
අනු 

අංකය
නම  උපන්දිනය

විශ්රාමික/ස ේවසේ 

සයදී සිටී

දැරූ ස ෝ දැනට දරණ 

තනතුර
රාජකාරි ලිපිනය/සපෞද්ගලික ලිපිනය දුරකථන අංකය

විනය 

පරීක්ෂණ 

සමස යවිය 

 ැකි භාෂාව

01 එස්.ඒ.දර්ශ ප්රවීන මයා 1973.12.13 සස්වසේ සයදී සිටී. පරිපාලන නිලධාරි (නීතිඥ)
සනා.100/12, රජසේ නිවාස, වැව රවුම් 

පාර, කුරුණෑගල
0711436447 සිිංහල

02 එච්.එම්.පී.කුමාරසිරි මයා 1950.02.21 විශ්රාමික ප්රධාන ගණකාධිකාරි 18,කිංග් සකෝට්,අඹතැන්න 0717561661 සිිංහල

03 එච්.එම්.සිරිසස්න මයා 1941.09.10 විශ්රාමික පරිපාලන නිලධාරි මාස්සපාතවත්ත,මාස්සපාත 0718168685 සිිංහල

04 පී.එච්.විමලසස්න මයා 1951.02.13 විශ්රාමික සහකාර සරජිස්ටාර් සාප්පුවත්ත,සගපල්ලව,උහුමීය 0718169293 සිිංහල

05
එම්.එස්.එස්.එම්.කරුණාරත්න බණ්ඩා 

මයා
1947.01.01 විශ්රාමික පරිපාලන නිලධාරි 64,සාප්පුවත්ත,පලාපත්වල 0775201556 සිිංහල

06 සේ.එල්.එන්.සහබන්ු මයා 1948.05.31 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම් අිංක 73,වික්රමසිිංහුර,මාවතගම 0718164427 සිිංහල

07 ආර්.එම්.පී.බණ්ඩාර රාජපේෂ මයා 1945.11.13 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම් සස්නානි,දිේවැහැර,සදමටලුව 0776771095 සිිංහල

08 ඩබ්.එම්.සී.බණ්ඩාර මයා 1951.11.30 විශ්රාමික අතිසර්ක සල්කම්
102/26, ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාල 

මාවත,පාන්සගාල්ල හන්දිය,ඉබ්බාගමුව
0710585401 සිිංහල

09 ඒ.ඩී.ආර්.ජයසස්න මයා 1939.10.17 විශ්රාමික පරිපාලන නිලධාරි ගැමුණු මාවත,මැදලන්දවත්ත,කුරුණෑගල 0718144039 සිිංහල

10 ජී.ඩී.ටී.ජයවර්ධන මයා 1938.11.09 විශ්රාමික සජෙෂ්ඨ සහකර සල්කම් අිංක137/2,ඉඹුල්සගාඩවත්ත,ඉඹුල්සගාඩ 0332256614 සිිංහල

