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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-අමපවර අනතර පළවත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කවරයවලය - අමපවර

I පනතයට.එල. ගණසසසන0089281

අනතර පළවත කකෂකරම අධ ධකෂ  

කවරයවලය-අමපවර

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - අමපවරI පනතයඑසස. එසස. පදමසර0345202

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලI පනතයබ.ඒ.ප. බවලසරය0025273

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05

I පනතයප. ඒ. නනදන0170044

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ඒ.සජ.බ බතඩවර0298735

උසසස අධධවපන හව මහවමවරග 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

III පනතයඑච.ඒ.ව.සක සහටටආරචච0311966

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05III පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ය. තෂවර0334227
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රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

උසසස අධධවපන හව මහවමවරග අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 07

III පනතයඑම.එම.ඩ. හපආරචච0582998

අධධවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයසජ. ලලත චනදසර0073949

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධධවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබ.ඕ.සක.එසස. වසජසතහ01344810

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑසස. සක. එසස. පයදරශන03805611
වසර 03ක කවල සමවවක 

සඳහව පමණක සසථවන මවර 

කර ඇත.

පලතසපර ජවතක අධධවපන 

වදධවපඨය-සපකසළකනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලවගලIII පනතයඒ.ප.සජ. වසජසතහ00938412

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලවගල පලතසපර ජවතක අධධවපන වදධවපඨය - 

සපකසළකනනරව

I පනතයඩබලව.එම අසබසසසකර බනඩව03091513

මමණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හපතසලIII පනතයඩබලව.එම.එන. වසජසතහ02971314

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හපතසල මමණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව

III පනතයප.එම.එසස.එන. සපසමකමවර05897815

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයආර. චනදපවල01101516
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ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඩ.ප.එසස.ආර. පයදවස02541517

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.එසස.ආර. සභසතහ03864618

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඩබ.සක. වසජසසසකර04896319

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සතවරධන අමවතධවතශය - සකකළඹ 03

I පනතයසජ.එම.එසස. පෂසපකමවර00255420

කදරට නව ගමමවන, යටතල පහසකම සහ 

පජව සතවරධන අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයආර.එම. ජයසරය බණඩව01095521

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණණගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදරIIපනතයඑච. එම. එන. දසනවයක00929422

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණණගල

III පනතයබ.ඩ.එම සමරනවයක03166523

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතය ඩබලව. සමරවර01643524

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10

III පනතයස.සජ.එම. සගතපවල03755125
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පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය

IIපනතයඩබලව.ඩබලව. උපල ඥවනසර00696926

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

තකණවමලය

I පනතයසක.ජ.එන. පදමසර04178627

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවටIIපනතයඑල.ඒ.ප. ලයනසග00778428

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර

IIපනතයය.ට. වටටචච00881329

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයසක.සක. සතජව සසනත02687730

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමIII පනතයය.එන. අතපතත03333731

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑච.ට.ජ. රණතතග04792632

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

III පනතයසක.ප.ඒ. කමවර05821433

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඩ.එම.ප. ලයනආරචච01288734
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I පනතයආර.එච.එම. රණසතහ01726235

සසවවභවවක සමපත කළමණවකරන 

මධධසසථවනය-මහනවර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - කණගලලI පනතයසක.එම.ආර.ඩබ.සක. සහසරත00865036

දසව වන නළධවර කවරයවලය-කණගලල සසවවභවවක සමපත කළමණවකරන 

මධධසසථවනය - මහනවර

III පනතයආර.ප.සජ.එසස.සක රතනවයක03910937

නසයදජධ කකෂකරම අධධකෂ (බජ) 

කවරයවලය-බටඅත

දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතකටI පනතයඩබලව.ඒ. පයනත01643838

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට නසයදජධ කකෂකරම අධධකෂ (බජ) 

කවරයවලය - බටඅත

III පනතයස.ප.එම. සමන කමවර03659339

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඵසස.ඵස. වසජරතන01916240

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවලI පනතයඑල.ඩ.ඩබලව.ආර. ජයසතහ03219141

ඉඩම නරවල කරසම 

කවරයවලය-තඹතසතගම

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - ගලගමවIII පනතයආර.ඩ.එල. ජයතලක00659142

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-ගලගමව ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

තඹතසතගම

III පනතයසජ.එම.ඩබ.බ. ජයසතහ03801943
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධධකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවරගමපලවත -නමසගනහර

IIපනතයඩ.එච. ධරමපවල02177244

නසයදජධ ඉඩම සකකමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයඑසස. එම. එන. නහවලසර03137345

