
දෙපාර්තදේනතු ප්රතිසංවිධාන ස්ථාන මාරුවීේ - 2021

1. කුරුණෑගල දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ. කාර්යාලය එච්. එම්. ඩී. බී. ල ේරත් මයා ව.නි. දි.ලේ. කාර්යාලය

2 දි.ලේ. කාර්යාලය එන්.ලේ. බී. කරුණාරත්න මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

3 දි.ලේ. කාර්යාලය ලේ.එම්. සී. ඩබ්. ජයලකාඩි මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

4 දි.ලේ. කාර්යාලය එම්.එසේ. කුමාර මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

5 දි.ලේ. කාර්යාලය බී.ආර්. එසේ. රත්නායක මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

6 දි.ලේ. කාර්යාලය ආර්. බී.එම්. ලේ. රාමනායක මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

7 දි.ලේ. කාර්යාලය වයි. පී. එම්. එන්. පතිරාජ මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

8 දි.ලේ. කාර්යාලය ඊ. ඒ. වයි. එම්. කරුනාරත්න මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

9 දි.ලේ. කාර්යාලය ඒ.එම්.එන්. ලේ. අදාසුරිය මිය සං නි දි.ලේ. කාර්යාලය

10 දි.ලේ. කාර්යාලය ජේ.ඩී.එස්.පී. සදමාලි මිය සං නි දි.ලේ. කාර්යාලය

11 දි.ලේ. කාර්යාලය එච්. එන්. පී. ල ේරත් ලමය මා.ස.ස.ස අලව්ව

12 දි.ලේ. කාර්යාලය  ලේ. පී.එසේ. ගුණවර්ධන මා.ස.ස.ස ජ ාල්ගහජෙල

13 දි.ලේ. කාර්යාලය ආර්. සුනන්ද ලේශප්රිය මයා මා.ස.ස.ස කුරුණෑගල

14 දි.ලේ. කාර්යාලය ඩී.ටී.එම්.එසේ.සමන්ත මයා මා.ස.ස.ස
ම වැව ප්රා.ලේ.කා - 

පුත්තලම දිසේරේකය

15 දි.ලේ. කාර්යාලය අයි. එම්. ජී. එම්. කුමාරි මිය සං නි දි.ලේ. කාර්යාලය

16 කුලියාපිටිය-නැජගනහිර ඩී. ජී. ඒ. කුමාරි මිය මා.ස.ස.ස මාවතගම ප්රා.ලේ.කා.

17 කුලියාපිටිය-නැජගනහිර ඩී. ආර්. එන්. ප්රියදර්ශනී මිය සං නි  ඩුෙස්ුෙර- නැජගනහිර

18 වීරඹුලගදර ලේ.එම්. එේ. පී. බණ්ඩාර මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

19 ජ ාල්පිතිගම එම්.පී.එස්. ජේමලාල් මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

20 උඩුබද්දාෙ එච්. එම්. ජේ. එම්. කුමාරි මිය මා.ස.ස.ස කුලියාපිටිය-නැජගනහිර

21 රිදීගම ජේ.බී.එම්. එල්. ඒකනායක මිය මා.ස.ස.ස ඉබ්බාගමුෙ

22 රිදීගම ප්රසාද් වික්රමසිංහ මයා මා.ස.ස.ස රිදීගම

23  ඩුෙස්ුෙර- නැජගනහිර එම්. ඩී. එස්. එස්. විමලරත්න මිය සං නි වීරඹුලගදර

24 ජකාජබයිගජේ එච්.ඩී. එසේ. ඩී. විලේලසේකර මිය මා.ස.ස.ස ගල්ගමුෙ

25 නිකෙැරටිය වයි. එම්. හීන්මැණිලේ මිය මා.ස.ස.ස රස්නායකපුර

26 බිංගිරිය ඩබ්. ඩී. එච්. තලමේ මිය සං නි බිංගිරිය



27 රස්නායකපුර ඩබ්. ඩී. එම්.මේකාන්ති මිය මා.ස.ස.ස ජකාජබයිගජේ

28  ේනල ලේ. ඒ.එම්. එසේ. ලේ. ජයලත් මයා මා.ස.ස.ස  ේනල

29 මාෙතගම එේ. ඩබ්. ඩී.පී ජයවර්ධන මයා මා.ස.ස.ස මාෙතගම

30 අලව්ෙ ලේ. ටී. එසේ. ජයසං  මිය මා.ස.ස.ස අලව්ෙ

31 නාරම්මල ලේ. ඒ. එසේ. ජයසං  මිය මා.ස.ස.ස නාරම්මල

32 කුලියාපිටිය -බටහිර ටී. ඒ. ඒ. ගීතාංජලී මිය මා.ස.ස.ස කුලියාපිටිය -බටහිර

33 කුලියාපිටිය -බටහිර ආර්. ඩී. පී. ල ේමලතා මිය වෘ.මා.නි කුලියාපිටිය -බටහිර

34 මාස්ජ ාත එච්. එම්. ජයරත්න ල ේරත් මයා මා.ස.ස.ස මාස්ජ ාත

35 බමුණාජකාටුෙ ඩබ්.ලේ. ඒ. ඩී. පී විලේසං  මයා මා.ස.ස.ස බමුණාජකාටුෙ

36 මහෙ ලේ. ඒ. මේිකා ජයසං  මිය මා.ස.ස.ස මහෙ

37 අඹේජ ාල එම්. එම්. පී. ආර්. මාරසං  මයා මා.ස.ස.ස අඹේජ ාල

38 මල්ලෙපිටිය ඩබ්. ඒ. එසේ. වා ලලේ මයා මා.ස.ස.ස රිදීගම

39 මල්ලෙපිටිය ආර්. ඩී. ඩි. විලේසං  මයා සං නි මල්ලෙපිටිය

40 ගජේෙත්ත ජී. බී. ඩී. අලබ්රත්න මයා මා.ස.ස.ස ගජේෙත්ත

41 ගජේෙත්ත ලම්නකා දිේරුේි මිය සං නි ජ ාල්පිතිගම

42  ඩුෙස්ුෙර- බටහිර දිනූෂා විජයලතා මිය සං නි  ඩුෙස්ුෙර- බටහිර

43 ජකාටජෙජහර ඒ.එම්.කීර්තිරත්න මයා මා.ස.ස.ස  ප්රා.ජල්. නිකෙැරටිය

44 ඉබ්බාගමුෙ ආර්. ඩී. එසේ. අයි. අමරසං  මිය මා.ස.ස.ස
ගජල්ජෙල-මාතජල් 

දිස්ිේකය

45 ඉබ්බාගමුෙ ජී. එසේ. ලේ. පනාලගාඩ මිය සං නි ඉබ්බාගමුෙ

46 ඇහැටුෙැෙ එේ.පී. එසේ. එන්. පතිරණ මයා සං නි ඇහැටුෙැෙ

47 ොරියජ ාල එච්. ආර්. ටී. වික්රමසං  මයා මා.ස.ස.ස ොරියජ ාල

48 කුරුණෑගල අයි. ටී. අයි. බී. රත්නායක මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

49 ගිරිබාෙ ඩබ්. එම්. එසේ. වාසල මයා - අුරාධපුර දි.ජල්.කා.

50 ගල්ගමුෙ ඩී. එම්. අුෂ්කා චාේදනී මිය සිං නි ජ ාල්පිතිගම

51 ජ ාල්ගහජෙල එම්.ඩි. ඒ. පී ගුණරත්න මිය මා.ස.ස.ස ජ ාල්ගහජෙල

52
කරුෙලගස්ෙැෙ ප්රා.ජල්.කා - 

පුත්තලම දිස්ිේකය
එච්.එම්.ජී.පී.දිල්රුේි මිය සිං නි III ගිරිබාෙ

53
රාජාිංගනය ප්රා/ජල් - 

අුරාධපුර දිස්ිේකය
ඩී. එච්.එම්.එේ කුමාර මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ. කාර්යාලය

54 මාදම්ලේ- ප්රා .ලේ.කා ආර්.එම්.එමි.ශිරේති මිය මා.ස.ස.ස උඩුබේදාව-ප්රා .ලේ.කා

55 දි.ලේ.කා - පුත්තලම එච්.එම්.ටී.එේ.ජහ්රත් මයා මා.ස.ස.ස ලකාටලවල ර

56 ප්රධාන කාර්යාලය ආර්.එම්.ලේ.එච්. ගජනායක මිය සං. නි ම ව



2. කෑගල්ල දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා -කෑගේල එච්. පී.එන් රංජිත් මුගුණුවල මයා වෘ.මා.නි දි.ලේ.කා -කෑගේල

2 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඩබ් ජී ලේ ලසනරත් ගමලේ මයා මා.ස.ස.ස
ජදාම්ජේ ප්රා.ජල්.කා. - 

ගම් හ දිස්ිේකය

3 දි.ලේ.කා -කෑගේල එච්. එම් ජී ල ේරත් මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -කෑගේල

4 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඒ වී අයි එසේ ඉදුනිේ ජයවීර මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -කෑගේල

5 දි.ලේ.කා -කෑගේල එච් ඩී එම් පුෂේපකුමාර මයා මා.ස.ස.ස මාෙනැල්ල-ප්රාා.ජල්.කා

6 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඒ එම් එසේ යූ ලේ ලේමරත්න මයා මා.ස.ස.ස යටියේජතාට-ප්රාා.ජල්.කා

7 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඒ වී උපුේ තිලකිසරි මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -කෑගේල

8 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඒ පී එන් ඒ ආරියරත්න මයා මා.ස.ස.ස කෑගල්ල-ප්රාා.ජල්.කා

9 දි.ලේ.කා -කෑගේල උදයංගනී බණ්ඩාර මිය මා.ස.ස.ස රඹුේකන-ප්රාා.ජල්.කා

10 දි.ලේ.කා -කෑගේල ධම්මිකා ල ේමාි සරිලසේන මිය මා.ස.ස.ස කෑගල්ල-ප්රාා.ජල්.කා

11 දි.ලේ.කා -කෑගේල ජී  ආර් එල් සමරසිංහ ජමනවිය සං නි අරණායක-ප්රාා.ජල්.කා

12 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඩබ් එස් ලේමාලි මිය සං නි රඹුේකන-ප්රාා.ජල්.කා

