
උපසථ්ායක   

            

මූලික ර ෝහල - බලපිටිය       

            

අනු     

අංකය 
නම ස ේවා  ේථානය 

වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කල                
දිනය 

2021.12.31 
දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ 
ස ේවා කාලය   

1 එම්.එම්.එ ේ.මුණසංහ මිය මුලික ස ෝහල,බලපිටිය  2003.06.10 

අවු 18 මා  06 

දින 21   

2 ඩී.පි ද සල්වා මයා එම 2007.12.06 අවු 14 දින 25   

3 එම්.ඒ.ඉන්දදික මයා එම 2007.07.16 

අවු 14 මා  05 

දින 15   

4 එන්ද.එන්ද.එස ාඩසේ මිය එම 2007.07.16 

අවු 14 මා  05 

දින 15   

5 ඩී.කමලාවතී ද ස ායි ා මිය එම 2016.01.12 

අවු 05 මා  11 

දින 19   

6 ඩබ්.චන්දරානි ද සල්වා මිය එම 2015.05.06 

අවු 06 මා  07 

දින 26   

7 ඩී.එච්.මහින්දද ස ේ සංහ මයා එම 2011.06.01 

අවු 10 මා  06 

දින 30   

8 සී.එ ේ.ඩබ්.ගුණවර්ධන මිය එම 2011.12.16 අවු 10 දින 15   

9 ඩබ්.පත්මමිණි ද සල්වා  මිය එම 2016.02.01 

අවු 05 මා  10 

දින 30   

10 එච්.ඒ.එ ේ.එන්ද.ජයවර්ධන මිය එම 2011.05.03 

අවු 10 මා  07 

දින 28   

11 එම්.ජී.එ ේ.සේමතිලක මයා 

එම 

ස ෞ.කා.  2012.02.01-

2018.03.02 

අවු 05 මා   11 

දින 19   

  

උප ේථායක - 
2018.03.02-2021.12.31 

අවු 03 මා  09 

දින 29 
  

12 ආර්.ඩී.එල්.සු ං නී  මිය එම ස ෞ.කා.  - 2009.03.04 

- 2018.03.02 

අවු  08 මා  11 

දින 29   



උප ේථායක-2018.03.02 

-2021.12.31 

අවු 03 මා  09 

දින 29   

            

            

මූලික ර ෝහල -ඇල්පපිටිය   

අනු 

අංකය 
      නම වර්තමාන රස්වා ස්ථානය 

රස්වා ස්ථානයට 

වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන රස්වා 

ස්ථානරේ රස්වා 

කාලය අවු/මාස/දින   

1 එ ේ.එච්.ශ්රියානි මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2014-11-04 

අවු.  07   මා .    
01   දින.    08   

2 ඩබ්.පී.ඉන්දරා ස ෝහිනී මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2014-12-29 

අවු.  07   මා .    
00   දින.    02   

3 
මාවනාන සහේවා 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2015-03-09 

අවු.  06   මා .    
07   දින.    12   

4 
ඩබ්.පී.අසනෝමා  ංජනී 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2012-10-04 

අවු.  09   මා .    
02   දින.    17   

5 
සේ.ඒ.අනුලාවතී 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2011-07-05 

අවු.  10   මා .    
04   දින.    10   

6 
 ර්ලි ලාලනී ද සල්වා 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2014-12-29 

අවු.  07   මා .    
00   දින.    02   

7 
එච්.පී.සහේමලතා 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2015-03-24 

අවු.  06   මා .    
09   දින.    17   

8 
අයි.ජී.දි ේනා ශ්රියන්දජනී 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2014-12-29 

අවු.  06   මා .    
00   දින.    02   

9 
සේ.එච්.චන්දරානි 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2006-04-28 

අවු.  15   මා .    
08   දින.    03   

10 
බී.ඒ. ද සල්වා 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2009-06-25 

අවු.  12   මා .    
06   දින.    02   

11 
සේ.ජී.අයි.එන්ද.ඩය ේ යාපා 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2012-05-24 

