
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක සලකම කවරයවලය - මනනවරමI  පනතයබ.එන. සයමගරවජව0085651

දසසතක සලකම කවරයවලය-මනනවරම සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

මනනවරම

II  පනතයසජ.එෆස. කයනටසස0415942

දසසතක සලකම කවරයවලය-මනනවරම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මනනවරම

I  පනතයඑම.එම.ඒ. සබබනඩ0221443

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මනනවරම

දසසතක සලකම කවරයවලය - මනනවරමI  පනතයඑම.ට.ව.ප. සරවල0461434

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 07

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑන.ට.සක. ද සකබසසතව0097545

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඩබ.ඒ.ස. වජයසසසකර0161956
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 07

III  පනතයඒ.ඩ.එන. සපසරරව0541767

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 02

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එච. කමන0151548

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවතශය - 

සකබළඹ 02

I  පනතයට.එසස. සවලසගදර0193099

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑල.එල.ඩ. ගණරතන03090210

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑච.සක.එසස. පනවනද00568311

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයඩ.එම.ආර. වසජසර02927912

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර.එම. සහසවවගම03644613

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයසජ.සක. සරමහණ02048314
සසථවන මවරව 2018/02/05 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.එම.අය.සක. කඳවනන04037615
සසථවන මවරව 2018/02/05 

දන සට කයවතමකය
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඑල.ඩබ.ආර. වකමසතහ06241116
සසථවන මවරව 2018/02/05 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සභභතක සසලසම සදපවරතසමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.එන.වය. ද සලවව00867117
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

II  පනතයඑසස.ජ. සපසමචනද00900018
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

III  පනතයප.ඩ.එන. වමලදවස02777819
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සභභතක සසලසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ස.සජ. සදබඩනසගබඩ04020620
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයට.එසස.ය පරසස06232521
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයබ.එම.සජ.සක. බමණසතහ00198422

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

I  පනතයප.ඩ.එම.ප.සක. සපසරරව00535423

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ. පණජසල01926624

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑසස. සමරවතවරණ03631725
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවලIII  පනතයසක.ජ.ඩ.එන.එසස. සරවර05357826

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඑසස.ඒ.ඩබ.ජ. කලතලක01859827

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයසක.සක.ය. සපසරරව02235928

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහබරණ සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ප. කවනත00608429

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහවල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහබරණII  පනතයඑල.ඩ.එසස.එසස. ජයසතහ01754830

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

I  පනතයඩබ.සක.එසස. මවසනල04187931

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහවලIII  පනතයඊ.එච.ආර.ප. රසවතගන06232632

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඑම.සක. වරසකමන00247633

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.එම. ආරයපවල03000634
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකබසලබනනවව

I  පනතයඑසස.ඒ.ප. අතසකමරල00189835

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකබසලබනනවව

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.සක.අය.ප. කමවර01039336

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඊ.සක.ප. සමන කමවර02534337

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05III  පනතයප.එම. ගලගමසග04708038

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑන.ප. චමපව00693539

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.එම. කසමවවත02556340

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයඑම.එසස. උදයතග06815841

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඩ.අය.ඩ. ආරයවතශ01228542

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සගබඩනසගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ව.ප. ජයසසසකර02405143

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.සජ. ශවනත02973744
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගබඩනසගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයප.ස. අමරසතහ02974445

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

I  පනතයසක.එසස.ස. ද සලවව01772446
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-නවචචවදව වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර. සසවරණලතව02156647
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑම.ඩ.එන. කමවර05131848
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

ජව වවදජ ඉතජසනර අතශය (සසභඛජ 

අමවතජවතශය)-සකබළඹ 10

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

නවචචවදව

III  පනතයසක.එන. තරතග06373349
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ජව වවදජ ඉතජසනර අතශය (සසභඛජ 

අමවතජවතශය) - සකබළඹ 10

III  පනතයඑම.එල.ව.ඊ.ප. ලයනසග07042750
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඊ.ඩ.ඩබ. බණඩවරනවයක00318751
සසථවන මවරව 2018/02/27 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයජ. ධමමක03218352
සසථවන මවරව 2018/02/27 

දන සට කයවතමකය

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 07

II  පනතයඩබ.එසස.එල. සෆබනසසසකව03806853
සසථවන මවරව 2018/02/27 

දන සට කයවතමකය

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

III  පනතයඑම. මබෂසෂරව04346454
සසථවන මවරව 2018/02/27 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවසල වදසය කවනතව සරමහල-සකබළඹ 08 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑච.එම.ය. කරණවරතන03750155
සසථවන මවරව 2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයඩබ.ඊ.එම. ද සසබයසව04641256
සසථවන මවරව 2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

කවසල වදසය කවනතව සරමහල - සකබළඹ 

08

III  පනතයඑන.එච.ස.එසස. නශවනත06367357
සසථවන මවරව 2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03I  පනතයප.එන. අමරසකමන02228458

