
අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 කේ.ජී.ටී.ප්රදීප් කුමාර මැගසින් කෑගල්ල

2 එච්.ඩබ්.එස්.එස්.කේ.විකේවර්ධන මැගසින් මහර

3 ජී.ඩබ්.ඒ.ප්රියංකර මැගසින් බදුල්ල

4 ඩබ්.ඒ.වී.රත්නායක වැලිකඩ කළුතර

5 කේ.එච්.එම්.මහින්ද බණ්ඩාර වැලිකඩ මහර

6 කේ.කේ.ඒ.ජයකස්කර වැලිකඩ ගාල්ල

7 ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.විජයසිංහ වැලිකඩ මහර

8 එම්.වසන්ත දීප්ත කුමාර වැලිකඩ ප.වි.පු.ම.

9 කේ.ඒ.එස්.එස්.කස්ුරිආරච්ි වැලිකඩ(කාන්තා) දුම්බර

10 ඩබ්.ඩබ්.ඩී.කේ.සම්පත් කකා.රි.බ. මීගමුව

11 පී.එස්.රාජවංශ කකා.රි.බ. මැගසින්

12 එන්.එච්.ප්රදීප් කකා.රි.බ. කළුතර

13 පී.එන්.පී.සමරේකකාඩි කකා.රි.බ. මැගසින්

14 ඩී.බී.එන්.පී.කේ.කරුණාදාස කකා.රි.බ. මහර

15 එස්.එම්.එස්.ඩී.සුදසිංහ කකා.රි.බ. වැලිකඩ

16 එම්.පී.කේ.නයනජිත් වටරැක කුරුවිට

17 ඒ.ඩී.ඩී.සී.කපකර්රා මහර මීගමුව

18 එස්.ඩී.එන්.එස්.ජයරත්න මහර මීගමුව

19 එල්.එස්.පී.සිල්වා මීගමුව පල්ලන්කස්න

20 ඩබ්.ඒ.නිහාල් මීගමුව කළුතර

21 කේ.ජී.අමුණුගම මීගමුව වාරියකපාළ

22 එස්.එම්.යූ.ආර්.බණ්ඩාර මීගමුව වාරියකපාළ

23 ඩී.එච්.එන්.කහ්මජිත් කුරුවිට කකා.රි.බ.

24 ඩී.ඩබ්.එම්.එන්.එස්.මුුකුමාර කුරුවිට කමාණරාගල

25 බී.ඒ.පී.එම්.බාලසූරිය කුරුවිට බදුල්ල

26 එම්.පී.පී.බැසිල් කුරුවිට ගාල්ල

27 ඊ.එච්.එම්.වීරකකෝන් බණ්ඩා කෑගල්ල දුම්බර

28 එච්.එම්.ආර්.වසන්ත බණ්ඩාර දුම්බර පල්කලකැකල් එ.සි.ක.

29 එන්.කේ.ආර්.ජී.සිල්වා කළුතර බූස්ස

30 සී.එන්.නල්කලකපරුම ආරච්ි මාතර ගාල්ල

31 එච්.පී.පියතිස්ස අගුණකකාළපැලැස්ස කදුරුගස්ආර වැ.ක.

32 එස්.කේ.කේ.පතිරණ අගුණකකාළපැලැස්ස වීරවිල

33 එස්.ජී.නලීන් රජීව කදුරුගස්ආර වැ.ක. අගුණකකාළපැලැස්ස

34 කේ.ආර්.පියුමාල් ගාල්ල මාතර

35 පී.බී.එස්.කේ.විකේවර්ධන ගාල්ල බූස්ස

36 ඩී.පී.ඒ.චමින්ද සමන් විතාරණ කමාණරාගල අගුණකකාළපැලැස්ස

37 එම්.එස්.කසකනවිරත්න වාරියකපාළ මීගමුව

38 ටී.ජී.අුල කේමරත්න වාරියකපාළ කෑගල්ල

39 පී.ඩබ්.ලාල් කසෝමචන්ර අනුරාධපුරය මීගමුව

40 එස්.එම්.කේමතිලක අනුරාධපුරය වාරියකපාළ

41 අයි.කේ.ධනකස්කර අනුරාධපුරය කපාකලාන්නරුව

42 එම්.එච්.එච්.පුෂ්පකුමාර කපාකලාන්නරුව අනුරාධපුරය

43 ඩබ්.ජී.වසන්ත චන්රකාන්ත කපාකලාන්නරුව අනුරාධපුරය

44 ආර්.ආර්.කේ.දිසානායක ත්රිකුණාමලය අනුරාධපුරය

45 කේ.සී.කහන්ිේ මඩකලපුව කපාකලාන්නරුව

46 එස්.පී.ඇරූකගාඩ යාපනය දුම්බර

47 බී.වී.ඩී.එස්.ජයවර්ධන බූස්ස මාතර
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 කේ.බී.ආර්.කකෞෂලයා විමලරත්න කුරුවිට වටරැක

2 ඒ.ඒ.ටී.සී.කුමාර ගාල්ල බූස්ස

3 ආර්.එන්.අමරුංග මාතර ගාල්ල

4 වයි.පී.සිසිර චන්දන මැගසින් මහර

5 යූ.ඩී.මකහ්ෂ් කුමාර මැගසින් වටරැක

6 යූ.ඩබ්.එන්.දයානි කස්නාරත්න වටරැක වැලිකඩ

7 ජී.පී.එස්.අකබ්කස්කර කළුතර බූස්ස

8 කේ.ඒ.ආර්.ජයරත්න මීගමුව පල්ලන්කස්න

9 එන්.වී.එම්.එස්.කසකනවිරත්න මහර වැලිකඩ

10 ඩබ්.එම්.ඒ.එස්.කේ.වර්ණසූරිය මහර මැගසින්

11 එම්.පී.සුකම්ධ රූපසිංහ පල්ලන්කස්න මීගමුව

12 ඩබ්.එම්.නිශ්ශංක අකබ්රත්න දුම්බර පල්කලකැකල් එ.සි.ක.

13 ඩබ්.ඒ.පී.ශාන්ත වව්නනියාව ත්රිකුණාමලය

14 ආර්.එම්.ඩී.ටී.රත්නායක කපාකළාන්නරුව වාරියකපාළ

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 වී.මධුකුමාර බන්ධනාගාර මූලස්ථානය අකේපුස්ස

2 ආර්.අයි.බී.සී.රත්නමලල බන්ධනාගාර මූලස්ථානය මීගමුව

3 ඩබ්.ඒ.ඒ.ඒ.ඩී.විකේසිංහ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

4 ආර්.ඒ.පී.කේ.රණසිංහ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය කළුතර

5 අයි.පී.ආර්.සී.ඉලංගරත්න බන්ධනාගාර මූලස්ථානය පල්ලන්කස්න

6 වයි.එන්.ගුණවර්ධන බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

7 අයි.ඩී.මුදිත කරෝහණ මැගසින් මීගමුව

8 ආර්.සමන් ඉන්දික මැගසින් මහර

9 පී.එච්.ජී.සුජිත් ුෂාර මැගසින් වැලිකඩ කර්මාන්ත අංශය

10 එස්.කේ.ටී.එස්.සිල්වා මැගසින් වැලිකඩ

11 කේ.ඩී.කේ.කරුණානායක මැගසින් මහර

12 ඩී.එම්.මංජුල සිල්වා මැගසින් කකා.රි.බ.

13 ජී.එම්.දිමුත් ජානක මැගසින් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

14 එම්.ඒ.එම්.එස්.මඩගම්මන වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

15 කේ.ඒ.ගාමිණී කුරුප්පුආරච්ි වැලිකඩ කකා.රි.බ.

16 එස්.කේ.මල්ලවආරච්ි වැලිකඩ කකා.රි.බ.

17 සී.පී.මලවිකේ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

18 බී.එම්.කරුණාරත්න වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

19 එන්.අයි.කසකනවි කමන්ඩිස් වැලිකඩ කකා.රි.බ.

20 ඩබ්.ඒ.එච්.පී.විකේසිංහ වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

21 ආර්.ඒ.සමන් කුමාර වැලිකඩ පල්ලන්කස්න

22 එච්.කේ.ජගත් ශාන්ත වැලිකඩ කකා.රි.බ.

23 අයි.ඒ.ප්රියන්ත කරුණාරත්න වැලිකඩ කකා.රි.බ.

24 පී.එම්.ආර්.තිලකබංඩාර වැලිකඩ කෑගල්ල

25 එල්.ටී.එස්.කේ.අල්විස් වැලිකඩ කළුතර

26 ජී.නාලිනී චන්රලතා වැලිකඩ(කාන්තා සැරයන්) මහර

27 ඒ.පී.පී.ඒ.ජයසිංහ කකා.රි.බ. වටරැක

සැරයන්
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

28 ඒ.කේ.එල්.එන්.ද අල්විස් කකා.රි.බ. වැලිකඩ

29 රුවන් සමන්ත කසකනවිරත්න කකා.රි.බ. වැලිකඩ

30 ඒ.ජී.එන්.පී.කපකර්රා කකා.රි.බ. වැලිකඩ

31 එස්.කේ.ඩී.සී.ජයරුවන් කකෝරාල කකා.රි.බ. මහර

32 එම්.එම්.එස්.ප්රියදර්ශන කකා.රි.බ. වැලිකඩ

33 සුභාස් කස්නක දහනායක කකා.රි.බ. මහර

34 ඩබ්.එම්.එච්.වීරසූරිය කකා.රි.බ. අකේපුස්ස

35 ආර්.ඒ.එන්.ක්රිෂාන්ත කුමාර කකා.රි.බ. මහර

36 ඩබ්.එස්.ඩී.ප්රියදර්ශණ කකා.රි.බ. පල්ලන්කස්න

37 පී.කේ.ඩී.එම්.ඩී.නානායේකාර ප.වි.පු.ම. බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

38 ඊ.කේ.ඒ.යූ.ඩී.අමුකන්කගාඩ කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

39 ජී.ජී.ඩී.එම්.රත්නායක කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

40 කේ.ඩී.කේ.පී.ගුණතිලක කෑගල්ල දුම්බර

41 ඒ.ආර්.ටී.පී.බණ්ඩාර කෑගල්ල පල්කලකැකල්

42 ඊ.පියල් එදිරිසිංහ කෑගල්ල දුම්බර

43 ආර්.ආර්.සී.කස්නාරත්න කෑගල්ල දුම්බර

44 ජී.ආර්.සී.ඒ.සී.ගම්ලත් කෑගල්ල දුම්බර

45 කේ.එම්.එස්.බී.කකෝනාර දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

46 එච්.එම්.කේ.එම්.බී.කහ්රත් දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

47 කේ.එම්.එස්.ජයසිංහ දුම්බර කෑගල්ල

48 කේ.එම්.රංජිත් කාංගර දුම්බර කෑගල්ල

49 කේ.ඩබ්.සුපුන් සමීර දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

50 ඩබ්.එම්.කේ.රත්නායක දුම්බර බන්ධනාගාර කපාලීසිය

51 ඒ.එම්.ඒ.බී.ආතාවුද දුම්බර කෑගල්ල

52 ආර්.එම්.ඩී.සී.රත්නායක දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

53 එන්.ජී.ජයලාල් කස්නාධීර දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

54 එස්.ජී.එස්.එස්.කේ.සමරසිංහ පල්කලකැකල් දුම්බර

55 යූ.ආර්.කවලකගදර නුවරඑළිය සි.මැ. බදුල්ල

56 කේ.අකශෝක ආනන්ද තල්කදන මහර

57 ඩී.එම්.කසකනවිරත්න කමාණරාගල බදුල්ල

58 ඩබ්.කරාහාන් මංජුල සිල්වා කමාණරාගල අගුණකකාළපැලැස්ස

59 ටී.ඒ.කීර්තිරත්න කමාණරාගල වීරවිල

60 ආර්.ඩී.කරුණාරත්න කමාණරාගල වීරවිල

61 ඩී.එම්.දයානන්ද කමාණරාගල තල්කදන

62 ආර්.ඒ.ජී.එච්.ජී.විජය රාජපේෂ කමාණරාගල බදුල්ල

63 කේ.ඒ.උපුල් කුමාර අම්පාර සි.මැ. මඩකලපුව

64 ඒ.එම්.ඒ.ුෂාර පල්ලන්කස්න මීගමුව

65 ලහිරු ජීවන් දිසානායක පල්ලන්කස්න මීගමුව

66 ආර්.ඒ.යූ.එච්.රන්කදනිය පල්ලන්කස්න මීගමුව

67 බි.ජී.එස්.පුෂ්පකුමාර පල්ලන්කස්න මීගමුව

68 එන්.එච්.හරින්ර කිත්සිරි පල්ලන්කස්න මීගමුව

69 එස්.එස්.බී.ඩී.එස්.ප්රියංකර මහර මීගමුව

70 කේ.ඩබ්.කුලසූරිය මහර පල්ලන්කස්න

71 ඊ.ඒ.ඩී.ඒ.සම්පත් කුමාර මහර මීගමුව

72 එල්.බී.කනවිල් ගුණකස්කර මහර කකා.රි.බ.
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

73 එම්.ඩබ්.එස්.බී.රඹුේවැල්ල මහර කකා.රි.බ.

