
අ.අ.
විභාග 

අංකය
මාධ්යය නම ස ේවා  ්ථානය ජා.හැ.අ. තනතුර

අ
භි
ස
ය
ෝග
ය
ත
ාව
ය

භ
ාෂ
ා 
හ
ැකි
ය
ාව

 

 
හ

 ක
ළ

. 
. ස
 
ේව
ා 

ස
ය
ෝග
ය
ත
ා 

ප
රී
ක්
ෂ
ණ
ය

එ
ක
තු
ව

කු
 
ල
ත
ාව
ය

1 83240 සිංහල
කේ.එම්.පී.චින්තක ගුනවර්ධන 

මහතා

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
මඩුල්ල ද්ඹගල්ල 811090433

දිස්පැන්සරි 

කම්කරු
90 63 153 1

2 83126 සිංහල එම්.එම්.සුගත්සරි මහතා මූලික කරෝහල, දියතලාව මූලික කරෝහල දියතලාව 871183244
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
74 64 138 2

3 83205 සිංහල
ඩබ්.එම්.ඒ.බණ්ඩාර වීරසිංහ 

මහතා

ඌව පළාත් මාර්ග 

අමාතයිංශය

ඌව පළාත් මාර්ග 

අමාතයිංශය

ආර්.එච්.ගුණවර්

ධන මාවත
බදුල්ල 761172255

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
90 48 138 2

4 83404 කද්මළ
වයි.ආර්. සත්ති රම්සයා 

මහත්මිය

බ/අල් බද්රියා මුස්ලිම් මහ 

විදුහල

බ/අල් බද්රියා මුස්ලිම් 

මහ විදුහල
කහකගොල්ල දියතලාව 827481459 පුස්තකාල කසේවක 76 61 137 4

5 83307 සිංහල
කේ.පී.ජී. චන්ද්රලතා ජයසිංහ 

මහත්මිය
මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල බිබිල 798091182

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
82 54 136 5

6 83101 සිංහල ඩී.එම්.ගිංගා ප්රියද්ර්ශනී මිය මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල බිබිල 797491586 වැටුප් ලිපිකාරිණි 72 62 134 6

7 83104 සිංහල
ආර්.එම්.ආර්.හර්ෂනි 

රත්නායක මිය

කමො/යකශෝධරා බාලිකා 

විද්යාලය
ප්රිය කසවන ද්ැවකැටිය බිබිල 857553462

රසායනාගාර 

කසේවක
70 61 131 7

8 83097 සිංහල එච්.එම්.රමයලතා කහේරත් මිය දිස්ත්රිේ කරෝහල දිස්ත්රිේ කරෝහල
ගිරාඳුරුකකෝට්

කට්
705611467

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
76 54 130 8

9 83252 සිංහල
එච්.ඒ.එන්. ප්රියද්ර්ශනී 

කහට්ටිආරච්චි මහත්මිය

බණ්ඩාරකවල ප්රාකේශීය 

සභාව

බණ්ඩාරකවල ප්රාකේශීය 

සභාව
කහලමුදුන බණ්ඩාරකවල 855591138 කාර්යාල කම්කරු 86 44 130 8

10 83260 සිංහල
ඩබ්.ජී.යූ. සිංජීව කහේරත් 

වැකේකගද්ර මහතා

බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය

බදුල්ල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය, ජලභීතිකා 

ඒකකය

මහියිංගණ පාර බදුල්ල 770143950
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
70 60 130 8

11 83034 සිංහල කේ.පී.කේ ලියනකේ මිය බ/මැද්කවලගම මහා විදුහල අිංක 137
කඩකද්ොරගම, 

ලේදුම
ඌවපරණගම 800451396

රසායනාගාර 

කසේවක
84 45 129 11

12 83067 සිංහල
ටී.එම්.ජී.ටී.කේ 

කතන්නකකෝන් මිය

ආයුකේද් මහා 

කරෝහල,දියතලාව
ආයුර්කේද් මහා කරෝහල දියතලාව 855222604

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
76 53 129 11

13 83024 සිංහල ඩි.එම්.ඩී.ගුණකසේකර මිය මූලික කරෝහල,මහියිංගණය මූලික කරෝහල මහියිංගණය 767140550 වැටුප් ලිපිකරු 66 61 127 13

14 83066 සිංහල ආර්.එම්.ඩී නිශානි මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,ලුණුගල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
ලුණුගල 825122036

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
76 51 127 13

15 83001 සිංහල ටී.රාජසුකවන්ද්රන් මයා මුලික කරෝහල,වැලිමඩ මුලික කරෝහල වැලිමඩ 782672258
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
78 48 126 15

16 83050 සිංහල එන්.එස.්රාජපේෂ මිය
කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය,බදුල්ල
අිංක 08

ගල්කන්ද් 

පටුමග, 

රත්වත්ත මාවත

බදුල්ල 807853813
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
86 40 126 15

17 83253 සිංහල ඒ.ආර්. සනත් දිලාන් මහතා
ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් 

සම්පාද්න කද්පාර්තකම්න්තුව

ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් 

සම්පාද්න 

කද්පාර්තකම්න්තුව

ඌව පළාත් 

සභාව
බදුල්ල 832711527

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
80 46 126 15

ඌව පළාත් රාජය ස ේවසේ කණිෂ්ඨ ස ේවකයින් ඌව පළාත් රාජය ස ේවසේ කළමනාකරණ  හකාර ස ේවසේ III සරේණියට බඳවා ගැනීසේ සීමිත තරග විභාගය - 2016

2017.04.01  දින පැවැත්වූ විභාගසේ ප්රතිපල

ලිපිනය

1
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ලිපිනය

18 83319 සිංහල
කේ.එම්. ආනන්ද් කුමාරසරි 

මහතා

කමො/රන්ජන් විකේරත්න මහ 

විදුහල
පුහුල්කකොටුව බුත්තල 862943740 පුස්තකාල කසේවක 80 44 124 18

19 83084 සිංහල ඒ.ජී ලලිත් කප්රේමතිස්ස මයා බ/අලුයටකවල මහා විදුහල
බ/අලුයටකවල මහා 

විදුහල
කහබරව මහියිංගණය 700841669

රසායනාගාර 

කසේවක
74 49 123 19

20 83129 සිංහල කේ.ඩී.ඉන්දුමතී මහත්මිය
කමො/කේ.එම්.කුමාරද්ාස මහ 

විදුහල
ජූලියස ්නිවස බාකර්

“කකගමද්“, කප

රකැටිය
වැල්ලවාය 766510299

රසායනාගාර 

කසේවක
78 45 123 19

21 83266 සිංහල ආර්.එම්. චන්ද්රකාන්ති මහත්මිය
කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යලාය

කසෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරි කාර්යලාය
පස්සර 826132043

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 59 123 19

22 83021 සිංහල එල්.ජී මාලිකා නිරිංජනී මිය
කකොට්ඨාශ අධයාපන 

කාර්යාලය.බුත්තල

කකොට්ඨාශ අධයාපන 

කාර්යාලය
බුත්තල 755851159 පාසල් කම්කරු 66 56 122 22

23 83323 සිංහල ඩබ්.ඩී. මුදිත ප්රභාත් මහතා
බ/ධර්මාකශෝක මධය මහ 

විදුහල

බ/ධර්මාකශෝක මධය 

මහ විදුහල
කණිගම බණ්ඩාරකවල 751941994 පුස්තකාල කසේවක 68 53 121 23

24 83326 සිංහල
ආර්.එම්. ප්රදීපා රත්නායක 

මහත්මිය
බ/නිකකපොත මහ විදුහල සන්න ගල්කන්ද් වත්ත නිකකපොත 836212118 පුස්තකාල කසේවක 64 57 121 23

25 83345 සිංහල
ජී.ඩබ්.සී. ජිකන්න්ද්රි 

කරුණාරත්න මහත්මිය
මහජන පුස්තකාලය මහජන පුස්තකාලය නගර සභාව හපුතකල් 695522568 පුස්තකාල කසේවක 70 51 121 23

26 83265 සිංහල
ඩී.එම්.ඩබ්. කුමාරි දිසානායක 

මහත්මිය

කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යලාය

කසෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරි කාර්යලාය
බණ්ඩාරකවල 855592851

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
62 58 120 26

27 83285 සිංහල
ඩී.එම්. සමන්ත දිසානායක 

මහතා

බ/විකේකානන්ද් කද්මළ 

විදුහල

බ/විකේකානන්ද් කද්මළ 

විදුහල
ඇටම්පිටිය 751401000

රසායනාගාර 

කසේවක
72 48 120 26

28 83286 සිංහල
ඩී.එම්. චින්තා නිලන්ති 

දිසානායක මහත්මිය

බ/කඩන්සල් කකොබ්බෑකඩුව 

මහ විදුහල
අිංක 135/17

බණ්ඩාරකවල 

පාර
බදුල්ල 757890399

රසායනාගාර 

කසේවක
68 52 120 26

29 83139 සිංහල
ආර්.එම්.සුනිල් රත්නායක 

මහතා

පළාත් කගොඩනැගිලි 

කද්පාර්තකම්න්තුව

පළාත් කගොඩනැගිලි 

කද්පාර්තකම්න්තුව
පිිංඅරාව බදුල්ල 730370377

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
70 49 119 29

30 83202 සිංහල
ඊ.ඩී.අකනෝමා ප්රියද්ර්ශනී 

මහත්මිය
මුලික කරෝහල මුලික කරෝහල දියතලාව 808241331

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
74 45 119 29

31 83207 සිංහල
ආර්.එස්.ස.රුවන් කුමාර 

රාජපේෂ මහතා
බ/ කකොකබෝ කද්මළ විද්යාලය අිංක 17/බී

පස්සර පාර, 

හිඳකගොඩ
බදුල්ල 841140753

රසායනාගාර 

කසේවක
62 57 119 29

32 83142 සිංහල
එච්.එම්.අයි.ප්රදීපා කුමාරි 

මහත්මිය
දිසා කරෝහල දිසා කරෝහල ඌව පරණගම 786001650

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
72 46 118 32

33 83062 සිංහල ඩබ්.එම්.දීපානි මිය ප්රාකේශිය කරෝහල,උණුගල්ල ප්රාකේශිය කරෝහල උණුගල්ල හාලිඇල 846733817
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
68 49 117 33

34 83070 සිංහල ටී.එම්.අරුණී ශිකරෝමාලී මිය ළය චිකිත්සාගාරය,බදුල්ල ළය චිකිත්සාගාරය බදුල්ල 707910364
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
72 45 117 33

35 83082 සිංහල එම්.එස්.ඩබ් ධර්මද්ාස මයා
බ/කවලම්පැකල් කණිටු 

විදුහල
අිංක  330 කද්හිකගොල්ල මහියිංගණය 761251406 පුස්තකාල කසේවක 68 49 117 33

36 83102 සිංහල ඩී.එම්.ගජනායක මහතා
බිබිල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය

බිබිල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
මැද්ගම 672601711

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
52 65 117 33

2



අ.අ.
විභාග 

අංකය
මාධ්යය නම ස ේවා  ්ථානය ජා.හැ.අ. තනතුර

අ
භි
ස
ය
ෝග
ය
ත
ාව
ය

භ
ාෂ
ා 
හ
ැකි
ය
ාව

 

