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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

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මඩකලපව
II  පනතයඩ ජයනත0045721

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මඩකලපව

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපව
III  පනතයඑන. මයරන0113732

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මඩකලපව

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයසජ.එන. ඉරදයනවදන0228863

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල - කලමසණ
II  පනතයසක. වජයකමවර0308044

අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල-කලමසණ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අමපවර
II  පනතයඑසස.එල. සවතක0410175

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අමපවර

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව
III  පනතයප. සෂලටන0538026

මඩකලපව ශකෂණ සරරහල-මඩකලපව අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල - කලමසණ
II  පනතයඑසස. ගසනෂන0414857
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල-කලමසණ ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
III  පනතයඅය.එල.එම. ජවවහර0438558

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

දසසතක කමකර කවරයවලය - අමපවර
III  පනතයඒ.එල.එම. රමසවත0571749

දසසතක කමකර කවරයවලය-අමපවර මඩකලපව ශකෂණ සරරහල - මඩකලපව
III  පනතයජ. දසනෂස කමවර06104910

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන පපලලට ජවන සමපත මධජසසථවනය - 

සපරවසදණය - ගනසනරරව
II  පනතයඑසස.ඩ.සක.එච දහනවයක00455511

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
III  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ඩ. වකමසසහ02350712

පපලලට ජවන සමපත මධජසසථවනය - 

සපරවසදණය-ගනසනරරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අමපවර
III  පනතයසක.ව.ප.එම. සසරමතලක04993013

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ මඩකලපව ශකෂණ සරරහල - මඩකලපව
II  පනතයඑසස. සගගරසසවර02813814

මඩකලපව ශකෂණ සරරහල-මඩකලපව මලක සරරහල - කලමසණ
II  පනතයඑසස. රවසජනදන04143915

මලක සරරහල-කලමසණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
II  පනතයසක. වජයලකෂසම04148416
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ අඩඩවලචසචන ජවතක අධජවපන වදජවපඨය 

- අමපවර
II  පනතයව. පභවකරන01448917

අඩඩවලචසචන ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-අමපවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
I  පනතයඒ පෂසපරවජ03244718

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සදහඅතතකණඩය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
II  පනතයඑසස.ඩබලව.වය.එම.එසස. අසබරතන00234819

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදහඅතතකණඩය
I  පනතයආර.එල.ඒ. ඥවනවත00584920

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයප.ඩබ.ජ.වය.සක පසසසසසවතත02165721

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයඊ.ජ.ඒ. එදරසසහ02358622

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ 

සදමළ සකගටඨවශය
III  පනතයඒ.ආර.ඒ අවවඩ02343923

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ 

සදමළ සකගටඨවශය

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
I  පනතයඑන. තවරවජව02948324

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල - කලමසණ
II  පනතයප. ඉලසසකගඩ02206825
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අෂසසරගෆස අනසසමරණ සරරහල-කලමසණ ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
III  පනතයප. වවමසදවන05762026

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

දසසතක ධවර කවරයවලය - කලමසණ
I  පනතයඑම.අය. සමගසහගමඩ රසන02262527

දසසතක ධවර කවරයවලය-කලමසණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
I  පනතයසජ. සවනනදම02295328

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
II  පනතයඑම.ට. සමගසහගමඩ රමසස03151929

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ 

සදමළ සකගටඨවශය
II  පනතයඑම. තවරවසව02569630

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ 

සදමළ සකගටඨවශය

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
II  පනතයසනතරකලව වජයකමවර03054431

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
II  පනතයසක. කනපතපලසලය02839532

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ
II  පනතයආර තවරවජව03231333

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමනතසරය කවරමක වදජවලය - සමනතසරය
I  පනතයඒ.ය ෆසල00933734
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවරමක වදජවලය-සමනතසරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමනතසරය
II  පනතයසක. සමගසහගමඩ වලත03287935

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අමපවර

දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඑම. බරසතගලමයසස01826636

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අමපවර
I  පනතයඒ.සක.ඩ. අමරසසහ02309037

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අමපවර

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අමපවර
III  පනතයආර.එම.ජ. උදයවසගන04936138

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අමපවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉරකකවමම
II  පනතයසජ.සජ.බ. දසනෂස00595039

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉරකකවමම දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඩ.එම.ප. මපණසක02544540

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර අමපවර මහසරරහල - අමපවර
I  පනතයඑච.ට. පයනත02615541

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

අමපවර මහසරරහල-අමපවර සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අමපවර
I  පනතයඑසස. මවනවඩ03023242

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අමපවර

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අමපවර
III  පනතයසක.ආර.ය.සක. මපණසක04899943

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඑන.ඒ.සජ. මලකවනත00361744

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
I  පනතයඑල.ඒ.එසස පයදරශන01153145

ගර වදජවලය-අඩඩවලචසචනය මලක සරරහල - කලමසණ
I  පනතයව වසනත03082546

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

ගර වදජවලය - අඩඩවලචසචනය
II  පනතයඒ.එල. සමගසහගමඩ මෂර03506547

මලක සරරහල-කලමසණ මලක සරරහල - අකකසරයපතත
II  පනතයඅය.එල. ජෆර04182748

මලක සරරහල-අකකසරයපතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
III  පනතයඒ.එච. සවරක04757249

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දමන
II  පනතයඑච.ඒ.ය. අමරසසහ02095350

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දමන සපගලසස අධකවර කවරයවලය - අමපවර
III  පනතයආර. එම. රණවර බසඩව05510451

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ 

කවරයවලය-අරලගනවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදහඅතතකණඩය
II  පනතයඩ.එම.ඒ. දසනවයක02590752
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සදහඅතතකණඩය

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ කවරයවලය 

- අරලගනවල
II  පනතයආර.එම.ආර.එන. රතනවයක02702853

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-අමපවර

කවරමක වදහල - අමපවර
I  පනතයව. ශසකගතනවදන01437254

කවරමක වදහල-අමපවර සහකවර කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

අමපවර
II  පනතයඑච.එච.ස. පරසස02587155

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරකසකරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සපගතවල
II  පනතයසක වනයවගමරත01091756

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපගතවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තරකසකරවල
II  පනතයඑම ඒ ජනසයව01111857

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරකසකරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
II  පනතයඒ ලකෂන00907558

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තරකසකරවල
II  පනතයආර. සජගදසවරන03600859

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දමන දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
I  පනතයඑල.එච.ට. දලහවන01875360

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දමන
II  පනතයසජ. ඒ. එන. එන. සමරජව03145461
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමනතසරය කවරමක වදජවලය - සමනතසරය
I  පනතයඑසස.එල.එම මනසර01074562

කවරමක වදජවලය-සමනතසරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමනතසරය
I  පනතයඑම.ට.එම. සරම03229363

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සයනදමරද පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමනතසරය
III  පනතයඑම. ට. අය. හෆවයව00738564

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමනතසරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සයනදමරද
II  පනතයඒ.ය. සමගසහගමඩ සමම01561365

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉරකකවමම පවසදශය සලකම කවරයවලය - නනදවර
I  පනතයඑම.එච ජවෆර01822266

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නනදවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉරකකවමම
II  පනතයඑම.ට.එම. රෆක03972567

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවනදනසවල
II  පනතයඑසස. සවපවදම02288368

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවනදනසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
I  පනතයඑම.එම. සමගසහගමඩ කලල03288669

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අඩඩවලචසචනය

මලක සරරහල - අකකසරයපතත
I  පනතයඒ.එම. මහමමඩ රෆවය02282770
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අඩඩවලචසචනය
II  පනතයසක. සසරපතව02350971

මලක සරරහල-අකකසරයපතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
I  පනතයඑම.අය.එම. නසවම05130272

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඑසස.එල.ඒ.සක. සනතමණ00812473

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
I  පනතයඩ. සසසනවරතන02230774

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අමපවර දසසතක කමකර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඑන.ඒ සනතව00884275

දසසතක කමකර කවරයවලය-අමපවර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඒ.එම.එසස. චනදසසසකර04099676

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

අමපවර
II  පනතයඑච.බ. මවලකව වරවජන01093577

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-අමපවර

දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
I  පනතයඑම එම බ පදමකවනත01722878

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
I  පනතයඒ.ජ.එසස.ආර. අසබවරධන02484979
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරකසකරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සපගතවල
I  පනතයට. සමරහනරවජව01220280

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තරකසකරවල
II  පනතයසක සකනදමරත01783481

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපගතවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
III  පනතයඒ.එල.එම රනසස04792782

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරකසකරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
I  පනතයඑසස. නසඩසන02509983

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තරකසකරවල
III  පනතයව සගරතරවජව03388684

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දමන
I  පනතයඑම.ඒ. ෆවරක00605285

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දමන දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
III  පනතයආර.එම.එන.සක. රතනවයක03394186

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
II  පනතයඒ.එම ෂවමලව01669087

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
II  පනතයඑම.ඒ. සමගසහගමඩ ෆවයසස02248588
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-අමපවර

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඩබ එන හරෂණ00744189

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-අමපවර දසසතක කමකර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයජ.එම. ආරයවත02202390

දසසතක කමකර කවරයවලය-අමපවර කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

අමපවර
III  පනතයය.ප.ට. මසනරර03424991

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
III  පනතයඩබ.එම.ආර. කලජවණ00567192

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන පවසදශය සලකම කවරයවලය - අමපවර
I  පනතයඑච.එම.ට දමයනත01798093

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
II  පනතයඑම. අජත පෂසපකමවර01356894

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඑසස.ව. චනදලතව05340095

දසසතක සලකම කවරයවලය-බදලල වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑසස. නලනකමවර05446996

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය-බදලල දසසතක සලකම කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඑසස.ප.අය.එන. පතරණ05727897
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයසගනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනසප
I  පනතයආර.එම.සක. රතනවයක01770198

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයසගනය
III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එසස.සක. සපසරරව04546099

තවකෂණ වදජවලය-බදලල දසසතක සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 05
II  පනතයට.ඒ. සතනනසකරන003348100

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 05 සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයසක යසනත019004101

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 තවකෂණ වදජවලය - බදලල
II  පනතයඩබ.අය ද සලවව024456102

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-බදලල කමකර වනශස චය සභවව(අසක 05) - බදලල
II  පනතයට.ඒ. ගමසග010374103

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 05)-බදලල දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - බදලල
I  පනතයඑච.එම. නලකව චවනදන031799104

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-බදලල මපතවරණ කවරයවලය - බදලල
II  පනතයසක.එම.අය සමපත021121105

මපතවරණ කවරයවලය-බදලල බදලල මහසරරහල - බදලල
II  පනතයඑම ස එම රතනවයක031676106
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බදලල මහසරරහල-බදලල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඒ.එම.එම.සජ. බණඩවර042257107

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල කවරමක වදහල - බදලල
II  පනතයජ ප.ඩබ. ගලලඳවතත030327108

කවරමක වදහල-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
I  පනතයඒ.ඩ. බවලසරය037486109

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදමවලයදද පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයසගනය
II  පනතයඒ.එම දයවවත008632110

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයසගනය සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

බදලල
I  පනතයඑල.එල.ඩ.ය. දරසසහ012560111

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදමවලයදද
III  පනතයඑච.එම.එසස.එම. සහසරත043442112

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සසගරණවසතගට
III  පනතයඑල.ප.එසස.අය. සමලනකව003213113

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සසගරණවසතගට සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල
III  පනතයඩ.එසස. සවමසනදර056002114

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසර
II  පනතයඑම.එසස. මපදගමසගගඩ011801115
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල
III  පනතයඩබ.එම.ස. කමවර053403116

බ/කඩවකසම බවලකව මහව 

වදජවලය-හවලඇල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
I  පනතයඒ.එන. වසජසසහ017403117

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-බණඩවරසවල

බ/කඩවකසම බවලකව මහව වදජවලය - 

හවලඇල
II  පනතයඩ.එම.එසස. දසවනවයක023163118

කකෂකරම පරසයෂණ හව සසවරධන 

මධජසසථවනය - කහසගගලල-බණඩවරසවල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
I  පනතයඑල.එල.ඩ.සජ. ධරසසහ018601119

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-බණඩවරසවල

කකෂකරම පරසයෂණ හව සසවරධන 

මධජසසථවනය - කහසගගලල - බණඩවරසවල
II  පනතයඑච.එම.ඩ. සහසරත021800120

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල-බදලල

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 05) - බදලල
I  පනතයප.ඒ.සක. රතනවයක003053121

තකසසසර කවරයවලය-බදලල පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල - බදලල
II  පනතයඑල.එසස. සපසරරව008966122

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 05)-බදලල තකසසසර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයසක.එම. මසගලකව009725123

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-බදලල බදලල මහසරරහල - බදලල
II  පනතයප.ස. සමතපවල009492124
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බදලල මහසරරහල-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සසගරණවසතගට
II  පනතයආර.එම.වය. රතනවයක044217125

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සසගරණවසතගට දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඑච.ඩබ.ඒ.එන.ට. වනනආරචච054419126

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හපතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලදමමලල
I  පනතයඒ.එන.ප. වකමසසහ019873127

ඌව ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-බණඩවරසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හපතසල
II  පනතයආර එම ප මලකවනත033498128

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලදමමලල ඌව ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

බණඩවරසවල
III  පනතයසක.එච.එසස.ඒ. කරතරතන045523129

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල බදලල මහසරරහල - බදලල
I  පනතයඑසස.එම. පයසගන රමජලතව029967130

බදලල මහසරරහල-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඑච.එම.ප.ප. ජයසසසකර042246131

බදලල මහසරරහල-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසර
II  පනතයට.එම.ඒ. චවමල041746132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසර බදලල මහසරරහල - බදලල
III  පනතයඩ.එම.එන.ඩ. දසවනවයක061360133
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
II  පනතයඑසස.එන. රතනවයක003353134

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඑසස එම එසස උදයසගන004240135

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඩ.එම.එසස.එසස. දසවනවයක008805136

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවලඇල
II  පනතයවය.එම. සසරමවවත005452137

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවලඇල පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල - බදලල
II  පනතයඩ.ජ.එසස සදවසසහ019555138

සහද වදහල-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඩබලව.ප.එසස. ද මපල042157139

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල සහද වදහල - බදලල
III  පනතයඑසස.එම.ප. පෂසපලතව062128140

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවලඇල වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඑසස.එම. චනදවවත015030141

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවලඇල
II  පනතයබ.එම. සසරමසසසකර බණඩවර019502142
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මපණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
III  පනතයප.එම.ව.සජ. මපණසක035216143

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරසවල මපණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව
III  පනතයඊ.එම.එසස. රතනවයක053084144

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඅය.ප. ගණරසජන008841145

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඒ.ජ.එන. නලමණ බණඩවර036178146

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
III  පනතයය.එසස.සක. දසවනවයක046716147

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස
I  පනතයජ.ප.එච.ආර. චතවසගන007242148

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.ඒ. බනදල පෂසප කමවර013566149

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
III  පනතයඑම.එල.ප. මසජලව055258150

බසසනවහර කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-නසගසගගඩ

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ට.ඩ.ආර. පයනතව005544151

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 බසසනවහර කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - නසගසගගඩ
I  පනතයඩ.ඩ.එසස.එසස. වසජරතන011739152

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඑසස.එච. දයවවත021867153

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයවය.ස. නලසගන007209154

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපළණය පනරතතවපන සරරහල - රවගම
II  පනතයඩබ.ජ. චනදකවනත020583155

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපළණය
I  පනතයඅය.එම. චනදලතව025513156

පනරතතවපන සරරහල-රවගම සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑච.එම. ගණතලක051492157

වන සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයසජ. එසස. ඒකනවයක017738158

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.බ.ජ. සසසනක024819159

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 වන සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.ඒ.ඩ. ලකමවල056348160

2016/01/14 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඩබ.එල. කමවර022557161

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
I  පනතයඑම.ඩ.ආර.ඩ. පයසගකව025827162

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයආර.එම. වසජරතන029237163

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයආර.ඒ. රමජලතව005509164

2016/02/03 දන සට 

කයවතමකය

සබගදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

07

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
II  පනතයඑල.බ.එසස.එම.එල. බණඩවර007327165

2016/02/03 දන සට 

කයවතමකය

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඩ.සක.එම. රණසසහ007812166

2016/02/03 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 සබගදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ජ.එසස. වමලරතන054414167

2016/02/03 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.සක.එල.එසස. වපලවට005026168

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.ආර.ස. සසවරණමවල017780169

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක.ඒ.එන දමයනත023549170

Page 19 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

වවරමවරග අමවතජවසශය - සකගළඹ 10
I  පනතයඩබ.එල. උපවල003905171

වවරමවරග අමවතජවසශය-සකගළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඒ ප ජ ව ඉරවන017225172

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයසක.සක.එන. පෂසපමවල010106173

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයට.ජ.ස. ද සලවව029106174

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ප ශජවමල005997175

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවල
I  පනතයඩ.ජ. ජයවරධන018472176

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගගඩ

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගගඩ
I  පනතයසක.සක.එම.ඒ දමයනත021724177

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස එසස එම ගණසසසකර028362178

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගගඩ
III  පනතයඑම.ප කමවර058727179

Page 20 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයප.ඒ.ඩ.ප. නලනත008540180

2016/02/01 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
I  පනතයඒ.ඩ.එසස.ප. සපසරරව013630181

2016/02/01 දන සට 

කයවතමකය

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඒ.සක.එසස.ප.ප.ට.ප. පරසස047649182

2016/02/01 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල ජවතක සභගතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයඩ ව පදමණ019242183

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

ජවතක සභගතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයආර.ආර. සපසරරව024027184

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ.එසස.එසස. වසජතසග029284185

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

සගගඩනපගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඊ.එම.ව.එසස. එදරසරය002312186

2016/05/10 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සගගඩනපගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඩ. වරසකරන031288187

2016/05/10 දන සට 

කයවතමකය

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඑසස.එම.එසස. ලකෂසමන034788188

2016/05/10 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑම.සක. නගසවල029190189

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයප. බතමකලව045496190

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයආර.එම.එම. සතසරසව008467191

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයජ.එන.වය. සපසමසර010664192

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ජවතක සපගලසස සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 

03
II  පනතයඑම.එන.ඒ. ආරයරතන002425193

2016/05/10 දන සට 

කයවතමකය

ජවතක සපගලසස සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 

03

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක එල එසස ටලවනත019974194

2016/05/10 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
II  පනතය එන.එන. කවනතලතව040005195

2016/01/20 දන සට 

කයවතමකය

වවදජ පරසයෂනවයතනය-සකගළඹ 08 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයජ. ලයනපතරණ044931196

2016/01/20 දන සට 

කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

වවදජ පරසයෂනවයතනය - සකගළඹ 08
III  පනතයඩබලව.ට.ප. ද සකගසසතව056457197

2016/01/20 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඩබ.ඒ. පනජසල019266198

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.ඒ.එසස.එසස. සපසරරව019347199

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය-සපරවසදණය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයආර. ධරමරතන031229200

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය - සපරවසදණය
I  පනතයසජ.ජ. සසනතව මපණසක042213201

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
III  පනතයප.ඒ.ව. ද සලවව044797202

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකගසලගනනවව

ජවතක මවනසක සසගඛජ වදජවයතනය - 

අසසගගඩ
I  පනතයසක ස ශජවමල019876203

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකගසලගනනවව
II  පනතයට.ස. වරසකරන020847204

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑම.එච. චනදදවස021613205

ජවතක මවනසක සසගඛජ 

වදජවයතනය-අසසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
I  පනතයඩබ.සක.එසස. පෂසපකමවර040931206

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
I  පනතයජ. කමලවවත010269207

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනසදරර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයආර.ය.සක. චනදරතන015025208

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයය.එච.එසස. නවලන022957209

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
III  පනතයඩබ.ඩ.ජ.එම.ස.එන. නයනකමවර014100210

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයඑච එම එසස බණඩවර023304211

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයඑසස.ඒ.ප.ආර ගණරතන028298212

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලකනද
I  පනතයඒ.ප.සජ. වසනතවකමවර011823213

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලකනද පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
III  පනතයස ප සක සහටටසග037263214

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
II  පනතයඑසස.ඩබ.ජ.ස. වරසසහ021596215

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගගඩ
I  පනතයඑන.ඩ සහටටආරචච021781216
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
III  පනතයසක. එම. එසස. එන.සක. ධරමරතන045692217

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයඑම.ආර.ජ.එන. කමවර025940218

දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
III  පනතයසක.ජ.ඩ. කමවර044862219

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසව වන නළධවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
III  පනතයඑම. ඩ. මසජලව010508220

දසව වන නළධවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
II  පනතයඑල.සක.එසස ජයසසහ016845221

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයප.ආර. අනලවවත018857222

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයසජ.සක. ජයවත මපණසක026285223

කවරමක වදජවලය-සපගසළගනනරව නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
III  පනතයජ.එම. ජයසනදර018944224

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

කවරමක වදජවලය - සපගසළගනනරව
II  පනතයසක.ඩ.එල. ශවනතපය034075225
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගගඩ සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයඑච. ඩබ. එසස. ප. කමවරකව013732226

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගගඩ
III  පනතයසජ.එන. වසනරදන055091227

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදරගරය සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයඩ.සක. ජයම මපණසක013402228

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදරගරය
I  පනතයඩබ.සක.ඒ. රමජලතව029963229

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-හඟරකසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදරගරය
II  පනතයඩ.ජ මවසනල සසරරජන 

සදගඩමසගගලල
018200230

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදරගරය පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

හඟරකසගගඩ
II  පනතයඊ.ආර.සක.ආර. එදරමවනන022415231

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගගඩ සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයආර. නවනවයකකවර021915232

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගගඩ
III  පනතයප.ඒ.එන. ජයවර056705233

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගගඩ නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයඊ.එම.එසස. කරණවනවයක024562234
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගගඩ
III  පනතයය.එසස.ට. ලකමවල054943235

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයආර ආර සක රතනවයක005085236

දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
II  පනතයප.ජ.එල.එසස. වනගසරය013853237

දසසතක දවනපගම 

කවරයවලය-සපගසළගනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
I  පනතයඑම.ආර.ඩ.එම. ගණතලක011602238

