


අනු 

අංකය

අයදුම්පත් 

අංකය
නම

වර්තමාන සසේවා සථ්ානය     (ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය/දිසත්්රික් සේකම් 

කාර්යාලය)

සථ්ාන මාරුවලින් ලද නව සසේවා සථ්ානය 

(ප්රාසේශීය සේකම් කාර්යාලය/දිසත්්රික් 

සේකම් කාර්යාලය)

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණය (ප්රාසේශීය 

සේකම් කාර්යාලය/දිසත්්රික් සේකම් 

කාර්යාලය)

සවනත්

1 යාප 01

උදයානි නවරත්නම්             

Udhayani Nawarathnam

යාපනය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය District 

Secretariat,Jaffna

කිලිලනොච්චි දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Kilinochchi

කිලිලනොච්චි දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Kilinochchi

2 යාප 02
එස.් නදියා                                   

S.Nathiya

යාපනය                                               

Jaffna

යාපනය                                               

Jaffna

යාපනය                                               

Jaffna

3 යාප 03
සංගීතා චන්ද්රකුමාර්            

Sangeetha Chandrakumar

ලවලාලනයි                                             

Velanai

ලවලාලනයි                                             

Velanai

ලවලාලනයි                                             

Velanai

4 යාප 04
මීරා රාලේන්ද්ර                              

Meera Rajendra

කරරනගර්                                      

karainagar

පච්චිලයිපේලි                         

Pachchilaipalli

පච්චිලයිපේලි                         

Pachchilaipalli

5 යාප 05
ඒ.ආර්. ඇන්තනී              

A.R.Enthani

දිවයින උතුර (කයිට්ස)්                             

Island North (Kayts)

කරරනගර්                                      

karainagar

කරරනගර්                                      

karainagar

6
සහිලා කුනසංහම්                       

Sahila Kunasingam

ලතන්මාරච්චි (චාවකච්ලච්රි)   

Thenmarachchi (Chavakachcheri)

ලතන්මාරච්චි (චාවකච්ලච්රි)   

Thenmarachchi (Chavakachcheri)

ලතන්මාරච්චි (චාවකච්ලච්රි)   

Thenmarachchi (Chavakachcheri)

7
පී. කමලාලලෝගිනිලේවී 

P.Kamalaloginidevi

නේලූර්                                                

Nallur

නේලූර්                                                

Nallur

නේලූර්                                                

Nallur

8
තයානන්දන් තයාලිනි                    

Thayananthan Thayalini

වඩමාරච්චි උතුර (ලේදුරු තුඩුව) 

Wadamarachchi North (Point Pedro)

වඩමාරච්චි උතුර (ලේදුරු තුඩුව) 

Wadamarachchi North (Point Pedro)

වඩමාරච්චි උතුර (ලේදුරු තුඩුව) 

Wadamarachchi North (Point Pedro)

9

ජයලගෞරී ලසනතුරන්                    

Jayagowry Senathuran

වඩමාරච්චි නිරිත (කරලවඩ්ඩි) 

Wadamarachchi South west (Karaveddi)

වඩමාරච්චි නිරිත (කරලවඩ්ඩි) 

Wadamarachchi South west 

(Karaveddi)

වඩමාරච්චි නිරිත (කරලවඩ්ඩි) 

Wadamarachchi South west (Karaveddi)

10
ප්රතාේ තුලස                             

Prathap Thulasi

වලිකාමම් බටහිර (චංකලනයි)       

Walikamam West (Chankanai)

වලිකාමම් බටහිර (චංකලනයි)       

Walikamam West (Chankanai)

වලිකාමම් බටහිර (චංකලනයි)       

Walikamam West (Chankanai)

11
ලේ.යූ.ලයෝගනාදන්                       

J.U.Yoganathan

වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි)  

Walikamam East (Kopai)

වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි)  

Walikamam East (Kopai)

වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි)  

Walikamam East (Kopai)

12
එම්. ලක්තරාලගෞරී                        

M.Ketharagowry

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිේ)         Walikamam 

South (Uduvil)

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිේ)         

Walikamam South (Uduvil)

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිේ)         

Walikamam South (Uduvil)

13
එස.් තයාපරී                    

S.Thayapari

වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි)        

Walikamam South west (Sandilipai)

වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි)        

Walikamam South west (Sandilipai)

වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි)        

Walikamam South west (Sandilipai)

14

ටී.ලරෝහිණි                                   

T.Rohini

වඩමාරච්චි නැලගනහිර (මරුදන්කර්නි)  

Wadamarachchi East (Marudankerny)

වඩමාරච්චි නැලගනහිර (මරුදන්කර්නි)  

Wadamarachchi East (Marudankerny)

වඩමාරච්චි නැලගනහිර (මරුදන්කර්නි)  

Wadamarachchi East (Marudankerny)

යාපනය දිසත්්රික්කය

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික සථ්ාන මාරු අභියාචනා - 2020



15
ලජයා ලත්වනිදි                             

Jeya Thewanidi

වලිකාමම් උතුර(ලතලිේපලයි)          

Walikamam North (Thellipalai)

වලිකාමම් උතුර(ලතලිේපලයි)          

Walikamam North (Thellipalai)

වලිකාමම් උතුර(ලතලිේපලයි)          

Walikamam North (Thellipalai)

16
එස.් ලලනුකරානි             

S.Lenukarani
යාපනය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය District 

Secretariat,Jaffna

යාපනය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat,Jaffna

යාපනය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය District 

Secretariat,Jaffna

17
ලඩේෆ්                                                         

 Delf

ලඩේෆ්                                                    

      Delf

ලඩේෆ්                                                        

  Delf
පුරේපාඩු

18 කිලිලනො 01
වසන්ති කාන්තිරවන්           

Wasanthi Kanthiravan

පච්චිලයිපේලි                         

Pachchilaipalli

දිවයින උතුර (කයිට්ස)්                         

Island North (Kayts)

දිවයින උතුර (කයිට්ස)්                         

Island North (Kayts)

19 කිලිලනො 02
සතයප්රියා ක්රිෂ්ණකුමාර්    

Sathyapriya Krishnakumar

පූනකරි                                         

Poonakary

පූනකරි                                         

Poonakary

පූනකරි                                         

Poonakary

20 ජයචිත්රා සූරියකුමාර්                     

Jeyachithra Sooriyakumar

කිලිලනොච්චි දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Kilinochchi

කිලිලනොච්චි දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Kilinochchi

කිලිලනොච්චි දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Kilinochchi

21
එස.් නදියා                                  

S.Nathiya

කන්දාලේලි                                    

Kandaweli

කන්දාලේලි                                    

Kandaweli

කන්දාලේලි                                    

Kandaweli

22
එන්. කවිතා                                 

N.Kavitha

කරච්චි                                          

Karachchi

කරච්චි                                          

Karachchi

කරච්චි                                          

Karachchi

23

මන්නා 01

එේ. තයානත්ති           

L.Thayanaththi

මන්නාරම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Mannar

මන්නාරම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Mannar

මන්නාරම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය   

District Secretariat, Mannar

24

ඒ. අනුජා කෘස ්                       

A.Anuja Croos

මන්නාරම නගරය                              

Mannar Town

මන්නාරම නගරය                              

Mannar Town

මන්නාරම නගරය                              

Mannar Town

25

එම්.ආර්.අයි.කෘස්

M.R.I.Croos

නානාට්ටාන්                                    

Nanattan

නානාට්ටාන්                                    

Nanattan

නානාට්ටාන්                                    

Nanattan

26

එස.්ඊ. බ්රීනා කෘස ්                        

S.E.Brina Croos

මන්රත බටහිර                               

Manthai West

මන්රත බටහිර                               

Manthai West

මන්රත බටහිර                               

Manthai West

27

මුසලි                                                  

Musali

මුසලි                                                  

Musali

මුසලි                                                  

Musali
පුරේපාඩු

28

මඩු                                                           

Madhu

මඩු                                                         

  Madhu

මඩු                                                           

Madhu
පුරේපාඩු

29
මුලති 01

සන්නකුරර තරිනි          

Sinnathurai Tharini

මන්රත නැලගනහිර                          

Manthei East

මන්රත නැලගනහිර                          

Manthei East

මන්රත නැලගනහිර                          

Manthei East

30
මුලති 02

නඩරාජා නිරුෂරාණි              

Nadaraja Nirusharani

තුනුක්කායි                                       

Thunukkai

තුනුක්කායි                                       

Thunukkai

තුනුක්කායි                                       

Thunukkai

31

ආර්.එස.්තයාලිනි                

R.S.Thayalini

මරිතිලම්පත්තු                           

Maritimepattu

මරිතිලම්පත්තු                         

Maritimepattu

මරිතිලම්පත්තු                         

Maritimepattu

කිලිසනොච්චි දිස්ත්රික්කය

මන්නාරම දිසත්්රික්කය

මුලතිව් දිස්ත්රික්කය
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ඒ. විජයාන්ති                    

