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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 
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සසසඛඛ හව සදශය වවදඛ අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 10
II පනතයය වය ජ චනදසසසන0203891

සසසඛඛ හව සදශය වවදඛ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඑල ඩබ සජ වසජසතහ0502282

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයඊ ඩ චනදසසසන0145863

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
II පනතයඊ ඒ ස පසනන0375914

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයසක පලලයගර0428825

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඊ ඒ එසස එදරසතහ0491076
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සසසඛඛ හව සදශය වවදඛ අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඑල ගණරතන0366377

සසසඛඛ හව සදශය වවදඛ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 10

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයජ ඩ ඩ එන සපසරරව0527528

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
I  පනතයඑච ප මහනද0203489

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - කකකරවව
III පනතය සක ඩ ප සපසරරව02964910

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ලතකවපර සබරගමව කළවප කමකර කවරයවලය - 

රතනපර
III පනතයප.එල.ප. වසජසරය04145711

සබරගමව කළවප කමකර 

කවරයවලය-රතනපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක.ඒ. පදමසර04994512

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කකකරවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ලතකවපර
III පනතයඑච.ඒ. අනර කමවර05179113

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මඩකලපව දසසතක ධවර කවරයවලය - මඩකලපව
I  පනතයසක තවසලන01583814

දසසතක ධවර කවරයවලය-මඩකලපව දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

මඩකලපව
වසශසෂ සශසණයඑසස ශවනතකමවර04005715
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පතතලම

දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලම
I  පනතයඵච.ඩ.ප ජයමහ01621416

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පතතලම
III පනතයආර.එම.එන. රතනවයක03915417

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මහවකල සතවරධන හව පරසර අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑම ඩ එම පදමකමවර02777918

සසථවන මවරව 2016.01.12 

දන සට කයවතමක සව

මහවකල සතවරධන හව පරසර 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑම ආර නවරතන04089119

සසථවන මවරව 2016.01.12 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑසස සසසනවරතන01977520

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑච එසස අය පරසස04866621

ඌව ජවතක අධඛවපන 

වදඛවපඨය-බණඩවරසවල

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
I  පනතයඩ.ඵම සමනපවල01424022

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03
වසශසෂ සශසණයඩ එච ගණරතන02473123

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඩ එම සසනවරතන03687924

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

ඌව ජවතක අධඛවපන වදඛවපඨය - 

බණඩවරසවල
III පනතයඩබ.එම. ලකමවල05947825

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයබ. ආනනදසර01312026

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ගවන සසසවව අමවතඛවතශය - බතතරමලල
I  පනතයඩබ ඩ එච ඒ ඒ අය සරවරධන01750227

ගවන සසසවව අමවතඛවතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයය.ඩ.එසස. රපසර02326528

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයප ශයවනනද02789829

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඵච ආර ශයවලතව01934930

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
වසශසෂ සශසණයඒ.ප. වමලසර03673131

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උකසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතසතකට
II පනතයඅය ඡ ප බනඩවර01399632

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතසතකට පවසදශය සලකම කවරයවලය - උකසවල
II පනතයසක ජ ය ඒ සෆකනසසසකව04364433
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

මනවනසගකඩ
III පනතයඒ ස සපසරරව03603734

ඉඩම නරවල කරසම 

කවරයවලය-මනවනසගකඩ

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
I  පනතයඩබ.ප.ඒ.ආර. වසජසනදර03724835

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑච ඩ බ ජයසනදර00949036

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

උදභද උදඛවන හව සපකද වසනමදවතමක 

කටයත  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 02
II පනතයඑම ඩ ඩ සපසරරව02861137

උදභද උදඛවන හව සපකද වසනමදවතමක 

කටයත  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 02

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයසක.එච. සසනත03724238

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II පනතයඑම ප සපසරරව01238639

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මසසලම ආගමක කටයත හව තකපකල 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 10
I  පනතයඑම නලවම04246640

මහජන සවමය, කසසතයවන ආගමක කටයත 

අමවතඛතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඅය ප එන පෂසපකමවර04900041