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයට.වය. නලනතකව02495159

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගමIII  පනතයඑසස.ඒ.එල. කරපප05603960

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළයIII  පනතයඩබ.සක.එන. ධරමසසසන06137661

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවයI  පනතයප.එම. සපසරයරව00462562

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඑසස.එසස. ඇලගරසයවතවන03539363
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයසජ.ආර. මනතනත03679464

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඒ.එම. සහසමලතව00927365

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එන.එසස. අලවසස04780166

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ලබදව

කරවපටය ශකෂණ සරමහල - ගවලලI  පනතයඑම.ඒ. උමමල රසනමසව02045067

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.ජ.ප. රණසතහ02080968

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයසක.ප.ය.අය. වජයවකම02122669

කරවපටය ශකෂණ සරමහල-ගවලල සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

I  පනතයඑම.එසස.ය. රෆකව02276170

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකබළඹ 

10

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.එච. සහසමනත02507271

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය-ගවලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ලබදව

III  පනතයට.ඒ.එම. සදශපය03450472

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකබළඹ 10

II  පනතයවය.එල.ඒ.ඩ. සසසනවනවයක03550473
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඩ.ජ.ප. රයගම05702374

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එච. ඥවණවත00859775
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවයI  පනතයඑච.ව.ඒ.අය.එසස. කරණවරතන02555876
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයඑසස.ආර. සභවතග05603877
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එන. පයනත00448778

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකබසලබනනවව

I  පනතයට.එසස.ප. ජයවර01845179

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකබසලබනනවව

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඩ.ව.ජ. ජයවරධන02601280

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.ඩ.ස. කවරයවසම01313781
සසථවන මවරව 2018/03/21 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයඑම.සක.ඩ.ආර. ගණරතන03090582
සසථවන මවරව 2018/03/21 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයප.ඒ. සරල03587283
සසථවන මවරව 2018/03/21 

දන සට කයවතමකය

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඒ. මහනදසර01184284
සසථවන මවරව 2018/02/01 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05I  පනතයබ.එසස.ආර. සපසරරව01294585
සසථවන මවරව 2018/02/01 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයසක.එන. තතසරණ05689686
සසථවන මවරව 2018/02/01 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ප. චනදවන සහසමලතව01813587
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සකබළඹ 11I  පනතයඑච.ස. රතනවයක මසණසක02062488
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සකබළඹ 11 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයය.ප.ජ.ආර. ගණරතන02753589
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සකබළඹ 11I  පනතයස.ප.ඩබ. වගවචච01734590

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සකබළඹ 11 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.ඩ.සක.එච. රණතතග04697491
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

III  පනතයඑම.එම. ලයනආරචච00627592

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඩ. රමජව කවනත01419793

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයඩ.සජ. වරසතහ01930094

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඊ.එම.එන. ඒකනවයක02198295

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමI  පනතයඑම.එම.සජ.සජ. අසබරතන04738396

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයප.ඩබ.ඕ.ප.බ. ද සලවව05716197

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

I  පනතයඑච.එම.ප.ආර. කමවර සහසරත02402198

බනධනවගවර පතසතසසකරණ, පනරතථවපන, 

නසවත පදතචකරම හව හනද ආගමක 

කටයතඅමවතජවතශය-සකබළඹ 03

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයආර.අය. දලරකෂ03131699

ජවතක මවනසක සසභඛජ 

වදජවයතනය-අතසගබඩ

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.එල.ඒ. කමවර041222100

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.ආර. පදමසල046356101
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ජවතක මවනසක සසභඛජ වදජවයතනය - 

අතසගබඩ

III  පනතයස.එන. රතනවයක062243102

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

බනධනවගවර පතසතසසකරණ, 

පනරතථවපන, නසවත පදතචකරම හව හනද 

ආගමක කටයතඅමවතජවතශය - සකබළඹ 03

III  පනතයඑසස. සමනකව070419103

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

II  පනතයඑසස.ඒ. ජයසතහ017520104

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.එච.ස. රදග023018105

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයසක. මවලන023121106

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.එම.එන. දලකෂ032126107

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවලIII  පනතයඩ.සක.ඒ. රසකවතගන065619108

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග  අමවතජවතශය - සකබළඹ 05I  පනතයසක.එල.ට. අලවසස004929109
සසථවන මවරව 2018/01/22 

දන සට කයවතමකය

මහනගර හව බසසනවහර සතවරධන 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.ජ.ප.ආර. සරවරධන029690110
සසථවන මවරව 2018/01/22 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග  අමවතජවතශය-සකබළඹ 05 මහනගර හව බසසනවහර සතවරධන 

අමවතජවතශය - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.එම.එසස.ආර.සක. වනසරය053950111
සසථවන මවරව 2018/01/22 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආහවර සකබමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02

දකණ සකබළඹ ශකෂණ සරමහල - 

කළසබමවල

II  පනතයඑන.එසස. වසජවකම019362112

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආහවර සකබමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයබ.එන.එසස.ට. බලතසතහල039706113

