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,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, $ ලංකා ෙතොර)� හා ස*+ෙ,දන තා.ෂණ 

ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, ඒකාබ�ධ 0ය1� ෙසේවය. 

 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2013.01.01 ,න ෙහෝ �ලධරය1ෙ) 

න/වලට ඉ,�ෙය1 ද&වා ඇ; ,න -ට FයාGමක වන ප�, අHමත කරI. ෙ/ බව අමාත�ාංශෙ> / 

ෙදපා3තෙ/1�ෙL අදාල �ලධරය1 ෙවත ද1වා �යIත ,නෙ>M අNනව කා3ය ස්ථානෙ> වැඩ භාර 

ග1නා ෙලස ඔR1ට දැH/ ෙදH මැනS. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව / අ(ලස් ෙහෝ Wෂණ ෙචෝදනා 

Sම3ශන ෙකොIෂ1 සභාව / මැ;වරණ ෙදපා3තෙ/1�ව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මා0 කරන ලද 

�ලධරය1ෙ)  ස්ථාන මා0  FයාGමක Sය �GෙG අදාල ආයතන පධා61ෙ) එකඟGවයට යටGව 

බවද ද1වI. 

 

02. දැනට ෙසේවය කරන කා3ය සථ්ානෙ> �යIත කාලය ස/[3ණ කර ෙනොමැ; �ලධරය1ට ෙමම 

වා3\ක ස්ථාන මා0 ෙවHෙව1 ගම1 Sයද/ ෙගවH ෙනොලැෙ+. �යIත කාලය ස/[3ණ කර ඇ; 

�ලධරය1 ස/බ1ධෙය1 ආයතන සංගහෙ> සඳහ1 S^Sධානවලට යටGව ගම1 Sයද/ ෙගSය �� 

ෙL. උපෙLශන Mමනා ෙගවH ෙනොලැෙ+. 

 

03. ඒකාබධ ෙසේවා සථ්ානමා0 �ෙයෝගවලට යටG ය/ `- �ලධරෙයaට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL bcdවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මeඩල මf1 ද අභ�1තර මා0 

`g/ සඳහා �ෙයෝග �aGකර ඇGන/ එcM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

�� ෙL. එෙසේ Rවද �ලධරය1ෙ) ඉ(hම මත අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� අවශ�තාවය1 මත 

අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� S-1 M ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝග FයාGමක Sය �� යැi ඔබ අදහස් 

කර1ෙ1 න/ ෙමම jbෙ> 07 වන ෙkදෙ> සඳහ1 වන ,නට ෙපර ඔබෙ) �3ෙශ ද ඇ;ව අදාල 

ඉ(hම  ස/බ1ධෙය1 වැlmර උපෙදස් ලබා ගැ6ම මැනS.  
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04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ `gෙ/M මා0@/ කIdව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාpය, 

2012.06.25 ,නැ; අංක 01/2012 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

ඇත. ෙ/ සමග ඇ; ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග, මා0@/ ඉ(ලා ;t -ය.ම �ලධරය1ට දැනගැ6මට 

සැලැසS්ය �� ෙL.  

 

05. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයaට 2012.12.31 ,න ද&වා ක( දමන ලද uට 

ඉහතM �aG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයaට නැවත 2013 වා3\ක ස්ථාන 

මා0 �ෙයෝග මf1 ෙවනස් ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එcM ෙපර ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය 

බල රcත වන බව සලක1න. 

 

06.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාpෙයc ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2012 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පpපාpක g; (කාeඩ අංක 1) c 

XVIII ප�~ෙkදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(h/ b�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 

කIdෙL අවධානයට ෙයො8 @  ෙනොමැGෙG න/ පමණ& ඒ අHව ක0� ඉ,�පG කළ හැ`ය.  

 

07. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයc ආද3ශ ආකෘ; පතය& ෙ/ සමග අ8ණා ඇත. ඉ(h/ 

ස/බ1ධෙය1 සලකා බැhමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ45�ප7 2012.10.30 

8නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(h/ b�බඳව සලකා ෙනොබලන 

බවද අදාල �ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද සථ්ානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 

සඳහ1කර ඇ; ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයm/පG සලකා 

ෙනොබලන බවද ද1වI. 

 

08. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 bටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාg1, 

අ<පා=>කය* පැ@ෙණන ෙත. රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාg භාරගැ6මට 

හැ` වන ෙසේ 8දා හැgමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;ය`1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -pන �ලධාg1 ස/බ1ධෙය1 01/2012 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැ` බවද 

ද1වI. 

 

 

         

�.�.�.එස්.අෙ+�ණරGන, 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 

  

 
 
 



2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� ස�බ*ධෙය* සමාෙලෝචන ක@Eව ෙවත කරF දැ.�ෙ� ඉ45� පතය 
   
 
අමාත�ාංශය :-  ......................................................................................  
ෙදපා3තෙ/1�ව :- ............................................................................... 
 
(අ) �ලධා�යා S-1 ස/[3ණ කල ��ය. 
 
01. I. �ලධා�යාෙ) ස/[3ණ නම (පැහැ,j අa�1). 

 
....................................................................................................................මහතා/Iය/ෙමනSය 

 II. ස්�ර jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
 III. ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය :- 
 ................................................................................................................................................... 
 IV. 2012 ව3ෂෙ> ප,ං� ස්ථානය ෙවනස් ව1ෙ1 න/ නව ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
02. ස්ථානමා0 කරන ලද  ෙසේවා ස්ථානය :-....................................................................................... 
 
03. තන�ර හා  ෙශේ�ය :-  ................................................................................................................ 

ෙසේවයට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
ෙශේ�යට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
උප1 ,නය    :-............................................ 
2012.12.31 ,නට වයස අR.  :-............................................ 
 

ෙසේවා Sසත්ර    පG� ,නය   ෙසේවා ස්ථානය -ට/ද&වා 
.......................... ........................ ........................................................................... 
.......................... ........................ ........................................................................... 
 

04. මා ඉ(ලා -pHෙ> M ඇ; ස්ථාන මා0@ම අවලං� `gමටය./සංෙශෝධනය `gමටය./ ස්ථාන 
මා0ව& ලබා ෙදන ෙලසය. 

 

05. ඉ,�පG කර� ලබන කර� :- (ප�bෙටc සඳහ1 කර1න) 
 
06.  ස්ථාන මා0ව සංෙශෝධනය කල�� / ලබා,ය �� ෙසේවා ස්ථානය:- 

අමාත�ාංශය :-............................................................................................................................ 

ෙදපා3තෙ/1�ව :-.................................................................................................................... 

 
,නය :--------------------   ...................................... 

 �ලධා�යාෙ) අGසන 
(ආ)  ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) �g&ෂණ :- 
  

 I.  කා3යාල ෙතොර�0 අHව ඉහත Sසත්ර �වැර, ෙL.  
     සඳහ1 කළ�� Sෙශේෂ ක0� ඇත/නැත (ඇGන/ පහත ද&ව1න) 
     ............................................................................................................................................. 
II. ඉහත සමාෙලෝචන ක0� දැ&@ෙ/ ඉ(�/ පතය �3ෙශ කරH ලැෙ+/ෙනොලැෙ+. 
 
 
,නය :-...........................   ..................................................... 

අමාත�ාංශ ෙ(ක//ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) අGසන. 
 

            ( අනවශ� වචන කපා හ�1න. ස/[3ණ ෙතොර�0 ඇ�ළG ෙනොකල අයm/පG සමාෙලෝචන   
              කIdව S-1 සළකා බලH ෙනොලැෙ+. වැl Sසත්ර ඇGන/ ප�bට සඳහ1 කර1න) 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ 
ජනරා(ෙ) මා0@/ 
ෙ(ඛණෙ> ෙසේවක අංකය:- 
 

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



 
 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙශ කට�� අමාත�ාංශය  
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ 
Ministry of Public Administration and Home Affairs 

   �දහස් ච�රසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07. 
 