මසසලම ආගමක කටයත හව තකපකල 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 10

මහජන සවමය, කසසතයවන ආගමක කටයත 

අමවතඛතශය - බතතරමලල
III පනතයප එල එසස දමත කමවර05235042
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

බදධ ශවසන අමවතඛවතශය, - සකකළඹ 07
I  පනතයඩබ එසස සබකසතජ01892643

බදධ ශවසන අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 07 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයස එම සසසනවරතන04794644

සමවජ සසසවව වවතතය පහණ ආයතනය-සදව මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඩ කනගසදව00502845

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03
වසශසෂ සශසණයබ ඒ ප එන ජයලවල00874346

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

සමවජ සසසවව වවතතය පහණ ආයතනය - 

සදව
II පනතයඒ ප සපසරරව01672347

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධඛම 

නවරගම පළවත
I  පනතයඵච ඵම කමවර චනදසර01597648

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධඛම 

නවරගම පළවත

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඩබ ප උදයකමවර03127649

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
III පනතයඑන.එසස.එච. ද සලවව02706250

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගකඩ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල
I  පනතයඒ.ජ. වමලසර03049951
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහමමවගම සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඑසස ඒ සපමලවල02692852

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහමමවගම
II පනතයට.ඒ.ඒ. පනවනද04224053

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
III පනතයඒ ට එම පනවනද05451854

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II පනතයඅය.එම.එසස වජයසතහ02389255

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
I  පනතයඒ ප එන පනවනද02591156

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව
III පනතයජ එසස ස ද සලවව03987657

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයජ.ඩ. ලකෂසමන05060958

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III පනතයඩ.එම.එම. රසවදර05904459

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II පනතයසක ජ එම එසස උදයසර00797160

සසථවන මවරව 2016/05/11 

දන සට කයවතමක සව

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක.එම.ආර. නලතග00854261

සසථවන මවරව 2016/05/11 

දන සට කයවතමක සව
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයජ ඩබ සජ පනවනද02160162

සසථවන මවරව 2016/05/11 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II පනතයඑච එම නලන ජවනක00696663

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඒ ප එසස චවමනද00758464

දසව අධකරණය-කළතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයප එල සරතචනද02595465

සසථවන මවරව 2016/04/18 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

දසව අධකරණය - කළතර
II පනතයය ඒ ඩ අමරවතශ02713966

සසථවන මවරව 2016/04/18 

දන සට කයවතමක සව

අධකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 12 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
වසශසෂ සශසණයසක.ඒ. රතජත00881567

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අධකරණ අමවතඛවතශය - සකකළඹ 12
II පනතයඑච ජ තලක කමවර03706568

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක. සරත කමවර03738869

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
II පනතයසජ ගණරතනම03241070
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
III පනතයඑසස.අය. ආෂක06131371

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
II පනතයට.ඩ.බ.ප. සසමමරතන02438772

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑසස.ඒ.එම. නසවර03952373

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.සජ. සසලවරවජව00525174

සසථවන මවරව 2016/01/26 

දන සට කයවතමක සව

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II පනතයඑම ඩ සරතග කමවර03939175

සසථවන මවරව 2016/01/26 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බතගරය සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නකසගනහර
II පනතයආර එම ඒ එසස දසවනවයක02709176

සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නකසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බතගරය
III පනතයඒ.එම. නශවනත04580377

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කවෂකරම අමවතඛවතශය - බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයඩ ඒ ඒ ජයතසසස01449178

කවෂකරම අමවතඛවතශය-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඩබලව ට ප වරසතහ01667479
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය-කළතර සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඩබ.ස.ට. ද සලවව05350780

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය - කළතර
III පනතයඅය එම සසනදනවයක05436381

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

අපරවධ පරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I  පනතයඑල එච එසස සපසමකමවර03184082

සසථවන මවරව 2016/01/20 

දන සට කයවතමක සව

අපරවධ පරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II පනතයජ ව නනදසසසන04447383

සසථවන මවරව 2016/01/20 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉපසලමගම
II පනතයසක ඡ ඒ කමවර02744384