අවු.  09   මා .    
07   දින.    07   

12 
එම්.සේමලාල් කුමා සරි 

මූ.ස ෝ.ඇල්පිටිය 2007-07-18 

අවු.  14   මා .    
05   දින.    13   

            

            



 මූලික ර ෝහල -උඩුගම         

අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවා 
කාලය   

1 නිලන්දති ලියන වික්රමසංහ මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2012.02.04 අවු.09.මා .10.දින.27   

2 එ ේ.ඩී.එල්.  ංජනී  මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2015.09.13 අවු.06.මා .03.දින.18   

3 සේ.ජී.ශාන්දතිමාලා සමය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2015.07.02 අවු.06.මා .05.දින.29   

4 යූ.ජී.විජය කුමා  මයා මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2016.04.07 අවු.05.මා .08.දින24   

5 යූ.ජී.අනු  බන්දුල මයා මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2016.01.13 අවු.05.මා .11.දින.18   

6 ආර්.සේ.ජයසරි මයා මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2015.07.02 අවු.06.මා .05.දින 29   

7 ජී.ජී.ජයන්දති සේමිකා මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2015.03.03 අවු.06.මා .09.දින28   

8 චාන්දදනී ජයවික්රම මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2011.11.01 අවු.10 මා .01.දින30   

9 යූ.ජී.චන්දරානි මං ලිකා මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2015.03.16 අවු.06 මා  09 දින.15   

10 ජී.එච්.සේ.ජී.චන්දිකා මිය මූලික ස ෝහල - උඩු ම 2011.07.22 අවු.10 මා 05.දින.09   

            

මූලික ර ෝහල -කඹුරුපිටිය         

No. Name Work Place Date reported to the 
current work place 

Service time in the 
current work place 
to 2021/12/31 
(year.month.date)   

     PL -02   ATTENDANT       

1 H.M.Premadasa B.H.Kamburupitiya 21-10-2011 10/02/10   

2 W.Indrani B.H.Kamburupitiya 22-06-2002 19/06/09   

3 A.L.A.Vitharana B.H.Kamburupitiya 18-07-2007 14/05/13   

4 S.K.Athapaththu B.H.Kamburupitiya 18-07-2007 14/05/13   

5 E.D.C.Prasad Kumara. B.H.Kamburupitiya 18-07-2007 14/05/13   

6 M.N.Amarathunga. B.H.Kamburupitiya 18-07-2007 14/05/13   

7 S.A.Iroshani B.H.Kamburupitiya 18-07-2007 14/05/13   

8 P.K.Thilakalatha. B.H.Kamburupitiya 06-08-2007 14/04/25   

9 K.D.Arunapali B.H.Kamburupitiya 05-07-2011 10/05/26   

10 N.G.Anura. B.H.Kamburupitiya 03-07-2011 10/04/28   

11 N.A.Chandramalani B.H.Kamburupitiya 01-11-2012 09/01/30   

12 E.D.Malani. B.H.Kamburupitiya 25-05-2015 06/06/06   

14 R.Pemawathi B.H.Kamburupitiya 27-12-2005 16/00/04   



15 N.R.Dhamayanthi B.H.Kamburupitiya 05-08-2011 10/04/26   

16 K.G.Aruna chandani B.H.Kamburupitiya 19-09-2002 19/03/12   

17 K.A.R.Lalanthi kumari B.H.Kamburupitiya 01-10-2001 20/02/30   

18 J.G.Rasika Sakunthala. B.H.Kamburupitiya 01-07-2005 16/05/30   

19 H.M.Nalika Priyanthi B.H.Kamburupitiya 01-06-1995 26/06/30   

20 K.G.D.Priyakanthi B.H.Kamburupitiya 01-07-2005 16/0530   

21 K.B.G.H.Sandamali B.H.Kamburupitiya 01-11-2009 12/01/30   

23 R.D.Senevirathna. B.H.Kamburupitiya 02-10-2012 09/02/29   

29 M.G.Rathnasira B.H.Kamburupitiya 01-06-2011 10/06/30   

30 L.T.G.C.Pushpakanthi B.H.Kamburupitiya 01-07-2005 16/07/30   

31 D.Ranjaneeda Silva. B.H.Kamburupitiya 01-07-2005 16/05/30   

32 M.Hiththatiyage B.H.Kamburupitiya 01-07-2005 16/05/30   

36 W.S.Renuka B.H.Kamburupitiya 01-11-2009 12/01/30   

37 T.K.Wasana Sanjeewani B.H.Kamburupitiya 01-11-2009 12/01/30   

            

