
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයආර.ප. රකමන0160001

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයඑසස.එච. වසජසසහ0372102

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 8)-සකකළඹ 

08

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑල.සජ.එම.අය. සපසරරව0034133

සසථවන මවරවම 2017/03/02 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 8) - සකකළඹ 

08
II  පනතයඑච.ප.ආර.සක. පනනවල0320214

සසථවන මවරවම 2017/03/02 

දන සට කයවතමකය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර
I  පනතයඑල. අකරටයසග0185975

සසථවන මවරවම 2017/03/30 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයජ.එම.එල. රමජව කමවර0294326

සසථවන මවරවම 2017/03/30 

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-රතනපර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයබ.ඩ.එසස. ගණතලක0192407

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඒ.එල.එසස. අදසසසරය0257178

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
II  පනතයඩ.ජ.ප. උදය කමවර0019059

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ඩ.එසස.ආර. පනවනද00399510

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
III  පනතයප.ජ.ඩ. උපමවල04544011

දසසතක සලකම කවරයවලය-පතතලම සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

පතතලම
I  පනතයට.ඒ.ට තසසලම01917712

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-පතතලම

දසසතක සලකම කවරයවලය - පතතලම
I  පනතයඒ.එම. රෆවය02592913

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපකල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
III  පනතයඵස.ඩ.එසස. ආරයතසසස01177114

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපකල
I  පනතයසක.ජ. රනමමණසක01483915

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 33) - 

මහරගම
I  පනතයඑල.සක. සසවරණලතව00278616

සසථවන මවරවම 2017/01/18 

දන සට කයවතමකය

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 33)-මහරගම සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඒ.එච.එල.ආර. අතපතත02404917

සසථවන මවරවම 2017/01/18 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයජ.සක. සමරජව01662718

සසථවන මවරවම 2017/04/26 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
II  පනතයජ.ඩ.එම. සසර කමවර02559719

සසථවන මවරවම 2017/04/26 

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයය.ජ.එසස. දපශකව04558020

සසථවන මවරවම 2017/04/26 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයඩ.සක. සරමහන01816221

සසථවන මවරවම 2017/01/23 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර
II  පනතයජ.ජ. යසවත03646622

සසථවන මවරවම 2017/01/23 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයජ.ව.ඒ. කරණවතලක03062323

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12

සවරළ සසරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

II  පනතයඩබ.ආර.සක. ජයලතව03531424
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සවරළ සසරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ආර. ජයසකකඩ04954025

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - සකකළඹ 

01
I  පනතයට. අලහසකමන00548826

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයජ.සක.එසස. නලනත00780427

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.එච.එම. ලයනසග04584728

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණණගල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයට.ඒ.එසස.ස. මමණ සක02272029

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණණගල
II  පනතයඩබ.ප.සක. සරකදසගම02713030

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඊ.ඩ.ඩබ. බණඩවරනවයක00318731

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
II  පනතයසජ.එම.ඒ.සක. දසවනවයක01774532

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
III  පනතයඑල.එම.ආර.එන. ශජවමල03883833

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
III  පනතයඩබ.එම. සමනත04596534

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයට.ප.ඒ.එම. පයසසසන01365535

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයආර.එල.අය.ජ. ලයනසග01588536

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයජ.ප. රවමශනද02277937

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
I  පනතයආර.එම.ඩ. රතනවයක02567138

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසල
I  පනතයසක.සක.ප.ඩ. අමරසසහ01913339

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල
I  පනතයඩබ.එම.ඒ.එසස.සක. වරසරය01945140

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයඑම.ඒ. ලයනසග04720341

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඒ.ජ.ප.ආර. සරසසසන02973242
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඅය.එම.එන. අසශමකවන03226243

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඒ.ප. රණරවජව04784644

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයවය.එම.ඩ.ජ.එසස.සක. යවපව01328745

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයආර.ඒ.එසස.ආර. බණඩවර01416846

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ඩ.ඒ. දමයනත02436047

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයසක.ජ.එන.ඩ. දසනවයක05995748

සහකවර ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-සමකනරවගල

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

සමකනරවගල
II  පනතයඑච.එම. වරසසහ02939649

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-සමකනරවගල

සහකවර ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

සමකනරවගල
I  පනතයට.ආර. ජයසසසකර03037550

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01
I  පනතයබ.ආර.සක. සපසරරව01025751
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතය එච.ආර.ඩබ. නරමලව02309752

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයස. ලයනසග03475453

නව සසසවව සසථවනය  ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව.සලස 

සලකනන.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නමසගනහර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයඑසස.ආර.සජ. අසබරතන00294054

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-අනරවධපර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයඩ.එම.එසස.එච. දසවනවයක02494555

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නමසගනහර
II  පනතයඑසස.ඩ.ඒ. වරසසසකර02921556

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඒ.ජ.ප.ප. අසබරතන00500357

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

නවවස හව සමමදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඑම.ඩ.ප.ඩබ. කමවරසසහ00847358

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

නවවස හව සමමදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.ඒ.ඩ.එසස.එම. ජයවරධන06393359

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයජ.එසස. පෂසපලතව01010760
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එම. ශවනදන01648061

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.සක.ප. ලයනසග03155062

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ.සක.ජ. මදෂව00549263

සසථවන මවරවම 2017/05/15 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.ඒ.එන. අසබසසහ03387664

සසථවන මවරවම 2017/05/15 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයසක.ඒ.ඩ. ශවනදන03512065

සසථවන මවරවම 2017/05/15 

දන සට කයවතමකය

කමෂකරම අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
III  පනතයජ.ඒ. සපසරරව00494866

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමෂකරම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඒ.ප. ධමමකව00570967

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයබ.ආර.එන. පනවනද02833868

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
II  පනතයආර.ට.එසස රණසසහ03479969

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
III  පනතයසක.එල.ආර.ඩ. පනවනද03857670
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වවරමවරග අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
I  පනතයසජ.සක.ප.එම. රසජන02916071

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග අමවතජවසශය-සකකළඹ 10 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයය. රතනවයක03339972

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච.ප.එන. මතමවල01230773

සසථවන මවරවම 2017/02/12 

දන සට කයවතමකය

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඒ.සක.සක. රසජන03150074

සසථවන මවරවම 2017/02/12 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ආර.එම.ඒ.ට. සමරදවවකර00183475

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයඑල.ඒ.ට.ඩ. ලයනආරචච02964276

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.එම.ජ. අතතනවයක03022077

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
II  පනතයඑසස.ජ.එන.ඩ. සමරසකමන03024878

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගමපහ

දසසතක කමකර කවරයවලය - ජවඇල
I  පනතයප.ඩබ.එන. කෂවනත00547879
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-ජවඇල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඒ.ඩ.එසස. ගණතලක02957880

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර
II  පනතයජ.ආර.ආර. ද සලවව01608081

සසථවන මවරවම 2017/01/08 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල
I  පනතයසක.ජ.එල. සජවතව02147782

සසථවන මවරවම 2017/01/08 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

කසෂසත  සභමග පරසයෂණ හව සසවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම
I  පනතයඩ.එල. ගරසසහ02014383

කසෂසත  සභමග පරසයෂණ හව සසවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයසක.ප. සසමමරතන02856984

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

වයඔ සහ උතර මමද කලවප සරජසසටවර 

ජනරවල කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඩබ.එම.එන. වනනනවයක00595485

වයඔ සහ උතර මමද කලවප සරජසසටවර 

ජනරවල කවරයවලය-කරණණගල

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයය.ඩබ.ට.ස. උඩවන03337186

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනකචච සමමටරරථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

කලසනකචච
II  පනතයජ. ලසගරවජව01479587

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

සමමටරරථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-කලසනකචච

දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනකචච
III  පනතයඑසස. මයරන04631488

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය
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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-කලසනකචච

සමමටරරථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

කලසනකචච
II  පනතයඑම. රසජන03382489

සමමටරරථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-කලසනකචච

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලසනකචච
III  පනතයඑසස.ඒ. වජයකමවර05393590

දසසතක කමසමපවදන අසශය-මනනවරම සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මනනවරම
II  පනතයජ. කසසටන01686191

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක කමසමපවදන අසශය - මනනවරම
III  පනතයජ. සගසසන05506692

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.එසස. වකමසසහ01603593

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස. සපරමපලආරචච01841194

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඩ.ජ.ආර. ලසනතමවලව04406895

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදලසතකට මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයට.එච.එසස. වරරතන01083596

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදලසතකට
III  පනතයජ.ඩබ.එන.ඊ. කරණවරතන05602197
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.එම.එසස.සක. පනවනද04798398

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඑන.එසස. බලතසසහල05640099

රජසය පවමතත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

05

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ජ.ස. පයවන005827100

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස. ජයවරධන018697101

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයබ.ඒ.සක. සපසරරව045423102

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රජසය පවමතත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඑන.ට. කමවනවයක054154103

දමරය ගබඩවව-රතමලවන මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.ඩ. අලවසස016556104

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දමරය ගබඩවව - රතමලවන
III  පනතයය.එන.ස. ද සනෂව057081105

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර. රහණසග035785106

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

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-සකකළඹ 

02

සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
II  පනතයඩබ.එම.එසස.එන. කමවරහවම037294107

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑ ෆස.එසස. කචල046421108

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයජ. කගදවසන015455109

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ.සක.එන. සපසරරව043846110

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයජ.ඩ.එච. සවනදකව056009111

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑසස.ඩබ.එසස. දලරකෂ056930112

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.එච. ලලව රණසල032502113

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයඑම.ජ.එම.ඩබ.සක. සසසනවරතන055749114

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
I  පනතයඑසස.එසස. වරසවතවන020664115
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.එම. සසනතව029699116

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර පසසදනරට ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

කළතර
II  පනතයඩ.ප.ඒ. සසනවරතන020222117

පසසදනරට ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-කළතර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඩ.එසස. මයසයසස028169118

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කණගලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ.ව.අය.ඩ. අමරසසහ023199119

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - කණගලල
III  පනතයසක.ප.ඩ.එන. සසසනවරතන056068120

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම.ජ.එසස. මසගලකව009685121

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
III  පනතයට.ඩබ.එසස.ප. ඉලසගමව057597122

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.එන. පනවනද013661123

සසථවන මවරවම 2017/04/18 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ස. මවයවදනන023694124

සසථවන මවරවම 2017/04/18 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයය.ඒ.ට. රදමක062481125

සසථවන මවරවම 2017/04/18 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.එම. බණඩවර මමණසක005516126

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඑච.එම.අය.ය. සහසරත056344127

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
I  පනතයඑච.ඒ.ඒ.ප.සක. සපසරරව003237128

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගකඩ
I  පනතයසක.ඩබ. පයනගන012991129

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.ජ.එසස.ආර. සමරවර021950130

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයට.ඩ. සසකනනවදර056056131

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතය  සජ.ඩබ.ඩබ. ජයමවනන004134132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප. පතරතන012390133
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණය
II  පනතයව. වසජසසහ028251134

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
III  පනතයඑල.එම.එච.එම. ද සමල058408135

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑල.ජ.එච. පයනත014016136

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලල
III  පනතය සක.  සක.ජ.එම. මධභවෂණ056014137

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයප. කනගසනදරම017465138

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව
III  පනතය සක. පවරනයව056228139

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.ප. ධරමසසසන023352140

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයඩ.එම.ප.ය. ලකමණ057015141

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.එම.අය. රතනවයක020258142
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - උඩපළවත
I  පනතයඑම.ජ.එම.එල. පයසසසන033466143

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය)-උඩපළවත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
III  පනතයආර.ජ.ආර.එන. රවජපකෂ048009144

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඊ.එම.ප.ඒ. බණඩවර055485145

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II  පනතයසජ.ඒ.අය. සමනත010848146

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයබ.සක.ඒ.අය. බවලසරය012890147

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඩබ.එම.ඒ.එසස. මවලකව056789148

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.එම.ආර.සක. සහසරත014882149

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයසක.ඒ.ඩ.ඒ. අතසකමරල034031150

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර
III  පනතයඑම.එම.සක. සක. මහලකෂ055172151
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සකකළඹ 01

දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
I  පනතයබ.ආර. ජනවදර021131152

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර
I  පනතයආර.ප. දපකව021456153

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයඑච.එම. සරමහණ දසවනවයක023527154

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප. තනතරසග033671155

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සකකළඹ 01
III  පනතයආර.එම.එච.එච. රතනවයක054246156

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවතගම කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයආර.එම.එසස.සක. රතනවයක008960157

කරණණගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවතගම
II  පනතයසක.ඒ. ජයසසහ012164158

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඅය.ආර.එල. මමණසක022656159

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

කරණණගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඩ.ප.එම.එල. දසවනවයක056904160

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයසක.ජ.එසස. ශනදවන015018161

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයබ.ආර.එසස. ද සලවව017695162

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඩබ.ඒ.සජ.සක. ගණරතන063080163

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-කණගලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.ප.එම.ට.ඩ.ඩ. බටවනතඩවව002100164

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන දසසතක කමකර කවරයවලය - කණගලල
I  පනතයඒ.බ.සක. මමණසක015376165

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කණගලල

කණ/කණගලල මහව වදජවලය - කණගලල
II  පනතයආර.ඩ. වසජවරධන032179166

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කණගලල
III  පනතයඑම.ප.ප. මණමත055909167

කණ/කණගලල මහව වදජවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
III  පනතයඩබ.එම.එන.සක. වසජසනදර062939168

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවචශවදව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.එසස. ආටගල024628169

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තරපපසන
I  පනතයඑල.ඩබ.සක. වරණ පයසගව031783170

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරපපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවචශවදව
III  පනතයඑසස.ප.එම.ප. ශ සභවන044468171
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක ධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
I  පනතයඑච.එච. තමරව රසජන013767172

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.එන. රණසසහ026063173

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල දසසතක ධවර කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයඑම.ජ.එන. පයවන054177174

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයසක.ඩ. වනනආරචච059819175

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වරවය හව නවවක අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයට.ඩබ. වගආරචච027641176

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසජ.එම.ජ. ජයසනදර035267177

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වරවය හව නවවක අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එච. අකමමණ054183178

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඩබ.එම.ඩ.අය. කමවර006317179

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-රතනපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.එම.එච. අතතනවයක019553180
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
III  පනතයසක.ප.ආර.ආර. සසමමරතන056204181

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලගසසවමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉපසලමගම
II  පනතයසක.එම.සක. කසගවරව මමණසක017422182

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉපසලමගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.එච. සමකසහකමඩ රමසස025949183

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පලගසසවමව
III  පනතයඩ.එම.එම. නසරමෂණ056948184

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.එම.එම. සහසරත007588185

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අනරවධපර දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයආර.එම.එසස.එසස. රතනවයක008403186

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයසක.එම.එසස. ජයසසක056113187

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවතගම
I  පනතයට.එම. නවරතන බණඩව006344188

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.ඩබ.අය. මලකවනත009998189
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවතගම සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණණගල
III  පනතයජ.ඩ.එසස. සරමහත055678190

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
III  පනතය සජ.ඒ.ඩ.එන. ජය සකකඩ055831191

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඑච.එච.ඒ. නසරමෂන008551192

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයය.බ. කලසප028061193

බදධශවසන අමවතජවසශය,-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑන.එන. එදරවර041117194

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

බදධශවසන අමවතජවසශය, - සකකළඹ 07
III  පනතයආර.ඒ.ඒ.එම. රණවක047368195

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑච.ඩ.ආර.ජ. කරතරතන054155196

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑම.ජ.ට. ශමනදව056743197

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගම
II  පනතයඑසස.ඒ. නමනත002032198

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.එම.එම. සරවරධන020557199

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-මහනතසල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.එම.එන. බනදලතව002076200

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහනතසල
III  පනතයව.ඒ.එච. නදෂවන056942201

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණණගල
I  පනතයආර.එම.එසස.සක. රවජපකෂ007223202

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.එම.එසස.එල.සක. සසසනවනවයක017811203

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයබ.එච.එන. ශවනතලතව031005204

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගම
III  පනතයව.ට.ට.සක. අසබසසහ054180205

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.ඒ.ප.ඩ. වජයලත021109206

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවමරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයප.ඒ.වය.ජ.බ. උඩසදණය044827207

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවමරටය
III  පනතයආර.ඒ.ආර.ප. රපසසහ054969208
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.ඒ. දසවනවයක014740209

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයට.ජ.ස. මධරසග055843210

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයආර.ඒ.ඒ.සක. රණසසහ059956211

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසසතක කමකර කවරයවලය - මඩකලපව
I  පනතයඑසස. රවනදන002832212

දසසතක කමකර කවරයවලය-මඩකලපව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක. ඊශසවරරවජව022089213

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.එසස.එසස.ආර. සෆකනසසසකව005483214

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමල
III  පනතයආර.එම.ඩ.එන. රතනවයක054242215

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයබ.එච.එම. රකලනත016419216

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල
III  පනතය සක.එච.ඩ.ඩ. ද සලවව057058217

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-කරණණගල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එම.ඒ. සපකඩමමණසක018458218

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඅය.එල.එන. ජයරතන055814219

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයඩ.එසස. සගකඩසහසවව010265220

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල
II  පනතයබ.ඒ. පයසසසන015558221

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඩ.එච අමරවවත032347222

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එසස.ව. සක. මණසසහ013989223

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඩබ.ජ.ට.  සඩවඩ057060224

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයය. වකමසසහ013259225

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයඒ.ස.එෆස. ෆයකව057420226

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයසක.සක.එන. පෂසපමවල010106227

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.එල.එසස.ප.සක. ගණවරධන013416228

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඊ.එන. මමනසග032957229

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයඑසස.අය.ය. පතතනසග043792230

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයට.එම.එන. ගණතලක024944231

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඩබ.ප.අය. වරණසරය027210232

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයසජ.සක.එසස.ස. ඉනදවන023658233

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයබ.එච.ඩ. අමරසසසකර041507234

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.ඒ.එසස. මසගලකව049328235
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සභසතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයඑල. ගලපපතත.007974236

ජවතක සභසතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයආර.ආර. සපසරරව024027237

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප.බ. වසජසසහ017282238

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය)-මහරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
I  පනතයඒ.අය. වතවන029308239

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - මහරගම
II  පනතයඑල.බ.ට. සදරශන031169240

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
III  පනතයඑච.එම.අය. ශජවමල053063241

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑම.අය. සසවරණමව057270242

සදව බවලකව වදජවලය-සකකළඹ 08 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයආර.ඩබ.ඩ පයසගන030159243

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සදව බවලකව වදජවලය - සකකළඹ 08
I  පනතයප. මලලකවවත034615244
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඩ.එම.එසස.සක. අසබරතන010669245

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණ
I  පනතයඒ.ස. රතනවයක024738246

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයය.එම.ප. වනගසරය016948247

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.එසස.එම. ඕවටමලල019490248

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයට.ව.එසස. සසසමකමවර024658249

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවරගල
I  පනතයඑන.එල.ඩ.එන. සමරතසග021899250

සසථවන මවරවම 2017/04/23 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවරගල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

තකණවමලය
III  පනතයසක. රසමෂස047921251

සසථවන මවරවම 2017/04/23 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-වවනයව

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය
III  පනතයඅය. මරෂයව025454252

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

තකණවමලය
III  පනතයවය. වජතතව044653253
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-තකණවමලය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

වවනයව
III  පනතයඑසස. ෂසලමජන056258254

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 03) - 

මහනවර
I  පනතයඊ.එසස.එන. සමරසසහ023262255

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 03)-මහනවර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඩ.ආර. ලයන සගකඩ031544256

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
I  පනතයඑම.ඒ.ප. නයනපයව015364257

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩ.එසස. පයදරශන020725258

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඩ.එච.ඊ. පනවනද059459259

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව - 

සකකළඹ 03
I  පනතයසජ.ප. කමන004299260

සසථවන මවරවම 2017/01/03 

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.සක.ස. මලකවනත019514261

සසථවන මවරවම 2017/01/03 

දන සට කයවතමකය

සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 

03

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
III  පනතයඑන. උඩවවවලසග029334262

සසථවන මවරවම 2017/01/03 

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-බතතරමලල

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 2) - සකකළඹ 

02
III  පනතයඑල.ජ.ට.ඩ. අමරසසසකර007026263

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 2)-සකකළඹ 

02

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.එසස. සපසරරව017985264

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයසක.ජ.එසස.ආර. කමවර034700265

සසථවන මවරවම 2017/04/23 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑන. ජයසකකඩ063076266

