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 ලළර්ෂික වහථළනමළරු - 2018 

වාංලර්ධන නිධළරී සවේලය 

 

අනු 
අාංකය 

සවේලක 
අාංකය 

නිධරයළසේ නම ලර්ත්මළන සවේලළ වහථළනය නල සවේලළ වහථළනය 

1 A/42155 වේපත් සේ.සී. පුද්ගයින් ලියළපදාංචි කිරීසේ සදපළර්ත්සේන්තුල ජ්ළතික සකෞතුකළගළර සදපළර්ත්සේන්තුල 

2 A/45177 ද සිල්ලළ ජී.ටී.එේ. ජ්ළතික සකෞතුකළගළර සදපළර්ත්සේන්තුල පුද්ගයින් ලියළපදාංචි කිරීසේ සදපළර්ත්සේන්තුල 

3 a/4385 සවෝමත්ළ එේ.ඩබ්. 
සගොඩනෆගිලි සදපළර්ත්සේන්තුල, ප්රධළන ංාංිනසන්රු 

කළර්යළය,ගළල් 
දවහත්රික් සල්කේ කළර්යළය, ගළල් 

4 A/42084 අයිරළාංගනී බී.එච්.පී. දවහත්රික් සල්කේ කළර්යළය, ගළල් 
සගොඩනෆගිලි සදපළර්ත්සේන්තුල, ප්රධළන 

ංාංිනසන්රු කළර්යළය,ගළල් 

5 a/6565 අසබ්සකෝන් ඒ.එේ.පී.එවහ  
ලනිනවි වාංරක්න සදපළර්ත්සේන්තුල-වශකළර 
අධයක් මධයම කළර්යළය-රන්ටෆසේ 

දවහත්රික් සල්කේ කළර්යළය, නුලරඑළිය 

6 4689 කමල්නළත් ආර්.ඩී. දවහත්රික් සල්කේ කළර්යළය, නුලරඑළිය ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලන් සවේලළ අමළත්යළාංය 

7 a/6573 ඩයවහ එල්.සක්.සී.එන්. ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුලන් සවේලළ අමළත්යළාංය පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළත්යළාංය 

8 A/42172 සරේසරෝ සී.අයි.පී. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළත්යළාංය නිලළව ශළ ංදකිරීේ අමළත්යළාංය 
 
ලනිනවි වාංරක්න සදපළර්ත්සේන්තුල-වශකළර 
අධයක් මධයම කළර්යළය-රන්ටෆසේ 9 A/44976 ශරිසිාංශ ජී.ඒ. නිලළව ශළ ංදකිරීේ අමළත්යළාංය 



10 1337 අමරදළව පී.ජී.පී.එච්.එම් කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

11 A/42001 දබොදත්ජු ජී.පී. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, පළනදුර 

12 39365 චතුරළනි එවහ.පී.ඩී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, පළනදුර ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම 

13 20175 ධීරදවේකර ඩබ්.ඩී.ජී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

14 A/44582 අදබ්රත්න ඩබ්.ඒ.ලයි.පී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 

15 a/6318 දෙයාංගර් වී. ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ දදපළර්තදම්න්තුල අධිකරණ අමළතළාංය 

16 
 
 

17 

32756 
 
 

a/290 

දශේරත් එච්.එම්.ඒ.ඒ.පී. 
 
 
එදගොඩලත්ත ඊ.ජී.ජී 

 
අධිකරණ අමළතළාංය 
 
 

 
ලළරිමළර්ග ශළ ෙ වම්පත් කෂමණළකරණ 
අමළතළාංය 

ලළරිමළර්ග ශළ ෙ වම්පත් කෂමණළකරණ 
අමළතළාංය 
 
කෘෂිකර්ම අමළතළාංය 

18 A/44618 අරවින්ද ආර්.ඒ. කෘෂිකර්ම අමළතළාංය අධ්ළපන අමළතළාං 

19 19550 ඒකනළයක එම්.ජී.සී.ටී අධ්ළපන අමළතළාං 
වත්ත්ල නිහපළදන ශළ දවෞඛ් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

20 19488 ප්රියදර් ඩ ඩබ්.ජී.පී. වත්ත්ල නිහපළදන ශළ දවෞඛ් දදපළර්තදම්න්තුල 
දවහත්රික් ශළ ඉඩම් දරජිවහට් රළර් කළර්යළය, 
කගේ 

21 16602 දශේරත් එච්.එම්.ඒ.එන්. 
දවහත්රික් ශළ ඉඩම් දරජිවහට්රළර් කළර්යළය, 
කගේ 

අභන්තර කටයුතු ලයඹ වාංලර්ධ්න ශළ 
වාංවහකෘතික අමළතළාංය 

22 8935 පනළපිටිය පී.ඩී.එේ.ජී.බී 
අභන්තර කටයුතු ලයඹ වාංලර්ධ්න ශළ 
වාංවහකෘතික අමළතළාංය 

ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ 
දදපළර්තදම්න්තුල 

23 a/3584 රුලන් ආර්.ඩී.ඩී. වත්ත්ල නිහපළදන ශළ දවෞඛ් දදපළර්තදම්න්තුල 
ආපදළ කෂමනළකරණ අමළතළාංය, 
ෙළතික ආපදළ වශන දවේලළ මධ්වහාළනය, 
මශනුලර 

