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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

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර වනශශචය සභද කදරයදලය - 

බතතරමලල - බතතරමලල
II පනතයප. කනදසදම0190541

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-පදනදර

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයප එම තලක0215902

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පදනදර ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

පදනදර
III පනතයය.බ.එසශ සලවද0253163

කමකර වනශශචය සභද කදරයදලය - 

බතතරමලල-බතතරමලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - පදනදර
I  පනතයඒ ඩ දයදදසසන0583524

දසශතක දලකම කදරයදලය-කරණණගල ව පරදයෂණ හද සතවරධන ආයතනය - 

බතලදගකඩ
I  පනතයඑච.ඒ. ජයතලක0039935

ව පරදයෂණ හද සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගකඩ

දසශතක දලකම කදරයදලය - කරණණගල
III පනතයඅර එම දතනනදකකන බණඩද0290176

වශදම වවටප දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඑසශ එච ජ ගතගද ගතදතජල0049237
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

අධකරණ දසසවද දකකමෂන සභදව-දකකළඹ 

12

වශදම වවටප දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඑල එම රදජපක0123068

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

අධකරණ දසසවද දකකමෂන සභදව - 

දකකළඹ 12
II පනතයජ.ජ. චනදකමදර0349009

ජදතක දලඛනදරකෂක 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 07

කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
II පනතයඩබ ඒ අනල01251410

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩ.ඵම.දජ.ප දසදනදයක01438111

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජදතක දලඛනදරකෂක දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III පනතයඑසශ.එසශ. අමරබනද04282012

පදදදශය දලකම කදරයදලය-රදගම ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

කරණණගල
I  පනතයදක ඩ එන රණසතහ00278413

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-කරණණගල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - රදගම
II පනතයට.ඵම.ය බණඩදර01928114

පදගලයන ලයදපදතච කරදම 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයබ ඒ ඒ ප බසශනදයක00491715

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය,-දකකළඹ 02

පදගලයන ලයදපදතච කරදම 

දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
II පනතයඑන දජ දපදරරද02875916
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය, - දකකළඹ 02
I  පනතයඑම එච සරමදන03029017

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

නත දකටමපත සමපදදක 

දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 12
II පනතයබ.ඩ.එසශ ජයවරධන00258218

නත දකටමපත සමපදදක 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 12

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයබ.ඩබ. පරසශ02681619

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජදතක දභභතක සවලසම දදපදරතදමනතව 

- බතතරමලල
II පනතයදක එම එසශ තෂදර00363620

ජදතක දභභතක සවලසම 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයදක ගදනෂන02880421

දසශතක දලකම කදරයදලය-කළතර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඩ එසශ ලකෂශමන01664822

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මලලනය දසශතක දලකම කදරයදලය - කළතර
III පනතයආර.එම. නමල02384623

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

දපෂකරමදනත දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑම.එන. ජයවර02670224

දපෂකරමදනත දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

10

පදදදශය දලකම කදරයදලය - මලලනය
I  පනතයජ.ඒ.ඩ.එසශ.දක. ඩයසශ03656425
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-මහනවර

මහනවර උතර දසශතක කමකර කදරයදලය 

- මහනවර
II පනතයට.ඵම දසනවරතන බණඩද01924926

මහනවර උතර දසශතක කමකර 

කදරයදලය-මහනවර

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

මහනවර
I  පනතයඩ ස ආර වරසරය02394127

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකල සතවරධන හද ජනතද වත සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ජ එසශ ප රරයදරශණ02861728

දපකල සතවරධන හද ජනතද වත සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 10

දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III පනතයඅය.ප. වකමසතහ04902729

සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ඡ වකමසතහ02802930

වදදශ කටයත අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය - දකකළඹ 

01
I  පනතයඩබ.එන. සලවද03738631

ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 10

වදදශ කටයත අමදතතදතශය - දකකළඹ 01
II පනතයඑන.ඩබ. සරත කමදර04945132

පදදදශය දලකම කදරයදලය-බයගම මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයප ඵශ ඵසශ අඡත01313833

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

සළ අපනයන දභමග පවරධන අමදතතදතශය 

- බතතරමලල
I  පනතයප එසශ ප දගමමසශ01468334

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සළ අපනයන දභමග පවරධන 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - බයගම
I  පනතයඩබ.ඒ. රපසර03743735

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 32) - 

රතමලදන
II පනතයජ අය එන එසශ සලවද02896536

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 32)

-රතමලදන

දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයප ජ ඩ දපදරරද04368937

පදදදශය දලකම කදරයදලය-නනදවර පදදදශය දලකම කදරයදලය - කදරතව
I  පනතයඅය එල හසනල ෆරඩ01516038

පදදදශය දලකම කදරයදලය-කදරතව පදදදශය දලකම කදරයදලය - නනදවර
I  පනතයඑන. නඩරදජද04800139

පදදදශය දලකම කදරයදලය-කදරතව පදදදශය දලකම කදරයදලය - නනදවර
I  පනතයඑන සදදනනදන01133040

පදදදශය දලකම කදරයදලය-නනදවර පදදදශය දලකම කදරයදලය - කදරතව
II පනතයඑච.ජ. පයදදස02770041

වනජව සමපත සතරකෂණ 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - කඩදවල
II පනතයඑම ඒ ප ආර පරසශ01086142

පදදදශය දලකම කදරයදලය-කඩදවල අධතදපන අමදතතදතශය - බතතරමලල
II පනතයඩ ඕ ඩ දක පටටවදදන01207743
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

අධතදපන අමදතතදතශය-බතතරමලල වනජව සමපත සතරකෂණ අමදතතදතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.එම. දයදමවණදක03627844

පදදදශය දලකම කදරයදලය-බණඩදරදවල ඌව ජදතක අධතදපන වදතදපඨය - 

බණඩදරදවල
I  පනතයඩ ඊ බ තලකරතන00629345

ඌව ජදතක අධතදපන 

වදතදපඨය-බණඩදරදවල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

බණඩදරදවල
I  පනතයප එම ජයදසසන00993046

දසද වන නළධදර කදරයදලය-මහනවර ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

මහනවර
I  පනතයඩබ ඩබ ඩබ එච එම නමතලක 

බණඩදර
01487847

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-මහනවර

දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතදල
III පනතයඩ එම ය එසශ දසදනදයක01911148