            

 මූලික ර ෝහල - රෙනියාය          

No Name Current Service Station Duty Reported Day 
Service to 

2021.12.31   

1 K.P.Pushpa Malkanthi Base Hospital Deniyaya 2011.07.01 
10Years 05Month 
30Days   

2 P.R.Menike Base Hospital Deniyaya 2006.06.22 
15Years 06Month 
09Days   

3 R.S.Nayanakanthi Base Hospital Deniyaya 2013.10.21 
08Years 02Month 
10Days   

4 K.Ekanayake Base Hospital Deniyaya 2014.12.30 
07Years 
00Month01Days   

            
  
 
 
 
 
 
 
 
            

මූලික ර ෝහල - වලස්ුල්පල         



      
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට වර්තමාන 
ස ේවා  ේථානසේ ස ේවා කාලය 

අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය අවුරුු මා  

1 එම්.පද්මමිණි ජය ත්මන මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2013.10.01 8 2 

2 පී.ඒ.මංජුලා මසනෝහාරි මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2013.09.12 8 3 

3 පී.එ ේ.විසේසංහ මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2015.02.06 6 10 

4 එ ේ.දයාවතී මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2008 13   

5 ඒ.ඩබ්.අයි.දිල්රුේි මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2007.04.01 14 8 

6 ආර්.ඩබ්.ශ්රිිියානි මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2011.06.03 10 6 

7 එම්.එන්ද.මද සංහ මිය මූලික ස ෝහල - වල ේමුල්ල 2009.02.10 12 10 

            

මූලික ර ෝහල - තිස්සමහා ාම         

            
අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවා 

කාලය   

1 ශයාමලී මුතුකුමා ණ මිය මූලික ස ෝහල, ති ේ මහා ාමය  2010.02.19 
අවු: 11 මා  10 දින 
12   

2 
උසබ්සංහ ආ ච්ිසේ දමයන්දති 
අසශෝකමාලා මිය මූලික ස ෝහල, ති ේ මහා ාමය  1990.09.03 

අවු: 31 මා  03 දින 
28   

3 මහු සේ පංිමැණිසේ මිය මූලික ස ෝහල, ති ේ මහා ාමය  2013.10.21 
අවු: 08 මා  02 දින 
10   

4 එම්.එම්.ඩී. බණ්ඩා  මයා මූලික ස ෝහල, ති ේ මහා ාමය  2015.10.03 
අවු: 06 මා  02 දින 
28   

5 
විසේනායක සකෝ සල් කංකානම්සේ 
චන්දිකා මිය මූලික ස ෝහල, ති ේ මහා ාමය  2013.10.21 

අවු: 08 මා  02 දින 
10   

            

 
 
 
 
 
මූලික ර ෝහල - තංගල්පල         

No Name Insitution  Date reported to the Period of service at   



the present  

carrent workplace   place of work as 
on 31.12.2021 ( 
year )    