24 A/45331 මෆණිදක් අයි.ජී.සී. 
ආපදළ කෂමනළකරණ අමළතළාංය, ෙළතික 

ආපදළ වශන දවේලළ මධ්වහාළනය, මශනුලර 
වත්ත්ල නිහපළදන ශළ දවෞඛ් 
දදපළර්තදම්න්තුල 



25 a/6266 ෙයදවේන ඩබ්.පී.එවහ 
ලළරිමළර්ග ශළ ෙ වම්පත් කෂමණළකරණ 
අමළතළාංය 

රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

26 A/45078 ගුණදවේකර එවහ.ජී.ඩබ්.අයි. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 
ලළරිමළර්ග ශළ ෙ වම්පත් කෂමණළකරණ 
අමළතළාංය 

27 A/45174 දශේරත් එච්.එම්.ජී.එවහ දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග 
ලන වාංරක්ණ දදපළර්තදම්න්තුල, ලන 

විදළ පර්දේණ ආයතනය, කුරුණග 

28 A/44797 ෙයදවේන පී.වී. 
ලන වාංරක්ණ දදපළර්තදම්න්තුල, ලන විදළ 

පර්දේණ ආයතනය, කුරුණග 
දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග 

29 28695 ප්රියාංග ලයි.ඒ.දේ.එන්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, අත්තනගේ බුීධ් ළවන අමළතළාංය 

30 A/42362 ලළශතන්ත්රී ආර්.එවහ. බුීධ් ළවන අමළතළාංය 
ලළරිමළර්ග ෙවම්පත් කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

31 A/44534 කරුණළතික ඩබ්.ඒ.පී.එන්.  
ලළරිමළර්ග ෙවම්පත් කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
අත්තනගේ 

32 A/42036 ගුණදවේකර එවහ.ජී.වී.ඒ.ටී. සුරළබදු දදපළර්තදම්න්තුල 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
මිනුලන්දගොඩ 

33 9254 ෙයසුරිය එම්.පී.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මිනුලන්දගොඩ ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ෙළඇ 

34 6802 ප්රවළද ඩ ජී.ඩි.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ෙළඇ ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 

35 4297 ගුණදවේකර ඊ.ඒ.ඩී.දේ.සී.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

36 A/41996 නිළනි ඩබ්.ඩී.ඒ. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය සුරළබදු දදපළර්තදම්න්තුල 

37 13980 බණ්ඩළ ආර්.එම්.එේ.එම්.ඒ 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
කුරුණග 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගදන්ලත්ත 

38 39872 දශට්ටිආරච්චි එම්.එම්.පී.එන්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගදන්ලත්ත ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, උඩුනුලර 

39 1222 ලනිගදවේකර එම්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, උඩුනුලර 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
අත්තනගේ 

     



40 9279 ෙයත් දේ.පී.ටී.පී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, අත්තනගේ දගොවිෙන දවේලළ  මධ්වහාළනය, අදේපුවහව 

41 41346 විදේසාංශ ඩබ්.ඩී.එන්.පී දගොවිෙන දවේලළ  මධ්වහාළනය, අදේපුවහව 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
කුරුණග 

42 33645 නදේන් ටී. ප්රධ්ළන මදශේවහත්රළත් අධිකරණය - දකොෂඹ 
කර්මළන්ත ශළ ලළණිෙ කටයුතු 
අමළතළාංය 

43 21643 වඳමළලි දක්.ඩබ්. කර්මළන්ත ශළ ලළණිෙ කටයුතු අමළතළාංය ප්රධ්ළන මදශේවහත්රළත් අධිකරණය - දකොෂඹ 

44 13999 වීරසුරිය ඩබ්.එම්.සී.එේ. 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
කුරුණග 

දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග 

45 a/1667 විමරත්න දක්.එම්.සී දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග 
ප්රළදීයය ලළරිමළර්ග ඉාංජිදන්රු 

කළර්යළය,  නිකලෆරටිය 

46 28042 උදබ්නන්ද ඩී.එම්.එවහ.ඩබ්.දක්. 
ප් රළදීයය ලළරිමළර්ග ඉාංජිදන්රු කළර්යළය,  
නිකලෆරටිය 

දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
කුරුණග 

47 A/44732 බණ්ඩළර එම්.දක්.එන්.ආර්. අධ්ළපන ප්රකළන දදපළර්තදම්න්තුල රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

48 A/42200 දපදර්රළ ඒ.වී.එන්. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල කෘෂිකර්ම අමළතළාංය 

49 14383 දශේරත් එච්.එම්.අයි.එම් කෘෂිකර්ම අමළතළාංය අධ්ළපන ප්රකළන දදපළර්තදම්න්තුල 

50 33865 ප්රියදර් ඩ දක්.ඒ.එන්. දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, අම්පළර අධිකරණ අමළතළාංය 

51 A/44675 ෙයදකොඩි දේ.ඒ.දක්.ආර්.දක්. අධිකරණ අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දශොරණ 

52 7850 ගුණරත්න යූ.ඩී.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දශොරණ 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

53 14171 දශේම කුමළර එම්.ආර්.ඩී. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
අම්පළර 

54 36500 වරවහ ටී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
දවෞඛ්, දපෝණ ශළ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

     



55 A/45287 දපදර්රළ එච්.එන්.ඩී. 
දවෞඛ්, දපෝණ ශළ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

56 a/2754 පීරිවහ එම්.ඊ.එවහ. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය මශළධිකරණය - කළුතර 

57 a/8020 ශටන්ග එච්.එම්.සී.  මශළධිකරණය - කළුතර විදී කටයුතු අමළතළාංය 

58 12765 රත්නමළලි ඒ.ජී.වී. විදී කටයුතු අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

59 A/42244 දර්ණුකළ ටී.ජී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
විදළ,තළක්ණ ශළ පර්දේණ 
අමළතළාංය 

60 a/3013 ක්මළලි පී.දක්.බී. විදළ,තළක්ණ ශළ පර්දේණ අමළතළාංය මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 

