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රාජ්ය පරිපරාන හා ප
ආරදා පකළම ාකරණ අමාත්යාංශය
නිදහස් පකතුරස්රය
ලකොළඹ ප07.
2019.02.20
අමාත්යාංශ පලේකරුන්
රළාත් පප්රධාා  පලේකරුන්
ලදරාර්ත්ලරු තු පප්රධාාීන  ප

ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේ ේදේ 
19:5 උප වගන්තිය යටේ ේ වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධර නාම ේ ේඛනය
ආයත්  ප සංග්රහල  ප II ප නැනි ප කාණ්ඩල  ප XLVIII නැනි ප රිපච්ලේදල 19:5 ප උර ප නග තිල  ප විධිවිධාා  ප අනුන
ලමම ප අමාත්යාංශය ප වි්   ප යානත්කා ක  ප කර  ප නද ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාර ප ාම ලේඛ ය ප ඇතුළත් ප රාජ්ය ප
රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 31/2001 ප ් ට ප රාජ්ය ප රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 31/2001(XIV) ප දණනා ප වූ ප ක්රලේඛය ි ප
ලියාරදංචින ප ් ට ප ත්නදුරටත් ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාර ප සංචිත්ලයි ප රැදී ප ් ටිමට ප කැමැත්ත් ප ප්රකාශ ප කර  ප නද ප
නිනධාරය ලග  ප සම විත් ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාර ාම ප ලේඛ ය ප ඇතුළත් ප කරමි  ප ලමම ප ක්රලේඛය ප
නිකුත් පකරනු පනැලේ. ප
02.
ඒ ප අනුන, ප රාජ්ය ප රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 31/2001 ප ් ට ප රාජ්ය ප රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 31/2001(XIV) ප ප ප ප ප ප ප ප
දණනා ප වූ ප ක්රලේඛ, එකී ප ක්රලේඛ ප මින  ප ප්රකාිතත් ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාරය ලේ ප ාම ප ලේඛ  ප අනුන ප
දැ ටමත් ප ආරරුභ ප කර ප ඇති ප විධිමත් ප වි ය ප ර්ෂණ ණනනට ප අගතියණ ප ල ොන  ප රිපද ප ලමම ප ක්රලේඛය ප
ක්රියාත්මක ප ද  ප ් ට ප අනනං ක ප කරනු ප නබ  ප අත්ර ප මි  ප ඉදිපයට ප ලමම ප ක්රලේඛල  ප උරලේඛ  ප 01 ප මින  ප
ප්රකාිතත් පවි ය පර්ෂණ ණ පනිනධාර ප ාම ලේඛ ය පරමණණ පබනාත්මක පලේ.
03.
එලහත්, ප 1995.06.26 ප ද ැති ප රාජ්ය ප රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 35/92(II) ප සහ ප 1997.11.13 ප ද ැති ප රාජ්ය ප
රිපරාන  ප ක්රලේඛ ප 35/92(IV) ප මින  ප නිකුත් ප කර ප ඇති ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාර ප ාම ප ලේඛ නන ප රු ප
සඳහ  පීනතිඥන් ට පවි ය පර්ෂණ ණ පනිනධාරය  පනශලය  පත්නදුරටත් පකටයුතු පකළ පහැකි ය.
04.
ආයත්  ප සංග්රහල  ප II නැනි ප කාණ්ඩල  පXLVIII නැනි ප රිපච්ලේදල 19:14 ප උර ප නග තිල  ප සඳහ  ප
අනස්ථාන ි දී ප වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාරය ට ප රැකනරණ ප නිනධාරය  ප ලහෝ ප රැමිණිේන ප ලමලහයන  ප
නිනධාරය  පලහෝ පනශලය  පකටයුතු පකළ පල ොහැක.
05.
එලසේම, ප මි  ප ඉදිපයට ප ආයත්  ප සංග්රහල  ප II ප නැනි ප කාණ්ඩල  ප XLVIII නැනි ප රිපච්ලේදල 19:5 ප උර ප
නග තිලයි ප සහ එම ප උර ප නග තිය ප සංලශෝධා ය ප කරමි  ප නිකුත් ප කරනු ප නබ  ප ක්රලේඛ ප විධිවිධාා  ප අනුන ප
වි ය ප ර්ෂණ ණ ප නිනධාරලයකු ප ලනස ප කටයුතු ප කි්ෂමට ප සුදුසුකරු ප සපුරා ප ඇති ප විශ්රාමික ප නිනධාරය  ප ලමම ප
ක්රලේඛල  පඇමුණුම ප01ි පසඳහ  පආකෘති පරත්රය පඅනුන පඅනස නරට පලසේනය පකළ පඅමාත්යාංශල  පලේකරුලේ ප
නිර්ලේශය ප සිත්න ප ලත්ොරතු් ප ඉදිපරත් ප කළ ප යුතු ප අත්ර ප ඉදිපරත් ප කරනු ප නබ  ප අයදුරුරත්ර ප ලමම ප අමාත්යාංශය ප
මින  ප රනත්නාලග  ප යනු ප නබ  ප කමිටුනණ ප වි්   ප ර්ෂණ ා ප කර ප බනා ප අදාළ ප සුදුසුකරු ප සරුපූර්ණ ප කරනු ප නබ  ප
නිනධාරය රමණණ පවි ය පර්ෂණ ණ පනිනධාර පසංචිත්යට පඇතුළත් පකරනු පනැලේ.

06.
ත්නද, ප ඉහත් ප 02 ප ලේදල  ප සඳහ  ප ක්රලේඛය ි ප ලියාරදංචි ප වී ප ් ට ප අත්රසුවීමකි  ප ලහෝ ප ප්රමාද ප
ලදෝ යකි  පලමම පක්රලේඛල  පඋරලේඛ  ප01 පමින  පප්රකාිතත් පවි ය පර්ෂණ ණ ප ාම පලේඛ යට පඇතුළත්න ප
ල ොමැති පඑලහත් පත්නදුරටත් පවි ය පර්ෂණ ණ පනිනධාරලයකු පලනස පසංචිත්ලයි පරැදී ප් ටීමට පකැමති පනිනධාරය  ප
ලමම ප ක්රලේඛල  ප ඇමුණුම ප 02ි ප I ලකොටස ප සරුපූර්ණ ප කර ප ආයත්  ප අධායණ  ප ජ් රාේ ප ලනත් ප ඉදිපරත් ප කළ ප
යුතුය.
07.
එලසේම, පවි ය පර්ෂණ ණ පනිනධාර පසංචිත්ලය  පඉනත් පවීමට පඅදහස් ප කරනු පනබ  පනිනධාරය  පඇමුණුම ප
02 පි ප පII ලකොටස පසරුපූර්ණ පකර පඉදිපරත් පකළ පයුතු පඅත්ර පඋරලේඛ  ප01ි පසඳහ  පයරු පලත්ොරතුරණ ප(ලිපි ය, ප
දුරකථ  පඅංකය, පවි ය පර්ෂණ ණ පරැනැත්විය පහැකි පදස්ත්රිණක පහා පවි ය පර්ෂණ ණ පරැනැත්විය පහැකි පභා ා පමාධාය ප
ය  පලත්ොරතු් පරමණණ) පසංලශෝධා ය පකි්ෂමට පඅනශය පන ල  ප රු පලිපියණ පමින  පආයත්  පඅධායණ  පජ් රාේ ප
ලනත් අනශය පසංලශෝධා  පඉදිපරත් පකළ පයුතු ය.
08.

ලමම පක්රලේඛ පවිධිවිධාා  ප2019.03.01 පද  ප් ට පබනාත්මක පලේ.
 ප ප

ලේ.ලේ.රත් ් ිප
 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප
 ප  ප ප ලේකරු
රාජ්ය පරිපරාන  පහා ප
ආරදා පකළම ාකරණ පඅමාත්යාංශය

ඇමුණුම 01
රා.පරි.ච.ලේ. ලයොමු අංකය :- EST-3/DICIP/06/0249(i)
විනය පරීක්ෂණ නිලධාරී සංචිතයට බැඳීම සඳහා අයදුම් පත්රය
01. මුලකුරු සමඟ නම :- .............................................................................................................................................
02. මුලකුරු වලින් හැඳින්ලවන නම් :- ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
03. ලපෞද්ගලික ලිපිනය
:- ....................................................................................................................................
04. පදංචි දස්ත්රික්කය
:- ....................................................................................................................................
05. අයත් ග්රාම ලධලරා ව වසම :-......................................................................................................................................
06. ප්රාලද්ය ය ලේකම් ලකොඨාසාසය :-.............................................................................................................................
07. ලපෞද්ගලික දුරකථන අංකය :- ලධවස -..........................................ජංගම:-................................................................
08. උපන් දනය :- ........................................................................................................................................................
09. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය :- ...................................................................................................................................
10. රාජය ලසවල අවසන්වර ැැූ  නනුර :- ..............................................................................................................
11. (අ)
අවසන් වර ලසවය කළ ලැපාර්නලම්න්ුව :- ............................................................................................
(ආ)
අැාළ අමානයාංශය :- .................................................................................................................................
(ඉ)
මාණ්ඩලික ලරණියේල නනුරක ලසවය කළ කාලය :- (මා.ලධ. වශලයන් වසර 10ක ලසවා කාලයක් අවශයය)
නනුර

වැටුප් පරිමාණය

අයත්වු ලසවාව සහ
ලරණියේය

පත්වු දනය

ලසවා කාලය
අවු.

මාස.

1.
2.
3.
4.
5.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

මුළු ලසවා කාලය:- .................
අවසන් වර ලත් වාර්ෂික ඒකාබද්ර වැටුප :- .........................................................................................................
අැාළ චක්රලේ අංකය:-......................................
වැටුප් ලක්න අංකය :-..............................................
විරාම ය ය දනය :- ..................................................................................................................................................
විනය ප වක්ෂණ පැවැත්විය හැකි මාරය:- සංහල/ ලැමළ/ ඉංග්රීස : ..............................................................................
විනය ප වක්ෂණ පැවැත්විය හැකි දස්ත්රික්ක/දස්ත්රික්කය :- .........................................................................................
විනය ප වක්ෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳ පළපුරුද්ැ :- .......................................................................................................
ලසවා කාලල දී යම් විනය ැඬුවමක් ලබා තිලේ ැ යන වග :- .....................................................................................
ඉහන සඳහන් ලනොරුරු ලධවැරද බව සහතික කරමි.
මා විනය ප වක්ෂණ ලධලරාරිලයකු වශලයන් ලනෝරාගනු ලැබුවලහොත් 1999 ලනොවැම්බර් 01 වැලධ දන ස බලාත්මක
වන ආයනන සංග්රහල II කාණ්ඩල ඇති ලකොන්ලද්ස ප්රකාර හා රජය විසන් වරින්වර පනවන ලකොන්ලද්ස අනුව
ක යුු කරන බව හා විනය ප වක්ෂණ අවසන්වී සති 03ක් ඇුළන මලේ වාර්නාව විනය ප වක්ෂණය අැාළ සයලු
ලිපි ලේ න සමඟ අැාළ විනය බලරාරියා ලවන භාරලැන බව ලපොලරොන්දු ලවමි.
...................................

දනය:- ............................

අයදුම්කරුලේ අත්සන

දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාද නිර්දශයය
............................................................................................................. මයා/ මිය/ ලමනවිය විසන් ඉදරිපත් කරන
ලැ අයදුම්පත්රල ඉහන ලනොරුරු ලධවැරද බවත් අයදුම්කරු/අයදුම්කාරිය මාණ්ඩලික ලධලරාරියකු වශලයන් ැස වසරක ලසවා
කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති/නැති බවත් ......................................දන රජල ලසවලයන් විරාමලත් බවත් සහතික කරන අනර
............................................................................................... මයා/මිය/ලමනවියලේ අයදුම්පන ලධර්ලද්ශ කර ඉදරිපත් කරමි.
................................................
ලැපාර්නලම්න්ු ප්රරාලධයාලේ අත්සන
(ලධල මුද්රාව)

දනය:- .............................

අොළ අමාතාංය ද්ගම්ද නිර්දශයය
ඉහන ලධර්ලද්ශය එකඟ ලවමි/ එකඟ ලනොලවමි.

දනය:- ..........................

.................................................
ලේකම්ලේ අත්සන
(ලධල මුද්රාව)

ඇමුණුම 02
රා.පරි.ච.ලේ. ලයොමු අංකය:- EST-3/DICIP/06/0249(i)
I ක ොටස
රාජ්ය රිපරාන ක්රකඛ 1/2200/ ිටට 1/2200/ XIV) දක්වා වූ ක්රකඛ න්හි  ම ඇුළත්වව ිටට
රාජ්ය රිපරාන ක්රකඛ 03/2019 ි  ම ඇුළත්ව ව ක ොමැති එකේව තවදුරට්ව
වි න රරීක්ෂණ නිනධරකනකු වශකන්හ ටයුුළ කිරීමට ම ාරන රත කිරීම
01. මුලකුරු සමඟ නම

:- ...................................................................................................................................
(ලපර චක්රලේයල සහන්  පරිි)

02. ලපෞද්ගලික ලිපිනය

:- ....................................................................................................................................

03. පිංචි ිස්ත්රික්කය

:- ....................................................................................................................................

04. අයත් ග්රාම ලධලරා ව මසම :-.....................................................................................................................................
05. ප්රාලද්ය ය ලේක ක ලකොඨාසාසය :-.............................................................................................................................
06. ලපෞද්ගලික දුරකතන අංකය :- ලධමස :-..........................................ජංගම:-...............................................................
07. ජාතික නැඳුනු කපත් අංකය :- ...................................................................................................................................
08. මිට ලපර නම ඇතුළත් වූ රා.ප.ච අංකය/ අංක :- ............................................ අනු අංකය:- ......................................
රාජය ලසමල
අමස්  මරට
දරන ලද තනතුර
(ලපර චක්රලේයල
සහන්  පරිි)

අමාතයාංශය/
ලදපාර්තල ක් තුම/
ආයතනය
(ලපර චක්රලේයල
සහන්  පරිි)

විනය
ප වක්ෂණය
පැමැත්විය
නැකි භාෂා
මාරය

විනය ප වක්ෂණ පැමැත්විය නැකි ිස්ත්රික්ක

ඉනත සහන්  ලතොරතුරු ලධමැරි බම සනතික කරමි.
ිනය :- ............................

..............................................

