
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - රතනපරI  පනතයඑල ඩ අසබගණවරධන0173641

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපරවසශසෂ සශසණයසක ඒ චනදපවල0227272

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

වසශසෂ සශසණයඒ ඒ සජ සක චනදරතන0168373

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඑල ආර ප කමවර0375904

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයඒම.ඩ දයවරතන0484485

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සසසඛඛ, සපදෂණ හව සදශය වවදඛ 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 10

II පනතයබ.ඵස.ඵස. වමලසසසන0160326
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සසසඛඛ, සපදෂණ හව සදශය වවදඛ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයට එච සපසමසර0440047

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ ඒ එසස එසස සපසරරව0121258

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඵස ඩ ඵස ඩ ආර සලවව0141639

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

වසශසෂ සශසණයඩ ඩ සක සපසමසර01311810

දසව අධකරණය-ගමපහ සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

I  පනතයඑසස.ප.එන. කමවරරතන03625711

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

දසව අධකරණය - ගමපහI  පනතයඒ. එම. අධකවර04140912

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 02

දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතරII පනතයසක ඩ නශවනත ජයලවල01047713

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඒ.ඒ.ස.එම. නසසරන02118914

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයඩබ ඒ කසමලතව සලවව02821815
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07

මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01I  පනතයඩබලව.එම. අමරසසසන00391416

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07

II පනතයඑසස.ඒ.එන සබසතහ01512017

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I  පනතයප එම ය ඒ පනවනද01513318

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01වසශසෂ සශසණයඵච.ඵන.ආර ද සලවව01658119

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

10

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

වසශසෂ සශසණයට එල ව සජසසසන01610320

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපෂකරමවනත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

වසශසෂ සශසණයඑච ය ඒ සමරවර03987821

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සසලසම 

කවරයවලය-කකගලල

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

කකගලල

I  පනතයඩබලව දයවරතන01545022

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කකගලල

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සසලසම 

කවරයවලය - කකගලල

I  පනතයඊ.ඒ.ඊ. අසබසතහ02870723

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයආර ප උපවල01609024
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I  පනතයඑසස සක සරවරධන03018525

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03I  පනතයට සජ පනවනද01502926

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.සක.ඒ.සජ. සලවව04910327

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

වසශසෂ සශසණයඑන ඒ ඒ ස සපසරරව02695228

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

වසශසෂ සශසණයජ ඩ සලවව02840329

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයසක ප සජ පනවනද01505730

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහI  පනතයසක ප සජ ට කරණවනවයක01868131

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව

II පනතයසක ජයසසසකර02585332

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස ප ධනසයකකමවර03740233
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

වසශසෂ සශසණයබ ඒ එසස ප ජයවරධන03671134

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05II පනතයසක ට සමපත04151135

සමදටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

සපකලසස නල සනඛ සකකටඨවශය (අසසගරය) - 

මහනවර

I  පනතයප ඩ ස රණසතහ01571636

සපකලසස නල සනඛ සකකටඨවශය (අසසගරය)

-මහනවර

සමදටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයය ඩබ කරණවදවස04407837

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

I  පනතයප ඒ කරතබණඩවර01485138
 සසථවන මවරව 2018.04.01 

දන සට කයවතමක සව.

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05

I  පනතයඑල ඩ චමනද කමවර03735939
සසථවන මවරව 2018.04.01 

දන සට කයවතමක සව.

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05

I  පනතයඵම.සජ සෆකනසසසකව01354740

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

වසශසෂ සශසණයප.ජ.බ. සපසරරව02687641

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනමසනය 

බටහර

වසශසෂ සශසණයඵසස චනදකමවර01219742
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනමසනය 

බටහර

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව

I  පනතයඑසස වසනතරවජව01623543

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගකඩ ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ ඒ එසස සක සෆකනසසසකව01696444
සසථවන මවරව 2018.05.04 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගකඩI  පනතයඩබ ඩබ සජ ද සලවව03725645
සසථවන මවරව 2018.05.04 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල

I  පනතයබ ප ආරයරතන02765146

දසසතක කමකර කවරයවලය-අවසසසවසවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල

I  පනතයව ප එසස ඩ වතවන පතරණසග03012747

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-මවතර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර

I  පනතයසක ඵසස අජත නසරදෂණ01983148
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - මවතරI  පනතයඑච.බ. සරතකමවර02437349
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.එම. ලලත02721250

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඒච ඒසස ඒ සබහවන04362151
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01I  පනතයආර.ඵම රණවර01395752

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

III පනතයසක.ඒ.එසස. සතජව04261753

දසසතක ධවර කවරයවලය-මවතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර

II පනතයව ප වරණසරය03251954

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක ධවර කවරයවලය - මවතරI  පනතයඒ.ඒ.සක. අලහපසපරම03950755

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණකගල

I  පනතයඩබ එම එසස බණඩවර01486556

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණකගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදරI  පනතයඑච එම එච බණඩවර02864457

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල සමදටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මවතසල

I  පනතයඒ ව සතනනසකදන01245258

සමදටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මවතසල

දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසලවසශසෂ සශසණයජ.ජ.එසස. කරණවතලක02670959

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07

වසශසෂ සශසණයආර කව පනවනද00519660
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඑච.ට. සරත02649961