ß~_ru        ෆැ&ස්               Y-¨P(‹     ¨‚O Wmú} 
¦¾¡¨Ä§ÀH :     (94) 011-2696211-13   ¦ÀìŠ :  (94) 011-2695279  −-¾À¡ø  :    secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk 

Telephone                  Fax                 E - mail                    Web Site 
 

{¨aŒ WŠ_}      ]¨C WŠ_}      Ýu} 
±ÉÐ Ä :              ¯ÁÐ Ä :     A¸A :                 
My No         Your No           Date 
 
«Ãº «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û,  
«Ãº¡í¸ «AÀ÷¸û/ Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û 
A¨½ì¸Ç ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ, 
 
 

2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (−−−−¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)    
«Ã«Ã«Ã«Ãº¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ 

§º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, −−−−¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å    
    
    

−òÐ¼ý −¨½òÐûÇ «ð¼Å¨½Iø ÌKôFÎõ −¼Á¡üÈí¸¨Ç 2013.01.01 
¬ó A¸A «øÄÐ «ÖÅÄ÷¸D  ý ¦ÀÂ÷¸ÙìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ A¸A  
¦¾¡¼ì¸õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎõ Åñ½õ «íX¸EìBý§Èý. −Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ «¨ÁîÍ/ 
A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø ¯ûÇ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCòÐ ¯EÂ A¸AIø ÒAÂ §º¨Å 
J¨ÄÂòAø ¸¼¨ÁìÌî ºã¸ÁDìÌõ ÀÊÔõ «KCì¸×õ.  «Ãº¡í¸ §º¨Å 
¬¨½ìÌØ/ −Äïº, °Æø ÌüÈîº¡ðÎ ÒÄÉ¡ö× ¬¨½ìÌØ/ §¾÷¾ø A¨½ì¸Çõ 
¬BÂ −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈõ ¦ÀüÈ «ÖÅÄ÷¸Dý −¼Á¡üÈí¸û ¯EÂ JÚÅÉò 
¾¨ÄÅ÷¸Dý −½ì¸òAüÌ «¨ÁÂ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎ¾ø §ÅñÎõ ± ýÀ¨¾Ôõ 
¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 

 

 
02. ¾ü§À¡Ð ÀMÂ¡üÚõ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÃ¡¾ 
«ÖÅÄ÷¸ÙìÌ −ùÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ôÀ¼ 
Á¡ð¼¡Ð.  ¾ü§À¡Ð §º¨ÅÂ¡üÚõ −¼òAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÕìÌõ 
«ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ÌKôFðÎûÇ ²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ 
FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ø §ÅñÎõ.  fÅ§É¡À¡Â ÀÊ ¦ºÖò¾ôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. 
 
 

03. −¨½ó¾ §º¨Å¸Dý −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÂ ±Å§ÃÛõ 
«ÖÅÄÕìÌ ¾í¸ÇÐ «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüKø «¨Áì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¸ 
−¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡Öõ ¯ûÇ¸ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É ¸ð¼¨Ç¸û ÅÆí¸ôÀðÊÕôFý, 
«¾ý §À¡Ð «¨ÁîH ý −¨½ó¾ §º¨Å¸û −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¦ºÂüÀÎ¾ø 
§ÅñÎõ. ¬IÛõ «ÖÅÄ÷¸Dý §ÅñÎ§¸¡ÙìÌ «¨ÁÂ «¨ÁîÍì¸û/ 
A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüKý §¾¨Åì§¸üÀ «¨ÁîÍì¸û/ A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüÈ¡ø 
ÅÆíBÔûÇ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ ¾¡í¸û ¸ÕÐÅ¾¡¸ -
−Õó¾¡ø −ì¸Ê¾òA ý ÀóA 07ø ÌKôFðÎûÇ A¸AìÌ ÓýÉ÷ ¾í¸ÇÐ 
ÀEóÐ¨Ã¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ §ÅñÎ§¸¡û ÀüKÂ §ÁÄA¸ ¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¦ÀüÚì 
¦¸¡ûÇ×õ. 
 
 

COM2/TRANS/03/2012  2012.10.08 



 
 
04. −ó¾ −¼Á¡üÈí¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙõ§À¡Ð −¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡ø 
¸¨¼FÊì¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ Að¼õ ¾ü§À¡¨¾ìÌ 2012.06.25 ¬õ A¸AÂ 01/2012 ¬õ -
−Äì¸ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸Ô¼ ý ¾í¸ÙìÌ «ÛôF ¨Åì¸ôÀðÎûÇÐ.  -
−òÐ¼ ý ¯ûÇ −¼Á¡üÈì¸ð¼¨Ç¸¨Ç −¼Á¡üÈí¸û §¸¡EIÕó¾ º¸Ä 
«ÖÅÄ÷¸Ùõ «KóÐ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø §ÅñÎõ. 
 
05. −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÅ¡¸ «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕì¸¡É −¼Á¡üÈõ 
2012.12.31 ¬ó A¸A Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀðÊÕó¾¡ø −¾üÌ ÓýÉ÷  ÅÆí¸ôÀð¼ -
−¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û −ÕôFý, «ùÅ¡È¡É «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕìÌ ]Ç×õ 2013 
ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ãÄõ §ÅÚ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç ÅÆíB −ÕôFý 
«¾ý §À¡Ð ÓýÉ÷ ÅÆíBÂ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ÅÖÅüÈ¾¡B CÎõ ±ýÀ¨¾ 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇ×õ. 
 
06. −ó¾ −¼Á¡üÈ Að¼òAø «øÄÐ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸ −Ä. 01/2012 
«øÄÐ «Ãº¡í¸ §º¨Å ¬¨½ìÌØC ý 1589/30 ¬õ −Äì¸ «A C§º¼ Å÷ò¾Á¡Éô 
ÀòAE¨¸I ý ¿¼ÅÊì¨¸ Ó¨È CA (¦¾¡ÌA −Ä 1) ý «òAÂ¡Âõ xviii −ý 
²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ ¾ÁÐ −¼Á¡üÈ §¸¡Eì¨¸¸¨Ç ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈî º¨À 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇCø¨Ä¦ÂNø ÁðÎõ «¾ý FÃ¸¡Ãõ CÀÃí¸¨Ç ºÁ÷ôFì¸ 
ÓÊÔõ. 
 
07. CÀÃí¸û ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀô ÀÊÅòAý Á¡AEôÀÊÅ¦Á¡ýÚ −òÐ¼  ý -
−¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ.  §ÁýÓ¨È_Î¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¸ÕòAø ¦¸¡ûÅ¾üÌ «õÁ¡AE 
ÀÊÅòAü¸¨ÁÂ ¾Â¡Eò¾ Cñ½ôÀÀÊÅí¸¨Ç 2012/10/30 ¬õ A¸AìÌ Óý  ±ÉìÌ 
«ÛôF ¨ÅìÌõÀÊ ¾¡ú¨ÁÔ¼ ý ¦¾ECôÀÐ¼ ý «ý¨ÈÂ A¸AìÌ FýÉ÷ 
B¨¼ì¸ô¦ÀÚõ §ÅñÎ¾ø¸û ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾Ôõ 
ºõÀó¾ôÀð¼ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ −¼Á¡üÈôÀðÊÂOø 
¯EÂ «ÖÅÄÕìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôFðÎûÇ «ÖÅÄ÷ −Äì¸õ (Employer No) §Á ý 
Ó¨È_ðÎ Cñ½ôÀôÀÊÅòAø ÌKôF¼ôÀ¼¡¾ Cñ½ôÀí¸û ¸ÅÉòAü 
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡Ð ± ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 
 
08. ¯í¸û «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø −ÕóÐ ¦ÅD −¼í¸ÙìÌ -
−¼Á¡üÈí¸û ÅÆíB −ÕìÌõ «ÖÅÄ÷¸¨Ç ÀAÄ¡û ÅÕõ Å¨Ã ¨ÅòAÃ¡Áø ¯EÂ 
A¸AIø ÒAÂ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¸¼¨Á¨Â ¦À¡Úô§Àü¸ ÜÊÂÅ¡Ú CÎCôÀ¾ü¸¡É 
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ «KÂò¾ÕÅÐ¼ý −ó¾ −¼Á¡üÈí¸û 
¾¡Á¾GýK ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ×õ «KÂò¾ÕBý§Èý. Ó¨Èº¡÷ 
«ÛÁAIýK −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ]Úõ «ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ÍüÈKì¨¸ 
−Ä. 01/2012 −ý 10 ¬õ FÃ¸¡Ãõ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ ÓÊÔ¦ÁýÀ¨¾Ôõ «KÂò 
¾ÕBý§Èý.  

