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මගේ අංකය  ඔගේ අංකය     දිනය  
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ப ொது நிர்வொக மற்றும் முகொமமத்துவ அமமச்சு 
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අමළත්යළං ගල්කේලරු,  

දිවහත්රික් ගල්කේලරු, ශළ  

ගදඳළර්ත්ගේ,තු  ප්රධළීන,. 

 

2016 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - ( ඒකාබද්ධ සවේලය) 

රජසේ භාා ඳරිලර්තක සවේලය, ශ්රී ාකා සතතරරුරු ශා වනිවේසනදන තාෂණස සවේලය,  

රාජය කෂමනාකරස වශකාර සවේලය,ශ්රී ාකා රජසේ ස්ව්තකායාපතඳ ස සවේලය, කාර්යා සවේලක 

සවේලය, ඒකාබද්ධ රියදුරු සවේලය. 

 

ගේ වමග අමුණළ ඇති උඳගල්ඛණගේ වශ, මළරුවීේ 2016.01.01 දින ගශෝ නිධරය,ගේ 
නේලට ඉදිරිගය, දක්ලළ ඇති දින සිට ක්රියළමකමක ලන ඳරිදි අමතමත් කර. . ගේ බල අමළත්යළංගේ   
ගදඳළර්ත්ගේ,තුගේ අදළ නිධරය, ගලත් ද,ලළ නිය. ත් දිනගේදී අභිනල කළර්ය වහථළනගේ ලෆඩ භළර 
ග,නළ ගව ඔවු,ට දෆමතේ ගදමත මෆනවි. රළජ්ය ගවේලළ ගකො. , වභළල   අල්වහ ගශෝ දණ ගචෝදනළ 
විමර්න ගකො. , වභළල   මෆතිලරණ ගදඳළර්ත්ගේ,තුල යන වහථළනලට වහථළන මළරු කරන ද 
නිධරය,ගේ  වහථළන මළරු  ක්රියළමකමක විය ත්මකගමක අදළ තයත්න ප්රධළීන,ගේ කකතමකලයට යටමකල 
බලද ද,ල. . 
 
02. දෆනට ගවේලය කරන කළර්ය වහථළනගේ නිය. ත් කළය වේපූර්ණ කර ගනොමෆති නිධරය,ට ගමම 
ලළර්ෂික වහථළන මළරු ගලමතගල, ගම, වියදේ ගගලමත ගනොෆගේ. නිය. ත් කළය වේපූර්ණ කර ඇති 
නිධරය, වේබ,ධගය, තයත්න වංග්රශගේ වශ, විිවවිධළනලට යටමකල ගම, වියදේ ගගවිය ත්තු 
ගේ. උඳගේන දීමනළ ගගලමත ගනොෆගේ. 
 
03. ඒකළබද්ධ ගවේලළ වහථළනමළරු නිගයෝගලට යටමක යේකිසි නිධරගයකුට ඔබ 
අමළත්යළංගේ ගදඳළර්ත්ගේ,තුගේ ිහිටුවලළ ඇති අභය,ත්ර වහථළන මළරු ම්ඩඩ මින, ද අභය,ත්ර 
මළරු කිරීේ වශළ නිගයෝග නිකුමකකර ඇමකනේ කිටදී ඒකළබද්ධ ගවේලළ වහථළන මළරු නිගයෝගය, 
ක්රියළමකමක විය ත්තු ගේ. කගවේ වුලද නිධරය,ගේ ඉල්ම ම මත් අමළත්යළං ගදඳළර්ත්ගේ,තු 
අලයත්ළලය, මත් අමළත්යළං ගදඳළර්ත්ගේ,තු විසි, දී ඇති වහථළන මළරු නිගයෝග ක්රියළමකමක විය ත්තු 
යෆයි ඔබ අදශවහ කර,ග, නේ ගමම ලිිහගේ 06 ලන ගේදගේ වශ, ලන දිනට ගඳර ඔබගේ නිර්ගද් ද 
ඇතිල අදළ ඉල්ම ම  වේබ,ධගය, ලෆඩිදුර උඳගදවහ බළ ගෆීනම මෆනවි.   
 

04. ගමම වහථළන මළරුවීේ සිදු කිරීගේදී මළරුවීේ ක. ුවල විසි, අමතගමනය කරන ද වහථළන මළරු 

ඳරිඳළටිය  2015.06.16 දිනෆති අංක 03 2015 දරන ඒකළබද්ධ ගවේලළ චක්රගල්ඛය  වමග ගේ ලන විටමක ඔබ 

ගලත් කලළ ඇත්. ගේ වමග ඇති වහථළන මළරුවීේ නිගයෝග  මළරුවීේ ඉල්ළ තිබූ සියළුම නිධරය,ට 

දෆනගෆීනමට වෆෆවහවිය ත්තු ගේ. ගමම වහථළන මළරු නිගයෝගලට යටමක නිධරගයකුට 2015.12.31 දින 

දක්ලළ කල් දමන ද මීට ඉශත්දී නිකුමක කර ඇති වහථළන මළරු නිගයෝගය, ගේ නේ කලෆනි නිධරයකුට 

නෆලත් 2016 ලළර්ෂික වහථළන මළරු නිගයෝග මින, ගලනමක වහථළන මළරු නිගයෝගයක් බළදී ඇමකනේ කිටදී 

