
1 එන්.එච්.අරුණි නදීළනි

ත ොරතුරු ශළ 

වන්නිතේදන  

 ළක්ණ තවේලය

ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, තේරුල
රිච්මන්ඩ් විදයළය, ගළේ

2 බී.ඒ.අතෝකළ මිය රළ.ක.ව මශ තරෝශ, මශනුලර
මෆද දුම්බර ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය

3 එච්.ජී.එේ.රත්නවීර රළ.ක.ව මශනුලර මශ තරෝශ

තේරළතදණිය කෘෂිකර්ම 

තදඳළර් තම්න්තුලට වහථළන 

මළරු කර ඇ .

4 ආර්.පී.ජයතික 018460 රළ.ක.ව I
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, නියළගම

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළගය, 

 ලම

5 එච්.එම්.ලවන් ළ තරෝහිණී 040689 රළ.ක.ව I
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

තඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය, 

කුරුණග

6 එච්.එේ.ඳේමිනි 5278 රළ.ක.ව I

ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, 

තගෝනළපීනුල

ගළේ කළඳ ලළරිමළර්ග 

අධයක්ෂ කළර්යළයට වහථළන 

මළරු කර ඇ .

7 එච්.ඩී.ඩී.ජී.කීර්ති ළ 11899 රළ.ක.ව I
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය,මීගමුල.

කටළන ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

8 එන්.ඒ.කරුණළලතී 027752 රළ.ක.ව I
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, ඕඳනළයක

දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය, 

රත්නපුර

9 එේ.ජී.මළතනේ රණතුුංග මිය 044568 රළ.ක.ව I මශ තරෝශ, මළ ර
ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

අතුරලිය

10 තක්.තක්.එන්.පුහඳමළලි රළ.ක.ව I
ආගමන ශළ විගමන 

තදඳළර් තම්න්තුල

නිලළව ශළ වමෘේධි 

අමළ යළුංය

 ප්රගමන පිටඳත ඳමණක් ද ලාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා  සහා ඉදිරියේදී 

තීරණ බා දීමට නියමිත නිධරයන්

අනු 

අංකය

නම ස ේලා අංකය තනතුර

 හා

පන්තිය

ලර්තමාන ස ේලා 

 ්ථානය

 ්ථානමාරු නිසයෝගය ද 

ස ේලා  ්ථානය

සැ.යු:- යමම ස්ථානමාරු ක්රියාත්මක ලන දිනය සති 02කින් කල්දමා ඇත.



11 තක්.පී.එම්.තකොඩිතුලක්කු 13984 රළ.ක.ව I
ඳශු වලදය ඳර්තේණ 

ආය නය, ගන්තනෝරුල

මධයම ඳෂළත් නිතයෝජය 

වර්තේයර් ජනරළේ 

කළර්යළය, ගන්තනෝරුල 

තල  වහථළන මළරු කර ඇ .

12 තක්.බළසුන්දරම් 061420 රළ.ක.ව I
යළඳනය ශික්ණ 

තරෝශ, යළඳනය

දිවහත්රික් ධීලර කළර්යළය, 

යළඳනය

13 ජී,ඩේලිේ.නන්දළ තශේම ළ 25569 රළ.ක.ව I
විතේ කළර්ය බකළ 

මවහථළනය, තකොෂඹ 07.

මශරගම ජළතික 

පිළිකළය නය තල  වහථළන 

මළරු කර ඇ .

14 තේ.එම්.ඳේමිනී ජයසරිය 018562 රළ.ක.ව I
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, විේගමුල

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

ග්ග, ඳේතේගම

15 තේ.එම්.සී.ලුං ළ 21129 රළ.ක.ව I

අනුරළධපුර තගොවිජන 

වුංලර්ධන දිවහත්රික් 

කළර්යළය.

තනොච්චියළගම ප්රළතේශීය 

තේකම් කළර්යළයට වහථළන 

මළරු කර ඇ .