11 ඩබ්.ඩබ්.ප්රනාන්ු මයා 1948.04.12 විශ්රාමික
නිසයෝජෙ සපෝස්මාස්ටර් 

ජනරාල්

370, වජිර මාවත, විල්සගාඩ 

පාර,යන්තම්පලාව, කුරුණෑගල
0372222288 සිිංහල

12 ඩබ්.ඒ.අයි.සපසර්රා මිය 1955.02.28 විශ්රාමික
සගාවිජන සිංවර්ධන සහකාර 

සකාමසාරිස්

"සෙරාවණ",7 වන 

පටුමඟ,එන්.එම්.අප්පුහාමි 

මාවත,සගපල්ලව,උහුමීය

0718014263 සිිංහල

13 ටී.එම්.ආරියරත්න බණ්ඩා මයා 1950.02.28 විශ්රාමික
අභ්ෙන්තර විගණන හා 

විමර්ශන සස්වය - 1

අිංක 51/2,සකාළඹ 

පාර,ඔළුපැලියාව,සබෝයගසන්
0718106429 සිිංහල

විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී  ංචිතය

වයඹ පළාත්  භා රාජය ස ේවා සකාමිෂන්ද  භාව



අනු 

අංකය
නම  උපන්දිනය

විශ්රාමික/ස ේවසේ 

සයදී සිටී

දැරූ ස ෝ දැනට දරණ 

තනතුර
රාජකාරි ලිපිනය/සපෞද්ගලික ලිපිනය දුරකථන අංකය

විනය 

පරීක්ෂණ 

සමස යවිය 

 ැකි භාෂාව

14 ආර්.ඩී.සඳරත්න මයා 1951.09.23 විශ්රාමික සහකාර සල්කම්
6 පටුමඟ,එන්.එම්.අප්පුහාමි 

මාවත,සගපල්ලව,උහුමීය
0718479521 සිිංහල

15 ඩී.රාජරත්න මයා 1943.03.07 විශ්රාමික විගණන අධිකාරි
සදවන පටුමඟ,දම්ිටිය 

වත්ත,තිත්තවැල්ල,කුරුණෑගල
0714872954 සිිංහල

16 ඩබ්.ඒ.ඩී.සහ්මචන්ර කුලරත්න මයා 1953.05.27 විශ්රාමික අතිසර්ක මසර්ස්රාත් (නීතිඥ) තැම්පාන පාර,ිලීකඩ,ිලැස්ස 0718228808 සිිංහල

17 ආර්.එම්. රිංජිත් කුමාරදාස මයා 1952.05.13 විශ්රාමික සහකාර දිස්ිේ සල්කම් කුරුණෑගල පාර,විලාකටුසපාත,වාරියසපාල 0714392909 සිිංහල

18 සේ.එම්.ජයතිලක මයා 1952.09.18 විශ්රාමික

අධෙේෂ ජනරාල් 

කළමණාකරණ විගණන 

සදපා.(ගණකාධිකාරි සස්වය)

ඇල්වත්ත,වඳුරාගල,කුරුණෑගල 0777223250 සිිංහල

19 ආර්.ඩී.කරුණාරත්න මයා 1938.05.13 විශ්රාමික ප්රාසේශීය තැපැල් අධිකාරි 79/4,ක්රීඩාිංගණ පාර,කෑගල්ල 0718280127 සිිංහල

20 පී.එම්.අසබ්රත්න මයා 1952.05.05 විශ්රාමික නිසයෝජෙ අධොපන අධෙේෂ
අභ්ය මැුර,සකාස්වත්ත 

හන්දිය,සකාස්වත්ත (ලුණුවිල හරහා)
0718196821 සිිංහල

21 අයි.ජී.තිලකවර්ධන මයා 1947.08.22 විශ්රාමික
සගාවිජන සිංවර්ධන සහකාර 

සකාමසාරිස්
අිංක 5සී, වහරේසගාඩ,දන්ුසර් 0776192570 සිිංහල

22 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.එන්.  අමරසිිංහ මයා 1970.06.04 සස්වසේ සයදී සිටී. පරිපාලන නිලධාරි පහළවත්ත,පත්තම්ිටිය,රඹූේකන 0713383015 සිිංහල

23 සේ.ඒ.සවල්ලප්පිලි මයා 1973.04.25 සස්වසේ සයදී සිටී. පරිපාලන නිලධාරි 80/3A,සටමිපලර් පාර,ගල්කස්ස 0718007900 සිිංහල

24 ඩබ්.ඩබ්.ඊ.පර්ල් තිසස්රා මිය 1940.11.26 විශ්රාමික නීතිඥ (1989 සිට) ප්රීති සසවණ,මැදකටුසන්රිය,කටුසන්රිය 0312256155 සිිංහල

25 ඩබ්.පී.බී.තිසස්රා මිය 1965.04.17 සස්වසේ සයදී සිටී. නීතිඥ (1994 සිට) චාසම්න්,ප්රනාන්ු පාර,මාරවිල 0776317508 සිිංහල

26 එම්.එම්.තිලකරත්න මයා 1942.02.06 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම් 274,මහිටිය,සපාුහැර 0714310143 සිිංහල

27 සේ.එච්.එස්.විමලරත්න මයා 1947.06.20 විශ්රාමික
නිසයෝජෙ සපෝස්ට්මාස්ටර් 

ජනරාල්
473/B,ඉහළ බියන්විල,කඩවත 0112926584 සිිංහල

28 ඒ.එච්.එම්.එන්.සේ.  අසබ්රත්න මිය 1971.10.13 සස්වසේ සයදී සිටී. පරිපාලන නිලධාරි ආණමඩුව පාර,නවගත්සත්ගම 0718550775 සිිංහල