74 කේ.ඒ.බුද්ධිසිරි මහර පල්ලන්කස්න

75 ඩී.ඩී.එන්.සමන් කුමාර මහර වැලිකඩ

76 ඒ.එල්.ජී.පී.අතපත්ු මීතිරිගල එ.වැ.ක. මහර

77 ඕ.එම්.මයුර වීරසිංහ මීගමුව පල්ලන්කස්න

78 ආර්.එම්.පී.කේ.චන්රසිරි මීගමුව මහර

79 එච්.බී.එස්.සංජීව වටරැක කකා.රි.බ.

80 එස්.ඒ.ඩී.උදයශාන්ත විකේසුන්දර වටරැක වැලිකඩ

81 අයි.ආර්.ගුණකස්කර කළුතර කකා.රි.බ.

82 පී.ආර්.ආර්.අයි.කුකර් කළුතර වැලිකඩ

83 ඩී.ජයතිලක කළුතර වටරැක

84 එන්.පී.පී.සමරේකකාඩි කළුතර වටරැක

85 ඩබ්.ඒ.නිකරෝෂණ ගාල්ල බූස්ස

86 ඩබ්.ඒ.ලලිත් ධර්මදාස ගාල්ල මාතර

87 ජී.එච්.ඒ.චන්රනාත් ගාල්ල බූස්ස

88 ටී.කේ.කේ.සුමනකස්න ගාල්ල බූස්ස

89 ජී.එම්.නලින් කුමාර ගාල්ල බූස්ස

90 එස්.එම්.ඒ.පී.සමරදිවාකර ගාල්ල අගුණකකාළපැලැස්ස

91 ආර්.පී.මානකේ ගාල්ල බූස්ස

92 ආර්.ශාන්ත මාතර ගාල්ල

93 ඩබ්.පී.ජගත්ලාල් ද සිල්වා මාතර ගාල්ල

94 ඒ.සුනිල් මාතර ගාල්ල

95 එම්.ඩබ්.ින්තක මාතර අගුණකකාළපැලැස්ස

96 කේ.කේ.ආරියසිංහ බූස්ස ගාල්ල

97 කේ.ඩබ්.රසික ප්රභාත් බූස්ස ගාල්ල

98 ුෂාර වික්රමකස්කර බූස්ස ගාල්ල

99 ටී.පී.විකේුංග අගුණකකාළපැලැස්ස මාතර

100 ඊ.එම්.ටිකිරිබණ්ඩා අගුණකකාළපැලැස්ස කදුරුගස්ආර වැ.ක.

101 ආර්.එම්.පුෂ්පකුමාර අගුණකකාළපැලැස්ස තල්කදන

102 වී.බී.වසන්ත කුමාර වීරවිල කමාණරාගල

103 ඩබ්.එම්.විමලකස්න බංඩාර අනුරාධපුරය වව්නනියාව

104 කාන්ති ගුණරත්න වාරියකපාළ(කාන්තා සැරයන්) අනුරාධපුරය

105 යූ.ජී.සුනිල් පත්මසිරි වාරියකපාළ කෑගල්ල

106 එච්.එස්.උදයකුමාර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

107 ඩී.එල්.එස්.පී.දිේඇල්ල කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

108 එම්.එම්.විකේකස්කර බණ්ඩා කපාකළාන්නරුව මඩකලපුව

109 ඒ.ජී.එම්.නලීම් ත්රිකුණාමලය මඩකලපුව

110 අයි.ඩී.සී.එන්.වීරවංශ වව්නනියාව අනුරාධපුරය

111 එම්.ජී.ඒ.පී.කේ.සුගතපාල වව්නනියාව අනුරාධපුරය

112 එච්.එම්.ඩී.ඩබ්.ටී.තිලකරත්න වව්නනියාව අනුරාධපුරය

113 කේ.ඇකලෝසියස් මඩකලපුව ත්රිකුණාමලය
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 යූ.එල්.එස්.සී.ඩී.කපකර්රා වැලිකඩ මීගමුව

2 ඒ.එස්.නිශාන්ත වටරැක වැලිකඩ

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ආර්.ඒ.එන්.යූ.චමින්ද කපකර්රා වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

2 කේ.ඩබ්.අජිත් කරෝහණ වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

3 වයි.ඩබ්.ඒ.ගයාන් ජයසිංහ වැලිකඩ කුරුවිට

4 ආර්.ඩී.එන්.පුෂ්පකුමාර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

5 එස්.ඩී.එස්.රණසිංහ වැලිකඩ මැගසින්

6 ඩබ්.ඩී.සී.ප්රනාන්දු වැලිකඩ කළුතර

7 ඒ.ඩබ්.කේ.දමිත චන්දන වැලිකඩ කකා.රි.බ.

8 කේ.එල්.එස්.රංගජීව වැලිකඩ කළුතර

9 ඩබ්.ටී.ඩී.කවල්ලාල වැලිකඩ බූස්ස

10 ඩබ්.ඒ.කේ.එස්.තිලකරත්න වැලිකඩ අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ.

11 එච්.පී.ආර්.සී.පී.බී.අමරසිංහ වැලිකඩ මාතකල් සි.මැ.

12 එච්.ජී.එස්.සී.ගමකේ වැලිකඩ කමාණරාගල

13 ආර්.එල්.ඩබ්.වික්රමසිංහ වැලිකඩ බූස්ස

14 ආර්.එම්.එම්.එල්.සමරසිංහ වැලිකඩ වාරියකපාළ

15 කේ.ඩබ්.සී.ජයන්ත වැලිකඩ කළුතර

16 කේ.එස්.කේ.මයිකල් වැලිකඩ කකා.රි.බ.

17 එස්.ඒ.ඩී.මධුසංක වැලිකඩ පල්කලකැකල්

18 ආර්.සී.එස්.ලංකාතිලක වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

19 ඩී.ඩී.එන්.විමලවීර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

20 එම්.එම්.රුේමන් වැලිකඩ මාතර

21 සී.ඩී.ඒ.එම්.ටී.පී.කේ.දිසානායක වැලිකඩ හලාවත සි.මැ.

22 කේ.ඒ.එම්.පී.ජයලත් වැලිකඩ කුලියාපිටිය සි.මැ.

23 ආර්.ජයවර්ධන වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

24 ඩී.ජී.ඒ.එස්.කලවාන වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

25 කේ.ඒ.අයි.පී.කහඳවආරච්ි වැලිකඩ කකා.රි.බ.

26 එම්.අයි.කේ.එදිරිසිංහ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

27 ජී.ඩී.හරිත් නිශාන්ත වැලිකඩ කකා.රි.බ.

28 ටී.එච්.කසරීෆ්්ඩීන් වැලිකඩ කකා.රි.බ.

29 එස්.බී.ඩී.සී.පී.කරුණාරත්න වැලිකඩ මහර

30 ඒ.එම්.පී.එන්.සමරනායක වැලිකඩ කකා.රි.බ.

31 ඩබ්.ඒ.ලේෂ්මන් කස්නාරත්න වැලිකඩ මීතිරිගල එ.වැ.ක.

32 කේ.එම්.දිල්රුේ සංජීව වැලිකඩ කකා.රි.බ.

33 එච්.ආර්.නදීක චුරංග වැලිකඩ මාතර

34 එම්.අයි.ප්රසාද්ධ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

35 බී.ඩබ්.ආර්.කුලුංග වැලිකඩ කුරුවිට

36 එච්.එල්.ජී.පී.ඉන්රකස්කර වැලිකඩ කුරුවිට

37 එන්.බී.ටී.නිකරෝෂන් වැලිකඩ බූස්ස

38 සී.එම්.පල්ලියගුරු වැලිකඩ කකා.රි.බ.

39 එන්.ඩබ්.ඩී.සී.කද්ධශප්රිය වැලිකඩ කකා.රි.බ.

40 ඩී.එස්.එන්.අල්විස් වැලිකඩ කකා.රි.බ.

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

නියාමක

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

ගබඩා භාරකරු
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

41 අයි.ඩී.එස්.එන්.සමීර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

42 කේ.කේ.එස්.එම්.කේමදාස වැලිකඩ කකා.රි.බ.

43 ඩබ්.ඒ.නුවන් අකස්ල වැලිකඩ කකා.රි.බ.

44 අයි.පී.එස්.එස්.විකේසුන්දර වැලිකඩ මැගසින්

45 ඩබ්.ඒ.රංජිත් වැලිකඩ මැගසින්

46 යූ.එල්.පී.එල්.කපකර්රා වැලිකඩ මැගසින්

47 ඩී.එම්.ඩී.එන්.උදයශාන්ත වැලිකඩ කකා.රි.බ.

48 යූ.පී.එස්.එන්.කරුණාරත්න වැලිකඩ කකා.රි.බ.

49 ඒ.එස්.ඉසුරු වැලිකඩ මාතර

50 යූ.ඩී.එම්.තිලකරත්න වැලිකඩ කකා.රි.බ.

51 ආර්.වී.ඩී.එන්.රාජකරුණා වැලිකඩ මැගසින්

52 එච්.පී.ආර්.ටී.ටී.සන්දනායක වැලිකඩ මැගසින්

53 කේ.ඒ.සී.ජයකකාඩි වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

54 එස්.ජී.සී.එල්.පුෂ්පකුමාර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

55 එන්.එස්.ආර්.කුසුම්සිරි වැලිකඩ මැගසින්

56 ආර්.ඩබ්.එස්.කස්නාරත්න වැලිකඩ කදුරුගස්ආර වැ.ක.

57 කේ.ඒ.ජී.ජී.කුමාර වැලිකඩ මහර

58 ඩබ්.ඒ.බී.පී.වික්රමආරච්ි වැලිකඩ මැගසින්

59 පී.ජී.ඩබ්.එස්.කේ.ජයවීර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

60 ටී.කසාහාන් සිල්වා වැලිකඩ කළුතර

61 වයි.අයි.ඒ.පීරිස් වැලිකඩ කළුතර

62 එස්.එස්.ආර්.සිල්වා වැලිකඩ කළුතර

63 කේ.ඒ.කේ.අුල වැලිකඩ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

64 පී.ඒ.සී.කේ.පන්නල වැලිකඩ මැගසින්

65 බී.ජී.ජී.ඩී.එල්.බ්රැන්ඩිගම්කපාල වැලිකඩ කකා.රි.බ.