කකෂකරම දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය දසද වන නළධදර කදරයදලය - මහනවර
II පනතයඑම ජ ඩ එසශ එසශ වදජදකකන02927049

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතදල කකෂකරම දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
III පනතයඑම. රදජන04030750

රදජත පරපදලන හද සශවදදශ කටයත 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 07

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑසශ එච වය අය කමදර01354651

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 21)-මගමව පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

තඹතදතගම
II පනතයට ප වදජසර01689752
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 21) - මගමව
II පනතයඑසශ.ස දපදරරද02777353

පදදදශය දලකම කදරයදලය-තඹතදතගම රදජත පරපදලන හද සශවදදශ කටයත 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 07
II පනතයඩ එම එසශ කමදර02812254

වදණජ දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඑම ඒ බබනර03662155

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

වදණජ දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 02
III පනතයදක දක දකමදදදගකඩ04286956

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ළමද මදහසසශතදත අධකරණය - දකකළඹ 04
II පනතයඵශ.දක වදඡනදයක01331757

ළමද මදහසසශතදත අධකරණය-දකකළඹ 04 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදජ.ඒ.එල. ශයනත04249658

දජතෂශඨ දපකලසශ අධකදර 

කදරයදලය-ගලකසශස

පදදදශය දලකම කදරයදලය - කවසශබණව
I  පනතයඑම බ සරලදල04474159

පදදදශය දලකම කදරයදලය-කවසශබණව දජතෂශඨ දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - 

ගලකසශස
II පනතයජ සමතපදල04880260

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මවදවචචය පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

කවබතදගකලලණව
I  පනතයට ගණදදස00809761
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය-රඹණව පදදදශය දලකම කදරයදලය - මවදවචචය
III පනතයඑසශ එල දසනවරතන02899762

පදදදශය දලකම 

කදරයදලය-කවබතදගකලලණව

වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය - රඹණව
III පනතයස.එම.එසශ. අනර කමදර04491763

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

සමකදධ දකකමසදරසශ ජනරදල 

දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 07
II පනතයඑච.දක.එල. සමපත01349764

සශථදන මදරව 2014.02.11 දන 

සට කයදතමක දව.

සමකදධ දකකමසදරසශ ජනරදල 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 07

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයප. දපමදනනද05166465

සශථදන මදරව 2014.02.11 දන 

සට කයදතමක දව.

දසශතක කමකර කදරයදලය-මදතර දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතර
I  පනතයඅය එච ජයසතහ01386666

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතර දසශතක කමකර කදරයදලය - මදතර
I  පනතයප එම රනජත02844767

සරදබද දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 උසසශ අධතදපන අමදතතදතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයදක වය ඒ රතනසර01304468

උසසශ අධතදපන අමදතතදතශය-දකකළඹ 07 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයදක එසශ ඡයතතග04953669

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතදල දසශ: කමකර කදරයදලය - මදතදල
III පනතයවය ජ එසශ දක දසදනදයක01912270
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසශ: කමකර කදරයදලය-මදතදල දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතදල
III පනතයඑම.එම.එසශ.එසශ. මදරසතහ04075671

පදදදශය දලකම කදරයදලය-උකදවල දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතදල
I  පනතයවය ජ ඒ පරසශ00734272

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතදල පදදදශය දලකම කදරයදලය - උකදවල
III පනතයආර.ඒ.ඩ.දජ. රණසතහ04871073

දපකලසශ  මලසශථදනය-දකකළඹ 01 දමමටර රථ පවදහන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඵම.දක ලකෂශමන01274174

දමමටර රථ පවදහන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසශ  මලසශථදනය - දකකළඹ 01
II පනතයඑච.එම.ට.දජ. දහසරත05140875

දසශතක කමකර කදරයදලය-හපතදල දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - බණඩදරදවල
I  පනතයදජ ඵච දපසමදදස01711976

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-බණඩදරදවල මදහසසශතදත අධකරණය - බණඩදරදවල
II පනතයඩබලව.ට පනදනද01730177

මදහසසශතදත අධකරණය-බණඩදරදවල දසශතක කමකර කදරයදලය - හපතදල
III පනතයඩ එම ප එම ගණරතන04064778

නදයමජත ඉඩම දකකමසදරසශ 

කදරයදලය-අමපදර

දසශතක දලකම කදරයදලය - අමපදර
I  පනතයබ එම ලකෂශමන චනදදසමම02791079
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසශතක දලකම කදරයදලය-අමපදර නදයමජත ඉඩම දකකමසදරසශ කදරයදලය - 

අමපදර
I  පනතයඑච.ඒ.ඩබ. පනදනද04157880

දසද වන නළධදර කදරයදලය-මදතදල දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතදල
II පනතයඩබ ඩබ එම කරබණඩද00508381

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-මදතදල

දසද වන නළධදර කදරයදලය - මදතදල
I  පනතයඩබලව.ජ.ඵල.දක වමලරතන01340482

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතදල ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

මදතදල
II පනතයඩ  ජ කමල දහසමරතන03069283

ආරථක සතවරධන අමදතතදතශය-දකකළඹ 10 සතසශකකතක කටයත දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ එන දජ දපදරරද03238584

සතසශකකතක කටයත 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

ආරථක සතවරධන අමදතතදතශය - දකකළඹ 

10
I  පනතයඑච දක දසසරම03989485

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

රදජත සමපත හද වතවසදය සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 05
II පනතයඑම ඩ ජ දපදරරද01206686

රදජත සමපත හද වතවසදය සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 05

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඒ දක දක අතදකමරදල03694587

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය,-දකකළඹ 02

කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයබ ඩ එසශ චනදන01700388

Page 10 of 39



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම දරජසශටදර කදරයදලය-දකකළඹ 01 සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය, - දකකළඹ 02
III පනතයදක.ඒ. දපදරරද02782189

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 ඉඩම දරජසශටදර කදරයදලය - දකකළඹ 01
II පනතයඑසශ.ඩබ.එම. සලවද04259090

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලතකද දපකලසශ දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
III පනතයඩබ ජ වය බනඩද01613191

සශථදන මදරව 2014.02.24 දන 

සට කයදතමක දව.