A.Vijayanthi

පුදුකුඩුඉරිේපු                         

Puthukuduirippu

පුදුකුඩුඉරිේපු                         

Puthukuduirippu

පුදුකුඩුඉරිේපු                         

Puthukuduirippu

33
එච්.ඒ.ඩී.නිශාන්ති       

H.A.D.Nishanthi

වැලිඔය                                                 

Welioya

වැලිඔය                                            

Welioya

වැලිඔය                                            

Welioya

34

ඔඩ්ඩුසුඩාන්                                     

Oddusudan

ඔඩ්ඩුසුඩාන්                                   

Oddusudan

ඔඩ්ඩුසුඩාන්                                   

Oddusudan පුරේපාඩු

35

මුලතිවු දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  District 

Secretariat, Mulathiv

මුලතිවු දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  

District Secretariat, Mulathiv

මුලතිවු දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  District 

Secretariat, Mulathiv පුරේපාඩු

36
වවුනි 01

ලක්. සුභාෂිණි සවදර්ශන් 

K.Subashini Sivadarshan

වවුනියාව                                       

Vavuniya

වවුනියාව                                       

Vavuniya

වවුනියාව                                       

Vavuniya
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වවුනි 02

නාමේ අනුෂා ප්රියානි සේවා        

Namal Anusha Priyani Silva

වවුනියාව දකුණ                               

Vavuniya South

වවුනියාව දකුණ                               

Vavuniya South

වවුනියාව දකුණ                               

Vavuniya South

38

ලතා උදයමූර්ති                         

Latha Udayamoorthi

වවුනියාව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  

District Secretariat, Vavuniya

වවුනියාව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  

District Secretariat, Vavuniya

වවුනියාව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය  

District Secretariat, Vavuniya

39

ලසන්තිේ කුමාරන් සුමිත්රා        

Senthil Kumaran Sumithra

ලවංගලලවඩ්ඩ්කුලම්        

Vengalacheddikulam

ලවංගලලවඩ්ඩ්කුලම්        

Vengalacheddikulam

ලවංගලලවඩ්ඩ්කුලම්        

Vengalacheddikulam
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වවුනියාව උතුර                              

Vavuniya North

වවුනියාව උතුර                              

Vavuniya North

වවුනියාව උතුර                              

Vavuniya North
පුරේපාඩු
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අම්පා 01

එම්.එම්. ජසීලා නශර්ි                     

M.M.Jazeela Nashri

සමන්තුලර්                                      

Samanthurai

ඉරක්කාමම්                                    

Irakkamam

ඉරක්කාමම්                                    

Irakkamam

42
අම්පා 02

පී. ලර්ගා                                      

P.Rega

ලපොතුවිේ                                         

Pothuvil

අලයාඩිලවම්බු                           

Alayadivembu

අලයාඩිලවම්බු                           

Alayadivembu

43

අම්පා 03 ලක්. කරලවදානි       

K.Kalaivathani

තිරුක්ලකෝවිේ                            

Thirukkovil

ලපොතුවිේ                                         

Pothuvil

ලපොතුවිේ                                         

Pothuvil

තිරුක්ලකෝවිේ 

ප්රා.ලේ කා. 

පුරේපාඩු

44
අම්පා 04

බී.එම්. ලකෞශලයා                        

B.M.Kaushalya

ලාහුගල                                           

Lahugala

ලාහුගල                                           

Lahugala

ලාහුගල                                           

Lahugala

45
අම්පා 05

ඒ.ආර්. රිසව්ානුේ ජන්නාහ් 

A.R.Riswanul Jannah

ඉරක්කාමම්                                    

Irakkamam

නින්දවූර්                                           

Nindavur

නින්දවූර්                                           

Nindavur

46
අම්පා 06

යූ.එන්.එේ. සත්ති ෆසීලා 

U.N.L.Sithy Fazeela

නින්දවූර්                                           

Nindavur

සමන්තුලර්                                      

Samanthurai

සමන්තුලර්                                      

Samanthurai
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එස.්ඩී.එදිරිසංහ            

S.D.Edirisinghe

අම්පාර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය     

District Secretariat, Ampara

අම්පාර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය     

District Secretariat, Ampara

අම්පාර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය     

District Secretariat, Ampara

48

එස.්එේ. ෆාතිමා සෆායා               

S.L.Fathima Sifaya

කේමුලන්(මුසල්ිම්)

Kalmunai South (Muslim)

කේමුලන්(මුසල්ිම්)

Kalmunai South (Muslim)

කේමුලන්(මුසල්ිම්)

Kalmunai South (Muslim)

49

එම්.ඩී. වාසනා                  

M.D.Wasana

උහන

Uhana

උහන

Uhana

උහන

Uhana

අම්පාර දිසත්්රික්කය

වවුනියාව දිසත්්රික්කය
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චන්ද්රා සුදුසංහ                          

Chandra Sudusinghe

දමන

Damana

දමන

Damana

දමන

Damana

51

ඒ.එේ. මුසප්ිරා               

A.L.Mushpira

අලයාඩිලවම්බු                           

Alayadivembu

තිරුක්ලකෝවිේ                            

Thirukkovil

අලයාඩිලවම්බු                           

Alayadivembu

52

ඒ.ඒ. නූරුේ හුසන්ා                      

A.A.Nurul Husna

අඩ්ඩාලලචන්නයි

Addalaichchenai

අඩ්ඩාලලචන්නයි

Addalaichchenai

අඩ්ඩාලලචන්නයි

Addalaichchenai

53

ටී. මුරලසෝලිමාරන්                       

T.Murasolimaran

අක්කරරපත්තු                        Akkaraipattu අක්කරරපත්තු

Akkaraipattu

අක්කරරපත්තු

Akkaraipattu

54

ඒ.එම්. දයානි රමයලතා                 

M.M.Dayani Ramyalatha

අම්පාර (නාමේ ඔය)             

Ampara(Namal Oya)

අම්පාර (නාමේ ඔය)                            

Ampara (Namal Oya)

අම්පාර (නාමේ ඔය)                            

Ampara (Namal Oya)

55

එච්.එම්. අලනෝමා ප්රියදර්ශනි 

H.M.Anoma Priyadarshani

පදියතලාව

Padiyathalawa

පදියතලාව

Padiyathalawa

පදියතලාව

Padiyathalawa

56

සත්ති සෆායා                            Sithy 

Sifaya

නවිදන්ලේලි

Navidanveli

නවිදන්ලේලි

Navidanveli

නවිදන්ලේලි

Navidanveli

57

ලජනිතා ප්රතීපන්                     

Jenitha Pratheepan

කාර්තිේ

Karathivu

කාර්තිේ

Karathivu

කාර්තිේ

Karathivu
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දිනුෂ්කා කුමාරි ආරියදාස    Dinushka 

