
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයසක ඒ කමවරසසසන0267571

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
II පනතයජ සක ජයසසසන0332282

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය මදල අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
වසශසෂ සශසණයසක.එම. උපවල ජයනත0046853

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III පනතයආර එම පයදවස0396104

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය මදල අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
I  පනතයජ.එල පභව ශවනත ගණවරධන0211715

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
II පනතයබ.එච. ලලන ද සලවව0285856

Page 1 of 37



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතතවතශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයආර.ඵස.ඵසස සපසරරව0121397

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතතවතශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඑසස.එච.එසස. ගණවරධන0452248

ජවතක ඵලදවයතව සලකම 

කවරයවලය-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයසක.ප ජයතසසස0155259

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ජවතක ඵලදවයතව සලකම කවරයවලය - 

බතතරමලල
II පනතයඩ ඒ ආර එසස දසනවයක02171910

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයඵච.ඵන.ආර ද සලවව01658111

සසථවන මවරව 2017/02/09 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
වසශසෂ සශසණයඅය ඩ සපසමරතන03172412

සසථවන මවරව 2017/02/09 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයඑම.ආර.ඒ. රතනවයක03250813

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඩබ තලක කමවර03706014

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයසජ එච සජ උපවල වරසතහ01205915
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයප එච ප සසනත01391616

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නනදවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමනතසරය
I  පනතයඅය එල හසනල ෆරඩ01516017

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමනතසරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - නනදවර
I  පනතයඒ බවනවතන03500518

අභතනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයට.ඵච සපසමසර01352119

සසථවන මවරව 2017/01/09 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අභතනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතතවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයට එච සසසනවරතන02721920
සසථවන මවරව 2017/01/09 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල
II පනතයසක ප ජසසටන01382621

සසථවන මවරව 2017/05/14 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයඵස.සක චනදපවල01537522

සසථවන මවරව 2017/05/14 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑම එසස රතජත02850623

රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
වසශසෂ සශසණයජ.ඒ.ඩ.එසස.සක. ඩයසස03656424
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය - සකකළඹ 07
II පනතයසක ට ආනනද කමවර03693925

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයඑම.සක. අජත00252826

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයට නමල කමවර03672627

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සගකවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයආර එම බ පයසර01622528

සගකවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඵසස.ඩ වරසකකන01675129

මහවධකරණය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩ.සජ. රණසතහ01294030

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

මහවධකරණය - අනරවධපර
III පනතයසක. චනදසසසකරම04660631

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඩ එම සසනවරතන02897232

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
III පනතයඩබ ජ ඒ සක ජයරතන03933133
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයට ඒ ආර සපසමලවල00941734

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

මහවධකරණය - ගමපහ
I  පනතයඵල.සක සරත වජතකමවර01363635

මහවධකරණය-ගමපහ මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑසස ඒ සසර ගණසසසකර02823436

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 03
II පනතයඊ සපසමදවස01354337

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑසස එන ඒ සක ඩ සලවව02008138

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑච ඩබලව ප එම කලසරය02136739

සසථවන මවරව 2017/05/10 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
II පනතයඒ රවමනවයක03686340

සසථවන මවරව 2017/05/10 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකකළපපලපසසස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතකට
I  පනතයප ඒ දයවසසසන02866641

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතකට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකකළපපලපසසස
III පනතයඒ ගණවරධන04573442
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - රතනපර
II පනතයප එසස එන පරසතහ00973343

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-රතනපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩ ව ස ඵස නලසම01981244

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කවරයවලය-නවරඑළය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑච ඒ ඒ කරණවතලක02382645

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

නවරඑළය
III පනතයආර.එම.එන. රතනවයක03617046

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදමවලයදද පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයතගනය
I  පනතයආර එම ගණරතන04513447

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයතගනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදමවලයදද
III පනතයඑම එම එසස සක අසබසසසකර05185548

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහව මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයසක.ඩ.ට.සක දසවනවයක03330849

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහව
II පනතයආර එම දසවනවයක04152850

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක  අමවතතවතශය - සකකළඹ 03
II පනතයසක. රතනපවල03252751
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතතවතශය-සකකළඹ 03 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම.සක.ඒ.සජ. සලවව04910352

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අධතවපන අමවතතවතශය - බතතරමලල
I  පනතයඑසස සරවනව00555953

සසථවන මවරව 2017.01.02 

දන සට කයවතමක සෙව.