ශ ලතකද දපකලසශ දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදජ.ඒ.ආර. ජයවර04948792

සශථදන මදරව 2014.02.24 දන 

සට කයදතමක දව.

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

මහදධකරණය - දකකළඹ 12
II පනතයඑසශ ව ඩ නහදල සමරසතහ00579493

මහදධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදක.බ.ප. පයසර01421694

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලතකද ගවන හමදද මලසශථදනය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයදක එසශ පෂශපකමදර00475995

ශ ලතකද ගවන හමදද මලසශථදනය-දකකළඹ 

01

පදදදශය දලකම කදරයදලය - මගමව
II පනතයදක ස එන දගසරද00751596

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මගමව මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑම එසශ සලවද01527397
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල දගකඩනවගල  දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ එම ඩ රපදනනද01363598

දගකඩනවගල 

 දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - කවළණය
I  පනතයඑච ජ වමල ජයදනතත01542399

පදදදශය දලකම කදරයදලය-කවළණය වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයඑසශ.ඒ.ඩ.එම.එම. දරමහණ036860100

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පරසර හද පනරජනනය අමදතතදතශය - 

බතතරමලල
II පනතයඩ එම චනදදවත005168101

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දපකලගහදවල මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඩබ එම එන දක වරසරය006347102

පදදදශය දලකම කදරයදලය-වරකදදපකල පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

දපකලගහදවල
I  පනතයආර දක ප එසශ තලකරතන014133103

පරසර හද පනරජනනය 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - වරකදදපකල
I  පනතයදක එච ජයරතන015427104

කරමදනත හද වදණජ කටයත 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයදජ ආර අමරසතහ015440105

සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 කරමදනත හද වදණජ කටයත අමදතතදතශය 

- දකකළඹ 03
I  පනතයඑම.ඊ කලතතග037358106

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය - දකකළඹ 

01
II පනතයඑච එල රනජත042901107
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය, - දකකළඹ 02
II පනතයදජ ඒ ඒ ස ජයසරය010148108

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය,-දකකළඹ 02

සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
I  පනතයඩබ.ඒ.එසශ. වකම ආරචච015510109

සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - ගමදපකළ
II පනතයදජ ව ආර දසසනදරතන019654110

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-ගමදපකළ මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදක ජ ප පයනත කරණදසතහ026667111

අභයදචනදධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයදක ඒ මහනද015854112

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

අභයදචනදධකරණය - දකකළඹ 12
II පනතයට ලයනල පරසශ042921113

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වරදය හද මහදමදරග අමදතතදතශය - 

බතතරමලල
II පනතයබ ප එල ජ බදලසතහ007978114

වරදය හද මහදමදරග 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයආර.ඵම සගතදදස019331115

දදශය ආදදයම පදදදශය කදරයදලය-කළතර දජතෂශඨ දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - 

කළතර
I  පනතයඩ ඵල අ දබරතන016573116
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දජතෂශඨ දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-කළතර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑච. ජනපදල026071117

බජ සහතක කරම හද පවලණට සතරකෂණ 

මධතසශථදනය-දපරදදදණය

සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
II පනතයදක.ඒ. සරත026538118

සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය

බජ සහතක කරම හද පවලණට සතරකෂණ 

මධතසශථදනය - දපරදදදණය
III පනතයය ඩබ  ඒ කමදර051522119

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

නවවත පදතච කරදම අමදතතදතශය - 

දකකළඹ 03
II පනතයඑච.එල.ආර. දපදරරද026541120

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

නවවත පදතච කරදම අමදතතදතශය-දකකළඹ 

03

ශ ලතකද දපකලසශ අභතදස වදතදලය - කළතර
II පනතයඑම.එල.එසශ. ආනනද029534121

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

ශ ලතකද දපකලසශ අභතදස වදතදලය-කළතර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඒම ඒ රතනසර043793122

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දපකතවල පදදදශය දලකම කදරයදලය - ලදහගල
III පනතයඑම.ප සමනජ ජයවරධන021199123

පදදදශය දලකම කදරයදලය-ලදහගල පදදදශය දලකම කදරයදලය - දපකතවල
I  පනතයඒ.එම.ආර. අපපහදම046357124

පදදදශය දලකම කදරයදලය-නදතතනඩය සහකදර දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - 

දවනනපපව
I  පනතයඑම ස ඊ එසශ දපදරරද015316125
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සහකදර දපකලසශ අධකදර 

කදරයදලය-දවනනපපව

පදදදශය දලකම කදරයදලය - නදතතනඩය
I  පනතයදක.ඒ.එසශ. ශදනත051325126

පදදදශය දලකම 

කදරයදලය-අඩඩදලචදචනය

පදදදශය දලකම කදරයදලය - නනදවර
I  පනතයඑෆශ.එන. අහමඩ051636127

පදදදශය දලකම කදරයදලය-නනදවර පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

අඩඩදලචදචනය
III පනතයඑම.එසශ. අබබබකකර051834128

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පදදදශය දලකම කදරයදලය - දකකළඹ 12
II පනතයඒ ප ඒ එසශ ජයවරධන002698129

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඑසශ.එම. ඇනතන023824130

වවවල කරමදනත අමදතතදතශය-දකකළඹ 02 ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයප නමලසර025419131

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආපදද කළමනදකරණ අමදතතදතශය - 

දකකළඹ 07
I  පනතයප එම දජ පෂශපකමදර026585132

ආපදද කළමනදකරණ අමදතතදතශය-දකකළඹ 

07

වවවල කරමදනත අමදතතදතශය - දකකළඹ 

02
III පනතයඩ. රකමණ037494133

දසශතක කමකර කදරයදලය-මතගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

බදරලය/පදලනදනවර
I  පනතයඑච.ඒ. වලසන036903134
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම 

කදරයදලය-බදරලය/පදලනදනවර

දසශතක කමකර කදරයදලය - මතගම
I  පනතයජ ඩ එච කමදර049165135

සහකදර දපකලසශ අධකදර 

කදරයදලය-අතතනගලල

දසද අධකරණය - අතතනගලල
II පනතයඩබලව.දක.ඒ. උදයකමදර025678136

දසද අධකරණය-අතතනගලල සහකදර දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - 

අතතනගලල
I  පනතයඑම.ඩබ. මතගලකද040748137

පදදදශය දලකම කදරයදලය-තරකදකමවල පදදදශය දලකම කදරයදලය - දපකතවල
II පනතයදක. රදජදදරය002868138

