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වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2021 – රියදුරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

නම

ඒ.එම්.සී.කේ.අතපත්තු
එන්.පී.එල්.එ ේ.ගුණසිංහ මයා
ඒ.කහට්ටිආරච්චි මයා
කේ.එ ේ.කේ.ක කෙවිරත්තෙ මයා
ඒ.එම්.එ ේ.බී.අතපත්තු මයා
ඩබ්.ඒ.සී.වීරසූරිය මයා
ආර්.බී.එ ේ.එ ේ.අමරසිංහ මයා
එම්.ආර්.එම්.කුමාර මයා
බී.පී.එන්.පුෂේපකුමාර මයා
පී.ඩී.යූ.චන්රරත්තෙ මයා
ආර්.එම්.ජයරත්තෙ මයා
ඊ.එම්.ඒ.යූ.කේ.ඒකොයක මයා
එම්.ඩබ්.යූ.කේ.වික්රමසිංහ මයා
එච්ච.එම්.ඒ.එ ේ.බී.කහේරත්ත මයා
ආර්.එන්.මුණසිංහ මයා
එල්.ආර්.අමරසිංහ මයා
එ ේ.ඒ.එ ේ.ක ේෙකාරච්චි මයා
ඒ.එච්ච.එම්.කේ.අකබ්සිංහ මයා
ඩී.එම්.පී,එන්.බණ්ඩාර මයා
ආර්.පී.ගුණක ේකර මයා
ඩබ්.කේ.ආර්.තික ේරා මයා
ඒ.එච්ච.එම්.ෙයොෙන්ද මයා
ඒ.එච්ච.එම්.එන්.කේ.අකබ්සිංහ මයා
ආර්.එම්.එ ේ.එ ේ.ජයතිලක මයා
ඩී.පී.එන්.ආර්.පුෂේපකුමාර මයා
ආර්.එම්.එල්.ඩී.කුමාර මයා
කේ.එම්.යූ.නිලන්ත මයා
ආර්.කේ.එ ේ.කුමාර මයා
ඩබ්.එම්.එ ේ.විකේවීර මයා
ඒ.එල්.එන්.ඩබ්.කුමාර මයා
ඩබ්.ජී.ඒ.යූ.කේ.ෙවරත්තෙ මයා
ආර්.ඩී.එම්.සී.ගුණවර්ධෙ
එල්.එල්.අභයසුන්දර මයා
ඩබ්.එම්.වී.එන්.වෙසිංහ මයා
අයි.එම්.එන්.පී.දි ාොයක මයා
කේ.එම්.ජයසුන්දර මයා
කේ.පී.ටී.එ ේ.චන්රවිං මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ. කාර්යාලය
ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ. කාර්යාලය
ප්රා.කරෝ.බිංගිරිය
ප්රා.කරෝ රාජාිංගෙය
ක ෞ.වව.නි.කා පඬුව ේුවර
ප්රා.කරෝ කහට්ටිකපාල
ක ෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල
ප්රා.කරෝ.හිරිපිිය
ක ෞ.වව.නි.කා.කපාල්ගහකවල
ප්රා.කරෝ.තලම්පිිය
ක ෞ.වව.නි.කා.ගකන්වත්තත
මූ.කරෝ.ගල්ගමුව
මූ.කරෝ.කපාල්පිතිගම
ක ෞ.වව.නි.කා.පන්ෙල
ක ෞ.වව.නි.කා.පන්ෙල
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා කුරුණෑගල
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා කුරුණෑගල
ලය කරෝහල. පුත්තතලම
මූ.කරෝ.ආණමඩුව
මූ.කරෝ.ආණමඩුව
ප්රා.කරෝ.මුන්දලම
ප්රා.කරෝ.උඩප්පපුව
ක ෞ.වව.නි.කා. ආරච්චිකට්ටුව
ක ෞ.වව.නි.කා.හලාවත
ක ෞ.වව.නි.කා.දිංකකාුව
ක ෞ.වව.නි.කා.මහවැව
ක ෞ.වව.නි.කා. පල්ලම
ක ෞ.වව.නි.කා.පුත්තතලම
ප්රා.කරෝ.කකාට්ටුකච්චිය
ප්රා.කරෝ.තබ්කබෝව
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.මැ.නි.කා.පුත්තතලම
ප්රා.වව. ැ.අ.පුත්තතලම