13 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඩබ් ඒ ආර් ඩී විාජේරත්න මිය සං නි දි.ලේ.කා -කෑගේල

14 මාෙනැල්ල-ප්රාා.ජල්.කා එම් ජේ ඒ සී ජයජස්න මිය මා.ස.ස.ස අරණායක-ප්රාා.ජල්.කා

15 රඹුේකන-ප්රාා.ජල්.කා ජේ එම් සී ජේ මැණිජේ මිය මා.ස.ස.ස
 ේනල ප්රා.ජල්.කා - 

කුරුණෑගල දිස්ිේකය

16 කෑගල්ල-ප්රාා.ජල්.කා ඩබ් ෙසේතා ධම්මිකා මිය මා.ස.ස.ස මාෙනැල්ල-ප්රාා.ජල්.කා

17 ගලිගමුෙ -ප්රාා.ජල්.කා එම් එල් යූ ජේ විජේරත්න මිය මා.ස.ස.ස ෙරකාජ ාල-ප්රාා.ජල්.කා

18 ෙරකාජ ාල-ප්රාා.ජල්.කා ඒ. චන්රානී වීරවර්ධන මිය මා.ස.ස.ස ෙරකාජ ාල-ප්රාා.ජල්.කා

19 රුෙේෙැල්ල-ප්රාා.ජල්.කා එන් ජී එන් ගුණතිලක මයා මා.ස.ස.ස දැරණියගල-ප්රාා.ජල්.කා

20 යටියේජතාට-ප්රාා.ජල්.කා එච් ඒ සී එේ පතිරාජ මයා මා.ස.ස.ස ජදහිඕවිට-ප්රාා.ජල්.කා

21 ජදහිඕවිට-ප්රාා.ජල්.කා ඩී ලේ සනත් ජයවර්ධන මයා මා.ස.ස.ස
බුලත්ජකාහුපිටිය-

ප්රාා.ජල්.කා

22 දැරණියගල-ප්රාා.ජල්.කා එච් එම් එසේ කුමාරසං  මයා මා.ස.ස.ස රුෙේෙැල්ල-ප්රාා.ජල්.කා



23 බුලත්ජකාහුපිටිය-ප්රාා.ජල්.කා ලේ ඒ යු කාන්ති මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -කෑගේල

24 අරණායක -ප්රාා.ජල්.කා ජී සාගරිකා ගුණමුනි මිය මා.ස.ස.ස ගලිගමුෙ -ප්රාා.ජල්.කා

3. හේබන්දතාොට දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට පී.සී.එන්. සමරසං  මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

2 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට ආර්.ඡී. එසේ. ඉන්දික මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා  ම්බන්ලතාට

3 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට එම්.වයි.ශිලරෝමනී මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

4 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට එම්.බී.ඡී.ප්රියදර්ශනී මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා වීරකැටිය

5 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට ඊ.සී.නිලන්ති මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

6 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට ලේ.ඒ.ඩී.ලයනේ මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

7 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට ආර්.ලේ.විමලරත්න මයා වෘ.මා. නි ප්රා.ලේ.කා තංගේල

8 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට පි.ල ේමාමාලනී මිය වෘ.මා. නි ප්රා.ලේ.කා තංගේල

9 දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට ඊ.එේ.බන්දුලරාම මයා වෘ.මා. නි දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

7 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ඡී.ඒ.සුලර්කා ලමනවිය සං.නි. දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

8 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES පී.ඡී.ඩබ්.එසේ.පුෂේපකාන්ති මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

9 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ඩබ්.ඩී.ඒ.රත්නසරි මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

10 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ආර්.ඩබ්.ආර්.එන්.ප්රියදර්ශනී මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

11 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ලේ. නීලාකාන්ති මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

12 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ලේ.පී.ල ට්ටටිආරච්ි මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා අම්බලන්ලතාට

13 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES ඊ.එසේ.ලරෝහිත ඒකනායක මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා   ලබිඅත්ත

14 ප්රා.ලේ. කා තංගේල PES එම්.ඩී.ආර්.අලබ්වර්ධන මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

16
ප්රා.ලේ.කා 

අගුණලකාලපැලැසේස
ඩී.ඒ.අඡිත් මයා මා.ස.ස.ස අගුණලකාළපැසේස

19 ප්රා.ලේ.කා   ලබිඅත්ත එච්.ඩබ්.ලේ. නීේල ේවා මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා   ලබිඅත්ත



21 ප්රා.ලේ.කා ඔලක ් ේලවල ඩබ්.ඡී.ඩබ්.චතුරාණි මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා ඔලක ් ේලවල

23 ප්රා.ලේ.කා වීරකැටිය ඒ.පී.එන්.ප්රසාදි මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා වීරකැටිය

25 ප්රා.ලේ.කා කටුවන ඩබ්.එේ.පියලසේන මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා. කටුවන

27 ප්රා.ලේ.කා තංගේල ආර්.ලේ.එන්.දමයන්ති මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. වලසේමුේල

28 ප්රා.ලේ.කා තිසේසම ාරාමය එසේ.රුබසං  ලමනවිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා තිසේසම ාරාමය

29 ප්රා.ලේ.කා  ම්බන්ලතාට ඩබ්.එච්.එේ.පේමණී මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

31 ප්රා.ලේ.කා වලසේමුේල ඩබ්.ආර්.පී.කුමාර මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  ම්බන්ලතා ට

32 ප්රා.ලේ.කා සූරියවැව ශ්රියානි ලර්ණුකා මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා සූරියවැව

33 ප්රා.ලේ.කා ලුණුගම්ලවල ර ලේ.ලේ.වී.එන්.ශ්රීමාි මිය සං.නි. ප්රා.ලේ.කා ලුණුගම්ලවල ර

4. මාතර දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 ප්රා.ජල්.කා -දිේෙැල්ල ජරාෂාේ චේදන ජයජකාඩි මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

2 ප්රා.ජල්.කා -අකුරැස්ස එච්. ජී.කුමුදුනී මා.ස. සිං.ස පිටබැද්දර ප්රා.ජල්.කා

3 ප්රා.ජල්.කා -මාලිම්බඩ පී.එම්.ඩී. ජරෝහණ මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -මාලිම්බඩ

4 ප්රා.ජල්.කා -මාලිම්බඩ සුජී ඉේදිකා සූරියආරච්ි මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

5 ප්රා.ජල්.කා -ෙැලිපිටිය යු.ඩී.ප්රියිංගිකා මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -කඹුරුපිටිය

6 ප්රා.ජල්.කා -තිහජගාඩ ටී.ඩී.දළදාෙත්ත මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -මුලටියන

7 ප්රා.ජල්.කා -මුලටියන ජේ.ඒ. චේරසරි මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -තිහජගාඩ

8
ප්රා.ජල්.කා -මාතර 

කඩෙත්සතර
ඩබ්.ජී. නදී ා ශ්යාමලී මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -ජදවිුෙර

9 ප්රා.ජල්.කා -කඹුරුපිටිය එම්.ඒ.එස්. පුෂ් කාේති මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -ෙැලිපිටිය

10 ප්රා.ජල්.කා -ෙැලිගම පී.එස්. කඩජහට්ටටිජේ මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

11 ප්රා.ජල්.කා -හේමණ ඒ.ඒ චේරදාස මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -හේමණ

12 ප්රා.ජල්.කා -පිටබැද්දර එම්.ආර්. විජේසිංහ මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

13 ප්රා.ජල්.කා -අතුරලිය ජේ.ජේ. නිහාල් මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -කිරිේද

14 ප්රා.ජල්.කා - ස්ජගාඩ ජේ.ඒ.එල්. නිජම්ෂා සාගරිකා සිං.නි ප්රා.ජල්.කා - ස්ජගාඩ

15 ප්රා.ජල්.කා -ජකාටජ ාල ජී.ඒ.එස්.පී.කරුණාසරි මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -ජකාටජ ාල



16 ප්රා.ජල්.කා -කිරිේද සී.එේ.ජහට්ටටිආරච්ි මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා -අතුරලිය

17 ප්රා.ජල්.කා -ජදවිුෙර එම්.ඩී. ප්රියෙර්ධන මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

18 දි.ජල්.කා.-මාතර ඩබ්.සී.ඩී. කුමාර මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

19 දි.ජල්.කා.-මාතර එල්.ජී.ජේමසරි මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

20 දි.ජල්.කා.-මාතර එේ.ඩී.දිස්නා මා.ස. සිං.ස ප්රා.ජල්.කා. අකුරැස්ස

21 දි.ජල්.කා.-මාතර එච්.ආර්. නදි චූලාිංගනී මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

22 දි.ජල්.කා.-මාතර ඩබ්.ජී.ඉේදු නිරිංජලා මා.ස. සිං.ස දිේෙැල්ල ප්රා.ජල්.කා.