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දපකතවල පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

තරකදකමවල
III පනතයස එම එෆශ දමකදහකදන017406139

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-මතගම

පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

දදකඩමදගකඩ
II පනතයඑච දක එල කඩලගම005261140

රජදය රස පරකෂක 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

මතගම
III පනතයඩබ ආරයදසසන036951141

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දදකඩමදගකඩ රජදය රස පරකෂක දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඩබ.ඩ.එම.ස. වරසතහ051513142

දශසෂශඨදධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඅය ට තලක කමදර013865143
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දශසෂශඨදධකරණය - දකකළඹ 12
I  පනතයට.ඩ. සරත කමදර026632144

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-කරණණගල

කලදප වදරමදරග අධතකෂ කදරයදලය - 

කරණණගල
II පනතයඵච.ප.ඵසශ ජයලත014535145

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-කරණණගල ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

කරණණගල
I  පනතයදක.ජ. චනදසර017013146

කලදප වදරමදරග අධතකෂ 

කදරයදලය-කරණණගල

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - කරණණගල
III පනතයඑච ප දසනවරතන019368147

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පලදත පදලන හද පළදත සභද අමදතතදතශය - 

දකකළඹ 02
II පනතයඑච.එෆශ.එම.දක දෆකනදසසකද011242148

පලදත පදලන හද පළදත සභද 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 02

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයජ ජ දපදරරද016181149

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදරදවල
II පනතයඵච ඵන ස පනදනද017272150

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදරදවල ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබ.ජ.එන. සරත කමදර026111151

මහදධකරණය-මහනවර ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III පනතයආර ඩ බ වය මතදසසන005912152
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයආර ඒම ගණදසමම029557153

නතපත දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 12 මහදධකරණය - මහනවර
II පනතයඩබ ජ එසශ සනල036832154

පදදදශය දලකම කදරයදලය-   දගමනදපනවල මදහසසශතදත අධකරණය - බදදදගම
II පනතයප. පණඩතරතන012283155

මදහසසශතදත අධකරණය-බදදදගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

   දගමනදපනවල
II පනතයදක.එම. රතජත032703156

අලලසශ දහම දෂණ දචමදනද වමරෂන 

දකකමෂන සභදව-දකකළඹ 07

දපකලසශ  මලසශථදනය - දකකළඹ 01
II පනතයඑච එම එච දපකඩමවණදක005157157

රජදය රස පරකෂක 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

අලලසශ දහම දෂණ දචමදනද වමරෂන 

දකකමෂන සභදව - දකකළඹ 07
III පනතයඑම ට දහටටආරචච034930158

දපකලසශ  මලසශථදනය-දකකළඹ 01 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඩ.ඒ.එසශ. දදකඹගහවතත036723159

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

රජදය රස පරකෂක දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයදජ.දජ.ආර. දඩමසන050407160

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

නත දකටමපත සමපදදක 

දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 12
II පනතයඩබ.ප.ට.ඒ. ජයසතහ005184161
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නත දකටමපත සමපදදක 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 12

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑසශ සමනත005514162

පදදදශය දලකම කදරයදලය-වලලලදවට කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 35) - 

මතගම
II පනතයඊ ඒ ඒ චනදන005312163

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 35)-මතගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - වලලලදවට
II පනතයදක දක ඩබ එසශ දයදනනද016601164

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මහනතදල දසශතක කරමදනත ශදලද පරකෂක 

ඉතජදනර කදරයදලය - අනරදධපර
II පනතයආර යසවත018338165

ශ ලතකද ගවන හමදදව-අනරදධපර පදදදශය දලකම කදරයදලය - මහනතදල
II පනතයඑසශ.ඒ.ඩ සතජව019400166

දසශතක කරමදනත ශදලද පරකෂක 

ඉතජදනර කදරයදලය-අනරදධපර

ශ ලතකද ගවන හමදදව - අනරදධපර
I  පනතයදක එසශ දපදරරද029434167

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කරමදනත හද වදණජ කටයත අමදතතදතශය 

- දකකළඹ 03
I  පනතයආර.ප.ඵල රදජපකෂ014527168

කරමදනත හද වදණජ කටයත 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

වශදම වවටප දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II පනතයදක මනරෂදම019396169

වශදම වවටප දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයආර ප පදමසර රදජපකෂ028452170
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

අධකරණ අමදතතදතශය - දකකළඹ 12
I  පනතයට රෂඩ033333171

අධකරණ අමදතතදතශය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඩබ.එල.එන.එසශ. කමලසරය046224172

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-කලයදපටය 

නවදගනහර(දහකදරකමබදව)

පදදදශය දලකම කදරයදලය - පනනල
II පනතයදජ.එම.ප. ජයසනදර026953173

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පනනල දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - කලයදපටය 

නවදගනහර(දහකදරකමබදව)
II පනතයඅය.එම.දජ.ප.  ඉලනගදකමන040795174

මහදධකරණය-බලපටය දසශතක දලකම කදරයදලය - ගදලල
II පනතයඑසශ. කළපහන006820175

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දබමදප - 

දපමදදල

මදහසසශතදත අධකරණය - බදදදගම
II පනතයට එල පෂශපකමදර015090176

දසශතක දලකම කදරයදලය-ගදලල පදදදශය දලකම කදරයදලය - දබමදප - 

දපමදදල
I  පනතයඵශ.දක චනදපදල015375177

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-කළතර

මහදධකරණය - බලපටය
II පනතයඩ එසශ ශයනත028541178

පදදදශය දලකම කදරයදලය-බලපටය පදදදශය දලකම කදරයදලය - දබනදතකට
II පනතයඑච.එන. ද සලවද028829179

තදකෂණ  පරදයෂණ හද පරමදණක 

බලශකත අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

කළතර
I  පනතයජ.ප සරවරධන041506180
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දබනදතකට තදකෂණ  පරදයෂණ හද පරමදණක 

බලශකත අමදතතදතශය - දකකළඹ 03
II පනතයඩබ දක පභදතරතග047253181

මදහසසශතදත අධකරණය-බදදදගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - බලපටය
III පනතයඑම.ඒ. ද සලවද053179182