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසසතක දවනපගම කවරයවලය - 

සපගසළගනනරව
I  පනතයඑච එම අනලව018170239

පවල සසගඛජ කවරයවසශය-සකගළඹ 10 පව    සදශය පවවහන අධකවර කවරයවලය (ශ 

ලසකව දමරය සසසවය) - අනරවධපර
II  පනතයබ.එම.ඩබ.ඩ. චනදවනනද040408240

පව    සදශය පවවහන අධකවර කවරයවලය (ශ 

ලසකව දමරය සසසවය)-අනරවධපර

පවල සසගඛජ කවරයවසශය - සකගළඹ 10
III  පනතයඩ.එසස.එසස.එන. වසජසසහ055090241

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධජසසථවනය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පලගසසවපව
II  පනතයඊ. ජ. බ. සක. දසනවයක031278242

යද හමදව පවසදශය සවල පරපවලන අධජකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

මහනවර
III  පනතයඩ.සක.ආර. මධෂවන043186243

Page 27 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලගසසවපව යද හමදව පවසදශය සවල පරපවලන 

අධජකෂ කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයජ.ඒ.ජ.එච. ගජනවයක045259244

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවනයව දකණ වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - පදවය
II  පනතයඑල.ඒ.ඒ.එසස. ඥනරතන010712245

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - වවනයව
I  පනතයඩ.එම. දසවනවයක017172246

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-පදවය යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඩබ.එම.ජ. වරසසසකර018395247

දසසතක කමකර කවරයවලය-වවනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවනයව 

දකණ
II  පනතයඑසස සවනනදරවසව021519248

අනතර පළවත නසයරජජ කකෂකරම අධ ජකෂ  

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධජම 

නවරගම පළවත
II  පනතයඑසස.එසස. සහසවසග008266249

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධජම 

නවරගම පළවත

අනතර පළවත නසයරජජ කකෂකරම 

අධ ජකෂ  කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයජ. ආර. එසස. දමයනත014721250

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ගසලනබදනවපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සහගරවපතවන
I  පනතයඑච.ප.ඒ පයසර020238251

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහගරවපතවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ගසලනබදනවපව
III  පනතයසසයනල ආබදන නසරදන063665252
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර තකසසසර කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඊ.ඒ.සජ. පෂසපලතව015769253

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධජම 

නවරගම පළවත

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඑම ව සක එසස කරණවතලක038719254

තකසසසර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධජම 

නවරගම පළවත
II  පනතයඑල.එම.එසස.සක. ද ලසවරව039973255

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නපසගනහර

දසසතක දවනපගම සසවරධන කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයඑච.ඒ.ව ද සලවව013417256

දසසතක දවනපගම සසවරධන 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නපසගනහර
II  පනතයසක.බ.එසස. නලනත025751257

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනගචචයවගම අනරවධපර ශකෂණ සරරහල - අනරවධපර
I  පනතයප.සක. චනදකවනත005933258

අනරවධපර ශකෂණ සරරහල-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සනගචචයවගම
III  පනතයසක.ඒ.සක. පයදරශන044340259

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධජම 

නවරගම පළවත

අනරවධපර මහසරරහල - අනරවධපර
I  පනතයඩබ.සජ.එසස. මසනරජ කමවර026707260

අනරවධපර මහසරරහල-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධජම 

නවරගම පළවත
II  පනතයඩබ.ඩ.එන.ප. ධරමවරධන040399261
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනගචචයවගම අනරවධපර ශකෂණ සරරහල - අනරවධපර
I  පනතයඑම.ජ.එම. කසමලතව019123262

අනරවධපර ශකෂණ සරරහල-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සනගචචයවගම
III  පනතයබ.ස. තරසගව047417263

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදවචචය කමකර කවරයවලය - මපදවචචය
II  පනතයඑසස ඩ. මලකවනත006018264

කමකර කවරයවලය-මපදවචචය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදවචචය
III  පනතයඩ.ආර.ස.එන සරසසසන024031265

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදවචචය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කපබතසගගලලලව
I  පනතයඩ.බ.එසස. චනදසසසකර015110266

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කපබතසගගලලලව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදවචචය
III  පනතයඩ.එම.ඩබලව. දසවනවයක053343267

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදවචචය කමකර කවරයවලය - මපදවචචය
I  පනතයඒ. සමනතලක022351268

කමකර කවරයවලය-මපදවචචය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදවචචය
III  පනතයප .ආර .ස .ප. සපරමණ033302269

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නපසගනහර

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයට.එම.එසස.එන සහසරත011093270
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නපසගනහර
II  පනතයඑසස.සක.ආර.එම. බණඩවරනවයක011672271

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවචචවදව දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඊ.එම.ස. එදරසසහ006551272

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවචචවදව
III  පනතයඑම.ජ මලලකව034914273

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අනරවධපර දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඑන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර. සසවරණලතව021566274

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයබ.එම.එසස. බණඩවර040991275

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයආර.එම.එන.ට. රතනවයක004751276

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-අනරවධපර නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයසජ.එම.එම. බඹරසදණය022624277

සගගවපල යවනතක අභජවස 

මධජසසථවනය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
II  පනතයඩ.ජ.එසස. කරණවපවල024573278

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව සගගවපල යවනතක අභජවස මධජසසථවනය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑම. එසස. ජ. සහසරත025591279
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයය.එල.එන.සක දෂවනත ජයරතන008057280

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අනරවධපර යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඩබ.ඒ.සජ.ඒ. වජයවරධන029231281

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රවජවසගනය
III  පනතයඑච.ඩ.එල. සහටටආරචච043197282

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රවජවසගනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
III  පනතයඩබ.එන.ට. කමවරසසහ046257283

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
III  පනතයසජ. ජ. ඒ. ස. පයසගකව034056284

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑන.ජ.ජ. පෂසපකමවර053381285

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සනගචචයවගම
II  පනතයසජ.එම.ස. වසශලතව021129286

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනගචචයවගම සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයජ.ජ.එසස.ස. අසබවරධන024330287

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඑසස.එම.ප. කමවර005244288
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවචචවදව
II  පනතයසක.සක. ධමමකව020831289

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවචචවදව සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑම. සක. සපසමදවස034951290

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉපසලරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - පලවගල
III  පනතයඩබ.එම.ස.ප. වසජසසහ001963291

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලවගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉපසලරගම
III  පනතයඒ.එල. ඉසසතකවර බවන060934292

සගගවපල යවනතක අභජවස 

මධජසසථවනය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹලව
II  පනතයඑසස. නවරතන002713293

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹලව සගගවපල යවනතක අභජවස මධජසසථවනය - 

අනරවධපර
I  පනතයඑච.එම.සජ.ප සහසරත021723294

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹලව
I  පනතයආර.ඒ.ඒ. ඒකනවයක006744295

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹලව නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑසස. මදනවයක053639296

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නපසගනහර
II  පනතයඑසස.එම වසජසකරන029206297
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නපසගනහර

දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඑසස රලපනවව031504298

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයඩ.ඒ.ආර. ධරමරතන025894299

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අනරවධපර දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඑම ඒ සක සක මතනවයක044768300

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කතරගම වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම
I  පනතයඑම.ආර. ජයවරණ003004301

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කතරගම
I  පනතයඩබ ජ සමරවවත019022302

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සරයවපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇඹලපටය
I  පනතයබ.ඒ.වය.ප. ඩයසස018235303

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇඹලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සරයවපව
I  පනතයව. රවජකමවර020777304

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසගලල පවසදශය තපපපල අධකවර කවරයවලය - 

ගවලල
II  පනතයඒ.ප.ආර. පරණමව009904305

කවරමක වදහල-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - තසගලල
II  පනතයඩ.බ.එම.එසස. සරණකව020463306
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය තපපපල අධකවර කවරයවලය-ගවලල දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයසක.ප.එසස. තමරව027793307

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර කවරමක වදහල - සබලඅතත
II  පනතයඑසස.ව. මසගලකව042256308

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතගට නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයඒ.ඒ.එෆස. නතමයව007179309

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
III  පනතයඑසස.ප.එසස.එන. සමරවර047069310

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතගට
III  පනතයය.එච.ඒ. පයනත057036311

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-අගණසකගළපපලපසසස

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

හමබනසතගට
II  පනතයඑච.ජ. මලලකව011884312

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-හමබනසතගට

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

අගණසකගළපපලපසසස
II  පනතයප.එම. ශයවලතව024992313

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ 

ආයතනය-වරකපටය

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - තසගලල
II  පනතයඑසස. තලකව005290314

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය-තසගලල සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය - 

වරකපටය
II  පනතයඑසස.අය. සඳසරණ023591315
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතගට සහකවර කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

හමබනසතගට
II  පනතයජ.ඒ.ප. පයනත003781316

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-හමබනසතගට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතගට
I  පනතයප.බ. ශයවණ023155317

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - තසගලල
I  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ජ. රසජත013864318

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකපටය
II  පනතයඑච.ඊ.ආර. ඇගනසස040129319

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසසසමහවරවම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ලණගමසවසහර
III  පනතයඒ.ආර. රතනවර034385320

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ලණගමසවසහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම
II  පනතයඑන.සක. අතපතත036486321

දසසතක කමකර කවරයවලය-හමබනසතගට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හමබනසතගට
II  පනතයසජ.ආර. ඥවනපවල018528322

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හමබනසතගට දසසතක කමකර කවරයවලය - හමබනසතගට
II  පනතයඕ.සක.ට. බජට මවලව031275323

කකෂකරම වදජවලය-අගණසකගළපපලපසසස හ/හසගම වජයබව වදජවලය - හමබනසතගට
II  පනතයඑන.ජ.ස. තෂවනත004919324
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-තසගලල කකෂකරම වදජවලය - අගණසකගළපපලපසසස
II  පනතයඩබ. කවනත024494325

හ/හසගම වජයබව වදජවලය-හමබනසතගට සපගලසස අධකවර කවරයවලය - තසගලල
III  පනතයඩ. ස. අලහසකරන032537326

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකපටය
II  පනතයඕ.ප.ව.සජ. ද සලවව020999327

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-තසගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතත
I  පනතයබ.ජ. පදප කෂවනත024991328

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකගළපපලපසසස

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - තසගලල
II  පනතයඩබ.ව.ප. සමගරය රවජ027228329

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකගළපපලපසසස
II  පනතයඒ.ඩබ.එසස. දලහවන031887330

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදගම කවරමක වදහල - මපදගම
II  පනතයආර. එම. එන. ඩ. අරණසර002095331

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයප.එච.ප. ආරයවසශ002137332

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-සමගනරවගල කවරමක වදහල - සමගනරවගල
III  පනතයඒ එම තලක පයනත බණඩවර016064333

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලලවවය දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයඑච ඩබ සක රසජන017777334
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නයවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - තවලම
I  පනතයආර.ප. ජයතලක018460335

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තවලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සනළව
II  පනතයඑම.එසස.සක.ආර. නවනසර023072336

කවරමක වදහල-මපදගම අඩව වන නළධවර කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයසක.ඩ. වරසසහ025436337

ගව/නවසගගඩ රවජකය මහව 

වදජවලය-නවසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නයවගම
III  පනතයඑන.ව.එසස. පයනත033203338

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනළව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදගම
II  පනතයසක.ජ.එන. මවලන033990339

කවරමක වදහල-සමගනරවගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලලවවය
II  පනතයඩ.එම.එන. පදමකමවර041335340

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල ගව/නවසගගඩ රවජකය මහව වදජවලය - 

නවසගගඩ
III  පනතයඑන.ඩබලව.ප.ජ. දලමණ056847341

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කතරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලගම
II  පනතයඑන.එසස සසනරත022202342

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - කතරගම
III  පනතයඩ.එන. දලරකෂ056482343

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සසවනගල සහකවර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

ඇඹලපටය
II  පනතයඩබ.එම.සක. බණඩවර022502344
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-ඇඹලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සසවනගල
III  පනතයජ.ට.සක. ද සලවව030712345

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

සමගනරවගල
I  පනතයසක.ජ. රපව චනදකව005298346

2016/04/28 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-සමගනරවගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
I  පනතයඊ.එච. කසමලතව007940347

2016/04/28 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-සමගනරවගල

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

සමගනරවගල
III  පනතයආර.සක.ඒ.එන. අනරවධ055938348

2016/04/28 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සයඹලවණඩව දසසතක සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයආර.එම. චනදසර009563349

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

සමගනරවගල
I  පනතයආර.එම. ලලවවත032618350

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-සමගනරවගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සයඹලවණඩව
III  පනතයඩ එම එසස පෂසපලතව033722351

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලලවවය වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

වපලලවවය
I  පනතයඒ.එම. රවණලතව013703352

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-වපලලවවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලලවවය
III  පනතයඑසස.ඩබ.ය. වසජනවයක032919353
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල දසසතක දවනපගම කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයඊ.ඩබ.ආර. රවජපකෂ020158354

දසසතක දවනපගම කවරයවලය-සමගනරවගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයඑච.එම. පතමලතව031808355

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල දසසතක සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයආර.එම.ය.එසස රතනවයක005148356

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල දසව වන නළධවර කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයඒ.එම.එම.ස. මසනරහර006723357

දසව වන නළධවර කවරයවලය-සමගනරවගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
III  පනතයඩ.ප.ආර හසනත044313358

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-සමගනරවගල

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - සමගනරවගල
II  පනතයඩ.එම. පසචමපණසක015508359

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-සමගනරවගල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

සමගනරවගල
II  පනතයඑසස. ඩබ. පතමසර038770360

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බතතල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

සමගනරවගල
I  පනතයසජ.ප. වමලවවත020857361

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-සමගනරවගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බතතල
III  පනතයඑච.එම.ප. සඳසරඛව055612362
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමගනරවගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මඩලල
II  පනතයජ.ඩ.එසස.එසස. සරරහත027438363

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මඩලල දසසතක සලකම කවරයවලය - සමගනරවගල
III  පනතයජ.එල.එච. සටනෂව044281364

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල දසව සරරහල - කඳවන
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එම. සරනක002991365

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවපව දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
II  පනතයඩබ. ඒ. ට. එච. සපසරරව006955366

කමකර කවරයවලය-සවනනපපව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවරවල
II  පනතයසජ.ස. ජයමවල015244367

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවරවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවපව
II  පනතයඩබ.එම.අය. සදමවල021188368

දසව සරරහල-කඳවන කමකර කවරයවලය - සවනනපපව
II  පනතයසක.එම.ප. සපසරරව040917369

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
II  පනතයආර.එච.ජ. සවගරකව047596370

සහකවර සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-සහගරණ

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ජ.එසස. කමදන018184371

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 පතතලම දසසතක මපතවරණ කවරයවලය - 

පතතලම
I  පනතයඑච.එම.ඒ. අපපහවම021025372

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක ධවර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ආනමඩව
II  පනතයඒ.ආර. සමසර028700373

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑසස.ඩබ.ප.එසස.ව. වසජරතන030090374

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආනමඩව සහකවර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

සහගරණ
III  පනතයප.ඒ.සක. ගවලලසග032675375

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය

පතතලම දසසතක මපතවරණ 

කවරයවලය-පතතලම

දසසතක ධවර කවරයවලය - පතතලම
III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ස. වසනරදන033071376

2016/02/09 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වනවතවලලව සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

පතතලම
I  පනතයඑසස.එල.ඩ.එම. සපසරරව034477377

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-පතතලම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වනවතවලලව
III  පනතයඑම.එෆස. මනහව054005378

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සරවබද පවසදශය කවරයවලය-සවනනපපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවව
II  පනතයආර.එම.ව. පයදරශන005331379

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව සරවබද පවසදශය කවරයවලය - සවනනපපව
I  පනතයප දයවසසසන014633380

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත සරවබද අධකවර කවරයවලය - හලවවත
I  පනතයඑච.එම.අය. දමයනත022012381

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරවබද අධකවර කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවත
II  පනතයසක.සජ.ආර. සමනමල023834382

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවව
I  පනතයසජ එම එච කරණවරතන002362383

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
I  පනතයආර.එන. වසජරතන021055384

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බසගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවත
I  පනතයඒ.ට.සක. අතසකරරළ001917385

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - බසගරය
III  පනතයස. එම. ජ. චනදසර034975386

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවව
I  පනතයඊ.එම.එන.එච ඒකනවයක007373387

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
II  පනතයජ.එසස. සෂහවන013365388

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
III  පනතයසක.එල.සක.ස ජයතලක054031389

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වනවතවලලව දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලම
I  පනතයඑසස.එම.එච. මසසකවතල අයන010490390
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වනවතවලලව
I  පනතයසජ.ඒ.එසස.ස. කමවර025811391

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-පතතලම දසසතක ධවර කවරයවලය - පතතලම
II  පනතයසක.ජ කරණවසසසන027327392

දසසතක ධවර කවරයවලය-පතතලම වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - පතතලම
II  පනතයඑම.ඒ.ප.සජ. කමවර039257393

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලලම සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

හලවවත
I  පනතයඑච.ප.ට සහසරත003065394

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවත
I  පනතයසක.ට.ආර.ඩ.ආර සපසරරව031735395

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - පලලම
III  පනතයඅය.එසස. ගවමණ035173396

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනදලම කමකර වනශස චය සභවව(අසක 28) - 

හලවවත
II  පනතයජ.ඩ.ඩබ. සසවවනද004990397

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 28)-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනදලම
II  පනතයඑල.ඒ.එන.එසස. වසජසසහ030300398

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනදලම කමකර වනශස චය සභවව(අසක 28) - 

හලවවත
II  පනතයස.ඩ.ඒ.එම.එම. පෂසපකමවර011005399
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 28)-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනදලම
III  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. ගරසසහ027529400

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-ආනමඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවගතසතගම
III  පනතයසජ එච එම එන එසස ජයපතම006196401

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවගතසතගම පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

ආනමඩව
I  පනතයආර.එම. ගණරතන007817402

ධමමසසසර ම.ම.වදජවලය-නවතතනඩය පවසදශය තපපපල අධකවර කවරයවලය - 

හලවවත
III  පනතයඑච ඒ ස එසස සහටටආරචච004552403

පවසදශය තපපපල අධකවර 

කවරයවලය-හලවවත

ධමමසසසර ම.ම.වදජවලය - නවතතනඩය
II  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එසස. වකමසසහ.012622404

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවපව
II  පනතයඩබලව.එම.එන.සක. වරසසහ003482405

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දසසකගටව පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
I  පනතයඒ.එම.එල.සක. අධකවර019422406

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව
III  පනතයආර.එම. වසජසසහ034518407

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව පවසදශය සලකම කවරයවලය - දසසකගටව
III  පනතයඩ.ඩ. මදරවවල043171408
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - දඹලල
II  පනතයඑච ප ජ ස සජ සහසරත005317409

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
I  පනතයසක.එසස.එල. වසජසකරන020345410

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකගතමසල
II  පනතයසක.ඩබලව.ඩ.එන. ආනනද024558411

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-දඹලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර
III  පනතයඑච.එම.සක.ආර.ඩ.බ. වසජරතන033856412

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකගතමසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයසක.එම.එම. දමයනත035269413

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඹරපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත
II  පනතයඒ.බ. සරයලතව021259414

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඹරපටය
III  පනතයඩ.එම.ඩ.එන.සක. දසවනවයක031318415

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය සරවබද අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
II  පනතයඩබලව. සසරමදවස001879416

2016/01/07 දන සට 

කයවතමකය

සරවබද අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය රජසය බජ සගගවපල - නවරඑළය
I  පනතයඩබ.ජ. ටකරබණඩව006642417

2016/01/07 දන සට 

කයවතමකය

රජසය බජ සගගවපල-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඑන. රජකමවරන056263418

2016/01/07 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදලසතගට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත
II  පනතයසක එම ප ජ ඩබ සක කපකලනදර010543419

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදලසතගට
III  පනතයසක.ඩබ.එම.ඒ.ජ.සජ.ප.එම. 

