
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල රජසය පවවතත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඒ. ව. අනර0308921

රජසය පවවතත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

05

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
IIපනතයඑම.ඩ.ආර. සෆකනසසසකව0358382

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයය.ය. සරකහවන0099653

වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයසක.ආර.ට.එම.ප.එසස. සපසරරව0387534

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ
I පනතයආර.ඒ සරත නමලසර0392195

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
IIපනතයඑන. ජ. සරරෂන කමවර0396466
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතධවතශය-සකකළඹ 03 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයසක. ඒ. චනදතලක0077107

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 10
IIපනතයවය. එසස. සපසරරව0098058

තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

ආරකෂක  අමවතධවතශය - සකකළඹ 03
IIපනතයසක.එම. නහවල0362919

කවරමක අධධවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයඑච.සක.ආර. සසනවරතන02542910

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවරමක අධධවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III පනතයආර.එල.ප රවජපකෂ03131411

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකවතක කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.ඩබලව. ගණතලක02271212

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකවතක කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05
III පනතයඩබ.ඒ.ජ. සෆකනසසසකව05624413

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයජ.සක.ට සපසරරව00873414

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
III පනතයය. ට. එසස. ද සලවව03632915
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I පනතයසජ. ව. පතරණ03832516

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයප.ඩ.බ.ප.සක කලරතන03995317

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
IIපනතයඑම.ඉසසඩ.එම. රෆවය00877218

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයබ. ය. එසස. සක.  සපසරරව00928919

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයආර.ඩ.ආර ජයනත03995420

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කකගලල

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කකගලල
III පනතයඑම.ජ.ආර.එන. ගණවරධන03025421

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කකගලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතධවතශය
IIපනතයඅය.එච. දයවනනද03715222

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - කතසසබකව
III පනතයඩබ.ට.එල. පනවනද00812223

දසව වන නළධවර කවරයවලය-බදලල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - බදලල
III පනතයඩ.එම. චනදපවල02635624
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-බදලල වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
I පනතයඒ.සක.එසස.ස.ඩ. ද සලවව03892825

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කතසසබකව දසව වන නළධවර කවරයවලය - බදලල
III පනතයආර.ස රනවල04007426

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයජ. අලහපසපරම03056627

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයඑල.ඒ.එච. සපසරරව03621728

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඑන.සක. රණසතහ03745229

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
III පනතයඑච.එසස.ප චනදකමවර03933730

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I පනතයඑච.සක. චනදසර02764231

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III පනතයඑච.ඒ. ලලත කමවර02982732

අධධවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑසස. ඩ. බ. එල. ජයතසසස03006133

සබබදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

අධධවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඩ.එල. මමනසග03259834
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මහවතල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයආර. තලකරතන03907435

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවතල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑච.ජ.ආර. උදය කමවර04964036

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයස.එසස. ජයරතන00771837

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඩබ.එම.එසස.එසස. වරසසසකර04109438

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය-ගවලල වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඒ.ප. ගසනවතත00291839

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය - ගවලල
IIපනතයබ.ජ සරත සසරමවර00425040

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I පනතයඑච.ජ.එසස. කමවර01036941

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයආර.එම.එන.එන. බණඩවර01627042

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඊ.ඩ. නශවනත05692243
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.එල.එසස. කමවරසර00469844

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 03
IIපනතයඑන. චනදදවස01106045

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහ
III පනතයප.සක.සජ.ප. රණසතහ05846446

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑසස.ඩ. සර සහසමනත00656447

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයස.එසස. සක. සපසරරව01601148

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑල.ඒ. ලයනසග01792549

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඡ.සක. කරණවසසසන03264350

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

III පනතයඩබලව.ඒ.ස. මධරතග03797151

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයඩබ ඒ ආර ස වරකවසගකඩ00914252

සසථවන මවරව 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
III පනතයඑච. ප. චනදරතන01646253

සසථවන මවරව 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රජසය පවවතත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I පනතයඑච.එම. වමලරතන බණඩව00439454