Kumari Ariyadasa

ලදහිඅත්තකණ්ඩිය

Dehiaththakandiya

ලදහිඅත්තකණ්ඩිය

Dehiaththakandiya

ලදහිඅත්තකණ්ඩිය

Dehiaththakandiya

59

එම්.බී. නසල්ා                              

M.B.Nasla

සයින්දමරුදු

Saindamarudu

සයින්දමරුදු

Saindamarudu

සයින්දමරුදු

Saindamarudu

60

ලඩලිනා ලරොසයිලරෝ                      

Delina Rosairo

කේමුලන් ලදමළ (උතුර)                    

Kalmunai Tamil (North)

කේමුලන් ලදමළ (උතුර)                      

Kalmunai Tamil (North)

කේමුලන් ලදමළ (උතුර)                      

Kalmunai Tamil (North)

61

මහ ඔය                                                

(Maha Oya)

මහ ඔය                                                

(Maha Oya)

මහ ඔය                                                

(Maha Oya)
පුරේපාඩු
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මඩක 01

පී. ලකෞශලයා                              

P.Kaushalya

මන්මුලනයි බටහිර                         

Manmunai West

ලකෝරලළේපත්තු දකුණ                

Koralaipattu South (Kiran)

ලකෝරලළේපත්තු දකුණ                

Koralaipattu South (Kiran)

63
මඩක 02

ආර්. ගලණ්ෂමූර්ති 

R.Ganeshamoorthi

ලපෝරතීවුපත්තු (ලවේලාලේලි)     

Porativpattu (Vellavely)

මන්මුලන් නිරිත                             

Manmunai South West

මන්මුලන් නිරිත                             

Manmunai South West
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මඩක 03

එෆ.්එෆ.්එම්. නජීර්            

F.F.M.Najeer

එරාවූර්පත්තු (ලචංකලඩි)             

Eravurpattu (Chenkaladi)

ලකෝරලළේපත්තු මධ්යම                

Koralaipattu Central

ලකෝරලළේපත්තු මධ්යම                

Koralaipattu Central
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මඩක 04

පී.ලනේසන්                                 

P.Nelson

ලකෝරලළේපත්තු දකුණ                

Koralaipattu South (Kiran)

මන්මුලනයි බටහිර                         

Manmunai West

මන්මුලනයි බටහිර                         

Manmunai West
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මඩක 05

විලනෝදිනි මුගුන්දන්            

Vinothini Mugunthan

මන්මුලන් නිරිත                             

Manmunai South West

මන්මුලන්පත්තු                           

Manmunaipattu

මන්මුලන්පත්තු                           

Manmunaipattu
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මඩක 06

ආර්. ජීවරාණි                     

R.Jeewarani

මන්මුලන්පත්තු                         

Manmunaipattu

ලපෝරතීවුපත්තු (ලවේලාලේලි)     

Porativpattu (Vellavely)

ලපෝරතීවුපත්තු (ලවේලාලේලි)     

Porativpattu (Vellavely)
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මඩක 07

එස.් මලනෝගරන්            

S.Manogaran

එරාවූර් නගරය                                     

Eravur Town

එරාවූර් නගරය                                     

Eravur Town

එරාවූර් නගරය                                     

Eravur Town

මඩකලපුව දිසත්්රික්කය
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මඩක 08

නවනිතානි රලම්ෂ්           

Navanithani Ramesh

ලකෝරලළේපත්තු උතුර                  

Koralaipattu North (Wakare)

ලකෝරලළේපත්තු උතුර                  

Koralaipattu North (Wakare)

ලකෝරලළේපත්තු උතුර                  

Koralaipattu North (Wakare)
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මඩක 09

යූ.ආර්.බී. රසම්ින්           

U.R.B.Rasmin

මන්මුලන් උතුර                              

Manmunai North

මන්මුලන් උතුර                              

Manmunai North

මන්මුලන් උතුර                              

Manmunai North
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මඩක 10

එම්.අයි.යූ. හබීබා         

M.I.U.Habeeba

ලකෝරලළේපත්තු මධ්යම                

Koralaipattu Central

එරාවූර්පත්තු (ලචංකලඩි)             

Eravurpattu (Chenkaladi)

එරාවූර්පත්තු (ලචංකලඩි)             

Eravurpattu (Chenkaladi)
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අරුණාලනි සන්තිරලසේගරම් 

Arunalani Santhirasegaram

මඩකලපුව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Batticaloa

මඩකලපුව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Batticaloa

මඩකලපුව දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Batticaloa

73

සන්දිරලසෝදි ලජයතීස්වරන් 

Santhirasothi Jeyatheesvaran

මන්මුලන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     

Manmunai South (Kalavanchikudi)

මන්මුලන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     

Manmunai South (Kalavanchikudi)

මන්මුලන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     

Manmunai South (Kalavanchikudi)

74

ඩබ්. අරිසයා උම්මා                      

W.Arisiya Umma

ලකෝරලළේපත්තු වාලච්ලච්රන       

Koralaipattu (Valachchenai)

ලකෝරලළේපත්තු වාලච්ලච්රන             

Koralaipattu (Valachchenai)

ලකෝරලළේපත්තු වාලච්ලච්රන             

Koralaipattu (Valachchenai)

75

ජමේදීන් හෆීලා                           

Jamaldeen Hafeela

ලකෝරලේපත්තු බටහිර (ඔඩ්ඩමාවඩි)   

Koralaipattu West (Oddamavadi)

ලකෝරලේපත්තු බටහිර (ඔඩ්ඩමාවඩි)   

Koralaipattu West (Oddamavadi)

ලකෝරලේපත්තු බටහිර (ඔඩ්ඩමාවඩි)   

Koralaipattu West (Oddamavadi)
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එම්.එම්. මසූත්                             

M.M.Mazooth

කාත්තාන්කුඩි

Kaththankudi

කාත්තාන්කුඩි

Kaththankudi

කාත්තාන්කුඩි

Kaththankudi
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ත්රීකුණා 01

එස.් තිලානි ජයප්රභා                      

S.Thilani Jeyapraba

කුච්චලේලි                                 

Kuchchaveli

කුච්චලේලි                                 

Kuchchaveli

කුච්චලේලි                                 

Kuchchaveli
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ත්රීකුණා 02

ඒ.එම්. සත්ති සමීනා                     

A.M.Siththi Sameena

මූතූර්                                                        

Muthur

මූතූර්                                                       

 Muthur

මූතූර්                                                        

Muthur
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ත්රීකුණා 03

නසීර් සෆාතා බානු                  

Nazeer Sifatha Banu

කින්නියා                                          

Kinniya

කින්නියා                                          

Kinniya

කින්නියා                                          

Kinniya

80

ඒ.එම්.එස.්ඩී. අලබ්ලසේකර 

A.M.S.D.Abeysekara

ත්රිකුණාමලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Trincomali

ත්රිකුණාමලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Trincomali

ත්රිකුණාමලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

District Secretariat, Trincomali

81

යූ. ශයිසාදනී                                

U.Shaisadani

නගර හා කඩවත්                                           

Town & Gravets

නගර හා කඩවත්                                      

        Town & Gravets

නගර හා කඩවත්                                          

    Town & Gravets
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එම්. තාහීර් හමීතා             

M.Thaheer Hameetha

කන්තලේ                                                    

Kantale

කන්තලේ                                                

    Kantale

කන්තලේ                                                    

Kantale

83

එම්.එස.් රිසානා බානු      

M.S.Rizana Banu

ලසේරුවිලල

Seruwila

ලසේරුවිලල

Seruwila

ලසේරුවිලල

Seruwila

84

ලක්. බාමිනි                            

K.Bamini

තඹලගමුව

Thambalagamuwa

තඹලගමුව

Thambalagamuwa

තඹලගමුව

Thambalagamuwa

85

ටී.ජී.එච්.එන්.ගමලේ 

T.G.H.N.Gamage

පදවි ශ්රී පුර                                             

Pathavi Sri Pura

පදවි ශ්රී පුර                                             

Pathavi Sri Pura

පදවි ශ්රී පුර                                             

Pathavi Sri Pura

86

එච්.ආර්.ලක්.මැණිලක්                    

H.R.K.Menike

ලමොරවැව

Mora Wewa

ලමොරවැව

Mora Wewa

ලමොරවැව

Mora Wewa
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සවරාතිනම් සුමති               

Sivarathinam Sumathi

ලවරුගේ

Verugal

ලවරුගේ

Verugal

ලවරුගේ

Verugal

ත්රීකුණාමලය දිස්ත්රික්කය
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එච්.ආර්.ලක්.මැණිලක්                        

         H.R.K.Menike

ලගෝමරන්කඩවල             Gomarankadawala

රාජකාරි 

ආවරණය කරනු 

ලබයි

89 බදු 01 ඩබ්.ඩී.ආර්.පී.ලක්. වීරසංහ පසස්ර පසස්ර පසස්ර

90 බදු 02 ඩබ්.එම්.සී.ලක්.විලේලකෝන් බදුේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය බදුේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය බදුේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය සතියට දින 02ක් 

බදුේල ප්රා.ලේ. 