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2011-01-18
2011-01-06
2011-02-11
2014-08-06
2014-08-22
2015-10-08
2015-05-15
2015-10-07
2015-07-05
2015-06-23
2015-06-17
2014-07-09
2014-11-04
2015-07-07
2015-09-02
2014-09-26
2015-03-02
2015-03-04
2016-05-18
2016-05-26
2016-05-24
2016-05-12
2016-05-16
2014-08-08
2012-07-12
2015-09-15
2013-04-30
2016-05-26
2013-03-13
2016-05-23
2015-11-26
2014-08-04
2015-03-02
2015-03-16
2015-09-15
2014-08-18
2015-04-01
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අනු
අංකය
38
39
40

නම

ඩී.එම්.එ ේ.කහේමන්ත මයා
එච්ච.එම්.පී.වී.බණ්ඩාර මයා
කේ.ඒ.කේමචන්ර මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ප්රා.වව. ැ.අ.පුත්තතලම
ලි.කරෝ.ම.ඒකකය.හලාවත
ප්රා.කරෝ.මහොන්කන්රිය

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2015-05-15
2014-08-09
2015-07-09

වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – මුරකරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

නම

ඩබ්.එම්.සරික ේෙ මයා
ඒ.එම්.යූ.අකබ්සිංහ මයා
කේ.එච්ච.සරිල් මයා
ඩී.පී.කේ.කුමාරසිංහ මයා
ඩී.ඒ. මරජීව මයා
කේ.පී.ඩී.බී.ක ේොරත්තෙ මයා
එන්.එල්.රාජපක්ෂ මයා
බී.ආර්.එන්.කුමාර මයා
ඒ.සී.කෂල්ටන් මයා
ඒ.ඒ.සුහර්කෙෝ මයා
එ ේ.ඒ.සී.ඒ.චන්රක ේකර මයා
එ ේ.එච්ච.කේ.නි ාන්ත මයා
එච්ච.ඩී.පුෂේපකුමාර මයා
ඒ.එච්ච.එම්.එ ේ.පී.කුමාර මයා
ඩබ්.කේ.එ ේ.රූපසිංහ මයා
කේ.ඒ.එල්.එ ේ.ජයකකාඩි මයා
ආර්.පී.ජී.යූ.කේ.රණසිංහ මයා
ඩී.එම්.කේ.දි ාොයක මයා
ඒ.එම්.ආර්.වික්රමොයක මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ප්රා.කරෝ.අඹන්කපාල
ප්රා.කරෝ.කකාටකවකහර
ක ෞ.වව.නි.කා.වාරියකපාල
මූ.කරෝ.නිකවැරිය
ප්රා.කරෝ.ගිරිබාව
ප්රා.කරෝ.බිංගිරිය
ප්රා.කරෝ.බිංගිරිය
ප්රා.කරෝ.ොරම්මල
ක ෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය
ප්රා.වව. .ඒ.ආලන්කුඩාව
මූ.කරෝ.ආණමඩුව
ප්රා.කරෝ.මුන්දලම
ප්රා.කරෝ.මුන්දලම
ප්රා.කරෝ.කකාට්ටුකච්චිය
ක ෞ.වව.නි.කා.පුත්තතලම
ප්රා.වව. .ඒ.මදවේකුලම
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා.පුත්තතලම
ප්රා.මැ.නි.කා.පුත්තතලම
ප්රා.වව. .ඒ.විල්කපාත

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2015-06-03
2013-03-02
2009-05-13
1997-01-07
2013-07-04
2006-12-05
2008-09-09
2013-03-02
2008-09-03
2016-06-03
2013-01-09
2013-06-21
2012-03-02
2013-03-05
2007-07-21
2013-03-05
2013-03-05
2007-11-12
2003-04-04
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වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – දුරකථන ක්රියාකරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05

නම

එච්ච.පී.ඩී.එම්.ආරියවිං මයා
ආර්.ආර්. ර්ධාති ේ මයා
ටී.එම්.කප්පමාවතී මිය
එච්ච.ඒ.එ ේ.කුමාරසරි මයා
ඒ.ඒ.ආර්.එල්. පරමාදු මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය
මූ.කරෝ.දඹකදණිය
මූ.කරෝ.නිකවැරිය
මූ.කරෝ.නිකවැරිය
මූ.කරෝ.පුත්තතලම

