


ඇමුණුම - 01

1 එන්.ආර්.අශ ෝකා කා.කා.ස 11
වයඹ පළාත්සභා රාජ්ය ශසේවා 

ශකොමිෂන් සභාව
පළාත් ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව

2 ඩබ්.ටි.එම්.සි.පුෂ්ප කුමාර කා.කා.ස 111
විධායක ඉංජිශන්රු කාර්යාලය -මාර්ග 

සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව -මහව

ප්රාශේශිය ඉංජිශන්රු කාර්යාලය- 

වාරියශපොල

3 ආර්.ගාමිණි කුමාරසිංහ කා.කා.ස 1 වයඹ සමූපකාර සංවර්ධන අමාතයාං ය
ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය- අයතන 

අං ය

4 ආර්.එම්.ලීලාවති මැණිශේ කා.කා.ස 111
ක්රිඩා සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව-

ශිේප  ාලිකාව -කුලියාපිටිය

කලාප අධයාපන කාර්යාලය 

,කුලියාපිටිය,

5 ඒ.එම්.සුසන්ත අතපත්තු
කා.කා.ස අධි 

ශරේණිය
වයඹ ප්රධාන අමාතයාං ය

ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය-පළාත් 

සභා සංකීර්ණය

6 ඒ.ඒ.නිලන්ද ගුණශසේකර
කා.කා.ස අධි 

ශරේණිය
වයඹ ප්රධාන අමාතයාං ය ප්රධාන ශේකම්-ආයතන අං ය

7 එස.්වි.පී.සුනිේ
කා.කා.ස විශ ේෂ 

ශරේණිය
වයඹ ප්රධාන අමාතයාං ය

පළාත් පාලන 

ශදපාර්තශම්න්තුව,කුරුණෑගල

8 එම්.ඒ නිමේ දයාරත්න කා.කා.ස  11
වයඹ ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය -

ආයතන අං ය
ප්රධාන අමාතයාං ය.-කුරුණෑගල

9 ඩබ්.ඒ.නිලූකා දමයන්ති කා.කා.ස 11
ග්රාම සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව -

කුරුණෑගල

අභයන්තර විගණන 

ශදපාර්තශම්න්තුව

10 ආර්.එස.්පියුමිණි රාජ්පේෂ කා.කා.ස 1
ග්රාම සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව -

කුරුණෑගල
වයඹ ඉංජිශන්රු ශදපා. කුරුණෑගල

11 යු.එන් කරුණාවති කා.කා.ස 11
වයඹ ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය -

ආයතන අං ය

අභයන්තර විගණන 

ශදපාර්තශම්න්තුව

12 පි.එම්.එස.්ඇනස්ලි
කා.කා.ශසේ 

විශ ේෂ
කලාප අධයාපන කාර්යාලය -හලාවත

ප්රාශේශිය ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයේෂක 

කාර්යාලය -මාදම්ශේ

13 ආර්.එම්.සි.බංඩාර
කා.කා.ස විශ ේෂ 

ශරේණිය

කලාප අධයාපන කාර්යාලය -

ඉබ්බාගමුව

ශකොට්ඨා  අධයාපන  කාර්යාලය 

ඉබ්බාගමුව

14
එච්.ශේ.සුශේ  ්මාලින්ද 

දලුවත්ත ශනෝනිස්
කා.කා.ස 1

කලාප අධයාපන කාර්යාලය-

කුරුණෑගල

පළාත් අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුව-

කුරුණෑගල.

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු - 2018

කාර්යාල කාර්ය සහායක වාර්ෂික සථ්ාන මාරු - 2018

අනු 

අංකය
නිළධාරියාගේ නම

තනතුර හා 

ගරේණිය
ගසේවා ස්ථානය නිගයෝග කරන ලද ගසේවා ස්ථානය



අනු 

අංකය
නිළධාරියාගේ නම

තනතුර හා 

ගරේණිය
ගසේවා ස්ථානය නිගයෝග කරන ලද ගසේවා ස්ථානය

15 ජි.එස.්පි.බණ්ඩාර කා.කා.ස 1
කලාප අධයාපන කාර්යාලය -

කුලියාපිටිය
ශිේප  ාලිකාව- කුලියාපිටිය

16 ශේ.ඒ.ඩබ්.ජ්යශකොඩි කා.කා.ස 111 කලාප අධයාපන කාර්යාලය -මහව
ප්රාශේශිය ඉංජිශන්රු කාර්යාලය -

මහව

17 ඒ.යූ.එම්.වික්රමසිංහ කා.කා.ශසේ 1
ශකොට්ඨා  අධයාපන කාර්යාලය -

ඉබ්බාගමුව
කලාප අධයාපන ඉබ්බාගමුව

18
එේ.ආර් රත්නතිලක 

බණ්ඩාර
කා.කා.ස 1

පළාත් අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුව -

කුරුණෑගල

කලාප අධයාපන කාර්යාලය-

කුරුණෑගල

19 එම්.නිලානි මුතුනායක කා.කා.ස 11
පළාත් අභයන්තර විගණන 

ශදපාර්තශම්න්තුව -කුරුණෑගල
ප්රධාන ශේකම මූලය අං ය

20 ආර්.එම්.ශප්රේමතිලක කා.කා.ස 1
ප්රාශේශිය ඉංජිශන්රු කාර්යාලය -

වාරියශපොල
විධායක ඉංජිශන්රු කාර්යාල මහව

21 ශේ.ඒ.ජ්යසිංහ කා.කා.ස 1 ප්රාශේශිය ඉංජිශන්රු කාර්යාලය -මහව කලාප අධයාපන කාර්යාලය -මහව

