


ඇමුණුම - 1

අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

1 ඩබ්.ටී.සිරිකාන්ති මිය සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්ාංශය මහ නගර සභාව - කුරුණෑගල

2 ඩී.එම්.ඒ.දිසානායක මිය සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්ාංශය ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

3 වයි.එම්.නන්දාවතී මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දකොදෙයිගදන්

දසෞඛ් වවද නිලධාරි කාර්යාලය -

දකොදෙයිගදන්

4 ආර්.එම්.එන්.ශාමලී දමනවිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

දකොදෙයිගදන්

සමාජ දසේවා දදපාර්ත්දම්න්තුව- ප්රාදේශීය 

දේකම් කාර්යාලය - දකොදෙයිගදන්

9 එච්.ඩබ්.ඩී.පී.ද සිේවා මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දපොේපිතිගම
ප්රාදේශිය දරෝහල -දපොේපිතිගම

11 ඒ.එච්.ජී.ආර්.ඒ.ෙණ්ඩාර
ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -ආයත්න 

අංශය
පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්තුව

13 ඩී.එම්.දපොඩිමැණිදේ මඅය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාවත්ගම
දසෞඛ් අමාත්ාංශය

15 එම්.සී.එස.්මුතුසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

හලාවත්

සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -හලාවත්

17 ඒ.ඒ.ඩී.සුසන්ත් මයා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) - 

හලාවත්
කලාප අධාපන කාර්යාලය -හලාවත්

18 ඒ.දේ.අමරසිංහ මිය දසෞඛ්  අමාත්ාංශය පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

19 ආර්.එම්.දේ.ජී.ෙණ්ඩාරනායක මයා දසෞඛ් අමාත්ාංශය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාවත්ගම

20 එම්.පි.උදය කුමාර මයා දසෞඛ් අමාත්ාංශය කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබ්ොගමුව

21 එස.්පි.ඒ.ජයරත්න මිය දසෞඛ් අමාත්ාංශය කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

22 ඩි.ඒ.එස.්එන්.දිසානායක මිය දසෞඛ්අමාත්ාංශය පලාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

23 ආර්.ඩී.එස.්දෙෝයදගොඩ මිය වයඹ පළාත් දසෞඛ් අමාත්ාංශය
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂ කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

29 එච්.එම්.එේ.එේ.මැණිදේ මිය සංඛ්ා දේඛ්ණ අංශය ප්රාදේශීය සභාව - වාරියදපොල

වයඹ පළාත් සභා රාජ දසේවදේ සංවර්ධන නිලධාරී දසේවදේ වාර්ෂික සථ්ාන මාරු - 2018

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු - 2018



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

33 ඩබ්.එම්.නිශාන්ත් කරුණාතිලක මයා
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

රස්නායකපුර

ඒකාෙේධ දගොවිපල සංවර්ධන හා පුහුණු 

මධසථ්ානය-වන්නිගම

34 ඩබ්.ඩී.එස.්චන්දන මයා
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

රස්නායකපුර
කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය

37 දේ.ඩී.ටී.දේ.විදේසූරිය මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව -කුරුණෑගල

නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් (සැලසුම්) - 

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය - මේලවපිටිය

38 එස.්ආර්.පී.කුමාරි මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
ප්රධාන අමාත්ාංශය

39 ටී.එම්.අයි.දේ.දත්න්නදකෝන් මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
ප්රධාන අමාත්ාංශය

40 ඩබ්.එම්.එන්.වීරසූරිය මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
වයඹ පුහුණු ආයත්නය - වාරියදපොල

41 ඒ.එච්.එම්.එම්.ඩී.ආර්.අදබ්රත්න මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - පුහුණු

42 පි.ඩි.එම්.පේදේමුේල මිය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
පලාත් සභා රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව

43 ඒ.ඩබ්.එස.්සිසිර කුමාර මයා සමුපකාර දසේවක දකොමිෂන් සභාව කු/ වෑඋඩ මධ මහා විදාලය

46
ආර්.එම්.බී.චන්ද්රිකාරත්න කුමාරිහාමි 

දමනවිය

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

අඹන්දපොල

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) - මහව

49 එම්.ඒම්.විජයසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මේලවපිටිය
ප්රධාන අමාත්ාංශය

50 එච්.ජී.ඩී.කරුණාතිලක මයා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

බංගිරිය
ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය

52 ආර්.එම්.පි.රත්නායක මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

බංගිරිය
ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය

54 ඩබ්.එච්.එම්.ඒ.ෙංඩාර මැණිදේ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාදම්දේ
ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත්

55 එස.්ආර්.කුමාරසිරි මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාදම්දේ
විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය - හලාවත්

57 එන්.ඒ.ටී.එේ.දේශප්රිය මයා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

මාදම්දේ

සමුපකාර සහකාර දකොමසාරිස ්කාර්යාලය 

- හලාවත්

59 ආර්.පි.ඒ.වික්රමසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

පඩුවස්නුවර(ෙටහිර)

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා)-පඩුවස්නුවර(නැදගනහිර)

65 අයි.එම්.සරත්චන්ද්ර ෙණ්ඩාර මයා වයඹ පළාත් සභා දේකම් කාර්යාලය ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

68 එස.්පි.සායත්ත්ාර මිය වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

69 එම්.එම්.දේ.එස.්දහේරත් මිය වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය

70 ඩබ්.ජි.එන්.ේක්රමසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මේලවපිටිය

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -කුරුණෑගල

73 ආර්.එම්.එන්.නිර්මලී මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -කුරුණෑගල

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මේලවපිටිය

75 ආර්.එම්.පි.දේ.රත්නායක මිය
වයඹ පළාත් සමාජ දසේවා 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - පුහුණු අංශය

76 එම්.ටී.එන්.කුමාරි මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා)-පඩුවස්නුවර(නැදගනහිර)

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

පඩුවස්නුවර(ෙටහිර)

77 ඒ.එම්.යූ.අයි.අධිකාරි මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) - පේලම
දිසා දරෝහල -ආණමඩුව

78 ඒ.ඒ.ආර්.අදබ්දසේකර මිය

සමාජ දසේවා දදපාර්ත්දම්න්තුව- 

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය - 

දකොදෙයිගදන්

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

දකොදෙයිගදන්

81 ඩබ්.එම්.පි.දේ.වන්නිනායක මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) -අඹන්දපොල

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

මහව

83 අයි.එම්.සි.ජයසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) - මහව

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

අඹන්දපොල

87 එම්.අයි.මාරඹදේ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්)-

දකොටදවදහර
ප්රාදේශීය සභාව -ආණමඩුව

91 ඊ.එම්.ගුණරත්මැණිදේ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දකොටදවදහර
දිසා දරෝහල -ආණමඩුව

93 එේ.එච්.ආර්.විජිත්සිරි ලංසකාර මයා නගර සභාව -පුත්ත්ලම ප්රාදේශිය සභාව - නිකවැරටිය

96 අයි.එම්.ආර්.පි.දහේරත් මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය ප්රධාන අමාත්ංශය

97  ඊ.එම්.පි.දේ.ඒකනායක මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

98 ආර්.එච්.එස.්කුමාර මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය  ප්රධාන අමාත්ංශය

99 එස.්ඒ.ඩි.දේ.නිශ්ශංක මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය පලාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

100 දේ.වී.සී.පි.කුමාර මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය දසෞඛ් අමාත්ංශය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

101 දේ.එම්.එස.්ඩබ්.ජයසුන්දර මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - පුහුණු

102 එන්.ජි.එස.්ඩබ්.දේ.නුවර දගදර මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය දසෞඛ් අමාත්ංශය

103 එච්.ඒ.පි.ඒ.ජයසිංහ මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබොගමුව

104 ආර්.පි.එන්.ඩබ්.කුමාර මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල -

105 ආර්.එම්.අයි.දේ.රත්නායක මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය  ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

106 ඩී.එම්.ටී.දේ.දිසානායක මිය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය

107 ඒ.එම්.ජි.විදේසිංහ මයා වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ාංහය ආරච්චිකට්ටුව ප්රාද ේශීය සභාව

108 දේ.එම්.එස.්සඳරත්න මයා
කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග අමාත්ාංශය -

කුරුණෑගල
ආයුර්දේද දරෝහල - මාදම්දේ

109 එච්.සි.පි.බ.මැණිදේ මිය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව දුටුගැමුණු ම.ම.වි - දපොතුහැර

110 ඩබ්.යූ.දේ.එස.්රූපසිංහ මයා පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

111 ඩබ්.බ.ඒ.දේ.ජයසිංහ මිය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව පලාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය

112 ආර්.එම්.ඩි.එම්.දේ.රත්නායක මිය පළාත් කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය පලාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

113 එච්.එම්.අයි.ඩි.දහේරත් මිය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව ව/ඉ ත්ේෂලා මහා විදාලය

114 ඩබ්.එම්.එස.්දේ.වන්නිනායක මිය
වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
පලාත් දසෞඛ් අමාත්ංශය

116 දේ.පි.දේ.එන්.නන්දදේව මයා
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය
කු/ මලියදේව ආදර්ශ මහා විදාලය

117 දේ.ඒ.දේ.ප්රියදර්ශනී මිය
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය
පලාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය

118 ඩී.දේ.දේ.රාජපේෂ මිය
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය
පලාත් දසෞඛ් අමාත්ංශය

119 එම්.පී.එස.්එේ.විජයන්ති මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය -වාරියදපොල
ත්ත්ත්ව පරීේෂණාගාරය - වාරියදපොල



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

120 බී.එම්.ඩබ්.දේ.ොලසූරිය මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය -වාරියදපොල
පලාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

121 එම්.එස.්අයි.එම්.ජයසිංහ මයා
කලාප කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය 

-වාරියදපොල

කුලි/ දකොටඹ පිටිය මුස්ලිම් මධ මහා 

විදාලය

123 ආර්.එම්.එම්.අයි.රාජපේෂ මිය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය -වාරියදපොල
නික/ මිදදේලව මහා විදාලය

127 පි.ඩි.අයි.පේමිණි මිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශීය සභාව - රිදීගම

128 ඊ.ඒ.ආර්.පී.එදිරිසිංහ මිය
කලාප කෘෂිකර්ම සම්පත් මධසථ්ානය -

මාදම්දේ
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

135 එම්.දේ.ඩි.කරුණාවතී මිය
කළාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - මූල

136 එම්.ඩී.ඒ.එස.්ගුණතිලක මිය
කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය
කුලි/සාරනාත් විදාලය - කුලියාපිටිය

138 පි.එම්.ජි.එම්.විදේරත්න මිය
කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය

කුලි/දහොරණෑදපල මහානාම මහා 

විදාලය

139 දේ.එම්.එස.්එස.්ජයසුන්දර මිය
පළාත් කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල
කු/ මහින්ද විදාලය - ගැට්ටුවාන

141 පි.ආර්.එච්.බ.එස.්කුමාරි මැණිදේ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දපොේගහදවල
ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල

143 දේ.දේ.සිරියාවතී මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

මහව

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) -අඹන්දපොල

145 ඒ.එච්.සී.අධිකාරි මයා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

මහව
ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල

148 ඩි.ඩි.එන්.ජයසිරි මිය වයඹ ධීවර අමාත්ාංශය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - හලාවත්

150 අයි.බ.අමරසිංහ මයා වයඹ පළාත් ධිවර අමාත්ාංශය - හලාවත් කලාප අධාපන කාර්යාලය - හලාවත්

152 දේ.එම්.එන්.තුෂාරි මිය වයඹ පළාත් ධිවර අමාත්ාංශය කලාප අධාපන කාර්යාලය - හලාවත්

153 එස.්එම්.ඩබ්.කුමාරි මිය වයඹ පළාත් ධිවර අමාත්ාංශය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - හලාවත්

159 එස.්ඒ.එම්.මේකාන්ති මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

කුලියාපිටිය(නැදගනහිර)

විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය

163 එස.්ඒ.ප්රියන්ති මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

කුලියාපිටිය(ෙටහිර)

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (වනිත්ා) -

උඩුෙේදාව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

164 ඩබ්.එම්.පි.එස.්චන්ද්රදසේකර මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

කුලියාපිටිය(ෙටහිර)

පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය

166 ආර්.එම්.සි.පේමිණි මිය වාරියදපොල -ත්ත්ත්ව පරිේෂනාගාරය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂ කාර්යාලය - 

වාරියදපොල

167 ඩබ්.එම්.විදේදකෝන් ෙණ්ඩා මයා වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය දේෂ කර්මාන්ත්දදපාර්ත්දම්න්තුව

168 බී.එම්.එස.්ොලසූරිය මැණිදේ මිය වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

169 ජි.පි.පුෂ්ප කුමාරි මිය වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය මහනගර සභාව - කුරුණෑගල

170 දේ.එම්.එස.්පි.දේ.ජයසුන්දර මිය වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය සමුපකාර අමාත්ාංශය

171 ඩබ්.ඒ.ඩබ්.ඩී.ේක්රමආරච්චි මිය වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
පලාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

172 ආර්.එම්.එන්.එස.්රත්නායක  මිය
ඉංජිදන්රු දසේවා අංශය -ප්රධාන දේකම් 

කාර්යාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

173 එම්.එම්.පි.බ.මාහිටි මයා පළාත් රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව සභා දේකම් කාර්යාලය

174 ආර්.ටි.දිේහානි මිය  පළාත් දසේවා දකොමිෂන් සභාව ප්රධාන අමාත්ාංශය

175 එස.්ඩි.පි.එන්.දසෝමරත්න මිය පළාත් රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව ප්රාදේශිය සභාව - රිදීගම

176 එච්.එම්.රත්නසිරි දහේරත් මයා ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -ගේගමුව ප්රාදේශිය සභාව -නවගත්දත්ගම

178 ඩි.පි.ආර්.කුමාරසිංහ මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -නවගත්දත්ගම
පශු වවද කාර්යාලය -නවගත්දත්ගම

181 ඒ.දේ.එම්.එස.්ඩි.අවිරුේදපොල මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

නාත්ත්න්ඩිය
ප්රාදේශිය සභාව -නාත්ත්ණ්ඩිය

182 - 1
ඒ.එච්.එම්.එස.්දේ.දේ.අදබ්රත්න 

මිය

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

පන්නල
ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල

184 ඩි.පි.එස.්එස.්මංගලිකා දමනවිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්)-

නාරම්මල

දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

185 එස.්එච්.කමලාවතී මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන)-නාරම්වල
ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්මල

187 ඩි.ඩි.දේ.විදේවර්ධන මයා
ප්රාදේශීය මහ දේකම් කාර්යාලය -

ගදන්වත්ත්

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -ගදන්වත්ත්



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

189 ඩබ්.එම්.අයි.කුමාරි මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -නිකවැරටිය
පරිවාස කාර්යාලය -වාරියදපොල

191 එච්.එම්.දේ.දහේරත් මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -

නිකවැරටිය

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා)-දකොටදවදහර

193 ඩබ්.ඩි.ඒ.එන්.විමලදසේන මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

මාස්දපොත්
මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල

194 ඩබ්.ජි.පි.සමන් කුමාරි මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාස්දපොත්
ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල

198 වයි.එම්.ආර්.මංගලිකා මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

කුරුණෑගල
පූර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන අධිකාරිය

204 දේ.පි.එේ.පි.ගුණදාස දමනවිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය පළාත් රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව

205 වි.එස.්ජයවිර මිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

206 ඩී.එස.්එස.්රෑෙන් මිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය
පළාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

208 එම්.ජි.දිසානායක මයා වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය පළාත් රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව

209 එස.්එම්.ඩි.සමරදකෝන් මයා වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

210 බ.එම්.එස.්ෙන්නැහැක මිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය

211 එස.්දේ.දහේරත් මයා වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

214 එච්.ඩි.සි.එච්.ආරියදාස මයා වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දමන්තුව

219 බී.එම්.එේ.අයි.ොලසූරිය මයා
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

පඩුවස්නුවර,නැදගනහිර
ප්රාදේශිය සභාව - බංගිරිය

220 ඒ.එම්.ඒ.යූ.තිලකරත්න මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මුල) -

උඩුෙේදාව
ප්රාදේශිය සභාව - නාරම්මල

221 ඊ.ඒ.ඩි.එන්.චන්දිමා මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

උඩුෙේදාව
ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව

223
එන්.එස.්ඩී.ඒ.අයි.එේ.දසනවිරත්න 

මිය

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

උඩුෙේදාව
ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව

224 එම්.ඒ.දේ.ටී.මාරසිංහ මිය
සංඛ්ා දේඛ්ණ අංශය -ප්රධාන දේකම් 

කාර්යාලය

දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

226 එච්.එම්.වික්රමතිලක දහේරත් මයා පරිවාස කාර්යාලය -නිකවැරටිය මූලික දරෝහල -නිකවැරටිය

227 ආර්.එම්.ඩි.රත්නායක මිය
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
ප්රාදේශිය සභාව -කුරුණෑගල

228 එච්.පි.දේ.පි.වාසනා මිය
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - මූල

229 පී.එන්.එස.්පි.කුසුම්සිරි මයා පරිවාස කාර්යාලය -වාරියදපොල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -නිකවැරටිය

231 බ.එන්.සි.දේ.ෙස්නායක මිය
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
දේෂකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

232 දේ.ඩී.සී.සූදර්ශනී මිය
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

කාර්යාලය -කුලියාපිටිය

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

කුලියාපිටිය(ෙටහිර)

243 ඩි.එම්.ඒ.අයි.දිසානායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -ගේගමුව ව/ජනාධිපති විදාලය - ගේගමුව

244 ඩබ්.එම්.ඒ.එස.්කුමාරි මිය ප්රාදේශිය සභාව -ගේගමුව
ව/ම/ම/අඹන්දපොල මධ මහා විදාලය 

(2019.12.31 දින දත්ේ ත්ාවකාලිකව 

අනුයුේත් කිරීම)

252 ආර්.දේ.ඒ.පි.දේ.රත්නායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -පඩුවස්නුවර
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

පඩුවස්නුවර නැදගනහිර

253 ඩී.ඩී.එම්.සිරි ගුණදසේකර මයා ප්රාදේශිය සභාව -පඩුවස්නුවර ප්රාදේශිය සභාව -දකොදෙයිගදන්

254 එච්.ඒ.එම්.ඒ.එන්.දහට්ටිආරච්චි මයා ප්රාදේශිය සභාව -පඩුවස්නුවර ප්රාදේශිය සභාව -දකොදෙයිගදන්

255 එච්.ඒ.එස.්මැණිදේ මිය ප්රාදේශිය සභාව -දකොදෙයිගදන් ප්රාදේශිය සභාව -පඩුවස්නුවර

256 බ.එම්.ටි.දේ.ොලසූරිය මිය ප්රාදේශිය සභාව -දකොදෙයිගදන් ප්රාදේශිය සභාව -පඩුවස්නුවර

269 දේ.ඒ.ඩබ්.දර්ණුකා මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -පන්නල
ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල

272 ආර්.එම්.පි.දේ.රත්නායක මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා)-දකොටදවදහර
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -නිකවැරටිය

276 ටි.එම්.ටි.දේ.දත්න්නදකෝන් මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව කු/ නිශ්ශංක මහා විදාලය

277 එේ.ඩබ්.සි.එස.්ජයවර්ධන මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව වයඹ රාජකීය විදාලය

278 ඒ.ජි.එේ.ඩි.කුමාරි මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - රිදීගම



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

279 එේ.ආර්.පි.එස.්ෙණ්ඩාර මයා වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව ප්රාදේශීය සභාව -කුරුණෑගල

280 එස.්පි.ටි.එන්.සත්කුමාර මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව වයඹ දපර පාසේ ගුරු පුහුණු විදුහල

282 දේ.එම්.ටි.ඩි.ජයදසේකර මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

283 ඩී.ජී.එච්.ඩී.ජයසිංහ මිය වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව දසෞඛ් අමාත්ාංශය

286  ඩබ්.එම්.එස.්පි.වාසල මිය ප්රාදේශිය සභාව -ගිරිොව
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -  

ේගමුව

289 ජි.එච්.එේ.එස.්ගුණදසේකර මිය ප්රාදේශිය සභාව - රිදීගම
ශ්රි/ශ්රීමත් දජෝන් දකොත්ලාවල මහා 

විදාලය

290 එච්.ඩි.ඩි.පියරත්න මිය ප්රාදේශිය සභාව -රිදිගම කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය - ඉබ්ොගමුව

291 ඒ.ඩබ්.දේ.එම්.ජයවර්ධන මිය ප්රාදේශිය සභාව -රිදිගම කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබ්ොගමුව

292 ආර්.ඒ.එස.්රණසිංහ මිය ප්රාදේශිය සභාව -රිදිගම දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - රිදීගම