කාර්යාලලයහි 

වැඩ බැලීම සඳහා 

පත් කරනු ලැලබ්.

91 ඩී.එම්.පී.දිසානායක බණ්ඩාරලවල බණ්ඩාරලවල බණ්ඩාරලවල

92 ඩබ්.එම්.ජී.මැණිලක් හපුතලේ හපුතලේ හපුතලේ

93 ආර්.ඒ.ටී.එන්.සී.රණතුංග හාලිඇල හාලිඇල හාලිඇල

94 එන්.සී.ටී.ඩී.සී.ජයසූරිය ඇේල ඇේල ඇේල

95 එන්.ටී.ඩී.සී.ප්රියදර්ශනී ලසොරණාලතොට ලසොරණාලතොට ලසොරණාලතොට

96 ආර්.ආර්.එම්.ලක්.ලසලනවිරත්න හේදුම්මුේල හේදුම්මුේල හේදුම්මුේල

97 එම්.එස.්ඩබ්. කුමාරි ඌව පරණගම ඌව පරණගම ඌව පරණගම

98 ඩී.එම්.ජී.එම්.දශනායක වැලිමඩ වැලිමඩ වැලිමඩ

99 එේ.ඒ.සුජාතා යාපා රිදීමාලියේද රිදීමාලියේද රිදීමාලියේද

100 ආර්.එන්.එම්.ලක්.මැණිලක් කන්දකැටිය කන්දකැටිය කන්දකැටිය

101 එච්.ඩි.එන්. විලේසූරිය මහියංගනය මහියංගනය මහියංගනය

102 එස.්පී.ඩී.අයි.එම්. ලසේනාධීර මීගහකිවුල මීගහකිවුල මීගහකිවුල

103 ලුණුගල පුරේපාඩු

104 බදුේල පුරේපාඩු

105 ලමොනර 01 ඒ.ඩී.ටී. ප්රියදර්ශනී සයඹලාණ්ඩුව සයඹලාණ්ඩුව සයඹලාණ්ඩුව

106 ලමොනර 02 එම්.ජී.සී. ජයසංහ බඩේකුඹුර බඩේකුඹුර බඩේකුඹුර

107 ලමොනර 03 ජී.එස.් කුමාරි කතරගම කතරගම කතරගම

108 ලමොනර 04 ආර්.එම්.ආර්.පි. රත්නායක ලමොනරාගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ලමොනරාගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ලමොනරාගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

109 එන්.ඩී.එන්.දිේරුක්ෂි වැේලවාය වැේලවාය වැේලවාය

110 ඩී.එම්.නන්දාවතී බුත්තල බුත්තල බුත්තල

111 ආර්.එම්.එම්.රත්නකාන්ති මඩුේල මඩුේල මඩුේල

112 ලේ.පී.අයි.ජයසංහ මැදගම මැදගම මැදගම

113 යූ.එේ.වයි.ඩබ්.ලියනලේ ලසවනගල ලසවනගල ලසවනගල

114 ඩී.එම්.එන්.එස.්එම්.දිසානායක ලමොණරාගල ලමොණරාගල ලමොණරාගල

115

ලක්.ඒ.ඩී. මධුෂානි තණමේවිල තණමේවිල උපාධිධ්ාරි අභයාසලාභී පුහුණුලවන් ඉවත් වී 

ඇත. පුරේපාඩු

116 ජී.ඒ.ඩී. සුභාෂිකා බිබිල බිබිල බිබිල

බදුේල දිසත්්රික්කය

සමොනරාගල දිසත්්රික්කය



117 ඩී.එච්.අයි. ලක්මාලි බිබිල බිබිල බිබිල

118 අනු1 ඩී.එම්.ජී.එම්.දිසානායක පලුගසව්ැව පලුගසව්ැව පලුගසව්ැව

119 අනු2 බී.ඒ.එස.්ලක්මාලි තලාව තඹුත්ලත්ගම තඹුත්ලත්ගම

120 අනු3 ලක්.එම්.ප්රදීපිකා තඹුත්ලත්ගම රාජාංගනය රාජාංගනය

121 අනු4 එස.්එම්.එච්.එස.්ලක්.සමරතුංග රාජාංගනය තලාව තලාව

122 අනු5 පී.බී.එම්.ගීතා කුමාරිහාමි කැබිතිලගොේලෑව කැබිතිලගොේලෑව කැබිතිලගොේලෑව

123 අනු6 වී.ජී.ඩී.ආර් උදයන්ති මැදවච්චිය මැදවච්චිය මැදවච්චිය

124 අනු7 ඩී.එච්.එම්.ලේ එම් දිසානායක කැකිරාව කැකිරාව කැකිරාව

125 ආර්.එම්.තක්ෂලා අනුරාධ්පුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය අනුරාධ්පුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය අනුරාධ්පුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

126 ඩී.බී.ටී.ලක්.ඉලංගසංහ තිරේපලන් තිරේපලන් තිරේපලන්

127 ඩී.අයි.කුඹලාතරආරච්චි ගලලන්බිඳුණුවැව ගලලන්බිඳුණුවැව ගලලන්බිඳුණුවැව

128 ටී.පී.එන්.කුමාරි මධ්යම නුවරගම් පළාත මධ්යම නුවරගම් පළාත මධ්යම නුවරගම් පළාත

129 එම්.සී.ලක්.රත්නායක කහටගසද්ිගිලිය කහටගසද්ිගිලිය කහටගසද්ිගිලිය

130 ඒ.අයි.දමයන්ති ලහොලරොේපතාන ලහොලරොේපතාන ලහොලරොේපතාන

131 ඒ.ඩී.උළුක්කුලම රඹෑව රඹෑව රඹෑව

132 ඩී.එම්.එම්.දිසානායක පලාගල පලාගල පලාගල

133 එච්.ලක්.එස.්සී.තිලකරත්න ඉපලලෝගම ඉපලලෝගම ඉපලලෝගම

134 ආර්.එම්.ආර්.අත්තනායක ගේනෑව ගේනෑව ගේනෑව

135 ආර්.එම්.එන්.ලක්.රත්නායක නැලගනහිර නුවරගම් පළාත නැලගනහිර නුවරගම් පළාත නැලගනහිර නුවරගම් පළාත

136 පී.ආර්.බණ්ඩාරලගොඩ මිහින්තලේ මිහින්තලේ මිහින්තලේ

137 ඩබ්.ලක්.සී.පී.සම්පත් නාච්චදූව නාච්චදූව නාච්චදූව

138 ලක්.බී.එස.්එස.්බණ්ඩාර මහවිලච්චිය මහවිලච්චිය මහවිලච්චිය

139 ටී.ඕ.ඩී.ජයමහ ලනොච්චියාගම ලනොච්චියාගම ලනොච්චියාගම

140 සචිනි දිලන්ෂා විජයසරි පදවිය පදවිය පදවිය

141 ලපොලළො1 ආර්.ඩී.එන්.ලක්.චන්ද්රලසේන ඇලහැර රිදීගම රිදීගම

142 ලපොලළො2 ඒ.ලක්.එච්.සී. කරුණාරත්න දිඹුලාගල දිඹුලාගල දිඹුලාගල

143 ලපොලළො3 එම්.ජී.එස.්ටී.කුමාරි ඥානසරි ලපොලලොන්නරුව දිසත්්රික් ලේකම් කා. ලපොලලොන්නරුව දිසත්්රික් ලේකම් කා. ලපොලලොන්නරුව දිසත්්රික් ලේකම් කා.