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මගමව

I  පනතයබ සක එල බවලසරය01521962
සසථවන මවරව 2018.01.08 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවනI  පනතයඑච ප ප සඳසර02673063
සසථවන මවරව 2018.01.08 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපකසළකනනරව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩවI  පනතයඅය ඩ එන ජයතසසස03200964

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

I  පනතයඒ.ආර.ස.එම. ද සලවව05034765

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ ඩබ ඒ රතජන01469466

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

II පනතයබ.එච.ආර. අසසසල02866167

අභයවචනවධකරණය-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයට.එෆස. නර02124068

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අභයවචනවධකරණය - සකකළඹ 12III පනතයඑච ආර ප සපසරරව04010069
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

රවජඛ බදධ සසසවය - සකකළඹ 07I  පනතයබ සරසසසන03893870

රවජඛ බදධ සසසවය-සකකළඹ 07 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඑසස එච අසබසතහ04265271

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

II පනතයඑච ජ එම එසස බණඩවර02279972
සසථවන මවරව 2018.05.20 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

III පනතයඒසස.ඒච.ඒන.සෙජ.ඒ ද සලවව05292673
සසථවන මවරව 2018.05.20 

දන සට කයවතමක සව.

කලවප වවරමවරග අධඛකෂ 

කවරයවලය-සපකසළකනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩවI  පනතයජ ජ සක නෂවනත02538574

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව කලවප වවරමවරග අධඛකෂ කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

I  පනතයආර.එම.එල. රවජපකෂ04784175

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 28)-හලවවත දසසතක කමකර කවරයවලය - හලවවතවසශසෂ සශසණයඩ එසස සපසරරව02741276

දසසතක කමකර කවරයවලය-හලවවත කමකර වනශස චය සභවව(අතක 28) - 

හලවවත

II පනතයඩබ අය එසස පරසස03028277

වගණන උප කවරයවලය-සපකසළකනනරව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩවI  පනතයඑම ජ එම එච එම අර ඊ ජ අතල 

බණඩවර
01423078
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව වගණන උප කවරයවලය - සපකසළකනනරවII පනතයඩ එම බ බ දසවනවයක01657279

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බදරලය/පවලනදනවර

I  පනතයස.ආර. දමයනත02173680

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බදරලය/පවලනදනවර

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයසක ට සජදතපවල02799381

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01වසශසෂ සශසණයබ ඒ ය සසසනවරතන00603082

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහII පනතයඵච ජ ස සමපත01939883

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලII පනතයඑච ඡ රචර සවගර00769084

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයII පනතයඒ.එසස.එසස. සලවව04946185

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඑල.සක.ට සලකකකමවර02690886

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12වසශසෂ සශසණයඑන බ නනදසසසන03943887
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඩබ එම ඒ දසනවයක01864888

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12වසශසෂ සශසණයඒසස සක බවලසරය03496489

වගණන උප කවරයවලය-කකගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවI  පනතයඒ එම තලකරතන බණඩව01426890

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව වගණන උප කවරයවලය - කකගලලII පනතයඑච සපසමතලක01526291

ජනසලඛන හව සතඛඛවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01I  පනතයඑසස සක එන පෂසපකමවර03976192

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 ජනසලඛන හව සතඛඛවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑල.ඒ.එල. ගණවරධන04350893

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01II පනතයජ ඒ අලවසස01205094

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01III පනතයට ඒ ප පනවනද01683695

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01I  පනතයඩ ප ය රනජන03242396
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරIII පනතයඑච. ගවමණ05114097

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07III පනතයසක.සක.ට.ට. මදෂවන06300798

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12වසශසෂ සශසණයඑච කරණවරතන01077099

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01II පනතයඩ.ස.ප වරසතහ015464100

කලවප වවරමවරග අධඛකෂ 

කවරයවලය-මඩකලපව

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑන මවනකකසවල016680101

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

කලවප වවරමවරග අධඛකෂ කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඒ වජයරවසව028916102

සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයII පනතයඑන.ඒ.ප.ඩ.ස. රවන කමවර001923103

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

I  පනතයඑසස.ඒ.එසස. සරතජ026681104

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - නසගසගකඩI  පනතයඩ පවලතරතන012789105
සසථවන මවරව 2018.01.15 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

මසහසසසතවත අධකරණය-නසගසගකඩ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයසක එල එන ප සමනත037813106
සසථවන මවරව 2018.01.15 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - අවසසසවසවලලI  පනතයජ.එසස. වකමවරචච037443107
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

මසහසසසතවත අධකරණය-අවසසසවසවලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඩබ.ඒ.සක.ඩ.ඒ. සසනත050555108
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසව අධකරණය - හලවවතI  පනතයඒ.ඊ.ඒ. පනවනද042610109

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එම.ඒ. සපසමලවල050754110

දසව අධකරණය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවවIII පනතයඩබ ඒ සක සමනපය052485111

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරI  පනතයඵම.ඵල පනවනද015772112

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර

I  පනතයඑසස.ප. වසජසසසකර037395113

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

I  පනතයසජ.ඩබ. පෂසප කමවර010505114
සසථවන මවරව 2018.01.11 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවලI  පනතයඑම.ජ. රතජත032507115
සසථවන මවරව 2018.01.11 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05

I  පනතයබ ආර සපසරරව026579116
සසථවන මවරව 2018.05.13 

දන සට කයවතමක සව.