ගඳර වහථළන මළරු නිගයෝගය බ රිටත් ලන බල වක,න. 
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05.  වහථළන මළරු ඳරිඳළටිගයිට ගශෝ ඒකළබද්ධ ගවේලළ චක්රගල්ඛ 03 2015 ගශෝ රළජ්ය ගවේලළ ගකො. , 

වභළගේ අංක 1589 30 දරන අති විගේ ගෆවට් ඳත්රගේ කළර්ය ඳටිඳළටික රීති කකළ්ඩඩ අංක 1  ිට XVIII 

ඳරිච්ගේදගේ  විිවවිධළනලට අමතකූල ශළ ඒකළබද්ධ ගවේලළ චක්රගල්ඛ 03 2015 ිට 6.2 ිට වශ, කරුණු 

ඳරිදි ත්ම,ගේ වහථළන මළරු ඉල්ම ේ ිහළිබල ලළර්ෂික වහථළනමළරු ක. ුවගේ අලධළනයට ගයොමු 

වී  ගනොමෆමකගමක නේ ඳමණක් ලළර්ෂික වහථළන මළරු ගයෝජ්නළ වමළගෝචන ක. ුවල ගලත් කරුණු ඉදිරිඳමක 

කෂ ශෆකිය. රළජ්ය ගවේලළ ගකො. , වභළ ගල්කේගේ අංක PSC/APL/07/14/2013 ශළ 2013.09.13 

දිනෆති ලිිහගයිට නිගයෝග අමතල ලළර්ෂික වහථළන මළරු වමළගෝචන ක. ුව තීරණය බළ දීගම, ඳසුල 

නෆලත් සිදුකරමත බන අභියළචනළ වේබ,ධගය, රළජ්ය ගවේලළ ගකො. , වභළල විසි, තීරණ බළ 

දීගම, අනතුරුල ඉදිරිඳමක කරමත බන අභියළචනළ  දුක් ගෆනවිලි ගශෝ ගදඳළර්ත්ගේ,තු ප්රධළීන,ගේ 

නිර්ගද් මත් ලළර්ෂික වහථළන මළරු තීරණ නිය. ත් දිගන, ඳසුලට කල් දමමත ගනොෆගේ. ලළර්ෂික වහථළන 

මළරු වේබ,ධගය, ව අභියළචනළලකට රළජ්ය ගවේලළ ගකො. , වභළල විසි, බළ දු, තීරණය,  කී 

තීරණ ක්රියළමකමක වීම ලකළන නිගයෝගයක් ගනොමෆති නේ ලශළම ක්රියළමකමක ක ත්තුය.  

 

06. කරුණු දෆ,වීගේ ඉල්ලුේ ඳත්රගයිට තදර් තකතති ඳත්රයක් කඒ.ගවේ. ලළ.වහ.මළ 04  ගේ වමග අමුණළ 

ඇත්. ඉල්ම ේ වේබ,ධගය, වකළ බෆම මට  කම තදර් තකතති ඳත්රය අමතල වකවහ කර ගමක ඉල්ලුම්ඳත් 

2015.11.02 දිනට ප්රථම කවිය ත්තු බල කළරුණිකල ද,ල. . කඅයදුේ ඳත්රය වකවහ කිරීගේදී කකම 

ගකොෂගේ ගදඳවම භළවිත්ළ කර,න  කදිනට ඳසුල ෆගබන ඉල්ම ේ ිහළිබල වකළ ගනොබන බලද 

අදළ නිධරය,ට දෆ,විය ත්තු ගේ. ත්ලද වහථළනමළරු ගල්ඛනගේ අදළ නිධරයළ ඉදිරිගය, වශ,කර 

ඇති ගවේලක අංකය කEmployer No.  ඉල්ලුේඳගමක වශ, කර ගනොමෆති අයදුේඳමක වකළ ගනොබන 

බලද ද,ල. . 

 

07. ඔබ අමළත්යළංගය,   ගදඳළර්ත්ගේ,තුගල, ිහටත්ට වහථළන මළරුවීේ බළදී ඇති නිධළරී,  

අනුප්රාප්ති සකයනි ඳිණෙසසන සතෂණ රලා සනතස න නිය. ත් දින නල ගවේලළ වහථළනගේ රළජ්කළරී 

භළරගෆීනමට ශෆකි ලන ගවේ මුදළ ශෆරීමට කටත්තු කරන ගව ද,ලන අත්ර ගමම වහථළන මළරුවීේ 

ප්රමළදගය, ගත්ොරල ක්රියළමකමක කෂ ත්තු බෆේ ද ද,ල. . විිවමමක අමතමෆතියකි, ගත්ොරල ගමම වහථළන 

මළරුවීේ නිගයෝග ඳෆශෆර ශෆර සිටින නිධළරී, වේබ,ධගය, 03 2015 චක්රගල්ඛගේ 8.8 ලග,තිය 

අමතල කටත්තු ක ශෆකි බලද ද,ල. . 