අධතවපන අමවතතවතශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑම ජ සසසනවරතන02648454

සසථවන මවරව 2017.01.02 

දන සට කයවතමක සෙව.

වදතව හව තවකෂණ අමවතතවතශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයබ ව එම සරකෂවනත00644955

සසථවන මවරව 2017/02/09 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වදතව හව තවකෂණ අමවතතවතශය - සකකළඹ 

03
I  පනතයසක ඒ එසස ඒ සපසරරව03285356

සසථවන මවරව 2017/02/09 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
II පනතයබ ජ එසස කමවර01979457

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයජ ඒ වකමපවල03161258

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
II පනතයසක එම ඒ සපසරරව01199859

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයසක ඒ සරත03020660
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කඩව අමවතතවතශය-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයආර ප පයලවල01195361

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කඩව අමවතතවතශය - සකකළඹ 07
වසශසෂ සශසණයඑෆස ඒ සපසරරව02698862

දසසතක ධවර කවරයවලය-ගවලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඑච එම ඒ වසනත02951663

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12
III පනතයඅය සතනනසකමන05013964

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 දසසතක ධවර කවරයවලය - ගවලල
III පනතයප.ස.එම. ද සලවව06066665

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වරවය හව නවවක අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑන ප සහටටආරචච02358166

සසථවන මවරව 2017/05/22 

දන සට කයවතමක සව.

වරවය හව නවවක අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑන.එල.ඩ. සරමත කමවර03953767

සසථවන මවරව 2017/05/22 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
III පනතයබ එච එන සජ කමවර00872868

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑසස.ඩ.එම සසසමසතහ02640169
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසව අධකරණය-කළතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයප එල සරතචනද02595470

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසව අධකරණය - කළතර
I  පනතයසක.ඩ.සක.එසස දයවරතන05058471

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයජ බ ඩ ප අමරසර01736672

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතත
II පනතයඑච ප ප කපලරතන01891073

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමනතසරය දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය - අමපවර
II පනතයසක අලගයයව01580674

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය-අමපවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමනතසරය
II පනතයඑම ඒ එම හරසවඩ02683575

දසසතක කමකර කවරයවලය-ජවඇල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයට ආර අය ගණවරධන01458176

සසථවන මවරව 2017/05/01 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක කමකර කවරයවලය - ජවඇල
වසශසෂ සශසණයඩබ ඩ සජ ඒ චනදසර01536277

සසථවන මවරව 2017/05/01 

දන සට කයවතමක සව.

සජතෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඊ ඩබ එසස ප සපසරරව02823578

සසථවන මවරව 2017/01/02 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සජතෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
I  පනතයජ.එසස. වකමවරචච03744379

ඉලලම කර ඇත බපවන 

සසථවන මවරව 2017/01/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය - කළතර
I  පනතයඑල.ට.එච.අය පදමකමවර00240980

ශ ලතකව සපකලසස අභතවස වදතවලය-කළතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයසක එච එල සපසමකමවර02697881

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය-කළතර

ශ ලතකව සපකලසස අභතවස වදතවලය - කළතර
II පනතයසක ජ සජ වසජසතහ03161682

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඑසස.ප සකකතලවවල04466483

සසථවන මවරව 2017/02/13 

දන සට කයවතමක සව.