61 32773 ගුණදවේකර.පී.එච්.එන් මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරිදම් 

දදපළර්තදම්න්තුල, ප්රළදීයය කළර්යළය, 
දශෝමළගම 

62 a/3413 දපදර්රළ ආර්.ඒ.සී.දක්. 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරිදම් 

දදපළර්තදම්න්තුල, ප්රළදීයය කළර්යළය, 
දශෝමළගම 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

63 A/42486 දශේරත් එච්.එම්.පී.දක්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල දවහත්රික් ධීලර කළර්යළය, කළුතර 

64 A/42313 ගුණලර්ධ්න ඩබ්.ඩී.එවහ.එවහ.  දවහත්රික් ධීලර කළර්යළය, කළුතර ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මතුගම 

65 7808 වළවිත්රි ආර්.එන්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මතුගම 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

66 22361 කීර්තිරත්න ඩී.පී.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, හික්කඩුල 
උවවහ අධ්ළපන ශළ මශළමළර්ග 
අමළතළාංය 

67 10906 ගුණදවේකර ඩී.ටී.ටී.එම්. උවවහ අධ්ළපන ශළ මශළමළර්ග අමළතළාංය 
රළෙ පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

68 2527 ෙයසුන්දර දේ.එම්.ඒ.දක්. 
රළෙ පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

අධ්ළපන අමළතළාංය 

69 31582 ආදදශට්ටි යූ.අයි අධ්ළපන අමළතළාං ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, හික්කඩුල 



70 A/42160 දශොරණගමදේ ඩී.අයි.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 

71 A/45003 ප්රවන්න ටී.ඒ.එවහ ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

72 14085 රත්නසරි ටී.එච්.පී.ඒ. විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 

73 A/7571 මීරළවළහිබ් එසහ.එසහ.එම්. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

74 a/5536 විදේසරිය ඩබ්.ඒ.ඩී.එවහ.ආර් 
විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල,ප්රළදීයය 

දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ 
රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

75 A/42249 දවෝමරත්න අයි.එච්.ටී.එච්. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 
උවවහ අධ්ළපන ශළ මශළමළර්ග 
අමළතළාංය 

76 a/3283 කුමළරි ජී.එච්.ඩී. උවවහ අධ්ළපන ශළ මශළමළර්ග අමළතළාංය 
විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල,ප්රළදීයය 

දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ 

77 A/45345 ධ්ම්මිකළ අයි.එච්.එම්. එන්. රෙදේ කර්මළන්තළළ දදපළර්තදම්න්තුල ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 

78 A/44988 අයිරළාංග ඩ දක්.එච්.එම්.පී ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, හික්කඩුල 

79 5849 නිවීර ඩී.දේ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, හික්කඩුල රෙදේ කර්මළන්තළළ දදපළර්තදම්න්තුල 

80 28224 ගුණපළ ආර්.ජී.ඒ.පී කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
දපොේගශදල 

81 39896 ෙයලර්ධ්න දේ.එම්.ටී.ඩී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දපොේගශදල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

82 a/188 ප්රියදර් ඩ ආර්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

83 a/2609 දශේරත් එම්.එේ. 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 



84 a/3281 මේකළන්ති එම්.ටී.සී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
මශළනගර ශළ බවහනළහිර වාංලර්ධ්න 
අමළතළාංය 

85 A/44734 ළම ඩ ඩබ්.ඩබ්.ටී. මශළනගර ශළ බවහනළහිර වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
නළත්තන්ඩිය 

86 12149 ප්රියාංකාකළ ආර්.ඩී.අයි. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, නළත්තන්ඩිය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 

87 40799 දපදර්රළ එවහ.ඒ.ඩී.එවහ.ඩී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත අධ්ළපන අමළතළාංය 

88 6653 ආදදශට්ටි ඩී.ආර් අධ්ළපන අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

89 A/42498 උදප්ක්ළ ඒ.ඩබ්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල අධ්ළපන අමළතළාංය 

90 14100 ප්රියදර් ඩ දක්.දක් අධ්ළපන අමළතළාංය ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය 

91 a/549 පනළදගොඩ ඩී.එවහ. ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

92 A/42162 දකොඩිකළර දක්.පී.ටී.එන්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
කර්මළන්ත ශළ ලළණිෙ කටයුතු 
අමළතළාංය 

93 29781 කුරුප්පු දක්.ඒ.එවහ.ඩබ්. කර්මළන්ත ශළ ලළණිෙ කටයුතු අමළතළාංය ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 

94 A/45004 දළුගම දක්.එම්.සී.දේ ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

95 a/2724 නිහාංක එන්.ආර්.දේ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

96 a/3490 පළලිකළ වාංජීල ඩ එම්.දක්. 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

97 A/42441 දතන්නදකෝන් ටී.ආර්.එම්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දවුපිටිය 

98 a/522 ෙයත් දේ.එම්.ආර්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දවුපිටිය 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
මිනුලන්දගොඩ 

99 30177 කුමළරතික ඊ.පී.එච්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මිනුලන්දගොඩ 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
දපොේගශදල 



100 28000 ඉදරිසාංශ අයි.එම්.පී.දක්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දපොේගශදල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

101 a/6497 ශ්රියළනන්ද එච්.පී.ඩී.එන්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දාංදකොටුල ආරක්ක අමළතළාංය 

102 a/809 දදන්හ ආර්.එම්.ඒ.එන් ආරක්ක අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දාංදකොටුල 

