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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

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරළ සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයව. චනදනපයක0030421

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ආර.ස. අවබරතන0094512

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වවරළ සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ඩ.එල.එම. ශයනත0194263

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
I  පනතයඩ.එසස.ප. වතනන වකකන0199734

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයආර. පසචවහටට0109705

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඩ.ස.වජ. මපනනපවපරම0149286

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පවල වසසඛජ කපරයපසශය - වකකළඹ 10
I  පනතයවක.බ.ස. කරපප0116017
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවල වසසඛජ කපරයපසශය-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ආර.ට. වවජබණඩපර0512918

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
I  පනතයට.ප.ප. පනපනද0060489

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑල.ප. ගණවසසකර04955210

වපණජ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑම.වක. ගණරතන01891311

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

වපණජ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 02
I  පනතයවක.ඩබ.ඩබ.ජ. කමපරසසහ02560812

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වසසඛජ වසසවප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
I  පනතයඩබ.එල.ට. සමතරතන01873413

වසසඛජ වසසවප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

10

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.ජ. චතප මපලන04860314

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ආහපර වකකමසපරසස  වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඩබ.එල. උපපල00390515

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

දකණ වකකළඹ ශකෂණ වරකහල - 

කළවබකවල
II  පනතයවක.අය. ගණවරධන01868616
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආහපර වකකමසපරසස  

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑන.එසස. වවජවකම01936217

දකණ වකකළඹ ශකෂණ 

වරකහල-කළවබකවල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයවජ. මණසසහ04763718

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඑම. වවජවසසකර00689119

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඩබලව. කමලපවත04037720

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

මහජන වසසඛජ පශ වවදජ වසසවප 

කපරයපලය - නපරපවහනපට
I  පනතයඒ.බ.ස. චලන00589321

මහජන වසසඛජ පශ වවදජ වසසවප 

කපරයපලය-නපරපවහනපට

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයවක.ජ.ඩ. වපවරයරප04442322

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
I  පනතයඩ.එම. ජයරතන01259223

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
I  පනතයඑම.ට.ප. ජයනත01994724

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයවක.ජ.වජ.එච. අමරසසහ02461425

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඊ.ඒ. ශයපණ04773326

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
I  පනතයවක.ඒ. හමදර00197927

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑල.ජ.ආර වපවරරප01175328

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ජපතක බදධමය වදපල කපරයපලය - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ඒ. ගණවත00385729

ජපතක බදධමය වදපල කපරයපලය-වකකළඹ 

10

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකපවපකල
II  පනතයප.වක.එම. පතරතන01105530

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය-බතතරමලල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයආර. උඩවහසවපහවට02323231

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකපවපකල ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑසස.ප.එම.ස.ඩ බටවනතඩව02958032

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑච.එම. නනදසල02823233

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ට.එසස. වලකව03153334
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඅය.ඒල. වතසසව03159635

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයවක.ඒ. සරවසසන04774036

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයවක.එම. ගනරතන00773237

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
I  පනතයජ.ව.එසස. මලලවපරචච01999038

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කකෂකරම අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයජ.ඒ. වපවරරප00494839

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වරපය හප මහපමපරග අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයප.එම. පවසසකවල01106340

කකෂකරම අමපතජපසශය-බතතරමලල වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.එම.ප.වක සනධජප01960141

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දවරණයගල වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඑන.ව.එසස සමනත02074842

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - දවරණයගල
III  පනතයඒ.ජ.එන.ප වසකමරතන05403443
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයවක.ආර.ඒ.ඩ කනනනගර01051944

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑම.ඩ.ඒ. රපසසහ02270345

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය - නවගවගකඩ
II  පනතයවජ.වක.එසස.වක. ගකයනවග.00869746

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මහපභපරකපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

07
II  පනතයඩ.එසස.ප.එසස.එන වපවරරප01009847

මහපභපරකපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.වක.ප.ස. රණසසහ01371148

ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය-නවගවගකඩ කමකර වනශස චය සභපව(අසක 33) - 

මහරගම
II  පනතයඩබ.එසස. සමනමල02215749

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයආර.ඩ. අවබගණවසසකර02570850

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 33)-මහරගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
II  පනතයස.ය කරණපසසහ02736451

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයඑච.එම.ස. තෂපර01008952

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-වකකවලකනනපව

වන සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබ.වක.අය.ප. කමපර01039353
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වන සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඅය.එසස. ද සලවප01610154

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකවලකනනපව
III  පනතයඩ.ආර. සඳමපල03518555

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදහවල දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයඩබලව.ප.එන.ඩබලව. වපවරරප01118356

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපනදර මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ඩ.ස. පනපනද02723657

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වදහවල
III  පනතයවක.ප. බවලලනතඩපව03411158

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - පපනදර
II  පනතයආර.එම.ආර.ආර. රතනපයක04226359

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයඑච.වක. වපවරරප04764660

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑසස. සගනතන01742961

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑසස.ආර. ජයලත02443262

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයස. ස. ජයසසහ03708063
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලයපපටය 

බටහර

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයප.ප. පවලකමනප චපලට00546764

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 පධපන වගකඩනවගල  ඉසජවනර කපරයපලය 

- වකකළඹ 07
II  පනතයවක.බ.ස.වජ. ද සලවප02106965

ලපඳර මරධන වවඩසටහන-රපගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලයපපටය 

බටහර
II  පනතයඑච.ප.වක.එසස. පතරණ04201966

පධපන වගකඩනවගල  ඉසජවනර 

කපරයපලය-වකකළඹ 07

ලපඳර මරධන වවඩසටහන - රපගම
III  පනතයට.එන. ජය වකකඩ05662567

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පවල වසසඛජ කපරයපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඑම.ඩ.එසස. පරසස00369368

මවතවරණ වදපපරතවමනතව-රපජගරය මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ප. තලකරතන01181369

පවල වසසඛජ කපරයපසශය-වකකළඹ 10 මවතවරණ වදපපරතවමනතව - රපජගරය
III  පනතයවක.ඩ.වය. රසජන04744570

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපදකක වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.වක.ස. වරපවගකඩ00719571

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස. ජයවර02720672
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පපදකක
III  පනතයප.අය.ජ පනපනද03622473

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයවජ.ආර.එම.එම. ජයලත01855774

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස. ලයනපතරණ01881875

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඩ.වජ.එම.වජ.එසස. ජයතලක02001376

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයප.ඩ.එසස.ඩ. කරණපරතන02525777

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මගමව වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ඩ.ඒ.වජ. වපවරරප00857978

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වවදජ පරවයෂනපයතනය - වකකළඹ 08
I  පනතයබ.ජ. සරපපල01913879

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වවදජ පරවයෂනපයතනය-වකකළඹ 08 වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මගමව
II  පනතයඑච.ඩ.එසස. පයසල04094180

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.එම.එම.එම. වපවරරප01925681

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහරගම වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයඩ.ව.එසස. වලපටවග02085682

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහරගම
I  පනතයඑම.එම.වජ.වජ. අවබරතන04738383

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 09 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයවක.ආර.ප. නශපනත00339984

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

09
I  පනතයඑසස.ඒ. වසකමපවත01478185

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ඩබලව.එම. මනවර02577986

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයප.එසස. නසසසලප03858687

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
I  පනතයවක.ඩ.ස. පයශල05065388

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.ඒ. වරරතන02719689

ජපතක මපනසක වසසඛජ 

වදජපයතනය-අසවගකඩ

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
II  පනතයඑසස.එල.ඒ කමපර04122290

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ජපතක මපනසක වසසඛජ වදජපයතනය - 

අසවගකඩ
I  පනතයඅය.එසස.ඩ. ගමවග04215191
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
II  පනතයඑම.එසස.එම. ලයනරතන00564992

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයට.එසස. කලටවපව03060993

පරපවදජප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඩ.එන. ලයනවග00355794

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පරපවදජප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
I  පනතයවක.එන. කළපහන02829395

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයවජ.වක.ඩ. ජයවරධන04078396

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.ඩ.අය.ප.ඩ.ඊ.ඒ වජයරතන00204797

පරපවදජප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඩ.එසස.වක. පභපෂණ00358498

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වදශය වවදජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 08
I  පනතයඒ.එල.ඒ. වහසමලතප02724299

වදශය වවදජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 08 පරපවදජප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයස.ප. ඩවනයල054406100
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයට.ව. තනසසගම003312101

2014/01/17 දන සට 

කයපතමකය.

අධජපපන පකපශන 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.ඒ.ස.ආර. ධරමදපස017907102

2014/01/17 දන සට 

කයපතමකය.

සසසසකකතක හප කලප කටයත 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

අධජපපන පකපශන වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච. කරණපපපල024577103

2014/01/17 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

සසසසකකතක හප කලප කටයත අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයවක.එසස.එච. දසපනපයක030969104

2014/01/17 දන සට 

කයපතමකය.

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඑල.ප. වතපනවග006361105

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑන.ජ.ඩ. ලකමපල007208106

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඒ.එම.ට. අධකපර003622107

දසසතක වලකම කපරයපලය-වපකවළකනනරව වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඑම.ඩ.එම. රශපනත වරණක 

බණඩපර මවදවගදර
010521108

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

දසසතක වලකම කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඒ.ට.එම ජයරතන බණඩප025246109
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවවල කරමපනත අමපතජපසශය-වකකළඹ 02 වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයඅය.ප. ගණරසජන008841110

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

වවවල කරමපනත අමපතජපසශය - වකකළඹ 

02
I  පනතයඑච.ඒ. වහසමලතප011227111

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයවජ.ඩබ. හරසසචනද013971112

වපණජ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
III  පනතයඑච.ඒ.එසස. අනරපධප010356113

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩ.එච.එම.ආර.ස. දසපනපයක018826114

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 01

වපණජ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 02
II  පනතයඑම.වක.ජ. පයශපනත කමපර046112115

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයඒ. පවලපට046494116

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකරටව මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑන.වක. වරකවකකඩ019271117

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඑන. පපණඩතවර025393118

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකරටව
III  පනතයඩබ.ඒ. ලකෂම ශජපමල047600119
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - නවගවගකඩ
I  පනතයවක.ඒ.එ ෆස.ආර. අමරවසසකර020075120

2014/01/10 දන සට 

කයපතමකය.

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-නවගවගකඩ වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයස.ප.ඩ.එම.එල දලපදපද023287121

2014/01/10 දන සට 

කයපතමකය.

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

ජපතක පවලබට නවරකධපයන වසසවය - 

කටනපයක
II  පනතයවක.එසස.එල.වක. පරසස024265122

ජපතක පවලබට නවරකධපයන 

වසසවය-කටනපයක

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑසස. වවජවකකන026306123

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

පපවදශය වලකම කපරයපලය - හලපවත
II  පනතයජ.එසස. ජයවසසන017977124

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
II  පනතයඑම.වක.ප. නපලකප022995125

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හලපවත මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයබ.එල.ප.ස තනජප031687126

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයට.වක.එන ගමවග032480127

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
III  පනතයජ.ස.ඩ. රණසසහ034137128
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
II  පනතයඑච.ජ.ට.වක ගණරතන006762129

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයවක වක එම වජ ජයරතන008461130

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයප.ඒ.ඒ.වජ. ජයතලක023725131

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයට.ඒ.ඩ.ඒ. උදයකපනත033386132

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

මවතවරණ වදපපරතවමනතව - රපජගරය
II  පනතයඑන.ප. වජයවර003797133

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයවක.ඩ.එසස. ආරයරතන005172134

මවතවරණ වදපපරතවමනතව-රපජගරය මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.එම.එල.වක. පතරපජ036979135

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වසසඛජ අධජපපන කපරයපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයට.ආර. අතවකකරළ034472136

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වසසඛජ අධජපපන කපරයපසශය-වකකළඹ 10 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑල. ජයවරධන048035137

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

Page 15 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

වසසඛජ වසසවප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
III  පනතයවජ.එල.ඒ.ඩ. රසගකප032321138

වසසඛජ වසසවප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

10

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයප.ඩ.ආර. වපසමලතප040457139

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑම.බ.එම.ඒ. පනපනද048281140

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉසගරය ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයවක.ඒ.ඩබලව.එච. ආරයරතන002277141

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ජපතක අකෂ වරකහල - වකකළඹ 10
I  පනතයජ.ඒ. ද වසකයසප028400142

ජපතක අකෂ වරකහල-වකකළඹ 10 පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉසගරය
I  පනතයඊ. එල. චනදකප047797143

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවනනපපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - දසවකකටව
I  පනතයඑච.ජ.එම.එසස. වපවරරප002636144

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

සමපකපර සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
I  පනතයවක.ට.එම.එම වතනනවකකන007260145

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දසවකකටව මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයබ.එම.එසස. සභපෂණ023290146

සමපකපර සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවනනපපව
III  පනතයඑසස.එච. මදරපවල043205147
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

09
II  පනතයඑච.ඒ. මවටලඩප022283148

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 09 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයආර.එම. සමනත034231149

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ස.එල. වරසසහආරචච048921150

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
II  පනතයඩ.ය. ජයවරධන016724151

ජනමපධජ හප පවකතත අමපතජපසශය-වකකළඹ 

05

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයආර.ප.ප. ජයනත018953152

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ජනමපධජ හප පවකතත අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 05
III  පනතයඒ.එම.එසස.බ. අවබවකකන035435153

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයඩ.ස.ප. රණතසග039806154

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
I  පනතයබ. වලකගපනනතන015096155

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

පපවදශය වලකම කපරයපලය - හසවවලල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.අය.එන. රණසසහ018142156
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හසවවලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඊ. එම ලලතප එදරසසහ029389157

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඑල.වක.ස වපවරරප002629158

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයට මනවකය032841159

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයවක.වක.ඩ ලයනවග033970160

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.වක.එන.ස. පයරතන044026161

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පවල වසසඛජ කපරයපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඩබලව.එල.ස පයනතකප023061162

පවල වසසඛජ කපරයපසශය-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑම.වක.එසස. වසකමලතප040576163

ශ ලසකප මනනවදකර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
III  පනතයබ.එසස.ව. උපපල012305164

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයවක.ට.වජ වහසමකමපර031575165
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ශ ලසකප මනනවදකර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයආර.බ. අනලපවත052014166

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 09 ද වසකයසප කපනතප වරකහල - වකකළඹ 08
II  පනතයඒ.ඒ. ධනපපල017305167

ද වසකයසප කපනතප වරකහල-වකකළඹ 08 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඩ.වක. මලලවතපනපචච032977168

ගපම සසවරධන අභජපස හප පරවයෂණ 

ආයතනය-වකකළඹ 08

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

09
II  පනතයවක.ඒ. මහනද033650169

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ගපම සසවරධන අභජපස හප පරවයෂණ 

ආයතනය - වකකළඹ 08
III  පනතයවක.ඩබ.එම.ජ.ජ.ඒ.එසස.වක. 

ගමවගදර
035537170

සමපගම වරජසසටපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

හලපවත
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස. ඉමපල003477171

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මනදලම දසසතක වලකම කපරයපලය - පතතලම
II  පනතයවජ.එම. වමබල005508172

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-වමකරටව

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ජ. අනර006958173

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-හලපවත

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මනදලම
III  පනතයඑසස.ඒ දමයනත009032174

දසසතක වලකම කපරයපලය-පතතලම පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - වමකරටව
III  පනතයඑම. වක. එම. උවයසස016244175
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

සමපගම වරජසසටපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ඒ.එම.එසස. සරවරධන038864176

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ශ ලසකප යධ හමදපව - වකකළඹ 01
I  පනතයඩ.ඩ.අය.එසස. සපරමපද021960177

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑන.එසස.ඒ.එසස. පෂසපකමපර023243178

ශ ලසකප යධ හමදපව-වකකළඹ 01 නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
III  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එසස. ගණතලක035534179

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයප.එච.ජ.එන. වනරසජන001954180

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයවක.ඩ.වක. ඉනදජත013966181

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑච.ට.ඩබ ද සලවප001958182

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඑම.ඩ.එන. සසටවනල035791183

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඒ. රවචනදන040564184
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය-නවගවගකඩ ජපතක වකසතකපගපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඒ වජ ඒ ප මධවනත003589185

ජපතක වකසතකපගපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑච.එච.ඩ. මවනකරසජන011820186

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය - නවගවගකඩ
I  පනතයඩ.ජ. ජයවරධන018472187

බජ සහතක කරම හප පවලබට සසරකෂණ 

මධජසසථපනය-වපරපවදණය

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයආර. ධරමරතන031229188

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
II  පනතයඩ. වලකකලයන032314189

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

බජ සහතක කරම හප පවලබට සසරකෂණ 

මධජසසථපනය - වපරපවදණය
II  පනතයව.එසස. කමපරන051172190

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවක.එම.ප.ට. පයරතන056372191

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඊ.ඩ.ඩබ. බණඩපරනපයක003187192

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
II  පනතයවක. රෆඩන026056193

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයස.ප. පටගල ආරචච032285194
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

තවපවල වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 01 වකකළඹ දසසතක මවතවරණ කපරයපලය - 

රපජගරය
III  පනතයඒ. ඒ. ස. අතවකකරළ008180195

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

තවපවල වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ඊ. අජනත020871196

වකකළඹ දසසතක මවතවරණ 

කපරයපලය-රපජගරය

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ව. අලවසස025703197

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.ඒ.අය. රණතසග016489198

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයප එච ප සතපර048107199

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඒ.ආර.වක. වපවරරප048644200

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මනමවනය 

නරත

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

මඩකලපව
II  පනතයප. තවරපජප006679201

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-මඩකලපව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මනමවනය 

නරත
II  පනතයඑසස. වයකවගෂසවරන015763202

දසසතක වලකම කපරයපලය-මඩකලපව වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

මඩකලපව
II  පනතයට. ඔවලගවසසගරම003753203

Page 22 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-මඩකලපව

දසසතක වලකම කපරයපලය - මඩකලපව
I  පනතයඑසස. කනදසපම017468204

දසසතක කමකර කපරයපලය-යපපනය වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

යපපනය
II  පනතයබ. බපලවජයනදන019610205

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යපපනය ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

යපපනය
I  පනතයඑසස පෂසපරපජප021688206

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-යපපනය

දසසතක කමකර කපරයපලය - යපපනය
II  පනතයඑසස මවනකහරන026679207

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-යපපනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - යපපනය
III  පනතයප. වජගසකන043274208

කමකර කපරයපලය-පතතලම වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

පතතලම
II  පනතයඒ.වක.එම. මපහර026328209

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-පතතලම

කමකර කපරයපලය - පතතලම
II  පනතයඊ.එසස. අවබවසසකර040297210

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-ගපලල

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - ගපලල
III  පනතයඩ.එන. ගපලලවග002012211

2014/03/18 දන සට 

කයපතමකය.

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-ගපලල කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
III  පනතයඩ එසස ආර ජයසසහ006318212

2014/03/18 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-ගපලල වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

ගපලල
I  පනතයවක.ජ.අය. කමපර025804213

2014/03/18 දන සට 

කයපතමකය.

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල දසසතක වලකම කපරයපලය - ගපලල
II  පනතයවක.ට. රසජන  ද සලවප051373214

2014/03/18 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටරරථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-හමබනවතකට

දසසතක කමකර කපරයපලය - හමබනවතකට
I  පනතයඑච.ඒ.ආර.ඩ. වවජවසසකර020691215

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අගණවකකළපවලවසසස

වමකටරරථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

හමබනවතකට
II  පනතයඩබ.එච.ජ.ප. පයනත023042216

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

දසසතක කමකර කපරයපලය-හමබනවතකට පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අගණවකකළපවලවසසස
III  පනතයට.එම.වක.ඩ.එන. චනවදසසන045782217

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ආහපර වකකමසපරසස  වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑච.ඩබ. කලවදරප010741218

ආහපර වකකමසපරසස  

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එම.ස. පයදරශණ053523219

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ජපතක පළකපයතනය - මහරගම
I  පනතයආර.ඒ.ඩ. රසජන015875220

ජපතක පළකපයතනය-මහරගම වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑම.එසස. වපසමලපල037310221
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල බනධනපගපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

09
III  පනතයඑච ප එසස චනදවසසකර022562222

බනධනපගපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 09 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතය ආර.වජ.ප.වක. රතනපයක032747223

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවක.එම.ආර.ස. පරසස040920224

කපරමක වදහල-වහකමපගම වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඅය.ප. ජයසරය006342225

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 කපරමක වදහල - වහකමපගම
II  පනතයඒ.එම.ඩ.ඩ. මලලකප024300226

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඒ.එල.එන වසවවනද038812227

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඒ.අය. ඕපනපයක026140228

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඩ එල චනදමප038592229

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මඩකලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - එරපවරපතත
III  පනතයඑම. එල. තමම005475230
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-මඩකලපව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මඩකලපව
I  පනතයව. සවරනජන022260231

පපවදශය වලකම කපරයපලය-එරපවරපතත වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ. ඉනදපන023943232

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - 

මඩකලපව
III  පනතයඒ කලයනලප034144233

වදශය වවදජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 08 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවය.එම.ඩ.ජ.එසස.වක යපපප013287234

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වදශය වවදජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 08
I  පනතයඒ.වක. මණසසහ018384235

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑම.එල. පදමන028703236

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයබ වක ඒ පයදරශන032224237

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ශ ලසකප යධ හමදපව - වකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එම. නලසගන009048238

ශ ලසකප යධ හමදපව-වකකළඹ 01 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.ඩ.එසස.ඩ වජකතපපල035302239
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ශ ලසකප යධ හමදපව - වකකළඹ 01
II  පනතයඩ. නයන පනජලතප012084240

ශ ලසකප යධ හමදපව-වකකළඹ 01 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස එම  ට එන සමරවකකන034285241

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල මවවලරයප මරදන වජපපපරය - වකකළඹ 05
II  පනතයඩ.අය.ප. වකකඩකපර024085242

මවවලරයප මරදන වජපපපරය-වකකළඹ 05 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයප.ජ.වක. වවජසසහ042169243

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වකකළඹ 01 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයආර.බ.ස.ඩබ. රසවහකටබණඩපර034585244

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - වකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ජ. ආරයරතන047897245

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල රජවය රස පරකෂක වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඩබ. යසසමන කලජපණ036501246

රජවය රස පරකෂක 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයබ.එසස.බ වපවරරප043826247

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.වජ. සරයපවත023049248
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයට.ඒ. වවදවමසසතවග044203249

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ජපතක මපනසක වසසඛජ වදජපයතනය - 

අසවගකඩ
II  පනතයඑන.ස. කවර023227250

ජපතක මපනසක වසසඛජ 

වදජපයතනය-අසවගකඩ

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවක.වක. වපවරරප042353251

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-වමකරටව

දකණ වකකළඹ ශකෂණ වරකහල - 

කළවබකවල
I  පනතයවක ස රසජන035122252

දකණ වකකළඹ ශකෂණ 

වරකහල-කළවබකවල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑම.එසස. වවජවසසකර040811253

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වමකරටව
II  පනතයඒ.ප. කඩපවහටටවග051295254

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල බරවප වරකග මරදන වජපපපරය - වකකළඹ 05
I  පනතයව.එසස.ව. වපවරරප022846255

බරවප වරකග මරදන වජපපපරය-වකකළඹ 05 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවක.වක.එන. වපවරරප046312256

ජපතක උරමයන පළබද 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඩබ.එච.එම.ව ය. වරවකකන008147257
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ජපතක උරමයන පළබද අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයස ඩ පනපවගකඩ037952258

ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ.වක.ප. රනජන017569259

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයවක වක ආර ප කමපර038633260

සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවය.එන.වක. අවබරතන004159261

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
I  පනතයඩබලව.එන.එසස. අලවසස047801262

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලතසසහල වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයය.එල.ඩ. චමනද017707263

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයවක. ඩ. වපසමවරධන025185264

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලතසසහල
II  පනතයවක.ඒ.ඒ. මලකපනත043229265

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය වමකටර රථ පවපහන පපවදශය කපරයපලය - 

මහනවර
I  පනතයඒ. මපරපන014371266
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමකටර රථ පවපහන පපවදශය 

කපරයපලය-මහනවර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටනවර
I  පනතයඑම.එම. බවසකමවණවක025830267

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටනවර කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයප ඒ ජ ඩ ස අවබවරධන033661268

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයවජ.එම.එසස. වහටටආරචච010927269

ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ.ප.ප.ස. ගණවරධන013726270

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයවක.ස. වපවරරප002466271

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
III  පනතයඩ.එන.ප. පනපනද003104272

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයප.එල.එන. දලහපන030391273

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයජ.එන.එල. වපවරරප032799274

ශ ලසකප මනනවදකර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයආර.ප. වතකටවහසවපවග013464275
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ශ ලසකප මනනවදකර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.එසස.ඩ. වජයවරධන014867276

කකෂකරම අමපතජපසශය-බතතරමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයඩබ.ඩබ.එසස.ප. පනපනද014912277

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කකෂකරම අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයවක.ප.ඩබ.ජ. රපසසහ030503278

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ශ 

ජයවරධනපර

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑල.එම.ඩ. ශජපමල033926279

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වවරළ සසරකෂණ පපවදශය කපරයපලය - 

ගපලල
I  පනතයඒ.ව.ඒ. ඉනදපන008950280

වවරළ සසරකෂණ පපවදශය 

කපරයපලය-ගපලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබකවප - 

වපකදදල
II  පනතයය.ප. දසගමව018607281

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ඩ.ප.එම සමරසල031338282

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබකවප - 

වපකදදල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම. චනදලතප034098283

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ජපතක කඩප වදජප ආයතනය - වකකළඹ 07
I  පනතයඑම.ආර.අය.වක. මපවතකට033091284
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජපතක කඩප වදජප ආයතනය-වකකළඹ 07 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඩ.ආර.ඩ. ජයවසසකර035217285

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයබ. ඒල. ප. ස. බපලසරය031178286

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයවක.ඒ.ඩ.ට. ලකමපල053109287

වපකලසස වවදජ වසසවප වකකටඨපශය-වකකළඹ 

05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස ඒ ඒ පයශපනත016111288

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වපකලසස වවදජ වසසවප වකකටඨපශය - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඩබලව.වක. වපවරරප031639289

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඒ.එසස. අවබසරය003484290

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ආයරවවද වදපපරතවමනතව - මහරගම
II  පනතයඑල.ජ. කපනත025370291

ආයරවවද වදපපරතවමනතව-මහරගම වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑච.ජ.ප. රණසසහ040416292

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කපසල වදවය කපනතප වරකහල - වකකළඹ 

08
II  පනතයවජ.ඒ.එල.ඒ. ජයවකකඩ004064293
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කපසල වදවය කපනතප වරකහල-වකකළඹ 08 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එල.එම.එන දසපනපයක044621294

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල ආහපර වකකමසපරසස  වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
III  පනතයවක.ඩ.එම. ජයරනජන030129295

ආහපර වකකමසපරසස  

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.එසස.වක ජයතසසස035955296

ආපදප කළමනපකරණ අමපතජපසශය-වකකළඹ 

07

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩ. ට. ආර. සබසසහ039839297

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 ආපදප කළමනපකරණ අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 07
III  පනතයආර.එම.බ.එන.එසස.බ. 

