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අනු 

අංකය
රියදුරු මහතාගේ නම වර්ථමාන ගසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ලද ගසේවා 

ස්ථානය

අභියාචනා 

මණ්ඩලයේ තීරණය

1 ආර්.බි.එම්.කේ.එස.් බණ්ඩාර මයා වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
වයඹ පළාත් අදායම් 

කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාත්මකයි.

2 එව්.ජී.කරෝහණ ශන්ත මයා
පළාත් අභ්යන්තර විගණන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ පළාත් සමූපකාර 

අමාතයාංශය
අවලංගුයි

3
ඩබ්.එව්.එම්.එස.්එන්.බී. 

විකේකකෝන් මයා
වයඹ ප්රධාන කේකම් කාර්යාලය වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය

2019.11.01 දින සිට 

ක්රියාත්මක වන පරිදි 

පළාත් පාලන 

කදපාර්තකම්න්තුව 

කවත ස්ථාන මාරු 

කිරීම

4 බී.සී.පී.කප්රේමරත්න මයා වයඹ කසෞඛ්ය අමාතයාංශය
වයඹ කසෞඛ්ය කසේවා 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

5 ඩබ්.එම්.එස.්කේ.බණ්ඩාර මයා වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය
වයඹ පළාත් සමූපකාර 

අමාතයාංශය
අවලංගුයි

6 ඒ.එම්.කසනවිරත්න බණ්ඩා මයා වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය වයඹ ප්රධාන කේකම් කාර්යාලය
2019.11.01 දින සිට 

ක්රියාත්මක කව්.

7 සී.ජී.එන්.ටී.කපකර්රා මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය

වයඹ  පරිවාස හා ළමාරේෂක 

කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාත්මකයි.

8
ආර්.එම්.එස.්බන්දුල කුමාරකසේන 

මයා

වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය
වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය ක්රියාත්මකයි.

9 එස.්ජී.ජයවර්ධන මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය
වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය අවලංගුයි

10 එව්.පී.එන්.ජනිත් කුමාර මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය

ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය,  මාදම්කේ.
අවලංගුයි

11 එම්.ඒ.පී.අයි.තිලකරත්න මයා
වයඹ පළාත් සභ්ා රාජය කසේවා 

කකොමිෂන් සභ්ාව

වයඹ පළාත් පාලන 

කදපාර්තකම්න්තුව

නව බඳවා ගැනීම් 

වලදී වයඔ කෘෂිකර්ම 

කදපාර්තකම්න්තුවට 

ස්ථාන මාරු කිරීම

12 ඩී.එේ.ඩී.සී.ලියනකේ මයා
වයඹ පරිවාස හා ළමාරේෂක 

කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ පළාත් සමූපකාර 

අමාතයාංශය
ක්රියාත්මකයි.

13 ටී.එම්.සී.කුමාර කහේරත් මයා
වයඹ පරිවාස හා ළමාරේෂක 

කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ පළාත් කුඩා කර්මාන්ත 

කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාත්මකයි.

14 එව්.එම්.පී.ටී.සමරවික්රම මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව
වයඹ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය ක්රියාත්මකයි.

15 එස.්ඒ.ඒ.ජයසිංහ මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ ප්රධාන කේකම් කාර්යාලය  

- මූලය අංශය
ක්රියාත්මකයි.

16 ඩී.එම්.අයි.පී.ජයරත්න මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ කසෞඛ්ය කසේවා 

කදපාර්තකම්න්තුව.
අවලංගුයි
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අනු 

අංකය
රියදුරු මහතාගේ නම වර්ථමාන ගසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ලද ගසේවා 

ස්ථානය

අභියාචනා 

මණ්ඩලයේ තීරණය

17 ජී.එන්.ජී.ප්රනාන්දු මයා
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ කුඩා කර්මාන්ත 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

18 ඩී.එම්.සී.අතුකකෝරල මයා
වයඹ කුඩා කර්මාන්ත 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ පළාත් පරිවාස හා 

ළමාරේෂක කසේවා 

කදපාර්තකම්න්තුව

ක්රියාත්මකයි.