 
හ

 ක
ළ

. 
. ස
 
ේව
ා 

ස
ය
ෝග
ය
ත
ා 

ප
රී
ක්
ෂ
ණ
ය

එ
ක
තු
ව

කු
 
ල
ත
ාව
ය

ලිපිනය

37 83232 සිංහල
ඩබ්.එම්.ප්රියන්ත විකේකකෝන් 

මහතා
බ/මුස්ලිම් මහ විදුහල බ/මුස්ලිම් මහ විදුහල වැලිමඩ 702320089

රසායනාගාර 

කසේවක
76 41 117 33

38 83111 සිංහල ඩී.එම්.උපුල් දිසානායක මහතා ප්රාකේශිය සභාව ප්රාකේශිය සභාව බුත්තල 760833649 මාර්ග කම්කරු 74 42 116 38

39 83018 සිංහල
කේ.එම්.ආර් කපොඩිමැණිකේ 

මිය
බ/සපුකගොල්ල මහා විදුහල

බ/සපුකගොල්ල මහා 

විදුහල
ඌව පරණගම 767422270 පාසල් කම්කරු 68 47 115 39

40 83059 සිංහල ඊ.ඩී.එම් එදිරිසිංහ මිය
රජකේ මධයම කබකහත් 

ශාලාව,නමුණුකුල

රජකේ මධයම කබකහත් 

ශාලාව
නමුණුකුල 836800427

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 57 115 39

41 83233 සිංහල
එච්.එම්.එන්.ද්මයන්ති 

ගුණකසේකර මහත්මිය
බ/ධර්මරාජ මහ විද්යාලය වැකේවත්ත, අලුත්කගද්ර පන්නල අඹගස්කද්ෝව 777593374

රසායනාගාර 

කසේවක
70 45 115 39

42 83311 සිංහල
ඒ.ඩී.පී. නිකරෝෂා මධුෂානි 

මහත්මිය
ප්රාකේශීය කරෝහල ප්රාකේශීය කරෝහල කතරගම 897462710

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
70 45 115 39

43 83095 සිංහල ආර්.එම්.එන්.ද්මයන්ති මිය දිසා කරෝහල,හපුතකල් දිසා කරෝහල හපුතකල් 796451432
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
74 40 114 43

44 83110 සිංහල ඩබ්.එම්.කප්රේමලතා මහත්මිය
ග්රාමිය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය

ග්රාමිය කාන්තා 

අභිවෘේධි මධයස්ථානය

තැන්කන් 

කුඹුර, කබෝගහ 

කුඹුර

වැලිමඩ 665661059 මැහුම් උපකේශිකා 74 40 114 43

45 83145 සිංහල ඩබ්.පී.විශාන් චතුරිංග මහතා
නිකයෝජය ප්රධාන කල්කම් 

(පිරිස්/පුහුණු) කාර්යාලය

නිකයෝජය ප්රධාන 

කල්කම් (පිරිස්/පුහුණු) 

කාර්යාලය

ඌව පළාත් 

සභාව
841114078

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
70 44 114 43

46 83284 සිංහල
බී.එම්.කේ. වසන්තා 

ධර්මකසේන මහත්මිය
බ/බැේකේගම මහ විදුහල

ඌව පළාත් පුස්තකාල 

කසේවා මණ්ඩලය
කර්ස්කකෝස් පාර බදුල්ල 796761326 පුස්තකාල කසේවක 68 46 114 43

47 83328 සිංහල එල්.කේ. ලියනකේ මහත්මිය කලාප අධයාපන කාර්යාලය
කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
බණ්ඩාරකවල 657572357

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
70 44 114 43

48 83022 සිංහල ඩබ්.එච්.ඩී දිල්රුේෂි මිය මුලික කරෝහල,දියතලාව මූලික කරෝහල දියතලාව 786522021 වැටුප් ලිපිකරු 72 41 113 48

49 83280 සිංහල ආර්.එම්. දිමන්ති මහත්මිය බ/සරිසුමන මහ විදුහල බ/සරිසුමන මහ විදුහල ස්ප්රිිංවැලි පාර බදුල්ල 788135670
රසායනාගාර 

කසේවක
60 53 113 48

50 83291 සිංහල
එස.්එම්.ඒ. ඉමාමුල් හසන් 

මහතා

බදුල්ල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
අිංක 01 ජයතිලක මාවත බදුල්ල 831761520

බයිසකල් 

පණිවිඩකරු
70 43 113 48

51 83030 සිංහල ජී.ආර් සුනිල් ගුණකසේකර මයා
සුජාතා කසවණ ළමානිවාසය, 

බණ්ඩාරකවල

සුජාතා කසවණ ළමා 

නිවාසය
බණ්ඩාරකවල 620131822

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
64 48 112 51

52 83267 සිංහල
ආර්.එම්. කහේමන්ත රත්නායක 

මහතා

බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය

බදුල්ල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

මහියිංගණ පාර බදුල්ල 843463681
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
66 46 112 51

53 83278 සිංහල
එල්. අනුර ලේදුකහට්ටිකේ 

මහතා

බ/වෑපස්සාකවල සරිනිවාස 

මහ විදුහල
අිංක 19

කතොටුකගොඩැල්

ල
ඇටම්පිටිය 810032979 පාසල් කම්කරු 68 44 112 51

54 83312 සිංහල
ඊ.එම්.කේ.ජී.එන්. දිල්රුේෂි 

ඒකනායක මහත්මිය

කමොණරාගල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

තිළිණි, කපොල්වත්ත බදුල්ලකගොල්ල මැද්ගම 846852921
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
68 44 112 51

3



අ.අ.
විභාග 

අංකය
මාධ්යය නම ස ේවා  ්ථානය ජා.හැ.අ. තනතුර

අ
භි
ස
ය
ෝග
ය
ත
ාව
ය

භ
ාෂ
ා 
හ
ැකි
ය
ාව

 

 
හ

 ක
ළ

. 
. ස
 
ේව
ා 

ස
ය
ෝග
ය
ත
ා 

ප
රී
ක්
ෂ
ණ
ය

එ
ක
තු
ව

කු
 
ල
ත
ාව
ය

ලිපිනය

55 83056 සිංහල ආර්.එම්.එච්.මකනෝහරී මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,කමොණරාගල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
වැලියාය කමොණරාගල 836092376

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
62 49 111 55

56 83204 සිංහල
කේ.ඒ.ඉන්දු කාවින්ද්යා 

මහත්මිය
මුලික කරෝහල මුලික කරෝහල දියතලාව 787262562

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
62 49 111 55

57 83221 සිංහල
කේ.එම්.සම්පත් කර්ණුක 

මහතා
බදුල්ල ප්රාකේශිය සභාව බදුල්ල ප්රාකේශිය සභාව උඩකවල බදුල්ල 750754660

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
68 43 111 55

58 83224 සිංහල
කේ.ඩී.චින්තා ද්මයන්ති 

මහත්මිය
බ/පුස්සැල්ලාව මහ විදුහල

අඹගස්වත්ත, 

කකොකහොවිල කඳුර උප 

තැපැල් කාර්යාලය

අළකගොල්ල බදුල්ල 765640610
රසායනාගාර 

කසේවක
66 45 111 55

59 83331 සිංහල එන්.එස.් ඕවිටකේ මහත්මිය බ/ධර්මපාල මහ විදුහල බ/ධර්මපාල මහ විදුහල බණ්ඩාරකවල 785541243
රසායනාගාර 

කසේවක
58 53 111 55

60 83405 කද්මළ
එන්.පී.එස්. රමිසතුල් හිද්ායා 

මහත්මිය

බ/නිවබර්ේ කද්මළ මහ 

විදුහල

බ/නිවබර්ේ කද්මළ මහ 

විදුහල
නිේබර්ේ ඇල්ල 826980583 පුස්තකාල කසේවක 68 43 111 55

61 83235 සිංහල එස.්කරොබට් දිසානායක මහතා බ/නැදුන්ගමුව මහ විද්යාලය කරගහකවල නැදුන්ගමුව ගුරුතලාව 612634408 මුරකරු 70 40 110 61

62 83332 සිංහල
එස.්වී. සමන්ති සරිවර්ධන 

විතාරණකේ මහත්මිය

බ/අල් බද්රියා මුස්ලිම් මහ 

විදුහල

බ/අල් බද්රියා මුස්ලිම් 

මහ විදුහල
කහකගොල්ල දියතලාව 768512167

රසායනාගාර 

කසේවක
60 50 110 61

63 83128 සිංහල පී.හර්ෂා සකරෝජනී මහත්මිය
කමො/කසෝමාකේවි මහා 

විද්යාලය

කමො/කසෝමාකේවි මහා 

විද්යාලය
මහගම ජනපද්ය කසවනගල 778660032 කම්කරු 66 42 108 63

64 83273 සිංහල
ඩී.එම්.පී. ශිකරෝමනි 

දිසානායක මහත්මිය
කමො/ද්ැල්ව මහ විදුහල අිංක 112ඒ ද්ැලිව පාර ද්ඹගල්ල 758600718 පාසල් කම්කරු 66 42 108 63

65 83325 සිංහල
ඩබ්.එම්.අයි. වනසූරිය 

මහත්මිය

බ/අකේකගොඩ ශ්රී සිංඝකබෝධි 

මහ විදුහල

බ/අකේකගොඩ ශ්රී 

සිංඝකබෝධි මහ විදුහල
අකේකගොඩ බණ්ඩාරකවල 817970532 පුස්තකාල කසේවක 68 40 108 63

66 83068 සිංහල පී.එල්.එම්.සමරවීර මිය
ආයුකේද් 

කද්පාර්තකම්න්තුව,දියතලාව

ආයුර්කේද් 

කද්පාර්තකම්න්තුව
දියතලාව 816770181

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
60 47 107 66

67 83080 සිංහල ඒ.එම්.ඩබ් මැණිකේ මිය බ/ගුරුමඩ කණිටු විදුහල
ගුරු නිවස, බ/ගුරුමඩ 

කණිටු විදුහල
දියකකොබල බිබිල 787431402

රසායනාගාර 

කසේවක
62 45 107 66

68 83203 සිංහල
ආර්.ඩී.සී.ජීවන්ති මැද්කවල 

මහත්මිය
මුලික කරෝහල මුලික කරෝහල දියතලාව 845390487

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 53 107 66

69 83218 සිංහල එන්.එම්.කරුණාවතී මහත්මිය
කෘෂිකර්ම උපකේශක 

කාර්යාලය

කෘෂිකර්ම උපකේශක 

කාර්යාලය

කගොවිජන 

කසේවා 

මධයස්ථානය, 

විශාකා මාවත

බණ්ඩාරකවල 585661651 කම්කරු 58 49 107 66

70 83292 සිංහල
පී.ඒ.ඩී. චන්ද්රා වීරසිංහ 

මහත්මිය

බ/ධර්මාකශෝක මධය මහ 

විදුහල

බ/ධර්මාකශෝක මධය 

මහ විදුහල
කිණිගම බණ්ඩාරකවල 708540617

රසායනාගාර 

කසේවක
66 41 107 66

71 83336 සිංහල ආර්.ඒ.ඩී. ජයමාලි මහත්මිය බ/ඇල්ලගම මහ විදුහල බ/ඇල්ලගම මහ විදුහල ඇල්ලගම දියතලාව 768581690
රසායනාගාර 