 
 
 
 

             ´ôÀõ/ F.\.F.±Š.«§ÀÌ½ÃòÉ 
                  −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ 

 
 
 
 

    
    



2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É     
CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷ôôôôFìÌõ FìÌõ FìÌõ FìÌõ Cñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõ    

    

«¨ÁîÍ: ................................................ 
A¨½ì¸Çõ: ......................................... 
 
 
 
(«)«ÖÅÄÃ¡ø â÷òA ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ. 

01. I.  «ÖÅÄEý ÓØô ¦ÀÂ÷(¦¾DÅ¡É ±ØòAø)AÕ/ AÕÁA/ ¦ºøC : 
......................................................................  
II. JÃó¾Ã Ó¸ÅE :  
.......................................................................................................... 
III. ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
.......................................................................................................... 
IV. 2012 ¬ñÊø ÅAC¼õ Á¡ÚÁ¡Iý ÒAÂ ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
........................................................................................................... 

 

02.  −¼Á¡üÈõ ¦ºöÂôÀð¼ −¼õ .......................................................... 
 

03. À¾C ÁüÚõ ¾Ãõ :-................................................. 
§º¨ÅIø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ............................... 
¾ÃòAø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- .................................... 
FÈó¾ A¸A  :- ............................................. 
2012.12.31 A¸AIø ÅÂÐ :- ................................... 
 
§º¨Å CÀÃí¸û JÂGì¸ôÀð¼ 

A¸A 
§º¨ÅJ¨ÄÂõ −ÕóÐ/Å¨Ã 

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

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

04. ¾ÃôÀðÎûÇ −¼Á¡üÈò¨¾ −ÃòÐî ¦ºöÔõÀÊ/ AÕòÐõÀÊ/ −¼Á¡üÈ¦Á¡ý¨Èò 
¾ÕõÀÊ ¿¡ý §¸¡ÕB§Èý. 

05. ºÁ÷ôFì¸ôÀÎõ CÀÃõ (FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ)........................................ 
06. −¼Á¡üÈò¨¾ò AÕò¾§ÅñÊÂ/ ÅÆí¸ §ÅñÊÂ −¼õ :-  

«¨ÁîÍ :-  
A¨½ì¸Çõ :-       FÃ§¾ºõ:- 
 

         
       .............................. 
A¸A:..................     «ÖÅÄEý ¨¸¦Â¡ôÀõ   

(¬)A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅEý «Å¾¡NôÒ¸û : 
I. «ÖÅÄ¸ ¾¸Åø¸Dý ÀÊ §Áü§À¡ó¾ CÀÃí¸û ºEÂ¡É¨Å ¬Ìõ. 
 ÌKôF¼ §ÅñÊÂ ÓìBÂ C¼Âí¸û ¯ûÇÉ/ −ø¨Ä  
 (−ÕìÌÁ¡Iý X§Æ ÌKôF¼×õ) 
 ......................................................................................................... 
II. §ÁüÀÊ §ÁýÓ¨È_ðÎô ÀòAÃõ ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀÎBÈÐ/ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀ¼Cø¨Ä. 
 
A¸A :-..................   .................................................. 

       «¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷/ A¨½ì¸Çò 
       ¾¨ÄÅEý ¨¸¦Â¡ôÀõ. 
(§¾¨ÅÂüÈ À¾í¸¨Ç XKC¼×õ. ÓØ¨ÁÂ¡É ¾¸Åø¸û ¯ûÇ¼ì¸ôÀ¼¡¾ 
Cñ½ôÀí¸û ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨ÀIÉ¡ø ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. ÜÊÂ 
CÀÃí¸û −Õó¾¡ø FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ. 

−¨½ó¾ §º¨Å¸û 
ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸òAý -
−¼Á¡üÈô ÀA§ÅðÊý 
«ÖÅÄ÷ −Äì¸õ: 



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයඅය.ඒ.ඩ. ඉකලකපරම0206991

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයට.ජ. ඉලතගරතන0240682

ජහතක කකකතකහගහර 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ  කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයප.එසස. කපකරරහ0071023

කබකදධ කටයත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 

07

ජහතක කකකතකහගහර කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයවය.ඩ.ඒ ශහනත0300474

වනජව සතරකෂණ 

 කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

කබකදධ කටයත කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඩ. උපහල0391105

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර හහ කමකර සබඳතහ අමහතතහතශය 

- කකකළඹ 05
I පනතයඑම.එසස. කපකරරහ0098966

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයජ.ඊ මහනදසර0303587
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර හහ කමකර සබඳතහ 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 05

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයප.ඩබලව. කරතශ0312368

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල පහරලකමනත කටයත අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
I පනතයබ.කජ ජවශහතත0313849

පහරලකමනත කටයත 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයකක.ව.එසස ජයරතන03921810

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-හහරසසපතතව

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයකක.කක. හනබණඩහ00980711

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කබකදධ කටයත කහරයහලය - මහනවර
II(අ) පනතයආර. ජ. ප. සමනකසසන01145712

කබකදධ කටයත කහරයහලය-මහනවර පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

හහරසසපතතව
II(ආ)පනතයඩබලව.ප වනගසරය02712013

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 

07

ආගමන හහ වගමන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
I පනතයආර.කක.ඒ. ලලත00330914

ආගමන හහ වගමන 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
I පනතයඊ.එසස. කසකයසහ00909915

කදශය වවදත අමහතතහතශය-කකකළඹ 08 වකදශ කටයත අමහතතහතශය - කකකළඹ 01
I පනතයඑච.එච. වමලසර00478216
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වකදශ කටයත අමහතතහතශය-කකකළඹ 01 කදශය වවදත අමහතතහතශය - කකකළඹ 08
I පනතයඩබලව.එල. අකබසර01151517

කගකවජන සතවරධන දසසතක 

කහරයහලය-මහතර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කදවනවර
II(අ) පනතයඑම.එන.එච ධරමසර00931318

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කදවනවර කහරමක වදහල - මහතර
II(අ) පනතයඑන. දලදහවතත01714919

කහරමක වදහල-මහතර කගකවජන සතවරධන දසසතක කහරයහලය - 

මහතර
II(අ) පනතයඩ. ජ. බනදල03631620

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයඩබලව. ඩ. කජ. ව. කපකරරහ00273621

කවරළ සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
I පනතයඩබලව.ඒ. ගහමණ00624922

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
II(ආ)පනතයඅය.එම.ඩබලව. පතරණ02513423

බජ සහතක කරම හහ පපලලට සතරකෂණ 

මධතසසථහනය-කපරහකදණය

මහවපල ජහතක අධතහපන වදතහපඨය - 

කපකලකගකලල
II(අ) පනතයට.ජ. ජයසනදර00743024

මහවපල ජහතක අධතහපන 

වදතහපඨය-කපකලකගකලල

බජ සහතක කරම හහ පපලලට සතරකෂණ 

මධතසසථහනය - කපරහකදණය
I පනතයඩබලව. ජ. උපහල03011825
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පශ සමපත හහ ගහමය පජහ සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

ආහහර කකකමසහරසස  කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 02
II(අ) පනතයඑසස. රහමනහයක00212326

ආහහර කකකමසහරසස  

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

පශ සමපත හහ ගහමය පජහ සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(ආ)පනතයඅය.එම. ජයපහල00786827