ප වක්ෂණ ලධලරරයාලේ අත්සන
......................................................................................................................................................
II ක ොටස
ආනත

සංග්රෙක II වැනි

ාණ්ඩක XLVIII වැනි රිපච්කේදක /9:5 උර වග්හතින නටක්ව වූ

වි න රරීක්ෂණ නිනධර

ාම කඛ

කන්හ ඉව්ව වීමට ම ාරන රත කිරීම

රාජය පරිපාලන චක්රලේය ........................ හි අනු අංක ...................... යටලත් විනය ප වක්ෂණ සංචිතල ලියාපිංචි
...................................................................................................... මන මම අසනීප වීම/ ලපෞද්ගලික කරුණක් මත
විනය ප වක්ෂණ ලධලරර සංචිතලය්  ඉමත්වීමට ීරරණය කළ බම කාරුිකකම ද් මා ිටිමමි.
ිනය:- ............................

.......................................................

ප වක්ෂණ ලධලරරයාලේ අත්සන

උප ලේඛන 01
ආයතන ංග්රහසේ II වැනි කාණ්ඩසේ XLVIII වැනි පර්ච්සේදසේ 19:5 උප වගන්තිය
යටසත් වූ විනය පරීක්ෂණ නිලධ්ර නාම සේඛනය
අ/අ

නම

ලිපිනය හා දුරකථන අංකය

රාජ්ය ස ව
ේ සේ
අව න්වරට දරන ලද
තනතුර

අමාතයාංශය/
විනය පරීක්ෂණ පැවැත්විය
සදපාර්තසේන්තුව/ ආයතනය
හැකි දි ්ත්රික්ක

විනය
පරීක්ෂණ
පැවැත්විය
හැකි මාධ්යය

1

ඒ.එස්. අතුක ෝරාල මහතා

48/බී, කෙවන පටුමග,
මහබාකේ, රාගම.
077-0375153
011-2952582

පරිපාලන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

බස්නාහිර, මධයම,
සබරගමුව, උතුරුමැෙ
පළාත්වලට අයත් සියලුම
දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

2

එස්.එේ. අබයරත්න මහතා

ඇතිනිවැටුණු වැව,
මරෙන් ඩවල.
025-5678163

අතිකර්

දිස්ත්රික් කේ ේ ාර්යාලය කපොකළොන්නරුව

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

3

ඩී.එේ. අකේරත්න මහතා

519/24, ජයන්ති මාවත,
අනුරාධපුර.
071-8308687
025-3853992

සහ ාර දිස්ත්රික් කේ ේ

දිස්ත්රික් කේ ේ
අනුරාධපුර

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, පුත්තලම

සිිංහල

4

අයි.ජී. අකේරත්න මහතා

4 එෆ් 7,
නිකයෝජය විගණ ාධිපති
ජාති නිවාස කයෝජනා ක්රමය,
රද්කෙොලුගම, ගේපහ.
071-8077076
011-2292868

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

දිස්රත්රික් කේ ේ

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ාර්යාලය -

5

ඩේලිව්.අකේවර්ණ මහතා

50/9/බී, පුබුදු මාවත,
නිකයෝජය නාගරි
මත්කත්කගොඩ, කපොේගස්ඕවිට. ක ොමසාරිස් (වැ.බ.)
071-0475449
011-2783439

ක ොළඹ මහ නගර සභාව

ක ොළඹ, මාතර,
හේබන්කතොට, මහනුවර,
අනුරාධපුර, කුරුණෑගල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

6

එන්.ඩී. අකේවර්ණ මහතා

392/ සී, කපොේගහමුල,
ඊරියගම, කේරාකෙණිය.
077-0401376
081-2388773

ප්රධාන දුේරිය මාර්ග
පරීක්ෂ

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

7

කක්.යූ.ඩී. අකේසිිංහ මහතා

18, ලු ැකේ, නුවරඑළිය.
071-6268547
052-2223114

සහ ාර දිස්ත්රික් කේ ේ - දිස්ත්රික් කේ ේ
නුවරඑළිය
නුවරඑළිය

නුවරඑළිය, බදුේල,
මහනුවර

සිිංහල

8

ව.ග. අමරොස මහතා

100, පිංතාලිය හන්දිය,
පටිවැේල, බූස්ස.
071-4476172
091-2267166

පරිපාලන නිලධාරී

ෙකුණු පළාත් සිංවර්ධන
අධි ාරිය - ගාේල

ගාේල, මාතර,
ළුතර, ක ොළඹ

සිිංහල

9

ජී.ඩේලිව්. අමරකසේන මහතා

අිං 09, බණ්ඩාරවත්ත,
හිෙැේලන, රත්නපුර.
071-4431296
045-2262227

සහ ාර කේ ේ
(අධයාපන)

ප්රධාන අමාතයාිංශය සබරගමුව පළාත් සභාව

රත්නපුර, ෑගේල,
මහනුවර, ක ොළඹ,
ළුතර, ගේපහ,
හේබන්කතොට

සිිංහල

10

යූ. අලහක ෝන් මහතා

නුගදූව, පාලටුව, මාතර.
071-0600699
041-2240411

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේරකෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

11

පැ.කලො.ලි.ය. අේවිස් මහතා

"නිෂාදි",
උළුවිටිකක් (80168)
071-1249899
091-2223274

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
කේ ේ කබෝකේ කපෝද්ෙල

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට, ළුතර,
කමොණරාගල, ක ොළඹ

සිිංහල

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

12

අකශෝ

13

හපුආරච්චි මහතා

බන්ධනාගාර ක ොමසාරිස් බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්තුව සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

එේ.පී. ආනන්ෙ කපකර්රා මහතා අිං 110, 12 මාවත,
සාරභූමි, මඩපාත පාර,
පළියන්ෙල.
071-8404457
011-2707285

බඩු ගබඩා නිකයෝජිත

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසිරර

14

බී.පී.බී. ආයුපාල මහතා

අිං 35, ශ්රී කේධානන්ෙ
මාවත, පානදුර.
071-8302303
038-2232404

කජයෂ්ඨ කපොලිස් අධි ාරී

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

ළුතර, ක ොළඹ, ගාේල,
මාතර, රත්නපුර

සිිංහල

15

යූ.ජී.ටී. ආරියතිල

"තිල වාස" , ක ෝට්කටවත්ත, සහ ාර කපොලිස් අධි ාරී
උළුවිටිකක්, ගාේල.
071-4176637
091-2235383

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

16

ටී.ජී. ආරියොස මහතා

28/15 සී, 6 වන පටුමග,
කුලසිරි කුමාරකේ මාවත,
කහෝමාගම.
071-4445126
011-2857552

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ උසස් අධයාපන අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ගාේල,
මාතර, මහනුවර

සිිංහල

17

එච්.එේ. ආරියනන්ෙ
කහන්නාය මහතා

16, පීලිකපොතගම පාර,
නඩු ාර න්ෙ, බදුේල.
071-8154383
055-2223570

ප්රාකද්ශීය කේ ේ මහියිංගනය

බදුේල, කමොණරාගල,
හේබන්කතොට, නුවරඑළිය

සිිංහල

මහතා

350, හලාවත පාර,
කපරියමුේල, මීගමුව.
071-8294525
011-2804053

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

ාර්යාලය -

18

ටී.එේ. ආරියරත්න බණ්ඩා
මහතා

51/2, ක ොළඹ පාර,
ඔලුපැලියාව, කබෝයගකන්.
071-8106429
037-2221178

නිකයෝජය අධයක්ෂ
(අභන්තර විගණන හා
විමර්ශන)

අභන්තර විගණන හා විමර්ශන කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
සිිංහල
කෙපාර්තකේන්තුවකපොකළොන්නරුව, ෑගේල
උතුරු මැෙ පළාත් සභාව

19

කක්.වී. ආරියරත්න මහතා

අිං 95,
කජෝන් කරොද්රිගූ මාවත,
ටුබැද්ෙ, කමොරටුව.
071-8173306
011-2651376

නිකයෝජය ගමනාගමන
අධි ාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

20

ආර්.කක්. ආරියරත්න මහතා

"සිසිල", කහන්නාකතොට,
කෙොඩන්දූව.
077-4111541
091-2277295

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලය - බලපටිය

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

21

බී.එේ. ආරියරත්න බාලසූරිය
මහතා

"ෙේශ්රී", කද්වාකේකපොළ,
කපොේගහකවල.
071-8139677
037-2244369

ප්රාකද්ශීය කේ ේ බමුණාක ොටුව

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

22

එච්.ඒ. ආරියවිංශ මහතා

2/102, ආටිගල මාවත,
ක ොළමුන්න, පළියන්ෙල.
077-4295921
011-2614658

නිකයෝජය අධයක්ෂ
ජනරාේ
(විමර්ශන හා හදිසි
වැටලීේ)

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

23

ඩේලිව්.ආර්.එච්.බී. ඇකිරියගල
මහතා

මාරපන, ෑගේල.
071-6323411
035-2223411

සහ ාර දිස්ත්රික් කේ ේ - දිස්ත්රික් කේ ේ
ෑගේල
ෑගේල

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ගාේල,
මාතර, මහනුවර

සිිංහල

ාර්යාලය -

ගාේල

සිිංහල

ාර්යාලය -

කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
පුත්තලම,
කපොකළොන්නරුව,
ත්රිකුණාමලය, මහනුවර,
මාතකේ, ෑගේල

සිිංහල

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ාර්යාලය -

24

එච්.සී.ඕ. ඊබට් සිේවා මහතා

අිං 04, කීේස් නිවාස
කයෝජනා ක්රමය,
ඉහළ කබෝමිරිය, ඩුකවල.
071-3361851

ප්රධාන කේ ේ

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය ෙකුණු පළාත් සභාව

25

වී.ආර්.එස්.කක්. උඩපමුණුව
මහතා

30/42, පරණ පුස්සැේල පාර,
කුරුඳුහින්න, ෑගේල.
071-4104545
035-2221164

කජයෂ්ඨ කපොලිස් අධි ාරී

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

26

ආර්.කක්. උපනන්ෙ මහතා

132/බී/1, “කෙරණ”,
කපොේකගොේලවත්ත,
කපොේකගොේල.
072-4137492
071-9498175
081-2494332

27

ටී. උපකසේන මහතා

28

29

ක ොළඹ

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ෑගේල, අනුරාධපුර

සිිංහල

ගණ ාධි ාරි
පළාත් කසෞඛ්ය කසේවා
මූලි කරෝහල - ගේකපොළ කෙපාර්තකේන්තුව මධයම පළාත් සභාව

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය, කුරුණෑගල,
අනුරාධපුර

සිිංහල

213 බී 3, අකලෝතියාවත්ත,
වැේමිේල හන්දිය,
බණ්ඩාරගම.
071-8172852
038-2290902

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

එෆ්. එදිරිවික්රම මහතා

553/8 ඒ, සමගි මාවත,
ඇරැව්වල බටහිර,
පන්නිපටිය.
011-2848325

නිකයෝජය කපෝස්ට්මාස්ටර් තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව
ජනරාේ (ෙකුණු පළාත)

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ආර්.ජී. එදුස්සූරිය මහතා

29 බී, පනාපටිය, වස් ඩුව.
071-3181804
034-2226299

පරිපාලන නිලධාරී

ළුතර, ක ොළඹ,
ගාේල, ගේපහ

සිිංහල

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

30

ඩේලිව්. එේලාවල මහතා

73/5 සී, ඇරැව්වල පාර,
පන්නිපටිය.
071-8156929
011-2746315

කේ ේ

31

ටී.

ිං ානේකේ මහතා

පීටර් න්ෙ වත්ත, හපුගල,
වක්වැේල.
071-8284575
091-2223085

ප්රාකද්ශීය කේ ේ - ඉමදූව දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

32

ඒ.

ටුකපොේලන්ෙ මහතා

අිං 16, විහාර පාර,
මාතකේ.
071-8025553
066-2223846

නිකයෝජය තැපැේපති

33

එච්.එේ.

අිං 10, මවුන්ට් පාර්ක්,
කගලිඔය.
077-3848120
081-2310265

34

ආර්.පී.

රුණාතිල

35

එන්.පී.

රුණාරත්න මහතා

36

එේ.එච්.

රුණාතිල

මහතා

මහතා

රුණාරත්න මහතා

ර්මාන්ත අමාතයාිංශය බස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

මාතකේ, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, මහනුවර

සිිංහල

සහ ාර අධයක්ෂ
(අභයන්තර විගණන)

අධයාපන අමාතයාිංශය මධයම පළාත් සභාව

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය

සිිංහල

අිං 61, පැරකුේ මාවත,
දියබිබිල, බණ්ඩාරකවල.
071-4482109
057-2224575

සහ ාර ප්රාකද්ශිය
කේ ේ - අඹගමුව

දිස්ත්රික් කේ ේ
නුවරඑළිය

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

75/9, ක ොස්කහේන, කීනවල,
පේකේකවල.
077-4433688
033-2288223

කේ ේ

පළාත් රාජය කසේවා ක ොමිෂන් ක ොළඹ, ගේපහ,
සභාව - බස්නාහිර පළාත
ළුතර, කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, ෑගේල

19/15, ගජබා මාවත,
පැලැන්වත්ත, පන්නිපටිය
071-4477703

නිකයෝජය ේ රු
ක ොමසාරිස්

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, රත්නපුර,
මහනුවර, ගාේල,
අනුරාධපුර

සිිංහල

සිිංහල
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ආර්.ඩී.

රුණාරත්න මහතා

79/4, ක්රීඩාිංගණ පාර,
ෑගේල.
071-8280127
035-2222847

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී- තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව
ෑගේල

ක ොළඹ, මහනුවර,
රත්නපුර, ගාේල

සිිංහල
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ඒ.කේ.

රුණාරත්න මහතා

154/1, ක ොටකගෙර පාර,
මඩපාත, පළියන්ෙල.
077-3525316
011-2706162

ප්රාකද්ශීය කේ ේ කහෝමාගම

දිස්ත්රික් කේ ේ
ක ොළඹ

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල
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ඩී.ජී.කක්.

XB-10-1-2,
එඩ්මන්ටන් රජකේ නිවාස,
ක ොළඹ 06.
077-0041119
071-5489225

නිකයෝජය ක ොමසාරිස්

කමොටර් රථ ප්රවාහන
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, රත්නපුර,
බදුේල, ගාේල,
මාතර

සිිංහල

40

ජී.සී.

622/1, ක ෝට්කට් පාර,
ක ෝට්කට්.
077-6784122
011-2864618

තැපැේ අධි ාරී

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

මහනුවර, නුවරඑළිය,
කුරුණෑගල, ක ොළඹ,
ගාේල, රත්නපුර,
මාතර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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කේ.ටී.

රුණාරත්න මහතා

"සුභාෂණ", වේකෙණිය,
ෑගේල.
071-4352682
035-2222945

පරිපාලන නිලධාරී

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

ෑගේල, කුරුණෑගල,
මාතකේ, අනුරාධපුර,
මහනුවර

සිිංහල
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ඕ.වී.ඩී.