කසේවක
66 41 107 66

72 83039 සිංහල එච්.එම්.එස්.අයි අකබ්රත්න මිය
කමො/වැලියාය මයුරගිරි 

කණිටු විදුහල
අිංක 84

අලුත්මාවත, 

කද්ොඩම්වත්ත
කමොණරාගල 757431220

රසායනාගාර 

කසේවක
66 40 106 72
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73 83132 සිංහල
එච්.පී.අයි.මධුරිංගනී පතිරණ 

මහත්මිය

කමො/ද්කේයාය ප්රාථමික 

විද්යාලය
අිංක 69 ජනපද්ය ඔේකම්පිටිය 865471254 පාසල් කම්කරු 58 48 106 72

74 83149 සිංහල
ඩබ්.එම්.කේ.ජිනාද්රි 

විකේකකෝන් මහත්මිය
මුලික කරෝහල අිංක 35, සීටීසී විරාණගම මහියිංගණය 847222190

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 42 106 72

75 83222 සිංහල
ඩබ්.සී.කුසුම් විකේද්ාස 

මහත්මිය

බ/කන්ද්කැපු උල්පත මහා 

විද්යාලය
ටී 1/51 උල්පත කන්ද්කැටිය 687332407 පාසල් කම්කරු 58 48 106 72

76 83335 සිංහල
බී.එම්. යසන්ගිකා කුමාරි 

මහත්මිය

බ/හීල්ඔය ශ්රී සුමිංගල මහ 

විදුහල

බ/හීල්ඔය ශ්රී සුමිංගල 

මහ විදුහල
හීල්ඔය බණ්ඩාරකවල 777300989

රසායනාගාර 

කසේවක
62 44 106 72

77 83337 සිංහල
ආර්.එම්.පී. කුමාරි රත්නායක 

මහත්මිය

බ/ධර්මාකශෝක මධය මහ 

විදුහල

බ/ධර්මාකශෝක මධය 

මහ විදුහල
කණිගම බණ්ඩාරකවල 766321801

රසායනාගාර 

කසේවක
66 40 106 72

78 83049 සිංහල ඩබ්.ඩී.එස.්පී කුමාර මයා මූලික කරෝහල,වැලිමඩ මූලික කරෝහල වැලිමඩ 842891930
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 53 105 78

79 83146 සිංහල
එච්.කේ.එම්.ටී.අයි.කේ.කරුණා

රත්න ජයසුන්ද්ර මහත්මිය

බ/විහාරමහාකේවි බාලිකා 

මහ විද්යාලය

බ/විහාරමහාකේවි 

බාලිකා මහ විද්යාලය
බදුල්ල 698152311 පුස්තකාල කසේවක 64 41 105 78

80 83227 සිංහල
ඩබ්.එම්.කේ.ධම්මික ප්රිය 

බණ්ඩාර මහතා
ප්රාකේශිය සභාව අිංක 40

වාකගොල්ල 

වත්ත
බිබිල 801162924 මාර්ග කම්කරු 60 45 105 78

81 83027 සිංහල එම්.අයි සත්ති ෆරීඩා මිය ආයුකේද් කරෝහල,මැද්ගම ආයුර්කේද් කරෝහල මැද්ගම බිබිල 706382240X
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 40 104 81

82 83113 සිංහල
ඩබ්.එම්.ද්මයන්ති මැණිකේ 

මහත්මිය
ප්රාකේශිය සභාව ප්රාකේශිය සභාව අඹගස්කද්ෝව ඌව පරණගම 827241954

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
56 48 104 81

83 83234 සිංහල
ආර්.එම්.එන්.ප්රියිංගිකා 

රත්නායක මහත්මිය

බ/පන්නලකවල ශ්රි 

සුධර්මානන්ද් විද්යාලය

බ/පන්නලකවල ශ්රි 

සුධර්මානන්ද් විද්යාලය
ලූණුවත්ත 755350842

රසායනාගාර 

කසේවක
56 48 104 81

84 83255 සිංහල
කේ.එම්. රමයා කුමාරි 

මහත්මිය
මීගහකිවුල දිසා කරෝහල හිංසන කහෝටලය කප්රගස්වත්ත මීගහකිවුල 786683815

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 48 104 81

85 83342 සිංහල එස.්එල්. විකේලතා මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම 786253179 පුස්තකාල කසේවක 62 42 104 81

86 83289 සිංහල
ඒ.කේ.එම්.එච්. ද්ර්ශනී 

ජයසුන්ද්ර මහත්මිය

බ/හම්බාකවල ශ්රී සුමිංගල 

විදුහල

බ/හම්බාකවල ශ්රී 

සුමිංගල විදුහල
හෑකගොඩ බදුල්ල 757732025

රසායනාගාර 

කසේවක
48 55 103 86

87 83297 සිංහල ඩී.එම්. සරත්වීර මහතා
කගොඩනැගිලි අධයේෂ 

කාර්යාලය

කගොඩනැගිලි අධයේෂ 

කාර්යාලය
පිිංඅරාව බදුල්ල 703521363 රියදුරු 62 41 103 86

88 83401 කද්මළ වී. සව කුමාර් මහතා
බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය

ලිිංගාශ්රිත කරෝග මර්ධන 

ඒකකය

78 කාමරය, 

මහ කරෝහල
බදුල්ල 891334745

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
62 41 103 86

89 83020 සිංහල බී.ජී ගීතා රිංජනී මිය බ/මැද්කවලගම මහා විදුහල ජීවානන්ද් මැද්කවල උඩුකිද් 765482356 පාසල් කම්කරු 58 44 102 89

90 83058 සිංහල ඊ.ඒ.එම්.පී ඉකල්කපරුම මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,තල්කද්ණ
පිහිල්ල කඳුර කඳන හාලිඇල 878233379

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 46 102 89
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91 83228 සිංහල ආර්.ඩී.මාලනී ජයලත් මහත්මිය බ/ජයන්ති විද්යාලය ජයසරි නිවස

කද්වන 

සැතපුම, 

කතොලකබෝවත්ත

පස්සර 707950196
රසායනාගාර 

කසේවක
62 40 102 89

92 83256 සිංහල
ආර්.එම්.එන්.කේ. කහේමාලි 

රත්නායක මහත්මිය
කන්ද්කැටිය දිසා කරෝහල

කන්ද්කැටිය දිසා 

කරෝහල
කන්ද්කැටිය 875440683

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 44 102 89

93 83282 සිංහල
වයි.එම්.එම්. චාන්ද්නී කුමාරි 

මහත්මිය
බ/හාලිඇල කද්මළ මහ විදුහල

බදුල්ල කලාප 

අධයාපන කාර්යාලය
හාලිඇල 778372622

රසායනාගාර 

කසේවක
48 54 102 89

94 83051 සිංහල යූ.පී.දිසානායක මිය
ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය,බදුල්ල

ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

මහියිංගණ  පාර බදුල්ල 745490492
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 47 101 94

95 83083 සිංහල ඩබ්.ඩබ්.එම් සුකර්කා මිය
බ/කකකසල්කපොත  යාය 12 

විදුහල

බ/කකකසල්කපොත  යාය 

12 විදුහල
කකකසල්කපොත මාපාකඩවැව 747682003 පුස්තකාල කසේවක 56 45 101 94

96 83127 සිංහල
ආර්.ඩී.සාගරිකා ද්මයන්ති 

මහත්මිය
මූලික කරෝහල, දියතලාව අිංක 47

වනසරිගම, 

මකුල්ඇල්ල
බණ්ඩාරකවල 846290273

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 47 101 94

97 83269 සිංහල ඊ.එම්. කරුණාවතී මහත්මිය
බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය
73 කාමරය

ලිිංගාශ්රිත 

කරෝග මර්ධන 

ඒකකය, පළාත් 

මහකරෝහල

බදුල්ල 727602020
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
50 51 101 94

98 83013 සිංහල ආර්.එම්.පී බන්දුල මයා ආයුකේද් කරෝහල,දියතලාව ආයුර්කේද් කරෝහල දියතලාව 701714350
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 48 100 98

99 83017 සිංහල කේ.එම්.එල්.පී ජයකසේකර මිය බ/කටුගල්ල විදුහල සරිකවද් මැදුර අඹගස්කද්ෝව 717652053 පාසල් කම්කරු 60 40 100 98

100 83028 සිංහල ඩබ්.එම්.නන්ද්න උද්යසරි මයා
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,හාලිඇල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
හාලිඇල 763462943

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 42 100 98

101 83214 සිංහල
එච්.එම්.එස්.තුෂාරිකා සරිපාල 

මහත්මිය

නිකයෝජය ප්රධාන කල්කම් 

(පිරිස්/පුහුණු) කාර්යාලය

නිකයෝජය ප්රධාන 

කල්කම් (පිරිස්/පුහුණු) 

කාර්යාලය

ඌව පළාත් 

සභාව
806971391

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
44 56 100 98

102 83329 සිංහල
සජානා ඩිවානි ලන්ද්කේ 

මහත්මිය
බ/හරන්කහව විදුහල බ/හරන්කහව විදුහල හරන්කහව හල්දුම්මුල්ල 816412455 පුස්තකාල කසේවක 54 46 100 98

103 83002 සිංහල
ආර්.එම් රිංජනි කපොඩිමැණිකේ 

මිය
මුලික කරෝහල,වැලිමඩ මුලික කරෝහල වැලිමඩ 686220630

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 40 98 -

104 83005 සිංහල කේ.ඩී.දිකන්ෂා ශයාමලී මිය
පරිවාස 

කාර්යාලය,බණ්ඩාරකවල
පරිවාස කාර්යාලය කපකර්රා මාවත බණ්ඩාරකවල 735371231

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
48 40 88 -

105 83009 සිංහල එච්.එම්.අයි මධුසිංක මයා මුලික කරෝහල,දියතලාව සරිනිවස
ගලවැටිය, 

කහලකදුරුගමුව
දියතලාව 881810247

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 40 92 -

106 83011 සිංහල ජී.ඒ තුෂාරි ද්මයන්ති මිය මුලික කරෝහල,දියතලාව ගල්වැටිය වත්ත කහලකදුරුගමුව දියතලාව 847771895
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 47 99 -
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107 83019 සිංහල ආර්.එම් ඉන්ද්රාණි මිය බ/ද්ිංකකොටුව විදුහල විජය කසවණ කබෝගහමඩිත්ත අඹගස්කද්ෝව 646414431 පාසල් කම්කරු 46 41 87 -

108 83026 සිංහල
ඩබ්.එම්.එන්.ඩබ් විකේකකෝන් 

මිය
ආයුකේද් කරෝහල,මහියිංගණය ආයුර්කේද් කරෝහල

අලුත්තරම,බත

ලයාය
මහියිංගණය 848412066

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
46 52 98 -

109 83044 සිංහල
ආර්.එම්.එන්.එන් කකොටකවර 

මයා

කකොට්ඨාශ අධයාපන 

කාර්යාලය,බිබිල
ශාන්ති කුරුබාව බිබිල 761683080

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
42 49 91 -

110 83055 සිංහල ඩී.එම්.ඩී මල්කාන්ති මිය ආයුකේද් කරෝහල,කබොරලන්ද් ආයුර්කේද් කරෝහල ඕලුගිංකතොට කබොරලන්ද් 828031503
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 40 88 -