1 S.A.Sriyani padmakanthi Base Hospital Tangalle 30/12/2014 7   
2 D.Alahapperuma Base Hospital Tangalle 23/04/2007 14   
3 K.K. Thushara Sujeewani Base Hospital Tangalle 22/05/2015 6   
4 M.A.D.M.S.Gunathilaka Base Hospital Tangalle 25/07/2008 13   
5 S.A.Pradeep Kumara Base Hospital Tangalle 2009-07-01 12   
6 J.G.B. Thanuja Dulani Base Hospital Tangalle 19/01/2012 9   
7 J.P.R.Thushara Base Hospital Tangalle 16/07/2007 14   
8 K.M.Madawi Pranithi Lakmini Base Hospital Tangalle 19/02/2013 8   
9 Neranji kumari manikpura Base Hospital Tangalle 29/07/2011 10   
10 H.B.Damayanthi Srimathi Base Hospital Tangalle 2011-03-06 10   
11 N.G.Nelum Base Hospital Tangalle 25/10/2012 9   
12 J.Padma jayanthi Base Hospital Tangalle 29/07/2011 10   
13 R.Dammika Priyadarsana Base Hospital Tangalle 16/07/2007 14   
14 K.H Gamini Base Hospital Tangalle 26/05/2006 15   
15 A.Suwineetha Base Hospital Tangalle 2007-10-18 14   
16 U.H Sarath Chandrasiri Base Hospital Tangalle 1998-05-21 23   
17 W.P Mallika Base Hospital Tangalle 2008-07-24 13   
18 D.J Pushpakanthi Base Hospital Tangalle 2012-09-01 9   
19 M Indrani Base Hospital Tangalle 2005-07-01 16   
20 I Jayasekara Base Hospital Tangalle 2011-07-06 10   
21 W.Kodithuwakku Base Hospital Tangalle 2012-06-28 9   
22 Sriyani Abesuriya Base Hospital Tangalle 2010-08-12 11   
23 W.G Indrani Base Hospital Tangalle 2010-04-05 11   
24 H.k Wilson Base Hospital Tangalle 2015-05-05 6   
25 K.G Malanee Witharana Base Hospital Tangalle 2009-03-11 12   
26 A.P.Nisantha Base Hospital Tangalle 2011-07-21 10   

            

            

    

 ගාල්පල දිස්ික්කය        
  



අනු 

අංකය 
නම රස්වා ස්ථානය 

වර්තමාන රස්වා 

ස්ථානරේ රස්වයට 

වාර්තා කළ දිනය 

2021.12.31 දිනට 

වර්තමාන රස්වා 

ස්ථානරේ රස්වා 

කාලය   

1 පද්මමා විසේස ේක  මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ඉමුව 2008.09.10 අවු.13 මා  03    

2 එච්.ජී.ජි. ජානකී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ඉමුව 2016.04.01 අවු.05 මා  08   

4 එන්ද.ඩබ්.ජී.වී. පෂේපා මාසනල් මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ඉඳුරුව 2015.06.01 අවු. 09 මා  06   

5 බී.සේ. සමානිකා නිශාන්දති මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - බද්මසද්ම ම 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

6 එම්.වී.  ාණි මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - බද්මසද්ම ම 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

7 පී.එන්ද. ඉසල්සපරුමා ච්ි මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - බද්මසද්ම ම 2014.05.27 අවු. 07 මා  07   

8 සේ.එල්. අරුණ කාන්දති මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - බද්මසද්ම ම 2015.03.10 අවු. 06 මා  09   

9 බී.ඒ. ඉසනෝකා චාමිනී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - සබන්දසතාට 2016.02.02 අවු. 05මා  10   

10 එ ේ.ඩී. ලලිකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - සබන්දසතාට 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

11 ඩී.ඩබ්.සේ. අනු සරි මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - සනළුව 2016.02.12 අවු. 05 මා  10   

12 අයි.ජී. කරුණාවතී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - සනළුව 1995.06.01 අවු. 26 මා  06   

13 ඩබ්.ජී. සුනිල් මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නියා ම 2015.03.01 අවු. 06 මා  09   

14 පී.ටී.එ ේ. ධම්මිකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නියා ම 2015.09.11 අවු. 06 මා  03   

15 සේ.බී. අිනි ධම්මිකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නියා ම 2011.07.12 අවු. 10 මා  05   

16 එච්.ජි.  මණී  ේවර්ණලතා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නියා ම 2015.03.11 අවු. 06 මා  09   

17 යූ.එච්.පී.සේ. කළුපහන මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිේකඩුවය 2016.01.22 අවු. 05 මා  11   

18 එච්.ඩී.ඩී. නන්දදනී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිේකඩුවය 2015.12.07 අවු. 06   

19 ජී.සේ. තිලකාවතී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිේකඩුවය 2015.06.08 අවු. 06 මා  06   