144 ලේ.එම්.ටී.එස ්ජයසුන්දර වැලිකන්ද වැලිකන්ද වැලිකන්ද

145 ඩබ්.පී.එස.්එන්.වික්රමනායක තමන්කඩුව තමන්කඩුව තමන්කඩුව

146 ලක්.ජී.නිලන්ති කුමාරි හිගුරක්ලගොඩ හිගුරක්ලගොඩ හිගුරක්ලගොඩ

147 රම්මි අශාන් ඩයස ්වික්රමනායක මැදිරිගිරිය මැදිරිගිරිය මැදිරිගිරිය

148 ලංකාපුර පුරේපාඩු

149 කුරු1

වයි.ආර්.එන්.එස.්විජයලසේන කුරුණෑගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

150 කුරු2 එච්.ජී.පී.විලේසංහ ලපොේපිතිගම ලපොේපිතිගම ලපොේපිතිගම

අනුරාධපුරය දිසත්්රික්කය

සපොස ොන්නරුව දිසත්්රික්කය

කුරුණෑගල දිසත්්රික්කය



151 කුරු3 එස.්එන්.ලක්.වනිගසූරිය මාසල්පොත මාසල්පොත මාසල්පොත

152 කුරු4 ඊ.එම්.ඩී.ලක්.රත්නායක ගේගමුව ගේගමුව ගේගමුව

153 කුරු5 ඒ.ඒ.එම්.පී.අමරසංහ ලකොලබයිගලන් ලකොලබයිගලන් ලකොලබයිගලන්

154 ඒ.ආර්.ඒ. ගීතාංජනී අලේව අලේව අලේව

155 එච්.එම්.පී.එම්.ලහේරත් බිංගිරිය බිංගිරිය බිංගිරිය

156 ආර්.ඩී.පී.රාජපක්ෂ බමුණාලකොටුව බමුණාලකොටුව බමුණාලකොටුව

157 ඩබ්.එම්.ලක්.සමන්ලතා ඇහැටුවැව ඇහැටුවැව ඇහැටුවැව

158 ඒ.එස.්ඩී.පී.සමන් කුමාරි ගලන්වත්ත ගලන්වත්ත ගලන්වත්ත

159 ජී.ආර්.පී.දමයන්ති ඉබ්බාගමුව ඉබ්බාගමුව ඉබ්බාගමුව

160 ඩී.ඩබ්.ඒ.ආර්.දිසානායක කුලියාපිටිය නැලගනහිර කුලියාපිටිය නැලගනහිර කුලියාපිටිය නැලගනහිර

161 ඒ.ඒ.සී.නීලමනී කුලියාපිටිය බටහිර කුලියාපිටිය බටහිර කුලියාපිටිය බටහිර

162 ඊ.ඒ.පී.වයි.ලක්.එදිරිසංහ කුරුණෑගල කුරුණෑගල කුරුණෑගල

163 පී.එම්.ලහේවාතන්ත්රිලේ මේලවපිටිය මේලවපිටිය මේලවපිටිය

164 එම්.එස.්එම්.වික්රමසූරිය මාවතගම මාවතගම මාවතගම

165 බී.එම්.එන්.ඩී.බසන්ායක මහව මහව මහව

166 එස.්ඩී.ඒ.ලසෞමයා කුමාරි නිකවැරටිය නිකවැරටිය නිකවැරටිය

167 එම්.එම්.එස.්පී.කුමාරි බණ්ඩාර නාරම්මල නාරම්මල නාරම්මල

168 ලේ.ඒ.ඒ.දමයන්ති පන්නල පන්නල පන්නල

169 එන්.බී.ඒ.පී.ලක්.ජයසංහ ලපොේගහලවල ලපොේගහලවල ලපොේගහලවල

170 එම්.එස.්ප්රියංගනී ලපොේගහලවල ලපොේගහලවල ලපොේගහලවල

171

එස.්සී.එස.්ඩබ්.ලක්.බී.සී.ලක්. 

වික්රමසංහ
පඩුවසන්ුවර බටහිර පඩුවසන්ුවර බටහිර පඩුවසන්ුවර බටහිර

172 එම්.ජී.ටී.කුමාරි මැණිලක් රිදීගම රිදීගම රිදීගම

173 ඩී.ජී.ඩී.සරිවර්ධ්න රසන්ායකපුර රසන්ායකපුර රසන්ායකපුර

174 ඩබ්.ඒ.අයි.එේ.විලේසුරිය උඩුබේදාව උඩුබේදාව උඩුබේදාව

175 එම්.එම්.ටී.එම්.ඩබ්.ලක්.මාපා වීරඹුලගදර වීරඹුලගදර වීරඹුලගදර

176 ලක්.එම්.සී.එන්.ලක්.කුලතුංග වාරියලපොළ වාරියලපොළ වාරියලපොළ

177 අයි.එම්.එන්.එස.්ගේකඩවල අඹන්ලපොල අඹන්ලපොල අඹන්ලපොල

178 ඊ.එම්.එස.්එස.්ඒකනායක ගිරිබාව ගිරිබාව ගිරිබාව

179 පී.ඒ.ආර්.එස.්මධුවන්ති පඬුවසන්ුවර නැලගනහිර පඬුවසන්ුවර නැලගනහිර පඬුවසන්ුවර නැලගනහිර

180 එම්.ඩී. කුමාරි ලකොටලවලහර ලකොටලවලහර ලකොටලවලහර

181 පුත්1 එච්.එම්.එන්.ලර්ණුකා කරුවලගසව්ැව කරුවලගසව්ැව කරුවලගසව්ැව

182 පුත්2 ලේ.එම්.බණ්ඩාර මැණිලක් පුත්තලම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය පුත්තලම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය පුත්තලම දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

183 පුත්3 ඩබ්.එන්.ආර්.ලක්.ප්රනාන්දු ලවන්නේපුව ලවන්නේපුව ලවන්නේපුව

184 පුත්4 ලක්.ජී.ඩී.සී. කුමාරගම මූන්දලම මූන්දලම මූන්දලම

185 ඩී.එම්.ආර්.ප්රියන්ති ආරච්චිකට්ටුව ආරච්චිකට්ටුව ආරච්චිකට්ටුව

186 ඒ.එච්.එම්.ලසෝමාවතී ආණමඩුව ආණමඩුව ආණමඩුව

පුත්තලම දිසත්්රික්කය



187 ඩී.එම්.එස.්එස.්දිසානායක   හලාවත හලාවත හලාවත

188 ලක්.ලක්.වී.වී.එන්.සංජීවනී දංලකොටුව දංලකොටුව දංලකොටුව

189 එම්.ඒ.ඒ.එන්.මුණසංහ මහකුඹුක්කඩවල මහකුඹුක්කඩවල මහකුඹුක්කඩවල

190 ලේ.එච්.ඒ.එන්.සී.මලනෝහරි මහවැව මහවැව මහවැව

191 ඩබ්.එස.්ඒ.සී.ඩබ්.විලේසංහ මාදම්ලේ මාදම්ලේ මාදම්ලේ

192 ඩී.ඩී.එස.්ලක්. පීරිස් නවගත්ලත්ගම නවගත්ලත්ගම නවගත්ලත්ගම

193 එච්.එම්.ඩී.ලහේරත් නවගත්ලත්ගම නවගත්ලත්ගම නවගත්ලත්ගම

194 එච්.ඒ.කාන්ති නාත්තණ්ඩිය නාත්තණ්ඩිය නාත්තණ්ඩිය

195 ආර්.එම්.ඩී.ලක්.රණසංහ පුත්තලම පුත්තලම පුත්තලම

196 ආර්.එච්. ශ්රියානි වනාතවිේලුව වනාතවිේලුව වනාතවිේලුව

197 ආර්.එම්.බන්ඩාර මැණිකා පේලම පේලම පේලම

198 කේපිටිය කේපිටිය කේපිටිය පුරේපාඩු

199 ගාේ1 එේ.එච්.ඒ සුදර්ශනී නියාගම නියාගම නියාගම

200 ගාේ2 එම්.ජී.එස.් වික්රමසංහ ලනළුව ලනළුව ලනළුව

201 ගාේ3 ලක්.ඩී මාපලගම ගාේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ගාේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ගාේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