111 83072 සිංහල ඒ.එම්.ඒ ප්රියද්ර්ශනී මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,අඹගස්කද්ෝව

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
අඹගස්කද්ෝව 776991732

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 50 98 -

112 83087 සිංහල කේ.එම්.එස ්දුෂාන්ති මිය ප්රාකේශීය කරෝහල,ස්ප්රිිංවැලි ප්රාකේශීය කරෝහල ස්ප්රිිංවැලි 837214831
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 42 98 -

113 83090 සිංහල එල්.එන් ශයාමලී මිය
ග්රාමිය ආයුකේද් 

කරෝහල,මස්පන්න

ග්රාමිය ආයුර්කේද් 

කරෝහල
මස්පන්න 816510724 ටිකට් ලිපිකරු 56 43 99 -

114 83098 සිංහල ටී.එම්.එල්.තුෂාරි විමලද්ාස මිය
කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය, පස්සර

කසෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරි කාර්යාලය
පස්සර 797810061

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
40 44 84 -

115 83103 සිංහල ආර්.එච්.සී.විජයන්ති මාලා මිය
කමො/කරගහකවල කණිටු 

විදුහල

කමො/කරගහකවල 

කණිටු විදුහල
දියකකොබල බිබිල 825113908

රසායනාගාර 

කසේවක
44 49 93 -

116 83117 සිංහල ඩබ්.කේ.කරුණාරත්න මහතා
ඌව පළාත් අධයාපන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

පිහිල් අරාව කකේ 

බාකර්, කකොකහොවිල
කසොරණාකතොට බදුල්ල 713630934

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
52 41 93 -

117 83125 සිංහල
එම්.ඩී.පේමිණී මනතුිංග 

මහත්මිය
මූලික කරෝහල, දියතලාව මූලික කරෝහල දියතලාව 758360113

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 40 96 -

118 83130 සිංහල
ඒ.එම්.නිර්මලා කුමාරි 

මහත්මිය

කමො/පැල්වත්ත නකවෝද්යා 

මහ විදුහල
කණ්ඩිය පාර, රජ මාවත වගුරුකවල බුත්තල 835770869 පාසල් කම්කරු 50 40 90 -

119 83136 සිංහල
ඩී.එම්. ගයාන් සුකම්ධ 

ගුණතිලක මහතා
මහජන පුස්තකාලය අිංක 1/47

වටරවුම් පාර, 

පුවේකගොඩමුල්

ල

බදුල්ල 823293674 පුස්තකාල සහයක 44 40 84 -

120 83137 සිංහල
කේ.ඒ.පි.සම්පත් 

කකොඩිතුවේකු මහතා
මහ  නගර සභාව මහ  නගර සභාව බදුල්ල 843363792 කසෞඛ්ය පරිපාලක 50 40 90 -

121 83141 සිංහල ඩී.එම්.ගුණවතී මහත්මිය දිසා කරෝහල දිසා කරෝහල මීගහකිවුල 827573922
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 40 98 -

122 83143 සිංහල ආර්.ඩී.අයි.ලලිත් කුමාර මහතා
දිස්ත්රිේ 

කරෝහලගිරාඳුරුකකෝට්කට්
සසලස

කබෝගහඅරාවත්

ත, 

පන්නලකවල

ලූණුවත්ත 860021218
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
50 40 90 -

123 83144 සිංහල
ආර්.එම්.අයි.දීපා රාජපේෂ 

මහත්මිය
දිසා කරෝහලබණ්ඩාරකවල අලුත්වත්කත්කගද්ර

උඩකප්රුව, 

කිණිගම
බණ්ඩාරකවල 807132393

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 41 93 -

124 83147 සිංහල
එල්.ඒ.පේමාවතී ලියනආරච්චි 

මහත්මිය
මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල මහියිංගණය 745123198

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 40 96 -
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125 83213 සිංහල ඊ.පී.ඩී.ප්රශන්ත කුමාර මහතා
කකොට්ඨාශ අධයාපන 

කාර්යාලය,

කකොට්ඨාශ අධයාපන 

කාර්යාලය
හාලිඇල 813343657 පාසල් කම්කරු 44 42 86 -

126 83230 සිංහල
ඒ.එම්.අනුලාවති මැණිකේ 

මහත්මිය
බ/ශ්රි ධම්මානන්ද් විද්යාලය

බ/ශ්රි ධම්මානන්ද් 

විද්යාලය
යපම්ම කහොප්ටන් 697771271

රසායනාගාර 

කසේවක
50 40 90 -

127 83241 සිංහල කේ.එම්.අතුල මහතා
ප්රාකේශිය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය
අිංක 10/2

සඳසරි, 

කබෝගහපැලැස්

ස

බඩල්කුඹුර 692900278
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 40 96 -

128 83243 සිංහල ආර්.නන්ද්ා සුභාෂණී මහත්මිය
ඌව පළාත් කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය

ඌව පළාත් කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

අිංක 301, 

ආර්.එච් 

ගුණවර්ධන 

මාවත

බදුල්ල 687263847
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 40 94 -

129 83262 සිංහල ඩබ්.එම්. බන්දුමතී මහත්මිය
බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය

බදුල්ල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

මහියිංගණ පාර බදුල්ල 688160324
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 41 89 -

130 83268 සිංහල
ඩබ්.එම්. කාන්ති වීරසිංහ 

මහත්මිය

කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යලාය

කසෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරි කාර්යලාය
බණ්ඩාරකවල 717730828

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 41 95 -

131 83270 සිංහල
ඊ.එම්. උපුල් කුමාර 

ඒකනායක මහතා
මීගහකිවුල දිසා කරෝහල මීගහකිවුල දිසා කරෝහල මීගහකිවුල 743341520

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
50 43 93 -

132 83274 සිංහල
කේ.එම්.ඒ. නිශාන්ති 

කසේපාලිකා මහත්මිය

කමො/බිබිලමුල්ල කණිටු 

විදුහල
“අකනෝමා“, කකොහුකුඹුර නන්නපුරාව බිබිල 806391810

රසායනාගාර 

කසේවක
54 44 98 -

133 83299 සිංහල
ඩී.එම්.අයි. උද්යාිංගනී 

දිසානායක මහත්මිය

වියළව කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
තිලකසරි

අිංක 51, 

අතුරුඇල
මීගහකිවුල 677750197

රසායනාගාර 

කසේවක
54 40 94 -

134 83308 සිංහල වී.ජී.අයි. ප්රදීප් කුමාර මහතා
කමොණරාගල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

එඩරුගලයාය කුකුරම්කපොල
ඌව 

පැල්වත්ත
833552384

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
46 40 86 -

135 83310 සිංහල
එස.්සී. සඳමාලි සුද්සිංහ 

මහත්මිය
ප්රාකේශීය කරෝහල ප්රාකේශීය කරෝහල හිඟුරුකඩුව පස්සර 795091823

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 45 93 -

136 83314 සිංහල එම්.ඒ. ශාන්ති ලිංකා මහත්මිය ප්රාකේශීය කරෝහල ප්රාකේශීය කරෝහල බුත්තල 766701787 සාමානය කම්කරු 40 42 82 -

137 83315 සිංහල
ඒ.බී.එම්. සුමිත්රා මල්කාන්ති 

මහත්මිය
තණමල්විල දිසා කරෝහල නකවෝද්ා, 51 කණුව කිතුල්කකොකට් තණමල්විල 746732155

සනීපාරේෂක 

කම්කරු
54 45 99 -

138 83333 සිංහල
ඩබ්.එම්.එස.් චාන්ද්නී 

විකේසුන්ද්ර මහත්මිය
බ/දියතලාව මහ විදුහල

ආර්.එම්. එරන්ද් 

ලේමාල් බාකර්

ධම්මික නිවස, 

උමිංකඳුර
දියතලාව 788292198

රසායනාගාර 

කසේවක
40 44 84 -

139 83403 කද්මළ ජී. ශ්රී සතයා මහත්මිය
බ/හල්දුම්මුල්ල කද්මළ මහ 

විදුහල

බ/හල්දුම්මුල්ල කද්මළ 

මහ විදුහල
හල්දුම්මුල්ල 826680636X පුස්තකාල කසේවක 54 42 96 -

140 83407 කද්මළ
එම්.එන්. ෆාතිමා නිස්මියා 

මහත්මිය

බ/හපුතකල් කද්මළ මහ 

විදුහල

බ/හපුතකල් කද්මළ මහ 

විදුහල
හපුතකල් 887540756 පුස්තකාල කසේවක 54 40 94 -
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141 83004 සිංහල කේ.එම්.එස ්ප්රියද්ර්ශනී මිය
ආයුර්කේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,වැලියා, කමොණරාගල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
වැලියාය කමොණරාගල 858320399

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 38 102 -

142 83007 සිංහල බී.එම්.සී.කේ කරුණාරත්න මිය මුලික කරෝහල,දියතලාව මුලික කරෝහල දියතලාව 827752924
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 36 100 -

143 83008 සිංහල ටී.එම්. ජයරත්න මයා මුලික කරෝහල,දියතලාව අිංක 03/95
වටකගොඩ 

කගද්ර, විංගිය 

කුඹුර

කබොරලන්ද් 802263325
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 24 82 -

144 83010 සිංහල එස.්එම්.කමල් බුේධික මයා මුලික කරෝහල,දියතලාව සසල ජලාශය පාර බණ්ඩාරකවල 850364117
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
60 26 86 -

145 83012 සිංහල ඩබ්.බී.එම් වර්ණකාන්ති මිය මුලික කරෝහල,දියතලාව මුලික කරෝහල දියතලාව 705411204
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 34 90 -

146 83014 සිංහල එම්.එම්.රසකා ප්රියද්ර්ශනී මිය ආයුකේද් කරෝහල,මස්පන්න ආයුර්කේද් කරෝහල මස්පන්න 846863532
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
70 37 107 -

147 83016 සිංහල ඩී.එම්.එල්.එස් ධනපාල මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,මඩුල්ල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
මඩුල්ල කමොණරාගල 876251620

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
56 37 93 -

148 83025 සිංහල ඩී.එම්.ද්යාවතී මිය මූලික කරෝහල,මහියිංගණය මූලික කරෝහල මහියිංගණය 737213056 වාට්ටු ලිපිකාරිණි * 52 52 -

149 83029 සිංහල ශාන්ති කසල්ලකහේවා මිය ප්රාකේශිය සභාව,කකොස්ලන්ද් ප්රාකේශිය සභාව කකොස්ලන්ද් 595291151 කාර්යාල කම්කරු 66 37 103 -

150 83041 සිංහල
ඒ.බී.එම්.එස්.කේ.ජී 

අකබ්කකෝන් මිය
මූලික කරෝහල,දියතලාව අිංක 202/2

උතුරු 

කැබිල්ලකවල
බණ්ඩාරකවල 815872371

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
26 32 58 -

151 83053 සිංහල ආර්.කේ.කුසුමලතා මිය
කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය,බදුල්ල

කයෞවන ද්න්ත 

ශළයාගාරය

ධර්මදූත ජාතික 

පාසල
බදුල්ල 658412000

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
38 31 69 -

152 83057 සිංහල එම්.ඒ.එන් ප්රියද්ර්ශනී මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,කමොණරාගල