20 සේ.එම්.ජී. අනුලා ඩය ේ මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිේකඩුවය 2014.05.16 අවු. 05 මා  07   

21 ජී.ආර්. අරුණ ශාන්දත මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිේකඩුව 2015.02.03 අවු. 06 මා  10   

22 අයි.සේ. සුනිල් මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - බටසපාල 2008.10.01 අවු. 13 මා  02   

23 බී.සේ. ජී. විජිතා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හබ ාුව 2012.07.19 අවු. 09 මා  05   

24 සේ.එල්.සේ. සුනිල් ශාන්දත මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හබ ාුව 2015.07.01 අවු. 06 මා  05   

25 ටී.පී.ජී. සුසල් ජය ත්මන මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - උණවටුන 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

26 පී.බී. ක්රිශාන්දති මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - උණවටුන 2013.08.06 අවු. 08 මා  04   

27 පී.ජී.ජී. බර්නි හර්ිකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - උණවටුන 2008.09.16 අවු. 13 මා  08   

28 එ ේ.එල්.පී. විමල ත්මන මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ක න්දසදණිය 2011.07.03 අවු. 10 මා  05   

29 පී.ඩබ්. උෂානි සද්මවිකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ක න්දසදණිය 2009.02.10 අවු. 12 මා  10   

30 එච්.ජී. ප්රභාත්ම අත්මතනායක මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ක න්දසදණිය 2011.06.01 අවු. 10 මා  06   

31 සේ.ඒ.  යාන්ද  සක මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිනිුම 2009.02.10 අවු. 12 මා  10   

32 ඒ.එල්. ප්රියංකා විසේ ත්මන මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිනිුම 2015.07.12 අවු. 06 මා  05   



33 අයි. අසනෝමා දමයන්දති මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - හිනිුම 2009.02.10 අවු. 12 මා  10   

35 ඩබ්. ප්රියානි මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අම්බලන්දස ාඩ 2013.11.08 අවු. 08 මා  01   

36 එ ේ. එච්. මසනෝරි ද සල්වා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අම්බලන්දස ාඩ 2015.03.17 අවු. 06 මා  09   

37 සේ. ඩබ්. ශිස ෝමි ජිනා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අම්බලන්දස ාඩ 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

38 ජී.එච්. සේම ත්මන මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නාස ාඩ 2006.04.08 අවු. 15 මා  08   

39 එච්.ජී. ලාලනී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නාස ාඩ 2015.03.05 අවු. 06 මා  09   

40 එම්.සේ.එ ේ. අසශෝකා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නාස ාඩ 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

41 ඒ.එම්. ශ්රියාවතී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නාස ාඩ 2009.03.01 අවු. 12 මා  09   

42 සේ.ජී.  මයලතා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - නාස ාඩ 1988.02.07 අවු. 33 මා  10   

43 ටී.වී.බී. මල්ලිකා මිය වැඩිහිටි දන්දත  ායනය - යේකලමුල්ල 2011.07.01 අවු. 10 මා  05 

  

44 අයි.ඩී.  මයලතා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ඌ  හ 2012.10.01 අවු. 09   

45 ටී.ඩබ්. ශ්රියානි මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - ඌ  හ 2015.03.17 අවු. 06 මා  09   

46 ආර්.එච්. ස ෝහිනී  ණසංහ මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අහං ම 2012.08.01 අවු. 09 මා  04   

47 ස.එ ේ. වික්රමස ේක  මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අහං ම 2016.01.04 අවු. 05 මා  11   

48 එම්.ඩී. බුද්මික අම සංහ මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අහං ම 2016.01.05 අවු. 05 මා  11   

49 ඒ.ජී.  මන්ද කුමා  මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අහං ම 2009.02.14 අවු. 12 මා  10   

50 ඩබ්.එම්. සේම ත්මන මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - අහං ම 2014.09.01 අවු. 07 මා  03   

51 ඩී. මාලනී මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල - තලාපිටිය 2014.01.14 අවු. 07 මා  11   