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඑච.ජ.ප.ආර සහසමසතහ026766117
සසථවන මවරව 2018.05.13 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01II පනතයඑසස ඒ උදයතග025577118

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරIII පනතයඩබ සක එසස ශසරකමවල029260119

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07II පනතයඑසස එම එසස එල ගණසසසකර036583120

වරවය හව නවවක අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරI  පනතයආර.බ කලතතග023641121
සසථවන මවරව 2018.05.02 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වරවය හව නවවක අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01වසශසෂ සශසණයසක.ජ. පයරතන026933122
සසථවන මවරව 2018.05.02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑල.ප.එසස කමවර070358123
සසථවන මවරව 2018.05.02 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 07I  පනතයඑච ඩ ආර තෂවර016905124
සසථවන මවරව 2018.02.18 

දන සට කයවතමක සව.

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07 මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයII පනතයඑච එසස ඩ එසස සරවරධන023371125
සසථවන මවරව 2018.02.18 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයI  පනතයසක. සමනත002368126
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

I  පනතයය.ඵස මලලකව014352127
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

වසශසෂ සශසණයඅය ඩ කරණවතලක015215128
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසපI  පනතයඑම.ඒ.සජ. අමරලවල037285129
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපවI  පනතයට.එම.එසස.ආර පරසස047824130
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

III පනතයබ.ඩ.ඩ සනතසතහ065856131
සසථවන මවරව 2018.02.05 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයඩබ ජ සක සතජව019635132
සසථවන මවරව 2018.01.16 

දන සට කයවතමක සව.

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර

II පනතයසක එච ශවනත043947133
සසථවන මවරව 2018.01.16 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සශසෂසඨවධකරණය-සකකළඹ 12 මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01II පනතයසක.ඒ.ඩ. කතසර චනද023626134

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 දසසතක සලකම කවරයවලය - කකගලලIII පනතයඑච ප එච ඩබ පතරණ041728135

දසසතක සලකම කවරයවලය-කකගලල සශසෂසඨවධකරණය - සකකළඹ 12III පනතයඑච.ජ.එසස දයවනනද057904136

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.ඵසස ඉනදක015760137

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයසක.ජ.එන.ප. වසජතතග023850138

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසහසසසතවත අධකරණය - මනවනසගකඩII පනතයඒ සජ එම සසනරත බනඩවර013859139

මසහසසසතවත අධකරණය-මනවනසගකඩ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයජ.ඩ.ට.සෙක. කරණවරතන050610140

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසව අධකරණය - ගමපහIII පනතයඩබ ප සසදමරතන037731141
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.

දසව අධකරණය-ගමපහ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඒ.එම.ට. අවබෙසසතහ070102142
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජනවධපත ආරකෂක අතශය - සකකළඹ 01I  පනතයඑච බ කසලම002320143

ජනවධපත ආරකෂක අතශය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයප.එසස. සපසමලවල052139144

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05

I  පනතයබ ඒ ස සමනඩසස036260145

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයආර.ප.ට.එල. රණසතහ048473146

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නසයදජඛ සපකලසසපත කවරයවලය - 

පකලයසගකඩ

I  පනතයඩබලව එල එම පනවනද004652147

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසව අධකරණය - අතතනගලලI  පනතයඑල  සක නමල රතජත සරදහණ009245148

දසව අධකරණය-අතතනගලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඑම සක සරතග ජයරතන035494149

නසයදජඛ සපකලසසපත 

කවරයවලය-පකලයසගකඩ

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑන ජ සපසරරව039545150

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05

I  පනතයඊ.ඩ වසජපවල014959151
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩ ශවනතසර052854152
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

දසව අධකරණය-මතගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයසක ව තසත කමවර036709153

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත දසව අධකරණය - මතගමII පනතයඅය ව එසස ගමඇත සග039548154

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

II පනතයසක අය එච සෆකනසසසකව043330155

අභඛනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතතIII පනතයප.එසස. ලකෂසමන050525156

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයI  පනතයය.ඩබ.ආර කමවර023777157

තකසසසර සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවලI  පනතයඑම එල ඩ එසස පරසස048445158

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය - 

සකකළඹ 05

III පනතයඩබ බ ට මසනදසස013877159

සපකලසස වවදඛ සසසවව සකකටඨවශය-සකකළඹ 

05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයආර එම ගමසග043667160
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01II පනතයඑච ප ට එල රපසතහ023307161

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසබයගසන

I  පනතයඑම ඩබ ඒ මණසතහ036618162

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසබයගසන

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයප.එම.ට ඉෂවරක062640163

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයඑච. එච චනදසර017015164

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I  පනතයසක බ සලවව024215165

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයඅය ප එම වතමසතහ006611166
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

I  පනතයජ ඒ එසස සපසරරව047038167
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

බදධශවසන අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 07 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

වසශසෂ සශසණයප එල පනවනද015085168
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

බදධශවසන අමවතඛවතශය, - සකකළඹ 07වසශසෂ සශසණයප වරරතන028767169
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කඩව අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07 අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලI  පනතයඅය.ප.එසස. වසඡසතහ012359170
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කඩව අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07I  පනතයඑච ඒ ඥවණරතන024439171
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඅය ප ඒ සපසමසර036429172
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව