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
වසශසෂ සශසණයඅය ජ අමරසසසන06424884

සසථවන මවරව 2017/02/13 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතත
I  පනතයඑන යගවරතන00453185

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයප ගසනසරතනම02939786

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑසස.සක. ලකෂසමන02377087

සසථවන මවරව 2017/02/21 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
III පනතයඩබ.ජ.අය.ඒ. මතගලකව04087588

සසථවන මවරව 2017/02/21 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නපසගනහර)-මහරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හතවපලල
වසශසෂ සශසණයසජ ඒ මතසසසන02409489

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හතවපලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑම ආර කෂවනත කමවර02767790

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අතරලය
I  පනතයඩබ එසස සරමහණ01361691

ඉලලම කර ඇත බපවන 

සසථවන මවරව 2017/01/02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතරලය මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයය.ඒ පදමරවජ02776292

සසථවන මවරව 2017/01/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සහමමවගම
I  පනතයඵස.ඡ වසනතසර01337893

සසථවන මවරව 2017/03/26 

දන සට කයවතමක සව.

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සහමමවගම

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඩබ.ඒ.ආර. ධරමසර05028694

සසථවන මවරව 2017/03/26 

දන සට කයවතමක සව.

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සවනනපපව

සරවබද පවසදශය කවරයවලය - සවනනපපව
I  පනතයඑච එම එසස ධරමපය02181195

මදල අමවතතවතශය සවත 

වවරතව කරනන.

සරවබද පවසදශය කවරයවලය-සවනනපපව සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සවනනපපව
II පනතයඩ ජ ඒ ප ගලපඩසග03274096
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කළතර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඵසස ඵස සජ ඵන සපසරරව02012497

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කළතර
වසශසෂ සශසණයට ඩ බනදසසසන02664898

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහ
II පනතයඑම අනල ශවනත00459399

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ වශවම වපටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II පනතයසක ඩබ පෂසපකමවර020106100

මධතම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඒ ඒ මතජල වජයබදධ028040101

වශවම වපටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මධතම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
III පනතයසජ ඒ සක සක ජයවරධන051181102

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑච. එල පයනත016866103

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල
II පනතයඩබ සගත028634104

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයසක ඩ එසස එන චමල004613105
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සවළද තරබද හව ආසයමජන පතපතත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස එච ඒ පයනත027782106

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12
I  පනතයස ලලවනනද පතමසර029080107

සසථවන මවරව 2017/02/13 

දන සට කයවතමක සව.

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයසක ඒ ඩ සක ස සකකතලවවල042853108

සසථවන මවරව 2017/02/13 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයඑසස ජවව003575109

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑම.එම.සජ. සපසරරව048686110

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයට එම ඩ ඒ පයනත027312111

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඩබ.ජ. සනල ශවනත049143112

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නපසගනහර
III පනතයඊ එම ඒ එම ඒකනවයක042195113

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නපසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමල
III පනතයඒ එම එම ප අමරසතහ065913114

Page 13 of 37



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලලලවවට මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඊ ඒ ඒ චනදන005312115

සසථවන මවරව 2017/04/27 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලලලවවට
II පනතයප ප ආර අතල017356116

සසථවන මවරව 2017/04/27 

දන සට කයවතමක සව.

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයසක.ඒ. කරණවසතහ026700117

සසථවන මවරව 2017/02/07 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයසක ඩ සදත කමවර051570118

සසථවන මවරව 2017/02/07 

දන සට කයවතමක සව.

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයආර එම එසස පදප012746119

සසථවන මවරව 2017/03/07 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 10
III පනතයඩ ඩ එම මහරසග037420120

සසථවන මවරව 2017/03/07 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයක
II පනතයඩබ ව චනදතලක බණඩව015210121

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනපලල
II පනතයඑම.එන.ජ.එසස කමවර065880122

කණගලල දසසතක 

මනනසදමර කවරයවලය 

සවත අනයකත කරම සඳහව

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපකලගහසවල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයආර ඩබ ගණරතන025727123

සසථවන මවරව 2017/02/27 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපකලගහසවල
II පනතයඑච ඩබ වසජරතන031614124

සසථවන මවරව 2017/02/27 

දන සට කයවතමක සව.

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II පනතයඩබ ඒ එසස සපසරරව016414125

සසථවන මවරව 2017/02/23 

දන සට කයවතමක සව.