16 බී.තේ.ජී.ආර්.එන්.එච්. දිවළනළයක රළ.ක.ව I
ගිරිඋේ වික්රමශිළ 

ජළතික ඳළව

ඳන්න ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

17 බී.වී.මේලිකළ මිය 17967 රළ.ක.ව I
දිවහත්රික් තේකම් 

කළර්යළය, රත්නපුර

කුරුවිට, කරපිුංච කෘෂිකර්ම 

විදයළය

18 ලයි.එවහ.රහමිණී 0441996 රළ.ක.ව I
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

තගොවිජන වුංලර්ධන දිවහත්රික් 

කළර්යළය, කුරුණග

19 එච්.ඩී.එවහ.ජයසුංශ 16766 රළ.ක.ව II

මෆද දුම්බර ප්රළතේශීය 

තේකම් කළර්යළය, 

ත ේතදණිය

මශනුලර දිවහත්රික් තේකම් 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

20 ආර්.ඒ.තක්.එවහ.රණසුංශ රළ.ක.ව II
භළණ්ඩළගළර තමතශයුම් 

තදඳළර් තම්න්තුල

මුදේ අමළ යළුංය මගින් 

බළ දුන් අභයන් ර වහථළන 

මළරුලට අදළෂ අනුප්රළේතිකයළ 

තලනුලට ඒකළබේධ තවේලළ 

අධයක්ෂ ජනරළේ විසන් ද 

තලනත් අනුප්රළේතිකයකු නම් 

කිරීම

21 ආර්.එම්.ඒ.සරිඳළ 35066 රළ.ක.ව II රජතේ මුද්රණළය වහථළන මළරුලක් ෆබී නෆ .



22 එච්.එඒ.ඩී.පී.තශට්ටිආරච්චි 042978 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

නළරම්ම මයුරඳළද මධයමශළ 

විදයළය

23 එච්.ඩී.සී. පුහඳළේ 013013 රළ.ක.ව II
රබර් වුංලර්ධන ප්රළතේශීය 

කළර්යළය, කළු ර

තජයහඨ තඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය, කලු ර

24 එම්.ඒ.නයනළ රළ.ක.ව II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, රඹල

වහථළනමළරු නිතයෝගයක් ෆබී 

තනොමෆ 

25 එම්.තක්.මළන්නතඳරුම 041807 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය, 

කුරුණග

26 එම්.ඩේ.ඉන්ද්රසීලි රළ.ක.ව II ගළ/තර්ල  ජළතික ඳළව
බපිටිය ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය

27 එවහ.එේ.වළතීක් 41017 රළ.ක.ව II
අහතරෝේ අනුවහමරණ 

තරෝශ, කේමුතණ්.

අම්ඳළර ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් 

තරජිවහට්රළර් කළර්යළයට 

වහථළන මළරු කර ඇ 

28 එවහ.තක්.ඉතර්ළ දිේශළනි 40501 රළ.ක.ව II
මලික තරෝශ, 

කන් තේ.

කන් තේ ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

29 එවහ.ඩී.දමයන්ති මළළ 046678 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් තරජිවහටළර් 

කළර්යළය, කුරුණග

30 ඒ.එම්.කයළණලතී 12218 රළ.ක.ව II

අඳනයන කෘෂිකර්ම 

දිවහත්රික් කළර්යළය, 

කුරුණග

ලයඹ ඳෂළත් නිතයෝජය 

වර්තේයර් ජනරළේ 

කළර්යළය, කුරුණග තල  

වහථළන මළරු කර ඇ .

31 ඒ.එම්.ඩී.එවහ.අතේතකෝන් 16400 රළ.ක.ව II
දිවහත්රික් මිනින්තදෝරු 

කළර්යළය, කුරුණග.

මලියතේල බළලිකළ විදයළයට 

වහථළන බළ දී ඇති වහථළන 

මළරුල අලුංකු කර ඇ .