සසථවන මවරවම 2017/04/23 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නපණතව සසවරධන හව වමතතය පහණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 05
III  පනතයසජ.එම. එදරසසහ002227267

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහමමවගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.එම.එසස.එම. සපනහමටසපකල021214268

නපණතව සසවරධන හව වමතතය පහණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහමමවගම
II  පනතයට.ආර.ට.ප.ආර.ජ. මමණසක031014269

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
I  පනතයඑම.ඒ.ප.ස. රපසසහ003190270

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඒ.අය.ප. සපසරරව025826271
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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

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච.එම.ආර. සහසරත047320272

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අපරවධ පරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ජ.සජ. කමවර006337273

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.ජ.වය.එසස. ද සලවව සතජපවල009768274

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයප.එසස. ජයවරධන014765275

අපරවධ පරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ස.ප. සපසරරව058764276

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගකඩ

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයය.ඩ.එච. මලකවනත017880277

සසථවන මවරවම 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගකඩ
III  පනතයඩබ.වය.සක.ස. දසනනදකව053346278

සසථවන මවරවම 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඩබ.ඒ.ස.එසස.ආර. සපසරරව054101279

සසථවන මවරවම 2017/03/05 

දන සට කයවතමකය

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයසක.ඩ.එසස.එල. සරවරධන013271280

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මමතවරණ සකකමෂන සභවව - රවජගරය
I  පනතයඒ. පෂසපවකවනත021260281

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

මමතවරණ සකකමෂන සභවව-රවජගරය ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසජ. සසගරන031025282

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
III  පනතයඒ.ඩබ.එම. වරසස054432283

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
III  පනතයඑල.ඩ.එසස. මසනමර056253284

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
II  පනතයඑසස.එම.සක.එන. සමරසකමන011248285

සසථවන මවරවම 2017/01/30 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩ.ඒ.ඩ.ඩ. මලලකව011363286

සසථවන මවරවම 2017/01/30 

දන සට කයවතමකය

අධකරණ අමවතජවසශය-සකකළඹ 12 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩබ.එච.එසස. පයසසසන010644287

සසථවන මවරවම 2017/03/12 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
II  පනතයජ.ප.එන. රසජත029453288

සසථවන මවරවම 2017/03/12 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 අධකරණ අමවතජවසශය - සකකළඹ 12
I  පනතයසක.ප. ඉනදමත046973289

සසථවන මවරවම 2017/03/12 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඊ.සක.සක. ශමපක058765290

සසථවන මවරවම 2017/03/12 

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-බතතරමලල

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයට.සක. සසරමජන019577291

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.සක.ඒ. අතසකමරවල020947292

ආගමන හව වගමන 

කවරයවලය-වවනයවව-වවනයව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවනයව
I  පනතයප.ඩ. ගණසසහ018550293

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවනයව ආගමන හව වගමන කවරයවලය-වවනයවව - 

වවනයව
I  පනතයඑසස. ගතව සසරමජන031383294

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයට.එන.බ. මඩකනද022496295

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සභසතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑල.සක. නසරමෂන024859296

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ජවතක සභසතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
III  පනතයඒ.ආර.එම.ඩ.ස. අසබසසහ063268297

සසථවන මවරවම 2017/01/04 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මමණකහනන
I  පනතයඑච.එල. ශනදවන007692298

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමණකහනන ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑසස. සදදක031000299
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස.එම. නලසගන009048300

සසථවන මවරවම 2017/05/30 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
II  පනතයසක.එම.ඩ. පසවන033304301

සසථවන මවරවම 2017/05/30 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
II  පනතයඩබ.සක.එසස. පදමකවනත042228302

සසථවන මවරවම 2017/05/30 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඑන.ප. රවමනවයක007213303

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ඒ.එම. නසවසස021247304

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
I  පනතයඑන.එම. උසබසසසකර022220305

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම. ලයනපතරණ045891306

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයවය.එච. රණසසහ059440307

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයප.සක.එසස.අය. නවරතන024622308

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
II  පනතයප.එම.ස.එන. කමවර030180309
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසජ.ඒ.ඩ.සජ. ජයසරය030252310

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II  පනතයආර.ඩබ.එන. ඩයසස004768311

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස.ආර. මමණසක010680312

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
III  පනතයඒච.ඒ.ට.එන. පයදරශන030330313

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච.ඩ.එම. සමකසහකටට043328314

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඒ.බ.ස.සක. වරසසහ010829315

පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-හරයවල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.එම.ඩ.බ.බ. මවපව022259316

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

හරයවල
I  පනතයප.එච.ස.ය. කමවර025581317

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඑච.ඩ.එන. දයවනනද029959318
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප. සහටටසහසවව008196319

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ඊ.ඩ. ජයවර030561320

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එන.ඒ.ඩ.ආර. වරසසහ003981321

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.එම. මසගලව013114322

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
II  පනතයසජ.සක.එසස. අයනතකව001947323

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.එම. ජයසර007609324

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
III  පනතයබ.ප.එල. දලරකෂ056852325

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සහමමවගම
I  පනතයසක.එන. සලවව014234326

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.ඩ. මහයවසගකඩසග023625327

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

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-බතතරමලල

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගකඩ
I  පනතයට.ය.වය. සමනඩසස033093328

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සහමමවගම

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.සක.සක.ඩ. වකමසසහ034608329

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගකඩ ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
III  පනතයආර.එම.ට.එසස. ජයතලක058425330

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.එල.ස. පයනතකව023061331

සසථවන මවරවම 2017/06/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එන. වතදර026294332

සසථවන මවරවම 2017/06/01 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.ඩ. වදවනපතරණ042283333

සසථවන මවරවම 2017/06/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II  පනතයබ.ව.එච.ප. සබනරගම003614334

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.එසස.ඒ.එසස. සසගපපල025071335

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
III  පනතයය.ප.ඩ.එල. මලවතත053675336
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයආර.ඒ.ඒ. පභවත032931337

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයජ.ඒ. කරණවසල045113338

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.එසස.ඩ. සපසරරව008876339

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මවතර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඩ.ජ. දලදවවතත010441340

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑච.එල.ජ.ස. වනගසසසකර031153341

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-සමකනරවගල

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඑසස.සක.ට. පෂසප කමවර032140342

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

සමකනරවගල
III  පනතයට.බ.සක.ඩ.සක. බණඩවර045275343

සසථවන මවරවම 2017/02/01 

දන සට කයවතමකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඅය.ප. රබසසහ007218344

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.එම.ස. පනවනද028332345

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මනසසබල හව රකරකෂව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම.ප.එන.එම. වකමසසහ031926346
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඒ.ස.එල. සසහබවහ046035347

මනසසබල හව රකරකෂව 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයට.ඒ.ආර.සක. තලකරතන065402348

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප.එසස. ආසලසග029764349

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - සකකළඹ 11
I  පනතයඅය.ඩ.ඩ. ඉහලගම050061350

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-සකකළඹ 11 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසක.අය.එන. අසබසසහ055085351

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයසක.එම.සක.ඒ. මණසසහ020658352

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.ඒ. ශවනත036227353

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.එම.ඒ.එසස. රණසසහ045987354

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

කමසසබණව
II  පනතයඑම.ඒ.එසස.ප. සපසරරව007281355

සසථවන මවරවම 2017/04/19 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-කමසසබණව

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප.ආර. ජයසසහ016900356

සසථවන මවරවම 2017/04/19 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස. ශවනතකමවර022238357
සසථවන මවරවම 2017/04/19 

දන සට කයවතමකය

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.ප. සහටටසපකළ034401358

සසථවන මවරවම 2017/04/19 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගකඩ ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ස. වකමසසහ017725359

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
I  පනතයප.ජ.එසස. සහසමශනද021454360

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඑම. එම. සපසරරව025799361

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගකඩ
II  පනතයඩ.ප.එල.ඩ. ජයතලක026217362

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඑන.එම. සබමපවගමසග003848363

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑම.ජ.එන. පයසගන012342364
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඕ.ඩබ. ගමසහසවව007429365

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
III  පනතයඒ.ඩ.සක. සමන019804366

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ආර.එන. සභවෂණ මමණසක027462367

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයවය.එම.ස. සසසනවනවයක සහසරත030522368

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඑසස.ආර.ඒ.ජ. මදසසඛ055924369

සසථවන මවරවම 2017/03/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර වනශස ශය සභව සලකම 

කවරයවලය-සකකළඹ 12

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.ජ.ඩ. සසසනවරතන021907370

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස ශය සභව සලකම කවරයවලය 

- සකකළඹ 12
II  පනතයආර.එසස. දසවනවයක025535371

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.ට.අය. අමරසසහ020959372

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
I  පනතයඊ.සක. මවලකව026326373
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඑසස. සනසරවජව032865374

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයසක.ස. ලණගම003999375

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
I  පනතයඑසස.ආර. ජයලත024432376

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදකඩමසගකඩ
II  පනතයඩබ.ජ.එසස. රමජලතව039577377

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.ඒ.ආර.ආර. ජයසකකඩ048443378

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකඩමසගකඩ වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයට.එච.එන. සපසරරව052233379

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයසක.සක.ඩබ.ඒ. කවරයවසම017882380

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඒ.එච.ප. වලසපකල036198381

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසක. ඒ. ස. ගණසසසකර065021382
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
II  පනතයඑසස.සක.එසස. උදයවසගන006752383

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයආර.ඒ.එච. රපසසහ033797384

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර.එම.එසස. ශජවමල035761385

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයඒ.එල.සක. පයසකව046186386

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයසජ.ඩබ. හරසසශනද013971387

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑච.ඒ.එම. පදමණ019725388

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන.

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II  පනතයඑල.බ. බනදල022476389

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
II  පනතයඑන. අතසකමරල005695390

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.එසස. අනදවහමනනමද024891391
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයසජ.ඩබ. ඔසවකව040359392

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඑන.සක.ඩ. නරවධකව041772393

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අධකරණ අමවතජවසශය - සකකළඹ 12
I  පනතයව. මලලකව010253394

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයආර.එසස.ප. සමරසසහ027717395

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

අධකරණ අමවතජවසශය-සකකළඹ 12 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
II  පනතයප.එච.එසස.සක. රණතසග030078396

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II  පනතයඅය.එම.එසස.ආර. සසවවනද038815397

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ඩ.ඩ. මසනමරසජන011820398

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.ඒ.එල. මසජල034611399

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන.

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයජ.එච.ඩ.ය.ප. ජයසසසකර025258400
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඒ. මලකවනත041804401

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ට.එන.ප. වරසසහ010314402

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.ඩ.සජ. සමරවර029736403

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයක
III  පනතයබ.එම.එන.එසස. ගණරතන035211404

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑසස.එම.එම.එච. සජන065963405

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයසක.ප. කරපපආරචච025999406

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඩ.ඩ. සබසසහ030959407

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයආර.ඒ.එන. දයවසර036584408

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර.එම.එසස. ශවනත015499409

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

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-සකකළඹ 

01

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
I  පනතයඑච.ඒ.ප. නලෂයව049701410

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
III  පනතයස.එල. කරවටආරචච061343411

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයට.ඩ.එසස. වජයරතන002534412

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම.එල.ඩ. පදමසර002960413

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

සරවබද අධකවර කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සසකරණවසතකට
I  පනතයඑන.ප. රතනවයක020120414

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

සරවබද අධකවර කවරයවලය - බදලල
I  පනතයඑච.එම.එච.ස.සක. සපසමරතන025821415

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සසකරණවසතකට ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල
III  පනතයජ.ඩබ.සක.එම.ආර. දසවනවයක035368416

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ජ.ජ.ඒ. උපල ශවනත016236417

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයසජ. පයරතන065824418

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

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-සකකළඹ 

01

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
I  පනතයඑසස. සසනතව030928419

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයව.සක.එම. රතනවයක036450420

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඩ. අචන011261421

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයව.එන. වරරතන017491422

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඊ.ඩ. ඒබහම037706423

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයආර.ව.බ.ඒ.සක. පරසස010672424

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
I  පනතයඩබ.ට.ඩ. ද සලවව024933425

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයප.එසස.ය. තලකරතන053808426

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.එම.ඒ. ද සලවව018125427

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසජ.ඒ.සක. නනද040872428

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.සජ. වලතර019383429

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑච.ආර.සක. සහසවසග030806430

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.එච.ස. නලනත024938431

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසක.ඒ.ස.ට. ගණතලක061731432

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑල.ඒ.එම.ප.සක. අසබරතන015492433

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ.ඩ.එන. පයදරශන032082434

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඅය.ඩ.ඒ. නලෂ032833435

සසථවන මවරවම 2017/03/07 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
I  පනතයබ.ව.ඒ.එසස. වජයනත047388436

සසථවන මවරවම 2017/03/07 

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-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.ඒ.ස.එසස. බණඩවර027887437

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑම.එසස. ආනනද054488438

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - සකකළඹ 

01
III  පනතයසක.ප.එසස.ට. වකමසසහ002035439

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඒ.එම.ඒ. පරසස015779440

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-සකකළඹ 

01

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑන.ජ. ඥවනසලඛව039826441

සරවබද අධකවර කවරයවලය-කරණණගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයඅය.ඩ. පනවනද009249442

සසථවන මවරවම 2017/05/21 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණණගල

සරවබද අධකවර කවරයවලය - කරණණගල
II  පනතයඩබ.ඒ.සජ.ප. වනසසහ017437443

සසථවන මවරවම 2017/05/21 

දන සට කයවතමකය

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
I  පනතයඑල.ආර. වතවරණ013255444

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
III  පනතයප.ඒ.එන.සජ. වසජවරධන016033445
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

රබර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඩබ.එෆස.සක. වසජතසග017317446

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයජ.සක.ස.සක. පයදරශන020732447

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයසක.ජ.ස.එම. ගණවරධන035535448

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසක.එසස. සපසරරව019529449

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඩබ.ඒ.ප. වරසසසකර022526450

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.ඩ. ඉසනමකව රසජන029176451

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.එම.ට. වරසකමන029204452

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.ඒ.ස.ඩ. සබසසහ001896453

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.එම.ඊ.එල. ජයවරධන022311454

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජවසලඛන සදපව. සලස 

සලකනන
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක සභසතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයබ.ඩබ.එම.එම.ස. වරසසහ018486455

සසථවන මවරවම 2017/05/13 

දන සට කයවතමකය

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසක.ආර. නසයමම024673456

සසථවන මවරවම 2017/05/13 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සභසතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයය.ජ.ට. අමරසසහ062246457

සසථවන මවරවම 2017/05/13 

දන සට කයවතමකය

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයප.ස.සක. සරකඩරසගම020334458

සසථවන මවරවම 2017/05/16 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයසජ.එච.එන. සගසතමදවස044709459

සසථවන මවරවම 2017/05/16 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඒ. කසමලතව018308460

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඑම.එච.එම. අෂසර ෆස051227461

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
II  පනතයආර.සජ.සක.ඒ.එල. ධරමපය021146462

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසජ.ඒ.සජ. පයතලක032789463

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

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-සකකළඹ 

01

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඩ.එන. ද සලවව018051464

සසථවන මවරවම 2017/05/09 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.ඒ.එන. රණසසහ055829465

සසථවන මවරවම 2017/05/09 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.ස.එසස. පරසස002581466

කවරමක වදහල-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදකමසප
II  පනතයඩබ.සක.ආර. සමනකමවර007614467

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය කවරමක වදහල - ගමපහ
II  පනතයඑම.එම.එන. සසවරණලතව015373468

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
I  පනතයඩබ.ඒ. ශයවලතව සපසරරව023436469

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණය
II  පනතයප.ජ.ඒ. පයසල027297470

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකමසප මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.ඩ.ඒ.එසස ජයරතන034770471

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස.එම. ජයමමණසක036551472

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බලතසකකහපටය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑල.ඒ.ස.එසස.ප. කමවර059850473
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බලතසකකහපටය
III  පනතයඑසස.එසස.ට. අසබවසශ063658474

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 ආයරසවද ශකෂණ සරමහල - සකකළඹ 08
II  පනතයසජ.ඒ. හලඩව009629475

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සසඛජවසලඛන අසශය-රතනපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයප.ප.ස. කවරයවසම024476476

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ආයරසවද ශකෂණ සරමහල-සකකළඹ 08 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයජ.ජ.ය.සක. වසජරතන058058477

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ජ.එසස. නශවනත003103478

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සමවජ සවබලගමනවම හව සභසවධන 

අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඊ.එම. නශවමකව003796479

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II  පනතයඒ.සක.ප. සරමහන014228480

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එන. පයවනනදන017429481

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
I  පනතයඑච.ඩබ.ඩ.එච.ඩ. අසබවකම004111482
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ස.ඩ.එසස. ගණරතන037668483

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයප.එම.එල.එන. වසජරතන065561484

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 10
I  පනතයසක.එම.ය.අය. ජයරතන025240485

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

රතනපර දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය-රතනපර

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඩ.එම. කරණවරතන041928486

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑම.සජ. තකෂලව046644487

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රතනපර දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය - රතනපර
III  පනතයඩ.එම.ස. පයදරශන054017488

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඩ.ඩබ.ආර.එම. පයසගන025400489

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයවය.ව.ඒ.ආර. පසවද034761490

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.එන. ධමමකව005959491
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක.ඩ.එන.ජ. කමවර034719492

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඩබ.ජ.ප. පයතසසස036381493

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයආර.ඩ.ඩබ.සක. සසසනවරතන034455494

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.සක.එසස. සජවන047570495

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයඊ.ඒ.අය.එසස. එදරසරය022038496

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

මමතවරණ සකකමෂන සභවව-රවජගරය මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑම.බ.ඒ. පරසස031882497

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මමතවරණ සකකමෂන සභවව - රවජගරය
III  පනතයඑච.බ.එම.ට.ඩ බණඩවර059679498

සසථවන මවරවම 2017/01/16 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II  පනතයඩ.එසස.ඩ. එදරසසහ010114499

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඩ.ප. සලකකසහළපටය015880500

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඒ.අර.එන. සලවව024295501

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක. දයවනධ044666502

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.එම.එන.එසස. වරසරය014860503

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑසස.ඩබ. ගණසසසකර034046504

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයප.එම.එච. ගණසසසකර008476505

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 වදල සසසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඩබ.ඒ.ඩබ. වරණකලසරය020506506

වදල සසසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඑසස.ඩ.එම. සමරවකම063009507

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයසක.සක. සමරරතන024820508

සසථවන මවරවම 2017/05/09 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑන.එසස. සගකසට027531509

සසථවන මවරවම 2017/05/09 

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-සකකළඹ 

01

සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව - 

සකකළඹ 03
I  පනතයඑම.ස. සමනලතව017094510

සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 

03

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑච.එම.ඒ. කමවර053404511

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01
I  පනතයය.ඩ.එසස.සක. අසබරතන010487512

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයජ.ආර.සක. ද සලවව053418513

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
I  පනතයඒ.ජ.එන.ආර. ආනනදන024854514

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑෆස.ඒ. ලහරන057371515

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයට.ට.ඩ. බණඩවර022330516

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.ආර.ව. සපසරරව024251517

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑන.ඩ. වසජගණවරධන053161518
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩ. වකමආරචච020008519

සසථවන මවරවම 2017/05/20 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඊ.ඩබ.ඩ.එන. වරතසග058754520

සසථවන මවරවම 2017/05/20 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.ප.එසස.එන. පරසස034883521

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
I  පනතයඑසස.ඒ.අය. පයදරශණ046137522

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඅය.ඩ.ඩ. කමවර008114523

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑල.එසස.ඩබ. ජයසරය016741524

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
II  පනතයඩබ.ආර.එන. සපසරරව020874525

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කණඩසවසල
II  පනතයආර.එම.එන.එන. රතනවයක008447526

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-කණඩසවසල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එම.ජ. යසසමමමණසක016833527

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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 පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
III  පනතයආර.ඩබ.එම.ඩ.එල.බ. රවජපකෂ056265528

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පමලමඩලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඅය.එම.සජ. ජනනනදන017448529

සසථවන මවරවම 2017/04/06

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
III  පනතයප.සක.ඵසස. සපසමශනද020110530

සසථවන මවරවම 2017/04/06

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පමලමඩලල
II  පනතයඩ.සක.සජ.ස. දඹලපටය031467531

සසථවන මවරවම 2017/04/06

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
III  පනතයසක.ජ.ප.එසස.ආර. ශනදසසසකර056827532

සසථවන මවරවම 2017/04/06

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.බ.එම. සපසරරව015268533

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමව
III  පනතය සජ.එම.ප.ප . සක. ජයසසහ055833534

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර  කවරයවලය-සකකළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඒ.එච.එම. රමබණඩව014638535

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

දසසතක මනනසදමර  කවරයවලය - සකකළඹ 

05
I  පනතයසක.ඩ. අසයෂව018527536

සසථවන මවරවම 2017/04/02 

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-කරවට මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.එම.අය.සක. මවරපන013102537

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
III  පනතය සක.ජ. සක.එන. ධරමදවස056849538

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය.