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2007-01-09
2010-06-22
2001-02-01
2010-06-08
2010-08-04

වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – විදුලි කාර්ෂික නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06

නම

යූ.ඩී.නිමල්.ජයරත්තෙ මයා
ඊ.එම්.එ ේ.කේ.ඒකොයක මයා
එච්ච.එම්.ඒ.බී.ගුණතිලක මයා
බී.ඒ.පී.කේ.කුමාර මයා
ඊ.එම්.යූ.එ ේ.එදිරිසිංහ මයා
ඩී.පී.ඩි.ජයවර්ධෙ මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ.කා
ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ.කා
ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ.කා
ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ.කා
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා
මූ.කරෝ.මාරවිල

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2001-08-15
2007-11-15
2011-03-24
2014-11-12
2013-03-19
2008-01-23

වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – අරක්කැි නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06

නම

බී.ගුණපාල මයා
ආර්.ඩී.ෙන්දක ේෙ මයා
ආර්.අයි.බී.රත්තෙමලල මයා
කේ.එම්.ජයතිලක මයා
ඩබ්.එ ේ.ගාමිණී කේමචන්ර මයා
කේ.කහේමපාල මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

මූ.කරෝ.දඹකදණිය
ප්ර.කරෝ.මහව
මූ.කරෝ.ගල්ගමුව
මූ.කරෝ.ගල්ගමුව
ප්රා.කරෝ.වාරියකපාල
ව.ප.ක ෞ.ක ේ.අ.කා

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2014-03-28
2006-06-23
2013-02-07
2015-10-30
2011-07-05
2016-08-03
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වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – ඉසින යන්ත්ර ක්රියාකරු නිර්ෂිත ලැයිස්ුව
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

නම

බී.පී.එ ේ.කබෝධිොයක මයා
පී.එම්.අමරසිංහ මයා
අයි.එම්.මහින්ද මයා
ඒ.පී.ඩී.විමලක ේෙ මයා
ඒ.එම්.ජයතිලක මයා
කේ.එම්.ආර්.කේ.බණ්ඩාර මයා
(ආවරණ රියදුරු)
ඒ.එම්.තිලකරත්තෙ මයා
ඩී.එච්ච.කප්පමසරි මයා
ඊ.එච්ච.ආර්.ඒකොයක මයා
එච්ච.එම්.ජයසුන්දර මයා
ඒ.එච්ච.එම්.එන්.අකබ්රත්තෙ මයා
ආර්.එම්.සුගතපාල මයා
ඒ.පී.ක කෙවිරත්තෙ මයා
ටී.ඩබ්.දයාෙන්ද මයා
ඩබ්.එම්.ගුණතිලක මයා
ඩී.එම්.ඩබ්.ඒ.දි ාොයක මයා
එච්ච.එම්.කහේරත්ත බණ්ඩා මයා
ඩබ්.එම්.ලලිත්ත ෙන්දෙ මයා
ඊ.පී.ඩී.ක කෙවිරත්තෙ මයා
ආර්.එම්.දි ාොයක මයා
එ ේ.එ ේ. ාන්ත මයා
කේ.එම්.ජී. රත්තචන්ර මයා
අයි.ඒ.කරුණාක ේෙ මයා
කේ.එම්.කේමරත්තෙ මයා
ඩබ්.බී.එම්.ආර්.පුෂේප කුමාර මයා
(ආවරණ රියදුරු)
එච්ච.ආර්.අකබ්රත්තෙ මයා
කේ.ජී.බී.එ ේ.කුමාර මයා
ඩී.ලින්ටන් සල්වා මයා
ඩබ්.ඒ.නීල් ඉන්රරත්තෙ මයා
කේ.ඒ.රිංජිත්ත රමයසරි මයා
එම්.එ ේ.කුමාරසිංහ මයා
කේ.කේ.සුදත්ත සල්වා මයා
ඩී.එම්.දයාසරි මයා
කේ.ටී.එච්ච.ලාල් මයා
එ ේ.එන්.ගාමිණී මයා
ඩී.එම්.ඥාෙරත්තෙ මයා
ජී.ඊ.කිං ේලි මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ක ෞ.වව.නි.කා.ොරම්මල
ක ෞ.වව.නි.කා.කුකපාත
ප්රා.කරෝ.කහට්ටිකපාල (අුයුේත)
ක ෞ.වව.නි.කා.පඬුව ේුවර
ක ෞ.වව.නි.කා.පඬුව ේුවර
ක ෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2011-07-15
2010-07-10
1994-05-01
1994-05-01
2011-07-20
1994-05-01