19 ඊ.එම්.එන්.බී.එදිරිසිංහ මයා
වයඹ ප්රධාන කේකම් කාර්යාලය 

- මූලය අංශය

වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාත්මකයි.

20 ආර්.එම්.පී.රාජගුරු මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධයේෂ 

කාර්යාලය,  මහව
මූලික කරෝහල,ගේගමුව අවලංගුයි

21 එම්.එස.්බී.ආර්.ධර්මදාස
කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

නිකවැරටිය
මූලික කරෝහල, නිකවැරටිය අවලංගුයි

22 සුජිව වික්රමසිංහ
වයඹ සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ කෘෂිකර්ම 

කදපාර්තකම්න්තුව.

වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීමට යටත්ව 

ක්රියාත්මකයි.

23 ඩී.එම්.එස.්ජී.දිසානායක මයා
පශු වවදය කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

වයඹ කෘෂිකර්ම 

කදපාර්තකම්න්තුව.
ක්රියාත්මකයි.

24 ඒ.එම්.සී.දිසානායක මයා
පශු වවදය කාර්යාලය, 

මාවතගම

කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල
ක්රියාත්මකයි.

25 එම්.පී.ඩී.සී.අකබ්සිංහ මයා
පශු වවදය කාර්යාලය, 

දුම්මලසූරිය

විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

කුලියාපිටිය
ක්රියාත්මකයි.

26 ඩී.ආර්.ජී.පියේ කුමාර මයා
පශු වවදය කාර්යාලය, 

මහකුමූේකඩවල

පශු වවදය කාර්යාලය, 

ආණමඩුව
ක්රියාත්මකයි.

27 ඩී.ආර්.එස.්බණ්ඩාර මයා
කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල
වාරියකපොල පුහුණු ආයතනය අවලංගුයි

28 ඩබ්.කේ.පී.වික්රම මයා
කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

පශු වවදය කාර්යාලය, 

මාවතගම
අවලංගුයි

29 කේ.ඒ.අතුල ජයකකොඩි මයා
විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

කුලියාපිටිය

පශු වවදය කාර්යාලය, 

දුම්මලසූරිය
ක්රියාත්මකයි.

30 ඒ.එව්.එම්.ආර්.ඩබ්.බණ්ඩාර මයා
විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

මහව
මැකේරියා ඒකකය, මහව අවලංගුයි

31 කේ.ආර්.පී.ක ොන්කසේකා මයා
විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

හලාවත
දිසා කරෝහල, බිංගිරිය අවලංගුයි

32 ජි.ජි.සුජිත් නිශාන්ත මයා
පශු වවදය කාර්යාලය, 

ආණමඩුව

පශු වවදය කාර්යාලය, 

මහකුඹුේකඩවල
ක්රියාත්මකයි.

33 ජී.එම්.කේ.සනත් කුමාර මයා
වයඹ ආයුර්කව්ද 

කදපාර්තකම්න්තුව
ප්රාකේශීය කරෝහල, කකොස්කහේන. අවලංගුයි

34 එව්.එම්.සුධීර ශානක කහේරත් මයා වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය
වයඹ කසෞඛ්ය කසේවා 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

35 කේ.ඊ.කිව්.කපකර්රා මයා දිසා කරෝහල, නිකවැරටිය
කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

නිකවැරටිය
අවලංගුයි

36 එම්.පී.ඩී.අයි.ආර්.සී.කුමාර මයා ප්රකේශීය කරෝහල, කකොස්කහේන
වයඹ ආයුර්කව්ද 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

37 ඒ.කහට්ටිආරච්චි මයා දිසා කරෝහල, බිංගිරිය
විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