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එන.සජ. සබගම022124539

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයආර.එම.ට.එන. රණවර054191540

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කණගලල
I  පනතයසක. නනදදවස014325541

සසථවන මවරවම 2017/04/04 

දන සට කයවතමකය

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කණගලල
II  පනතයඑසස.ඩබ. රතනවර022678542

සසථවන මවරවම 2017/04/04 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කණගලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.එම.ය.සක. අලහසකමන051367543

සසථවන මවරවම 2017/04/04 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදලසතකට මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.ජ.එසස.සක. ගණවරධන010555544

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදලසතකට
III  පනතයඊ.ජ.ඒ.එන. කරණවරතන054156545

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
II  පනතයජ.ජ.එසස.ට. සපසමරතන015634546

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයය.ඒ.ට. සපසමකමවර056953547

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.එන. සමරසකමන027472548

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑච.එම.සක. හසසමවල054691549

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑච.එම.සක. රණසසහ015072550

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මහනවර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.ප. ඉනදවන ජයලතව016717551

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන දසසතක සලකම කවරයවලය - කණගලල
II  පනතයඊ.ජ.එච. ශනදනවයක014589552

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-කණගලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයබ.ප.සක. බණඩවර022698553

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
III  පනතයසක.ජ.ඒ.ඩ. කමවර055846554

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කණගලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයට.එච.සජ. සබමරසදණය006150555

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කණගලල
III  පනතයඑච.එම.එන.ප.සක. සහසරත056337556

නමවත පදසච කරම, පතසසසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතල
III  පනතයඑසස. ගයත003810557

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම. වසනතව කමවර041262558

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නමවත පදසච කරම, පතසසසසකරණ හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඑම.ඒ.එසස.එසස. ඩයසස056901559

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.ඒ.ප. කලසසසකර017968560

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමව
III  පනතයඩබ.ඩ.ඩ. ජයවරධන056026561

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.ඩ. පයසගන002246562

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම. රවමශනදන006671563
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමෂකරම අමවතජවසශය-බතතරමලල වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයප.ඒ.ස.සක. සපසරරව032123564

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමෂකරම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑන.එසස. වමලසසරනද054400565

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයය.බ.ඩ. මලකවනත030121566

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
III  පනතයප.ආර.එම.එම.ඒ. කමවර055995567

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.එම.ඩ.ප. වරවනන007589568

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

තවකෂණ වදජවලය-බදලල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල
I  පනතයආර.ව.එන.එසස. වසජරතන016108569

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඑල.බ.සජ.ප.ස. තෂවර032715570

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.එම.එසස.සක. දසවනවයක033140571

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සසඛජවසලඛන කවරයවලය-බදලල තවකෂණ වදජවලය - බදලල
II  පනතයඊ.එම.ඒ.අය. එදරසසහ033802572

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.එම.ඒ. පෂසපකමවර007623573

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ස. වසජසසසකර044600574

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
III  පනතයඑන.ඒ.ට.ආර. නශසශසක056091575

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.ඩ.ආර. සසවරණමවලව020478576

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑල.ස. වජයසර054088577

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය)-නවරගමපලවත -නමසගනහර

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑසස.ඒ.එම. වකමතලක026316578

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.ඒ.සජ.ඒ. වජයවරධන029231579

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - නවරගමපලවත -නමසගනහර
III  පනතයඩ.එම.ස. සක. දසනවයක056912580

අනතර පළවත නසයමජජ කමෂකරම අධ ජකෂ  

කවරයවලය-අනරවධපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.එසස. සහසවසග008266581

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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 පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයබ.ආර.අය.සක. බණඩවර010438582

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර අනතර පළවත නසයමජජ කමෂකරම 

අධ ජකෂ  කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඊ.ඩබ. ඩලස අයරවන023675583

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-කණගලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඊ. සසනතව දමයනත සහසවවවසම021838584

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

කණගලල
III  පනතයඒ.ආර.එම.එසස.එන. රතනවයක056182585

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලකවමම 

නමසගනහර(සකමපවය)

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප. ආනනදසර032107586

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලකවමම 

නමසගනහර(සකමපවය)
III  පනතයසජ. සවදපම056108587

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයස.ආර.එම.ඒ.එසස. වකමසසහ017201588

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයඑසස.ඩබ.සක.එසස. වරසරය054072589

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.ය.අය. සපසර රව054110590
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑල.ජ. අසබසසහ025333591

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

දඹලල
III  පනතයඩබ.ජ.ඩ. සපසමරතන054106592

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයඒ.එම.බ.ඩ. වරණකලසරය059397593

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
II  පනතයඩ.ජ.එම. කරණවරතන022553594

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස.එසස.ඒ.ස.ඩ. සලවව031021595

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
III  පනතයඒ.එම.ජ.ට. අතවවද054214596

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.ඩ.ය. කතසර010259597

සසථවන මවරවම 2017/02/02 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතය සක.ඩ.ප. චලවසගන011410598

සසථවන මවරවම 2017/02/02 

දන සට කයවතමකය

මමතවරණ සකකමෂන සභවව-රවජගරය ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයබ.එන. ශසරමමණ016608599

සසථවන මවරවම 2017/02/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මමතවරණ සකකමෂන සභවව - රවජගරය
II  පනතයජ.ඩබ. රතනසර020428600

සසථවන මවරවම 2017/02/02 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කළතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
I  පනතයය.ඩබ.  සහසමලතව010658601

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-ගවලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑම.ඩබ.එසස. වජයනනද014976602

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
I  පනතයඑසස.එච.සජ. ආරයරතන024555603

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල
I  පනතයඑන.අය. අමතව028867604

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයසජ. පතරවසම033905605

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කළතර
III  පනතයසක.ඒ.එම. නසරමෂව056239606

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
II  පනතයසක.එම.ට. ගයවන002022607

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතය සජ.ඒ.ඩ.ජ.එල. ජයසරය007398608

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයජ.ට. කමවනවයක025432609

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.සක. රසකව නද029452610

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑච.ඒ.ස. දමයනත016084611

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඩ.ඒ. රවජපකෂ056185612

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයවය.එම.ඒ. යවපව බණඩවර022454613

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඩ.එම.ඩ. දසනවයක057084614

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසජ.එම.ස.ප. ජයලත018192615

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර වනශස ශය අධකවරය(අසක 2) - 

සකකළඹ 02
I  පනතයට. පෂසපකමවර023385616

කමකර වනශස ශය අධකවරය(අසක 2)

-සකකළඹ 02

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II  පනතයඩ.ට. ලකමණ039456617

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයජ.ජ.ජ.එන. ශනදතලක005231618

නපණතව සසවරධන හව වමතතය පහණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතයසක.ප.ප. පයදරශන031883619
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නපණතව සසවරධන හව වමතතය පහණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 05
III  පනතයප.ප.ඩ.  සප සරරව057010620

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.ආර.සක. සරවරධන.007757621

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.ජ.ය.එසස.එසස. රතනකමවර014380622

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කණගලල
I  පනතයසක.ජ.ප. ලවලන017206623

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවචශවදව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයප. නමලරතන026259624

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවචශවදව
III  පනතයප.ඒ.එම.ප. පතරණ055646625

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඩ.එන. වමලගණරතන055721626

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.ප.එසස. වරවරධන021034627

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
I  පනතයජ.ඩබ. ලලතව025588628

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඑච.ඒ.සක. සහටටආරචච053384629

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.එම. රතනකමවර සහසරත003297630

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයආර.ඒ.එසස. නලමණ056936631

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපකලගහසවල
I  පනතයආර.එම.එසස. කවසශනමවලව002338632

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඑසස.ස.ආර. පයනත004003633

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ.ප.ආර. දමයනත008683634

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපකලගහසවල සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයආර.එම.ස.එසස. රතනවයක036436635

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවව
II  පනතයඑන.ඒ.ස. නරසසහ051632636

සසථවන මවරවම 2017/05/08 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම.එම. පෂසපලතව017407637

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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 පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයප.සක. ලලවවත018687638

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසවනවයක036463639

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඩබ.එම.එච.සජ.ස.සක. 

වසජසකමන
054372640

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප. සජසදවසන003275641

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතත
III  පනතයඑන. සමමහනරවජ056875642

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.එසස.ඩ. පනවනද005271643

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඑසස. ගරසසහ007400644

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05
I  පනතයස. ජටනසස014927645

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඒ.සක. මණසසහ018384646

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ. කලජවණ036073647

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ඒ.ස.සක. වරසසසන057406648

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක.ඩ.ස.සක. දසනවයක062352649

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.සක.එම. නහවර007820650

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසර
III  පනතයආර.එම.එසස.එම. රවජපකෂ055208651

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.ඩ.එන. පනවනද009315652

සසථවන මවරවම 2017/05/14 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ඩ. ගණතලක043390653

සසථවන මවරවම 2017/05/14 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ගමපහ

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතය ඩ.ඩබ.ට. පසනතකව022658654

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ගමපහ
III  පනතයඑසස.එම.ට.එන. සසනරත056006655

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-අනරවධපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑල.එච.එසස. නනදන009053656

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයඑම.බ. සහටටආරචච021755657

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයප. සජසදවසන031740658

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පසසදනරට ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-කළතර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඅය.ස. ලසනත031255659

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර පසසදනරට ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

කළතර
III  පනතයඩ.ඩ.ආර.එල. අලවසස056067660

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
II  පනතයඩ.ඩ.ඒ.එසස. සපරමවද002182661

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.ඩ.ආර.ඒ. උදයනකව022093662

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසප
III  පනතයඒ.එසස.බ. පනවනද057197663

ජවතක සකසතකවගවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.ඒ.එසස.එසස. රණවර013590664
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජවතක සකසතකවගවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III  පනතයට.ඩබ.ඒ. සක.  සතමර  සදණය056603665

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයස.ඩ. ලයනසග006511666

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
III  පනතයඑම.එම.ට.ඩබ.සක. සමකසහකටට055940667

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයඒ.ඩබ. පතමසරය059458668

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

ඉසපතන වදජවලය - සකකළඹ 05 - සකකළඹ 

05
I  පනතයජ.ඒ.සක. සපසමලතව029194669

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉසපතන වදජවලය - සකකළඹ 05-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩබ.සක.අය.ස.සක. වසජසසහ049312670

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කවතතනකඩ මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එම. සමකසහකමඩ මවසම002381671

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කවතතනකඩ
III  පනතය සක.  සකමහන055975672

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආයරසවද ශකෂණ සරමහල - සකකළඹ 08
II  පනතයසජ.එච.එම. ජයතලක009689673

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආයරසවද ශකෂණ සරමහල-සකකළඹ 08 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එසස. ද සලවව045316674

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

මව/වජය වදජවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
I  පනතයඩ. කලසරය021756675

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඩ.එම.එන.එම. දසවනවයක022945676

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.එම.ප. කමවර044837677

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල මව/වජය වදජවලය - මවතසල
III  පනතයආර.ආර.එම.ට.එන. රතනවයක054093678

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ. වසනත008045679

මමතවරණ සකකමෂන සභවව-රවජගරය මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑන.එච.එම. සමනඩසස043177680

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මමතවරණ සකකමෂන සභවව - රවජගරය
III  පනතයඩබලය.ඩ.ඩ. සඳමවල053439681

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයබ.එච.ඒ.ය.ආර. ජයතලක055875682
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පමලණට වවරසස හඳනවගමනසම 

මධජසසථවනය-සහමමවගම

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑන.එන. ගණවරධන011693683

සසථවන මවරවම 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.සක. පලහවඩන032127684

සසථවන මවරවම 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකකළඹ 

10

පමලණට වවරසස හඳනවගමනසම 

මධජසසථවනය - සහමමවගම
III  පනතයසක.ඒ.වය. යගවන049719685

සසථවන මවරවම 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඕ.ඒ.ස.ය. ඕබඩආරචච059542686

සසථවන මවරවම 2017/04/09 

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.එම.ආර. මසගලකව022352687

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස
III  පනතයසක.ඒ.එල.ස. සනධජව056057688

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑන.සක.ජ. සරණකවනත048204689

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඑසස.එම.ඒ.සක. ලකමවල056268690

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට රජසය බජ සගකවපල - බටඅත
III  පනතයප.සක.එම. දසවනවයක034403691

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය බජ සගකවපල-බටඅත මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.එම.එසස. සගත040796692

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හමබනසතකට
III  පනතයස.ආර.සක. ගණරතන056502693

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමසසබණව දසසතක කමකර කවරයවලය - මහරගම
II  පනතයඩබ.එසස. සමනමල022157694

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස වවදජ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමසසබණව
I  පනතයඑම.ය.අය. සපසරරව022258695

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.එච. සපමරතන040870696

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

සපකලසස වවදජ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඑච.ජ.ඩ.ප. ශතරසග058414697

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

බදධශවසන අමවතජවසශය,-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයට.අය.එසස.සක. තලකරතන034064698

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

බදධශවසන අමවතජවසශය, - සකකළඹ 07
III  පනතයඑම.ඩ.සක.ප. දසවනවයක038532699

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III  පනතයඑන.ජ.ට.ප. උදයසගන056777700
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වනජව සසරකෂණ කලවප 

කවරයවලය-අනරවධපර

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයට.එම.සක.ට. සසනවරතන030931701

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

වනජව සසරකෂණ කලවප කවරයවලය - 

අනරවධපර
III  පනතයසජ.ජ.ඒ.ස. පයසගකව034056702

දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
I  පනතයඒ.එම.ට. අධකවර003622703

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපකසළකනනරව දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
II  පනතයඑන.ඩබ.සක.එසස. උදය කමවර018611704

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.ඒ.එන.එසස. ගණරතන005434705

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසක.එල. මධරකව033508706

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ.එන. කමවර056155707

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ජ. මසගලකව011120708

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයආර.එම.ඩ. රතනවයක057338709

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපකසළකනනරව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
II  පනතයසක.ඒ.ජ. සදමවල011298710

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
II  පනතයබ.එසස.එසස. වජරජත025561711

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 33) - 

මහරගම
II  පනතයඑන.ප. කනදඋඩ සහසවව001803712

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඑල.ඒ.ඊ. සපසරරව010959713

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 33)-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයස.ය. කරණවසසහ027364714

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑච.එම.එසස. පසනත031171715

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
II  පනතයය.ඩබ.ස.එන. සවරසගකඩ008956716

දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
II  පනතයඑන.එල. මමදවතත009755717

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන ජවතක සතසවමදජවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
II  පනතයඑච.ඩ.ප. ජයතලක035271718

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
II  පනතයඑල.ජ. පසනතකව035767719

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සතසවමදජවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයආර.එසස. ශනදකවනත056843720

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.ඒ.එම. කමවර041952721

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයසක.එම.ස.සක.සක. බණඩවර056171722

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඊ.එම.ට.එසස. ඒකනවයක021996723

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
III  පනතයබ.එම.ව.එල. අසබරතන055777724

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයබ.එසස.ස අමරපවල027695725

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.ස. වරසසහ041065726

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
I  පනතයජ.ඩබ.ස. කරණවසල010364727
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
I  පනතයඩබ.ප.එසස. වකමසසහ020863728

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑසස.එම.ස. බණඩවර034844729

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කවරයවලය - හමටන
III  පනතයආර.ප.ඊ.අය. අලගලල056154730

දසසතක කමකර කවරයවලය-හමටන පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
III  පනතයසජ.එම.එසස.ඩ.ප. ජයවරධන063314731

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තලවව
I  පනතයප. වමලවවත020853732

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර
I  පනතයඩ.ඒ.ආර. ධරමරතන025894733

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තලවව දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයආර.ජ.එම.එසස. රතනසසහ032326734

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයට.එම.ව.ජ. සතනනසකමන033677735

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසක.ඩබ. සමකසහකටට046603736

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑච.සක.ට. මධෂවණ056776737

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව වනජව සසරකෂණ කලවප කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව
I  පනතයය.ජ.එල. බදධක022166738

වනජව සසරකෂණ කලවප 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩව
I  පනතයඑන.ආර. රතනවයක029743739

දසසතක කමකර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එල. වසජසසහ032180740

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඅය.ජ.බ.එල. ඉඩමපටය057593741

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉපසලමගම දසසතක සලකම කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයආර.ආර.එසස.බ. රවජකරණව020793742

දසසතක සලකම කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉපසලමගම
II  පනතයඊ.එම.ආර.බ. ඒකනවයක021999743

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධජම 

නවරගම පළවත

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර
III  පනතයඊ.ප.එල. එදරවර002400744

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධජම 

නවරගම පළවත
III  පනතයප.එන.ප. සහසරත055730745
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මධජම 

නවරගම පළවත

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර
I  පනතයඊ.බ.සජ. බනදල003568746

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මධජම 

නවරගම පළවත
III  පනතයඑච.ඩ.එල. සහටටආරචච043197747

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඒ.එම.එසස. මමණසක024324748

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
III  පනතයබ.ජ.එච.එම.ට.ඩ. බසඩවර056141749

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයසක.එල.ඒ.ඩබ. කමදන054046750

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක.ඒ.එන. අමරතසග061958751

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.ජ.ඒ.අය. කඩවගමසග036332752

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 10
III  පනතයඩ.ඩ.ඩබ.ප. සපරමවද038744753

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයසක.ඩබ.එසස.එම. ජයසසසන055951754

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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 මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩබ.එම.ඒ. ශනදමවලව034902755

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ඩ.ස.ඩ. ජයවකම036301756

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.එම.එසස.ස.ප. රතනවයක048187757

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයවය.ඩ.එසස. සඳමවල054096758

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඊ.ජ.එසස. පයසගකව041277759

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයසක.ඩ.ස.ප. බණඩවර056588760

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
I  පනතයආර.එම.ඩ. රතනවයක014391761

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයජ.ආර. කරණවරතන036006762

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑච.ඩ.එල.ඒ. පනවනද017067763

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

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-සකකළඹ 

02

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.එසස.ය. සලවව033771764

සසථවන මවරවම 2017/01/09 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම පවසදශය 

කවරයවලය-සහමමවගම

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ.එච.සජ. ලකෂසම005675765

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම කවරමක වදහල - සහමමවගම
I  පනතයඒ.එම.ඩ.ඩ. මලලකව024300766

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑල.එම.එන. සසජවන024857767

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
II  පනතයට.එම.ඒ.ට. සතනනසකමන034278768

කවරමක වදහල-සහමමවගම ඉඩම හමකම නරවල කරසම පවසදශය 

කවරයවලය - සහමමවගම
I  පනතයඑන.ය.එම. සපසරරව036482769

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයජ.එල. කතසර023989770

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.ව.සක. සරවරධන062444771

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පධවන සගකඩනමගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(කලවප 5)-මහනවර

තකසසසර කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයඒ.ට. වසජනවයක004464772
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑච.එම.එන.එසස. සහසරත021185773

තකසසසර කවරයවලය-මහනවර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑම.වය.එෆස. රයවනව022293774

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-නවරඑළය සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයට.ඩබ.ජ.අය.ඩබ. මමණසක044328775

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

පධවන සගකඩනමගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(කලවප 5) - මහනවර
II  පනතයඒ.එම. ෆවම044813776

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
III  පනතයඑච.එම.එසස.ආර. වකමසසහ056669777

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

නවරඑළය
III  පනතය සජ.එච.ඒ.ප. ත සසසරව056973778

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.ආර.එසස. පයසසසකර040909779

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ජ.එන.ආර. කමවර053239780

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයසක.එම.ජ.එන. කරණවරතන055516781

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඩ.එසස.සක. අසබගණරතන056064782

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 10)-හමටන සපකලසස අධකවර කවරයවලය - හමටන
I  පනතයසක. සරමහන022753783

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-හමටන කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 10) - හමටන
I  පනතයය.එම.සක. පයනත කමවර025592784

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-හමටන දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
II  පනතයඑච.එම.එසස.සක.බ. සහසරත022675785

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය සපකලසස අධකවර කවරයවලය - හමටන
II  පනතයසක. පසනන045363786