52 එ ේ.ටී.එම්. නිලංජනී මිය වැඩිහිටි දන්දත  ායනය - පිලාන 2004.09.29 අවු. 17 මා  03   

53 සේ.වී.ජී. නාමලී මල්කාන්දති මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල -  ත්ම ම 2016.07.16 අවු. 05 මා  05   

54 සේ.එල්.සේ. විසේ ත්මන මයා ප්රාසද්මශිය ස ෝහල -  ත්ම ම 2011.07.19 අවු. 10 මා  05   

55 සේ.එල්. කුසුමලතා මිය ප්රාසද්මශිය ස ෝහල -  ත්ම ම 2015.03.06 අවු. 06 මා  09   

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
හම්බනරතාට දිස්ික්කය         



අනු 
අංකය 

නම ස ේවා  ේථානය 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවයට 
වාර්තා කල  දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර්තමාන ස ේවා 
 ේථානසේ ස ේවා 
කාලය   

1 පී.මහින්දද ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - කටුවන 2001-08-31 අවු20 මා 04 දින00   

2 සේ.ආර්.ඒ චන්දරලතා ලිං ාශිත ස ෝ  මර්ධන ඒකකය 2007-07-05 අවු14 මා 05 දින26   

3 ඩබ්.පී.ප්රියාණී ප්රා.වව. .ඒකකය - උඩුවිල 2015-01-01 අවු06 මා 11 දින30   

4 ආර්.සේ.ඒ ප්රියන්දති ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - නාකුළු මුව 2014-09-06 අවු07 මා 03 දින25   

5 ආර්.පී   ත්ම ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - නාකුළු මුව 2012-07-12 අවු09 මා 05 දින19   

6 එම්.සේම ත්මන ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - නාකුළු මුව 2011-07-21 අවු10 මා 05 දින10   

7 පී.එල්.ඒ  වින්දරනාත්ම ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - ඉහලසබලි ල්ල 2011-08-03 අවු 10මා 04 දින28   

8 පී.ජී ලලිතා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - ඉහලසබලි ල්ල 2016-08-03 අවු05 මා 04 දින28   

9 එල්.පී.ඩබ් දමයන්දති ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - බැ  ම 2011-07-20 අවු10 මා 05 දින11   

10 ඩබ්.ඩී වයලට් ප්රාසද්මශීය ස ෝහල -  න්දන 2011-07-20 අවු11 මා 05 දින24   

11 ඩී.ආර් මල්ලිකා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල -  න්දන 2014-12-30 අවු07 මා 00 දින01   

12 එල්.ජී අයි ාං නී ප්රාසද්මශීය ස ෝහල -  න්දන 2014-12-30 අවු07 මා 00 දින01   

13 එම්.ජී.ආර් මල්කාන්දති ස ෞ.වව.නි.කා - ඕසකසවල 2014-12-30 අවු 07මා 00 දින01   

14 ඩබ්.එම් දයා ත්මන ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - කාරියමඩිත්මත 2011-07-04 අවු11 මා 05 දින27   

15 බී.ජී පශේපකාන්දති ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - කාරියමඩිත්මත 2014-12-30 අවු07 මා 00 දින01   

16 එ ේ.එල්.ඒ සරිපාල ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - ස ෝණසදනිය 1996-10-15 අවු 25මා 12 දින16   

17 ආර්.ජී නිහාල් ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සූරියවැව 2013-02-14 අවු08 මා 10 දින17   

18 සේ.එම්.ජී සුමිත්රා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සූරියවැව 2011-06-05 අවු10 මා  06දින26   

19 සේ.ඒ මාලනී ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සූරියවැව 2001-04-26 අවු20 මා 08 දින05   

20 ඊ.පී.සී දර්ශනී ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - අගුණුසකාළ පැළැ ේ  2011-06-26 අවු10 මා 06 දින26   

21 ජී.එල් දීප්තති ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - අම්බලන්දසතාට 2008-08-21 අවු12 මා 04 දින10   

22 එ ේ.එඒ චන්දරසරි ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - කි ම 2016-11-12 අවු05 මා 01 දින19   