 

 

 

 

ගක්.වී.පී.කේ.ගේ.ගමගේ  

ඒකළබද්ධ ගවේලළ අධයක් ජ්නරළල්. 
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2016 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බනිධසයනි වමාසෝචන කණෙටුල සලත කරණු දිෂණවීසම් ඉල්ලුම් ඳත්රය 
                                                            

තනරුර ශා ඳනි සය 

 

 

ඉ-මානල වම්ඳත් අාකය 

     (ඒ.ගවේ.අ.ජ්.ගේ මළරුවීේ 

    ගල්ඛණගේ ගවේලක අංකය) 

 

 

අ.      සඳෞද් ලික සතතරරුරු 
 

ආ.      සවේලා සතතරරුරු 

15. ඒ.සවේ.අ.ජ.සේ ඳත්වීම් ලිපිසේ අාකය:- 

16. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය:-  17. සවේලා ව්ථානය පිහිටි න රය:- 

18. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානයට ලාර්තාක දිනය :- 

                        YYYY/MM/DD 

19. ලර්තමාන සවේලා ව්ථානසේ සවේලා කාය :- (2015.12.31 දිනට) 

       අවු…………මාව…………දින……… 

20. ප්ර සාභ බන සවේලා ව්ථානයක සවේලය කර      

       සසේ ද? (ප්රියමනාඳ) 

 

 

 

 

21. රජසේ සවේලසේ   

      ස්ර්ල සවේලා  

      ව්ථාන 

සවේලා ව්ථානය 
සවේලා කාය 

සිට දෂණලා 

1 
         

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

ඒ.සවේ. /ලා.ව්.මා. /04 

01. මුකුරු වම  නම:- 

 

 

02. උඳනි දිනය:- 

     YYYY/MM/DD 

03. ලයව:- (2015.12.31 දිනට) 

අවු.............මාව..............දින.............. 

04. ජා සක ශිදුනුම්ඳත් අාකය:- 

      

05.  ව්ත්රී/ස්රු භාලය:- 

 

06.  ව්ථිර ලිපිනය:- 

 

 

 

 

07. තාලකාලික ලිපිනය:-                

 

 

 

08. දුරකථන අාකය 

කාර්යාය:-                              

 

සඳෞද් ලික:- 

09. විලාශක අවිලාශක    

      බල:- 

 10. කත්රයාසේ නම:- 

 
 

11.  කත්රයාසේ ැකියයාල ශා සවේලා ව්ථානය:-       

            

 

12. දරුලනි  සන 

 

 

 

 

13. ඔවුනිසේ ලයව:- 

 

 

 

 

 

 

14. ඉස නුම බන ඳාවි :- 
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ඇ.     ව්ථාන මාරු ඉල්ලීම පිළිබ සතතරරුරු (අදාෂ සකතටුසන √ කුස සයතදනින) 

 
22 

ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු අයදුම් කර      ඇත 

                                                   නිත 

 ව්ථාන මාරු ිබී  සසේනම් එම සවේලා ව්ථානය 

 

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

 
23. වමාසෝචන කණෙටුල මගිනි අසප්තිෂණෂිත තීරසය 

 

 ව්ථාන මාරුල අලාගු ියරීම 

 
 

ව්ථාන මාරුල වාසෝධනය ක යුරු/ නල ව්ථාන මාරු වීමෂණ බා දිය යුරු 

සවේලා ව්ථාන 

 

1....................................................................................  

 

2.................................................................................... 

 

3.................................................................................... 

 වාසෝධනය ියරීම 

 

 

නල ව්ථාන මාරුලෂණ බා  ිනීම  

 

 

24. ඉදිරිඳත් ියරීමට ඇ ස කරුණු 

 

 

 

 

ඉශත දෂණලා ඇ ස සතතරරුරු සියල් වතය ශා වේලිරදි බල ප්රකා කරණෙ. 

 

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

         දිනය                                                                                                        අත්වන 

 

 
ඈ.     අමාතයාා/ සදඳාර්තසම්නිරු ප්රධාවේයාසේ වේර්සද්ය:- 

 
               

 

 

 ඉශත නම වශනි වේධාරියාසේ 2016 ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් වම්බනිධසයනි වමාසෝචන කණෙටුල සලත කරුණු 

දිෂණවීසම් ඉල්ලුම් ඳත්රය වේර්සද් කර ඉදිරිඳත් කරණෙ. 

 

 

 

 

 

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

            දිනය                                                                                                        අත්වන 

                                                                                                                                     වේ මුද්රාල 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

උදභද උදදවනය-හමබනසතතට දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතතට
I පනතයආර.ඒ. ද සලවව0143971

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතතට උදභද උදදවනය - හමබනසතතට
II(අ) පනතයඑල.එච. ධරමසසසන0333512

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 02

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 07
I පනතයජ. එච. ඩ. උපවල0042903

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 

07

සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 02
II(ආ)පනතයඩ.එල. මමනසග0325984

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
I පනතයජ.ආර. සපසරරව0068795

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයඑච.ඩ.එච. කලෆරඩ0108546
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච.ආර. රතනවයක බණඩව0362897

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
I පනතයබ.එම. පයරතන0363508

වවරමවරග කළමනවකරණ අසශය-සකතළඹ 

07

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

ඇලපටය
II(අ) පනතයජ.එම.ජ. නනද0096779

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-ඇලපටය දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II(ආ)පනතයඒ.එසස. ලයනසග01551310

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර වවරමවරග කළමනවකරණ අසශය - සකතළඹ 

07
II(අ) පනතයසක. සජ. සක. සපසරරව03932111

සවරළ සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 10

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
I පනතයසක. ඒ. ඒ. සකතඩකවර00753012

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල නවවස හව සමමදධ අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම. ඩ. ස. කරණවරතන01142813