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරගමපලවත 

-නමසගනහර

නසයදජධ ඉඩම සකකමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයසක.ජ.එල. රතජත04665846

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඑන. ඒ. චනදපවල00244047

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

I පනතයප.ඒ.සක.ප.   සපසරරව01636548

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඑච.එල. සරසසදම00769649

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 රවජධ සසසවව සකකමෂන සභවව - සකකළඹ 05I පනතයසක.ඩබ. ඥවනවමල00887350

රවජධ සසසවව සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 05 අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයඒ.ජ.ප.සජ ද සලවව03077251

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I පනතයඒ. එල. සක. කමවරතතග02200452
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 08 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඩ.ඒ.ඩ. ජයසතහ03734853

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

08

III පනතයඩබලව. සක.ඒ. ආර වලසපකල03797654

සමථ මණඩල සකකමෂන 

සභවව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයසක.ප. ජගත සහසමනත02477855

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සමථ මණඩල සකකමෂන සභවව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබලව. ඒ. එසස. ශවනත04158656

වමවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඅය. ජයරතන00303657

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල ජවතක සභභතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල

IIපනතයඑච.එම. සසතක01124558

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයඩබලව.ඒ.අය පයනත03201659

ජවතක සභභතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වමවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.එසස.ඊ. රණතතග05399560

බදධශවසන අමවතධවතශය,-සකකළඹ 07 අධධවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑම.ඒ.ඩ. අරණශවනත00915561
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අධධවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

බදධශවසන අමවතධවතශය, - සකකළඹ 07III පනතයඩ.එසස.ආර. වසජවරධන07020662

මහවමල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පලසලසපකල

I පනතයආර.සජ.ඒ.බ. ඒකනවයක00241063

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලලI පනතයඑම.ප. මවනවඩ00492764

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයසක.ඩ. ජනසසසන02018965

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පලසලසපකල කවරමක වදහල - මවතසලI පනතයඑල. ජ. එල. රපසතහ03674866

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 මහවමල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑන.සක.ඩ.එන සසසනවරතන03899567

කවරමක වදහල-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය

III පනතයසක.සක.එසස. ජයවරධන04011168

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයසජ. ඒ. ඩ. ජයසරය00755969

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඑම.සක.ආර.ප.  සපසරරව02202570
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයආර.ඩ.එල.ආර වසජසතහ03909871

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12I පනතයඩබ.ප.ඩබ. රවජරතන04119872

අධකරණ අමවතධවතශය-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඑල.ප. සහසමචනද02513973

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 අධකරණ අමවතධවතශය - සකකළඹ 12III පනතයආර.ඒ.සක. කරණවජව03859474

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඩ. ගණවරධන00494075

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයඑල.එම.එසස.සක ජයරතන03745876

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑම.ඒ.එච. බණඩව01651877

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයආර. වරතතග03865078

අභධනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයඩබ.ඒ.ජ. සෆකනසසසකව05624479
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

නත සකකමෂන සභව 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයඩබ. සක.ඩබ. සහසමනත00775980

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නත සකකමෂන සභව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයසක.ජ.ආර.ඒ.සජ. සකදරසළසගම03746481

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයඩබ.එසස. වජලඹ01653082

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12III පනතයජ. ජ. සක. ජයසසසකර03746583

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-කදරසවල

වනජව සතරකෂණ සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය - සපකසළකනනරව

IIපනතයසක.ඒ. සපමවනනද01969884

වනජව සතරකෂණ සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

කදරසවල

III පනතයඑම.ජ.එසස.ඩ. චනදදවස04167285

ශ ලතකව කකෂකරම වදධවලය-ලබදව පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - කළතරIIපනතයඑසස.සක. වසජසතහ00859586

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-කළතර ශ ලතකව කකෂකරම වදධවලය - ලබදවI පනතයබ.ජ.එසස. පෂසපකමවර01552987

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබලව. ජ. සපසමලවල00927788

Page 10 of 35



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

III පනතයඅය.එන.එසස ශ වරණසතහ03905089

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයසක.ඒ.ජ. තලකසර00794590

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ජ.එන. පයජනක03875491

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයට.ජ.ඩබලව.ඒ.සක. ශයවරතන04230192

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 05

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයජ. ට. ආර. පයසසසන00459093

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 05

III පනතයආර.සක.ඒ.එසස. රපසතහ03749294

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නවවස හව ඉදකරම අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