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය - කකකළඹ 

07
II(අ) පනතයඑච.ඩබලව. සලවහ02347828

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය-කකකළඹ 

07

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑම. එල. අතපතත02957129

පහකදශය කලකම කහරයහලය-උකකවල අඩව වන නලධහර කහරයහලය - ලගගල - 

පලකලගම
II(අ) පනතයඩබලව.එම.ඩ.එසස. වරසතහ00438930

අඩව වන නලධහර කහරයහලය-ලගගල - 

පලකලගම

පහකදශය කලකම කහරයහලය - උකකවල
II(අ) පනතයඩ.ජ.එම. කපකරරහ00660531

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය මහනවර උතර දසසතක කමකර කහරයහලය 

- මහනවර
I පනතයප.ඩ.ප. ජයසරය00618432

අපනයන කකෂකරම 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයකක.ඩබලව. පයතසසස00924133

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කහරයහලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය
II(ආ)පනතයඩබලව.බ.ට. ධමමක03729634
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
I පනතයඑච.ඒ.ආර.ප. කපකරරහ00824735

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 02
II(අ) පනතයඑම.ඒ. සනල00853236

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - පසසබහකග 

කකදරකළස
II(අ) පනතයකක.ජ. ව කජරතන00873037

පහකදශය කලකම කහරයහලය-පසසබහකග 

කකදරකළස

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(ආ)පනතයආර.එම.ට.බ. රහමනහයක03027638

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර වනද කකකමසහරසස කහරයහලය - 

කකකළඹ 02
II(ආ)පනතයඩබලව.එම.ස. බනදල00482039

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයජ.ඩ. ගණරතන00811340

කමකර වනද කකකමසහරසස 

කහරයහලය-කකකළඹ 02

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(අ) පනතයඩබලව.ප. ජගත03718141

වන සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයජ.කජ.කක.ප. කහසවහගම03667042

රබර සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 

02

වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ස.ඩබලව. කසසනහනහයක03852943
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල රබර සතවරධන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 02
I පනතයකක.ඒ.ඩ.බ. බණඩහර03898844

ළමහ සතවරධන හහ කහනතහ කටයත 

අමහතතහතශය-නකගකගකඩ

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.ඒ. ලයනල සරවර00406145

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල ළමහ සතවරධන හහ කහනතහ කටයත 

අමහතතහතශය - නකගකගකඩ
I පනතය ජ.ඒ.ඩ. කසදමරතන00892746

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයඑසස. ජයසරයර00957247

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය - කකකළඹ 10
I පනතයඩ.එම. කරණහදහස00987448

දසසතක කලකම කහරයහලය-මනනහරම පහකදශය කලකම කහරයහලය - මනනහරම
II(අ) පනතයඑසස. පරමකසදත00709149

පහකදශය කලකම කහරයහලය-මනනහරම දසසතක කලකම කහරයහලය - මනනහරම
I පනතයඑසස. අනබලගන04366350

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයආර.එම.ඒ.ඩ.ඒ.ඩබලව. රහජපකෂ00956451

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-නවරඑළය වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.ඒ.ඒ. කමහරසර01100452
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 දසහ වන නළධහර කහරයහලය - නවරඑළය
II(ආ)පනතයප.එම. ප. බණඩහර03098653

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයකක.ඩ.ආර. කසදමපහල00621054

2013/01/04 දන සට 

කයහතමක කව.

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඊ. ඒ. කජ. එල. ස. සනල00912055

2013/01/04 දන සට 

කයහතමක කව.

සතසසකකතක කටයත 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව - 

නකගකගකඩ
II(ආ)පනතයඑල.කක. සගතදහස03341256

2013/01/04 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ඛනජ කතල කරමහනත අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඒ.එම.ඒ.ප. සරවරධන00462457

පහකදශය කරමහනත කසසවහ 

මධතසසථහනය-කරවට

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයබ. ජ. රහජපකෂ00820158

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 පහකදශය කරමහනත කසසවහ මධතසසථහනය - 

කරවට
II(අ) පනතයඊ.එම. ආනනද කරණහ01779759

ඛනජ කතල කරමහනත 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 07

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(ආ)පනතයඩ.එසස.ජ. සලවහ02691460

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල කමකර කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 05
II(අ) පනතයබ.ඒ.ප. බහලසරය00252761
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05 වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
I පනතයඑසස.එන.එසස.කක.ආර. නවරතන 

බණ ඩහ
03915162

ආගමන හහ වගමන 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආයරකවද කදපහරතකමනතව - මහරගම
I පනතයකක.ඒ.ඩ. සරත02429863

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

ආගමන හහ වගමන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
II(අ) පනතයඩ.එසස.ට.ඩබලව. බසසනහයක03170464

ආයරකවද කදපහරතකමනතව-මහරගම රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(ආ)පනතයඑසස.එම.ඒ.කජ. කසසරසතහ03852865

පහකදශය කලකම කහරයහලය-අමපහර වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - 

සමනතකරය
II(අ) පනතයඒ.ඒ.ඒ. ශහනත බණඩහ01990166

වහරමහරග ඉතජකනර 

කහරයහලය-සමනතකරය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - අමපහර
II(අ) පනතයඩ.එසස.ඒ. රතනසර03684767

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 10
II(අ) පනතයආර.ය. රහජපකෂ01026668

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඑම.ප.ස. ඩයසස03106069

සතසසකකතක කටයත 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතහපන අමහතතහතශය - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඑම.ඒ. වපල කමහර00689470
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

උසසස අධතහපන අමහතතහතශය-කකකළඹ 07 පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

කහදමහගම
II(අ) පනතයජ.ඩබලව.ස. ගණරතන01649171

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-කහදමහගම

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයස. ජයකකකඩ02926672

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

දසසතක අපනයන කකෂකරම කහරයහලය - 

නවරඑළය
II(අ) පනතයබ.ආර.ප.කජ. බයගම00694473

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කහරයහලය-නවරඑළය

කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථහනය - 

සතහඑළය
II(අ) පනතයඑසස.ඒ. රතජත02208074

කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථහනය-සතහඑළය

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයබ.එච.ඒ. සරකසසන02391575

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-තකණහමලය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

තකණහමලය
II(අ) පනතයඩබ.ඩබලව. උපල ඥහනසර00696976

කලහප වහරමහරග අධතකෂ 

කහරයහලය-තකණහමලය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

තකණහමලය
II(අ) පනතයකක. කනතතකමහර01089577

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය උඩරට ගපම පනරතතහපන 

කදපහරතකමනතව - මහනවර
II(අ) පනතයඑසස.එම. වමලරතන බණඩහ00868778

උඩරට ගපම පනරතතහපන 

කදපහරතකමනතව-මහනවර

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයඩබලව.ජ.එසස.ජ. වකමසතහ02422379
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අපනයන කකෂකරම 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයජ.ජ.ඒ. ඡයසතහ02084080

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය
I පනතයය.ඩබලව. චනදකසසන02155181

දසසතක කලකම කහරයහලය-කළතර දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කළතර
I පනතයඩබලව.ඒ.එසස. ජයනත00839282

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කළතර දසසතක කලකම කහරයහලය - කළතර
II(අ) පනතයකක.ඩ.එසස.එසස. කසසනහසතහ00976483

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කළතර දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කළතර
II(ආ)පනතයය.එසස. කරකහහන ඉනදක03640684

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඇලහපර පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඉපකලදගම
II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ය.එසස. අතපතත00243285

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඉපකලදගම පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

අනරහධපර
II(ආ)පනතයඩබලව.එම. ගණරතන බණඩහ00294786

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-අනරහධපර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඇලහපර
II(ආ)පනතයඑම.ඩ.ය. ජයතතග03630887

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල පලහත පහලන හහ පළහත සභහ අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 02
II(ආ)පනතයඩ.ඒ.එම. හඳපහනකගකඩ03100688

2013/01/08 දන සට 

කයහතමක කව.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 02

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම. අලගරසහම03333189

2013/01/08 දන සට 

කයහතමක කව.