අලතසගදර
046698420

ශ පවද ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-නවරඑළය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
I  පනතයඑසස වමලවදරශන030802421

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපටන ශ පවද ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

නවරඑළය
III  පනතයආර. රවමලසගම035957422

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කවරයවලය - හපටන
III  පනතයඑසස.එෆස. රහවනව047879423

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපටන දසව වන නළධවර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඑසස. තවසචලම024822424

දසව වන නළධවර කවරයවලය-නවරඑළය මපතවරණ කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඅය.ආර.එම. සපසමතලක043537425

මපතවරණ කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කවරයවලය - හපටන
III  පනතයඑම.අය.එෆස. සෆසනව053604426

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකරරසළස

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - හපටන
II  පනතයය.වය.සක.එසස. සමනත002187427
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-හපටන පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකරරසළස
III  පනතයසජ.ජ.එම. නදෂවන062277428

කවරමක වදජවලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කවරයවලය - නවරඑළය
II  පනතයවය.ජ.අය.ය. ඩ සලවව025969429

දසසතක කමකර කවරයවලය-නවරඑළය කවරමක වදජවලය - නවරඑළය
II  පනතයප .ඒ. පෂසපකවනත033212430

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 10)

-නවරඑළය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - හපටන
I  පනතයසක. සරරහන022753431

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-හපටන කමකර වනශස චය සභවව(අසක 10) - 

නවරඑළය
I  පනතයය.එම.සක. පයනත කමවර025592432

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකරරසළස

කමකර වනශස චය සභවව-නවවලපටය - 

නවවලපටය
I  පනතයඑම.ජ.සජ. බණඩවර003541433

කමකර වනශස චය 

සභවව-නවවලපටය-නවවලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකරරසළස
III  පනතයසක.ඒ.එන.සක සපසමදවස025891434

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකරරසළස

කමකර වනශස චය සභවව-නවවලපටය - 

නවවලපටය
II  පනතයඑසස.එන. වකමරතන003380435

කමකර වනශස චය 

සභවව-නවවලපටය-නවවලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකරරසළස
II  පනතයආර.ජ.ප. රතනවභෂණ011768436
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-නවරඑළය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඩබ.ජ.අය. ආරයසසසන030233437

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

නවරඑළය
I  පනතයසක සසලවදසරය030958438

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක කමසමපවදන කවරයවලය - 

නවරඑළය
II  පනතයආර.එච.එම.එසස.එසස. රතනවයක005123439

දසසතක කමසමපවදන කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර. චමපකව008552440

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
I  පනතයආර. භවරත022112441

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහපලයසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
II  පනතයඩබලව.එසස.එසස. ගණරතන004237442

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-අවසසසවසවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහපලයසගගඩ
I  පනතයඑම.එන. තරසගන010095443

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයප.එම.ජ.ස.සක. ගණතලක019532444

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සපගලසස අධකවර කවරයවලය - අවසසසවසවලල
I  පනතයඑච.ප.එල.එන. සහසවවවසම025085445

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඩ .ස. වලපට025823446
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
I  පනතයට.සජ. කනනනගර039977447

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඩ ඒ ඩ චතරකව006033448

රතනපර මහසරරහල-රතනපර මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑච.එම. චනදකව040413449

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රතනපර මහසරරහල - රතනපර
II  පනතයඑච.ස.එම. සසනරත040803450

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහපලයසගගඩ පව සදශය මනනසදරර කවරයවලය - කරවට
I  පනතයප.ජ.ප පනවනද005825451

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහපලයසගගඩ
II  පනතයඒ.ඒ.එන.එන. සපසමරතන013654452

පව සදශය මනනසදරර කවරයවලය-කරවට දසසතක කමකර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
III  පනතයආර ඒ එල සක රවජපකෂ013720453

දසසතක කමකර කවරයවලය-අවසසසවසවලල අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ව. දලරකෂ025943454

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයප. රවජපකෂ034645455
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-ඇහපලයසගගඩ

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
I  පනතයසක.එසස. සරණකව002997456

දසසතක කමකර කවරයවලය-අවසසසවසවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - ඇහපලයසගගඩ
I  පනතයඑම.එම. ධරමරතන017769457

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර කකෂකරම වදජවලය කරපසච - කරවට
I  පනතයබ.ව. මලලකව017967458

කකෂකරම වදජවලය කරපසච-කරවට කමකර වනශස චය සභවව(අසක 19) - 

අවසසසවසවලල
II  පනතයඑච.ජ.ඩ. සපසරරව017971459

දසසතක කමකර කවරයවලය-අවසසසවසවලල දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඊ.ඒ.ඊ.එසස.ප. චනදසසසන040994460

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 19)

-අවසසසවසවලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
I  පනතයඑම.ප.ආර.ස. මපණසක062274461

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරඇලල
II  පනතයආර.ඩ.සජ. මපණසක003719462

2016/04/08 දන සට 

කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයආර.එම.එන.සක. රතනවයක027181463

2016/04/08 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඒ.ජ.ව. ගමසග036264464

2016/04/08 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරඇලල රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 05
III  පනතයඒ.ප.එන. අරසනරද051173465

2016/04/08 දන සට 

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

රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 05 දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඑම.අය. සහටටආරචච051648466

2016/04/08 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට දසසතක කමකර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
II  පනතයඑල.ජ.එල.ප රණවර002957467

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයසක.ඩ.සක. මසගලකව032840468

දසසතක කමකර කවරයවලය-අවසසසවසවලල අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයබ.ස. පශනතකව038094469

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
II  පනතයඊ.ඒ.සජ.සක. එදරසසහ040979470

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඑන.ආර. මලකවනත043236471

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයආර.ඒ.එසස.සක. රණතසග048196472

සරවබද අධකවර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයක
II  පනතයප.එම.ස.එසස. පයසසසන005749473

2016/01/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර සරවබද අධකවර කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයසක.ඒ.එල.එච. සකගඩකවර011499474

2016/01/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඑන.ඒ. කරණවවත027752475

2016/01/06 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයආර.බ.ය. අතතනවයක045492476

2016/01/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-ඇඹලපටය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයප.එච.එච.ඩ. වජයරතන.006800477

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලවවන රතනපර දසසතක මපතවරණ කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයඑච ගණරතන008211478

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලවවන
II  පනතයඑච.ඒ.ස. සපසරරව015743479

රතනපර දසසතක මපතවරණ 

කවරයවලය-රතනපර

කවරමක වදහල - ඇඹලපටය
I  පනතයඩබ.ප.ප කමදවතවන025906480

කවරමක වදහල-ඇඹලපටය පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

ඇඹලපටය
III  පනතයසක.ජ. නශවනත027250481

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
II  පනතයඊ.එම.සක. කරණවරතන041936482

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලවවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයබ.ජ. ඉනදවන ඇගනසස006021483

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලවවන
II  පනතයට.ප.ඒ.එම. පයසසසන013655484

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
II  පනතයසක.ජ.ප. තරසගව040899485
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලවවන
II  පනතයප.ප.ජ පටබපදසග024988486

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලවවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
II  පනතයසක.සක.සජ.ආර. කනනනගර028392487

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත රවනපර ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

රතනපර
III  පනතයඩබ.ඒ. වකමසසහ026102488

රවනපර ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතත
II  පනතයසක.ඩ.ඩබ. පයසගන032631489

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර රතනපර මහසරරහල - රතනපර
I  පනතයජ.ඒ.එසස. පයසගන003180490

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපර
III  පනතයඩ.සක.එල පයතලක035171491

රතනපර මහසරරහල-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඩබ.ජ.එච.ඩ. ජයවරධන040842492

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පපලමඩලල
II  පනතයඩබ.එම.ස. පයශවනත011019493

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පපලමඩලල නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඑම.ජ.සජ. කරණවරතන015202494
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය-රතනපර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයඩබ.එම.සක. ජයසසහ023027495

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත රතනපර මහසරරහල - රතනපර
II  පනතයප.සක. හපආරචච006060496

රතනපර මහසරරහල-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
I  පනතයසක.ආර. ගමසග040545497

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පපලමඩලල නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයසජ.සක.ට.සක. සමරනවයක017785498

දසසතක  දවනපගම සසවරධන 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පපලමඩලල
II  පනතයසක.සක.අය. බණඩවර020087499

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය-රතනපර දසසතක  දවනපගම සසවරධන කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ශයවකවනත030994500

තපපපල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-රතනපර

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයට.එල.ජ. ගණසසසකර014793501

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

තපපපල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - රතනපර
I  පනතයය.ඩ.අය. මසගලකව023701502

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-රතනපර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයසක.එසස. අමපටයවතත004827503
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

ර/සවල ම.ම.වදජවලය - රතනපර
I  පනතයඩබ.ස.එසස. පනවනද014920504

ර/සවල ම.ම.වදජවලය-රතනපර දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඑච.එසස. ලසකවනවථ028715505

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

ර/සමන බවලකව වදජවලය - රතනපර
II  පනතයඑල.සක.අය.ප. වසජසසහ021272506

ර/සමන බවලකව වදජවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
III  පනතයබ ඒ කවනත029708507

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයසජ.ඒ.එන. ජයසරය029843508

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයඩ.එසස. පයරතන020795509

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

රතනපර මහසරරහල - රතනපර
II  පනතයඩ.ඩ. සසසනක024808510

රතනපර මහසරරහල-රතනපර දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයසක.ඒ.ඩ.ආර. සභවෂණ040463511

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඩ.ඒ.එම.එන.එසස. අනදවද008287512
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

කලවප  නසයරජජ වන සසරකෂණ 

කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඅය.සක.එම.ප. ඊරයගම023382513

කලවප  නසයරජජ වන සසරකෂණ 

කවරයවලය-රතනපර

රතනපර මහසරරහල - රතනපර
II  පනතයසක.ඒ.එසස.එම. කඩවත038463514

රතනපර මහසරරහල-රතනපර දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයවය.එන. සගගඩසගදර040480515

රවනපර ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-රතනපර

ර/පපලමඩලල ගනකනද ම.ම.වදජවලය - 

පපලමඩලල
II  පනතයප.ඩ. වසජරතන030690516

ර/පපලමඩලල ගනකනද 

ම.ම.වදජවලය-පපලමඩලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - පපලමඩලල
III  පනතයඒ.ජ.ඩ.ඒ. ගණසසසන032867517

දසසතක කමකර කවරයවලය-පපලමඩලල රවනපර ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

රතනපර
II  පනතයජ.ඩ.ය.ස. ගරසග041534518

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
II  පනතයඩ.ප. ගණරතන007936519

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පපලමඩලල
II  පනතයය.එල.ට.එල සගතදවස033887520

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පපලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
III  පනතයසජ.එන. රමජලතව046466521
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
II  පනතයබ.එසස.ඩ. පඥවරතන030236522

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
III  පනතයඅය.එම.ප. මධසමලව046308523

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඊ.එම.ස.ස. ඒකනවයක005660524

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහපලයසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
I  පනතයබ.ඒ. ඉනදවන022872525

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහපලයසගගඩ
II  පනතයආර.ට.එන.ඩ. ද සලවව032413526

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක දසසතක කමකර කවරයවලය - පපලමඩලල
II  පනතයසජ.එම. නලමණ021198527

දසසතක කමකර කවරයවලය-පපලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයක
II  පනතයඅය.සජ. සහසවසග043219528

සහද වදහල-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
II  පනතයඑම.ජ.ඩ. අරණකමවර041590529

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත සහද වදහල - රතනපර
III  පනතයසජ.ජ.ස.සක. ජයවර046159530
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත රතනපර මහසරරහල - රතනපර
III  පනතයඵම.ඵස.අය.ඡ. මනතසග013224531

රතනපර මහසරරහල-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
II  පනතයජ.එච.එන.ඩ. ගරනවදන040574532

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පපලමඩලල
III  පනතයසක.සක.එම. ගණවරධන042404533

සහද වදහල-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයජ.ඒ.ජ. චනදමව044409534

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පපලමඩලල සහද වදහල - රතනපර
III  පනතයඩ බලව.ඡ.එම.එන. පයසසහ046107535

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපගල
II  පනතයඑල.ජ.අය.එන. ලසසකවර005065536

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටවතත
I  පනතයඒ.එන. සවඳරතන013398537

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - මවතසල
I  පනතයඑච.එන දහමපත017995538

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - නවඋල
I  පනතයඑච.එම.එසස. උඩගම028220539

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණ
III  පනතයසජ.ජ.ප.ස. කමවර055889540
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයට.එම.බ.එම. සතනනසකරන063770541

මහවපල ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපගලසගගලල

පධවන සගගඩනපගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(මහනවර 1) - මහනවර
II  පනතයඊ.එම.සක. ඒකනවයක006857542

පධවන සගගඩනපගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(මහනවර 1)-මහනවර

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඑම.සක. ගරඹසගදර011645543

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපගල මහවපල ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපගලසගගලල
III  පනතයසක.එම.එන.ප. කරසසහ053630544

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපගල
III  පනතයඑසස.බ.එම.එන.සක සපගලසකගටව058768545

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසලසවල දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඑම.ප. මහගලවතත009303546

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසලසවල
I  පනතයආර.ජ.එන.එච. වසජරතන017255547

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණලගල දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඒ.එම.එසස.එසස.ඒ.එච. සගසසස කමවර023197548

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමව
I  පනතයඑසස.එම.සජ.ප. වසජරතන011730549
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඒ.ජ.එන. දරශන මය018604550

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
II  පනතයඩ.එම.එන.ප. දසනවයක031277551

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයසජ. එම. ඩ. ජ. ජයසරය052458552

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතසතගට පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයසක එම සක ඩ කමවරසසහ006068553

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
I  පනතයඑල.එම රනසකගතසග020267554

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතසතගට
III  පනතයජ.බ.ඊ.සජ.එම.එන.එසස. ජයසනදර044952555

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උකසවල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
I  පනතයඑසස. සසසනවරතන024264556

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උකසවල
III  පනතයඑසස. සසනතරන046089557

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතසතගට
II  පනතයබ.එම.එන.සක. බසසනවයක010592558

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතසතගට සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
I  පනතයඩබ.ජ.එසස.එසස වසලසගගඩ016147559

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
III  පනතයආර.එම.එසස.ඩබ. රතනවයක048016560

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයජ.ජ.අය.ඩ. පයදරශන026810561

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
I  පනතයඑසස.ආර.එම.එසස සසසනවනවයක031393562

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
III  පනතයඑම.ඒ. ලයනසග047203563

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසලසවල
I  පනතයසක.ජ සසවරණලතව011806564

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසලසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
II  පනතයඩබ.එම.ඒ.ජ.සක.ඩ. ජයතලක015322565

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ලගගල - 

පලසලගම
I  පනතයසජ.එම.ප ජයසරය018562566

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ලගගල - 

පලසලගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලගමව
II  පනතයඊ.ජ.සජ.ප ආරයරතන020986567
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසලසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය (දව නපගම 

අසශය) - දඹලල
I  පනතයසක.ජ.ජ.ප.සක සසරරජන017638568

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දව නපගම 

අසශය)-දඹලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසලසවල
I  පනතයඒ.ඒ. නනදව මවලන030550569

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
II  පනතය ඩ ජ එච එසස මහනදරතන003607570

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
I  පනතයඊ.එම.එම.ජ.එන කමවරහවම027521571

මව/කසසතසදව වදජවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
II  පනතයආර.එම.එන.ප.සක. රණතසග025036572

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල මව/කසසතසදව වදජවලය - මවතසල
III  පනතයඑච. එම. ඉනදවමපණසක033353573

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල මව/කසසතසදව වදජවලය - මවතසල
I  පනතයඑම.ට සසවරණලතව017621574

මව/කසසතසදව වදජවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
II  පනතයආර.ස.එම. රජගමව027145575

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපගල
I  පනතයඑච.එම.එසස. සරරහණ015972576
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
I  පනතයඊ.ජ.ව. සරරහන020487577

කලවප  නසයරජජ වන සසරකෂණ 

කවරයවලය-රතනපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඒ.ජ.ප.එසස. ගණවරධන008407578

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර කලවප  නසයරජජ වන සසරකෂණ 

කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයසජ.ආර. මවධව046621579

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඑන.එම.ය. සහසමමවලව010673580

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - උකසවල
I  පනතයඑම.ජ. සකගසසතව031300581

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උකසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයසජ.එම.ඒ ජයසනදර035266582

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උකසවල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයය.සක.ස.සක. දසවනවයක007004583

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයජ. ජ .ප .එන. නසරරෂණ038036584

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - උකසවල
II  පනතයඒ.එම.ජ.එම. එදරසසහ043935585
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපගල
II  පනතයඑච.සක.එල.එසස. ගණරතන002452586

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටවතත
III  පනතයසක.එම.එසස.ඩබ.ඒ.එසස.සක. 

සලවසල
063720587

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටවතත
III  පනතයජ.බ.එම.ආර.ප. මපණසක013762588

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටවතත පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයඒ සක එන නලමණ063714589

කරණලගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය-කරණලගල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයසක.එච. ගමසග007469590

සමපකවර සසසවක සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 

03

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
III  පනතයඅය.එම.එසස.සජ. ඉලසසකරන010735591

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සමපකවර සසසවක සකගමෂන සභවව - 

සකගළඹ 03
I  පනතයසක.ඩබ.ඩබ.ජ. කමවරසසහ025608592

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල කරණලගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඊ ඒම සක එසස එදරසසහ030014593

දසව වන නළධවර කවරයවලය-කරණලගල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඅය.එම.ඩ. ඉලසසකරන034657594
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහගරණ
I  පනතයඩ.ප.ය. සකගතලවවල012621595

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහගරණ මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.ප.එසස. අමරතසග019402596

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක එම එසස ඩබලව කරපප025504597

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයසක.එම.එන. කරණවනවයක044784598

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගම
II  පනතයඩබලව.සක.ව.ස කලජවන002781599

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවව
I  පනතයආර.ඒ.ස.ස කමවර004014600

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය-බතතරමලල

පවසදශය  සලකම කවරයවලය - කසරයනගර
II  පනතයඑසස. ශසරරම035520601

පවසදශය  සලකම කවරයවලය-කසරයනගර සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයප. නශවනතන056140602

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - නලලර
I  පනතයසක. නරනදර023088603
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නලලර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑසස. වවරන055339604

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලකවමම 

උතර
II  පනතයඑම. සබවෂසහරන009070605

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලකවමම 

උතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයට. පහරත056933606

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නලලර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පචචසලයපලසලය
I  පනතයඑසස. සදවකරන022436607

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනගචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - නලලර
I  පනතයසක. මයතන025159608

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-පචචසලයපලසලය

දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනගචච
I  පනතයඒ. සරජඇසලරසයසස032382609

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - යවපනය
II  පනතයඑසස. තරමලර004316610

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යවපනය දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
III  පනතයට.එම. පයතරශන056020611

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

කරණලගල
I  පනතයඑසස.ප.ඩ.ඒ.එන. සසරමතලක019153612

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමල
III  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ. හනසකනද053828613

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණලගල සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඩබ අය. සඳමවල004381614

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ගමසපගළ මලක සරරහල - ගමසපගළ
I  පනතයසජ.එම.ස ජයසරය030238615

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණලගල
III  පනතයසජ.එම.ඒ.එසස.එසස. ජයසරය037141616

ගමසපගළ මලක සරරහල-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
II  පනතයඑම.ප.ප.එසස. ආරයවසශ041581617

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවගතසතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
I  පනතයඑච.එම. සහසරත008091618

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-ඉගනමටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවගතසතගම
III  පනතයඑන එම ප එසස රතනසසසකර013873619

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

ඉගනමටය
I  පනතයඑච.ඒ.ඩ. පයනගන032102620

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-යවපනය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය
II  පනතයඑසස. සවවජන011869621

2016/02/22 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

යවපනය
III  පනතයආර. සසරන035577622

2016/02/22 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-යවපනය සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය
I  පනතයඒ. බවසසකරන022050623

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

දසසතක කමකර කවරයවලය - යවපනය
II  පනතයඑසස. අරහරන024613624

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-යවපනය සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය
II  පනතයඑන. මරගනවදන022700625

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

දසසතක කමකර කවරයවලය - යවපනය
III  පනතයප. නශවනතන053927626

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලකවමම 

දකණ (උඩවල)

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය
II  පනතයඑසස. සසනතරන010286627

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලකවමම 

දකණ (උඩවල)
III  පනතයඑසස.ඒ. වජයකමවර053935628

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල වකමශලව ම.ම.වදජවලය - කරණලගල
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ඩ. වකමසසහ.017148629

වකමශලව ම.ම.වදජවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
II  පනතයඩ.සජ.ජ.ආර.එන.එච. දසවනවයක030142630
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක ධවර කවරයවලය-යවපනය යවපනය ශකෂණ සරරහල - යවපනය
II  පනතයසක පරමවනනදම021784631

යවපනය ශකෂණ සරරහල-යවපනය දසසතක ධවර කවරයවලය - යවපනය
I  පනතයසක. බවලසනදරම061420632

සදලසකවව ම.ම.වදජවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
II  පනතයඑච.ප.එම.ආර. පෂසපකමවර033520633

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවපරටය සදලසකවව ම.ම.වදජවලය - කරණලගල
III  පනතයඩබ.ප.ඩ.එන පතරණ043552634

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවපරටය
III  පනතයඑසස.එම.එන.ය. සසසනවනවයක045590635

මලයසදව බවලකව වදජවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
II  පනතයඩ.එම.ඒ.ප. දසවනවයක008707636

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-කරණලගල මලයසදව බවලකව වදජවලය - කරණලගල
II  පනතයඒ.එම.ඩ.එසස. අසබසකරන016400637

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

කරණලගල
III  පනතයඑච.එම.එසස. සහසරත016660638

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නපසගනහර

නකකවවතත ම.ම.වදජවලය - කරණලගල
II  පනතයආර .සක. එම. ස. එන. 

කරණවනවයක
007886639
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නකකවවතත ම.ම.වදජවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නපසගනහර
III  පනතයඒ.ඒ.එසස. මපණසක034685640

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකගටව නවරමමල මයරපවද ම.ම.වදජවලය - 

නවරමමල
II  පනතයඑන එම ඒ සක නවරවයන002051641

නවරමමල මයරපවද ම.ම.වදජවලය-නවරමමල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකගටව
II  පනතයඑසස. එම. එම. එන. සසසනවනවයක032634642

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-සපදර තඩව

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

යවපනය
II  පනතයඑසස. උමවකවනදන015637643

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-යවපනය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

සපදර තඩව
II  පනතයඒ. තයවලන018546644

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකගටව වවරයසපගළ ශ සමසගල ම.ම.වදජවලය - 

වවරයසපගල
II  පනතයඩ.එම.ස.සක. දසවනවයක008083645

වවරයසපගළ ශ සමසගල 

ම.ම.වදජවලය-වවරයසපගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකගටව
III  පනතයආර.එම.ස.ප. රවජගර033028646

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයසක.ඒ.ප. කවසචනව010613647

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
I  පනතයඑම.එම.ඒ. සපගඩමපණසක018458648
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඑසස.ඩ. දමයනත මවලව046678649

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය 

(බජ හව සරරපණ) - නකවපරටය
II  පනතයඑසස.එච.එසස. තරසග006319650

කවරමක වදජවලය-වවරයසපගල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයසක.සක.ප.ට. සකගටවල018764651

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය 

(බජ හව සරරපණ)-නකවපරටය

කවරමක වදජවලය - වවරයසපගල
I  පනතයසක.එම.ට.බ. කරණවනවයක051251652

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණලගල

කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයආර.සක.ස ජයරතන017870653

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඑෆස.එෆස.එම. අනසවර021048654

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඑම.සක. මවනනපසපරම041807655

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණලගල

කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයඑම.ඒ.ස. බණඩවර023148656

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයජ.බ.ස. කමවර041866657
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණලගල
III  පනතයආර.අය.බ.ව. රතනමලල048219658

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

උතර මපද පළවත නසයරජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයය.එල. නනදන015331659

උතර මපද පළවත නසයරජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-අනරවධපර

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයට.එම. පයදරශණ019450660

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
II  පනතයඑසස.ඩ.ඩබ.එච.එම.ආර.ජ.සක. 