293 එස.්ඩි.ඩි.එස.්ජයතිස්ස මිය ප්රාදේශිය සභාව -රිදිගම ව/ඉ/රිදි/වීරවළගම්ො ම.වි

294 පි.ඩි.එන්.ප්රියදර්ශනී මිය ප්රාදේශිය සභාව -රිදිගම පළාත් රාජ දසේවා දකොමිෂන් සභාව

296 එච්.එම්.දේ.සමන්ලත්ා මිය ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව

297 ටි.එම්.අයි.ටි.කුමාරසිංහ මිය ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව

298 ඩබ්.පි.ඩි.මේකාන්ති දමනවිය ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය

299 පි.ඒ.ඩි.ඩි.පි.මාදනේ මිය ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය නගර සභාව -හලාවත්

300 ඩබ්.ඒ.අය.පි.දේ.ජයසුන්දර මිය ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය ප්රාදේශිය සභාව -මාදමිදේ

301 දේ.එම්.දේ.ජයදකොඩි මිය ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

බංගිරිය

302 එච්.පි.එම්.ඩබ්.සි.දහේරත් මිය ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

බංගිරිය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

304 ඩබ්.පි.එස.්එන්.විදේසිංහ මිය ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත්
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාදම්දේ

305 අයි.පි.අයි.සජිවනි මිය ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත් නගර සභාව -හලාවත්

306 ඩබ්.ඩි.අයි.ප්රනාන්දු මිය ප්රාදේශිය සභාව -මාදමිදේ ප්රාදේශීය සභාව -පඩුවස්නුවර

307 එන්.එම්.ඒ.නිදරෝෂනි මිය ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත් නගර සභාව -හලාවත්

308 ආර්.ඒම්.එන්.රන්දදණි මිය ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත් කලාප අධාපන කාර්යාලය - හලාවත් -

314 එච්.ඒ.ශාන්ති මිය වයඹ පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව
සත්ව නිෂ්පාදන හා දසෞඛ් 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

315 එච්.එම්.දේ.ප්රියදර්ශනි මිය වයඹ පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

318 ජී.එේ.අයි.කුලරත්න මිය ප්රාදේශිය සභාව -කුරුණෑගල ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල

319 ඩබ්.ඊ.එම්.බ.රත්නප්රිය  මයා ප්රාදේශිය සභාව -කුරුණෑගල
පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා කාර්යාලය -

කුරුණෑගල

320 ඒ.එම්.ඩබ්.අත්පත්තු මයා ප්රාදේශිය සභාව -කුරුණෑගල ප්රාදේශීය සභාව -අලේව

322 වී.මංජුලා මිය ප්රාදේශීය සභාව -කුරුණෑගල වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

323 පි.ආර්.චන්ද්රානි මිය ප්රාදේශීය සභාව -කුරුණෑගල සමූපකාර දදපාර්ත්දම්න්තුව

326 එච්.ඒ.එන්.ආර්.හපුආරච්චි මිය ප්රාදේශීය සභාව -දපොේපිතිගම
ප්රාදේශීය මහ දේකම් කාර්යාලය 

(සැලසුම්) -ඉබ්ොගමුව

332 ඩබ්.එම්.එස.්මංගලිකා මිය ප්රාදේශීය සභාව -ආණමඩුව
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්)-

දකොටදවදහර

340 ඩබ්.අයි.හර්ෂණි මිය ප්රාදේශීය සභාව -ආණමඩුව ප්රාදේශීය සභාව -වාරියදපොල

341 එේ.ඒ.ඒ.සි.දසනරත් මිය කු/මලියදේව ආදර්ශ මහ විදාලය
දිස්ත්රිේ දසෞදඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය

342
එන්.එම්.එන්.සමන්කුමාරි 

නායකරත්න මිය
කු/ගේලැහැර මහා විදාලය කු/ කළුගමුව මහා විදාලය

343 ඩි.බ.ඩබ්.ජි.ෙණ්ඩාරනායක මයා කු/පිඹුරුවැේදේගම ම.ම.වි නික/ දදමටව මහා විදාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

344 ආර්.යූ.දිේරුේෂී මිය කු/ශුේධ වු පවුදේ කනාරාමය කු/පිඹුරුවැේදේගම ම.ම.වි

345 ඒ.එම්.සි.එන්.අධිකාරි මිය
කු/ශ්රීමත් දජෝන් දකෝත්ලාවල මහා 

විදාලය
පළාත් අයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

346 එච්.එම්.පි.ජයසිරිමැණිදේ මිය කු/ඩි.බ.දවලදගදර ම.ම.වි ඇතුේනුවර කුමර විදුහල

347 වයි.ඩි.බ.කරුණාතිලක මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය - මූල -

348 එස.්එන්.ආර්.වික්රමදේ මිය කු/මලයදේව ආදර්ශ මහා විදාලය
 වයඹ පූර්ණ ළමා අධාපන සංවර්ධන 

අධිකාරිය

349 ටි.පි.වර්ණකුලසූරිය මිය කු/ඩි.බ.දවලදගදර ම.ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල -

350 දේ.ජි.ටි.දේ.හරස්ගම මිය කු/දරෝමානු කදත්ෝලික විදාලය පලාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

351 බ.එේ.පි.එස.්ොලසූරිය මිය කු/රත්මේදගොඩ මහ විදාලය කු/ ශුේධ වූ පවුදේ කනාරාමය

352 ඩබ්.යූ.එච්.කුමාරි මිය කු/රත්නාදලෝක විදාලය කු/ රත්මේදගොඩ විදාලය

353 ඒ.එම්.එම්.ජි.ඒ.දේ.අත්පත්තු මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල පළාත් ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

354 එම්.ආර්.එම්.ටි.ඩි.ෙණ්ඩාර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල පළාත් ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

355 දේ.පි.ඒ.දේ.ගුණදාස මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල ප්රාදේශීය සභාව - රිදීගම

356 ඩබ්.ආර්.දයානන්ද මිය කු/මලයදේව ආදර්ශ මහා විදාලය
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂක 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

357 එස.්එම්.දේ.දසේනානායක මිය කු/ඇතුගේපුර කුමර විදුහල කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

358 ඩි.ජි.එස.්සි.අමරදසේන මිය කු/ලේදාස ්මැේ විදාලය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

359 එම්.බ.සි.දේ.නන්දදසේන මිය කු/වයඹ රාජකීය විදාලය පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

361 එච්.එේ.සි.ජි.ලියනදේ මිය කු/මහින්ද විදාලය පළාත් කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය

362 ඩබ්.ඒ.ආර්.වාසල මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

දපොේගහදවල

ඩි. බ දවලදගදර මධම මහා විදාලය - 

උහුමීය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

365 පි.පි.සිරිමා කාන්ති මිය කු/වයඹ රාජකීය විදාලය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

366 සි.ඒම්.ඒම්.චන්දද්රස්කර මිය කු/වෑඋඩ මධ මහා විදාලය සමූපකාර දසේවක දකොම්ෂන් සභාව

367 ඩි.පි.අයි.ඒන්.ජයවර්ධන මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල ලේදාස ්ද මැේ විදාලය - කුරුණෑගල

368 ඩබ්.ඩි.කුසුමලත්ා මිය කු/නිශ්ශංක මහා විදාලය කු/වයඹ රාජකීය විදාලය

370 ඒන්.පි.ඒස.්රන්දුනුපුර මිය කු/දුටුගැමුණු ම.ම.වි කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

372 දේ.ඒස.්මේකාන්ති මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල පලාත් ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

373 ආර්.ඩි.පි.දේ.රත්නවීර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල
කු/ දරෝමානු කදත්ෝලික විදාලය - 

මාවත්ගම

377 දේ.ඒ.අයි.එස.්කළුආරච්චි මිය ප්රාදේශිය සභාව -අලේව ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්මල

379 එම්.ඒ.එේ.බ.හරිස්චන්ද්ර මයා ප්රාදේශිය සභාව -අලේව නගර සභාව -කුලියාපිටිය

380 එම්.එම්.දේ.එස.්කුමාරවංශ මයා ප්රාදේශිය සභාව -අලේව ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය

381 එස.්ඩි.එස.්එම්.සමරදසේකර මිය ප්රාදේශිය සභාව -අලේව ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්මල

382 දේ.එම්.ඩබ්.කුමාර මයා ප්රාදේශිය සභාව -අලේව ප්රාදේශිය සභාව - කුරුණෑගල

383 ආර්.ඩි.එන්.දමයන්ති මිය ප්රාදේශිය සභාව -අලේව ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්මල

385 එච්.ජි.එන්.වීරේදකොඩි මිය මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල සමුපකාර අමාත්ාංශය

386 එන්.එම්.පි.එන්.මැණිදේ මිය මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

389 එච්.එන්.එස.්දයාරත්න මිය මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

මාස්දපොත්

390 යු.ආර්.සි.කුමාරි මිය මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්ත්දම්න්තුව

391 දේ.එම්.ආර්.බ.මැණිදේ මිය ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශීය සභාව -දපොේපිතිගම



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

392 ආර්.එම්.ඩි.ටි.රත්නායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - පුහුණු

393 එච්.ඒ.ඩි.එන්.ඩි.දසේනාරත්න මිය ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව

394 ඊ.එම්.සි.දේ.ඒකනායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශීය දරෝහල - දගොකරැේල

398 ඩි.ජි.එස.්දේ.ගුණවර්ධන මිය ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය

399 ඒ.ඒ.එන්.ශ්රියානි දමනවිය ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය ප්රාදේශිය සභාව- අලේව

400 ආර්.එස.්ඩි.ගුණතිලක මිය ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය නගර සභාව -කුලියාපිටිය

401 ආර්.දේ.ඇම්.ඊ.ටි.ශාන්ති මිය ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය ප්රාදේශිය සභාව- පන්නල

404 අයි.එම්.එන්.ප්රියදර්ශනි මිය නගර සභාව -කුලියාපිටිය ආයුර්දේද දරෝහල - කිරිමැටියාව

405 ඩබ්.ඩි.එම්.එන්.වීරදසේකර මිය නගර සභාව -කුලියාපිටිය ප්රාදේශීය සභාව -කුලියාපිටිය

406 දේ.දේ.වසන්ත්ා කුමාරි මිය නගර සභාව -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

409
එන්.එච්.ඒ.ටි.එස.්ක්රිශන්ති හඟවත්ත් 

මිය
නගර සභාව -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය

412 එච්.ඒ.ඩබ්.රෑපසිංහ මයා නගර සභාව -කුලියාපිටිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය - උඩුෙේදාව 

(මූල)

413 දේ.ඒ.ඒ.එේ.කුරුගම මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාත්ත්ණ්ඩිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

නාත්ත්න්ඩිය

414 එම්.ඒ.පි.පි.මාරසිංහ මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාත්ත්ණ්ඩිය මූලික දරෝහල - කුලියාපිටිය