අලලසස සහද දෂණ සචදදනව වමරෂන 

සකතමෂන සභවව-සකතළඹ 07

සවරළ සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 10
II(ආ)පනතයඑම.ඊ.ඩබලව. සපසරරව03103514

නවවස හව සමමදධ 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

අලලසස සහද දෂණ සචදදනව වමරෂන 

සකතමෂන සභවව - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයප එල අය පයසමපත03339815
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නනවත පදසච කරම, පතසසසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතදවසශය-සකතළඹ 03

වසදශ කටයත අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
I පනතයඑසස.ප. සකදරලගමසග00659416

වසදශ කටයත අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නනවත පදසච කරම, පතසසසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතදවසශය - සකතළඹ 03
II(අ) පනතයඑච.ඩබලව.ස. අසබසසසකර04320117

පශ වමරශන මධදසසථවනය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
II(අ) පනතයඒ.එම.ඒ. අසබසකදන00251918

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර පශ වමරශන මධදසසථවනය - පනනල
II(අ) පනතයඑච.බ.ඩ.සක. බණඩවර01338419

දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක ඉසජසනර 

කවරයවලය-බදලල

මනණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව
II(ආ)පනතයඩබලව.එම. දමනද සසනරත01549620

මනණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය - බදලල
II(ආ)පනතයආර.ප. ගලසගදර02975321

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 සයබවන කටයත හව නපණතව සසවරධන 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයආර.ප.සක.ස. රවජපකෂ00914022

සයබවන කටයත හව නපණතව සසවරධන 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 05

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප. ජයවරධන01327623

නවවස හව සමමදධ 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයජ. දයවරතන00558324
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නවවස හව සමමදධ අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඩබලව.එම.එසස. වසජතසග02959825

මහවනල සසවරධන හව පරසර 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයසක.ඒ. පෂසපකමවර00911626

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඑම.සක. රතනසර03024527

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
II(ආ)පනතයසක.ස.එන. කමවර03203728

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච. එම. ඒ. වකමරතන03683729

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මහවනල සසවරධන හව පරසර අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑන.එම.සජ. සපසරරව04662630

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයසක.ඒ. පතමසර00709631

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස ඒ ඩ ඩ සසඡ ය01147932

අධදවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයසක.ජ.සජ. සපසමලවල01633033

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම අධදවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑම. වසජරතන03027334

Page 4 of 28



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
II(අ) පනතයඑසස සමරවර03032535

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 කසසතයවන කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 08
II(ආ)පනතයඩ.සජ.එම.ඩ.එසස. නශවනත02279636

කසසතයවන කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 08

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප ජයතලක03913137

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩබ.ජ.සක. බනදල03118938

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.ඒ. දනතනවරවයන03337739

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II(ආ)පනතයව.එසස.එල.ව. කමවර04996540

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල සසසසකමතක හව කලව කටයත අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑසස.ඒ. නමල00882541

සසසසකමතක හව කලව කටයත 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඊ.ප.ඒ. චනදසර00924242

සශසෂසඨවධකරණය-සකතළඹ 12 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයආර.ඩ.එල.ආර වසජසසහ03909843
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සශසෂසඨවධකරණය - සකතළඹ 12
II(අ) පනතයසජ.ව.එසස. තලකලවල04764844

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 10

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයඑච. ආර. කමලසර00830845

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 10
II(අ) පනතයඑසස.ජ.ආර.සජ. පසසග00912946

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-පනලමඩලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයක
II(අ) පනතයඑච.එන.එසස.එන. ගණවරධන00835747

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

පනලමඩලල
II(ආ)පනතයඑන.ඩබ. ගවමණ සපසමකමවර03685548

සගතවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණණගල

කලවප වවරමවරග අධදකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
I පනතයඩබ.එම.ආර. සපසරරව00870249

කලවප වවරමවරග අධදකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

සගතවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණණගල
II(ආ)පනතයඑච.එම.ඩබ සරසජත00934350

දසසතක කමසමපවදන අසශය-සකතළඹ 01 මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඑසස එම ආර ප ගණසසසකර00946151

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 දසසතක කමසමපවදන අසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප.සක. කහඳ01042252
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩ.එම. සසසනවරතන01748453

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(අ) පනතයඑන.සජ. සපසරරව04775854

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 05
II(අ) පනතයඑසස.ජ.ඩබලව වසජසසසකර02928655

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල සගතවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයජ. එසස. වරසකතන03054156

සගතවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයසජ.ඩ සපසමරතන03644057

රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 05

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයසජ. කනඩමබ03964558

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයආර.ඒ.ආර. සරතචනද00889359

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයබ. ඒ. ප. සපසමතලක03915560

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයආර.ඒ.එල. රණවර04666361
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මසසලම ආගමක කටයත හව තනපනල 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 10

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩ.ආර.ය.ආර. ජයලත00843562

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 මසසලම ආගමක කටයත හව තනපනල 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 10
II(ආ)පනතයඒ.ඩබ.සක. කමවර01035363

කවරමක වදහල-බදලල ම මනස සසවරධන වදවපමතය - බදනවනව
II(ආ)පනතයඩබලව.එම. කමවරසසහ01561464

ම මනස සසවරධන වදවපමතය-බදනවනව කවරමක වදහල - බදලල
II(අ) පනතයඩබ.එම. මමතපවල02244765

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 ජවතක සභබතක සනලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ආර. ජයනත02745266