දසසතක කමකර කවරයවලය-මහරගම මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සහමමවගම
II  පනතයජ.ට. පයරතන005051787

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයය.සක.අය.එල. වසජසසහ029267788

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක කමකර කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයඩ.එම.ය.එසස. සපසමරතන056955789

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සහමමවගම

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
III  පනතයඩ.ඩ. ගමසග057552790

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

අනලව බවලකව වදජවලය - නසගසගකඩ
II  පනතයඑච.එසස. සහටටආරචච002470791

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

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 පවසදශය කවරයවලය-මවතර සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයඩ. නවගසසහ007509792

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

දන සට කයවතමකය

අනලව බවලකව වදජවලය-නසගසගකඩ කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑච.ඩ.ඩබ.ඩ. ඉනදවන008874793

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකටසපකල කමකර කවරයවලය - සමකරවක
II  පනතයඑම.ඒ. රසජත013536794

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

දන සට කයවතමකය

කමකර කවරයවලය-සමකරවක මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයප.එසස. දහනවයක021760795

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

දන සට කයවතමකය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකටසපකල
III  පනතයට.ඩ.සක.ඒ. තලකසර037468796

සසථවන මවරවම 2017/03/20 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකතමසල සපකලසස අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
I  පනතයඒ.සක.ට.ප. ද සලවව018064797

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය ජවතක සතසවමදජවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
III  පනතයසක.එම.ඒ.එම. සක. කරතසසහ055991798

ජවතක සතසවමදජවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකතමසල
III  පනතයඑම.ජ.එසස.එසස. සසසනවරතන062251799

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
I  පනතයඑච.බ.ඩ.ඩ. බටසගකඩ006023800

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.එම.ප. දසනවයක025657801

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-කරවට පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයආර.ය.ස.ට. කරණවරතන026194802

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස. සසසලයන006526803

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතත
III  පනතයජ. නලකෂසම056939804

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක ධවර කවරයවලය-යවපනය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයවය. ආනනතසතය051238805

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය දසසතක ධවර කවරයවලය - යවපනය
III  පනතයසජ. අබරවම054195806

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.සක. ශනදවන044216807

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයය.ජ.බ. පභවත056328808

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයජ.එන.සක. සපසරරව027787809

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.ජ. අයරවසගන033800810

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-බණඩවරසවල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයවය.එම. ගණවරධන019106811

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
III  පනතයස.ප. සසසනවරතන055571812

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය  සලකම කවරයවලය-කසරයනගර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑසස. සරයකමවරන022017813

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය පවසදශය  සලකම කවරයවලය - කසරයනගර
III  පනතයඒ. රජව056102814

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යවපනය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක. තරමගලසදව006510815

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - යවපනය
III  පනතයඑසස. පරදපන056935816

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.එසස.ස. අලවසස005711817

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයඒ.එන.එච. පනවනද057193818

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.එන. අමරසසහ008863819
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයප.සක.එල. ගරසග058413820

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ.බ.එසස.ආර. පනවනද023541821

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමව
III  පනතය සජ.ඒ.එසස.එල. ජයසසහ055842822

රවජජ සනකවන සසවධවන පළබඳ ජවතක 

සලකම කවරයවලය-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසජ.ඒ.අය. පරසස024799823

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රවජජ සනකවන සසවධවන පළබඳ ජවතක 

සලකම කවරයවලය - බතතරමලල
III  පනතයප.ඒ.ස.සක. තලකරතන057558824

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසජ.එම.ඩබ.සක. ජයකඩ011127825

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II  පනතයසක.ඩ.එසස.ප. සපසමසර020904826

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III  පනතයඒ.එම.එසස. අධකවර054184827

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑන.ඩ. බදධකව තෂවර නවකනදල002914828
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ආර. නදශවන032158829

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයඑම.ඩ.සක.ස.එල. ගණතසග056505830

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.ස.ය. අමරවසශ023111831

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.ඒ.එම.ස.එන. ආදපතත054211832

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III  පනතයඩ.එම.ආර.සක. දසවනවයක059353833

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.ජ.බ.එල. ගමසග011667834

සකකළඹ බසසනවහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකකළඹ 05

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඑම.ට.එසස.එසස. තලකරතන044147835

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සකකළඹ බසසනවහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය - සකකළඹ 05
III  පනතයඒ.එන.බ. අතපතත056053836

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.ස.ඒ.ඩ.සක. දලරකෂ004779837

සසථවන මවරව 2017.07.01 

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-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයසක.ට. ශනදසසසකර007604838

සසථවන මවරව 2017.07.01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
III  පනතයබ.ජ.එච.එම. පයදරශන054128839

සසථවන මවරව 2017.07.01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහකරණ
I  පනතයඑම.ස.ප. රණසසහ016552840

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහකරණ මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.ඩබ. කරපප ආරචච023068841

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
I  පනතයඒ.එච. සරමවනන028695842

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05
III  පනතයඑල.එන.ඒ. ලයනසග056266843

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.ඩ. රපසසහ061183844

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයට.ජ.එසස. දලහවන001902845

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
II  පනතයට.ප.ප. අමරතසග029851846

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ. ධනසජන057032847
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනමලල
I  පනතයඊ.ජ.ප. බයටසස010468848

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයට.ඩබ.ජ.එම.ප. කමවර011213849

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කණගලල
I  පනතයආර.එම.අය.ආර. කමවරහවම013476850

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඩ.ස. ධමමමතතව003923851

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-මහයසගනය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑච.එම. සතව රසජන020707852

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
III  පනතයඑම.ජ.ඩ.එන.ඒ. මධරවවල055226853

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

මහයසගනය
III  පනතයඑච.එම.ජ.සක. සහසරත055277854

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
III  පනතයඩ.එන. උසදශකව061175855

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.එච.සජ.ප. සනධජව ලලතවසගන005226856
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයසක.ඒ.ඩ. නශවන044058857

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයආර.ස. වදවනපතරණ055631858

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයස.එන. ජවසගකඩසග003953859

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
I  පනතයඑන.ට. සවලවරතන031816860

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයආර.ජ.අය. මධෂවන055222861

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණ
II  පනතයබ.ඒ.ආර.ප. සපසරරව006408862

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනසප දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයඩ.එම.ඒ.ප. සරකෂවන009575863

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයආර. සමනසහසෂසවර011383864

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනසප
II  පනතයප.ජ.ඩබ. ගලහටයවව012206865
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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-කරණණගල

බජ සහතක කරසම පවසදශය කවරයවලය - 

දඹලල
II  පනතයසක.ජ.එන.ඩබ. බණඩවර011711866

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගසලසවල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයසක.ජ.ජ.ප.සක. සසරමජන017638867

බජ සහතක කරසම පවසදශය 

කවරයවලය-දඹලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගසලසවල
I  පනතයආර.එම. සසවරණලතව021191868

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතසතකට
I  පනතයඑච.ට.එන.එසස. කරණවරතන030526869

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතසතකට සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයව.ඩබ.ජ.එසස.සක. බණඩවරනවයක034145870

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹනඟඟ 

සකමරසළස

දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයඑච.එම.ය.එන.එන.සක.  සහසරත037998871

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹනඟඟ 

සකමරසළස
II  පනතයඒ.එම.ජ.එම. එදරසසහ043935872

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල මව/ශවනත සතමමසස වදජවලය - මවතසල
II  පනතයට.එම.ඩ.ව.සක. සතනනසකමන005949873

මව/ශවනත සතමමසස වදජවලය-මවතසල සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසල
I  පනතයඑසස.එන. මලවතතසග030070874
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තරපපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමකරවව
I  පනතයඑච.එම. ශනදලසකව007309875

හරලවමව පවසදශය ඉසජසනර 

කවරයවලය-කමකරවව

යද හමදව පවසදශය සවල පරපවලන 

අධජකෂ කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයඒ.ජ.එසස. පනවනද009682876

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයය.ජ.ප.ප. උඩවමලලසග017900877

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමකරවව හරලවමව පවසදශය ඉසජසනර කවරයවලය - 

කමකරවව
I  පනතයසක.එල.ස.ආර. කරතරතන029697878

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තරපපසන
II  පනතයඑන.බ. රණසසහ033158879

යද හමදව පවසදශය සවල පරපවලන අධජකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
III  පනතයඑසස.ජ.එම.සක.ආර. මධෂවන043186880

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඒ.ඩබ.ස.එල. බණඩවරනවයක045267881

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

දඹලල
III  පනතයඑච.එම.ඩ.ප. සහසරත056343882

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමදදමබර කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයඑච.ආර.එසස. රමජකවනත001823883

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහඔය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදහඅතතකණඩය
I  පනතයඩ.එම.බ. දසවනවයක005297884
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවර
I  පනතයඑසස.එම.එසස. සමරසසහ008915885

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සදහඅතතකණඩය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මමදදමබර
II  පනතයඑන.එම.එසස.ජ.ස.ඩ. නවරතන032289886

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පදයතලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහඔය
II  පනතයඩබ.ඒ. පයනත046123887

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පදයතලවව
III  පනතයඑච.එම.ප.එසස. ගණදවස059595888

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපකල මව/වජය වදජවලය - මවතසල
II  පනතයඊ.එම.ඩබ.ඒ. බණඩවරනවයක008361889

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපකල
II  පනතයජ.ජ.අය.ඩ. පයදරශන026810890

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
III  පනතයඩ.එම.වය.සක. දහනවයක030152891

මව/වජය වදජවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
II  පනතයඑම.එම.එසස.ය. කරණවරතන037812892

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගමසපකළ
II  පනතයසජ.ඊ.ප.බ.එසස.එම.ස.සක. 

සමරතසග
001853893

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එන.සක. සසසරසසහ017388894
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
II  පනතයඒ.ජ. උපතසසස022125895

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගමසපකළ කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයආර.ඒ.ඩ.ජ. සමරතසග025006896

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 අපරවධ පරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එසස.අය. සසජවන025239897

අපරවධ පරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස
II  පනතයප. සහබනද030320898

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසන
I  පනතයබ.එම.ඩ.එසස. රවජකරණව007335899

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවතගම
III  පනතයඩබ.ඩ.ඩබ.එම. වරසසහ044615900

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධජසසථවනය-මහනවර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයඑම.ආර. කසර002340901

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මහනවර මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
II  පනතයස.ඩබ.ප.සක. වසජවරධන007043902

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

මහනවර
I  පනතයප.එසස. කරණවරතන030618903
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබර
II  පනතයඩ.එම.එන.ය. කමවරසසහ016323904

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවල මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
II  පනතයආර.එම.ඒ.ප.සක. රණසසහ020700905

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවල
I  පනතයඑන.එසස. අසබරතන020915906

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑන.ඩ. අලහසකමන036031907

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයආර.එම. සසසනවරතන055748908

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-මහනවර කමෂකරම වදජවලය - කණඩසවසල
I  පනතයබ.ඩබ.එසස.අය.සක. බණඩවර003512909

කමෂකරම වදජවලය-කණඩසවසල වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - මහනවර
I  පනතයඑන. වකමවරචච035179910

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගමසපකළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදකළව - 

ගමසපකල
III  පනතයසජ.ය.සක. ජයලත026190911

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකළව - 

ගමසපකල

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගමසපකළ
III  පනතයඒ.එච.ඒ.ස.ප. අතපතත041656912
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර දසසතක මමතවරණ කවරයවලය - 

මහනවර
II  පනතයඊ.එම.ය.එම. ඒකනවයක006826913

මහනවර දසසතක මමතවරණ 

කවරයවලය-මහනවර

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයසක. සසවදන051448914

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකළව - 

ගමසපකල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
II  පනතයආර.ඒ.එන. පෂසපවසජල013893915

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදකළව - 

ගමසපකල
II  පනතයසක.ඩබ.ඒ.සක. කමටකඹර032705916

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමණකහනන පවසදශය සලකම කවරයවලය - මමදදමබර
I  පනතයය. ඇතලගම021963917

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමදදමබර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මමණකහනන
II  පනතයඑච.එම.ආර.ස. සහසරත035398918

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවල ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයසක.වය.ඡ.එසස.ඩ. තලකරතන047429919

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවල
III  පනතයආර.ඒ. සමරකසකකඩ059431920

මහවමල ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපකලසගකලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මමණකහනන
I  පනතයඩ.එම.ඩබ. කමවර011341921
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමණකහනන මහවමල ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපකලසගකලල
I  පනතයඒ.එම. වසජබවහ022013922

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදකළව - 

ගමසපකල
II  පනතයඑම.ජ.ඩ.එසස. සපසරරව011372923

අපනයන කමෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර
I  පනතයඩබ.ප.සක. සපරසකකටව020092924

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකළව - 

ගමසපකල

අපනයන කමෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
III  පනතයඒ.ඩ.එන. අමසකකටව045241925

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩපළවත කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයට.එසස. රතනවයක020321926

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩපළවත
III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.අය. දයවරතන045631927

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහමට පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර
I  පනතයඩබ.එසස.ඒ.එන. පනවනද019983928

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහමට
II  පනතයආර.එම. ගණරතන මමණසක030073929

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහමට පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර
I  පනතයසක.ආර.එම. සපකඩමමණසක032291930
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහමට
II  පනතයඒ.එම.ඒ.සක අමරතසග034028931

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදකළව - 

ගමසපකල
I  පනතයආර. වසජසසහ020659932

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකළව - 

ගමසපකල

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඩ.එම.ආර.ඊ. නවරතන045284933

දසව ගණම තමපමල කවරයවලය-මහනවර සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සපරවසදණය
I  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස.සක. වසජසකමන031154934

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සපරවසදණය

දසව ගණම තමපමල කවරයවලය - මහනවර
III  පනතයබ.ප.එසස.එම.සක. සපසරරව057307935

අපනයන කමෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
II  පනතයජ.ඩ. ලවලන002459936

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

අපනයන කමෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
I  පනතයසක.සක.එසස. ඉනදනවත034688937

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතසහසවවහමට සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයසක.එච.එන. සජවන003107938

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පවතසහසවවහමට
II  පනතයසජ.එම.බ.එසස. ජයසනදර004973939
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අපනයන කමෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
I  පනතයප.සක. වසජසරය007969940

සතතව නෂසපවදන හව සසසඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

අපනයන කමෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය
I  පනතයඩ.එසස. එන. නලසලසගදර021059941

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමසපකළ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඟඟ ඉහළ 

සකමරසළස
I  පනතයසජ.ඩ. පයතලක020246942

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමසපකළ
III  පනතයඑන.ජ.එන.ප. කමවර045201943

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඟඟ ඉහළ 

සකමරසළස

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
III  පනතයඑන.එම.සක.ස. පයරතන049388944

පධවන සගකඩනමගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(කලවප 5)-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණ
I  පනතයඑසස.ආර. හසසසන002882945

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතසතකට
III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ඩබ. අධකවර033712946

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතසල
III  පනතයආර.එම.ඒ.සක. රණවර048031947

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතසතකට පධවන සගකඩනමගල ඉසජසනර 

කවරයවලය(කලවප 5) - මහනවර
III  පනතයඒ.එම.එල.එම. අතතනවයක065159948
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ (බජ) 

කවරයවලය-දඹලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඒ.ජ. ජයසරය007824949

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ (බජ) 

කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයඊ.එම.ප.එසස. ඒකනවයක055549950

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 09)

-නවරඑළය

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.එම.ට.ප. වසජසකමන034614951

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 09) - 

නවරඑළය
III  පනතයට.එසස. මවතරසග056252952

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.එම.එච.ජ.ඩ.බ. වනසසහ024349953

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයඑම.එන.ඩ.  සප සරරව056832954

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයය.ඩ.ට.ස. නවනවයකකවර018974955

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයආර.එම.එම.ය. පදපකව056931956

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - අවසසසවසවලල
II  පනතයඑච.ජ.ට. සරයසපසම024026957
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-අවසසසවසවලල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගම
I  පනතයඑච.ඩ.එසස.ප. කමවර025029958

ආශවරය ඇන.එම. සපසරරව 

ම.ම.වදජවලය-යටයනසතකට

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
II  පනතයඑසස.ප.ඒ.එසස. වසජරතන034060959

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගකඩ
I  පනතයසක.ඩ.වය.එම.ප. කසසතරආරචච036660960

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගකඩ

ආශවරය ඇන.එම. සපසරරව ම.ම.වදජවලය - 

යටයනසතකට
III  පනතයඩබ.එන.ආර. සවරගල062339961

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑන.එසස. ජයවරධන008630962

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයආර.සක.සක.ඩ. රවජපකෂ054092963

කණ/සතමලසගමව ඩඩල සසසනවනවයක 

ම.ම.වදජවලය-කණගලල

කමකර කවරයවලය - වරකවසපකල
I  පනතයඑල.ප. අසසමකව ශවනදන010500964

කමකර කවරයවලය-වරකවසපකල කණ/සතමලසගමව ඩඩල සසසනවනවයක 

ම.ම.වදජවලය - කණගලල
II  පනතයප.ප. ශනදලතව024151965

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපකලගහසවල
III  පනතයඩබ.ප.ආර.ස. දසවනවයක002291966
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කණගලල
I  පනතයඅය.ප.එසස.ඒ. වරසසහ006855967

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන දසසතක කමකර කවරයවලය - කණගලල
III  පනතයඒ.එම.එසස. අතපතත020714968

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපකලගහසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකන
II  පනතයඑම.ආර.ඩ.එච.එසස.ට. කමවරහවම025466969

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපකල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවව
II  පනතයඊ.ඒ.එසස. ඒකනවයක027823970

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපකල
II  පනතයජ.ජ.ආර.එසස. කමවර038630971

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල බදධශවසන අමවතජවසශය, - සකකළඹ 07
III  පනතයබ.වය.බ.එසස. ආරයපවල002302972

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගම
II  පනතයජ.ඒ.එන. මලවල010926973

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගකඩ
I  පනතයඑම.ආර.එම. රනමමණසක024672974

දසසතක කමකර කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
III  පනතයසක.ඩ.එසස. ජයසසසන034753975

බදධශවසන අමවතජවසශය,-සකකළඹ 07 දසසතක කමකර කවරයවලය - කණගලල
II  පනතයඑසස.එච.ප.ප. ගණවරධන037466976
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගකඩ

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඊ.ඩ.ප.එම. ඇලවටගල058663977

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයක
II  පනතයඒ.ඩ.ස. අතසකමරල003577978

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනමලල
I  පනතයඩබ.ඩබ.ආර.ඩබ.එම.ට.සක. 

වරසරය
031791979

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කණගලල
III  පනතයඑසස.ආර.ප.සක. සසසනවනවයක062319980

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-කණගලල රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කණගලල
II  පනතයඑච.එසස. මලකවනත025348981

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - කණගලල
II  පනතයසක.ස.එසස. ගණසසහ036701982

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.එම.ප.ජ.ස.සජ. සහසරත005317983

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයඑච.සක.ජ.සජ. පෂසපකමවර054109984

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩබ.ඩබ.එම.ඊ.ජ.එසස.සක. වනසසහ004024985
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලල
III  පනතයප.ඩ.ට.ස. නනදසසසන056233986

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයසක. ශනදසමමහන005236987

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධජසසථවනය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසර
II  පනතයවය.එම. සසමමවවත005452988

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසර වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයආර.එම.සජ.අය. රතනවයක022905989

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල
II  පනතයආර.ඩ.ප.බ. නවන කමවර038783990

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයආර.එම.ඒ.ප. සමනකමවර045326991

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඩබ.එම.ඩ.එසස. වසජසසහ054371992

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයබ.එම.ජ.ස. බසසනවයක053356993

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඊ.එම. සදරශන057269994

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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 (සමමදධ 

අසශය)-බදලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයආර.ඩබ.ට. සසජවන035449995

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - බදලල
III  පනතයඩ.එම.ඩ.ඒ. දසවනවයක056850996

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඌව පරණගම මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඩබ.ආර. ලකමවල019072997

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඌව 

පරණගම
III  පනතයඒ.එච. සහසමමවල056240998

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවලඇල වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඩ.ජ.එසස. සදවසසහ019555999

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-බදලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඅය.ඩ. මණසසහ0267491,000

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවලඇල
III  පනතයඑච.ඒ.ස. සහටටආරචච0557271,001

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයසගනය නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

හසලක
I  පනතයජ.ජ.එසස.සජ. මවලව0100171,002

නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-හසලක

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයසගනය
II  පනතයඑන.එල.ඩ.එසස. ශනදලතව0105821,003
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඑම.ආර. අෂසරකව0336011,004

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඑසස.එම.ප. පෂසපලතව0621281,005

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරසවල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
I  පනතයඑම.එම.ඩබ.සක. මනතසග0226171,006

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-බණඩවරසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
III  පනතයඑච.එම.එල.එම. කමවර0563101,007

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලල
II  පනතයඩ.එම.ස.සක. දසවනවයක0060191,008

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල
III  පනතයඩබ.එච.ට. නසමෂව0659541,009

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑල.එම. නනදසසසන0231641,010

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයආර.එම. සජ. පයනත0568301,011

කණ/කණගලල බවලකව වදජවලය-කණගලල රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කණගලල
I  පනතයවය.සක.ජ.ප.සක. යටවමලල0092191,012
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කණගලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කණගලල
II  පනතයඑම.ජ.එසස. වජයසසසන0263441,013

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කණගලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කණගලල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. වසජසසසකර0292381,014

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කණගලල

කණ/කණගලල බවලකව වදජවලය - කණගලල
III  පනතයඑල.ට. මලකවනත0560081,015

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතගල
I  පනතයඒ.ඒ.එන.ඩ.  සප සරරව0122541,016

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතගල රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
III  පනතයඩ.එම.ඒ. ඉනදවන0472301,017

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයසක.ඒ.ට.අය.එසස.සක. 