32 ඒ.එේ. චන්ද්ර ළ 044416 රළ.ක.ව II මශ තරෝශ මළ ර
තගොවිජන වුංලර්ධන දිවහත්රික් 

කළර්යළය

33 තක්.එසහ.අතේවික්රම 050423 රළ.ක.ව II මශ තරෝශ, මළ ර
ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

කිරින්ද



34 ජී.බී.සී.කුමළරි 041866 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

දිවහත්රික් කම්කරු කළර්යළය, 

කුරුණග

35 තේ.එම්.නිේමිණි 21198 රළ.ක.ව II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, ඕඳනළයක

ඳෆේමඩුේ දිවහත්රික් කම්කරු 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

36 ඩේ.එම්.එන්.තක්.වීරසුංශ 003482 රළ.ක.ව II
ප්රතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, නළත් න්ඩිය

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

උඩුබේදළල

37 ඩේ.ඩේ.සී.ඒ.ලර්ණසරිය 044032 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

තගොවිජන වුංලර්ධන 

කළර්යළය, කුරුණග

38 ඩී.පී.ගුණරත්න 007936 රළ.ක.ව II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, රත්නපුරය

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

නිවිතිග

39 පී.ඒ.එච්.තප්රේමතික 042153 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් තරජිවහටළර් 

කළර්යළය, කුරුණග

40 යූ.පී.පී.ඩී. කරුණළනළයක 042232 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

ලයඹ ඳෂළත් නිතයෝජය 

වර්තේයර් ජනරළේ කළර්යළය

41 ලයි.එම්.ඥළනලතී 041316 රළ.ක.ව II
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් තරජිවහටළර් 

කළර්යළය, කුරුණග

42 තශට්ටිආරච්චිතග් නයනළ රළ.ක.ව II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, රඹල.
වහථළන මළරුලක් ෆබී නෆ .

43
ආර්.එම්.සී.පී.රළජගුරු 

33028 රළ.ක.ව III
නික/ශ්රී සුමුංග මධය 

මශළ විදයළය

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

බමුණළතකොටුල

44 ආර්.ඩේ.එම්.එවහ.චන්ද්ර ළ රළ.ක.ව III

මෆද දුම්බර ප්රළතේශීය 

තේකම් කළර්යළය, 

ත ේතදණිය

වහථළන මළරුලක් ෆබී නෆ .

45 එච්.එම්.ටී.එවහ.තශේරත් 043279 රළ.ක.ව III
කුරුණග ශික්ණ 

තරෝශ

නිතයෝජය තඳොලිවහඳති 

කළර්යළය, කුරුණග



46 එච්.එම්.ඩ්.ඩී.හීන්තකන්ද 53828 රළ.ක.ව III

තමෝටර් රථ ප්රලළශන 

ප්රළතේශීය කළර්යළය, 

කුරුණග.

නළරම්ම ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළයට වහථළන මළරු කර 

ඇ .

47 එච්.ඒ.සී. තශට්ටිආරච්චි 004552 රළ.ක.ව III
ධම්මිවහවර මධය මශළ 

විදයළය, නළත් න්ඩිය

ප්රළතේශීය  ෆඳෆේ අධිකළරි 

කළර්යළය, ශළල 

48 එම්.ඒ.එන්.තවේඳළලිකළ 034891 රළ.ක.ව III
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, මශර
විතේ කටයුතු අමළ යළුංය

49 ඒ.සී.තක්.අතුතකෝර 045500 රළ.ක.ව III
කර්මළන්  ශළ ලළණිජ 

කටයුතු අමළ යළුංය

අනුරළධපුර දිවහත්රික් තේකම් 

කළර්යළය තල  බළදී ඇති 

වහථළන මළරුල අලුංගු කර 

ඇ .

50 ඩී.ඩී.තේ.වීරලුං 35158 රළ.ක.ව III
රජතේ මුද්රණ 

තදඳළර් තම්න්තුල

තමෝටර් රථ 

තදඳළර් තම්න්තුලට වහථළන 

මළරුලක් ඉේළ ඇ . එය ඉටු 

කෂ තනොශෆකි බල දන්ලළ ඇ .

