


අනු 

අංක

ය

ප්රධාන කාර්යාලය 

/ දිස්ත්රික්කය
නම

වර්තමාන සස්ත්රවා 

ස්ත්රථානය(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/අංශය)

ස්ත්රථාන මාරු කරන ලද සස්ත්රවා ස්ත්රථානය  

(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/ප්රධාන කාර්යාලය)

වැඩ බැලීම්

1 සකාළඹ ජී.ජී.ඉන්දික මයා හංවැල්ල හහෝමාගම

2 බී.එම්.එස්.හේ.හෙනවිරත්න මිය හහෝමාගම කඩුහවල

3 එච්.පී.ඩී.එම්.කල්හේරා මිය (ෙං.නි.) කඩුහවල හංවැල්ල

4 සකාළඹ /කලුතර හේ.පට්ටිආරච්ි මිය පාදුේක ඉංගිරිය

5 ඩබ්.ඒ.ටී.රුවන්දිනී මිය ඉංගිරිය පාදුේක

6 එම්.ඒ.වී.මුතුකුඩ මිය පාදුේක හහාරණ

7 හේ.ඒ.පී.කුරුප්පුආරච්ි මිය හහාරණ පාදුේක

8

කලුතර/ප්රධාන 

කාර්යාලය ආර්.ඩී.සී.ප්රියදර්ශනී මිය බණ්ඩාරගම ප්රධාන කාර්යාලය

9 ගාේල පී.බී.හේ.ආර්.මල්කාන්දි මිය නාහගාඩ නියාගම

10 බී.ජී.සී.නිහරෝෂනී මිය (ෙං.නි.) නියාගම නාහගාඩ

11 පී.ජී.පී.ිල්රුේි මිය හනළුව තවලම

12 එච්. ඒ.එම්.කරුණාරත්න මිය(ෙං.නි.) තවලම හනළුව

13

ගම්පහ/ප්රධාන 

කාර්යාලය ආර්.ඒ.සී.ඩී.එස්.අමරසීලි මිය කැළණිය ප්රධාන කාර්යාලය

14 පී.එස්.හෙනරත් මිය ප්රධාන කාර්යාලය කැළණිය

15 කලුතර ඩබ්.එස්.ජී.වැලිකඩ මිය මිල්ලනිය මදුරාවල

16 ආර්.එස්.වාේදුවහේ මිය මදුරාවල මිල්ලනිය

17 ඩබ්.වී.එස්.ප්රියදර්ශනී මිය මතුගම වලල්ලාවිට

18 පී.හේ.ඩී.සී.ජයංගනී මිය වලල්ලාවිට මතුගම

19 එන්ද.යූ.අලුත්හේ මිය මිල්ලනිය බුලත්සංහල

20 එස්.හේ.අයි.ආර්.චාන්දදනී මිය බුලත්සංහල හහාරණ

21 එන්ද.කල්පහේ මිය බණ්ඩාරගම පානදුර

22 හේ.හේ.ඩබ්.කුමාරි මිය (ෙං.නි.) පානදුර බණ්ඩාරගම

වාර්ික ස්ත්රථාන මාරු -2021 විශ්රාම වැටුප් නිලධාරී



අනු 

අංක

ය

ප්රධාන කාර්යාලය 

/ දිස්ත්රික්කය
නම

වර්තමාන සස්ත්රවා 

ස්ත්රථානය(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/අංශය)

ස්ත්රථාන මාරු කරන ලද සස්ත්රවා ස්ත්රථානය  

(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/ප්රධාන කාර්යාලය)

