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සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය    

01 එන්. සාගරිකා මිය  ගම්පහ දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත 

02 එස්. ඒ. ඩී. ිලශාන්ත ජයසංහ මයා  අගලවත්ත ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත 

03 අනු,ා ශයාමතී වික්රමාර්චි මිය   බුලත්සංහල ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත 

04 පහලවත්ත ආර්චිලේ ඥා ලතා පියරත්  මිය  වලේලාවිට ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත 

05 තුයියප්පු ආර්චිලේ තමරා සංකේපිල ෙ අේවිස් මිය  කළුතර ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

06 ලලිත් අමරාවති රුවන්පතිරණ මිය  මිේලිලය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

07 විලේමාන්  ලිය ලේ තු,ාර ඉන්දික මයා  
 

කළුතර දිසත්්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

08  ව සංහ මුදියන්ලසේලාලේ තිලකරත්  බණ්ඩාර මයා  ඇඹිලිපිටිය  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

09 කුලප්පු ගමලගයි ෙම්මිකා මේකාන්ති මිය  ඕප ායක  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත 
 

10 පුස්සැේලලේ ක්රිශාන්ති සමන්ගිකා ලසේ ාරත්  මිය  රුවන්වැේල  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

11 විලගසුන්ෙර අප්පුහාමිලාලේ සමන්ති මිය  ෙැරණියගල ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

12  ඩරාජා ඩිලාිල කුමාරි මිය  කෑගේල  දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

13 අසුරමා  ලගෙර චම්පිකා  ය  කුමාරි මිය  කෑගේල  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ගලිගමුව  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය  
 

14 ලෙලංකා ලප්ඩිලේ ිලලන්ති සාගරිකා කුමාරි මිය  අරණායක  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

15 සුවඳ හැන් දිලේ ශයාමලා උදිතකාන්ති සුවඳරත්  මිය  ගලිගමුව  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය කෑගේල  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය 
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සභාපති                                                                                              සාමාජික                                                                             සාමාජික (වෘත්තීය සමිති ිලලයෝජිත ) 
ිලලයෝජය අනයේ,  (පාල )                                                               පරිපාල  ිලලනාී       වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  
සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය 
    

16 තලගහ මුදියන්ලසේලාලේ අරුණි විලේලකෝන් මිය  මාව ැේල  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   

17 වතුයාලේ ගමරාලලාලේ චමින්ෙ ප්රශාී ලප්රේමරත්  මයා  ලෙහිඕවිට  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

18 ඉලන්ොරිපුර ලීවලේ චලිතා ප්රියංග ප ප්ර ාන්ු මිය  මේලවපිටිය  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

19 විශාඛා අලබ්වික්රම මිය  කුරුණෑගල  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

20 බස් ායක මුදියන්ලසේලැ මිේලගස්පෑලේ ලගෙර පතිරණ 
අලබ්සංහ මයා  

උඩුුම්බර  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   

21 රත් ායක මුදියන්ලසේලාලේ රටකැන් ලගෙර චමිලා ප්රියංගිකා 
රත් ායක මිය  

ගඟවට ලකෝරලය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය මහනුවර දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය    

22 පළිලහේ  මුදියන්ලසේලාලේ චමරි කුමාරි  වරත්  මිය  අකුරණ  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  
 

23 ලමොරගම මඩිත්ලත් වලව්ලව් තේෂිලා දිේරුේෂි කුමාරි 
කරුණාරත්  මිය  
 

මැෙුම්බර  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත   

24 ලප්ඩිුර ලගෙර කුමුු ප සන්නයා කුමාරි මිය මහනුවර දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය යටිනුවර ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය    

25 ඒ. එම්. සංජීව ප ජයවීර  යටිනුවර  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ගඟවට ලකෝරලය ප්රාලීයය ලේකම් 
කාර්යාලය    

26 ුනුකාර මුදියන්ලසේලාලේ ලමලාිල ස ාත ප උලපලන් ලමය  පස්භාලේ ලකෝරලේ  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   

27 ිලරිේකන් වත්ලත් ලගෙර දීපිකා විපුලකුමාරි මිය  උඩපළාත  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලෙොළුව ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය    

28 රාජපේ,ලේ මාලා රාජපේ, මිය  ලෙොළුව  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය උඩපළාත ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය    



ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය  වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  ස්ථා  මාරු - 2023 
 
 
 