ක ෞ.වව.නි.කා.ඉබ්බාගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා.ඇහැුවැව
ක ෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා.ගල්ගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා.කපාල්පිතිගම
ක ෞ.වව.නි.කා.කපාල්පිතිගම
ක ෞ.වව.නි.කා.රිදීගම
ක ෞ.වව.නි.කා.නිකවැරිය
ක ෞ.වව.නි.කා.නිකවැරිය
ප්රා.මැ.නි.කුරුණෑගල
ප්රා.මැ.නි.කුරුණෑගල
ප්රා.මැ.නි.කුරුණෑගල
ක ෞ.වව.නි.කා. කකාකබයිගකන්
ක ෞ.වව.නි.කා. කකාකබයිගකන්
ක ෞ.වව.නි.කා. ගකන්වත්තත
ක ෞ.වව.නි.කා. බමුණාකකාුව
ක ෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය
ක ෞ.වව.නි.කා.බිංගිරිය

1996-03-31
2015-06-20
1989-01-22
1984-10-01
1985-06-10
1991-08-10
1991-08-10
2015-06-16
1994-05-01
1994-05-01
2008-12-03
2010-10-22
2014-12-11
2012-03-05
2012-03-05
2008-06-27
2012-05-25
1991-05-22
2006-04-10

ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක
ක

2007-05-17
2010-05-13
2004-12-31
1994-05-01
1994-02-15
1999-05-01
1994-05-01
1994-05-01
1991-05-22
2012-02-23
2011-10-06
1994-05-01

ෞ.වව.නි.කා. කුරුණෑගල
ෞ.වව.නි.කා. කුරුණෑගල
ෞ.වව.නි.කා. කරුවලග ේවැව
ෞ.වව.නි.කා. ආරච්චිකට්ටුව
ෞ.වව.නි.කා. කරුවලග ේවැව
ෞ.වව.නි.කා. ආරච්චිකට්ටුව
ෞ.වව.නි.කා. පුත්තතලම
ෞ.වව.නි.කා. කරුවලග ේවැව
ෞ.වව.නි.කා. පුත්තතලම
ෞ.වව.නි.කා. කවන්ෙප්පපුව
ෞ.වව.නි.කා.දිංකකාුව
ෞ.වව.නි.කා.කල්පිිය
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අනු
අංකය
38
39
40
41
42
43
44
45
46

නම

එම්.ජයන්ත රත්තොයක මයා
ඒ.එච්ච.එම්.කේ.අකබ්රත්තෙ මයා
එච්ච.ඒ.එ ේ.අකබ්වික්රම මයා
කේ.එ ේ.කේමරත්තෙ මයා
ඒ.එච්ච.එම්.නිමල්රත්තෙ මයා
එ ේ.එච්ච.ඒ.එම්.එ ේ.ක ේොරත්තෙ මයා
ඒ.එම්.ඒ.උදයකුමාර මයා
ඒ.එච්ච.එම්.කේ.අකබ්රත්තෙ මයා
එ ේ.එම්.ෙන්දෙ ලේෂේමන් මයා

වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

ක ෞ.වව.නි.කා.කල්පිිය
ක ෞ.වව.නි.කා. ආණමඩුව
ම.කබ. ා.විල්පත
ප්රා.මැ.නි.කා පුත්තතලම
ප්රා.මැ.නි.කා පුත්තතලම
ක ෞ.වව.නි.කා.පල්ලම
ප්රා.මැ.නි.කා පුත්තතලම
ක ෞ.වව.නි.කා.ආණමඩුව
ක ෞ.වව.නි.කා.පුත්තතලම