දකණ සකබළඹ ශකෂණ 

සරමහල-කළසබමවල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.එම.එසස.ඕ. ශවෆක048914114

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර.එම.එම. සතසරසව008467115

ශ ලතකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගබඩවතත

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයස.ඩ.ඩ. තරතග023085116

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ශ ලතකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගබඩවතත

I  පනතයව. වරරතන026935117

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

07

II  පනතයඑච.එසස.ආර. ජයශවනත030321118

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඒ.ආර.අය. ධරමකමවර039370119

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 නවවස හව ඉදකරම අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස. රවමනවයක047292120
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.ආර.සක. සතජව014413121

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.එසස. සපසමතලක030356122

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඩ.ආර.ප. වරපසපරම036471123

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකබළඹ 01II  පනතයඩබ.ඒ.එන.එන.එම. වතවනසග041021124

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකබළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07III  පනතයප.ජ.ය.ප. ගමසග057542125

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගබඩනසගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඕ.එල.ඩ.ඊ. ගණසසසකර010278126

සගබඩනසගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10II  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමවර018517127

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.ස.එන සපසරරව021067128

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එසස. සවහසලලසග039433129

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඩබ.ආර.ඩබ. හලකසවදවන047138130
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවසල ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපබලසගබලල

ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මහනවරI  පනතයඑසස.ව. ආනනද005650131

කවරමක වදජවලය-පවතදමබර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබරI  පනතයඩ.එම.ප.සක. දරවඩකඹර009788132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර මහවසල ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපබලසගබලල

I  පනතයඊ.සක. රමබඩ014458133

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයIII  පනතයඩබ.ඊ.ජ.එසස. කරණවසසසන034871134

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය කවරමක වදජවලය - පවතදමබරIII  පනතයට.එම.එසස.සක. සතනනසකමන042028135

ආගමන හව වගමන 

කවරයවලය-වවනයවව-වවනයව

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයඑම.සජ. ජමවන022944136

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-වවනයව

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-වවනයවව - 

වවනයව

I  පනතයසක. වජයකමවර025521137

ආගමන හව වගමන 

කවරයවලය-වවනයවව-වවනයව

ඉඩම  හව දසසතක සරජසසටවර  කවරයවලය - 

අනරවධපර

I  පනතයබ.එම.සක.ස. බසසනවයක026129138

ඉඩම  හව දසසතක සරජසසටවර  

කවරයවලය-අනරවධපර

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-වවනයවව - 

වවනයව

III  පනතයට.ජ. සක. සක. බණඩවර061771139
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මසතවරණ සකබමෂන සභවව-රවජගරය ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.වය. නවනවයකකවර003884140

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සහජවනය, සතවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවතශය - රවජගරය

II  පනතයඑසස.එසස. ජයතලක023046141

ජවතක සහජවනය, සතවවද හව රවජජ භවෂව 

අමවතජවතශය-රවජගරය

මසතවරණ සකබමෂන සභවව - රවජගරයIII  පනතයප.ආර.එසස. සගමමසස045620142

ආගමන හව වගමන 

කවරයවලය-වවනයවව-වවනයව

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

වවනයව

I  පනතයසජ.ඒ. මයකල011729143

දසසතක කමකර කවරයවලය-වවනයව ආගමන හව වගමන කවරයවලය-වවනයවව - 

වවනයව

I  පනතයඩ. බවසසකරන022234144

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-වවනයව

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

වවනයව

I  පනතයට. සතවමසනමහරන043048145

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක කමකර කවරයවලය - වවනයවI  පනතයව. සවනචසසලවසස047707146

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

07

I  පනතයආර.ප.ජ. පයතසසස008269147

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයI  පනතයඩ.සක. සපසමලතව011312148

සයනන ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සවයනසගබඩ

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.එම.එම. ජසසම015636149
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වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල

II  පනතයඩ.එම.එච.ප. දසනවයක016143150

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සයනන ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සවයනසගබඩ

I  පනතයට.එන.ස. වකමසතහ030636151

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරIII  පනතයඑසස.ඒ.ස.සක. වරසසසන054416152

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-වවනයව සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයව. ශසසරමජව021420153
සසථවන මවරව 2018/04/24 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - වවනයවI  පනතයසක.ව. රව022838154
සසථවන මවරව 2018/04/24 

දන සට කයවතමකය

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-වවනයව

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම. සසලවකමවරන047462155
සසථවන මවරව 2018/04/24 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයසක.ඒ.ප. ශජවමල004045156

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසක.ආර.එම.එසස.සක. රතනවයක013367157

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඒ.එසස. අයරවතගන030545158

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.ඒ. සරත032172159
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගබඩනසගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.සක.ඒ. ධරමසර031368160

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ව. වසජසසසකර039882161

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සගබඩනසගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ට. සකබළඹසග049061162