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ගලගමව වනජව සහකහර අධතකෂ (වයඹ)  

කහරයහලය - අනරහධපර
II(ආ)පනතයට.ඩබලව. කපසමදහස02746090

වනජව සහකහර අධතකෂ (වයඹ)  

කහරයහලය-අනරහධපර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ගලගමව
II(අ) පනතයආර.එම. රණසතහ03715391

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය (මහනවර 11)

-මහනවර

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයබ.ප.එන. ගණරතන00743292

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය (මහනවර 11) - 

මහනවර

II(අ) පනතයඑම.එම.ඩ.කක. මනතතග00836493

රබර සතවරධන පහකදශය 

කහරයහලය-රතනපර

දසසතක කලකම කහරයහලය - රතනපර
II(අ) පනතයඑසස. උපහල01059094

දසසතක කලකම කහරයහලය-රතනපර රබර සතවරධන පහකදශය කහරයහලය - 

රතනපර
II(ආ)පනතයය.ඒ. දයහනනද01633595

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩ.එම.කජ.බ. දසනහයක00482496

කමකර කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05 රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(ආ)පනතයඊ.ඒ. අරණ03154397
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 05
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ. සනල04566198

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආපදහ කළමනහකරණ අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයකක. බනදල රවන00613599

වරහය හහ මහහමහරග 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයප.එල.ය. ලයනකග006991100

ආපදහ කළමනහකරණ අමහතතහතශය-කකකළඹ 

07

වරහය හහ මහහමහරග අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයකජ.ඒ.බ. ජයචනද038481101

පහකදශය කලකම කහරයහලය-යකකලමලල පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඉමදව
II(අ) පනතයඑම. මහනදසර006211102

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඉමදව පහකදශය කලකම කහරයහලය - 

යකකලමලල
II(අ) පනතයඑච.ඒ. නයනහනනද011901103

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(අ) පනතයඩබලව.එම.කජ. බණඩහර005618104

කගකවජන කසසවහ හහ වනජව 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 10
II(ආ)පනතයආර.එසස. චනදසර031239105

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ජ. ජයරතන032238106
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

කගකවජන කසසවහ හහ වනජව අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයආර.ඒ. වමතපහල035851107

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව.ඒ. පයරතන036531108

ජහතක උදභද උදතහන කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය-මහනවර

පශ පරකයෂණ කහරයහලය - ගනකනදරව
II(අ) පනතයඩබලව.ඒ. චහමන ගණරතන037052109

පශ පරකයෂණ කහරයහලය-ගනකනදරව ජහතක උදභද උදතහන කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය - මහනවර
II(අ) පනතයට.ඩ.ජ. පදමසර038082110

රජකය මදණ කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 08 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයආර.ප. අජනත009697111

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයප. රහජපකෂ010834112

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 රජකය මදණ කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 

08
II(ආ)පනතයබ.ආර. බහලසරය038484113

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(අ) පනතයය.ප.එසස. ජයරතන006119114

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයඑච.ඩ.එසස. ගණකසසකර009128115
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය-ගමපහ මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයජ.ඩ.ස.ප. ගණරතන013467116

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

වදලබල හහ බලශකත අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයජ.ව. කහසමතලක045119117

වදලබල හහ බලශකත අමහතතහතශය-කකකළඹ 

07

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - ගමපහ
II(අ) පනතයඑම.ඩබලව.ඒ.කජ.කක. වජයසරය049455118

ඉඩම කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ  කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඒ.ඒ. ගණරතන037018119

වනජව සතරකෂණ 

 කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසහරසස ජනරහල 

කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයය.ඩ.එසස.කක. කපසමහනනද047780120

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය-කරණලගල

දසසතක කමකර කහරයහලය - කරණලගල
II(අ) පනතයඑම.ඒ. ජයවරධන007405121

දසසතක කමකර කහරයහලය-කරණලගල කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය - කරණලගල
II(අ) පනතයබ.එසස.එල. චනදනතලක019708122

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල සමහජ කසසවහ අමහතතහතශය - බතතරමලල
I පනතයඑම. ඒ. කපසමරතන008389123

සමහජ කසසවහ අමහතතහතශය-බතතරමලල වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.එම. සරවරධන011334124
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමදටර රථ පවහහන 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල
I පනතයජ.ඩ. සනල011513125

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල කමදටර රථ පවහහන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 05
II(අ) පනතයඑල.ප.ස.ප.කක. සරවරධන033521126

සහකහර සමකදධ කකකමසහරසස 

කහරයහලය-හමබනකතකට

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - 

හමබනකතකට
II(ආ)පනතයකක.ජ. රමතදහස003996127

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-හමබනකතකට සහකහර සමකදධ කකකමසහරසස කහරයහලය - 

හමබනකතකට
II(අ) පනතයඩබලව. ජ. සරත033413128

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කනළව පහකදශය කලකම කහරයහලය - තවලම
II(අ) පනතයඒ. සරයආරචච015007129

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තවලම පහකදශය කලකම කහරයහලය - කනළව
II(ආ)පනතයට.ජ. අතල030087130

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-බදලල දසසතක කමකර කහරයහලය - බදලල
II(ආ)පනතයට.ඩබලව.කක. සමන ජයතලක007562131

දසසතක කමකර කහරයහලය-බදලල දසහ වන නළධහර කහරයහලය - බදලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ. කමල017945132

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය-මහතකල සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(ආ)පනතයඑච.එම.වය.ජ.එසස. ජයලත කමහර009307133
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය-නවරඑළය වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - මහතකල
II(ආ)පනතයඑම.කක. බණඩහර011382134

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය - නවරඑළය
II(ආ)පනතයවය.එම.ජ.එච. කතසර053992135

සතසසකකතක කටයත 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයකක.එල.එසස. කමහරසර004698136

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ.ස. මධරතග037971137

වන සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඩබලව.එම. කසමහනනද039439138

වනජව සතරකෂණ 

 කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.අය.ඩ. .ගණකසසකර035840139

වන සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.එච. ධරමසර036424140

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය-ගහලල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

ගහලල
II(අ) පනතයප.එච.ය. සමරවකම004974141

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය-ගහලල කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය - ගහලල
II(අ) පනතයඑසස.ප.ප. වකමකසසකර013433142
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහනවර දසහ වන නළධහර කහරයහලය - මහනවර
II(ආ)පනතයඩ. එම. දයහනනද002130143

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-මහනවර පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

මහනවර
II(අ) පනතයකක.ඒ. ගණරතන017923144

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 05
II(අ) පනතයඑම.ඒ.එච. බණඩහ016518145

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය-කකකළඹ 

05

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඩ.ඩ.එසස. නහනයකකහර029503146

සතසසකකතක කටයත 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකහ මනනකදදර කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 05
II(ආ)පනතයඑන.ඒ.ප.එසස.කක. නශසශතක007101147

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑල. ජයතසසස037150148

ශ ලතකහ මනනකදදර 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(ආ)පනතයඑන.කක. රණසතහ037452149

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කරවට පහකදශය කලකම කහරයහලය - 

ඇහපලයකගකඩ
II(ආ)පනතයආර.ජ. ධනරතන005656150

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඇහපලයකගකඩ පහකදශය කලකම කහරයහලය - කරවට
II(ආ)පනතයඩබලව.එම.එසස. චහමනද011265151
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කමකර කහරයහලය-පහනදර ජහතක සතකවදදතහන කදපහරතකමනතව - 

කදහවල
II(ආ)පනතයජ.ජ.එච. කපකරරහ007964152

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල දසසතක කමකර කහරයහලය - පහනදර
II(අ) පනතයප.එල.එසස.ආර. අලවසස036060153

ජහතක සතකවදදතහන 

කදපහරතකමනතව-කදහවල

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.එන. කරදහත කමහර045536154

දසසතක කරමහනත ශහලහ පරකෂක 

ඉතජකනර කහරයහලය-මහනවර

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව -පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය(මහනවර 1) - 