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑල.එම. තලකරතන01134855

රජසය පවවතත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
III පනතයට.එසස.ය සපසරරව02668856

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඡ.එසස.ය. දමයනත02472157

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඒ.ඩබලව.එසස.එච.බ. අටසගකඩ02622258

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

කවෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III පනතයය.ජ.සජ.එසස ගණසසසකර03132459

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඩබලව.බ.ට. ධමමක03729660

කවෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
IIපනතයඑච.ඒ.ඩබ. සරත පයනත03742861

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
IIපනතයඑච.ඩබලව.ස. අසබසසසකර04320162
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයජ.ජ.ඒ. ඉනදජත00472463

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයසජ.ව.එසස. තලකලවල04764864

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
IIපනතයඑසස.ජ.ඩබලව වසජසසසකර02928665

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයසක.එච.ස. වසජසසසකර02987966

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05
IIපනතයඑසස. අසබරතන00845067

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයසජ.ව.ආර ජයවර03077668

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවතල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයඩබලව.ඒ. කරණවරතන02346669

මහවතල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඩ.ඒ.ස.සජ. ධරසතහ02794070

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඩ.එම. සසසනවරතන01748471
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයආර.ස. දයවශවනත03883272

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයප. ප. ට. ආර. සසනවරතන01046573

කමකර හව වවතතය සමත සබඳතව 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑසස. රණසතහ03088874

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 කමකර හව වවතතය සමත සබඳතව 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05
III පනතයබ.ආර. බවලසරය03848475

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 02

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑල.එම.ය.එන. කබරවල01631976

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතධවතශය - 

සකකළඹ 02
III පනතයසක.එන.ප.ස.සක අසබරතන03026077

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 අධකරණ අමවතධවතශය - සකකළඹ 12
IIපනතයජ.එසස. රණතතග01085178

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

අධකරණ අමවතධවතශය-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑල.ප. සහසමචනද02513979

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතධවතශය - 

සකකළඹ 02
III පනතයවය සමත ව සජසතහ01043380
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 02

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑච.ඩ.ස.එල. සමරනවයක01632681

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑන. වතතසග00434482

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එසස. නලනත05022783

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
IIපනතයඒ. එසස. වකමසරය00915484

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඒ.එච. සහසම චනද03057585

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 02

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයආර.ඒ.ඩ. නනදකමවර00765286

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතධවතශය - 

සකකළඹ 02
III පනතයඑසස.ඒ.එල.ප සභසතහ03904187

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඩබ.ඕ.ආර.එසස. පනවනද00816188

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 03
IIපනතයආර.ඒ. ආනනද සපසරරව03158289
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ඉඩම නරවල කරසම 

කවරයවලය-මහයතගනය

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑසස.ජ. බලතසතහල00623790

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 උසසස අධධවපන හව මහවමවරග අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 07
IIපනතයව බනදලසසසන03153991

උසසස අධධවපන හව මහවමවරග 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

මහයතගනය
III පනතයඩබ.එම.ස.එම. වරණසරය04025592

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඩ.එල.ඒ. නශවනත කතසර00716293

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයය.එල.ආර. සසසනවනවයක00901194

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
IIපනතයඑච. ඒ. එන. සහටටආරචච01140795

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයආර.ඒ. පසනන කමවර02404196

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 02

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑච.එන.එල. සපසරරව00618597

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතධවතශය - 

සකකළඹ 02
IIපනතයඅය.ඩ.එසස.ට කරණවතලක04002098
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයප. නශවනත පතවරවජ00371499

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයසජ.එම.ජ.ඩ.සක. ජයසතහ065858100

කවෂකරම අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයජ.ඩ.ජ.එසස. වසජසසසන006260101

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කවෂකරම අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයසක.ඩබ.අය. නශවනත037700102

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයසජ. එල. එසස. සක. ජයසනදර003303103

සසථවන මවරව 2017/02/22 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඑසස.ඒ.එල.ප.සක. සරවරධන038003104

සසථවන මවරව 2017/02/22 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයය.ප.එන. සමපත054272105