හසගලවපකල
042124298

වවවල කරමපනත අමපතජපසශය-වකකළඹ 02 පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.එසස.වජ පනපනද006615299

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයප.ව.එම. පදමකමපර007297300

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වවවල කරමපනත අමපතජපසශය - වකකළඹ 

02
III  පනතයඑන.ඩ. මවදවගදර043217301

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඊ.ඒ.අය. අවරකෂ045347302
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයවජ.ප.ස. දරශන017311303

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකවලකනනපව
I  පනතයවක ස ශජපමල019876304

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-වකකවලකනනපව

වන සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයවජ එල අතවකකරළ035741305

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ.එච.ස. පතමණ ගණවසසකර040898306

වන සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඩ.එන. සමරසසහ057119307

මහපභපරකපර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 කපලගණ වදජප වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඑච එම එසස එන වහසරත003799308

කපලගණ වදජප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

07

වගකඩනවගල  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච ඒ එන ඩ ස වහටටආරචච031484309

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
II  පනතයඑසස.එච.ප.ප. ගණවරධන037466310

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

මහපභපරකපර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

07
I  පනතයඩ.එසස. සනල044583311

වගකඩනවගල 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.එන.ඩ. යපපප053202312
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වපණජ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 02
I  පනතයඑන. ෂනමගනපදන040357313

වපණජ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයවක.ට.ස.වක. සරවරධන052571314

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කඩප අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයය. ඩ. ප. කමපරසර018489315

කඩප අමපතජපසශය-වකකළඹ 07 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩ.ඒ.එච.ස. ද සලවප056727316

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වහද වදහල - වකකළඹ 10
I  පනතයවක. වසකමසල033794317

වහද වදහල-වකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයවක වක ආර වනගවසසකර041901318

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඵසස.බ.ආර.ඵම වමලසරය020735319

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඩබ.වජ.වජ.ඩබ. වරකවකකඩ033920320

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
III  පනතයඑම.එම.ඩබ.ඩබ. වරරතන034597321
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කළතර ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
I  පනතයඑසස.වක. වසසනපරතන017627322

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපනදර දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයප.එන.එසස. වරකඩරවගක020502323

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පපනදර
II  පනතයඑෆස.එච.එල.වක. සලවප022868324

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
II  පනතයඑම.එන.ස කවර031186325

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කළතර
II  පනතයඑන.වක.වක.ඩ. ද සලවප040777326

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.එම.ස. කසම051097327

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවජ.ඒ.ඩ.එච. ජයසරය006441328

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑච.ඒ.එසස වපසමසර020792329

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
I  පනතයආර.වක.ඩ. වවජරතන026989330

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයවක.ඒ. වපමදපස032295331
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම වරජසසටපර කපරයපලය-වකකළඹ 01 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයප. ලයන පතරණ021346332

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

පරපවදජප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ව.ඒ.එම. වපවරරප024181333

පරපවදජප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 ඉඩම වරජසසටපර කපරයපලය - වකකළඹ 01
III  පනතයප.වක.ඒ. වපකතපටයවග033576334

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයජ.එම. ලයනවග040586335

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බදරලය/පපලනදනවර

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.ඒ.ස. වහසමපපල007675336

ජනමපධජ හප පවකතත අමපතජපසශය-වකකළඹ 

05

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කළතර
II  පනතයඑන.එල.එසස. පසපදන012941337

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයස. ජටනසස014927338

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කළතර වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

කළතර
I  පනතයඑච.වජ. මසගලකප017999339

වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කළතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බදරලය/පපලනදනවර
II  පනතයඑම වක ජ කතසර021805340

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ජනමපධජ හප පවකතත අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 05
III  පනතයප.ආර.වජ. වරකදග047315341
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවළණය ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයය.ප.ඒ.ප. නනදකප008353342

අධජපපන පකපශන 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයඑසස.ආර. මවණවක010680343

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකමපගම
I  පනතයඩබ.ඒ.ආර. අමරපවත018840344

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකමපගම අධජපපන පකපශන වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම. ජ. වවලකල030604345

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයවක.එම. රපසසහ033402346

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වකකළඹ උතර දසසතක කමකර කපරයපලය - 

වකකළඹ 05
II  පනතයඑම.ප. නශපනත004260347

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයජ.ඒ.එසස.වක. රතනපයක012234348

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවළණය ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඩ.ප.වක. ගමවග018072349

වකකළඹ උතර දසසතක කමකර 

කපරයපලය-වකකළඹ 05

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයප.එච. සමන ලපල047569350

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය-කළතර ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
II  පනතයඕ.එච. එන. ද සලවප017883351
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප වපකලසස අභජපස වදජපලය-කළතර මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව වතපරනවග029315352

තපකෂණ  පරවයෂණ හප පරමපණක 

බලශකත අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කළතර
II  පනතයඑසස.ජ.වක. වසසනසසහ033935353

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 තපකෂණ  පරවයෂණ හප පරමපණක 

බලශකත අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
I  පනතයජ.ඒ.එන. වෆකනවසසකප036477354

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර ශ ලසකප වපකලසස අභජපස වදජපලය - කළතර
II  පනතයඑන. පරවමශසවර054344355

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
I  පනතයඅය.එම වකකතලපවල013226356

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය - වකකළඹ 

10
I  පනතයඊ. ස. ද වසකයසප029502357

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
III  පනතයට.අය.එසස.වක. තලකරතන034064358

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
III  පනතයඑම.වය.එෆස. ෆහසමදප035692359

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.එසස. ගණසල043781360

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයප.වක. එසස. වජයසසහ006012361
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරපබද අධකපර කපරයපලය-කළතර පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඒ.ජ. සසල ශපනත025840362

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑල.ආර වතපන030632363

වරජසසටපර ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.වජ මපගනආරචච006277364

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයඑසස එච ජයවර015532365

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ජ.එල වරණකප019742366

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
II  පනතයවක.ජ.එම.එන. පයදරශන031719367

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වරජසසටපර ජනරපල වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයට.එම.ඒ.ට. වතනනවකකන034278368

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කපරමක අධජපපන හප පහණ කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයවජ.ඒ.එල තසත කමපර025406369

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයආර.එන. පනපනද048258370

කපරමක අධජපපන හප පහණ කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
III  පනතයබ.වජ.ආර. ධරමවසසන056694371
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස වවදජ වසසවප වකකටඨපශය-වකකළඹ 

05

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රතනපර
I  පනතයවය.ඩ සමනදපස018640372

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රතනපර වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයප.ජ. අවශකකප019000373

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වපකලසස වවදජ වසසවප වකකටඨපශය - 

වකකළඹ 05
I  පනතයවක.එම. වපසමචනද028515374

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
II  පනතයඑසස.ඒ. රතනපයක002951375

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව.ඒ.එසස.ස. ගණතලක008165376

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වදහවල
II  පනතයඑල.ඩ.එසස.එසස. ජයසසහ017548377

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
I  පනතයට ඒ එෆස ප පනපනද027265378

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදහවල ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස. නපනපයකකපර027880379

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහරගම වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.එම.ප. වසසනපනපයක022314380
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඑච. වමලරතන029296381

රජවව ආරයජප ළමප වරකහල-වකකළඹ 08 පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහරගම
II  පනතයඒ.එම.ඩ.එම. මසගලකප046111382

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 රජවව ආරයජප ළමප වරකහල - වකකළඹ 08
III  පනතයඒ.අය.එසස. සලවප053673383

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය-බතතරමලල අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඅය.ඒ.ඩ.ස. වපවරරප003751384

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයවක.ඩ චනදපන029611385

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.එල.වක. සකලසරය031925386

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.වක. රණසසහ050718387

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදහවල ආයරවවද වදපපරතවමනතව - මහරගම
II  පනතයප.ජ.ප.එම. වපසමරතන008240388

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වදහවල
I  පනතයජ .ප .ඩ ද සලවප018128389

ආයරවවද වදපපරතවමනතව-මහරගම මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඩබ. ස. කමදන022829390
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඊ එසස ජයවරධන012100391

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑන. මලලකප034619392

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබනවතකට මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.වක. වලවනකරප016294393

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

රජවව ආරයජප ළමප වරකහල - වකකළඹ 08
I  පනතයආර .ඩබ. සරමපනන020045394

රජවව ආරයජප ළමප වරකහල-වකකළඹ 08 ජපතක මපනසක වසසඛජ වදජපයතනය - 

අසවගකඩ
II  පනතයඒ.ඩ. අවබවරණ045052395

ජපතක මපනසක වසසඛජ 

වදජපයතනය-අසවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබනවතකට
II  පනතයඑන.ඒ. අමරතසග045109396

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 05
III  පනතයඊ.ජ.ඒ.වක. බණඩපර002982397

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඕ.එල.ඩ.ඊ. ගණවසසකර010278398

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 05

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
I  පනතයස.ප. පසචවහසවප029825399

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයඩ.ඩ.එසස. වවජරතන055751400

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තඹරගසසයපය ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.එන. නශසශසක007461401

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තඹරගසසයපය
III  පනතයඑච.ඒ. වහටටආරචච025040402

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය - රපජගරය
I  පනතයඑසස.එසස. අතතනපයක002714403

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

ජපතක වකසතකපගපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
I  පනතයඑන.අය. ජයවරධන003685404

ජපතක වකසතකපගපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඩ.එසස.වක.ඩබ. කනනනගර010349405

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයආර.එන. පරසස039707406

ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය-රපජගරය

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඑම.එසස.එන. රවනමල039760407

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.වක.එච.ප. වතපන047716408
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
III  පනතයඒ ඩබලව පසනන කමපර018361409

රපජජ භපෂප වදපපරතවමනතව-රපජගරය මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඩබ.එසස.ජ.වක වරකවකකඩ034752410

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

රපජජ භපෂප වදපපරතවමනතව - රපජගරය
III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ඩ.ජ. අතපතත044469411

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගමවපකළ

ගමවපකළ මලක වරකහල - ගමවපකළ
III  පනතයඑම.ජ.ඩබ. වවජවසකම012368412

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඊ.එම.ඒ.වක යටයන020038413

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයවය. වපසමලපල020472414

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඅය.ඩ.ඒ. සපගරකප023632415

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගමවපකළ
I  පනතයවජ.එම.ස ජයසරය030238416

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඑච ආර වක වහසවවග030806417

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පසසබපවග 

වකකරවළස

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයස රවනපතරන031110418
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගමවපකළ මලක වරකහල-ගමවපකළ පපවදශය වලකම කපරයපලය - පසසබපවග 

වකකරවළස
II  පනතයඅය.එන.ඩ. අවබරතන040502419

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයවක.එම.ඒ.බ. රණසසහ041451420

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අඹගමව වරජසසටපර ජනරපල වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයට.එම.ඩබ.ජ.ස.ඒ.එසස. 

වතනනවකකන
002956421

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-හවටන පපවදශය වලකම කපරයපලය - අඹගමව
I  පනතයය.එම.වක. පයනත කමපර025592422

වරජසසටපර ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වනජව සසරකෂණ  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ ජ අය ප වපසමරතන033719423

වනජව සසරකෂණ 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - හවටන
III  පනතයඑම.ජ.ආර.එච. චනදරතන038703424

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතවල බජ හප වරකපණ දවජ සසවරධන 

මධජසසථපනය - වපරපවදණය
I  පනතයඩ එම ඒ අතපතත004663425

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පලවලවපකල දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතවල
III  පනතයඑම.ප.එම.වජ.එම. ගණරතන010439426

බජ හප වරකපණ දවජ සසවරධන 

මධජසසථපනය-වපරපවදණය

ශකෂණ වරකහල - මහනවර
II  පනතයවය.ඒ.ජ.එසස.අය. නශසශසක021244427

ශකෂණ වරකහල-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

පලවලවපකල
I  පනතයඊ.ජ.වක. පයසල058318428
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතවල දසස: කමකර කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයආර.වජ.ඒ. රනවකකතවග002242429

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අකරණ දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතවල
III  පනතයවක.එම. එන.අය. වකමසරය034851430

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අඹනඟඟ 

වකකරවළස

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තමපවන
III  පනතයඑන ප කරපපආරචච037291431

දසස: කමකර කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අඹනඟඟ 

වකකරවළස
III  පනතයජ. ජ .ප .එන. නවරකෂණ038036432

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තමපවන පපවදශය වලකම කපරයපලය - අකරණ
III  පනතයවක.ඡ.ආර. කළගලල045417433

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අකරණ
III  පනතයආර වමනවහසෂසවර011383434

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අකරණ ශකෂණ වරකහල - මහනවර
II  පනතයඑම. ට. එසස. අසසමයප015648435

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හඟරනවකත පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපතවල
III  පනතයබ.එම.ජ.ආර බපලසරය045373436

ශකෂණ වරකහල-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හඟරනවකත
II  පනතයඑම.එම.එම.එම. මපරසස054359437
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-වදකළව - ගමවපකල

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
I  පනතයඩබ. බණඩපර මවණවක010458438

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය - මහනවර
I  පනතයප.ජ.ඩ.එසස.ඒ සමරසසහ023339439

ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය-මහනවර

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - වදකළව - ගමවපකල
I  පනතයඒ. වබකගහවග040106440

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඒ.ප වදකඩමවවල004517441

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඩ.එම.වක.ඒ. දසපනපයක004772442

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-යටනවර

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප වරකහල - 

වපරපවදණය
II  පනතයඑල.ආර.ජ. ජයතලක බණඩප006458443

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - යටනවර
II  පනතයප.ඒ.ප. පතරණ030975444

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
III  පනතයඑච ඒ ඩ ආර කමපර038803445

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප 

වරකහල-වපරපවදණය

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ඩ.වක. සමරවකම040539446
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

මහවවල ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වපකලවගකලල
II  පනතයඑච.ස. ජපවගකඩ011104447

වබසදධ කටයත කපරයපලය-මහනවර සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.ඩබ. නලමණ022551448

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

වබසදධ කටයත කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයඑච.ව.ඒ.එන. වපසමචනද040926449

මහවවල ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-වපකලවගකලල

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයආර.ආර. පයරතන046801450

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය මහනවර උතර දසසතක කමකර කපරයපලය 

- මහනවර
II  පනතයප.ඒ.ජ.එම.එම. අවබවරධන006864451

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඩ.ආර. වවජනපයක010344452

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1)-මහනවර

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
I  පනතයඊ.එම.ස.වක. ඒකනපයක014752453

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1) - මහනවර
II  පනතයජ.එසස.ප.වක. සමපත මවණවක046488454

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදලවතකට උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයට.එච.එසස. වරරතන010835455

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප වරකහල - 

වපරපවදණය
II  පනතයආර.එල. සරපපල020958456
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප 

වරකහල-වපරපවදණය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වදලවතකට
II  පනතයඑසස.ඒ.ය. සරබණඩපර041118457

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
I  පනතයප.ය. ගමවග007458458

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.එල.ආර.එච.එසස. කමපර018329459

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මහනවර
II  පනතයවක ඒ ඩබ ඩබ කළගමපටය003139460

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මහනවර

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඩබ.එම.වක.එන. වවජසනදර004882461

දසප ගණම තවපවල කපරයපලය-මහනවර සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයආර.ආර.ප. වජයසනදර007583462

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය ශකෂණ වරකහල - මහනවර
II  පනතයඊ.ඩබ.එම.ට.වක. ඒකනපයක023547463

ශකෂණ වරකහල-මහනවර දසප ගණම තවපවල කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයඩබ.එම.ස. වරවකකන053598464

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උඩදමබර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයඩබ එම ඒකනපයක010156465

Page 50 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - උඩදමබර
I  පනතයවජ.ඒ.ඊ ජයසසහ024501466

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඟඟ ඉහළ 

වකකරවළස

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - ගමවපකළ
II  පනතයආර.ප  වහසවවග021614467

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-ගමවපකළ පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඟඟ ඉහළ 

වකකරවළස
II  පනතයඩ.එසස.එම ජයනත024449468

මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගනවනකරව

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1) - මහනවර
II  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එච. පතවබරය011008469

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1)-මහනවර

මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගනවනකරව
II  පනතයවක.ඒ. රප සපමවත020239470

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

පපවදශය කරමපනත වසසවප මධජසසථපනය - 

මහනවර - මහනවර
II  පනතයඩබ.ඒ.ව.ප. වනගසරය019952471

පපවදශය කරමපනත වසසවප මධජසසථපනය - 

මහනවර-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර කපරයපලය 

- මහනවර
I  පනතයප.එසස කරණපරතන030618472

කපරමක වදහල-මහනවර ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

මහනවර
II  පනතයඑෆස.ආර. මහපර010965473

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය කපරමක වදහල - මහනවර
II  පනතයඑන.ඩබ.ඒ.එසස.ප වපසමදපස019458474
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-මහනවර

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑම.වක.ඩ. දරශන030571475

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-කණඩසපවල

මධජම කළපප කමකර කපරයපලය - 

මහනවර
II  පනතයස.එම.ප.ප. චනදවසසකර008513476

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපරසසපතතව වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

කණඩසපවල
II  පනතයඑල.එච.එම. සඳමපල011314477

මධජම කළපප කමකර කපරයපලය-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපරසසපතතව
II  පනතයය.ඩ.එන. මඩගලල020993478

බජ පරකෂණ රසපයනපගපරය-වපරපවදණය වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයබ.ඩබ.ආර. මයරලතප010339479

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මහනවර බජ පරකෂණ රසපයනපගපරය - වපරපවදණය
I  පනතයප. එදරවර022051480

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප වරකහල - 

වපරපවදණය
II  පනතයප.එසස. පසපද021057481

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප 

වරකහල-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයවජ.එම.එන. සඳමපල040536482

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තමපවන වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයඕ.ජ.අය. වසනරත මවණවක015414483
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 03)-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - තමපවන
III  පනතයඩ.ප.එන. ගණසර026273484

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මහනවර කමකර වනශස චය සභපව(අසක 03) - 

මහනවර
I  පනතයඩ.ආර ලයන වගකඩ031544485

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - උඩපළපත
II  පනතයඑච.ඩ. වතපනවග003106486

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඒ.එම. ජමනප බ018572487

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උඩපළපත ගමවපකළ මලක වරකහල - ගමවපකළ
II  පනතයබ.ජ.එසස.ඩ වසසනපරතන020517488

ගමවපකළ මලක වරකහල-ගමවපකළ උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයඅය.ය.එසස. ඉලසගරතන042344489

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

වපරපවදණය ශකෂණ වරකහල - 

වපරපවදණය
II  පනතයඒ.වජ.එම.එසස.බ. ජයවසසකර003770490

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපතවහසවපහවට වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මහනවර
III  පනතයආර ඩ ඩ ඒ ස ඩ චනදවසසකර007094491

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මහනවර

උඩරට ගවම පනරතතපපන 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
I  පනතයඒ එසස වවජවසසකර012134492

වපරපවදණය ශකෂණ වරකහල-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

පපතවහසවපහවට
II  පනතයප.එච.එම.වක.එන.වක. වහසරත041188493
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප වරකහල - 

වපරපවදණය
II  පනතයජ.ජ.ආර.ප දමයනත036468494

සරමපවවක බණඩපරණපයක ළමප 

වරකහල-වපරපවදණය

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයආර.එම පළඟමවණවක042360495

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටනවර ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය - මහනවර
I  පනතයඑච.එම. කරණපශල මවණවක015222496

ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය-මහනවර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටනවර
I  පනතයආර. එම. කරණපවත027763497

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටනවර
II  පනතයඩ.එම. වවජබනඩපර017207498

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටනවර කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයට එම ඒ ය එම හපලයදද038875499

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටනවර
I  පනතයආර.ඒ.වජ. රණසසහ002551500

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටනවර කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.එන.වක. සමරතසග021239501

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය ගර වදජපලය - වපරපවදණය
I  පනතයඑච එම ට එම වහරත025568502
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගර වදජපලය-වපරපවදණය කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයඑසස.ජ.ආර.ප. සමරකවකකඩ033477503

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උඩපළපත වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මහනවර
II  පනතයඩ.එන. මතකමපරණ006420504

ගර වදජපලය-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - උඩපළපත
III  පනතයඑච එම ඩ රතනතලක016422505

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මහනවර

ගර වදජපලය - වපරපවදණය
II  පනතයඒ.එම.වජ අතතනපයක020946506

දසප ගණම තවපවල කපරයපලය-මහනවර මධජම පළපත වරජසසටපර ජනරපල 

කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයඩබ.ආර. දසපනපයක002401507

මධජම පළපත වරජසසටපර ජනරපල 

කපරයපලය-මහනවර

දසප ගණම තවපවල කපරයපලය - මහනවර
II  පනතයඑච.ස. කනනනගර028377508

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මහනවර මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගනවනකරව
II  පනතයඑම ඩ ස කලතසග022940509

මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගනවනකරව

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයවක. චනදපන031181510

මධජම පළපත වරජසසටපර ජනරපල 

කපරයපලය-මහනවර

මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගනවනකරව
I  පනතයඩබ ප ස අවසකකප004928511
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මධජම පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගනවනකරව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවත 

සතර හප ඟඟවට වකකරවළස - මහනවර
I  පනතයඒ.එසස. බදවදවතපන012882512

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1)-මහනවර

මධජම පළපත වරජසසටපර ජනරපල 

කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයබ.එම. කමපරහපම027395513

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවත සතර 

හප ඟඟවට වකකරවළස-මහනවර

පධපන වගකඩනවගල ඉසජවනර 

කපරයපලය(මහනවර 1) - මහනවර
III  පනතයඩ.එම.එසස.ඩ.වක. දසපනපයක035882514

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඟඟ ඉහළ 

වකකරවළස
I  පනතයස වපවරරප020088515

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඟඟ ඉහළ 

වකකරවළස

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයඑම.වජ.ජ.වක. වවජරතන045714516

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රතවතකට දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයඩ.එම.ඒ.එච දසනපයක004062517

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රතවතකට
I  පනතයඑන.ප.වක. දසපනපයක018312518

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගවලවවල කපරමක වදහල - දඹලල
II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ඩ අලවසස009127519

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දඹලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගවලවවල
I  පනතයජ ජ ජයසනදර013190520
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කපරමක වදහල-දඹලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - දඹලල
I  පනතයඑසස එම ස රතනපයක032606521

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටවතත වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.එසස. හකමන ආරචච002244522

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටවතත
II  පනතයඑෆස. සහබදන019191523

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපඋල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

පලවලවපකල
I  පනතයඑසස.එම. කනනනගර010502524

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පලවලවපකල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මපතවල
I  පනතයඩ.ජ.එසස. පතමණ032106525

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මපතවල දසස: කමකර කපරයපලය - මපතවල
I  පනතයආර.ඊ.බ.එසස. රපජගර037804526