23 දි.ජල්.කා.-මාතර සී.එම්.එච්. ලියනජේ මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

24 දි.ජල්.කා.-මාතර එේ.එස්. සමරවික්රම මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

25 දි.ජල්.කා.-මාතර ප්රදීපිකා සූරියආරච්ි මා.ස. සිං.ස
ප්රා.ජල්.කා -මාතර 

කඩෙත්සතර

26 දි.ජල්.කා.-මාතර එච්.ඩී.ශ්යාමි නදීශ්ා ආරියජස්න සිං.නි දි.ජල්.කා.-මාතර

27 දි.ජල්.කා.-මාතර  ප්රියේත විජේගුණජස්කර ෙෘ.මා.නි දි.ජල්.කා.-මාතර

28 දි.ජල්.කා.-මාතර ජේ.ජේ.පී. ද්මසරි ෙෘ.මා.නි දි.ජල්.කා.-මාතර

29 දි.ජල්.කා.-මාතර සී. කුලසිංහ මිය මා.ස. සිං.ස දි.ජල්.කා.-මාතර

30 දි.ජල්.කා.-මාතර ටී.එච්.ජනිත තිලනාත් ෙෘ.මා.නි දි.ජල්.කා.-මාතර

31 දි.ජල්.කා.-මාතර ජේ.ජේ.වීරතුිංග ෙෘ.මා.නි ප්රා.ජල්.කා -ෙැලිගම

32 දි.ජල්.කා. ගාල්ල ඩබ් වී පී රවීේර කුමාර ඩයස් මයා ෙෘ.මා.නි
ප්රා.ජල්.කා -මාතර 

කඩෙත්සතර

5. ගාල්ල දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ලරාෂාන්ත ලබෝපලේ වෘ.මා.නි දි.ජල්.කා-ගාල්ල

2 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ඩබ් වී පී රවීේර කුමාර ඩයස් මයා වෘ.මා.නි මාතර කඩෙත්සතර

3 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ඩී එච් ජී එසේ ගුණවර්ධන මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා-ගාල්ල

4 දි.ජල්.කා-ගාල්ල එච් ඩී ඩබ් දීපිකා මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා-ගාල්ල

5 දි.ජල්.කා-ගාල්ල එච් එේ පී රත්නවීර මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා-ගාල්ල

6 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ප්රාර්ථනා රත්නායක මා.ස.ස.ස හබරාදූෙ- ප්රා.ජල්.කා

7 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ඩී ලේ තිලේසරි මා.ස.ස.ස බද්ජද්ගම- ප්රා.ජල්.කා

8 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ටී පී ලේ රුවන් පතිරණ මා.ස.ස.ස ජගෝණාපීුෙල- ප්රා.ජල්.කා



9 දි.ජල්.කා-ගාල්ල එච්.ඩබ්.ඩී.සී.ල ට්ටටිවත්ත මා.ස.ස.ස අේීමණ- ප්රා.ජල්.කා

10 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ඒ ඒ පී ඩී අමරසං මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා-ගාල්ල

11 දි.ජල්.කා-ගාල්ල ලේ.ලේ.පී. කුමාරි මා.ස.ස.ස කඩෙත්සතර

12
ගාල්ල කඩෙත්සතර - 

ප්රා.ජල්.කා
ඩබ් පී ඉලනෝකා චාන්දනී මා.ස.ස.ස හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා

13 ජබේජතාට-ප්රා. ජල්.කා වාසනා උදයංගනි මා.ස.ස.ස ජබේජතාට- ප්රා.ජල්.කා

14 ජබේජතාට-ප්රා. ජල්.කා ඩබ්  ක්රිෂාන්ති මිය මා.ස.ස.ස ජබේජතාට - ප්රා.ජල්.කා

15 කරේජදනිය- ප්රා.ජල්.කා ඩී ටී කුමාරි උදය බණ්ඩාර මා.ස.ස.ස කරේජදනිය- ප්රා.ජල්.කා

16 නාජගාඩ- ප්රා.ජල්.කා එච් ලේ සී කාන්ති මා.ස.ස.ස නාජගාඩ- ප්රා.ජල්.කා

17 ඇල්පිටිය- ප්රා.ජල්.කා ඩබ් එසේ ප්රලමෝදනී මා.ස.ස.ස
ෙැලිවිටිය-දිවිතුර- 

ප්රා.ජල්.කා

18 නියාගම- ප්රා.ජල්.කා ලේ ඒ අනුෂා ප්රියන්ති මා.ස.ස.ස නියාගම- ප්රා.ජල්.කා

19 ජනළුෙ- ප්රා.ජල්.කා එච්.ඒ අයි.පුබුදුනී සං නි III ජනළුෙ- ප්රා.ජල්.කා

20 යේකලමුල්ල- ප්රා.ජල්.කා සුදම්මිකා කුලසං මා.ස.ස.ස යේකලමුල්ල- ප්රා.ජල්.කා

21 බලපිටිය - ප්රා.ජල්.කා ලේ ලේ කීර්තිකා ද සේවා මා.ස.ස.ස අම්බලේජගාඩ- ප්රා.ජල්.කා

22 තෙලම- ප්රා.ජල්.කා යූ ජී එම් රංගන සං නි III තෙලම- ප්රා.ජල්.කා

23 ජගෝණාපීුෙල- ප්රා.ජල්.කා   ඩබ්.ඒ. ඡී.ලේ. ව්ලේසං මා.ස.ස.ස හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා

24 ජබෝජ  ජ ාද්දල-ප්රා.ජල්.කා රුවනි ගුණලසේකර මිය මා.ස.ස.ස
ජබෝජ  ජ ාද්දල-

ප්රා.ජල්.කා

25 බද්ජද්ගම- ප්රා.ජල්.කා ඩබ් ඩබ් සී සංජීවන මයා මා.ස.ස.ස ෙදුරඹ- ප්රා.ජල්.කා

26 හබරාදූෙ -ප්රා.ජල්.කා බී එන් ආර් පී නානායේකාර මිය මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා-ගාල්ල

27 හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා ටී.එච්. පී. යු. ලේමිණි සං නි III රත්ගම- ප්රා.ජල්.කා

28 හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා එන්.යු.නාරයන සං නි III මාදම් ාගම- ප්රා.ජල්.කා

29 අේීමණ- ප්රා.ජල්.කා පී.ලේ.නිලත්ත ලරෝ ණ මා.ස.ස.ස අේීමණ- ප්රා.ජල්.කා

31 ෙැලිවිටිය-දිවිතුර- ප්රා.ජල්.කා ඊ ඒ ඉන්දිකා ප්රීතිමාි සං නි III ඇල්පිටිය- ප්රා.ජල්.කා

32 අම්බලේජගාඩ- ප්රා.ජල්.කා රුිර ලමන්ඩිසේ මා.ස.ස.ස බලපිටිය- ප්රා.ජල්.කා

33 ඉමදූෙ - ප්රා.ජල්.කා ලේ.ඡී. වත්සලා අමාි මා.ස.ස.ස ඉමදූෙ - ප්රා.ජල්.කා

34 බද්ජද්ගම- ප්රා.ජල්.කා ඩබ් ඩබ් සී සංජීවන මයා මා.ස.ස.ස ෙදුරඹ ප්රා.ජල්.කා

35 හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා ටී.එච්. පී. යු. ලේමිණි සං නි III රත්ගම ප්රා.ජල්.කා.

36 හිේකඩුෙ- ප්රා.ජල්.කා එන්.යු.නාරයන සං නි III මාදම් ාගම ප්රා.ජල්.කා.



6. මහනුවර දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 ප්රා.ජල්.කා -ගගෙටජකෝරලය ලේ. එම්. ඊ.ලේ. ජයසුන්දර මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. මහුෙර

2 ප්රා.ජල්.කා -කුණ්ඩසාජල් ඩී. එම්. අයි. කුමාරි ස.නි  ේවිල ප්රා.ජල්.කා

3 ප්රා.ජල්.කා - ාතදුම්බර ඩබ්. එම්.එන්.බී. විලේරත්න මා.ස.ස.ස පූජාපිටිය ප්රා.ජල්.කා

4 ප්රා.ජල්.කා - ේවිල ලේ. ඩබ්. පතිරණ මා.ස.ස.ස

ප්රා.ජල්.කා -

ගගෙටජකෝරලය / කඩෙත් 

සතර

5 ප්රා.ජල්.කා - ේවිල ඩබ්.පී. සී. එන්. වීරලකෝන් ස.නි  ාතදුම්බර ප්රා.ජල්.කා.

6 ප්රා.ජල්.කා -යටිුෙර ඩී. එච්. එම්. දයානන්ද මා.ස.ස.ස

ප්රා.ජල්.කා -

ගගෙටජකෝරලය / කඩෙත් 

සතර

7 ප්රා.ජල්.කා -උඩුුෙර ඩබ්. එම්.රාජරත්න මා.ස.ස.ස උඩ ළාත ප්රා.ජල්.කා.

8 ප්රා.ජල්.කා -උඩ ලාත ඩී.ලේ. ජී. ඒ ලේ  අලබ්සං මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා -උඩුුෙර

9 ප්රා.ජල්.කා -ජදාළුෙ ලේ. පී. ඇතුගල මා.ස.ස.ස
ගඟඉහළජකෝරළය 

ප්රා.ජල්.කා.

10 ප්රා.ජල්.කා - ාතජහ්ොහැට ඒ. එම්. එසේ.එසේ. බී. ආතාවුද ස.නි යටිුෙර ප්රා.ජල්.කා.

11 ප්රා.ජල්.කා -ජදල්ජතාට ප්රා.ලේ.කා -උඩපලාත මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා -උඩුුෙර

12 ප්රා.ජල්.කා -මැදදුම්බර ආර්. එම්.සී. රණතුංග මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. මහුෙර

13 ප්රා.ජල්.කා -උඩුදුම්බර සී. ලේ. ල ේරත් ස.නි උඩුදුම්බර ප්රා.ජල්.කා.

14 ප්රා.ජල්.කා -මිනිජේ ආර්. එම්. ජගත් ලේමතිලක මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා -මිනිජේ

15 ප්රා.ජල්.කා -අකුරණ සී. ලේ. චන්දුලසෝම මා.ස.ස.ස තුම් ජේ ප්රා.ජල්.කා.

16 ප්රා.ජල්.කා -පූජාපිටිය ඩබ්. ඩබ්. ඩී. ලේ.එසේ. තලගුලණ් මා.ස.ස.ස අකුරණ ප්රා.ජල්.කා.

17 ප්රා.ජල්.කා -හාරිස් ත්තුෙ එසේ. පත්මිණී මා.ස.ස.ස මැදදුම්බර ප්රා.ජල්.කා.

18 ප්රා.ජල්.කා -තුම් ජේ එන්.ජී. එසේ. දමයන්ති කුමාරි මා.ස.ස.ස ජදල්ජතාට ප්රා.ජල්.කා.

