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දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය

1 198584502970 ඩී.ජී.ආර්.මිහිරළණි මිය ක ොෂඹ සීතළල ගම්පශ අත්තනගල්

2 918011650V එච්.පී.එච්.එවහ.කවකනවිරත්න මිය ක ොෂඹ සීතළල මළතර මළතර  ඩලත්වතර

3 846853359V කේ.කේ.ටී.දිල්ශළනි මිය ක ොෂඹ සීතළල මළතර ලෆලිගම

4 668130208V පී.එම්.රුද්රිගු මිය ක ොෂඹ කමොරටුල  ළුතර මතුගම

5 887412537V එච්.එල්.එවහ.ආර්.එවහ.ප්රනළන්දු මිය ක ොෂඹ රත්මළන  ළුතර පළනදුර

6 898243893V ආර්.ජී.එච්.වික්රමසිංශ මිය ක ොෂඹ ක ොකෂොන්නළල මශනුලර උඩපෂළත

7 198864401495 ඩබ්.එම්.අයි.ප්රභළශිනී කුමළරි මිය ගම්පශ ලත්ත කමොණරළග බිබි

8 905760025V එච්.ඩී.ඩී.එම්.ඩී.යූ.මෆණිකේ මිය ගම්පශ මශර මශනුලර පළතකශේලළශෆට

9 846141421V කේ.එන්.වීරසිංශ මිය ගම්පශ මශර ගළල් ඇල්පිටිය

10 935360358V එන්.ඒ.ඒ.එච්.එවහ.පී.කුමළරිශළමි මිය ගම්පශ මීරිගම කුරුණග කපොල්ගශකල

11 897353113V කේ.කේ.එවහ.දිල්රුේෂි මිය  ළුතර ලල්ළවිට මළතර ශේමන

12 198484603523 එවහ.එච්.කේ.ති සරි මිය  ළුතර ඉිංගිරිය රත්නපුර අයගම

13 925531022V එවහ.එම්.ඩී.කේ.කේ.වමරක ෝන් මිය මශනුලර පළතකශේලළශෆට මළතකල් යටලත්ත

14 811493988V එඒ.එච්.එසහ.වෆීර් මයළ මශනුලර කදල්කතොට ගම්පශ අත්තනගල්

15 811253120V ඒ.ඒ.එම්.නව්සල් මයළ මශනුලර කදල්කතොට ගම්පශ අත්තනගල්

16 916031424V ආර්.එච්.ඩී.විජයසුන්දර මිය මශනුලර පජළපිටිය කුරුණග ක ොකෙයිගකන්

17 946230456V ඒ.ජී.එවහ.එම්.එවහ.කවේනළරත්න මිය මශනුලර තුම්පකන්  ගල් රඹුේ න

18 916740476V ජී.එවහ.කේ.ගමකගදර මිය මශනුලර උඩුදුම්ෙර නුලරඑළිය ලපකන්

19 878213106V ඩී.ඩී.පී.උදයිංගනී මිය මළතකල් නළඋ ක ොෂඹ  ෆවහෙල

20 198305003684 ඒ.ඩබ්.එම්.පී.එල්.බී.අකබ්ක ෝන් මයළ මළතකල් උකුකල මශනුලර පළතකශේලළශෆට

21 198420001641 ඩබ්.එම්.පී.වමරසිංශ මයළ මළතකල් ගකල්කල ගම්පශ කදොම්කප

22 897723859V ජී.ඩබ්.අයි.එවහ.කසොන්කවේ ළ මිය මළතකල් දඹුල්

23 876463644V අයි.කේ.ඩී.එවහ.එම්.ඒ නළය  මිය මළතකල් උකුකල මශනුලර පළතදුම්ෙර

24 896081489V ඕ.ජී.ආර්.ඒ.පී.ජයලර්ධන මිය නුලරඑළිය අඹගමුල

25 907640329V ඒච්.කේ.ජී.ඒන්.ඩී.ති රත්න මිය නුලරඑළිය ක ොත්මකල්

26 888460837V කේ.ජී.ආර්.කුමළරි මිය නුලරඑළිය ක ොත්මකල් කපොකෂොන්නරුල තමන් ඩුල

27 843554628V අයි.පී.ගුණලර්ධන මයළ නුලරඑළිය ක ොත්මකල් මළතකල් යටලත්ත

28 837934702V ඩී.එම්.ඩී.එන්.කුමළරි මිය නුලරඑළිය ශඟුරන්ක ත රත්නපුර ඕපනළය 

29 847393181V ආර්.එම්.එවහ.රත්නළය  මිය නුලරඑළිය ශඟුරන්ක ත

30 895071285V එච්.ජී.එන්.අයි.කීර්තිසිංශ මිය නුලරඑළිය ශඟුරන්ක ත මශනුලර ගඟලටක ෝරකෂේ

ඉල්ලීම ඉටු  ෂ කනොශෆ   

ඉල්ලීම ඉටු  ෂ කනොශෆ 

2022.10.03 වහථළන මළරු ෙළ දී ඇත

2022.10.03 වහථළන මළරු ෙළ දී ඇත    

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - ග්රාම නිලධාරී 2023

අනු 

අංකය

ජාතික හැදුනුම්පත් 

අංකය
නම

වර්තමාන දසේවා ස්ථානය නව දසේවා ස්ථානය
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දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - ග්රාම නිලධාරී 2023