66 එච්.ඩී.ආර්.සංජීව ජයලත් වැලිකඩ අගුණකකාළපැලැස්ස

67 කේ.ඩී.ජී.එච්.යූ.කුමාර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

68 කේ.ඩී.පී.කේ.වීරසිංහ වැලිකඩ කෑගල්ල

69 එස්.වයි.ඩී.ශෂික වැලිකඩ බූස්ස

70 බී.ආර්.අයි.බී.කපුකගවත්ත වැලිකඩ මැගසින්

71 එච්.පී.කේ.මධුශංක වැලිකඩ හම්බන්කතාට සි.මැ.

72 එච්.ඒ.එස්.එස්.චන්රකස්න වැලිකඩ මැගසින්

73 ඒ.ඒ.ආර්.ජී.අතපත්ු වැලිකඩ අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ.

74 එම්.පී.ඒ.ඩී.වික්රමනායක වැලිකඩ මැගසින්

75 කේ.එල්.උපුල් කුමාර වැලිකඩ මාතර

76 කේ.ඒ.ඩී.බී.පුෂ්පකුමාර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

77 ඒ.ඒ.ඩී.ජී.අතපත්ු වැලිකඩ කකා.රි.බ.

78 බී.එල්.පී.නිකරෝෂන් කුමාර වැලිකඩ කකා.රි.බ.

79 පී.ඒ.ඩී.පී.එම්.ගුණකස්කර වැලිකඩ මැගසින්

80 එම්.පී.සී.පී.විකේසිංහ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

81 ඩබ්.ජී.චමීර වැලිකඩ වීරවිල

82 එච්.එම්.ජී.ජී.එල්.බී.අකබ්සිංහ වැලිකඩ පල්කලකැකල්

83 ඩී.කේ.කේ.සමන් කුමාර වැලිකඩ ගාල්ල

84 එල්.ඩී.අනුරාධ රුද්රිගූ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

85 කේ.ජී.එල්.පී.ජයසිංහ වැලිකඩ කකා.රි.බ.

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

86 ඒ.එම්.පී.කේ.අකබ්කකෝන් වැලිකඩ නුවරඑළිය සි.මැ.

87 ඩබ්.ඒ.කේ.ආර්.කද්ධශප්රිය වැලිකඩ කකා.රි.බ.

88 ආර්.එම්.එන්.මධුරංග වැලිකඩ කුරුවිට

89 අයි.එච්.ඒ.එස්.කේමලාල් වැලිකඩ මැගසින්

90 ආර්.එම්.පී.රත්නායක වැලිකඩ බදුල්ල

91 ඩබ්.ඩී.ඒ.පී.ධර්මකීර්ති වැලිකඩ කකා.රි.බ.

92 කේ.ඒ.කේමරත්න වැලිකඩ මැගසින්

93 එච්.එන්.ඩී.කරුණාතිලක වැලිකඩ මැගසින්

94 ඒ.එන්.නාලක වැලිකඩ කකා.රි.බ.

95 ජී.එස්.සමීර විකේරත්න වැලිකඩ කකා.රි.බ.

96 එන්.ජී.ඩී.චුරංග වැලිකඩ වීරවිල

97 එස්.කුකබ්න්රන් වැලිකඩ කල්මුකණ් සි.මැ.

98 ජී.ඒ.එන්.කේ.චූලකස්න වැලිකඩ කුරුවිට

99 වී.මුහුන්දකව්නල් වැලිකඩ දුම්බර

100 ඒ.ජී.වයි.සී.රුවන්කදනිය වැලිකඩ දුම්බර

101 කේ.එන්.ප්රදීප් වැලිකඩ අනුරාධපුරය

102 ආර්.එම්.ආර්.රාජපේෂ වැලිකඩ කුරුවිට

103 ඩබ්.එම්.ඩී.විතානකේ වැලිකඩ මැගසින්

104 කේ.කේ.ආර්.ඩී.කුමාර කකා.රි.බ. බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

105 ජී.කේ.එස්.කුමාර කකා.රි.බ. ගාල්ල

106 අයි.ඩී.එස්.එස්.කේ.කේමතිලක කකා.රි.බ. වැලිකඩ

107 එම්.ඒ.සී.පතිරණ කකා.රි.බ. කුරුවිට

108 එල්.එස්.කගාඩමුණවිතාන කකා.රි.බ. බූස්ස

109 කේ.ඒ.යූ.එන්.කේ.කළුආරච්ි කකා.රි.බ. කෑගල්ල

110 ඒ.ආර්.නිමලරාජා කකා.රි.බ. වැලිකඩ

111 එස්.එම්.ඒ.කස්නාරත්න කකා.රි.බ. ගම්පහ සි.මැ.

112 ජී.ඩී.ටී.ධනංජය කකා.රි.බ. වැලිකඩ

113 පී.ජී.බී.එස්.කේ.ධනවර්ධන කකා.රි.බ. ගාල්ල

114 ඊ.කේ.එන්.කුමාර කකා.රි.බ. ගාල්ල

115 පී.ඒ.ඩී.ලිලන්ත කකා.රි.බ. වැලිකඩ

116 ඩබ්.ඒ.ටී.රුවන් කකා.රි.බ. වැලිකඩ

117 කේ.ඒ.කේ.ජී.කුරුප්පු කකා.රි.බ. ගම්පහ සි.මැ.

118 කේ.එම්.රුේෂාන් කකා.රි.බ. කඳුරුගස්ආර වැ.ක.

119 කේ.වී.යූ.ගණනාථ කකා.රි.බ. කුරුවිට

120 කේ.වී.එන්.පී.කුමාර කකා.රි.බ. ගාල්ල

121 එච්.ඩබ්.එස්.එච්.කේමරත්න කකා.රි.බ. කුරුවිට

122 එච්.එල්.ටී.සී.අකබ්තිලක කකා.රි.බ. කුරුවිට

123 කේ.ඒ.ඒ.ධනුෂ්ක සංජීව කකා.රි.බ. පල්ලන්කස්න

124 එම්.ඩී.ඩිලාන් කපකර්රා කකා.රි.බ. පල්ලන්කස්න

125 ඩබ්.ඩී.පී.විතානකේ කකා.රි.බ. මහර

126 එච්.බී.කේ.එස්.සී.බණ්ඩාර කකා.රි.බ. දුම්බර

127 ඩී.ඩබ්.එල්.අුකකෝරල කකා.රි.බ. වටරැක

128 කේ.කේ.එම්.එම්.චන්රසිරි කකා.රි.බ. මහර

129 කේ.ඩී.ටී.එස්.දිසානායක කකා.රි.බ. ගම්පහ සි.මැ.

130 අයි.එම්.යූ.එන්.බණ්ඩාර කකා.රි.බ. කුරුණෑගල සි.මැ.

131 අයි.ආර්.ජී.සී.එල්.බණ්ඩාර කකා.රි.බ. ගම්කපාල සි.මැ.

132 කේ.පී.ජී.සී.එස්.චන්රකස්න කකා.රි.බ. කුරුවිට
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නියාමක

7



අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

133 එම්.බී.මකහ්ෂ් තරංග කකා.රි.බ. ඇල්පිටිය සි.මැ.

134 කේ.කේ.අමිත් කුමාර කකා.රි.බ. බූස්ස

135 ආර්.එම්.නිකරෝෂන් කකා.රි.බ. හැටන් සි.මැ.

136 බී.ඒ.එස්.එස්.කුමාර කකා.රි.බ. කෑගල්ල

137 කේ.ජී.සමීර ජයසංක කකා.රි.බ. කළුතර

138 එම්.එම්.එස්.යූ.කේ.මුහන්දිරම් කකා.රි.බ. අම්පාර සි.මැ.

139 ජී.පී.එස්.කේ.කරුණාතිලක කකා.රි.බ. කුරුණෑගල සි.මැ.

140 ඩබ්.මකනෝේ මදුසංඛ කකා.රි.බ. මහර

141 එන්.ක්රිෂ්ණමූර්ති කකා.රි.බ. හැටන් සි.මැ.

142 ඒ.ඒ.කේ.සම්පත් කකා.රි.බ. ගාල්ල

143 ජී.එස්.සී.කසුන් කකා.රි.බ. ගාල්ල

144 කේ.ජී.තරංග ප්රදීප් කකා.රි.බ. මාතර

145 ඒ.එම්.පී.වී.අකබ්කකෝන් කකා.රි.බ. දුම්බර

146 පී.එන්.ජයවික්රම කකා.රි.බ. මාතර

147 එච්.කේ.ඩී.සංජීව කකා.රි.බ. මාතර

148 එච්.ඩබ්.සරත් කහට්ටටිවත්ත කකා.රි.බ. වැලිකඩ

149 එම්.සුසන්ත සිල්වා කකා.රි.බ. වැලිකඩ

150 කේ.එම්.යූ.බී.කසකනවිරත්න කකා.රි.බ. කෑගල්ල

151 ටී.පී.වික්රමආරච්ි කකා.රි.බ. කළුතර

152 පී.උපුල් සුජීව කකා.රි.බ. වැලිකඩ

153 ආර්.ජී.ජී.කේ.ගුණවර්ධන කකා.රි.බ. කෑගල්ල

154 එම්.එල්.ප්රසන්න කුමාර කකා.රි.බ. වැලිකඩ

155 කේ.එච්.ආර්.ද සිල්වා කකා.රි.බ. වැලිකඩ

156 ඊ.ජී.එස්.එල්.ජයසිංහ කකා.රි.බ. පල්කලකැකල්

157 ඩී.ජී.සී.එන්.ජයරත්න කකා.රි.බ. දුම්බර

158 එස්.එම්.ජී.නිශ්ශංක කකා.රි.බ. තල්කදන

159 ඩී.ඒ.ඒ.එල්.කරුණාරත්න කකා.රි.බ. කුරුවිට

160 විජයකුමාර් විජයකාන්ත් කකා.රි.බ. කල්මුකණ් සි.මැ.

161 එච්.ආර්.ටී.පී.සඳරුවන් කකා.රි.බ. කෑගල්ල

162 ඊ.ඩී.සුරංග කපකර්රා කකා.රි.බ. පල්ලන්කස්න

163 පී.එම්.සී.ඩී.කුමාර කකා.රි.බ. බලංකගාඩ සි.මැ.

164 ආර්.එම්.සනත් කුමාර කකා.රි.බ. අකේපුස්ස

165 එච්.ඩී.ටී.ටී.ගුණකස්න කකා.රි.බ. කපාකළාන්නරුව

166 බී.නිකරෝජන් කකා.රි.බ. වව්නනියාව

167 පී.ජී.ඩී.ඩී.සමරසිංහ මැගසින් කෑගල්ල

168 කේ.එස්.එන්.විකේුංග මැගසින් මහර

169 ඊ.ජී.ඒ.එස්.ප්රසන්න මැගසින් කකා.රි.බ.