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2005-07-01
1994-05-01
2003-04-01
2012-12-12
1991-05-22
2013-05-02
2009-09-17
1994-05-01
2015-07-20
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රියදුරු පුරප්පාඩු - කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

ප්රා.කරෝ- පහළ ගිරිබාව
මැකල්රියා මර්ධෙ ඒකකය -මහව
මැකල්රියා මර්ධෙ ඒකකය - කුරුණෑගල
ප්රා.කරෝ - කගාකරැල්ල
ක ෞ.වව.නි.කා -කගාකරැල්ල
ක ෞ.වව.නි.කා - බමුණාකකාුව
ක ෞ.වව.නි.කා - රිදීගම
ක ෞ.වව.නි.කා - කුකපාත
ක ෞ.වව.නි.කා - ගල්ගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා - බිංගිරිය
ක ෞ.වව.නි.කා - මල්ලවපිිය
ක ෞ.වව.නි.කා - රිදීගම
ක ෞ.වව.නි.කා - පඬුව ේුවර
ෙැකගෙහිර
ක ෞ.වව.නි.කා - මහව

1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
3
0
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු

පුරප්පාඩු
ගණන
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ආවරණ රියදුරු

1

රියදුරු පුරප්පාඩු - පුත්තලම දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
මූ.කරෝ - පුත්තතලම
මූ.කරෝ මාරවිල
ප්රා.කරෝ - උඩප්පපුව
බරවා මර්ධෙ ඒකකය
ක ෞ.වව.නි.කා - කල්පිිය
ක ෞ.වව.නි.කා - කරුවලග ේවැව
ක ෞ.වව.නි.කා - මාදම්කප්ප
ක ෞ.වව.නි.කා - මුන්දලම
ක ෞ.වව.නි.කා - ොත්තතන්ඩිය
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා පුත්තතලම
ක ෞ.වව.නි.කා - කවන්ෙප්පපුව

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

5
4
2
1
1
1
1
1
1
9
1

3
3
1
0
ආවරණ රියදුරු
0
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
ආවරණ රියදුරු
8
ආවරණ රියදුරු

පුරප්පාඩු
ගණන
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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මුරකරු පුරප්පාඩු - කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
ප්රා.කරෝ - කගාකරැල්ල
ක ෞ.වව.නි.කා - බිංගිරිය
ක ෞ.වව.නි.කා - මහව
ක ෞ.වව.නි.කා - පඬුව ේුවර ෙැකගෙහිර
ක ෞ.වව.නි.කා - පන්ෙල
ක ෞ.වව.නි.කා - කපාල්ගහකවල
ක ෞ.වව.නි.කා - කපාල්පිතිගම
ක ෞ.වව.නි.කා - රිදීගම
ක ෞ.වව.නි.කා - කුකපාත

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

පුරප්පාඩු
ගණන
1
1
1
1
1
1
1
1
1

මුරකරු පුරප්පාඩු - පුත්තලම දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
ප්රා.කරෝ. කල්පිිය
ප්රා.කරෝ.මුන්දලම
ප්රා.කරෝ.උඩප්පපුව
ක ෞ.වව.නි.කා ආණමඩුව
ක ෞ.වව.නි.කා කල්පිිය
ක ෞ.වව.නි.කා කරුවලග ේවැව

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

පුරප්පාඩු
ගණන
1
1
1
1
1
1

දුරකථන ක්රියාකරු පුරප්පාඩු - කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
මූ.කරෝ.දඹකදණිය
මූ.කරෝ.ගල්ගමුව
මූ.කරෝ.නිකවැරිය
ප්රා.කරෝ.මහව
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා. කුරුණෑගල

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

3
3
3
1
2

2
0
2
0
1

පුරප්පාඩු
ගණන
1
3
1
1
1

දුරකථන ක්රියාකරු පුරප්පාඩු - පුත්තලම දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
මූ.කරෝ.පුත්තතලම
මූ.කරෝ.මාරවිල
ප්රා.ක ෞ.ක .ේ අ.කා. පුත්තතලම