418 දේ.එම්.එේ.පි.රත්නායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල

419 බ.එම්.දේ.එම්.ොලසුරිය මිය ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

උඩුෙේදාව

420 ඩී.එස.්එන්.සහීඩ් මිය ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුලියාපිටිය

421 එස.්පි.ඒ.පතිරණ මිය ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

උඩුෙේදාව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

424 ඩී.ඩී.එස.්දිසානායක මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය ප්රාදේශිය සභාව -කුලියාපිටිය

425 එේ.වයි.එස.්කුමාරි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය නගර සභාව -කුලියාපිටිය

426 ඩි.එම්.පි.දේ.දිසානායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
සමුපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුලියාපිටිය

427 එස.්පි.ඒ.එස.්පතිරණ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය

428 වයි.වි.ආර්.එස.්සුගත්දාස මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය කුලි/කනදුේල ධර්මරාජ ආ.ම.විදාලය

429 දේ.පි.ඩි.චන්ද්රාවති මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
කලාප කෘෂිකර්ම සම්පත් මධසථ්ානය - 

මාදම්දේ

430 ආර්.පි.ඒ.එස.්පතිරණ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය කුලි/මහින්දදෝදය මහ විදුහල -දහට්ටිදපොල

431 ඩබ්.වි.ආර්.දේ.දසෝමිස ්මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - හලාවත්

432 ඩී.එම්.ජි.ඒ.ශාන්ත් මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය සාරානාත් විදාලය - කුලියාපිටිය

433 එච්.පි.ඩි.දසේපාලි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය කුලි/ඇස්සැේදුම එහාරණි ක.වි

434 වයි.එම්.එස.්අයිරාංගනි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

උඩුෙේදාව

435 ආර්.එම්.බ.දේ.රත්නායක මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය ෙටහිර
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

436 එස.්ඒ.එස.්මේකාන්ති මිය කුලි/බබලාදදණිය ශ්රි ගුණානන්ද ම.ම.වි
දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය - 

මාදම්දේ

437 ඒ.එම්.එන්.පි.අදිකාරි මිය කුලි/දහොරනැදපොල මහානාම ම.වි
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

කරගහදගදර

438 ආර්.ඒ.එච්.එස.්රණතුංග මිය කුලි/පහළ දකෝන්කඳවල ක.වි
දකොට්ඨාස අධාපන කාර්යාලය - 

නේකාවත්ත්

439 ඩබ්.එම්.ඒ.ඩි.වර්ණසුරිය මිය
කුලි/මහින්දදෝදය මහ විදුහල -

දහට්ටිදපොල

දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

වාරියදපොල

441 එන්.එච්.සි.නවරත්න මිය කුලි/වැවගම ශ්රි සාරානන්ද ම.ම.වි කුලි/ කිත්ලව පූගේල මහා විදාලය

442 එච්.පි.ඩි.ආර්.ජයසිංහ මිය කුලි/රත්මේල ශ්රි අරියවංශ ම.වි කුලි/ දදමටව මහා විදාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

443 එස.්එේ.එම්.නාසීර් මයා කුලි/දකොටඹපිටිය මු.ම.ම.වි
කලාප කෘෂිකර්ම අධේෂ කාර්යාලය - 

වාරියදපොල -

444 එස.්එම්.අයි.පි.දසේරසිංහ මිය කුලි/ඇස්සැේදුම සභාරතී ක.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

445 එස.්ඒ.දේ.ප්රියදර්ශනි මිය කුලි/කුඹේගහමුේල ශ්රි දෙෝධි ම.ම.වි මූලික දරෝහල -කුලියාපිටිය

447 ආර්.ඩි.එස.්මේකාන්ති මිය කුලි/සුරදුත් ොලිකා මහා විදාලය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - බංගිරිය

448 ආර්.එස.්සි.ධර්මසිරි මිය
කුලි/හේමිේලවැව සිේධාර්ථ මහා 

විදාලය
කු/ඉළුේදහේන ගුණානන්ද ම. විධයාලය

449 එම්.පි.ජි.එස.්දේ.ජයසිංහ මිය කුලි/කිත්ලව පූගේල මහා විදාලය කුලි/වැවගම ශ්රි සාරානන්ද ම.ම.වි

450 එස.්එම්.එස.්එම්.දසේරසිංහ මිය කුලි/සාරානාත් විදාලය -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය -

451 ඒ.එච්.එම්.එස.්පි.එම්.අදබ්රත්න මිය කුලි/සාරානාත් විදාලය -කුලියාපිටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

452 පි.අයි.වික්රමසිංහ මිය කුලි/දකොස්දදණිය ම.වි
පඩුවස්නුවර දකොට්ඨාශ අධාපන 

කාර්යාලය

453 එම්.ඩි.දේ.ගුණදසේකර මිය කුලි/දමොදහොත්ත්වදගොඩ ක.වි ගිරි/ කඩහපල මහා විදාලය

454 ඒ.ඒ.දේ.ඩබ්.දේ.නේකාවත්ත් මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

නේකාවත්ත්
කලාප කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

455 ඩි.එම්.දේ.දිසානායක මිය කුලි/මගුලාගම ම.වි කුලි/මඩිදේ මිදියාල ම.ම.විදාලය

456 දේ.එම්.එස.්කුමාරි මිය කුලි/කනදුේල ධර්මරාජ ආ.ම.වි
දකොට්ඨාස අධාපන කාර්යාලය - 

නේකාවත්ත්

457 දේ.එම්.ආර්.සි.දසනායක මිය කුලි/ජයදසේන රාජකරුණා ම.වි
දකොට්ඨාශ අධාපපන කාර්යාලය - 

දහනැේදගදර

458 ඒ.ඩි.සීලවති මිය කුලි/මඩිදේ මිදියාල ම.ම.වි කුලි/ මඟුලාගම මහා විදාලය

459 ආර්.පි.ඩි.ආර්.කුමාරි මිය කුලි/ඉළුේදහේන ගුණානන්ද ම.වි කුලි/හේමිේලවැව සිේධාර්ථ මහා විදාලය

460 එස.්ඒ.එස.්දමයන්ති මිය කුලි/ශ්රිපති රාජකීය විදාලය කුලි/කිරින්දව ම.විදාලය

461 පි.ඩි.ඩබ්.එස.්අමරකිර්ති මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය පඩුවස්නුවර
දකොස්දදණිය ම.වි



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

462 එම්.එස.්දේ.කුමුදිනි මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

පඩුවස්නුවර
කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

463 පි.එම්.ඩි.ප්රියදර්ශනි මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -බංගිරිය  කුලි/ සුරදූත් ොලිකා මහා විදාලය

465 බ.එච්.ජි.ෙමුණුසිංහ මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

කරගහදගදර
කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

466 බ.වයි.එස.්ඩි.කුමාරි මිය කුලි/කිරින්දව ම.වි කුලි/ශ්රීපති රාජකීය විදාලය

467 එන්.ආර්.මලර් මිය ප්රාදේශිය සභාව -වනාත්විේලුව නගර සභාව - පුත්ත්ලම

468 බ.ඒ.එස.්එම්.ගුණතිලක මියා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

ගේගමුව
පශු වවද කාර්යාලය -ඇහැටුවැව

469 ආර්.එම්.එස.්දේ.රත්නායක මයා
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -  

ේගමුව
ප්රාදේශිය සභාව -ගිරිොව

473 එස.්ඒ.ටි.එන්.සුරවීර මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල)-

කරුවලගස්වැව
කලාප අධාපන කාර්යාලය - පුත්ත්ලම

480 ඩබ්.ආර්.සිේවා මිය ප්රාදේශිය සභාව -ආරච්චිකට්ටුව වයඹ පළාත් කෘෂිකර්මඅමාත්ාංහය

483 ඩි.එම්.එස.්කුමාරි දහනක මිය
ප්රාදේශීය මහ දේකම් කාර්යාලය 

(සැලසුම්) -ඉබ්ොගමුව
ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව

484 දේ.ඩි.එම්.එන්.රණවංශ මිය ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශිය සභාව -ඉබ්ොගමුව

494 දේ.දේ.අයි.පි.ප්රනාන්දු මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -ආණමඩුව

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල)-

ආණමඩුව

495 ආර්.එම්.එම්.එස.්රාජකරුණා මිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල)-

ආණමඩුව

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -ආණමඩුව

496 එච්.එම්.ඩි.එන්.දහේරත් මිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ාංශය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

497 ඊ.එම්.එම්.ඩබ්.ඒකනායක මිය මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

498 ආර්.එම්.අයි.එේ.දේ.රත්නායක මිය වයඹ දපර පාසේ ගුරු පුහුණු විදුහල වයඹ පලාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

499 ඊ.ඒ.ජි.සී.ඩි.ඊරියගම මිය
වයඹ පූර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන 

අධිකාරිය
 කු/ මලියදේව ආදර්ශ මහා විදාලය

506 ඩී.ඇම්.පි.ආර්.ටිකිරිෙංඩා මයා පූර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන අධිකාරිය
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

කුරුණෑගල



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

507 එච්.දසෝමාවතී මිය
වයඹ පූර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන 

අධිකාරිය

සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය

510 ආර්.එම්.දේ.රාජගුරු මයා ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -පුහුණු අංශය සමාජ දසේවා දදපාර්ත්දම්න්තුව

511 ඩි.එම්.එස.්දේ.දිසානායක මිය
කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු 

ඒකකය -වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය
අභන්ත්ර විගණන දදපාර්ත්දම්න්තුව

512 ඩබ්.එම්.පි.එස.්හුළුගේල මිය
කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු 

ඒකකය -වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය
අභන්ත්ර විගණන දදපාර්ත්දම්න්තුව

517 ඒ.ඩී.සි.වයි.දමයන්ති මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ප්රාදේශීය සභාව - රිදීගම

518 ඊ.එන්.පි.නන්දරත්න මිය
වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -පුහුණූ 

(කුරු/ක.අ.කා.)