170 කේ.එච්.නුවන් ජයතිලක මැගසින් කුරුවිට

171 බී.ඒ.ටී.මකනෝප්රිය මැගසින් වටරැක

172 ජී.වී.ආර්.විකේසිංහ මැගසින් මීගමුව

173 කේ.ආර්.එන්.සී.ජයරාම මැගසින් කුරුවිට

174 එම්.ටී.ටී.කරුණාරත්න මැගසින් වැලිකඩ

175 කේ.ඒ.ඩී.ඩිලාන්දුමින්ද මැගසින් මහර

176 ජී.එස්.එම්.එන්.සිල්වා මැගසින් කළුතර

177 එච්.ආර්.එම්.කස්නාරත්න මැගසින් කෑගල්ල

178 ආර්.ආර්.අමරසිංහ මැගසින් වැලිකඩ

179 ආර්.එම්.කේ.රත්නායක මැගසින් වැලිකඩ

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

180 කේ.කේ.විකේසුන්දර මැගසින් මහර

181 එස්.එම්.ටී.කේ.සුදසිංහ මැගසින් වටරැක

182 එම්.ඩී.කපකර්රා මැගසින් වැලිකඩ

183 කේ.එස්.ලේමාල් මැගසින් කුරුවිට

184 සී.එස්.දිසානායක මැගසින් වැලිකඩ

185 ජී.එම්.එම්.කපකර්රා මැගසින් කළුතර

186 ඒ.එන්.වීරකකෝන් මැගසින් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

187 ඒ.එච්.අයි.පී.කුමාර මැගසින් පල්ලන්කස්න

188 එස්.එන්.එස්.කේ.කහ්වාවිතානකේ මැගසින් දුම්බර

189 ඒ.එස්.සී.ඩී.සිල්වා මැගසින් මහර

190 කේ.ජී.ඒ.එස්.මධුෂාන් මැගසින් අගුණකකාළපැලැස්ස

191 එච්.එම්.යූ.සී.කහ්රත් මැගසින් දුම්බර

192 කේ.ඒ.ුෂාර උදයංග මැගසින් අගුණකකාළපැලැස්ස

193 එච්.ටී.කුලරත්න මැගසින් මහර

194 අයි.එස්.මධුරංග මැගසින් අගුණකකාළපැලැස්ස

195 එච්.ඒ.ගීතාංජන හිරිපිටියකේ මැගසින් වැලිකඩ

196 ඒ.පී.ඩී.කේ.එම්.කසකනවිරත්න මැගසින් අගුණකකාළපැලැස්ස

197 ඊ.ආර්.එච්.එස්.මධුරාන් මැගසින් මාතර

198 ඩබ්.ජී.එන්.එස්.රණවීර මැගසින් මාතර

199 ඩබ්.ජී.කේ.චාමර මැගසින් මාතර

200 එන්.සී.නානුමීආරච්ි මැගසින් දුම්බර

201 පී.කේ.එන්.සම්පත් මැගසින් කළුතර

202 එස්.ඒ.පුෂ්පසිරි මැගසින් වටරැක

203 එච්.ජී.එස්.කේ.අකබ්රත්න මැගසින් වැලිකඩ

204 ජී.ඩී.ටී.දර්ශන මැගසින් වැලිකඩ

205 සී.එම්.කදාඩංකගාඩ මැගසින් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

206 එම්.ඒ.එස්.මීවලආරච්ි මැගසින් වැලිකඩ

207 ඩී.ආර්.ජී.පී.තිලකරත්න මැගසින් වැලිකඩ

208 එච්.වී.ඩී.චාමින්ද මැගසින් වැලිකඩ

209 කේ.ඒ.සුමුදු චුරංග මැගසින් වැලිකඩ

210 එන්.එස්.වික්රමආරච්ි මැගසින් වැලිකඩ

211 ජී.ඒ.ආර්.කෆ්ාන්කස්කා මැගසින් වැලිකඩ

212 ඒ.කේ.ජී.සී.කපකර්රා මැගසින් වැලිකඩ

213 ටී.එච්.එල්.දමිත් ද සිල්වා මැගසින් වැලිකඩ

214 ඊ.ඒ.පී ද කසායිසා මැගසින් වැලිකඩ

215 ටී.එස්.ඩබ්.ජයකස්කර මැගසින් බූස්ස

216 එච්.ඒ.ඩී.එස්.ජයතිස්ස මැගසින් වැලිකඩ

217 කේ.එච්.ආර්.එස්.කළුපහන මැගසින් වැලිකඩ

218 ඩබ්.සී.එම්.ජයවීර මැගසින් වැලිකඩ

219 ඩී.අයි.කේ.කතවරප්කපරුම මැගසින් කළුතර

220 ඩී.කේ.පී.රත්නසිරි මැගසින් මීගමුව

221 ඩී.එන්.ආර්.සංජීව මැගසින් මහර

222 ඕ.සී.ප්රියශාන්ත මැගසින් කුරුවිට

223 ඊ.ආර්.නයන හර්ෂ මැගසින් වැලිකඩ

224 ඩී.එම්.ඩී.එම්.සංජීව මැගසින් වැලිකඩ

225 එම්.එස්.නිශ්ශංක මැගසින් මීගමුව

226 ආර්.පී.ඩී.කේ.ආරියදාස මැගසින් මහර

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

227 පී.ඩී.ජයසුන්දර මැගසින් වැලිකඩ

228 අයි.කජනේෂන් මැගසින් වැලිකඩ

229 කේ.එච්.කේ.කදාඩංවල මැගසින් දුම්බර

230 එච්.එම්.එස්.ඩී.එම්.චන්රතිලක මැගසින් කෑගල්ල

231 ඩී.එම්.එන්.ආර්.දිසානායක මැගසින් වැලිකඩ

232 එල්.ඒ.ආර්.ඩී.ලියනආරච්ි මැගසින් පල්කලකැකල්

233 ඩී.එම්.පී.එම්.දසනායක මැගසින් වැලිකඩ

234 පී.එන්.මධුසංක මැගසින් වාරියකපාළ

235 ඒ.එල්.එස්.ගුණකස්කර මැගසින් වැලිකඩ

236 පී.බී.පීරිස් මැගසින් දුම්බර

237 ජී.එස්.මධුසංක මැගසින් වැලිකඩ

238 පී.පී.අයි.බණ්ඩාර මැගසින් වැලිකඩ

239 එච්.ටී.එස්.විකේසිංහ මැගසින් වැලිකඩ

240 එස්.කේ.මාරසිංහ මැගසින් වැලිකඩ

241 ආර්.ඩී.එස්.යූ.ධනපාල මැගසින් වැලිකඩ

242 එම්.එස්.ආර්.ප්රනාන්දු බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

243 ආර්.ඩබ්.ඩී.බී.රත්නායක බන්ධනාගාර මූලස්ථානය ගම්කපාළ සි.මැ.

244 පී.ඩී.ලේප්රිය බන්ධනාගාර මූලස්ථානය මැගසින්

245 ඩබ්.එම්.අුල අමාප්රිය බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

246 කේ.ඒ.ටී.ජයලත් ආරච්ි බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

247 එච්.ඒ.උදයංග බන්ධනාගාර මූලස්ථානය කකා.රි.බ.

248 එස්.එච්.ජී.එස්.පත්මසිරි බන්ධනාගාර මූලස්ථානය කුරුවිට

249 කේ.අයි.එස්.ප්රනාන්දු බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

250 අයි.පී.එස්.රාජපේෂ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

251 එච්.ඒ.එච්.නයනජිත් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

252 එච්.ආර්.වයි ද සිල්වා බන්ධනාගාර මූලස්ථානය දුම්බර

253 ඒ.එම්.බී.කේ.බී.අලහකකෝන් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය දුම්බර

254 අයි.ඒ.කේ.කපකර්රා බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

255 පී.කේ.එස්.කේ.අකබ්සිංහ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වැලිකඩ

256 අයි.ආර්.ඩී.රුේෂාන් බන්ධනාගාර මූලස්ථානය මහර

257 එස්.එස්.ගංකගාඩවිල බන්ධනාගාර මූලස්ථානය දුම්බර

258 ආර්.ඒ.එන්.කරුණාතිලක කුරුවිට අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ.

259 ජී.එස්.කේ.ආර්.කේමරත්න කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

260 එල්.ඒ.එස්.ඩී.ලියනආරච්ි කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

261 එච්.එම්.එස්.එම්.පී.බණ්ඩාර කුරුවිට අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ.

262 බී.එන්.වයි.කබෝිපේෂ කුරුවිට අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ.

263 එස්.එච්.ලියනකේ කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

264 ඩබ්.එම්.එම්.කරුණාරත්න කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

265 කේ.කේ.වසන්ත ප්රදීප් කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

266 එච්.ඩබ්.ශම්මික රූපසිංහ කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

267 කේ.ඩී.එස්.ආර්.එම්.එල්.රත්නායක කුරුවිට කකා.රි.බ.

268 ඩබ්.එච්.එල්.යූ.කේ.පියරත්න කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

269 බී.එම්.පී.එස්.කුලුංග කුරුවිට කඳුරුගස්ආර වැ.ක.

270 ඊ.ජී.ආර්.ආර්.ධර්මදාස කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

271 එස්.එච්.ඒ.ඩී.සුභසිංහ කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

272 ඩබ්.එම්.සී.වීරකකෝන් කුරුවිට කෑගල්ල

273 කේ.ඒ.ඩී.එන්.කහඳවල කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

274 ඩබ්.කේ.එස්.එස්.කුමාර කුරුවිට කඳුරුගස්ආර වැ.ක.

275 අයි.පී.පී.එච්.රණසිංහ කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

276 කේ.ඩබ්.එම්.ආර්.ආර්.ඒ.මාපිටිගම කුරුවිට කළුතර

277 ඩබ්.ආර්.එස්.කසෝමතිලක කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

278 එම්.එම්.හංස උදයකුමාර කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

279 කේ.එච්.එල්.කකාතලාවල කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

280 එස්.ඒ.ඩී.එල්.කසෝලංගආරච්ි කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

281 එල්.ඒ.ඒ.එස්.කරුණාරත්න කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

282 බී.ජී.එන්.දිලීප අමරදාස කුරුවිට අගුණකකාළපැලැස්ස

283 ආර්.බී.සී.කේමකුමාර කුරුවිට බදුල්ල

284 එච්.එන්.කේ.ද සිල්වා කුරුවිට කෑගල්ල

285 කේ.වී.ඩී.පැුම් උදයංග බලංකගාඩ සි.මැ. කුරුවිට

286 ඕ.ඒ.සමන්තිලක බලංකගාඩ සි.මැ. කුරුවිට

287 එස්.කේ.ප්රසාද්ධ බලංකගාඩ සි.මැ. කුරුවිට

288 එම්.එම්.එල්.ප්රනාන්දු බලංකගාඩ සි.මැ. කුරුවිට

289 යූ.එම්.ඒ.කේ.පරුස්වැල්ල අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. කුරුවිට

290 ඒ.ජී.කේ.සී.අමිතිරිගල අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. මීතිරිගල එ.වැ.ක.

291 එච්.ටී.ආර්.සුමනතිලක අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. මීතිරිගල එ.වැ.ක.

292 පී.ආර්.ඒ.තිකස්රා අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. කුරුවිට

293 එස්.පී.එම්.සමරකකෝන් අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. කෑගල්ල

294 එස්.කේ.ජී.එච්.සමරවීර අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. කෑගල්ල

295 එල්.ඩී.ප්රියශාන්ත වටරැක කළුතර

296 සී.ජී.ආටිගල වටරැක වැලිකඩ

297 කේ.පී.කේ.ටී.සංජය වටරැක වැලිකඩ

298 එම්.ඩබ්.දිමුු චාමින්ද මාදිවල වටරැක කුරුවිට

299 බී.ඩී.කල්පකේ වටරැක වැලිකඩ

300 පී.ඒ.පී.අයි.එස්.කුමාර වටරැක මහර

301 කේ.ඒ.සී.ඉන්දික කුමාර මහර කෑගල්ල

302 එච්.ටී.ජී.ගුණතිලක මහර වැලිකඩ

303 කේ.ඩී.එස්.එම්.ජයසිංහ මහර වැලිකඩ

304 කේ.ඒ.එල්.ජයකකාඩි මහර වැලිකඩ

305 ඒ.ඒ.ජී.කේ.අමරසිංහ මහර කන්කදවත්ත එ.වැ.ක.

306 පී.එච්.වී.පුෂ්පකීර්ති මහර බූස්ස

307 කේ.බී.එස්.රණවීර මහර වැලිකඩ

308 සී.කේ.කහටිටිආරච්ි මහර වැලිකඩ

309 ආර්.ඒ.රනිල් ින්තක මහර මීගමුව

310 ජී.එම්.ආර්.එන්.ගම්ලත් මහර ගම්පහ සි.මැ.