සරයරතන
008677661

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමව
III  පනතයට.ඩ.ජ.එල. ගණපවල027533662

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඒ.ඒ.එසස. සපසමතලක042153663

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවනයව උතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

වවනයව
III  පනතයඑසස චනදපවලන019254664

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-වවනයව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවනයව 

උතර
I  පනතයසක. වජයකමවර025521665

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණලගල කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
II  පනතයප.එච.ස.ය. කමවර025581666
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඑම.ඩබ.සජ.සක. දයවරතන033786667

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයවය.එම. ඥවණවත041316668

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණලගල

කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයඑසස.බ.ඒ.එසස. රසජන002146669

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 23)

-කරණලගල

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඑසස.ඊ.එසස.ඒ.එම.සක.එල. සබසසහ016329670

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණලගල

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 23) - 

කරණලගල
I  පනතයඑන.එම. කරණවරතන මපණ සක033382671

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඩබ.ඩබ.ස.ඒ. වරණසරය044032672

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවනයව දකණ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

වවනයව
I  පනතයබ යසවත008520673

දසසතක සලකම කවරයවලය-වවනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවනයව 

දකණ
III  පනතයඑසස. අරහරන047095674

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක සලකම කවරයවලය - වවනයව
III  පනතයඩ.ආර. ලසගවදරන047912675
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඩබ.ඩ.එච. වසජනවයක006336676

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඩ.එම.එල.ආර. කමවර041959677

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටය
I  පනතයබ.එම. ගණරත මපණසක008344678

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එච. සපසරරව018954679

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එසස. මලකවනත019517680

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවසසසපගත
II  පනතයආර.සක.ස.ඩ. සමරතසග024200681

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවසසසපගත කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
III  පනතයඑසස.එම.අය.ය. සමනකමවර045587682

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපගලගහසවල
II  පනතයට.එම.ස. මවරසසහ022231683

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපගලගහසවල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයආර.ඒ රසජන027503684
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණලගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඒ.ආර.එල.ප. අතපතත010588685

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කවරයවලය-කරණලගල

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඒ.එම. කලජවනවත012218686

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - පනනල
I  පනතයප.ඩ.එසස. මවලන010169687

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
II  පනතයය.ඒ.එසස.එම. සපසරරව020937688

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කරණලගල දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයආර.එල. ශරවන සමරතසග033538689

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවතගම සපගලසස අධකවර කවරයවලය - කරණලගල
III  පනතයඑසස අය අයන කමවර033936690

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවතගම
III  පනතයඑම.ඩ.සක නලකෂ045852691

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණලගල දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඩබ.එම.අය. වකමසරය013037692

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
II  පනතයඩ.ට.එම. අමරසකරන013073693
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.එම.එච. රණසසහ013619694

වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණලගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඩ.එම.ඩ ජනකවනත කමවර024114695

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල වයඹ පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයසක.ප.ප.ඩ. කරණවනවයක042232696

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඒ.ඩබ.ප.සක. බණඩවරනවයක045263697

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කරණලගල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
I  පනතයසක.ඒ. කෂවනත018152698

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයඑසස.එන.අය.ඩබ.එම.ය. 

ඉලසගසකරන
025056699

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඑච.එම.ඩබ. සරරහන040689700

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණලගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයප.එම.සක.එසස ජයසනදර007793701

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
I  පනතයප.ජ.ඒ.එසස. කමවර027491702

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණලගල
I  පනතයඑසස.වය. රශසමණ044196703
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවසසසපගත ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඒ.ව.එන.බ. අසබරතන005020704

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසනවතත කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
III  පනතයඕ.ප.එම.එල. සහසමලතව005625705

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඒ. නවනවයකකවර007966706

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවසසසපගත
II  පනතයඑසස.එම.සක මපණසක027971707

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කරණලගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසනවතත
III  පනතයසජ.එම.ස.එල. ජයවරධන054203708

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණලගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයඩබ.ප.ඩබ.ස. කමවර017174709

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණලගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඑම.ප.ප.ප. රමජලතව027136710

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඑම.ජ.ජ.ඩ. කමවර045139711

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපගලගහසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවව
II  පනතයඑන.ඒ.ඒ.එන. සරසසසන008656712
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපගලගහසවල
I  පනතයසක.ව.ඩ.සක. වතවනසග024774713

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
III  පනතයඩ.ඩ සරයබණඩවර058438714

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
III  පනතයඩ.එම.සජ. කමවර062394715

කවරමක වදහල-කලයවපටය-නපසගනහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
I  පනතයඑම.එම. සක.ය.එසස. මණසසහ016050716

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

කවරමක වදහල - කලයවපටය-නපසගනහර
II  පනතයඅය.ජ.එන. කමවර017546717

සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නපසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නපසගනහර
I  පනතයඊ.එසස.ප.ප. ඉලසගරතන006895718

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නපසගනහර

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නපසගනහර
II  පනතයඩ.ප.ස. ධරමසර008001719

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 23)

-කරණලගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණලගල
II  පනතයඒ.එම.ඩ. රපසසහ002622720

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණලගල

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 23) - 

කරණලගල
I  පනතයඒ.එම.ඩ. සහසරත014900721
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
I  පනතයය රවජසසහම012250722

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයආර.ඒ.එම. රණසසහ012526723

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස
I  පනතයසක.ඩ. මවලව රසජන032754724

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑල.එල.එන. ලයනවරචච047457725

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑම.ඩ.එන. සහසමවල007751726

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකරරසළස-මහනවර

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.එල.ආර. සරසසසන017772727

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකරරසළස - මහනවර
II  පනතයප.ජ.ඒසස.ඒ.සක. අභයසකරන034330728

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 තපපපල සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
I  පනතයඑන.ඊ.එච. ජයසරය006707729

මහ සරරහල-මහනවර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඩබ ව ඩ ඵන ලකමවල012742730

තපපපල සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 මහ සරරහල - මහනවර
II  පනතයඑම.ජ.අය. කමවර038672731
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලගලල පනනවල අල අනවථවගවරය - රඹකකන
I  පනතයජ.එම. රණසසහ005426732

පනනවල අල අනවථවගවරය-රඹකකන පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
II  පනතයසක.එම.ජ.එසස. ඩයසස019865733

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඒ.එච.එම. ශයවණ මපණසක023154734

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලගලල
I  පනතයසක.සක.එසස. ඉනදනවත034688735

නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය-මහනවර ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
III  පනතයසජ.ඩබලය.ජ.සක.ප. සසසනවධර056315736

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවල
II  පනතයආර.එම.එන.එන. රතනවයක008447737

කවරමක වදජවලය-පවතදමබර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
II  පනතයඩ.එම.ප.සක. දරවඩකඹර009788738

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය කවරමක වදජවලය - පවතදමබර
II  පනතයඊ.ජ.එසස. අයරවසගන011064739

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලගලල කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඅය.ජ.එන. සරවර035554740

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලගලල
III  පනතයජ.ජ.ය.එල.සක. සමරවරධන045560741
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයප.එම.එච.එසස. පතරවජ011029742

2016/04/27 දන සට 

කයවතමකය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑච.එල.එම. ආරෆස018921743

2016/04/27 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර
I  පනතයඩබ.ඩබ.එන.සක. පටවල025154744

2016/04/27 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
II  පනතයට.එම.ඩ.ඩ. තඹවට042144745

2016/04/27 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනරරව
I  පනතයඑන.ප. ජයසකගඩ005535746

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනරරව

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයසක.ජ.එම.එම. කමවර011113747

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

මහ සරරහල-මහනවර සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයජ.ස. පතරණ013930748

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ සරරහල - මහනවර
I  පනතයප.එම.එසස.ඩ. කරදසවල024423749

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයජ.ඒ.සජ. රණසසහ014778750

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඒ.ජ.ස. කමවර019108751

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර මහ/ශ රවහල මහව වදජවලය - මහනවර
I  පනතයඒ.ජ.එම කසමලතව021390752

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

මහ/ශ රවහල මහව වදජවලය-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඩ.ජ.සක මලලකව030733753

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
III  පනතයප.ව.ස.ආර. ගණවරධන006959754

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

මහ සරරහල-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකරරසළස - මහනවර
I  පනතයඒ.එසස මහවතවන009193755

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට මහ සරරහල - මහනවර
II  පනතයඑච.එම. සදරශන බණඩවර016914756

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකරරසළස-මහනවර

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයඩ.එම.එසස.ඩ.සක. දසවනවයක035882757

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ/ධරමරවජ වදජවලය - මහනවර
II  පනතයආර.ඒ.ස.ප. රණසසහ020363758

මහ/ධරමරවජ වදජවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
III  පනතයඒ එල අඹවතත032909759

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයආර. එම. එච. බ. මවනසදනය044766760
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර මහ/ධරමරවජ වදජවලය - මහනවර
III  පනතයවය.සක.එන.ප.සක. යටවපලල004252761

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කණඩසවසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
I  පනතයඩබ.එච.ආර.එසස. සසරමසර019437762

මහ/ධරමරවජ වදජවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කණඩසවසල
II  පනතයඩ.එම.ජ.ට.බ. දසවනවයක033342763

මහ/ධරමරවජ වදජවලය-මහනවර මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනරරව
III  පනතයඒ.ජ.ප. දලරකෂ033971764

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනරරව

මහ/ධරමරවජ වදජවලය - මහනවර
III  පනතයඑන.එච.එම නසරරෂ053616765

වගණන උප කවරයවලය (කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව)-සපරවසදණය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඩ.එම.සක.ජ.ය.එම. දසවනවයක013016766

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර සහකවර කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

කණඩසවසල
I  පනතයඑසස.ඩබ.එම.සක.එසස.සක. 

වකමසසහ
019882767

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-කණඩසවසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබර
III  පනතයඩ.එම.බ.ට.බ බලතවතත034830768

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර වගණන උප කවරයවලය (කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව) - සපරවසදණය
III  පනතයසක.ආර.එන.ට.බ. සකගසසවතත045746769

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ/කසසසවඩ වදජවලය - මහනවර
II  පනතයඩ. ප. සකරදවසගගඩ008304770

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

මහනවර
I  පනතයඑසස.ඩබ. නලමණ022551771

මහ/කසසසවඩ වදජවලය-මහනවර සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයට.ජ.ජ.ඩ. මවලන032345772

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයසක.ජ.එසස. සඳනවයක035169773

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනරරව

දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එච. පතසබරය011008774

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනරරව
II  පනතයඑන.ඒ.එම.ඒ. සසසනවරතන041116775

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පජවපටය මහ සරරහල - මහනවර
I  පනතයඑන. ඩබ. අමරසසහ005507776

මහ සරරහල-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පජවපටය
II  පනතයඩබ.එම.ස. වරසකරන053598777

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනරරව

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයඊ.එම.එසස.සක ඒකනවයක008821778
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනරරව
II  පනතයඑච.ස. කනනනගර028377779

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
II  පනතයසක.ජ.ස. කඩවගමසග005662780

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
II  පනතයප.ඩ.ට. පදමලතව019689781

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ සරරහල - මහනවර
II  පනතයඑසස.එම.ප.ට. සමරසකරන024197782

මහ සරරහල-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයඩ.එම. ලලවවත057576783

මධජම කළවප කමකර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
I  පනතයඊ. වරපසපරම033627784

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට මධජම කළවප කමකර කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයස.සක. රතනතලක034673785

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-මහනවර

මහ/පෂසපදවන බවලකව වදජවලය - මහනවර
II  පනතයස.ට. සමනරතන023219786

මහ/පෂසපදවන බවලකව වදජවලය-මහනවර කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයඑච.එම.එසස.සක. සහසරත036186787
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හතරලයදද ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයඑච එම එම සහසරත005268788

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඅය. ජ මවසනල මයරන021825789

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - හතරලයදද
II  පනතයඩබ.එම.එන. වසජසසහ036004790

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදදමබර මහ සරරහල - මහනවර
II  පනතයසක.ය.ආර.එසස. සපසමරතන020433791

මහ සරරහල-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදදමබර
II  පනතයබ.ඒ. අසශරකව054496792

බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මපදදමබර
III  පනතයඩ.එන.බ. වරසකරන033858793

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපදදමබර බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය - සපරවසදණය
III  පනතයආර.ඩබ.එම.එසස. චනදලතව063716794

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවල
III  පනතයඑෆස.එච නසවර027252795

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණ
III  පනතයඒ.ඒ.එෆස. රසසනයව047998796
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-කණඩසවසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
I  පනතයඑච.එම. චනදව ජයමපණසක018026797

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කණඩසවසල
III  පනතයඑසස.එන. කලනසරය053409798

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඩ.එන. මතකමවරණ006420799

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
II  පනතයඩබ.ජ.ආර. ශයවලතව021860800

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
III  පනතයඑම.ඒ.ස. සරණකව063684801

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
II  පනතයසක.එච. රණසසහ018903802

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මහනවර
III  පනතයඩබ.ට පදමණ034090803

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
I  පනතයඩබ.එම.ඒ. වනසසහ028618804

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයට.එම.ට.ඩ.එසස.ට. බණඩවර032259805
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-මපදදමබර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයඑච.ඩ.එසස. ජයසසහ016766806

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර දසව වන නළධවර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. සපසරරව018439807

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මහනවර ශකෂණ සරරහල - මහනවර
I  පනතයසක.එම.ආර. පදමසර019736808

ශකෂණ සරරහල-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - මපදදමබර
II  පනතයබ.ජ.එම. ජයතලක056474809

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය ගමසපගළ මලක සරරහල - ගමසපගළ
II  පනතයජ ඒ එන ප කමවර016001810

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ/කසසසවඩ වදජවලය - මහනවර
I  පනතයඊ.එම.එන.ඒ. ඒකනවයක028340811

මහ/කසසසවඩ වදජවලය-මහනවර සරමවසවර බණඩවරණවයක ළමව සරරහල - 

සපරවසදණය
II  පනතයඑම.ජ. මලලකව031912812

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඟඟ ඉහළ 

සකරරසළස

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඅය.ජ.ප.ප. ගණසසසකර038623813

ගමසපගළ මලක සරරහල-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඟඟ ඉහළ 

සකරරසළස
II  පනතයඩබ.ය. වජයවරධන041731814

සරමවසවර බණඩවරණවයක ළමව 

සරරහල-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑසස.එම.එසස. ජයමපණසක060281815
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
II  පනතයඑසස.ආර.සක. ඒකනවයක018122816

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඊ.ජ.ට.ඩ. කමවර046260817

කවරමක වදහල-බදලල නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

හසලක
III  පනතයබ.ඒ.එම.සජ.ඩ. සබරසපසගදර034041818

නසයරජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-හසලක

කවරමක වදහල - බදලල
III  පනතයඩ.එම.ඩබ.ය.බ. දසවනවයක034826819

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබර
I  පනතයඩබ. එම. ට .බ. වකමසසහ013793820

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයසක.ට.එම.සක.සක. තසලරතන053792821

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
I  පනතයඑම. අසගමමන003645822

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයසක. සක. ජ. ප. ඩ. මපණසක034252823

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයට.එසස. රතනවයක020321824
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
II  පනතයය.එම.ප.බ. උඩසගදර022049825

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසන
I  පනතයඑසස.ප. සසසනවනවයක018157826

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - පජවපටය
III  පනතයසක.ඡ.ආර. කළගලල045417827

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පජවපටය සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයට.එම.එන.එසස. කමවරහවම046947828

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනරරව
II  පනතයසක.ප.එන. සකගඩතවකක013984829

මධජම පළවත නසයරජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනරරව

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයආර එම ඩ එසස සක රතනවයක031671830

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයඩ.ආර.ප.ප. දසනවයක018779831

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයඑසස.එන. සමරසකරන027472832

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
I  පනතයඑසස. එම. ඩ. සනලම022668833
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර මහ සරරහල - මහනවර
II  පනතයඑච.ඒ.ජ ජයවරධන023012834

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසන
II  පනතයඩ.ස. වදරසසහ024752835

මහ සරරහල-මහනවර සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයඑසස.ස.එසස. පදපකව060516836

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
II  පනතයඑච.එම.එච. සහසරත015161837

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඩබ.ආර.එම.එම.ජ. රතනවයක022854838

බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය-සපරවසදණය

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
I  පනතයඑච.එම.අය.ඒ.සක. සහසරත008757839

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

බජ සහතක කරම හව පපලලට සසරකෂණ 

මධජසසථවනය - සපරවසදණය
II  පනතයඉසසඩ .ඉසසඩ. ෆවස021256840

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඩබලව.එම.ආර.එන. අලවහවසර002143841

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
I  පනතයස. ගමසග028353842
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහපට
I  පනතයඩබ.ඩබ.ඩබ.එම.එසස.සක. 

වසජසරය
019327843

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහපට දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයසක.ආර.එම. සපගඩමපණසක032291844

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑම.ඩබ.සක.අය. මඩහසපගල009416845

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

මහ සරරහල - මහනවර
I  පනතයඑම. ඒ .ප .සක. සකරදවසගගඩ013914846

මහ සරරහල-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඑච.ජ.එල. රතනවර053491847

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
II  පනතයඩබ.ප.සක.ඩ සසසනවරතන009015848

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගමසපගළ
II  පනතයඩ.ප. උඩසගදර035133849

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඟඟ ඉහළ 

සකරරසළස

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගමසපගළ
II  පනතයඑම.ප. සපරදදවල011190850

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඟඟ ඉහළ 

සකරරසළස
I  පනතයඑසස.එම.ඩ.ආර.සක සසනවරතන023410851
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

කමකර කවරයවලය - ගමසපගළ
II  පනතයඩ.එම. චනදපවල007104852

කමකර කවරයවලය-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
I  පනතයඑම .එම. ආර. නනදන024020853

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
I  පනතයඩ. එල. ස. සරරහන002800854

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
II  පනතයඩබ.ප.සක. සපරසකගටව020092855

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයආර.එන.ඒ.එම.ය.එසස.සක. 

වරකවසගගඩ
027032856

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - උඩදමබර
III  පනතයට.එම.ජ.එල.ඒ. සතනනසකරන034262857

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-උඩදමබර

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයඑන.ඩබ.ඒ.එම.ට.එම.එන. 

අධකවරම
037085858

කමකර කවරයවලය-ගමසපගළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
II  පනතයආර.එම.එසස. රතනවයක මපනසක020612859

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

කමකර කවරයවලය - ගමසපගළ
III  පනතයඩ.ජ.ආර.සක. රණසසහ056788860
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපගල
II  පනතයඑම.ප.ස.සක. ජයරතන046014861

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගම
III  පනතයඑච.එසස. මධවනත048979862

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටනවර
II  පනතයආර.එසස.ස. වසජතසග024338863

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑම.එච.ආර.  සමග සහගමඩ056565864

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනපලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයක
II  පනතයසක.ඒ.ය. පයමවල015693865

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනපලල
I  පනතයබ.ප.සක. බණඩවර022698866

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක දසසතක සලකම කවරයවලය - කලගලල
III  පනතයඒ.ඒ.එසස.එසස. ගණසසසන044277867

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බලතසකගහපටය

දසසතක කමකර කවරයවලය - කලගලල
III  පනතයසජ.එන.ට. ගණසසසකර016107868

දසසතක කමකර කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බලතසකගහපටය
II  පනතයජ.එල. සක. මපණ සක022713869
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලගලල
III  පනතයප.ජ.ස.සක. පරණගම038774870

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනපලල
II  පනතයප.ස.එසස. ධරමදවස041050871

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනපලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයක
II  පනතයසක.ජ.එල. රණරවජව051353872

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලගලල
I  පනතයඑම.ජ.ඒ. ඒකනවයක006669873

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනපලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයක
II  පනතයඑසස.ව. ජයසසහ012148874

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනපලල
II  පනතයජ.ජ.ආර.එසස. කමවර038630875

පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-රවනවපලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහඕවට
I  පනතයසජ.ඒ.එන. පෂසපලතව005255876

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහඕවට පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - රවනවපලල
II  පනතයසජ.එම. බනදලතව005547877

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කලගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. වසජසසසකර029238878
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කලගලල
III  පනතයජ.ඩ.එන. සරවර057179879

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කලගලල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කලගලල
II  පනතයසජ.එම. දලන011976880

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලගලල රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කලගලල
II  පනතයඊ.ඒ. ජයසසසකර016882881

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහඕවට
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ. පෂසපකමවර013905882

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහඕවට පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
III  පනතයඑසස.එච.ආර.එන හදනපතරණ053829883

පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-රවනවපලල

කමකර කවරයවලය - යටයනසතගට
I  පනතයඒ.ස. බණඩවර003605884

කමකර කවරයවලය-යටයනසතගට පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - රවනවපලල
II  පනතයවය.අය.එල. පදමසර040889885

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය-කලගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලගලල
I  පනතයඊ.ඒ.ය.සක. එදරසසහ006684886

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලගලල දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය - කලගලල
I  පනතයසක.එච.ප. සහසවවවතවරණ021807887
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බලතසකගහපටය
II  පනතයඩ.ආර.එල.ය.එම පයතලක025887888

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කලගලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කලගලල
III  පනතයඑන.ඒ.ඒ.අය. නශසශසක032287889

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බලතසකගහපටය

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කලගලල
III  පනතයඩබ.ඒ.ය. දලරකෂ045914890

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කලගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එසස. වකමආරචච013208891

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කලගලල
II  පනතයඑසස.ආර.ප.සක. වසජලතව028552892

භවණඩවගවර සමසහයම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 01

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයඑච.ජ. සසර022882893

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස. සසසනවරතන047477894

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලපටය
II  පනතයසක.ට.ආර. දයවලතව012981895

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලගම
I  පනතයඒ.අය.එන. සමරසසසකර022970896
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලපටය දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඊ.එල.ජ.එන. සසජවන025244897

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
II  පනතයආර.බ. ගයවන035966898

මව/ශවනත සරසවශසස වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගගඩ
II  පනතයසක.ආර.ඩ.ඩ.ඒ. රවජපකෂ005139899

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගගඩ මව/ශවනත සරසවශසස වදජවලය - මවතර
II  පනතයඑසස.ප වසජසසසකර008980900

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවලමබඩ කකෂකරම පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

සතලජජවල
I  පනතයඊ.ඒ.ස.ආර. චවනදන007024901

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවලමබඩ
I  පනතයඑම.ජ. කසමලතව019118902