202 ගාේ4 ටී.එන්. කළුආරච්චි ඉමදුව ඉමදුව ඉමදුව

203 ගාේ5 ආර්.ලක්.පණ්ඩිත නාලගොඩ නාලගොඩ නාලගොඩ

204 ගාේ6 ජී.ඩබ්.ඒ ලසේපාලිකා ලබෝලේ ලපෝේදල ලබෝලේ ලපෝේදල ලබෝලේ ලපෝේදල

205 ඩී.ඒ.ඩබ්.එන්.චම්පිකා හික්කඩුව හික්කඩුව හික්කඩුව

206 ඩබ්.ටී.එන්.සුභාෂිණි බේලේගම බේලේගම බේලේගම

207 ඩබ්.ජී. චමදරී ලම්නකා අක්මීමන අක්මීමන අක්මීමන

208  කහදගමලේ නයනා හබරාදූව හබරාදූව හබරාදූව

209 එම්.එච්. කීර්තිරත්න අම්බලන්ලගොඩ අම්බලන්ලගොඩ අම්බලන්ලගොඩ

210 ජී.ඩබ්.එස.්එන්.ලේ.ලහේමචන්ද්ර බලපිටිය බලපිටිය බලපිටිය

211 පී.එස ්රණසංහ ඇේපිටිය ඇේපිටිය ඇේපිටිය

212 බී.එස.්එම් ජයරත්න ලබන්ලතොට ලබන්ලතොට ලබන්ලතොට

213 මේකාන්ති රණසංහ ගාේල කඩවත්සතර ගාේල කඩවත්සතර ගාේල කඩවත්සතර

214 ඩී.එස ්පතිරණලේ යක්කලමුේල යක්කලමුේල යක්කලමුේල

215 බී.එන්.බන්දුල කරන්ලදනිය කරන්ලදනිය කරන්ලදනිය

216 ඩී.එම් නානායක්කාර ලගෝනාපීනුවල ලගෝනාපීනුවල ලගෝනාපීනුවල

217 ඊ.එච්.ටී උදයංගනී වැලිවිටිය දිවිතුර වැලිවිටිය දිවිතුර වැලිවිටිය දිවිතුර

218 ලක්.එස.්ඩබ්.කුලතුංග තවලම තවලම තවලම

219 මාත1 එච්.ලක්.ජී.රසාංගිකා පිටබැේදර අකුරැස්ස පිටබැේදර

220 මාත2 පී.ලක්.සී.නාලනී මාතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මාතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මාතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

221 මාත3 අයි.ලක්.වේපිට අකුරැස්ස පිටබැේදර අකුරැස්ස

222 මාත4 වී.ප්රියදර්ශනී පසල්ගොඩ තංගේල පසල්ගොඩ

ගාේල දිසත්්රික්කය

මාතර දිසත්්රික්කය

සයළුම 

නිලධ්ාරීන්ලේ 

ඉේලීම පරිදි 

2020 වර්ෂය 

සඳහා සථ්ාන 

මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.



223 මාත5 චම්පිකා රූපසංහ ලකොටලපොළ පසල්ගොඩ ලකොටලපොළ

224 මාත6 ලක්.ඩී.ලක්.ලම්ධ්ාවි දික්වැේල දික්වැේල දික්වැේල

225 මාත7 එම්.ලක්.අයි.සමන්මලී ලදවිනුවර ලදවිනුවර ලදවිනුවර

226 මාත8 ලක්.ආර්.ජී.ප්රියදර්ශනී කිරින්ද පුහුේවැේල කිරින්ද පුහුේවැේල කිරින්ද පුහුේවැේල

227 මාත9 එම්.ඒ.එස.්උදයංගනී හක්මන හක්මන හක්මන

228 එම්.එම්.එම්.රණසංහ මාතර මාතර මාතර

229 ලේ.ඒ.ඩී.සංජීවනී මුලටියන ලකොටලපොළ මුලටියන

230 ජී.ශිරානි මුලටියන මුලටියන මුලටියන

231 ලක්.ඩබ්.ප්රසාදිනි වැලිගම වැලිගම වැලිගම

232 ඊ.ජී.අලනෝමා තිහලගොඩ තිහලගොඩ තිහලගොඩ

233 පී.නිේමිනී කඹුරුපිටිය කඹුරුපිටිය කඹුරුපිටිය

234 ඩී.ආර්.ඒ.එන්.දිේරුක්ෂි වැලිපිටිය වැලිපිටිය වැලිපිටිය

235 ජී.ඩී.ආර්.එම්.එන්.ද සේවා මාලිම්බඩ මාලිම්බඩ මාලිම්බඩ

236 ඩබ්.ඒ.ලක්.නිලරෝෂා කුමාරි අතුරලිය අතුරලිය අතුරලිය

237 හම්1
එස.්එන්.ටී.මංගලිකා හම්බන්ලතොටදිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය හම්බන්ලතොට දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය හම්බන්ලතොට දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

238 හම්2 ජී.ඉන්දිකා හම්බන්ලතොට හම්බන්ලතොට හම්බන්ලතොට

239 හම්3 එස.්ලේ.කාන්ති අගුණලකොලපැලැස්ස අගුණලකොලපැලැස්ස අගුණලකොලපැලැස්ස

240 පී.ඒ.චාන්දනි වීරකැටිය වීරකැටිය වීරකැටිය

241 එන්.ඒ.එස.්පී.නම්මුණි කටුවන කටුවන කටුවන

242 ජී.එස.්ලහේවාගම තංගේල තංගේල තංගේල

243 ඊ.ලක්.ඒ.ඒ.එදිරිවීර ලබලිඅත්ත ලබලිඅත්ත ලබලිඅත්ත

244 එස.්අලබ්සරිවර්ධ්න අම්බලන්ලතොට අම්බලන්ලතොට අම්බලන්ලතොට

245 එන්.ජී.නිලූකා දමයන්ති වලසම්ුේල වලසම්ුේල වලසම්ුේල

246 ජී.එේ.ඒ.කුමාරි තිසස්මහාරාමය තිසස්මහාරාමය තිසස්මහාරාමය

247 එච්.ලක්.ඒ.මාලනී ඕලක්ලවල ඕලක්ලවල ඕලක්ලවල

248 එම්.එස.්කාන්ති සූරියවැව සූරියවැව සූරියවැව

249 පී.එච්.පී.ලහන්ද්රික් සූරියවැව සූරියවැව සූරියවැව

250 එච්.එස.්එස.්පුෂ්ප කුමාරි ලුණුගම්ලවලහර ලුණුගම්ලවලහර ලුණුගම්ලවලහර

251 ලකොළ 01 වී.පී.ඩී. ප්රියංගිකා ජයවර්ධ්නපුර ලකෝට්ලට් ජයවර්ධ්නපුර ලකෝට්ලට් ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය

252 ලකොළ 02 එම්.ඒ.එන්. කුමාරි ලකොළඹ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ලකොළඹ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ලකොළඹ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

253 ලකොළ 03 බී.ඩබ්. වීරසූරිය සීතාවක සීතාවක සීතාවක

254 ලකොළ 04 එන්.එස.් රාජපක්ෂ රත්මලාන රත්මලාන රත්මලාන

255 එස.්පී.ලක්. ජයසංහ ලකොළඹ ලකොළඹ ලකොළඹ

256 ඩී.එේ.වී. කේපානි ලදහිවල ලදහිවල ලදහිවල

257 එච්.එේ.ඩී. මේකාන්ති ලහෝමාගම ලහෝමාගම ලහෝමාගම

සකො ඹ දිසත්්රික්කය

හම්බන්සතොට දිසත්්රික්කය

සයළුම 

නිලධ්ාරීන්ලේ 

ඉේලීම පරිදි 

2020 වර්ෂය 

සඳහා සථ්ාන 

මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.



