් ම. 
 

632452209V උපගුරු 
2-II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1993.05.03 2011.08.21 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

50.  පූජ්ය ගේදිනි ම 
විමලතිස්ස හිමි 

අ/ශ්රී සුමාං ල මහ  
වි ය ලය 

අස්ගිරි මහ  

විහ රය,  
අාංක 17  
වැල්ලව පන්සල, 
මහනුවර. 

751001797V උප ගුරු 
2-11 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  

 
2001.01.22 2012.01.03 තනතුර අතහැර 

ය ම 
- 

51.  පූර්ණි ඉෂ ර  
ර ජ්පක්ෂ  

ශ්රී ජ්යවර්ධනපුර 
ගකෝට්ගට් මහන ර 
සභ ව 

අාංක 60/1බී, 
කන් වත්ත ප ර, 
නුගේග ොඩ. 

875770543V III ගපළ 

නුපුහුණු 
කම්කරු 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 
 

2012.01.30 2015.11.24 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

52.  ගපට්හ න් නයන  
තරාං නී   සිල්ව  

  /සිිධ ර්ථ මධය 
මහ  වි ය ලය 

ගනො 08,  
හී ල්දූව ප ර, 
අම්බලන්ග ොඩ. 
 

656692189V උපගුරු 
3- I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1989.11.15 2004.01.10 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

53.  ගප්ය හන්දි සුගර්නි 
ත රක  කිාංකිණි   
සිල්ව  

ගපො/සුාං  විල 
මුස්ලිම් වි ය ලය 

අාංක 346, 
ගවස්හර්සීමන් 
වත්ත, 
දිවුලපිටිය ප ර, 
උතුරු කදිර න, 
ග මන්හන්දිය. 

886952694V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2012.07.02 2016.03.08 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

54.  ගප්ච්චම්ම  ක්රිෂ්තන් ගහොරත න ර 
සභ ව 

ගෙස්ලන්ඩ් 
වත්ත, ගහොරත. 
 

761973967X ගසෞඛ්ය 
කම්කරු 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 1999.11.01 2015.03.18 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

 



55.  ගපොන්නුතුගරයි 
ර ජ්ලක්ෂ්මි 

කෑ/ම ග නිය ග මළ 
විදුහල 

පැණිහැල වත්ත, 
ගේවැල්ග නිය. 
 

645570537V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1994.03.22 2016.09.22 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

56.  ගප්ර මල ල් මුතුම ල කර්ම න්ත 
සාංවර්ධන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

ගනො 14, 
රන්ගකොත්මළු  
සුන මි  ම, 
වගන්ග ොඩ, 
තාං ල්ල. 

661871431V මුරකරු ග ප ර්තගම්න්තු ත 1997.05.01 2010.08.01 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

57.  බන්දුකුලසූරිය 
මහගුරුන්න න්ගස 
ල ගේ චමින්  
මිේලන් සිල්ව  

මී මුව මහන ර 
සභ ව 

ගනො 178/ඩී/2, 
ග ොන් ගඩ්විඩ්, 
ම වත, 
උතුරු කදිර ත, 
තිඹිරි ස්කටුව. 

791984718V ගසෞඛ්ය 

කම්කරු III 
ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2010.09.01 2014.07.01 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

58.  බලපිටි ගමො රගේ 
අ ත් කුම ර් ප්රන න්දු 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

55/2, 
ජ්යබිමක 
 කුණු කදිර න, 
මී මුව. 
 

741562910V මුරකරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2013.09.12 2014.09.30 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

59.  බ ලසිාංහ ගප්ඩිගේ 
 මිත් මදුරාං  

බිය ම ප්රගිය ය 
සභ ව 

අාංක 49, 
කම්මල්වත්ත, 
ග ල්ග ොඩ. 

842145090V ක්ගෂ ත්ර 
කම්කරු III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2013.07.08 2015.05.19 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

අපර ධ නඩුවක 
ගචෝ න වකහ 
වර කරු වී සිර 
 ඩුවම් හිමිවීම 

60.  බැට්හග ොඩගේ 
උ  ර චතුරාං  

කළුතර න ර සභ ව අාංක 12,  
ධර්ම විජ්ය 
පිරිගවන ප ර, 
කළුතර  කුත. 
 