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉපසලමගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
I  පනතයආර.එම.ඩබ රතනවයක04784085

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව පරවවස හව ළමවරකෂක සසසවව 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑම.එල.එම.සක. සපසරරව05909686

පරවවස හව ළමවරකෂක සසසවව 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
II පනතයඑසස.සක. පනවනද06374787

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහව පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹනසපකළ
II පනතයආර.ට. රපසතහ03792888
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹනසපකළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහව
III පනතයඑසස.එසස. සපසමචනද05213689

සමපකවර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඑම ඩබ ආර රතනසර00507890

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සමපකවර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
III පනතයඑන මනසතහ05554891

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩ.ඵම.ප පදමකමවර01879092

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12
I  පනතයඒ එම තලකරතන03626593

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයආර එන බ ප එම ප එසස බණඩවර00590394

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩ ස සක මණසතහ00998195

තකසසසර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මසහසසසතවත අධකරණය - නසගසගකඩ
II පනතයට එම ඩ ආර සක සතනනසකමන01494696

දසසතක කමසමපවදන කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඩ සක එල ඩ මතගල01519697
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

මසහසසසතවත අධකරණය-නසගසගකඩ දසසතක කමසමපවදන කවරයවලය - 

නවරඑළය
II පනතයඑන.එම.සක.ඩබ.ය බනඩවර02081398

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහකරණ සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඑම රවනද සතජය00521999

සසථවන මවරව 2016/03/15 

දන සට කයවතමක සව

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහකරණ
III පනතයඑච.එම. වසනත041466100

සසථවන මවරව 2016/03/15 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III පනතයඑම සජ සපකතසදනය054476101

සසථවන මවරව 2016/03/15 

දන සට කයවතමක සව

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II පනතයඵන.සක.ඵල මකණසක015473102

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයය රවමචනදන029600103

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර කවරයවලය - මහයතගනය
II පනතයඒ.එම. සමරසතහ025960104

කමකර කවරයවලය-මහයතගනය ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
III පනතයප.සක.එසස.ජ.එන සපසරරව053086105

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයප.ඒ.අය.එන සපසරරව026827106
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මගමව
වසශසෂ සශසණයඩබ අය ඒ ජ එල පනවනද036520107

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
II පනතයඩබ ඒ එසස සපසරරව016414108

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
III පනතයඩ ස ආර පයදරශන035516109

ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඒ ඒ ප ආර අමරතතග013722110

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
II පනතයආර එම බ පයසර016225111

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයප ස ප එල කරණවරතන022319112

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයඑසස එසස වමලවර027805113

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
වසශසෂ සශසණයබ හරසසචනද025092114

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑච ආර සජ ප ගණරතන048370115
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සමවජ සසසවව ළමව  මවරසගමපසදශක 

ආයතනය - මහරගම
වසශසෂ සශසණයජ ඒ රතජත029604116

සමවජ සසසවව ළමව  මවරසගමපසදශක 

ආයතනය-මහරගම

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයසක ප එන නසරමෂන048410117

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
I  පනතයඩබ.ජ.එන වටසගකඩ023815118

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

නවරඑළය
II පනතයසක.ජ. ලකමවල050641119

සතචවරක හව කඩව අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑන බ ජයවරධන013832120

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සතචවරක හව කඩව අමවතඛවතශය - සකකළඹ 

07
II පනතයඩබ ඒ ස ට සපසරරව016721121

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II පනතයඩ චනදදවස014339122

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඩබ ඒ ගණවරධන044634123

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I  පනතයජ ඩ එම එල සමන කමවර019567124

සසථවන මවරව 2016/04/07 

දන සට කයවතමක සව
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑම ඊ ප නශවනත043588125

සසථවන මවරව 2016/04/07 

දන සට කයවතමක සව

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑසස බණඩවර017840126

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

අනරවධපර
වසශසෂ සශසණයඩබලව එම ස ආර වසජරතන019178127

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
II පනතයආර.එම. රතජත039626128

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - බදලල
III පනතයආර එම ජයතලක049100129