103 a/6319 දවදනවිරත්න එවහ.එම්.දක්. අපනයන කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දදේදතොට 

104 16103 රත්නළයක ආර්.එම්.ජී.සී.එම්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දදේදතොට 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

105 a/187 චන්ද්රසරි පී.පී.ඩී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල බන්ධ්නළගළරය , කගේ 

106 a/2843 බන්ඩළර එච්.ආර්.එන්.එවහ. බන්ධ්නළගළරය , කගේ අපනයන කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 

107 A/45088 චන්ද්රපළ එම්.දක්.එේ.එවහ.ඩී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල මශළධිකරණය ,ගම්පශ 

108 A/44547 බළසරිය බී.ජී.එන්. මශළධිකරණය ,ගම්පශ 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

109 18986 වීරසාංශ එම්.දේ.දේ. දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග මශළධිකරණය - කුරුණග 

110 a/2230 දශේලළපතිරණ පී.එම්.එවහ.දක්. මශළධිකරණය - කුරුණග දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, කුරුණග 

111 A/44871 කරීමළ එම්.එච්.එන්.එසහ. 
මුවහලිම් ආගමික ශළ වාංවහකෘතික කටයුතු 
දදපළර්තදම්න්තුල 

විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

112 A/42091 දශන්දවිතළරණ ටී.එවහ විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 
මුවහලිම් ආගමික ශළ වාංවහකෘතික කටයුතු 
දදපළර්තදම්න්තුල 

113 A/44763 කුගදළවහ ටී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
තෆපෆේ,තෆපෆේ දවේලළ ශළ මුවහලිම් ආගමික 
කටයුතු අමළතළාංය 

114 A/44886 ෙයරත්න  සී.එේ. 
තෆපෆේ,තෆපෆේ දවේලළ ශළ මුවහලිම් ආගමික 
කටයුතු අමළතළාංය 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 

115 22234 උදයාංග ඩ එච්.එේ.ජී.ජී.ජී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 



 

116 A/45351 ක්ෙය ආර්. එච්. දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, කළුතර 
බන්ධ්නළගළර ප්රතිවාංවහකරණ, 
පුනරුත්ාළපන, නෆලත පදාංචි කිරීම ශළ 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමළතළාංය 

117 A/42492 චළන්ද ඩ ඩබ්.ජී.පී 
බන්ධ්නළගළර ප්රතිවාංවහකරණ, පුනරුත්ාළපන, 
නෆලත පදාංචි කිරීම ශළ හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමළතළාංය 

දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දවහත්රික් කළර්යළය, 
කළුතර 

118 A/42005 දපදර්රළ එච්.එවහ.එවහ. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය බුීධ් ළවන අමළතළාංය 

119 A/42137 තිකරත්න දක්.එම්.ටී.ඩී. බුීධ් ළවන අමළතළාංය 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

120 a/2115 චන්ද්රසරි ජී.බී.එවහ. මශ දරෝශ, නුලරඑළිය දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, නුලරඑළිය 

121 a/8406 අනුළලතී එම්.එම්.ජී. දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, නුලරඑළිය මශ දරෝශ, නුලරඑළිය 

122 4287 අේගවළර එච්.පී.ඒ.පී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 

අමළතළාංය, ජීල වලද ඉාංජිදන්රු 
දවේලළ අාංය - මරදළන 

123 42479 දශේරත් ජී.ඩබ්.ඩී.ඩී. 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 

අමළතළාංය, ජීල වලද ඉාංජිදන්රු දවේලළ 
අාංය - මරදළන 

අධ්ළපන අමළතළාංය 

124 6770 කශවිට එම්.එන් අධ්ළපන අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලත්ත 

125 A/42195 රවීකුමළර් එන්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල රළෙ ලලවළය වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 

126 A/45107 දශේරත් දක්.ඩබ්.ජී.ටී.එවහ. රළෙ ලලවළය වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 
රළෙ පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

127 25264 විදේදවේකර ටී.පී.ඩබ්.ඩබ්.එම්.ඒ.දක්. 
රළෙ පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ 
අමළතළාංය 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

128 a/1710 ප්රදීපපිකළ ලයි.ආර්.එවහ 
විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල, ප්රළදීයය 

දේකම් කළර්යළය, තිඹිරිගවහයළය 
පවුේ දවෞඛ් කළර්යළාංය ,දකොෂඹ 

129 a/7185 නිමන් දේ. පවුේ දවෞඛ් කළර්යළාංය ,දකොෂඹ 
විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල, ප්රළදීයය 

දේකම් කළර්යළය, තිඹිරිගවහයළය 



130 17019 පතිරණ පී.යූ.එේ. අධ්ළපන ප්රකළන දදපළර්තදම්න්තුල 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

131 a/3739 බණ්ඩළ ඩබ්.එම්.එවහ. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

132 25806 විෙයසුන්දර ඩබ්.එම්.ඩී.ටී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

133 9617 ගුණදවේකර එවහ.ඩී.එන්.ඩී.එවහ.ඒ. විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල අධ්ළපන ප්රකළන දදපළර්තදම්න්තුල 

134 16143 කරුණළරත්න පී.එන්.පී. 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දදපළර්තදම්න්තුල, 
මශනුලර 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මශනුලර 

135 45181 අතපත්තු ඒ.ආර්.ආර්.බී ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මශනුලර 
දගොවිෙන වාංලර්ධ්න දදපළර්තදම්න්තුල, 
මශනුලර 

136 a/1352 ඔරුලදේ ඩබ්.ඩබ් විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල කෘෂිකර්ම අමළතළාංය 