රුණාකසේන මහතා

18/11, 1 වන පටුමග,
නාකගොඩ පාර, ළුතර.
071-9049056
034-2225433

සහ ාර කේ ේ

නගර සභාව - කේරුවල

ළුතර, ක ොළඹ,
ගාේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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පී.එච්.

37, ජයමහ විහාර පාර,
කතොටමුණ, මාතර.
041-2221955
071-5564966

පරිපාලන නිලධාරී
(ශ්රී.ලිං.ප.කසේ. II - II)

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය ෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල

රුණාරත්න මහතා

රුණාරත්න මහතා

රුණාකසේන මහතා

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

44

ආර්.ඒ.

රුණාකසෝම මහතා

45

කේ.

46

කක්.එේ.එේ.බී.
මහතා

47

යු.ජී. කින්සි කහේමලතා මහත්මිය අිං 54 ඒ, අිංගේමන පාර,
රත්නපුර.
077-9520236
045-7924011

සහ ාර ේ රු
ක ොමසාරිස්

48

එච්.එේ.පී. කුමාරසිරි මහතා

අිං 18, කිිංේස් ක ෝට්,
අඹතැන්න.
071-4336344
081-2302395

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

49

කක්.එේ.ජී.බී. කුලතුිංග මහතා

78 ඒ, කෙොඩේවල පටුමග,
අස්ගිරිය, මහනුවර.
071-4442077
081-3807672

බන්ධනාගාර ක ොමසාරිස් බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්තුව මහනුවර, අනුරාධපුර,
ක ොළඹ

සිිංහල
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එේ.පී. කුලරත්න මහතා

210, මුතුවාඩිය, රද්කෙොළුගම.
071-8146263
071-9101963

පරිපාලන නිලධාරි

සිිංහල

ාරියවසේ මහතා

ැකුලන්ෙර

176/ ඒ, ඩවත්ගම පාර,
හුලිංගමුව, මාතකේ.
071-8400308
066-2231197

ප්රාකද්ශීය කේ ේ විේගමුව

"ජයක කහළි", මාඔය,
හඟුරන්ක ත.
071-8060305
081-2369914

අතිකර් පළාත් අධයාපන අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවඅධයක්ෂ
නැකගනහිර පළාත් සභාව

අිං 188, කෙේගස්කගොඩ පාර, කබෞද්ධ ටයුතු
අලවතුකගොඩ.
නිකයෝජය ක ොමසාරිස්
071-8146970
070-6814697

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතකේ

ාර්යාලය -

කබෞද්ධ ටයුතු
කෙපාර්තකේන්තුව

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

මහනුවර, මාතකේ,
කුරුණෑගල, ෑගේල,
ත්රිකුණාමලය

සිිංහල

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය, ෑගේල,
කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව, බදුේල,
රත්නපුර

සිිංහල

රත්නපුර, ක ොළඹ

සිිංහල

කසෞඛ්ය අමාතයාිංශය - මධයම සියලුම දිස්ත්රික්
පළාත් සභාව

ශ්රී ලිං ා කර්ගුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
පුත්තලම, ළුතර

සිිංහල
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පී.ඩේලිව්.ඒ. කුලවිංස ෙ සිේවා
මහතා

අිං 6/1, කෙවන හරස් පාර,
අේබලන්කගොඩ.
071-6362083
091-2256189

පරිපාලන නිලධාරී
(ශ්රී.ලිං.ප.කසේ. III)

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

ාර්යාලය -

ගාේල,
මාතර

ළුතර,

සිිංහල
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කු.ම. කුලකසේන මහතා

"සමන්තා", බටකපොළ පාර,
ඇත් ඳුර, ගාේල.
071-8010664
091-3900730

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලය - කේරුවල

දිස්ත්රික් කේ ේ
ළුතර

ාර්යාලය -

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල
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පී. ක ොඩිතුවක්කු මහතා

අිං 26/4,
ඇතුේ රවුේ පාර, රත්නපුර.
071-8609248
045-2222740

පාල

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල
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එේ.ජී.එස්. ගජනාය

163/ඒ, තිස්ස මාවත,
වලාන, පානදුර.
071-8010455
038-2231600

පාල
තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව
(මුෙේ ඇණවුේ කසේවා) ඒ ාබද්ධ තැපැේ කසේවය

ක ොළඹ, ළුතර,
රත්නපුර, අනුරාධපුර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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ඩේලිව්.එේ. ගමකේ මහතා

අිං 11,
ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ මාවත,
කේගාන, ගාේල.
077-7335624
091-2223498

කේ ේ

ර්මාන්ත, කසෞඛ්ය සහ ක්රීඩා
අමාතයාිංශය ෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
සිිංහල
හේබන්කතොට, ළුතර,
ක ොළඹ, ගේපහ, රත්නපුර
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ඒ.එච්. ගමකේ මහතා

79, “ඉෂාරා”, ජයසිිංහ පාර,
මාඹුේකගොඩ, පන්නිපටිය.
077-3928267
011-2850876

කේ ේ

පශු සේපත් හා ග්රාමීය ප්රජා
සිංවර්ධන අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

මහතා

(විමර්ශන)

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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කේ.එච්. ගමකේ මහතා

258/5 සී, රණවන පාර,
ටුගස්කතොට.
077-4704585
071-8661280
081-2497792

පරිපාලන නිලධාරී
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ඩේලිව්. ගමකේ වික්රමසිිංහ
මහතා

165, නරවත්ත,
උඩුව, මහනුවර (20052)
077-7802970
071-4426135
081-2461786
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ඩී.එස්. ගේමන්පල මහතා

අිං 36/ඒ, 4 කවනි පටුමග,
පටක ෝට්කට්.
071-0966730
011-2869962
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පී. ගාමිණී ධර්මකසේන මහතා

23, ැන්ෙලන්ෙ පාර,
රත්නපුර.
071-8268894
045-2228924
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ඩී.එේ. ගුණතිල

අිං 34/02,
කජයෂ්ඨ කපොලිස් අධි ාරී
01 වන පටුමග, එකගොඩවත්ත,
කබොරලැස්ගමුව. (10290)
071-8269042
011-2803206

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, කුරුණෑගල

සිිංහල
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ඩේලිව්.කක්.ඒ.පී. ගුණතිල
මහතා

"ශ්රී පාලි", අිං 79,
කමොරැන්න, යක් ල.
071-4404269
033-5678600

කසෞඛ්ය කසේවා අධයක්ෂ
ජනරාේ ාර්යාලය

ගේපහ, මහනුවර,
කුරුණෑගල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

මහතා

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය, ෑගේල,
කුරුණෑගල, ගාේල,
මාතර, ළුතර,
ක ොළඹ, ගේපහ

සිිංහල

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ රාජය පරිපාලන සහ ස්වකද්ශ
(විමර්ශන හා කමකහයුේ)
ටයුතු අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ගණ ාධි ාරි

ක ොළඹ, රත්නපුර, ගාේල, සිිංහල
ළුතර, බදුේල, ගේපහ,
අේපාර

හිංගම, අතිකර්

දිස්රත්රික් කේ ේ

පරිපාලන නිලධාරී

පළාත් පාලන
කෙපාර්තකේන්තුව මධයම පළාත් සභාව

විකද්ශ

ටයුතු අමාතයාිංශය

දිස්ත්රික් කේ ේ
රත්නපුර

ාර්යාලය -

රත්නපුර,
ක ොළඹ

ෑගේල,

සිිංහල
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ඒ.පී. ගුණතිල

64

පී.ටී.ජී. ගුණතිල

65

මහතා

අිං 1/04, මන්ෙන්ඩාකවල,
ජේබුගහපටිය, මහනුවර.
071-8049981
081-2303603

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී- තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව
මහනුවර

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය, කුරුණෑගල,
කපොකළොන්නරුව,
අනුරාධපුර, ෑගේල

සිිංහල

අිං 07, පැතුේ උයන,
කුණ්ඩසාකේ.
071-8155910
081-2423709

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී සහ
ප්රධාන මූලය නිලධාරී
(වැ.බ.)

ශ්රී ලිං ා කර්ගුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

වි.කෙ. ගුණපාල මහතා

තින්න ැටියවත්ත,
රකගොඩ - උයන්කගොඩ.
077-6549224
041-2294084

ප්රාකද්ශීය කේ ේ මුලටියන

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතර

මාතර, ගාේල,
හේබන්කතොට

සිිංහල
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ඩී.ඒ. ගුණපාල මහතා

237/37,
කමොරටුවකහේන පාර,
අතුරුගිරිය.
077-4980348
011-2560696

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

කවළෙ හා පාරිකභෝගි
අමාතයාිංශය

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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ඩේලිව්.පී. ගුණපාල මහතා

96/7, මාක ොළ ෙකුණ,
මාක ොළ.
071-4446007

අතිකර්

ඉදිකිරීේ හා ඉිංජිකන්රු කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

ගේපහ, ක ොළඹ,
මහනුවර

සිිංහල
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බී.කක්.කක්. ගුණරත්න මහතා

බී10/11, "සිත්මිණි",
හීන්කෙණිය, මාවනැේල.
071-8067891
035-2247313

ලාප අධයාපන අධයක්ෂ- අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවඅේපාර
නැකගනහිර පළාත් සභාව

මහතා

කේ ේ

ාර්යාලය -

කසේවා

ළුතර,

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
රත්නපුර, බදුේල,
ෑගේල, මහනුවර,
මාතකේ, ක ොළඹ,
කමොණරාගල, ගේපහ,
ළුතර, කුරුණෑගල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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කක්.පී.සී. ගුණවර්ධන මහතා

295 බී, කජෝති ාරම මාවත,
තලවතුකගොඩ.
071-8279925
011-2774744

පරිපාලන නිලධාරී
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ඩේලිව්.එේ. ගුණසිිංහ මහතා

පයුස්වත්ත, මිේලව,
නුවර පාර, කුරුණෑගල.
071-8277873
037-2232600
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ජී. ගුණකසේ ර මහතා

72

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගාේල, ළුතර,
රත්නපුර, අනුරාධපුර,
මහනුවර, නුවරඑළිය,
ගේපහ

සිිංහල

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

කුරුණෑගල, ක ොළඹ,
ගේපහ, ෑගේල,
මහනුවර, රත්නපුර,
අනුරාධපුර, පුත්තලම

සිිංහල

"සහනය", ක ෝවිල පාර,
ෙඩේල, ගාේල.
091-2241901

විදුහේපති ගාේල ඕේ ට් මහා
විෙයාලය

ලාප අධයාපන
ගාේල

ගාේල, මාතර,

සිිංහල

එච්.ඩී.ඩී. ගුණකසේ ර මහතා

අිං 01, හපුගහතැන්න,
ළකගඩිකහේන.
033-2288417

ක ොට්ඨාශ අධයාපන
අධයක්ෂ

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවබස්නාහිර පළාත් සභාව

ගේපහ, ක ොළඹ, ළුතර,
ෑගේල, කුරුණෑගල,
මහනුවර, නුවරඑළිය

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

73

එේ.එේ. ගුණකසේ ර මහතා

26/1, මීඩියේ පාර,
රත්මලාන.
071-8319694
011-2611322
011-2607650

සහ ාර කේ ේ

ජනාධිපති කේ ේ

ක ොළඹ, ගේපහ, ගාේල,
කුරුණෑගල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

74

එේ.ටී. ගුණකසේන මහතා

1/2, හව, නේපැේල,
ක ොස්ගම.
071-4481593

ප්රධාන අභයන්තර විගණ

ෘෂි ර්ම සිංවර්ධන හා
කගොවිජන කසේවා අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, අනුරාධපුර,
ගේපහ, ළුතර, ෑගේල,
කුරුණෑගල, රත්නපුර,
බදුේල, කමොණරාගල,
අේපාර, ගාේල, මාතර

සිිංහල

ාර්යාලය-

ාර්යාලය

ළුතර

75

ඩේලිව්.ඒ. ගුණකසේන මහතා

199/5, ඩවුනර්වත්ත,
මීපටිය, නාවලපටිය.
075-2479310
054-2222764
051- 3512003

විගණන අධි ාරී II - I

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය

සිිංහල

76

ඩේලිව්. ගුරුසිිංහ මහතා

සමගිපුර, මහියිංගනය.
072-5366121
055-2257495

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

අේපාර, බදුේල,
කමොණරාගල

සිිංහල

77

එස්.ඩී. චන්ද්රොස මහතා

අිං 396, මීගමු පාර, සීදූව.
071-1656028
011-2254122

අතිකර් කේ ේ
(ස්වකද්ශ ටයුතු)

ස්වකද්ශ ටයුතු, පළාත් සභා උතුරු පළාතට අයත්
හා පළාත් පාලන අමාතයාිංශය දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

78

චන්ද්රොස විතානවසේ මහතා

"වෑ ැළුේ", ය ේල,
කමකගොඩවැව.
077-7694791
025-2258389

කජයෂ්ඨ පාලන කේ ේ
(වැ.බ.)