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

3
3
1

2
0
0

පුරප්පාඩු
ගණන
1
3
1
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ඉසින යන්ත්ර ක්රියාකරු පුරප්පාඩු - කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
මැකල්රියා මර්ධෙ ඒකකය - මහව
මැකල්රියා මර්ධෙ ඒකකය - කුරුණෑගල
ක ෞ.වව.නි. කා.අඹන්කපාල
ක ෞ.වව.නි. කා.අලව්ව
ක ෞ.වව.නි. කා.බමුණාකකාුව
ක ෞ.වව.නි.කා - බිංගිරිය
ක ෞ.වව.නි.කා - ඇහැුවැව
ක ෞ.වව.නි.කා - ගකන්වත්තත
ක ෞ.වව.නි. කා.ගල්ගමුව
ක ෞ.වව.නි. කා.ගිරිබාව
ක ෞ.වව.නි. කා.ඉබ්බාගමුව
ක ෞ.වව.නි.කා - කුකපාත
ක ෞ.වව.නි. කා.කකාකබයිගකන්
ක ෞ.වව.නි.කා - පන්ෙල
ක ෞ.වව.නි.කා - මාවතගම
ක ෞ.වව.නි.කා - පඬුව ේුවර බටහිර
ක ෞ.වව.නි.කා - කපාල්පිතිගම
ක ෞ.වව.නි.කා - උඩුබද්දාව
ක ෞ.වව.නි.කා - වාරියකපාල
ක ෞ.වව.නි.කා - වීරඹුකගදර

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

16
08
10
4
08
12
10
06
12
05
12
04
12
08
08
08
17
06
08
04

0
03
02
0
01
0
0
01
05
01
02
01
03
02
0
0
02
0
0
0

පුරප්පාඩු
ගණන
16
05
08
4
07
12
10
05
07
04
10
03
09
06
08
08
15
06
08
04

ඉසින ක්රියාකරු පුරප්පාඩු - පුත්තලම දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
ප්රා.මැ.නි.පුත්තතලම
බරවා මර්ධෙ ඒකකය
ක ෞ.වව.නි.කා ආණමඩුව
ක ෞ.වව.නි.කා - ආරච්චිකට්ටුව
ක ෞ.වව.නි.කා - මහකුඹුේකඩවල
ක ෞ.වව.නි.කා - වොතවිල්ුව
ක ෞ.වව.නි.කා - ෙවගත්තකත්තගම

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

20
06
07
07
06
06
08

03
0
02
02
0
0
0

පුරප්පාඩු
ගණන
17
06
05
05
06
06
08

අරක්කැි පුරප්පාඩු - කුරුණෑගල දිස්ික්කය
සස්වා ස්ථානය
මූ.කරෝ.දඹකදණිය
මූ.කරෝ.ගල්ගමුව
මූ.කරෝ.නිකවැරිය

අනුමත ගණන

දැනට සිටින

3
4
3

1
2
1

පුරප්පාඩු
ගණන
2
2
2
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අනු
අංකය

වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 – රියදුරු (අවුරුදු 02ට වැඩි)
නම
වර්ෂතමාන සස්වා ස්ථානය

01
02
03

ඩබ්.ඒ.එච්ච.ඩී.විකේසූරිය
වයි.එම්.පී.පුෂේපකුමාර මයා
ඩබ්.සී.ආර්.වීරසිංහ මයා

ක ෞ.වව.නි.කා ආණමඩුව
ප්රා.කරෝ.මාදම්කප්ප
ප්රා.කරෝ.වොතවිල්ුව

04
05
06
07
08

එම්.එම්.පී.එම්.ගුණතිලක මයා
ඒ.එච්ච.එම්.කේ.අකබ්සිංහ මයා
ආර්.එ ේ.වික්රමසිංහ මයා
ටී.එම්.ජී.දි ාොයක මයා
ඒ.පී.එ ේ.ඩී.කීර්තිරත්තෙ මයා

ප්රා.කරා.කඳාකන්කගදර
ක ෞ.වව.නි.කා නිකවැරිය
ක ෞ.වව.නි.කා කුරුණෑගල
ප්රා.කරෝ.මහව
ක ෞ.වව.නි.කා ගිරිබාව

වර්ෂතමාන සස්වා
ස්ථානයට පත් වූ
දිනය
2018-04-26
2018-09-20
2018-12-12 (සුහද
ේථාෙ මාරු)
2016-05-30
2018-04-21
2016-08-03
2016-07-04
2016-05-12
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