පරිවාස හා ළමාරේෂක දසේවා 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

519 එස.්එන්.බී.එම්.දේ.දේ.නවරත්න මිය පරිවාස දදපාර්ත්දම්න්තුව කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

520 එච්.ඒ.එස.්සි.කරුණාරත්න මිය
ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -පුහුණු අංශය 

(ගිරි/ක.අ.)
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - පන්නල

523 බ.එම්.එන්.එස.්ෙන්නැහැක මිය
වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය - පුහුණූ 

අංශය
පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

524 එම්.ඒ.ටි.ඩි.රණසිංහ මිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය - පුහුණු අංශය

528 එස.්එම්.අයි.එස.්රත්නායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

529 එස.්එම්.සි.දේ.දසේනානායක මිය වයඹ පුහුණු ආයත්නය -වාරියදපොල
පලාත් අභන්ත්ර විගණන 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

530 ඩි.දේ.ටි.වසන්ති මිය
වයඹ පළාත් ආයූර්දේද 

දදපාර්ත්දම්න්තුව -කුරුණෑගල
වයඹ පලාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

531 එස.්එම්.ඩි.දසේරසිංහ මිය
වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

532 එච්.පි.අයි.ඩි.විමලගුණවර්ධන මිය
වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

533 සි.ආර්.දඩ්සි කර්න් මිය
වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය
පලාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

534 පි.එම්.සි.කාන්ති මිය
වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

535 ආර්.ඒ.එච්.එච්.රාමනායක මිය  ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය
පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

536 ඩි.එම්.එච්.දසනායක මයා  ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය වයඹ මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය

537 ඊ.පි.එස.්අයි.ජයරත්න මිය ආයූර්දේද දරෝහල -මාදම්දේ
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

පඩුවස්නුවර

538 එච්.එම්.එම්.ශ්රිමාේ වැවදගදර මයා
වයඹ පළාත් අආයූර්දේද 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය

539 ආර්.ඩි.එස.්ඔලගම මයා
ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -

කුරුණෑගල
කෘෂිකර්ම දදපාරත්දම්න්තුව

540 එච්.පි.සි.අයි.විදේසිංහ මිය ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය නාරම්මල මහා විදාලය

541 එස.්ඒ.එන්.ටි.නිසංසලා මිය පළාත් ආයූර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව ව/ ගිරි රත්නාලංකාර මධම මහා විදාලය

542 ඒ.ජි.එම්.ජි.දපදර්රා මිය ආයූර්දේද දරෝහල -කිරිමැටියාන සඳලංකාව ප්රාදේශීය දරෝහල

543 දේ.දේ.ආර්.පේමසිරි මයා ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය ගේගම්මුේල මහා විදාලය

545 ඩබ්.එම්.ටි.වනසිංහ මයා වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

546 එම්.පි.ඩී.සී.එන්.මාරසිංහ මිය වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව කලාප කෘෂිකර්ම කාර්යාලය - කුලියාපිටිය

547 ඒ.ඒ.එස.්යූ.කුමාරදේ මයා වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - රිදීගම

549 එස.්එම්.ඩී.සමරදකෝන් මිය ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

දපොේගහදවල

550 එච්.එම්.ඒ.මැණිදේ මිය වයඹ පළාත් ආයූර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව පලාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය

551 ටි.එම්.ඒ.යූ.තිලකරත්න මිය ආයූර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය පලාත් දසෞඛ් දදපාර්ත්දම්න්තුව

554 පී.ඩී.සී.පී.මැණිදේ මිය ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය  (මූල) ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව - කුරුණෑගල

556 අයි.එන්.දේ.වයි.වීරසිංහ මිය
ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -මූල 

කළමනාකරණ අංශය

සමූපකාර සංවර්ධන දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය

557 පී.පී.එච්.පි.කුසුම්ලත්ා මිය
ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -මූල 

කළමනාකරණ අංශය
පරිවාස හා ළමා දදපාර්ත්දම්න්තුව

558 ආර්.දේ.එම්.එස.්සි.ගුණදසේකර මිය
ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -මූල 

කළමනාකරණ අංශය
සමූපකාර සංවර්ධන දදපාර්ත්දම්න්තුව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

559 දේ.බී.ඒ.රෑපසිංහ මිය වයඹ ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

560 එම්.පි.එම්.ආර්.කුමාර මයා නගර සභාව -හලාවත් ප්රාදේශිය සභාව -බංගිරිය

561 සී.එච්.එච්.දේ.එස.්සි.දහේරත් මිය නගර සභාව -හලාවත්
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -හලාවත්

562 දේ.එම්.එස.්එේ.සිරිවර්ධන මිය නගර සභාව -හලාවත් ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත්

573 එම්.ඒ.බී.ඒ.කුමාරිහාමි මිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය

574 ඩබ්.එම්.ඩී.එන්.වන්නිනායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව

576 ඩී.එම්.එස.්දිසානායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව පශු වවද කාර්යාලය -අඹන්දපොල

577 ආර්.එම්.සී.දේ.රාජපේෂ මිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය

578 එම්.එච්.බී.දේ.පී.කුමාරි දමනවිය ප්රාදේශිය සභාව -මහව කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව

580 ඩබ්.ජී.ඩබ්.සුරංජනි මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්මල ප්රාදේශිය සභාව -අලේව

581 දේ.එම්.ටි.පි.දේ.ජයදකොඩි මයා ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්වල ප්රාදේශිය සභාව -අලේව

582 ආර්.එම්.ඒ.රණසිංහ මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්වල ප්රාදේශිය සභාව -අලේව

583 ඊ.එම්.එම්.ඒකනායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්වල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන)-නාරම්මල

584 එම්.එම්.එස.්ජයලත් මිය ප්රාදේශිය සභාව -නාරම්වල ප්රාදේශිය සභාව -අලේව

592 පි.ඒ.එස.්ලේමිණි මිය සමූපකාර සංවර්ධන දදපාර්ත්දම්න්තුව නගර සභාව - කුරුණෑගල

614 එම්.එම්.එම්.මුොරේ මයා
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල

648 බී.කුමාරසිරි මයා
විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය -

දපොේගහදවල
දසෞඛ් දසේවා දදපාර්ත්දම්න්තුව

649 ආර්.එන්.එන්.ප්රනාන්දු මිය විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය හලාවත්  ප්රාදේශිය දේකම් (සැලසුම්) - මාදම්දේ



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

650 දේ.සිරියානි මිය විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය ප්රාදේශිය දේකම් (මූල) - කුලියාපිටිය

681 එස.්පි.එන්.දේ.දසේනාධීර
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

වයඹ පූර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන 

අධිකාරිය

684 අයි.පී.අයි.පි.කුමාරි මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -හලාවත්
ප්රාදේශිය සභාව -හලාවත්

690 ඩි.එම්.දේමරත්න මයා සමූපකාර දදපාර්ත්දම්න්තුව ප්රාද ේශීය සභාව - කුරුණෑගල

692 දේ.පි.ඩි.රූපිකා මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුලියාපිටිය
ප්රාදේශිය සභාව -උඩුෙේදාව

699 එෆ.්රුේදා මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල
කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

701 පී.ඒ.දේ.එදිරිමාන්න මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල
මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල

702 ඩබ්.එම්.දේ.වන්නිනායක මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල
කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

703 ඩී.එම්.ආර්.දේ.දිසානායක මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - පුහුණු

704 එච්.ඒ.ඩී.එන්.දහට්ටිආරච්චි මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල

දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

705 ඩබ්.එම්.එන්.විදේසිංහ මයා
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල

දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

706 ඒ.එම්.ඩි.එස.්දේ.අත්පත්තු මයා
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල

දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

707 දේ.ඒ.ඩි.එස.්ජයමිණි මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -හලාවත්

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

මාදම්දේ

708 දේ.ඒ.ඩබ්.දපදර්රා මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -හලාවත්

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

හලාවත්

709 ටි.ආර්.කමලාවතී මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය
නිදයෝජ ප්රධාන දේකම් - මූල

710 පී.ඩි.එන්.කාන්තිලත්ා මිය
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර 

දකොමසාරිස ්කාර්යාලය -කුරුණෑගල
රම්ෙඩගේල මධ මහා විදාලය

713 දේ.ජි.ඒ.එම්.ශ්රියාලත්ා මිය
සමූපකාර සංවර්ධන දදපාර්ත්දම්න්තුව 

වයඹ
සමුපකාර සංවර්ධන දදපාර්ත්දම්න්තුව

736 එේ.අයි.එම්.එන්.ඒ.ලංසකාර මිය
ඒකාෙේධ දගොවිපල සංවර්ධන හා පුහුණු 

මධසථ්ානය-වන්නිගම

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

රස්නායකපුර



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

737 ඒ.ඩබ්.දේ.ඒ.අතුදකෝරල මයා පශු වවද කාර්යාලය -දපොේගහදවල ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල

738 එම්.ඒ.ජි.විදේසුන්දර මිය
සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා දසෞඛ් 

දදපාර්ත්දම්න්තුව

දසෞඛ් වවද නිළධාරී කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

745 එන්.ඒ.එම්.නවරත්න මිය වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්තුව දේෂ කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

746 එම්.ඒ.එන්.දේ.රූපසිංහ මිය වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්තුව ප්රධාන අමාත්ාංශය

747 දේ.පි.ඩි.එච්.ආරියදාස මිය වයඹ පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්තුව
පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය

749 එේ.එේ.ඩී.පිරිස් මයා වයඹ ඉංජිදන්රු දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

750 එච්.ඩි.එස.්දහේරත් මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

අලේව

දසෞඛ් වවද නිලධාරි ත්ාර්යාලය -

නාරම්මල

751 දේ.එම්.යූ.බ.ජයසුන්දර මයා
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

පුත්ත්ලම
පන්නව -මුස්ලිම් මහා විදාලය

753 දේ.පී.මාලනි මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -පුත්ත්ලම

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -මහකුඹුේකඩවල

756 ආර්.පි.එේ.යු.දප්රේමදාස මිය ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය -සංඛ්ා දේඛ්න

758 එච්.එම්.එස.්දේ.දහේරත් මිය ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -මහව

759 ඩී.එච්.එම්.ආර්.දමයන්ති මිය ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල
පළාත් සැලසුම් හා දමදහයුම් අංශය -

කුරුණෑගල

760 එච්.එම්.චන්ද්රාවතී මිය ප්රාදේශිය සභාව -වාරියදපොල ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය

763 දේ.එම්.එස.්ටි.දේ.ජයසිරි මිය
පළාත් සැලසුම් හා දමදහයුම් අංශය -

කුරුණෑගල
මහ නගර සභාව -කුරුණෑගල

764 ආර්.එම්.සි.ඒ.කාන්ති මිය
පළාත් සැලසුම් හා දමදහයුම් අංශය -

කුරුණෑගල
ප්රාද ේශීය සභාව - කුරුණෑගල

776 එච්.එම්.එස.්පි.දහේරත් මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -ගදන්වත්ත්

ප්රාදේශීය මහ දේකම් කාර්යාලය(සැලසුම්) 

-ගදන්වත්ත්

783 ඩි.එම්.පි.දසනායක මයා පශු වවද කාර්යාලය -ඇහැටුවැව
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