සකකඩතවකක
0113381,018

රබර සසවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපර
I  පනතයඩබ.එච.සක.එන. මවලවසප0223541,019

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පමලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවට
III  පනතයඩබ.ඒ.ස. වරසකමන0475371,020

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පමලමඩලල
III  පනතයබ.ව.ඒ.ඩබ. ලසකවතලක0530911,021
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත පවසදශය තමපමල අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඑම.සක. සඳමවල0096021,022

පවසදශය තමපමල අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
III  පනතයසක.ඩ.එන.සක. සසසනවරතන0107391,023

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පමලමඩලල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයසක.සක.ඩ. උදයකවනත0332411,024

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අයගම
I  පනතයඩබ.එසස.ප. ජයවර0356681,025

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක පවසදශය සලකම කවරයවලය - පමලමඩලල
III  පනතයඑම.ඒ. පයදරශන0469601,026

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අයගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයක
III  පනතයජ.ඩබ. සක. ජයමණ0568691,027

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපවත
I  පනතයආර.ප.එසස. ජයසසහ0175081,028

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපවත දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපර
II  පනතයඩ.එම.එන. රතනවයක0345411,029

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
I  පනතයප.ප. මවපටන0202681,030
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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-රතනපර

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයසක.එම.සක. කරපප0259091,031

කමකර කවරයලය-ඇඹලපටය නවයකතව සසවරධන ජවතක මධජසසථවනය - 

ඇඹලපටය
II  පනතයබ.වය.ආර. පරසස0059861,032

කවරමක වදහල-ඇඹලපටය කමකර කවරයලය - ඇඹලපටය
III  පනතයඑච.සක.ස.එන. ධරමදවස0087751,033

නවයකතව සසවරධන ජවතක 

මධජසසථවනය-ඇඹලපටය

කවරමක වදහල - ඇඹලපටය
II  පනතයජ.එච.ස. වසජසසහ0172941,034

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහමලයසගකඩ කමෂකරම වදජවලය කරපසශ - කරවට
II  පනතයඩබ.එසස.එසස. ගණරතන0042371,035

කමෂකරම වදජවලය කරපසශ-කරවට ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයඑච.ජ.ඩ. සපසරරව0179711,036

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහමලයසගකඩ
II  පනතයට.ට.ඒ. ආරයදවස0371481,037

නවයකතව සසවරධන ජවතක 

මධජසසථවනය-ඇඹලපටය

උඩවලව ඇතඅතර සසවන - ඇඹලපටය
I  පනතයඒ.එම. සපසමසර0207891,038

කමකර කවරයලය-ඇඹලපටය නවයකතව සසවරධන ජවතක මධජසසථවනය - 

ඇඹලපටය
II  පනතයඑච.එම.ස.එන. කමවර0448721,039
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

උඩවලව ඇතඅතර සසවන-ඇඹලපටය කමකර කවරයලය - ඇඹලපටය
III  පනතයඑසස.එන. සසසනවධර0530691,040

සරයවමව සෆවර උදජවනය-සරයවමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.එච. හතරසසහ0215581,041

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජවතක සහජවනය, සසවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවසශය - රවජගරය
III  පනතයප.ඒ.එම. හරෂණ0550951,042

ජවතක සහජවනය, සසවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවසශය-රවජගරය

සරයවමව සෆවර උදජවනය - සරයවමව
III  පනතයඒ.එච.ඒ.අය. මදෂවන0620081,043

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - රතනපර
II  පනතයඒ.ව.ආර. දමයනත0040381,044

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය)-රතනපර

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර
II  පනතයට.ඩ.එම. පරසස0387661,045

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.එම.සක.එසස. සහසරත0036911,046

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
I  පනතයඩබ.සක.ව.සක. සපසරරව0149821,047

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය කමෂකරම පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධජසසථවනය-මවකඳර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
I  පනතයසක.ඒ.ඒ.ඩ. වරසසහ0208301,048

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-පනනල පවසදශය කමෂකරම පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධජසසථවනය - මවකඳර
II  පනතයඑල.ප.එන. පසවදකව0301461,049

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
II  පනතයආර.සක. රනවතත0343991,050

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණණගල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ට.ඒ.එච. සතනනසකමන0033571,051

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බසගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවත
II  පනතයප.ඒ.ස.සක. පතවපසසහ0106501,052

දසසතක සලකම කවරයවලය-පතතලම දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලම
I  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ට.එන. ජයමවනන0113191,053

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආනමඩව සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයඒ.එච.එම.එම. කසමවවත0260341,054

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත දසසතක සලකම කවරයවලය - පතතලම
I  පනතයඒ.ඒ.ඒ.එසස. පයදරශකව0371251,055

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බසගරය
III  පනතයඒ.අය.ඩ. ජයසසහ0550581,056

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ආනමඩව
III  පනතයඒ.ඒ.සක. අධකවර0572021,057

පධවන ඉසජසනර කවරයවලය (සගකඩනමගල 

සදපවරතසමනතව)-කරණණගල

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයසජ.එම.ජ.ආර. වසජසසහ0055621,058
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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-කරණණගල

පධවන ඉසජසනර කවරයවලය (සගකඩනමගල 

සදපවරතසමනතව) - කරණණගල
I  පනතය සක.එම. කසමවත කමවරහවම0220261,059

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණණගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයඅය.ජ.ය.එන.ට. සසසනවරතන0236101,060

මලයසදව බවලකව වදජවලය-කරණණගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවසසසපකත
II  පනතයසක.ඒ.ඩ.සක. දසවනවයක0182771,061

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවසසසපකත මලයසදව බවලකව වදජවලය - කරණණගල
I  පනතයජ.ඒ.එම. සගකඩමලලවතත0232021,062

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකකටව කවරමක වදජවලය - වවරයසපකල
III  පනතයඑම.සජ.සක. මවරසසහ0155871,063

කවරමක වදජවලය-වවරයසපකල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකකටව
I  පනතයඊ.එම. සමනකවනත0174161,064

ව පරසයෂණ හව සසවරධන 

ආයතනය-බතලසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමව
I  පනතයසක.ඩ.ඩ.එසස. වසජවරධන0127801,065

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව ව පරසයෂණ හව සසවරධන ආයතනය - 

බතලසගකඩ
I  පනතයසක.ට.ඩ.එම. කමවර0257831,066

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සතනමවරචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පචචසලයපලසලය
III  පනතයඑසස. ගරජවනත0030441,067
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-පචචසලයපලසලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සතනමවරචච
III  පනතයඑම. කසලයසසලව0563521,068

දසසතක සලකම කවරයවලය-යවපනය දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනකචච
I  පනතයඅය. පරසමෂසවරන0200471,069

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනකචච දසසතක සලකම කවරයවලය - යවපනය
II  පනතයඑසස. නසඩසසවරන0227061,070

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-බදලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවලඇල
II  පනතයආර.එම.ය. රතනවයක0051301,071

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවලඇල පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - බදලල
III  පනතයඩබ.බ.ඒ.ඒ. සඳමවල0490091,072

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-ගලගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇහමටවමව
II  පනතයඑච.සජ.එම. කෂසණවරසජනව 

සශවනත මමණසක
0226891,073

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහමටවමව වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - ගලගමව
III  පනතයඑම.එම.ප.අය. වසජතසග0327451,074

බ/බණඩවරසවල 

ම.ම.වදජවලය-බණඩවරසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල
II  පනතයආර.එම.ව. ශමත0215611,075

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරසවල බ/බණඩවරසවල ම.ම.වදජවලය - 

බණඩවරසවල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ඩ. ආරයරතන0299981,076
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපතසල බ/බණඩවරසවල ම.ම.වදජවලය - 

බණඩවරසවල
III  පනතයඒ.ඩ.එසස.එල. ලයනසග0443381,077

බ/බණඩවරසවල 

ම.ම.වදජවලය-බණඩවරසවල

දසසතක කමකර කවරයවලය - හපතසල
I  පනතයආර.ඩ.එන. නවලකව0495471,078

මධජම කළවප කමකර කවරයවලය-මහනවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයඑම.ආර.සක. දසනවයක0038401,079

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර
I  පනතයසක.එම.ජ.ප. මලකවනත0154341,080

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

මධජම කළවප කමකර කවරයවලය - 

මහනවර
III  පනතයසක.ජ.එන. සසසනවධර0349501,081

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණණගල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයඑෆස.එෆස.එම. අනසවර0210481,082

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණණගල
I  පනතයඑසස.එන.අය.ඩබ.එම.ය. 

ඉලසගසකමන
0250561,083

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නමසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමල
II  පනතයඩ.ඒ.එන.සක. වමලරතන0019571,084

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
I  පනතයඒ.එම.ට.සක. රතනවයක0226961,085
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයසක.බ.ව.ස. සපසමරතන0347801,086

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නමසගනහර
III  පනතයසක.ඒ.එසස.එසස. පයතසසස0529381,087

දසසතක කමකර කවරයවලය-යවපනය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස. තරමගල0248071,088

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය දසසතක කමකර කවරයවලය - යවපනය
II  පනතයඑසස. තනරවජ0287851,089

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපකලගහසවල නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑම.ඒ.ස. සපසරරව0036961,090

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

අපරවධ පරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01
I  පනතයඩ.එන.එසස. රවජපකෂ0148551,091

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපකලගහසවල
II  පනතයඅය.එච.එන.ප. ජයසකකඩ0218691,092

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නමසගනහර
II  පනතයආර.එම.එසස.අය. රවජපකෂ0306721,093

නසයමජජ සපකලසසපත 

කවරයවලය-කරණණගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
III  පනතයසජ.එම.ඩ.ස.අය. ජයවරධන0353901,094

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නමසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
II  පනතයප.ජ. පතරණ0412761,095
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-මහරගම සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයප.එසස. සසනරත0481001,096

අපරවධ පරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 01

දසසතක කමකර කවරයවලය - මහරගම
III  පනතයට.එම.එන.සක. කරණවතලක0568001,097

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-පචචසලයපලසලය

දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනකචච
III  පනතයට. වජයරවජව0413871,098

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනකචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පචචසලයපලසලය
III  පනතයට. සකනගවදරන0550001,099

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවකර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචච
I  පනතයසක. පරසමෂසවරන0027101,100

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවකර
III  පනතයස. වසනමතන0553451,101

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනකචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචච
II  පනතයසක. රමනන0066481,102

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනකචච
I  පනතයආර. මසනමරසජනසදව0131351,103

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණණගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
II  පනතයඊ.එම.ඒ.ය. ඒකනවයක0047711,104
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයඩබ.ජ.සක. වමලසර0060931,105

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච දසසතක සලකම කවරයවලය - කලසනකචච
I  පනතයඑම. අනෂව0138211,106

දසසතක සලකම කවරයවලය-කලසනකචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචච
II  පනතයස. ජනන0380481,107

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචච
I  පනතයව. ශනදවසදව0471071,108

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවනයව
III  පනතයට. කෂසණතපව0549981,109

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නමසගනහර
I  පනතයආර.ඒ.එම.ට. රසසදන0294621,110

සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නමසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
I  පනතයබ.ඒ.ප.ස.සක. පතරණ0475661,111

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහව වවරයසපකළ ශ සමසගල ම.ම.වදජවලය - 

වවරයසපකල
II  පනතයවය.එම.සක.ප. යවපව0038921,112

වවරයසපකළ ශ සමසගල 

ම.ම.වදජවලය-වවරයසපකල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහව
III  පනතයආර.එම.ස.ප. රවජගර0330281,113
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවමරටය වවරයසපකළ ශ සමසගල ම.ම.වදජවලය - 

වවරයසපකල
II  පනතයඩබ.එම.ආර. පයදරශන0138551,114

වවරයසපකළ ශ සමසගල 

ම.ම.වදජවලය-වවරයසපකල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවමරටය
II  පනතයඑච.එම.එසස.සක. කලසහනදසවල0306121,115

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණණගල මලයසදව බවලකව වදජවලය - කරණණගල
II  පනතයට.ජ.අය.එම. කසමසර0031721,116

මලයසදව බවලකව වදජවලය-කරණණගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණණගල
I  පනතයඩ.එම.ඒ.ප. දසවනවයක0087071,117

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකකටව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවරයසපකල
I  පනතයආර.එම.ඩ. රතනවයක0123521,118

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවරයසපකල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකකටව
III  පනතයඩබ.එම.එම.ඩබ. කමවර0563491,119

දසසතක සලකම කවරයවලය-යවපනය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ. පරනබවවව0229891,120

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය දසසතක සලකම කවරයවලය - යවපනය
III  පනතයසක. වසනමදන0544271,121

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයඩ.එම.එම.සක. දසවනවයක0045321,122
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදර
I  පනතයඑසස.ස. ද සලවව0209961,123

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-නකවමරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකටසවසහර
I  පනතයසජ.එම.ප. ජයසසසකර0178091,124

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකටසවසහර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

නකවමරටය
III  පනතයඊ.එම.ප.ප. ඒකනවයක0452201,125

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගම
II  පනතයඑසස.බ.ආර.එන.ඒ. සහසරත0330291,126

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයය.ඩ.ඒ.එසස.ආර. කමවර0594691,127

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණණගල
II  පනතයඩබ.ප.ස.ප. සපසරරව0152541,128

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණණගල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණණගල
I  පනතයසජ.එම.එසස.සක. හණකඹර0332801,129

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එච. සපසරරව0189541,130

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටය
II  පනතයආර.ප.එන. සභවෂණ0337921,131
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවමරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

රසසනවයකපර
III  පනතයඊ.එම.එච. තෂවර0026571,132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රසසනවයකපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවමරටය
II  පනතයඩ.එම.එසස. දසවනවයක0356531,133

කවරමක වදහල-අමපවර නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

අමපවර
II  පනතයඑච.එච.ස. පරසස0258711,134

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-අමපවර

කවරමක වදහල - අමපවර
III  පනතයඩ.එම. ඥනවත0576731,135

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ආර.එම. රයවසස0358131,136

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවරවල

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II  පනතයසජ.ප.එන. ශනද0360551,137

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවරවල
II  පනතයඑම.එම.ආර.එන. මමණසක0421391,138

පවසදශය මනනසදමර  

කවරයවලය-සවනනපපව

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඩ.සජ.එම.ජ.එන. ජයමහ0070921,139

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකකළඹ 10
II  පනතයඑච.එම.අය.සක.ය. සහසරත0111071,140
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකකළඹ 

10

පවසදශය මනනසදමර  කවරයවලය - 

සවනනපපව
III  පනතයආර.එම.එන. සජවන0560651,141

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටය
I  පනතයඩබ.ප. සජ. කවරයවසම0253681,142

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණණගල
III  පනතයඑන.ඩ.එසස. ඒකනවයක0344611,143

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව
III  පනතයඑම.එච.සක.ආර.එන. සපසරරව0135491,144

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමසසබණව අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයජ.ජ. වලපට0314761,145

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමසසබණව
III  පනතයආර.ප. ඔලසබකඩව0343521,146

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවමව
III  පනතයඩබ.ඒ.සජ.එන. වකමසසහ0443101,147

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑල.ඒ. සපසමතලක0540531,148

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතතලම
III  පනතයඑම.ඒ.එෆස. මෆසරනව0597581,149
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනල
I  පනතයඒ.ප.එසස.ඩබ.සක. වසජබණඩවර0162651,150

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමල
III  පනතයඒ.එම.එම.එන.සක. සසසනවරතන0490281,151

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණණගල තමපමල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - කරණණගල
III  පනතයඑල.ඩ.අය.සක. ගණවරධන0053391,152

තමපමල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපකලපතගම
III  පනතයඩබ.එම.සක.එසස. වරසසහ0450161,153

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපකලපතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයඩබ.එම.අය.එල. අමරසසහ0601121,154

වවරයසපකළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-කරණණගල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

නකවමරටය
I  පනතයඩබ.සක.ඒ. ජයතසසස0352801,155

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-නකවමරටය

වවරයසපකළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය - කරණණගල
II  පනතයඒ.ඒ.එසස.ප. අමරසසහ0519991,156

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වනවතවලලව
II  පනතයසක.එසස. තවජ0247971,157

දසසතක ධවර කවරයවලය-පතතලම දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලම
II  පනතයඑම.ඒ.ප.සජ. කමවර0392571,158
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වනවතවලලව දසසතක ධවර කවරයවලය - පතතලම
III  පනතයප.ට.ට. රජව0629431,159

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නවතතනඩය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසප
I  පනතයආර.එන. කමවරගම0305981,160

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව
II  පනතයඩබ.සජ.ප.ආර.සක.ඊ.ප. සපසරරව0317371,161

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නවතතනඩය
III  පනතයඑම.ඒ.එසස. කමදන0616201,162

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවමරටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකටසවසහර
II  පනතයසජ.ඒ.ඩ.එන.ඩ. ජයසකකඩ0040741,163

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසබයගසන

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවමරටය
III  පනතයආර.ඩ.ඒ. මලකවනත0433291,164

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකටසවසහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසබයගසන
III  පනතයඅය.බ.ඒ.ය. ඉරගලබණඩවර0468211,165

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කරවලගසසවම ව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතතලම
III  පනතයඩ.එම.ඩබ.එසස. දසවනවයක0354331,166

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරවලගසසවම ව
III  පනතයඑම.ආර. අයෂව නසසරව0539361,167
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරවලගසසවම ව
I  පනතයඑන. නසර0244041,168

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කරවලගසසවම ව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතතලම
II  පනතයඑම. උශවනතන0615551,169

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-පතතලම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වනවතවලලව
II  පනතයආර.ව. ලසයම0326501,170

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වනවතවලලව සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

පතතලම
III  පනතයඑසස.ඒ. සතත නසසරනව0458841,171

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවත
II  පනතයආර.ඒ.එසස. පනවනද0033151,172

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවමව
I  පනතයට.එච.ඒ. නනදන0153361,173

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
II  පනතයට.එම.එච. පරසස0111521,174

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩය
II  පනතයඩබ.එසස.එම.එසස. පනවනද0301061,175

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 28)-හලවවත සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

හලවවත
II  පනතයඑල.ඒ.එන.එසස. වසජසසහ0303001,176

Page 129 of 201



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය-හලවවත කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 28) - 

හලවවත
II  පනතයප.එසස.ඩබ. මතනවයක0328541,177

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-හලවවත

දසසතක කමකර කවරයවලය - හලවවත
I  පනතයජ.ඒ.ස. ගණසර0019401,178

දසසතක කමකර කවරයවලය-හලවවත ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

හලවවත
II  පනතයඑච.එම.එසස.සක. සහසරත0226791,179

දසසතක කමකර කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපව
I  පනතයඑම.සජ.සක.ඩ. පනවනද0052621,180

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව දසසතක කමකර කවරයවලය - හලවවත
III  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ඩ. වසජසනදර0549771,181

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතතලම කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

පතතලම
I  පනතයඑන.සක. අරනකමවර0243861,182

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-පතතලම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතතලම
III  පනතයඒ.ය.එම. නයවසස0271081,183

කවරමක වදහල-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - දකවමලල
I  පනතයඑම. වසජසසහ.0172931,184

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දකවමලල කවරමක වදහල - සබලඅතත
III  පනතයසක.එච.අය. සමපත0348061,185
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහඔය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පදයතලවව
II  පනතයඑච.එම.සක.ස. දසනවයක0080601,186