වැඩ බැලීම්

23 මහනුවර එච්.ඩබ්.එම්.එල්.ටී.කුමාරි මිය (හල්.ෙ.) පන්දවිල කුණ්ඩොහල්

හාරිස්පත්තුව විවැනි 

හේ.ජී.අයි.එන්ද.හේ.අහබ්සංහ මිය පන්දවිල 

වැඩ බැලීම ෙඳහා

24 ටී.එම්.එස්.ප්රියංගිකා මිය (ෙං.නි.) කුණ්ඩොහල් උඩපළාත

25 ආර්.ඩබ්.එච්.හේ.හේරත් මිය (ෙං.නි.) උඩපළාත උඩුනුවර

26
ඩී.ඒ.එන්ද.ප්රියංජලී මිය උඩුනුවර ගඟවට හකෝරහේ

උඩපළාත විවැනි එම්.ජී.එෆ.්රිෆ්කා මිය 

ෙියට ින 02ේ උඩුනුවර වැඩබැලීම 

27 පී.එම්.ටී.කුමාරිහාමි මිය(හල්.ෙ.) ගඟවට හකෝරහේ උඩුනුවර

28 කුරුණෑගල එච්.ඩී.බි.හේ.දෙනායක මයා කුලියාපිිය බටහිර පන්දනල

29 ආර්.එම්.ටී.ඒ.කුමාරි මිය පන්දනල කුලියාපිිය බටහිර

30 ඩී.එම්.එල්.ිොනායක මිය හපාල්පිිගම මහව

31 එම්.ටී.එම්.ජයසංහ මිය (ෙං.නි.) මහව හපාල්පිිගම

මාතසේ/ 

සපාසළාන්නරු

ව/බදුේල
එම්.ඩී.ඒ.හේ.ජී.ජයලත් මිය විල්ගමුව

තමන්දකඩුව (හපාහළාන්දනරුව 

ිස්ිේකය)
මිනිහප්ප ආර්.සී.එන්ද.මල්කාන්දි මිය 

විල්ගමුව ෙියට ින 01 ේ වැඩ බැලීම

බදුල්ල මීගහකිවුල 

ඩී.එම්.අයි.කනවැරැල්ල මිය ෙියට ින 

02ේ මහියංගණය වැඩ බැලීම

බදුල්ල හාලිඇල එච්.එම්.එන්ද.ඩී.කුමාරි 

මිය ෙියට ින 01ේ හොරණාහතාට වැඩ 

බැලීම

33 සමාණරාගල අයි.සී.ිොනායක මිය මඩුල්ල හමාණරාගල

34 එම්.එස්.ෙමරජීව මිය හමාණරාගල මඩුල්ල

ෙියට ින 02ේ ි.හල්.කාර්යාලහේ වැඩ 

බැලීම

35
ටී.ජී.එස්.ලේමිණි මිය ි.හල්.කාර්යාලය,හමාණරාගල බුත්තල

ෙියට ින 01ේ වැල්ලවාය කාර්යාලහේ 

වැඩ බැලීම

36 එච්.ඒ.එන්ද.ආර්.හහට්ටිආරච්ි මිය(හල්.ෙ.) බුත්තල හමාණරාගල

37 හේ.එම්.ඩී.හේ.කුමාර මයා (ෙං.නි.) හමාණරාගල සයඹලාන්දඩුව

38 නුවරඑළිය එච්.එම්.එස්.ඩී.හේරත් මිය හඟුරන්දහකත වලපහන්ද

ෙියට ින 02ේ ි.හල්.කාර්යාලහේ වැඩ 

බැලීම

39 එච්.එම්.එස්.හේමමාලි මිය වලපහන්ද හඟුරන්දහකත

32



අනු 

අංක

ය

ප්රධාන කාර්යාලය 

/ දිස්ත්රික්කය
නම

වර්තමාන සස්ත්රවා 

ස්ත්රථානය(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/අංශය)

ස්ත්රථාන මාරු කරන ලද සස්ත්රවා ස්ත්රථානය  

(ප්රාසේශීය/දිස්ත්රික් සේකම් 

කාර්යාලය/ප්රධාන කාර්යාලය)

වැඩ බැලීම්

40 පුත්තලම ඒ.එම්.අලීම් මයා ුත්තලම ආනමඩුව

41 හේ.පී.එන්ද.පී.රාජපේෂ මිය (ෙං.නි.) ආනමඩුව නවගත්හත්ගම

42 එස්.එස්.එම්.සී.කුමාරි මිය(ෙං.නි.) නවගත්හත්ගම ුත්තලම

43 රත්නපුර ඩබ්.එම්.හේ.පී.කුමාරි මිය බලංහගාඩ ඉඹුල්හප්ප

44 එස්.ඒ.ඩී.ආර්.ෙමරසංහ මිය(ෙං.නි.) ඉඹුල්හප්ප බලංහගාඩ