දමමටර රථ පවදහන පදදදශය 

කදරයදලය-දපකදළකනනරව

වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයඑසශ.එම. සනත006988183

වදරමදරග ඉතජදනර 

කදරයදලය-දපකදළකනනරව

දසශතක දලකම කදරයදලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයදක ට ජ දක ජයරතන026382184

දසශතක දලකම කදරයදලය-දපකදළකනනරව දමමටර රථ පවදහන පදදදශය කදරයදලය - 

දපකදළකනනරව
III පනතයදජ.ප.ව.දක. දසසනදධර053293185

වවවල කරමදනත අමදතතදතශය-දකකළඹ 02 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඒ.ඩ ලයනදග008628186

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වවවල කරමදනත අමදතතදතශය - දකකළඹ 

02
II පනතයප. ඕපනදයක052656187

කඩද සතවරධන දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයආර ප පයලදල011953188

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

කඩද සතවරධන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II පනතයඵච ඩබ ඵසශ ඉනදජත015152189
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-රදගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදවතගම
II පනතයජ එම ජ මනතතග013509190

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදවතගම පදදදශය දලකම කදරයදලය - රදගම
I  පනතයදජ ඩ ශදනත දදශපය018471191

කඩද සතවරධන දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑම අය පෂශප කමදර014363192

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

කඩද සතවරධන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III පනතයඑසශ.දක. තතදගරදජද051110193

පදදදශය මනනදදමර කදරයදලය-දඹලල වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය - දඹලල
II පනතයඒ.එම.ඩ කමදර අතතනදයක021399194

වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය-දඹලල පදදදශය මනනදදමර කදරයදලය - දඹලල
I  පනතයඑන ප උදයදසසන036790195

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජදතක කඩද වවදත ආයතනය - දකකළඹ 

07
II පනතයඅය.ප.එසශ. වදඡසතහ012359196

ජදතක කඩද වවදත ආයතනය-දකකළඹ 07 ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඊ.එම සජත නශදනත021733197

සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය

පදදදශය දලකම කදරයදලය - යටනවර
II පනතයජ ඒ ජ එසශ වකමසතහ015556198
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-යටනවර පදදදශය දලකම කදරයදලය - කඩවත 

සතර හද ඟඟවට දකමරදළස - මහනවර
II පනතයදක ඒ ජ ස දජ කමදර026957199

පදදදශය දලකම කදරයදලය - කඩවත සතර 

හද ඟඟවට දකමරදළස-මහනවර

කකෂකරම දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
I  පනතයදජ.ජ කලසතහ036823200

කකෂකරම දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය සතතව නෂශපදදන හද දසභඛත 

දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
I  පනතයආර.ජ.ජ.එන. රදජපකෂ037886201

දසශතක කමසමපදදන අතශය-රතනපර පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

ඇහවලයදගකඩ
II පනතයඩබ ඒ ඒ වරසතහ028053202

පදදදශය දලකම කදරයදලය-ඇහවලයදගකඩ කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 19) - 

අවසශසදදවලල
III පනතයදක.දක.එසශ. වමලසර032856203

මහදධකරණය-රතනපර දසශතක කමසමපදදන අතශය - රතනපර
III පනතයඒ ඩබ ඩ මදදනල037943204

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 19)

-අවසශසදදවලල

මහදධකරණය - රතනපර
III පනතයඑල.බ.ඒ.දක. රතනජව040611205

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය - දකකළඹ 

01
II පනතයඑච වදජසර016797206

සවල ගවන දසසවද අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයජ එච ඩ වසනත019175207

ශ ලතකද දපකලසශ අභතදස වදතදලය-කළතර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඊ.ඩ.ස. පයදරශන026939208
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසශතක දලකම කදරයදලය-කළතර ශ ලතකද දපකලසශ අභතදස වදතදලය - කළතර
II පනතයඑච ඩ ආරයදදස028682209

රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

දසශතක දලකම කදරයදලය - කළතර
I  පනතයඑම එසශ සලවද029041210

ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 10

රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 03
II පනතයබ ජ ආර ධරමපය052607211

දසද වන නළධදර කදරයදලය-රතනපර පදදදශය දලකම කදරයදලය - දහමමදගම
I  පනතයඑම.ප. අමරසර012606212

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දහමමදගම මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑල දපසමරතන012768213

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
II පනතයදජ.අය.ස දපදරරද028216214

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 දසද වන නළධදර කදරයදලය - රතනපර
II පනතයඒන.ඒ.ඒ. කමදර මණසතහ049108215

ශ ලතකද නදවක හමදද මලසශථදනය-දකකළඹ 

01

පදදදශය දලකම කදරයදලය - පදනදර
II පනතයඑසශ.දක.බ. දහටටආරචච003833216

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලතකද නදවක හමදද මලසශථදනය - 

දකකළඹ 01
III පනතයඑච දරකඩන පනදනද005228217

ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 10

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදජ දක අය ය ජයසතහ008592218
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පදනදර ධවර හද ජලජ සමපත සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 10
III පනතයඑම.එන.ප. ව දජවරධන051458219

දරජසශටදර ජනරදල 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදක ඩ එසශ එන චමල004613220

පරසර හද පනරජනනය 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

දරජසශටදර ජනරදල දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසශ ඒ අනර006423221

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පරසර හද පනරජනනය අමදතතදතශය - 

බතතරමලල
II පනතයජ. මනයසදම026037222

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දඹලල පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදතදල
II පනතයදක.ඵම නවරතන බණඩද011825223

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදතදල පදදදශය දලකම කදරයදලය - දඹලල
III පනතයඩබ ඵන ඵන පනදනද048848224

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දශසෂශඨදධකරණය - දකකළඹ 12
I  පනතයඑම ජ ගණසතහ005208225

දශසෂශඨදධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඵම.ඩබලව.දක.ඵම මදරසතහ013881226

පදදදශය දලකම කදරයදලය-රදජදතගනය අඩව වන නළධදර කදරයදලය - අනරදධපර
II පනතයඩබ ඵශ සමරතතග014794227
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

අඩව වන නළධදර කදරයදලය-අනරදධපර පදදදශය දලකම කදරයදලය - රදජදතගනය
I  පනතයඡ ආර චලරතන027957228