23 එල්.ඒ සුමනාවතී ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - කි ම 2016-08-23 අවු05 මා 04 දින08   

24 පී.ධම්මිකා ප්රා.වව. .ඒකකය -  ැටමාන්දන 2011-07-07 අවු10 මා 05 දින24   

25 ඩබ්.සේ චන්දරසීලි ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2016-08-01 අවු05 මා 04 දින30   

26 ඒ.ජී.ජී මල්ලීකා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2005-05-03 අවු16 මා 07 දින28   

27 ආර්.ඒ ජිනදා  ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2006-09-02 අවු15 මා 03 දින29   

28 පී.එන්ද  ම වී  ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2012-01-06 අවු09 මා 11 දින15   

29 එන්ද.එච්  මයලතා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2013-07-20 අවු08 මා 05 දින11   

30 එන්ද.එච් සීතා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2016-02-02 අවු05 මා 10 දින29   

31 පී.එම් මුතුකුමා ණ ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - සබලිඅත්මත 2014-05-20 අවු 07මා 07 දින11   

33 ටී.ජී මල්කාන්දති ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - ලුණු ම්සවසහ  2008-05-30 අවු 12මා 07 දින01   



34 එච්.සේ  ත්මනායක ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - ලුණු ම්සවසහ  2014-12-30 අවු07 මා 00 දින01   

35 ආර්.එ ේ අලහප්තසපරුම ප්රාසද්මශීය ස ෝහල -මිද්මසදනිය 2011-08-20 අවු 10මා 04 දින11   

36 ආර්.එල් අසනෝමා ප්රාසද්මශීය ස ෝහල -මිද්මසදනිය 2011-07-09 අවු10 මා 05 දින12   

37 එම්.ගීතානි ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - හකුරුසවල 2011-07-21 අවු 10මා 05 දින10   

38 එම් . ාජපේෂ ප්රාසද්මශීය ස ෝහල - හකුරුසවල 2014-12-31 අවු 07මා 00 දින00   

39 එල්. සුුසංහ ප්රා.වව. .ඒකකය - විලමුල්ල 2015-01-07 අවු06 මා 11 දින14   

            

මාත  දිස්ි ක්කය         
            
අනු 

අංකය 
නම රස්වා ස්ථානය වර්තමාන රස්වා 

ස්ථානරේ රස්වයට 

වාර්තා කල දිනය 

2021.12.31 දිනට 
වර්තමාන රස්වා 

ස්ථානරේ රස්වා 

කාලය    

2 වයි.වී.ඒ. ප්රියනත  දික්වැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2013-09-06 08.03.25   

3 රේ.ඩබ්. යාපා රුහුණුගම ප්රාරේශීය ර ෝහල  2015-05-20 06.07.11   

4 එච්.ඒ.ජි. ගාමිණී මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2016-02-01 05.10.03   

5 එන.ඒ. විරේලතා  න වැල්පපිට ප්රාරේශීය ර ෝහල 2016-05-19 05.07.12   

6 ජි. ලලිතා මාලනී  මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2010-10-06 11.02.25   

7 ඩබ්.ඒ. පේමසිරි  ගංරගාඩගම ප්රාරේශීය ර ෝහල  2015-05-21 06.07.10   

8 ඩබ්. චිනතා මලානි  වැලිගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2007.05.12 14.07.19   

9 එච්. එම්. නනෙසිරි  තලල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල 2015-04-02 06.08.29   

10 ඩබ්.එම්. විමල්ප වසනත  අකුරැස්ස ප්රාරේශීය ර ෝහල 2010.01.01 11.11.30   

11 එන. ඒ. සුමනසිලි  න වැල්පපිට ප්රාරේශීය ර ෝහල 2011-07-22 10.05.09   

12 රක්.බි.ජි. රසෝමාවතී  ඌරුරබාක්ක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2015-05-23 06.07.08   

13 ඩබ්.එම්. සමන ලාල්ප රපරර් ා වැලිගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2010.07.16 11.05.15   

14 රක්.ජි.ජි.එස්. විරේසිංහ  තලල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල 2011-09-01 10.03.03   