I පනතයජ.එසස. රණතතග01085195

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඑච.ඒ.එසස. න   සරදෂන03711996

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-මහව සනවවසක වධවපකත කළමනවකරණ 

කවරයවලය - රදබමඳඅැමළ

III පනතයඩබ.ඒ.එම. ධරමසසසන01638197
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සනවවසක වධවපකත කළමනවකරණ 

කවරයවලය-රදබමඳඅැමළ

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඩ.එච. රතජත සරත තමවර03708498

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 07

III පනතයඊ. ජයසරය03746199

දසසතක ධවර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - මහවIIපනතයඩබ.ජ.ඒ. වසනත041086100

වදලබල හව පනරජනනය බලශකත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 07

දසසතක ධවර කවරයවලය - පතතලමIII පනතයඑම.එම.ආර. නශවනත057089101

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඒ.ඩබලව. ජයතසසස021629102

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑච.ප. එසස. ආනනද030274103

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලකනද වනජව සතරකෂණ සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය - සපකසළකනනරව

IIපනතයඒ.සක.සජ.එසස. අමරසතහ024453104

වනජව සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය-ගරතසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලකනදIII පනතයඑම.සජ.ඒ. රවජපකෂ035779105

වනජව සතරකෂණ සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

වනජව සහකවර අධධකෂ කවරයවලය - 

ගරතසල

IIපනතයඒ.එච. දයවනනද038030106
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සසභඛධ, සපදෂණ හව සදශය වවදධ 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 10

III පනතයඑච.ඒ.අය.සක. ජයසතහ037027107

සසභඛධ, සපදෂණ හව සදශය වවදධ 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 10

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයට.එම.ස.එසස. සතනනසකදන039079108

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණණගල වනජව කවරයවලය(වයඹ) - කරණණගලIIපනතයඒ.එසස.සක. සමනඩසස017307109

වනජව කවරයවලය(වයඹ)-කරණණගල දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණණගලIII පනතයඒ.එන.එම. කමවර037490110

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඩ. එම. මදදමබණඩව002074111

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කඩව සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

IIපනතයඒ.ඒ. චමනද ශවනත කමවර037149112

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ආර.ජ.එසස. වරකසකකඩ037474113

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඩ.ඒ සපසමවරධන038102114
2018/02/26 දන සට 

කයවතමකය.

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නවවස හව ඉදකරම අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

වසශසෂ සශසණයඑච.ඩ.සජ. සසරකමවර045667115
2018/02/26 දන සට 

කයවතමකය.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලවටය - 

දවතර

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

ගවලල

III පනතයප.ට.අය.ප. ලකෂවන008626116

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලවටය - 

දවතර

III පනතයට.ජ. ගණසර031027117

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12IIපනතයඑම.ඩ.ඊ. සපසරරව007207118
2018/04/02 දන සට 

කයවතමකය.

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයජ.එසස. සරදහත017981119
2018/04/02 දන සට 

කයවතමකය.

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-කළතර වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය - සකකළඹ 

07

III පනතයට.ප. සමරකමවර009024120

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය-සකකළඹ 

07

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - කළතරIII පනතයසක.ඩ. හරසසචනද009243121

සදශය වවදධ අමවතධවතශය-සකකළඹ 08 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඒ.ආර.එන.ආර. සසනවරතන004777122

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සදශය වවදධ අමවතධවතශය - සකකළඹ 08III පනතයඑම.ඒ.එච.අය හසන037462123

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනළව අඩව වන නළධවර කවරයවලය - සනළවIII පනතයට.ජ. අතල030087124
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-සනළව පවසදශය සලකම කවරයවලය - සනළවIII පනතයඩ.ජ.එසස රපසතහ040038125

ජවතක උදභද උදධවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛධ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

III පනතයඩ.ඒ උපතසසස028204126

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛධ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ජවතක උදභද උදධවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයඩබ.එම.ඒ.බ. කරණවරතන032307127

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉඹලසප පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-බලතසගකඩ (i) - බලතසගකඩ

III පනතයඩබ.එච. වසජසසසකර014512128

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-බලතසගකඩ (i)-බලතසගකඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉඹලසපIIපනතයඑච.එම.අය.එල.ප. වකමරතන028919129

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තවලම පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - උඩගමIIපනතයඒ. සරයආරචච015007130

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-උඩගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - තවලමIII පනතයව.සක.ඊ. සමකසහකටට040037131

දසව වන නළධවර කවරයවලය-වවනයව කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

අනරවධපර

IIපනතයඒ.එල වරවතශ030044132

කලවප වවරමවරග අධධකෂ 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - වවනයවIII පනතයසජ.එම.එන.ස. අමරසතහ041066133
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-තකණවමලය කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