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
වසශසෂ සශසණයඑම ස සපසරරව035597126

සසථවන මවරව 2017/02/23 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
II පනතයප ජ එසස සපසරරව041420127

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයට ඩබ සපසරරව050457128

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඡ ඩ එන සපසරරව027652129

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස වවදත සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
III පනතයඑන ඩ එන කසර048698130

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතතවතශය - සකකළඹ 03
II පනතයඵම ඵන වරසතහ016772131

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ආරකෂක  අමවතතවතශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයසජ ඒ ජයවරධන025847132

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සපකලසස මතදවත  කවරයවතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයජ ඩ ජයසසසකර032145133

සසථවන මවරව 2017/04/22 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස මතදවත  කවරයවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයආර ඒ ඒ ජයවරධන037514134

සසථවන මවරව 2017/04/22 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඩ.ප.ඩ.ඵසස චනදතලක013389135

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඒ.එසස.ඩබලව. ලකෂසමන050601136

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සදශය වවදත අමවතතවතශය - සකකළඹ 08
I  පනතයඩබ ඩ එසස පෂසපකමවර026929137

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය වවදත අමවතතවතශය-සකකළඹ 08 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩබ.ඩ. ජවනක050288138

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
I  පනතයඑන ඩ ජනදවස021163139

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩබ ඒ ගණවරධන044634140

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

නසයමජත සපකලසසපත කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඩ.එම.ප. දසවනවයක049732141
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල නසයමජත සපකලසසපත කවරයවලය - බදලල
III පනතයඩ.එම. ධනපවල065826142

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයප ජ කපසගකඩ011478143

සසථවන මවරව 2017/03/19 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයව ඩබ ඒ ට බමසර035847144

සසථවන මවරව 2017/03/19 

දන සට කයවතමක සව.

වසදශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689145

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර වසදශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
II පනතයඑල ස වසජසතහ027961146

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
II පනතයඩ එන වපල කමවර044703147

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

දසව අධකරණය - මතගම
II පනතයප ජ  සෆකනසසසකව026598148

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

දසව අධකරණය-මතගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයප ජ ශවනත සසසන වරතන030434149

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතතවතශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඩ.ව සරවරධන018988150

සසථවන මවරව 2017/04/16 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 02

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - රතනපර
II පනතයඑම.ඩබ. සපසරරව026486151

සසථවන මවරව 2017/04/16 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-රතනපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑසස.ඒ.එන. සහසමකමවර036248152

සසථවන මවරව 2017/04/16 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉරකකවමම පවසදශය සලකම කවරයවලය - දමන
III පනතයඉසසඩ ෆරඩ014274153

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දමන පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉරකකවමම
III පනතයආර ප සපසමරතන036963154

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩබලව.එසස චනදදවස004266155

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයව ආර වකසටමරයව005984156

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සමවජ සවබලගපනවම හව සභසවධන 

අමවතතවතශය - බතතරමලල
II පනතයසක එම ප සලවව011279157

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සමවජ සවබලගපනවම හව සභසවධන 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඒ.ඒ. තවරක040851158

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජනවධපත ආරකෂක අතශය - සකකළඹ 01
II පනතයප ඒ ඒ පනවනද015116159

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ජනවධපත ආරකෂක අතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයසක.ප.සජ.ප. රවජරතන050183160

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 04
වසශසෂ සශසණයප සසනදනවයක024722161

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක කමකර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයසක ජ ස ප අමරසසසන052083162

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 04

දසසතක කමකර කවරයවලය - නවරඑළය
III පනතයසක එම එච එන බණඩවර060399163

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
II පනතයට.ඒ.එම සහසරත025084164

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඩබ ය එසස ඒ ද සලවව027606165

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මදරවවල
I  පනතයජ ඒ නහවල032028166

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මදරවවල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයබ එල ඩ ට සක බවලසරය040162167

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය - සකකළඹ 07
I  පනතයට ප ජ ඩ හරමන මණසතහ අලවසස021608168
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑසස.ඒ.ඒ. සපසරරව052627169

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අභයවචනවධකරණය - සකකළඹ 12
I  පනතයසක.එච.ඒ.එසස කමවරසතහ026822170

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

අභයවචනවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඵච ඵස බනදජව සහටටඅරචච039501171

