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,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2014 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රජෙ  භාෂා ප$ව
තක ෙසේවය, ' ලංකා ෙතොර+� හා ස-.ෙ/දන තා1ෂණ ෙසේවය,  

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය,' ලංකා රජෙ  4ස්තකාලයා5ප6 ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, 

ඒකාබ�ධ $ය7� ෙසේවය. 
 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2014.01.01 ,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 සථ්ානෙ> 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/a- �ලධරෙයbට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL cdeවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මfඩල මg1 ද අභ�1තර මා0 

ah/ සඳහා �ෙයෝග �bGකර ඇGන/ එdM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

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

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

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

ඉ(iම  ස/බ1ධෙය1 වැmnර උපෙදස ්ලබා ගැ6ම මැනS.  

 
 

COM2/TRANS/03/2014  2013.10.03 



04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ ahෙ/M මා0@/ කIeව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාoය, 

2013.06.17 ,නැ; අංක 01/2013 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

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

සැලැස්Sය �� ෙL. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයbට 2013.12.31 ,න ද&වා ක( 

දමන ලද sට ඉහතM �bG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයbට නැවත 2014 

වා3\ක ස්ථාන මා0 �ෙයෝග මg1 ෙවනG ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එdM ෙපර සථ්ාන 

මා0 �ෙයෝගය බල රdත වන බව සලක1න. 
 

05.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාoෙයd ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පoපාoක h; (කාfඩ අංක 1) d 

XVIII ප�~ෙlදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව හා ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 d 6.2 d සඳහ1 

ක0� ප�, තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(i/ c�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 කIeෙL අවධානයට ෙයො8 @ 

 ෙනොමැGෙG න/ පමණ& වා3\ක සථ්ාන මා0 ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කIeව ෙවත ක0� ඉ,�පG කළ 

හැaය. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභා ෙ(ක/ෙ) අංක PSC/APL/07/14/2013 හා 2013.09.13 ,නැ; 

kcෙයd �ෙයෝග අHව වා3\ක සථ්ාන මා0 සමාෙලෝචන කIe �රණය ලබා Mෙම1 ප�ව නැවත 

-nකරH ලබන අNයාචනා ස/බ1ධෙය1 රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 �රණ ලබා Mෙම1 

අන�0ව ඉ,�පG කරH ලබන අNයාචනා, n& ගැනSk ෙහෝ ෙදපා3තෙ/1� පධා61ෙ) �3ෙශ මත 

වා3\ක සථ්ාන මා0 �රණ �යIත ,ෙන1 ප�වට ක( දමH ෙනොලැෙ+. වා3\ක ස්ථාන මා0 

ස/බ1ධෙය1 � අNයාචනාවකට රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 ලබා n1 �රණය1, එ� �රණ 

FයාGමක @ම වලකාලන �ෙයෝගය& ෙනොමැ; න/ වහාම FයාGමක කල ��ය.  
 

06. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයd ආද3ශ ආකෘ; පතය& (ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා/04) ෙ/ සමග අ8ණා 

ඇත. ඉ(i/ ස/බ1ධෙය1 සලකා බැiමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ:;�ප< 

2013.10.21 >නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. (අයn/ පතය සකස් ahෙ/M එකම ෙකොළෙ> 

ෙදපසම භාSතා කර1න) එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(i/ c�බඳව සලකා ෙනොබලන බවද අදාල 

�ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද ස්ථානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 සඳහ1කර ඇ; 

ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයn/පG සලකා ෙනොබලන බවද 

ද1වI. 
 

07. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 cටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාh1, 

අBපාC6කය- පැEෙණන ෙත1 රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාh භාරගැ6මට 

හැa වන ෙසේ 8දා හැhමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;යa1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -oන �ලධාh1 ස/බ1ධෙය1 01/2013 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැa බවද 

ද1වI. 

 

ෙ&.@.�.එ/.ෙ�.ගමෙ), 
ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 



 

2014 වා�	ක ස්ථාන මා��� ස�බ�ධෙය� සමාෙලෝචන ක��ව ෙවත කර� දැ"�ෙ� ඉ$%� පතය 
                                                            

තන(ර හා ප�*ය 
 
 

ඉ-මානව ස�ප, අංකය 
     (ඒ.ෙසේ.අ.ජ.ෙ� මා�� 

    ෙ�ඛණෙ� ෙසේවක අංකය) 

 

 

අ.      ෙපෞ3ග5ක ෙතොර(� 
 

ආ.      ෙසේවා ෙතොර(� 
15. ඒ.ෙසේ.අ.ජ.ෙ< ප,�� 5=ෙ> අංකය:- 

16. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානය:-  17. ෙසේවා සථ්ානය =BC නගරය:- 

18. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානයට වා�තාකල Fනය :- 
                        YYYY/MM/DD 

19. ව�තමාන ෙසේවා ස්ථානෙ> ෙසේවා කාලය :- (2013.12.31 Fනට) 

       අM…………මාස…………Fන……… 

20. ප*ලාභ ලබන ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවය කර      
      *ෙQ ද? (Sයමනාප) 

 

 
 
 
21. රජෙ> ෙසේවෙ>  
      T�ව ෙසේවා  
      ස්ථාන 

ෙසේවා සථ්ානය 
ෙසේවා කාලය 

Uට ද"වා 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

                
 
 
 
 

ඒ.ෙසේ. /වා.ස්.මා. /04 

01. VලW� සමග නම:- 
 

 

02. උප� Fනය:- 
     YYYY/MM/DD 

03. වයස:- (2013.12.31 Fනට) 

අM.............මාස..............Fන.............. 