137 A/44838 රුලනි දක්.සී. කෘෂිකර්ම අමළතළාංය විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

138 40232 ප්රියදර් ඩ එච්.එම්.ඒ.සී. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම 

139 35991 දශේමමළලි එච්.එම්.එච්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය 

140 9938 දවේනළනළයක ඩබ්.පී.එම්.  ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ 

141 A/45172 රණසාංශ ආර්.ඒ.පී ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

142 A/42354 අදබ්සාංශ සී.එේ ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

143 a/3315 වික්රමනළයක එවහ.එේ විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල ආයුර්දේද දදපළර්තදම්න්තුල 

144 a/6575 දශේරත් දක්.එම්.දේ.දක්. කළර්මික විදළය, ලළරියදපො ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, නිකලෆරටිය 



145 39879 රිශළනළ ඩබ්.එසහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, නිකලෆරටිය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මශල 

146 39931 කුමළරි දක්.ඒ.සී.ආර්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, මශල කළර්මික විදළය, ලළරියදපො 

147 A/45169 සුජිල ඩ ඒ.එම්.සී ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

148 A/42273 කුමළරි ජී.ජී.ඩබ්. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

149 a/2219 සුදර්න එවහ.ජී.අයි.දක්. පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ 

150 A/45168 ගුණදවේකර ඊ.ආර්.අයි ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

151 A/42252 ඉන්ද්රළමළ ඩ එවහ.එම්. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 
ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් දවේලළ 
අමළතළාංය 

152 a/5702  ෙයලර්ධ්න එේ.ඒ.පී.එම්.  ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් දවේලළ අමළතළාංය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ගම්පශ 

153 a/7219 ලවන්ත පී. කළර්මික විදළය,කළුතර දවහත්රික් ධීලර කළර්යළය, කළුතර 

154 A/42164 සුභළෂිණි දක්.සී. දවහත්රික් ධීලර කළර්යළය, කළුතර කළර්මික විදළය,කළුතර 

155 A/45171 නිේමි පී.සී.ඩී.ඒ.ඩී විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල 

156 A/42272 කුමළරි එච්.ඩබ්.අයි. රෙදේ මුද්රණ දදපළර්තදම්න්තුල ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය 

157 22650 වීරසාංශ එම්.ආර්. ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතළාංය විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

158 A/44689 දවනරත් දක්.ලයි.ආර්.සී.දක් පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 

159 14214 කුගනද දක්. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 
කඳුරට නල ගම්මළන , යටිත පශසුකම් 
ශළ ප්රෙළ වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 



160 a/7842 කුමළර ඩබ්.එවහ.දේ 
කඳුරට නල ගම්මළන , යටිත පශසුකම් ශළ ප්රෙළ 
වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දදොම්දප් 

161 a/5534 වික්රමආරච්චි ඩබ්.ඒ.සී.දක්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දදොම්දප් 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

162 A/42438 වීරදකෝන් ඩබ්.එච්.එම්.එන්.ඩී.දක්. තළක්ණ විදළය, මශනුලර දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, මශනුලර 

163 a/1813 ෙයතික දේ.ඩී. දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය, මශනුලර තළක්ණ විදළය, මශනුලර 

164 A/45074 ලියනලඩුදේ එවහ.අයි. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන 
අමළතළාංය 

165 22685 වික්රමසාංශ අයි.ජී.දේ.බී පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළන අමළතළාංය ආපදළ කෂමණළකරණ අමළතළාංය 

166 a/2247 විෙයරත්න යු.ජී.එවහ.ජී. ආපදළ කෂමණළකරණ අමළතළාංය ෙළතික ඵදළයිතළ දේකම් කළර්යළය 

167 A/45121 දත්නබදු ටී.අයි ෙළතික ඵදළයිතළ දේකම් කළර්යළය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

168 a/186 ශ්රියළනි එම්.එම්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

169 A/42472 දවළනළයක එම්.දක්.දක් විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 
විදුලි වාංදී ශළ ඩිජිටේ යටිත පශසුකම් 
අමළතළාංය  

170 35174 දක්.පී.ලයි.එන්. ගුණරත්න 
විදුලි වාංදී ශළ ඩිජිටේ යටිත පශසුකම් 
අමළතළාංය  

ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ 
දදපළර්තදම්න්තුල 

171 12578 කාතළනි එේ.එච්.ඒ.එවහ. ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ දදපළර්තදම්න්තුල 
කළර්මික අධ්ළපන ශළ පුණුණු කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

172 10502 ළමලි ආර්.ජී.ඒ. 
කළර්මික අධ්ළපන ශළ පුණුණු කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

173 12579 නිදරෝණී ඒ.ඒ.එච් ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ දදපළර්තදම්න්තුල ෙළතික ඵදළයිතළ දේකම් කළර්යළය 

174 a/257 ප්රනළන්දු ටී.එවහ.එන්.  ෙළතික ඵදළයිතළ දේකම් කළර්යළය 
ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ 
දදපළර්තදම්න්තුල 



175 40103 අතපත්තු සී.එම්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිපිටිය යක්ණ දරෝශ, මශදමෝදර 

176 A/44796 තරාංග ඩ ජී.පී.අයි. යක්ණ දරෝශ, මශදමෝදර මශළධිකරණය - ගළේ 

177 a/405 ෙයතුාංග ලයි.දේ. මශළධිකරණය - ගළේ 
මළර්ග වාංලර්ධ්න අධිකළරිය ,මළතර - 
මෆීදලත්ත 