සසථවන මවරව 2017/02/22 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 රබර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
IIපනතයඑසස. ඒ. ඩ.එල. ගණභරන002889106

සසථවන මවරව 2017/01/03 

දන සට කයවතමකය

බදධශවසන අමවතධවතශය,-සකකළඹ 07 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑන.ජ.ව.ඒ. ධනපවල026645107

සසථවන මවරව 2017/01/03 

දන සට කයවතමකය
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

රබර සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

බදධශවසන අමවතධවතශය, - සකකළඹ 07
III පනතයසක.ඒ.ප. පයදරශන033184108

සසථවන මවරව 2017/01/03 

දන සට කයවතමකය

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.එල. දයවරතන036853109

සසථවන මවරව 2017/04/10 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 10
I පනතයප. එල. සපසමරතන038342110

සසථවන මවරව 2017/04/10 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ආයරසවද ශකෂණ සරරහල - සකකළඹ 08
IIපනතයඩබලව.සජ.ඩ.එම.එසස දසනවයක029249111

සසථවන මවරව 2017/01/05 

දන සට කයවතමකය

ආයරසවද ශකෂණ සරරහල-සකකළඹ 08 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑච.ඒ. නමල ශවනත050223112

සසථවන මවරව 2017/01/05 

දන සට කයවතමකය

තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑසස. ආර. ඒ. ප. සමරතතග008599113

සසථවන මවරව 2017/02/22 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 10
III පනතයසක.ආර. ප සහසමචනද037059114

සසථවන මවරව 2017/02/22 

දන සට කයවතමකය

ඛනජ සතල සමපත සතවරධන 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.එම.එන.ය. කමවරවර007814115

සසථවන මවරව 2017/01/18 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ඛනජ සතල සමපත සතවරධන අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 07
III පනතයඑල. සඡ. එසස. සප සරරව037564116

සසථවන මවරව 2017/01/18 

දන සට කයවතමකය
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.ව.ඒ.එල. ගණසසසකර002909117

සසථවන මවරව 2017/02/26 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 07
IIපනතයසජ.සක. කලරතන005653118

සසථවන මවරව 2017/02/26 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සතසවරදධවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑච.ඒ. දයවරතන009390119

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ජවතක සතසවරදධවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
III පනතයප.ජ.ජ සනත037703120

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සතසවරදධවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඅය. ඩ. ආර. ජයරතන008427121

සසථවන මවරව 2017/03/18 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ජවතක සතසවරදධවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
III පනතයජ.ජ.එන. සවනත037457122

සසථවන මවරව 2017/03/18 

දන සට කයවතමකය

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑල.ඒ.ය. සලකකබවලසරය006978123

සසථවන මවරව 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 10
IIපනතයඑච.ප. එසස. ආනනද030274124

සසථවන මවරව 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 දසසතක කමකර කවරයවලය - නවරඑළය
IIපනතය සක. ජ. ධනපවල008014125
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-නවරඑළය මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑච.ප. රනජත017027126

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
IIපනතයසක. එල. ඉනදසර007742127

සසථවන මවරව 2017/04/17 

දන සට කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසජ.එම.ආර.එසස. සපසරරව017549128

සසථවන මවරව 2017/04/17 

දන සට කයවතමකය

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඒ.ජ.ඩබ.එම.එන. වසජසතහ004385129

සසථවන මවරව 2017/05/09 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 10
IIපනතයජ. එච. අනල ධරමසර031306130

සසථවන මවරව 2017/05/09 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 07
IIපනතයඩබ. පයසතහ013232131

සසථවන මවරව 2017/02/24 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරඇලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයආර.ඒ.ට.එම. රණසතහ036360132

සසථවන මවරව 2017/02/24 

දන සට කයවතමකය

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරඇලල
III පනතයඑච.ඒ.ස.සක. සහටටආරචච038493133

සසථවන මවරව 2017/02/24 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-අමපවර දසසතක සලකම කවරයවලය - අමපවර
I පනතයට.එල. ගණසසසන008928134
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - අමපවර
III පනතයඑච.ජ.ඩ. ඉනදවතශ040130135