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05I  පනතයආර.ඩ.බ.ඩ. රණසතහ002223163

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ප.එසස.සක. වකමසතහ038100164

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයසජ.ඒ.එසස. ද සලවව045681165

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.ඒ.ස.එසස. නසසසතක054240166

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01III  පනතයඑසස.බ. ගවමණ027526167

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 කමකර වනශස චය සභවව(අතක 32) - 

රතමලවන

I  පනතයඑසස.ව. සපසගබඩ030786168
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 32)

-රතමලවන

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයට.ඒ.ඩ.එන.සක. තලගල045592169

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ. වකමරතන019877170

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමපකවර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයබ.ජ.වය.බ. ගණතලක032866171

සමපකවර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයස.ඩ. පනවසගබඩ037952172

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.එච.ඩ.ප. බණඩවර029606173

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයආර.ප.සක.ස. මසදසගබඩ034196174

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයජ.ඩබ.ඩ.ඩබ. කමවර037058175

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03III  පනතයඩ.ජ.එම. දලෂවන068173176

කකෂකරම අමවතජවතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.එල.එසස. සසගරව021731177
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයඑච. කරණවපවල024577178

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය-නසගසගබඩ අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයආර.සක.එසස.එච. ලකමණ029867179

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ඩබ.ඩ. මතමවල030119180

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ඉඩම  සරජසසටවර කවරයවලය - නසගසගබඩIII  පනතයඩ.ඩබ.සජ. චතරකව031831181

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසසසමහවරවම වනජව සහකවර අධජකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය - කතරගම

I  පනතයව.ප.එසස. තසපසලගම003194182

වනජව සහකවර අධජකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය-කතරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

II  පනතයඑච.එම. ධරමදවස033781183

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතරII  පනතයඩ.ජ.එන. ලකමවල019090184
සසථවන මවරව 2018/05/07 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතර ආගමන හව වගමන කවරයවලය - මවතරI  පනතයඑම.ඊ.ඒ.ස. සමරවර024680185
සසථවන මවරව 2018/05/07 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන කවරයවලය-මවතර දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරI  පනතයඩබ.එම. රමජලතව027047186
සසථවන මවරව 2018/05/07 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

II  පනතයඑසස.ඒ.එන. අයෂවන006858187
සසථවන මවරව 2018/01/24 

දන සට කයවතමකය

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඒ.ආර.සක. අලහසකමන034221188
සසථවන මවරව 2018/01/24 

දන සට කයවතමකය

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයය.ඩ.ඒ.ඩබ. සපසරරව047773189
සසථවන මවරව 2018/01/24 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ගවමය ආරථකය පළබඳ අමවතජවතශය - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑල.ඩ.එල.එල. ජයසසසකර030115190

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයආර. සකනගවසදව031112191

ගවමය ආරථකය පළබඳ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 02

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.ඩබ.ඒ.ව. කලපහන046561192

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

රවනවසලල

II  පනතයඩබ.සක. අසබවරධන006711193

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටයනසතබට මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයසක.සක.එසස. රණවර034860194

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසක.ආර.ප. සපසරරව038570195

පවසදශය මනනසදමර 

කවරයවලය-රවනවසලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

යටයනසතබට

II  පනතයඒ.ඒ.ප.ආ ර. ගණතලක040492196
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කෂය සරමග මරධන ඒකකය - සකබළඹ 05I  පනතයඩබ.ඒ.ආර. වසජසසසකර001814197

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයප.ස. කලතතග060695198

කෂය සරමග මරධන ඒකකය-සකබළඹ 05 ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10III  පනතයඑම.ආර.ඩ. පනවනද065051199

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 09 දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහI  පනතයස.ස.එන. බවලසරය001920200
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයආර.ඩ.ඒ. රතජන002183201
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02 බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

09

I  පනතයඑල.එච. සසවරණවකවනත017433202
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයI  පනතයට.ජ.ස. කළජවන027938203
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයආර.එම.එසස. රතනවයක053493204
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

සරවබද පවසදශය කවරයවලය-වයකකවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපවI  පනතයප.එම.ට. සපසරරව005816205
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සවනනපපව

සරවබද පවසදශය කවරයවලය - වයකකවලII  පනතයඑසස.ප.එසස.සජ. සපසරරව020900206

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමවI  පනතයඑසස.ඒ.එම.එන.එම. සපසරරව025593207

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සවනනපපව

III  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ.ඩ. කලසදරව033624208

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකමමන දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලලI  පනතයඩබ.ප. අමවජ005506209
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සරවබද අධකවර කවරයවලය-ගවලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ලබදව

I  පනතයජ.එච.ආර.ඩ. ගවලලසග007489210
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

සරවබද අධකවර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඩබ.ප. චනදරතන009545211
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර

II  පනතයසක.ඩ.එච. නදශවන014080212
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ලබදව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකමමනI  පනතයඩබ.ට.සක. චනදලතව023327213
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ජවතක පසලනට නසරමධවයන 