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඩ ජගත වපලසර013634172

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑසස නවගරතනම040770173

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
I  පනතයජ.සක. අසබවකම041625174

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
II පනතයසක ප එසස ද සකකසසතව005996175

වසදශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II පනතයසක ජ ව මලවල036262176

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑසස ට සක පනවනද044028177
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයඑම එසස ආර සපසරරව009312178

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයට.එම වසජතලක051147179

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑම.ඩ.ආර. කමවරසතහ048735180

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III පනතයසජ ඒ සබහන066099181

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
වසශසෂ සශසණයඒ ඒ සජ සක චනදරතන016837182

සසථවන මවරව 2017/02/21 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඩ ස ආර පයදරශන035516183

සසථවන මවරව 2017/02/21 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයප ඒ එසස එල සපසරරව016193184

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑසස එම අය ය පයසසසන036697185

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමපකවර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඊ.එච.ඩ. ආනනදසර039284186
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමපකවර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයජ එම ආර ඩ සතනනසකමන051539187

මහවපල සතවරධන හව පරසර 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඒ ඒ ඉනදවවත037661188

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මහවපල සතවරධන හව පරසර අමවතතවතශය - 

බතතරමලල
II පනතයය ඩ එසස ජයලත042698189

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය - සකකළඹ 05
II පනතයඒ. ඒ. වසඡසතහ012315190

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඩබ වය අය පයතගකව037719191

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයඵස ප එච සමනතලක013685192

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයප ඒ ප සතජව038266193

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවණජ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 02
වසශසෂ සශසණයඩබ.ඒ.එන.සජ. සප සරරව015183194

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

වවණජ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයට.ඵම සසනත019036195

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

Page 22 of 37



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයය සක එසස කමවර008233196

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II පනතයබ ප එන සපසමලවල010345197

කවලගණ වදතව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයසජ.සක තලකරතන014115198

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවලගණ වදතව සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයබ ව ඒ එන වතවන029049199

අධතවපන අමවතතවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයසක එසස සක පරසස035763200

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
වසශසෂ සශසණයඑසස. සසසබසසතයන039813201

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධතවපන අමවතතවතශය - බතතරමලල
II පනතයඩ.ඩ. නනදන042998202

මසහසසසතවත අධකරණය-ගමපහ මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඒ ඩ උපතසසස007838203

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මසහසසසතවත අධකරණය - ගමපහ
II පනතයඑල  සක නමල රතජත සරමහණ009245204

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
II පනතයඒ ඩ ආර අමරසර013734205

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑම බ පදමසර028806206

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසව අධකරණය සකකළඹ - සකකළඹ 12
I  පනතයඒ ආර එසස සජ බතඩව028426207

දසව අධකරණය සකකළඹ-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයආර.ප.ඩ.ආර කරණවනවයක032042208

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අමපවර

නසයමජත ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

අමපවර
I  පනතයසක  ඩබ එම සභසතහ019574209

නසයමජත ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-අමපවර

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අමපවර
වසශසෂ සශසණයඑච.ඒ.ඩබ. පනවනද041578210

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අභතනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතතවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑල ආර එසස පෂසපකමවර016742211
සසථවන මවරව 2017/04/26 

දන සට කයවතමක සව.

අභතනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයව.එච.සජ වදවනසග041532212

සසථවන මවරව 2017/04/26 

දන සට කයවතමක සව.

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඒම ඒ ඒල මණසතහ035032213

සසථවන මවරව 2017/04/17 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
II පනතයසජ.ඒ.ප. රවජකරණව039630214

සසථවන මවරව 2017/04/17 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
I  පනතයප සක එසස බ වසජරතන013308215

සසථවන මවරව 2017/05/01 

දන සට කයවතමක සව.