19 ප්රා.ජල්.කා -හතරලියද්ද ඒ. එම්. අලබ්සං ස.නි දි.ජල්.කා. මහුෙර

20
ප්රා.ජල්.කා -

ගගඉහළජකෝරලය
බී. ඩී. ජී. පී. ජයසං මා.ස.ස.ස

 ස්බාජල්ජකෝරළය 

ප්රා.ජල්.කා.

21
ප්රා.ජල්.කා. -  ස්බාජේ 

ජකෝරළය / නාෙලපිටිය
ඩබ්.ඒ.ජී.ඩී.වීරසං  මිය මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. මහුෙර

22 දි.ජල්.කා- මහුෙර ඩබ්. එම්. එසේ.ලේ. විලේසුන්දර මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා -ජදාළුෙ

23 දි.ජල්.කා- මහුෙර ඊ. එම්. ඩබ්. ලේ. ගුණරත්න ස.නි මැදදුම්බර ප්රා.ජල්.කා.

24 දි.ජල්.කා- මහුෙර එම්. ජී. එේ. ඔලබ්ලසේකර ස.නි හාරිස් ත්තුෙ ප්රා.ජල්.කා.

25 දි.ජල්.කා- මහුෙර එම්. ජී. ජී.එසේ.ලේ. ගුණතිලක ස.නි පූජාපිටිය ප්රා.ජල්.කා



26 දි.ජල්.කා- මහුෙර ලේ.ටී. එන්. ලකාඩිතුවේකු මා.ස.ස.ස  ාතජහ්ොහැට ප්රාා.ජල්.කා.

27 දි.ජල්.කා- මහුෙර ආර්.එම්. එන්. ඩබ්. බණ්ඩාර මා.ස.ස.ස කුණ්ඩසාජල් ප්රා.ජල්.කා.

28 දි.ජල්.කා- මහුෙර වයි. ජි. පී. ආර්. විමලදාස ස.නි තුම් ජේ ප්රා.ජල්.කා.

29 දි.ජල්.කා- මහුෙර පී. බී. ජී. යූ. වනිගලසේකර මා.ස.ස.ස හතරලියැද්ද ප්රා.ජල්.කා.

30 දි.ජල්.කා- මහුෙර එච්. ජයන්ති ස.නි දි.ජල්.කා. මහුෙර

31 දි.ජල්.කා- මහුෙර පී.එච්.එසේ. අරුණ ශාන්ත ස.නි දි.ජල්.කා. මහුෙර

7. මාතදල් දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ජල්.කා -මාතජල් අයි. එම්. ඩී. ඒ. බී. රත්විට දි ස නි දි.ජල්.කා. - මාතජල්

2 දි.ජල්.කා -මාතජල් ටී. ජී. ඩී. නිලන්ති ඒකනායක වෘ.මා.නි දි.ජල්.කා. - මාතජල්

3 දි.ජල්.කා -මාතජල් එසේ. ආර්. සුභසං මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා - උකුජෙල

4 දි.ජල්.කා -මාතජල් එම්. ඩී. ජී. ජී. විපුලසරි සං නි දි.ජල්.කා. - මහුෙර

5 දි.ජල්.කා -මාතජල් ලේ. ජී. එසේ. තලවතුර මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා.  ල්ජල්ජ ාල

6 දි.ජල්.කා -මාතජල් ලේ. පී. ඩි. කුමාරපතිරණ සං නි දි.ජල්.කා. - මාතජල්

7 දි.ජල්.කා -මාතජල් ඩබ්. ඒ. ආර් ඩී බණ්ඩාර සං නි දි.ජල්.කා. - මාතජල්

8 දි.ජල්.කා -මාතජල් ආර්. එසේ. එසේ. රාජපේෂ මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා. කුණ්ඩසාජල්

9 දි.ජල්.කා -මාතජල් එසේ. වත්ලත්ලගදර මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. - මාතජල්

10 උකුජෙල-ප්රාා.ජල්.කා ඩී. ඩී. ජී. ඩී. නින්ද සරිලසේන මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. - මාතජල්

11  ල්ජල්ජ ාල-ප්රාා.ජල්.කා ඩී එම් එසේ එන් බි ද නක මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා. - මාතජල්

12 රත්ජතාට-ප්රාා.ජල්.කා එච් එම් සී ලේ ල ේරත් සං නි යටෙත්ත ප්රා.ජල්.කා.

13
අඹේගග ජකෝරලය-

ප්රාා.ජල්.කා
ඒ.ජී.එන්.ඩී. පුෂේපමාලී සං නි

අඹේගග ජකෝරලය-

ප්රාා.ජල්.කා

14 ලේගල-ප්රාා.ජල්.කා බී.ජී.එසේ. එසේ.ධර්මලසේකර සං නි නාඋල-ප්රාා.ජල්.කා

15 නාඋල-ප්රාා.ජල්.කා එච්. එම්. පී. ජී. එසේ. ලේ. පටබැදිලේ මා.ස.ස.ස ලේගල-ප්රාා.ජල්.කා

16 විල්ගමුෙ-ප්රාා.ජල්.කා ඊ.ඩබ්.ආර්. ඩී. එලගාඩවිතාන සං නි විල්ගමුෙ-ප්රාා.ජල්.කා



17 මාතජල්-ප්රාා.ජල්.කා එසේ.එච්.එන්. කුමාර මා.ස.ස.ස මාතජල්-ප්රාා.ජල්.කා

18 යටෙත්ත-ප්රාා.ජල්.කා ලේ. ඒ.එසේ. ලේ.මැණිලේ මා.ස.ස.ස රත්ජතාට-ප්රාා.ජල්.කා

19 ගජල්ජෙල-ප්රාා.ජල්.කා ආර්.බී. ඉලංගසං මා.ස.ස.ස උකුජෙල-ප්රාා.ජල්.කා

20 දඹුල්ල-ප්රාා.ජල්.කා එච්. එම්. කරුනාරත්න සං නි දඹුල්ල-ප්රාා.ජල්.කා

21
ඉබ්බාගමුෙ ප්රාා.ජල්.කා - 

කුරුණෑගල දිස්ිේකය
ආර්. ඩී. එස්. අයි. අමරසිංහ මිය මා.ස.ස.ස ගජල්ජෙල-ප්රාා.ජල්.කා

8. දමාණරාගල දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 ප්රා.ලේ.කා - ලමාණරාගල ලේ.එම්.මංගිකා මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - ලමාණරාගල

2 ප්රා..ලේ.කා - බුත්තල ඩබ්.එම්.ආරියරත්න මිය මා.ස.ස.ස ප්රා..ලේ.කා - බුත්තල

3 ප්රා.ලේ.කා - වැේලවාය යූ.ඩබ්.ඩී.ලේමරත්න මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - වැේලවාය

4 ප්රා.ලේ.කා - බිබිල ඩී.එම්.චන්රාවතී මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - මැදගම

5 ප්රා.ලේ.කා - මැදගම ඒ.එච්.සී.බණ්ඩාර මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - බිබිල

6 ප්රා.ලේ.කා - කතරගම ඒ.වික්රමසං  මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - කතරගම

7 ප්රා.ලේ.කා - ලසවනගල එම්.එේ.ලේමරත්න මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා - ලසවනගල

8 ප්රා.ජල්.කා - සයඹලාේඩුෙ ලේ.එම්.ඩබ්.බණ්ඩාර සං නි III ප්රා.ජල්.කා - සයඹලාේඩුෙ

9 ප්රා.ජල්.කා -තණමල්විල යු.පී.ලර්ණුකා මිය සං නි ප්රා.ජල්.කා -තණමල්විල

10  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල ලේ.එච්.දීපා කුමාරි මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්.කා - බඩල්කුඹුර

11  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල ඩී.එම්.පියලසේන මයා මා.ස.ස.ස  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

12  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල එච්.එම්.එන්.ලේ.ලේ ල ේරත් මයා සං නි III  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

13  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල ආර්.එම්.එසේ.ලේ.ජයලස ් ේන මයා මා.ස.ස.ස  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

14  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල එච්.එම්.එම්.පී.ශයාමලී මිය සං.නි.  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

15  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල ඩබ්.එම්.එසේ.ලේ.ලසේනාරත්න මයා මා.ස.ස.ස  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

16  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල ඩි.එම්.ගුණවර්ධන මයා වෘ.මා. නි  දි.ලේ.කා - ලමාණරාගල

17 ප්රා.ජල්.කා - ස්සර ලසේතා ජේ මැද්ජදජ ාළ ස.නි
ප්රා.ජල්.කා මඩුල්ල - 

ජමාණරාගල  දිස්ිේකය



9. බදුල්ල දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 ප්රා.ජල්.කා -බණ්ඩාරජෙල එසේ.එම්.එන්.සුභසං  මිය මා.ස.ස.නි දි.ජල්.කා. බදුල්ල