ජවතක සභබතක සනලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයසක.එසස.ඒ. පයනත02992967

පධවන සගතඩනනගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(මහනවර 1)-මහනවර

කමතම සසචන මධදසසථවනය - කණඩසවසල
I පනතයඑම.එම.ඩ.සක. මනතසග00836468

කමතම සසචන මධදසසථවනය-කණඩසවසල පධවන සගතඩනනගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(මහනවර 1) - මහනවර
II(අ) පනතයඑම.එම. සසලවරවජව00999569

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇඹලපටය දසසතක කමකර කවරයවලය - පනලමඩලල
II(අ) පනතයඒ.සජ.සක. අලහපසපරම00270070
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-පනලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇඹලපටය
II(ආ)පනතයඑල.ඒ.එච. සකතතලවවල01615871

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව ප සක ඩබ කමවර00483372

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ප.ආර. ජයසසහ00765473

මහවනල සසවරධන හව පරසර 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයය.ඒ.එල. සපසමචනද02636974

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවනල සසවරධන හව පරසර අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඅය.ප.සජ. කමවර03901875

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - මවතසල
II(අ) පනතයඒ.එම.සජ.බ. අතතනවයක01616576

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-මවතසල දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයඒ.ජ. උකකබණඩව01794677

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
I පනතයඑච.ඩ. සපසමසර00363278

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප. ඩ. ජ. සපසමකමවර00367779

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයසජ.ආර සමරවකම03147880

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය

වවරයසපතළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප.ප. චනදසසසන01185081

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයසක.එම.එල.ඩ.සජ. බණඩවර01484082

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 අධදවපන සසසවව අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(ආ)පනතයඑන.ඩබ.ස. නශවනත02543583

අධදවපන සසසවව අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 වවරයසපතළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය - කරණණගල
II(ආ)පනතයඒන.ආර.ඩබ ආර. කමවර03785284

රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 05

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයසජ.එම.ඒ.ප. ජයසකතඩ01739785

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයඩ.එසස. ලයනආරචච02649686

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 02
II(අ) පනතයආර.එම. ජයසර00657087

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 02

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඑල.ඒ. නනදසසසන01090588

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආහවර සකතමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 02

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 05
II(අ) පනතයඩබලව.සක. ශවනත කමවර00328989

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

ආහවර සකතමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 02
II(ආ)පනතයඑච.එසස.ආර. සපසරරව03846890

පවරලසමනත කටයත 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව. සහසවවමවන03105891

2016/01/26 දන සට 

කයවතමකය

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 පවරලසමනත කටයත අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයය.සජ. කලසර03629492

2016/01/26 දන සට 

කයවතමකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප ඩ එන ජයරතන00339093

2016/01/18 දන සට 

කයවතමකය

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයට.එච.ය. ලලවරතන02279294

2016/01/18 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඅය.එම.ඩබලව. පතරණ02513495

2016/01/18 දන සට 

කයවතමකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයඑසස.එම.සක. සමරවර02941696

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයසජ.ප. අනරදධ03056097

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපතල දසසතක සලකම කවරයවලය - කණගලල
II(ආ)පනතයඑන.ප. වපලසසසන00765698

දසසතක සලකම කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපතල
II(අ) පනතයජ.එන. වරසරය00943399

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 

01

අභදනතර පවවහන අමවතදවසශය - සකතළඹ 

10
II(අ) පනතයඒ.සක.එන.ආර. ජයසසසකර006163100

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 01
II(ආ)පනතයඩබ එම එම පතමසර009354101

අභදනතර පවවහන අමවතදවසශය-සකතළඹ 

10

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයජ.ප. සහසමචනද033405102

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-සමතනරවගල අපනයන කමෂකරම දසසතක කවරයවලය - 

සමතනරවගල
II(ආ)පනතයආර.එම.එසස.එසස ගවමණ018985103

අපනයන කමෂකරම දසසතක 

කවරයවලය-සමතනරවගල

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - 

සමතනරවගල
II(ආ)පනතයසක.එම. දයවසර020685104

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඊ.ඩ. චනදසසසන026623105

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයප. පනවසගතඩ031003106
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වන වදදව පරසයෂණ 

මධදසසථවනය-කරණණගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
II(අ) පනතයඊ.එම.එසස.සක. එදරසසහ010112107

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල වන වදදව පරසයෂණ මධදසසථවනය - 

කරණණගල
II(ආ)පනතයට.ජ නමල031038108

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - නවඋල
II(අ) පනතයආර.එම.ඒ.ජ.ඊ. බණඩව010434109

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
II(ආ)පනතයඑම. ජ.ඩබලව. මලවතතසග041742110

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-නවඋල දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයආර.බ.එසස. රතනකමවර057120111

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-සදතළව - 

ගමසපතල

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II(අ) පනතයඑසස.ප.ජ.ව. නනදන බණඩව015858112

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - සදතළව 

- ගමසපතල
II(ආ)පනතයආර.එම සමනතලක039769113

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

වයඹ ජවතක අධදවපන වදදවපඨය - බසගරය
II(අ) පනතයඑච.ප සසදමසර030157114

වයඹ ජවතක අධදවපන වදදවපඨය-බසගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
II(ආ)පනතයආර.ඒ.ඒ. සරදහණ036467115
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
II(ආ)පනතයය.ඒ. දයවනනද016335116

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
II(අ) පනතයව.එන. ගණසසසකර017924117