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

අනුරාධපුර,
සිිංහල
කපොකළොන්නරුව,
මහනුවර, ගේපහ, ක ොළඹ,
මාතකේ, ත්රිකුණාමලය,
ගාේල

79

ආර්.ඒ. චන්ද්රරත්න මහතා

248/1, මීගහවත්ත,
කෙේකගොඩ.
071-2525049
011-2976211

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

රජකේ ප්රවෘත්ති
කෙපාර්තකේන්තුව

ගේපහ, ක ොළඹ,
ෑගේල,
කුරුණෑගල

80

ඩේලිව්.වී.සී. චන්ද්රවිංශ මහතා

28 බී, මිෂන් පාර, ක ෝට්කට්,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර.
071-4495076
011-2874272

නිකයෝජය තැපැේපති

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
සිිංහල
ළුතර, ගාේල,
කුරුණෑගල, මාතර,
හේබන්කතොට, අනුරාධපුර,
රත්නපුර, මහනුවර

ළුතර,

සිිංහල

සිිංහල

81

එස්.එේ.එේ. චන්ද්රසිරි මහතා

ගේමාන පාර, ක ොස්වත්ත.
031-2257795

අතිකර් අධයක්ෂ
ජනරාේ

ාර්මි අධයාපන හා පුහුණු
කිරීකේ කෙපාර්තකේන්තුව

82

ඩී.කේ. චන්ද්රසීල මහතා

21, පසේස් පටුමග,
වැේවත්ත, ක ොළඹ 06.
071-8194208
077-3610149
011-2363492

සහ ාර කේ ේ

වැවිලි

83

ඊ.එේ. චන්ද්රකසේන මහතා

තුේපලහපුව, රඳකගොේල,
රිකිේලගස් ඩ.
071-6041361
081-2365784

පාල
(මුෙේ ඇණවුේ කසේවා)

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

මහනුවර, නුවරඑළිය,
මාතකේ, ෑගේල,
කුරුණෑගල

සිිංහල

84

ඊ.එේ. චන්ද්රකසේන මහතා

අිං 716/42,
කුල කසවණ පාර,
ක ොට්ටාව, පන්නිපටිය.
011-2847762

පරිපාලන නිලධාරී

නිවාස සහ වැවිලි යටිතල
පහසු ේ අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගාේල

සිිංහල
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එච්.ඒ. ජයතිල

කව්වැේවල, ලේබල.
037- 2289146

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාරකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලය - පන්නල

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

කුරුණෑගල

සිිංහල
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එේ.ඒ.ආර්.ඩී. ජයතිල

244/2, පමුණුව පාර,
මහරගම.
077-3271853
011-2851191

කේ ේ

පරිසර හා ස්වභාවි
අමාතයාිංශය

87

ඩී.එේ. ජයතිල
මහතා

29/11, සඳහේ මාවත,
ඇඹුේකෙණිය, නුකේකගොඩ.
077-3142109
011-2833362

අධයාපන අධයක්ෂ

අධයාපන අමාතයාිංශය

මහතා

මහතා

දිසානාය

පුත්තලම, කුරුණෑගල,
ගේපහ

ර්මාන්ත අමාතයාිංශය සියලුම දිස්ත්රික්

ාර්යාලය -

සේපත්

ක ොළඹ,
ගේපහ

ක ොළඹ

ළුතර,

සිිංහල

සිිංහල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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ටී.බී. ජයතිස්ස මහතා

89

ජයන්ත කසේන

90

ඒ.ඒ. ජයරත්න මහතා

91

කරෝස වත්ත, විකේකගොඩ,
උතුරු- ළුතර.
071-6271904
034-2224388

ස්කටේබු මහතා අිං 309/1/ඒ,
කෙවන පටුමග,
කගෝවින්න මාවත,
අතුරුගිරිය.
071-0359297
011-2772517

පරිපාලන නිලධාරි

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ,
ගාේල

ළුතර,

සිිංහල

බන්ධනාගාර ක ොමසාරිස් බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්තුව සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

222/5, ශ්රියාපුර, කෙපානම,
පන්නිපටිය.
071-8083456
011-2837249

සහ ාර අධයක්ෂ (පාලන) වනජීවී සිංරක්ෂණ
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ

සිිංහල

කක්.සී. ජයරත්න මහතා

78/2, පරණ ැස්බෑව පාර,
නුකේකගොඩ.
011-2853768

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ සිංස් ෘති හා ප්රවෘත්ති
අමාතයාිංශය

ක ොළඹ

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි
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කේ.එේ.එස්. ජයලත් මහතා

25/35/බී,
ආරාධනා න්ෙ වත්ත,
අවිස්සාකව්ේල.
071-8390885
036-2232461

කජයෂ්ඨ පරිපාලන
නිලධාරී

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

93

ජී.ඩී.ටී. ජයවර්ධන මහතා

අිං 137/2,
කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ
ඉඹුේකගොඩ වත්ත, ඉඹුේකගොඩ.
071-3106899
033-2256614

උතුරු, නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ේ රු අමාතයාිංශය

94

බී. ජයවර්ධන මහතා

අිං 64 සී, කටේේලර් පාර,
ගේකිස්ස.
071-1955042
011-2731710
011-2736266

කගොවිජන කසේවා සහ ාර
ක ොමසාරිස්

95

ඩී. ජයවීර මහතා

අිං 74/2,
රිවර්සයිඩ් ගාඩ්න්ස්,
කගොහාකගොඩ පාර,
ටුගස්කතොට.
071-2796683
081-2492097

96

ටී.ඒ. ජයසිිංහ තාඹුගල මහතා

97

කගොවිජන සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

නිකයෝජය ප්රධාන කේ ේ මධයම පළාත් සභාව
(පාලන)

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

අිං 111, මීගමුව පාර,
කබොරකගොඩවත්ත,
මිනුවන්කගොඩ.
071-9935730
011-2295140

පරිපාලන නිලධාරී

ශ්රී ලිං ා කර්ගුව

ගේපහ, ක ොළඹ,
ෑගේල

සිිංහල

කේ.එේ.එස්. ජයසුන්ෙර මහතා

19/1, අලුත් ඇල පාර,
ේමානන් ඩ, බදුේල.
077-7037436
055-2222855

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ලුණුගල

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

බදුේල, කමොණරාගල,
අේපාර

සිිංහල

98

කක්.ඩී. ජයසූරිය මහතා

අිං 365, ක ොහේවිල පාර,
ැලණිය.
071-8575499
011-2910379

නිකයෝජය විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ගේපහ, ක ොළඹ,
ළුතර, ෑගේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

99

පී.ඩේලිව්. ජයකසේ ර මහතා

8-D-3, ජාති නිවාස,
රද්කෙොලුගම.
077-4320933
011-2289474

ගණ ාධි ාරි

ජාති ක ෞතු ාගාර
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ගාේල,
මාතර, අනුරාධපුර,
බදුේල, ෑගේල,
රත්නපුර, හේබන්කතොට

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ාර්යාලය -

100 ඒ.ඩී.ආර්. ජයකසේන මහතා

ගැමුණු මාවත,
මැෙලන්ෙ වත්ත,
කුරුණෑගල.
071-8144039
037-4927402

පරිපාලන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුවවයඹ පළාත් සභාව

මහනුවර, අනුරාධපුර,
කුරුණෑගල

සිිංහල

101 එස්. ජාකගොඩ මහතා

ඩාලින්ටන් වත්ත, හපුගල,
වක්වැේල.
077-7336674
091-2223764

ප්රාකද්ශීය කේ ේ කනළුව

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල

102 ජී. ජිනොස මහතා

45, ලිලී මාවත,
ගකන්කහේන, බත්තරමුේල.
071-8142859
011-2863405

රජකේ ගණ ාධි ාරී

රාජය ගිණුේ
කෙපාර්තකේන්තුවමහා භාණ්ඩාගාරය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

103 ඩී.එේ.පී. ඩයස් මහතා

ඉහළගම, කව්වැේකෙණිය.
071-8267582
033-2286759

සහ ාර විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ගාේල, මාතර,
මහනුවර, කුරුණෑගල

සිිංහල

104 බී.එච්. ඩැනී මහතා

"ලක්මිණි", ගේපමුණ,
පාලටුව, මාතර.
071-6291993

ගණ ාධි ාරි
ලාප අධයාපන
ාර්යාලය - අකුරැස්ස

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල

105 එච්.බී.ජී. තිල රත්න මහතා

162, මයුර කපකෙස,
මහ හීනටියන්ගල, ළුතර.
071-4436832
034-2221150

පරිපාලන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සභාව

ළුතර, ක ොළඹ, ගේපහ,
ගාේල, මාතර

සිිංහල

106 කක්.යූ.ජී. තුිංගරත්න මහතා

මැලෑකගොඩ, විංචාවල, ගාේල.
077-6589706
091-2222148

පළාත් පාලන සහ ාර
ක ොමසාරිස්

පළාත් පාලන
කෙපාර්තකේන්තුව ෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල

ාර්යාලය -

107 එච්.එේ. තුසිපාල මහතා

අිං 984, කෙවන පයවර,
බුද්ධගයා මාවත,
අනුරාධපුර.
071-4829957
025-2234401

සහ ාර කේ ේ (පාලන) උතුරු මැෙ පළාත් සභාව

108 ආර්. කත්නුවර මහතා

93, 5 වන මාවත,
සිද්ධමුේල, පළියන්ෙල.
071-4454336

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

රාජය පරිපාලන සහ
ක ොළඹ, ළුතර, ගේපහ,
ස්වකද්ශ ටයුතු අමාතයාිංශය ගාේල, මාතර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

109 පී.ඩී.ඒ. ෙ අේවිස් මහතා

අිං 53/2, මුේකේගම,
අඹතැන්න, මහනුවර හරහා
077-3455166
081-2320420

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතකේ

මහනුවර, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල

සිිංහල

110 ඒ.කක්.එස්. ෙ සිේවා මහතා

අිං 27 ඒ, නි කප පාර,
කෙහිවල.
071-8472519
011-2722169

දිස්ත්රික් විදුලි සිංඥා
පරීක්ෂ

ශ්රි ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

111 එේ.එස්. ෙ සිේවා මහතා

අිං 25, න්ෙ කුරුඳුවත්ත,
කෙදියවල, වස් ඩුව.
077-3799330
034-2228134

නිෂ්පාෙන බදු අධයක්ෂ
(වැ.බ.)

ශ්රී ලිං ා කර්ගුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

112 ඩී.එේ. ෙ සිේවා මහතා

322/සී 4, විරාජ මාවත,
1 වැනි පටුමග, වෑ ඩ,
පානදුර.
071-4421442
038-2244683

කගොවිජන සිංවර්ධන
නිලධාරී

කගොවිජන සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව

ළුතර, ගාේල
ක ොළඹ, රත්නපුර,
මහනුවර, මාතර

සිිංහල

ාර්යාලය -

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
මාතකේ, වවුනියාව,
කුරුණෑගල

සිිංහල

113 ඒ.කක්.එස්.ඒ.අයි. ෙ සිේවා
මහතා

අිං 47 සී, III වන පයවර,
පුබුදුපුර, අනුරාධපුර.
071-8196006
025-2237011

සහ ාර බන්ධනාගාර
අධි ාරී

බන්ධනාගාර කෙපාර්තකේන්තුව අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
පුත්තලම, මහනුවර,
වවුනියාව, ෑගේල

සිිංහල

114 එස්.වී. ෙ කසේරේ මහතා

අිං 41/16, විජය මාවත,
ඉසුරුපුර, අනුරාධපුර.
071-6801481
025-5632263

සහ ාර කේ ේ

සභා කේ ේ ාර්යාලය උතුරු මැෙ පළාත් සභාව

අනුරාධපුර, මහනුවර,
ක ොළඹ

සිිංහල

115 ඒ.ඩේලිව්. ෙ කසොයිසා මහතා

11/4 සී,
කලස්ලි කපකර්රා මාවත,
ළුතර-උතුර, ළුතර.
072-3234901
071-1926800
034-2224575

සහ ාර අධි ාරී
(තැපැේ විමර්ශන)

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගාේල,
ළුතර, මාතර,
රත්නපුර, ගේපහ

සිිංහල

116 එච්.එේ. ෙයානන්ෙ මහතා

XB/7/3/3,
සහ ාර කේ ේ
එඩ්මන්ටන් නිවාස සිංකීර්ණය,
කිරුලපන, ක ොළඹ 06.
071-4437213
011-2514002

ෘෂි ර්ම, ඉඩේ හා ප්රවාහන
අමාතයාිංශය බස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

117 එස්.එේ. ෙසනාය

23/4, නාරාකහේන්පට පාර,
නාවල.
071-4488759
011-2805102

කබෞද්ධ ටයුතු
නිකයෝජය ක ොමසාරිස්

කබෞද්ධ ටයුතු
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ

සිිංහල

466/10, පනු ැරෑපටියවත්ත,
හිෙැේලන, රත්නපුර.
071-4050097
045-2228449

සහ ාර ප්රධාන කේ ේ
(පාලන)

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය සබරගමුව පළාත් සභාව

රත්නපුර, ෑගේල,
බදුේල, කමොණරාගල,
ක ොළඹ

සිිංහල

මහතා

118 එස්.ඒ. දිසානන්ෙ මහතා

119 එච්.බී. දිසානාය

මහතා

අිං 66, ෙකුණු ඉවුර,
කේමඩුව, අනුරාධපුර
071-8449398
025-5711112

පරිපාලන නිලධාරී

ආණ්ඩු ාරවර ාර්යාලය උතුරු මැෙ පළාත් සභාව

කුරුණෑගල, ත්රිකුණාමලය, සිිංහල
වවුනියාව, අනුරාධපුර

120 ආර්.ඩේලිව්.එේ. දිසානාය
මහතා

"ලක්මිණී", කිිංචිගුකණ්,
මැෙමුලන.
071-4126256
047-2246028

ප්රාකද්ශීය කේ ේ අඟුණක ොළපැලැස්ස

දිස්ත්රික් කේ ේ
හේබන්කතොට

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

121 ඩී.බී.දිසානාය

අිං 1/388, හරිශ්චන්ද්ර මාවත, පළාත්බෙ අධි ාරී
අනුරාධපුර. (50000)
(තැපැේ කසේවා)
025-2222072

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

අනුරාධපුර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

අිං 48/13, තිංගේල පාර,
හේබන්කතොට.
071-8173955
091-2231802

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ටුවන

දිස්ත්රික් කේ ේ
හේබන්කතොට

හේබන්කතොට, මාතර,
ගාේල, කමොණරාගල,
රත්නපුර, බදුේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

142/3, කසක්කුවත්ත,
ෙළුපටිය, ඩවත.
077-6350494
011-2925709

අතිකර්

ජාති සත්කවෝත්ෙයාන
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
කුරුණෑගල, ෑගේල,
ළුතර, මහනුවර,
පුත්තලම

සිිංහල

අිං 254 ඒ, ඒෙඬුවාව පාර,
කේරාකෙණිය.
071-4487999
081-2085999

පරිපාලන නිලධාරී

මහනුවර, කමොණරාගල,
බදුේල, නුවරඑළිය,
හේබන්කතොට, ෑගේල,
මාතකේ

සිිංහල

මහනුවර, කුරුණෑගල,
ෑගේල, රත්නපුර,
අනුරාධපුර

සිිංහල

මහතා

122 ඩී.ඩී.එේ. දිසානාය

123 එච්.බී. දිසානාය

124 ඩී.එේ.ඒ. දිසානාය

මහතා

මහතා

මහතා

අධයක්ෂ

125 කේ.එේ. කෙොඩේක ොටුව මහතා කෙොඩේක ොටුව,
ආණ්ඩු ාරවර කේ ේ
ක ොටලිකගොඩ, මැණික්දිකවල.
077-3869966

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

ෘෂි ර්ම කෙපාර්තකේන්තුව

ආණ්ඩු ාරවර ාර්යාලය සබරගමුව පළාත් සභාව

126 බී.ඒ. ධනපාල මහතා

685, II වන පයවර,
වැව පාර, අනුරාධපුර.
071-6003535
077-8034204
025-2222915

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
කේ ේ - වැලිඔය

දිස්ත්රික් කේ ේ
අනුරාධපුර

127 ධර්ම කහේවාමද්දුම මහතා

231/14, පළමු පටුමග,
ලපලුවාව පාර,
රාජගිරිය.
071-8571920
011-2792787

අතිකර්

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, පුත්තලම,
වවුනියාව, ත්රිකුණාමලය

සිිංහල

අධි රණ සහ නීති
ප්රතිසිංස් රණ අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
මාතර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