දසස: කමකර කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපඋල
III  පනතයට.ඩබ.එල. රපජපකෂ048190527

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටවතත
II  පනතයවජ වක එච වක ජයරතන009270528

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපඋල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපතවල
I  පනතයඩබ.ජ.එම. චනදලතප014291529
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටවතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපඋල
III  පනතයබ.එම.ස.එම. බසසනපයක035060530

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පලවලවපකල මප/වජය වදජපලය - මපතවල
II  පනතයඊ.එම.ඩබ.ඒ. බණඩපරනපයක008361531

මප/වජය වදජපලය-මපතවල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයස.එන.එම. ආසසවදණය010553532

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපතවල
I  පනතයවක.ජ.ඩබලව වපකඩමවණවක011356533

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගවලවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

පලවලවපකල
II  පනතයආර.ඩබ.ජ.වක. රපජකරණප011944534

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දඹලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගවලවවල
I  පනතයආර ආර ජ මහපනපම බණඩප015034535

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - දඹලල
I  පනතයඩ කලසරය021756536

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - යටවතත
II  පනතයවක.ජ.ප.වක.වක. ඒකනපයක006774537

අපනයන කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය-මපතවල

දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයඒ.ජ.එසස.වක වසසනපරතන020507538

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උකවවල අපනයන කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය - මපතවල
I  පනතයවක.වජ.එන.එම.එසස කමපරහපම022018539
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යටවතත දසස: කමකර කපරයපලය - මපතවල
III  පනතයඩබ.ජ.එල.වක. වබකඩවපකළ032802540

දසස: කමකර කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - උකවවල
II  පනතයඩබ.වක.ජ.ට. කඹවරගම041984541

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපතවල කමකර වනශස චය සභපව(අසක 39) - 

මපතවල
III  පනතයජ.එම.ප.වක. ගමලත002025542

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 39)-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපතවල
II  පනතයඑසස.ප.එම. වහසරත006061543

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අඹනඟඟ 

වකකරවළස
II  පනතයඕ.ඩබ.එසස.එන.වක. රතනදවපකර013269544

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අඹනඟඟ 

වකකරවළස

දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතවල
III  පනතයප.ජ. වරකහන014407545

අන/අනරපධපර ම.ම.වදජපලය-අනරපධපර සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
II  පනතයආර. ගපලල වග001999546

සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉබබපගමව
II  පනතයඑම.එන.ඩ. කවර003550547

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉබබපගමව අන/අනරපධපර ම.ම.වදජපලය - අනරපධපර
II  පනතයඑල.ඩබ.ප.ඩ දලරකෂ016351548
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනවල මහවවල ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වපකලවගකලල
I  පනතයඒ.ස. වරසසහ017110549

මහවවල ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-වපකලවගකලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනවල
II  පනතයඑම. කපරයකරවන051256550

මවතවරණ කපරයපලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයප.ජ.ස. ජයවර005169551

දසසතක කමකර කපරයපලය-නවරඑළය පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයට.ජ.එසස. ගමවග026811552

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවරඑළය මවතවරණ කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයඑසස.එම.ස.වක සමරවකකන030410553

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අඹගමව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - හවටන
II  පනතයවක.ප.එන.ස. ගණවරධන008099554

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-හවටන පපවදශය වලකම කපරයපලය - වකකතමවල
I  පනතයඑච.ඩබ.ප. ධරමලතප021476555

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකතමවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අඹගමව
III  පනතයඩබ.එච.එසස.ය වපසමසසහ043746556

මධජම - ඌව කලපප වන සසරකෂක 

කපරයපලය-නවරඑළය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයඑසස.එච.එම.එසස.වක. සමරවසසකර006472557
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවරඑළය මධජම - ඌව කලපප වන සසරකෂක 

කපරයපලය - නවරඑළය
III  පනතයවක ජ ඒ ප ආරයරතන034503558

දසසතක වලකම කපරයපලය-නවරඑළය නවරඑළය මහවරකහල - නවරඑළය
III  පනතයඑම ඒ ට ප පනපනද003831559

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-නවරඑළය

දසසතක වලකම කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයඩබ.එම.එසස.ජ. වකමසසහ009468560

නවරඑළය මහවරකහල-නවරඑළය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

නවරඑළය
I  පනතයට.එම. කසමපවත051457561

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයවක.එම.ප.එසස. බණඩපර008027562

දසසතක කමකර කපරයපලය-නවරඑළය පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවරඑළය
III  පනතයඑච.එම.ය.බ. වහසරත055735563

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වලපවන සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වලපවන
III  පනතයජ. ඒ. ඩ. ජයනත018296564

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-වලපවන

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වලපවන
II  පනතයවය.එම කරබණඩප025195565

දසසතක වලකම කපරයපලය-නවරඑළය නවරඑළය මහවරකහල - නවරඑළය
III  පනතයඑසස.ස.එම. වරසසහ026262566
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවරඑළය මහවරකහල-නවරඑළය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

නවරඑළය
II  පනතයඊ.එම.ප.ඩබ.එන.වක. ඒකනපයක041745567

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වලපවන දසසතක වලකම කපරයපලය - නවරඑළය
III  පනතයඑසස. ෂනමගපයප048391568

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-නවරඑළය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වලපවන
III  පනතයඑච.එම.ප.එච. වහසරත053561569

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හඟරකවගකඩ
II  පනතයආර.එම. වවජරතන බනඩප003260570

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හඟරකවගකඩ සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඑසස.ඩබ.ජ.ස. වරසසහ021596571

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වපකවළකනනරව වනජව සහකපර අධජකෂ (මහවවල) 

කපරයපලය - වපකවළකනනරව
I  පනතයවක.එම. අවබමවණවක023086572

වනජව සහකපර අධජකෂ (මහවවල) 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඒ.එම.ආර. අමරවකකන044461573

වනජව සහකපර අධජකෂ (මහවවල) 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයවජ.වක ජයවත මවණවක026285574

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වපකවළකනනරව වනජව සහකපර අධජකෂ (මහවවල) 

කපරයපලය - වපකවළකනනරව
I  පනතයය.ඒ.ජ නලපන කසම වරණකප029888575
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ලසකපපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඑච.ජ.ස.එම.ය. හපආරචච008587576

දසප වන නළධපර 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
I  පනතයප.වක.ජ. ජයතලක017049577

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය-මනවනරය - වපකවළකනනරව
I  පනතයස.එම.වක. බසසනපයක021253578

පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය-මනවනරය-වපකවළකනනරව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ලසකපපර
II  පනතයආර ඒ එම මලකපනත025459579

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
III  පනතයඩබ.ඒ.වජ.එච. වජයතසග054374580

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මවදරගරය පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

හඟරකවගකඩ
II  පනතයඩ.ජ මපවනල සවරකජන 

වදකඩමවගකලල
018200581

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-කවඩලල දසප වන නළධපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඩ. ට වවජසරය028691582

පපවදශය මනනවදකර 

කපරයපලය-හඟරකවගකඩ

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - කවඩලල
III  පනතයජ ජ ආර එසස සමනරතන030511583

දසප වන නළධපර 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මවදරගරය
III  පනතයආර.ජ.එසස. සඳමපල048354584

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-කවඩලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඩ.ඩබ.වක ජයවසසකර018212585
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වපකවළකනනරව වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - කවඩලල
III  පනතයඑම.එසස. වපසමසර058279586

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හඟරකවගකඩ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ඩබ.වක. වනසසහ020447587

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වපකවළකනනරව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හඟරකවගකඩ
III  පනතයප.ප.ජ.එසස. තලකරතන058278588

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හඟරකවගකඩ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
II  පනතයඩබ.වක.ඒ රමජලතප029963589

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වපකවළකනනරව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හඟරකවගකඩ
III  පනතයආර.ප.ඩ.එසස. කරණපරතන058288590

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මරගම වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයබ.ඩබ.එසස. කවර001824591

පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පදවය
II  පනතයවජ.ඒ.එම. ජයසසහ007389592

රපජජ භපෂප වදපපරතවමනතව-රපජගරය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

තඹතවතගම
II  පනතයප.ඒ.ස.බ. වපකනනමවපරම013576593

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-කවබතවගකලලබව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මරගම
III  පනතයආර.වක.එම.ඒ. ඊ. එසස. රණවර034587594
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පදවය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

කවබතවගකලලබව
III  පනතයඊ.එම.වජ. රණසසහ034589595

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තඹතවතගම අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
III  පනතයප.එම. වසකමරතන035165596

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 රපජජ භපෂප වදපපරතවමනතව - රපජගරය
III  පනතයඑච.එසස.එසස. සලවප038691597

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයඑසස.අය. සසවලජරසස051579598

නවයකජජ වපකලසසපත 

කපරයපලය-නවගවගකඩ

වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයජ.එල. මපගට009736599

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වමකටර රථ පවපහන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - 

නවගවගකඩ
III  පනතයවක.ඕ.ඵසස.ඵන. රපජපකෂ015812600

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ආර.ට.ජ. දසපනපයක017847601

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-මහනවර වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
III  පනතයආර.එම.ආර. පයදරශන018907602

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
III  පනතයඒ ආර වක අලහවකකන034221603

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයඩබ.වක. දසපනපයක035814604
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රඹබව දසසතක වලකම කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයඑසස.ඩබ.ඩ වසසනපධර022300605

දසසතක වලකම කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වනකචචයපගම
II  පනතයඑසස.එම වවජවකකන029206606

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වනකචචයපගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - රඹබව
III  පනතයප ඩබ  එන ප වපවරරප033213607

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වනකචචයපගම වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයප.වක. චනදකපනත005933608

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වනකචචයපගම
I  පනතයඩබ.එම ඉනදපණ මවණවෙක035367609

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තඹතවතගම කමකර වනශස චය සභපව(අසක 27) - 

අනරපධපර
III  පනතයවක.ඒ. සවනතප011853610

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 27)

-අනරපධපර

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
II  පනතයඅය දසනපයක014669611

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

තඹතවතගම
I  පනතයආර.එම. කසමලතප048762612

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-අනරපධපර

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
II  පනතයඩ.එම.ඩ.එන.වක. දසපනපයක009034613

Page 66 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඅය.ඒ. ජයවර017489614

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  

කපරයපලය-අනරපධපර

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
III  පනතයඒ එම ඒ වක කරණපරතන038540615

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  කපරයපලය - 

අනරපධපර
I  පනතයස.එම.ඩ.වක. චනදවසසකර047663616

කවෂසත  වභකග පරවයෂණ හප සසවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තලපව
II  පනතයඩ.එම.ට.වක. දසනපයක003945617

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තලපව කවෂසත  වභකග පරවයෂණ හප සසවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම
II  පනතයඑසස.ජ. වපමරතන021348618

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-කහටගසසදගලය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වහකරවපතපන
I  පනතයජ.වක.එච.බ.එම. ජයවරධන015639619

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකරවපතපන පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - කහටගසසදගලය
III  පනතයආර.එම.එන.එම රතනපයක047401620

පපවදශය මනනවදකර 

කපරයපලය-තඹතවතගම

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තලපව
II  පනතයඩබ.එම.එසස. චතපසගන018459621

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තලපව පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

තඹතවතගම
II  පනතයඑච.එම.බ.ස.වක වහසරත021525622
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය පරපවදජප කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මධජම 

නවරගම පළපත
II  පනතයඩබ.වක.එම. වරපවගකඩ006806623

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මධජම 

නවරගම පළපත

පපවදශය පරපවදජප කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයඩ.ඩ සබසසහ030959624

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහනතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රඹබව
III  පනතයඑච.ඒ. නයනප002796625

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රඹබව කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

අනරපධපර
III  පනතයවක එම එන ඩ නවරතන003812626

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහනතවල
III  පනතයඑල.එච.එන දමයනත009031627

උතර මවද පළපත නවයකජජ සරවවයර 

ජනරපල කපරයපලය-අනරපධපර

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
I  පනතයබ අනලප037309628

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර උතර මවද පළපත නවයකජජ සරවවයර 

ජනරපල කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඑම.එල.ප.එසස. ලයනවග047472629

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඑන.එසස ජයතලක014914630

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තලපව වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයප.ඒ.එන.එන වපකනනමවපරම021125631

Page 68 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තලපව
III  පනතයප.බ.වජ.වක.බ. මවණවක043214632

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  

කපරයපලය-අනරපධපර

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඒ.එසස. වපරමවණ010565633

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මධජම 

නවරගම පළපත

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  කපරයපලය - 

අනරපධපර
I  පනතයඑසස.ඩ.එසස පදමලතප011077634

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
II  පනතයආර.ඩ.ඒ. පෂසපලතප025650635

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මධජම 

නවරගම පළපත
II  පනතයජ.ප. සගතපපල053475636

දසසතක කමකර කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

කහටගසසදගලය
III  පනතයඑච ඒ උදයකපනත021941637

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-කහටගසසදගලය

දසසතක කමකර කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඒ.එම.ට.වක. අවබසසහ036115638

දසසතක කරමපනත ශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය-අනරපධපර

වනජව සහකපර අධජකෂ (වයඹ)  

කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයඑසස.එච. ධමමක017191639

වනජව සහකපර අධජකෂ (වයඹ)  

කපරයපලය-අනරපධපර

දසසතක කරමපනත ශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයඑන වක සමරසසහ017211640
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රඹබව දසසතක කරමපනත ශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයවක රමණ014787641

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයඩ.එම. දසපනපයක017172642

දසසතක වලකම කපරයපලය-අනරපධපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයවජ.එම.එම.එච ජයසනදර017385643

දසසතක කරමපනත ශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය-අනරපධපර

දසසතක වලකම කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඑසස.ප.එන.ඩ වසනවරතන024030644

පපවදශය සවල පරපපලන නළධපර 

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රඹබව
III  පනතයඑසස.එම.ආර.ඩබලය. සමරවකකන045607645

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අනරපධපර ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඩබ.එම.ඩ.එසස.ප. කමපරහපම007119646

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-අනරපධපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයඑසස ස පයසකප020095647

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයප වජසදපසන031740648

ඉඩම  හප දසසතක වරජසසටපර  

කපරයපලය-අනරපධපර

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
III  පනතයආර.ඩබ. දසපනපයක057025649

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපචචපදව අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
I  පනතයඒ. රතනපයක020628650
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපචචපදව
II  පනතයජ.වක.වය. නනදන040896651

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පදවය වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - පදවය
II  පනතයවජ.ඒ.ඩ.එම ජයවකකඩ006718652

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-පදවය පපවදශය වලකම කපරයපලය - පදවය
II  පනතයය. දයපවත007847653

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රපජපසගනය වපරමපරග ඉසජවනරකපරයපලය - 

රපජපසගනය
II  පනතයආර.එන.ප.වක. සසවරණසසහ022913654

වපරමපරග ඉසජවනරකපරයපලය-රපජපසගනය පපවදශය වලකම කපරයපලය - රපජපසගනය
I  පනතයඑන.ප වසකමලතප029531655

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රපජපසගනය අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
I  පනතයඑච.එම.ට.බ. මහපනපම021196656

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - රපජපසගනය
II  පනතයඑම.ආර.එසස.ඩ. පනපනද040490657

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවකරපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - පලගසසවවව
II  පනතයඒ.එම.වය.වක අවබවකකන002864658

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පලගසසවවව පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවකරපව
III  පනතයඑල.වක වමලවසසන045019659
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉපවලකගම
I  පනතයවක.ඩ. ඒකනපයත004011660

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අනරපධපර දසසතක වලකම කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයප.ආර ජයවකකඩ016384661

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉපවලකගම නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - 

අනරපධපර
I  පනතයආර.ආර.එසස.බ. රපජකරණප020793662

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඑච.එම.එන.එසස. වහසරත042133663

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-අනරපධපර අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
II  පනතයඑසස.ආර.ජ. ඩයසස053741664

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අනරපධපර

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
II  පනතයඩබ.එම වසනතප031158665

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයආර.එම. රතනපයක040569666

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-අනරපධපර

වහද වදහල - අනරපධපර
II  පනතයඑසස.වක.ඒ.ඒ. සසවරණලතප021141667

වහද වදහල-අනරපධපර කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඩ.එන.එම. කමපරහපම041080668
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස 

කපරයපලය-අනරපධපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මධජම 

නවරගම පළපත
II  පනතයඩබ.ආර.ඒ.අය. පදමන002481669

උතර මවද පළපත නවයකජජ සරවවයර 

ජනරපල කපරයපලය-අනරපධපර

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයප වමලපවත020853670

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මධජම 

නවරගම පළපත

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල - අනරපධපර
III  පනතයඑච.වක. දකඕවට035415671

අනරපධපර ශකෂණ වරකහල-අනරපධපර උතර මවද පළපත නවයකජජ සරවවයර 

ජනරපල කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඑම.ඩ.එම.ප. නවරකෂන045069672

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-කවකරපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ගවලනබදනවවව
II  පනතයවක අය එම ඒ ප ගණවසසකර014801673

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-ගවලනබදනවවව

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - කවකරපව
II  පනතයප.ව. වකමසසහ028464674

දසසතක වලකම කපරයපලය-අනරපධපර වහද වදහල - අනරපධපර
I  පනතයබ.ඒ.ආර. මසගලකප013121675

වහද වදහල-අනරපධපර දසසතක වලකම කපරයපලය - අනරපධපර
II  පනතයඑසස.එච. ජයවරධන043864676

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තණමලවල වනජව සහකපර අධජකෂ 

(දකණ)කපරයපලය - ලණගමවවවහර
II  පනතයඑන.එච.වක. චපමර004203677

Page 73 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-ලණගමවවවහර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තණමලවල
II  පනතයඑසස.ජ.එල. සතප021158678

වනජව සහකපර අධජකෂ 

(දකණ)කපරයපලය-ලණගමවවවහර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ලණගමවවවහර
I  පනතයඩ.එල.ආර. අවබවසසකර046276679

වනජව සසරකෂණ 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑල එම ඩ කමපර003160680

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තණමලවල
II  පනතයවජ.එම.ඒ.ප. කමපර039985681

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තණමලවල වනජව සසරකෂණ  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඕ.ඒ.එසස. වනලමකප045365682

නවයකජජ කකෂකරම අධ ජකෂ  

කපරයපලය-වමකනරපගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
I  පනතයආර.එම. වවජදපස027082683

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

වමකනරපගල
II  පනතයඑම.ආර.එල පනපනද028328684

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-වමකනරපගල

නවයකජජ කකෂකරම අධ ජකෂ  කපරයපලය - 

වමකනරපගල
I  පනතයඩ.එම.ප. දසපනපයක035116685

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මඩලල
II  පනතයආර.එම ගණදපස008816686
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මඩලල දසප වන නළධපර කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයඒ එම තලක පයනත බණඩපර016064687

දසප වන නළධපර කපරයපලය-වමකනරපගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
I  පනතයඑච.ඒ. රපවසසන020422688

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-වපකලගහවවල

දසසතක වලකම කපරයපලය - කරණබගල
I  පනතයඩ.එම. බණඩපර මවණවක005516689

දසසතක වලකම කපරයපලය-කරණබගල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයඊ.ජ.ආර.ප. පතරණ021218690

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - වපකලගහවවල
I  පනතයඑම. නනදපවත024361691

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනනල දසස: කමකර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
III  පනතයඩ.එම.ආර.එසස. දසපනපයක004511692

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

කපරමක වදහල - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
III  පනතයඑල.වක. අවනකජප032498693

දසස: කමකර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
I  පනතයඊ.ඒ. වවදජරතන033279694

කපරමක වදහල-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනනල
I  පනතයස පතරණ036746695
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පධපන වගකඩනවගල  ඉසජවනර 

කපරයපලය-කරණබගල

කරණබගල දසස: කරමපනතශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයඑච.එම.එසස.ප. වහසවපනපයක011048696

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-කරණබගල පධපන වගකඩනවගල  ඉසජවනර කපරයපලය 

- කරණබගල
I  පනතයප.බ වතපරන024769697

කරණබගල දසස: කරමපනතශපලප පරකෂක 

ඉසජවනර කපරයපලය-කරණබගල

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - 

කරණබගල
III  පනතයඑන.එසස. වතපන වග032188698

සහකපර සමකදධ වකකමසපරසස 

කපරයපලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
II  පනතයඩ.එම.ස.වක. නවරතන004880699

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදගම සහකපර සමකදධ වකකමසපරසස කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයආර.එසස. ගරසසහ042295700

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදගම
I  පනතයඩබ.ඩ. චනදලතප051317701

කලයපපටය ම.ම.වදජපලය-කලයපපටය 

බටහර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලයපපටය 

බටහර
II  පනතයජ.අය.එල. වහසරත003841702

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලයපපටය 

බටහර

කලයපපටය ම.ම.වදජපලය - කලයපපටය 

බටහර
II  පනතය වක එම ඒ ස කරණපධර023211703

දසස: කමකර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලයපපටය 

බටහර
III  පනතයය.ඒ.ආර. ශජපමල007577704
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලයපපටය 

බටහර

දසස: කමකර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම.ඩ. රණසසහ013676705

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගවනවතත ව පරවයෂණ හප සසවරධන ආයතනය - 

බතලවගකඩ
II  පනතයආර.එම. වසකමපවත025220706

ව පරවයෂණ හප සසවරධන 

ආයතනය-බතලවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගවනවතත
II  පනතයආර.ඩබලව.ජ.ආර රපජකරණප029408707

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදගම
II  පනතයබ.ප.ස.වක. සසවරණලතප021195708

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපවතගම
II  පනතයඑන.ය. ඉඹලපන023449709

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපවතගම කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

කරණබගල
III  පනතයඑච.එම.එල. ගණවසසකර035447710

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපරමමල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
II  පනතයඩබ එම අය වක නවරතන005385711

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනනල
I  පනතයආර.එම. පයරතන008796712

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනනල පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපරමමල
II  පනතයඑම.එම.ප. මපරසසහ010201713
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදගම දසසතක වලකම කපරයපලය - කරණබගල
III  පනතයඵස.වඡ.ස අරනදන013195714

දසසතක වලකම කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදගම
I  පනතයට.ඒ.එසස.ස. මවණ වක022720715

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරණබගල දසසතක වලකම කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයආර.ඒ. කසමසල007332716

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලලවපටය කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
I  පනතයවක. පයදරශණ009765717

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලලවපටය
III  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එච. වපවරරප018954718

දසසතක වලකම කපරයපලය-කරණබගල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයඩ.එම.ප අතතනපයක020941719

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරණබගල
III  පනතයඑච.එම.එන.ඩ. වහසරත047079720

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරඹවගදර කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
II  පනතයඩබ.එම.එන.එසස. වවජසරය011397721

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරඹවගදර
II  පනතයඑසස.ඒ.ආර.වක. අමරසසහ041084722
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපවතගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - තමපවන
II  පනතයඑම එච ඩ ප ඩ මපසකකපර002300723

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලලවපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපවතගම
III  පනතයආර.ඩබ.ස.එන. රණසසහ009665724

පපවදශය පරපවදජප කපරයපලය-මහනවර ශකෂණ වරකහල - මහනවර
III  පනතයඩබ ව ඩ ඵන ලකමපල012742725

ශකෂණ වරකහල-මහනවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලලවපටය
III  පනතයවක එම ට වක වකකනපර034034726

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තමපවන පපවදශය පරපවදජප කපරයපලය - මහනවර
III  පනතයඒ.එම.එසස.වක. අතපතත035123727

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනනල පපවදශය කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය - මපකඳර
II  පනතයඑච.ඒ.ආර. තරසගප002839728

පපවදශය කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය-මපකඳර

කපරමක වදහල - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
II  පනතයප.ඩබ.ඩ.ප. දසනපයක029501729

කපරමක වදහල-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනනල
II  පනතයආර.ඩ.එසස. රනසසගලල042229730

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පඩවසසනවර 

බටහර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකවබයගවන
I  පනතයබ. එම. ආරයවත007245731

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-වකකවබයගවන

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පඩවසසනවර 

බටහර
II  පනතයඩ.එම.ආර.ඩ. වදලන017825732
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදගම
II  පනතයආර.වක. ඒකනපයක018461733

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදගම කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

කරණබගල
I  පනතයඑසස.එම.එම. සරවරධන020557734

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)

පපවදශය වලකම කපරයපලය - උඩබදදපව
II  පනතයඩබ.ව.ඩ.එල මලලකප026212735

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උඩබදදපව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවවගනහර(වහකවරකමබපව)
I  පනතයඑසස. කහදව ආරචච027921736

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපදමවප පපවදශය වලකම කපරයපලය - උඩබදදපව
III  පනතයවක.එච.ආර.අය ද සලවප002013737

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උඩබදදපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපදමවප
II  පනතයවජ. ඒ. ප. වසනත014868738

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නකවවරටය නකවවරටය මහවසන ම.ම.වදජපලය - 

නකවවරටය
III  පනතයආර.එම.ඩ.එම රතනපයක007524739

නකවවරටය මහවසන 

ම.ම.වදජපලය-නකවවරටය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකටවවවහර
II  පනතයඩබලව.ඒ. අනලප009413740

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකටවවවහර පපවදශය වලකම කපරයපලය - නකවවරටය
III  පනතයඑල එම කරණපරතන034103741
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නපරමමල මයරපපද ම.ම.වදජපලය-නපරමමල පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපරමමල
II  පනතයආර.එම.එන. කමපරහපම020737742

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපරමමල නපරමමල මයරපපද ම.ම.වදජපලය - 

නපරමමල
III  පනතයඩබ.එම.එසස.වක වවජසසහ034465743

දසසතක කමකර කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදගම
II  පනතයඑසස.ඩ.එන.ස ජයසසහ024517744

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදගම දසසතක කමකර කපරයපලය - කරණබගල
III  පනතයජ.ආර.එසස.වක. ගමලත034816745

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගවනවතත කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
I  පනතයආර.ප. බණඩපර මවණවක003473746

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගවනවතත
I  පනතයආර.එන.එන. වසකමරතන048273747

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉබබපගමව කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
II  පනතයඑසස.ඩ.ඩබ.එච.එම.ආර.ජ.වක. 