ශ ලසකව මනනසදදර 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

මහවනල සසවරධන හව පරසර අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව. ඒ. ඉනදසර007726118

මහවනල සසවරධන හව පරසර 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදදර සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 05
II(අ) පනතයබ.එම.ප. බනනනහනක009516119

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-ඇඹලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවන
II(ආ)පනතයජ.ඒ.එම. මහසවල010021120

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

ඇඹලපටය
II(අ) පනතයඒ.සක. සපසමරතන047799121

දසසතක සලකම කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
II(ආ)පනතයආර.එම.එසස.ස රතනවයක026437122

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව දසසතක සලකම කවරයවලය - කණගලල
II(ආ)පනතයඊ.ආර.ජ.බ ඇටමපවවල028320123

ජවතක සභබතක සනලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ. 

කරණවරතන
028879124
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සභබතක සනලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
II(අ) පනතයඒ.බ.අය. අනරදධ038902125

උදභද උදදවනය-හමබනසතතට සගතවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතතට
II(ආ)පනතයඑසස.අය. සහසවසග006579126

සගතවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතතට

උදභද උදදවනය - හමබනසතතට
II(අ) පනතයඑල.ප. සමන029776127

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
II(අ) පනතයබ.ඒ.ඒ.ප. අසබවරධන035988128

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතත
II(ආ)පනතයසක.ඒ. කරණවසසසන036691129

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-නකවනරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවනරටය
II(ආ)පනතයට.එම.එසස.සක  සතනනසකදන029956130

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවනරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

රසසනවයකපර
II(ආ)පනතයඒ.එම. කපර බණඩව031238131

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රසසනවයකපර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

නකවනරටය
II(ආ)පනතයඑසස.ඩබ.එම.එල. උදලවගම040230132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඌව පරණගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
II(ආ)පනතයඑච.ඒ.ස. පෂසපකමවර015642133
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඌව 

පරණගම
II(අ) පනතයආර. එම. ජනදවස047802134

දසව වන නළධවර කවරයවලය-සමතනරවගල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

සමතනරවගල
II(අ) පනතයආර.එම.එල. අරණ ශවනත015897135

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-සමතනරවගල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - සමතනරවගල
II(ආ)පනතයසක.එම.ය.ආර සකදනවර030909136

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-මවතසල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයඑන.ජ.එසස.ආර. ධරමසර038149137

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයඑන.එච.එම.එන.සක. 

නවරමපනවව
046510138

නතපත සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 12 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ඩ.ඒ. කෂවනත026777139

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල නතපත සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයඒ. ඩබ. එම. නජම037370140

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල දසසතක කමකර කවරයවලය - තකණවමලය
II(අ) පනතයඩබ එම ජයවරධන007121141

දසසතක කමකර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
II(ආ)පනතයආර.එම.එසස.එල. රතනවයක036284142
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයය. ආනනද030762143

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 

01

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑම.ජ.ආර.ඩ බසඩවර030983144

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩබ.ඒ.එල වගවවල032612145

වසදශ කටයත අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 01
I පනතයඒ.ආර. දරණගම008251146

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 

01

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයඩ.ජ.ව දහනවයක030083147

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වසදශ කටයත අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
I පනතයඑම. ප. ස. වසජතසග039096148

වසදශ කටයත අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 අධකරණ අමවතදවසශය - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයස.සක. හපආරචච009292149

අධකරණ අමවතදවසශය-සකතළඹ 12 වසදශ කටයත අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඑල.ප. සහසමචනද025139150

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වසදශ කටයත අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයප. අය. සපසරරව031680151
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වසදශ කටයත අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයස.සජ.එම. සගතපවල037551152

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටවතත දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
II(අ) පනතයප.සක.ජ. තලකරතන බසඩව015905153

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටවතත
II(ආ)පනතයඑල.ජ.සක.සක. ආරයරතන032959154

මවෂ සහ සතල සභදග පරසයෂණ හව 

සසවරධන 

මධදසසථවනය-අගණසකතළපනලනසසස

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

අගණසකතළපනලනසසස
II(අ) පනතයඩබ එච ඉනදක අරණ කමවර007821155

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-අගණසකතළපනලනසසස

මවෂ සහ සතල සභදග පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධදසසථවනය - 

අගණසකතළපනලනසසස

II(ආ)පනතයජ.එසස. කලසතතට062122156

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

රතනපර
II(ආ)පනතයසක.ඒ සනල039915157

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-රතනපර අඩව වන නළධවර කවරයවලය - රතනපර
II(ආ)පනතයඑම.සජ. පසනන060150158

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 08 පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - කටවන
II(අ) පනතයඑසස.සක.සක. ජයමවනන032240159

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-කටවන රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 

08
II(අ) පනතයඊ.ඒ.ස. එදරසසහ039256160
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක උසසස අධදවපන අමවතදවසශය - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ.සක. කමවර026825161

උසසස අධදවපන අමවතදවසශය-සකතළඹ 07 පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ.ස. සහසමනත031194162

උසසස අධදවපන අමවතදවසශය-සකතළඹ 07 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහදමවගම
II(ආ)පනතයඒ.ඩ.එම.එච.එල.සජ. අසඹකඹර033409163

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහදමවගම උසසස අධදවපන අමවතදවසශය - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයඑම.ඒ. පෂසප කමවර040285164