මහනවර

I පනතයඑච.එම.එසස.ඩබලව. බණඩහර016737155

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව -පධහන 

ඉතජකනර කහරයහලය(මහනවර 1)-මහනවර

දසසතක කරමහනත ශහලහ පරකෂක 

ඉතජකනර කහරයහලය - මහනවර
II(අ) පනතයඑච.එම. ය.බ. කහසරත038989156

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-හහරසසපතතව

දසසතක කලකම කහරයහලය - මහනවර
II(අ) පනතයඑන. සබසතහ010618157

දසසතක කලකම කහරයහලය-මහනවර පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

හහරසසපතතව
II(ආ)පනතයඩබලව.එම. එන. බ. වරකසසකර020696158

ආණඩකව රස පරකෂක 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
II(ආ)පනතයජ.ව.ප. රතනවර003973159

කවරළ සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආණඩකව රස පරකෂක කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(අ) පනතයආර. කක.කක. කලකදරහ007579160
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කලකම කහරයහලය-ගහලල රහණ ජහතක අධතහපන වදතහපඨය - 

අකමමන
II(අ) පනතයවය.ප. මහනද007774161

රහණ ජහතක අධතහපන 

වදතහපඨය-අකමමන

දසසතක කලකම කහරයහලය - ගහලල
II(අ) පනතයවය.ජ. රනජන039288162

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-කරණලගල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

කරණලගල
II(ආ)පනතයඩබලව.එම.එම. වරසතහ012205163

කලහප වහරමහරග අධතකෂ 

කහරයහලය-කරණලගල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

කරණලගල
II(අ) පනතයඩ.ජ.ට. වකජරතන030998164

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහනවර කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(ආ)පනතයඩබලව.එම.ස. වකජරතන012967165

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

මහනවර
II(අ) පනතයඑච.එම.ඒ. බණඩහර021587166

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-වහරයකපකල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

කරණලගල
II(ආ)පනතයඑච.එම. රතබණඩහ010030167

කලහප වහරමහරග අධතකෂ 

කහරයහලය-කරණලගල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

වහරයකපකල
II(අ) පනතයඩ.එසස. රහජපකෂ010132168

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තතගලල අඩව වන නළධහර කහරයහලය - වලසසමලල
II(ආ)පනතයය.ප. සමරසතහ009394169
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය-වලසසමලල පහකදශය කලකම කහරයහලය - තතගලල
II(ආ)පනතයකජ. කහසවහමහනකග044724170

පහකදශය කලකම කහරයහලය-පනනල පශ වමරශන මධතසසථහනය - පනනල
II(අ) පනතයඒ.එම.ඒ. අකබකකදන002519171

පශ වමරශන මධතසසථහනය-පනනල පහකදශය කලකම කහරයහලය - පනනල
II(ආ)පනතයකජ.ඒ.කජ. ජයකකකඩ010425172

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තහකගකඩ පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - මහතර
II(ආ)පනතයආර.ඩ. කහසවහපතරණ009281173

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහතර පහකදශය කලකම කහරයහලය - තහකගකඩ
II(ආ)පනතයඑම.ඊ. කරතරතන029768174

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කනදකපටය දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - බදලල
II(අ) පනතයජ.එම.අය. ගජනහයක003068175

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-බදලල පහකදශය කලකම කහරයහලය - කනදකපටය
II(ආ)පනතයඑසස.එම. රතනහයක009560176

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජහතක කභකතක සපලසම කදපහරතකමනතව 

- බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ. 

කරණහරතන
028879177

ජහතක කභකතක සපලසම 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයකක.එච.ඩ.ආර.ය. කමහර040023178
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
I පනතයජ.එච. ඉනදකසදම007902179

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(අ) පනතයඑච. එම. සභසර009135180

සතසසකකතක හහ කලහ කටයත 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයඊ.ප.එන. කසදමසර009319181

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 සතසසකකතක හහ කලහ කටයත අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයකක. අකබසනදර009328182

පහකදශය කලකම කහරයහලය-මතගම පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - කළතර
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ. පදමලහල027241183

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-කළතර දසසතක කමකර කහරයහලය - මතගම
II(ආ)පනතයකක.ඒ. කරණහකසසන036691184

දසසතක කමකර කහරයහලය-මතගම පහකදශය කලකම කහරයහලය - මතගම
II(ආ)පනතයඩ.ඩ. ජයසතහ037977185

කරජසසටහර ජනරහල 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය - කකකළඹ 

07
II(ආ)පනතයප. එම. සමත013263186

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය-කකකළඹ 

07

කරජසසටහර ජනරහල කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.බ.ඒ. සමරකකදන033380187
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 05
II(ආ)පනතයට. එල. පනහනද025136188

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය-කකකළඹ 

05

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඑන.ඒ.එසස. දපත030107189

බදධ ශහසන හහ ආගමක කටයත 

අමහතතහතශය,-කකකළඹ 07

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයඩ.එම. කසසනහරතන017484190

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 බදධ ශහසන හහ ආගමක කටයත 

අමහතතහතශය, - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ආර.අය. රහජපකෂ026774191

කවරළ සතරකෂණ 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

මනසසබල හහ රකරකෂහ කදපහරතකමනතව - 

නකගකගකඩ
II(අ) පනතයඑසස.ඩ. සර කහසමනත006564192

මනසසබල හහ රකරකෂහ 

කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - වරකහකපකල
II(ආ)පනතයආර.එම.ප.කක. රතනහයක030075193

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වරකහකපකල පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - ගමපහ
II(ආ)පනතයඩබලව.ප. කසනරත වකමරතන038485194

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-ගමපහ කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
II(ආ)පනතයට.එම.ප. රතනසර046600195

ගහම සතවරධන අභතහස හහ පරකයෂණ 

ආයතනය-කකකළඹ 08

ආයරකවද කදපහරතකමනතව - මහරගම
II(අ) පනතයඩබලව. තලකරතන039075196
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආයරකවද කදපහරතකමනතව-මහරගම ගහම සතවරධන අභතහස හහ පරකයෂණ 

ආයතනය - කකකළඹ 08
II(අ) පනතයඑච.ඒ. නමල ශහනත050223197

මනසසබල හහ රකරකෂහ 

කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

පහරලකමනත කටයත අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයකක.එච.ස. වකජකසසකර029879198

පහරලකමනත කටයත 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

මනසසබල හහ රකරකෂහ කදපහරතකමනතව - 

නකගකගකඩ
II(අ) පනතයඩබලව. කහසවහමහන031058199

පහකදශය කලකම කහරයහලය-උඩපළහත උඩරට ගපම පනරතතහපන 

කදපහරතකමනතව - මහනවර
II(අ) පනතයඒ.එම.ඩබලව. අකබසනදර002644200

අපනයන කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථහනය-දපලපටය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - උඩපළහත
II(ආ)පනතයඑල.ප. රතජත010271201

උඩරට ගපම පනරතතහපන 

කදපහරතකමනතව-මහනවර

අපනයන කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථහනය - දපලපටය
II(අ) පනතයප.ජ.ඒ. කමහර029230202

කකෂකරම පරකයෂණ හහ සතවරධන 

මධතසසථහනය - කහකගකලල-බණඩහරකවල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

බණඩහරකවල
II(අ) පනතයඑම.බ. සමරවර008634203

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-බණඩහරකවල

කකෂකරම පරකයෂණ හහ සතවරධන 

මධතසසථහනය - කහකගකලල - බණඩහරකවල
II(ආ)පනතයට.එම. ධරමදහස031057204

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-කලවහන දසසතක කලකම කහරයහලය - රතනපර
II(ආ)පනතයබ.කක.ට. කමහරසර031197205
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කලකම කහරයහලය-රතනපර පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