258
එම්.ඩී.ලක්. ලපලර්රා/  

ලේ.එම්.ආර්.ලක්. ජයසුන්දර කැසබ්ෑව කැසබ්ෑව කැසබ්ෑව

259 ලක්.ඒ.එන්.එන්. ලපලර්රා ලකොලළොන්නාව ලකොලළොන්නාව ලකොලළොන්නාව

260
ආර්.එම්.ඒ.ටී. කුමාරි/ බී.ආර්.සංජීවනී කඩුලවල කඩුලවල කඩුලවල

261 ලක්.ඒ.එම්. සමන්ති ලමොරටුව ලමොරටුව ලමොරටුව

262 ඒ.වී.ලක්. ලපලර්රා මහරගම මහරගම මහරගම

263 එම්.එම්. මලනෝහාරී පාදුක්ක පාදුක්ක පාදුක්ක

264 රතිලේවි තිඹිරිගස්යාය තිඹිරිගස්යාය තිඹිරිගස්යාය

265 ගම්පහ 01 ඩබ්.එස.්ඩී. නලයෝමි ලපලර්රා අත්තනගේල දිවුලපිටිය දිවුලපිටිය

266 ගම්පහ 02 ඒ.ඩී. අත්තනායක ගම්පහ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ගම්පහ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය ගම්පහ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

267 ගම්පහ 03 ඩී.එම්.එේ.එස.් දිසානායක දිවුලපිටිය අත්තනගේල අත්තනගේල

268 ගම්පහ 04 එම්.ඩී.එස.් මඩලද නිය මීගමුව මීගමුව මීගමුව

269 එස.්ඒ.ලේ.ලක්. සරිවර්ධ්න අත්තනගේල අත්තනගේල අත්තනගේල

270 ඩබ්.ලක්.එස.් වීරසංහ බියගම බියගම බියගම

271 අයි.එස.්ටී.එම්. ගුණවර්ධ්න ලදොම්ලප ලදොම්ලප ලදොම්ලප

272 යූ.පී.අයි. සමන්කකුමාරි ගම්පහ ගම්පහ ගම්පහ

273 එම්.පී.ඩී.ඒ. ප්රියංගනී ජා ඇල ජා ඇල ජා ඇල

274 ජී.එේ.එච්.අයි. ලක්මාලි කැලණිය කැලණිය කැලණිය

275 මාලි නවරත්න කටාන කටාන කටාන

276 ලක්.ලක්.ඒ.එස.්එේ. කුමාරි මිනුවන්ලගොඩ මිනුවන්ලගොඩ මිනුවන්ලගොඩ

277 එම්.ඒ.පී. ධ්ර්මශීලී මීරිගම මීරිගම මීරිගම

278 ලක්.ඒ.ඩී.එස.් කලුආරච්චි මහර මහර මහර

279 ආර්.ලක්.ලේ.එේ.සී. රණමුක වත්තල වත්තල වත්තල

280 කළුත 01 පී.ආර්.එස.් ලියනාච්චි පානදුර පානදුර පානදුර

281 කළුත 02 ඩී.එේ.එන්.ඩී. ජයසංහ කළුතර ලබ්රුවල ලබ්රුවල

282 කළුත 03 එච්.අයි. වීරක්ලකොඩි වලේලාවිට වලේලාවිට වලේලාවිට

283 කළුත 04 එස.්ඒ.එස.් ද සේවා ලබ්රුවල කළුතර කළුතර

284 එම්.පී. සුදර්ශනී කළුතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කළුතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කළුතර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

285 ඩබ්.ඒ.ලක්. ලවලරෝනිකා අගලවත්ත අගලවත්ත අගලවත්ත

286 ලක්.ඒ.සී දමයන්ති බුලත්සංහල බුලත්සංහල බුලත්සංහල

287 ආර්.එම්.ඒ. විලේරත්න බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම

288 එච්.අයි. නිලරෝෂණී ලදොඩන්ලගොඩ ලදොඩන්ලගොඩ ලදොඩන්ලගොඩ

289 ඩබ්.එම්.සී. ලප්රේමරත්න ලහොරණ ලහොරණ ලහොරණ

290 එම්.එම්. මලනෝහාරී ඉංගිරිය ඉංගිරිය ඉංගිරිය

291 ඒ.සී.එස.් ද ලසොයිසා මතුගම මතුගම මතුගම

ගම්පහ දිසත්්රික්කය

කළුතර දිසත්්රික්කය



292 එම්.එන්.ටී. තරංගනී මිේලනිය මිේලනිය මිේලනිය

293 යූ.එම්.ආර්.එස.් කිරිඇේල මදුරාවල මදුරාවල මදුරාවල

294 එස.්එම්.එච්.එස.් විමලරත්න පාලින්දනුවර පාලින්දනුවර පාලින්දනුවර

295 මහනු 01 සී.පී. ජයසංහ පාතලහේවාහැට පාතලහේවාහැට පාතලහේවාහැට

296 මහනු 02 එස.්එම්.සී.එස.්ලක් රත්නායක පන්විල පන්විල පන්විල

297 මහනු 03 ඩී.එම්.එස.්ලක්. දසනායක ලදේලතොට ලදේලතොට ලදේලතොට

298 මහනු 04 ආර්.එන්.එස ්වික්රමසංහ උඩුදුම්බර උඩුදුම්බර යටිනුවර ප්රා.ලේ.කා. ලවත තාවකාලිකව 

අනුයුක්ත කරනු ලැලබ්.

299 ඒ.ආර්.එම්.ඒ.ලක්. පරණාතල මහනුවර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මහනුවර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මහනුවර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

300 පී.එම්.සී.ලක්. නවරත්න පූජාපිටිය පූජාපිටිය පූජාපිටිය

301 ආර්.එම්.ඒ. ලපොඩිමැණිලක් පාතදුම්බර පාතදුම්බර පාතදුම්බර

302 යූ.එච්.සී.පී. දිසානායක උඩපළාත (ගම්ලපොල) උඩපළාත (ගම්ලපොල) උඩපළාත (ගම්ලපොල)

303 ලේ.ජී.එම්.බී.පී. එදිරිසංහ හාරිසප්ත්තුව හාරිසප්ත්තුව හාරිසප්ත්තුව

304 එන්.පී.සී.එච්. ගුණරත්න යටිනුවර යටිනුවර යටිනුවර

305 ඒ.එස.් දමයන්ති අකුරණ අකුරණ අකුරණ

306 ජී.ලක්.එම්.ජී.ඩී. සමරසංහ ගලලගදර (තුම්පලන්) ගලලගදර (තුම්පලන්) ගලලගදර (තුම්පලන්)

307 ලක්.එේ.සී. කුමාරි ගඟවටලකෝරලේ ගඟවටලකෝරලේ ගඟවටලකෝරලේ

308 ඒ.එම්.පී. අත්තනායක මැදදුම්බර මැදදුම්බර මැදදුම්බර

309 ඒ.එස.්එම්.එස.්ලක්. සමරලකෝන් කුණ්ඩසාලේ කුණ්ඩසාලේ කුණ්ඩසාලේ

310 ඊ.එම්.පී.ලක්. ඒකනායක හතරලියේද හතරලියේද හතරලියේද

311 එන්.ඩබ්.ඩී.එන්. අලබ්ගුණලසේකර උඩුනුවර උඩුනුවර උඩුනුවර

312 ටී.එස.්ඩබ්. වනිගලේව පසබ්ාලේලකෝරලේ පසබ්ාලේලකෝරලේ පසබ්ාලේලකෝරලේ

313 එස.්එම්.ආර්.එම්. ලසලනවිරත්න ලදොළුව ලදොළුව ලදොළුව

314 පී.එච්.ජී.පී. ලහේමරත්න ගඟ ඉහළ ලකෝරලේ ගඟ ඉහළ ලකෝරලේ ගඟ ඉහළ ලකෝරලේ

315 ලජ.එම්.අයි.ලේ. කුමාරි මිණිලේ මිණිලේ මිණිලේ

316 නුවරඑළි 01 එච්.ලක්.ජී. ශාන්ති කුමාරි ලකොත්මලේ අඹගමුව ලකෝරළය අඹගමුව ලකෝරළය

ලකොත්මලේ 

රාජකාරී 

ආවරණයට

317 නුවරඑළි 02 ඩබ්.එම්.පී.ජී. බිලසෝමැණිලක් හඟුරන්ලකත වලපලන් 2020 වර්ෂය සඳහා සථ්ාන මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.