සසසවය-කටනවයක

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවනII  පනතයඑම.සක. තලකරතන002968214

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඊ.ඩබ.එම. වපලරතන004393215
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර ජවතක පසලනට නසරමධවයන සසසවය - 

කටනවයක

I  පනතයඑල.ආර. ගතවතගන023206216

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.ට.එන.ව. කමවර024703217

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ. රවන පතරණ025944218

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතරI  පනතයසජ.එල.එම.ස. ජයවරධන039443219

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලලI  පනතයසක.බ.ස. දපවල002097220
සසථවන මවරව 2018/01/09 

දන සට කයවතමකය

සරවබද අධකවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර

I  පනතයඑල.එච.එල. ඥවණසර009738221
සසථවන මවරව 2018/01/09 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල කරවපටය ශකෂණ සරමහල - ගවලලI  පනතයජ.එච.අය. ශයතගන027485222
සසථවන මවරව 2018/01/09 

දන සට කයවතමකය

කරවපටය ශකෂණ සරමහල-ගවලල සරවබද අධකවර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඑන.ස. තවසබව034848223
සසථවන මවරව 2018/01/09 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගබඩ

II  පනතයඑල.ව. මතකඩආරචච002690224

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයඑච.ය.එන. සෆබනසසසකව007837225
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑසස.එම. යදසදහවතත011751226

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගබඩ ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයජ.ජ.ඩ.ඊ.එන. ශපවල020021227

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇලIII  පනතයඑසස.ඩබ.ඒ.ඩ.එම.අය. කමවර036623228

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයප.එම.එසස.එල. තසසසරව041239229

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩ.සක. ගණසසසකර003354230
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයජ.ඩ.ස. ශවනතසදව004387231
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02 ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ප. ජයවර025132232
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයබ.සක. වලසපබල061732233
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සරවබද අධකවර කවරයවලය-ගමපහ සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

III  පනතයබ.ඒ.එසස.ප. රනසදණය034155234

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඩබ.එසස. පදමවලව054328235
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02 සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01I  පනතයජ.ඒ.එල.ප. ගණරතන001889236
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයජ.එසස. ඩහම025882237
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඕ.ඩබ.එච.එම. ධරමදවස054050238
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව සරවබද අධකවර කවරයවලය - කනගලලI  පනතයඒ.එම.ප.සක. ජයතලක015726239
සසථවන මවරව 2018/02/12 

දන සට කයවතමකය

සරවබද අධකවර කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවI  පනතයඑන.ඒ.එසස. ජයසතහ016971240
සසථවන මවරව 2018/02/12 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01II  පනතයඑසස.එන. උදවරව004229241
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. පයනත010693242
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07III  පනතයආර.වය.ස.එසස. යමවනසග061365243
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

මසද සකබළඹ දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ප. මසනමරකව006007244
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඩ.ට. කතකවනමසග051116245

මසද සකබළඹ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයඑසස.ඒ.සක. පනවනද070223246

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඩ.එෆස.ප.ඒ. සපසරරව012752247

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

III  පනතයආර. පනවනද035079248

දසසතක සලකම කවරයවලය-මනනවරම සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය

II  පනතයආර.ආර.එෆස. ජවව017545249

දසසතක සලකම කවරයවලය-වවනයව දසසතක කමකර කවරයවලය - වවනයවII  පනතයඑම. ශනමසවවයනවතන030648250

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යවපනය දසසතක සලකම කවරයවලය - වවනයවIII  පනතයඑසස. සජසතව045748251

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - යවපනයIII  පනතයඑසස. අජනතන051176252

දසසතක කමකර කවරයවලය-වවනයව දසසතක සලකම කවරයවලය - මනනවරමIII  පනතයට. තනෂව060849253
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-යවපනය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය

I  පනතයආර. රවජලතගම022784254

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-යවපනය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

යවපනය

III  පනතයට.ජ. අරදසචලවම056059255

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-යවපනය දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - යවපනයIII  පනතයඒ. රජව056102256

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.එසස. අසපමනස009453257

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයඊ.ජ.ස.එසස. රතනවයක031674258

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඑම.එල. ගරසග032204259

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයජ.ජ. මරවජ කරත010279260

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයප.ආර.ඩ. පයතගන017316261

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඒ.ප. සභවෂණ033795262

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ප.එසස.එන. සමරවර047069263
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඩබ.ඒ.එන. වකමවරචච012974264

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.සජ. පයතකව019268265

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මනවනසගබඩ

I  පනතයජ. වතසතගම025606266

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනවනසගබඩ වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ

I  පනතයසජ.ප.එසස. ජයසනතත030242267

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඑච.ප. සසමමරතන035892268

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයඑල.එච.ස. ධමමකව015667269
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඒ.එසස.සක. වතසතගම016998270
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයස.එසස. සකබළඹසග041000271
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයප.ආර. ශවනත005445272
සසථවන මවරව 2018/03/07 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සකබළඹ උතර දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සකබළඹ 05