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉමදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
I  පනතයට.ඩබ.එන.ප. මලකවනත019510903

කකෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-සතලජජවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉමදව
III  පනතයඑම.සක.ව. නවමල046179904

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව මවතර මහ සරරහල - මවතර
I  පනතයඒ.එච.ට.සක. සහසමලතව007739905
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතරලය පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
III  පනතයඩබ.ව.අය. පශවද043805906

මවතර මහ සරරහල-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අතරලය
I  පනතයඑල.ජ.එම. රණතසග044568907

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබපදදර මව/රවහල ම.ම.වදජවලය - මවතර
III  පනතයසක.සක.එසස.ඩ. සමනකමවර010152908

මව/රවහල ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබපදදර
II  පනතයසජ.ඩ. සනල024194909

මව/නවරනසදනය ම.ම.වදජවලය-කඹරපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගගඩ
III  පනතයආර එසස ජයවරධන024187910

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගගඩ මව/නවරනසදනය ම.ම.වදජවලය - 

කඹරපටය
II  පනතයසක.ආර. මලකවනත043232911

මව/රවහල ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගගඩ
III  පනතයඑච.ඩබ. වකමසසහ033829912

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගගඩ මව/රවහල ම.ම.වදජවලය - මවතර
III  පනතයඑසස ජ සක චනදමවල034819913

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර මව/සජවතව බවලකව වදජවලය - මවතර
I  පනතයප.එසස. හතරසසහ022396914
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මව/සජවතව බවලකව වදජවලය-මවතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
III  පනතයට.ව.ජ.සක. සසවවනද033959915

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඩබ.සක.ප. පයවදර034483916

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව, වගණන 

උප කවරයවලය-මවතර

මව/ශවනත සතරමසස උසසස බවලකව වදජවලය - 

මවතර
II  පනතයඑල.එම. වසජතසග011860917

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයට.එසස. ඉඳනල024971918

මව/ශවනත සතරමසස උසසස බවලකව 

වදජවලය-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඑසස.අය. ගලපපතත027507919

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව, වගණන 

උප කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඒ.අය.ට. පනවනද044669920

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදවනවර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර
II  පනතයස.එන.එසස. රපසසහ014045921

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

මව/ශවනත සතරමසස පරම වදජවලය - මවතර
II  පනතයආර ප රණවර025412922

මව/ශවනත සතරමසස පරම වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදවනවර
II  පනතයජ.ඩ.ස.එසස. සසසනවරතන032095923

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයඑසස.එම.ව.ඒ.එසස. අසබසසහ036799924
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මව/ශවනත සතරමසස පරම වදජවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඑම සමරසසසකර005117925

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර මව/ශවනත සතරමසස පරම වදජවලය - මවතර
III  පනතයප.ව.එසස පයදරශන044080926

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-කරනද පහලවපලල

මවතර මහ සරරහල - මවතර
II  පනතයඑල.ඩබ.සක. බණඩවර033747927

මවතර මහ සරරහල-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - කරනද පහලවපලල
II  පනතයසක.එෆස. අසබවකම050423928

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මවතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
II  පනතයප.ජ. චනදව018048929

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මවතර
I  පනතයඑච.ය. ජයලතව020001930

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයප.එසස.ඩබ. මතකමවරණ023188931

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

මවතර මහ සරරහල - මවතර
II  පනතයබ.එම.සජ. කමවර024979932

මවතර මහ සරරහල-මවතර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර
III  පනතයඒ.එල. චනදලතව044416933
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර කකෂකරම පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

සතලජජවල
I  පනතයප.ජ.ඒ. පදමණ019956934

කකෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-සතලජජවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
III  පනතයප.ඒ.එම. පයදරශන046517935

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයස. වරසසහ043871936

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
II  පනතයස.එච. රපසසහ050594937

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වපලගම සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයසක.ට. රණසසහ005529938

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - වපලගම
II  පනතයජ.ඩබ.සක.ඩ. රසජන013724939

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-මවතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
II  පනතයඩ.එච.සජ.ප සනධජව ලලතවසගන005226940

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඒ.එම.එන.එසස. අතපතත056601941

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඹරපටය සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයසක.සක.එසස. දලහවන018746942
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඹරපටය
II  පනතයසක.වය. රමජවත025041943

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
II  පනතයසක.ඒ.ඩ. නලනත023098944

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

මවතර
II  පනතයඒ.සක. චනදවන044216945

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස මව/ශවනත සතරමසස උසසස බවලකව වදජවලය - 

මවතර
III  පනතයසක.ඒ. ශසරරම005308946

මව/ශවනත සතරමසස උසසස බවලකව 

වදජවලය-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසස
III  පනතයඑච එල ශයවන034449947

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසගගඩ මව/ඌරසබගකක ම.ම.වදජවලය - මවතර
II  පනතයජ.ඒ. පයදරශන020908948

මව/ඌරසබගකක ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසගගඩ
II  පනතයඑච.සක.ප.ස ජයසසසකර036234949

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව දසසතක සලකම කවරයවලය - කලගලල
II  පනතයඩබ.ඒ.එන. වකමවරචච017268950

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
I  පනතයආර.එම.ප.වය රතනවයක020598951
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව දසසතක සලකම කවරයවලය - කලගලල
II  පනතයඑසස.එම.ස. මහරවන002296952

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
I  පනතයඑච.ජ. වජතව007155953

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-සකගටසපගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබපදදර
II  පනතයස.එම සවතතසසහ032881954

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබපදදර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

සකගටසපගල
III  පනතයසජ.ප. දමයනත034215955

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකගටසපගල කමකර වනශස චය සභවව(අසක 34) - 

සකගටසපගල
III  පනතයඑම අය අමරසසහ004300956

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 34)

-සකගටසපගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකගටසපගල
II  පනතයඒ.එසස.සක. කමලව015195957

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයය.ඩබ.ඒ.සක. ද සලවව016474958

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච034622959

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල
III  පනතයප. සක. එසස. ජයනත034858960
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
III  පනතයඑච.එම.එන. සහනනවයක055279961

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 09 වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.ආර.ප. නශවනත003399962

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරසප - 

සපරදදල

ගව/සවතලනඩසස බවලකව වදජවලය - ගවලල
II  පනතයඒ.එම.ස.සජ. අමරසසසකර003732963

ගව/සවතලනඩසස බවලකව වදජවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
II  පනතයසක.සක තෂවර011121964

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගම
I  පනතයආර.ඩ.ට. වජයසසසන017136965

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයජ.ප.ප.එන. ද සලවව018285966

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

09
I  පනතයඒ.එසස.එම. ඕවටමලල019490967

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ගව/මපවවල අමරසරය මහව වදජවලය - 

ගවලල
II  පනතයසක.ප.ය.අය. වජයවකම021226968

ගව/මපවවල අමරසරය මහව වදජවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරසප - 

සපරදදල
III  පනතයසක. මවලන031332969

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයආර.ඒ.ආර. පදමසල046356970
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපළණය
III  පනතයආර.එල අමරසසහ055693971

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය ගව/බලපටය සරවත ම.ම.වදජවලය - 

බලපටය
I  පනතයඑම.ඩබ.ඩබ. නනදන015251972

ගව/බලපටය සරවත ම.ම.වදජවලය-බලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
II  පනතයඑම.ඩබ. ඉනදසල035934973

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම කසසතසදව පරම වදහල - බදසදගම
I  පනතයඑසස. අසනරජව006027974

කසසතසදව පරම වදහල-බදසදගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගම
II  පනතයසක.එම. රණවර030168975

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගගඩ
I  පනතයසක.සක. වතවන016166976

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගගඩ ගව/ශ සදවවනනද මහව වදජවලය - 

අමබලනසගගඩ
I  පනතයට.එම.ආර.ජ. ද සලවව032096977

ගව/ශ සදවවනනද මහව 

වදජවලය-අමබලනසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
II  පනතයඑම. දලවන044989978

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවසගගඩ ගව/බදසදගම කසසතසදව බවලකව වදජවලය - 

බදසදගම
III  පනතයඑසස.එම.ස.ජ. සබසසසකර002708979
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගව/බදසදගම කසසතසදව බවලකව 

වදජවලය-බදසදගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවසගගඩ
III  පනතයඒ සක ඩ එම කමවරසග034360980

ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව,-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරසප - 

සපරදදල
II  පනතයය.සක.ය. සවරසගව003174981

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරසප - 

සපරදදල

ගව/මහනද වදජවලය - ගවලල
II  පනතයසක.එච.අය. ලකමවල014800982

ගව/මහනද වදජවලය-ගවලල ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව, - ගවලල
III  පනතයඩබ.එන. ද සලවව034874983

කරවපටය ශකෂණ සරරහල-ගවලල දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඩ.ස.ආර වසජවරධන041588984

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල කරවපටය ශකෂණ සරරහල - ගවලල
II  පනතයසජ. ස. සහටටආරචච042245985

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයඑන.එන. වසජසසහ012816986

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර
I  පනතයසක.ට.එන. පයසකව036695987

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
II  පනතයජ.ආර. සමනත003452988
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය ගර වදජවලය - බලපටය
I  පනතයඑන.එල. සකගඩකවර029762989

ගර වදජවලය-බලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
III  පනතයඑල.එල. සමනවවත037292990

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරසප - 

සපරදදල

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල
II  පනතයඑන.එල.ඩ. සමරසසහ014141991

වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-හලපවසතගට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරසප - 

සපරදදල
II  පනතයඒ.එල. පය සසසන014292992

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඑසස.එම. අලසහසනද020970993

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

හලපවසතගට
II  පනතයසක.එම.ජ.එම.ට. වවදජරතන031862994

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගම
III  පනතයසක.සක.එන. සචන055600995

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

යකකලමලල
II  පනතයඑන.ජ. පතමලතව020102996

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යකකලමලල දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයසක.සජ.ට. චනදවන034696997
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගරනවපනවල
II  පනතයඑච.ජ.අය. චවනදන005731998

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගරනවපනවල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

ගවලල
I  පනතයබ.එච.එම. රකලනත016419999

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-ගවලල දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයජ.සක.එන.එසස. සසනවරතන0180241,000

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල ශ ලසකව කකෂකරම වදජවලය - ලබදව
III  පනතයසක.ඒච.ඒල. ඉසරරෂව0034511,001

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකමමන දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඩබ.සක.ඒ. කශවනත0354891,002

ශ ලසකව කකෂකරම වදජවලය-ලබදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකමමන
I  පනතයඒ.ඊ.එන. මලකවනත0412891,003

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකමමන
III  පනතයඩබ.එම.එසස. වරසසහ0020431,004

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකමමන පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර
III  පනතයඑන.සක. මදනවයක0339831,005

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නයවගම
III  පනතයඩබ.එච.ප. වජයරතන0339801,006

Page 110 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නයවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටය
III  පනතයඑච.ඩ.ට. ඉනදන0420121,007

ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව,-ගවලල කරවපටය ශකෂණ සරරහල - ගවලල
III  පනතයසක ව ඩ පරසස0387691,008

කරවපටය ශකෂණ සරරහල-ගවලල ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව, - ගවලල
I  පනතයඑම.එච. සමගසහගමඩ0476601,009

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය කමකර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයඩබ.එල.ඒ. පයනතකව0209241,010

කමකර කවරයවලය-ඇලපටය සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයඒ.එම.ජ.ප. දපවන0307161,011

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටය
I  පනතයසක.ඒ. මවලන0327191,012

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
I  පනතයආර.එසස. සකගඩකවර0309141,013

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටය
III  පනතයඒ.ඩ.එසස. පදමකමවර0363771,014

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
I  පනතයසක.එසස. පයසගන0194921,015
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
I  පනතයඑච.සක. කසමවවත0260571,016

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
I  පනතයසක.ඒ.එසස. කලආරචච0251921,017

මහසමරදර  ශකෂණ සරරහල-ගවලල දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඩබලව සක ආර ඉනදකවනත0404451,018

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයය.ඩ.ස.ආර. සදශපය0408591,019

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය මහසමරදර  ශකෂණ සරරහල - ගවලල
I  පනතයඑච.ජ.එසස. අයරවසගන0413221,020

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබනසතගට
I  පනතයඑම එසස වනතව0326371,021

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබනසතගට සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයසක.එම.ට. ශජවමනත0347691,022

අලතගම මහව වදජවලය-අලතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබනසතගට
II  පනතයඒ.එච.ඒ පයසගකව0025721,023

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබනසතගට අලතගම මහව වදජවලය - අලතගම
II  පනතයජ.ඒ.ස. තෂවර0313571,024
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයප.බ. ඥවනරතන0082231,025

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයසක .ඩ. එච. නදශවන0140801,026

ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයබ පයරතන0157561,027

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර කළතර මහසරරහල - කළතර
II  පනතයඑසස. සසසනසහලතව0174211,028

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
II  පනතයඑච. ඩ.එම. සලවව0336321,029

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

කළතර මහසරරහල-කළතර සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
I  පනතයබ.ව.එසස. පනවනද0482151,030

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑච.එම.ප. වසජසසහ0494781,031

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහගරණ ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහගරණ
II  පනතයසක.ජ.ඩබ තලකරතන0067701,032

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහගරණ සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයප.ඕ.එන.වය. මණසසහ0267511,033

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහගරණ
I  පනතයඩබ.ආර.ඩබ.එම.එච.ආර.සජ. 

වරසරය
0340961,034
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදගඩමසගගඩ
I  පනතයඑම.ඩ.ආර.එසස. ගණතලක0104611,035

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයජ.එසස. දරසවසස0192991,036

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගඩමසගගඩ මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඕ. ව. ය. කමවරසර0339781,037

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඑම.එච.ආර.ඒ. ඉකරම0348351,038

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑන.ඩ. සනගරගලල0443121,039

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගඩමසගගඩ පවසදශය ව පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

සබරඹසවල
II  පනතයසජ.ඩ.එසස.අය. ජයසසහ0305791,040

පවසදශය ව පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-සබරඹසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදගඩමසගගඩ
III  පනතයප.ඩ.එන. පයනත0583121,041

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - මලලනය
I  පනතයප.ඩ. අසබසසහ0026411,042

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.එසස.එන. සපසරරව0086141,043
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම  කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-මලලනය

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයආර.ඒ.ට.සක.සක. රතනවයක0122841,044

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය) - සකගළඹ 10
III  පනතයබ.ඩබ.ඒ.ආර. සසසනවරතන0021931,045

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-කළතර ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය - කළතර
I  පනතයඑසස. තලකරතන0060701,046

ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය-කළතර මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.සක. ඉනදවන0089341,047

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර
I  පනතයඩ. ස. සක. කරපප0092591,048

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය)-සකගළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයජ.ඒ.එසස.එසස.එල. කරණවරතන0515141,049

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර
I  පනතයට.ප.ප. පනවනද0060481,050

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
II  පනතයඑච.එම.එන.එසස. සහසරත0211851,051

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලතසසහල වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.ඩ.එසස. චනදන0311461,052

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
III  පනතයඩ.එම.එසස.එසස. දසවනවයක0460561,053
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලතසසහල
III  පනතයඑච.එසස.ප. කමවර0621021,054

ගවන සසසවව අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කළතර
I  පනතයසක.ට.ප.එසස පනවනද0039721,055

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගඩමසගගඩ මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයට.එසස. මලකවනත0099741,056

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ගවන සසසවව අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසක.ස.එෆස. අමරසසහ0169201,057

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදගඩමසගගඩ
I  පනතයඑම.එච. සපසරරව0191281,058

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑම.එසස පරසස0027031,059

පවල සසගඛජ කවරයවසශය-සකගළඹ 10 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර
I  පනතයසක.බ.ස. කරපප0116011,060

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

පවල සසගඛජ කවරයවසශය - සකගළඹ 10
II  පනතයඩ ආර අය පරසස0158181,061

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.එල.ආර.ඩබ. සපසරරව0134991,062
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඑම.ආර.එම. දලහවන0140721,063

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයසජ.ඒ. නනදවවත0305511,064

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-සබරවල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.එම.එෆස. නසසරත0321671,065

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - සබරවල
III  පනතයඩ.බ.ස. රවජපකෂ0482901,066

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉසගරය රවජකය වදජවලය - සහගරණ
II  පනතයඑච. ඒ. ඩ. දලරකෂ0025731,067

රවජකය වදජවලය-සහගරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉසගරය
III  පනතයඑම.ඩ.ට. දයවසගන0337831,068

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉසගරය රවජකය වදජවලය - සහගරණ
II  පනතයබ.එම.ව. චවනදන0232851,069

රවජකය වදජවලය-සහගරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉසගරය
II  පනතයඑසස.ඒ වලකසසහ0282501,070

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - මතගම
I  පනතයඑසස. මවගට0093311,071
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-මතගම

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර ම.ම.වදජවලය - 

මතගම
II  පනතයප.ඩ.අය.ප. සවදසගදර0204251,072

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර 

ම.ම.වදජවලය-මතගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතත
II  පනතයඒ.ඩ.වය.ඩ අතසකරරල0322941,073

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම බණඩවරගම ම.ම.වදජවලය - බණඩවරගම
II  පනතයසක.එම.එසස. සමරසසහ0141521,074

බණඩවරගම ම.ම.වදජවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයඑල.එච.ඒ.ආර. චනදලතව0232661,075

මපතවරණ සදපවරතසමනතව-රවජගරය අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑන.ඩ යවපව0042941,076

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල මපතවරණ සදපවරතසමනතව - රවජගරය
II  පනතයඑසස.ව.ඒ.ට.ස. ආරයතසග0068421,077

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
II  පනතයඑසස.ස. ගයවත0106421,078

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-කළතර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඑච.ඩ.ස. පෂසපලවල0130131,079

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවල
II  පනතයජ.එච.එසස. උදයනත0159441,080

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර
I  පනතයඑම.ව.ඩබ.ආර. සලවව0215031,081
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ සමසගල පරම වදජවලය-පවනදර ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය - කළතර
III  පනතයවය.එම.ආර.එසස.වය බණඩවර0135371,082

ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය-කළතර කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
II  පනතයඑච.ඒ.එන.ඩබලව. කමවර0252801,083

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ශ සමසගල පරම වදජවලය - පවනදර
I  පනතයඩ. බලතසසහලසග0362091,084

සරවබද අධකවර කවරයවලය-කළතර කළතර මහව වදජවලය - කළතර
II  පනතයඑච.සක.එසස. චනදලතව0197671,085

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඊ.ව.ඩ සලවව0309871,086

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

කළතර මහව වදජවලය-කළතර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
III  පනතයඑන.එන.එසස. තවසබව0343701,087

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කළතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසජ.එෆස.එසස.ස. සෆගනසසසකව0482091,088

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - කළතර
III  පනතයට. අමරතසග0557751,089

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

පළතර සභරග පරසයෂණ හව සසවරධන 

මධජසසථවනය-සහගරණ

දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
III  පනතයඩ.ප. අසබගණවරධන0093991,090
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර පළතර සභරග පරසයෂණ හව සසවරධන 

මධජසසථවනය - සහගරණ
III  පනතයඩ.එන.සක. ජයසසහ0438741,091

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉසගරය
I  පනතයසක.ට. චනදසසසකර0076041,092

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉසගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයවය.එම .ප. තලගල0248041,093

ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඑන.ප.එන. ඩයසස0163551,094

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර ශ ලසකව සපගලසස අභජවස වදජවලය - කළතර
II  පනතයඒ.ස.ට.එසස. ගණසසසකර0424071,095

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයසක.ඩ.ප. සලවව0247811,096

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඩ.එම.ප. ජයවරධන0409541,097

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයස.ඩ. සගගවතනත0103161,098

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කළතර

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයස. ගකයනසග0324831,099
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මතගම දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
III  පනතයඩබලව.ය.ස.එසස. සපසමවරධන0143291,100

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම සහකවර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

මතගම
II  පනතයඅය.එසස. දපවන0147411,101

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
III  පනතයඑල.සක.ඩ.ට.සක.සක. 