ගේගමුව

786 දේ.එම්.පි.එේ.දේ.ජයසුන්දර මිය පශු වවද කාර්යාලය -අඹන්දපොල ප්රාදේශිය සභාව -මහව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

789 එේ.ජි.ඒ.ටි.පේමිණි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -හලාවත් පලාත් ධීවර අමාත්ංශය - හලාවත් -

795 ඩබ්.ඒ.දසනවිරත්න මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -හලාවත්
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

නාත්ත්න්ඩිය -

796 එම්.ඩි.එස.්දර්ණුකා මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -හලාවත් ප්රාදේශීය සභාව - හලාවත් -

797 එස.්ඒ.අයි.ඩි.එස.්දසේනානායක මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

හලාවත්
වයඹ පලාත් ධීවර අමාත්ංශය

798 එම්.එම්.අයි.එස.්දපදර්රා මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

හලාවත්
වයඹ පලාත් ධීවර අමාත්ංශය

799 පි.දේ.එස.්මේලිකා මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

හලාවත්

දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

ආරච්චිකට්ටුව -

800 එම්.එම්.අයි.සි.පාරිස ්මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

දවන්නේපුව
දෙොරලැස්ස ශාන්ත් ආනා විදුහල

801 ඒ.එච්.එස.්දමන්ඩිස ්මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

ආරච්චිකට්ටුව

දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - හලාවත් 

-

802 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.එන්.දවලදගදර මිය ගිරි/කලාප අධාපන කාර්යාලය
ගිරි/ අලේව දකොට්ඨාශ අධාපන 

කාර්යාලය

803 ආර්.එම්.කාන්තිලත්ා මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල ගිරි/කඳාදනදගදර ධර්මපාල ම.වි

804 එච්.ඒ.අයි.දේ.රණසිංහ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල ව/ ගිරි/ දහන්ඩිගල කණිෂ්ඨ විදාලය

805 ඩබ්.ඒ.බ.මැණිදේ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල ව/ ගිරි/මැටියගදන් මහා විදාලය

806 සි.එම්.පි.ස්වර්ණලත්ා මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල පලාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

807 එස.්පි.පි.හරිස්චන්ද්ර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල
ගිරි/ සුවලයි මානියා මුස්ලිම් මහා 

විදාලය

809 එම්.පි.ජයමිණි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ගිරිඋේල කදාදන්දගදර ධර්මපාල මහා විදාලය

810 එම්.ඒ.දමයන්ති මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -අලේව කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

811 දේ.ඒ.ඩි.ආර්.පුෂ්පකුමාරි මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

පන්නල
ව/ගිරි/දවේපේල ම.වි

812 දේ.ඒ.සි.ආර්.දේ.කුමාරි මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

පන්නල

ප්රධාන දේකම් කාර්යාලය - පුහුණු අංශය - 

(ගිරි/ ක. අ)



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

813 එච්.ඩි.එස.්ඒ.ප්රියංගිකා මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

නේකාවත්ත්
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය -

815 දේ.එම්.ආර්.කුමාරි මිය
ගිරි/කඳාදන් දගදර ධර්මපාල ේවිතීක 

විදාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

816 ඩි.එම්.එන්.ඉදරෝෂණි මිය ව/ගිරි/නාරම්මල මහා විදාලය
ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල -

817 ඩබ්.එම්.නන්දාවති මිය ව/ගිරි/මැටියගදන් මහා විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

818 එච්.ඒ.රත්නතිලක මයා ව/ගිරි/දවේපේල ම.වි
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - පන්නල 

-

820 ආර්.රංජනි මිය ව/ගිරි/රත්නාලංකාර ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

821 එේ.එන්.ඩි.කුමාරි මිය ව/ගිරි/කඩහදපොල මහ විදාලය
කුලි/දමොදහොත්ත්වදගොඩ කණිෂ්ඨ 

විදාලය

823 ඒ.එේ.එම්.ත්ේෆි මයා ගිරි/අේ කමර් ම.මහා.වි ගිරි/දපොේගහ යාය මු.මහා විදාලය

824 එම්.සි.එම්.සදුර්දීන් මයා ගිරි/දපොේගහයාය මුස්ලිම් මහා විදාලය ගිරි/අේ කමර් ම.මහා.වි

827 පි.එම්.එස.්නාලනී මිය ව/ගිරි/නාදපොකුණ ක.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

828 ආර්.දේ.ආර්.සකුන්ත්ලා දමනවිය ගිරි/දහණ්ඩියගල ම.වි ගිරි/ නාදපොකුණ කණිෂ්ඨ විදාලය

855 එච්.එම්.ටි.බ.දහේරත් මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව ප්රාදේශිය සභාව -මහව

856 එච්.පි.එස.්දේ.දහේරත් මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව දළදාගම - ප්රාථමික විදාලය

857 එච්.එම්.පි.දේ.හාමි මිය ව/ම/ම/කමිවිටගම මහා විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

858 ඩබ්.එම්.ටී.ඩී.ඩබ්.ෙණ්ඩාර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දකොටදවදහර

860 ඩබ්.එම්.ඩි.ඒ.පි.වර්ණකුලසූරිය මිය ව/ම/ගේ/උස්ගල තිස්ස මහා විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

861 එච්.පි.ඩි.දහේරත් මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

ගේගමුව
ප්රාදේශීය සභාව - ගේගමුව

862 ආර්.එම්.ඩි.දේ.රත්නායක මිය ව/ම/දපොපි/පන්සියගම ම.වි ව/ම/දපොපි/ අඹගස්වැව මහා විදාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

863 ඩී.එම්.එස.්කුමාරි දමනවිය ව/ම දළදාගම ප්රාථමික විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව

864 අයි.එම්.දේ.විදේකුමාරි මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -ගිරිොව කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

865 ඒ.එම්.රන්මැණිකා මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -මහව
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

ගේගමුව -

866 ඩි.පි.ජි.එම්.පත්මකුමාර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය

867 ආර්.අයි.බ.දසෝමවතී මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව ව/ම/ම ත්ම්මිටගම මහා විදාලය

868 එච්.කුසුමාවතී මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

871 ඩි.එම්.එන්.දසනායක මිය
ව/ම/ම/ගුණපාල මලලදසේකර ආදර්ශ 

කනිටු විදුහල
874 කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

872 ආර්.ඩි.ශිරාණි මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව
860 ව/ම/ගේ/ උස්ගල තිස්ස මහා 

විදාලය

873 එම්.එච්.ආර්.දිේහානි මිය ව/ම/දපොපි/අඹගස්වැව ම.වි ව/ම/දපොපි/ පන්සියගම මහා විදාලය

874 එස.්බ.සි.බ.දසේමසිංහ මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව
871 ව/ම/ම/ ගුණපාල මලලදසේකර 

ආදර්ශ කනිටු විදුහල

875 ආර්.එම්.බ.නන්දාවති මිය ව/ම/ම ඇඹදේගම ම.වි ව/ම/ම/ ඇදඹෝගම මහ විදාලය

876 එම්.එම්.එස.්එම්.රත්නායක මිය ව/ම/ම/ඇදඹෝගම ක.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

877 එච්.එම්.එම්.එස.්දහේරත් මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව ව/ම/ම/ අේ මදීනා මහා විදාලය

878 ඩි.එම්.ඩි.දේ.ෙස්නායක මිය ව/ම/ෙලේල යු.බ වන්නිනායක ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

879 ඩි.එම්.එම්.දේ.දිසානායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව  ව/ම/ගේ/ පහළ ගිරිොව මහා විදාලය

880 ඩබ්.එම්.එස.්දේ.වාසල මිය ව/ම/ගිරි/පහළ ගිරිොව මහ විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

881 එච්.පි.එම්.එම්.දහේරත් මිය ව/ම/ම/අඹන්දපොල මධ මහා විදාලය
ව/ම/ම ෙලේල යු. බ. වන්නිනායක මහා 

විදාලය

883 ඩබ්.එම්.එච්.පතිරාජ මයා ව/ම/ම/අේමදිනා ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

884 ඩබ්.එම්.ආර්.දිසානායක මයා වම/ගිරි/වේපාලුව මු.ම.වි ගේ/ ඇහැටුවැව ආදර්ශ ප්රාථමික විදාලය

885 ඩබ්.එම්.ඒ.දේ.වාසල මිය ගේ/ඇහැටුවාව ආදර්ශ ප්රාථමික විදාලය වම/ගිරි/වේපාලුව මු.ම.වි

886 ඒ.එම්.බ.දේ.අත්පත්තු මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

887 එන්.එම්.එම්.එස.්සිරිවර්ධන මිය මහව වයඹ ජනාධිපති විදාලය -ගේගමුව ප්රාදේශීය සභාව - ගේගමුව -

888 පි.එම්.එේ.එන්.ගුණතුංග මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -මහව ප්රාදේශීය දරෝහල - මීගලෑව -

891 ජී.දේ.සී.ගජනායක මිය වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

894 එච්.පි.ඒ.සි.දේ.සමරවීර මයා වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

895 වි.ඇම්.ආර්.එස.්කුමාර මයා වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය
ගිරි/ එේනලුව ප්රාථමික මුස්ලිම් මහා 

විදාලය

900 ඒ.බී.එච්.දසොහාර මිය ගිරි/සුදලයිමානියා මු.ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - ගිරිඋේල -

901 ඩබ්.එම්.ජි.විදේසුරිය මයා ව/ගිරි/ගේගම්මුේල මහා විදාලය වයඹ පළාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

902 ටී.එම්.එස.්දේ.දත්න්නදකෝන් මිය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව වයඹ පළාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

903 ඩි.එම්.පි.පි.දිසානායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය ප්රධාන අමාත්ංශය

904 ජී.පි.ඩි.ස්වර්ණකාන්ති මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය වයඹ ප්රධාන අමාත්ංශය

905 බී.එම්.එස.්ඩී.එච්.ෙස්නායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

906 ඒ.දේ.එස.්දසේනාරත්න මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය නික/හලඩගල ම.විදාලය

907 අයි.ඒ.දේ.ෙණ්ඩාර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය
පලාත් කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය - 

වාරියදපොළ -

908 එච්.එම්.ඩබ්.අදබ්රත්න මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය
දකොට්ධාශ අධාපන කාර්යාලය - 

වාරියදපොළ -

909 ඩබ්.ඩබ්.දනස්ටා මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය
දකොට්ධාශ අධාපන කාර්යාලය - 

වාරියදපොළ -



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

910 ආර්.එම්.ටී.අයි.දිසානායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය ප්රාදේශිය දරෝහල - ආණමඩුව