802691530V වැඩ ක්ගෂ ත්ර 
කම්කරු III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

2012.07.10 2014.09.16 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

61.  භ ෂිත නයන 
බහග ොඩ 

කෘෂිකර්ම 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 
 

353/1 ඒ, 
කහතුඩුව  කුත, 
ගකෝරළඉම, 
ග ෝනගපොල. 
 

951660280V කම්කරු ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය 

2014.11.19 2014.11.28 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

62.  මඩවල ලියනගේ 
තුෂ ර ප්රියශ් න්ත 

අ/මකුලෑව මහ  
වි ය ලය 

නල්ලච්චිය, 
තඹුත්ගත් ම. 
 

801422071V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2007.07.18 2013.07.29 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

 විනය විගරෝධී 

කහයුත්තක් 
ගහ තුගවන් 

63.  මල්ලවච්චි 
කාංක නම්ගේ සාංජ්ය 
මධුෂ න් 

කළුතර න ර සභ ව වලකඩවත්ත, 
එතනමඬල, 
කළුතර උතුර 
 

881701600V ගිනිභහ ග ප ර්තගම්න්තු ත 2010.10.15 2015.04.06 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

64.  ම ගතොහ 
 මර ළල ගේ පියුමි 
සුභ ෂ  විජ්යවර්ධන 

පළ ත් ගමෝහර් රථ 
ප්රව හන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

අාංක 183,  
4 වන පටුම , 
 හම් ම වත, 
පැලැන්වත්ත, 
පන්නිපිටිය. 
 

847530588V කළමන කර
ත සහක ර  

බස්න හිර පළ ත් 
ර ජ්ය කළමන රත 
සහක ර ගස වය 

2007.09.19 2016.12.21 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  



65.  මැස්ටියගේ ග ොන් 
කුෂ න් සු ම්ම 
තිලකසිරි 

කෘෂිකර්ම 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

ගනො. 270/14/ඊ, 
ධම්මින්න 
ම වත,  
ගරෝයල්   ඩ්න්, 
ගහොරත. 
 

862430115V කෘෂිකර්ම 
උපගිශ්ක 

 II ආ 

බස්න හිර පළ ත් 
ර ජ්ය ගස වගේ 
ත ක්ෂත ගස වය 
 

2012.10.15 2016.03.12 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

66.  මින් ප්පුලිගේ 
චින්තක උපතිස්ස 

කෘෂිකර්ම 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

137/B,  
කළුමඩ, 
දිවුලපිටිය. 

753641556V කම්කරු ග ප ර්තගම්න්තු ත 2013.09.13 2014.02.26 ගස වය අවසන් 
කිරීම  

ඉදිරිපත් කරන 
ල  යෂය ක ර්ය 
 ර්ශ්නය ප සැල 
මඟින් නිකුත් 
කරන ලි ක් 
ගනොවන බව 
තහවුරු වීම 
 

67.  මීමනගේ චමිල 
ගරොෂ න් ප්රන න්දු 

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

23/2 ඒ, 
වහරප්පල ප ර, 
 ල්කිස්ස. 
 

851043578V කම්කරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2006.11.01. 2014.06.26 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

68.  මුකන් සන් න  ස ් පැලියග ොඩ න ර 
සභ ව 

ගනො329/11, 
බිය ම ප රක 
පට්ටිය, 
කැළණිය. 
 

701251830X කම්කරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

1999.11.01 2012.03.09 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

69.  මුදියන්ගස ල ගේ 
අනූෂ  ප්රියාං නී 
දිස න යක 

කෑ/ස්වර්ත ජ්යන්ති 
මහ  විදුහල 

ගනො. 08, 
ම ග යිය ව ප ර, 
මීපිටිය,  
කෑ ල්ල. 
 

707032049V උපගුරු 

2-II 
ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1991.05.06 2014.10.01 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

70.  ගමොගහොමඩ් 
මුස්ත ප  
ගමොගහොමඩ් පස්නි 

ගපො/මුස්ලිම් මධය 
මහ  වි ය ලය 

අාංක 168, 
ගනල්සන්පුර, 
 ල්ලෑල්ල, 
ගපොගළොන්නරුව 
 

872990135V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2014.12.02 2016.08.13 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

71.  ගමොගහොමඩ් නව ස් 
ප ත්තිම  ෂෆ්ර  

කෑ/උඳුග ොඩ ග මළ 
විදුහල 

එච් 60, 
සියඹල පිටිය, 
කෑ ල්ල. 
 