සරයරතන
008677748

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉබබපගමව
II  පනතයඑච. ඇනජලන041018749

දසසතක වලකම කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉබබපගමව
I  පනතයප ඒ එම එම සසවරණලතප004856750

Page 81 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ව පරවයෂණ හප සසවරධන 

ආයතනය-බතලවගකඩ

දසසතක වලකම කපරයපලය - කරණබගල
III  පනතයඩබ.එම.ට.ඩ. වකමසසහ032882751

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉබබපගමව ව පරවයෂණ හප සසවරධන ආයතනය - 

බතලවගකඩ
III  පනතයඩබ.එම වරරතන035160752

දසසතක කමසමපපදන 

කපරයපලය-කරණබගල

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

කරණබගල
I  පනතයඒ.එන. බණඩපරනපයක005994753

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-කරණබගල

දසසතක කමසමපපදන කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයඑසස.එම.ස. සමරවකකන028822754

පපවදශය කරමපනත වසසවප 

මධජසසථපනය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපරමමල
II  පනතයප ඒ ස එම වසකමරතන005220755

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපරමමල පපවදශය කරමපනත වසසවප මධජසසථපනය - 

කරණබගල
I  පනතයඒ එසස ඒ සමරනපයක008255756

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-කරණබගල

වයඔ සහ උතර මවද කලපප වරජසසටපර 

ජනරපල කපරයපලය - කරණබගල
III  පනතයඑල.ඩ.වක වපවරරප023251757

වයඔ සහ උතර මවද කලපප වරජසසටපර 

ජනරපල කපරයපලය-කරණබගල

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයඑච එම එල ඩබ වහසරත032597758

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වපකලගහවවල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කරණබගල
I  පනතයවක ඩ අය වජ වපසමකපනත012445759
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වපකලගහවවල
I  පනතයඑම.එම.ඒ. වපකඩමවණවක018458760

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ වරකහල - කරණබගල
III  පනතයවජ.එම.ඩ.ප ජයසනදර035306761

කරණබගල ශකෂණ වරකහල-කරණබගල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයඑන.එච. සසලප042164762

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වමකනරපගල
I  පනතයඩ.එන.එසස සලවත020149763

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වමකනරපගල

දසසතක වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
II  පනතයවක.ඩ.එසස.එම වසනවරතන022200764

කපරමක වදහල-වමකනරපගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයආර.එම.වය. දලපනජල044333765

දසසතක වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල කපරමක වදහල - වමකනරපගල
I  පනතයබ. එම. එන. වමලරතන048550766

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-වමකනරපගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බතතල
II  පනතයබ. සනධජපන013668767

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බතතල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලලවපය
III  පනතයය.ජ.වක.එසස.බ. ගමවග037163768
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
I  පනතයඒ. එච. ඒ. දසපනපයක043571769

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලලවපය පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයඑසස වක මදමපල044770770

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වමකනරපගල
II  පනතයප.ජ.වක. චනදලතප006114771

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වමකනරපගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
II  පනතයඩබ.බ. පෂසපලතප013004772

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වමකනරපගල

දසසතක වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
II  පනතයආර එම ජයමල වජත කමපර018336773

දසසතක කමකර කපරයපලය-වමකනරපගල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වමකනරපගල
II  පනතයඑම.ජ.ඩ.එල. ගලවඩවග019676774

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල දසසතක කමකර කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයප.ස.වජ. ලයනපතරණ023867775

දසසතක වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල කපරමක වදහල - වමකනරපගල
II  පනතයආර.එම. ලලපවත032618776

කපරමක වදහල-වමකනරපගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
II  පනතයප.ආර. අනලප045157777
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-වමකනරපගල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - වමකනරපගල
II  පනතයඊ.ස.ව.වක. ධරමරතන010040778

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-වමකනරපගල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - බබල
II  පනතයඑච.එම. සබසසහ036675779

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-බබල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
III  පනතයට එම ප එම වක කරණපරතන038734780

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මවදගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - බබල
II  පනතයඒ. එම. අය. ප. අතතනපයක003496781

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බබල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මවදගම
II  පනතයඩබ.එම. චනදපවත005451782

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බබල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මවදගම
II  පනතයවක.එම වමලපවත016127783

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මවදගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - බබල
III  පනතයආර.ඒම. වශපකප කමපර031886784

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-වමකනරපගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බතතල
II  පනතයඑච.එම.එසස. පයවසසන022550785

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බතතල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
II  පනතයඩ.එම.ව.ආර. දසපනපයක030985786
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මවදගම වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - බබල
I  පනතයප.එසස රමජලතප029965787

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-බබල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මවදගම
I  පනතයඑම.ප නනදපවත030037788

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
I  පනතයඑසස. ට. ආරයවත003933789

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-වමකනරපගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලලවපය
II  පනතයඩ.එම.ඒ.ට. දසපනපයක016230790

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලලවපය පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයඑම ව එන එසස ඩ මහවතපරණ044751791

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බතතල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලලවපය
II  පනතයඑච.එම. සමණපවත021264792

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලලවපය පපවදශය වලකම කපරයපලය - බතතල
III  පනතයආර.එම.අය. දලහපන045691793

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බතතල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලලවපය
II  පනතයඩ.එම.ප. වවජරතන021221794

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලලවපය පපවදශය වලකම කපරයපලය - බතතල
III  පනතයආර.එම.ආර. දලරකෂ035351795
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-වමකනරපගල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
II  පනතයඑච.එම.ඒ. රමජලතප013670796

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-වමකනරපගල

පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

වමකනරපගල
III  පනතයඩ එම එසස පෂසපලතප033722797

පපවදශය මනනවදකර 

කපරයපලය-වමකනරපගල

දසප වන නළධපර කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයවක. බ. එල ඉනදක කමපර033799798

දසප වන නළධපර කපරයපලය-වමකනරපගල දසසතක වලකම කපරයපලය - වමකනරපගල
III  පනතයජ.ජ.අය. රතනපපල058275799

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-යපපනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - යපපනය
II  පනතයආර පරණචනදප021119800

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යපපනය ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

යපපනය
III  පනතයට. බපනමත032201801

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-පචචවලයපලවලය

දසසතක වලකම කපරයපලය - කලවනකචච
I  පනතයඑසස සයනතන003370802

දසසතක වලකම කපරයපලය-කලවනකචච පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

පචචවලයපලවලය
II  පනතයඑම. අරනදවපරන005803803

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනදවලපය දසසතක වලකම කපරයපලය - කලවනකචච
II  පනතයවක. ශනමගලසගම021423804
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-කලවනකචච පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනදවලපය
II  පනතයඑසස. මතයලක026996805

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනදවලපය දසසතක වලකම කපරයපලය - කලවනකචච
II  පනතයඒ ආනනදරබන020912806

දසසතක වලකම කපරයපලය-කලවනකචච පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනදවලපය
III  පනතයආර පවරපසලසගම037926807

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවනයප දසසතක වලකම කපරයපලය - කලවනකචච
II  පනතයඑසස. සරහරන021417808

දසසතක වලකම කපරයපලය-කලවනකචච පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවනයප
II  පනතයව. චනදපවදව047107809

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකටවවවහර පපවදශය වලකම කපරයපලය - ආනමඩව
I  පනතයඒ. එච. එම. වසකමපවත005567810

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ආනමඩව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකටවවවහර
II  පනතයඒ. එච. එම. වමලරතන017594811

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකටවවවහර කපරමක වදහල - ආනමඩව
II  පනතයඩ එම එසස මවදගම011072812

කපරමක වදහල-ආනමඩව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වකකටවවවහර
II  පනතයඑච.එම.ඒ. අබයරතන020910813
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-පතතලම

කමකර කපරයපලය - පතතලම
I  පනතයඑසස.එම.ඒ.එම. මසමමල022685814

කමකර කපරයපලය-පතතලම ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

පතතලම
II  පනතයවජ.ඒ.එසස.ස. කමපර025811815

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපදමවප පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපතතනඩය
III  පනතයවජ. ඒ. එන. අවයකම004813816

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහවවව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපදමවප
I  පනතයඩබ.එෆස. කකසස005075817

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපතතනඩය පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහවවව
III  පනතයඑන. එම. ප. අය. පනපනද010738818

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ආනමඩව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

මහකඹකකඩවල
I  පනතයඒ.එච.එම ජයතලක002258819

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-මහකඹකකඩවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ආනමඩව
II  පනතයඑම. ඒ. එන. එන. කමපර003338820

පතතලම දසසතක මවතවරණ 

කපරයපලය-පතතලම

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරවලගහ 

වවව
III  පනතයඒ එසස වක නයසවගකඩ014053821

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පතතලම පතතලම දසසතක මවතවරණ කපරයපලය - 

පතතලම
II  පනතයට.ආර. තවචවචලව031767822
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරවලගහ 

වවව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පතතලම
III  පනතයඑන.එසස. රනසයප උමමප047975823

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දසවකකටව සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වවනනපපව
I  පනතයබ එල බ වපවරරප013249824

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-වවනනපපව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - දසවකකටව
I  පනතයඒ.එම.ට. පදමලතප033195825

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හලපවත පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ආරචචකටටව
I  පනතයඩබ.එච.අය.ඩ. ලසකපතලක007424826

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ආරචචකටටව පපවදශය වලකම කපරයපලය - හලපවත
III  පනතයවක.ඒ.ආර.ට. ධරමදපස031296827

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ආනමඩව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

මහකඹකකඩවල
I  පනතයඑල. දයපසර හපමවන025065828

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-මහකඹකකඩවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ආනමඩව
III  පනතයප.ඒ.වක. ගපලලවග032675829

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දසවකකටව පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවනනපපව
II  පනතයඒ.ස. සරබදදන008586830

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවනනපපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - දසවකකටව
I  පනතයඑම.එම.ඩ.වක. සසජවන025263831
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දසවකකටව පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනනල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.ය. සභපණ031465832

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනනල පපවදශය වලකම කපරයපලය - දසවකකටව
II  පනතයවජ.අය.එන. පයසගන039847833

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හලපවත පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහවවව
I  පනතයආර. ආර. එම. ප. පයදරශණ012533834

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහවවව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - හලපවත
II  පනතයවජ.ආර.එසස. රතනපයක013693835

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-හලපවත පපවදශය වලකම කපරයපලය - හලපවත
II  පනතයඑසස.ස.ආර. මතමදල025956836

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-පතතලම

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

හලපවත
II  පනතයජ.ඒ.ස. ගණසර001940837

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-හලපවත වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

පතතලම
III  පනතයඩබ.ස.එසස.වජ. තවසසරප010981838

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-හලපවත

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - හලපවත
III  පනතයඑච එම එසස එන කමපර022687839

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහවවව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - හලපවත
II  පනතයවක.එච.ඒ.ඩ.එසස වපවරරප032435840
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-හලපවත පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහවවව
III  පනතයඒ.එම.ස.එසස. අධකපර034579841

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බදලල වපරපවදණය ශකෂණ වරකහල - 

වපරපවදණය
III  පනතයආර වක ඒ ඩ එන එල 

රතනවසසකර
002192842

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බදලල
II  පනතයආර එම ඥපණවත032649843

වපරපවදණය ශකෂණ වරකහල-වපරපවදණය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

බදලල
III  පනතයවක.ඒ.ජ. වසකමරතන047484844

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරණබගල සහකපර වගණකපධපත කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයබ. එම. ආර. අමරවසසකර009586845

සහකපර වගණකපධපත 

කපරයපලය-කරණබගල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයවක.එම.ට.වක. වකමසසහ033653846

දසප වන නළධපර කපරයපලය-නවරඑළය වපකලසස අධකපර කපරයපලය - නවරඑළය
II  පනතයඩබ.වක. දරශන004847847

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බණඩපරවවල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
II  පනතයඩ. එම. කරණපවත015211848

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල දසප වන නළධපර කපරයපලය - නවරඑළය
I  පනතයඩ.එම. ජයවත023990849
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-නවරඑළය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
III  පනතයඊ.එම.එසස. රතනපයක053084850

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉබබපගමව පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයආර.එම.ප.එන. රපජපකෂ004380851

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලලවපටය
II  පනතයඑසස.එම.ඒ.වක සමරවකකන020621852

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලලවපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉබබපගමව
III  පනතයඑම. ජ. එසස. ජයමපනන034866853

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බදලල බදලල මහවරකහල - බදලල
II  පනතයඑච.එම. කරණපපපල051241854

බදලල මහවරකහල-බදලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බදලල
I  පනතයඩ.එම. අබයරනත051553855

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලල ඌව ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

බණඩපරවවල
I  පනතයඑම ඩ නනදපපල006653856

ශ ලසකප ගවන හමදප කඳවර-දයතලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලල
III  පනතයඑසස ඩබ ජ එම වජ එම ජනසර029839857

ඌව ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-බණඩපරවවල

ශ ලසකප ගවන හමදප කඳවර - දයතලපව
II  පනතයඩබලය.ඒ.එසස. ගණවසසකර033236858
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බණඩපරවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලල
I  පනතයබ.එච වහසරත බණඩප011251859

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලල ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - බදලල
I  පනතයඩබලව.බ.එම.ය. උපල රපජරතන014480860

ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-බදලල

බදලල මහවරකහල - බදලල
II  පනතයඩ.එම. චනදලතප029677861

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හලදමමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
III  පනතයඑච.එම.එල.එසස. වහසරත048952862

බදලල මහවරකහල-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - හලදමමලල
III  පනතයබ.එන. මසගලකප056003863

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බදලල බදලල මහවරකහල - බදලල
III  පනතයට.ඒ.ඩ.වක. වතනවර023992864

බදලල මහවරකහල-බදලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බදලල
II  පනතයඑම.ට. දපත041783865

ඉඩම හප  දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-බදලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය
I  පනතයඩ එන වතපනවග032653866

සරපබද අධකපර කපරයපලය-බදලල ඉඩම හප  දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

බදලල
I  පනතයවක.ඕ.ප.ආර. වහලපලල033252867

Page 94 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපලඇල
II  පනතයඑසස.එම. චනදපවත015030868

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපලඇල දසසතක වලකම කපරයපලය - බදලල
II  පනතයඑන.ආර. බපලසරය033243869

දසසතක වලකම කපරයපලය-බදලල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - බදලල
I  පනතයඒ. එම . වසකමපවත033625870

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බණඩපරවවල කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
II  පනතයඑම.එම.එසස.එල. මනතසග002569871

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
II  පනතයඑම.ඩ.ආර.එන.ඩ. මනතසග003662872

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-බණඩපරවවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලල
I  පනතයඑම.ආර.වක.වක. මපවතකට022210873

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපලඇල
I  පනතයඒ එම අතතනපයක010005874

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපලඇල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

බදලල
III  පනතයඑම.ප.බ. පතරවග027299875

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වසකරණපවතකට වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

බදලල
II  පනතයආර.එච.ඩ. දමයනතකප008828876
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බදලල
III  පනතයආර එම වපසමචනද015627877

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වසකරණපවතකට
II  පනතයඑල.බ.එච. වදමනත033414878

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස 

කපරයපලය-මහයසගනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදමපලයදද
III  පනතයවජ.වක.එසස. වමලසරය013538879

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදමපලයදද නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස කපරයපලය - 

මහයසගනය
II  පනතයඩබ.එම.ප. දලහපන033738880

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-බණඩපරවවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපතවල
III  පනතයවක.ඒ.ඩ. සනල006538881

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපතවල දසසතක කමකර කපරයපලය - හපතවල
III  පනතයඩබලය. සනල ශපනත023398882

දසසතක කමකර කපරයපලය-හපතවල කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
III  පනතයඑසස.එම.ඒ.අය. ඥපණසර037670883

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඌව පරණගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලමඩ
II  පනතයවජ.එම.එසස.එච. සරවරධන007039884

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලමඩ පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඌව 

පරණගම
I  පනතයඑන.එම. ඥපනවත009688885
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පසසසර
I  පනතයඑන.එම.එම.එච. නශසශසක007112886

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පසසසර දසසතක වලකම කපරයපලය - බදලල
II  පනතයට.එන.ට. පරසස022924887

දසසතක වලකම කපරයපලය-බදලල ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - බදලල
III  පනතයඑම එම එසස එසස වක මනතසග033903888

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බණඩපරවවල
I  පනතයඩ.එම.වක. දසපනපයක014713889

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බණඩපරවවල දසසතක කමකර කපරයපලය - හපතවල
III  පනතයඑච. ඒ. සගතපපල017426890

ම මවස සසවරධන වජපපකතය-බදනවවව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
I  පනතයඅය.ඩ. දසපනපයක018616891

දසසතක කමකර කපරයපලය-හපතවල ම මවස සසවරධන වජපපකතය - බදනවවව
III  පනතයඩබ එම පයතලක018912892

ම මවස සසවරධන වජපපකතය-බදනවවව වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
III  පනතයප ඒ ඉහලවග010728893

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල ම මවස සසවරධන වජපපකතය - බදනවවව
II  පනතයට.එච.එසස. වසනත029224894
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස 

කපරයපලය-මහයසගනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදමපලයදද
II  පනතයඩබ.එම. ජයරතන බණඩප011164895

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදමපලයදද නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස කපරයපලය - 

මහයසගනය
I  පනතයඩ.එම.ඒ.වක. දසපනපයක017757896

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
I  පනතයඑසස.ආර.ජ. වසකමතලක020225897

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලල
III  පනතයඒ.එම. දඹලන අවබවකකන033875898

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මගහකවල පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - හපලඇල
III  පනතයඒ. එම. ඩබ. ජයලපල034499899

බදලල මහවරකහල-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මගහකවල
III  පනතයජ.ඒ.එසස.වක. කතසර044816900

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-හපලඇල

බදලල මහවරකහල - බදලල
III  පනතයඒ.එම.වක.ඩ. අතතනපයක058270901

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
II  පනතයඩ.ආර. වරවසසන011002902

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලල
II  පනතයආර.එම. මනත රතන026674903
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-බදලල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - බදලල
III  පනතයඑන.ජ.ප.ජ. සමරවකම009600904

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වසකරණපවතකට දසසතක කමකර කපරයපලය - බදලල
II  පනතයඩ.එම.වජ.එන ඉනදජත011041905

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වසකරණපවතකට
I  පනතයඑච.එම.ආර.එසස. වහසරත031562906

ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-බදලල

දසසතක කමකර කපරයපලය - බදලල
II  පනතයඑච.එල.එසස.එසස. ධරමපපල010034907

දසසතක කමකර කපරයපලය-බදලල ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - බදලල
III  පනතයඑම.වක.ඩබ.එන.එසස. කමපර045136908

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වසකරණපවතකට ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - බදලල
III  පනතයවජ.එම.එච. මවණවක002672909

ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වසකරණපවතකට
II  පනතයඑම.ඒ. ජයසසහ016873910

ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-බදලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපලඇල
II  පනතයඩ.ජ.එසස වදවසසහ019555911

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපලඇල ඌව පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - බදලල
III  පනතයආර.එම.ස.වක රතනපයක033947912
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-බදලල

බදලල මහවරකහල - බදලල
III  පනතයවක.ඩබ. පයදරශන010922913

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බදලල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

බදලල
II  පනතයවක.එම.අය සමපත021121914

බදලල මහවරකහල-බදලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බදලල
II  පනතයඑච.එල.ස.ප.  වපසමතලක042156915

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බදලල බදලල මහවරකහල - බදලල
II  පනතයඑච.එම.එන වරසසහ007467916

බදලල මහවරකහල-බදලල වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බදලල
I  පනතයඩබ.එම. ජයසනදරබණඩප048161917

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
II  පනතයඑන.ඊ.එච ජයසරය006707918

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-තසගලල වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයආර.එච හතරසසහ021558919

පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - තසගලල
II  පනතයට.ඩබ.වක. සජපතප022730920

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තහවගකඩ කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
II  පනතයඒ. ඩබ. ප. එන. වක. අවබසර002379921
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබලඅතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - තසගලල
II  පනතයආර.ස. වහසවවග021597922

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තසගලල දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඑම.එම.එසස. මධභපෂණ034630923

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල දසසතක කමකර කපරයපලය - ගපලල
I  පනතයඑන.ප.ඒ.වක.එසස.ඩ. ගණසසහ041112924

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - තහවගකඩ
II  පනතයවක.ආර. මලකපනත043232925

දසසතක කමකර කපරයපලය-ගපලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබලඅතත
III  පනතයබ.ජ.ප. දපපන043960926

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-හමබනවතකට

දසසතක කමකර කපරයපලය - හමබනවතකට
II  පනතයප.ඩබලව දයපසල007864927

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - වරකවටය
II  පනතයවක.ව.ඒ. චනදපන අවබවකම009152928

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඩබ.ජ.ඩ. සමණවසසකර010657929

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-වරකවටය කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

හමබනවතකට
II  පනතයජ.ජ.ඒ වරන ගණතලක014796930

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-තසසසමහපරපම

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඩබ ජ සමරපවත019022931
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-හමබනවතකට වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
III  පනතයඩබ.ඒ. නහපල044067932

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හමබනවතකට වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

හමබනවතකට
III  පනතයප.ඩබ.ප.එම. කමපර005417933

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-හමබනවතකට

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හමබනවතකට
III  පනතයඑසස චනදකප024228934

දසසතක මනනවදකර 

කපරයපලය-හමබනවතකට

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

හමබනවතකට
III  පනතයය.ජ.එසස. වසසපපලකප උඩවදනය020248935

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-හමබනවතකට

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - 

හමබනවතකට
II  පනතයප.එම. ශයපලතප024992936

කපරමක වදජපලය-වරවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

හමබනවතකට
III  පනතයඑසස.වක.වක.එන වරණකප002559937

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හමබනවතකට කපරමක වදජපලය - වරවල
II  පනතයය.වජ. නලමණ002705938

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වලසසමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කටවපන
II  පනතයප. වකමරතන006515939

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කටවපන පපවදශය වලකම කපරයපලය - වලසසමලල
III  පනතයඒ.ප.එන. ආරචච031262940
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබලඅතත කමකර කපරයපලය - වබලඅතත
I  පනතයඑසස. වමවගකඩවකම013942941

කමකර කපරයපලය-වබලඅතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබලඅතත
II  පනතයඑච.වක. පභපශස කපසචන041978942

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තසගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකවටය
I  පනතයඑසස. රවනපතරණ014406943

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකවටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - තසගලල
III  පනතයවක.එච. සසනත023730944

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-තසසසමහපරපම

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ලණගමවවවහර
III  පනතයඑම.ස. පරසස007806945

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-ලණගමවවවහර

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
II  පනතයඑන.වක. අතපතත036486946

කපරමක වදජපලය-වරවල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
III  පනතයඑම.එන. පයදරශන003671947

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-තසසසමහපරපම

කපරමක වදජපලය - වරවල
III  පනතයජ එච වසකමවත012992948

මප/ශපනත සරවවශසස වදජපලය-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයවක.ආර.ඩ.ඩ.ඒ. රපජපකෂ005139949
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කපරමක වදහල-වබලඅතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකවටය
II  පනතයඑන.ඩබ. මපරඹවග010509950

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකවටය හ/වරකවටය රපජපකෂ ම.ම.වදජපලය - 

වරකවටය
I  පනතයඑම.ඒ.ඒ. පදමකපනත019566951

හ/වරකවටය රපජපකෂ 

ම.ම.වදජපලය-වරකවටය

මප/ශපනත සරවවශසස වදජපලය - මපතර
III  පනතයඒ.ඩබ. සසජවප036232952

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර කපරමක වදහල - වබලඅතත
II  පනතයඩබලව.ඩබලව.එසස. වයලට042211953

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මපතර

දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතය වක.එසස.  වහසවපනඩගල008399954

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අතරලය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මපතර
II  පනතයවක.ඩ.එසස. පයදරශකප015866955

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කටවපන පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඕවකවවල
I  පනතයඩබ.ප.එසස. කලතසග025109956