311 අයි.පී.එච්.එස්.කේමකුමාර මහර මීගමුව

312 ආර්.ඒ.අයි.පී.රණසිංහ මහර කුරුවිට

313 බී.ඩී.සුසන්ත මහර අගුණකකාළපැලැස්ස

314 ඩබ්.එස්.එස්.කේ.කවදකේ මහර පල්ලන්කස්න

315 පී.එස්.ටී.පලිහවඩන මහර වැලිකඩ

316 එන්.බී.ආර්.එම්.නිශ්ශංක මහර වැලිකඩ

317 එස්.පී.ආර්.එස්.කුමාර මහර වැලිකඩ

318 එච්.සිදත් ශ්රී ප්රනාන්දු මහර වැලිකඩ

319 ඩබ්.ජී.ආර්.ඒ.කුමාර මහර කළුතර

320 යූ.ඒ.එස්.උයන්වත්ත මහර කුරුවිට

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

321 ඊ.ඒ.එම්.සුභාෂ් මහර මීගමුව

322 එච්.බී.එස්.එච්.බඹරැන්ද මහර වැලිකඩ

323 පී.ජී.මකනෝේ මහර වැලිකඩ

324 කේ.ඒ.කේ.ජී.කුමාරකප්ලි මහර අකේපුස්ස

325 ඩබ්.ආර්.මධුසංඛ මහර මීගමුව

326 කේ.පී.එස්.ඒ.ජයතිලක මහර වැලිකඩ

327 අයි.ඒ.ආර්.චරිත් කුමාර මහර මීගමුව

328 එම්.එස්.ඩී.මධුරංග මහර වැලිකඩ

329 යූ.ඒ.ඩී.එම්.රත්නායක මහර මීගමුව

330 එන්.ආර්.එන්.අයි.ගුණතිලක මහර මීගමුව

331 එල්.එච්.එන්.කපකර්රා මහර වැලිකඩ

332 එච්.ඒ.කේ.චුරංග මහර වැලිකඩ

333 එස්.ආර්.එල්.කේමරත්න මහර කකා.රි.බ.

334 ඩබ්.එච්.ඩී.වී.නයනලාල් මහර මැගසින්

335 ඩී.කේ.ඩී.පී.සුභසිංහ මහර මැගසින්

336 ඩබ්.ඒ.එම්.අරවින්ද මහර මැගසින්

337 පී.ජී.එන්.ධනංජය මහර මැගසින්

338 කේ.ටී.එස්.එම්.කපකර්රා මහර මැගසින්

339 ඩී.එම්.ටී.පී.දසනායක මහර මැගසින්

340 කේ.කකෝනාත් මහර යාපනය

341 එල්.එල්.ලියනකේ මහර මැගසින්

342 ආර්.ඩබ්.පී.උදාන මහර මැගසින්

343 කේ.එස්.කුමාර චන්රසිරි ගම්පහ සි.මැ. කෑගල්ල

344 පී.ආර්.ඒ.සුනිල් ගම්පහ සි.මැ. මහර

345 ඒ.ආර්.එස්.අයි.රාමනායක ගම්පහ සි.මැ. මහර

346 පී.ජී.එම්.පී.ගුණකස්කර ගම්පහ සි.මැ. මහර

347 කේ.ඒ.එස්.චූලවංශ ගම්පහ සි.මැ. මහර

348 කේ.ඩබ්.එන්.ආර්.කේ.විතානකේ ගම්පහ සි.මැ. මහර

349 ජී.ජී.එස්.කේ.රණුංග මීතිරිගල එ.වැ.ක. මහර

350 බී.ප්රසන්න ප්රනාන්දු පල්ලන්කස්න අකේපුස්ස

351 එච්.පී.කේ.සරත් කුමාර පල්ලන්කස්න මීගමුව

352 එන්.එන්.ප්රියදර්ශන සිල්වා පල්ලන්කස්න මීගමුව

353 ඩබ්.ආර්.ටී.කේ.ප්රියදර්ශණ පල්ලන්කස්න මීගමුව

354 කේ.කේ.පී.අයි.මදුසංඛ ජයසිංහ පල්ලන්කස්න මහර

355 ටී.පී.පී.එස්.ගුණකස්කර පල්ලන්කස්න මැගසින්

356 ඒ.එම්.ධනුෂ්ක චාමර ලේමාල් පල්ලන්කස්න කුලියාපිටිය සි.මැ.

357 වයි.උපුල් ජයසිරි ද සිල්වා මීගමුව පල්ලන්කස්න

358 එම්.ඒ.එල්.එන්.එස්.මුණසිංහ මීගමුව මහර

359 එච්.ඒ.එන්.පීරිස් මීගමුව පල්ලන්කස්න

360 ඩී.එච්.උපුල් ජයශාන්ත මීගමුව පල්ලන්කස්න

361 ඩබ්.ජී.චුරංග ද සිල්වා මීගමුව හලාවත සි.මැ.

362 කේ.එම්.එස්.සංජීව මීගමුව පල්ලන්කස්න

363 ඩබ්.ඒ.ඒ.රුකම්ෂ් ලේමාල් මීගමුව පල්ලන්කස්න

364 බී.ඒ.සී.පී.බාලසූරිය මීගමුව ගම්පහ සි.මැ.

365 එන්.එම්.ජනක ශාන්ත මීගමුව මහර

366 කේ.එම්.ඩී.උපුල් නිර්මාල් මීගමුව ගම්පහ සි.මැ.

367 කේ.ඒ.පී.ජානක කපකර්රා මීගමුව ගාල්ල
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 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

368 ඩබ්.එන්.ඒ.ඩී.කසමුු රන්හිරු ප්රසංජිත් මීගමුව වැලිකඩ

369 යූ.ටී.පී.උඩකගදර මීගමුව හලාවත සි.මැ.

370 එච්.ඒ.එම්.ආර්.ප්රියංකර මීගමුව හලාවත සි.මැ.

371 කේ.පී.එන්.ශමිමික මීගමුව වැලිකඩ

372 ආර්.එස්.කදාළපිහිල්ල මීගමුව වාරියකපාළ

373 එම්.ඩී.එන්.පුෂ්පකුමාර මීගමුව වැලිකඩ

374 එච්.පී.ජී.දසුන් සමීර මීගමුව ගාල්ල

375 ඩී.එම්.යූ.දිසානායක මීගමුව වැලිකඩ

376 එච්.එම්.කේ.අභයනායක මීගමුව කෑගල්ල

377 ඩබ්.පී.එන්.ප්රකබෝධන මීගමුව මහර

378 එච්.පී.එල්.පී.චන්රසිංහ මීගමුව වැලිකඩ

379 එස්.ඩී.එන්.එම්.කේමරත්න මීගමුව මහර

380 ජී.ඩී.සී.විකේවර්ධන මීගමුව වැලිකඩ

381 එච්.ඒ.ටී.එම්.කේ.එදිරිසිංහ මීගමුව වැලිකඩ

382 එච්.පී.කේ.නිසන්ත මීගමුව වැලිකඩ

383 ඒ.ඩබ්.පී.රුකම්ෂ් චුරංග මීගමුව ත්රිකුණාමලය

384 පී.කේ.ඩී.ටී.සී.ගුණතිලක මීගමුව වැලිකඩ

385 පී.ඒ.එම්.කුසුම්සිරි ප්රනාන්දු හලාවත සි.මැ. මීගමුව

386 එච්.එම්.ඩබ්.එම්.ුෂාන් බණ්ඩාර හලාවත සි.මැ. මීගමුව

387 ඊ.පී.නිමල්සිරි ධර්මසිරි හලාවත සි.මැ. මීගමුව

388 ඩබ්.එම්.එස්.කේ.කවඩිසිංහ හලාවත සි.මැ. මීගමුව

389 ඩබ්.ඒ.ආර්.එම්.විකේසිංහ පුත්තලම සි.මැ. වාරියකපාළ

390 කේ.ඒ.රංජිත් අමරසිංහ පුත්තලම සි.මැ. වාරියකපාළ

391 ඩී.එම්.පී.ජයසිංහ පුත්තලම සි.මැ. වාරියකපාළ

392 එස්.උදාර නිශ්ශංක කළුතර මාතර

393 අයි.එල්.පී.බුද්ධික කළුතර මාතර

394 කේ.වී.ඩබ්.විකේගුණරත්න කළුතර ඇල්පිටිය සි.මැ.

395 ඒ.ඩී.සිල්වා කළුතර කකා.රි.බ.

396 ඒ.ඒ.අමිල අකබ්කස්කර කළුතර මැගසින්

397 ඩී.එල්.ඩී.ඒ.ඉන්දික කුමාර කළුතර වටරැක

398 කේ.බී.අසංක නිකරෝෂන් කළුතර මැගසින්

399 එච්.එම්.සී.පී.කේ.කහ්රත් කළුතර ගාල්ල

400 සී.වීරේකකාඩි කළුතර වටරැක

401 එම්.එච්.අජිත් ප්රියන්ත කළුතර කුරුවිට

402 එම්.ඩී.එස්.ඩී.කපකර්රා කළුතර මැගසින්

403 එච්.ඩබ්.යූ.කේ.කරුණාරත්න කළුතර වැලිකඩ

404 ඩී.නිහාල් කළුතර කුරුවිට

405 ඩබ්.ජී.පී.රුවන් කුමාර කළුතර වැලිකඩ

406 සී.ඩී.කහට්ටටිආරච්ි කළුතර වැලිකඩ

407 කේ.එල්.සී.පුෂ්පකුමාර කළුතර බූස්ස

408 එච්.ඩබ්.ටී.ධර්මරත්න කළුතර බලපිටිය සි.මැ.

409 එම්.ඩී.එන්.පුෂ්පකුමාර කළුතර වැලිකඩ

410 පී.ඩී.නිලන්ත කළුතර ඇල්පිටිය සි.මැ.

411 ආර්.ඩී.පී.එම්.කසකනවිරත්න කළුතර කකා.රි.බ.

412 එන්.එන්.ලේනාත් කළුතර වැලිකඩ

413 එච්.කේ.එන්.නයන කුමාර කළුතර අගුණකකාළපැලැස්ස

414 කේ.එල්.බී.විකේතිලක කළුතර ඇල්පිටිය සි.මැ.
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

415 වී.එස්.සාරංග කළුතර වැලිකඩ

416 එස්.අයි.සී.ප්රනාන්දු කළුතර කකා.රි.බ.

417 එම්.ටී.ධනුෂ්ක කළුතර වැලිකඩ

418 එම්.ආර්.සී.කේ.පතිනායක කළුතර අනුරාධපුරය

419 සී.එච්.කසල්ලකහ්වා කළුතර මැගසින්

420 එම්.එස්.සඳරුවන් කළුතර මැගසින්

421 වයි.ඒ.උදයකාන්ත කළුතර මැගසින්

422 කේ.ඩී.ප්රභාත් සිල්වා කළුතර මැගසින්

423 ඩබ්.ඒ.ඩී.වල්පල කළුතර මැගසින්

424 යූ.වී.කැළුම් සම්පත් කපකර්රා කළුතර මැගසින්

425 එම්.ඩී.සමීර සම්පත් ගාල්ල බලපිටිය සි.මැ.

426 ඩී.එස්.ජාකගාඩකේ ගාල්ල බූස්ස

427 ඩබ්.ඒ.උදය කුමාර ගාල්ල බූස්ස

428 එම්.ඒ.එල්.පුෂ්පකුමාර ගාල්ල මාතර

429 යූ.කේ.නිශාන්ත ගාල්ල බූස්ස

430 ටී.එච්.කමල් එරංග ගාල්ල බූස්ස

431 කේ.එච්.එම්.විදුරංග ගාල්ල බූස්ස

432 එච්.කේ.එච්.එල්.ජයකස්කර ගාල්ල බූස්ස

433 ටී.එල්.දුලාන් සුකර්ෂණ ගාල්ල බලපිටිය සි.මැ.