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පදයතලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහඔය
III  පනතයසක.ඒ.සක.සක.එම. සකමදවසගකඩ0561001,187

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලසසමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකමන
II  පනතයඑන.ප.සක. වනනගම0174271,188

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකමන පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලසසමලල
II  පනතයසක.එන. ඉසරෂව0303691,189

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතකට නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ (බජ) 

කවරයවලය - බටඅත
I  පනතයඑසස.එසස. වරවරණකල0129521,190

නසයමජජ කමෂකරම අධජකෂ (බජ) 

කවරයවලය-බටඅත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතකට
I  පනතයප.බ. ශයවණ0231551,191

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසගලල කවරමක වදහල - සබලඅතත
II  පනතයසක.ඒ.අය.ඒ. ශවනත0121171,192

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - තසගලල
I  පනතයවය.ව.ඒ. රසජන0160291,193

කවරමක වදහල-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතත
II  පනතයඩබ.ඩබ.එසස. වයලට0422111,194
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතකට

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

  සදබරවමව
I  පනතයඑම.එච. චතලතව0150281,195

නසයමජජ ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-  සදබරවමව

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතකට
III  පනතයසජ.එල.එන. තෂවර0442341,196

මවෂ සහ සතල සභමග පරසයෂණ හව 

සසවරධන 

මධජසසථවනය-අගණසකකළපමලමසසස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තසගලල
I  පනතයඑච.ඩ. ඥවනසල0115301,197

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසගලල මවෂ සහ සතල සභමග පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධජසසථවනය - 

අගණසකකළපමලමසසස

III  පනතයඑසස.එසස.අය. දලකෂ0448611,198

සසසවව සසසසකරණ අභජවස 

ආයතනය-අගණසකකළපමලමසසස

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - වරකමටය
II  පනතයසක.එම. ඒ.සක. කලතසග0084061,199

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-වරකමටය සසසවව සසසසකරණ අභජවස ආයතනය - 

අගණසකකළපමලමසසස
I  පනතයජ.ජ.ඒ. වරන ගණතලක0147961,200

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-තසගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තසගලල
I  පනතයබ.ජ. පදපව කෂවනත0249911,201

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසගලල සපකලසස අධකවර කවරයවලය - තසගලල
II  පනතයඩබ.ට. සහසමවල0324341,202

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕසකසවල
I  පනතයප.ඒ. කලජවණසර0280721,203
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕසකසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතත
III  පනතයඩ.ජ. පෂසපව රමණ0348611,204

ගවලල (දකෂණ) නවවක හමදව 

කඳවර-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලගම
II  පනතයප.ජ.එම.සජ.එල. ගමසග0062651,205

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලගම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර
I  පනතයසක.ප.ජ. ශනදවන0151181,206

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තවලම
II  පනතයඩබ.එම. ඉනදජත0226861,207

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තවලම ගවලල (දකෂණ) නවවක හමදව කඳවර - 

ගවලල
II  පනතයඑල.ස.සක. ගණතලක0321391,208

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලගම සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
I  පනතය සජ.ප.එසස. නනදන0096211,209

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලගම
I  පනතයඑම.එම.ට. ශනදකව0146071,210

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉමදව
II  පනතයඑන.ජ. පතමලතව0201021,211

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
I  පනතයසක.ඒ. මවලන0327191,212

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉමදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
III  පනතයසක.එම.ට. නසසසලව0354311,213
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-අමබලනසගකඩ

දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයව.ප. ගවලලසග0404271,214

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
III  පනතයට.එම. නවයකසසසන0458901,215

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උහන දසසතක කමකර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඒ.එම. අයරවසගන අසබරතන0257071,216

දසසතක කමකර කවරයවලය-අමපවර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - අමපවර
II  පනතයඒ.එම.එසස. ශනදසසසකර0409961,217

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-අමපවර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අමපවර
III  පනතයආර.ප. ඉනදක0564121,218

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අමපවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උහන
III  පනතයඩබ.එම.ඒ. දමයනත0584511,219

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දමන සහකවර කමෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

අමපවර
I  පනතයඑල.එච.ට. දලහවන0187531,220

සහකවර කමෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-අමපවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දමන
III  පනතයජ.ඩබ.ඒ. සජවන0341811,221

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයජ.ප.එච. ජවන0298771,222

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.ජ. රසජන0422511,223

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඑසස.ඊ. රණසසහ0562701,224

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඹරපටය දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
I  පනතයසක.සක.එසස. දලහවන0187461,225

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඒ. සරමවනසග0304081,226

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඹරපටය
III  පනතයආර.වය. අසබවකම0560771,227

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගකඩ මව/මවතර ම.ම.වදජවලය - මවතර
II  පනතයසක.ඩබ.ස. සමද කමවර0104401,228

මව/මවතර ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගකඩ
III  පනතයඩ.එච. අසනමමව0560661,229

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදවනවර මව/රවහල ම.ම.වදජවලය - මවතර
II  පනතයඩ.ඩ. සහටටආරචච0315561,230

මව/රවහල ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදවනවර
III  පනතයඑන.ඒ.ඩ.ඩබ. ගණසසසකර0621981,231
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර මව/ශවනත සතමමසස උසසස බවලකව වදජවලය - 

මවතර
I  පනතයජ.ඩබ.සක.ඩ. රසජන0137241,232

මව/ශවනත සතමමසස උසසස බවලකව 

වදජවලය-මවතර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මවතර
III  පනතයඩ.ප. ශනදනවයක0345021,233

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දකවමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.ස. වසජසසහ0330731,234

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දකවමලල
III  පනතයඒ.එන. සදසසහ0570511,235

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඑසස.ප.ට. පයසගකව0219531,236

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගකඩ
I  පනතයඑසස.එසස. ජයසසහ0363801,237

කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 34)

-සකකටසපකල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබමදදර
I  පනතයඒ.එසස.සක. කමලව0151951,238

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබමදදර කමකර වනශස ශය සභවව(අසක 34) - 

සකකටසපකල
I  පනතයඩබ. නනදවවත0169801,239

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබමදදර
II  පනතයසජ.ආර. යවපව0131871,240
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබමදදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසස
II  පනතයඑච.සක.එසස. ගණසසසකර0275391,241

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඩ.ජ.එන. ලකමවල0190901,242

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතර
III  පනතයප.එච.ප.ප. වරණසරය0281101,243

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබමදදර
I  පනතයජ.ආර. සදසසහ0034981,244

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබමදදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසස
III  පනතයඑම.එච.ඩ.එසස. මධරසග0557001,245

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
I  පනතයඑච. සදසවනද0181051,246

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගකඩ
III  පනතයඑසස.එච. පතරණ0332081,247

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතර
I  පනතයඑච.එසස. රතනවර0200121,248

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතර
II  පනතයඩ.ප.සක. වකමසසහ0421981,249
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල
I  පනතයඩ.ජ.ස. රසජන0137541,250

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඑම.ඩ.ඒ.ප. කමවර0342191,251

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඩබ.ඩ.ප. එළසබත0477631,252

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-ගවලල ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.එම.සක.ප. කමවර0608971,253

ආපදව කළමනවකරණ අමවතජවසශය-සකකළඹ 

07

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

ගවලල
II  පනතයප.එච.ඩබ. පයදරශන0035791,254

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආපදව කළමනවකරණ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 07
I  පනතයඅය.ඩ.සක. ගණවරධන0082701,255

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධජසසථවනය-ගවලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඩ.අය. මණසසහ0131501,256

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගකඩ ගව/ධරමවසශමක මහව වදජවලය - 

අමබලනසගකඩ
I  පනතයඑන.එච. ලවලන0057621,257

ගව/ධරමවසශමක මහව 

වදජවලය-අමබලනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
II  පනතයඑම.ප.සක.ප. කරණවරතන0518631,258
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය ගව/කරනසදණය ම.ම.වදජවලය - 

කරනසදණය
I  පනතයඑච.ජ.එසස. සපසමරතන0207791,259

ගව/කරනසදණය 

ම.ම.වදජවලය-කරනසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටය
I  පනතයසක.ඩබ.එසස. කමදන0305811,260

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

යකකලමලල
II  පනතයඑල. සමරසසහසග0140221,261

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යකකලමලල සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයඑච.ව.එසස. ජයලවල0347921,262

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
II  පනතයඩ.එම.එසස. පයදරශන0037861,263

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-අමබලනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
I  පනතයසජ.ස. සවලවරතන0256511,264

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ඇලපටය ගව/ශ සදවවනනද මහව වදජවලය - 

අමබලනසගකඩ
I  පනතයසක.අය. ද සලවව0226521,265

ගව/ශ සදවවනනද මහව 

වදජවලය-අමබලනසගකඩ

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයඑම. දලවන0449891,266

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය කවරමක වදහල - බලපටය
I  පනතයඊ.එච.ප. පසනතකව0125851,267
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවරමක වදහල-බලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
II  පනතයඒ.එන.බ. අමබලනසගකඩසග0158711,268

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-ගවලල තවකෂණ වදජවලය - ගවලල
III  පනතයට.ප.ප.ජ. සතනනසකමන0109621,269

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-ගවලල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

ගවලල
III  පනතයඑම.ජ.ආර. රසජන0345611,270

තවකෂණ වදජවලය-ගවලල නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයසක.ජ. සනල0464191,271

ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව,-ගවලල පවසදශය තමපමල අධකවර කවරයවලය - 

ගවලල
II  පනතයය.සක.ය. සවරසගව0031741,272

පවසදශය තමපමල අධකවර කවරයවලය-ගවලල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ලබදව
I  පනතයප.එසස.අය. රණතසග0098211,273

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ලබදව

ව පරසයෂණ මධජසසථවනය-ලබදව, - ගවලල
I  පනතයසක.ඩබ.ඩබ.එම.ප. වරසසසකර0256361,274

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල
II  පනතයබ.ආර. කළපහන0226151,275

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගම
III  පනතයඑච.අය.ආර.ප. මණවර0598231,276
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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. සකකඩකවර0297621,277

ගර වදජවලය-බලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
II  පනතයඩ.එන. ද සලවව0359281,278

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
III  පනතයජ.ජ.ආර. ශයවලතව0053051,279

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටය
I  පනතයඒ.එම. නලවන0257401,280

උණවටන අමරසරය ගර වදජවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර
II  පනතයඒ.ආර.එම.ඒ.සක. අමණගම0104861,281

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

උණවටන අමරසරය ගර වදජවලය - ගවලල
I  පනතයඑච.එච. මදනවයක0160411,282

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල
III  පනතයප.ආර.ට. ආශවරසග0343471,283

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල
III  පනතයඑසස.එම.ප.ස. මධවනත0551891,284

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-බදසදගම දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඩ.ජ. රසජන0202511,285
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගම
II  පනතයඑසස.සක.ප. දසනවයක0247561,286

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

බදසදගම
III  පනතයසක.එම. හමවල0348471,287

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-උඩගම ගව/මහනද වදජවලය - ගවලල
III  පනතයඅය.එම. වසජසසහ0338611,288

ගව/මහනද වදජවලය-ගවලල පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - උඩගම
III  පනතයඩබ.එන. ද සලවව0348741,289

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලගම
II  පනතයසක.සක.ඩබ. කවනත0391251,290

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලගම තමපමල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - මවතර
III  පනතයඩබ.ඒ.ආර. සරසජ0419401,291

තමපමල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයස.ය.එසස. සක.එච. පතරණ සග0570781,292

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එච. සසසනවරතන0604251,293

ගව/නවසගකඩ රවජකය මහව 

වදජවලය-නවසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නයවගම
II  පනතයසක.ඒ.ආර.එන. ආරයතසග0056721,294
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නයවගම ගව/නවසගකඩ රවජකය මහව වදජවලය - 

නවසගකඩ
I  පනතයආර.ප. ජයතලක0184601,295

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල ගව/වදජවසලමක මහව වදජවලය - ගවලල
I  පනතයස.ඩ. මලවතත0224521,296

ගව/වදජවසලමක මහව වදජවලය-ගවලල දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයඒ.ජ.ස. පයදරශන0341661,297

කමෂකරම අමවතජවසශය-බතතරමලල වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයබ.එසස.ඩ.එසස.එසස. වරසසහ0079601,298

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකකළඹ 07

කමෂකරම අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.එසස.ස. පතරවජ0164531,299

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සපකලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයඑම.ස. වරෂවතවන0222051,300

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 07
I  පනතයස.සජ. කරවටසග0250121,301

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයඑච.එම.එච.බ. සහසරත0079221,302

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයඩබ.එන.ප. දමරණයගල0211241,303
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහකරණ
I  පනතයඑම.සක. කරනනවසගකඩ0255601,304

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහකරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයආර.එම.ප.ප. රතනවයක0322051,305

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසක.ඒ.ඩ.සජ. හරෂ0380641,306

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවල
III  පනතයඑසස.එච.එෆස. ශවමලව0542571,307

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම බණඩවරගම ම.ම.වදජවලය - බණඩවරගම
II  පනතයඑම.ආර.එම. දලහවන0140721,308

බණඩවරගම ම.ම.වදජවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
II  පනතයඑල.එච.ඒ.ආර. ශනදලතව0232661,309

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහකරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගම
I  පනතයඑල.එසස. චතලතව0024291,310

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහකරණ
II  පනතයඑච.ආර. ගමසග0116341,311

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකඩමසගකඩ දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
I  පනතයඑසස.සජ.එම.එච.එම. ජයසනදර0039401,312
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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 - 

සදකඩමසගකඩ
II  පනතයය.ඒ.එම. ද සලවව0178221,313

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහකරණ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර
II  පනතයඩ.සජ. අතසකමරල0047751,314

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහකරණ
II  පනතයසක.ට.ව. පරසස0109831,315

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයඩබ.ඩබ.ආර.එසස. සපසරරව0102231,316

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයඒ.ව.එසස.ඩ. අමරසසහ0209521,317

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයට.ජ.සක. සපසරරව0272821,318

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලනය රවජකය වදජවලය - සහකරණ
III  පනතයඑච.ඒ. චනතව0339431,319

රවජකය වදජවලය-සහකරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලනය
III  පනතයඑම. පබසරව0372591,320

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඩබ. අයලපසපරම අයලපසපරම0069531,321
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
II  පනතයඑම.බ. කවනශනව0076861,322

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවල
I  පනතයඒ.ඒ.එසස. මවසනල0403911,323

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
II  පනතයඑම.එච. ශනදකව0459851,324

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහකරණ දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
I  පනතයට. වරසසසකර0162281,325

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහකරණ
III  පනතයඩ.එන.සක. ජයසසහ0438741,326

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහකරණ දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයඑච.එල. දලහවන0199131,327

රවජකය වදජවලය-සහකරණ දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
III  පනතයඑම.ඩ.ට. දයවසගන0337831,328

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහකරණ
III  පනතයඩ.එන.සක. කමවණවයක0448431,329

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර රවජකය වදජවලය - සහකරණ
III  පනතයඅය.එන. ශජවමල0476031,330
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉසගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලතසසහල
I  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,331

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලතසසහල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉසගරය
III  පනතයඑම.ඒ.ඊ. හරෂණ0521761,332

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මතගම දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
II  පනතයසජ.ඒ.ඒ.ඩ. ජයවර0295961,333

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

මතගම
III  පනතයස.ය. හතතමටය0432241,334

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතර
I  පනතයඑච.සජ. මසගලකව0179991,335

රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
I  පනතයඒ.ඒ.ඩ. සලවව0192191,336

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
I  පනතයඩබ.ඩබ.ඩ. රදග0204971,337

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර රබර සසවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඑසස.එන. නවසගකඩවතවන0271211,338

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර කලතර බවලකව වදජවලය - කළතර
II  පනතයඩබ.ඩබ.ඩ.ඩ.එම. ජයතලක0163451,339
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලතර බවලකව වදජවලය-කළතර සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඑච.ඩබ.ඩ.එල.සක. අසබවකම0193361,340

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයප.එච.ඩ. අනරවධව0041661,341

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඑම.එම. රසජත සපසමකමවර0050141,342

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - පවනදර
II  පනතයඩබ.ඒ.සජ.ඒ. ගණවරධන0438661,343

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-පවනදර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතර
III  පනතයඑච.ඒ.ප.සක. වමලසරය0439671,344

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකඩමසගකඩ තකසසසර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඒ. කලපගම0076581,345

තකසසසර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදකඩමසගකඩ
II  පනතයඒ.ජ. යසමවල0397161,346

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
I  පනතයඑච.සක.ඩ. ශනදකව0094761,347

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතත
I  පනතයඑච.එසස.ප.ට. වජනත0286211,348
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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 - මතගම
II  පනතයඒ.සක.ඩ. රමජව සරණකව0204551,349

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතත
I  පනතයඑසස.එච. මලලකව0366191,350

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදකඩමසගකඩ
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස දමයනත0109491,351

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදකඩමසගකඩ දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
III  පනතයඒ. එන. ගණසර0341511,352

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
III  පනතයඑන.එසස.ප. මලමතසග0422841,353

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර
III  පනතයඑම.ඒ. තසසස0344761,354

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
II  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර. දපත0353551,355

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කළතර
II  පනතයඒ.එම. අතසකමරල0020841,356

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කළතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතර
II  පනතයඊ.ප.ඩ.සක. ධරමපවල0181481,357
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
III  පනතයඑල.ඩබ.බ. ජවනත0438821,358

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මතගම ශ ලසකව සපකලසස අභජවස වදජවලය - කළතර
II  පනතයඕ.එම.එසස. පයනත0337551,359

ශ ලසකව සපකලසස අභජවස වදජවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මතගම
III  පනතයජ.එච.ජ.ඩ.එන. ධරමවසශ0539461,360

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ඒ.ස.ඒ. වරසසහ0130141,361

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම හවපටගම ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

මරගම
I  පනතයඑසස.එච.ප. දලරකෂ0138281,362

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගම
I  පනතයජ.ඒ. සවගරකව0228931,363

හවපටගම ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-මරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඑසස.එම.එම.එසස. ජයතලක0377951,364

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
I  පනතයඑසස.ඒ.එම.ඒ. නමල0412991,365

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩබ.එසස.ඒ.ප. අලවසස0538221,366
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

දවනමගම සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.ප. සදකලමලල0038351,367

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මගමව ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
II  පනතයඩ.ඩ.එල. මණසසහ0223371,368

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දවනමගම සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.ආර. වමනකයලනබරග0343441,369

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මගමව
III  පනතයඑම.ජ.එම.එම. සරවරධන0560621,370

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.ජ.ස. ඉනදවනනද0096951,371

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. දසවනවයක0160761,372

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මගමව දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
I  පනතයඑසස.ප.ඒ.ප. සසසනවධර0213791,373

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩබ.එච.ඒ.එසස. පනවනද0298361,374

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසජ.එච.එම.එන.ප.සක. ජයසනදර0386171,375

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මගමව
III  පනතය  සක.ඒ.බ.එසස. කරණවරතන0559831,376
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයජ.ස.ආර. රත0573611,377

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.එන.එම.එසස. සෆකනසසසකව0054551,378

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයසක.ඩබ.ආර.අය.එසස. ගණවරධන0196861,379

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - කමළණය
III  පනතයඒ.ප.එසස. සමනවර0344521,380

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කමළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගම
III  පනතයඩ.ආර. සඳමවල0351851,381

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
III  පනතයප.ඒ.ප. ලකමවල0561861,382

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හබරවදව
II  පනතයඑල.ආර.එල. වජයරතන0033741,383

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇල
I  පනතයආර.එච.ප.එන. රණමඛ0136661,384

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හබරවදව දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඒ.එල.ප. සජවතව0326321,385

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
III  පනතයට.එසස.ඒ. පනවනද0365261,386
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයට.ආර. සසසනවරතන0397081,387

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයසක.එන.ඒ.ප. සපසරරව0184641,388

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
III  පනතයඩබ.ට. ලකෂන0561291,389

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව ගවන හමදව සවල පරපවලන 

කවරයවලය-කටනවයක

දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
I  පනතයඑසස.ට.එන. පනවනද0093681,390

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව ශ ලසකව ගවන හමදව සවල පරපවලන 

කවරයවලය - කටනවයක
III  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ.ඩ. කලසදරව0336241,391

ශ ලසකව ගවන හමදව සවල පරපවලන 

කවරයවලය-කටනවයක

දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමව
II  පනතයඑම.ජ.එන.ඩ. රවසජනද0031151,392