වසජගණතලක
0422301,102

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයඑසස.එච.ඒ. නනදන0048981,103

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයප.ට.ප. සසනවරතන0229591,104

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයඊ ඒ ආර ආර පරසස0244611,105

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
III  පනතයඑච.ආර. ද සලවව0448051,106

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
III  පනතයජ.ඒච.බ.ඒසස. ලකමණ0570221,107

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බදරලය/පවලනදනවර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
II  පනතයබ.ඒ.ඒ.ඩබ. බවලසරය0041731,108
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවල
I  පනතයඑම.ඒ. සතව0199111,109

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල සපගලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
III  පනතයට.ඩ.ට. එරසගව0346471,110

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතත
III  පනතයඩ.ට. සදදදවකමවර0450861,111

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බදරලය/පවලනදනවර
III  පනතයඩ.ඩබ.එසස.එම. තෂවර0575441,112

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයසක.සක. සපසරරව0201481,113

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයසක.ප. සලවව0228171,114

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඑච.සජ. මසගලකව0179991,115

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කළතර

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඒ.එසස. ගමසග.0188751,116

ත/රවජකය වදජවසලරක මහව 

වදජවලය-තකණවමලය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

තකණවමලය
I  පනතයඑච.ඩබ කමලවවත0306761,117

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-තකණවමලය

ත/රවජකය වදජවසලරක මහව වදජවලය - 

තකණවමලය
III  පනතයඑසස. ෂසලරජන0562581,118

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර-තකණවමලය දසසතක සලකම කවරයවලය - තකණවමලය
II  පනතයඑසස. සමනත0052071,119

දසසතක සලකම කවරයවලය-තකණවමලය ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර - 

තකණවමලය
I  පනතයසජ එම ජලවලඩන0324021,120

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනනයව ශ ලසකව ගවන හමදවව - තකණවමලය
III  පනතයඑසස මලහවන0059921,121

ශ ලසකව ගවන හමදවව-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනනයව
III  පනතයඒ.සජ. නසසල0423271,122

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල මලක සරරහල - කනතසල
II  පනතයඑච.එසස.ය. වකමසසහ0058131,123

මලක සරරහල-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
II  පනතයඑසස.සක.අය. දලහවන0405011,124

දසසතක ධවර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

තකණවමලය
II  පනතයය. ඉනබදකෂන0088591,125

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසව වන නළධවර කවරයවලය - තකණවමලය
I  පනතයඊ. පරපවකරන0204161,126

Page 123 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-තකණවමලය දසසතක ධවර කවරයවලය - තකණවමලය
I  පනතයඩ. ශවපවලන0249131,127

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයප.ආර.ඩබ.සක. වසනතව කමදණ0025471,128

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
III  පනතයඑසස.ඩ.එම.එසස.ඩ. දසවනවයක0630771,129

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතර
III  පනතයඒ.එච. රහවනව ෆරවන0341831,130

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනනයව
III  පනතයඒ.ඒ. රහමවන0636921,131

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹලගමව
II  පනතයබ.ඒ.ඩ. සබරපටය0060371,132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹලගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
II  පනතයඩ.ප.ජ.ට. මදවනත0254501,133

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඩ.ව.එන. චනදකව0039351,134

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.ආර.එල. ධරමසසසන0301691,135

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වදලබල හව බලශකත අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 07
III  පනතයසක.ඒ.එන. පයදරශන0516731,136

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

වදලබල හව බලශකත අමවතජවසශය-සකගළඹ 

07

මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑන පයදරශන0516831,137

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-තකණවමලය

ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර - 

තකණවමලය
II  පනතයඑසස. රවනදන0209141,138

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹලගමව නසයරජජ ඉඩම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

තකණවමලය
II  පනතයඑම.ආර.ඒ. ශජවමල0304041,139

ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹලගමව
II  පනතයඑම.සජ.එම.ය. කමවර0360901,140

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
I  පනතයඑම සජගනසන0149381,141

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය
III  පනතයආර.ජ.එසස. වසජනවයක0339851,142

ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර-තකණවමලය දසසතක සලකම කවරයවලය - තකණවමලය
II  පනතයඒ.එච.ජ. චතරසග0035561,143

දසසතක සලකම කවරයවලය-තකණවමලය ශ ලසකව නවවක හමදව කඳවර - 

තකණවමලය
III  පනතයය එච ඊ හනසජ0330351,144
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - ජවඇල
I  පනතයඊ.ඒ.ඩ. සහලන සමර0236531,145

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-ජවඇල

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයය.ජ.ඩ.ප. ශවනත0402651,146

සකගළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඑසස.ප. දසයසස බණඩවර0417971,147

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 සකගළඹ දකණ දසසතක කමකර කවරයවලය 

- සකගළඹ 05
I  පනතයඑච. ජයනත0495271,148

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඑච.ඒ. සහසමලතව0112271,149

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
I  පනතයසක.ජ කමදන0125181,150

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කපළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
III  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වසජරතන0171731,151

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයබ.ආර.එන. පනවනද0283381,152

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
III  පනතයආර.එම.එන.එම රවජපකෂ0334451,153

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - කපළණය
I  පනතයට.ඒ.එන.ප.ජ ජයතලක0352731,154

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
III  පනතයබ. යසසරදන0497001,155

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ගමපහ දසසතක මපතවරණ 

කවරයවලය-ගමපහ

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.එම.ඒ.සජ.ප. අලගයවනන0095091,156

රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 05 ගමපහ දසසතක මපතවරණ කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඑච ඒ එම සසවරණලතව0200421,157

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයසක.ඩ දයවවත0316111,158

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 05
III  පනතයට.එසස.ඒ. වතවනසග0340491,159

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඩ.එම. පනවනද0053091,160

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑන. එච. එන .සක. ද සලවව0093971,161

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයඑසස.ඩබ සජවතව0297891,162

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සහකවර දවනපගම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-මඩකලපව

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මඩකලපව
II  පනතයඑසස. තසගදවසස0061671,163

2016/01/21 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

සහකවර දවනපගම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයඑම. සමරහනසනදම0328741,164

2016/01/21 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.සක ලකෂසම0151001,165

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.එසස.එසස.සජ.එල. පනවනද0282791,166

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක මනනසදරර 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
II  පනතයඑම සකරමද0120081,167

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

තකණවමලය
I  පනතයට. සනදසසසගර0343821,168

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකගළඹ 03
II  පනතයඑසස.ඒ.ඩබ.එම.එසස. සසනවරතන0304021,169

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකගළඹ 03 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයප.එන.ප. පරණවතවන0334851,170

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ආහවර සකගමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 02
II  පනතයඑච.ආර.ට. ඩයසස0018461,171

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සවරළ සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.ඩ. වකමවරචච0174781,172

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආහවර සකගමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑන.එසස. වසජවකම0193621,173

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සවරළ සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඩබ.සක.ප. දනෂ0347621,174

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයය.එසස.ස. වරසසහ0489251,175

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 12
II  පනතයඩ.ප.ඒ. සසනවරතන0202221,176

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 12 ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
III  පනතයස. සදශපය0354191,177

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.ප කරණවවත0541701,178

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලය
II  පනතයසපරමපලම කනගව0100871,179

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
II  පනතයසජ කවනඩපන0303731,180

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලය
II  පනතයසක. සනමනවදන0132141,181
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
II  පනතයඑම.ස.එම. සහබ0306441,182

දසව වන නළධවර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
I  පනතයසක.බ.ව. පයනත0258021,183

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

දසව වන නළධවර කවරයවලය - තකණවමලය
III  පනතයඒ.එච.ඩබලය. ශජවමල0557251,184

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතර
II  පනතයඑම.එච.එසස.ආර.එම. තවබත0248251,185

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනනයව
III  පනතයඒ.ඩබ. නසර0588521,186

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
II  පනතයසජ ඒ එසස ජයසසහ0242991,187

2016/02/01 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
III  පනතයජ.අය.එසස. සපසරරව0573181,188

2016/02/01 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය) - සකගළඹ 10
III  පනතයඑච.ජ. වරරතන0262411,189

2016/03/21 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය)-සකගළඹ 10

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.එල.එසස. සසනවරතන0323171,190

2016/03/21 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඑන.ඩ.එම. පයදරශන0215401,191

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඒ. චනදසර0363861,192

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඑසස.බ.සක.එම.එසස. අකල 

මවලවනව
0438151,193

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.එන.සක. නනදකමවර0439861,194

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක ධවර කවරයවලය-මඩකලපව සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයසක. චනදලතව0095171,195

2016/01/26 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසසතක ධවර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයව.එම.ව. මදලයවර0267441,196

2016/01/26 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-මඩකලපව සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයව. සවරනජන0222601,197

2016/01/25 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

මඩකලපව
II  පනතයසජ. පතමරවජව0394251,198

2016/01/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කහටගසසදගලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සහගරවපතවන
I  පනතයඩබ.එම.එන.ඩ. වඩමණ0169541,199
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහගරවපතවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කහටගසසදගලය
III  පනතයඑන. සතත සෆවයව0557961,200

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයසක.එසස.අය. චවමරසසහ0069241,201

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩබ. කලසදරව0107411,202

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වන සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.සක.එල. වකමසසහ0206831,203

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයස වකමරතන0292191,204

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

වන සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසජ එල අතසකරරළ0357411,205

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඅය.එසස. ලයනසග0020331,206

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ඒ සසරෂසකමවර0323011,207

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයප.එසස. ඩයසස0169811,208
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම. සසසනවරතන0186451,209

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කතරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයඑම.එම.එල.එන. කරණවතලක0453211,210

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කතරගම
III  පනතයඑන.එම. ලයනපතරණ0562691,211

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑච.සක. රසජන0137861,212

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඒ ඩ වකමසසහ0138241,213

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සවරළ සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 05
I  පනතයජ.සක. ඉසනරකව උදයනත0333881,214

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 සවරළ සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඩබ.ඒ.එසස මධමවල0538791,215

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එසස. නමලසසසන0082151,216

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සගගඩනපගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.ඒ.සක. සහසමමවලව0084621,217

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

සගගඩනපගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.ආර. කමදන0258461,218

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයවය.එම.ඒ. රසජන0495121,219

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය-කරණලගල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.එම.ජ. අධකවර0035321,220

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයජ.ඩ.ස. මසනරහර0131261,221

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය - කරණලගල
II  පනතයට.එම.අය.බ. සතනනසකරන0339961,222

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑල.ප.බ.සක. වසජසසහ0372691,223

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
I  පනතයප.ඩ.එම.ප.සක. සපසරරව0053541,224

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසක.ජ.ස.සක. රවජසසසකර0144721,225

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවල
II  පනතයඩ එම ඩ එසස අතපතත0207261,226

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයසක.ඒ.එසස. නලනත0249371,227

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඒ.ස.සක. අතසකරරවළ0455001,228

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයසක.ට.එම.එම සතනනසකරන0072601,229

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයජ.ජ.ආර. සඳමවල0107461,230

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එම.ජ.එසස. වසජසසසකර0207991,231

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයජ.ස.එන සපසරරව0210671,232

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 02
III  පනතයසජ.ඩබලව.ඒ.ඩ.එසස. ජයවරධන0262381,233

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 12
II  පනතයට.ට.ඒ.එසස. සරවරධන0049821,234

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 12 රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ0102761,235

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඩබ.ඒ.ජ. දයවන0256981,236

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 09 දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඩබ. සරපවල0118851,237

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගමසප මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඊ. කරණවවත0178421,238

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගමසප
I  පනතයඑම.සක. නවලන සසරමලතව0222541,239

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

09
I  පනතයඑන.එම.ඩ.අය. නගසවල0314951,240

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසජ .එච. එම. එන. ප. සක. 

ජයසනදර
0386171,241

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

තකණවමලය
II  පනතයප. මරලදරන0115951,242

දසසතක මනනසදරර 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
II  පනතයආර සජයරතනම0180271,243

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව-රවජගරය පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයප.සක.ට.එසස. පනවතත0022431,244

2016/03/24 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසක.ස. සපසරරව0024661,245

2016/03/24 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව - රවජගරය
I  පනතයඅය  සගගඩසග0171561,246

2016/03/24 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
III  පනතයඒ. ජ .එච. එන. රතනවයක0242761,247

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඅය. පයනත0461151,248

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

මඩකලපව
II  පනතයඑම. පටකණරවජන0099291,249

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-මඩකලපව

මඩකලපව ශකෂණ සරරහල - මඩකලපව
I  පනතයඑසස. සගමවර0229801,250

මඩකලපව ශකෂණ සරරහල-මඩකලපව සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපව
I  පනතයඑම. ශසකර0605411,251

සහකවර දවනපගම සකගමසවරසස 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයට. තරකමවරන0064241,252

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මඩකලපව දසසතක කමකර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයඒ. සතවකරෂසනන0207691,253

දසසතක කමකර කවරයවලය-මඩකලපව සහකවර දවනපගම සකගමසවරසස කවරයවලය - 

මඩකලපව
III  පනතයඑසස.ප. සදවතපන0338781,254

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව දසව වන නළධවර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයඑසස. සසගතසසවරරවජව0211081,255
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මඩකලපව ශකෂණ සරරහල-මඩකලපව සපගලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපව
I  පනතයට.එච. කගරවජ0539701,256

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මඩකලපව මඩකලපව ශකෂණ සරරහල - මඩකලපව
III  පනතයආර. අරලන0584431,257

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතත
III  පනතයආර නවහසලසසවර0043781,258

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයසක සතවරවජන0066681,259

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලපසන මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඅය.ස. පදමලතව0171951,260

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කවලගණ වදජව සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
I  පනතයසක.ප.සජ.එල. ලවලන0197241,261

කවලගණ වදජව සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

07

දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයප.ජ.ඒ. කමවර0619161,262

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය රජසය බජ අරතවපල සගගවපල - නවරඑළය
III  පනතයඩබ.සක.සජ. නශවනත0636721,263

රජසය බජ අරතවපල සගගවපල-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලපසන
III  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර සහසරත0637021,264
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඒ.සජ.එම.එම. ජයසසසකර0178011,265

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය) - සකගළඹ 10
III  පනතයආර. ප ජනසසරම0220541,266

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සපපයම 

අසශය)-සකගළඹ 10

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ඩ.ජ. අතපතත0444691,267

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඒ.එම.එම.ඒ. සසසනවරතන0174601,268

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

අධකරණ අමවතජවසශය - සකගළඹ 12
I  පනතයඊ.ඒ.ස.එසස. වකමරතන0211001,269

අධකරණ අමවතජවසශය-සකගළඹ 12 දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයසක.ට.ඒ.ඩ.එම.සක. කසසතරරතන0277801,270

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඑසස.ඒ. රෂඩ0509811,271

කකෂකරම අමවතජවසශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.එල.ආර. චවනදන0070461,272

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

වවරමවරග අමවතජවසශය - සකගළඹ 10
I  පනතයසක.ඒ.ඩ.එසස. සපසරරව0117041,273

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග අමවතජවසශය-සකගළඹ 10 කකෂකරම අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයජ.වය.එසස. සපසරරව0193161,274

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

Page 139 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.එම.ඩ. සගතදවස0224221,275

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයය.ප.ස. සහසමලතව0288811,276

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

ජවතක මවනසක සසගඛජ 

වදජවයතනය-අසසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
II  පනතයඊ.ජ.එසස. මසගලකව0413461,277

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ජවතක මවනසක සසගඛජ වදජවයතනය - 

අසසගගඩ
II  පනතයඩ.ජ.ආර. ලසනතමවලව0440681,278

2016/01/11 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකගළඹ 03
I  පනතයබ.එච.සජ. පයදවස0137731,279

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකගළඹ 03 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයවය.ඩබ.එන.අය පෂසපලතව0216681,280

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑම.එල.ඩබ.සක සපසරරව0344021,281

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

ආහවර සකගමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
II  පනතයස.එම.සක. මදලසග0398361,282

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කලගලල

ආහවර සකගමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 02
II  පනතයවය.බ.එම. පණඩතරතන0543231,283

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අමරසසහ0029951,284

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයආර.බ.සක .සජ. සහටටආරචච0066671,285

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑන.එච. ඥවණවත0106151,286

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
I  පනතයගවමණ අමරතසග0278931,287

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.එම.එසස.සක. රවජපකෂ0072231,288

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.එම.ආර වසජසර0292791,289

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම. වසනතවකමවර0412621,290

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
I  පනතයඩබ.එම.ඩ. ආනනද0576621,291

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ඒ. මලකවනත0018881,292

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ ඩබ ජ එම සපසරරව0101261,293

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයඩබ.එම.අය. මහනදරම0063661,294

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය 

-ගමපහ-ගමපහ

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - කපළණය
II  පනතය සක.ඩ.ප.එසස. ආරයසසහ0104931,295

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ගමපහ දසසතක මපතවරණ 

කවරයවලය-ගමපහ

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.එසස. දලරකෂකව0187581,296

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-කපළණය ගමපහ දසසතක මපතවරණ කවරයවලය - 

ගමපහ
III  පනතයඑම.ඩබ.එම.ය සමපත0238741,297

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය 

-ගමපහ - ගමපහ
III  පනතයඩ සක ව සක අමරසසහ0304841,298

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
II  පනතයසක.සක.ඩ.සක.ප. රණවර0509781,299

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය-සකගළඹ 

05

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
I  පනතයව.එන. වරරතන0174911,300

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑම.ඒ.එම. සබරන0261311,301

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

10
II  පනතයව.සජ.එම වරසසහ0317871,302

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 05
III  පනතයඑන.ට. කමවරසග0620191,303

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑසස.එම.ආර. වසනතව0082991,304

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
I  පනතයඒ. වරමනත0175011,305

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඩබ.එසස. මවලන0397671,306

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.ඒ.ඩ. කරපප0151621,307

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගගඩවතත

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයස.ඩ.ඩ. තරසග0230851,308

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සකගළඹ නපසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය - සකගළඹ 05
II  පනතයඑසස.ඒ.එන.ඩ සසසනවධර0231651,309

සකගළඹ නපසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකගළඹ 05

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගගඩවතත
III  පනතයඅය.ඩ.එසස. දපකව0572121,310

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑල.ඩ. රතනවයක0182841,311

2016/03/23 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 දමරය ගබඩවව - රතමලවන
II  පනතයආර.එම.ස.සක. රවජගර0227641,312

2016/03/23 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය ගබඩවව-රතමලවන මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසක.එම.ඩ.ප. කරණවජව0272271,313

2016/03/23 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
III  පනතයඑසස.ඒ.ස.ආර. සමරතසග0304681,314

2016/03/23 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සබඳතව අමවතජවසශය-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑල.ඒ.එසස.ආර. සපසරරව0039291,315

2016/05/30 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සබඳතව අමවතජවසශය - සකගළඹ 

05
II  පනතයඊ.එසස.ට. පනවනද0057261,316

2016/05/30 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඩබලව.එසස. පනවනද0101201,317

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

අධකරණ අමවතජවසශය-සකගළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑච.ය.එන. කෂවනත0296201,318

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධකරණ අමවතජවසශය - සකගළඹ 12
III  පනතයඩ.එච.ඊ. දහනවයක0465011,319

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑන .එල. සක. සරණකව0177631,320

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ ව ජ ධනවත0260931,321

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයබ.ව.ට.සක. මදලසහටට0466151,322

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයආර ඵම ඵසස ශවනත0154991,323

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයආර.එච. නනදවවත0251081,324

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

10

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයඑම.ඒ.ඩ.සක. මදදමවරචච0309041,325

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑල.ප.එන. බණඩවර0023991,326

2016/04/20 දන සට 

කයවතමකය

මපතවරණ කවරයවලය(නවගරක)-රවජගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
III  පනතයප ඵස ඵම සමවන0148051,327

2016/04/20 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

මනවනසගගඩ
I  පනතයඑසස ඒ ආර සසසනවනවයක0189191,328

2016/04/20 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම නරවල කරසම 

කවරයවලය-මනවනසගගඩ

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයස. ගසනසගගඩ0332321,329

2016/04/20 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 මපතවරණ කවරයවලය(නවගරක) - රවජගරය
III  පනතයස.එන. වසජසසහ0422581,330

2016/04/20 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල කසසතයවන කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 08
II  පනතයසක.එල.ඒ බදධක0092741,331

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඑම.සක.ප. නවලකව0229951,332

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
I  පනතයසජ.එම.ස.එන ජයසනදර0245691,333

කසසතයවන කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

10
II  පනතයඩ.එන. කසසටන0324891,334

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගම
I  පනතයසක.සක.ප. එදරසසහ0220701,335

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඩබලව.එම.ආර.ආර.ප. ගණරතන0230071,336

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයආර.ඩබ.ඩ පයසගන0301591,337

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයආර ප ජ එසස රවජපකෂ0087351,338

සසගඛජ අධජවපන කවරයවසශය-සකගළඹ 10 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වසජසනදර0173471,339

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සසගඛජ අධජවපන කවරයවසශය - සකගළඹ 10
I  පනතයඑච.සක.ජ. සරතචනද0348571,340
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II  පනතයආර.එම.ඒ.එන. රතනවයක0123221,341

නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය-නවවල

වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ
II  පනතයඩබ.ඩබ.ඒ. සපමවත0204101,342

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑම.ඒ.එන. සසසපවලකව0348911,343

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය - නවවල
II  පනතයඑච.ඩ. සරවරධන0475061,344

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ජවතක පපලලට නසරරධවයන සසසවය - 

කටනවයක
II  පනතයව. චනදනවයක0030421,345

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

10
I  පනතයඩබ. ඊ .එම. ට .ඩ. වසජසනදර0040711,346

ජවතක පපලලට නසරරධවයන 

සසසවය-කටනවයක

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය - 

සදව
II  පනතයඩ. සක.එන. මතමවල0226531,347

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ. ජ. ඒ. දයවරතන0262641,348

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය-සදව දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඒ.එම. නලකවනත0592671,349
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආහවර සකගමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයආර.ඩ.එල කමවර0151681,350

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයප. වජතව ශජවමල0161901,351

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
I  පනතයආර.ප.බ.අය. පතරණ0200991,352

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගමසප
II  පනතයජ. වතසතගම0256061,353

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ආහවර සකගමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 02
II  පනතයඑම.එච.එසස. මපක0340091,354

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ණය සහනදවය මණඩලය සදපවරතසමනතව 

- සකගළඹ 12
II  පනතයඑම එසස ස සසසනවන0018051,355

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

ණය සහනදවය මණඩලය 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑම එන ගණරතන0201221,356

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
II  පනතයඩ.ප. ලයනගම0146591,357

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.එච ජයසසහ0167781,358

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.එසස.එච. දසවනවයක0309691,359

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඅය.ඩබ.ය.ස.සක. රඹකවපලල0345291,360

2016/04/18 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයසක ස එසස කනනනගර0164771,361

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඑච.එම. කසමවවත0232031,362

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
I  පනතයසක ප සපසරරව0261581,363

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
III  පනතයඑච.එම.එන.එසස බණඩවර0541201,364

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

සයනල ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සවයනසගගඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඩ. වකමවරචච0089951,365

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සයනල ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සවයනසගගඩ
II  පනතයඑසස.ප.එසස.එසස. සසසනවනවයක0108561,366

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

සපගලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහ
II  පනතයඑම.එම. සගගඩසග0020191,367

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - යකකල
II  පනතයඩ.ප.එසස. පයදරශණ0207111,368

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-යකකල සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයසක.එන.ප වතවන0324951,369

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සවරපතත ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

නටටඹව
II  පනතයඑච.එම.ජ.එන. රතනවයක0050771,370

සවරපතත ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-නටටඹව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
III  පනතයඩබ.ඒ.බ.එල වකමආරචච0341391,371

සමරටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
II  පනතයසජ.සක.ය.එසස. ජයසනතත0113031,372

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
I  පනතයආර.එම.එසස.සක සමරනවයක0221711,373

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව සමරටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයඑම.එම.ඒ.සජ.එසස. 