128 කේ.ඒ.ඩී. ධර්මොස මහතා

41/ඒ, කද්වාල පාර,
මහර - නුකේකගොඩ,
ඩවත.
071-6306735
011-2975272

නිකයෝජය අධයාපන
අධයක්ෂ

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවසබරගමුව පළාත් සභාව

බස්නාහිර, සබරගමුව,
සිිංහල
ෙකුණු, මධයම පළාත්වලට
අයත් සියලුම දිස්ත්රික්

129 ජී.එේ.එන්. ධර්මරත්න මහතා

132/1/සී, 07 පටුමග,
කමොරගහලන්ෙ පාර,
ඇරැව්වල, පන්නිපටිය.
071-6462186
011-2837170

පරිපාලන නිලධාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

130 එස්.එේ.ඒ. නවරත්න මහතා

"රුවනාර", ඉස්වැටිය වත්ත,
නාරේමල.
071-8004745
077-8004749
037-2249418

අධයක්ෂ (විමර්ශන)

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

131 කක්.ඒ.ඩී.එස්. නානායක් ාර
මහතා

59, ඳුකබොඩ, කෙේකගොඩ.
071-1529926
011- 2489682

නිකයෝජය විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ,

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

කේ ේ

ාර්යාලය -

ළුතර

132 ආර්.ජී.පී. නිශ්ශිං

මහතා

598, ක ොස්ලන්ෙ වත්ත,
ඉහළ බියන්විල, ඩවත.
076-9890195

දිස්ත්රික් ේ රු
ක ොමසාරිස්

133 ඒ.එච්.එේ. නිසාර්දීන් මහතා

54, වො ඩ පාර, කපොතුහැර.
072-8076606
037-2239473

දිස්ත්රික් පරීක්ෂ
(ප්රවාහන)

134 එන්.ඒ.පී. නිස්සිං

219, වරපලාන,
උඩුතුත්තිරිපටිය, ගේපහ
071-8089031
033-2279063

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

මහතා

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල,
කෙමළ සහ
ඉිංග්රීසි

වාරිමාර්ග හා විදුලිබල
අමාතයාිංශය

ගේපහ, ක ොළඹ,
ෑගේල, කුරුණෑගල

සිිංහල

135 ඩේ.එේ. නිහාේ ෙ සිේවා මහතා අිං 98/7, ධර්මපාල මාවත,
පන්නිපටිය.
071-8657370
011-2842644

ප්රධාන දුේරිය ස්ථානාධිපති ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

136 ඩී. පතිරණ මහතා

65/1, හුළුොකගොඩ පාර,
ගේකිස්ස.
071-4283216
011-2725771

අධයක්ෂ ජනරාේ ජාති සමාජ සිංවර්ධන
ආයතනය

සමාජ කසේවා අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ළුතර, ගාේල,
මාතර, හේබන්කතොට,
ගේපහ, ෑගේල,
කුරුණෑගල,
කපොකළොන්නරුව,
අනුරාධපුර, මාතකේ,
මහනුවර, රත්නපුර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසිරර

137 එන්.එච්. පතිරණ මහතා

33/6/3, කිිංකරෝස් ඇවනිව්,
බේබලපටිය, ක ොළඹ 04.
071-4444299
011-2581194

අධයක්ෂ (සිංවර්ධන)

ජල ළමනා රණ
අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ළුතර,
ගාේල, මාතර

සිිංහල

138 ටී.එච්. පදුමරත්න මහතා

1393/4,
පරිපාලන නිලධාරී
කසකරේපු අඩිගල පාර,
නාගකසේන මාවත, අනුරාධපුර.
071-8272443
025-2226671

139 ඩී.කක්. පරණවිතාන මහතා

4 ඒ, 8 වන හරස් පාර,
කබොරුපන, රත්මලාන.
071-8127042
011-2635960

140 ඩී.ඩී. පලිහක් ාර මහතා

වාරිමාර්ග කෙපාර්තකේන්තුව

අනුරාධපුර, පුත්තලම,
වවුනියාව, ත්රිකුණාමලය

සිිංහල

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ සමූප ාර අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

5/1 ඒ, ප්රසන්න මාවත,
වටපුළුව, මහනුවර.
071-6545177
081-2225337

කජයෂ්ඨ පාලන කේ ේ

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

141 එස්.ඩී. පයොස මහතා

"පයනන්ෙන", අමුතාකගොඩ,
හිෙැේලන.
071-2540999
045-2228709

රජකේ ප්රවෘත්ති අධයක්ෂ

රජකේ ප්රවෘත්ති
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

142 කක්. පයොස මහතා

ජාවිකගොඩ, කෙොඩන්කගොඩ.
071-6353052
034-3309831

ප්රධාන අභයන්තර
විගණන නිලධාරී

බස්නාහිර පළාත් සභාව

ළුතර, ක ොළඹ,
ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට,ගේපහ,
රත්නපුර, ෑගේල,
කමොණරාගල, අේපාර,
කුරුණෑගල

සිිංහල

143 ඩේලිව්.ඩේලිව්.ඇේ. පයොස
මහතා

අිං 16, ජයගම, බදුේල.
077-5488946
055-2226138

පළාත් රාජය
ළමනා රණ සහ ාරඅධි පන්තිය

පළාත් පාලන
කෙපාර්තකේන්තුව ඌව පළාත් සභාව

බදුේල, කමොණරාගල,
නුවරඑළිය

සිිංහල

144 කක්.කක්. පයසිරි මහතා

අිං 7/10/සී/1,
ටුවාන පාර, ප්රගති මාවත,
කහෝමාගම.
071-8585280
011-2891710

පරිපාලන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

145 එච්.ඩී. පයසිරි මහතා

අිං 98/එේ, ලිංසිවත්ත,
අේබලන්කතොට.
071-8138145
047-2223578

ප්රාකද්ශීය කේ ේ සූරියවැව

දිස්ත්රික් කේ ේ
හේබන්කතොට

146 ඩී.අයි.ඕ.කක්. පයසිරි
නානායක් ාර මහතා

168/3, හිරිපටිය,
පන්නිපටිය.
071-8013957
011-2844336

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ැස්බෑව

දිස්ත්රික් කේ ේ
ක ොළඹ

147 ඩේලිව්. පයකසේන මහතා

76/1, 1 වන පටුමග,
කේක් ක්රසන්ට්,
අත්තිඩිය, කෙහිවල.
077-7551886
011-2735231

අධයක්ෂ ජනරාේ

148 ඩී. පයකසේන මහතා

කවරලුගම, වළකුඹුරුමුේල,
කුලියාපටිය.
077-7350384
037-2281257

කර්ගු අධයක්ෂ

149 වී.ඒ. පයකසේන කපකර්රා මහතා "පයනුපති",
වාසල ෙත්ත මාවත,
1 පයවර, අනුරාධපුර.
071-4163489
025-2235386

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ාර්යාලය -

හේබන්කතොට, මාතර

සිිංහල

ාර්යාලය -

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල

නිවාස සහ වැවිලි යටිතල
පහසු ේ අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ශ්රී ලිං ා කර්ගුව

ක ොළඹ, කුරුණෑගල,
පුත්තලම, මහනුවර,
අනුරාධපුර, මාතකේ,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

අනුරාධපුර, වවුනියාව,
කුරුණෑගල, මහනුවර,
ෑගේල, රත්නපුර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

කජයෂ්ඨ කපොලිස් අධි ාරි- කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව
උතුරු මැෙ දිසාව,
අනුරාධපුර

150 ටී. පයකසෝම මහතා

77, පන්නිපටිය පාර,
බත්තරමුේල.
071-8078580
011-2862056

සහ ාර කේ ේ

151 එන්.ජී. පුිංචිකහේවා මහතා

අිං 7, 07 වන පටුමග,
කේ ේ
වුඩාන පළේ පාර, කෙහිවල.
077-3636117
011-2722927

152 එේ.ඩේලිව්. කපකර්රා මහතා

වී ඔය, යටියන්කතොට.
072-2214402
036-4926172

කජයෂ්ඨ සහ ාර
ක ොමසාරිස්

153 එච්.එන්. කපකර්රා මහතා

86/1, කපතියාකගොඩ, ගේපහ.
071-8258336
033-2226974

පරිපාලන නිලධාරී

154 ජී.ඩී. කපකර්රා මහතා

12, කරජිස්ට්රාර් නිවස,
සහ ාර කේ ේ
එකගොඩවත්ත, කබොරලැස්ගමුව. ( ාර්මි සබඳතා)
071-2202021
011-5025035
011-5010170

155 කක්.බී.එච්. කපකර්රා මහතා

695/1, “සමනල”,
මුත්කතට්ටුවකගොඩ පාර,
තලිංගම උතුර, බත්තරමුේල.
071-4444344
011-2788273

ේ රු

රාජය පරිපාලන අමාතයාිංශය

රත්නපුර, ෑගේල,
ක ොළඹ, ගාේල,
ළුතර, හේබන්කතොට,
ගේපහ, කුරුණෑගල,
පුත්තලම, අනුරාධපුර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

කයෞවන ටයුතු සහ ක්රීඩා
අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ගාේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ෑගේල, රත්නපුර,
ක ොළඹ, මහනුවර

සිිංහල

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

විකද්ශ

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

ටයුතු අමාතයාිංශය

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ ක්රීඩා හා කපොදු විකනෝොත්ම
ටයුතු අමාතයාිංශය

156 ඩේලිව්.ඒ.අයි. කපකර්රා
මහත්මිය

“ඓරාවණ”, 7 වන පටුමග,
එන්.එේ. අේපුහාමි මාවත,
කගපේලව, උහුමීය.
071-8014263
037-2238596

කගොවිජන සිංවර්ධන
සහ ාර ක ොමසාරිස්

කගොවිජන සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
ගේපහ, ෑගේල,
මහනුවර, අනුරාධපුර

සිිංහල

157 එේ.කක්.කක්. ප්රනාන්දු මහතා

අිං 411/1, ගාලු පාර,
ගේකිස්ස.
071-6836578
011-2735720

බන්ධනාගාර අධි ාරී

බන්ධනාගාර
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

158 ඩේලිව්.ඩේලිව්. ප්රනාන්දු මහතා 370, වජිර මාවත,
නිකයෝජය තැපැේපති
විේකගොඩ පාර, යන්තන්පලාව, (වැ.බ.) - වයඹ පළාත
කුරුණෑගල.
071-2774753
037-2222288
037-2225988

තැපැේරකෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, කුරුණෑගල,
පුත්තලම, මහනුවර,
ෑගේල, අනුරාධපුර,
ගේපහ

සිිංහල

159 ආර්.එස්. ප්රනාන්දු මහතා

41/2ඒ, කපොදු ජය මාවත,
අඟුලාන, කමොරටුව.
077-3592895
011-2624493

පරිපාලන නිලධාරී

ජාති සත්කවෝෙයාන
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල

160 එේ.එේ.එස්. ප්රනාන්දු මහතා

අිං 973/27,
කපොතුඅරාව පාර, මාලකේ.
071-8266414
011-2185703

අතිකර්

පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ක ොළඹ,
අමාතයාිංශය
ගේපහ

161 ඩේලිව්.එන්.එන්. ප්රනාන්දු
මහතා

2/15, ෙයා ගුණකසේ ර මාවත, අධි රණ කරජිස්ට්රාර්
බදුේල.
077-4124198
055-2230037

කේ ේ

මකහේස්ත්රාත් අධි රණය බදුේල

බදුේල

ළුතර,

සිිංහල

සිිංහල

162 එේ.එේ.සී. ප්රනාන්දු මහතා

ෂර්වුඩ්වත්ත, කපකර්රා මාවත,
බණ්ඩාරකවල.
077-2546633
057-2224950

නිකයෝජය ප්රධාන කේ ේ ඌව පළාත් සභාව
(ඉිංජිකන්රු කසේවා)

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

163 ඩේලිව්.ඩී. ප්රනාන්දු මහතා

අිං 96/4, ශ්රම ශක්ති මාවත,
එකගොඩ උයන, කමොරටුව.
077-3913726
011-2657163

සහ ාර වන රක්ෂ

වන සිංරක්ෂණ
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, මහනුවර,
රත්නපුර, කුරුණෑගල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

164 ආර්.ඩී.එස්. කප්රේමරත්න මහතා

201/1, විෙයාල පාර,
ඇදුරාකපොත, ෑගේල.
071-9282939
035-2229285

අධි රණ කරජිස්ට්රාර්

දිසා අධි රණය කුරුණෑගල

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

165 එච්.පී. කප්රේමරත්න මහතා

"සිහිල", ගේකෙොල පාර,
කබොරලුකගොඩ, ක ොස්ගම.
077-5735065
036-2255527

පරිපාලන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සභාව

ක ොළඹ, රත්නපුර,
ගේපහ, ළුතර

සිිංහල

166 ආර්.පී. කප්රේමරත්න මහතා

351/ ඒ, පුස්සැේල,
පර ඩුව.
071-8013029
045-2263458

නිකයෝජය තැපැේපති

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

රත්නපුර, ෑගේල,
සිිංහල
ක ොළඹ, ළුතර,
කුරුණෑගල, බදුේල,
කමොණරාගල, හේබන්කතොට

167 ඇේ.එච්.බී.කක්.ඇේ. බණ්ඩාර
මහතා

218/21- ජී, ක ොළඹ පාර,
කුරුණෑගල.
071-4312342
037-2222237

ප්රාකද්ශීය කේ ේ - මහව

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
පුත්තලම, මහනුවර

ාර්යාලය -

සිිංහල

168 එස්.එේ.ආර්. බණ්ඩාර මහතා

අිං 64, ඉහළ වැව,
කිරකලෝගම, අනුරාධපුර.
071-4458996
025-2249112

පරිපාලන නිලධාරී

ප්රධාන අමාතයාිංශය උතුරු මැෙ පළාත් සභාව

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල

සිිංහල

169 ඒ.කේ.සී.කක්. බණ්ඩාර මහතා

87/1/ඒ, ඉදිකගොේල, ගේපහ.
077-4634814
033-2224697

පරිපාලන නිලධාරී

අග්රාමාතය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

170 ආර්.එේ.පී. බණ්ඩාර රාජපක්ෂ
මහතා

"කසේනානි", දික්වැහැර,
කෙමටලුව.
071-3441332

ප්රාකද්ශීය කේ ේ

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

171 එස්.සී.කේ. බණ්ඩාරගම මහතා

128/25, නිසිංසල මාවත,
තලාකහේන, මාලකේ.
077-7064616
011-2790378

අතිකර්

විෙයා හා තාක්ෂණ
අමාතයාිංශය

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

172 ටී. බාලසුබ්රමනියේ මහතා

YMCA, ත්රිකුණාමලය.
077-5019602

සහ ාර විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

යාපනය, මන්නාරම,
මුලතිව්, කිලිකනොච්චිය,
මඩ ලපුව, ත්රිකුණාමලය,
වවුනියාව

කෙමළ

173 එස්.ඩී. කබෝපකේ මහතා

12/600, ක ොස්ලන්ෙවත්ත,
ඉහළ බියන්විල, ඩවත.
077-9735729
011-2929273

සමූප ාර සිංවර්ධන
ක ොමසාරිස්

සමූප ාර සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

කේ ේ

ාර්යාලය

ාර්යාලය -

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
සිිංහල
අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව, ෑගේල,
මහනුවර