886831757V ගුරු සහ යක ග ප ර්තගම්න්තු ත 2015.05.28 2016.05.14 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

72.  ගමොගහොමඩ් යුසුෆ් 
ගමොගහොමඩ් 

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

1/3/බී 67,  
එකමුතු පුර, 
මට්හක්කුලිය. 
 

671123913V කම්කරු ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2001.10.01 2014.02.20 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

73.  ගමොගහොමඩ් රිස්කි 
ෆ තිම  රිස්    

කෑ/පිාංග නිය ග මළ 
විදුහල 

A- 206/4, 
පරතවත්ත, 
කන්නන්ගතොහ. 
 

888461221V උපගුරු  
3- I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2014.01.31 2015.02.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



74.  රත්නගස කර 
ධනසුන් ර 
ආරච්චිල ගේ 
ප්රියන්ත කුම ර 
 න  ස 
 

තඹුත්ගත් ම 
ප්ර ථමික වි ය ලය 

ඉපිල් ම, 
 ම්ම න 10, 
බැඳිවැව, 
තඹුත්ගත් ම. 

773220344V උපගුරු 
2-II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2003.06.03 2015.04.22 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

75.  රත්න යක 
මුදියන්ගසල ගේ 
උපුල් ඉන්දික 
රත්න යක 

කෘෂිකර්ම 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

43/1,  
ගර්න් වත්ත 
ප ර, 
ගබොරලැස් මුව. 

850035229V ගන්ව සික   
ර ප ලක 

ග ප ර්තගම්න් ත 2014.09.17 2015.02.07 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

76.  රත්මලගේ ප්රදිප් 
සාංජීව 

ගබ්රුවල න ර 
සභ ව 

165, 
ගකොස්වත්ත, 
 ල්ගපොත්ත, 
කරඳග ොඩ, 
ගබ්රුවල. 

801001742V කර්ම න්ත 
කම්කරු 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2001.10.01 2015.07.02 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

77.  රයි ම 
බුලත්සිාංහලගේ 
අගශ්ෝක් සුගර්ෂ් 

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

43/115, 
සාංජ්යපුර, 
වව ය ප ර, 
ග හිවල. 
 

780512148V කම්කරු 
 III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2009.01.28 2014.03.19 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

78.  රයි ම් 
ගකෝරගල්ගේ 
ගරෝහත මහිල ල් 

සම ජ් සුභස ධන 
පරිව ස හ  ළම  
රක්ෂක 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

ගනො 121 ඒ, 
පිහවත්ත, 
ගහොරප විහ, 
කඹුරුපිටිය. 

880313371V  කුණු පළ ත් 
ර ජ්ය 
කළමන කර
ත සහක ර 

III 
 

 කුණු පළ ත් ර ජ්ය 
කළමන කරත 
සහක ර ගස වය 

2014.08.15 2014.08.22 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

79.  ර ජ්පක්ෂ දුරයල ගේ 
සිරිය ගේ චන්දිම  
සමන්තිම ලි 
නිශ් න්ති 

ර ජ් ාං නය 
ප්ර ගිය ය සභ ව 

අාංක 163, 
කැත්ත පහුව, 
අඹන්ගපොළ. 

855181320V ම ර්  

කම්කරු III 
ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2009.11.01 2014.12.15 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

80.  ගරන් න  න් 
විමල හසන් 

ගහොරත න ර 
සභ ව 

132/15එච්, 
ගරොස්වුඩ්වත්ත, 
ගහොරත. 
 

850570477V ගසෞඛ්ය 
කම්කරු III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2009.11.01 2016.01.02 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

 

81.  ගර්ණුක  නීලමනී 
කළුආරච්චි 

ආ  යම් 
ග ප ර්කගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

ගනො.288/23, 
ගල්ක් වීේ 

  ඩ්න්ස්, 
වැවප ර, 
ම ලගේ. 

675440727V ගජ්යෂ්ඨ බදු 
නිලධ රී      
III - I 

පළ ත් ආ  යම් 
ගස වය  

2005.09.15 2016.01.10 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

82.  ගරොබට් 
ඇන්තනීල ගේ 
මගහ ෂ් උගප්න්ද්ර 

ගහොරත න ර 
සභ ව 

520/43 ඒ, 
න  රික නිව ස, 
මුත ම, 
ගහොරත. 
 