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑච ය ගණසර009505130

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III පනතය   සක. සක.එන.එම. සමර සසසකර052719131

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය - 

ඇලපටය
I  පනතයඕ ඒ අසසමක022481132

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය-ඇලපටය මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයජ සක වසනත028895133
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II පනතයඑන අකරසගකඩ037339134

සසථවන මවරව 2016/06/23 

දන සට කයවතමක සව

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ධවර අමවතඛවතශය - සකකළඹ 10
III පනතයඑච සක ට ඉසනමකව040790135

සසථවන මවරව 2016/06/23 

දන සට කයවතමක සව

ධවර අමවතඛවතශය-සකකළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඑසස ඒ ඩ එල ප සක දසවනවයක049114136

සසථවන මවරව 2016/06/23 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
III පනතයඒ ප ප ආර සක පතරණ007557137

සසථවන මවරව 2016/05/23 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයආර සක රතජත015722138

සසථවන මවරව 2016/05/23 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය, - 

සකකළඹ 02
II පනතයඵම.ඩබලව.ප.ඵස සපසරරව011937139

සසථවන මවරව 2016/04/25 

දන සට කයවතමක සව

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 

02

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක.ස.ය. සපසමරතන041671140

සසථවන මවරව 2016/04/25 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කවනතව කටයත අමවතඛවතශය - නසගසගකඩ
I  පනතයඩබලය ඩ ආර සතජව014164141

කවනතව කටයත අමවතඛවතශය-නසගසගකඩ මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයසක ඒම තසසස සහමනත බණඩවර027050142

Page 16 of 38



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
වසශසෂ සශසණයඑම ඒ වරසතහ012397143

සසථවන මවරව 2016/04/04 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II පනතයඩබ ඒ එන වරකසකකඩ050414144

සසථවන මවරව 2016/04/04 

දන සට කයවතමක සව

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවරලසමනත කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල
II පනතයසක ඒ ඩ ඡයරත011620145

පවරලසමනත කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
වසශසෂ සශසණයප මරගනඩ011840146

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689147

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
II පනතයඩබ.ඒ. නශවනත කමවර003196148

අධකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයප සක වසනත සසසනක032393149

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 අධකරණ අමවතඛවතශය - සකකළඹ 12
III පනතයඩබ එම ඒ උදයතග037846150

වකවල කරමවනත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 02 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑම එසස ද  සකකසසතව022081151

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වකවල කරමවනත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 

02
III පනතයඩබ.සක.ඩ.ය කලසබමවල063851152

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයප ප සගමමසස010464153

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III පනතයඩ.ට.ඩ. සතවරපසපරම063852154

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඩ එසස වදවගම018450155

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑසස.එන.එන.ප. ඩයසස053514156

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයප ට ස ජවනක036718157

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඑසස ඩබ ආර ආර සලවව036910158

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පභ ආරකෂක දසවව - සකකළඹ 02
වසශසෂ සශසණයට ඩ බනදසසසන026648159

පභ ආරකෂක දසවව-සකකළඹ 02 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක.ප.සජ.ප. රවජරතන050183160
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ලණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඩබ එම කමල කමවර002016161

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ලණගල
II පනතයබ ජ එසස කමවර019794162

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අපරවධ පරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I  පනතයඩබ ආර ස උදය කමවර035678163

අපරවධ පරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයස.ඒ. රවජපකෂ041440164

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 05
II පනතයය ප වජයසතහ005823165

සපකලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය-සකකළඹ 

05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑන.ඩ.එසස. දසනනද052925166

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑම ඩබ එසස නලතග015019167

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
III පනතයඅර එම ව සක රතනවයක028786168

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
III පනතයසජ. එන.සක. සමනඩසස017475169
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
II පනතයඑසස.ඒ.ඩ. වමලසරය034995170

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 ජවතක සතසවමදඛවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
III පනතයසක ආර සපසමරතන016121171

සරවබද අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය සපකලසස සසථවනය - කනතසල
II පනතයඑල.ඩ.එසස. ලයනසග027081172

