
 
 
 
අනු 

අංකය 
නිලධාරියාගේ නම තනතුර වර්තමාන ග ේවා 

 ්ථානය 
නව ග ේවා  ්ථානය අභියාචනා තීරණ ගවනත් කරුණු 

01. 

 

ආර්.ඩී.කන්නංගර මිය 

 

වෘ.මා.නි 

 

ගම්පහ දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

 

 

 ්ථාන  මාරුව අවලංගුයි. 

 

 

02. 

 

එච්.එන්.පී.මුගුණුවල මයා වෘ.මා.නි කෑගමල දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

  ්ථාන  මාරුව අවලංගුයි.  

03. ටී.එච්.තිලනාත් මයා වෘ.මා.නි මාතර දි ් ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

ගාමල දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 
 ්ථාන මාරුව වර්ෂයක කාලයක් ල 
 ඳහා අවලංගුයි 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

04. 

 

ඩබ්.එ ්.ගක් ල.විතාරම මයා මා. ං. .  ගහෝමාගම ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 
සීතාවක ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 
ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

05. ඒ.නන්දනී මිය මා. ං. .  සීතාවක ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගහෝමාගම ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

06. 

 

පී.ඒ.එන්.මධුවන්ති මිය 

 

 ං.නිලධාරී 

 

අනුරාධපුර දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

 

                                        

නව ග ේවා  ්ථානය ප්රධා න 

කාර්යාලය - බත්තරමුමල 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

07. 

 

ජී.එම්.ප්රියන්ති මිය  

 

මා. ං. .  

 

නැගගනහිර නුවරගම් 

පලාත ප්රා.ගම 

මධයම නුවරගම් පාාත 

ප්රා.ගම.කා 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ 

 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

වාර්ෂීක අභ්යන්තර  ස්ථාන මාරු සංශ ෝධන - 2018 (වෘ.මා.නි/මා.සං.ස.ස/සං.නිලධාරී) 



 
 
 
08. එච්.ඩබ්.ගක් ල.විගේසිංහ මයා මා. ං. .  මධයම නුවරගම් පලාත 

ප්රා.ගම 

අනුරාධපුර දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

09. ඩී.එම.ශ්රියානී මිය මා. ං. .  දිවුලපිටිය ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගම්පහ දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

10.           

 

ආර්.ඩබ්.ආර්.එන්.ප්රියදර්ීනී 
මිය                                     

මා. ං. .  

 

ගබලිඅත්ත ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි 

 

 

11.         

. 

                                                         
එච්.ඩබ්.ගක් ල.නීමගහේව මයා 

මා. ං. .  හම්බන්ගතොට දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි 

 

 

12. 

 

සී.එම්.එච්.ලියනගේ මිය  

 

මා. ං. .  

 

වැලිගම ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

මාතර දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 

 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 
ගේ.  

13. පී.එ ්.කඩගහට්ටිගේ මිය මා. ං. .  මාතර දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

වැලිගම ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 
ගේ. 

14. පී.සී.එන්. මරසිංහ මයා මා. ං. .  අගුණගකොාපැලැ ්  

ප්රා.ගම 

හම්බන්ගතොට දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 

 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

15. ඩබ්.ඩී.ඒ.රත්නසිරි මයා මා. ං. .  හම්බන්ගතොට දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

තංගමල රැකියා ග ේවා 

මධය ්ථානය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

16. ඩබ්.ඒ.ආර්.දිමරැක් ලෂි 

බණ්ඩාර මිය 

 ං.නිලධාරී මාවනැමල ප්රා.ගම මාතගම රැකීයා ග ේවා 

මධය ්ථානය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 



 
 
 
17. එම.පී.එ ්.එන්.පතිරණ මිය  ං.නිලධාරී ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය - පමලම 

ඇහැටුවැව ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

18. 

 

පී.එම්.එන්.ඩී.පී.වික්රමසිංහ 

මිය 

 ං.නිලධාරී 

 

පුත්තලම දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

 

 

අවලංගුයි.  

 

 

 

19. ගක් ල.එච්.ජී.එන්.කුමාරි මිය  ං.නිලධාරී   තාවකාලිකව ගකොගබයිගගන් 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

20. ගක් ල.පී.ඩබ්.එ ්.චන්ද්රරත්න 

මයා 

මා. ං. .  රාජාංගනය ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

 නව ග ේවා  ්ථානය නැගගනහිර 

නුවර ගම් පලාත ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

21. ආර්.එම්.එම්.යරන්ති මිය මා. ං. .  බංගිරිය ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

මාදම්ගේ ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

22. සිරිම ගමගේ මයා මා. ං. .  තංගමල රැකියා ග ේවා 

මධය ්ථානය 

 නව ග ේවා  ්ථානය ගබලිඅත්ත 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

23. ඩී.ඒ.අජිත් මයා මා. ං. .  ඇඹිලිපිටිය ප්රා.ගම  නව ග ේවා  ්ථානය 

අගුණගකොාපැලැ ්  ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

24. ඩබ්.ජී.සී.වීරගකෝන් මිය  ං.නිලධාරී පන්විල ප්රා.ගම   ්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