එන්. ජී. පී. ජී. සමරවික්රම                                                                     ඩබ්. එම්. වත්සලා                                                               පී. ලේ. එස්. ලසේ ාරත්   
සභාපති                                                                                              සාමාජික                                                                             සාමාජික (වෘත්තීය සමිති ිලලයෝජිත ) 
ිලලයෝජය අනයේ,  (පාල )                                                               පරිපාල  ිලලනාී       වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  
සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය    

 
29 පිටියගම්මැීලීලගෙර යමු ා ශයාම ක කුමාරිලතා මිය   මාතලේ දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   

30 පී. එේ. ලේ. පිරිස් මයා  අේමීම  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   

31 තිෂූලා සුරංග ප ඒක ායක මිය  හබරාදූව ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය යේකලමුේල ප්රාලීයය  ලේකම් 
කාර්යාලය  

32 විරසංහ ආර්චිලේ ප්රියන්ත කුමාර මයා  යේකලමුේල  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය හබරාදූව ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 

33 දිසා ායක ආර්චිලේ වරුණ ඉඳුිලේ දිසා ායක මයා  ඉමදූව  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   
 

34 තිත්තගේල ගමලේ වසන්ති කුමාරි මිය  ගාේල දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   
 

35 ිලශාන්ත ලකෝොලගොඩ ගමලේ මයා  සමාජ සුබසාන  පරිවාස හා ළමා රේ,ක ලසේවා 
ලෙපාර්තලම්න්තුව - ෙකුණු පළාත  
 

ලව සේ ල ොමැත   
 

36 බුලත්ගම රාළලාලේ චන්ෙ  ජයවර්න  මයා  මාලිම්බඩ  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය වැලිපිටිය  ප්රාලීයය  ලේකම් 
කාර්යාලය 

  

37 ඉඹුලහිටිය ගමලේ ලහේමලතා මිය  පස්ලගොඩ  ප්රාලීයය  ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත   
 

38 වසන්තා දීපාිල විජයලහේවා මිය  පිටබැීෙර  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 
 

ලව සේ ල ොමැත   
 

39 සමරසංහ රණවීර ගමා්චිලේ චමිලා උෙයංග ප මිය  මාතර දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
  

40 ශයාම ක පැන ා ලහේවාවිතාරණ මිය  මාතර කඩවත්සතර ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

41 ලහේවා කළුකපුලේ ශාන්ති  වැලිපිටිය  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය අතුරලිය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  



ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය  වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  ස්ථා  මාරු - 2023 
 
 
 

එන්. ජී. පී. ජී. සමරවික්රම                                                                     ඩබ්. එම්. වත්සලා                                                               පී. ලේ. එස්. ලසේ ාරත්   
සභාපති                                                                                              සාමාජික                                                                             සාමාජික (වෘත්තීය සමිති ිලලයෝජිත ) 
ිලලයෝජය අනයේ,  (පාල )                                                               පරිපාල  ිලලනාී       වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  
සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය    

 
42 ආර්. ලේ. ශ්රියාිල ලකලශලයා මිය   මුලටිය   ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

  

43 හව්ලප ලිය ආර්චිලේ ිලශාන්ත පු,ප්රාේ මයා  කිරින්ෙ පුහුේවැේල  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 
 

ලව සේ ල ොමැත   

44 මුණසංහලේ ිලලරෝ,ා සමන්ම ක මිය  මුලටිය  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  
 

45 විලේතුංග කුලප්පු ආර්චිලේ ලහේටර් මයා  කඹුරුපිටිය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

46 මල ෝරි ප්රදීපිකා වික්රමාර්චි මිය   දිේවැේල  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

47 සාමයා උේවත්තලේ මිය  අතුරලිය  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය මාලිම්බඩ ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 

48 සමරවික්රම ඒක ායක ිලහාේ ජයන්ත මයා  අඟුණලකොළපැලැසස් ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
  

49 රංගිල ප්රසාදිකා වීරවර්න  මිය  වලස්මුේල ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලබලිඅත්ත ප්රාලීයය ලේකම් 
කාර්යාලය  
 

50 ිලලංග කුමාර ගමලේ මයා  හම්බන්ලතොට දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

51 ඩබ්. ඩී. එේ. ගරුසංහ මයා  ලබලිඅත්ත ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  
 

වීරකැටිය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 

52 ලහේවා කන්කා ංලේ සංජීව ජයරුේ මයා  වීරකැටිය ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය හේම  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 

53 රාගමුිලලගයි සරිවර්න  මයා  කටුව  ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

54 ඒ. එම්. ජී. බණ්ඩාර මයා  ලමොණරාගල දිසත්්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 



ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය  වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  ස්ථා  මාරු - 2023 
 
 
 