434 ටී.බී.සී.කරාෂාන් ගාල්ල බූස්ස

435 එන්.වී.අනිල් ප්රියන්ත ගාල්ල බූස්ස

436 කේ.ඩී.වී.අයි.කුකුලවිතාන ගාල්ල බූස්ස

437 එන්.එච්.ඒ.කේ.හර්ෂප්රිය ගාල්ල බූස්ස

438 එම්.එල්.අයි.රණවීර ගාල්ල බූස්ස

439 ජී.පී.එන්.සංජීව ද සිල්වා ගාල්ල බූස්ස

440 ටී.ගයාන් දර්ශන ද සිල්වා ගාල්ල බූස්ස

441 කේ.ජී.එච්.ගයන්ත ගාල්ල මාතර

442 එම්.ජී.අජිත් ගාල්ල බූස්ස

443 ආර්.එල්.අයි.ඒ.රත්නායක ගාල්ල මාතර

444 කේ.එල්.විමල් ශාන්ත ගාල්ල මාතර

445 ජී.ඒ.ගයාන් ප්රසාද්ධ ඇල්පිටිය සි.මැ. ගාල්ල

446 අයි.ජී.චමිල් හර්ෂණ ඇල්පිටිය සි.මැ. ගාල්ල

447 ඒ.සුජිත් කුමාර ඇල්පිටිය සි.මැ. කළුතර

448 එම්.ඒ.නන්දනසිංහ ඇල්පිටිය සි.මැ. කළුතර

449 එච්.එල්.එල්.ද සිල්වා බලපිටිය සි.මැ. ගාල්ල

450 ආර්.එම්.ඉඳුනිල් චමින්ද බලපිටිය සි.මැ. ගාල්ල

451 එම්.එම්.එච්.කේ.වීරරත්න බලපිටිය සි.මැ. ගාල්ල

452 බී.ජී.රුවන් බුද්ධික බූස්ස ගාල්ල

453 බී.ඒ.අසංක වජිර කුමාර බූස්ස ගාල්ල

454 පී.පී.ඒ.සුරංග බූස්ස ගාල්ල

455 පී.එච්.අයි.උදයාංග බූස්ස ගාල්ල

456 කේ.බී.එම්.පද්ධමසිරි බූස්ස ගාල්ල

457 ජී.වී.ටී.එස්.විතානකේ බූස්ස ගාල්ල

458 ජී.ඒ.සී.මදුෂංක බූස්ස ගාල්ල

459 එම්.ජී.එන්.සුමිත් මකහ්න්ර බූස්ස ගාල්ල

460 වයි.පී.එල්.සම්පත් කුමාර බූස්ස ගාල්ල

461 එම්.ඒ.උඩුකුඹුර බූස්ස ගාල්ල
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 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

462 ටී.සී.මානවඩු බූස්ස ගාල්ල

463 එස්.එල්.රුවන් ප්රියදර්ශන මාතර අගුණකකාළපැලැස්ස

464 ආර්.එච්.එම්.සමිත ප්රකබෝධ මාතර අගුණකකාළපැලැස්ස

465 කේ.එච්.එන්.ආර්.කේමුංග මාතර ගාල්ල

466 එච්.කේ.කේ.ප්රසන්න මාතර ගාල්ල

467 ජී.එම්.ආර්.එස්.කුමාර මාතර කුරුවිට

468 ආර්.ඩබ්.කේ.ටී.ධනසිරි අගුණකකාළපැලැස්ස හම්බන්කතාට සි.මැ.

469 එච්.ඒ.කමල් රංජන් අගුණකකාළපැලැස්ස කඳුරුගස්ආර වැ.ක.

470 අයි.එල්.ප්රියදර්ශණ අගුණකකාළපැලැස්ස මාතර

471 එල්.ඒ.රංජිත් කුමාර අගුණකකාළපැලැස්ස හම්බන්කතාට සි.මැ.

472 එස්.එච්.පී.එස්.අනුරාධ අගුණකකාළපැලැස්ස මාතර

473 බී.ජී.බී.එස්.පීරිස් අගුණකකාළපැලැස්ස හම්බන්කතාට සි.මැ.

474 ජී.එම්.ආර්.ප්රභාත් අගුණකකාළපැලැස්ස හම්බන්කතාට සි.මැ.

475 ආර්.කේ.සී.පුෂ්පකුමාර අගුණකකාළපැලැස්ස ඇඹිලිපිටිය සි.මැ.

476 එච්.ඩබ්.ඩී.එස්.අකබ්වික්රම අගුණකකාළපැලැස්ස හම්බන්කතාට සි.මැ.

477 එස්.ඒ.ජී.කේ.මදුසංඛ අගුණකකාළපැලැස්ස මාතර

478 ඩබ්.ඒ.අනුර කුමාරසිරි හම්බන්කතාට සි.මැ. වීරවිල

479 සමන්ත ඉද්ධදමල්කගාඩ හම්බන්කතාට සි.මැ. අගුණකකාළපැලැස්ස

480 ඒ.එන්.පී.අයි.එස්.ප්රසංග හම්බන්කතාට සි.මැ. අගුණකකාළපැලැස්ස

481 එස්.පී.සාගර තරංග කඳුරුගස්ආර වැ.ක. ඇඹිලිපිටිය සි.මැ.

482 එච්.ඊ.සුනිල් අමරරත්න කඳුරුගස්ආර වැ.ක. වීරවිල

483 එච්.ආර්.එම්.චන්දන ප්රියන්ත කඳුරුගස්ආර වැ.ක. අගුණකකාළපැලැස්ස

484 එම්.කේ.සුසන්ත ලාල් කුමාර කඳුරුගස්ආර වැ.ක. අගුණකකාළපැලැස්ස

485 ආර්.එල්.රත්නායක කඳුරුගස්ආර වැ.ක. අගුණකකාළපැලැස්ස

486 පී.වී.එන්.සී.ගුණවර්ධන කඳුරුගස්ආර වැ.ක. ඇඹිලිපිටිය සි.මැ.

487 ඩබ්.බී.රූපසිංහ ඇඹිලිපිටිය සි.මැ. කුරුවිට

488 එම්.සී.කේ.විකේසූරිය කෑගල්ල ගම්කපාළ සි.මැ.

489 පී.පී.අයි.සිරිකසෝම කෑගල්ල ගම්කපාළ සි.මැ.

490 එම්.ජී.එස්.ඊ.වික්රමසිංහ කෑගල්ල පල්කලකැකල්

491 ඒ.යූ.එල්.ජිනදාස කෑගල්ල දුම්බර

492 ජී.අයි.යූ.බණ්ඩාරවත්ත කෑගල්ල මීගමුව

493 ඩී.එම්.පී.කේ.දසනායක කෑගල්ල කුරුණෑගල සි.මැ.

494 එස්.එම්.අයි.පී.ආරියරත්න කෑගල්ල කුරුණෑගල සි.මැ.

495 එස්.එම්.පී.කේ.බංඩාර කෑගල්ල කුරුණෑගල සි.මැ.

496 ඩී.ඒ.එස්.සී.තිලකරත්න කෑගල්ල ගම්කපාළ සි.මැ.

497 ටී.සී.එම්.ජී.පී.උකප්න්ර කෑගල්ල කුරුවිට

498 ඩී.එච්.එම්.ඩී.එස්.බණ්ඩාර කුරුණෑගල සි.මැ. බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

499 එස්.කේ.එම්.සී.කසනරත් දුම්බර පැරණි කබෝගම්බර

500 ඩබ්.ජී.කේ.සී.කුමාර දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

501 ආර්.අයි.කේ.රාජපේෂ දුම්බර හැටන් සි.මැ.

502 ආර්.එල්.සාලිය ජයවික්රම දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

503 එම්.පී.ලේමාල් වවදයරත්න දුම්බර ගම්කපාළ සි.මැ.

504 පී.එම්.එස්.බී.වාරියකපාල දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

505 ඩී.කේ.තලහකකාටුව දුම්බර පල්කලකැකල්

506 ඩබ්.එම්.බී.ජී.ටිකිරිබණ්ඩා දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

507 කේ.ජී.ඩී.පුෂ්පකුමාර දුම්බර තල්කදන

508 ඒ.ඒ.පී.ඒ.කපකර්රා දුම්බර පල්කලකැකල්
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ආයතනය

509 ටී.ජී.ඒ.එම්.මධුසංක දුම්බර පල්කලකැකල්

510 ඒ.ජී.එස්.ඩී.අළුත්කේ දුම්බර පල්කලකැකල්

511 ඩබ්.ජී.ඒ.එච්.බණ්ඩාර දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

512 ඊ.ඩබ්.එම්.ඒ.ආර්.බී.ඒකනායක දුම්බර නුවරඑළිය සි.මැ.

513 ඩබ්.ඒ.එම්.ආර්.එස්.අකබ්රත්න දුම්බර ගම්කපාළ සි.මැ.

514 පී.එච්.එම්.එන්.බී.කහ්රත් දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

515 සමීර රුවන් ගංකහ්වා දුම්බර කුරුණෑගල සි.මැ.

516 කේ.ජී.සී.එස්.කපකර්රා දුම්බර පල්කලකැකල්

517 ඩබ්.එම්.පී.කේ.විකේකකෝන් දුම්බර කමාණරාගල

518 ඒ.ඩබ්.එම්.ඥාණරත්න බණ්ඩා දුම්බර පල්කලකැකල්

519 ඩබ්.එස්.මධුසංක දුම්බර පල්කලකැකල්

520 එස්.ජී.ආර්.එස්.කේ.දුනුවිල දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

521 කේ.ජී.එරංද සාලින්ද ගමකේ දුම්බර පල්කලකැකල්

522 යූ.එච්.යූ.එච්.ද සිල්වා දුම්බර තල්කදන

523 ඩබ්.ඒ.එම්.රණවීර දුම්බර පල්කලකැකල්

524 එන්.ඊ.ටී.නානායේකාර හැටන් සි.මැ. දුම්බර

525 යූ.ටී.පී.උඩකහ්වකේ හැටන් සි.මැ. මහර

526 එම්.එච්.එම්.පියල් උදය කහ්රත් මාතකල් සි.මැ. දුම්බර

527 එන්.එම්.දයානන්ද බංඩාර ගම්කපාළ සි.මැ. කෑගල්ල

528 සුමිත් ප්රියංකර අලහකකෝන් ගම්කපාළ සි.මැ. කෑගල්ල

529 එස්.පී.සිසිර කුමාර කස්නාධීර අකේපුස්ස මහර

530 ඊ.එස්.යූ.ඉදුනිල් සමරකකෝන් අකේපුස්ස කෑගල්ල

531 පී.එස්.ඩී.නන්දකස්න අකේපුස්ස කෑගල්ල

532 ටී.එම්.ඩී.සී.එම්.කතන්නකකෝන් අකේපුස්ස කෑගල්ල

533 යූ.ටී.ඩී.පී.උඩුගම අකේපුස්ස කෑගල්ල

534 ඩී.එම්.කේ.සී.දිසානායක තල්කදන කමාණරාගල

535 ඩබ්.ඒ.පී.දුලාර ධම්මික තල්කදන දුම්බර

536 ආර්.එම්.සී.බී.රාජපේෂ තල්කදන දුම්බර

537 ඩී.එම්.කේ.ඒ.දිසානායක බදුල්ල නුවරඑළිය සි.මැ.

538 ඩබ්.එම්.කපිල චන්රසිරි බණ්ඩාර බදුල්ල නුවරඑළිය සි.මැ.

539 පී.සී.පියදාස බදුල්ල වව්නනියාව

540 ඒ.කේ.එම්.මහින්ද බදුල්ල තල්කදන

541 ආර්.එම්.ුෂාන්ත ප්රදීප් බදුල්ල තල්කදන

542 ඩබ්.ඒ.එල්.එන්.විකේසිංහ බදුල්ල කමාණරාගල

543 බී.ජී.බී.ඩබ්.ජී.ඒ.ආර්.කුමාර බදුල්ල අම්පාර සි.මැ.