04. ජා*ක හැYZ�ප, අංකය:- 
      

05.  ස්[/T�ෂ භාවය:- 
 

06.  ස්]ර 5=නය:- 
 
 
 
 

07. තාවකා5ක 5=නය:-                
 
 
 

08. Yරකථන අංකය 
කා�යාලය:-                              
 
ෙපෞ3ග5ක:- 

09. ^වාහක අ^වාහක    
      බව:- 

 10. කලතයාෙ< නම:- 
 
 

11.  කලතයාෙ< _`යාව හා ෙසේවා සථ්ානය:-       
            
 

12. ද�ව� ගණන 
 
 
 
 

13. ඔM�ෙ< වයස:- 
 
 
 
 
 
 

14. ඉෙගZම ලබන පාසැල :- 



 
ඇ.     ස්ථාන මා� ඉ$cම =dබඳ ෙතොර(� (අදාළ ෙකො�ෙg √ ලWණ ෙයොද�න) 

 
22 වා�	ක සථ්ාන මා� අයY� කර      ඇත 

                                                   නැත 

 ස්ථාන මා� ලැj *ෙQන� එම ෙසේවා සථ්ානය 
 
......................................................................................  

 
23. සමාෙලෝචන ක��ව මl� අෙm"	ත nරණය 

 

 ස්ථාන මා�ව අවලංo `pම 
  

ස්ථාන මා�ව සංෙශෝධනය කල r(/ නව සථ්ාන මා� �ම" ලබා Fය r( 
ෙසේවා සථ්ාන 
 
1....................................................................................  
 
2.................................................................................... 
 
3.................................................................................... 

 සංෙශෝධනය `pම 
 

 

නව ස්ථාන මා�ව" ලබා ගැsම  

 
 

24. ඉFtප, `pමට ඇ* ක�� 
 

 

 
 
ඉහත ද"වා ඇ* ෙතොර(� Uය$ල සතu හා vවැරF බව පකාශ කර�. 
 
................................                                                                               ................................ 
         Fනය                                                                                                        අ,සන 

 
 
ඈ.     අමාතuාංශ/ ෙදපා�තෙ��( පධාvයාෙ< v�ෙ3ශය:- 

 
         

 

� ඉහත නම සඳහ� vලධාtයාෙ< 2014 වා�	ක ස්ථාන මා��� ස�බ�ධෙය� සමාෙලෝචන ක��ව ෙවත ක�� 

දැ"�ෙ� ඉ$%� පතය v�ෙ3ශ කර ඉFtප, කර�. 

 
 
 
 
 
    ................................                                                                               ................................ 
            Fනය                                                                                                        අ,සන 

                                                                                                                                     vල Vදාව 
 
 

 

 
 

 
 
 

 











වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම 

කපරයපලය-මහකඹකකඩවල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ආනමඩව
I පනතයඑන. දලලඩවක0360701

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ආනමඩව පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

මහකඹකකඩවල
II(ආ)පනතයඒ.එච.එම.ප.බ. දසපනපයක0417562

අධධපපන අමපතධපතශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයප.ඩ. සමත චනදලපල0073063

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතධපතශය 

- දකලළඹ 03
II(අ) පනතයඒ.ඒ.ය. අමරසතහ0316444

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 03

අධධපපන අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයය.ප.එන. දහහමචනද0380115

දදශය වවදධ අමපතධපතශය-දකලළඹ 08 වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
I පනතයඑච.එච. වමලසර0047826

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල දදශය වවදධ අමපතධපතශය - දකලළඹ 08
II(අ) පනතයදජ.ව.එසස. තලකලපල0476487
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

ජලසමපපදන හප ජලපපවහන අමපතධපතශය - 

නපවල
II(අ) පනතයවය.එසස. වකමසතහ0069078

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය-දකලළඹ 10 දමමටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(අ) පනතයජ.ඩ. ගණරතන0081139

දමමටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 05

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව.ජ.ඒ. සමරවර01037110

ජලසමපපදන හප ජලපපවහන 

අමපතධපතශය-නපවල

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය - දකලළඹ 

10
II(ආ)පනතයදක.දජ.ඩ. පනපනද03786511

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය-දකලළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
I පනතයප.එන. දපදරරප00685612

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-ගමපහ පපදදශය දලකම කපරයපලය - කටපන
II(අ) පනතයඑසස.ඒ. මහනද00921113

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

තපකෂණ  පරදයෂණ හප පරමපණක 

බලශකත අමපතධපතශය-දකලළඹ 03

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය - දකලළඹ 

10
II(ආ)පනතයදක.ට. මපදදවල03791314

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කටපන තපකෂණ  පරදයෂණ හප පරමපණක 

බලශකත අමපතධපතශය - දකලළඹ 03
II(ආ)පනතයඑච.ඒ.එන.ප. දහටටආරචච04156415

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - ගමපහ
II(ආ)පනතයබ.ඒ. කරණපරතන04735116

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධපපන අමපතධපතශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඒ.ඒ. කලවතශ00271117

ජපතක දලඛනපරකෂක 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 07

අධධපපන අමපතධපතශය - බතතරමලල
I පනතයදක.ඒ.ඩබලව.එසස. වමලවර01331518

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

කමකර හප කමකර සබඳතප අමපතධපතශය 

- දකලළඹ 05
II(අ) පනතයආර. දමමහනරපජප01475919

කමකර හප කමකර සබඳතප 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

ජපතක දලඛනපරකෂක දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඑච.ඒ.ආර.අය. දහටටආරචච03922320

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දකවවලල දගලවජන සතවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මපතර
I පනතයඩබලව. ධරමදසහන00282521

දගලවජන සතවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මපතර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දකවවලල
II(අ) පනතයඑම.එන.එච. ධරමසර00931322

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-දඹලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - දඹලල
II(අ) පනතයඒ.එම.ජ. අදබදකමන බණඩප01104923

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දඹලල පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - දඹලල
II(ආ)පනතයඒසස.දක. දකලළදඹගදර03782324

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 අධධපපන පකපශන දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයදක. අදබසනදර00932825
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධපපන පකපශන 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(ආ)පනතයඑච.එම.ස.බ ජයශපනත02904826

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වලසසමලල දගලවජන සතවරධන දසසතක කපරයපලය - 

හමබනදතලට
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ. දසමමපපල00937027

දගලවජන සතවරධන දසසතක 

කපරයපලය-හමබනදතලට

පපදදශය දලකම කපරයපලය - වලසසමලල
II(අ) පනතයඑල.ප. සමන02977628

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ. කරණපරතන02346629

දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ. දපහමදපස04141430

දසසතක දලකම කපරයපලය-පතතලම දසප වන නළධපර කපරයපලය - පතතලම
II(අ) පනතයඩබලව.එසස.ඒ. ලකෂසමන00700931