අනු 

අංකය
නම  උපන්දිනය

විශ්රාමික/ස ේවසේ 

සයදී සිටී

දැරූ ස ෝ දැනට දරණ 

තනතුර
රාජකාරි ලිපිනය/සපෞද්ගලික ලිපිනය දුරකථන අංකය

විනය 

පරීක්ෂණ 

සමස යවිය 

 ැකි භාෂාව

29 ආර්.එච්.එම්.අසබ්සිිංහ මයා 1952.11.27 විශ්රාමික

සමුපකාර සිංවර්ධන සහකාර 

සකාමසාරිස් (නීතිඥ (2004 

සිට)

දිස්නා,කුඩාගල්ගමුව 0714416501 සිිංහල

30 ආර්.සේ.ඒ.වීරසිරි මයා 1967.06.07 විශ්රාමික පරිපාලන නිලධාරි 17/53, සහාරණ පාර,පාුේක 0713672655 සිිංහල

31 එම්.එච්.බී.සේ.එම්.බණ්ඩාර මයා 1942.05.09 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම්
218/21-G,ආයුර්සේද සපසදස, 

සකාළඹ පාර,කුරුණෑගල.
0714312342 සිිංහල

32 ආර්.ඒ.තිලකරත්න මයා 1949.09.19 විශ්රාමික
වයඹ ආණ්ඩුකාර සල්කම් 

(නීතිඥ)
මුුගල පාර,බිහල්සපාල,නේකාවත්ත 0777446236 සිිංහල

33 ඩබ්.ආර්.එච්.බී.ඇකරියගල මයා 1949.09.05 විශ්රාමික සහකාර දිස්ිේ සල්කම් F-59 මාරපන,කෑගල්ල 0716323411 සිිංහල

34 ඩබ්.ඒ.ගුණවර්ධන වික්රමසිිංහ මයා 1958.07.17 විශ්රාමික නිසයෝජෙ තැපැල්පති
පළමු පටුමඟ, උඩදිගන පාර, මාවීදළුසපාත, 

කුරුණෑගල
0372234400 සිිංහල

35 එච්.පී.එම්.එස්.ඩී.පතිරාජ මයා 1955.07.09 විශ්රාමික අයවැය අධෙේෂ
අිංක 32, බලගල්ල 

වත්ත,නාරිංගල්ල,කතලව
0372283837 සිිංහල

36 ඩබ්.එම්.විසේසිිංහ මයා 1949.10.02 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම් 102,මහසකළිය,මහසකළිය 0372267113 සිිංහල

37 ආර්.එම්.ජේ.එස්.රත්නායක මයා 1959.04.13 විශ්රාමික
සකාට්ඨාස අධොපන 

අධෙේෂ
පහළ වෑත්තෑව,මහරච්චිමුල්ල

T.P.0372279722       

    0718660598
සිිංහල

38 ඕ.එන්.සී. ජපජර්රා මිය 1966.01.03 සස්වසේ සයදී සිටී. ගිණුම් හා සගවීම් අධෙේෂක වැරුල්ලවත්ත,ජතෝරයාය 372235824 සිිංහල

39 ආර්.ඒ.එච්ච.ඒ.සමරසිංහ මිය 1959.07.22 විශ්රාමික ඌව පළාත් සභ්ා සල්කම්
සනා.36/1,කැටවල පාර,බුල්ල

715478928 සිිංහල

40 ඊ.එම්.එම්.එස්. ඒකනායක මයා 1970.10.10 සස්වසේ සයදී සිටී. වයඹ සභ්ා සල්කම්
පතගිසගාල්ල,උඩදිගන,කුරුණෑගල

713078625 සිිංහල

41  ආර්.එල්.ඩබ්. වීරසකෝන් මයා 1957.11.28 විශ්රාමික ප්රාසේශීය සල්කම් 885,සකාළඹ පාර,ජයන්තිුර, කුරුණෑගල 718371235 සිිංහල