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කටවපන
II  පනතයවක.බ. සරතචනද047595957

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඕවකවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අතරලය
III  පනතයආර.ජ.එන. හරෂණ053827958

දසප ගණම තවපවල  කපරයපලය-ගපලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඊ.වජ. ශපනත014119959
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය-අකරසසස පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

යකකලමලල
III  පනතයඑන.එල.එසස.ස. වක. සමරසසහ014137960

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඑම.අය. ජයලත017152961

ගප/සවතලනඩසස බපලකප වදජපලය-ගපලල දසප ගණම තවපවල  කපරයපලය - ගපලල
II  පනතයවක.ඩබ ජයතසසස026191962

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යකකලමලල ගප/සවතලනඩසස බපලකප වදජපලය - ගපලල
III  පනතයඒ.ජ.වක. හරෂකප038871963

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

අකරසසස
III  පනතයඩ. ප. වක. වකමසසහ042198964

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තසගලල දසසතක ධවර කපරයපලය - තසගලල
II  පනතයඩබලව.ප ශයප කමදන014755965

දසසතක ධවර කපරයපලය-තසගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - තසගලල
II  පනතයඑම.වක. නයනපනනද022528966

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලටයන පපවදශය වලකම කපරයපලය - හකමන
III  පනතයඩබ.ඒ.වක. උදයසග015291967

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හකමන පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලටයන
II  පනතයඑල.එම.වක.වක.ඒ ලයනවග030654968
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකටපල මප/ඌරවබකකක ම.ම.වදජපලය - මපතර
II  පනතයඑන.ඩබලව. ගණවසසකර007768969

මප/ඌරවබකකක ම.ම.වදජපලය-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වකකටපල
II  පනතයඑච.වක.ප.ස ජයවසසකර036234970

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකටපල කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34) - 

වකකටපල
II  පනතයඑල.එච.ඒ. වසනත005872971

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පටබවදදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වකකටපල
II  පනතයඩබ. නනදපවත016980972

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34)

-වකකටපල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පටබවදදර
I  පනතයස.ප වදපනපතරන030827973

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
II  පනතයඊ.එල.ඒ.ඩ. තරසගන002640974

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-මපතර දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතර
I  පනතයඩ.ජ.ජ. වරනශපනත021082975

මපතර මහ වරකහල-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඩ.ප. වරනකප040540976

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඑල.ඩබ.ඒ. මපලන046155977
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-මපතර

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

මපතර
I  පනතයස.වක. අනදපහවනනද003988978

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-මපතර

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

මපතර
I  පනතයජ. ජයසරය048547979

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මපතර දසප වන නළධපර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඑච.එල.එසස. කමදන024972980

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඑන.එන. මණසසහ032097981

දසප වන නළධපර කපරයපලය-මපතර දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතර
II  පනතයඑසස. වසසනපරතන047477982

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
I  පනතයඑන ඒ සබවසසන019373983

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - මපතර
I  පනතයඩ.වක රමන සමනලතප030926984

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
I  පනතයඑච ප සපමදපස019652985

මපතර මහ වරකහල-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයවක. රපජපකෂ040615986
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපලමබඩ මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය
II  පනතයය.ජ. සසවරණලතප024773987

දසසතක සසඛජප වලඛන කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
I  පනතයඑල. නපනපයකකපර035406988

මපතර මහ වරකහල-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපලමබඩ
II  පනතයව. මවනකර042272989

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඹරපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලටයන
III  පනතයඒ.ඩබ.ඒ.ප දමයනත003821990

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලටයන පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඹරපටය
III  පනතයජ ජ  ජයතලක034326991

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පටබවදදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපලමබඩ
III  පනතයඑච.ජ.ස. තරසග005254992

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපලමබඩ දසසතක වලකම කපරයපලය - මපතර
I  පනතයවක.වක.ඩබ. කලවහ011020993

දසසතක වලකම කපරයපලය-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - පටබවදදර
II  පනතයඩබ.ඩබ.ඩ. වරකහණ015963994

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - මපතර
I  පනතයඑච වක ප තමරලතප018631995
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-මපතර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - මපතර
III  පනතයඩ.ආර.ඒ.ආර.එසස. කමපර044869996

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඹරපටය වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයප.බ. ජයවර007582997

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
II  පනතයඑම.ඒ. චනදසර013888998

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-මපතර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තහවගකඩ
III  පනතයඑල.බ.වජ. තරසගන014710999

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය-ගපලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

මපතර
I  පනතයඑම.ඊ.ඩ.ඒ. මණවදනය0331381,000

මපතර මහ වරකහල-මපතර කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයව.ජ.එන. තරසගප0333051,001

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තහවගකඩ පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඹරපටය
I  පනතයව.ජ. පදමපවත0365541,002

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
II  පනතයප.ප. බනදල0094411,003

මපතර මහ වරකහල-මපතර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මපතර
II  පනතයවක.ජ.ඒ. ආසර0411741,004
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය-මපතර මපතර මහ වරකහල - මපතර
I  පනතයවක.එච. චනදපපල0077211,005

මපතර මහ වරකහල-මපතර පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - මපතර
I  පනතයඑසස.ප.එම. අවබවසසකර0404911,006

පපවදශය මනනවදකර 

කපරයපලය-කඹරපටය

මපතර මහ වරකහල - මපතර
III  පනතයඩ.ප. ගරසසහ0152721,007

මපතර මහ වරකහල-මපතර පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

කඹරපටය
I  පනතයඑල.ජ.එම. රණතසග0445681,008

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලපටය
II  පනතයඑම.වජ රමසයප0176881,009

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවලගම
III  පනතයඩ.ජ.අය. උදයපන0348111,010

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වනළව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මතගම
I  පනතයවය.එල.එසස.ප. වහටටආරචච0074271,011

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මතගම ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
I  පනතයඑල.ඒ.ඩ.එසස. පදමණ0124781,012

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34) - 

වකකටපල
II  පනතයඒ.එසස.වක. කමලප0151951,013
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34)

-වකකටපල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වනළව
II  පනතයජ.ජ. නලනත කමපර0156911,014

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
II  පනතයඑන.එම. වහටටආරචච0226841,015

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයඒ.එම.එම අතතනපයක0245451,016

දසසතක කමකර කපරයපලය-ගපලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඊ.එම.ඩබ. පතමණ0253971,017

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල දසසතක කමකර කපරයපලය - ගපලල
II  පනතයඩ.එන. ජයසසහ0376461,018

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.ප ජයවනතත.0432711,019

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබනවතකට වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඑන. ප. කනදඋඩ වහසවප0018031,020

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය-කළතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබනවතකට
III  පනතයඑසස.ඒ.ඩබ. උදයකපනත0042231,021

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කළතර
II  පනතයවජ. රවනපර0200671,022
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය කරමපනත වසසවප 

මධජසසථපනය-ගපලල

දසසතක වලකම කපරයපලය - ගපලල
I  පනතයඩ.එසස.එසස.වක. වකමරතන0036921,023

දසසතක වලකම කපරයපලය-ගපලල කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
I  පනතයඩබලව.ජ.එසස. කමදන0255151,024

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල ගප/සවතලනඩසස බපලකප වදජපලය - ගපලල
II  පනතයය.එල.එන. ජවන0418171,025

ගප/සවතලනඩසස බපලකප වදජපලය-ගපලල පපවදශය කරමපනත වසසවප මධජසසථපනය - 

ගපලල
I  පනතයට.එම. නමලට0496921,026

ගප/ශ වදවපනනද මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

සහකපර වගණකපධපත කපරයපලය - ගපලල
III  පනතයඩබ.ඩබ.ස.ප. ශජපමල0065501,027

සහකපර වගණකපධපත කපරයපලය-ගපලල ගප/ශ වදවපනනද මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතයප.ඒ.ඩබ. මපවනල0236621,028

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වනළව පපවදශය වලකම කපරයපලය - තවලම
II  පනතයවක.ඩබ.එම.එසස.ප.වක. 

වකකටනවදණය
0262081,029

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තවලම පපවදශය වලකම කපරයපලය - වනළව
II  පනතයඒ.වක. ඒකනපයක0360631,030

ගප/ධරමපවශකක මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලපටය
II  පනතයඑම.ඩබ.ඩබ. නනදන0152511,031
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලපටය ගප/ධරමපවශකක මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
I  පනතයස.ඩ. වදපනවග0235151,032

දසප වන නළධපර කපරයපලය-ගපලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයඑම.එච කලනසරය0130391,033

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

දසප වන නළධපර කපරයපලය - ගපලල
III  පනතයට.ඒ.ප. දහනපයක0137661,034

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අකමමන ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයඩබ.එල. වරණකප0054911,035

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - අකමමන
III  පනතයඩ.ජ. සනල චනද0177031,036

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලපටය ගප/ධරමපවශකක මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතය වක.ව.ස. පෂසපප කමපර0174021,037

ගප/ධරමපවශකක මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලපටය
II  පනතයඑම . එච එන ද සලවප0294951,038

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-අමබලනවගකඩ

ගප/බලපටය වරවත ම.ම.වදජපලය - 

බලපටය
I  පනතයට.එච.ඩ. කෂසණකපනත0262291,039

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බදවදගම වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතයවජ.එසස. ගලවහසනවග0398041,040
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගප/බලපටය වරවත ම.ම.වදජපලය-බලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - බදවදගම
I  පනතයඩබ.ප. ජයවරධන0475521,041

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරනවදණය ගප/ඇලපටය ආනනද ම.ම.වදජපලය - 

ඇලපටය
III  පනතයජ.වක. වතපනවග0066941,042

ගප/ඇලපටය ආනනද 

ම.ම.වදජපලය-ඇලපටය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

කරනවදණය
II  පනතයඑම. රණතසග0403731,043

දසසතක ඉසජවනර පහළ කපරයපලය ශ ලසකප 

දමරය වසසවය-ගපලල

උණවටන අමරසරය ගර වදජපලය - ගපලල
II  පනතයඑච.එච.ඒ.වය. ද සලවප0295041,044

උණවටන අමරසරය ගර වදජපලය-ගපලල දසසතක ඉසජවනර පහළ කපරයපලය ශ 

ලසකප දමරය වසසවය - ගපලල
II  පනතයඑල.බ.අය. වපසමතලක0317291,045

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරනවදණය ගප/ධරමපවශකක මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
III  පනතයඑල.ඒ.එසස.එන. සලවප0051871,046

ගර වදජපලය-බලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

කරනවදණය
I  පනතයඕ. එච සමනවත0098991,047

ගප/ධරමපවශකක මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

ගර වදජපලය - බලපටය
II  පනතයවක.ප.එන. ගණතලක0230231,048

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගපලල කඩවත 

සතර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

යකකලමලල
I  පනතයඑම.එච. වපසමපවත0132721,049
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශපනත ඇලවෂයසස වදජපලය-ගපලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගපලල 

කඩවත සතර
I  පනතයස.එසස. දනතනපරපයන0301731,050

පපවදශය වලකම කපරයපලය-යකකලමලල ශපනත ඇලවෂයසස වදජපලය - ගපලල
III  පනතයවක.එම.ස. වපසනප0333411,051

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වදශය වවදජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 08
II  පනතයවය.එසස.ජ.එච. ජයසනදර0121451,052

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය 

-ගමපහ-ගමපහ

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.එම.එච.එසස. රතනපයක0205561,053

වදශය වවදජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 08 රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
II  පනතයස.එසස. සමරවකම0246081,054

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 පපවදශය වලකම කපරයපලය - බදලල
II  පනතයව.අය.වජ. කමපර0262721,055

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බදලල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය 

-ගමපහ - ගමපහ
III  පනතයආර.එම.ජ.වක. රතනපයක0338431,056

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ස. සරයආරචච0363091,057

පපවදශය වලකම කපරයපලය(සමකදධ අසශය)

-තමනකඩව

දසසතක කමකර කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
I  පනතයඒ.ප.වජ. වසනතපකමපර0118231,058

දසසතක කමකර 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
III  පනතයප.ජ.එල.එසස. වනගසරය0138531,059
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වපකවළකනනරව

දසසතක වලකම කපරයපලය - 

වපකවළකනනරව
III  පනතයඑච.වක.ට. ඉවරකෂකප0165071,060

දසසතක වලකම කපරයපලය-වපකවළකනනරව පපවදශය වලකම කපරයපලය(සමකදධ 

අසශය) - තමනකඩව
III  පනතයඑන ඩබලව වක එසස උදය කමපර0186111,061

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රදමපලයදද පපවදශය වලකම කපරයපලය - ලණගල
II  පනතයවජ. ඒ. අය .එසස. සමරජව0090621,062

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ලණගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රදමපලයදද
I  පනතයඩ.එම. උවබවසසන දසපනපයක0236291,063

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
I  පනතයඑච ප කමලප ජයනත0145341,064

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
I  පනතයවක. අමරදපස0477881,065

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-වවනයප දසසතක වලකම කපරයපලය - වවනයප
II  පනතයවක. කෂසණවදවප0077031,066

දසසතක වලකම කපරයපලය-වවනයප දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - වවනයප
I  පනතයට ශපනතන0196341,067

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-වවනයප

වවනයප ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වවනයප
II  පනතයට. තවමන0203731,068
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවනයප ජපතක අධජපපන වදජපපඨය-වවනයප කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

වවනයප
II  පනතයව. වවනචපසසලසස0477071,069

රහණ ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-අකමමන

ගප/මහනද වදජපලය - ගපලල
III  පනතයඑම එල අය පයසගන0331501,070

ගප/මහනද වදජපලය-ගපලල කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
III  පනතයවක.ඒ.එසස. දයපරතන0339671,071

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල රහණ ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

අකමමන
I  පනතයඑන.ස. වතපරණ0515181,072

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-වවනයප

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වවනයප
I  පනතයඑසස කරණපනධ0241761,073

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වවනයප

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

වවනයප
II  පනතයප නරමලපවදව0287511,074

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-වවනයප වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

වවනයප
II  පනතයවය වජයවගසර0149691,075

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-වවනයප

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - වවනයප
II  පනතයඑම. වසලවකමපරන0474621,076

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-කළතර

ගප/ධරමපවශකක මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
I  පනතයය.ඩබ.  වහසමලතප0106581,077
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගප/ධරමපවශකක මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

කළතර
II  පනතයආර. එසස. වජ. ද සලවප0184731,078

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

කපරමක වදජපලය - තකණපමලය
II  පනතයඑල. වකකවනසසවරන0092271,079

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තකණපමලය උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

II  පනතයඑසස. ශපමලපවදව0166511,080

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - තකණපමලය
II  පනතයඑසස. නතජපවදව0324461,081

කපරමක වදජපලය-තකණපමලය පපවදශය වලකම කපරයපලය - මතර
III  පනතයඒ. ජනයඩන0414461,082

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලපටය ගප/ශ වදවපනනද මහප වදජපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතයවක.එච.ප. නලනයන0257481,083

ගප/ශ වදවපනනද මහප 

වදජපලය-අමබලනවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලපටය
I  පනතයබ.එච.ඩ.ආර. ද සලවප0285741,084

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තඹලගමව දසසතක කමකර කපරයපලය - තකණපමලය
I  පනතයඑසස වජයපනත0191141,085

දසසතක කමකර කපරයපලය-තකණපමලය පපවදශය වලකම කපරයපලය - තඹලගමව
III  පනතයඑම.ඒ. අබදල හපද0450641,086
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-තකණපමලය

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයප. වජයවමකහනරපජප0171961,087

දසප වන නළධපර කපරයපලය-තකණපමලය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඩ. ශවපපලන0249131,088

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-තකණපමලය

දසප වන නළධපර කපරයපලය - තකණපමලය
II  පනතයට. පරවමෂසවර0384871,089

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගපලල කඩවත 

සතර

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයජ.වක.එන.එසස. වසනවරතන0180241,090

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගපලල 

කඩවත සතර
II  පනතයඊ.එච.ට. නනදවසසන0212491,091

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය-ගපලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
III  පනතයවක.ජ. රවන0345321,092

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගපලල කඩවත 

සතර

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගපලල
II  පනතයබ.වක.එන.ඊ.ඩ. රදග0205141,093

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගපලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගපලල 

කඩවත සතර
II  පනතයජ.ව.එසස. වදශපය0399481,094

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනතවල මලක වරකහල - කනතවල
II  පනතයඩබ.එම. සරයලතප වජයරතන0210501,095
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මලක වරකහල-කනතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනතවල
II  පනතයබ.ප. වහසමමපලප0470941,096

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

තකණපමලය
I  පනතයඅය. චනදවරණන0151061,097

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-තකණපමලය

කපරමක වදජපලය - තකණපමලය
II  පනතයජ කමලනපයග0365031,098

කපරමක වදජපලය-තකණපමලය උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

III  පනතයවජ. වජකෂප0414701,099

රබර සසවරධන වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑල. ප. ඩ. කරණපතලක0083321,100

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 රබර සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
III  පනතයවක.ප.එච.එසස. වවජතසග0262881,101

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මතගම ශ ලසකප වපකලසස අභජපස වදජපලය - කළතර
II  පනතයඩ.එසස.අය. සමනමල0351541,102

ශ ලසකප වපකලසස අභජපස වදජපලය-කළතර වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
III  පනතයප.ව.එසස. දනනපග0352461,103

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව-වකකළඹ 05 පපවදශය වලකම කපරයපලය - මතගම
I  පනතයඩබ. දයපරතන0445441,104
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප නපවක හමදප කඳවර-තකණපමලය වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

තකණපමලය
III  පනතයඑසස. සමනත0052071,105

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනතවල ශ ලසකප නපවක හමදප කඳවර - 

තකණපමලය
II  පනතයඑච.එසස.ය. වකමසසහ0058131,106

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-තකණපමලය

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඑම වජකනසන0149381,107

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-තකණපමලය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනතවල
II  පනතයඑච.ඒ.එසස. තෂපර0249201,108

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකරටව වවලසස කමර වදජපලය - වමකරටව
III  පනතයවජ එම අය එසස ජයවසසකර0037651,109

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පපනදර
III  පනතයප බලතවතතවග0157561,110

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකරටව
III  පනතයවක. ඩ. වය. චපනදමප0261691,111

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපනදර දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයඅය.එන. වරෂවතපරණ0262431,112

වවලසස කමර වදජපලය-වමකරටව ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයජ.ප.එසස. වපවරරප0483641,113

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වබරවල සමපගම වරජසසටපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.ව.ඒ.ට.ස ආරයතසග0068421,114
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමපගම වරජසසටපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
I  පනතයඒ. සමනලතප0166561,115

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කළතර

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
II  පනතයඩබලව.ඩ.එසස.ස. අභයපපල0193701,116

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකරණ ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කළතර
I  පනතයඑසස.ප.එසස. අමරතසග0194021,117

පපවදශය කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය-වබකඹවවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වබරවල
II  පනතයවක.ඩබ.ඩ.වක. ශෂකලප0214471,118

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකරණ
II  පනතයප.අය. තවසසරප0412421,119

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර පපවදශය කකෂකරම පරවයෂණ 

මධජසසථපනය - වබකඹවවල
II  පනතයවක. වතකටගමවවග0434041,120

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලවපන පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බදරලය/පපලනදනවර
III  පනතයඑම.එම.එසස. වජයවසසකර0497871,121

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බදරලය/පපලනදනවර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලවපන
III  පනතයඑම.ඒ.එසස. මලකපනත0529911,122

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය-කළතර කලතර මහවරකහල - කළතර
I  පනතයවක.ජ.වජ. චනදවසසන0076981,123

කලතර මහවරකහල-කළතර රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කළතර
I  පනතයඩ.ඒ. ලලතප0449091,124
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පසසදනරට ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-කළතර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කළතර
II  පනතයඊ.ට.ස. දයපනනද0289551,125

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කළතර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - කළතර
II  පනතයඊ.ව.ඩ සලවප0309871,126

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-කළතර පසසදනරට ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

කළතර
II  පනතයඅය ස. ලසනත0312551,127

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදකඩමවගකඩ කලතර මහවරකහල - කළතර
II  පනතයවජ.වක.අය. පයනත0371401,128

කලතර මහවරකහල-කළතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බදරලය/පපලනදනවර
II  පනතයප.එච.ඩ.ව. පයසකර0418821,129

දසසතක කමකර කපරයපලය-කළතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වදකඩමවගකඩ
III  පනතයආර.ඒ.අය.ය. රපමනපයක0483111,130

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බදරලය/පපලනදනවර

දසසතක කමකර කපරයපලය - කළතර
III  පනතයබ.ව.ඒ. ගයන0530101,131

වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කළතර ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
II  පනතයඑච.ස.එසස.වක. සලවප0038621,132

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

කළතර
II  පනතයව.ඩ.වක.ප වතපන0543781,133
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-කනතවල

මලක වරකහල - කනතවල
II  පනතයඩ.එම.එන.එච. දසපනපයක0182161,134

මලක වරකහල-කනතවල සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

කනතවල
II  පනතයඑසස.වක.අය. දලහපන0405011,135

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-පපනදර දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයඒ.ඩබ.ජ. නලමණ0249551,136

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - පපනදර
III  පනතයඑච.ඒ.ප.වක. වමලසරය0439671,137

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකරණ දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
II  පනතයඩබ.ඒ ඩ.එම. ඉවරෂප0319741,138

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකරණ
III  පනතයඑම.ඒ.ට. වරණකප0482791,139

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තකණපමලය උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

II  පනතයබ.එච. ශයපන0185101,140

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තකණපමලය
I  පනතයවක. ඊශසවරන0315811,141

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකරණ
III  පනතයබ. චනදපවත0061031,142
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකරණ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයඑච.ඩ.එම.ඩ ගණරතන0067421,143

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-තකණපමලය

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

I  පනතයඑසස. තවනපදන0064751,144

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඊ. පරපපකරන0204161,145

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තකණපමලය උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

II  පනතයඑසස නරසජන0085151,146

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-තකණපමලය

දසසතක කමකර කපරයපලය - තකණපමලය
I  පනතයවක තරවචලවම0284941,147

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඑන. ඊශසවරකමපර0336561,148

දසසතක කමකර කපරයපලය-තකණපමලය පපවදශය වලකම කපරයපලය - තකණපමලය
II  පනතයඑම. රවශනකර0418231,149

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහනතවල
II  පනතයඑල.එච.එසස. නනදන0090531,150

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලසවගකඩ
II  පනතයව.ඩ.ඒ.එසස. කරණපවසසන0093951,151
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අයගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - වවනයප 

දකණ
II  පනතයඑල.ඒ.ඒ.එසස. ඥනරතන0107121,152

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහනතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - තරපපවන
II  පනතයඩබ.එම.ඩබ. වරවකකන0174981,153

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තරපපවන පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - කරවට
II  පනතයවක.ඒ.ඒ.වක.ස ජයසනදර0185051,154

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලසවගකඩ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වවලවගවපකළ
II  පනතයආර.ජ.ඒ.ය කමපර0255841,155

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවනයප දකණ වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

අනරපධපර
II  පනතයඑසස ජයවරධන0295971,156

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලවපන පපවදශය වලකම කපරයපලය - අයගම
III  පනතයඒ.එන. අරණශපනත0325471,157

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලවගවපකළ පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලවපන
III  පනතයඑච.වක.වක. වජයලතප0475331,158

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-කරවට

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රතනපර
III  පනතයඩබ.එම.එම.ප.ස වවනකදජප0475431,159

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය-තකණපමලය

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඑම. වගවනෂසවරන0174741,160

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-තකණපමලය

උතර නවවගනහර පළපත නවයකජජ 

සරවවයර ජනරපල කපරයපලය - 

තකණපමලය

II  පනතයස. චනදවගසර0205591,161
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පවලමඩලල නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයඩබ.ඒ දළවතත0161541,162

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉඹලවප පපවදශය වලකම කපරයපලය - පවලමඩලල
II  පනතයඩ.එම. දසපනපයක0169571,163

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-බණඩපරවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉඹලවප
III  පනතයබ.ඩ.ආර. දමයනත0246711,164

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බණඩපරගම වපකලසස අධකපර කපරයපලය - බණඩපරවවල
II  පනතයඒ.එම.එම.වජ අතතනපයක0257111,165

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරවට පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඉසගරය
III  පනතයබ.ආර.ප. කමපර0297601,166

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරවට
II  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ශයපකපනත0309941,167

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඉසගරය පපවදශය වලකම කපරයපලය - බණඩපරගම
II  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,168

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනතවල මලක වරකහල - කනතවල
II  පනතයඩ එම ජ ඩ රකෂකප0084141,169

මලක වරකහල-කනතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනතවල
III  පනතයවජ.ස. පසසග0423731,170

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-තකණපමලය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කචචවවල
II  පනතයවක. රනජතපමලර0226911,171
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කචචවවල කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

තකණපමලය
II  පනතයඑන. තවබපලන0333091,172

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කනතවල මලක වරකහල - කනතවල
II  පනතයඩ.එම.ස. දසපනපයක0179731,173