III පනතයඑම.ආර සරවජදන027253134

කලවප වවරමවරග අධධකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසව වන නළධවර කවරයවලය - තකණවමලයIII පනතයඑම.ආර. චනදතලක056180135

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - මවතරIIපනතයඩ.ප.එම. වසජරතන016745136

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-මවතර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - මවතරIII පනතයට.සක. සවලය037874137

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරIII පනතයඩබ.ජ. පයදරශන038007138

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-අමබලනසගකඩ

දසසතක කමසමපවදන අතශය - ගවලලIIපනතයඑච.බ. වරතතග008229139

දසසතක කමසමපවදන අතශය-ගවලල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

අමබලනසගකඩ

IIපනතයසක.ඩ. චමපක029590140

පශ වමරශන මධධසසථවනය-දඹලල පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - දඹලලIII පනතයඅය.එම. සකකඩකවර024222141

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතසල පශ වමරශන මධධසසථවනය - දඹලලIII පනතයඑල.ජ.සක.සක. ආරයරතන032959142
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-දඹලල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතසලIII පනතයබ.එම.ජ.ඒ. බසසනවයක057757143

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයIII පනතයසක.ඩබලව.ආර.ඒ. ගණසසසන019848144

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර

III පනතයඩ.ඒ.එම.ඒ.බ. දසසසකකන024227145

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කතරගම වනජව සහකවර අධධකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය - කතරගම

වසශසෂ සශසණයඑම.සක. ඥවණසර007606146

වනජව සහකවර අධධකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය-කතරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කතරගමIIපනතයඒ.ජ. සලසසල026616147

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-අනරවධපර

සගකවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

III පනතයඑම.ඒ.ප. ගණතලක062145148

සගකවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයට.එම.ඩ. සසනවරතන064506149

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - කමළණයIIපනතයඒ.ඩ.ඩ. සපසමරතන019928150

ඉදකරම, ඉතජසනර සසසවව, නවවස හව සපකද 

පහසකම අමවතධවතශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගමIII පනතයආර.සක.එම.සක රවජපකෂ033401151
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කමළණය ඉදකරම, ඉතජසනර සසසවව, නවවස හව සපකද 

පහසකම අමවතධවතශය - බතතරමලල

III පනතයඩ.ඒ.එන. තලකරතන059268152

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගමIII පනතයඑසස.ඒ.එන.එසස. සමරසකදන033219153

වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයප.ඒ.සක පතරන039175154

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ

III පනතයඑන.ඒ.සක.ආර.සක. නසසශතක039955155

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - ජවඇලIII පනතයඑම. සහ ටටආරචච016002156

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-ජවඇල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගමIII පනතයඑච.ඩ.එසස.එන. ගණවරධන040343157

පරවවදධව සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

IIපනතයසජ.එච.එන.සක. ජයමහ012029158

රජසය පවකතත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

05

පරවවදධව සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07IIපනතයඊ.ඒ.ආර. චතරතග027631159

පවසදශය  මනනසදදර කවරයවලය-වරකමටය වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - වරකමටයIII පනතයඩබලව.ඒ.ප. සරදහණ030624160
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-වරකමටය පවසදශය  මනනසදදර කවරයවලය - 

වරකමටය

IIපනතයව.ප. ජයනත039209161

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

IIපනතයසක.එච.ඒ. සරසසසන010431162

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

III පනතයආර.සක.සක. පයනත029152163

ඉඩම නරවල කරසම 

කවරයවලය-වමලසගසපකළ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වමලසගසපකළ

III පනතයසක.එච.ස.එල. වමලසරය029674164

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලසගසපකළ ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

වමලසගසපකළ

III පනතයව.ජ.ආර.එසස. කමවර037589165

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 කවරමක අධධවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10

I පනතයප.ව.ඩ. පයනනද039211166

කවරමක අධධවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07III පනතයසජ.ප වසලසග039928167

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 බනධනවගවර පතසතසසකරණ, 

පනරතථවපන, නමවත පදතචකරම හව හනද 

ආගමක කටයතඅමවතධවතශය - සකකළඹ 03

III පනතයඑසස.ඒ.ඒ.සජ. සපසරරව037230168

බනධනවගවර පතසතසසකරණ, පනරතථවපන, 

නමවත පදතචකරම හව හනද ආගමක 

කටයතඅමවතධවතශය-සකකළඹ 03

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07III පනතයසක.ඒ.එන. පයදරශන040380169
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕසකසවල ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - 