763175081V කම්කරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2013.03.25 2016.09.29 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

වය ජ් අධය පන 
සහතික ඉදිරිපත් 
කිරීම 



83.  ලියන ආරච්චිගේ 
සු ර්ශ්නී ප්රියාංක  
ගුතවර්ධන 

දිස  ගරෝහල-
හිඟුරක්ග ොඩ 

අාංක 58,  
RB 05, 
හතමුත, 
හිඟුරක්ග ොඩ. 

697083880V ගසෞඛ්ය 
ක ර්ය 
සහ යක 
(කණිෂ්ඨ) 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2014.04.01 2015.06.23 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

84.  ලියනගේ ග ොන් 
සුමිත්ගස න 

ග හිවල  ල්කිස්ස 
මහ න ර සභ ව 

25 බී,  
පැරකුම් ම වත, 
ග හිවල. 

732763228V කම්කරු III ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

2005.07.01 2015.06.26 තනතුර අතහැර 
ය ම 

 - 

85.  වහරැක ගලොකුගේ 
හර්ෂි ප්රිය නි 

ලබුදූව රජ්ගේ 
ග ොවිපල 

ගනො.235, 
මූලන,  
නර වල. 

755693626V කම්කරු ග ප ර්තගම්න්තු ත 2000.06.01 2015.01.06 ගස වය අවසන් 
කිරීම 

පත්වීම් ලිපිගේ 
සඳහන් 
ගකොන්ගිසි 
සම්පූර්ත 
ගනොකිරීම 

86.  වතියගේ සමන් 
විජ්යසිාංහ 

සමූපක ර සාංවර්ධන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත)  

වතියවත්ත, 
කුඹල් ම, 
ග විනුවර. 

742192156V වැඩසහහන් 
සහක ර 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2005.10.31 2014.04.08 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

87.  වනසිාංහ 
ආරච්චිල ගේ 
නිර්ම ලි දිගන්ෂික  
ජ්යසිාංහ 

ර/නිවි/ ෑල මහ  
වි ය ලය 

අාංක බී/35/සී, 
සිදුරුපිටිය ප ර, 
නිවිති ල. 

876971402V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2013.04.01 2015.06.23 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

88.  වන්නිආරච්චිගේ 
ගරොෂ න් නිමන්ත 
ම ලක 

කෘෂිකර්ම 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

ගනො 168/1, 
අමුණුකුඹුර, 
වතුරු ම, 
 ම්පහ. 
 

821554080V කම්කරු ග ප ර්තගම්න්තු ත 2016.03.11 2016.04.05 ගස වය අවසන් 
කිරීම  

 අ.ගපො.ස. 

(ස .ගපළ) 
විභ  ගේ සහතික 
පත්රය වය ජ් 
සහතිකයක් බව 
තහවුරු වීම. 

89.  විත න  මගේ 
යසප ල 

සමූපක ර සාංවර්ධන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

කරපුටුය ය 
වත්ත, 
ලබුදූව, 
  ල්ල. 

552941934V ක ර්ය ල 
ක ර්යය 

සහ යක III 

ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය  

1988.09.01 2009.09.25 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

90.  වි  න මගේ සජ් නි 
සුමුදුම  ගපගර්ර   

ගමෝහර් රථ ප්රව හන 
පළ ත් ගකොමස රිස් 
ක ර්ය ලය 
(බස්න හිර පළ ත) 

අාංක 67/49,  
ර  ම වත්ත, 
ර  ම. 

866701296V කළමන කර
ත සහක ර  
II   

බස්න හිර පළ ත් 
ර ජ්ය 
කළමන කරත 
සහක ර ගස වය 

2007.06.15 2015.09.15 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

91.  වි  නල ගේ ප්රගීතත් 
ජ්නක යර න්ත   
අල්විස් 

කර්ම න්ත 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
(බස්න හිර පළ ත) 

203, 
ඉහල ගකොස් ම, 
ගකොස් ම. 

811430595V මුරකරු II ක ර්ය ල ගස වක 
ගස වය   

2010.11.03 2014.11.07 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

වය ජ් විභ   
ප්රතිලල සහහනක් 
ඉදිරිපත් කිරීම. 