දසප වන නළධපර කපරයපලය-පතතලම දසසතක දලකම කපරයපලය - පතතලම
II(අ) පනතයඑසස.එම. දපමසර01035932

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය
I පනතයදක.ඒ.එසස.එම.ඩබලව. දකලඩකපර00563433

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය දරජසසටපර ජනරපල දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයආර.ප.එල. රපජපකෂ01584434
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දරජසසටපර ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩ.ප.එසස. පතරණ03322035

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

සවල ආරකෂක දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 01
II(ආ)පනතයඒ.දක.එන.ආර. ජයදසහකර00616336

රපජධ ආරකෂක හප නපගරක සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයදක.ඒ. දපහමරතන01188237

සවල ආරකෂක දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 

01

රපජධ ආරකෂක හප නපගරක සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 03
II(ආ)පනතයඡ.දඡ.එන. පෂසපකමපර02659438

සතසසකකතක හප කලප කටයත 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

සමපජ දසහවප දදපපරතදමනතව - 

නදගදගලඩ
II(අ) පනතයඊ.ප.ඒ. චනදසර00924239

සමපජ දසහවප දදපපරතදමනතව-නදගදගලඩ සතසසකකතක හප කලප කටයත අමපතධපතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයප. ප. අතතනපයක02650640

පපදදශය දලකම කපරයපලය-රඹකකන දගලඩනවගල  දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයප.ජ.එන.ප. රපජපකෂ00959941

දගලඩනවගල 

 දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - රඹකකන
II(අ) පනතයප. ජයතලක බණඩප03017942

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

රජදය කරමපනත ශපලපව - දකලදලලනනපව
I පනතයඩබලව.ඒ.බ.දක. වකමසතහ00680743
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

රජදය කරමපනත ශපලපව-දකලදලලනනපව මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව. ඒ. නහපල03735444

ධවර හප ජලජ සමපත 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 10

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච. ආර. කමලසර00830845

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල ධවර හප ජලජ සමපත දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 10
II(අ) පනතයඩබලව. ජයවරධන00876046

ඛනජ දතල කරමපනත 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 07

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

අමබලනදගලඩ
II(අ) පනතයට. ඒ. එසස. දසමමචනද00979847

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අමබලනදගලඩ ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය - පපනදර
II(ආ)පනතයය.එල. ගජනත03319648

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය-පපනදර ඛනජ දතල කරමපනත අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයස.දක. වදරසසකර03902749

අපනයන කකෂකරම 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය - කකගලල
II(අ) පනතයය.ආර. රණවර00832150

කකෂකරම දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය අපනයන කකෂකරම දදපපරතදමනතව - 

දපරපදදණය
II(අ) පනතයදජ. දහටටවතත02403751

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය-කකගලල කකෂකරම දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
II(අ) පනතයආර.එසස. රතජත03932952
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-මගමව පපදදශය දලකම කපරයපලය - නපතතනඩය
II(ආ)පනතයඑච.දක. වදධපරතන03022353

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නපතතනඩය දසසතක කමකර කපරයපලය - මගමව
II(ආ)පනතයඑම.එම.ය. පෂසපකමපර04959454

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

වරපය හප මහපමපරග අමපතධපතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඒ.එල.ආර. පදමසර00709355

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයජ.එම.ප.ඒ. වකමසතහ03057856

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

අධකරණ අමපතධපතශය - දකලළඹ 12
II(අ) පනතයබ.ජ. අදබවකම00717157

අධකරණ අමපතධපතශය-දකලළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ.ආර. වසනත කමපර04995158

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අඹනඟඟ 

දකමරදළහ

පපදදශය දලකම කපරයපලය - මපතදල
II(ආ)පනතයදක.ඒ.ප.ජ. බණඩපර00257959

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මපතදල පපදදශය දලකම කපරයපලය - යටවතත
II(ආ)පනතයආර.ජ. වසනත කමපර03815160

පපදදශය දලකම කපරයපලය-යටවතත පපදදශය දලකම කපරයපලය - අඹනඟඟ 

දකමරදළහ
II(ආ)පනතයඑච.එම.ට.එසස. බණඩපර03920661
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 02
I පනතයඩ.ට.දක. දපදරරප01963162

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඒ.එන. පනපනද03111463

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 08 නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(ආ)පනතයස.ය. රපජපකෂ00875164

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 රජදය මදණ දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 

08
II(අ) පනතයඑච.ඒ.එන. ආරයදපස03027565

ජපතක බදධමය දදපල කපරයපලය-දකලළඹ 

10

දමමටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඑච. දක. චනදදසමම00561966

දමමටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 05

ජපතක බදධමය දදපල කපරයපලය - 

දකලළඹ 10
II(ආ)පනතයජ.ව.ප. ශපනත03847767

දගලවජන සතවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය - 

තඹතදතගම
II(ආ)පනතයආර.ඩ.එල. ජයතලක00659168

සහකපර සමකදධ දකලමසපරසස 

කපරයපලය-තකණපමලය

දගලවජන සතවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
II(ආ)පනතයඩබලව.එන.ආර.ප. නලවර04665169

ඉඩම නරවල කරදම 

කපරයපලය-තඹතදතගම

සහකපර සමකදධ දකලමසපරසස කපරයපලය - 

තකණපමලය
II(ආ)පනතයආර.ප.එසස. පයනත05694170
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-තරකදකමවල පපදදශය දලකම කපරයපලය - දපලතවල
II(අ) පනතයඑසස. කලතතගන00981771

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දපලතවල පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

තරකදකමවල
II(අ) පනතයඑසස. අලගතදරය03026372

කලපප වපරමපරග අධධකෂ 

කපරයපලය-අනරපධපර

දසප වන නළධපර කපරයපලය - අනරපධපර
II(අ) පනතයට.ඡ. ආරයරතන00900973

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අනරපධපර කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය - 

අනරපධපර
II(අ) පනතයඩ.එච. ධරමපපල02177274

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතධපතශය,-දකලළඹ 07

ඛනජ දතල කරමපනත අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 07
I පනතයදක.ඩබලව.ට. ජයදසහන02222575