සබලඅතත

I පනතයට.ජ. වරසතහ007086170

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕසකසවලIII පනතයඊ.ඩබලව.ස. දලප057789171

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව පශ වමරශන මධධසසථවනය - 

සපකසළකනනරව

IIපනතයඅය.සක.ජ. කමවරසතහ007435172

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-කදරසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩවIII පනතයඑම.ඩ.ය. ජයතතග036308173

පශ වමරශන මධධසසථවනය-සපකසළකනනරව පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

කදරසවල

III පනතයබ.ඒ.එම.ආර.එල වසජබණඩවර039728174

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

හලපවසතකට

III පනතයඒ ඥවණරතන008133175

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-හලපවසතකට

අඩව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලලIII පනතයසක.එල.සක. ද සලවව040362176

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

සකකළඹ 05

I පනතයසජ.ප. ජයතසසස010202177

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-සකකළඹ 

05

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07III පනතයය.ජ.එන.ව. කමවර038998178
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සගකඩනමගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ජ.ඒ. සසරනද012901179

සගකඩනමගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයඒ.ඒ.එසස.එල.ප. අමරසතහ029420180

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - මහනවරIII පනතයඩබ.එම.එසස.බ. වකමසතහ032309181

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-මහනවර අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයප.ජ.ය. පයශවනත039186182

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - බදලලIII පනතයඩ.ජ.එසස. වමලකල030670183

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-බදලල සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

III පනතයසක.ඒ.ආර. රපසතහ054271184

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-සමකනරවගල

පව සදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

සයඹලවණඩව

III පනතයසක.එම. අජත තලකසර011263185

පව සදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-සයඹලවණඩව

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

සමකනරවගල

III පනතයඩබලව.එම.ඒ. බනඩවර055309186

වමවල කරමවනත අමවතධවතශය-බතතරමලල ජවතක සභභතක සමලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල

I පනතයආර.ඒ. සනල004377187
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ජවතක සභභතක සමලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වමවල කරමවනත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච. එම. ගමසග054394188

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

වසශසෂ සශසණයඑච.එම.ඩ. බණඩවර019912189

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයට.එම.ආර.බ. නවරතන042070190

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල සමවජ සවබලගමනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.ප. නශවනත005586191

සමවජ සවබලගමනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයඩ.අය.ඩ. වසජසරය055847192

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතසල සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතසල

IIපනතයඩ.එම.එච.ජ.එසස.ප.බ. සසදමරතන004069193

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතසල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතසලIII පනතයඑච.ප.ස.ට. සහසවවපතරණ058266194

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹලගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - සසසරවලIIපනතයසජ. අලෆකවන030587195

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සසසරවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹලගමවIII පනතයජ.ඒ.ප.ආර. කමවර058646196
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ජවතක උදභද උදධවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයඑන සහටටආරචච040360197

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ජවතක උදභද උදධවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයඅය.ඒ.ඩ.ඒ.එසස. ඉසලසපරම054829198

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛධ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

I පනතයවය.ජ. කරණවරතන බණඩව040049199

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛධ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

III පනතයබ.ඒ.එම.එසස. බණඩවර053775200

ජවතක උදභද උදධවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

IIපනතයඑච.එච.සජ උදයසර007924201

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

ජවතක උදභද උදධවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III පනතයසක. එච. ජ. එසස. එසස. ගණරතන053778202

කලවප වවරමවරග අධධකෂ 

කවරයවලය-අමපවර

අමපවර සනවවසක වධවපවර කළමනකරණ  

කවරයවලය - අමපවර

III පනතයඩබ.එසස. සලවව045643203

අමපවර සනවවසක වධවපවර කළමනකරණ  

කවරයවලය-අමපවර

කලවප වවරමවරග අධධකෂ කවරයවලය - 

අමපවර

III පනතයජ.ඩ. සපසමසර057462204

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-අනරවධපර කවරමක වදහල - අනරවධපරIII පනතයඑම.බ. ජයසසසන056173205
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

කවරමක වදහල-අනරවධපර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයඑම.බ.එම.සක.ඒැස . සරවරධන057695206

මහවමල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතධවතශය 

- සකකළඹ 03

IIපනතයබ.ඩ.ඩබලව. ධරමකරත028134207

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

මහවමල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයප.එම.ඒ.එසස. චනදකමවර059159208

අනරවධපර ජවතක ශෂධභට බලකව 

කවරයවලය-අනරවධපර

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයඑම.ඒ.ව. කමවර055350209

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-අනරවධපර අනරවධපර ජවතක ශෂධභට බලකව 