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
නේකල කමොණරාගල 816972850

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
58 35 93 -

153 83060 සිංහල එස.්එම්.රමයලතා මිය
ප්රාකේශිය 

කරෝහල,කැන්ද්කගොල්ල
ප්රාකේශිය කරෝහල කැන්ද්කගොල්ල 706160906

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 36 100 -

154 83064 සිංහල එම්.එම්.පී.කුමාරි මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,අඹගස්කද්ෝව

ආයුර්කේද් මධයම 

කබකහත් ශාලාව
අඹගස්කද්ෝව 825082034

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
50 37 87 -

155 83065 සිංහල
කේ. ද්ම්මිකා ජයලත්කුෂාන් 

මිය

ආයුකේද් මහා 

කරෝහල,දියතලාව
අිංක 94 සපුකගොල්ල ඌවපරණගම 777993828

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
66 38 104 -

156 83071 සිංහල ඩබ්.එම් සාමාවතී මිය දිසා කරෝහල,බණ්ඩාරකවල දිසා කරෝහල බණ්ඩාරකවල 665511162
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
38 34 72 -

157 83073 සිංහල ආර්.ටී සන්ධයා කර්ණුකා මිය
ලිිංගාශ්රිත කරෝගමර්ධන 

ඒකකය,බදුල්ල

ලිිංගාශ්රිත කරෝග මර්ධන 

ඒකකය

කාමර අිංක 73, 

පළාත් මහ 

කරොහල

බදුල්ල 696683026
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
80 35 115 -

158 83075 සිංහල
කේ.ඒ.ආර්.ආර්.කැන්ද්කවල 

මිය

සමාජ කසේවා 

කද්පාර්තකම්න්තුව,බදුල්ල

සමාජ කසේවා 

කද්පාර්තකම්න්තුව

ආර්.එච් 

ගුණවර්ධන 

මාවත

බදුල්ල 695620926
කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
32 40 72 -
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159 83077 සිංහල එච්.එම්.කේ.කහේරත් මයා
ඌව පළාත් කසෞඛ්ය කසේවා 

කද්පාර්තකම්න්තුව,බදුල්ල

ඌව පළාත් කසෞඛ්ය 

කසේවා කද්පාර්තකම්න්තුව

අිංක 301, 

ආර්.එච් 

ගුණවර්ධන 

මාවත

බදුල්ල 611151357X
කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
56 38 94 -

160 83078 සිංහල ඩබ්.ඒ.කේ.යූ වීරසූරිය මයා
කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය,මහියිංගණය

කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
මහියිංගණය 831801433

සනීපාරේෂක 

කම්කරු
68 36 104 -

161 83079 සිංහල
එච්.ඩී.එම්.එල්.එල්.බණ්ඩාර 

මයා
බ/අභයපුර ආද්ර්ශ පාසල අිංක 5/10 ඌව ගැමුණුපුර මාපාකඩවැව 741961946 පුස්තකාල කසේවක 64 31 95 -

162 83086 සිංහල එච්.ඒ.ඩී.පී කහට්ටිආරච්චි මිය ප්රාකේශීය කරෝහල,ස්ප්රිිංවැලි ප්රාකේශීය කරෝහල ස්ප්රිිංවැලි 725302720
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
32 35 67 -

163 83088 සිංහල ඩී.කේ.නිලන්ති කසේනාධිර මිය ප්රාකේශීය කරෝහල,ස්ප්රිිංවැලි ප්රාකේශීය කරෝහල ස්ප්රිිංවැලි 716323480
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
38 18 56 -

164 83092 සිංහල ඩී.එම්.ජී දිසානායක මිය මඩුල්ල කප්රකේශිය සභාව ප්රාකේශීය සභාව මඩුල්ල ද්ඹගල්ල 751980949 මාර්ග කම්කරු * 30 30 -

165 83093 සිංහල
කේ.එම්.එම්.කප්රේමතිලක 

බණ්ඩාර මයා

ප්රාකේශිය 

සභාව,සයඹලාණ්ඩුව

තැරකලගිංකගොඩ, 

අඹලන්ද්
ගලබැේද් කමොණරාගල 821590809 මාර්ග කම්කරු 78 35 113 -

166 83094 සිංහල පී.එම් චන්ද්රාවතී මිය
කෟෂිකර්ම උපකේශක 

කාර්යාලය,බිබිල

කෟෂිකර්ම උපකේශක 

කාර්යාලය

කගොවිජනකසේවා 

මධයස්ථානය
බිබිල 646751500 කම්කරු 38 35 73 -

167 83096 සිංහල ඒ.එම්.කේ.ඕ රණතුිංග මයා
රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය,බදුල්ල

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
බදුල්ල 840593622 මුරකරු 48 33 81 -

168 83100 සිංහල
ඩී.ඩී.එස.්නදීශාන් ඉසුරිංග 

මහතා
මහ නගර සභාව මහ නගර සභාව බදුල්ල 862223730 මුරකරු 60 37 97 -

169 83105 සිංහල
කේ.එච්.එම්.එස්.මාලනී 

කප්රේමලතා මිය

පලාත් පාලන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

පලාත් පාලන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

මාටින් සල්වා 

මාවත
බදුල්ල 807573101

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
74 38 112 -

170 83106 සිංහල උපුල් බස්නායක මහතා
ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු මාර්ග 

කාර්යාලය

ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු 

මාර්ග කාර්යාලය
හුලිංද්ාව හිංදිය කමොනරාගල 731022119 රියදුරු 68 34 102 -

171 83107 සිංහල
පී.ඩබ්.එම්.පේමාවති කපකර්රා 

මහත්මිය

ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු මාර්ග 

කාර්යාලය

ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු 

මාර්ග කාර්යාලය
පිිංඅරාව බදුල්ල 708321184

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
56 38 94 -

172 83108 සිංහල
එස.්පී.එල්.වසන්ති රත්නායක 

මහත්මිය

ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු මාර්ග 

කාර්යාලය

ප්රාකේශිය ඉිංජිකන්රු 

මාර්ග කාර්යාලය
වැලිමඩ 875711458

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
62 35 97 -

173 83109 සිංහල
බී.එම්.කලරිංගන බස්නායක 

මහතා

මාර්ග සිංවර්ධන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

මාර්ග සිංවර්ධන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

අිංක 292-

1/1/1, පළමු 

මහල

කැප්කපටිකපො

ල මාවත, 

බදුල්ල

792820603
කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
39 40 79 -

174 83112 සිංහල එම්.ඩී.සී.ප්රසාේ ද්යාරත්න ප්රාකේශිය සභාව ප්රාකේශිය සභාව බුත්තල 793070578 ආද්ායම් පරීේෂක 70 35 105 -

175 83115 සිංහල ආර්.එම්.නිලා කුමාරි මහත්මිය
ග්රාම සිංවර්ධන 

කද්පාර්තකම්න්තුව
අිංක 14

ගමසභා පාර, 

ඉඹුල්කගොඩ
බදුල්ල 678580996 මැහුම් උපකේශිකා 64 30 94 -

176 83116 සිංහල
ඒ.කේ.අනුර ඉන්දික 

හරිස්චන්ද්ර මහතා

ඌව පළාත් අධයාපන 

කද්පාර්තකම්න්තුව

ඌව පළාත් අධයාපන 

කද්පාර්තකම්න්තුව
කවලකගද්ර පාර බදුල්ල 751043090

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
70 37 107 -
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177 83122 සිංහල ආර්.එම්.චිත්රා පියරත්න මහතා පශු වවද්ය කාර්යාලය පශු වවද්ය කාර්යාලය බදුල්ල 740590375
දිස්පැන්සරි 

කම්කරු
64 38 102 -

178 83124 සිංහල
එච්.එම්.ඒ.ප්රියිංග වීරකකෝන් 

මහතා

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
අිංක 25, පන්සල පාර

4 කණුව, 

අම්පාර පාර
සයඹලාණ්ඩුව 773114420

දිස්පැන්සරි 

කම්කරු
34 31 65 -

179 83131 සිංහල
ඩබ්.එම්.ප්රදීප් හර්ෂන කුමාර 

මහතා
කමො/කුඩාඔය මහ විදුහල කත්ේක තවාන අසල හඳපානාගල 770613361 පාසල් කම්කරු 58 37 95 -

180 83134 සිංහල
එන්.ඩී.එස.්කහේමා ප්රියද්ර්ශනී 

මහත්මිය

කමො/යාලකබෝව ආද්ර්ශ 

ප්රාථමික විද්යාලය

කමො/යාලකබෝව ආද්ර්ශ 

ප්රාථමික විද්යාලය
යාලකබෝව වැල්ලවාය 807912453

පාසල් පුස්තකාල 

කසේවක
62 32 94 -

181 83135 සිංහල
වයි.එම්.උපාලි යාපාරත්න 

මහතා
මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල මහියිංගණය 770952530

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
60 32 92 -

182 83138 සිංහල
ආර්.එම්.චිත්රා මකනල් කුමාරි 

මහත්මිය
මහ  නගර සභාව, බදුල්ල

අිංක 12, මධයම 

පාන්තික නිවාස
සුවිනීතගම බදුල්ල 646841275

ආයුර්කේද් 

කම්කරු
24 40 64 -

183 83150 සිංහල
ඩබ්.ඒ.නිල්මිනි වික්රම ආරච්චි 

මහත්මිය
මුලික කරෝහල අිංක 05 වගාව මහියිංගණය 766002439

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
60 35 95 -

184 83201 සිංහල ආර්.ඩී.සී.පේමලතා මහත්මිය මුලික කරෝහල මුලික කරෝහල දියතලාව 818560532
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 26 90 -

185 83206 සිංහල
ආර්.එම්.සුගත්සරි නන්ද්න 

මහතා

බ/කිවුකල්කගද්ර 

කමොකහොට්ටාල මහ විද්යාලය
යූ. 4.සී.10

කගොඩිගමුව, 

බදුලුඔය
බදුල්ල 700302555

රසායනාගාර 

කසේවක
70 31 101 -

186 83209 සිංහල
ආර්.එම්.බිංදුල තිලක බණ්ඩාර 

මහතා
මහ නගර සභාව ගුණසර, අිංක 96

කද්මටවැල්හින්

න, 

මයිලගස්තැන්න

බදුල්ල 651401453 මුරකරු 48 38 86 -

187 83211 සිංහල ජී.එච්.ඇස්ලින් මහත්මිය
බ/කඩන්සල් කකොබ්බෑකඩුව 

මහ විද්යාලය
මැද්පතනවත්ත උඩකකොකහොවිල ලන්කේකවල 625242843

සනිපාරේෂක 

කම්කරු
38 41 79 -

188 83212 සිංහල කේ.එම්.අනුලාවතී මහත්මිය
බ/විහාරමහාකේවි බාලිකා 

මහ විද්යාලය
අිංක 88/1 පහලගම බදුල්ල 677272333

රසායනාගාර 

කසේවක
46 34 80 -

189 83215 සිංහල එස.්එම්.සීලවතී මහත්මිය ප්රාකේශිය සභාව ප්රාකේශිය සභාව මහියිංගණය 686592022 ේකෂේත්ර කම්කරු 34 46 80 -
190 83216 සිංහල ආර්.එම්.චන්ද්රලතා මහත්මිය ප්රාකේශිය සභාව ප්රාකේශිය සභාව මහියිංගණය 695744765 ේකෂේත්ර කම්කරු 38 42 80 -
191 83217 සිංහල එච්.එම්.කුසුමලතා මහත්මිය ප්රාකේශිය සභාව අිංක 01 කහවන්වත්ත මහියිංගණය 707042842 මාර්ග කම්කරු 44 35 79 -