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය-දකලළඹ 10 බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතධපතශය, - දකලළඹ 07
II(අ) පනතයඒ.එම.ට. බණඩප03097176

ඛනජ දතල කරමපනත 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 07

ආරථක සතවරධන අමපතධපතශය - දකලළඹ 

10
II(ආ)පනතයආර.ඒ.එසස.අය. රණසතහ04004177

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-කකගලල දසසතක අපනයන කකෂකරම කපරයපලය - 

කකගලල
II(ආ)පනතයඩ.එම.ආර. ශපනත කමපර00983178

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කපරයපලය-කකගලල

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

කකගලල
II(අ) පනතයඩබලව.එම.ඒ. වකමසතහ01005779
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

වවවල කරමපනත අමපතධපතශය - දකලළඹ 

02
I පනතයඑසස.ප. චනදසර00275680

2014/01/15 දන සට 

කයපතමක දව.

වවවල කරමපනත අමපතධපතශය-දකලළඹ 02 මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඅය. ජයරතන00303681

2014/01/15 දන සට 

කයපතමක දව.

වදදශ කටයත අමපතධපතශය-දකලළඹ 01 රපජධ කළමනපකරණ පතසතසසකරණ 

අමපතධපතශය - බතතරමලල
I පනතයදජ. ගණදසහකර00798482

රපජධ කළමනපකරණ පතසතසසකරණ 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමපතධපතශය - දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව. ගපමණ03137683

කඩප අමපතධපතශය-දකලළඹ 07 කමකර හප කමකර සබඳතප අමපතධපතශය 

- දකලළඹ 05
II(අ) පනතයස. දහටටආරචච01062084

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 කඩප අමපතධපතශය - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඅය.එම.ඩබලව. පතරණ02513485

කමකර හප කමකර සබඳතප 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(ආ)පනතයඑසස. රණසතහ03088886

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දපලලගහදවල දමමටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(අ) පනතයඑච.ඒ.ජ. සමරසතහ01052487

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

දපලලගහදවල
II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ආර.ඒ.    දපදරරප02667588
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දමමටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 05

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑන.ජ. කරණප               දසහන05822789

බජ සහතක කරදම පපදදශය 

කපරයපලය-කණඩසපදල

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය - මහනවර
II(අ) පනතයඩ.එම. ධනදසහකර බණඩප00908590

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය-මහනවර බජ සහතක කරදම පපදදශය කපරයපලය - 

කණඩසපදල
II(අ) පනතයඑම.ජ.ඒ. ජයලත01532991

රජදය කරමපනත ශපලපව-දකලදලලනනපව මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයආර.එසස.ඩ.ස. රපජපකෂ00564892

2014/04/21 දන සට 

කයපතමක දව.

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

රජදය කරමපනත ශපලපව - දකලදලලනනපව
II(අ) පනතයඑච.ඩ.එන.ස. ගණදසහකර00997193

2014/04/21 දන සට 

කයපතමක දව.

ජපතක උරමයන පළබද 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයට. දගලඩගමව03630394

2014/04/28 දන සට 

කයපතමක දව.

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

ජපතක උරමයන පළබද අමපතධපතශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ආර.ඒ. සමත04564595

2014/04/28 දන සට 

කයපතමක දව.

දසප වන නළධපර කපරයපලය-මහනවර පශ පරදයෂණ කපරයපලය - ගනදනමරව
II(ආ)පනතයදක.ඒ.ආර. කමපර00998896

පශ පරදයෂණ කපරයපලය-ගනදනමරව දසප වන නළධපර කපරයපලය - මහනවර
II(ආ)පනතයව.ජ.ඩ. ආනනද02450997
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වදදශ කටයත අමපතධපතශය-දකලළඹ 01 රජදය මදණ දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 

08
I පනතයඅය.ප. ගණතලක01049898

ධවර හප ජලජ සමපත සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 10

වදදශ කටයත අමපතධපතශය - දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඑච.ඒ.  දපමතලක01063599

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 08 ධවර හප ජලජ සමපත සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 10
II(අ) පනතයඑසස.දක.දක. ජයමපනන032240100

කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය-ගපලල දගලවජන සතවරධන දසසතක කපරයපලය - 

ගපලල
II(අ) පනතයඑන. කලනසරය007744101

දගලවජන සතවරධන දසසතක 

කපරයපලය-ගපලල

කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය - 

ගපලල
II(අ) පනතයව.ස.දක.දක වතපනදග030563102

සතතව නදරමධපයන කපරයපලය-දකලළඹ 02 පපදදශය දලකම කපරයපලය - දහමමපගම
II(ආ)පනතයට.එච.එන. කරණපරතන005017103

පරසර හප පනරජනනය බලශකත 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමපතධපතශය - දකලළඹ 01
II(අ) පනතයබ.ඒ.එම. බපලසරය008499104

වදදශ කටයත අමපතධපතශය-දකලළඹ 01 සතතව නදරමධපයන කපරයපලය - දකලළඹ 

02
I පනතයප.එච.දක. රපමනපයක014843105

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දහමමපගම පරසර හප පනරජනනය බලශකත 

අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ට.ප. දපදරරප032987106
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-මපතදල අඩව වන නළධපර කපරයපලය - නපඋල
II(අ) පනතයඩබ.එම.ජ.එසස. බණඩපර009212107

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය-මපතදල වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - මපතදල
II(ආ)පනතයඑන.ඒ. ධරමපපල010412108

අඩව වන නළධපර කපරයපලය-නපඋල දසසතක මනනදදමර කපරයපලය - මපතදල
II(ආ)පනතයඒ.ජ. උකකබණඩප017946109

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(අ) පනතයඑච. එම. සභසර009135110

දගලවජන සතවරධන 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 07

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව.ඒ.ප. දපදරරප026370111

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 ජනමපධධ හප පවකතත අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ඩ.ඒ. කෂපනත026777112

ජනමපධධ හප පවකතත අමපතධපතශය-දකලළඹ 

05

දගලවජන සතවරධන දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඩ.ඩ.එසස. නපනයකකපර029503113