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව ශ ලසකව ගවන හමදව සවල පරපවලන 

කවරයවලය - කටනවයක
II  පනතයසක.ස.සජ. කමවර0088991,393

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කමළණය ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගම
I  පනතයසක.ඩ.ඩ.එසස.එසස ජයසසසකර0180601,394

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය සපකලසස අධකවර කවරයවලය - කමළණය
I  පනතයඒ.එම.එච ජයවර0180781,395

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම පවරලසමනත පතසසසසකරණ හව ජනමවධජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ස.එසස. සපසරරව0286281,396

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවරලසමනත පතසසසසකරණ හව ජනමවධජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.ජ.ස. පෂසපකමවර0338391,397

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණය
II  පනතයඑච.එම.ඒ. දලරකෂ0353501,398

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
III  පනතයආර.එම.ඩ.සක. රවජපකෂ0561841,399

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
I  පනතයප.ට.ප. සරණකව0029371,400

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගම
I  පනතයඩ.ඩ. ශනදකව0117691,401

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණය
I  පනතයප.එච.ඒ.ව. කසමලතව0194731,402

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඩබ.ප. පතමසර0258601,403

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
I  පනතයඑම.ඩබ. ශමනද0273231,404

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය - සකකළඹ 05
I  පනතයබ.ඒ.ප.එසස. වකමනවයක0206731,405

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයප.ඩබ.ජ.එම. රතනසසසකර0348921,406

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
III  පනතයඩබ.එල.එසස. කරණවරතන0541581,407

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-ජවඇල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.එසස. පභව0208581,408

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ දසසතක කමකර කවරයවලය - ජවඇල
III  පනතයඒ.ඒ.ස.ඩ. කරණවසසහ0560301,409

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සයනණ ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සවයනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල
I  පනතයසක.ස.එන. සහටටආරචච0109911,410

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සයනණ ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සවයනසගකඩ
I  පනතයසක.ඒ.ස. කසසතරආරචච0178311,411

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණය
II  පනතයසක.ඒ.සක. චනතන0335831,412

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය සපකලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහ
III  පනතයබ.ඒ.එසස.ප. මධමල0623081,413

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - කමළණය
III  පනතයඩ.සක.ව.සක. අමරසසහ0304841,414
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-කමළණය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයවය.ප.සජ. අභයරතන0336701,415

අධකරණ අමවතජවසශය-සකකළඹ 12 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑල.ප.ය.එම. ලයනසග0189961,416

සසථවන මවරවම 2017/02/23 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය - සකකළඹ 05
II  පනතයඩ.එම.ඩ.එසස. අතපතත0207261,417

සසථවන මවරවම 2017/02/23 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය-සකකළඹ 05 අධකරණ අමවතජවසශය - සකකළඹ 12
I  පනතයඩබ.සජ. රනජන0413271,418

සසථවන මවරවම 2017/02/23 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
I  පනතයඑච.ඩබ. ලලතව0036611,419

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඅය.ඩ.ඩ.ආර. කමවර0296911,420

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑසස. සමරවතවරණ0363171,421

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
I  පනතයඑච.ප.සක.ට. ජයවරධන0053321,422

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගවලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම.එන. සසලවන0174511,423

Page 156 of 201



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 දසසතක සලකම කවරයවලය - ගවලල
I  පනතයවය.ජ.එසස. පයදරශන0258251,424

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඑන.එල.සක.ස.එසස. ලකමවල0535711,425

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයජ.එච.ප.සක. ගමනවයක0557311,426

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑන.ඒ.එන.අය. නශසශසක0043201,427

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සකකළඹ නමසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය - සකකළඹ 05
I  පනතයජ.ඊ.ස. වනනඅචච0314411,428

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

සකකළඹ නමසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකකළඹ 05

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඩ.එල.ඕ. ද සලවව0464951,429

සසථවන මවරවම 2017/04/16 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑන.ප. පනවපටය0322391,430

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඑන.ස.ව. කමවර0496561,431

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑම.එන. ජයලසකව0566241,432

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.බ.ඩබ. අසබසනදර0140141,433

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඑච.ඩ.එම.එන.එසස.ඩ. මමණසක0330021,434

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III  පනතයඒ.එන.එල. ඇසලකසමනඩර0560461,435

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සවරළ සසරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

I  පනතයඊ.ඒ.ඒ.ප. එදරසසහ0181161,436
සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සවරළ සසරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.ආර. ද සලවව0299041,437

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයස.ඩ.ඒ.එම.එන. මධෂවන0562431,438

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.ස. එෆස. ෂවමලව0303901,439

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයසක.ඒ.එල.අය. සපසරරව0421901,440

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයප.ජ.ආර. පරසස0570401,441

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයසක.අය.එන.එසස. රණසසහ0560981,442

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩබ.එසස.ප. සසවරණලතව0624001,443

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයජ.ස.ප. සරවරධන0538031,444

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඩ.එම.ස. දසවනවයක0569081,445

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.එන.ඒ. දසනවයක0533511,446

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඩ.එම.ට.අය.ය. දසවනවයක0567701,447

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයප.එන. සරකදග0533731,448

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයප.ප.බ. ගමසග0556711,449

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 වසදශ රකයව අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයප.ඒ.ආර.ප. ගණතලක0181071,450

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ රකයව අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.එච.ආර. පරසස0239141,451

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05
III  පනතයඩබ.ජ.ඒ.ඩ. වමලකනද0544051,452

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසජ.එම.ට. රදග0142271,453

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එම.එල.ආර. වසජසනදර0543731,454

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑච.ඩ.ඩ. සසපශලව0625481,455

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑච.එම.එල.ආර. පසවද0275431,456

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
III  පනතයප.සක.ඒ.ඩ. මධෂවන0562381,457

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
I  පනතයඒ.එම.එසස. ලලනතකව0228371,458

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයබ.ඒ.ආර. බවලසරය0532811,459

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඑල.එසස. පසබමදන0539391,460

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඑල.ඩ.එන සපසරරව0437261,461

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඩ.ඩ. ද   සකකසසතව0570921,462

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයය.ඩ.ඒ.ඩ. ගණසසහ0574971,463

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලයවපටය 

බටහර

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.එසස.එන. සපසරරව0135241,464

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඒ.බ.අය. උදයසගන0221191,465

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලයවපටය 

බටහර
III  පනතයය.ප.ආර. මධවනත0563411,466

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
III  පනතයට.ප.ජ.ප.එම. ද අලවසස0570871,467

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඑල.එම. කලගලසග0540471,468

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 05 කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සසවරධන අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයජ.ජ.ය. පනවනද0617121,469

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සසවරධන අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක. මසශනවයක0661401,470

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑච.සජ. සපසරරව0252261,471

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
III  පනතයඑන.එම.ස.ඩ. සමනසසසකර0336401,472

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
III  පනතයඩ.ඒ.එන.එන. ජයතලක0561121,473

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඩ.ඒ.සක.ඒ. පඥවරතන        0618731,474

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයව. වරසසහ0128041,475

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

කමකර වනශස ශය සභව සලකම 

කවරයවලය-සකකළඹ 12

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
II  පනතයඑම.එසස. අමරසසහ0322801,476

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර වනශස ශය සභව සලකම කවරයවලය 

- සකකළඹ 12
III  පනතයස. වතතසග0565491,477

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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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

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.ස. එදසසසරය0220691,478

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග අමවතජවසශය-සකකළඹ 10 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර
I  පනතයප.ඩ.එසස. නවගහසතකට0338321,479

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වවරමවරග අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඩ.ඒ.ට.ආර. දසගලල0569581,480

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකකළඹ 

10

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එම.ඒ. හරෂන0217581,481

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම පරහරණ පතපතත සමලසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඒ.සක.එම. නසසසලව0560851,482

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සමලසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ඒ.ස. සසසනවනවයක0648901,483

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑසස.ජ.ආර.ආර. නදපව0022901,484

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
III  පනතය සජ.ප.එසස.එසස. පදමසර0568221,485

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.ඒ.ඩබ. පයසකර0529211,486

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
III  පනතයට.ඩ.ඒ.ප. වරසසහ0544181,487

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ
II  පනතයඒ.ඒ.ඩබ.සජ. අමරසසහ0323621,488

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑම.ඒ.එන. සසසපවලකව0348911,489

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
III  පනතයඑසස.ඩබ.ඒ.ඩ.එම.අය. කමවර0366231,490

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
III  පනතයඩබ.ට.ප. අමරවකම0542131,491

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පධවන සගකඩනමගල  ඉසජසනර 

කවරයවලය-සකකළඹ 07

ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයසක.බ.ස.සජ. ද සලවව0210691,492

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක.එම.ඩ.ඩ. පයසගන0533281,493

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පධවන සගකඩනමගල  ඉසජසනර කවරයවලය 

- සකකළඹ 07
III  පනතයඑච.එම.සජ.එල. බණඩවර0541191,494

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකකළඹ 07

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
I  පනතයජ.ඩ.ස. කසමලතව0288031,495
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 07
III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එන. ගණවරධන0492851,496

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑන.එච. මසනමජව0231071,497

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.එල. වජයසසහ0544021,498

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඑම. තරසන0293571,499

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
III  පනතයට.එම.එන. හරෂණ0557201,500

සකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකකළඹ 05

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයආර.එල. අචනතව0312611,501

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සකකළඹ දකණ දසසතක කමකර කවරයවලය 

- සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච0346221,502

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල වනජව සසරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.ඒ.ආර. පයනත0128341,503

වනජව සසරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසජ.එල. පයසකව කමවර0415681,504
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
I  පනතයඑච.එම.ප.එම. සහසරත0030781,505

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයආර.ප.ප. ලයනසග0056581,506

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-සකකළඹ 11 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව
II  පනතයඩබ.එම.ඩ. ශමලවන0159121,507

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවන
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.සජ.ආර. සපරමවද0205621,508

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකකළඹ 07

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - සකකළඹ 11
I  පනතයඑච.සක.එම.ඒ. සරත0396411,509

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 07
III  පනතයඩ.එම.එම.ප. දසවනවයක0647661,510

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 07
II  පනතයඑන.ඩබ.එම.එම.සක. වසජරතන0029891,511

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඑසස.ප. සනධජව ලකෂසම0250621,512

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකකළඹ 07

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයජ.ජ.ආර. ගණසසසකර0484271,513
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයජ.ඒ.එන. පතම කමවර0221771,514

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ඉඩම සකකමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඑන.ආර. මදර0223401,515

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයඑසස. ඇලබට0041331,516

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ය. සසසනවරතන0130101,517

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.එසස.ඒ. සලවව0388241,518

ජවතක සභසතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසක.සක.එසස.ඩ. සපසමතලක0049331,519

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සභසතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල
III  පනතයඑච.ඊ.ඒ.එල. උදයවන0293361,520

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල
I  පනතයසක.ඩ.සක. මසගලකව0328401,521

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයප.ඒ.එම. කවසශනමවලව0279431,522

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.එච.ඒ.ට.අය. රණසසහ0472961,523

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නමසගනහර)-මහරගම

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
III  පනතයඒ.අය.ස.  සපසමරතන0570121,524

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සසවරධන අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඩබ.එල.ඒ.සක.ඒ. ගණතලක0183511,525

කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සසවරධන අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
I  පනතයව. වතවරණසග0336491,526

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයසක.එන. කළපතරණ0384791,527

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයව.ආර.ඩ. සලවව0347871,528

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයසක.ඒ.ඩ.ආර.ප. අතසකමරවල0519541,529

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයට.එම.ඩ.සක. කමවරහවම0030611,530

කඩව සසවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.එම.වය.සක. ගණරතන0406201,531
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.ප. සකකඩකවරචච0328171,532

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.එම.ස. උපමවල0454421,533

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයසක. ආනනදබවලන0621231,534

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සමථ මණඩල සකකමෂන සභවව - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.ඩබ.ආර. ඉසරෂව0303681,535

සමථ මණඩල සකකමෂන 

සභවව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයජ.එල.අය. සසකලපන0468721,536

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
II  පනතයඒ.ඩබ.ස.අය. ද සලවව0340051,537

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඊ.එසස. සසනරත0455541,538

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඑන.ඩ.ඩ. හසසන0571491,539

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.ඩ. වනනආරචච0306961,540
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.ප.එන. කමවරසසහ0459271,541

කමකර හව වමතතය සමත සබඳතව 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 05

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

07
I  පනතයඩබ.සක.ස. සහසමවල0086231,542

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර හව වමතතය සමත සබඳතව 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 05
II  පනතයඑච.අය. කමටසපආරචච0237031,543

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඒ.ස. ජයමණ0441731,544

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.වය.ඒ. වකමරතන0179691,545

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.ඩ.ආර.ට. ගණසසසකර0459511,546

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයසක.ජ.ඩබ.බ. කඩසවල0184271,547

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.එසස.ස. දසවනවයක0357621,548

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
II  පනතයඑසස.ප.සක. වසජසකමන0019061,549
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයස.ඒ.ඩ.ආර. තරසගව0330511,550

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයඑල.එම.එසස. මසනමර0222671,551

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ශ 

ජයවරධනපර

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑල.ජ.ට. ගවනධන0452941,552

ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
II  පනතයප.ජ.ඒ. රතනවවල0029221,553

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
I  පනතයවය.එම. අසබරතන බණඩව0193841,554

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඩබ.එම.ට. බණඩවර0253501,555

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.ප.එන.ඊ. සපසරරව0208641,556

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑන.එම.එන.එම. සසමමරතන0481231,557

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල බනධනවගවර පතසසසසකරණ, 

පනරතථවපන, නමවත පදසචකරම හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 03

III  පනතයබ.එම.එන.ඩ.සක. බණඩවරනවයක0321971,558
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බනධනවගවර පතසසසසකරණ, පනරතථවපන, 

නමවත පදසචකරම හව හනද ආගමක කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයසක.එච.ය.සක. සහසවසග0423651,559

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල බනධනවගවර පතසසසසකරණ, 

පනරතථවපන, නමවත පදසචකරම හව හනද 

ආගමක කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 03

II  පනතයස.එසස. නවමරතන0262611,560

බනධනවගවර පතසසසසකරණ, පනරතථවපන, 

නමවත පදසචකරම හව හනද ආගමක කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.ප.සක. ගණරතන0491841,561

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අමරසසහ0029951,562

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ0102761,563

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමවතජවසශය - සකකළඹ 12
I  පනතයඑම.ආර.අය.සක. මවසතකට0330911,564

අධකරණ අමවතජවසශය-සකකළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12
III  පනතයඒ.ඩ.සජ. ශතරකව0454031,565

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඩ.ස.එන. වකමසසහ0030891,566

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
I  පනතයය.ව.එන.එසස. රවජකරණව0199341,567
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයප.එම. හනටගල0036981,568

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
I  පනතයගවමණ අමරතසග0278931,569

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑච.ඒ.සක. පයතසසස0111801,570

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
II  පනතයසක.ප.ජ.එසස.ආර. ඒකනවයක0328711,571

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයස.එම.එන. පරසස0272871,572

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
I  පනතයඑච.එම.එසස.සක. සහසරත0392711,573

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
III  පනතයඩබ.ප.ඩ.එම. වවසස0421671,574

බදධශවසන අමවතජවසශය,-සකකළඹ 07 සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.සජ.සක. මවයවදනන0198391,575

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

බදධශවසන අමවතජවසශය, - සකකළඹ 07
II  පනතය සක.ප. සජවතව0405681,576
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඑල. බසසනවයක0197931,577

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඒ.ඩ.ඩ. සහනකව0341701,578

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.ඒ.එසස.එම. වජයබණඩවර0542341,579

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.ප. රපසසහ0072471,580

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතයසක.ඒ.එච.එන. කසසතරආරචච0338521,581

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයස.එසස. ගලපපතත0053431,582

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
III  පනතයඑම.ප.ඩ.එසස. වමලසසසන0288981,583

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයබ.ප.ප. සමනඩසස0106381,584

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඅය.ඩබ.ඒ.අය. නසමෂකව0443851,585
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 02
II  පනතයඩ.එම.ඒ.ප.බ. දසනවයක0305701,586

ශ ලසකව ගවන හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑසස.සක. නවනවයකකවර0423191,587

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
III  පනතයඑසස.එන.එසස. පයදරශන0037391,588

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගකඩ
I  පනතයආර.ට ජයවර0184401,589

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගම
I  පනතයඩ.සජ.එම.සජ.එසස. ජයතලක0200131,590

පවරලසමනත කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එසස. සවතතසසහ0336361,591

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගකඩ පවරලසමනත කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඅය.ඩ.ඒ.එම. නවරතන0373181,592

ගර වදජවලය-මහරගම ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයට.ඒ.ඩ. කපල පයනත0027601,593

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ගර වදජවලය - මහරගම
I  පනතයඑම.එසස. සපසමලවල0210881,594
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයසක.ආර.එසස. සපසරරව0190841,595

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ඩබ. සමකසහකමඩ ෆවසස0397931,596

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයට.ජ.සක. සකසෂලජව0278081,597

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එම.සක. නසසසලව0458561,598

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල සසසසකමතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.සක.එච. සසවවනද0023411,599

සසසසකමතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
III  පනතයආර.එම.එන. වමලවර0155601,600

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
III  පනතයසක. සහටටආරචච0489571,601

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයඒ.සක.ප.ප. සසමමරතන0219791,602

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑච.එම.එල. ඉඳනල0467991,603
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 වසදශ රකයව අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයආර. රතශසපරන0270941,604

වසදශ රකයව අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර. ජනගන0460861,605

ශ ලසකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
II  පනතයබ.එසස. සහසවවගම0052041,606

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඑන.එම.ආර.සක. නවයකරතන0087261,607

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑල.එල.ඩ. සපසරරව0438161,608

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

ජවතක සතසවමදජවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
I  පනතයසජ.ඩබ.ඒ. ජයරතන0182041,609

ජවතක සතසවමදජවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
III  පනතයසක.සජ. සපසරරව0339821,610

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සමපකවර සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02
II  පනතයඩ.එම.ජ.එසස. වසජසසසකර0207991,611

සමපකවර සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 02

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑම. මයර0432081,612

Page 177 of 201



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12
I  පනතයඑම.එම.ඩ.එම. කරණවරතන0177171,613

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයසක.ජ. රණතසග0464521,614

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 තමපමල සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
II  පනතයඊ.අය.ඩ. සසකයසව0329001,615

තමපමල සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑම.එන.එම. පරසස0538161,616

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයආර.සක.ඩබ.ඩබ.එසස. රණසසහ0137041,617

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඑම.එන.ප. වසජසසහ0443151,618

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ප.එච. කමවර0255701,619

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ආර. මධභවෂණ0434171,620

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑච.එච.ඒ. සපසරරව0052331,621

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සකකළඹ 

02

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සමකරටව
I  පනතයසක.එසස. පෂසපලතව0318061,622

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සමකරටව

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ප. කඩවසහටටසග0512951,623

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසජ.ඒ.ස.ඩ. ජයසකකඩ0073451,624

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑම.සක.ඒ.ඒ. වරසසහ0256391,625

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 අභජනතර කටයත, වයඹ සසවරධන හව 

සසසසකමතක කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.එන.එසස. වකමතසග0321311,626

ජවතක සතසවමදජවන 

සදපවරතසමනතව-සදහවල

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
I  පනතයඑසස. ජයසසසන0200841,627

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල ජවතක සතසවමදජවන සදපවරතසමනතව - 

සදහවල
I  පනතයඑල.එච. සසල ශවනත0202161,628

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.ඩ. සරණකව0352391,629

වසදශ රකයව අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයව.ජ.එසස. සරසග0443921,630
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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

වසදශ රකයව අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඊ.ඒ. ශවනතව0474901,631

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඒ. බලපටය ලයනසග0194151,632

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.ව.ප. කරණවතලක0465421,633

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

ජවතක සහජවනය, සසවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවසශය - රවජගරය
I  පනතයඑච.ප.ඒ.ප. පනත0125101,634

ජවතක සහජවනය, සසවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවසශය-රවජගරය

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.වය. රනදකව0517351,635

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හසවමලල
I  පනතයආර.එම.ඒ. සභවෂණ0207591,636

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හසවමලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල
I  පනතයඩ.එසස. රවජපකෂ0265441,637

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
II  පනතයඒ.සක.එල.සජ. ආටගල0050671,638

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
II  පනතයජ.ව.ප.ප. වතවන0227231,639
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයආර.ඩබ.ඩ.ඒ. හරෂණ0557171,640