192 83229 සිංහල
ඒ.එච්.එම්.ක්රිශාන්ති කප්රේමද්ාස 

මහත්මිය
බ/මීරියබැේද් විදුහල

එස්.කේ. කරුණාකසේන 

සල්වා බාකර්

 අිංක 1/බී, 

සඟකබෝ මාවත
පස්සර 706820272

රසායනාගාර 

කසේවක
62 35 97 -

193 83231 සිංහල
වයි.එම්.අකනෝමා ජයන්ති 

මහත්මිය
බ/කතොලකබෝවත්ත විදුහල

උපතැපැල් කාර්යාලය 

බාකර්

2 කණුව, 

කතොලකබෝවත්ත
පස්සර 728342005 පුස්තකාල කසේවක 46 38 84 -
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194 83236 සිංහල
එස.්ඒ.ආර්.චින්තා ද්මයන්ති 

රත්නායක මහත්මිය

බ/කැප්කපටිකපොල මහ 

විද්යාලය

බ/කැප්කපටිකපොල මහ 

විද්යාලය
කැප්කපටිකපොල 768002258 පාසල් මුරකරු 76 35 111 -

195 83242 සිංහල
එස.්ඩි.එම්.රිංජනී සල්වා 

මහත්මිය

ප්රාකේශිය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය
අිංක 50, අේකර 25 හුලිංද්ාව කමොණරාගල 717010221

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
78 34 112 -

196 83245 සිංහල ඩබ්.එම්. නිමල් එදිරිසිංහ මහතා
සයඹලාණ්ඩුව පශු වවද්ය 

කාර්යාලය

සයඹලාණ්ඩුව පශු 

වවද්ය කාර්යාලය
සයඹලාණ්ඩුව 810340940 කාර්යාල මුරකරු 66 25 91 -

197 83248 සිංහල කේ.ජී. චන්ද්රපාල මහතා පශු වවද්ය කාර්යාලය පශු වවද්ය කාර්යාලය තණමල්විල 741163241 කාර්යාල මුරකරු 50 38 88 -

198 83250 සිංහල
කේ.එච්.එම්.එස්. ගාමිණි 

දිසානායක මහතා

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය

රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
බිබිල 701260449 කාර්යාල මුරකරු 76 38 114 -

199 83251 සිංහල
එස.්කේ.එම්.ජී. චන්ද්රා 

සමරකකෝන් මහත්මිය

ඌව පළාත් සමුපකාර 

සිංවර්ධන කද්පාරත්කම්න්තුව

ඌව පළාත් සමුපකාර 

සිංවර්ධන 

කද්පාරත්කම්න්තුව

අිංක 199, 

කැප්කපටිකපොල 

පාර

බදුල්ල 736173360
කාර්යාල කසේවක 

කසේවය
64 35 99 -

200 83258 සිංහල ටී.එම්.එස.් අතුල කුමාර මහතා
බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය
ජල ටැිංකිය අසල එළද්ළව පාර බදුල්ල 821521114

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
36 38 74 -

201 83259 සිංහල
එන්.ඩී.ඒ.කේ. ප්රියද්ර්ශනී 

ධර්මපාල මහත්මිය

පුනරුත්ථාපන හා ප්රාකේශීය 

කරෝහල

පුනරුත්ථාපන හා 

ප්රාකේශීය කරෝහල
කැන්ද්කගොල්ල 795303898

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
46 31 77 -

202 83264 සිංහල
එම්.ජී. නිකරෝෂනි ප්රියලතා 

මහත්මිය

බදුල්ල ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය 

කසේවා අධයේෂ කාර්යාලය

බදුල්ල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

මහියිංගණ පාර බදුල්ල 658481401
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
52 37 89 -

203 83271 සිංහල
ඩී.එම්.එල්.එම්. මිංජුලා 

දිසානායක මහත්මිය
පස්සර දිසා කරෝහල පස්සර දිසා කරෝහල පස්සර 795072268

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
78 37 115 -

204 83272 සිංහල
එච්.එම්. සුමනාවතී මැණිකේ 

මහත්මිය

බිබිල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය

බිබිල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
මැද්ගම 697390316 කම්කරු 66 37 103 -

205 83275 සිංහල
ඩී.එම්. වසන්ත දිසානායක 

මහතා
බ/මුගුණුමත මහ විදුහල බ/මුගුණුමත මහ විදුහල උඩුවර හාලිඇල 706891722

රසායනාගාර 

කසේවක
52 37 89 -

206 83276 සිංහල පී.ඩබ්. උජිත වීරමන් මහතා
බ/ඌව හයිලන්ේස්කද්මළ 

විදුහල
අිංක 88 බදුල්ල පාර ඇටම්පිටිය 800272653

රසායනාගාර 

කසේවක
72 33 105 -

207 83277 සිංහල එම්.එස්.එම්. ජේෆර් මහතා
බ/කඩන්සල් කකොබ්බෑකඩුව 

මහ විදුහල

ඌව පළාත් පුස්තකාල 

කසේවා මණ්ඩලය
කර්ස්කකෝස් පාර බදුල්ල 683043729 පුස්තකාල කසේවක 22 35 57 -

208 83281 සිංහල එස.්සී. වීරසූරිය මහතා
බ/රිල්කපොල මැද්ගම මහ 

විදුහල
අිංක 15 නඩුකාරකන්ද් බදුල්ල 770433762 පුස්තකාල කසේවක 58 36 94 -

209 83287 සිංහල
ඩී.එම්.බන්දුල දිසානායක 

මහතා

බ/කඩන්සල් කකොබ්බෑකඩුව 

මහ විදුහල
අිංක 24/13 R

ආර්.එච්. 

ගුණවර්ධන 

මාවත

බදුල්ල 723480124
රසායනාගාර 

කසේවක
70 32 102 -

210 83288 සිංහල
ආර්.එම්.ලලිතා රත්නායක 

මහත්මිය

බ/විහාර මහ කේවි බාලිකා 

මහ විදුහල

බ/විහාර මහ කේවි 

බාලිකා මහ විදුහල
බදුල්ල 686840956

රසායනාගාර 

කසේවක
46 37 83 -

211 83290 සිංහල වී.වී. මල්ලිකා මහත්මිය
බදුල්ල කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය

බදුල්ල කලාප 

අධයාපන කාර්යාලය
හාලිඇල 696922969

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
68 36 104 -

12



අ.අ.
විභාග 

අංකය
මාධ්යය නම ස ේවා  ්ථානය ජා.හැ.අ. තනතුර

අ
භි
ස
ය
ෝග
ය
ත
ාව
ය

භ
ාෂ
ා 
හ
ැකි
ය
ාව

 

 
හ

 ක
ළ

. 
. ස
 
ේව
ා 

ස
ය
ෝග
ය
ත
ා 

ප
රී
ක්
ෂ
ණ
ය

එ
ක
තු
ව

කු
 
ල
ත
ාව
ය

ලිපිනය

212 83295 සිංහල
ඒ.එච්. කප්රේමරත්න උඩවත්ත 

මහතා

කෘෂිකර්ම උපේශන 

කාර්යාලය

කෘෂිකර්ම උපේශන 

කාර්යාලය

කගොවිජන 

කසේවා 

මධයස්ථානය

බඹරපාන 632831153
මධයස්ථාන 

භාරකරු
44 38 82 -

213 83296 සිංහල
එල්.එස.්එච්. චාන්ද්නී 

බන්දුකසේන මහත්මිය
කමො/මහාමාතය විද්යා විදුහල

කමො/මහාමාතය විද්යා 

විදුහල
බිබිල 747292612

රසායනාගාර 

කසේවක
36 46 82 -

214 83300 සිංහල
කේ.එම්.ඉන්දිකා උකේනි 

ජයවර්ධන මහත්මිය
කමො/මහාමාතය විද්යා විදුහල

කමො/මහාමාතය විද්යා 

විදුහල
බිබිල 738382803 පුස්තකාල කසේවක 62 34 96 -

215 83302 සිංහල
එන්.එච්.එම්. කරුණාරත්න 

බිංඩාර මහතා
දිසා කරෝහල දිසා කරෝහල බඩල්කුඹුර 692850700

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
44 38 82 -

216 83303 සිංහල
එල්.පී. කසේනාලි නිලන්දූව 

මහත්මිය

කමොණරාගල කසෞඛ්ය 

වවද්ය නිලධාරි කාර්යාලය
නිහාල් ආට්ස්

අේකර 25, 

හුලිංද්ාව
කමොණරාගල 698381957

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 35 83 -

217 83306 සිංහල
එච්.කේ. නයනා රිංජනී 

මහත්මිය
මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල වැල්ලවාය 816301823

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
64 36 100 -

218 83313 සිංහල ආර්.එම්. ද්යාවතී මහත්මිය ප්රාකේශීය කරෝහල ප්රාකේශීය කරෝහල බුත්තල 648470916
සාමානය වනිතා 

කම්කරු
22 36 58 -

219 83316 සිංහල ඩබ්. කසෝමලතා මහත්මිය කමො/බුදුරුවාගල මහ විදුහල
කමො/බුදුරුවාගල මහ 

විදුහල
වැල්ලවාය 728310057

රසායනාගාර 

කසේවක
52 33 85 -

220 83317 සිංහල
ඒ.පී. කමොරීන් ශිවන්තිකා 

මහත්මිය

කමො/කිතුලකකොකට් මහ 

විදුහල
දිමුතු මුතු කිවුල්ආර තණමල්විල 768153981 පාසල් කම්කරු 70 38 108 -

221 83320 සිංහල
එම්.කේ. ඉන්දික කරුණාරත්න 

මහතා
කමො/යුද්ගනාව විදුහල කබෝකසවන වගුරාකවල බුත්තල 780344539

රසායනාගාර 

කසේවක
38 40 78 -

222 83322 සිංහල ටී.ඒ.ටී. ශිකරෝන් මහමූර් මහතා මූලික කරෝහල මූලික කරෝහල දියතලාව 821152283
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
48 34 82 -

223 83338 සිංහල
ඒ.කේ. යුකර්කා වික්රමසිංහ 

මහත්මිය

බ/අකේකගොඩ ශ්රී සිංඝකබෝධි 

මහ විදුහල
කැටකෑල්කල් කගද්ර අකේකගොඩ බණ්ඩාරකවල 737491226

රසායනාගාර 

කසේවක
52 37 89 -

224 83339 සිංහල
ඒ.එම්. අකනෝමා අකබ්නායක 

මහත්මිය
බ/කරඳකගොල්ල විදුහල කහට්ටිකපොල වත්ත ඇල්ල 785651243

රසායනාගාර 

කසේවක
36 36 72 -

225 83340 සිංහල ඩී.එච්.ඩී. නිමල් කුමාර මහතා ප්රාකේශීය සභාව
නිමල් කවළඳ සැල, 

කවුඩාව
වැදිකුඹුර කමොණරාගල 752724172 මාර්ග කම්කරු 62 36 98 -

226 83346 සිංහල පී. විජිත වික්රමසිංහ මහතා රජකේ කරෝහල, බිබිකල්ගම වික්රමශීලා 10 වන සැතපුම
(බදුලු පාර) 