174 එස්. මඩවල ගමකේ මහතා

110/5,
ශ්රී කද්වානන්ෙ මාවත,
පළියන්ෙල.
071-8099095
011-2613681

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
කේ ේ - ැස්බෑව

දිස්ත්රික් කේ ේ
ක ොළඹ

175 බී.එච්. මද්දුමරත්න මහතා

අිං 152, වීරක ෝන් වත්ත,
මගකලකගොඩ, කව්යන්කගොඩ.
077-1122160
033-3339618

පරිපාලන නිලධාරී

176 පී. මනේකේරි මහතා

29, සාන්ත කජෝශේ පාර,
නුකේකගොඩ.
071-5367766
011-2811863

සහ ාර අධයක්ෂ

177 පී.ඩී. මහින්ෙරත්න මහතා

අිං 02, කසෝමානන්ෙ මාවත,
පානදුර.
077-9918779
038-2231049

සහ ාර ේ රු
ක ොමසාරිස්

178 එේ.ජී.එස්. මැෙවැව මහතා

216/3, 3 වැනි පටුමග,
ක ොළඹ පාර, ගේපහ.
071-8088782
033-2222317

සහ ාර අධයක්ෂ

179 ඩේලිව්.ජී. මුතුබණ්ඩා මහතා

32/14/26, 06 වන මාවත,
කහේනවත්ත, මීකගොඩ.
077-6736996
011-2175381

පරිපාලන නිලධාරි

180 වී.කක්. මුතුලිිංගේ මහතා

239, විකව් ානන්ෙ මාවත,
රරතිවු 01.
067-2222488

පරිපාලන නිලධාරී
දිස්ත්රික් කේ ේ
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
අේපාර
ාර්යාලය - අලයඩිකවේබු

ාර්යාලය -

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

නුවරඑළිය, මහනුවර,
ක ොළඹ

සිිංහල

ජාති කේඛ්නාරක්ෂ
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ළුතර,
ගේපහ, මහනුවර,
ගාේල, මාතර,
රත්නපුර.

සිිංහල

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

සිවිේ ගුවන් කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

රාජය පරිපාලන සහ ස්වකද්ශ
ටයුතු අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

අේපාර, මඩ ලපුව,
ත්රිකුණාමලය

කෙමළ

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

ාර්යාලය -

181 සී. මුෙලිකේ මහතා

13, කබෝතුරාගම,
හිත්තැටිය නැකගනහිර,
මාතර.
071-4396261
041-2224286

ප්රාකද්ශීය කේ ේ තිහකගොඩ

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතර

182 බී.කක්. මුනිොස මහතා.

කපොරමඩල, යටිගේඔළුව,
කපොේගහකවල.
077-1008212
037-2244109

කජයෂ්ඨ පාලන කේ ේ

183 එන්. මුහන්දිරේ මහතා

"කසේනානී", කිරවනාගම,
ලුනුවත්ත
071-3020683
011-2847660
057-5612339

184 එේ. කමත්තපාල මහතා

ාර්යාලය -

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට, ළුතර,
ක ොළඹ

සිිංහල

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

පරිපාලන නිලධාරී
(විමර්ශන)

අධයාපන අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

"සුමුදු", න්ෙඋඩවත්ත,
මැලෑගම, වාද්දුව.
077-5233022
038-2233005

සහ ාර කේ ේ

අභයන්තර, අන්තර්ජාති ,
වාණිජ ටයුතු සහ ආහාර
අමාතයාිංශය

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

185 බී.එෆ්.එේ.ඩී. කමන්ඩිස් මහතා

අිං 50/25, ජුබිලි පාර,
ටුබැද්ෙ, කමොරටුව.
077-3301710
011-2649094

නිකයෝජය අධයක්ෂ
(ක්රම සේපාෙන)

දිස්ත්රික් ක්රම සේපාෙන කේ ේ ක ොළඹ, ගේපහ,
ාර්යාලය - අනුරාධපුර
ළුතර, මහනුවර,
අනුරාධපුර, බදුේල

සිිංහල

186 බී.එේ.කක්. කමොකහොට්ටාල
මහතා

35/5, සමගි මාවත,
තලාකහේන, මාලකේ.
077-4708309
011-2789914

සහ ාර විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

සිිංහල

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, රත්නපුර

187 එස්.එේ. කමොකහොට්ටාල මහතා

4/1, අේවිස් මාවත,
බකට්වල, රණාල.
071-8153848
011-2415441

සමූප ාර සිංවර්ධන
සහ ාර ක ොමසාරිස්

සමූප ාර සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සභාව

ක ොළඹ,
ගේපහ

188 ආර්.එේ. රිංජිත් කුමාරොස
මහතා

කුරුණෑගල පාර,
විලා ටුකපොත, වාරියකපොල
071-4392909
037-3760826

සහ ාර දිස්ත්රික් කේ ේ

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගේපහ

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
ගේපහ, ක ොළඹ

සිිංහල

189 ටී. රණතුිංග මහතා

40, මැෙවල, හාරිස්පත්තුව.
071-8108941
081-2490898

පරිපාලන නිලධාරී

ප්රාකද්ශීය කේ ේ
හාරිස්පත්තුව

මහනුවර, මාතකේ

සිිංහල

190 ආර්.එේ.වී.කේ. රණතුිංග මහතා 84, ෙකුණු රවුේ පාර,
කුරුණෑගල.
071-8095377
037-2223362

ප්රාකද්ශීය කේ ේ මේලවපටිය

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

ාර්යාලය -

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
මහනුවර, ක ොළඹ,
මාතකේ

සිිංහල

191 ඩේලිව්. ඩේලිව්. රණවීර මහතා අිං 17/1, කෙවන පටුමග,
ෙර්ශණගම, ආණමඩුව.
071-3682540
032-2263635

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලයමහකුඹුක් ඩවල

දිස්ත්රික් කේ ේ
පුත්තලම

ාර්යාලය -

පුත්තලම

සිිංහල

192 පී.එේ. රණසිිංහ මහතා

අිං 10, පළමු වැනි පටුමග,
සජන කපකෙස, සිද්ධමුේල,
පළියන්ෙල.
071-4927622
011-2781612

කජයෂ්ඨ සහ ාර කේ ේ අධයාපන අමාතයාිංශය

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

193 බී.ඩී. රත්නකගොඩ මහතා

මාජුවාන පාර,
කගොනාපීනුවල.
071-8279525
091-2277262

දිසා පාලන නිලධාරී

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට,
ළුතර

සිිංහල

ාර්යාලය -

ාර්යාලය-

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

ළුතර,

සිිංහල

194 ඩී. රත්නපාල මහතා

අිං 36/04 බී 01,
කපොලිස් අධි ාරී සුබසාධ මාවත,
II කශ්රේණිය
බැද්ෙගාන උතුර, පටක ෝට්කට්.
071-8323427
011-2868251

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ,
ගේපහ

195 ආර්.අයි.බී.ආර්.බී. රත්නමලල
මහතා

කේ ේ නිවස, ැකිරි න්ෙ,
ඉපකලෝගම, මහව.
071-8120601

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ගේගමුව

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
ෑගේල, පුත්තලම,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

196 ආර්.එේ.පී. රත්නාය

අිං 741/7, ප්රීමන් මාවත,
කෙවන පයවර, අනුරාධපුර.
071-8196024
025-2225610

පරිපාලන නිලධාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, මාතකේ,
ත්රිකුණාමලය, මඩ ලපුව,
වව්නියාව, යාපනය,
මන්නාරම

සිිංහල

1/100, වැලිමඩ පාර,
කබෝගහකුඹුර.
072-4402352
057-2280246

පරිපාලන නිලධාරී
ලාප අධයාපන
ාර්යාලය - වැලිමඩ
(ශ්රී.ලිං.ප.කසේ. II/II)

අධයාපන අමාතයාිංශය ඌව පළාත් සභාව

බදුේල, නුවරඑළිය,
කමොණරාගල

සිිංහල

198 ඩේලිව්.සී. රන්ජන් මහතා

348/9, මාලිගාතැන්න,
ගුරුකෙණිය, මහනුවර.
071-8143543
081-2404397

නිකයෝජය තැපැේපති

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

199 පී.කේ. රාජපක්ෂ මහතා

91/4, කේරි බිකසෝ පාර,
ගේපහ.
071-8088507
033-2222960

පරිපාලන නිලධාරී

ාර්මි අධයාපන වයාපෘතිය- ගේපහ, ක ොළඹ
අධයාපන හා උසස් අධයාපන
අමාතයාිංශය

197 එේ.බී. රත්නාය

මහතා

මහතා

ාර්යාලය -

ළුතර,

සිිංහල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

200 ඩී. රාජරත්න මහතා

42/15 ඒ, ලුවිසාවත්ත,
යක් ල.
071-4872954
033-2225056

විගණන අධි ාරී

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
කුරුණෑගල, පුත්තලම,
අනුරාධපුර

සිිංහල

201 එේ.ඒ. රාජකසේන මහතා

178/ඒ, ශ්රී විමලාරාම මාවත,
තලාවිටිය, පර ඩුව.
071-8040551
036-2256414

පරිපාලන නිලධාරී

ආණ්ඩු ාරවර ාර්යාලය සබරගමුව පළාත් සභාව

රත්නපුර, ෑගේල,
ක ොළඹ, මහනුවර,
කුරුණෑගල

සිිංහල

202 ඒ. රාමනාය

මහතා

අිං 91, ඔකර්න්ේබිේවත්ත,
ඉහළ බියන්විල, ඩවත.
071-4435325
011-2927858

කේ ේ

ප්රවාහන, ක්රිඩා හා තරුණ
සියලුම දිස්ත්රික්
ටයුතු, සිංස් ෘති හා ලා
ටයුතු, සමුප ාර සිංවර්ධන,
ආහාර සැපයීේ හා කබොහැරීේ
ටයුතු සහ ග්රාම සිංවර්ධන
අමාතයාිංශයබස්නාහිර පළාත් සභාව

සිිංහල

203 ඒ. රාමනාය

මහතා

176/1 බී, සුහෙ මාවත,
රත්මේකෙනිය පාර,
ඇරැව්වල, පන්නිපටිය.
077-6714225
011-2847033

විගණන අධි ාරි II-II

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ

සිිංහල

ජාතයන්තර කබෞද්ධ
ටයුතු අිංශය,
ශ්රී ෙළො මාලිගාව,
මහනුවර.
071-4534369
077-9113210
081- 2236202
විෙුත් ලිපනය -

සහ ාර අධයක්ෂ
(ශ්රී ලිං ා විකද්ශ
කසේවය III)

විකද්ශ

මහනුවර, මාතකේ,
කුරුණෑගල, ෑගේල,
පුත්තලම, ක ොළඹ,
අනුරාධපුර, ළුතර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

204 ලයනේ විකේසුන්ෙර මහතා

lionelwijesundara@ymail.com

ටයුතු අමාතයාිංශය

205 එස්.කක්. ලියනකේ මහතා

12/1 ඒ, අන්ෙරවත්ත පාර,
කපොේකහේන්කගොඩ,
ක ොළඹ 05.
071-8175468
077-9995468
011-2812735

අතිකර්

206 කක්.ආර්. ලීලකසේන මහතා

109/ ඒ, බටුවත්ත, රාගම.
071-8375024
033-2262847

207 එස්.ඩේලිව්. වඩනේබි මහතා

208 සී. වනිගනාය

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ළුතර,
ගේපහ, රත්නපුර,
ෑගේල, කුරුණෑගල,
ගාේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

විමර්ශන නිලධාරී

කසෞඛ්ය කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ෑගේල,
රත්නපුර

සිිංහල

54 ඒ, ධර්මරත්න මාවත,
මාදිකවල, ක ෝට්කට්.
071-4433480
011-2779573

ප්රධාන අභයන්තර විගණ

වනජීවි සිංරක්ෂණ
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, මාතර,
ගාේල, හේබන්කතොට

සිිංහල

316/3, ජනතා මාවත,
කව්රහැර, කබොරලැස්ගමුව.
071-6836952
011-2545017

සහ ාර ේ රු
ක ොමසාරිස්

ක ොළඹ, ගාේල,
මාතර, හේබන්කතොට

සිිංහල

209 එස්.ඒ. වර්ණකුලසූරිය මහතා

අිං 12, එක්සත් මාවත,
නවනගරය, රත්නපුර.
077-9795552
045-2228544

කේ ේ

ප්රධාන අමාතයාිංශය සබරගමුව පළාත් සභාව

රත්නපුර, ෑගේල,
මහනුවර, හේබන්කතොට,
ක ොළඹ

සිිංහල

210 සී. වාස් ගුණවර්ධන මහතා

56, පැට්රික් පීරිස් මාවත,
ටුකුරුන්ෙ, ළුතර.
077-6364510
034-2223331

දිස්ත්රික් කේ ේ - බදුේල

ස්වකද්ශ

මහත්මිය

කේ ේ

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

ටයුතු අමාතයාිංශය

ළුතර

සිිංහල

211 වික්ටර් ලියනකේ මහතා

31/9, අකශෝ මාවත,
ගේපහ පාර, අඹගහවත්ත,
මිනුවන්කගොඩ.
011-2295164

සාමානය ලිප රු
කසේවකේ අධිපන්තිය

ලාප අධයාපන
මිනුවන්කගොඩ

212 එේ.කක්.ඩේලිව්. වික්රමරත්න
මහතා

6/10, පළමු පටුමග,
පුරාණ පාර, මහරගම.
077-3232064

ප්රධාන කේ ේ

213 ආර්.ඒ. විජයතිල

කතොටුපලවැේල,
අලක ොළමඩ පාර,
මරදුරාවල, යි ාවල.
075-0929225
066-2255210

214 ඩේලිව්.එේ. විජයරත්න මහතා

218, විජය රජෙහන,
මීරිගම.
071-8350886
033-2273912

215 එේ. විජයොස මහතා

අිං 17, රත්නපුර පාර,
මාරපන.
071-4431761
045-2229012

216 ඩේලිව්.එන්.ආර්.පී. විජයපාල
මහතා

45 1/බී, කතොටුපල මාවත,
ගඟබඩ පාර, පළියන්ෙල.
077-2516899

අතිකර්

217 ඩේලිව්.පී. විජයසිරි මහතා

"ගීතාිංජලී", ඇරෑකපෝරුව,
අයගම.
071-1735601
045-3453326

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලය - අයගම

මහතා

ගේපහ, ක ොළඹ,
ළුතර, අේපාර,
අනුරාධපුර, කුරුණෑගල

සිිංහල

සබරගමුව පළාත් සභාව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ගකේකවල

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතකේ

මාතකේ, මහනුවර,
ෑගේල, අනුරාධපුර,
කපොකලොන්නරුව

සිිංහල

දිස්ත්රික් ප්රවාහන පරීක්ෂ

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ගේපහ, ක ොළඹ,
කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
මහනුවර

සිිංහල

රත්නපුර, ෑගේල,
බදුේල, කමොණරාගල,
ක ොළඹ, ගේපහ.