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-මපතදල පපදදශය දලකම කපරයපලය - රතදතලට
II(අ) පනතයඑච.ජ. කමපරසතහ009734114

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පලදලදපලල පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - මපතදල
II(ආ)පනතයඑන.ජ.එසස.ආර. ධරමසර038149115

පපදදශය දලකම කපරයපලය-රතදතලට පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

පලදලදපලල
II(ආ)පනතයඡ.ඡ.එන. ගණවරධන038912116
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක දලකම කපරයපලය-ගපලල රහණ ජපතක අධධපපන වදධපපඨය - 

අකමමන
II(අ) පනතයඒ. ගණතලක029070117

රහණ ජපතක අධධපපන 

වදධපපඨය-අකමමන

දසසතක දලකම කපරයපලය - ගපලල
II(අ) පනතයදක. එසස. පයතක038066118

දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

අධධපපන අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයදක.දක. දගයතමසර026443119

අධධපපන අමපතධපතශය-බතතරමලල දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 05
II(අ) පනතයඑච.ආර.ය. වරවරධන029283120

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-බබල වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - බබල
II(ආ)පනතයදක.එච.එම. කරණපරතන007727121

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-බබල පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - බබල
II(ආ)පනතයආර.එම. ධරමදසහන009992122

වවවල කරමපනත අමපතධපතශය-දකලළඹ 02 වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.ප.එම. පදමසර009056123

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය-බතතරමලල වවවල කරමපනත අමපතධපතශය - දකලළඹ 

02
II(ආ)පනතයඑල.දක.එන.ආර. දපදරරප009568124

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයස.එසස. බදදදකමරපළ022024125
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ඌව පරණගම පපදදශය දලකම කපරයපලය - නවරඑළය
II(ආ)පනතයඑච.ඒ.ස. පෂසපකමපර015642126

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නවරඑළය පපදදශය දලකම කපරයපලය - ඌව 

පරණගම
II(අ) පනතයආර. එම. ජනදපස047802127

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය-බතතරමලල සළ අපනයන දභමග පවරධන අමපතධපතශය 

- බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.එම.ප.ඒ.ඒ. සතජව009943128

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයදජ.එම. දජ.එසස කශපනත026655129

සළ අපනයන දභමග පවරධන 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඒ.දක.ඩ.ප. මදහහෂස036557130

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ඉතගරය කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතධපතශය 

- දකලළඹ 03
II(අ) පනතයඑච.එසස. පෂසපකමපර011440131

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 03

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ඉතගරය
II(අ) පනතයජ. ට. සමනසර036836132

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නවරගමපලපත 

-නවදගනහර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - මධධම 

නවරගම පළපත
II(ආ)පනතයදජ.එම.ඩ.එසස. කමපර010612133

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මධධම 

නවරගම පළපත

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

කහටගසසදගලය
II(ආ)පනතයඑච.බ.ප. වසනත කමපර026431134
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම 

කපරයපලය-කහටගසසදගලය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - රඹකව
II(ආ)පනතයදඡ. කලරතන031937135

පපදදශය දලකම කපරයපලය-රඹකව නත දකලමෂන සභප දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයදජ.ඩබලව. ආනනද035823136

නත දකලමෂන සභප 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

නවරගමපලපත -නවදගනහර
II(ආ)පනතයදක.ඒ. පණධවරධන037432137

සතසසකකතක හප කලප කටයත 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

සපරපතත ජපතක අධධපපන වදධපපඨය - 

නටටඹව
II(අ) පනතයඊ.ප.එන. දසමමසර009319138

සපරපතත ජපතක අධධපපන 

වදධපපඨය-නටටඹව

ඉඩම දකලමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II(ආ)පනතයආර.ඒ. පසනන කමපර024041139

ඉඩම දකලමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක හප කලප කටයත අමපතධපතශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඩ. දක. දසමමතලක029664140

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දමලරවවව පපදදශය දලකම කපරයපලය - කනතදල
II(ආ)පනතයඑච.එම.එන.දක. දමනඩසස036219141

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කනතදල පපදදශය දලකම කපරයපලය - දමලරවවව
II(ආ)පනතයඩබ.එම. වදජබණඩපර039217142

අලලසස දහම දෂණ දචමදනප වමරෂන 

දකලමෂන සභපව-දකලළඹ 07

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 

10
II(ආ)පනතයආර.ඒ.ඩ.එල.ප. රණවක005589143
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 10 අලලසස දහම දෂණ දචමදනප වමරෂන 

දකලමෂන සභපව - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයදක.ප.ඒ. නවන033090144

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-පනනල පපදදශය දලකම කපරයපලය - පනනල
II(ආ)පනතයඑල.එම. තලකරතන011348145

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කලයපපටය 

බටහර

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - පනනල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ.දජ.එන. පෂසපකමපර027440146

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පනනල පපදදශය දලකම කපරයපලය - කලයපපටය 

බටහර
II(ආ)පනතයඅය.එම.දජ.ස. ඉලතදකලන036521147

අනතර පළපත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කපරයපලය-අමපපර

දසසතක දලකම කපරයපලය - අමපපර
I පනතයප.ඩ. චනදදපස013352148

දසසතක දලකම කපරයපලය-අමපපර අනතර පළපත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කපරයපලය - අමපපර
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩ.බ. වකමසර049525149

පධපන දගලඩනවගල ඉතජදනර 

කපරයපලය(මහනවර 1)-මහනවර

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - 

කණඩසපදල
II(අ) පනතයජ.ඒ. මනතරතන007707150

වපරමපරග ඉතජදනර 

කපරයපලය-කණඩසපදල

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
II(අ) පනතයය.ඡ. කලතලක013445151

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

පධපන දගලඩනවගල ඉතජදනර 

කපරයපලය(මහනවර 1) - මහනවර
II(අ) පනතයඩ.එම. පතචබණඩප036434152
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-කරණකගල

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඑන.ඒ.එම. සබර009650153

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

ආහපර දකලමසපරසස  

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 02

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අතශය - 

කරණකගල
II(ආ)පනතයආර.ඒ. කපසදචටට010585154

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

ආහපර දකලමසපරසස  දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 02
II(ආ)පනතය එච.ජ. සසල016540155

2014/01/12 දන සට 

කයපතමක දව.