මසහසසසතවත අධකරණය-කසසසබකව ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගකඩII පනතයඒ.ඩ.ය. සලවව008695173

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

I  පනතයආර ඩ එසස එල සපසරරව015340174

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගකඩ ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03I  පනතයඑල ඒ ඩ එසස ලකමවල018430175

සබසදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

07

මසහසසසතවත අධකරණය - කසසසබකවවසශසෂ සශසණයප ශයවනනද027898176

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අතරලයවසශසෂ සශසණයඩබ එසස සරදහණ013616177
සසථවන මවරව 2018.01.25 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතරලය සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර

II පනතයය.ඒ පදමරවජ027762178
සසථවන මවරව 2018.01.25 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම සමදටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

පතතලම

I  පනතයඑම  සමකසහකමඩ ර      ෆසත015577179
සසථවන මවරව 2018.03.01 

දන සට කයවතමක සව.

සමදටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-පතතලම

දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලමI  පනතයඑසස වය මසවහදන015714180
සසථවන මවරව 2018.03.01 

දන සට කයවතමක සව.

බදධශවසන අමවතඛවතශය,-සකකළඹ 07 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ ඩබ සනල036824181
සසථවන මවරව 2018.03.25 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

බදධශවසන අමවතඛවතශය, - සකකළඹ 07III පනතයඩබ.එල.ට. වමලරතන037139182
සසථවන මවරව 2018.03.25 

දන සට කයවතමක සව.

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයආර.ප.සජ. කසමතලක037356183
සසථවන මවරව 2018.03.25 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයසජ. වරවජ සදශපය052356184
සසථවන මවරව 2018.03.25 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

සරවබද අධකවර කවරයවලය - කරණකගලI  පනතයඑසස ඒ වසජරතන006616185

සරවබද අධකවර කවරයවලය-කරණකගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

I  පනතයඑසස එච සමරතතග028579186

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය - සකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.සක. සමනදවස004876187
සසථවන මවරව 2018.01.09 

දන සට කයවතමක සව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකකමසවරසස කවරයවලය-සකකළඹ 05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඩබ වය අය පයතගකව037719188
සසථවන මවරව 2018.01.09 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

වසශසෂ සශසණයඑසස එච ඩබ එල හරසසචනද004920189

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයවසශසෂ සශසණයඑසස ගලසබකඩ ආරචච029102190

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12II පනතයස ප මලලසසසකර005742191

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඑච එම ප මසණසක037817192

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව සපකලසස සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 01

III පනතයඩබ.ඒ.අය.එන. සමපත052707193

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගකඩ

II පනතයජ.ජ.ඵසස ශඛවමකමවර016705194

සජඛෂසඨ සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගකඩ

මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයIII පනතයසක.සක වසනත051297195

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහදමවගම ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයසක ඵන වරසතහ013326196
සසථවන මවරව 2018.02.16 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලI  පනතයසක සමන කමවර031123197
සසථවන මවරව 2018.02.16 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහදමවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහදමවගමIII පනතයඒසස.අය සමරවකම052297198
සසථවන මවරව 2018.02.16 

දන සට කයවතමක සව.

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහදමවගමIII පනතයඑම.සක.ස. සසසමඛකවනත055595199
සසථවන මවරව 2018.02.16 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ආර.ය.ඩබ. රවමනවයක005861200
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව.

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01I  පනතයඒ.ඒ.එන. දසවනවයක036237201
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවලII පනතයබ  සක එල වමලසර049999202
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.ඒ කමවර065846203
සසථවන මවරව 2018.01.03 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01I  පනතයඡ සසවරණ කවනත008222204
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකකසලකනනවව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඩ ස ආර පයදරශන035516205
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකකසලකනනවව

III පනතයසක.එම.ට. රවන037497206
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

Page 23 of 47



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය - පවනදරII පනතයඒ සක එසස පයදරශන011989207

ඉඩම නරවල කරසම කවරයවලය-පවනදර ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඅය ඒ ඩ ඩ එච අයලපසපරම035088208

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සකකළඹ 10

I  පනතයජ ප එච එන සරදහත013601209
සසථවන මවරව 2018.03.11 

දන සට කයවතමක සව.

කකෂකරම අමවතඛවතශය-බතතරමලල ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලලI  පනතයය ජයසකකඩ026853210
සසථවන මවරව 2018.03.11 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයසක.එච.අය මදසතඛ040773211
සසථවන මවරව 2018.03.11 

දන සට කයවතමක සව.

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සකකළඹ 10

කකෂකරම අමවතඛවතශය - බතතරමලලIII පනතයඩ එම එසස සක දසවනවයක068763212
සසථවන මවරව 2018.03.11 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 10

I  පනතයඑච ජ එන කමවර004797213
සසථවන මවරව 2018.03.14 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩ එම ජයසනදර036044214
සසථවන මවරව 2018.03.14 

දන සට කයවතමක සව.