කවරයවලය - අනරවධපර

III පනතයඒ.සක. සහටටආරචච063293210

ආරකෂක  අමවතධවතශය-සකකළඹ 03 වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතධවතශය - සකකළඹ 03

වසශසෂ සශසණයඒ.ආර.ප.ඒ ගණරතන040050211

වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 03

ආරකෂක  අමවතධවතශය - සකකළඹ 03III පනතයඩබ.ඒ.එසස. ධරමසර059237212

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම නවවස හව ඉදකරම අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඊ.ඒ.අය. නෂවද041068213

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමIII පනතයඒ.එල. පෂසපකමවර060416214
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

ජවතක සතසවදදධවන 

සදපවරතසමනතව-මහරගම

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12III පනතයඑන.ඩ.සක නපසහසවසග029770215

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 ජවතක සතසවදදධවන සදපවරතසමනතව - 

මහරගම

III පනතයඑම.ඒ.ඩ.ප. පයදරශන059075216

දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක ඉතජසනර 

කවරයවලය-ගමපහ

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12III පනතයආර. ඒ. අය. ය. රවජපකෂ037448217

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 දසසතක කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉතජසනර කවරයවලය - ගමපහ

III පනතයඩබ.එම.එම.එන. චතරතග059547218

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරසවල කවරමක වදහල - බණඩවරසවලIII පනතයඊ.එම.ජ. ඒකනවයක011449219

කවරමක වදහල-බණඩවරසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල

I පනතයආර.ප.එන. සරත කමවර014286220

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I පනතයඑසස.ජ.ආර. දයවනනද002879221

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවනමලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කණගලලIIපනතයආර.ආර.ජ. රවජපකෂ007683222

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 දසසතක සලකම කවරයවලය - කණගලලIII පනතයසක.එම.එල.ඩ.සජ. බණඩවර014840223
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වවරමවරග  වධවපකත කවරයවලය-ගලගමව මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01III පනතයඑසස.ඩබ. ගණසතහ036545224

පනනවල අල අනවථවගවරය-රඹකකන පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවIII පනතයඑන.එච. සපසමරතන037054225

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කණගලල පනනවල අල අනවථවගවරය - රඹකකනIII පනතයය.එන.ප. සපසරරව039932226

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව වවරමවරග  වධවපකත කවරයවලය - ගලගමවIII පනතයඅය.අය.එන. කමවර058716227

දසසතක සලකම කවරයවලය-කණගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවනමලලIII පනතයජ.ය. පෂසපකමවර061631228

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කවනතව හව ළමව කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑම.ඩ. කලතතග012152229

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයඒ.එම.ට. බණඩව030971230

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIIපනතයප.එසස. චනදසර036371231

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 05 අධධවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයසක. සක. ලවල සලවව031669232

අධධවපන අමවතධවතශය-බතතරමලල දසසතක සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 05III පනතයජ.ඒ. සසර039119233
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

අධධවපන අමවතධවතශය - බතතරමලලIII පනතයආර.බ.ඒ.සක. බණඩවර041047234

අධධවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයප.ව.ඒ. දරෂණ060086235

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05IIපනතයඒ.ආර. වකමතතග008375236

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයඑසස.ප.ප. සසනරත036512237

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මවතර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

අකරසසස

I පනතයඑම.එම.එසස. වසනත කමවර014510238

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-අකරසසස ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මවතරIII පනතයසක.එම.ඒ. කමවර062663239

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය-නටටඹව ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

නටටඹව

IIපනතයඩබ.ඒ.ඒ.එන. වසජසතහ024596240

වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

නටටඹව

III පනතයඩ. එසස. එන. අලවසස031319241

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-නටටඹව

වනජව සහකවර අධධකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ

III පනතයඩබ.ඒ.එසස. සපසමතලක039023242
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයඒ.ඒ. කලවතශ002711243

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච.සක.ඒ. පයනත008158244

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

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයඑම.ජ සගතදවස009160245

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතධවතශය-සකකළඹ 02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහIII පනතයසජ.ට.ස.සක. ජයලත038492246

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-මහනවර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

IIපනතයසජ. සහටටවතත024037247

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - මහනවරIIපනතයට.ජ. ඉලතගරතන024068248

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර ඉඩම හමකම නරවල කරසමැස  කවරයවලය - 