ජවතක සතසවමදඛවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

සරවබද අධකවර කවරයවලය - තකණවමලය
II පනතයඑච එන පරසස027806173

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-තකණවමලය

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑම ඒ එම රෂසව049123174

සපකලසස සසථවනය-කනතසල ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

තකණවමලය
II පනතයඑච.ඒ.ඩ.ස.එම. සහටටආරචච052095175

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආපදව කළමනවකරණ අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 07
III පනතයඩ.එසස.ආර.එසස. සපසරරව014140176

ආපදව කළමනවකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩබ.ප.එන. වසජසතහ032855177

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
I  පනතයඑම සජ සපසමලවල004752178
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නවගරක සතවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතඛවතශය-නවවල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයසක ඒ එන පතමසර037479179

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 නවගරක සතවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතඛවතශය - නවවල
III පනතයසක එම ස දසවනවයක052271180

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය - 

ඇලපටය
I  පනතයප ඩ ඩලනත014207181

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය-ඇලපටය මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඕ.ව.එසස. සහසමචනද023611182

සරවබද අධකවර කවරයවලය-සමකනරවගල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
II පනතයඑසස.ජ.ප.එසස. රණසතහ036140183

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

සරවබද අධකවර කවරයවලය - බදලල
II පනතයඑම එම ඒ උපනනද037840184

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
වසශසෂ සශසණයසජ ඒ මතසසසන024094185

සසථවන මවරව 2016/02/01 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයට ඒ ඩ සජව කමවර032781186

සසථවන මවරව 2016/02/01 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටය
I  පනතයඑම එම එල මහවනවම036645187

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණණගල
II පනතයආර.එම.එන.ඒ. රතනවයක039957188

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩබ.එම. රතනවයක054433189

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
I  පනතයඑෆස ඒ සපසරරව026988190

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩබ ඒ එල අජත කමවර041394191

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III පනතයඑන සක ඒ ය ආර සකකඩතවකක 

ආරචච
050042192

සසථවන මවරව 2016/01/24 

දන සට කයවතමක සව

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑම.ආර.සක. පයදරශන034981193

සසථවන මවරව 2016/04/26 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය - සකකළඹ 

07
I  පනතයසක එන සහසමනත039466194

සසථවන මවරව 2016/04/26 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර සපකලසස සසථවනය - කළතර දකණ
I  පනතයඑල.ට.එච.අය පදමකමවර002409195

සපකලසස සසථවනය-කළතර දකණ මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඵසස ඵන සමතපවල019324196
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සතසසකවතක හව කලව කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑච එසස ස සපසරරව031734197

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සතසසකවතක හව කලව කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල
II පනතයඒ එම සමරසකමන බණඩව036884198

සතසසකවතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයප එසස සමන සපසරරව036672199

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සතසසකවතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප ඩ ආනනද043819200

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සතසසකවතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ ඒ . සජ නකලසස030295201

සසථවන මවරව 2016/05/02 

දන සට කයවතමක සව

සතසසකවතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඩ එසස ආර දනසතහ053515202

සසථවන මවරව 2016/05/02 

දන සට කයවතමක සව

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඩබ ප එම ඩ සමරවර041448203

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඩ එම එම බ දසවනවයක052729204

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - සකකළඹ 01
III පනතයඑච.එම.ස.ඩ. රවජරතන039139205

සසථවන මවරව 2016/01/20 

දන සට කයවතමක සව
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

මසහසසසතවත අධකරණය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයට ඩබ සරකෂවන සජකෂප045356206

සසථවන මවරව 2016/01/20 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඩ එන වරකසකකඩ009218207

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑසස.ප.ජ.ට.බ. රතනවයක036856208

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය, - 

සකකළඹ 02
III පනතයආර ව ආර ජ එසස ඩ රවජපකෂ048723209

සසථවන මවරව 2016/05/04 

දන සට කයවතමක සව

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 

02

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයජ.ඒ.ප කමවර051925210

සසථවන මවරව 2016/05/04 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයඵම.ඵච.ඵල වසජවරධන013699211