අනු 

අංකය

ජාතික හැදුනුම්පත් 

අංකය
නම

වර්තමාන දසේවා ස්ථානය නව දසේවා ස්ථානය

31 905740903V කේ.ඒ.එල්.එවහ.ජයරත්න මිය නුලරඑළිය ශඟුරන්ක ත ගළල් අේමීමන

32 888624007V ටී.එච්.එල්.ප්රනළන්දු මිය නුලරඑළිය නුලරඑළිය ගළල් ෙපිටිය

33 925610089V එම්.කේ.ඩී.ක ෞයළ මිය ගළල් කනළුල මළතර පවහකගොඩ

34 847133139V එල්.ජී.එම්.සී. රුණළකගොඩ මිය ගළල් අේමීමන මළතර අකුරැවහව

35 198963201900 එච්.ආර්.ප්රියදර්නී මිය මළතර පිටෙෆද්දර ගළල් කනළුල

36 906940965V බී.ජී.අයි.එවහ.කවේරසිංශ මිය මළතර ලෆලිපිටිය රත්නපුර ඇඹිලිපිටිය

37 916092890V පී.එම්.එම්.දිවළනළය  මිය මළතර මුටියන ක ොෂඹ මශරගම

38 199083203327 ජී.පී.ඩී.ඩී.සරිලර්ධන මිය මළතර  ඹුරුපිටිය  ළුතර කදොඩන්කගොඩ

39 915731210V බී.එල්.එන්.ගයළත්රි මිය මළතර මළලිම්ෙඩ මශනුලර උඩුනුලර

40 888083537V පී.ඩී.ඒ.වී.පිටකල මිය මළතර  ඩලත් වතර කුරුණග ගකන්ලත්ත

41 693242754V පී.බී.සුනිල් මයළ ශම්ෙන්කතොට ලුණුගම්කලශර

42 885102565V යූ.කේ.එච්.ටී.දවනළය  මිය ශම්ෙන්කතොට  ටුලන රත්නපුර ඇපළත

43 837673763V බී.කේ.සී.ප්රියදර්නී මිය ශම්ෙන්කතොට තිවහවමශළරළමය මළතර පවහකගොඩ

44 199070700735 එම්.ඩී.එම්.වමරවීර මිය ශම්ෙන්කතොට අඟුණුක ොපෆෆවහව ගළල් නළකගොඩ

45 885343198V ටී.ගුණසීන් මිය යළපනය යළපනය ලවුනියළල ලවුනියළල

46 858291119V එවහ.ඒ.පකීරතන් මිය යළපනය යළපනය කිලිකනොච්චි  රච්චි

47 845563276V එවහ.ජය ළන්තන් මිය යළපනය ලඩමළරච්චි උතුර

48 902302557V එවහ.එවහ.වයන්තන් මයළ යළපනය නල්ලර්

49 915504370V එල්.ශ්රීසලතරන් (ශ්රීනිලළවන්) මිය යළපනය වන්දිලිප්පයි ලවුනියළල ලවුනියළල

50 823440952V ඒ.විමලීවන් මයළ යළපනය ලඩමළරච්චි නෆකගනහිර කිලිකනොච්චි  රච්චි

51 781433845V ඒ.නිළන්තන් මයළ යළපනය කතන්මළරච්චි මන්නළරම මන්නළරම නගර

52 762431939V වී.විතුරන් මයළ මුතිවු  ළරතිවුපත්තු ලවුනියළල ලවුනියළල

53 852452765V වී.ජයසීන් මයළ මුතිවු ඔඩ්ඩුසුඩළන් ලවුනියළල ලවුනියළල උතුර

54 198386103357 ආර්.නීරජළ මිය මුතිවු ඔඩ්ඩුසුඩළන් යළපනය වන්දිලිකප්

55 690980134V කේ. ෘහනකලනු මයළ මුතිවු මළිංකුම් කිලිකනොච්චි පන රි

56 937083769V පී.රජිතළ මිය මුතිවු මළන්තයි  ෆකගනහිර යළපනය යළපනය

57 843072453V එවහ.ක්රිළන්ත් මයළ මුතිවු මළන්තයි  ෆකගනහිර ලවුනියළල ලවුනියළල

58 908433793V එවහ.එසහ.සසළයළ මිය මුතිවු මරිටයිම්පත්තු ලවුනියළල ලවුනියළල දකුණ

59 917572232V එච්.පී.ඩී.කුමළරි මිය මුතිවු ලෆලිඔය

60 855083604V ඒ.කේ.අමීනළ මිය මන්නළරම මඩු පුත්තම මන්දම

2022.09.07 වහථළන මළරු ෙළ දී ඇත

ඉල්ලීම ඉටු  ෂ කනොශෆ      

ඉල්ලීම ඉටු  ෂ කනොශෆ      

2022.09.28 වහථළන මළරු ෙළ දී ඇත



ඇමුණුම 1

දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය දිස්ත්රික්කය ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - ග්රාම නිලධාරී 2023