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයසක එම ජගත කමවර039327216

සසථවන මවරව 2017/05/01 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

තපපපල, තපපපල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 10
II පනතයඩ ප එම ප සක චලදවස025881217

තපපපල, තපපපල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඩ ඒ සමතලවල037565218

නවවස හව සමකදධ 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයජ ඩ එසස පයශවනත041697219

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නවවස හව සමකදධ අමවතතවතශය - 

බතතරමලල
II පනතයඑම. සසරකවනත052714220

ඛනජ සතල සමපත සතවරධන 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

නවවස හව සමකදධ අමවතතවතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඕ ඩ සපසරරව013558221

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඛනජ සතල සමපත සතවරධන අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 07
II පනතයඑන සක එසස කමවර036870222

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නවවස හව සමකදධ 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයසක සක බ බසටම040075223

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - සමකරටව
II පනතයව ජ සහසමචනදපවල004254224

සසථවන මවරව 2017/01/15 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-සමකරටව මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතය ඩබ.සජ.ස. පනවනද039512225

සසථවන මවරව 2017/01/15 

දන සට කයවතමක සව.

මහවධකරණය-පවනදර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයබ කමල පයනත033296226

සසථවන මවරව 2017/05/03 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 32) - 

රතමලවන
III පනතයඒ.එසස.එන. රපසතහ041496227

සසථවන මවරව 2017/05/03 

දන සට කයවතමක සව.

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 32)

-රතමලවන

මහවධකරණය - පවනදර
III පනතයය.ඩ ශවනත053159228

සසථවන මවරව 2017/05/03 

දන සට කයවතමක සව.

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12
II පනතයඩබ සජ ට එන තසසසරව037352229

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

වසදශ රකයව අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයප.එසස.ප. අසබගණවරධන052777230

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 වසදශ රකයව අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයට.ඒෙස .ඒසස. සජවන064331231

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ජවතක සභභතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගම
I  පනතයඑම එල ඩ එසස එච මඩවල014376232

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 ජවතක සභභතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
III පනතයට ඒ ප පනවනද016836233

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම වසද ශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසක.එම.ඩබ. ද සලවව052467234

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
III පනතයබ ප සක පරසස016102235

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-සබලඅතත වසද ශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඒල වය ප ඉනදක035089236

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

සබලඅතත
III පනතයසක දලවන064052237

මදල අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගම
III පනතයඑල.ඒ.එල. ගණවරධන043508238

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම මදල අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඒසස.අය සමරවකම052297239

ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

මදල අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑච එන සදශවන037206240
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

මදල අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 ශ ලතකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
III පනතයඩ.ප. සරපවල052838241

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 උසසස අධතවපන හව මහවමවරග අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 07
II පනතයආර ඒ එසස සමපත කමවර007216242

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමක සව.

උසසස අධතවපන හව මහවමවරග 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

සමවජ සවබලගපනවම හව සභසවධන 

අමවතතවතශය - බතතරමලල
I  පනතයඑම ජයවරධන015435243

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමක සව.

සමවජ සවබලගපනවම හව සභසවධන 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඩබ.එම. සවහර052996244

සසථවන මවරව 2017/04/09 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
වසශසෂ සශසණයආර එච චමනද012317245

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඑච එල එසස කමවර017629246

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසද ශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඩ.එම.ඒ. සරත කමවර040160247

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතතවතශය - සකකළඹ 05
III පනතයඩබ ඩ එසස පදප016672248

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 05

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑම ඒ ප මවරසතහ040792249
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයආර ඒ ඩ අතල සහසමනත023598250

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - සකකළඹ 10
III පනතයඑච.එම.ස.ඩ. රවජරතන039139251

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයසක.සක. සරතග052673252

මසහසසසතවත අධකරණය-සකකළඹ 10 රවජත පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතතවතශය - සකකළඹ 07
III පනතයඑම එච මදරවසගකඩ063826253

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

මහවධකරණය - මඩකලපව
I  පනතයඒ වජයරවසව028916254

මහවධකරණය-මඩකලපව මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑම කෂසණනනතන040259255

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අඩඩවලචසචනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
III පනතයඑසස.එල. සජලල049963256

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අඩඩවලචසචනය
III පනතයඑච.ඒ. අහසසන059270257

සරවබද අධකවර කවරයවලය-යවපනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)
I  පනතයව සපරමපලම028619258
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)

සරවබද අධකවර කවරයවලය - යවපනය
III පනතයඑල නමලන062500259

මදල අමවතතවතශය සවත 

වවරතව කරනන.