සසථවන මවරව 2016/04/11 

දන සට කයවතමක සව

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඒ ජ ස ප ගණරතන031716212

සසථවන මවරව 2016/04/11 

දන සට කයවතමක සව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයට එච අහමඩ036930213

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑම එච එල ආනනද036932214
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයසක අය ජ කවරයවසන003203215

නකවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑම ට එම ෆවහම029899216

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක භවෂව හව සමවජ ඒකවබදධතව 

අමවතඛවතශය - රවජගරය
II පනතයඑම සදත කමවර019248217

ජවතක භවෂව හව සමවජ ඒකවබදධතව 

අමවතඛවතශය-රවජගරය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයආර පසනන037716218

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
I  පනතයඑම ට බවනඩන006446219

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑසස.එම. ඇනතන023824220

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.ඒ.එසස. ගණතලක043103221

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II පනතයඑච.එසස.එල ජයශවනත025876222

සසථවන මවරව 2016/05/16 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑසස සජ ඒ මදසතක037687223

සසථවන මවරව 2016/05/16 

දන සට කයවතමක සව
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

තවකෂණ  පරසයෂණ හව පරමවණක 

බලශකත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඑම ව එසස දපවල029540224

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

තවකෂණ  පරසයෂණ හව පරමවණක 

බලශකත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයඊ එසස ලසනත කමවර050532225

සසථවන මවරව 2016/01/10 

දන සට කයවතමක සව

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයසක ඒ ජ රවමනවයක012682226

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
III පනතයඑච ඒ ප එල ජයවර041171227

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 සමපකවර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
II පනතයසජ.ඒ.ඩ. ශමත026572228

සමපකවර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයජ එම ආර ඩ සතනනසකමන051539229

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II පනතයඑන ය ඉනදජත006392230

සසථවන මවරව 2016/04/18 

දන සට කයවතමක සව

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑච එ ෆස සසදෂස චමනද 

සෆකනසසසකව
044022231

සසථවන මවරව 2016/04/18 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පරවවදඛව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
II පනතයසක එල ට ඉනදක006758232

සසථවන මවරව 2016/04/01 

දන සට කයවතමක සව
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයප එන සසමමසර025398233

සසථවන මවරව 2016/04/01 

දන සට කයවතමක සව

පරවවදඛව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
I  පනතයඩබ ඩ නනදසසසන042464234

සසථවන මවරව 2016/04/01 

දන සට කයවතමක සව

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලල
II පනතයබ.එම සමනවවත027592235

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.එච.අය මදසතඛ040773236

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑච එසස ද සලවව037373237

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඑම බ එම එන සලවව050828238

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 

02

ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච ඒ ජයතසසස008941239

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආහවර සරකෂතතවව  අමවතඛවතශය, - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඑසස එච ඩ සගතදවස019503240

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑම ජ එල කරණවරතන049048241
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඒ.ඩ. වකමනවයක037504242

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඑච. සක. සමන048140243

සසථවන මවරව 2016/04/05 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඩ එම එන දසනවයක021628244

සසථවන මවරව 2016/04/04 

දන සට කයවතමක සව

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑසස.ඒ. නශවනත040884245

සසථවන මවරව 2016/04/04 

දන සට කයවතමක සව

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයඑම.ආර.ස. ද සලවව027276246

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයප.ඩ.ට.එසස. ඩලවන052672247

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III පනතයසක ඒ එම ජනරනජ031871248

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
I  පනතයඑච ප ඒ ප සහසරත032943249

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක එම ජගත කමවර039327250
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

අභඛනතර පවවහන අමවතඛවතශය-සකකළඹ 

10

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
II පනතයප එම එන ස පතරවජ011748251

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයට ඒ ප පනවනද016836252

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 අභඛනතර පවවහන අමවතඛවතශය - සකකළඹ 

10
I  පනතයඑම ඒ ය වසජසරය028934253

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණණගල

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඩ එම ට සක දසවනවයක049954254

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඒම ඒ ඒල මණසතහ035032255

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
III පනතයඑසස ඩ එල එන සනදනවයක037730256