178 1605 යකේදආරච්චි සී.ඩී. මළර්ග වාංලර්ධ්න අධිකළරිය ,මළතර - මෆීදලත්ත ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, වීරකෆටිය 

179 1748 දමයන්ති ඊ.ඒ.අයි  ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, වීරකෆටිය ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිපිටිය 

180 A/41994 රණවීර ඒ.එේ. අධිකරණ අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

181 A/44787 ඉන්දකළ දක්.ජී.ඩී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල අධිකරණ අමළතළාංය 

182 A/45265 ගමදේ ඒ.එවහ.පී. අධිකරණ අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

183 A/42213 කළාංචන එවහ.එච්.පී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල අධිකරණ අමළතළාංය 

184 a/7500 මේකළන්ති එච්.එන්.වී ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

185 a/2193 පතිරණ පී.ජී.එම්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ 
දදපළර්තදම්න්තුල 

186 a/976 වික්රමසාංශ ඩබ්.සී.පී. 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

187 A/45354 ගුණලර්ධ්න ඒ.එච්.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

188 a/7837 දපදර්රළ ජී.එච්.ඩී 
කඳුරට නල ගම්මළන , යටිත පශසුකම් ශළ ප්රෙළ 
වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

189 A/44623 නිදරෝ ඩ එච්.ජී.එම්.එේ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
කඳුරට නල ගම්මළන , යටිත පශසුකම් 
ශළ ප්රෙළ වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 



190 25203 දවළනළයක එම්.ජී.එන්.ඩී. දවහත්රික් මිනින්දදෝරු කළර්යළය, මශනුලර 
අපනයන කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල, 
දප්රළදදණිය 

191 10668 දලත්තසාංශ එම්.එවහ. අපනයන කෘෂිකර්ම දදපළර්තදම්න්තුල 
බණ්ඩළරණළයක අනුවහමරණ ආයුර්දේද 

පර්දේණ ආයතනය, මශරගම 

192 5057 වීරදකෝන් ඩබ්.එම්.දක්.ජී 
බණ්ඩළරණළයක අනුවහමරණ ආයුර්දේද 

පර්දේණ ආයතනය, මශරගම 
දවහත්රික් මිනින්දදෝරු කළර්යළය, මශනුලර 

193 a/376 ෙයසරිය දේ.ඒ.එේ.සී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දකොදොන්නළල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

194 A/42165 රණවහගේ ආර්.පී.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
දකොදොන්නළල 

195 a/2275 රණසාංශ එවහ. රෙදේ කර්මළන්තළළ දදපළර්තදම්න්තුල පවුේ දවෞඛ් කළර්යළාංය ,දකොෂඹ 

196 a/1479 ප්රියදර් ඩ දක්.ජී. පවුේ දවෞඛ් කළර්යළාංය, දකොෂඹ රෙදේ කර්මළන්තළළ දදපළර්තදම්න්තුල 

197 a/2849 
විදේසුන්දර 
ඩබ්.ඩබ්.පී.ඩබ්.එම්.ආර්.එන්.එම්.දක්. 

ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 

198 14098 කරුණළදළව ටී.එම්.ආර්. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

199 A/44811 කබ්රළේ එේ.අයි.ලයි.  බුීධ්ළවන අමළතළාංය අක්ෂි දරෝශ , දකොෂඹ 

200 A/42269 මළධ්විකළ ඩබ්..යූ අක්ෂි දරෝශ , දකොෂඹ බුීධ්ළවන අමළතළාංය 

201 a/3652 දප්රේමතික එවහ.එම්. 
වාංවහකෘතික මධ්වහාළනය ,දකොෂඹ 
විහලවිදළය 

පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

202 A/42470 ප්රියදර් ඩ පී.ආර්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
වාංවහකෘතික මධ්වහාළනය ,දකොෂඹ 
විහලවිදළය 

203 a/8395 දවේනළනළයක සී.ඩී. 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 



204 14107 නලරත්න එන්.එන් මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 
ඉඩම් ශළ පළර්ලිදම්න්තු ප්රතිවාංවහකරණ 
අමළතළාංය 

205 A/44721 කුමළරි එච්.ජී.පී. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

206 A/42211 ඉදේදපරුම එවහ.ඒ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

207 14072 පියතුාංග එච්.ඒ.එන්.ඩී.  
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 

208 25009 කුමළරසාංශ එච්.ඒ.ඩී.සී මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 

209 A/45094 දවදනවිරත්න එච්.එච්.ඒ.දේ.දක්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දවුපිටිය මශළධිකරණය ,ගම්පශ 

210 13969 වඳමළලි එම්.එන්.එම්. මශළධිකරණය , ගම්පශ ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, දවුපිටිය 

211 A/45187 කරුණළතික බී.එච්.බී ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් දවේලළ අමළතළාංය 
දලරෂ වාංරක්ණ වශ දලරෂ වම්පත් 
කෂමනළකරණ දදපළර්තදම්න්තුල 

212 A/42398 දපදර්රළ දේ.ඒ.ආර්.පී 
දලරෂ වාංරක්ණ වශ දලරෂ වම්පත් 
කෂමනළකරණ දදපළර්තදම්න්තුල 

ප්රලළශන ශළ සවිේ ගුලන් දවේලළ 
අමළතළාංය 

213 a/7437 දපදර්රළ එම්.එේ.සී. කළර්මික විදළය, දශෝමළගම මුඛ් දවෞඛ් ආයතනය, මශරගම 

214 11799 වමරසාංශ දක්.ජී.ඒ.එේ මුඛ් දවෞඛ් ආයතනය, මශරගම කළර්මික විදළය, දශෝමළගම 

215 a/4357 විදේසාංශ ඩී.දක්. ඛ්නිෙ දතේ වම්පත් වාංලර්ධ්න අමළතළාංය 
ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ 
දදපළර්තදම්න්තුල 