මවනනපසපරම
0465761,374

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

මන/නවලනදව පරම වදජවලය-මනවනසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
II  පනතයඑච.ඒ.එල. සරනජන0181011,375

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල මන/නවලනදව පරම වදජවලය - 

මනවනසගගඩ
III  පනතයඑසස.ආර. සක.සක. සසසනවරතන0357581,376

මන/නවලනදව පරම වදජවලය-මනවනසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
II  පනතයවය.ඒ.ඒ.ස. සමරසසහ0181151,377
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල මන/නවලනදව පරම වදජවලය - 

මනවනසගගඩ
II  පනතයසජ එම එන ආර ජයලත0197011,378

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-මරගම

හවපටගම ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

මරගම
I  පනතයජ.එසස.ඩ රෂකව පයසරරෂන0281721,379

හවපටගම ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-මරගම

ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

මරගම
II  පනතයජ.ආර මවලන0293601,380

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සවරපතත ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

නටටඹව
I  පනතයප.ට.එල. පතරණ0130741,381

සවරපතත ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-නටටඹව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
I  පනතයප.ඩ ජයවරධන0302551,382

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමව
II  පනතයඑසස.ඩ.ස. ධරමජව0039261,383

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
I  පනතයඑච.ඩ.ඩ.ජ. කරතලතව0118991,384

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගගඩ
II  පනතයඒ.ආර. සබරධනවරවයන0221291,385

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවලපටය
II  පනතයසජ.ඒ.සක.එම ජයසරය0364521,386
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - යකකල
II  පනතයසජ.ඒ.එන. ජයසරය0018561,387

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
II  පනතයඩ.එසස. සකගළඹසග0018911,388

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයසජ.ඩබලව.ඩ.ඩ. ජයවරධන0072511,389

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-යකකල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
I  පනතයඩබ.සක.එසස.සක. ඕවටගල0084451,390

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

වරවය හව නවවක අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
I  පනතයසජ.ඒ.ඩ.එසස. රණසසහ0136321,391

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

වරවය හව නවවක අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑසස.එල. ජවනදර0158171,392

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.ඒ.ජ. දපකව0169401,393

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගම
I  පනතයජ.එසස.එසස. කරණවරතන0251801,394

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපළණය
II  පනතයසජ.එල.සක. වජරව0366931,395

2016/04/19 දන සට 

කයවතමකය

කමකර වනශස චය සභව සලකම 

කවරයවලය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑන.ප.ආර.ප. සපසරරව0032051,396

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභව සලකම කවරයවලය 

- බතතරමලල
I  පනතයඑන. සකගතලවවල0036471,397

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑම.සක.සක.ඒසස. අලවසස0298621,398

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.ඒ.ඊ.එසස.සක. ජයවරධන0051321,399

2016/04/12 දන සට 

කයවතමකය

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.සක.ජ. මදෂව0054921,400

2016/04/12 දන සට 

කයවතමකය

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක.සක.ජ ඉනදන0200851,401

2016/04/12 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයබ.ජ.එසස. කමවර0254391,402

2016/04/12 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.ආර. වසනරදසහසවව0020931,403

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑම.ප.සක. සපසරරව0109711,404

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ එම ට ප අතතනවයක0042921,405

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

09
II  පනතයඑසස.එල.එසස.ප. සසනරත0174551,406

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑන.සක. ජයසසහ0242441,407

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

ජවතක සභගතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයප.ඩ.අය කමවර0273911,408

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමගරටව ජවතක සභගතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
III  පනතයඒ.ජ.සක. ආනනද0454591,409

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 09 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමගරටව
III  පනතයසජ.එම.ඩ.එසස. වසජසසහ0572131,410

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකගළඹ 03
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එන සලවව0313791,411

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයබ.ප. හදපවනසගගඩ0362471,412

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකගළඹ 03 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑච.එම.බ.ප. වරසරය0362931,413

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයප.සක.එසස.ප.එම. ජයවකම0636911,414

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයසක.ඒ.ආර. සමවල0120251,415
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
II  පනතයඩබ.ජ. සසසන0211601,416

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩ.එල.ප.එච. අසබවකම0505921,417

සගගඩනපගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයජ.ඩබ. සහසමලතව0148841,418

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

සගගඩනපගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ට. මවරසසහ0308701,419

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
III  පනතයප. වමලනවදන0446501,420

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය-නවවල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
II  පනතයඅය.ඒ. සගගඩපලලවතත0103941,421

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය - නවවල
I  පනතයඩබ.ඒ. නයනව නවමල0152601,422

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.ඒ.බ. සදවපර0193201,423

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයඩ.එල වරසරය0462721,424

2016/04/11 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයට.ස. වසජමවනන0279171,425

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩබ.ප බදව කවනත0307311,426

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයබ ඩ සමතව0438861,427

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

අධකරණ අමවතජවසශය - සකගළඹ 12
I  පනතයඒ.එම.සජ.එල. සකගසසතව0218211,428

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

අධකරණ අමවතජවසශය-සකගළඹ 12 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයප.එච.එසස.සක. රණතසග0300781,429

2016/05/16 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයබ.ඵස.ප.ඵසස වකමනවයක0206731,430

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයප ජ ඩ ප සරවරධන0222011,431

රජසව ආරයජව ළමව සරරහල-සකගළඹ 08 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයප.එන. ඒකනවයක0417251,432

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රජසව ආරයජව ළමව සරරහල - සකගළඹ 08
III  පනතයඩ.එන.ඒ. දසනවයක0533511,433
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පළවත සභව හව පවසදශය සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 02

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයඑසස.ඒ. රතනවයක0029511,434

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

10
II  පනතයඑන.එච.ඩ.ආර. ගණරතන0121771,435

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 පළවත සභව හව පවසදශය සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 02
III  පනතයප.එල.ස. දපවන0307171,436

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑම.වය.ප. කසර0433951,437

2016/05/09 දන සට 

කයවතමකය

රවජසසහ මහව වදජවලය-හසවපලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
II  පනතයඒ.ඒ සගගතටව0107431,438

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජසසහ මහව වදජවලය - හසවපලල
I  පනතයඩ. ජ. ට පදමභවෂන0222901,439

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයසක.ඒ.ඩ. දයවසල0355071,440

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයජ.එසස. රපසසහ0401171,441

2016/05/19 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑසස. මලවආරචච0130931,442

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයඑන මනසමනද0293581,443

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඩ. එම. එන. එසස. දසවනවයක0293911,444

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක ධවර කවරයවලය-යවපනය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

යවපනය
II  පනතයව. නටකනදව0153211,445

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-යවපනය

දසසතක ධවර කවරයවලය - යවපනය
II  පනතයට. තයවපරන0202691,446

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
I  පනතයවය.එන.ආර ගණවරධන0026231,447

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසක.ඒ. ඉනදවන මවයවදනන0223211,448

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඩ.ට. සදගඩමසපගම0537381,449

2016/04/26 දන සට 

කයවතමකය

ධවර අමවතජවසශය-සකගළඹ 10 පවසදශය තපපපල අධකවර කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඑම.අය. මතගම0103921,450

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩ.ට.සජ.ප.රණතසග රණතසග0124411,451

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපළණය මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයවය.එම.ඩ. පයවකවනත0129681,452

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය තපපපල අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපළණය
I  පනතයආර.එම.අය.එම. කසමලතව0214321,453

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 ධවර අමවතජවසශය - සකගළඹ 10
III  පනතයප.ප.ට.ඩ. ගණවරධන0565071,454

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයව.ප.ප. ජයතලක0147681,455

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.එම.ස ජවන0151971,456

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයඩබ.එම. අයරවසගන0250471,457

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩබ.ඒ.ව.ආර. සපසරරව0023441,458

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකගළඹ 

10

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
III  පනතයබ.ඩබ.ප. සමනඩසස0175651,459

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
II  පනතයඑම. අසබනවයක0230531,460

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකගසලගනනවව මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයප.එම. සරපවල0234941,461

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 රජසය කරමවනත ශවලවව - සකගසලගනනවව
III  පනතයඒ.සක.ප.අය. අමරසසහ0559041,462

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස ගමසග0084551,463

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයට.ඒ.සක. නවලකව0133511,464

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඒ.එල.අය.සක. කමවර0262771,465

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයජ.ප.එච.එසස. පසචසහසවව0330861,466

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය-බතතරමලල ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයප.ආර. රබසසහ0397311,467

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතය එච.ට.ස. සපසමතලක0018431,468

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩ.ප.ප. ගණවරධන0053611,469

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - මහරගම
I  පනතයප. සසසනවරතන0166691,470

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-මහරගම මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.එච. සපමරතන0408701,471

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

Page 160 of 203



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගගඩවතත
II  පනතයඩබ එප සක වසජතසග0173171,472

2016/05/12 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයබ.එච.එන ශවනතලතව0310051,473

2016/05/12 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගගඩවතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගම
III  පනතයඑන.ප.එන.එසස. සසවවනද0563181,474

2016/05/12 දන සට 

කයවතමකය

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයආර.එම.එසස.සක. රතනවයක0228481,475

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

මහජන සවමය, කසසතයවන ආගමක කටයත 

අමවතජසශය-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑම.ඒ.එසස. කපළම0420341,476

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

මහජන සවමය, කසසතයවන ආගමක කටයත 

අමවතජසශය - බතතරමලල
II  පනතයආර.ඊ. සදවදවසන0493681,477

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයජ එම ජයවල0055411,478

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයප.ඒ.බ. හරනදවන0079061,479

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපසසබලව
III  පනතයසජ. ඒ. එල. නසරරෂව0052111,480

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2016

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපසසබලව මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.සජ.සක. වසජරතන0376781,481

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
I  පනතයඑසස.ඒ.එම. මසගලකව0457201,482

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය සහකවර සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

නවතතනඩය
I  පනතයඑම.ඒ.අය. රසජන0022021,483

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
III  පනතයඑච.එම.ඩ.එසස තරසගව  සදව0026481,484

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසප
II  පනතයඩබ.ඒ. සක.ප. පරසස0252681,485

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයජ.ඒ.ට.සක. සපසරරව0340161,486

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
III  පනතයය.එසස.එසස.ඩ. පනවනද0392871,487

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

සහකවර සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-නවතතනඩය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
III  පනතයඩබ.ය.එල.ඩ.ය.එසස. සපසරරව0572881,488

2016/03/25 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.එල සහසරත0088171,489

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයසක.එන. කළපහන0282931,490

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයප.ඩ.ආර. වජයරතන0484501,491

2016/03/22 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 02
II  පනතයසක.එච.ප.එච. කපකණසවළ0175361,492

2016/03/01 දන සට 

කයවතමකය

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑල.ජ.ය. නශවනත0352181,493

2016/03/01 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයසක.ප.එසස.ට. වකමසසහ0020351,494

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපසසබලව
III  පනතයඑච.එල.ට. කමදන0103151,495

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපසසබලව මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස. ලයනසග0332451,496

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඩ ස බවලසරය0212851,497

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.එසස.ඩ.එසස. වරසසහ0410811,498

2016/04/04 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
II  පනතයවය.ඒ.එසස. චනදකව0418061,499

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑසස.ප.එසස. පෂසපකමවර0423181,500

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලසසගගඩ ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

බලසසගගඩ
I  පනතයඩබ.ප.එසස. වකමරතන0196511,501

පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය)-ඉඹලසප

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලසසගගඩ
III  පනතයඑම.එම.ඩ. චනදවර0318291,502

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-බලසසගගඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය (දවනපගම 

අසශය) - ඉඹලසප
III  පනතයජ එල එසස නසසසලව0385271,503

නපණතව සසවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 05

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑච.ජ.එම. ජයසසහ0071201,504

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයආර.එම.අය.ට ජයතලක0296141,505

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

නපණතව සසවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.එම.ප. වමලතසග0355871,506

2016/05/04 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.ප.ප.ස. දපවල0258851,507

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සකගළඹ 10
III  පනතයප.එම. වකමසසහ0304901,508

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයආර.ට.එන.ඩ.ආර. පරසස0084111,509

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑච.ඒ.එසස. දරශන0346551,510

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයට.එම.ඒ.ප.  සතනනසකරන0254681,511

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.ජ.එන. දලමණ0354021,512

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

පවරලසමනත කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ගවන සසසවව අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඩ.එච.එසස. පයවන0116631,513

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. ශවලන0274681,514

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

පවරලසමනත කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම එම කසමසර0342221,515

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ගවන සසසවව අමවතජවසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයආර ඒ ය රනවල0397191,516

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
III  පනතයප.ආර.එසස.එසස. සපසරරව0436431,517

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගගඩ
I  පනතයඩ.ජ.ස. වරසසහ0169691,518

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගගඩ

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයව.සක.එම. රතනවයක0364501,519

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබලව.ආර. සබගසතජ0141761,520

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඒ.එසස. රණසසහ0181711,521

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ .ජ. ඉනදවන0239421,522

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයජ සපසමවසශ0304121,523

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ආර.එම. සලවව0388231,524

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල රවජසසහ මහව වදජවලය - හසවපලල
I  පනතයඩබලව.ඒ.ස.සජ. සවතතසසහ0119061,525

රවජසසහ මහව වදජවලය-හසවපලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයප සක කමවරසග0164831,526

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ජවතක අකෂ සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයඒ.ආර.ප.ට. පදමසර0324181,527
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජවතක අකෂ සරරහල-සකගළඹ 10 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ. නසරරෂන0555081,528

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එසස.ආර. සපසමරතන0072491,529

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයප. බපනඩගමපල0102501,530

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශවනත0106811,531

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.එල. දසවනවයක0295281,532

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.එල.ඒ. සරවරධන0322291,533

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය - බතතරමලල
I  පනතයප.ඒ.එල ගණතලක0088141,534

අධජවපන රවජජ  අමවතජසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක.ට.ආර අතසකරරල0323681,535

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

දකණ සකගළඹ ශකෂණ සරරහල - 

කළසබරවල
I  පනතයසක.ස.සජ. සපසරරව0322841,536
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දකණ සකගළඹ ශකෂණ 

සරරහල-කළසබරවල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයව.ප. අමරතසග0506601,537

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑසස.එසස.ප. කසඩවතත0108931,538

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයආර.එම.එසස.සක. රතනවයක0226271,539

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයස.ඩබ. අමරදවවකර0331371,540

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

මහවපල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච.ප.එච. ජයරතන0182891,541

මහවපල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඒ.ඒ.එසස. අසබසනදර0230921,542

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඩ.එන.ඒ. සපසරරව0025501,543

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඩ. අසබසසහ0029231,544

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ප.එල.සක. දසවනවයක0174621,545
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයසක.ඩබ ආනනදසර0209011,546

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
I  පනතයඑම.අය.එම.එන. ෆවරසස0253261,547

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
III  පනතයසක.ජ.එම. අනරවධව0469251,548

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ජවතක පළකවයතනය - මහරගම
II  පනතයප.එම.එසස.ආර. කමවර0053941,549

ජවතක පළකවයතනය-මහරගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයසක.ජ.ඩ. පනවනද0477701,550

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
I  පනතයඩ.ව.අය. මණසසහ0124401,551

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයසක.ඩ.එම.ස කමවරසසහ0191051,552

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඑච.ට.එසස. නදසසක0375501,553

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගගඩ
I  පනතයඊ.ඒ. ඉනදලතව0070171,554
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑච.එම. දපව ලකෂසම0293841,555

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගගඩ

සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයසජ.ආර.ඩ. බණඩවර0587731,556

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
I  පනතයඩබලව.ඒ.ආර.ජ. රවජකරණව0072551,557

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩ.ඒ.ප. අතසකරරවල0089311,558

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑච. වජයලතව0367781,559

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑම.ඩ.එම. චනදලතව0095841,560

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.එම.ඒ.එසස. මලකවනත0346291,561

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස. අය. සක. අමවල0043481,562

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඩ.ඒ. ශවනතපය0122101,563
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඒ.සක. සසනවරතන0234091,564

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකගසලගනනවව

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයය.ජ.එල. පභවෂන0258901,565

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඊ.සක.ඩබලව. පතරණ0286881,566

තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය-සකගළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකගසලගනනවව
III  පනතයට.ඩබ.සක.එන. සසජවන0546751,567

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
II  පනතයසක.එල.ප.ඩ. ශජවමව0040491,568

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයප.සක.ප. මලකවනත0199941,569

අධකරණ අමවතජවසශය-සකගළඹ 12 වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

10
I  පනතයඩබ.එල.එසස.එන. සපසරරව0257951,570

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

අධකරණ අමවතජවසශය - සකගළඹ 12
I  පනතයප. වනනආරචච0501431,571

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
II  පනතයඑම.සක.ට සපසරරව0157591,572

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයස.ප. දසනවයක0229881,573

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
I  පනතයඩ.එසස.ප. සපසරරව0192181,574

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයට.ප.එල. ගණසසසකර0358261,575

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ.ප.එල. රපසසහ0566861,576

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපසසබලව අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයසජ.ජ.ප.එම සපසරරව0032001,577

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
I  පනතයඑම එම ලයනසග0148961,578

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපසසබලව
II  පනතයඑන එන එසස කසර0324871,579

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයජ. ඒ. අය. එච. ගණසසසකර0326471,580

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඩ.ව.ඩ. සසසනවරතන0022011,581
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලසසමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවන
I  පනතයජ. කරණවරතන0176711,582

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකගළපපලපසසස

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබලව.එච. සජවව ජවනක0240461,583

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකගළපපලපසසස
III  පනතයඩබ.එච.ඒ.එසස. නදශවන0329111,584

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
III  පනතයආර.ඒ.ජ.ස. රවජපකෂ0343341,585

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලසසමලල
III  පනතයඵම.  සජ. ස ෆසරනව0550081,586

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 05
II  පනතයබ.ජ.එන.එච. සබරපවගම0106211,587

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑසස.අය.ය. පතතනසග0437921,588

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 05 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඩබලව.එම.එසස.  සෆගන සසසසකව0569251,589

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයඒ.බ.ස. චලන0058931,590

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
I  පනතයට. රවසජසසවර0250701,591

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයව. කලපසග0288091,592

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.ඩ.ට.එසස. චනදපවල0239931,593

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.අය.ප. සකගඩකවර0240851,594

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.ඒ.ය.ඒ. අතතනවයක0243821,595

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑල.ඩ.ස රමජලතව0315061,596

ඉඩම සකගමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසජ.එම.ඒ.ප. කමවර0399851,597

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගගඩවතත

වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ. එම. බ .ප. කලරතන0083861,598

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගගඩවතත
II  පනතයඑල.ඒ ශයවන0201741,599

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගගඩ
III  පනතයඑම.සක.ඩබ. උදයවසගන0261381,600
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගගඩ

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.ඩබ.ස. රවජපකෂ0270721,601

නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය-නවවල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසක.ඒ.ඩ.ට. නයනරශ0081881,602

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
II  පනතයඒ.එල.ඒ.එසස.එසස. අසඹසගගඩ0127271,603

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයඒ.එම.ඒ. ශරවන0248561,604

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම නවගරක සසවරධන, ජලසමපවදන හව 

ජලවපවහන අමවතජවසශය - නවවල
III  පනතයඑල.සක. නසසසලව0308911,605

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයආර ජ ජ ප රවජපකෂ0095221,606

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
II  පනතයඒ.ඒ. මහනදසර0118421,607

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.ස. ද අලවසස0446311,608

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඑම. කරඇලල0459151,609
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයආර.ඒ.බ.ඒ. සපසරරව0110211,610

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
I  පනතයඑම ස සසරරජන0144111,611

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසක.එම.ආර.ස. පරසස0409201,612

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑම.ඒ.ඒ.ඒ. චතරවණ0457841,613

සපගලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය-සකගළඹ 

05

වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස. කරකලසරය0159541,614

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපගලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 05
I  පනතයප.ජ. චනදලතව0311741,615

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච. එම. එසස. එන. සහසරත0037991,616

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

07
II  පනතයසක.ප.ඩබ.ප. මසගලකව0224341,617

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එම.   සෆගනසසසකව0353781,618
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ජවතක සභගතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
II  පනතයජ.ඊ. වසජසරය0207881,619

ජවතක සභගතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑල.සක. නසරරෂන0248591,620

අලලසස සහර දෂණ සචරදනව වමරෂන 

සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 07

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඩ.ඩ.අය. ද සලවව0086381,621

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 අලලසස සහර දෂණ සචරදනව වමරෂන 

සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 07
I  පනතයඑල.එච. සසල ශවනත0202161,622

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
II  පනතයට.එම. කවරයවසම0249941,623

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.එන.සක. සරපවල0338121,624

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල රජසය කරමවනත ශවලවව - සකගසලගනනවව
II  පනතයසක එම එම එල වරසසහ0077581,625

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකගසලගනනවව ගවමය ආරථක කටයත අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 08
III  පනතයඅය.ඩ.ඩ. කමවර0081141,626

ගවමය ආරථක කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 08

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
III  පනතයඑසස.සක.සක.එසස. දලරකෂ0345091,627

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.එම.ඩබ.එසස. සපසමරතන0359521,628
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඩබ.එච.ඩ. ද අලවසස0534161,629

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 03

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඅය ප ඩ සහසමසසහ0120161,630

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයවය එ ප එ යවපව0230411,631

තකසසසර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.ඒ.ඒ.එම චනදසර0564551,632

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකගළඹ 03
III  පනතයබ.ඩ. අනරවදකව0617541,633

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
II  පනතයස.එන. ජවසගගඩසග0039531,634

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
II  පනතයඑම.සක.ඒ.ඒ. වරසසහ0256391,635

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයප.එන සහටටආරචච0315681,636

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඊ.එන. මමනසග0329571,637
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එම සපසරරව0210751,638

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

07
II  පනතයවය.ඩ. සසනදනවයක0308361,639

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ. එල. චනදකව0387001,640

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවල
III  පනතයඒ.එම.එච.ප. ඡයසනදර0442291,641

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 ජව වවදජ ඉසජසනර අසශය (සසගඛජ 

අමවතජවසශය) - සකගළඹ 10
II  පනතයඩබ.එම.ට. බණඩවර0253501,642

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
I  පනතයඑච.එසස. සපසමතලක0303561,643

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.ප. ගණතලක0397991,644

ජව වවදජ ඉසජසනර අසශය (සසගඛජ 

අමවතජවසශය)-සකගළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගම
III  පනතයආර. ඒ.ස.ප. කමවර0583171,645

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
II  පනතයආර.සක.ප.ස. රණසසහ0137111,646