මධඛම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඩබ.එම.එසස. නශවනත040752257

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මධඛම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
III පනතයව ජ එන ට සකමකල050095258

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 මසහසසසතවත අධකරණය - සකකළඹ 01
III පනතයබ ප සක පරසස016102259
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

අභඛනතර පවවහන අමවතඛවතශය-සකකළඹ 

10

වසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක එන ඩ සඳරවන031951260

මසහසසසතවත අධකරණය-සකකළඹ 01 අභඛනතර පවවහන අමවතඛවතශය - සකකළඹ 

10
III පනතයආර.එම.එන.ඩ. සසසනවරතන057294261

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකටසවසහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ආනමඩව
I  පනතයඑච එම සහසරත012917262

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආනමඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකටසවසහර
III පනතයසජ.ඒ.සක.ආර. දමයනත061405263

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයසක. සමනත002368264

තකසසසර කවරයවලය-රතනපර කමකර වනශස චය සභවව - රතනපර
I  පනතයආර ඒ ට ආර රපසතහ030135265

කමකර වනශස චය සභවව-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසප
III පනතයආර ලලතව052133266

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
II පනතයසක ජ ඥවණසර036763267

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතර
III පනතයබ එම අය ශවලකව052601268
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නවවස හව සමවදධ 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

මසහසසසතවත අධකරණය - කකසසබණව
වසශසෂ සශසණයප ඩබ ඒසස අාවනනද043817269

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නවවස හව සමවදධ අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.එසස.එසස ද සලවව050212270

මසහසසසතවත අධකරණය-කකසසබණව වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඩ.ප. ඇතලතමදල052435271

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 අධකරණ අමවතඛවතශය - සකකළඹ 12
III පනතයඒ ජයසතහ037722272

අධකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 12 ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයඑම.බ.ඩ. දපතමවලව052866273

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයසක ඒ එසස සපසරරව032971274

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
I  පනතයඅය ඒ එසස සපසමචනද037118275

සරවබද අධකවර කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - හපතසල
II පනතයඅාවර ඒම ගවමණ ඉනදජත035062276

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරවබද අධකවර කවරයවලය - බදලල
III පනතයඩ එසස පතරණ036704277
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපතසල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඊ ඒ ආර සමනද054283278

සරවබද අධකවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - උකසවල
II පනතයඵච.ආර.ඵසස. ඉනදරතන014597279

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උකසවල සරවබද අධකවර කවරයවලය - මවතසල
III පනතයජ.ජ.ස.එසස.සක. සගකඩකඹර040068280

සරවබද අධකවර කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බලපටය
I  පනතයඑම සක එන රවමචනද014681281

සසථවන මවරව 2016/01/11 

දන සට කයවතමක සව

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බලපටය

සරවබද අධකවර කවරයවලය - ගවලල
III පනතයඑල ඒ ඩ එල ගණවරධන036147282

සසථවන මවරව 2016/01/11 

දන සට කයවතමක සව

සරවබද අධකවර කවරයවලය-යවපනය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

සපදර තඩව
I  පනතයව සපරමපලම028619283

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-සපදර තඩව

සරවබද අධකවර කවරයවලය - යවපනය
II පනතයසක ආර රබන040655284

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඊ නනදසර006840285

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයසක ආර ඩ කලතලක039508286
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලල
III පනතයඑන.ස.ඩබ. නරලගමසග046128287

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
වසශසෂ සශසණයඊ එච ඩ සලවව028624288

සසථවන මවරව 2016/01/17 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයආර ඒ දපත053505289

සසථවන මවරව 2016/01/17 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සතචවරක හව කඩව අමවතඛවතශය - සකකළඹ 

07
I  පනතයප එසස සමරවකම028397290

සතචවරක හව කඩව අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයආර ආර ආර බණඩවර035634291

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඑසස ඒ ප රතජන සපසරරව005430292

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
I  පනතයප ජ පතමසර028769293

රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයබ.එම.සක.ආර.ප සපසමතලක031921294