92.  ගව කර ග  ර 
ගසනරත් විජ්ය 
කුම ර 

ගපො/අත්තර ල්ලෑව 
මහ  වි ය ලය 

ය ය 02,19, 
හීරටිය, 
ඔරු බැඳි 
සියඹල ව, 
බකමූත. 

792453120V පළ ත් 
ප සැල් 
මුරකරු  

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2015.07.08 2015.07.09 ගස වය අවසන් 
කිරීම  

 ර ජ්ක රී ගේල ව 
තුල මත්පැන්  ඳ 
වහනය වීම. 

93.  ගවල්ලප්පුලි 
ආරච්චිගේ අමින්  

ම ර/මහ න ම මහ  
වි ය ලය 

144/23, 
සුජ් ත  උයන, 
ඇලගේල්ල ප ර, 
ම තර. 

711440712V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය 
 

1999.05.17 2016.01.06 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  



94.  සමන් ජ්යසුන් ර ගසෞඛ්ය 
අම තය ාංශ්ය 

බාං ල  ග  ර, 

උඩු ම. 

722650468V ගහ  නිලධ රී 
III 

ගහ  ගස වය  1999.03.10 2003.01.31 ස නුකම්පික 
විකල්පයක් 
වශ්ගයන් විර ම 
 ැන්වීම 

විනය 
නිගයෝ යක් මත 

95.  සමරසිාංහගේ 
ගනොගයල් කුම ර 

ප්රධ න අම තය ාංශ්ය 
උතුරු මැ   පළ ත 

ගනො.1/167, 

නිට්හඹුව ප ර, 

ගේයන්ග ොඩ. 

642292056V උතුරු මැ  
පළ ත් ර ජ්ය 
ගස වගේ 
සාංවර්ධන 
සහක ර 
(ය න්ත්රික 
ඉාං ගන්රු) 

උතුරු මැ  පළ ත් 

ර ජ්ය ගස වගේ 
සාංවර්ධන සහක ර 
ගස වය 

2000.05.16 2013.10.11 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

96.  සුදු හකුරු නිමල්සිරි කර්ම න්ත 
සාංවර්ධන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

යහ ල, 
කුරුඳුවත්ත, 
ඌර ස්මාංහන්දිය 

581701942V වඩු 
පරිප ලක 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 1988.09.01 2001.10.29 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

97.  සූරිගේ ග ොන් 
සම්පත් උ ය කුම ර 

ම ර/ග ොම්බි ල 
විජ්යබ  කණිෂ්ඨ 
වි ය ලය  

- 790944666V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2008.06.01 2015.01.05 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

98.  ගස න ධීර අත වු ගේ 
උගප්ක්ෂ  මධුම ලි 
ජ්යවර්ධන 

මිනු/ගරජී රතතුාං  
ප්ර ථමික වි ය ලය 

106, 
මුි ර ම, 
ගේයන්ග ොඩ. 

877132510V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  2012.01.05 2015.02.21 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

99.  හක්මන 
ගකොඩිතුවක්කුගේ 
අ ත් නිගරෝෂන් 
විල්බට් 

ප්ර ගිය ය ගසයඛ්ය 
ගස ව  අධයක්ෂ 
ක ර්ය ලය 
ගපොගළොන්නරුව 

අාංක 475/1, 
පත්තිනි ගපග ස, 
ගපොගළොන්නරුව
. 

823233876V ස ම නය 
කම්කරු 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2009.11.01 2015.04.28 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

100.  හත්ගතොටුව  මගේ 
ක න්ති 

ම ර/සිරි රතනගජ්ෝති 
මහ  වි ය ලය 

“ච මර” 
ප වුල වත්ත, 
ඇල්ගිරිය, 
ගතලිජ්ජ්විල. 

627742304V උපගුරු 
3- II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  1990.03.01 2006.04.24 ගස වගයන් පහ 
කිරීම ගවනුවහ 
ස නුකම්පික 
විකල්පයක් 
වශ්ගයන් විර ම 
 ැන්වීම 

වය ජ් අධය පන 
සහතික ඉදිරිපත් 
කිරීම. 