216 a/1521 පියතිවහව ඩී. ඉඩම් දකොමවළරිවහ ෙනරළේ දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

217 A/42439 සුනිේ බී.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ඛ්නිෙ දතේ වම්පත් වාංලර්ධ්න 
අමළතළාංය 

218 A/42446 ාංකළවිවහතරදගදර පී.එම් විහ රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 



219 A/42077 රළෙගුරු ආර්.එම්.එවහ.එම්. මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 

220 A/44799 චන්ද්රතළ දක්.දක්. කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

221 A/42442 ලියනදේ එේ.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල කළන්තළ ශළ ෂමළ කටයුතු අමළතළාංය 

222 a/7328 බණ්ඩළර එවහ.ජී.ඊ. දබෞීධ් කටයුතු පිළිබඳ දදපළර්තදම්න්තුල ලන වාංරක්ණ දදපළර්තදම්න්තුල 

223 a/2795 දශට්ටිආරච්චි එන්.එන්. ලන වාංරක්ණ දදපළර්තදම්න්තුල දබෞීධ් කටයුතු පිළිබඳ දදපළර්තදම්න්තුල 

224 a/8407 ගුණතික එම්.ඩී.එන්.දේ. දබෞීධ් කටයුතු පිළිබඳ දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

225 A/42443 චන්ද්රතළ ආර්.ජී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල දබෞීධ් කටයුතු පිළිබඳ දදපළර්තදම්න්තුල 

226 a/2092 සුරාංකාකළ ඩී.ජී.දේ. දවළ මදශේවහත්රළත් අධිකරණය, තාංගේ ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, තාංගේ 

227 8177 ප්රියදර් ඩ දක්.ජි.අයි ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, තාංගේ ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම 

228 27127 දේශළනි ඩබ්.ජී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, ලෆලිගම දවළ මදශේවහත්රළත් අධිකරණය, තාංගේ 

229 A/44941 ළම ඩ දක්.ජී.ආර්. මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

230 A/42224 ලකුඹුර ඩබ්.ජී.ඒ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල මශලෆලි වාංලර්ධ්න ශළ පරිවර අමළතළාංය 

231 A/44859 ප්රියන්ති ඩබ්.දක්.වී. විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල වහලදී කටයුතු අමළතළාංශය 

232 19224 රණසාංශ එච්.දේ.ආර්. වහලදී කටයුතු අමළතළාංශය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

233 a/2190 බළසරිය එච්.දක්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල 



234 a/1384 කීර්තිරත්න එච්.ඩී.ඒ.එන්.ඒ. ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

235 A/44790 දපදර්රළ පී.එේ.පී.ආර්. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

236 A/45071 කරුණළරත්න ඩබ්.ටී.ආර්.  
සරිමළදලෝ බණ්ඩළරනළයක විදේෂිත ෂමළ 

දරෝශ , දප්රළදදණිය 
බීෙ  වශතික කිරීදම් දවේලය , ගන්දනොරුල 

237 24368 ෙයන්ත දරෝයි එම්. බීෙ  වශතික කිරීදම් දවේලය , ගන්දනොරුල 
සරිමළදලෝ බණ්ඩළරනළයක විදේෂිත ෂමළ 

දරෝශ , දප්රළදදණිය 

238 A/42174 චන්දමළ ආර්.දේ. අධිකරණ අමළතළාංය 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

239 A/42057 දොකුගමදේ ආර්.පී. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල අධිකරණ අමළතළාංය 

240 23145 ෙයතික එච්.එම්.එවහ.එම්.එම්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, තිරප්පදන් 
මිනින්දදෝරු දදපළර්තදම්න්තුල ,දවහත්රික් 

මිනින්දදෝරු කළර්යළය,අනුරළධ්පුර 

241 23290 චන්ද්රදවේකර දක්.පී.දක්. 
මිනින්දදෝරු දදපළර්තදම්න්තුල ,දවහත්රික් 

මිනින්දදෝරු කළර්යළය,අනුරළධ්පුර 
දගොවිෙන දවේලළ  මධ්වහාළනය ,එප්පළල 

242 23216 චන්ද්ර කුමළරි ආර්.ඒ.දේ.අයි දගොවිෙන දවේලළ  මධ්වහාළනය ,එප්පළල ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, තිරප්පදන් 

243 A/44522 කඳනදේ ආර්.එන් විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල-මළළිඟළලත්ත 
පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් 
දදපළර්තදම්න්තුල 

244 a/3278 මුතුනමදේ එන්.එවහ. පුීගයින් ලියළපදාංචි කිරීදම් දදපළර්තදම්න්තුල 
විශ්රළම ලෆටුප් දදපළර්තදම්න්තුල-
මළළිඟළලත්ත 

245 663 බාංඩළර අයි.ජී.ඩී. 
ප්රළදීයය දේකම් 

කළර්යළය,ගඟඉශෂදකෝරදෂේ 
අධිකරණ අමළතළාංය 

246 27423 අදබ්දකෝන් ඒ.එම්.එවහ.යූ. අධිකරණ අමළතළාංය 
ප්රළදීයය දේකම් 

කළර්යළය,ගඟඉශෂදකෝරදෂේ 

247 8152 ප්රියාංකාකළ එවහ.එච්.එවහ. රළෙ පරිපළන අමළතළාංය දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය-ශම්බන්දතොට 