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඩබ ජ ආර පනදනද016849229

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයවය.වය. ජයදකකඩ048430230

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පලදලදපකල පදදදශය දලකම කදරයදලය - යටවතත
II පනතයඩ ප ආර සශවරණසර019141231

පදදදශය දලකම කදරයදලය-යටවතත පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදතදල
III පනතයඑච.ජ. ජයරතන021202232

වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය-දඹලල පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

පලදලදපකල
II පනතයආර.එම.ජ මහනද බනඩදර023672233

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදතදල වදරමදරග ඉතජදනර කදරයදලය - දඹලල
III පනතයබ එම එම ආර බසශනදයක045934234

පදදදශය දලකම කදරයදලය-නදතතනඩය සහකදර දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - 

දවනනපපව
III පනතයඵසශ ඵසශ දක දසකලමන019071235

සහකදර දපකලසශ අධකදර 

කදරයදලය-දවනනපපව

පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදදමදප
II පනතයඑච එම එසශ ධරමපය021811236
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදදමදප පදදදශය දලකම කදරයදලය - නදතතනඩය
I  පනතයඑම.ඒ.ප. දපදරරද027314237

දසශතක මනනදදමර කදරයදලය-මදතර පදදදශය දලකම කදරයදලය - දකවවලල
I  පනතයඑම එච එම අසසශ016140238

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දකවවලල දසශතක මනනදදමර කදරයදලය - මදතර
II පනතයඑච.බ. සමනත026551239

සමදගම දරජසශටදර 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

වදරමදරග දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඩ දයදපදල022088240

වදරමදරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 07 සමදගම දරජසශටදර දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑච ප ඒ ප දහසරත032943241

තකදසසර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10 ශ ලතකද මනනදදමර දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III පනතයඑසශ එම මරයදදසශ017395242

ශ ලතකද මනනදදමර 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑල නමලරතන036818243

පදදදශය දලකම කදරයදලය-හතවවලල දසද අධකරණය - අවසශසදදවලල
I  පනතයඑම ආර ඒ කදර015311244

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 30)-කඩදවල පදදදශය දලකම කදරයදලය - හතවවලල
II පනතයදක එම නනදදසසන030347245

Page 27 of 39



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසද අධකරණය-අවසශසදදවලල කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 30) - 

කඩදවල
III පනතයදජ.එම.ප. ජයමදනන048966246

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසශ සශථදනය - කවළණය
II පනතයඩබ ප ය දක දවඩකකදර026665247

දපකලසශ සශථදනය-කවළණය මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයආර ඒ එසශ සමන කමදර042577248

වගණකදධපත 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
II පනතයදක ඒ ඩ ඡයරත011620249

දදශය ආදදයම දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වගණකදධපත දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඩබ ප එම දබකදතජ015203250

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඑම.එසශ.ප. දපදරරද015349251

කකෂකරම දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

ගමදපකළ
II පනතයඩබ එම එම ආර දක වකමසතහ023889252

මහනවර උතර දසශතක කමකර 

කදරයදලය-මහනවර

කකෂකරම දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
I  පනතයඩ ස ආර වරසරය023941253

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-ගමදපකළ

මහනවර උතර දසශතක කමකර කදරයදලය 

- මහනවර
III පනතයප.එන. වදජසරය035888254
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නතපත දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමදතතදතශය - දකකළඹ 01
II පනතයඩ ස දක මණසතහ009981255

ශ ලතකද ගවන හමදදව-කටනදයක පදදදශය දලකම කදරයදලය - පජදපටය
II පනතයඑසශ ජ ස එසශ දක ආරයවතශ010338256

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල නතපත දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 12
II පනතයඊ ඒ එසශ සරතචනද014237257

කකෂකරම දදපදරතදමනතව-දපරදදදණය වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඅය.එම.එන.බ. ඉලතගනතලක014605258

වදදශ කටයත අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 ශ ලතකද ගවන හමදදව - කටනදයක
II පනතයඑසශ ඒ ආර ඩ දක ඒ ඩබ ප 

දදණපටය
021708259

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පජදපටය කකෂකරම දදපදරතදමනතව - දපරදදදණය
III පනතයඑම.ජ.ආර.එල. වමලසදර051065260

දසශතක කමකර කදරයදලය-මදතර ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර කදරයදලය - 

මදතර
I  පනතයඒ දක එච ජයසතහ013816261

ඉඩම හද දසශතක දරජසශටදර 

කදරයදලය-මදතර

දසශතක දලකම කදරයදලය - මදතර
III පනතයඑච.ට. පයද කමදර051680262

දසශතක දලකම කදරයදලය-මදතර දසශතක කමකර කදරයදලය - මදතර
III පනතයආර.ප. දපසමරතන052657263

සතසශකකතක කටයත 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම දරජසශටදර කදරයදලය - දකකළඹ 01
III පනතයආර.එම. අජත039511264
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම දරජසශටදර කදරයදලය-දකකළඹ 01 සතසශකකතක කටයත දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඑල.ඩබ.එසශ. යදපද040222265

වදදශ කටයත අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 වදරමදරග දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 07
III පනතයඒ ප කමදරසර018302266

සතසශකකතක හද කලද කටයත 

අමදතතදතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමදතතදතශය - දකකළඹ 01
II පනතයඩ ප ස දසදනදයක018457267

වදරමදරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 07 සතසශකකතක හද කලද කටයත අමදතතදතශය - 

බතතරමලල
II පනතයජ ය එසශ දපදරරද027549268

අධතදපන අමදතතදතශය-බතතරමලල කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 8) - දකකළඹ 

08
I  පනතයඵන ඩබ සරත019627269

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 8)-දකකළඹ 

08

නතපත දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 12
III පනතයඑච.ඒ.එන.ප. දපදරරද041540270

නතපත දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 12 අධතදපන අමදතතදතශය - බතතරමලල
III පනතයප.ඩ.ට.එසශ. ඩලදන052672271

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල සමදජ දසසවද අමදතතදතශය - බතතරමලල
II පනතයඩ චනදදදස014339272