සිිංහල

සිිංහල

ලාප අධයාපන අධයක්ෂ

දිස්ත්රික් කේ ේ

ාර්යාලය-

ාර්යාලය -

ලාප අධයාපන
රත්නපුර

ාර්යාලය-

දිස්ත්රික් කේ ේ
ක ොළඹ

ාර්යාලය -

ක ොළඹ,
ගේපහ

දිස්ත්රික් කේ ේ
රත්නපුර

ාර්යාලය -

සියලුම දිස්ත්රික්

ළුතර,

සිිංහල

218 ඩේලිව්.එේ.එස්. විකේක ොන්
මහතා

අිං 94/2(100/1),
කෙපානම, පන්නිපටිය.
071-6851221
011-2851221

අතිකර්

219 බී.කේ. විකේනාය

රිට්රීට් වත්ත,
කවකහරකහේන පාර,
ැ ණදුර.
071-8114168
041-2264320

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

මහතා

කේ ේ

වෘත්තීය හා ාර්මි
අමාතයාිංශය

පුහුණු

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, නුවරඑළිය

සිිංහල

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසිරර

220 එච්.ඩී.එස්.එස්. විකේරත්න
මහතා

92/ඒ/8, වාසනාවත්ත පාර,
පරිපාලන නිලධාරී
සේගස් හන්දිය, මත්කත්කගොඩ.
071-4990427

වාරිමාර්ග කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

221 පී.බී. විකේරත්න මහතා

234/බී, මිං ඩපාර,
ඉහළ බියන්විල, ඩවත.
071-8039720
011-2926219

අතිකර්

කසෞඛ්ය, කපෝෂණ හා
සුබසාධන අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ගාේල,
කුරුණෑගල, මාතකේ,
අනුරාධපුර, රත්නපුර,
ෑගේල

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

222 කක්.පී. විකේරත්න මහතා

26 සී, එස්සැේල,
කව්යන්කගොඩ.
033-2287730

කගොවිජන සිංවර්ධන
සහ ාර ක ොමසාරිස්

කගොවිජන සිංවර්ධන
කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

සහ ාර කපොලිස් අධි ාරී

කපොලිස් කෙපාර්තකේන්තුව

රත්නපුර,
ක ොළඹ

සිිංහල

223 බී.වී. විකේරත්න බණ්ඩා මහතා අිං 109, ඉසුරු කපකෙස,
පැරඩයිස්, කුරුවිට.
071-8185561

කේ ේ

ෑගේල,

224 කක්.ජී.ජී. විකේවර්ධන මහතා

61/3, දිගන පාර,
පැලැන්වත්ත, පන්නිපටිය.
071-8310646
011-2850742

විධාය අධයක්ෂ මහවැලි අධි ාරිය

මහවැලි අමාතයාිංශය

බදුේල, කමොණරාගල,
අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

225 එේ.පී. විකේසිිංහ මහතා

154/1 ඒ, පාදිලියාතුඩුව පාර,
හුණුපටිය, වත්තල.
077-9539471
011-2935966

සහ ාර කේ ේ

ක්රීඩා හා කපොදු විකනෝොත්ම
ටයුතු අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, ෑගේල

සිිංහල

226 ඩේලිව්.එේ. විකේසිිංහ මහතා

102, මහක ළිය, මහක ළිය.
077-4134790
037-2267113

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ඇහැටුවැව

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

ෑගේල, කුරුණෑගල,
පුත්තලම, අනුරාධපුර,
මහනුවර

සිිංහල

227 ඒ.එස්. විකේසිිංහ මහතා

348/10, මාලිගාතැන්න,
ගුරුකෙනිය.
071-8283344
081-2406531

නිකයෝජය තැපැේපති
(වැ.බ.)

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

මහනුවර, නුවරඑළිය,
සිිංහල
මාතකේ, බදුේල,
කමොණරාගල, කුරුණෑගල,
ෑගේල, පුත්තලම,
රත්නපුර, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව,
ක ොළඹ,ගේපහ,
අේපාර

228 ඒ.එේ. විකේසිිංහ මහතා

30, කබොතුරාගම, මාතර.
071-8359172
041-2221165

ප්රාකද්ශීය කේ ේ අතුරලිය

දිස්ත්රික් කේ ේ
මාතර

ාර්යාලය -

ක ොළඹ, ගාේල,
මාතර, හේබන්කතොට

සිිංහල

229 ඩේලිව්.එේ.කක්. විකේසිිංහ
මහතා

මහඇලගමුව, පහලගමවත්ත,
ැකිරාව, අනුරාධපුර.
077-6980749
025-2264063

පරිපාලන නිලධාරී
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
ාර්යාලය ගකලන්බිදුණුවැව

දිස්ත්රික් කේ ේ
අනුරාධපුර

ාර්යාලය -

උතුර, උතුරු මැෙ, මධයම,
වයඹ හා නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත් සියලුම
දිස්ත්රික්

සිිංහල

ාර්යාලය -

230 විකේසිරි රත්නොස මහතා

130/6, පතිරකගොඩ පාර,
මහරගම.
077-1990328
011-2845169

පරිපාලන නිලධාරී

මහනගර සභාව - ක ොළඹ

මාතර, ගාේල,
කපොකළොන්නරුව,
හේබන්කතොට, ක ොළඹ,
රත්නපුර, ළුතර,
ගේපහ, කුරුණෑගල,
අනුරාධපුර, බදුේල,
මහනුවර, මාතකේ

231 ඩේලිව්.එේ.පී.බී. විකේසූරිය
මහතා

27 ඩී, කේලිය න්ෙ,
ගකේකවල.
071-8025602
066-2289001

ප්රාකද්ශීය කේ ේ පලාගල

දිස්ත්රික් කේ ේ
අනුරාධපුර

අනුරාධපුර,
සිිංහල
කපොකළොන්නරුව, මාතකේ,
ත්රිකුණාමලය, කුරුණෑගල

232 පී.බී. විකේකසේ ර මහතා

8/14, ජනතා මාවත,
නාවින්න, මහරගම.
071-4419148
011-2850486

මහජන සේබන්ධතා
කේ ේ

අධි රණ හා ආණ්ඩුක්රම
උතුරු නැකගනහිර
වයවස්ථා ටයුතු අමාතයාිංශය පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්රත්රික්

සිිංහල

233 එස්.එච්. විතානකේ මහතා

3 එේ 32,
ජාති නිවාස ක්රමය,
කිරිබත්කගොඩ, ැලණිය.
071-8046664
011-2910831

ඉඩේ නිරවුේ කිරීකේ
ක ොමසාරිස්

ඉඩේ නිරවුේ කිරීකේ
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර

සිිංහල

234 ඩේලිව්.එේ. විමලොස මහතා

131/1 ඒ, මහියිංගන පාර,
බදුේල.
071-8009581
055-2222705

අභයන්තර විගණන
අධයක්ෂ

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය ඌව පළාත් සභාව

බදුේල, කමොණරාගල

සිිංහල

235 ඒ.ඒ. විමලොස මහතා

අිං 90, වතුමුේල,
උඩුගේකපොල.
077-6958860
033-2222800

නිකයෝජය ේ රු
ක ොමසාරිස්

ේ රු කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
කුරුණෑගල

සිිංහල

ාර්යාලය -

සිිංහල

236 සී. විමලධර්ම මහතා

93, ශ්රී ධේමානන්ෙ මාවත,
පත්තලකගෙර,
කව්යන්කගොඩ.
033-2287566

237 පී.එච්. විමලරත්න මහතා

අිං 113, සන්සයිඩ් වත්ත,
උළුවිටිකක්, ගාේල.
071-4480933
091-2225848

ලාප අධයාපන අධයක්ෂ අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවබස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

සහ ාර කේ ේ

කසෞඛ්ය අමාතයාිංශය ෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල

සිිංහල

238 කක්.එච්.එස්. විමලරත්න මහතා 473/ බී, ඉහළ බියන්විල,
ඩවත.
071-9700009
011-2926584

නිකයෝජය තැපැේපති ඒ ාබද්ධ තැපැේ
කසේවකේ "අ" ණ්ඩකේ
1 කශ්රේණිය

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

239 කක්.එස්. විමලවීර මහතා

19/4, කමොරෑෙ පාර,
මා න්ෙන, පළියන්ෙල.
077-9055452
011-2702854

නිකයෝජය කේ ේ

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය බස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

240 එස්.එේ.එන්. විමලසිරි මහතා

376/2, උමගිලිය කපකෙස,
ැලණිය.
071-8026299
011-2910424

පරිපාලන නිලධාරී

ජනාධිපති කේ ේ
ාර්යාලය

ක ොළඹ, කුරුණෑගල,
ගේපහ

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

241 පී.එච්. විමලකසේන මහතා

සාේපුවත්ත, කගපේලව,
උහුමීය.
071-8169293
037-2238525

සහ ාර කරජිස්ට්රාර්
ජනරාේ

කරජිස්ට්රාර් ජනරාේ
කෙපාර්තකේන්තුව

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
ෑගේල, මහනුවර,
ගේපහ, ක ොළඹ

සිිංහල

242 ඩේලිව්.එේ.ටී.බී. වීරක ෝන්
මහතා

උඩුවර, හාලිඇල.
077-8826265
055-2295120

දිසා පාලන නිලධාරී - ඌව තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

බදුේල, කමොණරාගල

සිිංහල

243 ටී.එේ. විේබට් කතන්නක ෝන්
මහතා

පාසැල ඉදිරිපට, කහලහේකේ - ප්රාකද්ශීය කේ ේ
(බණ්ඩාරකවල හරහා)
071-8221292
057-2228590

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

244 එේ. විේමට් ප්රනාන්දු මහතා

223, රාජසිිංහ මාවත,
කබොරුපන, රත්මලාන.
071-8063353
011-2636168

නිකයෝජය තැපැේපති
(පාලන)

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

245 ඩේලිව්.කක්. විශ්වනාථ මහතා

"මිහිර", වවනවත්ත පාර,
මාේකේ, පළියන්ෙල.
072-2480038
011-4803315

අතිකර්

සිංස් ෘති හා ජාති
ක ොළඹ, රත්නපුර,
උරුමයන් පළිබඳ අමාතයාිංශය හේබන්කතොට, ගේපහ,
කුරුණෑගල

සිිංහල

246 ඩේලිව්. වීරක ෝන් මහතා

51/8 ඒ, ෙඹකහේන පාර,
මහරගම.
077-7735692
071-8360768
011-2849735

කේ ේ

පළාත් රාජය කසේවා ක ොමිෂන් හේබන්කතොට, මාතර,
සභාව - ෙකුණු පළාත
ගාේල, ක ොළඹ,
ළුතර

සිිංහල

247 එේ.බී. වීරක ෝන් මහතා

288/2, මිංගල මාවත,
පහල රගහමූණ, රාගම.
077-9434372
011-2921191

ගණ ාධි ාරී I කශ්රේණිය

සමුප ාර හා අභයන්තර
කවළෙ අමාතයාිංශය

ක ොළඹ, ගේපහ

සිිංහල

248 ඩේලිව්.එේ.ඩී.බී. වීරක්ක ොඩි
මහතා

අිං 22/2, පීරිස් මාවත,
පානදුර.
077-4564609
038-3389088

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
ප්රවාහන අධි ාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ,

සිිංහල

කේ ේ

ාර්යාලය -

බදුේල, කමොණරාගල

සිිංහල

ක ොළඹ, මහනුවර,
බදුේල, ගාේල,
කුරුණෑගල, මාතර,
රත්නපුර, ෑගේල,
ගේපහ, ළුතර

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

ළුතර

249 එස්.ඒ. වීරදිවා ර මහතා

අිං 10, ෙේබරාව,
මැණික්හින්න.
071-2899196
081-2420497

ප්රාකද්ශීය කේ ේ වැලිකගකපොල

දිස්ත්රික් කේ ේ
රත්නපුර

250 එච්.කක්.යූ.කක්. වීරවර්ධන
මහතා

අිං 142/8, ලක්ෂ්මි පාර,
ගේපහ.
077-3977400
033-2234525

අධයාපන අධයක්ෂ

251 ඩී.කක්. වීරසිිංහ මහතා

"පැලක ොටුව නිවස",
කහොර ැටිය, ණේපැේල,
ක ොස්ගම.
071-6500320
036-5672627

නාගරි

මහනුවර, මාතකේ,
ෑගේල, නුවරඑළිය,
කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
රත්නපුර, බදුේල,
ගේපහ, ක ොළඹ,
පුත්තලම,
කපොකළොන්නරුව,
කමොණරාගල, අේපාර

සිිංහල

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවවයඹ පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

මහ නගර සභාව - රත්නපුර

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, රත්නපුර,
ෑගේල, මහනුවර,
නුවරඑළිය, මාතකේ,
කුරුණෑගල, අනුරාධපුර,
ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසිරර

252 කක්.එච්. වීරකසේන මහතා

9/1, ෙහේ පාසේ මාවත,
වෑවල, පළියන්ෙල.
071-4414228

ප්රාකද්ශීය කේ ේ තිංගේල

දිස්ත්රික් කේ ේ
හේබන්කතොට

ක ොළඹ, ළුතර,
ගාේල, ගේපහ

සිිංහල

253 ඩී.ජී. ශාන්ත කප්රේමසිරි මහතා

අිං 100/7, ධර්මරාජ මාවත,
මහනුවර.
071-8254587
081-2236546

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී

මහනගර සභාව - මහනුවර

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ක ොමසාරිස්

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

254 ආර්. ශිවනන්ෙරාජා මහතා

51/14, කූලාවාඩි පටුමග,
ටීවී චතුරස්රය (බටහිර),
කූලාවාඩි, මඩ ලපුව.
077-2704036
065-2222362