101.  හිටිහ මිල් ල ගේ 
උගප්ක්ෂ  සිරිවර්ධන 

පළ ත් ගසෞඛ්ය       
අම තය ාංශ්ය         
(බස්න හිර පළ ත) 

J/2/3, 
ඇල්විටි ල 
මහල් නිව ස,  
ගකොළඹ 07. 

776642410V කළමන කරත
සහක ර 

බස්න හිර පළ ත් 
කළමන කරත 
සහක ර ගස වය 

1999.04.15 2014.09.29 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

102.  හිනිදුම ලියනගේ 
රුවන් ඉන්දික 

  /අලුත්වල මහ  
වි ය ලය 

ගනො 222/13, 
වුඩ්ලන්ඩ්වත්ත, 
ගබ්රතුඩුව, 
ග ෝනපීනුවල. 

793260946V රස යන   ර 
ගස වක 

ග ප ර්තගම්න්තු ත 2008.06.16 2013.05.27 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

103.  හිරන්ෂි මගනෝ ය  
ගකොට්හ දූව  මගේ 

කර්ම න්ත 
සාංවර්ධන 
ග ප ර්තගම්න්තුව 
( කුණු පළ ත) 

51, 
ගුරුගේවත්ත, 
වහරැක 
නැග නහිර, 
  ල්ල. 
 

846332979V සාංවර්ධන 
නිලධ රී III 

සාංවර්ධන නිලධ රී 
ගස වය  

2013.02.15 2013.10.21 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 



104.  ගහට්ටිආරච්චිල ගේ 
නිල්මිණී නයන 
ක න්ති 
ගහට්ටිආරච්චි 

කෑ/තුල්හිරිය මහ  
වි ය ලය 

26/18,  
ඈ ල්ල,  
ගබලි ල. 

786830583V උපගුරු  
2-II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය   
 

2005.09.15 2015.10.19 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

105.  ගහ ව ය ල ගේ 
ගමත්සිරි ජ්යමන් 
තිලකරත්න 

කෑ/ ැදි/ගස න න ය
ක මහ  වි ය ලය 

ගමත්සිරි 
ගසවන, 
කුඩ  පල්ගල් ම, 
මහපල්ගල් ම. 
 

840210499V උපගුරු  
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

2016.07.17 2016.07.17 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

106.  ගහ රත් 
මුදියන්ගස ල ගේ 
ගප්ර මසිරි 

ගපො/දිවුල න අල් 
අක්ෂ  මුස්ලිම් 
වි ය ලය 

1619, 
බැඳිවැව, 
ජ්යන්තිපුර, 
ගපොගළොන්නරුව 
 

592210924V උපගුරු 
2-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1986.04.16 2013.08.22 අක ර්යක්ෂමත 
වය මත විර ම 
 ැන්වීම 

  

107.  ගහ රත් 
මුදියන්ගස ල ගේ 
ගහ රත් මැණිගක් 

අ/නල්ලච්චිය 
වි ය ලය 

ගල්දුලපිල්ලෑව, 
 ගන්ග ොඩ, 
මිනිගහට්ටිය, 
කුරුතෑ ල. 
 

705620024V උපගුරු 
3-I 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1999.05.17 2014.03.31 තනතුර අතහැර 
ය ම 

  

108.  ගහ ව  මුතසිාංහ 
නිගරෝෂනී වික්රමතුාං  
මුතසිාංහ 

ම ර/ ව ේව කණිෂ්ඨ 
වි ය ලය 

ගනො.2/9,  
ශ්රී සුනන්  
ම වත, 
ගවගල්ග ොඩ, 
ම තර. 
 

705322560V උපගුරු 
2- II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1992.09.01 2011.01.28 තනතුර අතහැර 
ය ම 

- 

109.  ගහ ව  වසම් පුෂ්ප  
අයිර ාං නී 

  /ගහන්නගතොහ 
වි ය වර්ධන මහ  
වි ය ලය 

යගසෝ ර  ප සල 
අසල, 
ගමෝ ර පටුවත, 
ග ොඩන්දූව,  
  ල්ල. 
 

676582770V උපගුරු 
3- II 

ශ්රී ලාංක  ගුරු ගස වය  
 

1993.03.12 2011.11.23 ගස වගයන් පහ 
කිරීම 

වය ජ් සහතික 
ඉදිරිපත් කිරීම 

 

 

                                                                                                                                                                                                     