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන පව සදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

සබලඅතත
II(අ) පනතයඩබ.ඩබ. සගතදවස009473165

පව සදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-සබලඅතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවන
II(ආ)පනතයඒ.ආර. අ සබසසහ041073166

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතදවසශය-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයසක.ආර. සරවරධන030558167

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.ප. කනලම031636168

සවරළ සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 10

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 

08
II(අ) පනතයඑසස.ඩ. සර සහසමනත006564169
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 08 සවරළ සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 10
II(ආ)පනතයඑසස.ඒ. පෂසප කමවර037613170

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
II(ආ)පනතයඑච.ප. තලකරතන017047171

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
II(ආ)පනතයඩබ.ඒ. සපසමසසහ027683172

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසලසවල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - දඹලල
II(ආ)පනතයඑච. සදත නලනත033049173

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසලසවල
II(ආ)පනතයඒසස.සක. සකතළසඹගදර037823174

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07 රජසය කරමවනත ශවලවව - සකතසලතනනවව
II(ආ)පනතයසජ.ඒ.ඩ.ඩ.ය. ජවසගතඩ038608175

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකතසලතනනවව වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයඩබලව.ජ. රසජන039913176

අපනයන කමෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සපරවසදණය ජවතක අධදවපන වදදවපඨය - 

සපරවසදණය
II(අ) පනතයප ව කරණවරතන008846177

සපරවසදණය ජවතක අධදවපන 

වදදවපඨය-සපරවසදණය

අපනයන කමෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
II(ආ)පනතයඑසස ජයසලන037568178
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
II(ආ)පනතයසක.සක.අය.ය. වරසසහ035705179

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමව
II(ආ)පනතයසක. චනදසර058265180

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ලණගල
II(ආ)පනතයබ.සක.එම. සසසනවරතන035144181

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ලණගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බබල
II(ආ)පනතයය.ඩබ.එම.බ.එසස. සපසමසර054391182

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07 රජසය කරමවනත ශවලවව - සකතසලතනනවව
II(අ) පනතයප.ව.ඩ. පයනනද039211183

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකතසලතනනවව වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයඩබ.එසස. කමවර054315184

පරවවදදව සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07 වදල සසසදශ හව සතතරතර තවකෂණ 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 03
II(අ) පනතයඑච.සක. සනල ආනනද007737185

වදල සසසදශ හව සතතරතර තවකෂණ 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 03

පරවවදදව සදපවරතසමනතව - සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයප.ජ.එන. ජයසසහ057808186

වනවල කරමවනත අමවතදවසශය-සකතළඹ 02 අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.ප.එම. පදමසර009056187

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වනවල කරමවනත අමවතදවසශය - සකතළඹ 

02
II(ආ)පනතයඩබලව. ආර. කමවර012902188

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

සසසසකමතක හව කලව කටයත 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.ආර. රතනවයක002797189

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල සසසසකමතක හව කලව කටයත අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස. ස. එන. සපසමතලක008881190

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

පශ සමපත හව ගවමය පජව සසවරධන 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 03

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(අ) පනතයසක.එල.ඒ. කළසබදවල030401191

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල පශ සමපත හව ගවමය පජව සසවරධන 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 03
II(ආ)පනතයසක. ජ. චනදසසසන031327192

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල සසසසකමතක හව කලව කටයත අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඒ. ව. අනර030892193

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකතසලතනනවව

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑන.සක. රණසසහ037452194

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

සසසසකමතක හව කලව කටයත 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකතසලතනනවව
II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.ජ. සෆතනසසසකව056244195

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

ජවතක සභබතක සනලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඩබලව.ඩ. කරණවපවල036729196

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල ජවතක සභබතක සනලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
II(අ) පනතයඒ. ඩ. ඒ. සරදහන039312197

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

මහවනල සසවරධන හව පරසර 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදදර සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයඩ.ඒ.ස.සජ. ධරසසහ027940198

ශ ලසකව මනනසදදර 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

මහවනල සසවරධන හව පරසර අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයසක.ඒ.එසස.සක. සපසරරව033403199

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනසදදර  කවරයවලය - සකතළඹ 

05
II(අ) පනතයඑච.එච.එන. ජයමවල038903200

දසසතක මනනසදදර  කවරයවලය-සකතළඹ 05 සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයය.ආර.ප. වමලසරය039469201

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-සකතළඹ 

05

සසබඛද හව සදශය මවදද අමවතදවසශය - 

සකතළඹ 10
II(ආ)පනතයසක.එසස.ය කමවර039003202

සසබඛද හව සදශය මවදද 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 10

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

සකතළඹ 05
II(අ) පනතයට.එම.ස.එසස සතනනසකදන039079203

මහවනල සසවරධන හව පරසර 

අමවතදවසශය-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදදර සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයආර.ප. වසජසරය026367204

ශ ලසකව මනනසදදර 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

මහවනල සසවරධන හව පරසර අමවතදවසශය - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයට.ජ.ප තඔවට039040205
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-ගමපහ රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය - සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයඒ. රණවර030344206

රවජද සමපත හව වදවසවය සසවරධන 

අමවතදවසශය-සකතළඹ 05

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - ගමපහ
II(ආ)පනතයප.සක.සජ.ප. රණසසහ058464207

සගතවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(අ) පනතයඩබලව.ඒ.ප. සපසරරව026370208

2016/02/17 දන සට 

කයවතමකය.