වයාපෘති අධයක්ෂ

උතුරු නැකගනහිර පළාත්
සභාව

මඩ ලපුව

ඉිංග්රීසි

255 ඒ.පී. ශ්රී වර්ණසිිංහ මහතා

45/9 එේ/10, බටගම පාර,
පුවත්ත, ජාඇල.
071-8382668
077-7264462

සහ ාර විගණ ාධිපති

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ

සිිංහල

256 කක්.කක්. කෂේටන් ෙයාරත්න
මහතා

60/1, දුේරියකපොළ පාර,
ැලණිය.
071-8046628
011-2907644

දුේරිය ස්ථාන අධි ාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

257 ටී.ඩේලිව්. සතයපාල මහතා

221/24, මිං ඩ පාර,
ඉහළ බියන්විල, ඩවත
071-8227967
011-2926332

කේ ේ විෙයාත්ම කසේවා
මණ්ඩලය

රාජය පරිපාලන, ස්වකද්ශ
ටයුතු හා පරිපාලන
ප්රතිසිංස් රණ අමාතයාිංශය

ගේපහ, ෑගේල,
සිිංහල සහ
මහනුවර, ළුතර, ක ොළඹ ඉිංග්රීසි

258 ආර්.ඩී. සඳරත්න මහතා

6 වන පටුමඟ,
එන්.එේ. අේපුහාමි මාවත,
කගපේලව, උහුමීය,
කුරුණෑගල.
071-8479521
037-2238522

සහ ාර කේ ේ

සමාජ සුභසාධන අමාතයාිංශය- කුරුණෑගල, මහනුවර,
වයඹ පළාත් සභාව
පුත්තලම, ෑගේල

සිිංහල

259 ඩේලිව්. සමරනාය

111/10, පන්සල පාර,
මහරගම.
071-4500174
011-2850343

පරිපාලන නිලධාරී

උසස් අධයාපන අමාතයාිංශය

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

මහතා

උතුරු, නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

260 කක්. සමරසිිංහ මහතා

55, මාඉටිකේ, 2 පටුමඟ,
රාපටිය, ගාේල.
071-8198508
091-2224545

ප්රාකද්ශීය කේ ේ නියාගම

දිස්ත්රික් කේ ේ
ගාේල

261 පී.එේ. සමරකසේ ර මහතා

245/25, චන්ෙවිමල මාවත,
තලපත්පටිය, නුකේකගොඩ.
077-2920106
011-2053931

පරිපාලන නිලධාරී

262 ඩේලිව්. සරත්චන්ද්ර මහතා

33/2/ඩී, අනගාරි
මාවත, ගාේල.
071-6455631
091-2223409

සහ ාර සභා කේ ේ

263 කක්.එේ.එන්. සහබන්දු මහතා

අිං 73, වික්රමසිිංහපුර,
මාවතගම.
071-8164427
037-2299217

සහ ාර ප්රාකද්ශීය කේ ේ දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

264 එස්. සාන්තනාක්රිෂ්ණ ඉයර්
මහතා

123, ගාලු පාර, බේබලපටිය,
ක ොළඹ 04.
077-7487056
011-5739789

265 ඒ.බී. සිරිපාල මහතා

11/228, වලව්වත්ත,
බණ්ඩාරගම පාර, ැස්බෑව.
072-3256150
011-2703129

266 එේ. සිරිපාල මහතා

17/6, කරොබට් වික්රමසූරිය පාර, ගමනා ගමන පරිවැය
අේබලන්කගොඩ.
නිලධාරී
077-9466953
091-2259130

ධර්මපාල

ගාේල, මාතර,
ළුතර

සිිංහල

කසෞඛ්ය කසේවා අධයක්ෂ
ාර්යාලය සබරගමුව පළාත් සභාව

ක ොළඹ, ළුතර,
ගේපහ, බදුේල,
ෑගේල, රත්නපුර,
ගාේල, මාතර

සිිංහල

ෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට, පුත්තලම

සිිංහල

කුරුණෑගල, මහනුවර,
ෑගේල

සිිංහල

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

කෙමළ, ඉිංග්රිසි
සහ සිිංහල

ප්රාකද්ශීය කේ ේ ැබිතිකගොේලෑව

ක ොළඹ

සිිංහල

ගාේල, ළුතර,
ක ොළඹ, මාතර

සිිංහල

දිස්ත්රික් කේ ේ
අනුරාධපුර

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

267 කක්.ඩී. සිරිේ මහතා

320, මැණි ාගාර පාර ,
ක ොරකතොට, ඩුකවල.
077-9086474
011-2414707

විගණන අධි ාරී

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
ළුතර, රත්නපුර,
ෑගේල, මහනුවර,
කුරුණෑගල

සිිංහල

268 එච්.එේ. සිරිකසේන මහතා

296, මාස්කපොතවත්ත,
මාස්කපොත, කුරුණෑගල.
071-8168685
037-2236639

පරිපාලන නිලධාරී
දිස්ත්රික් කේ ේ
ප්රාකද්ශීය කේ ේ
කුරුණෑගල
ාර්යාලය - රස්නාය පුර

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
ෑගේල, මහනුවර

සිිංහල

269 ඒ.කක්. සිරිකසේන මහතා

"දීේති", නා න්ෙ වත්ත,
උළුවිටිකක්, ගාේල.
071-6474879
091-3919863

පරිපාලන නිලධාරී

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගාේල,
ළුතර, අනුරාධපුර,
මාතර, හේබන්කතොට

සිිංහල

270 කක්.කක්. සිරිකසේන මහතා

68/ඒ 10, ඉසුරු මාවත,
යක් ල.
071-2505362
033-2223021

අධයක්ෂ (ආයතන)

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලය බස්නාහිර පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

271 ඒ.එස්. සිරිකසේන මහතා

සියත පටුමඟ,
මේ ඩුවාව මහ විදුහල
ඉදිරිපට, කුරුණෑගල.
071-8041835
037-2226043

පරිපාලන නිලධාරි

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවවයඹ පළාත් සභාව

කුරුණෑගල, පුත්තලම,
ෑගේල, මහනුවර,
ගේපහ, අනුරාධපුර,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

272 එේ.බී. සිරිකසෝම මහතා

1/1, ේබියාවත්ත, කගලිඔය. ප්රධාන කේ ේ
071-8237321
081-2310947

ප්රධාන කේ ේ ාර්යාලයමධයම පළාත් සභාව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ාර්යාලය -

273 බී.ජී.එච්.එේ. සුගතොස මහතා

599, කගොහාකගොඩ පාර,
ටුගස්කතොට.
077-6613824
081-2498884

අතිකර්

274 කක්.කක්. සුනිේ මහතා

338 ඒ 3, රත්මේකගොඩ,
කපෝරුවෙණ්ඩ.
077-2801191
034-2258004

275 ජී.එේ. සුමනකසේ ර මහතා

දිස්රත්රික් කේ ේ

මහනුවර, බදුේල,
මාතකේ, කුරුණෑගල

සිිංහල

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
රත්නපුර, ගාේල,
මාතර, හේබන්කතොට,
අනුරාධපුර, කුරුණෑගල,
පුත්තලම, ළුතර

සිිංහල

කගොවිජන කසේවා කපකෙස,
කෙොඩේකේ, රත්නපුර.
071-8165299
045-2265299

නිකයෝජය අධයාපන
අධයක්ෂ

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුව

රත්නපුර, ෑගේල,
බදුේල, කමොණරාගල

සිිංහල

276 එච්.එේ. සුරවීර මහතා

අිං 208 බී, මීවලකෙණිය,
හන්කෙස්ස, මහනුවර.
078-2697535
081-2310787

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
කේ ේ පස්බාකේක ෝරකේ

දිස්ත්රික් කේ ේ
මහනුවර

උතුරු පළාතට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

277 බී.පී.සී. කසේනාරත්න මහතා

117, අේවිස් කපකර්රා මාවත,
ටුබැද්ෙ,කමොරටුව.
071-8158063
011-2610086

දිස්ත්රික් ප්රවාහන පරීක්ෂ

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

ළුතර, ක ොළඹ,
ගේපහ, ගාේල

සිිංහල

බදුේල, ක ොළඹ

සිිංහල

278 එස්.එේ.එන්. කසේනාරත්න මහතා "ශ්රියා කසවණ", නාරිංගල පාර, සහ ාර ප්රාකද්ශීය
ැටවල, ලන්කෙකවල,
කේ ේ - පස්සර
හාලිඇල. (90068)
077-8817938
055-2294528

දිස්ත්රික් කේ ේ
මහනුවර

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

ාර්යාලය -

ාර්යාලය-

ාර්යාලය -

279 පී.වී.එස්. කසේනාරත්න මහතා

497/ජී/01, කගොන්නගහවිට,
මුේකේරියාව.
071-8365401
011-2419818

කජයෂ්ඨ ප්රජා විකශෝධන
නිලධාරී

ප්රජා පාෙ විකශෝධන
කෙපාර්තකේන්තුව

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

280 එච්.පී. කසෝමචන්ද්ර මහතා

3/14, තේගහකහේන, වටද්ෙර,
කව්යන්කගොඩ.
071-4182862
033-2288120

පරිපාලන නිලධාරී
(කරෝහේ කේ ේ)

කසෞඛ්ය කසේවා
කෙපාර්තකේන්තුව බස්නාහිර පළාත් සභාව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

281 එච්.එේ. කසෝමතිල

අිං 97, අරුේපලවත්ත පාර,
මහනුවර.
077-3054934
081-2211547

ආණ්ඩු ාරවර කේ ේ

ආණ්ඩු ාරවර ාර්යාලය ඌව පළාත් සභාව

මහනුවර, බදුේල,
කුරුණෑගල

සිිංහල

282 ඒ.ඩී. කසෝමොස මහතා

614 ඒ, වරාකගොඩ පාර,
සිිංහාරමුේල, ැලණිය.
071-8000089
011-2911148

සහ ාර ක ොමසාරිස්

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

283 බී.කක්. කසෝමපාල මහතා

51/3, කසොයිසා පාර,
පානදුර.
071-4409104
038-2247161

ප්රාලේශීය ලේකම් ල ොරටුව

දිස්ත්රික් කේ ේ
ක ොළඹ

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

284 බී.ඒ.ඒ. කසෝමවීර මහතා

පටකවල මාවත, කගෝනවිල,
ෙිංක ොටුව.
071-9858702
031-2260114

නිකයෝජය තැපැේපති ෙකුණු පළාත

තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

285 ටී.ඒ. කසෝමසිරි මහතා

මීරිය ැකේ වත්ත,
මදුරගම පාර,
කහලහේකේ, බණ්ඩාරකවල.
071-4417327
057-2228578

ප්රාකද්ශීය කේ ේ හාලිඇල

දිස්ත්රික් කේ ේ
බදුේල

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

මහතා

ේ රු වන්දි ක ොමසාරිස්
ාර්යාලය

ාර්යාලය -

ාර්යාලය -

286 ජී. හපුතන්තිරි මහතා

"ප්රසන්න", ගකන්කගොඩ,
අක්මීමන.
071-6540208
091-3905318

සහ ාර ප්රාකද්ශීය
කේ ේ - අේබලන්කතොට

දිස්ත්රික් කේ ේ
හේබන්කතොට

ාර්යාලය -

ළුතර, ගාේල,
මාතර, හේබන්කතොට

සිිංහල

287 එච්.එේ.ඩී. හේලියද්ෙ මහතා

අිං 82/1, හිඳගල,
මහනුවර.
075-7673907
081-2387214

විදුහේපති

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවමධයම පළාත් සභාව

මහනුවර, මාතකේ,
නුවරඑළිය

සිිංහල සහ
ඉිංග්රීසි

288 ඒ. හිරිමුතුකගොඩ මහතා

222/4, කසොලමන් මාවත,
කබෝකුන්ෙර, පළියන්ෙල.
071-8099389
071-9466092
011-2709167

ප්රාකද්ශීය තැපැේ අධි ාරී- තැපැේ කෙපාර්තකේන්තුව
කපොකළොන්නරුව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

289 වයි. හීනටිගලකේ මහතා

236/13, මහියිංගන පාර,
බදුේල.
071-6590108
055-2223737

පරිපාලන නිලධාරී

නිකයෝජය පළාත් කසෞඛ්ය
කසේවා අධයක්ෂ ාර්යාලය බදුේල

බදුේල, කමොණරාගල,
නුවරඑළිය, මහනුවර

සිිංහල

290 ඩී.එේ. හීන්බණ්ඩා මහතා

අිං 697/4, විකේතුිංග වත්ත,
තිත්තවැේල, කුරුණෑගල.
071-6866928
037-2221081

ප්රාකද්ශීය කේ ේ කපොේගහකවල

දිස්ත්රික් කේ ේ
කුරුණෑගල

සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

291 ආර්.එේ. කහට්ටිආරච්චි මහතා

"සිසිකලන", ෙඹුේල පාර,
මුත්කතට්ටුගල, කුරුණෑගල.
071-4474928
037-2232422

දිස්ත්රික් ප්රවාහන පරීක්ෂ

ශ්රී ලිං ා දුේරිය
කෙපාර්තකේන්තුව

කුරුණෑගල, මහනුවර,
ගේපහ, අනුරාධපුර,
පුත්තලම, ක ොළඹ,
නුවරඑළිය,
කපොකළොන්නරුව

සිිංහල

ාර්යාලය -

292 වී.එස්. කහට්ටිආරච්චි මහතා

91/2, දුන්ගාේපටිය,
තලාකහේන, මීගමුව.
076-5702626
031-2225351

පරිපාලන නිලධාරී

293 ඒ. කහට්ට්ආරච්චි මහතා

අිං 138, "කසොේනස",
ප්රාකද්ශීය සභා කේ ේ
සියඹලාකගොඩ, කපොේගස්ඕවිට.
071-1862237
011-2780253

294 එේ.එච්. කහේමචන්ද්ර මහතා

74/14 සී, ඉඳිකගොේල,
ගේපහ.
071-8067569
033-2229255

295 ඩී.බී. කහේමරත්න මහතා

296 ජී. කහේවාවිතාරණ මහතා

රජකේ

ර්මාන්ත ශාලාව

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

ප්රාකද්ශීය සභාව- බණ්ඩාරගම

උතුරු නැකගනහිර
පළාත්වලට අයත්
දිස්ත්රික් හැර අකනකුත්
සියලුම දිස්ත්රික්

සිිංහල

විගණන අධි ාරී

විගණ ාධිපති
කෙපාර්තකේන්තුව

ක ොළඹ, ගේපහ,
කුරුණෑගල, ෑගේල.

සිිංහල

උස්වැලිවත්ත, මිදිගම,
වැලිගම.
041-2251147

පරිපාලන නිලධාරී

අධයාපන කෙපාර්තකේන්තුවෙකුණු පළාත් සභාව

ගාේල, මාතර,
හේබන්කතොට, ක ොළඹ,
ළුතර

සිිංහල

7/1, සුභද්රාරාම මාවත,
මකුළුව,ගාේල.
077-7774892
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