III  පනතයසක.ට.ස. ජයතතග035428273
සසථවන මවරව 2018/03/07 

දන සට කයවතමකය

සකබළඹ උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයසක.සජ.ඒ.ඩ.එල. සපසරරව062126274
සසථවන මවරව 2018/03/07 

දන සට කයවතමකය

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 02

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයසජ.සක.එසස.සක. ගකයනසග008697275
සසථවන මවරව 2018/05/24 

දන සට කයවතමකය

ජවතක පතපතත හව ආරථක කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඒ.සක.එසස.එල. සපසරරව026992276
සසථවන මවරව 2018/05/24 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවතශය - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑම.එම.ඒ. උදයතගන034195277
සසථවන මවරව 2018/05/24 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.ස.ඩබ. මණසතහ025253278

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයආර.ඒ.ප. කමවර035471279

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

III  පනතයඩ.එම.එල.ය. දසවනවයක061305280

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑන.ප.එම.ඩබ. සනලවපතරණ065349281
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසතගත සරමග වදජවයතනය-සකබළඹ 10 සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01II  පනතයඑසස.ප. තනරව කමවර005665282

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

වසතගත සරමග වදජවයතනය - සකබළඹ 10I  පනතයසක.එම.ස. ලලතව025460283

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඩ.ට. ශවනත030294284

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයසක.සක. රයගම061352285

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඒ.සක.ප. දසවනවයක013024286

මලසලරයවව ශකෂණ සරමහල-අතසගබඩ මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයආර.එම.එසස. පසතග035202287

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 මලසලරයවව ශකෂණ සරමහල - අතසගබඩIII  පනතයඑල.ජ.ඩ.එම. දසවනවයක063732288

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10II  පනතයඩ.ප. පතමණ015872289

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයප.සක.ඩ.එසස. පභවෂන057304290
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඩ.එසස.සක. වසජසතහ020671291

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

III  පනතයඩ.ඩබ.ජ.එසස.එසස. ගණරතන032392292

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයප.ඒ.එන. චනදලතව042260293

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.ප.ය. ලකමණ057015294

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඑම. ඉනදවන006371295

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඩබ.ඩ.ජ. කලජවණ021352296

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස

I  පනතයට. ඥවණමලර011722297
සසථවන මවරව 2018/03/27 

දන සට කයවතමකය

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයය.එන. සසසනවනවයක024836298
සසථවන මවරව 2018/03/27 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඩබ.එසස. ලයනසග009387299
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑච.ඒ.ඩ.එසස. සතජත031132300

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඩ.එල.එම.ඒ.සක. දසවනවයක037819301

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයඑච.ප.එල.ට. පනවනද004877302

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයප.ඩ.ප. දමයනත061203303

කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයවය.ජ.ස. ගමසග003343304

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයප.ඒ.ආර. පයතගන012996305

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 කවරමක අධජවපන හව පහණ කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10

III  පනතයජ.එල.ඒ.ට. දරශකව068609306

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ඩ.සක. වකමරතන029208307

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස

III  පනතයසක.ජ.ඩ.එම.එසස. ධරසතහ044318308
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 07

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඒ.එන.වය. ඔගසසටන002272309

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 10

I  පනතයඅය.එන. ධරමවරධන016152310

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 07

I  පනතයඒ.ජ. සරයලතව020954311

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයජ.ජ.අය. ලකමවල007873312

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයය. සසසනවධර021380313

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසක.ඒ.බ.ඒ.ඩ.සජ.එසස. කමවර009327314

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ආර.ප. දසවනවයක016955315

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

II  පනතයඩබ.සක.ඩබ. වටසපබත003958316

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයය.එසස. අතතනවයක013837317
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ස. තෂවර034514318

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඩබ.එම.ඒ. කමදන055518319

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.එන. වමලවර015560320

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.සක. නනදන056092321

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ප.ප.ආර. ජයසතහ062037322

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑල.ය.එන.සක. අතසකමරල054015323
සසථවන මවරව 2018/05/15 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

III  පනතයප.ඒ.එම. හරෂණ055095324
සසථවන මවරව 2018/05/15 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ස.එම. දමයනත018578325

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයසක.ඒ. සභවෂණ019243326

Page 35 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ.එච.එම.සජ.ඒ. අසබරතන039475327

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 12I  පනතයප.ස. ආටගල007907328

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑච.එම.සක.ජ. මහනදරතන016691329

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑම.ආර. සවජදව030954330

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයඑන.එන.එච. පරසස057037331

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12III  පනතයසක.ඒ.එන.එසස. වමලසසසන070829332

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

II  පනතයසක.එච.ඩ.ප. ගණතලක035540333
සසථවන මවරව 2018/05/14 

දන සට කයවතමකය

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ඩ.ජ. අතපතත044469334
සසථවන මවරව 2018/05/14 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