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කකගලල

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කකගලල
IIපනතයආර. ඒ. දසනවයක007972136

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කකගලල

කවරමක වදහල - කකගලල
IIපනතයඩබ. ජයතලක010945137

කවරමක වදහල-කකගලල සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කකගලල
III පනතයආර.ජ. ජයතලක038063138

බජ සහතක කරම හව පතලකට සතරකෂණ 

මධධසසථවනය-සපරවසදණය

දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
I පනතයඑච.ප.ඩ.එසස. සකකඩතවකක015417139

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර බජ සහතක කරම හව පතලකට සතරකෂණ 

මධධසසථවනය - සපරවසදණය
IIපනතයබ.එසස.ඒ. චනදලවල022655140

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සයනක ජවතක අධධවපන වදධවපඨය - 

සවයනසගකඩ
IIපනතයආර.ප.එල. රවජපකෂ015844141

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඒ. සක. ස. සතජවන036844142

සයනක ජවතක අධධවපන 

වදධවපඨය-සවයනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
IIපනතයඒ.ප. සනල039158143
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 10
III පනතයසක.ප.සජ. ජයතලක038049144

තතපතල, තතපතල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
IIපනතයආර.ප.ආර.ප. රනසදන041282145

කවරමක වදහල-මවතර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - මවතර
IIපනතයඩ.ප.සක. සමතතවනනද037815146

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-මවතර කවරමක වදහල - මවතර
III පනතයඩබ.ජ. පයදරශන038007147

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටය
III පනතයඒ.එසස. ලයනසග015513148

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

ඇලපටය
III පනතයසක.ඩබලව. සහසමචනද031109149

පධවන සගකඩනතගල ඉතජසනර 

කවරයවලය-ගවලල

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

ගවලල
IIපනතයප.එච.ය. සමරවකම004974150

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය-ගවලල පධවන සගකඩනතගල ඉතජසනර කවරයවලය - 

ගවලල
III පනතයසජ. එන.  ට. ලයනසග014445151

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල සමරටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයසක.එසස. සමනසර029953152
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සමරටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයප සහටටආරචච039374153

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අමපවර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - අමපවර
III පනතයඑසස.ඒ. වසජසරය010036154

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-අමපවර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අමපවර
III පනතයව.එම. මතජල058971155

ආරකෂක  අමවතධවතශය-සකකළඹ 03 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 03
I පනතයජ.එච. ඉනදසසරම007902156

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

ආරකෂක  අමවතධවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයබ ඩ එල රණසතහ014446157

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතලමඩලල
IIපනතයඩ.එච.ස. ජයනත කමවර015064158

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතත
III පනතයඩ.බ.ආර.ට.එසස. දසවනවයක015780159

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයසක.ට.එන පෂසපකමවර028015160

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයආර.ඒ. සජව033452161
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඑම.අය.ඩ. .ගණසසසකර035840162

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-හකකඩව දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලල
III පනතයඩබලව. ඒ. ද සලවව013332163

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

හකකඩව
IIපනතයඑසස.ප. තමවවතවන039199164

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

සහරමවගම-හතවතලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හතවතලල
III පනතයජ.එසස. සමරපවල004372165

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හතවතලල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

සහරමවගම - හතවතලල
III පනතයජ.සක. සපසමසර033846166

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය පවසදශය  සලකම කවරයවලය - කසරයනගර
III පනතයසක. ධරමකලසතගම034949167

පවසදශය  සලකම කවරයවලය-කසරයනගර මදල  හව කමසමපවදන අමවතධවතශය
III පනතයඑසස. ෂනමගරවජව040573168

දසසතක කමකර කවරයවලය-කකගලල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

කකගලල
III පනතයවය.ප.එසස.  සපමකමවර036163169

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-කකගලල දසසතක කමකර කවරයවලය - කකගලල
III පනතයඑච.ජ.ප.එසස බණඩවර039951170
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
IIපනතයප.එල.ඒ. රනජත009102171

සසථවන මවරව 2017/02/23 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑච.ඩ.එන. ගණසසසකර036995172