2 ප්රා.ජල්.කා -කේදකැටිය එස්.ඒ.එස්. ෙසේතජස්න ස.නි ප්රා.ජල්.කා -කේදකැටිය

3 ප්රා.ජල්.කා -මහියිංගනය එච්.එම්.ආර්. ශ්ාමා සමරසිංහ ස.නි ප්රා.ජල්.කා -මහියිංගනය

4 ප්රා.ජල්.කා -ලුණුගල ටී. එම්. සී. කිත්සරි ස.නි ප්රා.ජල්.කා -රිදීමාලියද්ද

5 ප්රා.ජල්.කා -ඌෙ  රණගම ඩී. එම්. ඩී. රාජ ේෂ ස.නි ප්රා.ජල්.කා -ඌෙ  රණගම

6 ප්රා.ජල්.කා -හපුතජල් ආර්. එම්. ටී.ජේ. කමලකර ස.නි ප්රා.ජල්.කා -හපුතජල්

7 ප්රා.ජල්.කා -ජසාරනාාජතාට ජේ.ඩී. ගුණෙර්ධන ස.නි ප්රා.ජල්.කා -බදුල්ල

8 ප්රා.ජල්.කා - ඇල්ල ඩී. එම්. ජගත් දිසානායක ස.නි ප්රා.ජල්.කා - ඇල්ල

9 ප්රා.ජල්.කා -හාලිඇල ශ්ානාස් මිරිසා ස.නි ප්රා.ජල්.කා -හාලිඇල

10 ප්රා.ජල්.කා -රිදීමාලියද්ද ජී.ඩී.ජී. නේද කුමාර ස.නි ප්රා.ජල්.කා - ලුණුගල

11 ප්රා.ජල්.කා -බදුල්ල ඩී.එම්. ස්ෙර්ණතිලක ස.නි ප්රා.ජල්.කා - හල්දුම්මුල්ල

12 ප්රා.ජල්.කා - ස්සර ලසේතා ජේ මැද්ජදජ ාළ ස.නි
ප්රා.ජල්.කා මඩුල්ල - 

ජමාණරාගල  දිස්ිේකය

13 ප්රා.ජල්.කා - ෙැලිමඩ බී.පී.ටී.එම්. ජ ජර්රා ස.නි ප්රා.ජල්.කා - ෙැලිමඩ

14 දි.ජල්.කා- බදුල්ල බී. එම්.ජේ. එේ. බස්නායක ස.නි ප්රා.ජල්. ජසාරණාජතාට

15 දි.ජල්.කා- බදුල්ල ජේ.ඒ. ශ්ාේති සීලරත්න ෙෘ.මා.නි. දි.ජල්.කා- බදුල්ල

16 දි.ජල්.කා- බදුල්ල ඒ. එම්.ආර්.එස්. ඒ බණ්ඩාර මා.ස.ස.නි දි.ජල්.කා- බදුල්ල

10. රත්නපුර දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 ඇහැලියජගාඩ-ප්රාා.ජල්.කා එේ එල් ඒ ජී ජේ මුණිදාස මිය මා.ස.ස.ස කුරුවිට-ප්රාා.ජල්.කා

2 කුරුවිට-ප්රාා.ජල්.කා බී ඒ සී රාජකරුණා මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -රත්නපුර

3 රත්නපුර-ප්රාා.ජල්.කා අජිත් ප්රියංකර නන්දලසේන මයා මා.ස.ස.ස ඇහැලියජගාඩ-ප්රාා.ජල්.කා

4 ඇල ාත-ප්රාා.ජල්.කා බී ලේ එන් බුලත්සං ල මිය මා.ස.ස.ස ඇල ාත-ප්රාා.ජල්.කා

5 කිරිඇල්ල -ප්රාා.ජල්.කා පී එම් නිරංජී මිය සිං නි III දි.ලේ.කා -රත්නපුර



6 අයගම -ප්රාා.ජල්.කා ජදනිතා චාමලී දමයේති මිය සිං නි III අයගම -ප්රාා.ජල්.කා

7 කලොන-ප්රාා.ජල්.කා එන් ඒ ලේ ඩබ් නේලලපරුම මිය මා.ස.ස.ස කලොන-ප්රාා.ජල්.කා

8 නිවිතිගල -ප්රාා.ජල්.කා ජේ වී සී එල් විජේගුණරත්න මයා මා.ස.ස.ස නිවිතිගල -ප්රාා.ජල්.කා

9  ැල්මඩුල්ල -ප්රාා.ජල්.කා එච් ලේ එසේ නිර්මලා මිය සිං නි III  ැල්මඩුල්ල -ප්රාා.ජල්.කා

10 කහෙත්ත -ප්රාා.ජල්.කා එම් ඒ නිලුෂා චතුරාණි මිය සිං නි III ජගාඩකජෙල-ප්රාා.ජල්.කා

11 ජගාඩකජෙල-ප්රාා.ජල්.කා ඩී බී විලේතුංග මයා සිං නි III කහෙත්ත -ප්රාා.ජල්.කා

12 ඇඹිලිපිටිය -ප්රාා.ජල්.කා එන් ඒ රමයලතා මිය මා.ස.ස.ස ඇඹිලිපිටිය -ප්රාා.ජල්.කා

13 ජකාජළාේන-ප්රාා.ජල්.කා ඩබ් ජයසරි මයා මා.ස.ස.ස ජකාජළාේන-ප්රාා.ජල්.කා

14 ෙැලිජගජ ාළ-ප්රාා.ජල්.කා එම් ඒ පී ජී කුමාරි ජමය මා.ස.ස.ස ෙැලිජගජ ාළ-ප්රාා.ජල්.කා

15 බලිංජගාඩ-ප්රාා.ජල්.කා ජේ ඩබ් එම් අයිරාිංගනී මිය මා.ස.ස.ස ඕ නායක-ප්රාා.ජල්.කා

16 ඕ නායක-ප්රාා.ජල්.කා ඩබ් ඩී එස් ප්රියේති මිය මා.ස.ස.ස බලිංජගාඩ-ප්රාා.ජල්.කා

17 කල්ජතාට-ප්රාා.ජල්.කා එම් ජී එම් ඩී මඩලගම මිය සිං නි III කල්ජතාට-ප්රාා.ජල්.කා

18 ඉඹුල්ජේ-ප්රාා.ජල්.කා තුජා  ල්ලියගුරු මිය මා.ස.ස.ස ඉඹුල්ජේ-ප්රාා.ජල්.කා

19 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ඊ වී ජී ඔපිටකුඹුර මයා වෘ.මා.නි. දි.ලේ.කා -රත්නපුර

20 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ඒ ජී එල් ඒ  ත්ජබ්රිය මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -රත්නපුර

21 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ඒ එේ තිලකරත්න මයා සිං නි III දි.ලේ.කා -රත්නපුර

22 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ඒ එේ සමේති නාරිංජගාඩ මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -රත්නපුර

23 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ජී බී සුජිො මල්කාේති මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -රත්නපුර

24 දි.ලේ.කා -රත්නපුර
එල් එේ ජි ස ප්රාසාදිනී පියජසෝම 

මිය
සිං නි III දි.ලේ.කා -රත්නපුර

25 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ආර් පී මංගිකා මිය සිං නි III ඇහැලියජගාඩ-ප්රාා.ජල්.කා

26 දි.ලේ.කා -රත්නපුර ඩී පී වීරලකෝන් මිය මා.ස.ස.ස කුරුවිට-ප්රාා.ජල්.කා



11. Batticola District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 Dis. Sec.-Batticaloa Mrs. P. Theiventhirakumary
HRDA-

Coordinator

Manmunai west / 

Vavnathiv

2 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. T . Surenthiran HRDO
Kunchaveli Divi. Se. 

(trincomalee)

3 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. T . Sugirthanantharajah HRDO Dis. Sec.-Ampara

4 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. T. Ragavan HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

5 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. Y. Sukirtharajah HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

6 Dis. Sec.-Batticaloa Mrs. M. Meenampikai HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

7 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. M.T.M. Azmy Thajudeen HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

8 Dis. Sec.-Batticaloa Mr.A.R.M. Fazil HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

9 Dis. Sec.-Batticaloa Mr.U . Sureshkumar HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

10 Dis. Sec.-Batticaloa Mr.V. Thiruaanantharasa HRDO Dis. Sec.-Batticaloa

11 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. A Karunakaran HRDA Dis. Sec.-Batticaloa

12 Dis. Sec.-Batticaloa Mr.S. Sujanthan DO verugal (trinco)

13
Manmunai-North 

Batticaloa
Mrs P. Jamuna HRDA Eravur Pattu-Chenkalady

14
Manmunai-North 

Batticaloa
Mrs.M. Pirasalini DO

Manmunai North - DS -

Batticaloa

15 Koralai Pattu South- Kiran Mr. K. Thisan HRDA
Koralai Pattu South- 

Kiran

16
Manmunai South & Eruvil 

Pattu -Kaluwanchikudy
Mr. K. Ravinthiran HRDA

Manmunai South & 

Eruvil Pattu -

Kaluwanchikudy

17
Manmunai South & Eruvil 

Pattu -Kaluwanchikudy
Mrs. A. Mahasoody DO

Manmunai South & 

Eruvil Pattu -

Kaluwanchikudy

18 Eravur Pattu-Chenkalady Mr. W. Michael Collin HRDA Eravur Pattu-Chenkalady

19 Porathivu Pattu-Vellavelly Mr.K. Pageerathan HRDA
Porathivu Pattu-

Vellavelly



20 Kattankudy Mrs. S . Selvamalar HRDA Kattankudy

21 Koralai Pattu Central Mr.S.L. Mohomad Sibly HRDA
Koralai Pattu Central-

Valaichenai

22
Manmunai South West -

Paddipalai
Mrs. V. Kokila HRDA

Manmunai South West -

Paddipalai

23
Manmunai West-

Vavunathivu
Mr. L. Kamalanathanan HRDA Dis. Sec.-Batticaloa

24 Eravur Town Mr. T. Paskar HRDA Eravur Town

25
Manmunai Pattu-

Arayampathy
Mrs. J. Shivani HRDA

Manmunai Pattu-

Arayampathy

26 Koralai Pattu -Valaichenai Mr. A.M. Ajwath -
Koralai Pattu -

Valaichenai

27
Koralai Pattu North-

Vakarai
Mr. A.B.M. Faizal HRDA

Koralai Pattu North-

Vakarai

28
Koralai Pattu west- 

Oddamavadi
Mrs. S. Kokila HRDA

Koralai Pattu west- 

Oddamavadi

12. Trincomalee District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 Distric Secratariat I. Mubarak HRDA Distric Secrataria

2 Distric Secratariat A.H. Hilmiya DO Morawewa

3 Muthur Jaseena Fahmy HRDA Muthur

4 Thambalagamuwa T Purapananthan HRDA Thambalagamuwa

5 Padavisripura G.A. Nihal Nandasiri HRDA Padavisripura

6 Seruvila N Anujan DO Seruvila

7 Kinniya M.F.M. Fazil DO
Distric secratariat 

Ampara

8 Verugal S.M. Ajwath DO
Koralai Pattu -

Valaichenai

9 Morawewa N.M. Aslam DO
Distric secratariat 

Trincomalee

10 Dis. Sec.-Batticaloa Mr. T . Surenthiran HRDO
Kunchaveli Divi. Se. 

(trincomalee)



13. දකාළඹ දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා - ලකාළඹ සී.පී. වීරරත්න මිය මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා - ජකාළඹ

2 දි.ලේ.කා - ලකාළඹ එසේ.ඩී.එන්.සී. පියතිසේසමයා මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා - ජකාළඹ

3 දි.ලේ.කා - ලකාළඹ ඩබ්.එම්.ලේ. බණ්ඩාර මයා සිං නි III දි.ජල්.කා - ජකාළඹ

4 දි.ලේ.කා - ලකාළඹ ඩී.එම්.එන්. දමයන්ති මිය මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා - ජකාළඹ

5 කඩුජෙල ප්රා.ජල්.කා ටී.ජී.අරුණකාේති මිය මා.ස.ස.ස කඩුජෙල ප්රා.ජල්.කා

6  ාදුේක ප්රා.ජල්.කා ඩබ්.ඒ.නයනා කුමුදිනී මිය මා.ස.ස.ස  ංවැේල ප්රා.ලේ.කා

7 ජදහිෙල ප්රා.ජල්.කා. සී.ඩබ්.ඒ.වීරසිංහ මිය මා.ස.ස.ස රත්මලාන ප්රා.ජල්.කා.