I  පනතයඩබ.එන. පයජයසතහ030695335
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයසක.බ.එසස.සක. කරගල045133336
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑල.එම.එල. සපසරරව065242337
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

I  පනතයඑම.ඩ.එල. නනදන007912338
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල

I  පනතයආර.ඩ.ඒ.ස. සසසනවරතන020584339
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

ගමපහ දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-ගමපහ

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයට.ස. සපසමකවනත024495340
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

වගණන උප කවරයවලය-ගමපහ ගමපහ දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

ගමපහ

I  පනතයට.එන. වතවනසග024780341
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ වගණන උප කවරයවලය - ගමපහIII  පනතයඑච.ජ.ඩ.එසස.ය. ජයවරධන030116342
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහII  පනතයඩ.ජ.ජ.එන. සදහගමසග038587343
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයසජ.සක.ඒ.එන.ජ. ජයසතහ007633344

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

තසපසල, තසපසල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයජ.ඩ.ඒ. නමනත007948345
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයඑම.ආර. දලහවන016239346

තසපසල, තසපසල සසසවව හව මසසලම ආගමක 

කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවලපටයI  පනතයඑම.ඒ.ප.අය. සසමමලතව016377347

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවලපටය දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහII  පනතයආර.එච.එච.ප. රතනවර032482348

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඑන.ඒ. සක.සක. නවනහසලල003320349

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දතසකබටව කමකර කවරයවලය - සවනනපපවI  පනතයට.සක.ප. වසනඩලන022364350

කමකර කවරයවලය-සවනනපපව සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයප.ව.එසස. ජයනත040519351

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දතසකබටවIII  පනතයඑන.එන. යවපව042635352

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඑච.ඩ.එසස.ප. සපසරරව025227353

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස

III  පනතයඑච.එම.සජ.එල. බණඩවර054119354
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

II  පනතයඩ.ජ.සක.ස. ජයරතන007361355

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයසජ.ඒ.සක.එම. ජයසතහ020627356

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයස.එම.එන. පරසස027287357

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඉසසඩ.එම. සලෆකවර031243358

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයය.බ. කලසප028061359
සසථවන මවරව 2018/03/13 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

III  පනතයසජ.එම.ට.ඩ. බණඩවර049190360
සසථවන මවරව 2018/03/13 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.එම.එච.එසස. ගමසගදර057515361
සසථවන මවරව 2018/03/13 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගබඩවතත

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

II  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. රණසතහ013640362

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඩ.ප. චනදකවනත026147363

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගබඩවතත

I  පනතයජ.ජ. පදමකවනත042217364
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 09 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයආර.එන. මලසරමය031462365

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

09

I  පනතයඩබ.ව.ඒ. වශසවලතව050136366

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අවසසසවසවලල සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයආර.සක. බවලසරය031516367
සසථවන මවරව 2018/01/17 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකබළඹ 10

II  පනතයට.ප. සහටටආරචච033251368
සසථවන මවරව 2018/01/17 

දන සට කයවතමකය

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකබළඹ 

10

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අවසසසවසවලලIII  පනතයඑම.ඒ.ඩ. පනවනද058603369
සසථවන මවරව 2018/01/17 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසජ. සලබ  සසගෂසවරන017786370

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ව.ජ. ආරයවත054494371

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඒ.ජ. රතජන029449372

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයසක.ය. කලපහන070310373
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

I  පනතයඑසස.ජ. කමවර013247374

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ. කසම කමවර018304375

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර.සක.ඒ.ප. සනළමනකව018521376

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයඩ.ඩ. මලලකවආරචචසග034240377

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමIII  පනතයස.එම. අරකසගබඩ034646378

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයඑල.සක.ස. සපසරරව002629379

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඑම.එච.එම.ප. තසසසරව029399380

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එම.ඩ. ආනනද057662381

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයජ.ව.ඩබ. රහණසර040567382

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයප.එසස.ඒ.ඩ.එසස. පයවන062106383
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10II  පනතයආර.එච.එසස.ඩ. කමවර037342384
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඒ.ප.සක. සෆබනසසසකව048224385
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයසක.ජ. අතල013986386
සසථවන මවරව 2018/03/05 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඊ.එම.බ.ප. ද සසසරම062484387
සසථවන මවරව 2018/03/05 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග හව ජල සමපත කළමණවකරණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයසජ. මලලකව030482388

මහනගර හව බසසනවහර සතවරධන 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑල.සක.එන.එන. සපසරරරව039742389

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

මහනගර හව බසසනවහර සතවරධන 

අමවතජවතශය - බතතරමලල

I  පනතයසක.එසස.ට. වකමරතන041930390

වවරමවරග හව ජල සමපත කළමණවකරණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

නවවස හව ඉදකරම අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.සක.එච.එසස. ගණතලක060505391

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-අමපවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අමපවරI  පනතයඑසස.ඩ.එසස. ශවනත021479392
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අමපවර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - අමපවරI  පනතයව.ට. තජඩන028476393