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II පනතයඩබ එම සසනත සරලවල031736295
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වශවම වකටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයආර.ප. රණසනදර036875296

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
III පනතයට.ඒ. සසමමවත052489297

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වදලබල හව බලශකත අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 07
I  පනතයඔ ඩ සපසරරව013558298

වදලබල හව බලශකත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයව ඒ ඒ ප වතවනවරචච038037299

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
වසශසෂ සශසණයය සක එසස කමවර008233300

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III පනතයඑසස මසනජ සතජව030164301

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයසක ඒ එසස එසස කරපප048905302

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
I  පනතයඑන ආර එන සපසරරව018691303

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයට ඩබ චනදවන029203304
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයසක එල එසස සකකඩතවකක018997305

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයසජ එම එල සක දමයනත057832306

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය
III පනතයසක ගරශවනත043979307

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)
II පනතයඑම. සදසවනදන049792308

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වකලවටය - 

දවතර

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය - 

ඇලපටය
I  පනතයසත ප ප නශවනත004493309

ශ ලතකව සපකලසස අභඛවස වදඛවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වකලවටය - 

දවතර
I  පනතයඕ.ව.එච සමරනවයක023524310

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස මතදවඛ  කවරයවතශය - සකකළඹ 01
II පනතයසක එච එම කමවරතතග006751311

සසථවන මවරව 2016.05.10 

දන සට කයවතමක සව

සපකලසස මතදවඛ  කවරයවතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයප ඒ සනල ශවනත042600312

සසථවන මවරව 2016.05.10 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බලතසකකහපටය

කමකර කවරයවලය - යටයනසතකට
II පනතයඩබ ආර වජරතසසස017372313
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කමකර කවරයවලය-යටයනසතකට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බලතසකකහපටය
III පනතයඒ එච ඒ ඒ ඩබ එච එම ප එම 

කමවරහවම
049494314

දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
II පනතයඑසස ප ජ ජයරතන004895315

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
III පනතයඊ.එන.ස. රවජපකෂ041003316

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 අඩව වන නළධවර කවරයවලය - කරණණගල
I  පනතයඑච ප එසස ඒ පෂසපකමවර005966317

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
I  පනතයඩ.ඵම.ඵසස දසවනවයක014181318

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
I  පනතයඑල එම ය බ ඒකනවයක028535319

සසවසදශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයප සක සඩනසල කමවර028259320

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සසවසදශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07
III පනතයජ ප සතජව054361321

සසථවන මවරව 2016/03/09 

දන සට කයවතමක සව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
II පනතයඒ ඒ රතනවයක007644322
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව පහණ පවසල 

- කකළණය
I  පනතයඑම එසස ඒ සපසරරව035357323

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව පහණ 

පවසල-කකළණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II පනතයඑල ප එසස කමවර046559324

මහවධකරණය-අමපවර සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව කඳවර - 

මලවතත
I  පනතයසජ ඒ එසස බණඩව028082325

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

කඳවර-මලවතත

මහවධකරණය - අමපවර
II පනතයජ.ආර.ඒ. දසනවයක036571326

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල සපකලසස සසථවනය - මහසවල
I  පනතයආර සවලලසවම028909327

සපකලසස සසථවනය-මහසවල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
II පනතයඑම එම පසනන කමවර036590328

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබනසතකට මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශය
III පනතයඑම.ජ.එල. උදයකමවර036599329

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබනසතකට
II පනතයසක එච නනදසර036806330

සපකලසස සසථවනය-දකදගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - කණගලල
II පනතයඩබ ඒ සපකඩරවලහවම013554331
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කණගලල සපකලසස සසථවනය - දකදගම
I  පනතයඩ.ආර.ඒ. දසවනවයක013769332

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 ශ ලතකව ගවන හමදවව - මරගම
II පනතයඒ ප එසස ය සක අමරසතහ027478333

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
III පනතයසක නවසගනදන041483334

ශ ලතකව ගවන හමදවව-මරගම පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයසක.ප.එසස. සතජව051756335
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