8 රත්මලාන ප්රා.ජල්.කා. ජේ.පී.ආර්.එස්.ජේමචේර මිය මා.ස.ස.ස  කැස්බෑෙ ප්රා.ජල්.කා.

9 හිංෙැල්ල ප්රා.ජල්.කා. ඩබ්.එස්.ජේ.විතාරම මයා මා.ස.ස.ස පාදුේක ප්රා.ලේ.කා.

10 ජහෝමාගම ප්රා.ජල්.කා. ඒ.නේදනී මිය මා.ස.ස.ස ජහෝමාගම ප්රා.ජල්.කා.

11 ජහෝමාගම ප්රා.ජල්.කා. ටී.එච්. ජර්ණුකා මිය මා.ස.ස.ස ජහෝමාගම ප්රා.ජල්.කා.

12 ජකෝට්ටජට්ට ප්රා.ජල්.කා. ඩබ්.බ.එම්.ඒ.විජේජකෝේ මයා වෘ.මා. නි ජකෝට්ටජට්ට ප්රා.ජල්.කා.

13 මහරගම ප්රා.ජල්.කා. සී.ඩබ්.ලියනජේ මිය මා.ස.ස.ස ජකාළඹ ප්රා.ජල්.කා.

14 තිඹිරිගස්ාායාය ප්රා.ජල්.කා ඒ. අුියා මා.ස.ස.ස තිඹිරිගස්ාායාය ප්රා.ජල්.කා

15 ජකාළඹ ප්රා.ජල්.කා. එල්.එම්.අජිත් සමේත කුමාර මයා මා.ස.ස.ස. කටාන

16  කැස්බෑෙ ප්රා.ජල්.කා. බී.එම්.එේ.පුෂ් කුමාරි මිය මා.ස.ස.ස ජදහිෙල ප්රා.ජල්.කා.

17 ජමාරටුෙ ප්රා.ජල්.කා. පී.ඒ.අයි.මධුෂානී මිය සිං නි III ජමාරටුෙ ප්රා.ජල්.කා.

18 ජකාජළාේනාෙ ප්රා.ජල්.කා. ඩබ්. තමරා ප්රියේති මිය මා.ස.ස.ස ජකාජළාේනාෙ ප්රා.ජල්.කා.



14. කළුතර දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා. - කළුතර ඩබ්.එේ.ජී.ලවේගම මයා වෘ.මා.නි දි.ලේ.කා -කළුතර

2 දි.ලේ.කා. - කළුතර ඩබ්.එම්.ඩබ්.කුමාර මයා වෘ.මා.නි දි.ලේ.කා -කළුතර

3 දි.ලේ.කා. - කළුතර ඊ.ඩබ්.එසේ.ලේ. ඒකනායක මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. බණ්ඩාරගම

4 දි.ලේ.කා. - කළුතර එේ.එච්.ඒ.එසේ.කුමාර මයා මා.ස.ස.ස පාින්දනුවර ප්රා.ලේ.කා.

5 දි.ලේ.කා. - කළුතර බී.ඩබ්.ඒ.එසේ.ප්රියංකර මයා මා.ස.ස.ස ලබ්රුවල ප්රා.ලේ.කා.

6 දි.ලේ.කා. - කළුතර පී.ඒ.ආර්.ඩි.ලපලර්රා මිය මා.ස.ස.ස වේලාවිට ප්රා.ලේ.කා.

7 දි.ලේ.කා. - කළුතර ලේ.ඩී.ආර්.සී.කිත්සරි මයා මා.ස.ස.ස ලදාඩන්ලගාඩ ප්රා.ලේ.කා.

8 දි.ලේ.කා. - කළුතර ඩී.ලේ.වනිගතුංග මයා වෘ.මා. නි දි.ලේ.කා -කළුතර

9 දි.ලේ.කා. - කළුතර ජී.ඒ.චන්රානි මිය වෘ.මා. නි දි.ලේ.කා -කළුතර

10 පාින්දනුවර ප්රා.ලේ.කා. බී.වී.ඩබ්.ලසේපාි මිය මා.ස.ස.ස බුලත්සිංහල ප්රා.ජල්.කා.

11 කළුතර ප්රා.ලේ.කා. එම්.ඩී.එස්.සල්ො මා.ස.ස.ස ජබ්රුෙල ප්රා.ජල්.කා.

12 ල ාරණ ප්රා.ලේ.කා. ජී.අයි. ර්ෂනී මිය මා.ස.ස.ස ඉිංගිරිය ප්රා.ජල්.කා.

13 පානදුර ප්රා.ලේ.කා. ආර්.ආර්.ෙයි.ජී.ජී.ජේ.රාජ ේෂ මයා වෘ.මා.නි  ානදුර ප්රා.ජල්.කා.

14 බුලත්සං ල ප්රා.ලේ.කා. අයි.ඩී.ජේ.ෙසේති මිය මා.ස.ස.ස මදුරාවල ප්රා.ලේ.කා.

15 වේලාවිට ප්රා.ලේ.කා. එච්.එේ.සී.දමයන්ති මා.ස.ස.ස මතුගම ප්රා.ජල්.කා.

16 මදුරාවල ප්රා.ලේ.කා. ටී.එසේ.දමයන්ති මිය මා.ස.ස.ස මිේලනිය ප්රා.ලේ.කා.

17 ලදාඩන්ලගාඩ ප්රා.ලේ.කා. එම්.ආර්.කුසුමලතා මිය සං නි දි.ලේ.කා -කළුතර

18 ඉංගිරිය ප්රා.ලේ.කා. ඩබ්.පී.එම්.ඩී.කුමාරි මිය සං නි දි.ලේ.කා -කළුතර

19 ලබ්රුවල ප්රා.ලේ.කා. ඩී.වී.ලේ.ගුණවර්ධන මයා මා.ස.ස.ස ෙල්ලාවිට ප්රා.ජල්.කා.

20 මිේලනිය ප්රා.ලේ.කා. වයි.ඩී.යකුපිටිය මිය සං නි ජහාරණ ප්රා.ජල්.කා.

21 අඟලවත්ත ප්රා.ලේ.කා. ලේ.එසේ.දර්ී ලමය මා.ස.ස.ස ජහාරණ ප්රා.ජල්.කා.

22 බණ්ඩාරගම ප්රා.ලේ.කා. ඩබ්.ඒ.ස.පී.වික්රමආරච්ි මිය මා.ස.ස.ස කළුතර ප්රා.ජල්.කා.

23 මතුගම ප්රා.ලේ.කා. එච්.ඩී.එසේ.සේගාදු මිය මා.ස.ස.ස  ානදුර ප්රා.ජල්.කා.

24 මතුගම ප්රා.ලේ.කා.
එම්.වී.ඒ.ඩී.එන්.ලේ.කරුණාලසේකර 

ලමය
මා.ස.ස.ස අගලෙත්ත ප්රා.ජල්.කා.



15. ගේපහ දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා -ගම්ප පී. නිලන්ති එසේ.  ලපලර්රා වෘ.මා.නි. දි.ලේ.කා -ගම්ප 

2 දි.ලේ.කා -ගම්ප රූපිකා කන්නන්ගර වෘ.මා.නි. දි.ලේ.කා -ගම්ප 

3 දි.ලේ.කා -ගම්ප එේ. ඩබ්. ලලනි කුසුම් කුඩාල ට්ටටි මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්. මිුෙේජගාඩ

4 දි.ලේ.කා -ගම්ප බී. ඒ. ගීතා සජීවනී මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්. ීරිගම

5 දි.ලේ.කා -ගම්ප ඩී. එේ. ශ්රියානි මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා අත්තනගේල

6 දි.ලේ.කා -ගම්ප ඊ එරන්දි මේලවආරච්ි මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්. දිවුලපිටිය

7 දි.ලේ.කා -ගම්ප ඩබ්.ඒ.ඩී. ජයමාි මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්. දිවුලපිටිය

8 දි.ලේ.කා -ගම්ප ඩබ්.එම්.ජී. බණ්ඩාර මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -ගම්ප 

9 දි.ලේ.කා -ගම්ප ලේ. ජයලත් මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -ගම්ප 

10 දි.ලේ.කා -ගම්ප සුරංග ලසලනවිරත්න මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -ලදාම්ලප

11 ප්රා.ලේ. කා-ගම්ප ඩබ්.සී.විදාන තීරණ මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -ගම්ප 

12 ප්රා.ලේ. කා-ගම්ප ඩී.පී.සී. කුසලානි මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. මීරිගම

13 ප්රා.ලේ. කා-මිනුවන්ලගාඩ බී.එේ.ඩී.එසේ.පී.බාලසූරිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -   ජා ඇල

14 ප්රා.ලේ. කා- මීගමුව බී.බී.ලේ.එසේ. ලපලර්රා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. කා- මීගමුව