ගවලල

I පනතයප.එම.සක.එසස ජයලත031075249

ඉඩම හමකම නරවල කරසමැස  

කවරයවලය-ගවලල

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරIIපනතයඩ. ජ. බනදල036316250

පධවන සගකඩනමගල ඉතජසනර 

කවරයවලය-මවතර

කවරමක වදහල - මවතරI පනතයඑච.ජ පදමසර031692251
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

කවරමක වදහල-මවතර පධවන සගකඩනමගල ඉතජසනර කවරයවලය - 

මවතර

IIපනතයඩ.ප.සක. සමතතවනනද037815252

පධවන සගකඩනමගල ඉතජසනර 

කවරයවලය-ගවලල

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - ගවලලI පනතයඑසස.ප.ප. වකමසසසකර013433253

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-ගවලල පධවන සගකඩනමගල ඉතජසනර කවරයවලය - 

ගවලල

III පනතයඑන.ප වදවනපතරන031100254

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව - 

සකකළඹ 03

IIපනතයඑම.එසස. ජයනත007867255

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයආර.එම.ඒ. කමවර016264256

සමපකවර සසසවක සකකමෂන සභවව-සකකළඹ 

03

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ඒ.එම.ඒ. අලවසස035732257

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලනය මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයප.ඒ. පදමසර004036258

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI පනතයඑම. ඒ. ඩ. එම. සරයවතත007203259

මහවමල සතවරධන හව පරසර 

අමවතධවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - ගවලලIIපනතයට.ප. සමනඩසස010174260
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 මහවමල සතවරධන හව පරසර අමවතධවතශය - 

බතතරමලල

I පනතයබ.සක. සපසමසර011827261

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටයIII පනතයඩබලව.ජ.එන. සපසමසර027889262

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලනයIII පනතයඒ.එච.එසස. සමන032244263

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01

IIපනතයසක.ජ. එල. පනවනද002830264
2018/04/09 දන සට 

කයවතමකය.

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච.ඩ.එසස වසජසනදර030139265
2018/04/09 දන සට 

කයවතමකය.

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයසක.ඩ කරතරතන041191266
2018/04/09 දන සට 

කයවතමකය.

ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතධවතශය - සකකළඹ 01IIපනතයප. එම. ඩබ. ජ. ඩබ. කමවර009335267

මදල අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 බදධශවසන අමවතධවතශය, - සකකළඹ 07III පනතයසක.එම.එච.ඩ.බ. මණසතහ038922268

බදධශවසන අමවතධවතශය,-සකකළඹ 07 ජනසලඛන හව සතඛධවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑල. වකමපවල066296269
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

නවරමමල අනතර සභදග හව බලත 

පරසයෂණ මධධසසථවනය-නවරමමල

පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

කරණණගල

IIපනතයඑම.එම. සජ.සක.සක. මවරසතහ016128270

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-කරණණගල

නවරමමල අනතර සභදග හව බලත 

පරසයෂණ මධධසසථවනය - නවරමමල

III පනතයඒ.එම.එසස.සක. අධකවර026602271

දසව වන නළධවර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

IIපනතයඒ.ආර.එම. දයවරතන026732272

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

දසව වන නළධවර කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

IIපනතයඒ.එල.ප. සලකකසග031906273

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමකනරවගල වලලඅමමවආර අඩව ආරකෂක කවරයවලය - 

බතතල

IIපනතයඑසස. ලතකවතලක036067274

වලලඅමමවආර අඩව ආරකෂක 

කවරයවලය-බතතල

දසසතක සලකම කවරයවලය - සමකනරවගලIIපනතයට.එම. සසනවරතන037999275

බජ සහතක කරසම පවසදශය 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

වනජව සහකවර අධධකෂ කවරයවලය - 

ගරතසල

I පනතයඑම.එම. නමලසර මහවනවම008680276

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ 

කවරයවලය-අරලගනවල

බජ සහතක කරසම පවසදශය කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

IIපනතයආර.ඩබලව.ජ.සක. රවජපකෂ023832277

දසසතක පශ වමරශන 

මධධසසථවනය-අනරවධපර

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ කවරයවලය 

- අරලගනවල

III පනතයවය.සක.ඒ. පෂසපකමවර037925278
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

වනජව සහකවර අධධකෂ 

කවරයවලය-ගරතසල

දසසතක පශ වමරශන මධධසසථවනය - 

අනරවධපර

III පනතයආර.ඒ.ඒ.එසස. රණසතහ067867279

මමණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

බදලල

IIපනතයඑම.ඩබ.ඒ.අය.ස. වසජසතහ016448280

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-බදලල දසසතක සලකම කවරයවලය - බදලලI පනතයඩබලව.ඒ. උපවල019795281