පස්සර
721902021

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
54 35 89 -

227 83347 සිංහල ආර්.එම්. ඥානවතී මහත්මිය කමො/හිඳිකිවුල කණිටු විදුහල අිංක 10/32ඒ
කුමාරතුිංග 

මාවත, හුලිංද්ාව
කමොණරාගල 687163052 පාසල් කම්කරු 62 36 98 -

228 83348 සිංහල ඊ.එම්.එන් ඒකනායක මිය ප්රාකේශිය සභාව,හාලිඇල ප්රාකේශිය සභාව හාලිඇල 717102754 58 37 95 -

229 83349 සිංහල ආර්.එම්. ඉන්ද්රාවතී මහත්මිය
ඌව පළාත් අධයාපන 

කද්පාර්තකම්න්තුව
කවලකගද්ර පාර බදුල්ල 707831766

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
46 22 68 -

230 83003 සිංහල ආර්.එම් සරත් මයා ආයුකේද් කරෝහල,කසවණගල ආයුර්කේද් කරෝහල කිරිඉබ්බන්වැව කසවණගල 872151516
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -
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231 83006 සිංහල ඩබ්.ඩී ද්මයන්ති මුලික කරෝහල,දියතලාව කනො 90
මැද්හින්න, 

කිණිගම
බණ්ඩාරකවල 847143657

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

232 83015 සිංහල ටී.ජී ශ්රියානි මල්කාන්ති මිය ආයුකේද් කරෝහල,මස්පන්න ආයුර්කේද් කරෝහල මස්පන්න 825314628
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

233 83023 සිංහල
ජී.ඒ.ඩී.කේ ගාල්කල්ආරච්චි 

මිය
දිසා කරෝහල,බණ්ඩාරකවල දිසා කරෝහල බණ්ඩාරකවල 845963452 වැටුප් ලිපිකරු ab ab - -

234 83031 සිංහල ඒ.කේ.ප්රියානි චන්දිමා මිය කමො/ස ප්රාථමික විදුහල විජය වාස සයඹලාණ්ඩුව 785842600 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

235 83032 සිංහල බී.එම් කප්මාවතී මිය බ/කබෝගහකුඹුර මහා විදුහල
බ/කබෝගහකුඹුර මහා 

විදුහල
කබෝගහකුඹුර 598264830

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

236 83033 සිංහල එම්.එම්.ඥානලතා මිය සුපිපි මලබුටුවාව උඩුහාවර 675190933
රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

237 83035 සිංහල ඩබ්.එම්.ඒ.අයි වනසිංහ මිය බ/මැටිවලලන්ද් විදුහල අිංක ඒ 54
කරෝෂීන්වත්ත, 

කමොරකගොල්ල
වැල්මඩ 786350670

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

238 83036 සිංහල ආර්.එම්.එස ්රත්නායක මිය බ/කප්රවැල්ල විදුහල බ/කප්රවැල්ල විදුහල කප්රවැල්ල 706303537 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

239 83037 සිංහල ඩබ්.එම් චන්ද්රාණි මිය බ/මල්කපොත ශ්රී මහින්ද් විදුහල සුනිල නිවස 06 කණුව මිරහවත්ත 685470241
රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

240 83038 සිංහල ඩී.පී චාන්ද්නී මිය කමො/ගලබැේද් මහා විදුහල අිංක 3/46
දුටුගැමුණූ 

මාවත,පළමු 

පටුමග

කමොණරාගල 788023189
රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

241 83040 සිංහල කේ.එම්.ද්යාපාල මයා කමො/විද්යාකලෝක මහා විදුහල කවකහරගල වැදිකුඹුර කමොණරාගල 722953746
රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

242 83042 සිංහල කේ.එම් කසෝමාවතී මිය කමො/අමුකණ්කදුර මහා විදුහල
කමො/අමුකණ්කදුර මහ 

විදුහල
අමුකණ්කදුර

බකිණිගහකව

ල
707580305

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

243 83043 සිංහල
එන්.ආර්.එම් බණ්ඩාරමැණිකා 

මිය
කමො/අමුකණ්කදුර මහා විදුහල

කමො/අමුකණ්කදුර මහ 

විදුහල
අමුකණ්කදුර

බකිණිගහකව

ල
728403527 පාසල් කම්කරු ab ab - -

244 83045 සිංහල ජී.ඩී.වසන්ති ප්රියද්ර්ශනී මිය මූලික කරෝහල,වැලිමඩ කටුගල්ල වත්ත වැලිමඩ 698972270
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

245 83046 සිංහල එම්.ඩී.එස.්එස් කසෝමපාල මයා මූලික කරෝහල,වැලිමඩ මූලික කරෝහල වැලිමඩ 842880386
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

246 83047 සිංහල
පී.එස්.එම්.ආර්.කේ.සමරකකෝ

න් මිය
මූලික කරෝහල,වැලිමඩ මූලික කරෝහල වැලිමඩ 777092502

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

247 83048 සිංහල
එච්.බී.එම්.කේ.අයි බණ්ඩාර 

මයා
මූලික කරෝහල,වැලිමඩ මූලික කරෝහල වැලිමඩ 781864471

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

248 83052 සිංහල ඒ.එම්.පී.අත්තනායක මිය ළය චිකිත්සාගාරය,බදුල්ල ළය චිකිත්සාගාරය බදුල්ල 875110411
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -
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249 83054 සිංහල ආර්.එන් සුභාෂිනී මිය
ඌව පළාත් කසෞඛ්ය කසේවා 

කද්පාර්තකම්න්තුව,බදුල්ල

ඌව පළාත් කසෞඛ්ය 

කසේවා කද්පාර්තකම්න්තුව

අිංක 301, 

ආර්.එච් 

ගුණවර්ධන 

මාවත

බදුල්ල 687263847
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

250 83061 සිංහල පී.එම්.පී.ප්රියද්ර්ශනී මිය මුලික කරෝහල,දියතලාව කබෝගහහුලාව
කහකරොකද්ොකරො

ේව
හපුතකල් 828533711

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

251 83063 සිංහල ඩී.එම් කලොකුමැණිකා මිය
ආයුකේද් මධයම කබකහත් 

ශාලාව,තල්කද්ණ
සමින්ද්වාස, වැකේවත්ත

 ද්මන්වර, 

කැන්ද්කගොල්ල
බදුල්ල 675892873

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

252 83069 සිංහල
ඒ.එම්.කරෝහිත අරුණ කුමාර 

මයා

ආයුකේද් 

කද්පාර්තකම්න්තුව,දියතලාව

ආයුර්කේද් 

කද්පාර්තකම්න්තුව
දියතලාව 760343706

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

253 83074 සිංහල එස.්එම්.රිංජිත් බණ්ඩාර මයා
ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධයේෂ කාර්යාලය,ඇල්ල
ගල්කගොඩ උහණ උඩුකුඹල්කවල ඇල්ල 782504959

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

254 83076 සිංහල එස.්ඩී.කේ.කුමාරි මිය ප්රාකේශීය කරෝහල,මිරහවත්ත ප්රාකේශීය කරෝහල මිරහවත්ත 818200501
කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

255 83081 සිංහල ඩබ්.සාන්ත අමරසරි මිය බ/අරාව මහ විදුහල අිංක 106/2, 26 කණුව
බුබුල,කුරුවිතැ

න්න
මහියිංගණය 702851718 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

256 83085 සිංහල එච්.එම්.චාන්ද්නී සමන්ලතා මිය ප්රාකේශීය කරෝහල,ස්ප්රිිංවැලි ප්රාකේශීය කරෝහල ස්ප්රිිංවැලි 828661280
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

257 83089 සිංහල එච්.එම්.කිත්සරි කේශප්රිය මයා ප්රාකේශීය කරෝහල,ස්ප්රිිංවැලි ප්රාකේශීය කරෝහල ස්ප්රිිංවැලි 831630515
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

258 83091 සිංහල එන්.ජී.එස් කුමාර මයා නිතප්ර.කල් පාලන කාර්යාලය
නිකයෝජය ප්රධාන 

කල්කම් (පාලන) 

කාර්යාලය

ඌව පළාත් 

සභාව
බදුල්ල 833561898

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

259 83099 සිංහල එම්.ඩී.ඉන්දික ධර්මප්රිය මහතා දිසා කරෝහල දිසා කරෝහල බණ්ඩාරකවල 842141028
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

260 83114 සිංහල ඒ.එම්.මල්කාන්ති මහත්මිය
ග්රාමීය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය
අිංක 36/3

ශ්රී විමලධර්ම 

මාවත, කහලගම
බදුල්ල 567200795 මැහුම් උපකේශිකා ab ab - -

261 83118 සිංහල ඩබ්.එම්.විමලාවතී මහත්මිය
ග්රාමීය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය

ග්රාමීය කාන්තා 

අභිවෘේධි මධයස්ථානය

බිංගලාකගොඩ, 

අලුකපොත
බඩල්කුඹුර 668392652 මැහුම් උපකේශිකා ab ab - -

262 83119 සිංහල
ඩී.එම්.සී.කපොඩිමැණිකේ 

දිසානායක මහත්මිය

ග්රාමීය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය
අිංක 11/171 කකකසකල්පොත මාපාකඩවැව 705290288 මැහුම් උපකේශිකා ab ab - -

263 83120 සිංහල කේ.එස.්ටී.චන්ද්රාවතී මහත්මිය
ග්රාමීය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය
උඩුමුල්ල ද්ඹගල්ල මඩුල්ල 625853036 මැහුම් උපකේශිකා ab ab - -

264 83121 සිංහල ඩබ්.ජී.සරියලතා මහත්මිය
ග්රාමීය කාන්තා අභිවෘේධි 

මධයස්ථානය
11 කණුව

කමොණරාගල 

පාර
බුත්තල 648011032 මැහුම් උපකේශිකා ab ab - -

265 83123 සිංහල ඩී.එම්.එස.්රුවන්සරි මහතා
රජකේ පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
අිංක 22/7ඒ අළකගොල්ල පාර බදුල්ල 831534591

දිස්පැන්සරි 

කම්කරු
ab ab - -
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266 83133 සිංහල ඩබ්.ජී.සී.නිල්මිණී මහත්මිය
කමො/යාලකබෝව ප්රාථමික 

විද්යාලය

කමො/යාලකබෝව 

ප්රාථමික විද්යාලය
යාලකබෝව වැල්ලවාය 855771993

පාසල් පුස්තකාල 

කසේවක
ab ab - -

267 83140 සිංහල ඩී.එම්.අකනෝමා මහත්මිය දිසා කරෝහලඌරණිය මිනුවන්කගොල්කල්කගද්ර පන්නලකවල ලූණුවත්ත 885662811
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