ගපමය සතවරධන පහණ හප සතවරධන 

ආයතනය-මහනවර

වනජව කපරයපලය(වයඹ) - කරණකගල
II(ආ)පනතයආර.එම. ධරමදසහන බණඩප002589156

රබර සතවරධන පපදදශය 

කපරයපලය-කකගලල

ගපමය සතවරධන පහණ හප සතවරධන 

ආයතනය - මහනවර
II(අ) පනතයප.ඩ.ජ. පයරතන006482157

වනජව කපරයපලය(වයඹ)-කරණකගල රබර සතවරධන පපදදශය කපරයපලය - 

කකගලල
II(අ) පනතයඅය.එච. දයපනනද037152158

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-මහනවර ශවධ දෂධ මධධසසථපනය - ගනදනමරව
II(අ) පනතයඑන. සබසතහ010618159

ශවධ දෂධ මධධසසථපනය-ගනදනමරව පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

මහනවර
II(අ) පනතයඑච.එම.ඒ. බණඩපර021587160

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

තපකෂණ වදධපලය - දකලළඹ 10
II(ආ)පනතයඑසස.ප. බපලසරය004816161

2014/04/16 දන සට 

කයපතමක දව..
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

තපකෂණ වදධපලය-දකලළඹ 10 අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධධසසථපනය - වලපට
II(ආ)පනතයඑච.දක. සරල036749162

2014/04/16 දන සට 

කයපතමක දව.

අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධධසසථපනය-වලපට

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයට.දක. වකමආරචච039097163

2014/04/16 දන සට 

කයපතමක දව.

කකෂකරම දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

මහනවර
II(අ) පනතයඑසස.එම. වමලරතන බණඩප008687164

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-මහනවර කකෂකරම දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
II(ආ)පනතයඩබලව.එම.ස. වදජරතන012967165

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කපරයපලය-දමලනරපගල

දසප වන නළධපර කපරයපලය - දමලනරපගල
II(ආ)පනතයදක.එම. දයපසර020685166

දසප වන නළධපර කපරයපලය-දමලනරපගල අපනයන කකෂකරම දසසතක කපරයපලය - 

දමලනරපගල
II(අ) පනතයදක.ප.ප. තලකරතන021216167

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-බලතදගලඩ (i)-බලතදගලඩ

පපදදශය දලකම කපරයපලය - බලතදගලඩ
II(ආ)පනතයප.බ.එම. වමලසරය016063168

පපදදශය දලකම කපරයපලය-බලතදගලඩ පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-බලතදගලඩ (i) - බලතදගලඩ
II(ආ)පනතයබ.ජ.ජ. බපනගල032561169

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-කදරදවල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - වවලකනද
II(ආ)පනතයඒ.දක.දජ.එසස. අමරසතහ024453170
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වවලකනද පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

කදරදවල
II(ආ)පනතයඑල. ධරමදපස031056171

පපදදශය දලකම කපරයපලය-බතගරය වයඹ ජපතක අධධපපන වදධපපඨය - බතගරය
I පනතයආර.එම. දපහමරතන002588172

වයඹ ජපතක අධධපපන වදධපපඨය-බතගරය පපදදශය දලකම කපරයපලය - බතගරය
II(ආ)පනතයආර.ඒ.ඒ. දරමහණ036467173

අලලසස දහම දෂණ දචමදනප වමරෂන 

දකලමෂන සභපව-දකලළඹ 07

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

දදලමදප
II(ආ)පනතයදජ.එසස. වමලසනදර005013174

උසසස අධධපපන අමපතධපතශය-දකලළඹ 07 ධවර හප ජලජ සමපත සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 10
II(අ) පනතයඑච.ට.ඩබලව. දසහනපරතන016442175

ධවර හප ජලජ සමපත සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 10

අලලසස දහම දෂණ දචමදනප වමරෂන 

දකලමෂන සභපව - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඒ.ප.ප.එල. දපදරරප028894176

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-දදලමදප උසසස අධධපපන අමපතධපතශය - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඒ. රණවර030344177

රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 

05

නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(ආ)පනතයඩබලව. එසස. සසල ශපනත006144178

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ.ස.එච. රදග025133179
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පපදකක පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

දහමමපගම
II(ආ)පනතයජ.එසස. සමරපපල004372180

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-දහමමපගම

පපදදශය දලකම කපරයපලය - පපදකක
II(ආ)පනතයඩබලව.අය.ඩ. වපනගර029887181

අපනයන කකෂකරම 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය - මහනවර
II(අ) පනතයබ.ප.ඡ.ආර. කමපරතතග020845182

දසසතක මනනදදමර කපරයපලය-මහනවර අපනයන කකෂකරම දදපපරතදමනතව - 

දපරපදදණය
II(ආ)පනතයඑම.ජ.දජ.දක. දකලඩතවකක029941183

වපරමපරග ඉතජදනර 

කපරයපලය-මපපපකඩවවව

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

මහයතගනය
II(ආ)පනතයඑච.එම.එම.ඒ. දසපනපයක010800184

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-මහයතගනය

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - 

මපපපකඩවවව
II(අ) පනතයදජ.එම. අදබවරධන029978185

දසසතක දලකම කපරයපලය-පතතලම පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

පතතලම
II(ආ)පනතයඒ.එල. ජයසතහ007746186

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-පතතලම දසසතක දලකම කපරයපලය - පතතලම
II(ආ)පනතයඒ.ඒ. වදජරතන030024187

ගපමය නපයකයන පහණ කරදම ජපතධනතර 

මධධසසථපනය-ඇඹලපටය

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

පවලමඩලල
II(අ) පනතයඑච.එන.එසස.එන. ගණවරධන008357188
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-පවලමඩලල

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

ඇඹලපටය
II(ආ)පනතයජ.ඒ.එම. මහදවල010021189

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-ඇඹලපටය

ගපමය නපයකයන පහණ කරදම 

ජපතධනතර මධධසසථපනය - ඇඹලපටය
II(ආ)පනතයදජ.දක.එල. ලපල කමපර030279190

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අකමමන පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - උඩගම
II(ආ)පනතයඑන.ජ. රතජත030076191