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලලIII පනතයඑම.ඩ.එල. සපසරරව053267215
සසථවන මවරව 2018.03.14 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑච ඒ එසස පයතකර036035216

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලලවසශසෂ සශසණයඅය ඒ එසස සපසමචනද037118217

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01I  පනතයප සජ ආර අසශදක023426218

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑම.ජ.එන කමවර040829219

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12වසශසෂ සශසණයඒ ආර සපසමසර027303220
සසථවන මවරව 2018.01.07 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඑම පලහවඩන035972221
සසථවන මවරව 2018.01.07 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

දසව අධකරණය - ගමපහI  පනතයජ.එච.එම. සසනවරතන බණඩව006724222

දසව අධකරණය-ගමපහ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑම.ඒ.එසස. කමදන049887223

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඇමත ආරකෂක සකකටඨවශය - සකකළඹ 02II පනතයජ.එන.එසස.ස. සසසනවධර023464224
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඇමත ආරකෂක සකකටඨවශය-සකකළඹ 02 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයසක.ප.එන. චනදරතන048178225
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඅය.ප.ඩ. සරදහත050372226
සසථවන මවරව 2018.03.12 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01III පනතයඑන ප ව සමන කමවර053296227
සසථවන මවරව 2018.03.12 

දන සට කයවතමක සව.

අධකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඒච.ප.ය. උදය ජයලත042657228
සසථවන මවරව 2018.01.22 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අධකරණ අමවතඛවතශය - සකකළඹ 12වසශසෂ සශසණයඑම.ඩ.ප.සජ. එමවරඩ048419229
සසථවන මවරව 2018.01.22 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම අමවතඛවතශය - බතතරමලලIII පනතයජ ඩ එන පයදරශන032972230

ඉඩම අමවතඛවතශය-බතතරමලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඩබ ඩබ ඩ සමර පනවනද048245231

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10

I  පනතයඑසස.ඩ.එසස. සසසමසතහ024377232
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑම එල  ෆවරක041456233
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස ඒ ඒ අය සපසරරව016408234

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයට ඩ අර මධමවල031136235

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජයවර සසවන - පවකපටයI  පනතයසක. වලසන036955236

ජයවර සසවන-පවකපටය සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඑම අජත කමවර039972237

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කමකර වනශසචය අධකවරය සහදමවගම - 

සහදමවගම

I  පනතයසජ.ඒ ශයවනනද027335238

කමකර වනශසචය අධකවරය 

සහදමවගම-සහදමවගම

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඩ.ප.ස.සක. දසවනවයක039978239

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දකවසලල ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මවතරII පනතයඩබ. ස.ඩ කමවර052813240

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දකවසලලIII පනතයඑම.සක.සක.ජ.ආර ද සලවව053235241

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ජවතක ඵලදවයතව සලකම කවරයවලය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබලය ගණපවල සලවව019845242
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ජවතක ඵලදවයතව සලකම 

කවරයවලය-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයප.සක. තලකරතන069685243

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලවසශසෂ සශසණයසජ.ඒ.එල. ශයනත042496244

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑන.ඒ.ඒ. පසතම කමවර053216245

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවරවල

III පනතයආර.ප.ඩ.එසස. කරණවරතන042574246

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයඑම.එම.ඒ. සපසරරව051816247

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවරවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකකළඹ 12III පනතයආර.සක සඳකසලම වරසතහ058942248

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10

වසශසෂ සශසණයට ඒ වසනත006508249
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඒ ආර එසස ආර අමරසතහ041945250
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 05

වසශසෂ සශසණයඒන.ඒම.ඒච. නලවම042466251
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ සවල අභයවචනව මහවධකරණය - ගමපහI  පනතයඩ ප සලවව028995252
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.

සවල අභයවචනව මහවධකරණය-ගමපහ සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ

III පනතයසක.ඒ.එම. නසරදෂන046571253
සසථවන මවරව 2018.01.04 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අධකරණ අමවතඛවතශය - සකකළඹ 12I  පනතයආර ප එසස ඩබලව ලලවරතන022408254

අධකරණ අමවතඛවතශය-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑසස.ඩබ.එම. දලකව පසනගන051868255

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 

10

වසශසෂ සශසණයආර.ප.ඵල රවජපකෂ014527256
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

I  පනතයජ ඒ එම ජයවරධන041168257
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයට. සරයබණඩවර052873258
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I  පනතයඑච ඒ එසස සක ජයවකම004502259
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයප.ඒල.ඩබ.ඩබ සෙසපරරව052527260
සසථවන මවරව 2018.01.02 

දන සට කයවතමක සව.
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12I  පනතයසක එසස සජ බණඩව014808261

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයඑම.එන.එම. ගණතලක045131262

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12II පනතයව ජ සහසමචනදපවල004254263

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයබ.ඒෙස .ට. පයතගන052532264

සමදටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක ධවර කවරයවලය - මනනවරමI  පනතයඵම. ඇනටන සබකනඩ016008265

දසසතක ධවර කවරයවලය-මනනවරම සමදටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මනනවරම

I  පනතයසක එම ඇසසටක028675266

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයප එසස එන පරසතහ009733267

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-රතනපර දසව අධකරණය - සහකරණI  පනතයඑම ගතව චවනදන022711268

දසව අධකරණය-සහකරණ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

II පනතයට.ඒ.ස.සජ. තලකරතන065885269
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

01

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයI  පනතයය.එල.ඒ.අය. ලයනසග035045270
සසථවන මවරව 2018.04.11 

දන සට කයවතමක සව

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මදල  හව කමසමපවදන අමවතඛවතශයIII පනතයසක එම ඕ ආර කලසසසකර052711271
සසථවන මවරව 2018.04.11 