268 83148 සිංහල
ඩබ්.කේ.එස්.ඉන්ද්රාණි ධම්මිකා 

මහත්මිය
මුලික කරෝහල මුලික කරෝහල මහියිංගණය 836501357

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

269 83208 සිංහල බී.ඒ.චතුරිංග සල්වා මහතා
ඌව පළාත් සභා රාජය කසේවා 

කකොමිෂන් සභාව
14/4 පිලිකපොතගම පාර පිිංඅරාව බදුල්ල 871370613

කාර්යාල කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

270 83210 සිංහල
ඒ.එම්.චන්ද්න අත්තනායක 

මහතා
මහ නගර සභාව අිංක 33, රවුම් පාර මැද්පතන බදුල්ල 690731894 මුරකරු ab ab - -

271 83219 සිංහල ඩබ්.ඒ.ද්යාවතී මහත්මිය
බදුල්ල ප්රාකේශිය සභා 

ද්මන්වර උප කාර්යාලය
අිංක 28 ේලිනිේ පාර බදුල්ල 676782460 මාර්ග කම්කරු ab ab - -

272 83220 සිංහල බී.සකරෝජිනී කේවි මහත්මිය බදුල්ල ප්රාකේශිය සභාව බදුල්ල ප්රාකේශිය සභාව උඩකවල බදුල්ල 677093811X මාර්ග කම්කරු ab ab - -

273 83223 සිංහල ඕ.ඒ.ද්යා මිංගලිකා මහත්මිය ප්රාකේශිය කරෝහල ප්රාකේශිය කරෝහල ේලැකනෝර් හපුතකල් 696980640 ab ab - -

274 83225 සිංහල
එච්.ඒ.ඩී.ශයාමලී කර්ණුකා 

මහත්මිය

කසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය

කසෞඛ්ය වවද්ය 

නිලධාරි කාර්යාලය
රිදීපාන බදුල්ල 877263029

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

275 83226 සිංහල ඩබ්.ඒ.ඒ.සමන් කුමාර මහතා ප්රාකේශිය සභාව අලුත් පාර කමොලන්කද්ණිය බදුල්ල 732953434 ආද්ායම් පරිපාලක ab ab - -

276 83237 සිංහල
ආර්.එම්.ඒ.එන්.කුමාර 

බණ්ඩාර මහතා
බ/උඩුබාද්න මහා විද්යාලය

බ/උඩුබාද්න මහා 

විද්යාලය
කැප්කපටිකපොල 852840692 පාසල් කම්කරු ab ab - -

277 83238 සිංහල ඩී.එම්.නන්ද්සරි මහතා බ/කබෝගහකුඹුර මහා විදුහල
බ/කබෝගහකුඹුර මහා 

විදුහල
කබෝගහකුඹුර 690371189 පාසල් කම්කරු ab ab - -

278 83239 සිංහල
ටී.එම්.ජී.ඉන්දික 

කතන්නකකෝන් මහතා
බ/වැකේගම මහා විද්යාලය කීර්තිකවළඳසැල

20 කණුව, 

කරමැටිය
මීගහකිවුල 870761120 පාසල් කම්කරු ab ab - -

279 83244 සිංහල
ආර්.එම්.පි.ආරියලතා 

මැණිකේ මහත්මිය
මඩුල්ල ප්රාකේශිය සභාව මඩුල්ල ප්රාකේශිය සභාව ද්ඹගල්ල කමොනරාගල 737891380 මාර්ග කම්කරු ab ab - -

280 83246 සිංහල ඩබ්.එම්. නිශාන් උද්යිංග මහතා ඇල්ල පශු වවද්ය කාර්යාලය
ඇල්ල පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
ඇල්ල 862491882 මුරකරු ab ab - -

281 83247 සිංහල ඩබ්.පී. සමන්ත විකේවීර මහතා
සයඹලාණ්ඩුව පශු වවද්ය 

කාර්යාලය

සයඹලාණ්ඩුව පශු 

වවද්ය කාර්යාලය
සයඹලාණ්ඩුව 781320137 මුරකරු ab ab - -

282 83249 සිංහල
එච්.ජී.එන්. බණ්ඩාර 

අත්තනායක මහතා
රජකේ පශු වවද්ය කර්යාලය

රජකේ පශු වවද්ය 

කර්යාලය
මහියිංගණය 780370459 මුරකරු ab ab - -

283 83254 සිංහල ආර්.එම්. සුමිත් කුමාර මහතා
දියතලාව පශු වවද්ය 

කාර්යාලය

දියතලාව පශු වවද්ය 

කාර්යාලය
දියතලාව 811882224 මුරකරු ab ab - -

284 83257 සිංහල ආර්.එම්. ජයතිලක මහතා කන්ද්කැටිය දිසා කරෝහල
කන්ද්කැටිය දිසා 

කරෝහල
කන්ද්කැටිය 761462857

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -
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අංකය
මාධ්යය නම ස ේවා  ්ථානය ජා.හැ.අ. තනතුර
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285 83261 සිංහල වයි.එම්.ඩී. නිල්මිණි මහත්මිය ඌව පරණගම දිසා කරෝහල කරගහඋල්පත මැද්කවල උඩුකිඳ 688332273
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

286 83263 සිංහල
ජී.කේ.ජී. යමුනා සිංදීපනී 

මහත්මිය
මහියිංගණ මූලික කරෝහල

මහියිංගණ මූලික 

කරෝහල
මහියිංගණය 795342567

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

287 83279 සිංහල
ප්රදීපා සජීවනී කුලතුිංග 

මහත්මිය
බ/බැේකේගම මහ විදුහල

බ/බැේකේගම මහ 

විදුහල
ස්ප්රිිංවැලි 757522667

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

288 83283 සිංහල
ශෂිකා කලෝෂිණි ජයරත්නම් 

මහත්මිය
බ/මහවත්කත්ගම මහ විදුහල කකේ කගද්ර එකගොඩගම හාලිඇල 886731922 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

289 83293 සිංහල බී.වී. සමන්තා කුමාරි මහත්මිය
බ/හල්දුම්මුල්ල කද්මළ මහ 

විදුහල
අිංක 277 කකලින් වීදිය හල්දුම්මුල්ල 726881634 පාසල් කම්කරු ab ab - -

290 83294 සිංහල ඩබ්.ඩී. ශාන්ත කල්ඛ්ා වීරසිංහ බ/කිතල්ඇල්ල විදුහල අිංක 68 හීල්ඔය බණ්ඩාරකවල 766011721
රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

291 83298 සිංහල
ඊ.එම්. රමයා ඒකනායක 

මහත්මිය
කමො/මහාමාතය විද්යා විදුහල

කමො/මහාමාතය විද්යා 

විදුහල
බිබිල 717995015 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

292 83301 සිංහල
ඒ.එම්. අකශෝකා ශ්රියාණි 

මහත්මිය

වියළව කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය

වියළව කලාප අධයාපන 

කාර්යාලය
මීගහකිවුල 658602357

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

293 83304 සිංහල
මාලා මිංගලිකා රත්නායක 

මහත්මිය
කතරගම ප්රාකේශීය කරෝහල අිංක 560/ඒ 3 කාවන්තිසස්පුර 697612440 සුළකසේවා පාලිකා ab ab - -

294 83305 සිංහල
ඩබ්.එම්. ද්යානන්ද් බිංඩාර 

මහතා
මූලික කරෝහල, බිබිල

කහකඳුරවත්ත, 

මෑල්ලගම
මැද්ගම බිබිල 782640623

කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

295 83309 සිංහල
ආර්.එම්. ගාමිණි බණ්ඩාර 

මහතා

කමොණරාගල ප්රාකේශීය 

කසෞඛ්ය කසේවා අධයේෂ 

කාර්යාලය

ජින්නාපිටිය වත්ත 9 කණුව මැද්ගම 672192978
කසෞඛ්ය කාර්ය 

සහයක
ab ab - -

296 83318 සිංහල
බී.එම්. නිමාලි ඉකර්ෂා 

මහත්මිය
කමො/කතළල්ල කණිටු විදුහල 44 කණුව කවකහරයාය ඇතිලිවැව 865891504 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

297 83321 සිංහල එන්. ඩේලස ්මහතා කමො/විජයපුර කණිටු විදුහල
කමො/විජයපුර කණිටු 

විදුහල
සූරියආර තණමල්විල 813194759 කම්කරු ab ab - -

298 83324 සිංහල
ඩබ්.එම්.කේ. කුමාර වීරසිංහ 

මහතා

බ/ගලපිටකන්ද් කද්මළ 

විදුහල, බල්ලකකටුව
“සුධාරක“

චන්ද්මසුව, 

යල්පල්කවල
වැලිමඩ 682090430 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

299 83327 සිංහල
ආර්.එම්. තිලකා රාජසිංහ 

මහත්මිය
බ/ධර්මපාල මහ විදුහල උඩහකගද්ර යල්පත්කවල වැලිමඩ 685462885 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

300 83330 සිංහල
ආර්.ඩී. චන්ද්රකාන්ති රාජපේෂ 

මහත්මිය

බ/ගලපිටකන්ද් කද්මළ 

විදුහල, බල්ලකකටුව
වැලිඅරාකුඹුර නාකවලගම කද්කමෝද්ර 715992388

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

301 83334 සිංහල
ඩී.එම්. නිලන්ති රමයලතා 

මහත්මිය

බ/ධර්මාකශෝක මධය මහ 

විදුහල

බ/ධර්මාකශෝක මධය 

මහ විදුහල
කිණිගම බණ්ඩාරකවල 725961090

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

302 83341 සිංහල
එස.්එම්. ගාමිණි සුරනිමල් 

මහතා
ප්රාකේශීය සභාව ප්රාකේශීය සභාව වැල්ලවාය 692140451 ආද්ායම් පරීේෂක ab ab - -

303 83343 සිංහල
කේ.එම්.චමින්ද් උපාලි 

දිසානායක මහතා
මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම 820260287 මාර්ග කම්කරු ab ab - -
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ය

ලිපිනය

304 83344 සිංහල
ආර්.එම්.එස.්ලේමාලි 

ප්රියිංගිකා සරිකසේන මහත්මිය
මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම ප්රාකේශීය සභාව මැද්ගම 718480507 පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

305 83402 කද්මළ පී. සන්තාමනි මහත්මිය බ/ගම්පහ කද්මළ මහ විදුහල
බ/ගම්පහ කද්මළ මහ 

විදුහල
උඩපුස්සල්ලාව 777492896

රසායනාගාර 

කසේවක
ab ab - -

306 83406 කද්මළ ආර්.රාකේස්වරි මහත්මිය බ/භාරති මහා විද්යාලය අිංක 21
ස්ප්රිිංවැලි කඩ 

වීදිය
ස්ප්රිිංවැලි 685702592X පුස්තකාල කසේවක ab ab - -

3.    * පැන්සකලන් පිළිතුරු ලියා ඇති බැවින් ලකුණු ලබා දී කනොමැත

(ආර්.එම්.ටී.බී.හාතියල්කද්ණිය)

කල්කම්

දිනය  :-2017.05.31 වන දින ඌව පළාත් සභා රාජය කසේවා කකොමිෂන් සභාව

&ð{ù :-

1.   විභාගකයන් සමත්වීම සඳහා එේ එේ විෂයට අවම වශකයන් ලකුණු 40% ේ  සහ විභාගකේ මුළ ලකුණු ගණනින් 50% ේ ලබා ගත යුතුය.

2.   "AB"යන සිංකේතකයන් ද්ේවා ඇත්කත් විභාගයට කපනී කනොසටි අයදුම්කරුවන්ය.
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