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-උඩගම පපදදශය දලකම කපරයපලය - අකමමන
II(ආ)පනතයඑන.ව.ඒ.එන. කමපර031093192

කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය-ගපලල තපකෂණ වදධපලය - ගපලල
II(අ) පනතයඑසස.ප.ප. වකමදසහකර013433193

තපකෂණ වදධපලය-ගපලල කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය - 

ගපලල
II(ආ)පනතයට.ජ. ගණසර031027194

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-නපචචපදව වපරමපරග කළමනපකරණ අතශය - 

මහවලචචය
II(අ) පනතයඅය.එච.එම. සමන කමපර011862195

රපවපහන ගවනවදල දගලව 

දසහවපව-අනරපධපර

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - 

නපචචපදව
II(ආ)පනතයඑච.ජ. දපහමතලක032956196

වපරමපරග කළමනපකරණ 

අතශය-මහවලචචය

රපවපහන ගවනවදල දගලව දසහවපව - 

අනරපධපර
II(ආ)පනතයඑසස.එසස.එච.එම.එන.ඩ.බ. 

දබමයදගලඩ
038752197
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-කළතර පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

දමලරටව
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩ.දක. වරවතශ030237198

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-දමලරටව දසසතක කමකර කපරයපලය - කළතර
II(ආ)පනතයඑම.දක. රදග036765199

වපරමපරග දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 07 කපරමක අධධපපන හප පහණ කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 10
II(අ) පනතයඒ.ඒ.ඩ. දසනරත033451200

කපරමක අධධපපන හප පහණ කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 10

වපරමපරග දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඑල.ජ.ඒ. සසනත040976201

ඉදකරම, ඉතජදනර දසහවප, නවපස හප දපලද 

පහසකම අමපතධපතශය-බතතරමලල

පශ සමපත හප ගපමය පජප සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 03
II(අ) පනතයජ. දයපරතන005583202

පශ සමපත හප ගපමය පජප සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 03

ඉදකරම, ඉතජදනර දසහවප, නවපස හප දපලද 

පහසකම අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයදක.එල.ඒ. කළදබමවල030401203

කකෂකරම දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

හපරසසපතතව
II(අ) පනතයඑන.ඩබලව. රණතතග බණඩප006191204

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-හපරසසපතතව

කකෂකරම දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
II(ආ)පනතයඑම.ජ.එම.ප.දක. ජයසතහ033420205

ජපතක සතදවමදධපන 

දදපපරතදමනතව-දදහවල

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.එසස. වකමසතහ008590206

Page 23 of 30



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

ජපතක සතදවමදධපන දදපපරතදමනතව - 

දදහවල
II(ආ)පනතයජ.එච.ඒ. බනදල034494207

වපරමපරග ඉතජදනර 

කපරයපලය-තසසසමහපරපම

වනජව සහකපර අධධකෂ 

(දකණ)කපරයපලය - ලණගමදවදහර
II(ආ)පනතයප. වරකදකලඩ011243208

වනජව සහකපර අධධකෂ 

(දකණ)කපරයපලය-ලණගමදවදහර

පපදදශය  මනනදදමර කපරයපලය - 

අමබලනදතලට
II(ආ)පනතයස. ජපදගලඩ036986209

පපදදශය  මනනදදමර 

කපරයපලය-අමබලනදතලට

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
II(ආ)පනතයදක.ප. පෂසපකමපර049551210

රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 

05

දරජසසටපර ජනරපල දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයදක.ට.ඒ.ස. දපදරරප006214211

දරජසසටපර ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඊ.එසස.දක. පහලදග033218212

රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 

05

දරජසසටපර ජනරපල දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඊ.ඒ.ආර. චතරතග027631213

දරජසසටපර ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයආර.එල.දක.ස. රණතතග033778214

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල සමපකපර හප අභධනතර දවළඳ 

අමපතධපතශය, - දකලළඹ 02
II(අ) පනතයඑච.ඩබලව. සලවප023478215
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 02

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම. අලගරසපම033331216

සමපකපර හප අභධනතර දවළඳ 

අමපතධපතශය,-දකලළඹ 02

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 02
II(ආ)පනතයට.ජ.ඩ. මතජල035974217

වන සතරකෂණ 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 05
II(අ) පනතයට.ඩ. දහහමචනද032377218

දයයවන කටයත හප නපණතප සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

වන සතරකෂණ දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයප.ජ. පයරතන037604219

පපදදශය දලකම 

කපරයපලය-දකලදබයගදන

පපදදශය දලකම කපරයපලය - නකවවරටය
I පනතයඅය.එම.එච.බ. ඉලතගදකමන022390220

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නකවවරටය පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

දකලදබයගදන
II(ආ)පනතයආර.ඩ.දජ. වරසතහ037106221

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය-බතතරමලල රජදය කරමපනත ශපලපව - දකලදලලනනපව
II(අ) පනතයආර.ප. වදජරතන011237222

රජදය කරමපනත ශපලපව-දකලදලලනනපව සමපජ දසහවප අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ජ. රතජන039913223

අනතර පළපත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කපරයපලය-දපලදළලනනරව

පපදදශය දලකම කපරයපලය - මවදරගරය
II(ආ)පනතයඑම.ට. රණතතග016437224
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මවදරගරය පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

හඟරකදගලඩ
II(ආ)පනතයආර.එම.බ.ඩබලව.බ. වකතතවව031661225

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-හඟරකදගලඩ

දගලවජන සතවරධන දසසතක කපරයපලය - 

දපලදළලනනරව
II(ආ)පනතයට.එච.එම. පයතකර039929226

දගලවජන සතවරධන දසසතක 

කපරයපලය-දපලදළලනනරව

අනතර පළපත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කපරයපලය - දපලදළලනනරව
II(අ) පනතයඑසස.එම.ආර. කමපරසර040019227

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-වපරයදපලල

කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය - 

කරණකගල
II(ආ)පනතයඑච.එම.එසස. බණඩපර039941228

කලපප වපරමපරග අධධකෂ 

කපරයපලය-කරණකගල

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

වපරයදපලල
II(ආ)පනතයදක.ජ.එසස. කමපරසතහ045543229

වපරමපරග දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 07 කපරමක වදහල - දහමමපගම
II(ආ)පනතයදක.ට. කමලනපත038606230