දන සට කයවතමක සව

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගකවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 07

I  පනතයආර ඒ රවන ඉනද029570272

සගකවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයජ ජ ඩ ආර සගකඩපටය055465273

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලI  පනතයජ එච ඒ චනදදවස014599274

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.එම.ස ඉඳනල කමවර062788275

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක ඵලදවයතව සලකම කවරයවලය - 

බතතරමලල

I  පනතයආර ඒ කමලසනද027147276

ජවතක ඵලදවයතව සලකම 

කවරයවලය-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයආර ව     සජසතහ061557277

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච ඩ එන සක රතනපය041791278
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලIII පනතයඩ ප එන කටගමපල050038279

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවතI  පනතයසක ඒ ජයතලක022448280

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

වසශසෂ සශසණයඒ සජ සක පලවල027761281

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-යවපනය

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - යවපනයවසශසෂ සශසණයසක සනදරකමවර019017282

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-යවපනය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

යවපනය

I  පනතයඑසස සභවරතනම045129283

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

මහනවර

II පනතයජ ජ ට වකමසතහ016858284

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-මහනවර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඩබ.සක.ජ. ජයසරය026910285

රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකකIII පනතයසක.ප.ට.ප.ඩ. පතරණ065391286

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක රවජඛ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතඛවතශය - සකකළඹ 07

III පනතයඑල.ඩ.සක ශවනකව070101287
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයආර රතනසර013306288

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - ගවලලII පනතයසක ඒ පයසර016697289

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-මහනවර දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

මහනවර - මහනවර

I  පනතයඩ වරවරධන023909290

දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

මහනවර-මහනවර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

මහනවර

II පනතයඩබ ප පතමසර042179291

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

වසශසෂ සශසණයඑම ප ඩ ජනසසසන003771292

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර එච ජයරතන036656293

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-බදලල සගකවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයඑච.එම. චනලතව023967294

සගකවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - බදලලI  පනතයඑච එම කරණවරතන027193295

සහකවර සපකලසස අධකවර 

කවරයවලය-සහකරණ

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කළතර

වසශසෂ සශසණයජ. දයවරතන027040296
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කළතර

සහකවර සපකලසස අධකවර කවරයවලය - 

සහකරණ

I  පනතයඒ.ඒ. සපසරරව049595297

වගණන උප කවරයවලය-සපකසළකනනරව ශ ලතකව ගවන හමදවව - හඟරකසගකඩII පනතයඒ. එම. සලරතන බණඩවර014384298

ශ ලතකව ගවන හමදවව-හඟරකසගකඩ වගණන උප කවරයවලය - සපකසළකනනරවI  පනතයඒ එම එසස බ අලහසකදන036915299

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනදලම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

හලවවත

වසශසෂ සශසණයප.එන.ඩබ. ලසමබට023886300

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-හලවවත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනදලමI  පනතයඑසස ස රවජපකෂ048414301

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමවII පනතයය.ය.සජ. මසහසෂස කමවර003963302

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

I  පනතයආර.සක.ඒ.ඒ.සක. රතනවයක046381303

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

කඳවර-මලවතත

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

අමපවර

I  පනතයජ.ආර.ඒ. දසනවයක036571304

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-අමපවර

සපකලසස වසශසෂ කවරය බලකව කඳවර - 

මලවතත

II පනතයඑසස ස චනදරන නවගරවජන044511305
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයසක පවසසකරන016418306

දසසතක මනනසදදර කවරයවලය-මඩකලපව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයට සජ පසටක027936307

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහකරණ පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතඛවතශය - 

සකකළඹ 02

I  පනතයඑම ය චමනද003843308

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහකරණIII පනතයඊ. ශවනත දලකව කමවර සපසරරව051782309

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

මසහසසසතවත අධකරණය - ගවලලI  පනතයඑසස ප ධරමදවස021750310

මසහසසසතවත අධකරණය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

III පනතයආර.එච. කතසර050069311

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර-ගමපහ

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - අතතනගලලI  පනතයඑම ඒ පදප සතජව005809312

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-අතතනගලල සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර - ගමපහ

III පනතයඑම.එල. වසජවරධන036128313

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

හලවවත

I  පනතයඑම.සජ.එම පනවනද025905314
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-හලවවත

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව

III පනතයඩබ ප බ එසස වසජසතහ051340315

වගණන උප කවරයවලය-හමබනසතකට ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

හමබනසතකට

I  පනතයඩබ.ඒ සරදහත023759316

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-හමබනසතකට

වගණන උප කවරයවලය - හමබනසතකටIII පනතයඑච සක එසස ලසනත051730317

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-මහනවර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

III පනතයආර එම සනධඛව කමවර037166318

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

මහනවර

II පනතයඑම.ජ.ඩ.එසස. වසජරතන041006319

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ ජ ට  සක ගණසසසකර002820320

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01II පනතයසක.එන.එම ආනනද023561321

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මතගම

කලතර ජවතක ශෂඛ භට බලකවය - කළතරI  පනතයජ.එච.එල.ජ ජයසසසකර002557322

කලතර ජවතක ශෂඛ භට බලකවය-කළතර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මතගම

I  පනතයය පබද013783323
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03 මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 10