අඩව වන නළධවර කවරයවලය-බදලල මමණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව

IIපනතයඑම.එම.ඒ.එසස. බණඩවර024724282

දසසතක සලකම කවරයවලය-බදලල අඩව වන නළධවර කවරයවලය - බදලලIII පනතයස.ප. ලයනසග059472283

දසව වන නළධවර කවරයවලය-සමකනරවගල බටට කවරයවලය - කතලසකැවසටැසIIපනතයආර.එම.එල. අරණ ශවනත015897284

වනජව සහකවර අධධකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය-කතරගම

දසව වන නළධවර කවරයවලය - සමකනරවගලIII පනතයඑසස.එම. බනඩවර038980285

බටට කවරයවලය-කතලසකැවසටැස පවසදශය  මනනසදදර කවරයවලය - 

වරකමටය

IIපනතයඑසස ජයසසසකර039655286

පවසදශය  මනනසදදර කවරයවලය-වරකමටය වනජව සහකවර අධධකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය - කතරගම

III පනතයසක.ජ. ධමමක040309287
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - රතනපරIII පනතයඑච.ඩ.එසස. රපසතහ007259288

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර

IIපනතයඩබලව.එන උපවල නනදසර019125289

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-රතනපර රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර

III පනතයබ.ඒ.එන. ජයරතන058762290

දසව වන නළධවර කවරයවලය-නවරඑළය සහකවර අධධකෂ වනජව කවරයවලය, - 

නවරඑළය

III පනතයස.එම. ඉලකකඹර004788291

සහකවර අධධකෂ වනජව 

කවරයවලය,-නවරඑළය

දසව වන නළධවර කවරයවලය - නවරඑළයIIපනතයආර.ප. පනසස දරශන කමවර038751292

ජවතක ශෂධභට බලකවය-රතනපර පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

ඇඹලපටය

III පනතයආර.ඒ. අජත කමවර033487293

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත පවසදශය මනනසදදර කවරයවලය - 

පමලමඩලල

III පනතයආර.ඒ.ප. රතනපය035825294

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-ඇඹලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතතIII පනතයජ.ඒ.ප. අමරජව054276295

පවසදශය මනනසදදර 

කවරයවලය-පමලමඩලල

ජවතක ශෂධභට බලකවය - රතනපරIII පනතයසක.සක.එසස. සතජව063036296
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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

සපරවසදණය ජවතක අධධවපන 

වදධවපඨය-සපරවසදණය

සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සපරවසදණය

III පනතයඑසස. ජයසලන037568297

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සපරවසදණය

සපරවසදණය ජවතක අධධවපන වදධවපඨය - 

සපරවසදණය

IIපනතයඑසස.ඒ.ඩබලව පයවදරවතශ047803298

දසසතක කමසමපවදන අතශය-මවතර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - මවතරIII පනතයආර.ජ. පයනත036379299

රපවවහන ගවනවදල සගකව සසසවවව-මවතර දසසතක කමසමපවදන අතශය - මවතරIIපනතයඑසස.සක ගමසග039159300

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-මවතර රපවවහන ගවනවදල සගකව සසසවවව - 

මවතර

III පනතයඒ.අය. ගණවරධන040342301

බනධනවගවර පතසතසසකරණ, පනරතථවපන, 

නමවත පදතචකරම හව හනද ආගමක 

කටයතඅමවතධවතශය-සකකළඹ 03

ජවතක සතසවදදධවන සදපවරතසමනතව - 

මහරගම

IIපනතයඒ.ඩබ.සක. කමවර010353302

ආයරසවද පරසයෂණ සරදහල-හමබනසතකට වසදශ කටයත අමවතධවතශය - සකකළඹ 01I පනතයසක.ව.ඩ.ජ. රතඡත015768303

උඩවලව ඇතඅතර සසවන-උඩවලව ආයරසවද පරසයෂණ සරදහල - 

හමබනසතකට

III පනතයජ.එම.ඒ.ප ලවල027202304

වසදශ කටයත අමවතධවතශය-සකකළඹ 01 බනධනවගවර පතසතසසකරණ, 

පනරතථවපන, නමවත පදතචකරම හව හනද 

ආගමක කටයතඅමවතධවතශය - සකකළඹ 03

I පනතයඒසස.ඩ. ලලත පනවනද038948305

ජවතක සතසවදදධවන 

සදපවරතසමනතව-මහරගම

උඩවලව ඇතඅතර සසවන - උඩවලවIII පනතයබ. ආර. සරත039805306
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය

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