මලක වරකහල-කනතවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කනතවල
II  පනතයජ.ආර. වමකවහකතපර0421451,174

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

ශකෂණ වරකහල - මහනවර
II  පනතයඑසස.ප වසසනපනපයක0181571,175

ශකෂණ වරකහල-මහනවර සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.ඒ.වක. වසවනවරතන0584101,176

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-මගමව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ජපඇල
III  පනතයඩබ. ප. ස. නදශපන0113201,177

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
II  පනතයඑච.ඩ.ආර.එල රදවගක0205081,178

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-රතනපර

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

මගමව
III  පනතයප.ඒ.ට.ඒ. පලහවඩන0328181,179

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 දසසතක කමකර කපරයපලය - 

අවසසසපවවලල
II  පනතයඩබ.එම. වපසමරතන0337671,180
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ජපඇල වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
I  පනතයවක.එසස.ඒ. වෆකනවසසකප0364221,181

දසසතක කමකර කපරයපලය-අවසසසපවවලල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

රතනපර
III  පනතයඑන.ආර. මලකපනත0432361,182

කලතර මහවරකහල-කළතර ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.වක. වසසනපනපයක0418731,183

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කළතර
III  පනතයබ.ව.ආර.එච. උදයකමපර0424091,184

කෂය වරකග මරධන ඒකකය-වකකළඹ 05 දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයට.ඩ.ස. ශයපලතප0479841,185

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කළතර කලතර මහවරකහල - කළතර
I  පනතයඑසස ජයසසහ0484981,186

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 කෂය වරකග මරධන ඒකකය - වකකළඹ 05
I  පනතයඑච. ජයනත0495271,187

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

ජව වවදජ ඉසජවනර අසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයජ.එච.වක. මතඟදර0098901,188

කමකර කපරයලය-ඇඹලපටය පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයආර.ඩ. වදපනපතරණ0422831,189

ජව වවදජ ඉසජවනර අසශය-වකකළඹ 10 කමකර කපරයලය - ඇඹලපටය
II  පනතයඩ.අය. රපමසසහ0553321,190
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වගකඩකවවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වවලවගවපකළ
II  පනතයවය. එන. එම. කලරතන0083901,191

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරවට ර/ෆරගසන උසසස බපලකප වදජපලය - 

රතනපර
I  පනතයජ.එන.වක. රතනපපල0152431,192

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වවලවගවපකළ කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයබ.ව.වක.එච. වබකපටය0230481,193

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

වගකඩකවවල
II  පනතයප.ඒ දවනෂස රසජත ධරමවරධන0244461,194

ර/ෆරගසන උසසස බපලකප වදජපලය-රතනපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

රතනපර
II  පනතයප.එන.එසස. ඒකනපයක0330561,195

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරවට
III  පනතයවය.අය. මහරපණ0510481,196

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.අය.ජ.වක.ඩබ කමපර0035301,197

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කළතර ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය - කළතර
I  පනතයඩබ.ඒ රදග0299681,198

ජපතක වසසඛජ වදජපයතනය-කළතර දකණ වකකළඹ ශකෂණ වරකහල - 

කළවබකවල
I  පනතයඑල.ඩ.වජ. චවලකදර0477891,199

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මණම ඒකක පමත සහ වසසවප 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑච.එසස.ප. වපවරරප0509571,200
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බදරලය/පපලනදනවර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වලලලපවට
III  පනතයට.එම.එල චපනදන0534021,201

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වලලලපවට පපවදශය වලකම කපරයපලය - කළතර
III  පනතයඑම.එච.එෆස. හරපසප0536331,202

මණම ඒකක පමත සහ වසසවප 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බදරලය/පපලනදනවර
III  පනතයඩ.එසස. සරවරධන0547591,203

දකණ වකකළඹ ශකෂණ 

වරකහල-කළවබකවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
I  පනතයඑම.එන. වපසමචනද0583211,204

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-පනනල පපවදශය වලකම කපරයපලය - පනනල
II  පනතයඒ.එම.ප.ප. අධකපර0207651,205

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පනනල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - පනනල
II  පනතයඑසස.ඩ.අය. සසවරණලතප0247651,206

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-රතනපර

රතනපර මහවරකහල - රතනපර
II  පනතයඩබ.ස.එසස. පනපනද0149201,207

රතනපර මහවරකහල-රතනපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

රතනපර
I  පනතයවක.ආර. ගමවග0405451,208

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇහවලයවගකඩ ර/සවල ම.ම.වදජපලය - රතනපර
II  පනතයඑම.ඒ.ප.ඩ. ගණවසසකර0283231,209
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ර/සවල ම.ම.වදජපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ඇහවලයවගකඩ
II  පනතයඑච.එසස. ලසකපනපථ0287151,210

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවරගමපලපත 

-නවවගනහර

තපකෂණ වදජපලය - අනරපධපර
II  පනතයජ.වක. රණසසහ0087781,211

තපකෂණ වදජපලය-අනරපධපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

නවරගමපලපත -නවවගනහර
I  පනතයඑසස.එම.එන.ප. සමරවර0211831,212

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පවලමඩලල රවනපර ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

රතනපර
I  පනතයඒ පනපවගකඩ0132341,213

රවනපර ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - පවලමඩලල
II  පනතයවක.ඩ.ඩබ. පයසගන0326311,214

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-රතනපර

රතනපර මහවරකහල - රතනපර
II  පනතයඒ.ව.ආර. දමයනත0040381,215

රතනපර මහවරකහල-රතනපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

රතනපර
II  පනතයවය.එන. වගකඩවගදර0404801,216

තපකෂණ වදජපලය-රතනපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - රතනපර
I  පනතයඑච.එල.ස. වජයවත0271761,217

දසප වන නළධපර කපරයපලය-රතනපර තපකෂණ වදජපලය - රතනපර
III  පනතයවක ඒ එසස එම කඩවත0384631,218
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-රතනපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - රතනපර
III  පනතයවක එසස අමපටයවතත0048271,219

දසප වන නළධපර කපරයපලය-රතනපර වහද වදහල - රතනපර
II  පනතයඑම.එම.එම. පයසල මවණවක0097221,220

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවතගල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයවජ.ඒ.ජ. උවදන0221641,221

වහද වදහල-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවතගල
I  පනතයඑච.වක.ඒ. හරපටය0489071,222

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරඇලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

රතනපර
II  පනතයප.වක. සසලපවත0216921,223

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරඇලල
III  පනතයඩබ.එන. රපජපකෂ0337901,224

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රතනපර රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

රතනපර
II  පනතයඑන.එන. සමරවකම0062261,225

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - රතනපර
I  පනතයඑච එම ආරයවතමවණවක0098821,226

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලපපත
I  පනතයඒ.ඒ.එන.ඩ.  වප වරරප0122541,227
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලපපත රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

රතනපර
III  පනතයවජ.ඒ.එන. ජයසරය0298431,228

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කහවතත සහකපර සමකදධ වකකමසපරසස කපරයපලය - 

රතනපර
II  පනතයවක.ව.ජ. ජයනත0182011,229

සහකපර සමකදධ වකකමසපරසස 

කපරයපලය-රතනපර

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයවක.වක.අය. බණඩපර0200871,230

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කහවතත
I  පනතයඩබලව. එම. අනලපවත0245951,231

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇලපපත රතනපර මහවරකහල - රතනපර
II  පනතයඑසස.එම.ප. අවබවකම0207191,232

රතනපර මහවරකහල-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඇලපපත
II  පනතයජ.එච.එන.ඩ. ගරනපදන0405741,233

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවතගල දසසතක කමකර කපරයපලය - රතනපර
III  පනතයඑසස.එච. අතල0131771,234

දසසතක කමකර කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවතගල
II  පනතයඊ.එම.වක. කරණපරතන0419361,235

රතනපර මහවරකහල-රතනපර දසසතක කමකර කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයබ.ඒ. කෂපනත0418851,236
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-රතනපර රතනපර මහවරකහල - රතනපර
II  පනතයබ.ඒ.ස. වකකදපවගකඩ0419701,237

සබරගමව කළපප කපරයපලය-රතනපර රතනපර මහවරකහල - රතනපර
I  පනතයඩබ ප ව වපවරරප0174801,238

රතනපර මහවරකහල-රතනපර සබරගමව කළපප කපරයපලය - රතනපර
III  පනතයඩබ.එම.ඩ.වක. වසවනවරතන0474761,239

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවතගල
II  පනතයවක.වක.ඩබ. එන. කපරයවසම0244691,240

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවතගල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

රතනපර
III  පනතයජ.ජ.එන. ලකමපල0470191,241

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරවට
II  පනතයඩබ.එම.අය.වක. මපරපන0131021,242

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරවට පපවදශය වලකම කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයය.ඒ උකවතතවග0221351,243

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඕපනපයක ර/බලසවගකඩ ම.ම.වදජපලය - බලසවගකඩ
I  පනතයආර.එච. මලකපනත0109421,244

ර/බලසවගකඩ ම.ම.වදජපලය-බලසවගකඩ පපවදශය වලකම කපරයපලය - ඕපනපයක
III  පනතයවජ.එසස. සදවවලකනද0358391,245
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වසවනගල කමකර කපරයලය - ඇඹලපටය
III  පනතයබ වය ආර පරසස0059861,246

කමකර කපරයලය-ඇඹලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - වසවනගල
III  පනතයඑම.ට. වකසෂලජප0451241,247

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කබගලල

කබගලල මහවරකහල - කබගලල
III  පනතයඅය.ප.ආර. පෂසපකමපර0038441,248

ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය-මහනවර

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කබගලල
II  පනතයඩබ.ප.එල. ජයවරධන0051461,249

කබගලල මහවරකහල-කබගලල ශකෂණ වරකහල - මහනවර
II  පනතයඅය.ඩබ.එසස. ජයරතන0408251,250

ශකෂණ වරකහල-මහනවර ජපතක උදභද උදජපන වදපපරතවමනතව - 

වපරපවදණය - මහනවර
II  පනතයඩබ.එම.වක. වජයබපහ0538151,251

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කටවපන කමකර කපරයලය - ඇඹලපටය
III  පනතයවක.ජ. නපලන0270881,252

කමකර කපරයලය-ඇඹලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - කටවපන
II  පනතයඑම. වරණකප0468471,253

තවපවල වදපපරතවමනතව-දසප පපලන 

කපරයපලය-රතනපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - නවතගල
II  පනතයට.එල.ජ. ගණවසසකර0147931,254
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නවතගල තවපවල වදපපරතවමනතව-දසප පපලන 

කපරයපලය - රතනපර
III  පනතයඑම.ඩ.ඩබ.ඩ ජයවසසන0370831,255

අලවව ශ රපහල ම.ම.වදජපලය-අලවව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මපවනවලල
III  පනතයඩබලව.එම.වජ. වරවසසකර0030771,256

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකපවපකල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අලවව
III  පනතයවක.එම.ඒ.ට.වක. වකකතතසසහ0031661,257

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලවව අලවව ශ රපහල ම.ම.වදජපලය - අලවව
III  පනතයඒ.ජ.ඩ. වරවරධන0034931,258

දසසතක වලකම කපරයපලය-කබගලල කබගලල ශකෂණ වරකහල - කබගලල
II  පනතයඒ.එම.වක. අතතනපයක0102431,259

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මපවනවලල දසසතක වලකම කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයජ.ආර.ඒසස.ඒ. රණසසහ0304321,260

කබගලල ශකෂණ වරකහල-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකපවපකල
II  පනතයඑම.ඩ වසනත0412981,261

කපරමක වදහල-යකකල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අලවව
II  පනතයඩබලව.වක.ව.ස කලජපන0027811,262

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මරගම දසසතක වලකම කපරයපලය - ගමපහ
II  පනතයඑච.ඒ. වපසමලතප0032431,263

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලවව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මරගම
II  පනතයආර.ඒ.ස.ස කමපර0040141,264
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-ගමපහ කපරමක වදහල - යකකල
I  පනතයආර. පයනත0322721,265

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමබලනවගකඩ කමකර කපරයපලය - ඇලපටය
II  පනතයට එසස පයමල0139131,266

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතයඑච.එච.බ. නලනත0257561,267

කමකර කපරයපලය-ඇලපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - බලපටය
III  පනතයඩබ ඒ ප ද සලවප0328251,268

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමබලනවගකඩ ගප/රචමනඩ වදජපලය - ගපලල
I  පනතයජ ස ඒ ද සලවප0051591,269

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හකකඩව පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අමබලනවගකඩ
II  පනතයඩබ.ජ. මහනද පයසක කමපර0324551,270

ගප/රචමනඩ වදජපලය-ගපලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - හකකඩව
II  පනතයවක.ඩබ.එසස. කපමණ0516081,271

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වපරයවපකල
I  පනතයඑසස.එම.එන. වපසමචනද0097911,272

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වපරයවපකල තපකෂණ වදජපලය - කරණබගල
II  පනතයඑච.බ. ඒ.වක. වසවනවරතන0179101,273
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

තපකෂණ වදජපලය-කරණබගල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරණබගල
I  පනතයඑම.ප. පෂසපරපණ0230621,274

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හසවවලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වදහඕවට
II  පනතයජ.ආර.එසස.වක. බසසනපගල0102041,275

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වදහඕවට දසසතක කමකර කපරයපලය - 

අවසසසපවවලල
I  පනතයඊ.එසස.වක. ඩයසස0290941,276

දසසතක කමකර කපරයපලය-අවසසසපවවලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - හසවවලල
II  පනතයආර.එම.එච. චමනද0336161,277

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඑච.ජ.වක දහනපයක0070501,278

කබගලල ශකෂණ වරකහල-කබගලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයජ.ආර. රණසසහ0467701,279

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 කබගලල ශකෂණ වරකහල - කබගලල
I  පනතයවක.ව. වවජතලක0494861,280

කපරමක වදජපලය-වරකපවපකල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකපවපකල
II  පනතයඑම.ඒ. චනදපවත0150221,281

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකපවපකල සයනබ ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වවයනවගකඩ
I  පනතයඑම.එම.එම. ජසසම0156361,282
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප මනනවදකර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයඩබලව.ට.එසස කමපර0184231,283

සයනබ ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-වවයනවගකඩ

ආහපර වදපපරතවමනත දසප ධපනජපගපරය - 

වවයනවගකඩ
III  පනතයජ.වක. ඥපණතලක0307601,284

ආහපර වදපපරතවමනත දසප 

ධපනජපගපරය-වවයනවගකඩ

ශ ලසකප මනනවදකර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයවක.එච.එල. චපමනද0332631,285

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය කපරමක වදජපලය - වරකපවපකල
III  පනතයවජ.එසස.ට. වගකමසස0376641,286

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-අතතනගලල

සයනබ ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වවයනවගකඩ
II  පනතයවක.වක.එසස. අමරසසහ0106991,287

කපරමක වදහල-යකකල පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහර
II  පනතයආර.ඒ.ට.ඒ. රපමනපයක0207581,288

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකපවපකල
III  පනතයඑන.ට.ඩ. ගණරතන0376691,289

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකපවපකල සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

අතතනගලල
II  පනතයඒ.එන. ශෆපන0378931,290

සයනබ ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-වවයනවගකඩ

කපරමක වදහල - යකකල
I  පනතයඩ.ඒ.එම. වකකදපවගකඩ0501341,291

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-කබගලල කබ/කබගලල බපලකප වදජපලය - කබගලල
I  පනතයඊ.එච.ස.එසස ජයසරය0167561,292
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බලතවකකහපටය

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයඊ ජ ඩ ඒසස බපලසරය0311801,293

කබ/කබගලල බපලකප වදජපලය-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - රඹකකන
III  පනතයවක.එම.ඒ. උදයසගන0326561,294

පපවදශය වලකම කපරයපලය-රඹකකන කබගලල මහවරකහල - කබගලල
II  පනතයඩබ.එම.ට. වරසරය0362041,295

කබගලල මහවරකහල-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බලතවකකහපටය
II  පනතයජ.ආර ව වජරතන0410221,296

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බලතවකකහපටය

දසසතක අපනයන කකෂකරම කපරයපලය - 

කබගලල
II  පනතයඑසස.බ. වරපවපරම0041721,297

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බලතවකකහපටය
I  පනතයවය දයපරතන0067551,298

දසප වන නළධපර කපරයපලය-කබගලල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
II  පනතයජ.ඩබ.එම. වසසනපධර0168251,299

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කපරයපලය-කබගලල

දසප වන නළධපර කපරයපලය - කබගලල
I  පනතයවක.ජ.එසස කපපවගකඩ0278631,300

පපවදශය වලකම  කපරයපලය-රවනවවලල කපරමක වදජපලය - වරකපවපකල
I  පනතයඒ.ස. බණඩපර0036051,301

කපරමක වදජපලය-වරකපවපකල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වරකපවපකල
III  පනතයඑන එම එසස චනදලතප0041861,302
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වරකපවපකල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
III  පනතයආර.ප.ඒ.එච. කමද කමපර0263321,303

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගලගමව
II  පනතයඑසස.ආර.ප.වක. වවජලතප0285521,304

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගලගමව පපවදශය වලකම  කපරයපලය - රවනවවලල
III  පනතයප. වක.එච.ට.එසස. ජනපපල0568911,305

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

දසප වන නළධපර කපරයපලය - කබගලල
II  පනතයබ.ඒ.ඒ.ස.වක. බමණආරචච0036131,306

දසප වන නළධපර කපරයපලය-කබගලල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
II  පනතයවජ.ප.ඒ.වක. ජයතලක0121591,307

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

කබ/ශපනත වජකශප බපලකප වදජපලය - 

කබගලල
II  පනතයප.ආර. ඥපණවත මවණවක0071861,308

කබ/ශපනත වජකශප බපලකප 

වදජපලය-කබගලල

රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
II  පනතයඒ.එසස.එච පනපනද0308631,309

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බලතවකකහපටය
I  පනතයඵම.ආර වමලපවත මවණවක0202541,310

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බලතවකකහපටය

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කබගලල
I  පනතයවක.ඒ. වපකඩනලවම0246321,311
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - අරනපයක
III  පනතයඑච එච එන එම හලපවග0379721,312

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අරනපයක දසසතක කමකර කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයඑසස.ආර.ට.එසස.ව වපවරරප0454441,313

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කබගලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

බලතවකකහපටය
III  පනතයඑන.එසස. රබවසසන0144181,314

දසසතක කමකර කපරයපලය-කබගලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කබගලල
I  පනතයඩබ.එම.එසස.වක. වජයසනදර0285361,315

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-බලතවකකහපටය

දසසතක කමකර කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයවක.ඩ.එසස. ජයවසසන0347531,316

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-කබගලල

කබගලල ශකෂණ වරකහල - කබගලල
II  පනතයවක ජ ස ජයතසසස0189671,317

කබ/ශපනත වජකශප බපලකප 

වදජපලය-කබගලල

වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

කබගලල
III  පනතයවක.එල.වජ.ස. වසකමරතන0261711,318

කබගලල ශකෂණ වරකහල-කබගලල කබ/ශපනත වජකශප බපලකප වදජපලය - 

කබගලල
II  පනතයප.ඒ.එසස. අතපවද මවණවක0416501,319

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-කබගලල දසප වන නළධපර කපරයපලය - කබගලල
II  පනතයඩබ.අය. වබකගහලනද0055371,320
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසප වන නළධපර කපරයපලය-කබගලල දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයඑච.එම.එසස. බණඩපර0321991,321

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගලගමව පපවදශය වලකම කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයඩ.එසස.ඒ.එම.ස දලහපන0164721,322

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කබගලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගලගමව
II  පනතයආර.ඒ.ප. කලවසසකර0179681,323

රබර සසවරධන පපවදශය 

කපරයපලය-කබගලල

කකෂකරම වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයවක.එල. පයසගකප0108791,324

කකෂකරම වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය දසප වන නළධපර කපරයපලය - කබගලල
III  පනතයප.ජ.ඩ.එම රතනනද0341901,325

දසප වන නළධපර කපරයපලය-කබගලල රබර සසවරධන පපවදශය කපරයපලය - 

කබගලල
III  පනතයය ආර ඩ එසස අවබරතන0369981,326

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-කබගලල දසසතක වලකම කපරයපලය - කබගලල
I  පනතයඒ.ජ. කසමපවත0074531,327

දසසතක වලකම කපරයපලය-කබගලල නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - කබගලල
I  පනතයවක.එසස. අපපහපම0478151,328

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වවදජ පරවයෂනපයතනය - වකකළඹ 08
III  පනතයඑම එච එම ඉෆසහපම0082881,329
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එච.ස සමනකමපර0307821,330

පපවදශය මනනවදකර 

කපරයපලය-රවනවවලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඒල. ඒ. ජ. ආර අවබවගකඩ0312631,331

වවදජ පරවයෂනපයතනය-වකකළඹ 08 පපවදශය මනනවදකර කපරයපලය - 

රවනවවලල
II  පනතයඒ. ඒ. ප. ආ ර. ගණතලක0404921,332

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-කබගලල කබගලල ශකෂණ වරකහල - කබගලල
II  පනතයආර ජ ට ව රණතසග0260791,333

කබගලල ශකෂණ වරකහල-කබගලල නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - කබගලල
II  පනතයඑන.බ. ජයරතන0418181,334

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හකමන මපතර මහ වරකහල - මපතර
III  පනතයජ. රවනපතරණ0352071,335

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලටයන පපවදශය වලකම කපරයපලය - හකමන
III  පනතයජ.එම.එසස චතරපණ0454491,336

මපතර මහ වරකහල-මපතර පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලටයන
I  පනතයඑම. කළවතකට0486871,337

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-කබගලල

දසසතක කමකර කපරයපලය - කබගලල
I  පනතයඑසස.ප.එම.ට.ඩ.ඩ. බටවනතඩපව0021001,338
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කපරයපලය-කබගලල වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

කබගලල
I  පනතයප.ඩබ. වවජරතන0485631,339

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-මඩකලපව ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

කලමවණ
II  පනතයඑම. ලසවගෂසවරරපජප0198931,340

ඉඩම හප   දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-කලමවණ

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

මඩකලපව
III  පනතයප. දලකෂ0536101,341

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලයපඩවවමබ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

තරකවකකවල
III  පනතයට කවගනදමලර0077381,342

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තරකවකකවල පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අලයපඩවවමබ
II  පනතයඒ සසනදරන0205781,343

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නනදවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අකකවරයපතත
II  පනතයඑම.අය මහමමද අනසපර0243991,344

කපරමක වදජපලය-අකකවරයපතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - නනදවර
II  පනතයඑසස. සසගලප0325561,345

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අකකවරයපතත

කපරමක වදජපලය - අකකවරයපතත
I  පනතයඒ.එම සවනකබප0477601,346

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අමපපර

දසසතක වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඑම. බරවතකලමයසස0182661,347
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-අමපපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අමපපර
II  පනතයඒ.ජ.එසස.ආර. අවබවරධන0248491,348

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පදයතලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහඔය
II  පනතයඑච.එම.වක.ස දසනපයක0080601,349

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහඔය පපවදශය වලකම කපරයපලය - පදයතලපව
II  පනතයඩබ.එච. පතමසර0122981,350

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලමවණ පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - සමනතවරය
III  පනතයඑම.එම රයපසස0188891,351

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-සමනතවරය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලමවණ
II  පනතයවජ. මවනකහරන0314601,352

මලක වරකහල-කලමවණ පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලමවණ
II  පනතයවක. වජයලකෂසම0414841,353

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලමවණ මලක වරකහල - කලමවණ
II  පනතයවක කමදන0482621,354

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අමපපර

දසසතක වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයවජ.වජ.බ. දවනෂස0059501,355

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අමපපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අමපපර
I  පනතයවක.ට.එසස. සවරකජන0163781,356
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක වලකම කපරයපලය-අමපපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඒ.එල. අබදල රෂඩ0294541,357

පපවදශය වලකම කපරයපලය-සයනදමරද පපවදශය වලකම කපරයපලය - කලමවණ 

වදමළ වකකටඨපශය
II  පනතයඑම.එම වමකවහකමඩ සමම0297241,358

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කලමවණ 

වදමළ වකකටඨපශය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - සයනදමරද
I  පනතයඑසස සපමතමබ0297981,359

පපවදශය වලකම කපරයපලය-සමනතවරය පපවදශය වලකම කපරයපලය - නනදවර
II  පනතයඑසස.ය.එම. මපහර0224561,360

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නනදවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - සමනතවරය
II  පනතයඑම වජයකමපර0270591,361

කපරමක වදජපලය-සමනතවරය පපවදශය වලකම කපරයපලය - සයනදමරද
II  පනතයආර. තලගපවත0334081,362

පපවදශය වලකම කපරයපලය-සමනතවරය කපරමක වදජපලය - සමනතවරය
I  පනතයඑම.ට.ඒ. වපහඩ0418591,363

පපවදශය වලකම කපරයපලය-සයනදමරද පපවදශය වලකම කපරයපලය - සමනතවරය
II  පනතයඒ.ජ.ඒ. ජපබර0475361,364