සමදජ දසසවද අමදතතදතශය-බතතරමලල වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑම ප ඇල දගදර031108273
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමදජ දසසවද අමදතතදතශය-බතතරමලල පවදහන අමදතතදතශය - දකකළඹ 10
II පනතයආර එම එසශ පදප012746274

පවදහන අමදතතදතශය-දකකළඹ 10 සමදජ දසසවද අමදතතදතශය - බතතරමලල
III පනතයඑච ඒ එසශ දරකෂදන කමදර031913275

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය, - දකකළඹ 02
I  පනතයඒ.දක. දයදනනද023852276

සමපකදර හද අභතනතර දවළඳ 

අමදතතදතශය,-දකකළඹ 02

වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයප එච රපදවත030595277

ශ ලතකද ගවන හමදද මලසශථදනය-දකකළඹ 

01

වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයඩ ආර උදබදසසකර බණඩද035918278

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල ශ ලතකද ගවන හමදද මලසශථදනය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයය ප එසශ නරමනත042107279

අපනයන කකෂකරම දසශතක 

කදරයදලය-රතනපර

මහදධකරණය - හතවවලල
I  පනතයඡ වමලදසසන027796280

මහදධකරණය-හතවවලල අපනයන කකෂකරම දසශතක කදරයදලය - 

රතනපර
III පනතයබ.එච.එන. කමදරසතහ040176281

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයඅය.ආර. වදජනදයක035297282
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
II පනතයදක.එම. දපසමචනද041710283

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-කණගලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

දපකලගහදවල
II පනතයය එල දඡ බ දලකමදග024985284

කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 23)

-කරණණගල

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඒ.එම. වරසතහ032857285

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දපකලගහදවල කමකර වනශශ චය සභදව(අතක 23) - 

කරණණගල
III පනතයඩබ.එම.එන.එසශ.එන. වරසරය051113286

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-කණගලල

කමකර කදරයදලය - වරකදදපකල
II පනතයඩබ.ඒ. නශදනත කමදර003196287

කමකර කදරයදලය-වරකදදපකල මදහසසශතදත අධකරණය - රවනවවලල
I  පනතයඑල.ඒ.ජ. වරසතහ023854288

මදහසසශතදත අධකරණය-රවනවවලල මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑම.ආර. වරසරය036916289

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-මහනවර

මහදධකරණය - මහනවර
II පනතයඑච.ජ.එසශ.එල. වදජතලක036094290

සශථදන මදරව 2014.03.05 දන 

සට කයදතමක දව.

මහදධකරණය-මහනවර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයජ.එන.එසශ. බණඩදර048411291

සශථදන මදරව 2014.03.05 දන 

සට කයදතමක දව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නවවත පදතච කරදම අමදතතදතශය-දකකළඹ 

03

පදදදශය දලකම කදරයදලය - අමපදර
III පනතයඒ.එච.එම. රලද037787292

පදදදශය දලකම කදරයදලය-අමපදර නවවත පදතච කරදම අමදතතදතශය - 

දකකළඹ 03
III පනතයඑසශ ඒ චනදකද037833293

දදශය ආදදයම පදදදශය කදරයදලය-මදතර දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - තතගලල
II පනතයආර ඩබ ව අදසමක022473294

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-තතගලල පදදදශය දලකම කදරයදලය - අරනදයක
II පනතයආර එම දජ එසශ කමදර036946295

පදදදශය දලකම කදරයදලය-අරනදයක මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඩබ.ප.ඩ.එන. වකමසතහ053327296

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-ගමදපකළ මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඩ.ඵසශ.ජ..ජ.ප වරසතහ014107297

සශථදන මදරව 2014.01.02 දන 

සට කයදතමක දව.

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දදකළව - 

ගමදපකල

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - ගමදපකළ
II පනතයඊ ඩ චනදදදස015964298

සශථදන මදරව 2014.01.02 දන 

සට කයදතමක දව.

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-මහනවර

පදදදශය දලකම කදරයදලය - දදකළව - 

ගමදපකල
III පනතයදජ.ඒ. තසශස037720299

සශථදන මදරව 2014.01.02 දන 

සට කයදතමක දව.

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල ජදතක භදෂද හද සමදජ ඒකදබදධතද 

අමදතතදතශය - රදජගරය
II පනතයඑම.ඒ.ප දපදරරද027009300
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2014

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ජදතක භදෂද හද සමදජ ඒකදබදධතද 

අමදතතදතශය-රදජගරය

වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑච.එම.ප. සරතග041501301

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල රජදය රස පරකෂක දදපදරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයප සරත028384302

රජදය රස පරකෂක 

දදපදරතදමනතව-බතතරමලල

වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑම ඩබ එසශ එම පරසශ041558303

රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

අධතදපන අමදතතදතශය - බතතරමලල
III පනතයඑල ප එසශ වශශවජත028815304

තකදසසර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10 රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 03
III පනතයදක. දසමමසර042884305

අධතදපන අමදතතදතශය-බතතරමලල මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයදක.ප. කළආරචච043079306

පදදදශය දලකම කදරයදලය-උකදවල පදදදශය දලකම කදරයදලය - මදතදල
I  පනතයඑම ඩබ ජ සනල වසනත කමදර008276307

පදදදශය දලකම කදරයදලය-මදතදල පදදදශය දලකම කදරයදලය - උකදවල
II පනතයඩ.එම.එසශ.දක. දසදනදයක053085308

වදදශ කටයත අමදතතදතශය-දකකළඹ 01 දපකලසශ සශථදනය - පළයනදල
II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689309
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දපකලසශ සශථදනය-පළයනදල වදදශ කටයත අමදතතදතශය - දකකළඹ 01
II පනතයඩ. අදබසරවරධන044993310

ශ ලතකද මනනදදමර 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑන.ජ.ස.ය. සමන කමදර017618311

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

ශ ලතකද දරග දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 

01

ශ ලතකද මනනදදමර දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III පනතයදක.ජ.එම. රවන කමදර046292312

සශථදන මදරව 2014.01.12 දන 

සට කයදතමක දව.