අනු 

අංකය

ජාතික හැදුනුම්පත් 

අංකය
නම

වර්තමාන දසේවා ස්ථානය නව දසේවා ස්ථානය

61 198933502406 ඒ.එච්.එවහ.උමර් මයළ මඩ පුල ඒරළවර් නගරය ෙදුල් ෙදුල්

62 848322822V අයි.එච්.එම්.එන්.සී.චළන්දනී මිය මඩ පුල ඒරළවර් නගරය අම්පළර මශඔය

63 740502140V එම්.වතයනළරළයනන් මයළ මඩ පුල කපොරතිවුපත්තු

64 742334031V එම්.වතියකෝධි මයළ මඩ පුල කපොරතිවුපත්තු කිලිකනොච්චි පචියිපළලි

65 197114403584 වී. න වෙයි මයළ මඩ පුල කපොරතිවුපත්තු අම්පළර නවින්දකව්ලි

66 672160529V ඩී.කේ.උඩලත්ත මයළ අම්පළර අම්පළර කමොණරළග සයඹළණ්ඩුල

67 917302731V එච්.පී.ඩී.ජයරත්න මිය ත්රිකුණළමය තඹගමුල මළතකල් දඹුල්

68 913041917V ඊ.ඒ.එච්.පී.එදිරිසිංශ මයළ ත්රිකුණළමය කවේරුවි මළතකල් දඹුල්

69 198965401030 එවහ.එම්.ඩබ්.එන්.කවකනවිරත්න මිය කුරුණග කුලියළපිටිය ෙටහිර මශනුලර උඩ පෂළත 

70 916513569V ආර්.ආර්.එම්.ටී.රන්කදනිය මිය කුරුණග බිිංගිරිය  ළුතර කශොරණ

71 907222080V පී.ඩී.ඩී.නිකරෝශි ළ මිය කුරුණග මල්ලපිටිය  ගල් රඹුේ න

72 926532480V එච්.එම්.ඩබ්.සී.කශේරත් මිය කුරුණග  අඹන්කපො මශනුලර පජළපිටිය

73 926571150V ඩබ්.සී.එන්.ප්රනළන්දු මිය කුරුණග උඩුෙද්දළල ගම්පශ දිවුපිටිය

74 906071410V ආර්.ඒ.කනරිංජනී මිය කුරුණග උඩුෙද්දළල පුත්තම දිංක ොටුල

75 898292770V එඒ.එම්.එවහ.එම්.ඒ නළය  මිය කුරුණග ඉබ්ෙළගමුල මළතකල් උකුකල

76 948040875V සී.එන්.එම්.ප්රවිංගි ළ මිය කුරුණග මශල ගම්පශ දිවුපිටිය

77 916353618V එන්.පී.ටී.ශ්රීමළලි මිය කුරුණග අව්ල මළතකල් දඹුල්

78 888131388V ඒ.ටී.එම්.එදිරිසිංශ මිය කුරුණග අව්ල ගළල් ඇල්පිටිය

79 927321467V එච්.එම්.ඩී.එවහ.කුමළරි මිය පුත්තම  රුලගවහලෆල නුලරඑළිය ශඟුරන්ක ත

80 855302608V ඩබ්.එම්.අයි.උදයිංගනී මිය පුත්තම පල්ම

81 885550193V එච්.එම්.එවහ.යු.දයළනන්ද මිය අනුරළධපුර තළල රත්නපුර කගොඩ කල

82 945253983V එන්.ඒ.ජයසරිය මිය අනුරළධපුර  ෆබිතිකගොල්ල ක ොෂඹ කමොරටුල

83 907352021V ඒ.එම්.එවහ.අකබ්සිංශ මිය කපොකෂොන්නරුල ඇශෆර කුරුණග කුරුණග

84 948103931V ආර්.ජී.සී.රුේළනි මිය කපොකෂොන්නරුල හිඟුරේකගොඩ කුරුණග කපොල්පිතිගම

85 916382103V ආර්.එම්.කේ.ලත්වළ මිය කමොණරළග මෆදගම අම්පළර මශඔය

86 691682641V කේ.ජී.එවහ.ඩබ්.කුමළර මයළ රත්නපුර කගොඩ කල ෙදුල් ෙණ්ඩළරකල

87 847853344V එච්.ඒ.සී.ඩී.ේමළලි මිය රත්නපුර කගොඩ කල  ගල් රුලන්ලෆල්

88 197368500850 පී.එම්.ටී.කුමළරි මිය  ගල් ලර ළකපොෂ කුරුණග කුරුණග

89 895860263V පී.ඩබ්.ඩී.එවහ.කේ.වික්රමසිංශ මිය  ගල් අරණළය කුරුණග පන්න

90 916701225V පී.ජී.එම්.කේ.කේ.චන්ද්රකවේන මිය  ගල් රඹුේ න ක ොෂඹ පළදුේ 

ඉල්ලීම ඉටු  ෂ කනොශෆ 

වහථළන මළරු අකප්ේළ කනො රයි