25 ගේ.ඩබ්.පතිරණ මිය මා. ං. .  පන්විල ප්රා.ගම   ්ථාන මාරුව අවලංගුයි  



 
 
 
26 ඒ.ගක් ල.රීදීමහලියීද මිය මා. ං. .  අනුරාධපුර දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය 

  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

27 පී.ඒ.අයි.මධුෂාණි මිය  ං.නිලධාරී බලපිටිය ප්රා.ගම ගමොරටුව ප්රා.ගම ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

28  මන්ත තලවතුර මයා මා. ං. .  මාතගම රැකීයා ග ේවා 

මධය ්ථානය 

විමගමුව ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 

 ්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

29. ඩී.එච්.එම්.එන්.කුමාර මයා මා. ං. .  ඇහැටුවැව ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය - රාජාංගනය 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

30. ඩී.පී.සී.කු ලානි මිය මා. ං. .  ගම්පහ දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය 

 නව ග ේවා  ්ථානය ගම්පහ 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

31. ඒ.ඒ.වයි.එම්.කරුණාරත්න 

මිය 

මා. ං. .  කුරුණෑගල ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි. 

තාවකාලිකව කුරුණෑගල 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

32. ගක් ල.ජී.ඩී.එ ්.කුමාර මයා මා. ං. .  ගම්පහ ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

33. ජී.පී.ගුණවර්ධන මයා මා. ං. .  ගම්පහ ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 



 
 
 
34 ඒ.යු.ගක් ල.ජයවර්ධන මිය  ං.නිලධාරී  ඇමපිටිය ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

35. එේ.යු.නාරායන මිය  ං.නිලධාරී  අම්බලන්ගගොඩ 

ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 

ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

 ්ථාන මාරුව අවලංගුයි. 

තාවකාලිකව අම්බලන්ගගොඩ 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

36. ගක් ල.ආර්.එ ්.පී.ගුණග ේකර 

ගමය 

 ං.නිලධාරී  දැරණියගල ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

ගවන ක් ල සිදු ගනොගේ. 2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

37. ඩී.ආර්.එන්.ප්රියදර්ීනී මිය  ං.නිලධාරී  කුලියාපිටිය 

නැගගනහිර ප්රා.ගම 
  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි. 

තාවකාලිකව කුලියාපිටිය 

නැගගනහිර ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

38. ආර්.ඩී.ඩී.විගේසිංහ ගමය  ං.නිලධාරී  මමලවපිටිය ප්රා.ගම  නව ග ේවා  ්ථානය කුරුණෑගල 

රැකියා ග ේවා මධය ්ථානය 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

39. ඩී.එම්.ඒ.සී.ගහේරත් මිය  ං.නිලධාරී  ගපොමපිත්ගම ප්රා.ගම  නව ග ේවා  ්ථානය ගමගමුව 

ප්රාගීයය ගමකම් කාර්යාලය 

2018.01.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 

40 ගක් ල.ඒ.එම.එන්. ාගරිකා 

මිය 

 ං.නිලධාරී  මුලටියන ප්රා.ගම ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

 ්ථාන මාරුව අවලංගුයි. 

තාවකාලිකව ව රක කාලයක් ල 

 ඳහා මුලටියන ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය. 

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 



 
 
 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

 

 

41 ඒ.එම්.එන්.ගක් ල.අදාසුරීය 

මිය 

 ං.නිලධාරී දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය පුත්තලම 

 තාවකාලිකව ව රක කාලයක් ල 

 ඳහා වාරියගපොල දි ්ත්රික් ල 

ගමකම් කාර්යාලය  

2018.01.01 දින 

සිට 2018.12.31 

දක් ලවා 

තාවකාලිකව 

අනුයුක් ලත 

ගකගර්. 

42 ඒ.එම්.ඩී.ඒ.නිගරෝෂණි මිය මා. ං. .  ප්රධාන කාර්යාලය - 

බත්තරමුමල 

 ඉමලීම ඉටු කල ගනොහැක.  

43 එච්.එම්.ටී.එන්.ගහේරත් මයා මා. ං. .  දි ්ත්රික් ල ගමකම් 

කාර්යාලය පුත්තලම 

 ඉමලීම ඉටු කල ගනොහැක.  

+44 අයි.එම්.ජී.එම්.කුමාරි මිය  ං.නිලධාරී ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය ගමගමුව 

  ්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

45 ගේ.ඩී.එ ්.පී. ඳමාලි මිය  ං.නිලධාරී ප්රාගීයය ගමකම් 

කාර්යාලය පඩුව ්නුවර 

- බටහිර 

 ඉමලීම ඉටු කල ගනොහැක.  

46 ආර්.ඩී.එ ්.විජයලතා මිය  ං.නිලධාරී මුන්දලම ප්රාගීයය 

ගමකම් කාර්යාලය 

 ඉමලීම ඉටු කල ගනොහැක.  

 