22 එච්.එම්.රං බංඩාශහේරත් කා.කා.කා.ස 111 පරිවාස කාර්යාලය -ආණමඩුව ශේෂ කර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව

23 ආර්.එම්.ඒ.බංඩාර රත්නායක කා.කා.ස 1 කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය-කුරුණෑගල
ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලශේ මූලය 

අං ය

24 ශේ.ඩී.ධර්මශසේන
කා.කා.ස විශ ේෂ 

 ශරේණිය
ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය -මූලය අං ය වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය

25 ඒ.ඩි.එම්.ටි.බංඩාර
කා.කා.ස විශ ේෂ 

ශරේණිය
ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය -මූලය අං ය ප්රධාන අමාතයාං ය-කුරුණෑගල

26 ඒ.එම්.පි.නි ාන්ත බංඩාර කා.කා.ස 1
සහකාර විගනකාධිපති කාර්යාලය-

කුරුණෑගල

පළාත් ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව-

පළාත් සභා සංකීර්ණය

27 ආර්.ශනේසන් කා.කා.ස 11 වයඹ ප්රධාන ශේකම් කාර්යාලය
සමුපකාර අමාතයාං ශේ සංස්කෘතික 

අං ය

28 ආර්.එම්.ආර්.ඩබ්. කුමාරිහාමි කා.කා.ස 11 කලාප අධයාපන කාර්යාලය -මහව
ව/ම/බලේල යූ.බී.වන්නිනායක  

මහා විදයාලය

29 ආර්.එම්.රණතුංග කා.කා.ස 1
ව/ම/බලේල යූ.බී.වන්නිනායක මහා 

විදයාලය
 කලාප අධයාපන කාර්යාලය මහව

30 ආර්.එම්.ප්රියන්ත රත්නායක
කා.කා.ස අධි 

ශරේණිය
පළාත් ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව පළාත් රාජ්ය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව



අනු 

අංකය
නිළධාරියාගේ නම

තනතුර හා 

ගරේණිය
ගසේවා ස්ථානය නිගයෝග කරන ලද ගසේවා ස්ථානය

31
ආර්.පි.එස.්ගයන් 

කරුණාරත්න
කා.කා.ස 111 පළාත් ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව සහකාර විගණකාධිපති කාර්යාලය

32 ටී.එම්.එන්.ඩී.ටී.  මැණිශේ කා.කා.ස111 පළාත් පාලන ශදපාර්තශම්න්තුව වයඹ ප්රධාන අමාතයාං ය

33 ඩබ්.අශ ෝක ප්රියලාේ කා.කා.ස 1
වයඹ ඉංජිශන්රු ශදපාර්තශම්න්තුව, 

කුරුණෑගල
ග්රාම සංවර්ධන ශදපා. කුරුණෑගල

34
ආර්. එච්. එම්. ආර්. 

ටිකිරිබණ්ඩා රාජ්කරුණා
කා.කා.ස 111 ශේෂකර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව පරිවාස කාර්යාලය ආණමඩුව

35 එම්. එච්. ඒ තිලකරත්න මාපා කා.කා.ස 1
ප්රාාශ ේශීය ශසෞඛ්ය ශසේවා කාර්යාලය-

මාදම්ශේ

කලාප අධයාපන කාර්යාලය - 

හලාවත

අනු 

අංකය
නිළධාරියාගේ නම

තනතුර හා 

ගරේණිය
ගසේවා ස්ථානය නිගයෝග කරන ලද ගසේවා ස්ථානය

1 ටි.එම්.රත්නායක බංඩාර මුරකරු
 සමූපකාර සංවර්ධන 

ශදපාර්තශම්න්තුව-කුරුණෑගල

සහකාර කෘෂිකර්ම අධේෂ 

කාර්යාලය-කුරුණෑගල

2 එච්.එම්.එස.්බි.ශහේරත් මුරකරු 1 කලාප අධයාපන කාර්යාලය -මහව
ශකොට්ඨාස අධයාපන කාර්යාලය-

ගේගමුව

3 ඩබ්.එන්.ඉන්දික  ප්රනාන්දු මුරකරු 1 ව/ප ධීවර කාර්යාලය-හලාවත කලාප අධයාපන කාර්යාලය-හලාවත

4
ආර්.ආර්.එම්.ටි.බි. 

බඹරශදණිය
මුරකරු 1

සහකාර විගනකාධිපති කාර්යාලය-

කුරුණෑගල

අභයන්තර විගණන 

ශදපාර්තශම්න්තුව

5 ඒ.එම්.එම්.සමන්ත   බංඩාර මුරකරු 111
පළාත් අභයන්තර විගණන 

ශදපාර්තශම්න්තුව

සහකාර විගණකාධිපති කාර්යාලය -

විේශගොඩ පාර, පුවේගස්හන්දිය, 

කුරුණෑගල

6 එන්.එච්.ශජ්ෝතිපාල
මුරකරු විශ ේෂ 

ශරේණිය

ශකොට්ඨා  අධයාපන කාර්යාලය -

ගේගමුව
කලාප අධයාපන කාර්යාලය -මහව

7 ටි.ශේ.ඩි.ශේ.ප්රියන්ත මුරකරු111 කලාප අධයාපන කාර්යාලය-හලාවත පළාත් ධිවර කාර්යාලය-හලාවත

8 ඒ.එම්.ඵස් විජේතුංග මුරකරු 11
සහකාර කෟෂිකර්ම අධයේෂ 

කාර්යාලය වාරියශපොල

සමුපකාර සංවර්ධන 

ශදපාර්තශම්න්තුව-කුරුණෑගල

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු - 2018

මුරකරු වාර්ෂික සථ්ාන මාරු - 2018