කලවහන
II(ආ)පනතයබ.ඒ. රතජත037390206

පහකදශය කලකම කහරයහලය-බලතකගකඩ පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-බලතකගකඩ (i) - බලතකගකඩ
II(ආ)පනතයඩ.කක. වකජරතන009095207

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-බලතකගකඩ (i)-බලතකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - බලතකගකඩ
II(ආ)පනතයඑම.එම.ඩ.කක. මපණකකඩවර030270208

නත කකටමපත සමපහදක 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයකජ.ඒ.එල. අමරසර029799209

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල නත කකටමපත සමපහදක 

කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයඑම.ඩ. තලකරතන039080210

කලහප වහරමහරග අධතකෂ 

කහරයහලය-තසසසමහහරහම

වනජව සහකහර අධතකෂ 

(දකණ)කහරයහලය - ලණගමකවකහර
II(අ) පනතයකක.එච.ඒ. සරකසසන010431211

වනජව සහකහර අධතකෂ 

(දකණ)කහරයහලය-ලණගමකවකහර

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

තසසසමහහරහම
II(ආ)පනතයස. ජහකගකඩ036986212

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 රජකය කරමහනත ශහලහව - කකකකලකනනහව
II(ආ)පනතයට. එච. ස. කක. වකජකසසකර002152213

රජකය කරමහනත ශහලහව-කකකකලකනනහව ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය - රදගම
II(ආ)පනතයඑසස.කක.කක. පයසර032709214
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය-රදගම ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(ආ)පනතයප.එච.එසස. ජයතලක038772215

අපනයන කකෂකරම 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය - උඩනවර
II(අ) පනතයබ.ප.ඡ.ආර. කමහරතතග020845216

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය-උඩනවර අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය
II(ආ)පනතයආර.එච.එම.ආර.එසස. රතනහයක039026217

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කලගලල දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කලගලල
II(ආ)පනතයඑම. ගණකසසකර035008218

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කලගලල කහරමක වදහල - කලගලල
II(ආ)පනතයආර.ජ. ජයතලක038063219

කහරමක වදහල-කලගලල පහකදශය කලකම කහරයහලය - කලගලල
II(ආ)පනතයය.එන.ප. කපකරරහ039932220

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තමපකන පහකදශය කලකම කහරයහලය - හතරලයදද
II(අ) පනතයඩ.එම.ඒ.ජ. බතඩහ010544221

පහකදශය කලකම කහරයහලය-හතරලයදද පහකදශය කලකම කහරයහලය - තමපකන
II(ආ)පනතයඩබලව.ආර.කජ. බණඩහර032451222

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව - 

කපරහකදණය
II(අ) පනතයඩබලව.එච.එම. ජයවකම009207223
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අපනයන කකෂකරම 

කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කලගලල
II(ආ)පනතයඉකසඩ.ඒ.එම. යහසර031779224

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කලගලල කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය
II(අ) පනතයආර.එසස. රතජත039329225

වකදශ රකයහ පවරධන හහ සබසහධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ඉදකරම, ඉතජකනර කසසවහ, නවහස හහ කපකද 

පහසකම අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.ප.ය.එම. කසනරත029159226

ඉදකරම, ඉතජකනර කසසවහ, නවහස හහ කපකද 

පහසකම අමහතතහතශය-බතතරමලල

වකදශ රකයහ පවරධන හහ සබසහධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයජ.ප. කහසමචනද033405227

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වරකපටය පහකදශය  මනනකදදර කහරයහලය - 

වරකපටය
II(අ) පනතයඩ.ප.කක. කමතතහනනද037815228

පහකදශය  මනනකදදර කහරයහලය-වරකපටය පහකදශය කලකම කහරයහලය - වරකපටය
II(ආ)පනතයඑසස.ව.ආර. නල  කම042074229

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල දසසතක මනනකදදර  කහරයහලය - කකකළඹ 

05
II(අ) පනතයඩබලව.එම.එන.කක. ජයමපත028990230

දසසතක මනනකදදර  කහරයහලය-කකකළඹ 05 කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයකජ.ප. කජදතවතශ039949231

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 සමහගම කරජසසටහර කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 10
II(අ) පනතයඑසස.එම.එසස. ධනපහල002869232
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සමහගම කරජසසටහර 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(අ) පනතයඑසස.ඒ.එච.කජ. කමහර038936233

කගකවජන සතවරධන 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව - 

නකගකගකඩ
I පනතයඊ.කක. ජයතතග026843234

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ කගකවජන සතවරධන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඑච.ඩ.එසස. ලතකහනහථ034093235

ශ ලතකහ මනනකදදර 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(ආ)පනතයකක. ගමකග038963236

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 ශ ලතකහ මනනකදදර කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 05
II(ආ)පනතයඑසස.එච.ප.එසස. ආනනද041075237

වහරමහරග ඉතජකනර 

කහරයහලය-කපකකළකනනරව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

හඟරකකගකඩ
II(අ) පනතයජ.ඒ.කජ. කපකරරහ010181238

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-හඟරකකගකඩ

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - 

කපකකළකනනරව
II(ආ)පනතයට.එච.එම. පයතකර039929239

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඑම.එසස. ජයනත007867240

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයබ.කක.එල. රතජත016431241
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.ආර.ය. වරවරධන029283242

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඩ.ස. සනල045677243

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඑච.එච. කරදහන004016244

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඩ.එම.කක.කජ. බණඩහර034530245

වකදශ කටයත අමහතතහතශය-කකකළඹ 01 ජහතක උරමයන පළබද අමහතතහතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑන. කසදමතලක009497246

ජහතක උරමයන පළබද 

අමහතතහතශය-බතතරමලල

අධතහපන පකහශන කදපහරතකමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.එම.ඒ. කපකරරහ014111247

අධතහපන පකහශන 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමහතතහතශය - කකකළඹ 01
I පනතයඵච.බ. චනදලහල041286248

වහණජ කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02 අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයප. ඒ. නනදන017004249

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඩබලව.ජ.එන. කපසමසර027889250
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07 වහණජ කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 02
II(ආ)පනතයඑසස.ඩබලව. අකබරතන037188251

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කදහවල දරගහනගර ජහතක අධතහපන වදතහපඨය - 

අලතගම
II(ආ)පනතයඩ.ඩ. කලකසසකර017790252

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07 පහකදශය කලකම කහරයහලය - කදහවල
II(අ) පනතයඒ.ඒ.ඩ. කසනරත033451253

දරගහනගර ජහතක අධතහපන 

වදතහපඨය-අලතගම

වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයකජ.ප.කක.එන. කමහර037372254

සයනල ජහතක අධතහපන 

වදතහපඨය-කවයනකගකඩ

සමපකහර හහ අභතනතර කවළඳ 

අමහතතහතශය, - කකකළඹ 02
I පනතයඒ.ඒ.එසස.ආර. අමරසතහ030085255

සමපකහර හහ අභතනතර කවළඳ 

අමහතතහතශය,-කකකළඹ 02

සයනල ජහතක අධතහපන වදතහපඨය - 

කවයනකගකඩ
II(ආ)පනතයඊ. ඒ. ස. ප. එදරසතහ036892256

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජහතක කභකතක සපලසම කදපහරතකමනතව 

- බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.ඒ.එන. ආරයදහස030275257

ජහතක කභකතක සපලසම 

කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩ. කරණහපහල036729258

වපවල කරමහනත අමහතතහතශය-කකකළඹ 02 කශසෂසඨහධකරණය - කකකළඹ 12
II(අ) පනතයජ.ඒ. දයහරතන002844259
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කශසෂසඨහධකරණය-කකකළඹ 12 වපවල කරමහනත අමහතතහතශය - කකකළඹ 

02
II(ආ)පනතයකක.ඩ.ජ. සකමදරතන054464260

උතර මපද පළහත නකයදජත සරකවයර 

ජනරහල කහරයහලය-අනරහධපර

දසසතක කමකර කහරයහලය - අනරහධපර
II(ආ)පනතයඒ.එසස. ආරයසතහ031371261

දසසතක කමකර කහරයහලය-අනරහධපර උතර මපද පළහත නකයදජත සරකවයර 

ජනරහල කහරයහලය - අනරහධපර
II(ආ)පනතයඑම. ජ.ඩබලව. මලවතතකග041742262

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කමකනරහගල පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