I  පනතයප     සක ජ ය නවරතන041164324

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 10

ආරකෂක  අමවතඛවතශය - සකකළඹ 03I  පනතයප ජ ශවනත කමවර049986325

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලසනකචච

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවකරI  පනතයඑසස සදවහරන045841326

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවකර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලසනකචච

III පනතයප කරබවකරන065767327

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

වසවල කරමවනත අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

II පනතයඑල ඩබ වසජසනදර029442328

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකකළඹ 01 නවවස හව ඉදකරම අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

III පනතයආර.ජ.එසස. රණසතහ048390329

වසවල කරමවනත අමවතඛවතශය-බතතරමලල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකකළඹ 01I  පනතයප. ඕපනවයක052656330

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත

I  පනතයඵසස ඵම ප චනදසර017019331

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

නවරඑළය

I  පනතයඩබ එම ගණරතන බණඩව037010332
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච එම එසස එන සහනනවයක 052109333
සසථවන මවරව 2018.03.18 

දන සට කයවතමක සව

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - හපතසලI  පනතයඊ.එච. පයසසදම053082334
සසථවන මවරව 2018.03.18 

දන සට කයවතමක සව

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපතසල රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඊ ඒ ආර සමනද054283335
සසථවන මවරව 2018.03.18 

දන සට කයවතමක සව

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-රඹකව ආගමන හව වගමන කවරයවලය-වවනයවව - 

වවනයව

I  පනතයඑසස එල සසනවරතන028997336
සසථවන මවරව 2018.03.01 

දන සට කයවතමක සව.

ආගමන හව වගමන 

කවරයවලය-වවනයවව-වවනයව

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - රඹකවIII පනතයය එල එසස ගණවරධන051183337
සසථවන මවරව 2018.03.01 

දන සට කයවතමක සව.

දසසතක කමසමපවදන අතශය-මනනවරම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මනනවරම

I  පනතයජ එම අරලවනනදම016123338

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක කමසමපවදන අතශය - මනනවරමII පනතයආර රවමචනදන031911339

දසසතක කමසමපවදන අතශය-මනනවරම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මනනවරම

II පනතයඵසස ඇනටන මවරයව කසලසසටන015943340

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක කමසමපවදන අතශය - මනනවරමII පනතයඑසස. වසකරන041007341
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතසල

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අතශය - 

මවතසල

II පනතයඩබලව.ජ රතබණඩව016251342

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-මවතසල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතසල

II පනතයඩ ආර ජ අමරසතහ028662343

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව, වගණන 

උප කවරයවලය-මවතර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතර

II පනතයප ගණසසසකර028139344

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතර

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව, වගණන 

උප කවරයවලය - මවතර

III පනතයබ එම එන හමවල052215345

කමකර කවරයවලය-නවඋල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතසල

I  පනතයඵච ඵම ඵස ඵන සහසරත015042346

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතසල

කමකර කවරයවලය - නවඋලII පනතයඩ එම ය එසස දසවනවයක019111347

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පතතලම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පතතලම

I  පනතයආර එම අසබරතන021435348

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පතතලම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පතතලමII පනතයආර එම සපසමරතන037717349

අපනයන කකෂකරම පරසයෂණ 

මධඛසසථවනය-මවතසල

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මවතසල

I  පනතයඑම ඩබ ජ එසස වසනත කමවර008276350
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මවතසල

අපනයන කකෂකරම පරසයෂණ 

මධඛසසථවනය - මවතසල

I  පනතයඊ ජ චනදතලක016938351

සහකවර වගණකවධපත 

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලකනදI  පනතයප.සක.ජ වසනත කමවර014129352

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලකනද සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

අනරවධපර

III පනතයආර එම එසස රතනවයක070052353

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.ඒ දයවනනද023577354

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයසක එම ප සඳරවන051766355

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම පරහරණ පතපතත සසලසම 

සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 05

II පනතයබ.ප.එන.එල අපපහවම052794356

ඉඩම පරහරණ පතපතත සසලසම 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයව සක ජ ස දලවන058695357

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයට.ව.එසස. දයවරතන023353358

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයසක.එම. සහටටආරචච059598359
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකකළඹ 12II පනතයඩ එම නනදන047672360

නතපත සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 12 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑන.ඩ. ඇකලසස052542361

වගණන උප කවරයවලය-හමබනසතකට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතකට

II පනතයඑච.ඒ. සසවරණලතව024292362

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතකට වගණන උප කවරයවලය - හමබනසතකටI  පනතයඑච ඩබ නමල027164363

වගණන උප කවරයවලය-හමබනසතකට දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතකටI  පනතයඑච.ඒ. අනර023425364

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට වගණන උප කවරයවලය - හමබනසතකටI  පනතයඑච ඒ සරසසසන046081365

වගණන උප කවරයවලය-හමබනසතකට දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතකටII පනතයඊ.එම. ජයනත026049366

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතකට වගණන උප කවරයවලය - හමබනසතකටI  පනතයඑන රතනවයක046331367

තකසසසර කවරයවලය-අනරවධපර ශ ලතකව සතව පවලන වදඛවලය සපපකලම 

- අනරවධපර

වසශසෂ සශසණයප ටකරබණඩව017333368
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

සහකවර වගණකවධපත 

කවරයවලය-අනරවධපර

උතර මසද පළවත නසයදජඛ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - අනරවධපර