15 ප්රා.ලේ.කා -   ජා ඇල ඒ.ලේ.එන්. දිේරුේි මා.ස.ස.ස ප්රා.ජල්. කා-ගම් හ

16 ප්රා.ලේ.කා -වත්තල ඒ.අයි. ඉදුනිේ ලපලර්රා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.-බියගම

17 ප්රා.ලේ.කා -බියගම එසේ.ලේ.එසේ.සරිවර්ධන මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා -ගම්ප 

18 ප්රා.ලේ.කා -කැලණිය අයි.එම්.කාංචනා ගීතානි මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -ම ර

19 ප්රා.ලේ.කා -ම ර චන්රලතා ස බන්දු මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. -කැලණිය

20 ප්රා.ලේ.කා -ලදාම්ලප කමේ එන් විතානනාරච්ි මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -ම ර

21 ප්රා.ලේ.කා -අත්තනගේල ඩබ්. එසේ.එන්. වික්රමසං මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. -මිනුවන්ලගාඩ

22 ප්රා.ලේ.කා -මීරිගම එසේ.එම්.එසේ.පී. ලසේනානායක මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -ලදාම්ලප

23 ප්රා.ලේ.කා -දිවුලපිටිය එච්.පී.පී. උදය සරත් කුමාර මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ. කා-ගම්ප 

24 ප්රා.ලේ.කා -කටාන සරිේ ගමලේ මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -අත්තනගේල

25 ජකාළඹ ප්රා.ජල්.කා. එල්.එම්.අජිත් සමේත කුමාර මයා මා.ස.ස.ස. ප්රා.ලේ.කා -කටාන

26
ජද ාර්තජම්නතු ප්රධාන 

කාර්යාලය
ලේ.ලේ.ඒ.එසේ. ලපලර්රා මා.ස.ස.ස වත්තල ප්රා.ලේ.කා.

27 දි.ලේ.කා -කෑගේල ඩබ් ජී ලේ ලසනරත් ගමලේ මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා -ලදාම්ලප



16. පුත්තලම දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා - පුත්තලම ඒ.ආර්.ආර්. ෆර්වින් මිය සං නි III පුත්තලම ප්රා.ජල්.කා.

2 දි.ලේ.කා - පුත්තලම පී.එම්.එන්.ඩී.පී. වික්රමසං  මිය සං නි III ආණමඩුෙ-ප්රා.ජල්.කා

3 දි.ලේ.කා - පුත්තලම එච්.එම්.ටී.එන්.ල ේරත් මයා මා.ස.ස.ස ජකාටජෙජහර

4 දි.ලේ.කා - පුත්තලම එච්.එම්.ඩී.එන්.ල ේරත් මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා - පුත්තලම

5 පුත්තලම ප්රා.ජල්.කා. එසේ.එම්.ෆාරිසේ මයා මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා - පුත්තලම

6 කරුවලගසේවැව -ප්රා.ලේ.කා එච්.එම්.ජී.පී.දිේරුේි මිය සං නි III ගිරිබාව 

7 ආරච්ික ට්ටටුව -ප්රා.ලේ.කා ඡී.ඒ.එසේ.ගමලේ  මිය මා.ස.ස.ස හලාෙත ප්රා.ජල්.කා.

8 නාත්තන්ඩිය- ප්රා.ලේ.කා එන්.සී.ඩී. ද සේවා මිය මා.ස.ස.ස මාදම්ලේ- ප්රා .ලේ.කා

9 දංලකාටු ව -ප්රා .ලේ.කා ලේ.එමි.එම්. පුෂේපමාි මිය මා.ස.ස.ස නාත්තන්ඩිය- ප්රා.ලේ.කා

10 ම වැව -ප්රා .ලේ.කා ආර්.ඩී.එේ. වාසනා මා.ස.ස.ස ලවන්නේපුව -ප්රා .ලේ.කා

11 ආණමඩුව- ප්රා .ලේ.කා ආර්.එම්.එස්.රාඡ ේෂ මයා මා.ස.ස.ස
ම කුඹුේකඩවල ප්රා ලේ 

කා

12 ලවන්නේපුව -ප්රා .ලේ.කා පී.පී.එේ.ප්රනාේදු මිය මා.ස.ස.ස දංලකාටු ව -ප්රා .ලේ.කා

13 මාදම්ලේ- ප්රා .ලේ.කා ආර්.එම්.එමි.ශිරේති මිය මා.ස.ස.ස
උඩුබේදාව ප්රා .ලේ.කා -

කුරුණෑගල දිසේිේකය

14 නවගත්ලත්ගම -ප්රා .ලේ.කා ජේ.එි.ඡී.එේ.කුමාරි මිය සං නි III නවගත්ලත්ගම -ප්රා .ලේ.කා

15 ආරච්ික ට්ටටුව -ප්රා.ලේ.කා ඡී.ඒ.එසේ.ගමලේ  මිය මා.ස.ස.ස  ලාවත ප්රා.ලේ.කා

16
දි.ලේ. කාර්යාලය 

කුරුණෑගල
ඩී.ටී.එම්.එසේ.සමන්ත මයා මා.ස.ස.ස ම වැව ප්රා.ලේ.කා

17 ප්රධාන කාර්යාලය එච්.එම්.එේ.පී. ජහ්රත් සං නි III ලවන්නේපුව -ප්රා .ලේ.කා

17. Mannar District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 District Sec.
Mrs. Jancy Rouban Celsus. 

Lambert
HRDA Nanattan

2 District Sec. Mrs. Kathiramalai Thulasikumari HRDA Mannar Town

3 District Sec. Mrs. P. Mary Siyaline DO -

4 Mannar Town Mrs. Pushparasa Sivagowry HRDA District Sec.

5
Nanattan (නානාට්ටටාන් 

ප්රා.ලේ.කා)
Mr. A.M.M.C. Aslam HRDA District Sec.

6
Monthai West (මාන්ලත් 

බටහිර)
Mr. L.B. Saber Jagan HRDA Monthai West

7 Musali (මුසි ප්රා.ලේ.කා)
Mrs. Emelda Priyadarshine 

Fernando
DO Musali

8 Madhu Mrs. Vivek Thakshine DO Madhu



18. Ampara District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 Thirukkovil Mr.A.L.Thameem HRDA Distric Secratariat

2 Alayadiwembu Mr.L.Chandrabavan HRDA Pothuvil

3 Nintavur Mrs K.Thayananthi DO Kalmunai Tamil

4 Navithanveli Mr. A.Thalsuroon DO Sainthamarudu

5 Kalmunai (Tamil) Mrs. T. Rahini DO Distric Secratariat

6
Irakkamam (ඊරාගම)

Mrs. A.J.S.Navusiya DO -

7 Karaitivu Mr. M. Thajudeen DO Nintavur

8 Sanithamarudu Mr. S.M. Riyasleen DO Karaitivu

9 Mahaoya Mr.A.K. Vayis DO Alayadiwembu   

10 Addalaichenai Mr. K.M. Resvy DO Addalaichenai

11 Uhana Mr. S.H.P. Nishantha HRDA Uhana

12 Kalmunai (Muslim) Mr. S. Jeevarupan HRDA Kalmunai (Muslim)

13 Samanthurei Mr. A.L.M.Shafeek HRDA Samanthurei

14 Lahugala Mr. N.M. Jhufer HRDA Lahugala

15 Akkareipattu Mrs. S. Subajini DO Akkareipattu

16 Damana Mr. A. Jameel HRDA Damana

17 Dehiaththakandiya Mr. W.M. Premathilaka HRDA Dehiaththakandiya

18 Padiyathalawa MR. R.B.R. VIJITHA HRDA Padiyathalawa

19 Ampare D/S Mrs. K.L.A.N. Sajeevani HRDA AmpareD/S

20 Distric Secratariats A.M.E.S.Peris HRDA Distric Secratariat

21 Distric Secratariats W.B.S.M. Kanthi HRDA Distric Secratariat

22 Distric Secratariats Mrs. P.Puwitha DO Distric Secratariat

23 Distric Secratariats Mr. Arulanandan HRDA Distric Secratariat

24 Distric Secratariats Mrs. S.Tharshini HRDA Distric Secratariat

25 Distric Secratariats Mr. A.L.M. Nibras HRDA Navinthaveli

26 Kinniya trinco M.F.M. Fazil DO
Distric Secratariats - 

Ampara



19. අනුරාධපුර දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ලේ.කා ඩී. එම්.විඡිතා පත්මාවතී මිය