කමකනරහගල
II(අ) පනතයකක.ප.ප. තලකරතන021216263

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-කමකනරහගල

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කමකනරහගල
II(ආ)පනතයකක.එම.ය.ආර කකදනහර030909264

පහකදශය කලකම කහරයහලය-බතතල පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - බතතල
II(ආ)පනතයආර.එම. කපසමදහස034484265

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-බතතල පහකදශය කලකම කහරයහලය - බතතල
II(ආ)පනතයබ.ඩබලව. ආරයපහල039044266

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව - 

නකගකගකඩ
II(අ) පනතයඑච.ඒ.බ. බපසල කපකරරහ008782267

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඑච.එම. ආරයදහස024521268
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 

07

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩ.ඒ.එසස.ප. දසහනහයක003528269

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(අ) පනතයකජ.ප.ජ. සරනමල008773270

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය - කකකළඹ 10
II(අ) පනතයප.එම.ඩබලව.ප.ඩ. දසහනහයක004791271

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩ.ආර.ය.ආර. ජයලත008435272

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයප.ව.ය. ජයතසසස007055273

2013/01/03 දන සට 

කයහතමක කව.

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයබ.ඒ.එම. බහලසරය008499274

2013/01/03 දන සට 

කයහතමක කව.

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑන.එසස.ආර.එසස. නහනහයකකහර016535275

2013/01/08 දන සට 

කයහතමක කව.

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයකක. එන. වලපටකග031326276

2013/01/08 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
II(ආ)පනතයඅය.ජ. සමරවර045653277

2013/01/08 දන සට 

කයහතමක කව.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව.ඩ.ආර. පනහනද009206278

2013/02/18 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඩ.ස.ප. වකජසනදර048530279

2013/02/18 දන සට 

කයහතමක කව.

පවහහන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව. අරණ ශහනත007279280

2013/02/18 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පවහහන අමහතතහතශය - කකකළඹ 10
II(අ) පනතයකක.ට.එසස. උදයසර009783281

2013/02/18 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආහහර කකකමසහරසස  කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 02
II(අ) පනතයඩබලව.කක. ශහනත කමහර003289282

2013/02/27 දන සට 

කයහතමක කව.

ආහහර කකකමසහරසස  

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයජ.එල. සනල රතජත005626283

2013/02/27 දන සට 

කයහතමක කව.

ආහහර කකකමසහරසස  

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයජ.ඩ. පදමසර කපකරරහ002674284

2013/03/01 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආහහර කකකමසහරසස  කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 02
II(ආ)පනතයකක.ජ.ආර. වකජවරධන050000285

2013/03/01 දන සට 

කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ 

10
II(අ) පනතයඑසස. අකබවකමසතහ010476286

2013/03/17 දන සට 

කයහතමක කව.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(ආ)පනතයඑසස.එච.ජ. ද සලවහ036230287

2013/03/17 දන සට 

කයහතමක කව.

නකයදජත ඉඩම කකකමසහරසස 

කහරයහලය-  කදබරවපව

පහකදශය කලකම කහරයහලය - 

තසසසමහහරහම
II(අ) පනතයඑසස.එම. වමලරතන021948288

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තසසසමහහරහම නකයදජත ඉඩම කකකමසහරසස කහරයහලය - 

  කදබරවපව
II(ආ)පනතයකක.ජ.ඒ. නමල023283289

කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථහනය-කතලජජවල

කරද පරකයෂණ මධතසසථහනය - තහකගකඩ
II(අ) පනතයආර.ජ.එල. වරසර009628290

කරද පරකයෂණ මධතසසථහනය-තහකගකඩ කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථහනය - 

කතලජජවල
II(අ) පනතයඑච.ආර. දයහරතන022185291

කගකවජන සතවරධන 

කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

දසසතක මනනකදදර  කහරයහලය - කකකළඹ 

05
I පනතයඩබලව.ඒ.එල. කහසමදහස024539292

දසසතක මනනකදදර  කහරයහලය-කකකළඹ 05 කගකවජන සතවරධන කදපහරතකමනතව - 

කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයය.ආර.ප. වමලසරය039469293

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කළතර වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑල.ඩ.ඒ. කරදහන010280294

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
I පනතයකක.එම. පනහනද026438295
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12 රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය - කකකළඹ 03
II(ආ)පනතයඑසස.එසස.ආර.එන. පදප කමහර029002296

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

බසසනහහර කළහප 11 කමකර කහරයහලය - 

පහනදර
II(ආ)පනතයඑසස.ඩ.ඩබලව. ජයරතන029162297

බසසනහහර කළහප 11 කමකර 

කහරයහලය-පහනදර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කළතර
II(ආ)පනතයඑම. ආනනද රතනවර030227298

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07 පහකදශය මනනකදදර (කපසසබලව 

II)කහරයහලය - කමකරටව
II(අ) පනතයට. ඒ. එම. සරවරධන010244299

පහකදශය මනනකදදර (කපසසබලව 

II)කහරයහලය-කමකරටව

වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07
II(ආ)පනතයඑම.එච.අය.කක. මලවපනන039952300

දසසතක කලකම කහරයහලය-කරණලගල කදවහව වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය - 

ගකලකවල
II(අ) පනතයස.ඒ. වකමසරය006815301

කදවහව වහරමහරග කළමනහකරණ 

අතශය-ගකලකවල

දසසතක කලකම කහරයහලය - කරණලගල
II(ආ)පනතයඑම.ආර.ප. රතජත039867302

කලහප වහරමහරග අධතකෂ 

කහරයහලය-කපකකළකනනරව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

හඟරකකගකඩ
II(අ) පනතයඩ.එම. ඒකනහයක010999303

ශ ලතකහ ජහතක වනජව  පරකයෂණ හහ 

පහණ කකනදය-ගරතකල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය - 

කපකකළකනනරව
II(ආ)පනතයඒ.එල.ප. කලකකකග031906304
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-හඟරකකගකඩ

ශ ලතකහ ජහතක වනජව  පරකයෂණ හහ 

පහණ කකනදය - ගරතකල
II(ආ)පනතයඑච.ජ. සනල හතරසතහ036646305

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වලගමව පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

වපලලවල-හතකතකටඅමණ
II(ආ)පනතයඒ.එම. චමනද කමහර030032306

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-වපලලවල-හතකතකටඅමණ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - වලගමව
II(ආ)පනතයඩ.එම.ඒ. කමහර036529307

මදල හහ කමසමපහදන 

අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ජහතක කඩහ වවදත ආයතනය - කකකළඹ 

07
II(අ) පනතයඒ.ඩබලව. දසහනහයක009175308

ජහතක කඩහ වවදත ආයතනය-කකකළඹ 07 මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය - 

කකකළඹ 01
II(අ) පනතයඒ. අතකකදරල009969309

පපලලට සතරකෂණ කසසවය-ගනකනදරව පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - 

හහරසසපතතව
II(අ) පනතයඩබලව.එම.ය. වකජ සනදර008824310

පහකදශය මනනකදදර 

කහරයහලය-හහරසසපතතව

පපලලට සතරකෂණ කසසවය - ගනකනදරව
II(ආ)පනතයඑම.ජ.එම.ප.කක. ජයසතහ033420311

පපලලට සතරකෂණ කසසවය-ගනකනදරව පශ වමරශන මධතසසථහනය - කණඩසහකල
II(ආ)පනතයඑල.කක.එන. කකකඩතවකක013356312

පශ වමරශන මධතසසථහනය-කණඩසහකල පපලලට සතරකෂණ කසසවය - ගනකනදරව
II(ආ)පනතයඊ.එම.ය.ඒ. ගණරතන040393313
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