සරවබද අධකවර කවරයවලය-යවපනය පවසදශය  සලකම කවරයවලය - කසරයනගර
II පනතයසක චනදසතවන023971260

පවසදශය  සලකම කවරයවලය-කසරයනගර සරවබද අධකවර කවරයවලය - යවපනය
III පනතයසක. රමනන065925261

මදල අමවතතවතශය සවත 

වවරතව කරනන.

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක  අමවතතවතශය - සකකළඹ 03
II පනතයආර ඵස ඩ ලකසර සමන කමවර019844262

ආරකෂක  අමවතතවතශය-සකකළඹ 03 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයප.එන.අය රවජකරණව049901263

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතවපන හව මහවමවරග අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 07
වසශසෂ සශසණයය එල එසස ඩ පයදරශන016781264

උසසස අධතවපන හව මහවමවරග 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 07

දසව අධකරණය - මගමව
III පනතයඒ ඩ ඒසස පනවනද048250265

දසව අධකරණය-මගමව ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑම.ඒ.ය. තරතග062972266

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය පවසදශය  සලකම කවරයවලය - කසරයනගර
I  පනතයආර වසනමදකමවර026657267
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය  සලකම කවරයවලය-කසරයනගර මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයව. මදතරන065928268

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - සකකළඹ 10
II පනතයඑසස වජය ආනනද027728269

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

මසහසසසතවත අධකරණය-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑසස.ප සමන කමවර039536270

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මඩකලපව
II පනතයඒන බවසලනදන035006271

සසථවන මවරව 2017/03/19 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මඩකලපව

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑම එෆස එම ෆරනවසස058883272

සසථවන මවරව 2017/03/19 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයඊ ඒ එසස සරතචනද014237273

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයසක.එල පයනගකව052248274

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මපණකහනන
III පනතයජ ජ ට සක ඩලහවන064692275

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මපණකහනන කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III පනතයඑල එල ඒම ලයනආරචච065817276
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයබ ප එසස වමලරතන016750277

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයසජ ඒ එසස ඩ ජයසතහ030421278

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

මසහසසසතවත අධකරණය-මනවනසගකඩ වසද ශ කටයත අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
I  පනතයජ.ප. රතජන012619279

වසද ශ කටයත අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමව
II පනතයඒ ජ එන ප ගමසග037237280

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව මසහසසසතවත අධකරණය - මනවනසගකඩ
II පනතයආර.සක.ඒ.ඒ.සක. රතනවයක046381281

සරවබද අධකවර කවරයවලය-සපදර තඩව දසසතක ධවර කවරයවලය - යවපනය
III පනතයබ වගනකමවර023520282

දසසතක ධවර කවරයවලය-යවපනය සරවබද අධකවර කවරයවලය - සපදර තඩව
II පනතයඑම සජ ජයදවසස049025283

මදල අමවතතවතශය සවත 

වවරතව කරනන.

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවරවල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඵච.ය.ඵස බසර015233284

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවරවල
I  පනතයඵච ඵස ඩ පසනන016640285
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II පනතයසජ ඒ ඩ උපවල014549286

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතය එම.සජ.ඒ.එම. රමසස032422287

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයඑච.ඒ.එසස.සක කරණවරතන042887288

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයඑසස.එම.එල සරවරධන065861289

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
III පනතයඒ රණසතහ066082290

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කවරයවලය-කණගලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඩබ ප එම එන වසජසරය029458291

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

කණගලල
III පනතයආර.එම.ඒ. සරමහන කමවර041004292

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකකටව
වසශසෂ සශසණයඑම.එම අනර බනඩවර024016293

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකකටව මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයප එච එල සක පතචසහසවව026926294
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නවවස හව සමකදධ 

අමවතතවතශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
වසශසෂ සශසණයබ ජ කරණවදවස026695295

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නවවස හව සමකදධ අමවතතවතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑන බ නනදසසසන039438296

සසථවන මවරව 2017/03/05 

දන සට කයවතමක සව.