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස කපරයපලය - 

අමපපර
II  පනතයඑන.ව.ඩ. මසගලප0046391,365
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසප වන නළධපර කපරයපලය-අමපපර සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

අමපපර
III  පනතයඩබ.එම.එච.ප. වරවකකන0058531,366

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-අමපපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයප.එච.එම. පයදරශණ0134661,367

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස 

කපරයපලය-අමපපර

දසප වන නළධපර කපරයපලය - අමපපර
I  පනතයවක.එම.ව.වක. කලතසග0251011,368

දසසතක මනනවදකර කපරයපලය-අමපපර දසසතක වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඑසස.ඒ.ජ. ලසනතකප0057521,369

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර දසසතක මනනවදකර කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. රණවක0140851,370

දසසතක වලකම කපරයපලය-අමපපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඩ.එම.එල.ය. දසපනපයක0222291,371

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කපරතව පපවදශය වලකම කපරයපලය - නනදවර
I  පනතයඊ. තවකමපර0064881,372

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නනදවර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කපරතව
II  පනතයප. වමකහපන0226441,373

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලයපඩවවමබ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අකකවරයපතත
II  පනතයප ජයනත0171981,374
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අකකවරයපතත

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අලයපඩවවමබ
II  පනතයඑම.ඒ.ස. වමකවහකමඩ රකබ0294101,375

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලයපඩවවමබ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අඩඩපලචවචනය
III  පනතයඑසස නවරතනරපසප0063281,376

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අඩඩපලචවචනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අලයපඩවවමබ
II  පනතයඑසස. අජමපලප0207241,377

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-අමපපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - දමන
II  පනතයවක.ට.එන. චනදපන0150361,378

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දමන සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

අමපපර
III  පනතයජ.ඩබ.ඒ. සජවන0341811,379

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලයපඩවවමබ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අඩඩපලචවචනය
II  පනතයඑම ජවපසක0158471,380

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අඩඩපලචවචනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අලයපඩවවමබ
I  පනතයඑම. ජෆසර0182681,381

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයට.එසස. වකමසසහ0204341,382

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-අමපපර වගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

අමපපර
II  පනතයඑම.ඒ.ප දමයනත0211181,383

Page 150 of 194



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-අමපපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
III  පනතයවක.ආර.එසස.එල. තලකරතන0327861,384

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අකකවරයපතත

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අලයපඩවවමබ
III  පනතයඑසස කපරතවගසන0338821,385

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අලයපඩවවමබ පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අකකවරයපතත
III  පනතයඑසස.වජ. වතවපනනද0340081,386

දසසතක කමකර කපරයපලය-අමපපර දසසතක වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයආර.ඒ.එන.ඩ.එසස. රතනපයක0043681,387

දසසතක වලකම කපරයපලය-අමපපර වනජව සහකපර අධජකෂ (නවවගනහර) 

කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඒ.වක.ඩ. අමරසසහ0230901,388

වනජව සහකපර අධජකෂ (නවවගනහර) 

කපරයපලය-අමපපර

දසසතක කමකර කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඑසස ඩ ස කලතසග0262661,389

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - දමන
II  පනතයවක.ජ.එසස ජපනක0111151,390

සහකපර කකෂකරම අධජකෂ 

කපරයපලය-අමපපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
I  පනතයඑම.ජ.ස. වසවනවරතන0176171,391

පපවදශය වලකම කපරයපලය-දමන සහකපර කකෂකරම අධජකෂ කපරයපලය - 

අමපපර
III  පනතයව.ජ.එසස.එම. බණඩපර0348051,392
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස 

කපරයපලය-අමපපර

පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
III  පනතයඒ.එන.ජ.වජ.ප.එම. නපනපයකකපර0175611,393

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර නවයකජජ ඉඩම වකකමසපරසස කපරයපලය - 

අමපපර
I  පනතයඩ.වක.එම. කරණපවත0501961,394

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අඩඩපලචවචනය

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අකකවරයපතත
I  පනතයඑම. මරෂක0160451,395

පපවදශය වලකම 

කපරයපලය-අකකවරයපතත

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අඩඩපලචවචනය
II  පනතයඑම.එම කලඩ0280451,396

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අමපපර අමපපර මහවරකහල - අමපපර
II  පනතයවජ.එම ඉවනකකප ජයසනදර0064401,397

අමපපර මහවරකහල-අමපපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - අමපපර
II  පනතයඑසස. මපනවඩ0302321,398

වපරමපරග ඉසජවනර 

කපරයපලය-කණඩසපවල

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයඑම.එම.ජ. යවසකමවණවක0168331,399

ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
III  පනතයඅය.එම. රයපසස0207801,400

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.ජ. වසසන0211601,401
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මහනවර සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව - වපරපවදණය
II  පනතයඑසස.ඒ.එච. රපජපකෂ0260591,402

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

මලක වරකහල - කලමවණ
II  පනතයඒ.එම හසන0315581,403

සතතව නෂසපපදන හප වසසඛජ 

වදපපරතවමනතව-වපරපවදණය

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ඩ.එසස.එන. ඊශසවරවග0315841,404

මලක වරකහල-කලමවණ අමපපර මහවරකහල - අමපපර
II  පනතයට වතවපරල0420001,405

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කණඩසපවල වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

කණඩසපවල
II  පනතයවක.ඩ.ප. වජයනත0508571,406

අමපපර මහවරකහල-අමපපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කණඩසපවල
I  පනතයවක.ප.එෆස. සලවප0513071,407

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයවක.ජ.ස. වපවරරප0058061,408

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය-නවගවගකඩ

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයවජ.එම.එම. ලලමන0339241,409

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය - නවගවගකඩ
II  පනතයඩබ.ඒ.එන. දමයනත0407811,410

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.එසස.ආර. පනපනද0105981,411
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑච.ඒ. ගණවසසන0404431,412

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 වන සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩ.ආර.වක. සසජව0144131,413

2014/02/05 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කඩප අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
I  පනතයඩබ.එම.එම.එන. ජයවරධන0230451,414

2014/02/05 දන සට 

කයපතමකය.

කඩප අමපතජපසශය-වකකළඹ 07 වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයවක.ව.ව.ප. මදරනත0279111,415

2014/02/05 දන සට 

කයපතමකය.

වන සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඩ.ස.ආර.වක. ගණතලක0530241,416

2014/02/05 දන සට 

කයපතමකය.

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයජ.ඩ.ස ශපනතවදව0043871,417

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඒ.බ.ඩබලව. අවබසනදර0140141,418

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ඩ.ප. දමයනත0185511,419

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
I  පනතයඵසස.ඵසස වරෂවතපන0206641,420

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
III  පනතයඅය වක ස වක කරණපතලක0347211,421

2014/01/07 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
I  පනතයඩබලව.ආර.ඒ. ජයවරධන0177201,422

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඩ.වජ.ය. සමරනපථ0212831,423

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඊ.ඒ. චනදකප0115361,424

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
II  පනතයඑසස.ආර. රතනවර0226821,425

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයජ.ඩබ.එන.වක බණඩපර0244371,426

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ජ.එම.ඩ.ප අතපතත0277231,427

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මහරගම ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය - රපජගරය
III  පනතයඊ.එන. මමනවග0329571,428

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 පපවදශය වලකම කපරයපලය - මහරගම
III  පනතයඩබ.එම.ට දමයනත0446271,429

ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය-රපජගරය

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ.ය.ස. රණසසහ0548741,430
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයආර.ඒ.ආර.ඊ. රණවර0280201,431

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයව.වක.ඩබ.ඩබ. රමණ0534301,432

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයප පතමලතප0112101,433

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑන. සවරෂසකමපර0189991,434

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ආර. වපවරරප0071841,435

2014/01/02 දන සට 

කයපතමකය.

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය-නවගවගකඩ

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එසස.ආ ර. ඒකනපයක0339761,436

2014/01/02 දන සට 

කයපතමකය.

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය - නවගවගකඩ
III  පනතයවක.ජ.අය සමනකමපර0386751,437

2014/01/02 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම පපවදශය කපරයපලය-කළතර වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයඑම.ජ.ආර. උපලකමපර0519351,438

2014/01/02 දන සට 

කයපතමකය.

පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑච.වක.වක.ස. වහටටආරචච0109981,439
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
I  පනතයඑම. වතනනවහසවප0282081,440

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 වපකලසස  මලසසථපනය - වකකළඹ 01
I  පනතයජ.එච.වක ශවරකමන0218941,441

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයට.ව.එසස. වසසමකමපර0246581,442

වපකලසස  මලසසථපනය-වකකළඹ 01 වමකටර රථ පවපහන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
III  පනතයජ වක ආර ප වපසමලපල0348811,443

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයස.ට. වනතතසසහ0070331,444

2014/02/13 දන සට 

කයපතමකය.

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයප වක වජ වෆකනවසසකප0150821,445

2014/02/13 දන සට 

කයපතමකය.

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයට බ පලලයගර0154191,446

2014/02/13 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඑච.ඩ.එන.ඩ. කමපර0263271,447

2014/02/13 දන සට 

කයපතමකය.

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
II  පනතයඑන.ඩ. වහටටආරචච0078891,448
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 05

නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
I  පනතයඩ.එන.එසස. රපජපකෂ0148551,449

ශ ලසකප මනනවදකර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 05
II  පනතයවක.ව.ට රවනමල0204691,450

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 ශ ලසකප මනනවදකර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
II  පනතයඑම. වකකඩකපර0252021,451

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවක ඒ ප කරපපආරචච0392261,452

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයආර.ජ.ප. පයනත0137851,453

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑන.එන. ගණතලක0407431,454

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑව.වක.එල.එන. අභයවකම0059341,455

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවජ.ඒ.වක. නනද0408721,456

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 ශ ලසකප මනනවදකර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 05
I  පනතයවක.ඒ.එසස.එන. වකකඩකපර0138981,457
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑච.එම.ඩ.එන. ගණතලක0186831,458

ශ ලසකප මනනවදකර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඩබ වය වක ස දවනනදකප0533461,459

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයජ.ට. කමපනපයක0254321,460

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයප.එසස.ප. ජයතලක0438811,461

සරපබද වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.වක. වසසනපනපයක0335511,462

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයවක.බ.එසස.වක. කරගල0451331,463

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඩ.ස.වක බපලසරය0041441,464

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.එසස. පයසකර0409471,465

ජපතක වභසතක සවලසම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
II  පනතයඑම.එම. වපවරරප0129071,466

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ජපතක වභසතක සවලසම වදපපරතවමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයඑච.ජ. මපලන0133661,467

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයඑල ඒ එම ප වක අවබරතන0154921,468

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

අධකරණ අමපතජපසශය-වකකළඹ 12 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයස.වජ. මහකමපරවග0171031,469

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

අධකරණ අමපතජපසශය - වකකළඹ 12
I  පනතයඩ.ඒ.ඩ.එම උරසලප0380381,470

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ප.ඩ.ස.එන වපසස ගණවරධන0053481,471

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

පශ සමපත හප ගපමය පජප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
I  පනතයආර.එන. වකමආරචච0056351,472

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

පපවදශය වලකම කපරයපලය-නපතතනඩය සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

නපතතනඩය
I  පනතයඩබ.ඒ ශපනතලතප0205341,473

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-මගමව දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.ප.ඒ.ප වසසනපධර0213791,474

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-මගමව

වපකලසස අධකපර කපරයපලය - මගමව
II  පනතයඊ.වක.එන.වක. ද වසකයසප0222991,475

වපෂකරමපනත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

10

ලපදර වරකහල - හවඳල
II  පනතයඑසස.එසස.එච. පතරණ0250911,476
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-නපතතනඩය

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

මගමව
II  පනතයආර.එන කමපරගම0305981,477

ලපදර වරකහල-හවඳල පපවදශය වලකම කපරයපලය - නපතතනඩය
II  පනතයවක.ප.ඩ.එසස. මපලන0413171,478

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වපෂකරමපනත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඩබලව.ඩ.ඒ. පනපනද0512541,479

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

කකෂකරම අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඒ. කරතසසහ0118561,480

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

ජපතක වභසතක සවලසම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයය.එල.ඩ. නනදන0249691,481

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

කකෂකරම අමපතජපසශය-බතතරමලල ජපතක වභසතක සවලසම වදපපරතවමනතව 

- බතතරමලල
III  පනතයබ අය කරණපරතන0282571,482

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගමපහ

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.එම.එල. සමරවර0348971,483

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගමපහ
I  පනතයඩබ.ප.එසස වරසසහ0373211,484

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය - වකකළඹ 

10
I  පනතයවක.ඩ. අනලපවත0478201,485
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයප.ඩබ ගයනප ශයපන0070221,486

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
III  පනතයඒ.එල.අය.වක. කමපර0262771,487

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. ශපලන0274681,488

2014/01/06 දන සට 

කයපතමකය.

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ඒ.වක.එම.එම. වපසමරතන0387251,489

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑච.බ. දසපනපයක0544751,490

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

දකණ වකකළඹ ශකෂණ වරකහල - 

කළවබකවල
III  පනතයවක.ඩ.එසස.එල. සරවරධන0132711,491

දකණ වකකළඹ ශකෂණ 

වරකහල-කළවබකවල

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයඑන.ව.ඊ. අජත0412921,492

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 05

ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයප.ඩ. පයසකප0123481,493

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වයසවන කටයත හප නපණතප සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 05
II  පනතයට.එම.ට.ඩ. වතනනවකකන0336791,494
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගමපහ ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයවක.ආර. ගණතලක බණඩප0020241,495

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. වවජවබකපපරතන0076051,496

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගමපහ
I  පනතයවක.එම.ආර. වවජලතප0500841,497

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මනවනවගකඩ ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයබ.ඩ.ස. දරජ0177321,498

ආගමන හප වගමන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

දසසතක වලකම කපරයපලය - වකකළඹ 12
II  පනතයප.ඒ.ආර.ප. ගණතලක0181071,499

දසසතක වලකම කපරයපලය-වකකළඹ 12 පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

මනවනවගකඩ
I  පනතයඑන.එම. පසචමවණවක0247721,500

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගමපහ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගමපහ
II  පනතයඩ.බ. වපසමපවත0140101,501

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවළණය ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගමපහ
II  පනතයඑසස.ප.එසස. දසනපයක0146511,502

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගමපහ රපගම ශකෂණ වරකහල - රපගම
I  පනතයවක.ඵසස නපනපයකකපර0199161,503

රපගම ශකෂණ වරකහල-රපගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයඊ.ඒ.ආර.එසස. වපවරරප0477171,504
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අතතනගලල රතනපවල බපලකප වදජපලය - ගමපහ
II  පනතයප.ට.එල. පතරණ0130741,505

රතනපවල බපලකප වදජපලය-ගමපහ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
III  පනතයඑච.ඒ. සධරමප0329911,506

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අතතනගලල
III  පනතයඑච. ඒ. එන. ඩ. හපආරචච0355811,507

දසසතක වලකම කපරයපලය-ගමපහ ලපදර වරකහල - හවඳල
III  පනතයවජ.ඒ.එන.එන. ජයසරය0050191,508

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වතතල කමකර වනශස චය සභපව(අසක 31) - 

වතතල
I  පනතයඩබ. වසනත0287751,509

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 31)-වතතල දසසතක වලකම කපරයපලය - ගමපහ
III  පනතයආර.ඒ.ඹ.බ. රණසසහ0335921,510

ලපදර වරකහල-හවඳල පපවදශය වලකම කපරයපලය - වතතල
II  පනතයඑම. වසනතපකමපර0412621,511

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවළණය
I  පනතයජ ව ශයපලතප0183201,512

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවළණය වපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
II  පනතයඩ.එම.ඒ.ඩ. කමපර0423951,513
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-අතතනගලල සයනබ ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

වවයනවගකඩ
II  පනතයආර.එම.ස.ට.වක. පතරපජ0112171,514

සයනබ ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-වවයනවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

අතතනගලල
II  පනතයවක.ඒ.ප.ය. වකකඩතවකක0114601,515

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ගමපහ ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

ගමපහ
III  පනතයවජ ට ස කෂපනත0078841,516

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-ගමපහ

ගමපහ උදභද උදජපනය - ගමපහ
I  පනතයඑම.එච. පරසස0153791,517

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-ගමපහ පපවදශය වලකම කපරයපලය - ගමපහ
II  පනතයවක.ඩ.එසස.ඩ. වවජරතන0360801,518

ගමපහ උදභද උදජපනය-ගමපහ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - ගමපහ
II  පනතයආර.එම.ආර.ඩ. රතනපයක0411011,519

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මරගම හපපටගම ජපතක අධජපපන වදජපපඨය - 

මරගම
II  පනතයඊ ස ජනනජල0088621,520

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-අතතනගලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - මරගම
II  පනතයඑසස.වක ධරමදපස0289631,521

හපපටගම ජපතක අධජපපන 

වදජපපඨය-මරගම

සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

අතතනගලල
I  පනතයට.ව.ඒ.ඊ. නශපනත0496951,522
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ජපඇල ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ඒ.ප.ස. රපසසහ0031901,523

2014/02/26 දන සට 

කයපතමකය.

දසසතක වලකම කපරයපලය-වකකළඹ 12 පපවදශය වලකම කපරයපලය - වතතල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.එන.ඩ වපවරරප0209601,524

2014/02/26 දන සට 

කයපතමකය.

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වතතල පපවදශය වලකම කපරයපලය - ජපඇල
III  පනතයබ වක චනදමප0325171,525

2014/02/26 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

දසසතක වලකම කපරයපලය - වකකළඹ 12
I  පනතයඑන.එම. වකමසසහ0337441,526

2014/02/26 දන සට 

කයපතමකය.

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එසස. අමරවසසන0376431,527

2014/02/26 දන සට 

කයපතමකය.

ගමපහ උදභද උදජපනය-ගමපහ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - ගමපහ
II  පනතයඑච.ප.ප.ඩ. ගණවරධන0089821,528

වපකලසස අධකපර කපරයපලය-ගමපහ ගමපහ උදභද උදජපනය - ගමපහ
II  පනතයඩබලව.ඩ.ට.එසස. වවවවලවදණය0171151,529

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකමපගම
II  පනතයඑච.ඒ. වපවරරප0023571,530

පරවපස හප ළමප රකෂක වසසවප 

වදපපරතවමනතව-නවගවගකඩ

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. චතරපන0042171,531

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකමපගම ඉඩම වරජසසටපර කපරයපලය - වහකමපගම
III  පනතයආර.එම.වක. සමනලතප0159021,532
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම වරජසසටපර කපරයපලය-වහකමපගම පරවපස හප ළමප රකෂක වසසවප 

වදපපරතවමනතව - නවගවගකඩ
II  පනතයඑම.ආර. ශපරලන0245611,533

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වගකඩනවගල  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.ට.ජ. සරමපනන0147671,534

උසසස අධජපපන අමපතජපසශය-වකකළඹ 07 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයජ.වක.ආර.එන. ගනවනකරව0179581,535

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
I  පනතයප.ඒ.එසස. දමයනත0186671,536

වගකඩනවගල 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

උසසස අධජපපන අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
I  පනතයඩ.ඩබ. මවදදවග0218081,537

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයජ.ඒ.එන. පතම කමපර0221771,538

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

කපසල වදවය කපනතප වරකහල - වකකළඹ 

08
II  පනතයස.වක. ලයනවග0095851,539

කපසල වදවය කපනතප වරකහල-වකකළඹ 08 වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඒ.ඕ.එම. ජයරතන0418251,540

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය)-වකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එච.එන ගතකප0404831,541
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජනවලඛන හප සසඛජපවලඛන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 03

වසසඛජ වදපපරතවමනතව (වවදජ සවපයම 

අසශය) - වකකළඹ 10
II  පනතයජ.ඒ.එසස.එසස.එල. කරණපරතන0515141,542

සවල ගවන වසසවප අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
II  පනතයප.ජ.ඒ.එන. සමරවකම0077431,543

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයආර.ඒ.ආර.වය. රණවක0183811,544

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

සවල ගවන වසසවප අමපතජපසශය - වකකළඹ 

01
I  පනතයඑල ඒ එසස සලවප0190471,545

අධකරණ වසසවප වකකමෂන සභපව-වකකළඹ 

12

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
III  පනතයප.ඒ.එසස. වවජසර0033921,546

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

අධකරණ වසසවප වකකමෂන සභපව - 

වකකළඹ 12
II  පනතයආර.ඩබ.එසස.ඩ. රතනවපස0196061,547

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
II  පනතයට.එම.ප.එසස රදග0104851,548

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවක. කළආරචච0107361,549

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයඊ.ජ.ය.එසස. රණසසහ0479931,550
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමපකපර සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
II  පනතයබ.ජ. වනතප0208511,551

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

සමපකපර සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
II  පනතයඒ.එම.ඒ.වක.වක අලගයවනන0209771,552

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

ජපතක උරමයන පළබද අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ස ජනපදර0085241,553

ජපතක පළකපයතනය-මහරගම වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
III  පනතයවක.එල. නශපනත0443471,554

ජපතක උරමයන පළබද 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

ජපතක පළකපයතනය - මහරගම
III  පනතයප.ඒ.ඒ.එම. ජවපනනද0536601,555

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

නතපත වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 12
III  පනතයඑච. ස. ප. කමපර0159911,556

නතපත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 12 වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
III  පනතයආර.ඒ.එච.ය.ඊ. රණසසහ0345491,557

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-වකකළඹ 07

වදලබල හප බලශකත අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 07
I  පනතයඩ.ජ. චපලටවනකනප0025061,558

වදලබල හප බලශකත අමපතජපසශය-වකකළඹ 

07

වපකලසස වවශසෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 07
III  පනතයව.ප. සමරධර0190701,559
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

ආහපර වකකමසපරසස  වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑම.ප.ස. ද සලවප0226281,560

ආහපර වකකමසපරසස  

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ.ඒ. සදරශන0542331,561

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
I  පනතයඑසස ජ පසචවහසවප0244861,562

2014/02/10 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
I  පනතයට.එම. වනකවයලන0282061,563

2014/02/10 දන සට 

කයපතමකය.

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයවක.ඒ.එම.ප. වකකඩකපර0410251,564

2014/02/10 දන සට 

කයපතමකය.