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 සශසෂසඨවධකරණය - සකතළඹ 12
II(ආ)පනතයඑම.එසස.සජ. සපසරරව037697209

2016/02/17 දන සට 

කයවතමකය.

සශසෂසඨවධකරණය-සකතළඹ 12 සගතවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයසක.ඩ.ජ. සසමදරතන054464210

2016/02/17 දන සට 

කයවතමකය.

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - කළතර
II(ආ)පනතයඑසස ප පරල007836211

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-කළතර රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල
II(ආ)පනතයබ.ජ.එසස. පෂසපකමවර015529212

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-මවතර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - මවතර
II(අ) පනතයප. ජ. කරතරතන003281213

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-මවතර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - මවතර
II(ආ)පනතයඑම.ජ.ඩ.එසස. කමවර046991214
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අභදනතර පවවහන අමවතදවසශය-සකතළඹ 

10

මදල අමවතදවසශය - සකතළඹ 01
II(ආ)පනතයසක.එල. දයවරතන036853215

මදල අමවතදවසශය-සකතළඹ 01 අභදනතර පවවහන අමවතදවසශය - සකතළඹ 

10
I පනතයඩබලව.ඒ. සසදමදවස045769216

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-රතනපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - රතනපර
II(අ) පනතයඑච.ඒ.ය. රතනවයක010049217

දසව වන නළධවර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

රතනපර
II(අ) පනතයප. ව. එසස. පෂසපකමවර016827218

දසව වන නළධවර 

කවරයවලය-සපතසළතනනරව

කලවප වවරමවරග අධදකෂ කවරයවලය - 

සපතසළතනනරව
II(ආ)පනතයඑච.එම.ස.ජ. සහසරත010400219

කලවප වවරමවරග අධදකෂ 

කවරයවලය-සපතසළතනනරව

දසව වන නළධවර කවරයවලය - 

සපතසළතනනරව
II(අ) පනතයඒ.එල.ප. සලතකසග031906220

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටය
II(ආ)පනතයආර.ඩ. දයවරතන032374221

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

කරණණගල
II(ආ)පනතයප.ඒ.සජ. කලරතන040328222

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - යවපනය
II(ආ)පනතයසක. ධරමකලසසගම034949223
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-යවපනය මදල  හව කමසමපවදන අමවතදවසශය
II(ආ)පනතයඑසස. සසලවරවජව041584224

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලලලවවට පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - කළතර
I පනතයඑන.ඩබ.සක.එසස. සසසනවනවයක017992225

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලලලවවට
II(ආ)පනතයඩ.ඩ. ජයසසහ037977226

අනරවධපර දසසතක පපරන දවද පවලක 

අසශය-අනරවධපර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපර
II(ආ)පනතයඑල.එම. ජයනත030529227

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර අනරවධපර දසසතක පපරන දවද පවලක 

අසශය - අනරවධපර
II(ආ)පනතයඩබ ඡ එසස සසසනවධර038919228

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-යටනවර ජවතක උදභද උදදවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
II(ආ)පනතයආර.එච.එම.ආර.එසස. රතනවයක039026229

ජවතක උදභද උදදවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - යටනවර
II(ආ)පනතයය.එසස.එසස. සරතදග046674230

ආරථක සසවරධන අමවතදවසශය දසසතක මනනසදදර  කවරයවලය - සකතළඹ 

05
II(ආ)පනතයජ.ජ.ඒ. ඉනදජත004724231

දසසතක මනනසදදර  කවරයවලය-සකතළඹ 05 ආරථක සසවරධන අමවතදවසශය
II(ආ)පනතයඑන.ඩ.ජ. චමනද040168232
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(අ) පනතයසක.ඒ.ඒ. වරසසහ006485233

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයප.ඩ.එසස.එසස. පවදකක029577234

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

පවසදශය මනනසදදර (කනසසබණව 

II)කවරයවලය-සමතරටව

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස.සක ගමසග039163235

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල පවසදශය මනනසදදර (කනසසබණව 

II)කවරයවලය - සමතරටව
II(අ) පනතයඩබ.එම.ස.එසස හරසසචනද040073236

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය.

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයසක.ස.ඩ කමවරසග030784237

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය.

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II(ආ)පනතයඑසස. ප. කතආරචච039345238

2016/01/13 දන සට 

කයවතමකය.

ශ ලසකව මනනසදදර 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 05

අධදවපන අමවතදවසශය - බතතරමලල
II(ආ)පනතයසක. ගමසග038963239

අධදවපන අමවතදවසශය-බතතරමලල ශ ලසකව මනනසදදර සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 05
II(ආ)පනතයසක.ඒ.ආර කරපප039924240

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 10

සගතවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 07
II(ආ)පනතයඑසස ඩබ එන කමවර011904241
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සගතවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකතළඹ 07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකතළඹ 10
I පනතයඑසස එම වරවරධන041513242

සමවජ සසසවව වමතතය පහණ 

ආයතනය-වතසතගම

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයසජ.ප.සක.එන. කමවර037372243

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - මවතසල
II(ආ)පනතයට.එන. සපසරරව049516244

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-මවතසල සමවජ සසසවව වමතතය පහණ ආයතනය - 

වතසතගම
II(ආ)පනතයසහසවනවයක එච.එම.සජ.එන.ජ.060937245
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