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතතවතශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑම එන මනතතග029944297

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතතවතශය 

- සකකළඹ 03
වසශසෂ සශසණයඅය ඒ එසස සපසමචනද037118298

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑම.ඒ.එන. රතජත033728299

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයසක අය රතනජව042716300

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය - සකකළඹ 01
II පනතයඊ ඒ සහසමනත012021301

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සපලසම 

කවරයවලය-සකකළඹ 01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑම ඩ ඩ සපසරරව028941302

මධතම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඵම.ඵසස හනෆසෆව019052303
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මධතම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඩබ ඒ සජ නකලසස030295304

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජනවධපත ආරකෂක අතශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඩ ඒ එසස එසස සපසරරව012125305

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

ජනවධපත ආරකෂක අතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයඑම වසජසසසකර050814306

සසථවන මවරව 2017/05/02 

දන සට කයවතමක සව.

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 ජනවධපත ආරකෂක අතශය - සකකළඹ 01
II පනතයඒ ආර එම වසජතතග016889307

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

ජනවධපත ආරකෂක අතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
II පනතයජ.එසස. රතජත033702308

සසථවන මවරව 2017/04/03 

දන සට කයවතමක සව.

ජනවධපත ආරකෂක අතශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඒ.ඒ.එසස සසසනක053000309

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජනවධපත ආරකෂක අතශය - සකකළඹ 01
III පනතයඑල ඒ ශපවල053248310

සසථවන මවරව 2017/04/02 

දන සට කයවතමක සව.

සරවබද අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකතමසල
II පනතයප.ජ. හනබණඩව026691311

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකතමසල සරවබද අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
II පනතයඑම.ජ.ජ. අසබසකමන039614312

මදල අමවතතවතශය සවත 

වවරතව කරනන.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයබ එම සක වරසතහ051005313

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කකතම සතචන මධතසසථවනය - කණඩසවසල
III පනතයඒ.ඩ.එසස.සක. අසබසතහ051640314

කකතම සතචන මධතසසථවනය-කණඩසවසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස
III පනතයඩබ එම ව එල වකමසතහ052781315

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
III පනතයඑම එසස සක එසස ධරමකරත053032316

මධතම කළවප කමකර කවරයවලය-මහනවර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
III පනතයප.එන. වසජසරය035888317

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර මධතම කළවප කමකර කවරයවලය - 

මහනවර
III පනතයඊ එම ඊ එච ඒකනවයක045049318

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය කරමවනත සසසවව මධතසසථවනය - 

ගවලල
I  පනතයඑල.එන.ජ.එසස. ශවනත006863319

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධතසසථවනය-ගවලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඵස ඵච බනදල017088320

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

මදල අමවතතවතශය - සකකළඹ 01
III පනතයසජ එම වසනත පෂසපකමවර037593321
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වපලලමපටය සපකලසස සසථවනය- පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
II පනතයඑසස.ඒ.ඩ. නහවල042569322

මදල අමවතතවතශය-සකකළඹ 01 වපලලමපටය සපකලසස සසථවනය - 
III පනතයඒ සපකඩනලසම053158323

පවරලසමනත සපකලසස සකකටඨවශය-ශ 

ජයවරධනපර

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III පනතයඒ සක  එන ඩබ ඩබ ගමසග029894324

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
III පනතයප.ව. වසජසසසන036931325

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක සභභතක සපලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
III පනතයඑසස එසස තකවවලසගකඩ030809326

සසථවන මවරව 2017/01/25 

දන සට කයවතමක සව.

තතගලල පළවතබද මහවධකරණය-තතගලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතතවතශය
I  පනතයඑච.සජ.සක.ප. වසජරවම036959327

සසථවන මවරව 2017/01/25 

දන සට කයවතමක සව.

ජවතක සභභතක සපලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

තතගලල පළවතබද මහවධකරණය - 

තතගලල
III පනතයඑසස.ප. සජත සමනත052832328

සසථවන මවරව 2017/01/25 

දන සට කයවතමක සව.
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