එන්. ජී. පී. ජී. සමරවික්රම                                                                     ඩබ්. එම්. වත්සලා                                                               පී. ලේ. එස්. ලසේ ාරත්   
සභාපති                                                                                              සාමාජික                                                                             සාමාජික (වෘත්තීය සමිති ිලලයෝජිත ) 
ිලලයෝජය අනයේ,  (පාල )                                                               පරිපාල  ිලලනාී       වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  
සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය    

 
55 පුලහින්ලන් ඉඳුිලේ ලකලශාේ ලරොඩ්රිලගෝ මයා  කතරගම ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

 

56 රංලකොත් ලප්ඩිලේ ිත්රාිල ලසෝමපාල රංලකොත් මිය  ලකොළඹ දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  
 

57 අප්පු රාලලාලේ කාන්ති අතපත්තු මැණිලේ මිය ලපොලළොන් රුව දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය 
 

ලව සේ ල ොමැත  
 

58 සරිලසේ ලේ තු,ාරා ෙමයන්ති මිය  උතුරු මැෙ පළාත් සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව  
 

අනුරානපුර දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය 

59 පේතවන්සලන් විශ්වලකෝහිලන් මයා   මඩකලපුව දිසත්්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

60 සවසුබ්රමිලයම් ලජොයා න්ෙන් මයා  මුලතිව් දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
  

61 ස්ලපේමන් බාලකුමාරි මිය  යාප ය දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
  

62 ලේ. කාන්තිමති මිය   ේලූර් ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  
 

63 ආරුමුගන් මතුසුෙ න් මයා  කේමුලණ් ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

 

64 සව දියන් මලහේ,ව්රන් මයා  අම්පාර දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 

65 ලමොලහොමඩ් අබූබකර් ලමොලහොමඩ් කයිස් මයා  අඩ්ඩාල්චල්චල යි ප්රාලීයය ලේකම් කාර්යාලය 
 

ලව සේ ල ොමැත  

66 අබ්ුේ ලතීෆ් ලමොලහොමඩ් ඉර්ෆාන් මයා  
 

ත්රිකුණෘමලය දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

67 අයි. ලසන්දිේකුමාරන් මයා  මන් ාරම දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය  
 

ලව සේ ල ොමැත  
 
 



ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය  වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  ස්ථා  මාරු - 2023 
 
 
 

එන්. ජී. පී. ජී. සමරවික්රම                                                                     ඩබ්. එම්. වත්සලා                                                               පී. ලේ. එස්. ලසේ ාරත්   
සභාපති                                                                                              සාමාජික                                                                             සාමාජික (වෘත්තීය සමිති ිලලයෝජිත ) 
ිලලයෝජය අනයේ,  (පාල )                                                               පරිපාල  ිලලනාී       වැඩිහිටි හිමිකම් ප්රවර්න  ිලලනාී  
සමාජ ලසේවා ලෙපාර්තලම්න්තුව                                                           ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය    ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය 
        

   

  

අනු 
අංකය 

 ම වර්තමා  ලසේවා සථ්ා ය සථ්ා  මාරුකර  ලෙ  ව ලසේවා 
සථ්ා ය  
   

68 බාලේන්ද්රන් තූෂෂියා මිය  වවුිලයා දිස්ත්රිේ ලේකම් කාර්යාලය  
 

ලව සේ ල ොමැත  

69 අබ්ුේ වහාබ් ලමොලහොමඩ් ිලශාම් මයා   ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

70 පී. ඒ. ජී. එේ. එම්. ිලමේරත්  මයා  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

71 ලතන් ලකෝන් මුදියන්ලසේලාලේ  ැකැත් ලගෙර  දීකා 
මේකාන්ති විලේරත්  මිය  
 

ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

72 අබූබකර් ලමොලහොමඩ් අස්රි මයා  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

73 රවීන්ීර සුිලමේ ගුණතිසස් මයා  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

74 ජයසංහ බසත්ියන් ආර්චිලේ ශ්රියාිල කාන්ති මිය  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

75 දිසා ායක මුදියන්ලසේලාලේ පලේලගෙර පබසරා කුමාරි 
විලේරත්  මිය  

ප්රනා  කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  

76 වීරේලකොඩි ආර්චිලේ චමිල චූලලෝ,ණ වීරේලකොඩි මයා  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

77 ලහනටිපතිරන් ැහැලාලේ සකුන්තලා ගයාිල මංච ායක මිය  ප්රනා  කාර්යාලය  ලව සේ ල ොමැත  

78 මිලගේ මන්ඩඩිලේ සුලර්කා ශයාමිලා ප්ර ාන්ු මිය  
 

ප්රනා  කාර්යාලය ලව සේ ල ොමැත  
 