911 ඒ.එම්.එස.්ප්රසන්න මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය නික/ කිරින්ද විදාලය

912 ඩී.එම්.ටී.දේ.දිසානායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය
දසෞඛ් වවද නිලධාරි කාර්යාලය - 

පුත්ත්ලම

913 ටී.එම්.සි.දේ.දත්න්නදකෝන් මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

දකොටදවදහර -

914 ටී.එම්.ඩී.දේ.දත්න්නදකෝන් මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය නික/ නිකවැරට්ය මුස්ලිම් මහා විදාලය

915 ෙපී.එච්.එම්.එස.්දේ.ඒකනායක මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය නික/රජබම විධාලය - නිකවැරටිය

916 ඒ.එම්.ඩබ්.ජයතිස්ස මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය ප්රධාන අමාත්ංශය

917 ඒ.එම්.එම්.දේ.අත්පත්තු මිය නික/කිරින්ද විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

918 එේ.ඩබ්.දරෝහිත් මයා නික/හලඩගල ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

919 දේ.එච්.එම්.පි.දේ.දහේරත් මිය නික/කඩිගාව මහ විදාලය නික/ අඹුේකාගම මුස්ලිම් මහා විදාලය

920 එච්.එම්.එස.්පි.දහේරත් මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

දකොටදවදහර
නිකවැරටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය

921 ඩී.එම්.එස.්මේලිකා මිය නික/පන්නව මුස්ලිම් මධ මහා විදාලය ප්රාදේශිය දරෝහල -දකොටදවදහර

922 එම්.එන්.ඩ.චන්ද්රසිරි මිය නික/මිදදේලව වි.ම.වි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂ කාර්යාලය - 

වාරියදපොල

923 එස.්එම්.එන්.දේ.සත්කුමාර මයා
නික/වැේදපොතුවැව මුස්ලිම් මහ 

විදාලය -වැේදපොතුවැව

දකොට්ධාශ අධාපන කාර්යාලය - 

දකොදෙයිගදන්

924 දේ.එම්.එස.්ඩී.කුමාරසිංහ මයා
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

දකොදෙයිගදන්

නික/වැේදපොතුවැව මුස්ලිම් මහ විදාලය -

වැේදපොතුවැව

925 දේ.එම්.ආර්.බ. ජයසුන්දර මයා නික/නිකවැරටිය මු.ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

926 දේ.ඒ.සි.පි.ජයදකොඩි මිය නික/හීදලෝගම මහා විදාලය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - පුත්ත්ලම

927 එච්.එම්.ආර්.එම්.දහේරත් මිය නික/රජබම විදුහල -නිකවැරටිය කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

928 එේ.එම්.අයි.දේ.ලන්සකාර මිය නික/ඉසිපත්න ම.ම.වි ඩි. බ දවලදගදර විදාලය - කුරැණෑගල -

929 එම්.පි.දේ.ධර්මදාස මිය නික/වාරි/දදමටළුව ම.වි නික/ ඉසිපත්න මහා විදාලය

930 පී.ඩී.ඩබ්.දිසානායක මිය නික/වාරි/කටුදපොත් ප්රා.වි නික/ වාරි/ කටුපත් තිස්ස මහා විදාලය

931 ඒ.එම්.පි.ඩි.කුමාරි මිය නික/වාරි/කටුදපොත් තිස්ස ම.ම.වි නික/ වාරි/ කටුපත් ප්රාථමික විදාලය

932 එම්.එම්.දේ.මැණිදේ මිය නික/මහදකළිය ම.වි
පළාත් දසෞඛ් දදපාර්ත්දම්න්තුව - 

කුරුණෑගල -

934 එේ.එච්.එම්.මුතුමැණිකා මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

වාරියදපොල
කලාප අධාපන කාර්යාලය - මහව -

935 වයි.එම්.සි.සිරියලත්ා මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

වාරියදපොල
කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

936 ආර්.එම්.පි.කුමාර මයා
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

වාරියදපොල
කලාප අධාපන කාර්යාලය - නිකවැරටිය -

948 ටි.පි.එන්.දේ.දවලදගදර මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

949 ඩබ්.ඒ.ආර්.ඩි.මැණිදේ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව නාමේ අංග මහා විදාලය

950 ආර්.ඒ.ඩී.රණසිංහ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ව/ඉ/මැදමුේල ද මැේ ම.ම.වි

951 ආර්.එම්.ඒ.නාවින්න මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ව/ඉ/රිදි/දකොස්වත්ත් විදාලය

952 අයි.ඒ.එච්.දේ.වික්රමසිංහ මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව ව/ ඉ/ කිරිෙමුණ විදාලය

953 දේ.ජී.එස.්පේමසිරි මයා කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව
පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව-

කුරුණෑගල

954 ඩබ්.එන්.සිලවති මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව
විධායක ඉංජිදන්රු කාර්යාලය - 

දපොේගහදවල

956 ඩබ්.ජි.පි.පත්මාවතී  මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -රිදිගම ප්රාදේශීය සභාව - රිදීගම -

957 ටී.එම්.වයි.මැණිදේ මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -රිදිගම ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

958 ඩබ්.එේ.ආර්.වර්ණකුලසූරිය මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

ගදන්වත්ත්
ව/ඉ/ගදන් අේ හිේවා මු.ම.වි



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

962 ආර්.එම්.ජි.සමන්මලී මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -හලාවත්
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (මූල) - 

හලාවත්

964 යූ.ආර්.එන්.දපදර්රා මයා
කලාප අධාපන කාර්යාලය -

නාත්ත්ණ්ඩිය
මූලික දරෝහල - මාරවිල -

965 පී.ඩී.එන්.ප්රනාන්දු මිය
හලා/දවන්/දෙොරලැස්ස සා.ආ.මහා 

විදුහල

දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

දවන්නේපුව

966 එස.්පි.ඩි.පි.මේලිකා මිය ව/ඉ/කිරිෙමුණ විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබොගමුව -

967 ආර්.එම්.ඒ.එස.්දේ.රත්නායක මිය ව/ඉ/කුඹුේගැදට් මධ මහ විදාලය ව/ඉ මතුේවැව මහා විදාලය

968 දේ.ඒ.සි.එස.්ධනපාල මිය ව/ඉ/නාමේ අංග මහ විදුහල කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබ්ොගමුව -

969 ඒ.එම්.ඩි.එස.්දේ.දිසානායක මිය ව/ඉ/ත්ේෂලා මහ විදුහල
දිස්ත්රිේ දසෞදඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල -

970 දේ.එම්.සි.ජයසුන්දර මිය කු/ඉ/වයඹ ජනාධිපති විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුරුණෑගල -

972 බී.එම්.එස.්දේ.දසේනානායක මිය ව/ඉ/ශ්රිමත් විළියම් දගොපේලව ම.ම.වි කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබොගමුව -

974 දේ.ඒ.ඒ.එම්.එස.්අතුරුගිරි මිය ව/ඉ/රිදි/වීරවළගම්ො ම.වි ප්රාදේශීය සභාව - රිදීගම -

975 ඩබ්.ජි.ඩබ්.එම්.නන්දදසේකර මිය ව/ඉ/රිදි/අන්නූර් මධ මහ විදාලය පළාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

977 එේ.ඒ.ඒ.ඩි.දසනරත් මිය ව/ඉ/රිදි/රම්ෙඩගේල මධ මහ විදාලය සමුපකාර සහකාර දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

978 දේ.ඩබ්.දේ.ෙන්නැක මිය ව/ඉ/රිදි/දකොස්වත්ත් විදාලය කලාප අධාපන කාර්යාලය - ඉබ්ොගමුව -

979 දේ.එම්.එස.්දේ.ජයසූරිය මිය දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -රිදිගම පලාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

980 ආර්.එම්.එස.්රත්නායක මිය ව/ඉ/ගදන් මකුේවැව ම.වි කුඹුේගැදට් මධම මහා විදාලය

981 ඊ.එම්.එච්.ආර්.ඒකනායක මිය ව/ඉ/ගදන්/අේහිේමා මු.ම.වි දපොතුවාදේන්න ම.වි.

982
එස.්බ.වයි.එම්.එම්.පි.දේ.සිරිරත්න 

මයා
ව/ඉ/ගදන්/දපොතුවාදගොන්න ම.වි

දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය - 

ගදන්වත්ත් -

983 ඩී.ඒ.එස.්රංජනී මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

ඇහැටුවැව
ප්රාදේශිය දරෝහල -ඇහැටුවැව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

984 එේ.බී.එම්.සි.දේ.පි.ොලසූරිය මිය
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -මහකුඹුේකඩවල

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -පුත්ත්ලම

992 ආර්.එම්.සි.රත්නායක මිය දිසා දරෝහල -ආණමඩුව ප්රාදේශීය සභාව - ගේගමුව

994 ඩී.එස.්එන්.ඩි.උදය කුමාර මයා
ප්රාදේශිය දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය -

කුලි/ බබලදදණිය ශ්රී ගුණානන්ද මධ 

මහා විදාලය

996 ආර්.එම්.බී.මැණිදේ මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
ව/ම/ම ඇඹදේගම ම.වි

997 ඒ.එම්.ඊ.එස.්නාරසිංහ මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

998 එස.්සි.ඩි.ජිනදාස මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

999 එස.්ඒ.දේ.ඩබ්.කාන්ති මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

1006 ඩි.එම්.දේ.දීගේල මයා ප්රාදේශිය දරෝහල -දපොේපිතිගම
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දපොේපිතිගම

1009 දේ.ඒ.එස.්එස.්දේ.කුමාරි මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

නාරම්මල

1017 දේ.ඒ.පි.දේ.කුමාරි මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1018 ඒ.එම්.එස.්අදබ්වර්ධන මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
පළාත් පරිසර අධිකාරිය

1025 ජි.ඒ.සි.බ.කනමීවල මයා
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

සංඛ්ාදේඛ්න අංශය - ප්රධාන දේකම් 

කාර්යාලය

1026 ආර්.ඩී.සි.රානී මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

1027 එේ.එච්.ශාන්ති මිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ 

කාර්යාලය -කුරුණෑගල
කු/ මලියදේව ආදර්ශ මහා විදාලය

1035 ඊ.ඇම්.එන්.දේ.එදිරිසිංහ මිය
දසෞඛ් වවද නිලධාරි ත්ාර්යාලය -

නාරම්මල

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

අලේව

1036 ඩබ්.එම්.එස.්දප්රේමරත්න මයා ප්රාදේශිය දරෝහල -ඇහැටුවැව
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