හලාවත
අවලංගුයි

38 එස.්එම්.කේ.පී.කසේනානායක මයා මැකේරියා ඒකකය මහව
විධායක ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

මහව
අවලංගුයි
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අනු 

අංකය
රියදුරු මහතාගේ නම වර්ථමාන ගසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ලද ගසේවා 

ස්ථානය

අභියාචනා 

මණ්ඩලයේ තීරණය

39 කේ.ඒ.ජී.ලියනකේ මයා
කසෞඛ්ය වව. නි. කාර්යාලය 

බමුණාකකොටුව
වයඹ කසෞඛ්ය අමාතයාංශය අවලංගුයි

40 බී.එම්.පී.පී.කදොරකුඹුර මයා
ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය,මාදම්කේ

වයඹ අභ්යන්තර විගණන 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

41 එස.්විමලකසේන මයා මූලික කරෝහල, ගේගමුව
ස.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

මහව
අවලංගුයි

42 ආර්.එම්.කේ.බණ්ඩා මයා කසෞඛ්ය කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය අවලංගුයි

43 එස.්ඒ.කේ.එන්.චන්ද්රකසේකර මයා කසෞඛ්ය කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව
වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

44 බී.එම්.එස.්කේ.බන්නැහැක මයා කෘෂිකර්ම කදපාර්තකම්න්තුව
පශු වවදය කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල
ක්රියාේමකයි.

45 කේ.ඒ.සී.සරත් කුමාර මයා
ස.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කුලියාපිටිය

පශු වවදය කාර්යාලය, 

පඬුවස්නුවර
අවලංගුයි

46
එස.්එස.්එස.්එස.්එන්.බී.එම්.එේ. 

රත්නායක මයා
කෘෂිකර්ම කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව

වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීමට යටත්ව 

ක්රියාත්මකයි.

47 එව්.ඩී.සී.කේ.ලියනකේ මයා
ස.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කු/ගල

වයඹ සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාේමකයි.

48 අයි.ඒ.එස.්ජයවික්රම මයා
නි.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කු/ගල

වයඹ සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

49 එව්.එම්.ඒ.එස.්සිසිර කුමාර මයා පළාත් පාලන කදපාර්තකම්න්තුව
වයඹ පළාත් සභ්ා රාජය කසේවා 

කකොමිෂන් සභ්ාව

2019.11.01 දින සිට 

ක්රියාත්මක වන පරිදි 

වයඔ ප්රධාන 

අමාතයාංශයට ස්ථාන 

මාරු කිරීම

50 ආර්.ඩී.පී.ඒ.කුමාර මයා වයඹ ප්රධාන අමාතයාංශය
වයඹ පළාත් සමූපකාර 

අමාතයාංශය
ක්රියාත්මකයි.

51 ආර්.එම්.කේ.කුමාර රාජපේෂ මයා පුහුණු ආයතනය, වාරියකපොල
කලාප අධයාපන කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල
අවලංගුයි

52 කේ.ආර්.ඩබ්.කප්රේමරත්න මයා
සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව

නි.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කු/ගල
අවලංගුයි

53 කේ.එම්.පී.බී.ජයසිංහ මයා
සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

කදපාර්තකම්න්තුව

ස.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කු/ගල
අවලංගුයි

54 ඒ.එම්.ජී.අඳාසූරිය මයා
පශු.වව.කාර්යාලය 

පඬුවස්නුවර

ස.කෘෂි.අධයේෂ කාර්යාලය, 

කුලියාපිටිය
අවලංගුයි

55 ජගත් බණ්ඩාර මයා
වාරියකපොල තත්ත්ව 

පර්කේෂණාගාරය

වයඹ  පරිවාස හා ළමාරේෂක 

කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව
අවලංගුයි

56 ආර්.එම්.යූ.සී.කේ.රත්නායක මයා
වයඹ පළාත් ආදායම් 

කදපාර්තකම්න්තුව

වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව
ක්රියාත්මකයි.
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