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

07
II  පනතයඑම.ඩබ.එසස. පයදරශන0209201,647
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.වය.ඩ. සහටටආරචච0303331,648

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.බ. වරසකරන0338621,649

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ.ජ.ඩ. ලකමවල0020541,650

සමවජසසසවව, සභසවධන හව පශසමපත 

සසවරධන අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඒ.එල. අනෂසකව0329851,651

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
I  පනතයජ.ට. කමවනවයක0254321,652

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඒසස.ඩබ.සක. අභයසකරන0329761,653

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයඒ.බ.එම.එසස. සක. අභයවරධන0336681,654

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
II  පනතයඩ.ඩ.ප කලසර0250681,655

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයය.ඒ.ප.එම. සමනදවස0305121,656
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය පරවවදජව 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

සමවජ සසසවව මනද මවනසක ආයතනය - 

සහරමවගම
II  පනතයසක.ඩ.එච තලකරතන0111681,657

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඑල.ඩ.එසස.ජ. වසනත0135331,658

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
II  පනතයඑච.එම.එල. සලවව0228731,659

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑන. දසවනවයක0338701,660

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑන.එච.ඒ.ඩ.එම.ය. වකමරතන0346091,661

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ව. කවනතලතව0396881,662

සමවජ සසසවව මනද මවනසක 

ආයතනය-සහරමවගම

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයජ.ආර.වය සපසරරව0493671,663

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑසස.එසස.අය. සසජවන0252391,664

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඅය.ඩබ.ඒ.ආර. දරශකව0385691,665

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
III  පනතයඑල.ඩ.එසස. මසනරර0562531,666
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයප.එච. පලලයගර0571941,667

ජවතක සභගතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එන. පයනත0044871,668

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
III  පනතයඑම.ඒ.ස.සක. මලලවආරචච0118151,669

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල නවවස හව සමකදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩබ. රසජන0158641,670

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයආර එම කවනත0231601,671

නවවස හව සමකදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ජවතක සභගතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
II  පනතයබ.ස.එම. සරගදසගර0293861,672

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 අධකරණ අමවතජවසශය - සකගළඹ 12
II  පනතයඑච.ප.සක.ට. ජයවරධන0053321,673

අධකරණ අමවතජවසශය-සකගළඹ 12 සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.ඊ.අය. සකගසසතව0188211,674

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑල.ඩබ.ආර. වකමසසහ0624111,675
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඒ.සජ. ධරමපය0109571,676

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයප එම අය කමවර0322461,677

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ. ඩ. මලලකවආරචචසග0342401,678

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
III  පනතයඒ.ජ.එම අටලගම0494501,679

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයබ.එසස.ආර ජයසසහ0189891,680

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
II  පනතයඑම.අය.සක. රතවතවන0227821,681

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයව. සදසවනද0385891,682

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
II  පනතයසක.ඒ ඉසලසපරම0069451,683

මදල සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 04 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඩ.සක.ඩ. කනනනගර0301721,684

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මදල සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 04
II  පනතයසක.ඒ.එච.එන. කසසතරආරචච0338521,685
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයසජ.ආර. හරපටයසග0066071,686

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.ඒ.ස.ඒ. වරසසහ0130141,687

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
I  පනතයව. වරරතන0269351,688

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයඑන.ප.ඒ.එන. නවගරතන0356301,689

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ඒ.එච. දලමණ0214921,690

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයඑන. පවණඩතවර0253931,691

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.ඒ.ආර.එසස. කමවරසපල0354421,692

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකගළඹ 03
II  පනතයට.ඩ. වතවනසග0065861,693

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකගළඹ 03 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයසක.ඒ.ආර. එරනද0338041,694
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසක.ආර.එසස.ඒ. වසජසසහ0048891,695

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
II  පනතයඒ. ඩබලව සමගසහගමඩ ෆවසස0397931,696

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.එම.එසස. හසන අල0062151,697

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.ආර. රවසජනදන0072361,698

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
III  පනතයස. ජයබණඩවර0315651,699

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයසක.ව.ඒ.ට. කලරතන0436751,700

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 07
II  පනතයඑම.ප.එච. කමවර0255701,701

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතයඑසස. ජයවර0272061,702

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයආර.ප.එන. පයරතන0390761,703
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සපගලසස පවවහන සකගටඨවශය - සකගළඹ 05
II  පනතයජ.ආර.ට. අනරදධ0088911,704

ධවර අමවතජවසශය-සකගළඹ 10 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයඑසස ඒ සක සරයආරචච0172101,705

සපගලසස පවවහන සකගටඨවශය-සකගළඹ 05 ධවර අමවතජවසශය - සකගළඹ 10
I  පනතයඩබ.සජ. රනජන0413271,706

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑන.ඩබ.එම.එම.සක. වසජරතන0029891,707

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයසක.ප.ජ.එසස.ආර. ඒකනවයක0328711,708

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

ජවතක සතසවරදජවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ස ජනවදර0085241,709

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
II  පනතයසජ.ඒ.ට.ස. ජයවර0157031,710

ජවතක සතසවරදජවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
I  පනතයඩ.සක.ඵසස ආටගල0200611,711

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයඑන.ව.ස. වරපසපරම0205231,712
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
I  පනතයඩ.එල. වසජසසහ0333521,713

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

සසසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑල.එම.ඩ. ශජවමල0339261,714

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

ජවතක පළකවයතනය - මහරගම
I  පනතයජ ඩබලව එන සහසමලතව0255691,715

ජවතක පළකවයතනය-මහරගම සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
III  පනතයට.ප.ජ.ඩ. දමයනත0307031,716

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

ජවතක පළකවයතනය - මහරගම
II  පනතයආර.ඩ.ඩ. රණසසහ0096581,717

ජවතක පළකවයතනය-මහරගම සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
II  පනතයආර.ඩ.වය. පයදරශන0404591,718

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකගළඹ 

01

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
III  පනතයසක.ඒ.එච. ස. කරණවරතන0081361,719

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 01
I  පනතයඑන.ඩ.ප. සරවරධන0179031,720

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයස සමරවකම0193751,721
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

07
I  පනතයසක.සක.එසස.සක. වසජසසහ0210411,722

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07 සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
III  පනතයප.ඩ.ඩ. සසජවන0351831,723

සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකගළඹ 07

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.සක.ස. පරසස0241691,724

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 සපගලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 07
III  පනතයප ඒ එන සක පනනගල0358551,725

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 05 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
I  පනතයබ.ව.  සපසරරව0369781,726

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඩබ.ජ. ලකෂසමනත0207341,727

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයප.සක.ඒ.එසස. ජයතලක0410531,728

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10

දකණ සකගළඹ ශකෂණ සරරහල - 

කළසබරවල
I  පනතයඩ.එම.එසස.බ. දසවණවයක0255471,729

දකණ සකගළඹ ශකෂණ 

සරරහල-කළසබරවල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩබ.ඩ. රදග0443391,730
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 සගගඩනපගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.එම.එච.බ. සහසරත0079221,731

සගගඩනපගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක භවෂව හව සමවජ ඒකවබදධතව 

අමවතජවසශය - රවජගරය
I  පනතයඑසස.එසස. සමගහමඩ0118831,732

ජවතක භවෂව හව සමවජ ඒකවබදධතව 

අමවතජවසශය-රවජගරය

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
II  පනතයඑම.එසස.එන. රවනමල0397601,733

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 වසදශ රකයව අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.එසස.ස. වගසසනව0424051,734

වසදශ රකයව අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයප.එසස.ප. අසබගණවරධන0527771,735

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක නපණතව සසවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 05
I  පනතයසක.ඒ. තලකරතන0066141,736

නපණතව සසවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතයආර.ජ.ය.එම. තලකරතන0081111,737

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයප.එසස.ට. පතවපසසහ0108671,738

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

05

වන සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඊ. වසජනවයක0536441,739

වන සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
III  පනතයඩබ.ප.ස.එසස. වමලරතන0571771,740
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑම ස පයදවස0227551,741

තරණ කටයත රවජජ අමවතජවසශය-සකගළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතයට.ආර.ට.ප.ආර.ජ. මපනසක0310141,742

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඩබ.සක. වකමසසහ0199181,743

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
III  පනතයසජ.ඒ.ඩ නරපමව0494731,744

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම ඉසපතන වදජවලය - සකගළඹ 05 - සකගළඹ 

05
II  පනතයඒ.ඩ.ඒ. සපසරරව0018411,745

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවපලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
I  පනතයට එම පෂසපකවනත0304391,746

ඉසපතන වදජවලය - සකගළඹ 05-සකගළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 12
II  පනතයආර එම ඩගර මපනසක0323381,747

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවපලල
III  පනතයසක.ස.එම. ශයවලතව0533411,748

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක සපගලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය - 

සකගළඹ 05
II  පනතයජ.එල.එම.ඩබ.  සපසරරව0149231,749
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපගලසස කසෂසත බලකව මලසසථවනය-සකගළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
III  පනතයඩබලව.ප. තලකරතන0569841,750

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 19)

-අවසසසවසවලල

සතවවක මධජ මහව වදහල - හසවපලල
I  පනතයඒ.ජ.ඩ.එන. සරසසසන0319941,751

සතවවක මධජ මහව වදහල-හසවපලල සගගවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
I  පනතයඑල.එසස.එම. චනදලතව0407031,752

සගගවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

කමකර වනශස චය සභවව(අසක 19) - 

අවසසසවසවලල
III  පනතයආර.ඒ.එච.එසස. සපසරරව0539401,753

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහනතසල
I  පනතයප.ආර. ජයසකගඩ0163841,754

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහනතසල දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඩබ.එම.ඩබ. වරසකරන0174981,755

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඒ ඩබලව එම සනධජව නලමණ 

කමවර
0184041,756

සතවවක මධජ මහව වදහල-හසවපලල බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

09
I  පනතයබ.එන.ඩබ.එම.සජ. ජයමවල 

කවනතමත
0260291,757

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 09 සතවවක මධජ මහව වදහල - හසවපලල
III  පනතයඑම.ප.එල. රවනදව0540371,758
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපසසබලව
II  පනතයඩබ.සක.එම.සක.ආර.සක. 

සකගඩතවකක
0018731,759

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපසසබලව සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.ඩ.ප. සකගඩකවර0510891,760

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කපසසබලව ජවතක රධර පවරවලයන මධජසසථවනය - 

සකගළඹ 05
II  පනතයසජ.ඒ.සක.එසස සපසරරව0324531,761

ජවතක රධර පවරවලයන 

මධජසසථවනය-සකගළඹ 05

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.ඩ.අය. සදකමවර0475791,762

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කපසසබලව
I  පනතයඩ.එම. ශයවලතව0477441,763

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක දසසතක සලකම කවරයවලය - සකගළඹ 05
I  පනතයඅය.එසස.එසස. කමවර0181381,764

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකගළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
III  පනතයඑසස.ජ.සජ.එන. නනදසසසන0611961,765

බජ අරථවපල ගබඩවව-නවරඑළය දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
II  පනතයප.ජ.ඩ.ආර. නෂවනත0034051,766

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-නවරඑළය බජ අරථවපල ගබඩවව - නවරඑළය
II  පනතයස.සක. ද සලවව0148151,767
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

නවරඑළය
I  පනතයසක.එන.ඩ. ජයසනදර0211901,768

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගගඩවතත

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගගඩ
II  පනතයඩබලව. සදසසහ0226731,769

සජජෂසඨ සපගලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගගඩ

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගගඩවතත
II  පනතයඑසස. ජයසසසකර0347471,770

පවසදශය පරවවදජව 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
III  පනතයසක.එල. ලයනල0090971,771

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
II  පනතයඑම.සක.ප. වරතසග0291701,772

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගගඩ
I  පනතයප.ආර. සනළමසදණය0082791,773

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
II  පනතයය. සසසනවධර0213801,774

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගගඩ

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයආර.එම.ඩබ. රවජපකෂ0335781,775

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

සහරමවගම
I  පනතයඑම. වසජසසසකර0068911,776
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-සහරමවගම කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ඒ. වමලවවත0194451,777

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහරමවගම සපගලසස වවදජ සසසවව සකගටඨවශය - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.ආර.එම. රණමපණසක0246721,778

සපගලසස වවදජ සසසවව සකගටඨවශය-සකගළඹ 

05

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහරමවගම
I  පනතයසක.එම. සපසමචනද0285151,779

ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සසසසකකතක කටයත රවජජ  අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයසජ.එම.එසස. සහටටආරචච0109271,780

සසසසකකතක කටයත රවජජ  

අමවතජවසශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහරමවගම
I  පනතයආර.ප. වකමපවල0200291,781

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහරමවගම ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑම.ඩ.ආර වමලසරය0208081,782

සගගඩනපගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සබගදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
II  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමවර0185171,783

දමරය සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 10 සගගඩනපගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයට.සක.එම.ස.එන. කමවරසසහ0271991,784

සබගදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

07

අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඊ. කලතලක0460461,785
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දමරය සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 10
III  පනතයඑසස.ආර.ජ. තලකසර0569001,786

ධවර අමවතජවසශය-සකගළඹ 10 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයආර.ප.එන.ආර.සක. රවජපකෂ0323441,787

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 ශ ලසකව ගවන හමදව කඳවර - රතමලවන
II  පනතයට.එම.ව.ජ. සතනනසකරන0336771,788

ශ ලසකව ගවන හමදව කඳවර-රතමලවන ධවර අමවතජවසශය - සකගළඹ 10
III  පනතයඑන.ඩ.එන. පනවනද0355761,789

තවකෂණ වදජවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඩබ.එල. ලමවසහසවව0022731,790

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල තවකෂණ වදජවලය - බදලල
I  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසවනවයක0364631,791

තවකෂණ වදජවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
I  පනතයඩ.එම.ට. දසවනවයක0150111,792

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
II  පනතයඑම.ආර.ඒ. කමවර0181881,793

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

තවකෂණ වදජවලය - බදලල
III  පනතයඩබ එම ආර පයසගන0352641,794
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකගළඹ 07
I  පනතයඩබලව.එම.එම. ගණසසසකර0072721,795

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගගඩ
II  පනතයඩබ. ප. ස. නදශවන0113201,796

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගගඩ සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයඑන.එම.ප.එන කමවරහවම0252941,797

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 07

පනරතතවපන සරරහල - රවගම
I  පනතයඑන. මලලකව0346191,798

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

පනරතතවපන සරරහල-රවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
II  පනතයආර.එම.ඒ.සක. රතනවයක0407311,799

2016/01/04 දන සට 

කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණලගල කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
III  පනතයසජ.එම.එම.ආර.සක ජයසනදර0092401,800

නවරමමල මයරපවද ම.ම.වදජවලය-නවරමමල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
III  පනතයඑසස එම ට පයසගන0337631,801

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණලගල
III  පනතයඑම එම එන සක මදලපත0339381,802

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල නවරමමල මයරපවද ම.ම.වදජවලය - 

නවරමමල
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ප. සහටටආරචච0427981,803

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදගළව - 

ගමසපගල

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයසක.ජ. පභවත ශවනත0098861,804
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සතතව නෂසපවදන හව සසගඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයසක.සජ.එසස. ජයසසහ0167671,805

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදගළව - 

ගමසපගල
III  පනතයඑම.එම.ස.ප. මහලයනසග0328901,806

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
III  පනතයඒ එම ඩ ස අමරසරය0023601,807

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසජ.එච.ඒ. චනදන0051281,808

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ව.එසස. කමවර0262181,809

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව
III  පනතයප .ඒ. ඩ .ඒ .ඩ. කලසදරව0336241,810

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
III  පනතයප.ස ජවනත0386201,811

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02 නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
II  පනතයඩබ.ජ.එම.ට.එච. සපසරරව0193191,812

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑන.එසස.ඒ.එසස. පෂසපකමවර0232431,813

2016/04/01 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
II  පනතයඩ.සක. වවදදවසග0059831,814

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
II  පනතයඑසස.අය දහනවයක0289671,815

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
I  පනතයසජ.ඒ.ට.ඩබ. කමවර0487031,816

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සපගලසස  මලසසථවනය - සකගළඹ 01
II  පනතයය.එල.ඒ. රෂවනත0087471,817

සපගලසස  මලසසථවනය-සකගළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයප.ඩ.ප. පරසස0529311,818

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
II  පනතයසක.ජ. සනලකව නලමණ0257501,819

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඩබ.එම.ඒ.එන වසජසසහ0318011,820

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

කවසල වදසය කවනතව සරරහල - සකගළඹ 

08
II  පනතයසජ.ඩ.එසස.ඩ.සජ. පනවනද0096461,821

කවසල වදසය කවනතව සරරහල-සකගළඹ 08 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඩ.එම.ප.එසස. දසවනවයක0416491,822
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩ.එසස.ස. වකමසසහ0284591,823

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයජ ජ අය එන ගණවරධන0405541,824

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ලසගවශත සරරග/ඒඩසස මරදන ඒකකය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑම.එම.ඩ.ආර. ඒකනවයක0065731,825

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකගළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑම.සක. ගණවර0182991,826

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

ලසගවශත සරරග/ඒඩසස මරදන 

ඒකකය-සකගළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයබ.ඩ. පසනන0423671,827

2016/04/25 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

නතපත සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 12
I  පනතයඩබ.ජ. මසගලකව0321361,828

නතපත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 12 ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
III  පනතයබ බ ප කමවර0348671,829

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ජ.අය. පයදරශණ0364411,830

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 07

අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයආර.ප.එම.එම. සසවරණහසස0524651,831
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

02

සසගඛජ හව සදශය වවදජ අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඩ.ඩ.ද.ඒ.ඒ. ගණවරධණ0030761,832

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

සසගඛජ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.ආර.ඒ.එසස.බ. අතවවද0412871,833

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගගඩවතත

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයබ.එම.එසස. කමවරරතන0278401,834

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගගඩවතත
I  පනතයඑම.ඒ.අය. නනදන0509001,835

රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව-සකගළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයසජ.ඒ.ඩ.ප. ලකමවල0041171,836

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 රවජජ සසසවව සකගමෂන සභවව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑන.සක.ඒ.ඒ. සසසනවරතන0086961,837

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
I  පනතයඩ. එම. සක. සයඔලවපටය0213351,838

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

ශ ලසකව ජවතක සරරහල - සකගළඹ 10
II  පනතයඑසස.ඒ.එන.ප. සබසසහ0235131,839

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව ජවතක සරරහල-සකගළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
III  පනතයප.සක. නශවනත0408851,840

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසවදශ කටයත හව ධවර 

අමවතජවසශය-සකගළඹ 10

සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයජ.ආර.ස.එම දමයනත0185781,841

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

සගගවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සකගළඹ 10
III  පනතයප.ව.ඩ.සජ.එන සපරමවද0240381,842

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

සගගවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සකගළඹ 10

සසසවදශ කටයත හව ධවර අමවතජවසශය - 

සකගළඹ 10
II  පනතයඑච.එම.ඒ.එන. ශයවලතව0421471,843

2016/04/06 දන සට 

කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 

08
I  පනතයඑසස.එම.ඩ.සක. සසසනවනවයක0335511,844

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 08 කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
I  පනතයඑම.එම.ය. බණඩවර0476561,845

කමකර සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයආර. එල. අචනතව0312611,846

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයසක.ඒ.ඩ. චවනදන0351201,847

ශ ලසකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සකගළඹ 05
II  පනතයඑසස. සඳසර0184111,848

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ශ ලසකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඑසස. සජගදසන0230541,849
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඒ.ඩ.ප. නනදන0085571,850

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

05

වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.ප. ගණතලක0112031,851

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

01

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයසක.එසස. රවජපකෂ0133191,852

2016/05/02 දන සට 

කයවතමකය

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය-සකගළඹ 02 සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
I  පනතයඩබ.එසස.සජ පනවනද0066151,853

2016/01/05 දන සට 

කයවතමකය

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

වපවල කරමවනත අමවතජවසශය - සකගළඹ 

02
I  පනතයඩබලව.බ.එම.අය.සක. වරසසසකර0399991,854

2016/01/05 දන සට 

කයවතමකය

කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 

07

මදල අමවතජවසශය - සකගළඹ 01
II  පනතයඑච.ට.ඩ.එච. ජයසසහ0175501,855

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 02 කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 07
II  පනතයආර.එම.එන.ස. රතනවයක0506521,856

2016/05/03 දන සට 

කයවතමකය

දකණ සකගළඹ ශකෂණ 

සරරහල-කළසබරවල

පධවන දමරය යවනතක ඉසජසනර 

කවරයවලය - රතමලවන
II  පනතයසක.එම. රපසසහ0334021,857

පධවන දමරය යවනතක ඉසජසනර 

කවරයවලය-රතමලවන

දකණ සකගළඹ ශකෂණ සරරහල - 

කළසබරවල
II  පනතයඑසස.වය අසබසනදර0516551,858
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකගළඹ 05

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගගඩ
II  පනතයඩබ.එම.ඊ.ජ.ය.ආර. වනසසහ0033011,859

2016/01/18 දන සට 

කයවතමකය

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගගඩ සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකගළඹ 05
II  පනතයප.ඩ. පතමණ0200971,860

2016/01/18 දන සට 

කයවතමකය

තවකෂණ වදජවලය-ගවලල ගව/වදජවසලරක මහව වදජවලය - ගවලල
II  පනතයසක.එම.එන.ට. කලසසසකර0060781,861

ගව/වදජවසලරක මහව වදජවලය-ගවලල තවකෂණ වදජවලය - ගවලල
II  පනතයබ.එම. ලකමවල0145831,862

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණලගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණලගල
I  පනතයඩබ.ස.සක. සරගදසගර0128911,863

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණලගල කරණලගල ශකෂණ සරරහල - කරණලගල
II  පනතයඩබ.ඒ. නලනත0249501,864

නසයරජජ සපගලසසපත 

කවරයවලය-කරණලගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණලගල
I  පනතයසක.ඒ.ට. නලනත0306861,865

කරණලගල ශකෂණ සරරහල-කරණලගල නසයරජජ සපගලසසපත කවරයවලය - 

කරණලගල
III  පනතයඑච.එම.ට.එසස. සහසරත0432791,866
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