51 පී.ආර්.සී.පී.තඳරමුණ 03302 රළ.ක.ව III
කම්කරු කළර්යළය, 

මෆදලච්චිය

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

මෆදලචිචිය

52 බී.ඒ.එම්.තේ.ඩී.තබෝතඳතගදර 34041 රළ.ක.ව III
කළර්මික විදයළය, 

ශවක.

ශවක නිතයෝජය කෘෂිකර්ම 

අධයක්ෂ කළර්යළය තල  

වහථළන මළරු කර ඇ .

53 යූ.එච්.ජී.ශුංවජී 033035 රළ.ක.ව III
දිවහත්රික් තේකම් 

කළර්යළය, ත්රිකුණළමය

ශ්රී ුංකළ නළවික ශමුදළ 

කවුර, ත්රිකුණළමය

54 වුංගී ළ මදනළයක 053639 රළ.ක.ව III
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, රඹල

නිතයෝජය ඉඩම් තකොමවළරිවහ 

කළර්යළය, අනුරළධපුරය

55 එම්.තක්.තනවිේ රළමචන්ද්ර 014681 කළ.තවේ.තවේ I
සුරළබද්ර අධිකළරි 

කළර්යළය, ගළේ

ඉඩම් ශළ දිවහත්රික් තරජිවහටළර් 

කළර්යළය, බපිටිය

56 ඩේ.ජී.එන්.ලටතගොඩ 023815 කළ.තවේ.තවේ I
ප්රළතේශීය මිනින්තදෝරු 

කළර්යළය, නුලරඑළිය

ප්රළතේශිය තේකම් කළර්යළය, 

නුලරඑළිය



57 පී.ජී.එවහ.තවේනළනළයක කළ.තවේ.තවේ. I

ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, 

ලනළ විේලුල

ලළර්ෂික වහථළන මළරු ඉේලුම් 

කිරීමට ශළ වමළතෝචන 

කමිටු වශළ ඉදිරිඳත් කරන 

ද ඉේලීමට පිළිතුරක් 

තනොමෆතිවීම.

58 එම්.එේ.එවහ.ආනන්ද කළ.තවේ.තවේ II
ශ්රී ුංකළ තඳොලිවහ 

විදයළය,කළු ර

ප්රභූ ආරක්ක දිවළල - 

තකොෂඹ 02

59 ඒ.එම්.එේ.ඒ. අධිකළරිනළයක කළ.තවේ.තවේ II
යටලත්  ප්රළතේශීය 

තේකම් කළර්යළය

වහථළන මළරුලක් බළදී 

තනොමෆ 

60 ඩේ.ඒ.ගුණලර්ධන 044634 කළ.තවේ.තවේ II
ප්රළේශීය තේකම් 

කළර්යළය, මශර

ශ්රී ුංකළ විභළග 

තදඳළර් තම්න්තුල, 

බත් රමුේ

61 තක්.එම්.අයි.ඒ.දිවළනළයක කළ.තවේ.තවේ III
යටලත්  ප්රළතේශීය 

තේකම් කළර්යළය

වහථළන මළරුලක් බළදී 

තනොමෆ 

62 ආර්.ඩී.දයළරත්න රියදුරු
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, මේලපිටිය

කුරුණග මිනින්තදෝරු 

කළර්යළය

63 ඊ.එම්.එවහ.තක්. එදිරිසුංශ රියදුරු II
ලන විදයළ ඳර්තේණ 

ආය නය

කුරුණග දිවහත්රික් තේකම් 

කළර්යළය

64 තක්.තක්.අයි.යූ.වීරසුංශ 035705 රියදුරු II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය, මීගමුල

ප්රළතේශීය තේකම් කළර්යළය, 

තලන්නේපුල

65 එම්.ඩේ.ගළමිණී තප්රේමකුමළර 036835 රියදුරු II
ප්රළතේශීය තේකම් 

කළර්යළය,ඕඳනළයක

ප්රළතේශීය 

මිනින්තදෝරුකළර්යළය, 

ඳෆේමඩුේ