දිසේිේ 

සම්බන්ීකර

ණ නිලධාරි

අුරාධපුර දි.ජල්.කා

2 දි.ලේ.කා එච්.ලේ.ලේ. ඒ. සී. දයාරත්න මයා මා.ස.ස.ස අුරාධපුර දි.ජල්.කා

3 දි.ලේ.කා වසන්ත කුමාර විලේසං  මයා මා.ස.ස.ස අුරාධපුර දි.ජල්.කා

4 දි.ලේ.කා එච්.එම්.ඒ.යූ. බන්දුලලසේන මිය සං.නි. රඹෑ ව

5 මිහින්තලය ඡී.පී.ඩබ්.ලේ.රාඡපතිරණ මයා මා.ස.ස.ස මිහින්තලය

6 ඉපලලෝගම වී.එච්.වී.ලසෝමසරි මිය මා.ස.ස.ස කැකිරාෙ

7 කැකිරාව එච්.එම්.එසේ.කුමාරි ල ේරත් මිය මා.ස.ස.ස  ලුගස්ෙැෙ ප්රා.ජල්.කා

8 තඹුත්ලත්ගම සරත් චන්රරත්න මයා මා.ස.ස.ස තඹුත්ලත්ගම

9 මධයම ුෙරගම්  ළාත ඡී.එම්.ප්රියන්ති මිය මා.ස.ස.ස මධයම ුෙරගම්  ළාත

10 ගජලේබදුණුෙැෙ ෂාන් බාලසූරිය මිය මා.ස.ස.ස ගජලේබදුණුෙැෙ

11 මැදෙච්ිය ටී.බී. ඡයසිංහ මයා මා.ස.ස.ස මැදෙච්ිය

12 රාඡාංගනය ඩී. එච්.එම්.එන් කුමාර මයා මා.ස.ස.ස කුරුණෑගල දි.ලේ.කා

13 පලුගසේවැව ලේ.පී.ටී.පත්දකුමාර මයා මා.ස.ස.ස ගේනෑව

14 රඹෑ ව අමිලා ල ට්ටටිආරච්ි මිය සං.නි. අුරාධපුර දි.ජල්.කා

15 ගේනෑව සී.ඒ.එන්. චන්රපාල මිය සං.නි. ඉ ජලෝගම

16 නාච්ියාදුව ලේ.ඩබ්.වයි. උෂාන්ති වඩුලේ මිය සං.නි. නාච්ියාදුව

17 ලනාච්ියාගම එම්. සී. ලලංඡනී ගුණරත්න මිය සං.නි. අුරාධපුර දි.ජල්.කා

18 නැලගනහිර නුවරගම් පළාත ඩබ්.එම්. දිලන්ෂා ලේෂානි මිය සං.නි.
නැලගනහිර නුවරගම් 

පළාත

19 තිරේපලන් සුමිත් විලේබණ්ඩාර මයා සං.නි.  ලාගල ප්රා.ජල්

20 තලාෙ ඒ.එන්. ඩී. ලේමාි මිය සං.නි. තලාෙ

21
ගිරිබාෙ - කුරුණෑගල 

දිස්ිේකය
ඩබ්. එම්. එසේ. වාසල මයා සං.නි. අුරාධපුර දි.ජල්.කා

20. දපාොොදළාන්නරුව දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 වැිකන්ද ප්රා.ලේ.කා. ඊ.ජී.ඒම්.පී.විජයකුලසං  මිය මා.ස.ස.ස වැිකන්ද ප්රා.ලේ.කා.

2 දිඹුලාගල ප්රා.ලේ.කා. ලේ.ලේ.ජී.එන්.පි.බණ්ඩාර මයා සිං නි III දිඹුලාගල ප්රා.ලේ.කා.

3 ප්රා.ලේ.කා තමන්කඩුව එච්.ඩි.අයි.යු. දුන්ලේ මයා මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා තමන්කඩුව



4 ප්රා.ලේ.කා හිඟුරේලගාඩ පි.ලේ.ඊ.ලේ.ජයවර්ධන මිය මා.ස.ස.ස ප්රා.ලේ.කා හිඟුරේලගාඩ

5 මැදිරිගිරිය ප්රා.ලේ.කා ආර්.එම්.පී.ජී.ආර්.බංඩාර මයා ෙෘ.මා. නි මැදිරිගිරිය ප්රා.ලේ.කා

6 දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව ආර්.පී.පී.වි    මලසරි මයා ෙෘ.මා. නි ලපා  ලළාන්නරුව

7 දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව ඩබ්.  ලේ.ජී.වි ලේසං  මයා ෙෘ.මා. නි දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව

8 දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව එම්.ඩි.එසේ.එසේ.රත්නසරි මිය මා.ස.ස.ස දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව

9 දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව ටී.ඩබ්.ජී.ලේ.කුමාරි මිය සිං නි III දි.ලේ.කා  - ලපා  ලළාන්නරුව

21. නුවරඑළිය දිස්ික්කය

අනු 

අංකය
වර්ථමාන දස්වා ස්ථානය නම තනතුර

ස්ථාන මාරු ලබාදුන් 

ස්ථානය

1 දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය ආර්. ඩී.ඩී.පී. ඩබ්. සරිජස්න මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය

2 දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය ඒ.එම්.බී.එස්.නෙරත්න මා.ස.ස.ස දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය

3 දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය ඩබ්. ඒ.ඩී. එේ. පීරිස් මා.ස.ස.නි දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය

4 දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය ෙයි.ජී.එේ. ඩබ්. කුමාර මා.ස.ස.නි දි.ජල්.කා- ුෙරඑළිය

5 ෙල ජේ එේ. ජී. අයි. කුමාරි මා.ස.ස.ස හගුරේනජකත

6 හගුරේනජකත එම්. එම්. එේ. කුමාර මා.ස.ස.ස මතුරට ප්රා.ජල්.

7 අඹගමුෙ ඒ.ජී.ඩී.ජේ. ජයතිලක මා.ස.ස.නි ජකාත්මජල් බටහිර

8 ජකාත්මජල් බටහිර ආර්.ඩබ්.එේ.බී.ජේ. දිසානායක මා.ස.ස.නි අඹගමුෙ

9 ුෙරඑළිය ජේ.ආර්.ජේ. මහාෙලජේ මා.ස.ස.නි ුෙරඑළිය

22. Mulathiv District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 District Sec. J. Thusiraj Do District Sec.

2 District Sec. එසේ.කුපින්සේලටලා Do District Sec.

3 Oddusudan (ඔඩ්ඩඩුසුඩාන්) K. Janamejayanth Do Oddusudan (ඔඩ්ඩඩුසුඩාන්)

4 Thunukkai (තුනුේකායි) T. Senthuran Do Thunukkai (තුනුේකායි)

5 මුහුදුබඩපත්තුව (Coastal) S. Vakisan Do මුහුදුබඩපත්තුව (Coastal)

6
Monthai East (මාන්ලත් 

නැලගනහිර )
C. Mayuran Do

Manthei East (මාන්ලත් 

නැලගනහිර )



23. Kilinochchi District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 District Sec. Mr B.Sribavan HRDA District Sec.

2 District Sec. V. Sivarasa Do District Sec.

3 District Sec. Mr.J.Jesinthan Do District Sec.

4 Pachchilaippalli Mr S.Sivasorupan HRDA Pachchilaippalli

5 Kandaveli  (කේඩජව්ලි) L. Pakirathi Do Kandaveli  (කේඩජව්ලි)

6 Punahari (පුනාහරි) S. Senthuran Do Punahari (පුනාහරි)

7
Karachchi (කරච්ි 

ප්රා.ජල්.කා)
Mr.T.Kamalathasan HRDA

Karachchi (කරච්ි 

ප්රා.ජල්.කා)

24. Jaffna District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 Distric Secratariat Miss.S.Sujenthini (Murugesh) DO Distric Secratariat Jaffna

2 Distric Secratariat Miss Lavanya Pathmanathan DO Distric Secratariat Jaffna

3 Distric Secratariat Mr R.Ponnampalam HRDA Valikamam East / Kopay

4 Distric Secratariat Ms Sivapriya Kathiravelu HRDA
Valikamam South-West / 

Sandilippai

5 Distric Secratariat Mrs. Sinnathamby Vanaja DO Distric Secratariat Jaffna

6 Distric Secratariat Mrs. P. Sakinthan DO Distric Secratariat Jaffna

7 Distric Secratariat Mr S.Sivaranchithan HRDA Distric Secratariat Jaffna

8 Distric Secratariat Mrs. K.Theepa DO Distric Secratariat Jaffna

9 Distric Secratariat Mrs. B. Vanija DO Distric Secratariat Jaffna

10 Distric Secratariat Mr A.Liston Rajani kanth HRDA Delft

11 velanei Mr A.Roshan Clementine HRDA velanei

12 Valikamam East / Kopay Mrs.Anithan Sujanthini DO Distric Secratariat Jaffna

13
Valikamam West / 

Chankanai
Miss. Sellaiah Kupethiny DO

Valikamam West / 

Chankanai

14
Chavakachcheri / 

Thenmaradchi
Mrs M.Nilanthy HRDA

Chavakachcheri / 

Thenmaradchi

15
Chavakachcheri / 

Thenmaradchi
Mr. S. Sivathasan HRDA

Chavakachcheri / 

Thenmaradchi



16 Island North / kayts
Ms. Xavier Willfred Jasmine 

Carmella
DO Distric Secratariat Jaffna

17 Karainagar S.Neethymathy DO Karainagar

18 Karainagar Mr. Peter Nicholas winsion DO Island North / kayts

19
Pointpedro 

/Vadamarachchi North
Mrs S.Dillyrani HRDA

Pointpedro 

/Vadamarachchi North

20 Valikamam South / Uduvil Mr. Kuganeshan HRDA
Valikamam North / 

Tellipallai

21 Valikamam South / Uduvil Mrs. K. Kasthuri DO
Valikamam South / 

Uduvil

22 Jaffna Mr V. Muthruban HRDA Jaffna

23
Valikamam South-West / 

Sandilippai
Mr T.Sureshkumar HRDA Distric Secratariat Jaffna

24
Valikamam North / 

Tellipallai
Mr E.S.Ranjith Raj HRDA

Vadamarachchi East / 

marutherkerny

25
Karaveddy / 

Vadamarachchi North 
Mr S.Chandrakumar HRDA

Karaveddy / 

Vadamarachchi North 

26
Vadamarachchi East / 

marutherkerny
Mr. Seevaratnam Sivathasan DO

Jaffna divisional 

Secratariat

27 Nullur Mrs.S. Kavitha DO Nullur

28 Nullur Mr K.Karunakaran HRDA Nullur

25. Vavniya District

No. Presant Work Station Name
Designatio

n
Place of Transfferd

1 Dis.Sec. Vavuniya shanmugam sureshkumar HRDA vengala chettikulam

2 Dis.Sec. Vavuniya Subaharan Sasivany Do Vavuniya North

3 Dis.Sec. Vavuniya J.Mayuran Do Dis.Sec. Vavuniya

4 Dis.Sec. Vavuniya V. Ilamgo Do Dis.Sec. Vavuniya

5 Dis.Sec. Vavuniya Rajeswaran Chabdrakumary Do Dis.Sec. Vavuniya

6 vengala chettikulam Aasirvatham Christy Thevarajan HRDA Dis.Sec. Vavuniya

7 Divi.Sec. Vavuniya south K. Tharshnai HRDA Divi.Sec. Vavuniya south

8 Divi.sec Vavuniya Bnsigan Krishnanthy Do Divisional sec. Vavuniya

9 Vavuniya North jegamoorthi venthan Do Dis.Sec. Vavuniya