සසථවන මවරව 2017/02/23 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඩ.ඒ. අරනශවනත031546173

සසථවන මවරව 2017/02/29 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයඑච.ජ.ට චමනද037028174

සසථවන මවරව 2017/02/29 

දන සට කයවතමකය

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයජ. ඩ. නසරරෂන008779175

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඩබ.ඩබ.ස.ඒ බණඩවර037460176

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑල.සක. සගතදවස033412177

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයසක. ජ.එල කමවර037034178

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

අධකරණ අමවතධවතශය-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයය.ස පදපකමවර028931179

සසථවන මවරව 2017/04/08 

දන සට කයවතමකය
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 අධකරණ අමවතධවතශය - සකකළඹ 12
III පනතයඩබලව. ඒ.ඒ. වරසරය037463180

සසථවන මවරව 2017/04/08 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III පනතයඩබ ඒ එසස ඩ ජයසනදර007567181

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඅය.ඒ.ඊ තලකරතන039077182

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයආර.ඒ.අය.ඩ. කමවර040582183

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහකරණ මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයඑම. වසනත කමවර009527184

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
I පනතයඑම.එසස. සපසරරව009896185

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - කළතර
III පනතයඑසස.එම. කයනටසස සමරවර029416186

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහකරණ
III පනතයඑම. චනදරතන041132187

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑම. වජයකමවර041798188
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑම. සක. එසස. චවමනද022224189

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑල.සක.එන.එම. සපසරරව022710190

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 03
I පනතයඑම.එම.එසස. වසනත කමවර014510191

සසථවන මවරව 2017/04/20 

දන සට කයවතමකය

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයආර.එල. ගණසර016263192

සසථවන මවරව 2017/04/20 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයසක.ව. ඥවණතලක033374193

සසථවන මවරව 2017/04/20 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයප. හතරසතහ005566194

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසජ.එම.එසස.එසස.සක. ජයසසසන026832195

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයප. ඡ. එල. රණසතහ025131196

සසථවන මවරව 2017/04/15 

දන සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයසක. ඒ. එසස. ආර ලකසර037025197

සසථවන මවරව 2017/04/15 

දන සට කයවතමකය
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

උදභද උදධවනය-හමබනසතකට දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතකට
IIපනතයඑසස.අය. සහසවසග006579198

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට උදභද උදධවනය - හමබනසතකට
III පනතයස.ප.එම. සමන කමවර036593199

නපණතව සතවරධන හව වවතතය පහණ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
III පනතයසක.එම. ලකෂසමන031340200

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 නපණතව සතවරධන හව වවතතය පහණ 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05
IIපනතයඩ.ඒ.ඩ. ජයසතහ037348201

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකවතක කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05
IIපනතයසක ඒ උපවල004285202

පවරලසමනත පතසතසසකරණ හව ජනමවධධ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකවතක කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.සක.එසස.ඩ අතසකරරල029834203

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගරනවපනවල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

ඇලපටය
III පනතයඑල.එන.ජ. මහනද007752204

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගරනවපනවල
III පනතයසක.එසස.එසස. නවරතන041105205

දසව වන නළධවර කවරයවලය-සමකනරවගල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

සමකනරවගල
IIපනතයආර.එම.එල. අරණ ශවනත015897206
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-සමකනරවගල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - සමකනරවගල
III පනතයසක.එම.ය.ආර. සකරනවර030909207

පරවවදධව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
I පනතයඑච.සක. සනල ආනනද007737208

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව පරවවදධව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III පනතයප.එම.ජ. සරත032713209

වකමවරචච ආයරසවද සරරහල-ගමපහ කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයඑච. බදධක ධරමසර028961210

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - කකගලල
III පනතයප.එච.එසස.ප. පෂසපකමවර036164211

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-කකගලල වකමවරචච ආයරසවද සරරහල - ගමපහ
III පනතයඑච.ඒ.එල. සහටටආරචච045108212

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-ගමපහ වකමවරචච ආයරසවද සරරහල - ගමපහ
III පනතයඑච.ඒ.එසස. කමවරසතහ022240213