කවරමක වදහල-සහමමවගම සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ
I  පනතයඒ.ඩබ.සජ. ජයවන0112311,641

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

කවරමක වදහල - සහමමවගම
I  පනතයඑසස. ජයසසසකර0347471,642

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමකරටව බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
I  පනතයප.සක.ජ. කසර0312971,643

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමකරටව
III  පනතයඩ.ඒ.ස. වරසකමන0565241,644

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 මමතවරණ සකකමෂන සභවව - රවජගරය
I  පනතයජ.ආර. සහටටආරචච0031001,645

මමතවරණ සකකමෂන සභවව-රවජගරය දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05
I  පනතයසක.ආර. ඥවසනදරම0188731,646

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඒ.ජ.සක. කවනද0284541,647

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 02

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයආර. පසචසහටට0109701,648
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදජව, තවකෂණ හව පරසයෂණ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවසශය - 

සකකළඹ 02
I  පනතයසක.ආර.ආර. පෂසප කමවර0242771,649

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකක
II  පනතය එම.ඒ.ඩ. පයදරශන0110501,650

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගම
I  පනතයඩබ.ජ.එසස. රවජපකෂ0145281,651

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩබ.ඒ.එම. සසවරණලතව0199021,652

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.බ පයනත0210921,653

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයප.ස. අමරසසහ0297441,654

රජසය පවමතත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

05

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.ය. අමරසසසකර0038811,655

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල රජසය පවමතත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයබ. නමමයව0452811,656

වශවම වමටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 දමරය සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10
II  පනතයප.සක.එසස. බනදල0137511,657
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 වශවම වමටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10
III  පනතයඩබ.එම.ඒ.සක. සහසරත0557291,658

දමරය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07
III  පනතයඑච.ප.ඩ.සජ. රවජකරණව0620571,659

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගකඩවතත
I  පනතයඒ.ඩ. නනදන ගණසසසකර0283491,660

ශ ලසකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගකඩවතත

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.ව. නවලනද0339631,661

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය - සකකළඹ 05
I  පනතයප. සසසනවරතන0166691,662

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය-සකකළඹ 05 ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.එච.එසස. මධවනත0317581,663

බසසනවහර පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-නවරවසහනපට

වන සසරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයසක.ඒ.එසස.එන. සකකඩකවර0138981,664

වන සසරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

බසසනවහර පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - නවරවසහනපට
I  පනතයට.ජ.ඩ. පෂසපකමවර0338201,665

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව - රවජගරය
II  පනතයවය.එසස.ජ.එච. ජයසනදර0121451,666
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව-රවජගරය සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඑම.ඩබ.එම. නෂවසස0494981,667

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.එන. ගජනවයක0114371,668

ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයසක.ට.ඒ. ධනසර0179291,669

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ධවර හව ජලජ සමපත සසවරධන 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයබ.බ.ඒන. පනවනද0630721,670

නවවස හව සමමදධ 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
II  පනතයඩබ.ප.ආර. වරණකලසරය0223221,671

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
III  පනතයසක.ජ.එසස.එන. කලරතන0351591,672

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

නවවස හව සමමදධ අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඊ.ආර.එල.  සප සරරව0570541,673

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
I  පනතයඑම.එම.ජ.ට. දමයනත0195521,674

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඒ.එම.එම. ඇතගල0567181,675

නව සසසවව සසථවනය  ජන 

සලඛන හව සසඛජව සලඛන 

සදපව. සලස සලකනන
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඩ.ජ.සජ. සමරවර0110841,676

පදගලයන ලයවපදසච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.අය. මසහසෂකව0434281,677

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමසසබණව ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය - 

සකකළඹ 01
II  පනතයසක.ඩ.ප. සකකඩකවර0510891,678

ශ ලසකව නවවක හමදව මලසසථවනය-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමසසබණව
III  පනතයඩ.ඩ.එන. හරෂණ0557221,679

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමසසබණව වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයසජ.ජ.ප.එම සපසරරව0032001,680

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමසසබණව
III  පනතයසක.එසස. ම දරසගන0434601,681

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මඩකලපව ගර වදජවලය - මඩකලපව
III  පනතයඒ. කලයනලව0341441,682

ගර වදජවලය-මඩකලපව දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයඑසස. යසසමදරන0390041,683

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපමරතව 

පතත

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයඑසස. සජයරතනම0190061,684
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - සපමරතව 

පතත
I  පනතයඑම. සමහනවතන0222391,685

පවසදශය මනනසදමර 

කවරයවලය-සහමමවගම

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව - සහමමවගම
II  පනතයසක.ට.එසස.ජ.ඩ.එසස. වජයසරවරධන0147231,686

මණම ඒකක පමත සහ සසසවව 

සදපවරතසමනතව-සහමමවගම

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
II  පනතයසජ.ඩබ.ප.ප.එම ජයවරධන0170961,687

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

සහමමවගම
III  පනතයඑසස.එම.ප.සක. දලහවන0456831,688

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මඩකලපව සපකලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපව
II  පනතයට.එසස. නරසජන0028571,689

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

මඩකලපව
I  පනතයඑම. කරණවකරන0305821,690

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවල
II  පනතයඊ.ඒ.ඩ.එන. සපසරරව0298721,691

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑන.එච.එන. සමනමල0326331,692

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමසසබණව
II  පනතයආර.සක.එසස.එච. ලකමණ0298671,693
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමසසබණව ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගකඩ
II  පනතයඑම.සජ.සක. වසජරතන0376781,694

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
II  පනතයඩබ.ජ.ඩ. සමණසසසකර0106571,695

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඒ.එසස. වරසසසකර0271681,696

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 03

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයසක.එච.එසස. ශමවල0650981,697

දසසතක කමකර කවරයවලය-නවරඑළය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයසක.ඒ.එන. සමනතකව0236271,698

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කවරයවලය - නවරඑළය
III  පනතයසජ.බ.එසස.අය. නරපමවල0560871,699

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑම.ප.එසස. පනවනද0150951,700

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.එන.එම. ජවස0347491,701

නව සසසවව සසථවනය    ජන 

හව සසඛජව සලඛන 

සදපව:සලස සළකනන

රවජජ වජවසවය සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

රජසය කරමවනත ශවලවව - සකකසලකනනවව
I  පනතයප.එන.එම. මතකමවරණ0114141,702
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකකසලකනනවව මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයආර.එසස. කළසබමවල0124551,703

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 09 කසසතයවන කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 08
I  පනතයප.ඩබ.ය. අමරසපසම0095731,704

කසසතයවන කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

09
II  පනතයඑල.ඩ.එන. කබරවල0411901,705

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කචචසවල
I  පනතයසක. රනජතවමලර0226911,706

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කචචසවල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය
II  පනතයසක. සජයබවවන0329641,707

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල සහකවර ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

කනතසල
I  පනතයඒ.ජ.එසස. ශනදරතන0076161,708

සහකවර ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-කනතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
I  පනතයඩබ. පයවත0214581,709

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසසතක කමසමපවදන කවරයවලය - 

තකණවමලය
I  පනතයඑම. සජකනසන0149381,710

දසසතක කමසමපවදන 

කවරයවලය-තකණවමලය

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය
I  පනතයඑම.බ. නලන0179051,711
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල සපකලසස සසථවනය - කනතසල
II  පනතයඑච.එසස.ය. වකමසසහ0058131,712

සපකලසස සසථවනය-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
I  පනතයසක.ජ.එසස.ව. රවජපකෂ0314931,713

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසල
II  පනතයඒ.එම.ට.එන. අසබසසසකර0043711,714

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

කනතසල
II  පනතයඩබ.ජ. ජයනත මමණසක0293241,715

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කචචසවල
II  පනතයඑල.සජ.ස. කසලනදරවජව0186021,716

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කචචසවල සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය
III  පනතයසක. ශසගසර0443691,717

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසසතක කමකර කවරයවලය - තකණවමලය
II  පනතයසක. කමලන0170431,718

දසසතක කමකර කවරයවලය-තකණවමලය දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

තකණවමලය
II  පනතයඑසස. මරලන පඩව0401181,719

ශ ලසකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 03
I  පනතයඑන. ෂනමගනවදන0403571,720
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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-සකකළඹ 03

ශ ලසකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එච.ඩ. ද අලවසස0534161,721

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවනදනසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
I  පනතයඑසස. සපසමනනදන0207621,722

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවනදනසවල
I  පනතයඑසස. කයසලනදන0280181,723

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ඩබ. රවජපකෂ0420851,724

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටවතත වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.ආර.සක. සරසසසන0576741,725

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටවතත
III  පනතයප.ආර.එසස.සජ.ප.සක. ජයසසහ0604041,726

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මලතව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මමරටයමපතත
I  පනතයඑසස. සසලවරවණ0302891,727

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමරටයමපතත සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මලතව
I  පනතයසජ. සතයසවනදරන0316931,728

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කවරතව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
I  පනතයඑම. ජවරවජ0023171,729
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කවරතව
III  පනතයප. සනතජව0457781,730

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අඩඩවලචසශනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අකකසරයපතත
III  පනතයප.එම.සක. රවමතලලව0051651,731

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අකකසරයපතත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අඩඩවලචසශනය
I  පනතයවය.බ. ලවෆර0063391,732

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නනදවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අඩඩවලචසශනය
I  පනතයඑච.ඒ.ඒ. ජබබවර0252281,733

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අඩඩවලචසශනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නනදවර
III  පනතයඑම.එච.එෆස. සබයරව0422051,734

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
II  පනතයඩ.ඒ.එම.ඩ. ශවනදන0054281,735

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.ජ.ආර.ප. ධරමවරධන0371021,736

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමපවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉරකකවමම
II  පනතයසක.ආර. නලනත0030751,737

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉරකකවමම පවසදශය සලකම කවරයවලය - අමපවර
III  පනතයජ.ජ.ව.එසස. කමවර0534081,738
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය කමෂකරම පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධජසසථවනය-මවකඳර

වකමශලව ම.ම.වදජවලය - කරණණගල
II  පනතයඊ.ඒ.එම.එල. එදරසසහ0053101,739

වකමශලව ම.ම.වදජවලය-කරණණගල පවසදශය කමෂකරම පරසයෂණ හව 

සසවරධන මධජසසථවනය - මවකඳර
I  පනතයජ.ආර. සරවරධන0325511,740

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරඇලල ර/ඇහමලයසගකඩ ම.ම.වදජවලය - 

ඇහමලයසගකඩ
I  පනතයඑම.එම.එම. මමලණසගකඩ0222881,741

ර/ඇහමලයසගකඩ 

ම.ම.වදජවලය-ඇහමලයසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරඇලල
III  පනතයඑම.එම.ජ.එසස.එසස. වනනආරචච0531301,742

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

ගවලල
II  පනතයඑසස.එම. ඈපව0023191,743

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල
III  පනතයසක.එච. ජයසසහ0353111,744

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නමසගනහර

සපකලසස අධකවර කවරයවලය - අනරවධපර
II  පනතයප.එච.ස. පෂසපකමවර0215001,745

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-අනරවධපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නමසගනහර
I  පනතයඩ.එම.සක.ජ.එසස. මලලකව0237171,746

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
I  පනතයඑම.ජ. අනෂව0050561,747
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-අමබලනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩව
I  පනතයඑම.ඩ.සක. ශනදලතව0313121,748

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
II  පනතයය.ඩ.ස.ආර. සදශපය0408591,749

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
III  පනතයආර.ස. සමරසහසවව0557501,750

සගකවජන සසවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මමදදමබර
III  පනතයඑම.එල.ඒ.එසස. සපසරරව0074961,751

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මමදදමබර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයඒ.එම.එච.එම. අධකවර0089061,752

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මහනවර මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
II  පනතයට.එම.ජ.එල.ඒ. සතනනසකමන0342621,753

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

සගකවජන සසවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සපරවසදණය
II  පනතයප.එන. සපසරරව0408921,754

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-මහනවර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මහනවර
II  පනතයසක.ඩ.ප. වජයනත0508571,755

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය-බතතරමලල මහවමල සසවරධන හව පරසර අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එසස.එල. සෆකනසසසකව0380681,756

මහවමල සසවරධන හව පරසර 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

වමවල කරමවනත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ජ.සක. ගමසග0536891,757
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සයනදමරද පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අලයවඩසවමබ
II  පනතයඒ. නසසලන නශව0095231,758

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලයවඩසවමබ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සයනදමරද
III  පනතයව. සරජව0562021,759

සසශවරක සසවරධන හව කසසතයවන ආගමක 

කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයආර.සජ.ඒ. ලලවනත0020781,760

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සසශවරක සසවරධන හව කසසතයවන ආගමක 

කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ඒ.ඩබ. වසජසසහ0171641,761

සසථවන මවරවම 2017/04/03 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමවතජවසශය - සකකළඹ 03
I  පනතයඒ.ප.සක.ස. අසබරතන0031441,762

ආරකෂක  අමවතජවසශය-සකකළඹ 03 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයඒ.ප.එම.එසස. සමරජව0557391,763

වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය-නවචශවදව නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය - 

අනරවධපර
II  පනතයඑම.ට.සජ.ප. සපසරරව0037041,764

නසයමජජ සපකලසසපත කවරයවලය-අනරවධපර වවරමවරග ඉසජසනර කවරයවලය - 

නවචශවදව
III  පනතයඑම.ඩ.එන. සරවර0614401,765

මදල අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඒ.එම.ය.ප. අධකවර0025981,766
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකකළඹ 

10

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ට. කබර අහමඩ0208911,767

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවඋල අපනයන කමෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය - මවතසල
II  පනතයඊ.ආර.ඩබ.එසස.එම.ආර.ඒ.ඩබ.එසස.

සක. වකමසසහ
0043411,768

අපනයන කමෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-මවතසල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයසජ.ඩබ.සක. වසජරතනවයක0554211,769

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවඋල
III  පනතයසක.එම.ඩ.එම. දසවනවයක0633131,770

ඉඩම අමවතජවසශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ.ප. උදය කමවර0333131,771

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

ඉඩම අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.ආර.ඩබ. සසසනවරතන0337691,772

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ආර.එල. වමලරතන0393461,773

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - සකකළඹ 07
I  පනතයසක. ශනදන0075861,774

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඩ.එම.ට. සජවන0558521,775

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

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-සයනදමරද පවසදශය සලකම කවරයවලය - කලමසණ
III  පනතයඑම.ට.අය. හෆවයව0073851,776

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කලමසණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සයනදමරද
I  පනතයබ. මජතව0090631,777

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 07
I  පනතයසජ.එම.සක. වසජනවයක0211111,778

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
II  පනතයඩ.එසස. වරරතන0262421,779

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එම.ස.එල. ගණසසසකර0604011,780

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සගකවජන සසවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07
I  පනතයසජ.ප. මවතරආරචච0222031,781

සගකවජන සසවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ප.ඩ.එන. වසජසසහ0493711,782

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - ඇලපටය
II  පනතයඑන.එච.එසස. පයදරශක0163201,783

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය-ඇලපටය මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයසක.ඩ. සසමමලතව0555471,784

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

Page 196 of 201



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2017

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 07
III  පනතයසක.ඩ.එම. සඳරවන0560541,785

සසථවන මවරවම 2017/07/01 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතමලවන අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 07
II  පනතයඑෆස.ප. ලයනසගකඩ0091321,786

අලලසස සහම දෂණ සශමදනව වමරෂන 

සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 07

බසසනවහර කළවප 11 කමකර කවරයවලය - 

කළතර
I  පනතයජ.ඩ.වය. කරණවරතන0260391,787

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලලලවවට
III  පනතයඑසස.එම.ඩ.ස. පෂසප කමවර0440021,788

බසසනවහර කළවප 11 කමකර 

කවරයවලය-කළතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගම
II  පනතයඒ.සක.ප. කරවට0448401,789

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලලලවවට පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතමලවන
III  පනතයඩබ.ඩබ.එසස.වය. වරසසහ0544801,790

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතජවසශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
III  පනතයඊ.ඒ.ජ.සක. කරණවරතන0078921,791

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල දසසතක කමකර කවරයවලය - සමකනරවගල
III  පනතයඩ.එම.ඩ.ඩ. දසවනවයක0458551,792

දසසතක කමකර කවරයවලය-සමකනරවගල කවනතව හව ළමව කටයත අමවතජවසශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.එම.ආර. රඹකවමලල0612601,793
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගකඩ
I  පනතයඑච.අය.ප. සපසරරව0055461,794

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයබ.වය. සලකකලයන0188051,795

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉසජසනර කවරයවලය - ගමපහ
I  පනතයඊ.ඒ.ඩ. සහලන සමර0236531,796

දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක ඉසජසනර 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහර
II  පනතයජ.එම.එසස. සමනතව0240401,797

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08
II  පනතයආර.සක.එන. රබසසහ0314961,798

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10
I  පනතයඊ.ඒ. ශයවණ0477331,799

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලල
II  පනතයඑසස.ආර.ඊ. පනවනද0213591,800

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර
I  පනතයඑම.ඩ.එසස. වරසසහ0286741,801

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය ගව/කරනසදණය ම.ම.වදජවලය - 

කරනසදණය
I  පනතයසක.ඩ.අය. සපසමවනනදන0155721,802

ගව/කරනසදණය 

ම.ම.වදජවලය-කරනසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය) - බලපටය
I  පනතයඕ.සජ. නලමණ0338931,803
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමමදධ 

අසශය)-බලපටය

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ
I  පනතයඊ.ඒ. ශමපකව0351171,804

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-අමබලනසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය
II  පනතයඑච.එන. ශයවලතව0368051,805

සපකලසස අධකවර කවරයවලය-සකකළඹ 11 උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවසශය 

- සකකළඹ 07
II  පනතයසක.ජ.එම.එන. පයදරශන0317191,806

වසදශ කටයත අමවතජවසශය-සකකළඹ 01 සපකලසස අධකවර කවරයවලය - සකකළඹ 11
I  පනතයඕ.සක.ඒ.එසස. ඕබඩසග0368031,807

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 07

වසදශ කටයත අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
III  පනතයට.එම.ප. වනගසරය0443881,808

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය - සකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.එම.ප වසජරතන0238121,809

සසසඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවසශය-සකකළඹ 10

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයට.ඩ. සහටටආරචච0424241,810

රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 මදල අමවතජවසශය - සකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ජ.ස. කලවසදව0151881,811

ශ ලසකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05
III  පනතයඩ.එම.ප.එන. මදදමබණඩවර0304491,812
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 රවජජ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05
II  පනතයඒ.ඩ.ස. සමතරතන0409671,813

කමෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර
II  පනතයඑම.සක.ප.එම. මවයවකඩව0222481,814

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

කමෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය
II  පනතයසක.ඒ.එල.සක. පමලසපකල0261721,815

වවරයසපකළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බමණවසකකටව
II  පනතයසජ.එම.ඩබ.සක. ජයසනදර0062941,816

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බමණවසකකටව දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණණගල
I  පනතයඑච.එම.එන. සහසරත0214521,817

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණණගල සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණණගල
II  පනතයප.ප. සරචශනද0409621,818

සජජෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණණගල

වවරයසපකළ පවසදශය වවරමවරග ඉසජසනර 

කවරයවලය - කරණණගල
III  පනතයබ.එම. සක.එල.එසස.ප. බවලසරය0558241,819

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය - සකකළඹ 05
II  පනතයඒ.ඩබ. සසසනවරතන0214891,820

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය-සකකළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
II  පනතයඅය. පයනත0461151,821

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමෂකරම අමවතජවසශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ.එල.ආර. ශවනදන0070461,822

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කමෂකරම අමවතජවසශය - බතතරමලල
I  පනතයඑච.ය.එච.ආර. ද සලවව0117491,823

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවසශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඒ.සක.සජ. වසජසසසකර0128011,824

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවසශය-බතතරමලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
III  පනතයඑන. දසවනවයක0338701,825

සසථවන මවරවම 2017/01/25 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සසඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.ස.එසස. සපසරරව0191941,826

සසථවන මවරවම 2017/05/25 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව
III  පනතයසක.එන.ඒ. සදශපය0236171,827

සසථවන මවරවම 2017/05/25 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

මදල  හව කමසමපවදන අමවතජවසශය
III  පනතයඑල.ජ.ව. නලමණ0569691,828

නව සසසවව සසථවනය ජන හව 

සසඛජව සලඛන සදපව: සලස 

සළකනන
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