කපරමක වදහල-දහමමපගම වපරමපරග දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයදක.එල.දක. ද සලවප040362231

රපජධ දසහවප දකලමෂන සභපව-දකලළඹ 05 රබර සතවරධන දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 02
II(අ) පනතයඩබලව. එච.එල දසහරසතහ005627232

රබර සතවරධන දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 

02

රපජධ දසහවප දකලමෂන සභපව - දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඑම.ඩ.ට. දජ. මලගල032617233
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

උසසස අධධපපන අමපතධපතශය-දකලළඹ 07 පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

කවළණය
II(ආ)පනතයදඡ.එසස.ඩ. ද සලවප011463234

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-කවළණය උසසස අධධපපන අමපතධපතශය - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයඑච.ඒ.එසස. දහහමසරය036659235

දසප වන නළධපර කපරයපලය-බදලල ජපතක ශෂධබට බලකප මලසසථපනය - 

බදලල
II(අ) පනතයජ.එම. කරණපතලක019148236

ජපතක ශෂධබට බලකප මලසසථපනය-බදලල දසප වන නළධපර කපරයපලය - බදලල
II(ආ)පනතයආර.එම.ප.දක. රතනපයක030874237

වපණජ දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 02 කලපප වපරමපරග අධධකෂ කපරයපලය - 

දපලදළලනනරව
II(ආ)පනතයදක. ඒ. එසස. එසස. කකරගල003293238

කලපප වපරමපරග අධධකෂ 

කපරයපලය-දපලදළලනනරව

කපරමක වදධපලය - දපලදළලනනරව
II(අ) පනතයය.ආර.ජ. දහහමචනද009252239

කපරමක වදධපලය-දපලදළලනනරව වපණජ දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 02
II(ආ)පනතයදක.එසස. ධරමකරත040363240

වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය-මපතර පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - මපතර
II(අ) පනතයබ.ජ. වදජවතශ016496241

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-මපතර වපරමපරග ඉතජදනර කපරයපලය - මපතර
II(ආ)පනතයඑසස. රවනපතරණ030016242
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දබයදධ කටයත කපරයපලය-මහනවර මධධම පළපත නදයමජධ සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගනදනමරව
II(ආ)පනතයඩබලව.ප. වනගසරය027120243

මධධම පළපත නදයමජධ සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගනදනමරව

දබයදධ කටයත කපරයපලය - මහනවර
II(ආ)පනතයඩ.දක.ඩබ.එම.ව.දක.ප. කඩගපව039002244

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දමලරටව පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

දමලරටව
II(ආ)පනතයආර. ගගසන007192245

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-දමලරටව පපදදශය දලකම කපරයපලය - දමලරටව
II(ආ)පනතයප.ඊ.එසස. පනපනද039001246

කපරමක වදහල-මපතර ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය - වවලගම
II(අ) පනතයඩ. ජ. බනදල036316247

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වරකවටය කපරමක වදහල - මපතර
II(අ) පනතයඩ.ප.දක. දමතතපනනද037815248

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය-වවලගම පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
II(ආ)පනතයඅය.දක.අය. පෂසපකමපර039019249

පපදදශය මනනදදමර 

කපරයපලය-තසසසමහපරපම

පපදදශය  මනනදදමර කපරයපලය - 

වරකවටය
II(ආ)පනතයඒ.ආර. අ දබසතහ041073250

පපදදශය  මනනදදමර කපරයපලය-වරකවටය පපදදශය දලකම කපරයපලය - වරකවටය
II(ආ)පනතයඑසස.ව.ආර. නල  දම042074251
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දවරළ සතරකෂණ 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 10

රපජධ සමපත හප වධවසපය සතවරධන 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 05
II(අ) පනතයදජ.එම.ඒ.ප. ජයදකලඩ017397252

පපදදශය මනනදදමර  

කපරයපලය-දවනනපපව

දවරළ සතරකෂණ දදපපරතදමනතව - 

දකලළඹ 10
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ය. තෂපර033422253

රපජධ සමපත හප වධවසපය සතවරධන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 05

පපදදශය මනනදදමර  කපරයපලය - 

දවනනපපව
II(ආ)පනතයස.එල.එම.එම.ප.ඒ.එසස. දපදරරප057199254

පදගලයන ලයපපදතච කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 05

වපරමපරග හප ජල සමපත කළමනපකරණ 

අමපතධපතශය - දකලළඹ 10
II(ආ)පනතයඑම. එසස. ප. ද දකලසසතප029258255

වපරමපරග හප ජල සමපත කළමනපකරණ 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 10

පදගලයන ලයපපදතච කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 05
II(ආ)පනතයඑසස.දක. වරසතහ032895256

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතධපතශය-දකලළඹ 01

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය - 

දමලරටව
II(අ) පනතයඑම.එසස. දපහමරතන006778257

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතධපතශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතධපතශය - 

දකලළඹ 01
II(අ) පනතයඑල.ඒ. ඉනදදසමම010047258

පපදදශය මනනදදමර කපරයපලය-දමලරටව වරපය හප මහපමපරග අමපතධපතශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයවය.ජ. ඉදදමලදගලඩ039930259

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය-බතතරමලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - වවලමඩ
II(අ) පනතයදක.එම. රපජරතන008234260
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වවලමඩ තපකෂණ වදධපලය - බදලල
II(ආ)පනතයඩබලව.එම. කමපරසතහ015614261

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

සමපජ දසහවප අමපතධපතශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඒ.ඩ.බ. යසනත022449262

නතපත දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 12 වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයආර.ඒ. සජව033452263

වපරමපරග දදපපරතදමනතව-දකලළඹ 07 නතපත දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 12
II(අ) පනතයප.ව.ඩ. පයනනද039211264

තපකෂණ වදධපලය-බදලල වපරමපරග දදපපරතදමනතව - දකලළඹ 07
II(ආ)පනතයව.දක.ඊ. දමලදහලටට040037265
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