වකමවරචච ආයරසවද සරරහල-ගමපහ පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - ගමපහ
III පනතයසක. ඒ. එසස. ප. ගණසර028953214

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඑච.එම.ප.ඩබ. උපලසදනය036338215
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
III පනතයඊ.ඒ.ස. එදරසතහ039256216

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-කවඩලල පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

හඟරකසගකඩ
III පනතයඑම.ප.ජ. චනදසසසන033301217

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-හඟරකසගකඩ

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - කවඩලල
III පනතයආර.එම.එන.ය.සක. රතනවයක062778218

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම
IIපනතයසක.එච.ඒ. සරසසසන010431219

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම
III පනතයආර.සක.සක. පයනත029152220

මහවතල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
IIපනතයසක.ඒ. පෂසපකමවර009116221

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවතල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑසස.ඒ.එසස. සසසනවනවයක033421222

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-සමකනරවගල

අඩව වන නළධවර කවරයවලය - සමකනරවගල
III පනතයසක.ට.එසස.ජ. සස සනවරතන009388223

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-සමකනරවගල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

සමකනරවගල
III පනතයඩබ.එම.ස. සහසමනත038510224

Page 25 of 32



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සමපකවර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඑම.ඩ. නසරරෂන029236225

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සමපකවර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
III පනතයඩබලව. සක.ඒ. ආර වලසපකල037976226

වශවම වතටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 කඩව අමවතධවතශය - සකකළඹ 07
III පනතයප.සක.ඒ.ප. මනබනද039852227

කඩව අමවතධවතශය-සකකළඹ 07 වශවම වතටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III පනතයසක.ඩ.එසස.සක.ස සසසනවරතන040072228

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ලණගමසවසහර
III පනතයඑම. එම. ඩ. සක. සලවව009907229

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ලණගමසවසහර

දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතකට
III පනතයය.ඒ වසජසතහ039471230

රජසය බජ නෂසපවදන සගකවපල-අසබපසසස සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I පනතයඩබලව.ආර. සමතපවල024547231

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

රජසය බජ නෂසපවදන සගකවපල - අසබපසසස
III පනතයසක.ආර.ස.ඩ. කරමසපකල032607232

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවකර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පචචසලයපලසලය
III පනතයප. සදවකරන031858233
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-පචචසලයපලසලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවකර
III පනතයව. දයවනනදන040472234

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මහවමවරග,වරවය හව නවවක අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයඒ.ඒ. කසමචනද016432235

මහවමවරග,වරවය හව නවවක 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයවය.ජ. ඉදදමලසගකඩ039930236

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයසක. එච. එසස. බනදල032465237

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඩබ.ඒ.ඒ. මනවරධන038444238

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමවතධවතශය - සකකළඹ 12
III පනතයඑම.ආර. ජය සනතත මවසතක ට 

රවලසග
038927239

අධකරණ අමවතධවතශය-සකකළඹ 12 වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයසජ.එම.එසස. ජයසනදර041674240

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

III පනතයප.ආර.එන. රතගන007228241

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයව.ජ.ස පයලවල039349242
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
IIපනතයඑසස. එච. සපසමලවල009271243

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඑච.එම.සජ.ආර. බණඩව057819244

ආරකෂක  අමවතධවතශය-සකකළඹ 03 සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I පනතයඑච ඩබ කමවරසතහ007491245

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතධවතශය - සකකළඹ 03
III පනතයඑම.ආර. ගමසග057818246

අධධවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12
III පනතයඑම.ආර. ද සලවව022474247

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 අධධවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයප.ස.සක. චනසදසසකර054463248

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල ජවතක සභබතක සතලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
IIපනතයසක.ඒ.ඒ. වරසතහ006485249

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඩබලව.ඒ.ස.එච. රදග025133250

ජවතක සභබතක සතලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයප.ආර.එසස. තසසසරව064680251
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සහරමවගම
IIපනතයඑන. බ. ඒ. අමලජත008479252