ඇහැටුවැව

1039 එස.්පි.දසදනවිරත්න මිය සදලංකාව -ප්රාදේශිය දරෝහල නගර සභාව - කුලියාපිටිය -

1040 දේ.එම්.එස.්ආර්.ජයසුන්දර මිය මූලික දරෝහල -කුලියාපිටිය කුලි/කුඹේගහමුේල ශ්රි දෙෝධි ම.ම.වි



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

1041 එස.්එම්.අයි.එන්.සත්කුමාර මිය මූලික දරෝහල -කුලියාපිටිය ප්රාදේශිය සභාව -නාත්ත්ණ්ඩිය

1042 ඒ.පි.ටි.දේ.දසේනාධිර මිය
දසෞඛ් වවද නිලධාරි ත්ාර්යාලය -

පන්නල
නගර සභාව - කුලියාපිටිය -

1043 එන්.පි.එස.්වික්රමසිංහ මයා මූලික දරෝහල -නිකවැරටිය පරිවාස කාර්යාලය -නිකවැරටිය

1044 ඒ.එම්.එස.්දේ.අත්පත්තු මිය
දසෞඛ් වවද නිලධාරි කාර්යාලය -

කුරුණෑගල
වයඹ පළාත් අධාපන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1048 දේ.ඒ.සි.මේකාන්ති මිය ප්රාදේශිය දරෝහල -දකොටදවදහර හීදලෝගම මහා විදාලය

1049 ආර්.ඇම්.එච්.එස.්දේ.රත්නායක මයා
දසෞඛ් වවද නිලධාරි කාර්යාලය -

දකොදෙයිගදන්

ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දකොදෙයිගදන්

1053 දේ.එම්.සි.දේ.ඇේදේදපොල මිය ප්රාදේශිය දරෝහල -දගොකරැේල ප්රාදේශීය සභාව - ඉබ්ොගමුව -

1054 දේ.ඒ.එච්.ඩී.ජයවීර මිය මූලික දරෝහල -මාරවිල කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය -

1055 එම්.එම්.අමරසිංහ මයා දිසා දරෝහල -ආණමඩුව
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය  (සමාජ 

දසේවා) - පේලම

1056 පි.එේ.ඒ.ඒ.එන්.ඒ.කුදර් මිය
දසෞඛ් වවද නිලධාරි කාර්යාලය -

පුත්ත්ලම
ප්රාදේශිය සභාව - වනාත්විේලුව

1057 දේ.එම්.සි.එන්.ජයසුන්දර මිය දිසා දරෝහල -ආණමඩුව
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මූල) -

රස්නායකපුර

1058 දේ.ඒ.දේ.එන්.ජයදකොඩි මයා ප්රාදේශිය දරෝහල -මීගලෑව දකොට්ධාශ අධාපන කාර්යාලය - ගිරිොව -

1066 ඩී.එම්.එම්.දිවාකර මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -පුත්ත්ලම
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මුල) -

කරුවලගස්වැව

1068 දේ.එච්.එම්.සි.දේ.කරුණාරත්න මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

පුත්ත්ලම

ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (මුල) - 

පුත්ත්ලම -

1076 පි.ඒ.සි.බ.එේ.පාදනගම මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

උඩුෙේදාව
කලාප අධාපන කාර්යාලය - කුලියාපිටිය -

1079 දේ.එම්.අමරනායත්
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය

1080 ඩී.එම්.සුමනාවතී මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
නික/ මහදකළිය මහා විදාලය

1081 දේ.ඒ.එන්.එන්.චන්ද්රදසේන මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
පලාත් ආයුර්දේද දකොමසාරිස ්කාර්යාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

1082 එච්.ඒ.දේ.දහට්ටිආරච්චි මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
පලාත් ආයුර්දේද දදපාර්ත්දම්න්තුව

1084 ඩබ්.එම්.ඩි.රමලත්ා මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
පළාත් ආදායම් දදපාර්ත්දම්න්තුව

1085 එන්.ඒ.ආර්.ඩබ්.ශාන්ත් මයා
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
පලාත් කෘෂිකර්ම දදපාර්ත්දම්න්තුව

1086 ඩබ්.ඒ.පි.එස.්දේ.වංශතිලක මයා
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

1087 දේ.එම්.දේ.ෙංඩාර මයා
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1088 ඩී.එම්.ඩී.සමන්ති මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
කලාප අධාපන කාර්යාලය -ඉබ්ොගමුව

1089 ඩබ්.එම්.එස.්එේ.අරදබ්දපොල මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
වයඹ ඉංජිදන්රු දදපාර්ත්දම්න්තුව

1090 දේ.බ.ඩබ්.ඩි.එන්.දේ.දුනුවිල මිය
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය
නිදයෝජ කෘෂිකර්ම අධේෂක කාර්යාලය

1099 එස.්එම්.එස.්ඩි.සමරදකෝන් මිය කලාප අධාපන කාර්යාලය -කුරුණෑගල ව/ඉ වයඹ ජනාධිපති විදාලය - ඉබොගමුව

1101 ඩබ්.පි.එස.්වේදපොල මිය ප්රාදේශිය සභාව -නවගත්දත්ගම ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය -ගේගමුව

1102 එේ.එම්.ඩබ්.දේ.ලංසකාර මිය පලාත් පරිසර අධිකාරිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1103 ඩබ්.ඒ.ඒ.මාලනි මිය පලාත් පරිසර අධිකාරිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1104 දේ.ඒ.එම්.ඥණතිලක මයා පලාත් පරිසර අධිකාරිය
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

1110 පි.එච්.පි.ප්රියකාන්ති මිය පශු වවද කාර්යාලය -නවගත්දත්ගම
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (ග්රාම 

සංවර්ධන) -නවගත්දත්ගම

1120 ජි.ඩි.එන්.දප්රේමලත්ා මිය
වයඹ පළාත් දේෂකර්ම 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
ව/ඉ/රිදී/ අන්නූර් මධ මහා විදාලය

1122 ඩබ්.ජි.ජි.විමලදසේන මයා
වයඹ පළාත් දේෂකර්ම 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
නි.ප්ර.දේ. - පරිපාලන

1123 දේ.වි.යු.ජි.කුමාරි මිය
වයඹ පළාත් දේෂකර්ම 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

1124 ඒ.එම්.ටි.දේ.අත්පත්තු මිය
වයඹ පළාත් දේෂකර්ම 

දදපාර්ත්දම්න්තුව
පරිවාස දදපාර්ත්දම්න්තුව



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

1125 ටි.ඒම්.අයි.යු.දත්න්නදකෝන් මිය කළාප අධාපන කාර්යාලය-කුරුණෑගල
ඉංජිදන්රු දසේවා අංශය - ප්රධාන දේකම් 

කාර්යාලය -

1128 ඒස.්ඒච්.පි.ටි.නවරත්න මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය-

කුරුණෑගල
පලාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ංශය

1130 එම්.එම්.එම්.නසීර් මයා කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය

1131 එස.්එේ.ඩබ්.දේ.ජයරත්න මිය කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

1132 ආර්.ඩි.ඩි.එස.්කුසුම් මිය කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1133 ඊ.එම්.අයි.දේ.කටුපිටිය මිය කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1135 ඩබ්.ඒ.ඩි.දේ.ද දසේරම් මිය කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර දකොමසාරිස ්

කාර්යාලය -කුරුණෑගල

1136 පි.එචි.ඒ.දප්රේමලාේ මයා කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව

1138 ඩබ්.බ.එම්.ටි.එන්.වීරදසේකර මිය ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය ප්රාදේශිය සභාව -ආණමඩුව

1140 එච්.ඒ.එච්.පි.දපදර්රා මිය ප්රාදේශිය සභාව -නිකවැරටිය ප්රාද ේශීය සභාව - මහව

1148 අයි.ආර්.අයි.දේ.රත්නායක මිය ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

දපොේගහදවල

1149
දේ.ඩබ්.ඩබ්.එම්.පි.ඩබ්.එස.්විදේදකෝ

න් මිය
ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල පශු වවද කාර්යාලය -දපොේගහදවල

1151 ජි.එස.්දමයන්ති මිය ප්රාදේශිය සභාව -දපොේගහදවල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) -

මාස්දපොත්

1152 එම්.ඒ.ඒ.පි.මදුරේදපරුම මිය ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල ප්රාදේශීය සභාව -උඩුෙේදාව

1153 ඒ.ඩබ්.සි.ඩබ්.ශ්රි වර්ධන මිය ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල
ප්රාදේශිය දේකම් කාර්යාලය (සමාජ 

දසේවා) -පන්නල

1154 බ.ඩබ්.දේ.ොලසූරිය මයා ප්රාදේශිය සභාව -පන්නල
ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය (සැලසුම්) - 

පන්නල

1158 එච්.එම්.ඒ.එන්.දහේරත් මිය නික/අබුේකාගම මු.ම විදාලය නික/ කාසිගම මහා විදාලය

1159 ඩී.පී.ඩී.ඒ.ඩී.ආරියරත්න මිය
දකොට්ඨාශ අධාපන කාර්යාලය -

දහනැේදගදර
කුලි/ජයදසේන රාජකරුණා විදාලය



අනු 

අංකය
නිලධාරියාගේ නම වර්තමාන ග ේවා  ්ථානය  ්ථානමාරු කිරීමට ගයෝජිත  ්ථානය

A - 1 ටී.එම්.එම්.පී. දත්න්නදකෝන් මිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

A - 2 ජී.එම්.එස.් දහේරත් මිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව පලාත් පරිසර අධිකාරිය

A - 3 ඩබ්.එස.් වීරසිංහ මිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව
දිස්ත්රිේ දසෞඛ් දසේවා අධේෂ කාර්යාලය 

-කුරුණෑගල

A - 4 එච්.පී.එස.් රංජිත් මයා පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය

A - 5 ඩබ්.පී.ජී. තිලකරත්න මයා පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව පලාත් පරිසර අධිකාරිය

A - 6 ඩබ්.ඩී.පී.සී. කුමාරි මිය පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව වයඹ සංවර්ධන අධිකාරිය

A - 7 දේ.ඒ.එම්. ඥානතිලක මයා පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව කුඩා කර්මාන්ත් දදපාර්ත්දම්න්තුව

A - 8 ඒ.එස.්ආර්. විදේරත්න මයා පළාත් පාලන දදපාර්ත්දම්න්තුව
වයඹ පළාත් දසෞඛ් දසේවා අධේෂක 

කාර්යාලය

A - 9 ආර්.ඩී.පී.ජිනවතී මිය
දසෞඛ් අමාත්ාංශය (උත්රු මැද පළාත්) 

- අන්ත්ර් පළාත් ස්ථාන මාරු
මහව - ප්රාදේශීය සභාව