15 ටී.පී. උයනරගාඩ දික්වැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2014-12-07 07.00.24   

16 අයි.ඒ. අරනෝජ ප්රදීප්  අකුරැස්ස ප්රාරේශීය ර ෝහල 2007-07-18 14.05.13   

17  එච්. ජි. කානති  දික්වැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල  1993-10-06 28.09.25   

18 ඩබ්.ඒ. රක්. චනරකානති  දික්වැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2011-09-06 10.03.25   

19 එම.එච්. කමලාවතී  වැලිගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2009-03-01 12.09.03   

20 එස්. ඒ.රස්නානායක  කැකනදු  ප්රාථමික වවෙය සත්කා  ඒකකය  2009.03.01 12.09.03   

21 ඒ. පී. රසෝමලතා  රෙයියනෙ  ප්රාරේශීය ර ෝහල 2012.10.31 09.02.00   

22 එන. විරේදී   කිරිනෙ පුහුල්පවැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල 2021-01-01 10.04.14   

23 එච්.ඒ. ගුණ ත්න  ඌරුරබාක්ක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2011-08-17 10.04.14   

24 ඒ.රක්.රක්.රක්. ගමරේ  පල්පරලගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2009.03.01 12.09.30   



25 එම්. ෙයා මාලනී  මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2011.10.07 10.02.24   

26 ඒ. ටී.වයි. නිල්පමිණි  වැලිගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.05.12 07.07.19   

27 එස්.පී. චනදි ප්රියංකා  රතලිේජවිල ප්රාථමික වවෙය සත්කා  ඒකකය  2011.07.08 10.05.23   

28 එන. වී. අජිත්ලාල්ප  රමා වක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2011.06.01 10.06.03   

29 එම්. ලසනත  මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2009.03.01 12.09.03   

30 ජි.නැණවති  රෙයියනෙ  ප්රාරේශීය ර ෝහල 2011.07.04 10.05.27   

31 එම්.ඩී. ගාමිණී ලක්ෂ්මන  රෙයියනෙ  ප්රාරේශීය ර ෝහල 2012.10.13 09.02.18   

32 එම්. එච්. ප්රියනති  න වැල්පපිට ප්රාරේශීය ර ෝහල 2012.11.01 09.01.30   

33 එච්.පී. ලලනි  ඌරුරබාක්ක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2015.01.24 06.11.07   

34 ඩී. ජී. නනෙනී  වැලිගම ප්රාරේශීය ර ෝහල 2013.10.21 08.02.10   

35 පි.ඩී.පී. ශ්රිනයක  දික්වැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2013.10.21 08.02.10   

36 එච්.ඩබ්.කාංචනා  න වැල්පපිට ප්රාරේශීය ර ෝහල 2013.10.21 08.02.10   

37 ටී. රේමසිරි  ඌරුරබාක්ක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

38 රක්. ජි. ඉනරානි  මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2014.12.31 7   

39 එම්. ඒ. චනරානි  රෙයියනෙ  ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

40 එස්.ඩී. සම වී   ඌරුරබාක්ක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

41 ඕ. එච්. රර්ණුකා  රමා වක ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

42 රක්.එම්.එච්. සෙරුවන  ඌරුගුව ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

43 ඒ. එච්.  මණි  අකුරැස්ස ප්රාරේශීය ර ෝහල 2013.10.21 08.02.10   

44 එච්.රක්.ආර්. චිත්රවී   කිරිනෙ පුහුල්පවැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල 2015.07.02 06.05.29   

45 ආර්.රේ. නිර්මලා  අකුරැස්ස ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.12.31 7   

46 ඩබ්. මල්පලිකා  මාව ල ප්රාරේශීය ර ෝහල  2011.05.07 10.07.24   

47 නිර ෝෂා  ත්නායක  අකුරැස්ස ප්රාරේශීය ර ෝහල 2014.01.23 07.11.08   

48 ආර්. ජී. සිරිරමාවතී  කිරිනෙ පුහුල්පවැල්පල ප්රාරේශීය ර ෝහල 2015.01.22 06.11.09   

            

            

            

            
 