II පනතයඩ එම එන සක දසවනවයක018288369

ශ ලතකව සතව පවලන වදඛවලය 

සපපකලම-අනරවධපර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

අනරවධපර

II පනතයඒ ඒසස ජ එසස බණඩවර027057370

උතර මසද පළවත නසයදජඛ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-අනරවධපර

තකසසසර කවරයවලය - අනරවධපරI  පනතයඑම ඒ කරණවරතන028538371

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලI  පනතයඩබලව.එම.බ. වරසතහ018848372

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච චනදදවස050393373

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලII පනතයඒ.එල.ස.ය. අතපතත051659374

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.එසස. ගරලසක071324375

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධඛවපන අමවතඛවතශය - බතතරමලලII පනතයඑච.ඩ. සරත024310376

අධඛවපන අමවතඛවතශය-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩ ප සසර කමවර051138377
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපකසළකනනරව වගණන උප කවරයවලය - සපකසළකනනරවI  පනතයඑම.සක. නහවල රනජත004668378

වගණන උප කවරයවලය-සපකසළකනනරව දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපකසළකනනරව

I  පනතයඒ.එම.ඩ.ය. අමරසකදන042768379

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-රතනපර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයප සක වමලවවත014029380

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

රතනපර

III පනතයඑච.එන කලතලක049381381

දසසතක කමකර කවරයවලය-තකණවමලය සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයඒ බවලසසරෂස014117382

සහකවර වගණකවධපත 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසසතක කමකර කවරයවලය - තකණවමලයII පනතයඑසස වගසනශසවරන014419383

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරඇලලII පනතයසක.අය.ස. සසසනවන024313384

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරඇලල සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

රතනපර

III පනතයප.ව.ට ගණවරධන040639385

වගණන උප කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරII පනතයඑම.එච. ගවමණ024682386
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර වගණන උප කවරයවලය - කළතරIII පනතයඑච.එච.එම.ස අමරසතහ070129387

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයඵම ඵච සමකහමඩ සරවජ014158388

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - ගවලලI  පනතයඒ.ජ. වමලසර030499389

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතඛවතශය 

- සකකළඹ 03

II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689390

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතඛවතශය-සකකළඹ 03

උදඛවන සභදග පරසයෂණ  හව සතවරධන 

ආයතනය - ගනසනදරව

I  පනතයප.ජ.ඒ.ඩ. ගමසග039668391

උදඛවන සභදග පරසයෂණ  හව සතවරධන 

ආයතනය-ගනසනදරව

වසද ශ කටයත අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01I  පනතයප සමරතතග048474392

දසව වන නළධවර කවරයවලය-කකගලල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

කරණකගල

I  පනතයසජ ප ට ජයලත004887393

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණකගල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - කකගලලවසශසෂ සශසණයසජ ඒ එසස ඩ ජයසතහ030421394

සරවබද අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය කලවප වවරමවරග අධඛකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

II පනතයඑල.ඩ.එසස. ලයනසග027081395
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධඛකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

සරවබද අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයI  පනතයඑසස ෆවම046873396

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනමසනය 

පතත (අසරය පතත)

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව

II පනතයසක සයදගනවදන004430397

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනමසනය 

පතත (අසරය පතත)

II පනතයට.ස. වසනදදකනනව037891398

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

කලවප  නසයදජඛ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය - රතනපර

I  පනතයඑසස එච නනදරතන041888399
සසථවන මවරව 2018.05.02 

දන සට කයවතමක සව.

කලවප  නසයදජඛ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය-රතනපර

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයඑන ඒ ඒ සක මණසතහ049108400
සසථවන මවරව 2018.05.02 

දන සට කයවතමක සව.

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

වගණන උප කවරයවලය - කළතරII පනතයසක.ඵල.ඵල සමරනවයක011545401

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බදරලය/පවලනදනවර

සමදටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 05

I  පනතයජ ආර කතසර018531402

සමදටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 05

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර

I  පනතයව ජ කලසසසන020798403

වගණන උප කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතතI  පනතයසක. සනල050636404
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කවරයවල සසසවක සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බදරලය/පවලනදනවර

I  පනතයජ.ආර.ප කමවර069957405

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපකලසස  මලසසථවනය - සකකළඹ 01II පනතයඑල.ප.ස.සක. ලයනසග025664406

සපකලසස  මලසසථවනය-සකකළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.සක.ස.ආර. දසවනවයක027540407

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකකළඹ 

02

අභයවචනවධකරණය - සකකළඹ 12I  පනතයඑසස එල පතමසර029080408

අභයවචනවධකරණය-සකකළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකකළඹ 02

III පනතයසක එච ස දරශන052750409

මදල අමවතඛවතශය-සකකළඹ 01 සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය - සකකළඹ 05III පනතයඑ ඩ ඩ ඩබ අතලවසග041711410

සපකලසස පවවහන සකකටඨවශය-සකකළඹ 05 මදල අමවතඛවතශය - සකකළඹ 01III පනතයප එල එල සරය කමවර043466411

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසශෙසෂ කවරයභවර අමවතඛවතශය - 

බතතරමලල

II පනතයසක රතනපවල031761412

වසශෙසෂ කවරයභවර 

අමවතඛවතශය-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.ඒ. නලමණ068927413
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