544 එම්.සී.බී.විකේරත්න වීරවිල මාතර

545 එන්.ඒ.එච්.ඩබ්.එන්.කේ.කේමතිලක වීරවිල මාතර

546 ආර්.කේ.ඒ.අමිල සම්පත් වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

547 එච්.ඒ.ජී.චන්රරත්න වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

548 ඩී.එන්.ගුණුංග වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

549 ඊ.පී.ඩී.කුමාර වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

550 ආර්.එස්.සුදර්ශන වීරවිල මාතර

551 ඩබ්.එච්.ඒ.අයි.විකේසිංහ වීරවිල මාතර

552 ඒ.කේ.පියරංග වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

553 ඩබ්.ඒ.සමිත් චන්දික වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

554 පී.ජී.ඩී.ආර්.දර්ශන වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

555 ඩබ්.එච්.පී.නිශාන්ත වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

556 ඩබ්.කේ.ජී.කරෝෂන් වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

557 ජී.ඒ.ඩී.කේමතිලක වීරවිල කෑගල්ල

558 එන්.ඒ.එස්.වලිසිංහ වීරවිල කමාණරාගල

559 ඩී.එම්.පුෂ්ප කුමාර වීරවිල ගාල්ල

560 ඩී.ජී.ඩබ්.එස්.අනුරුද්ධධ වීරවිල මාතර

561 එම්.කේ.ඩී.ටී.මහින්දරත්න වීරවිල ගාල්ල

562 ඩබ්.එම්.ඕ.සී.ශෂිරංග වීරවිල කමාණරාගල

563 එස්.එල්.දිකන්ෂ්කාන්ත් මඩකලපුව අම්පාර සි.මැ.

564 ජී.කැමිලස් මඩකලපුව කල්මුකණ් සි.මැ.

565 පී.නිමකල්න්රන් මඩකලපුව කල්මුකණ් සි.මැ.

566 කේ.ඉන්රන් මඩකලපුව කල්මුකණ් සි.මැ.

567 ජී.ඩී.සී.ආර්.රාජපේෂ මඩකලපුව තල්කදන

568 ආර්.එල්.අනුරාධ මඩකලපුව අම්පාර සි.මැ.

569 පී.ශෂිකුමාර් මඩකලපුව කල්මුකණ් සි.මැ.

570 ඒ.කකෝදාසන් මඩකලපුව කල්මුකණ් සි.මැ.

571 කේ.පී.එස්.එල්.බංඩාර මඩකලපුව හැටන් සි.මැ.

572 කේ.ඒ.එන්.මකහ්න්ර මඩකලපුව අනුරාධපුරය

573 ටී.කම්ඝරාජා කල්මුකණ් සි.මැ. මඩකලපුව 

574 ඒ.එස්.අහමදු කල්මුකණ් සි.මැ. මඩකලපුව 

575 කේ.එම්.හරිස් ත්රිකුණාමලය මඩකලපුව 

576 එල්.ජී.එච්.සුරාේ චමින්ද ත්රිකුණාමලය මැගසින්

577 ඩබ්.ඩී.ඩී.ජයමාල් ත්රිකුණාමලය අනුරාධපුරය

578 අයි.එම්.ධනුෂ්ක අසංක බණ්ඩාර ත්රිකුණාමලය අනුරාධපුරය

579 එම්.ඩී.ජී.ලේසිරි ත්රිකුණාමලය මැගසින්

580 ඒ.ඩබ්.එම්.රහීම් ත්රිකුණාමලය කපාකළාන්නරුව

581 කේ.එම්.ටී.ජයශාන්ත ත්රිකුණාමලය කෑගල්ල

582 එච්.ජී.අයි.එස්.රාජපේෂ ත්රිකුණාමලය මාතකල් සි.මැ.

583 කේ.එල්.එස්.එස්.ලියනකේ වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

584 ඩබ්.සී.කේ.විජයබණ්ඩාර වාරියකපාළ අකේපුස්ස

585 ආර්.ඩී.කේ.එල්.චුරංග වාරියකපාළ කෑගල්ල

586 කේ.එම්.එස්.කේ.රත්නතිලක වාරියකපාළ කෑගල්ල

587 ආර්.ඒ.එච්.රූපසිංහ වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

588 එච්.පී.ආර්.කේමකුමාර වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

589 එම්.අයි.ආර්.කජස්ලි වාරියකපාළ හංගිලිකපාල එ.සි.ක.

590 පී.ජී.ටී.එන්.කසෝමපාල වාරියකපාළ මීගමුව

591 පී.ආර්.සීඑස්.රූපසිංහ වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

592 කේ.එස්.ඒ.විකේකකෝන් වාරියකපාළ පැරණි කබෝගම්බර

593 ආර්.පී.ආර්.සිසිර කුමාර වාරියකපාළ කුලියාපිටිය සි.මැ.
594 ආර්.ඩී.පී.පී.කුමාර වාරියකපාළ කුලියාපිටිය සි.මැ.

595 එස්.බී.එම්.අජිත් බංඩාර වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

596 එච්.ඒ.ප්රභාත් නීත් ගුණකස්කර වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

597 ඒ.කේ.ඒ.ආර්.කේ.අමරසිංහ වාරියකපාළ කෑගල්ල

598 එම්.සී.එල්.කපකර්රා වාරියකපාළ කෑගල්ල

599 එම්.නන්දන ජයවීර වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

600 ඩී.එම්.සී.බී.කුමාර වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

601 බී.පී.එස්.ජයසිංහ වාරියකපාළ අනුරාධපුරය

602 අයි.එම්.උපුල් ජයන්ත වාරියකපාළ හංගිලිකපාල එ.සි.ක.

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

603 අයි.ඩී.දයාන් ආරියවංශ වාරියකපාළ කුරුණෑගල සි.මැ.

604 අයි.බී.ඒ.ආර්.එම්.රත්නායක හංගිලිකපාල එ.සි.ක. වාරියකපාළ

605 සී.ඒ.එච්.එම්.එන්.කේ.අතපත්ු හංගිලිකපාල එ.සි.ක. වාරියකපාළ

606 එච්.ජී.ජයන්ත සුදත් කුමාර මහව සි.මැ. වාරියකපාළ

607 ඩී.එම්.කේ.කේ.දැල්පිටිය මහව සි.මැ. වාරියකපාළ

608 එම්.යූ.පී.කේ.විකේදාස අනුරාධපුර පුත්තලම සි.මැ.

609 කේ.බී.ඩබ්.කේ.බංඩාර අනුරාධපුර වාරියකපාළ

610 එන්.බී.චන්දිම ජයමිණි අනුරාධපුර පුත්තලම සි.මැ.

611 එස්.ජී.ජී.දිසානායක අනුරාධපුර වාරියකපාළ

612 පී.ජී.නලින් උදයකුමාර අනුරාධපුර මාතකල් සි.මැ.

613 ඩී.එම්.එස්.කේ.දිසානායක අනුරාධපුර මහව සි.මැ.

614 ආර්.එම්.ඩී.එස්.බී.රත්නායක අනුරාධපුර වව්නනියාව

615 ඒ.ඩබ්.ජී.කේ.එම්.එල්.බංඩාර අනුරාධපුර කපාකලාන්නරුව

616 එස්.එම්.ඩී.කේ.කස්නාධීර අනුරාධපුර කපාකලාන්නරුව

617 ඩී.දිසානායක අනුරාධපුර මීගමුව

618 එච්.ඩබ්.කේ.එන්.බංඩාර අනුරාධපුර කෑගල්ල

619 ඊ.ඒ.එස්.එස්.ඒකනායක අනුරාධපුර මීගමුව

620 බී.එන්.මධුරංග අනුරාධපුර මහව සි.මැ.

621 පී.එම්.ආරියසිංහ අනුරාධපුර ගම්කපාල සි.මැ.

622 ටී.එම්.එස්.ඒ.කේ.ලයනල් අනුරාධපුර වාරියකපාළ

623 එච්.එම්.ආර්.දමයන්ත කහ්රත් අනුරාධපුර කුරුණෑගල සි.මැ.

624 යූ.එම්.සී.ප්රනාන්දු අනුරාධපුර කපාකලාන්නරුව

625 අයි.ඩබ්.එල්.සදරුවන් අනුරාධපුර හංගිලිකපාල එ.සි.ක.
626 එස්.ආර්.ඩී.විකේුංග අනුරාධපුර වව්නනියාව

627 ඩබ්.එම්.ජගත් වික්රමපාල අනුරාධපුර කුරුණෑගල

628 අයි.බී.ඥානරත්න අනුරාධපුර හංගිලිකපාල එ.සි.ක.
629 පී.ආර්.අයි.එන්.කෆ්ාන්කස්කා අනුරාධපුර වාරියකපාළ

630 ඩී.එල්.එස්.කේ.චන්රකස්න අනුරාධපුර වව්නනියාව

631 ආර්.පී.එන්.එච්.විමලරත්න අනුරාධපුර වාරියකපාළ

632 කේ.එම්.එස්.ජයසිංහ අනුරාධපුර වාරියකපාළ

633 ජී.ඒ.ගුණරත්න අනුරාධපුර වව්නනියාව

634 එස්.එන්.පී.දිසානායක අනුරාධපුර වාරියකපාළ

635 ආර්.එම්.අයි.ඒ.රත්නායක අනුරාධපුර කුරුණෑගල සි.මැ.

636 ඩී.එන්.එස්.දිසානායක අනුරාධපුර හංගිලිකපාල එ.සි.ක.
637 කේ.ආර්.එන්.කද්ධශප්රිය අනුරාධපුර කපාකලාන්නරුව

638 ඊ.එම්.සී.එදිරිසිංහ අනුරාධපුර වාරියකපාළ

639 ඊ.කේ.සී.එස්.කසකනවිරත්න අනුරාධපුර කපාකලාන්නරුව

640 ඩබ්.ආර්.සී.දයාතිස්ස අනුරාධපුර කෑගල්ල

641 එච්.ඩබ්.කේ.දිල්රුේ අනුරාධපුර පුත්තලම සි.මැ.

642 ආර්.එම්.ඒ.ජී.විකනෝද්ධ කුමාර රත්නායක අනුරාධපුර වව්නනියාව

643 ඒ.එච්.එස්.උදයකුමාර අනුරාධපුර ත්රිකුණාමලය

644 එල්.ජී.එස්.කේ.ලියනකේ අනුරාධපුර මාතකල් සි.මැ.

645 එච්.පී.කේ.ඩී.කුමාර අනුරාධපුර අකේපුස්ස

646 එම්.ජී.එම්.රණසිංහ අනුරාධපුර කෑගල්ල

647 එච්.කේ.බී.ආර්.සංජය කුමාර පල්කල්කැකල් දුම්බර

648 යූ.ඩී.ආර්.තිලකරත්න පල්කල්කැකල් කුරුණෑගල සි.මැ.