ශ ලසකප වරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

01

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑසස. වනළනවදව0246931,565

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයජ. චනදලතප0417151,566

භපණඩපගපර වමවහයම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 01

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ජ. සසර0228821,567

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ස.එම. වසනරත0408031,568
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව-වකකළඹ 05 කපසල වදවය කපනතප වරකහල - වකකළඹ 

08
II  පනතයඩ.ඒ.එසස. කමපරසසහ0098591,569

කපරමක වදහල-වහකමපගම යධ හමදප පපවදශය ගණකපධකපර 

කපරයපලය - පනපවගකඩ
II  පනතයය.ඩ.එච. මලකපනත0178801,570

යධ හමදප පපවදශය ගණකපධකපර 

කපරයපලය-පනපවගකඩ

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑම.ජ.ඩබ. දලරකෂණ0337401,571

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වහකමපගම කපරමක වදහල - වහකමපගම
II  පනතයඑල.ඩ.අය. අමරලතප0362921,572

කපසල වදවය කපනතප වරකහල-වකකළඹ 08 පපවදශය වලකම කපරයපලය - වහකමපගම
II  පනතයඑල.එච.එසස. කපනත0418441,573

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව-වකකළඹ 05 පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඩබ. ශජපමල0178061,574

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

රපජජ වසසවප වකකමෂන සභපව - වකකළඹ 05
III  පනතයඑන.ජ.ඩබ.එම.ව.එසස. වවජතලක0345441,575

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වපෂකරමපනත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
II  පනතයප.ඒ.බ. හරනදපන0079061,576

ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය-නවගවගකඩ වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

ගලකසසස
I  පනතයඑම එම එන පනපනද0256371,577

ධවර හප ජලජ සමපත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
III  පනතයජ.වජ.ව.ප.ඩ.ආර. වකමරතන0263501,578
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වපෂකරමපනත වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

10

ඉඩම  වරජසසටපර කපරයපලය - නවගවගකඩ
III  පනතයආර.වක.එසස.එච. ලකමණ0298671,579

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 ධවර හප ජලජ සමපත වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
I  පනතයඑල.වක. රපජපකෂ0361691,580

වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-ගලකසසස

වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයඑල. ජ. මලලවආරචච0551521,581

කඩප සසවරධන වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

07

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඅය. ප. වවජසසහ0045531,582

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ජපතක වලඛනපරකෂක වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයවය.ආර.ඩ. රණසසහ0124651,583

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.වක. පයසවදප0317221,584

ජපතක වලඛනපරකෂක 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

කඩප සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
I  පනතයප.ඒ.එම. කමපරසර0394511,585

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.එල වහසරත0088171,586

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයඑච.එල.ඒ.ව. ජනදපස0220621,587

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
II  පනතයඑසස. ලයනවග0332451,588
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එම.ඩ.වජ වවජසනදර 

බණඩපර
0510111,589

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑන. සතරසසහ0028031,590

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයවක.ඒ.එන දමයනත0235491,591

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
II  පනතයඑල.වක. ජයසසහ0475621,592

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ එසස එසස කනනනගර0025461,593

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
III  පනතයඑච එසස එල ජයතලක0357881,594

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

ශ ලසකප ජපතක වරකහල - වකකළඹ 10
I  පනතයඑල.එන. ගමවග0231801,595

ශ ලසකප ජපතක වරකහල-වකකළඹ 10 වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයඑම.එල.ඒ. ලලපවත0411961,596

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.ට.එන. සබසසහ0029431,597
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ජලසමපපදන හප ජලපපවහන අමපතජපසශය - 

නපවල
II  පනතයඑසස.එම දහනපයක0178691,598

ජලසමපපදන හප ජලපපවහන 

අමපතජපසශය-නපවල

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑම. එෆස. සබපර0196081,599

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
III  පනතයවය.ට. වර වසසතර0345981,600

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව ආහපර වකකමසපරසස  වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 02
II  පනතයඑසස.එසස. වරසරය0040651,601

ආහපර වකකමසපරසස  

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
II  පනතයව.වක.ව.ස කමපර0274341,602

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය-බතතරමලල වනජව සසරකෂණ  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑල.ආර.එසස. වපකඩනලවම0155311,603

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල සමපජ වසසවප අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයවක.ඩ.වක. මසගලකප0328401,604

වනජව සසරකෂණ 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඑච.ප.ප. සසජවන0349211,605

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එන.ආර. පනපනද0446351,606
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හප වගමන කපරයපලය-මහනවර දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ඒ.ප. වනසනදර0097351,607

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඑම.ඩ.වක. දලසකප0385541,608

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඩ. වදලපචත0398631,609

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 ආගමන හප වගමන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයආර.ප.එසස. දමතප0448021,610

වනජව සසරකෂණ 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

කපසල වදවය කපනතප වරකහල - වකකළඹ 

08
II  පනතයඩබලව.ඩ.වක.ජ වපවරරප0193251,611

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-වහකමපගම

වනජව සසරකෂණ  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබලව. අජත0232961,612

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හසවවලල යධ හමදප පපවදශය ගණකපධකපර 

කපරයපලය - පනපවගකඩ
I  පනතයවක. සමණපවත0246771,613

යධ හමදප පපවදශය ගණකපධකපර 

කපරයපලය-පනපවගකඩ

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - වහකමපගම
III  පනතයඑච.එම.එන.ප. වවජවරධන0263391,614

කපසල වදවය කපනතප වරකහල-වකකළඹ 08 පපවදශය වලකම කපරයපලය - හසවවලල
II  පනතයඑම.ඩ.ප.එසස.ජ.වක. මහවදව0415891,615

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කවසසබබව ජපතක රධර මධජසසථපනය - වකකළඹ 05
III  පනතයවක. ඩබ. වක. වපසමතලක0156431,616
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජපතක රධර මධජසසථපනය-වකකළඹ 05 පපවදශය වලකම කපරයපලය - කවසසබබව
II  පනතයජ.එන. වවජතසග0333291,617

ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර 

කපරයපලය-අවසසසපවවලල

සතපවක මධජ මහප වදහල - හසවවලල
II  පනතයඑච.ඒ.එසස. වහටටආරචච0216811,618

සතපවක මධජ මහප වදහල-හසවවලල ඉඩම හප දසසතක වරජසසටපර කපරයපලය - 

අවසසසපවවලල
II  පනතයඒ.එසස.ඩ. ජයරතන0475231,619

ආයරවවද වදපපරතවමනතව-මහරගම රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයප.එල.ස. තවසසරප0019041,620

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල උසසස අධජපපන අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ජ. වසනත0103961,621

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.ස.එසස. දසපනපයක0157281,622

උසසස අධජපපන අමපතජපසශය-වකකළඹ 07 වපරමපරග වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
I  පනතයවක ඒ වවජවසසකර0178761,623

වපරමපරග වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07 ආයරවවද වදපපරතවමනතව - මහරගම
II  පනතයඑසස.ඩ.එල.එසස. වසසනපනපයක0311311,624

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වජවසපය 

සසවරධන අමපතජපසශය-වකකළඹ 10

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
II  පනතයවක. එම. ප. ව. කරණපරතන0023631,625
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වජවසපය 

සසවරධන අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ජ. ලකෂසමනත0207341,626

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑන.එච.ඒ.ඩ.එම.ය. වකමරතන0346091,627

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල සසසසකකතක හප කලප කටයත අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම. ආර .ප. පරසස0046321,628

සසසසකකතක හප කලප කටයත 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එන. ලයනවග0091671,629

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය-බතතරමලල

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයආර.එම.එම. වතවරසප0084671,630

ඉඩම වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයවක.එසස.වක. ජයනත0340941,631

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
III  පනතයආර.ඒ.ජ.ස. රපජපකෂ0343341,632

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයව.ඩබ. අධකපර0370861,633

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.බ.එම.එම. වහනනපයක0489451,634
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස. අය. වක. අමපල0043481,635

සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයප.එසස. ජයවරධන0147651,636

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල සසසසකකතක කටයත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයවක.වක.ජ ඉනදන0200851,637

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඅය සරක0326221,638

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයආර. වමකවහකමඩ හෆල0378381,639

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයවක.බ.එච.ප. මසගලකප0064361,640

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයය.ඩ.එන. අවබගණවරධන0325871,641

වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-ගලකසසස

දමරය ගබඩපව - රතමලපන
I  පනතයඒ ව එම අමරසසහ0134771,642

දමරය ගබඩපව-රතමලපන ජව වවදජ ඉසජවනර අසශය - වකකළඹ 10
II  පනතයවක.එම.ඩ.ප. කරණපජව0272271,643
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජව වවදජ ඉසජවනර අසශය-වකකළඹ 10 වජජෂසඨ වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

ගලකසසස
III  පනතයඑල.එල.එන. ලයනපරචච0474571,644

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඩවවල වනජව සසරකෂණ  වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.ප.වක. පලලයගරවග0096151,645

වනජව සසරකෂණ 

 වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

දසසතක වලකම කපරයපලය - වකකළඹ 12
II  පනතයඩබලව.ඩ.ප. මහතනතල0293331,646

දසසතක වලකම කපරයපලය-වකකළඹ 12 පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවවල
III  පනතයඑච.එම.එන. දලකෂ0321261,647

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වකකළඹ 12 වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඒ.එම. ටෂපනත0027521,648

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 පපවදශය වලකම කපරයපලය - වකකළඹ 12
II  පනතයව.එච. වරවසසන0210531,649

පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05

වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
II  පනතයවජ.එම.ට. රදග0142271,650

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 පදගලයන ලයපපදසච කරවම 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයවජ.එම.එසස.ඩ.වක. ජයසසහ0352601,651

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 වවදශ කටයත අමපතජපසශය - වකකළඹ 01
III  පනතයට.ප.අය. වවජවරධන0030211,652
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවදශ කටයත අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 සහකපර වපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ප.වක.ට ජයවරධන0053321,653

සහකපර වපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-වකකළඹ 01

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය - වකකළඹ 

10
II  පනතයවක.ප.ස.ඩබ. පතරණ0364791,654

සවල ගවන වසසවප අමපතජපසශය-වකකළඹ 01 කකෂකරම අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයවජ.ඩ.එසස. ශපලකප0084361,655

කකෂකරම අමපතජපසශය-බතතරමලල අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එම.එසස.ප වරසසහ0090061,656

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල අධජපපන පකපශන වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයබ.ආර.ට.වක.  වපවරරප0142831,657

අධජපපන පකපශන 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයවජ ඩ මපලන0151081,658

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය-බතතරමලල සවල ගවන වසසවප අමපතජපසශය - වකකළඹ 

01
II  පනතයඅය.ඒ.එල. වලසනදර0210831,659

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවවල
I  පනතයප.ආර. වනළමවදණය0082791,660

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඩවවල ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයවක.ප. කරපපආරචච0259991,661
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය-බතතරමලල

වන සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබලව.වක. අවබවරධන0067111,662

වන සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

බරවප වරකග මරදන වජපපපරය - වකකළඹ 05
II  පනතයඒ.ඒ.ඒ.එසස.එල. කමපර0152211,663

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඩවවල ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයප.ඩ.ය. රසගනපථප0263051,664

බරවප වරකග මරදන වජපපපරය-වකකළඹ 05 පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවවල
III  පනතයජ.වක. වදකලවතත0447951,665

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.වක.වක.ඒ.එසස. මවනකහර0222731,666

ඉඩම හප ඉඩම සසවරධන 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

08
I  පනතය එච.ප. නහපල0247091,667

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය-බතතරමලල රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයස.එල. ගලපපතත0276721,668

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල සමපජ වසසවප අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයස වකමරතන0292191,669

රජවය මදණ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 08 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩ.ඩ.වජ. වරවසශ0351581,670

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයවක.ඒ.එන ශජපමල0388371,671
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජනවලඛන හප සසඛජපවලඛන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 03

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
I  පනතයඑම.ඒ.එසස. වදවනනදන0193411,672

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයඑච.ප. වසකමපවත0370691,673

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑල.වක.ඩ. ධරමගණවරධන0385471,674

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයස.එසස. වකකළඹවග0410001,675

වපණජ වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 02 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.ඩබ.ස.වජ.වක . වවදවග0106871,676

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය-බතතරමලල

වපණජ වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 02
II  පනතයඩ.එච ජයසසහ0167781,677

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයවක.එසස. හසවවලල0296721,678

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය-නවගවගකඩ

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය - වකකළඹ 

10
III  පනතයඊ.ඒ.ජ.වක. කරණපරතන0078921,679

ආරථක සසවරධන අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයවය.එම.එන.එසස. පදමසර0109081,680

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය - නවගවගකඩ
III  පනතයආර.ට. බවපටසසට0563991,681
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

හනද ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 04

පපවදශය වලකම කපරයපලය - තඹරගසසයපය
II  පනතයඑසස. වරවග0034291,682

පපවදශය වලකම කපරයපලය-තඹරගසසයපය හනද ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 04
II  පනතයවක. සවචනදවදවන0512091,683

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 10

රජවය කරමපනත ශපලපව - වකකවලකනනපව
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ස. තලකරතන0059191,684

රජවය කරමපනත ශපලපව-වකකවලකනනපව ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයඅය.ඩ.ඩ. කමපර0081141,685

සමපගම වරජසසටපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

පලපත පපලන හප පළපත සභප අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 02
I  පනතයඑම.ඩ. චනදප0031421,686

පලපත පපලන හප පළපත සභප 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 02

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඅය.ප.එන වකමසසහ0068821,687

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 සමපගම වරජසසටපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයට. ලකෂසම0328141,688

ඉඩම හමකම නරවල කරවම 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
III  පනතයවක.ප.ජ.එන.වක. වවජවරධන0330061,689

සමපගම වරජසසටපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව. ඒ. වජත0097121,690
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකප ගවන හමදප මලසසථපනය-වකකළඹ 

01

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
III  පනතයඩබ එච ඒ එසස පනපනද0298361,691

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 සමපගම වරජසසටපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයඑන.ඒ.ඩ.එසස. මවලයපවගකඩ0424151,692

සමපගම වරජසසටපර 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10

කරමපනත හප වපණජ කටයත අමපතජපසශය 

- වකකළඹ 03
II  පනතයවක.ඒ.ප. වරකහත0204911,693

කරමපනත හප වපණජ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

සමපගම වරජසසටපර වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 10
III  පනතයප.එන. සවදශණ0282091,694

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 07

වසසඛජ අමපතජපසශය - වකකළඹ 10
III  පනතයට. ඩ. ඒ. ජ. නයනනනදන0362491,695

වසසඛජ අමපතජපසශය-වකකළඹ 10 බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 07
I  පනතයඅය.ව අනලප0366041,696

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කපරයපලය-මපතවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - උකවවල
I  පනතයඒ.එසස. ආර. රණසසහ0041991,697

පපවදශය වලකම කපරයපලය-උකවවල දසසතක අපනයන කකෂකරම කපරයපලය - 

මපතවල
II  පනතයඩ. එම. එන. ඒ. කලතසග0186001,698

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතජපසශය-බතතරමලල

දමරය වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 10
I  පනතයඩබ වතපනවග0210071,699
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වරපය හප මහපමපරග අමපතජපසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබලව.බ.එන.ස. පනපනද0370711,700

දකණ පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගපලල

දසසතක වලකම කපරයපලය - ගපලල
II  පනතයඒ.එසස. ඇතකඳර0361051,701

දසසතක වලකම කපරයපලය-ගපලල දකණ පළපත නවයකජජ සරවවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගපලල
I  පනතයප. වකමසසහ0374721,702

පපවදශය වලකම කපරයපලය-හපලඇල දසසතක කමකර කපරයපලය - බදලල
II  පනතයවක ජ වක ජ අමරදපස0046571,703

දසසතක කමකර කපරයපලය-බදලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - පසසසර
III  පනතයආර නලවපන0440621,704

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පසසසර පපවදශය වලකම කපරයපලය - හපලඇල
III  පනතයඑෆස. සලහප0441131,705

වවලසස කමර වදජපලය-වමකරටව පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකරටව
II  පනතයඩබ ජ ජ කරණපතලක0023391,706

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකරටව වවලසස කමර වදජපලය - වමකරටව
II  පනතයඑසස.ප. නනදවසසන0262371,707

පපවදශය වලකම කපරයපලය-වමකරටව පපවදශය වලකම කපරයපලය - පපනදර
II  පනතයඒ.එච අහසගමබද0208731,708
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-පපනදර පපවදශය වලකම කපරයපලය - වමකරටව
I  පනතයවක.ප. සලවප0228171,709

වරජසසටපර ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
III  පනතයඩ එම එසස ඩබ නපනපයකකපර0356281,710

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල වරජසසටපර ජනරපල වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප.එසස. වදපනපතරණ0403251,711

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
III  පනතයඒ.ඩ.එසස වවජවසසකර0539971,712

බජ සහතක කරවම පපවදශය 

කපරයපලය-හමබනවතකට

හමබනවතකට මහවරකහල - හමබනවතකට
II  පනතයඊ.එම.ඊ.ජ.ඒ. ඒකනපයක0331171,713

හමබනවතකට මහවරකහල-හමබනවතකට මපතර මහ වරකහල - මපතර
II  පනතයවජ.එල.ඒ.එම. නලනතකප0404461,714

මපතර මහ වරකහල-මපතර මහවමකදර  මහ වරකහල - ගපලල
II  පනතයඑම.එච.එසස. වපසමරතන0404611,715

දසසතක කමකර කපරයපලය-ගපලල බජ සහතක කරවම පපවදශය කපරයපලය - 

හමබනවතකට
II  පනතයඩ.එම.එසස. සගත0407961,716

මහවමකදර  මහ වරකහල-ගපලල දසසතක කමකර කපරයපලය - ගපලල
II  පනතයඅය.ව. චනදවසසන0412531,717
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 ආයරවවද වදපපරතවමනතව - මහරගම
II  පනතයඩ.එච. සමරවර0351521,718

ආයරවවද වදපපරතවමනතව-මහරගම කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයජ.එසස. මලලවපරචච0458891,719

සමපකපර හප අභජනතර වවළඳ 

අමපතජපසශය,-වකකළඹ 02

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 03
I  පනතයට.එම. ධනපපල0046951,720

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

සමපකපර හප අභජනතර වවළඳ 

අමපතජපසශය, - වකකළඹ 02
III  පනතයආර.ඩ.ප. වහසමලතප0168501,721

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

රපජජ ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
III  පනතයවක.ජ. අනලපවත0347911,722

2014/02/03 දන සට 

කයපතමකය.

කරපපටය ශකෂණ වරකහල-ගපලල තපකෂණ වදජපලය - ගපලල
II  පනතයඒ.ජ.එල. ඉනදජත0110251,723

තපකෂණ වදජපලය-ගපලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - බදවදගම
III  පනතයට ව ආරයලතප0299961,724

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බදවදගම කරපපටය ශකෂණ වරකහල - ගපලල
III  පනතයඑම.ජ. පතමලතප0342811,725

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-රතනපර පපවදශය වලකම කපරයපලය - කරවට
II  පනතයඑල.ජ.එල.ප රණවර0029571,726
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-ඇහවලයවගකඩ දසසතක කමකර කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයඩබ.ඒ. චතප වරතසග0171271,727

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කරවට පපවදශය වලකම කපරයපලය - 

ඇහවලයවගකඩ
III  පනතයඑම.එසස. වජයසර0348591,728

දසසතක කමකර කපරයපලය-රතනපර නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයබ.එච.එසස.ප. සඳනපයක0409181,729

නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය-රතනපර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයට.ඩ. වවජසනදර0049031,730

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-රතනපර නවයකජජ වපකලසසපත කපරයපලය - රතනපර
II  පනතයආර.එම.ස.ආර. රතනපයක0202851,731

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මලටයන පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඹරපටය
III  පනතයඩ. ඒකනපයක0090671,732

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඹරපටය පපවදශය වලකම කපරයපලය - මලටයන
II  පනතයප.එල.ව. නවරකෂමප0095661,733

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
III  පනතයඒ.ඒම.ජ. අතතනපයක0302201,734

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයවජ.ඒ.ඩ.වක. ජයසසහ0410521,735
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය-නවගවගකඩ

වන සසරකෂණ වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ය. වසවනවරතන0130101,736

වන සසරකෂණ 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ළමප සසවරධන හප කපනතප කටයත 

අමපතජපසශය - නවගවගකඩ
I  පනතයඑච.එසස ජයනත0343131,737

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඩවවල සමපජ වසසවප අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑම.එසස.අය දමයනත0046651,738

සමපජ වසසවප අමපතජපසශය-බතතරමලල පපවදශය වලකම කපරයපලය - බයගම
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ දපකප සඳමපල0068871,739

පපවදශය වලකම කපරයපලය-බයගම පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවවල
II  පනතයඑසස.එම. ජයසරය0189571,740

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය-බතතරමලල

රපජජ සමපත හප වජවසපය සසවරධන 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 05
III  පනතයඑම.ඩ.එම. චනදලතප0095841,741

රපජජ සමපත හප වජවසපය සසවරධන 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 05

ඉදකරම, ඉසජවනර වසසවප, නවපස හප වපකද 

පහසකම අමපතජපසශය - බතතරමලල
I  පනතයඩබ.වක.එසස. වවලවගවපකල0284481,742

අධජපපන පකපශන 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 13) - 

වකකළඹ 13
I  පනතයඑන.එම.ඒ.එන. නවරතන0086611,743

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 13)-වකකළඹ 

13

අධජපපන පකපශන වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයබ.ඩ.එන.එන. වබනතරවග0349781,744
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල සසසසකකතක කටයත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච.එල.ස.ප. ලයනවග0091991,745

සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
II  පනතයආර.ආර. රපමනපයක0147831,746

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ජ.වක. රපජමනත0423341,747

අධජපපන අමපතජපසශය-බතතරමලල වගණකපධපත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑල.ආර.ප.එන. වවජවසසකර0021721,748

වගණකපධපත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.ස.එසස. වපවරරප0142491,749

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 අධජපපන අමපතජපසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑල.ඒ.එසස. පයනත0409381,750

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කඩප අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
I  පනතයඑච ස සසලකපනත0122371,751

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-වකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයආර.ඩ. වවලවට0210261,752

කඩප අමපතජපසශය-වකකළඹ 07 වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - වකකළඹ 

05
III  පනතයඑම.ඩ.ඊ.ට.ස. සලවප0560041,753
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසසකකතක කටයත 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය - රපජගරය
I  පනතයඑන එම සනලලතප0147841,754

ජපතක භපෂප හප සමපජ ඒකපබදධතප 

අමපතජපසශය-රපජගරය

සසසසකකතක කටයත වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයබ.අය.ආර.එම.වජ.එසස. මයකල0396381,755

වදශය ආදපයම වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 

02

කමකර වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 05
I  පනතයප.ඩ. අවබසසහ0026411,756

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

මදල හප කමසමපපදන අමපතජපසශය - 

වකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.වක.එන. රසජන0164551,757

කමකර වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 05 රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
III  පනතයඑච. එම. ඒ. වහසරත0353951,758

වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය-නපචචපදව දසසතක වලකම කපරයපලය - අනරපධපර
III  පනතයඑම.ට.වජ.ප. වපවරරප0037041,759

දසසතක වලකම කපරයපලය-අනරපධපර වපරමපරග ඉසජවනර කපරයපලය - 

නපචචපදව
II  පනතයඒ.වක වපවරරප0052841,760

වයඔ සහ උතර මවද කලපප වරජසසටපර 

ජනරපල කපරයපලය-කරණබගල

කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

කරණබගල
II  පනතයආර.ප.එසස. සපවද0229261,761

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-කරණබගල

වයඔ සහ උතර මවද කලපප වරජසසටපර 

ජනරපල කපරයපලය - කරණබගල
II  පනතයඅය ප එල ආර වමලවසසන0492101,762
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජවය රස පරකෂක 

වදපපරතවමනතව-බතතරමලල

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයව.ඒ.ප.එසස.වජ. වවජතසග0353221,763

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල රජවය රස පරකෂක වදපපරතවමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයආර.ඒ.ඩ.වක.එච. රණතසග0469741,764

තකවසසර උප කපරයපලය-යපපනය යපපනය ශකෂණ වරකහල - යපපනය
I  පනතයට. උදයසරයන0071681,765

යපපනය ශකෂණ වරකහල-යපපනය තකවසසර උප කපරයපලය - යපපනය
II  පනතයඑසස. සබසලන0359091,766

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල වගකවජන සසවරධන වදපපරතවමනතව - 

වකකළඹ 07
II  පනතයජ.ඩබ.එන.ඩ. පනපනද0224131,767

වගකවජන සසවරධන 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑච එසස ආර ජයශපනත0303211,768

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය-වකකළඹ 07

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 

10
II  පනතයඅය ඒ අය වක කරණපරතන0018511,769

සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 07

රපජජ පරපපලන හප සසවවදශ කටයත 

අමපතජපසශය - වකකළඹ 07
II  පනතයට.ය. වහටටආරචච0036951,770

වභපග වදපපරතවමනතව-බතතරමලල සමකදධ වකකමසපරසස ජනරපල 

වදපපරතවමනතව - වකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.ඩ.එල. ගණරතන0320941,771
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශපම වවටප වදපපරතවමනතව-වකකළඹ 10 වභපග වදපපරතවමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.ඩ.ප.එසස. වසකමදපස0343121,772

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-මඩකලපව

මඩකලපව ශකෂණ වරකහල - මඩකලපව
II  පනතයවක. වලකවගෂසවරන0100151,773

මඩකලපව ශකෂණ වරකහල-මඩකලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - මඩකලපව
II  පනතයඑච.ඒ. ගෆර0414911,774

පපවදශය වලකම කපරයපලය-එරපවරපතත පපවදශය වලකම කපරයපලය - මඩකලපව
II  පනතයඑම. බපලවමකහන0019961,775

කලපප වපරමපරග අධජකෂ 

කපරයපලය-මඩකලපව

පපවදශය වලකම කපරයපලය - එරපවරපතත
III  පනතයආර නපහවලසසවර0043781,776

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මඩකලපව මඩකලපව ශකෂණ වරකහල - මඩකලපව
I  පනතයවජ. නරමලප0097701,777

මඩකලපව ශකෂණ වරකහල-මඩකලපව කලපප වපරමපරග අධජකෂ කපරයපලය - 

මඩකලපව
II  පනතයට. සනධරලසගම0409951,778

දසප වන නළධපර කපරයපලය-මඩකලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මඩකලපව
II  පනතයවක. වජයරපජ0170141,779

දසසතක කමකර කපරයපලය-මඩකලපව දසප වන නළධපර කපරයපලය - මඩකලපව
II  පනතයවක. රපජකමපර0201851,780
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මඩකලපව දසසතක කමකර කපරයපලය - මඩකලපව
II  පනතයආර කමරකරපරන0343861,781

පපවදශය වලකම කපරයපලය-මඩකලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය) - මනමවනය බටහර
II  පනතයඒන සදපගර0056231,782

පපවදශය වලකම කපරයපලය (සමකදධ 

අසශය)-මනමවනය බටහර

දසසතක කමකර කපරයපලය - මඩකලපව
II  පනතයඑල. හරකරන0085471,783

දසසතක කමකර කපරයපලය-මඩකලපව පපවදශය වලකම කපරයපලය - මඩකලපව
III  පනතයප .එසස. රපවජනදන0195821,784

පපවදශය වලකම කපරයපලය-කඩවවල ජලසමපපදන හප ජලපපවහන අමපතජපසශය - 

නපවල
III  පනතයඩබ.වක.එච. වසවවනද0023411,785

ජලසමපපදන හප ජලපපවහන 

අමපතජපසශය-නපවල

පපවදශය වලකම කපරයපලය - කඩවවල
II  පනතයඑන.එච.එන. ගණවසසකර0224071,786
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