248 12559 දරොශළන් .පී.ඒ.ජි.ටී  දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය-ශම්බන්දතොට 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, 
කඩලත්වතර 



249 5534 විහලන්ති ජී.දක්.ඒ.වී. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය, කඩලත්වතර රළෙ පරිපළන අමළතළාංය 

250 27381 කරුණළරත්න පී.ඩී.ඒ.අයි. ග්රළමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමළතළාංය අධ්ළපන අමළතළාං 

251 14480 ප්රියදර් ඩ යූ.ඩබ්.ජී.ඩී.සී අධ්ළපන අමළතළාං ග්රළමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමළතළාංය 

252 539 බණ්ඩළර එන්.ඒ.ජී.දක්.ඩබ්. 
කුලියළපිටිය නෆදගනහිර ප්රළදීයය දේකම් 
කළර්යළය 

ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,ලළරියදපොෂ 

253 29544 ලරළලත්ත එම්.පී.ඩබ්.ජී.දක්.එවහ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,ලළරියදපොෂ මශළධිකරණය,කුරුණග 

254 18061 උදනළ ඩබ්.එම්.එවහ මශළධිකරණය,කුරුණග 
ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,කුලියළපිටිය 
නෆදගනහිර  

255 1902  ළමිකළ ඒ.දේ. 
ෙළතික වශජීලනය, වාංලළද ශළ රළෙ භළළ 
අමළතාංය 

දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

256 2310 නිේමිණි එන්.දක්.එන්. 
දවෞඛ්, දපෝණ වශ දීයය වලද 
අමළතළාංය 

ෙළතික වශජීලනය, වාංලළද ශළ රළෙ භළළ 
අමළතාංය 

257 21859 මෆන්ඩිවහ ටී.යූ.එවහ.දක්. දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය-කළුතර ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,බපිටිය 

258 4839 පුහපකුමළරි එේ.ඊ.එේ. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,බපිටිය දවහත්රික් දේකම් කළර්යළය-කළුතර 

259 8158 වාංජීල ඩබ්.ජී.ටී . මශළධිකරණය ,තාංගේ 
නිදයෝෙ කෘෂිකර්ම 
අධ් යක්(අ.ප)ශම්බන්දතොට 

260 1524 නිදරෝණී දේ.ඒ.එම් 
නිදයෝෙ කෘෂිකර්ම 
අධ්ක්(අ.ප)ශම්බන්දතොට 

මශළධිකරණය ,තාංගේ 

261 24452 උදයාංග ඩ එච්. ඩබ්.එන්. දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය, තාංගේ දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය,කටුලන 

262 28472 උදයළාංග ඩ ඩබ්.ඩී.එන්. දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය,කටුලන 
දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය, 
දමොදරලළන 

263 8208 වජිතළ ඒ.ජී. දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය, දමොදරලළන මශළධිකරණය ,තාංගේ 



264 8194 දේරුක්ෂි ජී.ඒ.එවහ මශළධිකරණය ,තාංගේ දගොවිෙන දවේලළ මධ්වහාළනය, තාංගේ 

265 4882 වික්රමසාංශ එවහ. රළෙ පරිපළන අමළතළාංය අධ්ළපන අමළතළාං 

266 6792 අළුත්ගම එවහ.ඩී.එවහ අධ්ළපන අමළතළාං 
ශ්රී ාංකළ යුද ශමුදළල, සවිේ පරිපළන 
අධ්ක් මණ්ඩය   

267 2651 දවොයිවළ ඒ.ඩී.ඩබ්. ද  
ශ්රී ාංකළ යුද ශමුදළල, සවිේ පරිපළන අධ්ක් 
මණ්ඩය   

රළෙ පරිපළන අමළතළාංය 

268 18786 ද සේලළ යූ.එච්.එන්.එම්. ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,මශල 
දවහත්රික් මිනින්දදෝරු කළර්යළය , 
කුරුණෆග 

269 31121 දවනරත් දක්.එම්.අයි.පී. දවහත්රික් මිනින්දදෝරු කළර්යළය , කුරුණෆග ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,මශල 

270 8260 කලුආරච්චි දක්.ඒ.එන්.එවහ. මශළධිකරණය ,තාංගේ දවහත්රික් ධිලර කළර්යළය , තාංගේ 

271 8168 වඳමළලි ඩබ්.එන්.එම්.දක්.  දවහත්රික් ධිලර කළර්යළය , තාංගේ 
මදශේවහත්රළත් අධිකරණය-
අඟුණදකොෂපෆෆවහව 

272 8258 මධුලන්ති වී.ජී.ඒ මදශේවහත්රළත් අධිකරණය-අඟුණදකොෂපෆෆවහව 
ප්රළදීයය දේකම් 
කළර්යළය,ලුණුගම්දලදශර 

273 1608 ලවන්ති ජි.පී.ආර් ප්රළදීයය දේකම් කළර්යළය,ලුණුගම්දලදශර 
ප්රළදීයය මිනින්දදෝරු කළර්යළය 

,අම්බන්දතොට 

274 35589 සුදර්යකළ ටී.එම්. 
ප්රළදීයය මිනින්දදෝරු කළර්යළය 

,අම්බන්දතොට 
මශළධිකරණය ,තාංගේ 

275 26445 දකෞමද දක්.වී.ජී.එවහ. කළර්මික විදළය , දබලිඅත්ත 
මළතර කතරගම නල දුම්රිය මළර්ග 
ලළපෘතිය 

276 A/44863 දශේමචන්ද්ර ටී. දක්.  මළතර කතරගම නල දුම්රිය මළර්ග ලළපෘතිය කළර්මික විදළය , දබලිඅත්ත 

 