649 එස්.ඒ.අයි.ඩී.සමරසිංහ පල්කල්කැකල් දුම්බර

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

650 ඩී.පී.කේ.බී.පතිරණ පල්කල්කැකල් කෑගල්ල

651 පී.ඩී.සී.පී.කේ.කපතියාකගාඩ කපාකළාන්නරුව මඩකලපුව 

652 ටී.කලංසූරිය කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

653 එච්.එම්.ලාලිත ප්රසාද්ධ කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

654 එච්.ඒ.ඩී.කේ.කපකර්රා කපාකළාන්නරුව මඩකලපුව 

655 ඒ.එම්.අනුර පුෂ්පකුමාර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

656 එම්.ඒ.බණ්ඩාර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

657 එච්.ආර්.එන්.එස්.බණ්ඩාර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

658 පී.එම්.එස්.කේ.කසනවිරත්න කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

659 එච්.එස්.පී.පුෂ්පකුමාර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

660 පී.එස්.එම්.අරවින්ද කපාකළාන්නරුව බදුල්ල

661 ජී.එස්.එල්.යටවර කපාකළාන්නරුව අනුරාධපුරය

662 ඩී.එම්.නාලක කමාණරාගල වීරවිල

663 ඒ.ආර්.කණිෂ්ක චාමර අකබ්කස්කර කමාණරාගල බදුල්ල

664 ඒ.එම්.මංගල සඳරුවන් කමාණරාගල බදුල්ල

665 එල්.එම්.වික්රමපාල කමාණරාගල බදුල්ල

666 එම්.අරුණ දිල්ශාන් ජයසිංහ කමාණරාගල අම්පාර සි.මැ.

667 ඒ.ජී.අයි.ආර්.සංජීව වව්නනියාව අනුරාධපුරය

668 ඩබ්.එම්.ආර්.සඳමාල් වව්නනියාව අනුරාධපුරය

669 ජී.කේ.මයුර ප්රසන්න වව්නනියාව අනුරාධපුරය

670 එම්.එන්.පී.ප්රනාන්දු වව්නනියාව අනුරාධපුරය

671 යු.ඩබ්.ආර්.එස්.බණ්ඩාර වව්නනියාව අනුරාධපුරය

672 එස්.ජී.එච්.මධුසංක වව්නනියාව අනුරාධපුරය

673 ඒ.එම්.එස්.සී.අකබ්සිංහ වව්නනියාව කපාකළාන්නරුව

674 බී.එම්.ඩී.එම්.බන්නැහැක වව්නනියාව කුලියාපිටිය සි.මැ.

675 ටී.අජිත්කාන්ත් වව්නනියාව මඩකලපුව 

676 ඒ.ඩී.ප්රනාන්දු මන්නාරම සි.මැ. වව්නනියාව

677 එෆ්්.එම්.කලෝරන්ස් මන්නාරම සි.මැ. වව්නනියාව

678 ඩබ්.ආර්.කසලර් යාපනය කල්මුකණ් සි.මැ.

679 ඒ.එම්.පී.ආර්.අරම්කපාල යාපනය අනුරාධපුරය

680 පී.ඩබ්.ජී.ඒ.එම්.ජයරත්න යාපනය පල්කලකැකල්

681 කේ.එල්.ඒ.ආර්.කුමාර යාපනය අනුරාධපුරය

682 පී.ජී.ඩබ්.පී.වික්රමතිලක යාපනය අනුරාධපුරය

683 එච්.එස්.පී.පී.කසකනවිරත්න යාපනය අනුරාධපුරය

684 එන්.සිෆ්ාුල්ලා යාපනය මඩකලපුව 

685 එස්.අභිලාෂ් යාපනය මඩකලපුව 

අනු අංකය නිලධාරිනියගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ආර්.ඒ.ඉකරෝෂා කේමතිලක වැලිකඩ බලංකගාඩ සි.මැ.

2 ඩී.එස්.පුෂ්පලතා රාජපේෂ වැලිකඩ නුවරඑළිය සි.මැ.

3 පී.ආර්.ධම්මිකා වැලිකඩ කුරුවිට

4 ආර්.පී.ශ්රියාලතා වැලිකඩ කෑගල්ල

කාන්තා නියාමක

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරිනියගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

5 එච්.පී.කපකර්රා වැලිකඩ ගම්පහ සි.මැ.

6 ටී.පී.කනත්තිකුමාර වැලිකඩ මාතර

7 ඩබ්.එම්.ටී.එම්.විකේකස්කර වැලිකඩ මාතකල් සි.මැ.

8 ඒ.ඒ.වී.ජී.දිල්හානි කාංචනා අමරසිංහ වැලිකඩ බදුල්ල

9 එම්.ඒ.පී.එන්.කේ.මුණසිංහ කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

10 කේ.එම්.පී.කුමාරි අකබ්රත්න කුරුවිට බලංකගාඩ සි.මැ.

11 බී.ඒ.නන්දිකා ශයාමලී අවිස්සාකව්නල්ල සි.මැ. ගම්පහ සි.මැ.

12 ආර්.එම්.ටී.ආර්.වීරකකෝන් බලංකගාඩ සි.මැ. හැටන් සි.මැ.

13 එම්.ජී.සී.කපාඩිහාමිකන් දුම්බර ගම්කපාළ සි.මැ.

14 වයි.එන්.කකෞෂලයා දුම්බර වාරියකපාළ

15 එම්.ජී.එන්.ජී.විකේසිරි දුම්බර මාතකල් සි.මැ.

16 යූ.ආර්.එම්.ශයාමා කුමාරි දුම්බර ගම්පල සි.මැ.

17 ඩී.එම්.ඒ.ලේමාලි දුම්බර බදුල්ල

18 ජී.ඒ.අයි.එල්.කරුණාරත්න දුම්බර ගම්කපාළ සි.මැ.

19 ආර්.සී.කේ.නානායේකාර පල්කලකැකල් එ.සි.ක. කුරුණෑගල සි.මැ.

20 ඩී.එම්.එන්.මධුමාලි නුවරඑළිය සි.මැ. බදුල්ල

21 ඒ.ආර්.නන්දනී දිල්රුේෂි අකේපුස්ස කෑගල්ල

22 කේ.නිලන්ති ප්රියංකා මහර කකා.රි.බ.

23 කේ.කුමාරි ජයලත් ගම්පහ සි.මැ. බන්ධ.මූලස්ථානය

24 එස්.ඒ.කේ.අුකකෝරල ගම්පහ සි.මැ. බන්ධ.මූලස්ථානය

25 ආර්.එම්.ඒ.ඩී.තරංගා රාජපේෂ ගම්පහ සි.මැ. කෑගල්ල

26 ටී.පී.නිර්මලා පතිරණ ගම්පහ සි.මැ. අකේපුස්ස

27 එල්.එච්.යූ.මදුවන්ති අගුණකකාළපැලැස්ස ඇල්පිටිය සි.මැ.

28 ඩබ්.එන්.ස්වර්ණලතා ගාල්ල බලපිටිය සි.මැ.

29 පී.ජී.පියුම් රසාංජලී ජයරත්න ගාල්ල ඇල්පිටිය සි.මැ.

30 කේ.ඒ.එස්.ශෂිකලා ගාල්ල ගම්පහ සි.මැ.

31 කේ.පී.රංජනී මාතර ගාල්ල

32 ජී.එම්.එන්.කසව්නවන්දි මාතර ගාල්ල

33 එස්.ඒ.එල්.ජයකස්න අනුරාධපුරය වාරියකපාළ

34 ඩබ්.පී.එල්.වයලා කපකර්රා වාරියකපාළ දුම්බර

35 නයනී මධුෂා තිලකරත්න වාරියකපාළ කුරුණෑගල සි.මැ.

36 දිකන්ෂා කුමුදුනී ජාසිං පතිරණ කමාණරාගල අගුණකකාළපැලැස්ස

37 පී.ජී.එන්.මදුෂිකා මඩකලපුව කමාණරාගල

38 පී.ආර්.බී.කේ.සුවිමාලි වව්නනියාව ත්රිකුණාමලය

39 එච්.ටී.එස්.ලේමාලි යාපනය මහර

40 එච්.එම්.එම්.ඒ.ජී.ඩී.එන්.කහ්රත් යාපනය දුම්බර

41 ඩබ්ලිව්න.ජී.අයි.එම්.කුමාරි යාපනය වව්නනියාව

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ඩබ්.පී.ජයසිංහ පල්ලන්කස්න මීගමුව

2 ඩබ්.පී.ආර්.එස්.ප්රියදර්ශණ මීගමුව පල්ලන්කස්න

3 ඩබ්.එම්.දුමින්ද ජයලත් බණ්ඩාර කමාණරාගල වීරවිල

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
ඖෂධ සංපයෝජක

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
කාන්තා නියාමක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

4 කේ.ජී.එන්.කද්ධශප්රිය වීරවිල කමාණරාගල

5 ජී.ජී.ජී.ජයවික්රම අනුරාධපුරය කපාකළාන්නරුව

6 ඩබ්.එල්.එස්.වික්රමසිංහ කපාකළාන්නරුව කෑගල්ල

7 එෆ්්.එේස්.ප්රදීපන් වව්නනියාව යාපනය

8 එස්.විේනකුමාරන් යාපනය වව්නනියාව

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ආර්.ඒ.ජී.රංජිත් වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ආර්.ඒ.එස්.ඉකරෝෂණී මහර වැලිකඩ

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 කේ.පී.ආර්.ඒ. නවරත්න අනුරාධපුරය පල්කලකැකල්

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ඩබ්.ආර්.ටී.කේ.රත්නායක බන්ධනාගාර මූලස්ථානය වාරියකපාළ

2 එම්.ජී.නලින් ප්රියදර්ශන වැලිකඩ කකා.රි.බ.

3 වී.ආර්.ප්රියන්ත කුමාර කකා.රි.බ. වාරියකපාළ

4 කේ.ජී.ඩී.කකාතලාවල වටරැක කකා.රි.බ.

5 ඩබ්.ඒ.අයි.අමරසිංහ කෑගල්ල මීගමුව

6 ඩී.ජී.සූරියආරච්ි මහර බූස්ස

7 එස්.ඩී.පුෂ්පකුමාර පල්ලන්කස්න මීගමුව

8 කේ.පී.ඒ.අනිල් කුමාරසිරි මීගමුව මහර

9 ඩබ්.එස්.අකශෝක මාතර අගුණකකාළපැලැස්ස

10 කේ.ටී.සංජීව වාරියකපාළ කෑගල්ල

11 ආර්.එම්.පී.සංජීව වාරියකපාළ බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

12 ඩබ්.එම්.එම්.යූ.කරුණාරත්න අනුරාධපුරය කපාකළාන්නරුව

13 එන්.එච්.කිත්සිරි වීරවිල අගුණකකාළපැලැස්ස

14 ආර්.කද්ධවකුමාර් යාපනය මඩකලපුව

පමෝටර් රියදුරු

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
කර්මාන්ත වැඩමූලික

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
I පෙළ වෘත්ීය උෙපේශක නිලධාරි

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
II පෙළ වෘත්ීය උෙපේශක නිලධාරි

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
ඖෂධ සංපයෝජක
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අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 ජී.ආර්.ධර්මප්රිය පල්කලකැකල් කඳුරුගස්ආර වැ.ක.

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 එච්.ඩී.නිලංකා කකාකම්ශනී ගාල්ල මාතර

2 ජී.යසවතී මාතර කළුතර

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම දැනට ග ේවගේ නියුතු  ේථානය
 ේථානමාරු කරන ලද 

ආයතනය

1 එච්.ආර්.ඩී.අයි.චන්රකස්න මීගමුව කෑගල්ල

2 එස්.පී.ඒ.කේමතිලක මාතර අගුණකකාළපැලැස්ස

3 බී.ජී.චන්රකුමාර මාතර වටරැක

4 ආර්.ඒ.සාන්ත මහර මාතර

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ

මුරකරු

ට්රැක්ටර් රියදුරු

2021 වර්ෂ අව ාන  ේථානමාරු කමිටු තීරණ
කම්කරු

සභාපති
චන්දන ඒකනායක
බන්ධනාගාර කකාමසාරිස් (පාලන)

සාමාජික - I
කේ.සී.වීරසිංහ මහතා

බන්ධනාගාර අිකාරි (කර්මාන්ත)

සාමාජික - II

ඒ.එම්.කේ.එස්.අදාසූරිය මහතා

වැ.ආ.සහකාර බන්ධනාගාර අිකාරි(පුනරුත්ථාපන)
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වැ.ආ.සහකාර බන්ධනාගාර අිකාරි(පුනරුත්ථාපන)
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