සමදජ දසසවද දදපදරතදමනතව-නදගදගකඩ මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයදජ.දක. මලලවආරචච026724313

මදල හද කමසමපදදන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 01

සමදජ දසසවද දදපදරතදමනතව - 

නදගදගකඩ
I  පනතයජ තලක කමදර028933314

පදදදශය දලකම කදරයදලය-වවලකනද දපකලසශ සශථදනය - වවලකනද
III පනතයදක මහලතගම017408315

දපකලසශ සශථදනය-වවලකනද පදදදශය දලකම කදරයදලය - වවලකනද
I  පනතයඅය.ජ.එම. ජයසරය026593316

කමකර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 05 වභදග දදපදරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයප එච සසර පසනන පතචදහසවද030826317

වභදග දදපදරතදමනතව-බතතරමලල කමකර දදපදරතදමනතව - දකකළඹ 05
III පනතයඑම සරවරධන042456318
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දපකලසශ පවදහන දකකටඨදශය-දකකළඹ 05 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයආර.දක. රදජපකෂ032699319

සරදබද දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 දපකලසශ පවදහන දකකටඨදශය - දකකළඹ 05
I  පනතයඒ.එම.එසශ. ද සලවද050167320

දසද වන නළධදර කදරයදලය-කරණණගල ආගමන හද වගමන දදපදරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබලව ඒ දයදරතන027701321

දසශතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-කරණණගල

දසද වන නළධදර කදරයදලය - කරණණගල
I  පනතයඑල එම ය බ ඒකනදයක028535322

ආගමන හද වගමන 

දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10

රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 03
III පනතයආර ඒ චනදපදල034933323

රදජත ආරකෂක හද නදගරක සතවරධන 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 03

දසශතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අතශය - 

කරණණගල
II පනතයඒ.එසශ.ප. රපසතහ046319324

දමකරවක දසද හද මදහසසශතදත 

අධකරණය-දමකරවක

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයඑච එම නමල බණඩදර037677325

සශථදන මදරව 2014.03.05 දන 

සට කයදතමක දව.

දදශය ආදදයම පදදදශය කදරයදලය-මදතර දමකරවක දසද හද මදහසසශතදත අධකරණය - 

දමකරවක
III පනතයව ජ එන ට දකමකල050095326

සශථදන මදරව 2014.03.05 දන 

සට කයදතමක දව.

දපකලසශ සශථදනය-දකකදබයගදන පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

රසශනදයකපර
II පනතයප.ඵම.ජ දපසමදදස018799327
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-රසශනදයකපර දපකලසශ සශථදනය - දකකදබයගදන
III පනතයඑම.ඩ. දපසමතලක027738328

වවහවර දපකලසශ දසසවදසශථ පහණ 

ආයතනය-කරණණගල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

දපකලගහදවල
II පනතයආර ඩබ ගණරතන025727329

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දපකලගහදවල වවහවර දපකලසශ දසසවදසශථ පහණ ආයතනය - 

කරණණගල
II පනතයආර එම ප සදනත පතරන027422330

අධකරණ අමදතතදතශය-දකකළඹ 12 මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඊ ඒ ඩ සමනදසසන025749331

සරදබද දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 අධකරණ අමදතතදතශය - දකකළඹ 12
III පනතයඑම.ඒ.එල. දපදරරද026905332

සරදබද දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 දපකලසශ සශථදනය - කළතර
II පනතයඑම අය පයතකර016917333

දපකලසශ සශථදනය-කළතර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඩ දජ එසශ දක ගණතලක025064334

පදදදශය දලකම කදරයදලය-දදහඕවට පදදදශය දලකම කදරයදලය - 

බලතදකකහපටය
I  පනතයඑච.ට නවරතන023791335

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-කණගලල

පදදදශය දලකම කදරයදලය - දදහඕවට
II පනතයඡ ස පයරතන027862336
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පදදදශය දලකම කදරයදලය-පවලමඩලල මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
I  පනතයඑසශ දක ගණතතග028355337

පදදදශය දලකම 

කදරයදලය-බලතදකකහපටය

පදදදශය දලකම කදරයදලය - ඇඹලපටය
III පනතයඑම.ප.එසශ. එදරසනහ046844338

පදදදශය දලකම කදරයදලය-ඇඹලපටය පදදදශය දලකම කදරයදලය - පවලමඩලල
III පනතයඑසශ.ජ.එසශ. සමරතතග051948339

දපකලසශ අධකදර කදරයදලය-මගමව මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයආර ප එසශ ඩබලව ලලදරතන022408340

දදශය ආදදයම පදදදශය කදරයදලය-මගමව දපකලසශ අධකදර කදරයදලය - මගමව
I  පනතයඩබ එම වදජසතහ027922341

රදජත පරපදලන හද සශවදදශ කටයත 

අමදතතදතශය-දකකළඹ 07

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයය එම දක ඩ මදලදග026041342

දසශතක ජන දලඛන කදරයදලය-කළතර රදජත පරපදලන හද සශවදදශ කටයත 

අමදතතදතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයය.ඩ. හරසශචනද027220343

තකදසසර දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 10 ඌව ජදතක අධතදපන වදතදපඨය - 

බණඩදරදවල
II පනතයඩ.ඵම සමනපදල014240344

මදහසසශතදත අධකරණය-රතනපර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයදක.ස.ආර. කරණදරතන041348345
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඌව ජදතක අධතදපන 

වදතදපඨය-බණඩදරදවල

මදහසසශතදත අධකරණය - රතනපර
III පනතයබ ඩබ දජ කරණදරතන042203346

සරදබද දදපදරතදමනතව-දකකළඹ 02 දසශතක මනනදදමර කදරයදලය - රතනපර
I  පනතයදක.ඒ. චනදපදල022727347

දසශතක මනනදදමර කදරයදලය-රතනපර මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
II පනතයඑසශ.ඒ.එන. දහසමකමදර036248348

සතතව පදලන පහණ 

මධතසශථදනය-අනරදධපර

මදල හද කමසමපදදන අමදතතදතශය
III පනතයවය.එම.ට.දජ.අය. යදපද004425349

දදශය ආදදයම පදදදශය 

කදරයදලය-අනරදධපර

ශ ලතකද ගවන හමදදව - අනරදධපර
II පනතයආර.ඒ.ඩ.එන. කරණදසතහ018895350

ශ ලතකද ගවන හමදදව-අනරදධපර සතතව පදලන පහණ මධතසශථදනය - 

අනරදධපර
III පනතයඒ ඒසශ ඡ සමත බණඩදර027057351
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