318 ලක්.ජී.ඩබ්.එම්.සී. දමයන්ති බණ්ඩාර වලපලන් හඟුරන්ලකත 2020 වර්ෂය සඳහා සථ්ාන මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.

319
ඩී.ආර්.ඒ. ජයසංහ නුවරඑළිය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය නුවරඑළිය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය නුවරඑළිය දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

320 ඒම්.ජී.ඒන්. කරුණාතිලක අඹගමුව ලකෝරළය අඹගමුව ලකෝරළය අඹගමුව ලකෝරළය

321 කමලරානි සතිස් නුවරඑළිය නුවරඑළිය නුවරඑළිය

322 මාතලේ 01 සී.ලක්. අබයගුණවර්ධ්න දඹුේල දඹුේල දඹුේල

මහනුවර දිසත්්රික්කය

නුවරඑළිය දිසත්්රික්කය

මාතසේ දිසත්්රික්කය



323 මාතලේ 02 ආර්.එන්.එස.් කුලසංහ අඹන්ගඟලකෝරලේ අඹන්ගඟලකෝරලේ අඹන්ගඟලකෝරලේ

324 මාතලේ 03 ආර්.ඒ.ඩී.එන්. රාමනායක රත්ලතොට රත්ලතොට රත්ලතොට

325 ඊ.ජී.එන්.පී. කරුණානායක මාතලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මාතලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය මාතලේ දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

326 ආර්.එච්.එම්. ප්රියදර්ශනී නාඋල නාඋල නාඋල

327 ලක්.ඒ.එන්. වාසනා පේලේලපොල පේලේලපොල පේලේලපොල

328 බී.එම්.එේ. ලතන්නලකෝන් මාතලේ මාතලේ මාතලේ

329 පී.ජී.ඩබ්.සී. කරුණානායක උකුලවල උකුලවල උකුලවල

330 එච්.එච්.ආර්.එස.් ප්රියංකර ලේගල පේලේගම ලේගල පේලේගම ලේගල පේලේගම

331 ලක්.ඩබ්.ජී.එන්.පී. ගුණතිලක ගලේලවල ගලේලවල ගලේලවල

332 ජී.ජී.සී.එේ. ගලන්වත්ත විේගමුව විේගමුව විේගමුව

333 ඒ.ජී.ලක්. චන්ද්රලසේන යටවත්ත යටවත්ත යටවත්ත

334 රත්නපුර 01 ලක්.ඩී.පී. දිසානායක කලවාන කලවාන කලවාන

335 රත්නපුර 02 යූ.ඒ.එම්. උඩලවලආරච්චි කහවත්ත ඕපනායක 2020 වර්ෂය සඳහා සථ්ාන මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.

336 රත්නපුර 03 එේ.ඒ. නන්දනී ගුණවර්ධ්න ඕපනායක කහවත්ත
2020 වර්ෂය සඳහා සථ්ාන මාරු නිලයෝග 

අත්හිටුවනු ලැලබ්.

337 රත්නපුර 04 ලක්.ඒ.ලක්. චන්ද්රිකා කුමාරි ලගොඩකලවල ලගොඩකලවල ලගොඩකලවල

338 රත්නපුර 05 එම්.එච්. චන්ද්රිකා දමයන්ති රත්නපුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය රත්නපුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය රත්නපුර දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

339 රත්නපුර 06 බී.එච්.ඒ.සී. සමරරත්න අයගම අයගම අයගම

340 රත්නපුර 07 එම්.එස.් බණ්ඩාර ලකොලළොන්න ලකොලළොන්න ලකොලළොන්න

341 එම්.ඒ.සී.එන්. මලනෝරත්න රත්නපුර රත්නපුර රත්නපුර

342 ඊ.එම්.සී.ලක්. සමරලකෝන් ලගොඩකලවල ලගොඩකලවල ලගොඩකලවල

343 ඒ.ඩබ්.බී. ප්රසාදිනී වැලිලගලපොල වැලිලගලපොල වැලිලගලපොල

344 ලක්.ඩී.පී. කුමාරි ඇහැලියලගොඩ ඇහැලියලගොඩ ඇහැලියලගොඩ

345 ඒ.එඒ.ආර්.යූ. ගුණසංහ බලංලගොඩ බලංලගොඩ බලංලගොඩ

346 ලක්.එඒ.ලේ.එන්. ලහේමපාල නිවිතිගල නිවිතිගල නිවිතිගල

347 එස.්පී.එන්. ශ්රියාමලී ගාමින්ද පැේමඩුේල පැේමඩුේල පැේමඩුේල

348 ආර්.පී.ඩබ්.එස.් පතිරණ ඇලපාත ඇලපාත ඇලපාත

349 ඒ.එම්.සී. ඉඳුනිේ ඉඹුේලේ ඉඹුේලේ ඉඹුේලේ

350 ඩබ්.ජී.පී.එස.් වත්ලත්ලගදර කුරුවිට කුරුවිට කුරුවිට

351 ආර්.එම්.එන්.එස.්ලක්. රත්නායක ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය

352 වයි.එ.ස.්එන්. ලප්රේමරත්න කිරිඇේල කිරිඇේල කිරිඇේල

353 කෑගේල 01 ඩබ්.වී.ඩී. සමන්මලී රුවන්වැේල රුවන්වැේල රුවන්වැේල

354 කෑගේල 02 ඩී.ලක්.ටී.ලක්. හපුවිට කෑගේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය කෑගේල දිසත්්රික් ලේකම් කාර්යාලය

355 ඩී.එම්.ආර්. ලදහිමඩුව ගලිගමුව ගලිගමුව ගලිගමුව

රත්නපුර දිසත්්රික්කය

කෑගේල දිසත්්රික්කය



356 ලක්.එම්.සී. කාංගර මාවනැේල මාවනැේල මාවනැේල

357 එන්. සුදසංහ දැරණියගල දැරණියගල දැරණියගල

358 ලක්.ඒ.ජී.එස.් කරුණාරත්න කෑගේල කෑගේල කෑගේල

359

එස.්එන්.ඩබ්.බී.එම්.ආර්.එස.් 

ලසේනාරත්න

ලදහිඕවිට ලදහිඕවිට ලදහිඕවිට

360 ඩබ්.ජී.ටී. උදයකුමාරි බුලත්ලකොහුපිටිය බුලත්ලකොහුපිටිය බුලත්ලකොහුපිටිය

361 යූ.එම්. කුමාරිහාමි රඹුක්කන රඹුක්කන රඹුක්කන

362 ලක්.එම්.එම්.ආර්. මැණිලක් අරණායක අරණායක අරණායක

363 ඩබ්.එම්.පී.ලේ. දිේරුක්ෂි යටියන්ලතොට යටියන්ලතොට යටියන්ලතොට

364 ඩී.එස.්ඩී. මංගලිකා වරකාලපොල වරකාලපොල වරකාලපොල

අමාතාංශය

365 ඩී.ලේ.පී. ලේරුසංහ ජාතික කාන්තා කමිටුව ජාතික කාන්තා කමිටුව ජාතික කාන්තා කමිටුව

366 ඒ.පී.ලක්. අමරදාස ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය

              වනිතා සංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්ලේ 2019.12.23 දින පවත්වන ලද අභියාචනා මණ්ඩලලේ තීරණ පරිදි ඉහත සඳහන් ස්ථාන මාරුවීම් නිර්ලේශ කරමු.
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