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සහරමවගම

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

සකකළඹ 05
III පනතයඒ.බ. රණවර039136253

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-සකකළඹ 

05

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
III පනතයඑන.ජ.ඩ. චමනද040168254

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ගසලනබදනවතව

වනජව සහකවර අධධකෂ (වයඹ)  

කවරයවලය - අනරවධපර
III පනතයඑච.ප.එසස. සකකඩතවකක026553255

වනජව සහකවර අධධකෂ (වයඹ)  

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ගසලනබදනවතව
IIපනතයඒ.එම.ට.ප. බණඩවර059491256

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-අමපවර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අමපවර
III පනතයප.ඩබ. බණඩවර037328257

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අමපවර දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - අමපවර
III පනතයට.එම. සසර064203258

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයසක.එල. ආනනද030469259

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහ
III පනතයඑන.ඒ.සක.ස.එසස. කමවර059070260
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලහතර දසසතක සතලසම සලකම කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
I පනතයඑම.ඒ.ය.එසස. අතපතත002432261

දසසතක සතලසම සලකම 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
III පනතයඑසස.එච.ඒ. රපසතහ026368262

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

ගරතසල
IIපනතයබ.ප. සදශපය028168263

පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය-ගරතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලහතර
III පනතයඑසස. සක. සප  සමක  සහකටට043035264

පරවවදධව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
IIපනතයඒසස .ඒ. ආර ධනපවල038984265

ශ ලතකව මනනසදරර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පරවවදධව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III පනතයසක.එසස.ය කමවර039003266

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

ශ ලතකව මනනසදරර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඑච.ඒ.ආර.අය. සහටටආරචච039223267

නසයරජධ කවෂකරම අධධකෂ 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පශ වමරශන මධධසසථවනය - 

සපකසළකනනරව
I පනතයඑච.ඒ.එම.ව. බණඩවර016445268

පශ වමරශන මධධසසථවනය-සපකසළකනනරව පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

කදරසවල
III පනතයබ.ආර.එම.ස සහසරත039729269

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-කදරසවල

නසයරජධ කවෂකරම අධධකෂ කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
III පනතයඩ.ඩබලව. වකමසතහ054507270
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-මනසනරය පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

හඟරකසගකඩ
IIපනතයඑසස.එල. ගවමණ දසවනවයක010292271

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-හඟරකසගකඩ

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

මනසනරය
III පනතයඑච.ජ.සජ. සපසමචනද054858272

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමවතධවතශය - සකකළඹ 12
IIපනතයසක රතජත කමවර036497273

අධකරණ අමවතධවතශය-සකකළඹ 12 වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයආර.ඒ.එම.අය සපසරරව040383274

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමකනරවගල දසසතක මනනසදරර කවරයවලය - 

සමකනරවගල
IIපනතයඑසස. ලතකවතලක036067275

දසසතක මනනසදරර කවරයවලය-සමකනරවගල දසසතක සලකම කවරයවලය - සමකනරවගල
III පනතයප.එච. රවන ධරමපය බණඩවර057094276

පරවවදධව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 03
IIපනතයසජ.එච.එන.සක. ජයමහ012029277

වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

පරවවදධව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III පනතයඩබ.ඒ.සක.ඒ. වකමආරචච057394278

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම පවසදශය මනනසදරර කවරයවලය - 

කරණකගල
IIපනතයඑසස.ඒ.එසස. ජයවරධන012075279
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය මනනසදරර 

කවරයවලය-කරණකගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගම
III පනතයආර.ඩ. දයවරතන032374280

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලල
I පනතයඑසස.ප. චනදසර002756281

සසථවන මවරව 2017/05/02 

සට කයවතමකය

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයසක. ගමසග007156282

සසථවන මවරව 2017/05/02 

සට කයවතමකය

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයආර.ඒ. සසනත037733283

සසථවන මවරව 2017/05/02 

සට කයවතමකය

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01
IIපනතයආර.ප. උපල නශවනත009953284

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වතවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල
IIපනතයආර. චනදපවල011015285

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
IIපනතයආර.ඒ සමනරතන031574286
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