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අමපවර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අමපවරII  පනතයඑන.ඩ.ආර. චවලට023280394

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අමපවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අමපවරI  පනතයසක. වසජකසලනදන024768395

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අමපවර

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

අමපවර

II  පනතයසජ.සජ.බ. දසනෂස005950396

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-අමපවර

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අමපවර

III  පනතයසක.ඩබ.එසස. පයදරශන022923397

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අමපවර

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

අමපවර

I  පනතයඑම. බරසතබලමයසස018266398

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-අමපවර

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අමපවර

III  පනතයඒ.එම.අය. උසදශකව047082399

කසෂසත  සභමග පරසයෂණ හව සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

අනරවධපර

I  පනතයඅය.ජ.ප. මතමසණ සක011653400
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-අනරවධපර

කසෂසත  සභමග පරසයෂණ හව සතවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම

I  පනතයඑච.ඒ. රවජකරණව013425401
සසථවන මවරව 2018/01/16 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අනරවධපර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

අනරවධපර

II  පනතයඊ.ආර.ප. ගණතලක034966402

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-අනරවධපර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අනරවධපරIII  පනතයට.එම.එසස. සමරසකමන055557403

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-රඹනව පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹනවI  පනතයඩබ.ආර. ජයලතව007416404

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹනව වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - රඹනවIII  පනතයප.බ. දයවනනද034421405

ඉඩම  හව දසසතක සරජසසටවර  

කවරයවලය-අනරවධපර

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - අනරවධපරI  පනතයඑසස.ඩ.එසස. පදමලතව011077406

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය-අනරවධපර ඉඩම  හව දසසතක සරජසසටවර  කවරයවලය - 

අනරවධපර

III  පනතයඩබ.ඒ. පයදරශන056018407

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

කකෂකරම වදජවලය - අනරවධපරII  පනතයආර.එම.එන.ට. රතනවයක004751408

අනරවධපර ශකෂණ සරමහල-අනරවධපර නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර

II  පනතයජ.එච. ළමවසහසවව009310409

කකෂකරම වදජවලය-අනරවධපර උතර මසද පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - අනරවධපර

I  පනතයඑම. සක.එසස. මණසතහ022524410
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

උතර මසද පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-අනරවධපර

අනරවධපර ශකෂණ සරමහල - අනරවධපරII  පනතයඑම.ඩබ. ගණතලක040581411

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපරII  පනතයඑම.ජ.ට. පයදරශන005376412

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකර 

කවරයවලය - අනරවධපර

II  පනතයඩ.ඒ. පදමලතව024963413

අනරවධපර ශකෂණ සරමහල-අනරවධපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපරI  පනතයබ.එල.ඩබ. බවලසරය033615414

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අනරවධපරIII  පනතයආර.බ. කලසසසකර033977415

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අනරවධපර අනරවධපර ශකෂණ සරමහල - අනරවධපරI  පනතයඑම.ආර.එසස.ඩ. පනවනද040490416

දසසතක කරමවනත ශවලව පරකෂක 

ඉතජසනර කවරයවලය-අනරවධපර

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

අනරවධපර

II  පනතයසක. රමණ014787417

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කරමවනත ශවලව පරකෂක 

ඉතජසනර කවරයවලය - අනරවධපර

I  පනතයසක.එම.එසස. කමවරසතහ015436418

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයජ. නසරමජන008538419
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමසමපවදන අතශය-ගමපහ පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයආර.ප.ස.සජ. දපශකව028874420

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

දසසතක කමසමපවදන අතශය - ගමපහIII  පනතයඩබ.අය.එසස. වකමසතහ045013421

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

III  පනතයඒ.එන.එසස. චවමල069526422

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපබසළබනනරව දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

I  පනතයආර.එම.එන.සක. රතනවයක020531423

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

සරවබද අධකවර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

I  පනතයය.එච.එසස. නවලන022957424

සරවබද අධකවර කවරයවලය-සපබසළබනනරව දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

II  පනතයසක. එල. පදමව කමවර036356425

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අනරවධපර සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

අනරවධපර

II  පනතයසක.සක. ධමමකව020831426

දසසතක කමකර කවරයවලය-අනරවධපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අනරවධපරII  පනතයබ.එම.එසස. බණඩවර040991427

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-අනරවධපර

දසසතක කමකර කවරයවලය - අනරවධපරIII  පනතයඑන.ආර. කමවරසතහ069475428
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

තසපසල සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

III  පනතයඑසස.සක.එල. චවනක006918429

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය තසපසල සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10I  පනතයසක.ඩ.ඩ.එසස.එසස. ජයසසසකර018060430

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

III  පනතයඑම.සක.ය.එන. ජයරතන067910431

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයIII  පනතයඑච.සක.එම.ප.එසස. සඳරවන070488432

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලවගල රජසය බජ සගබවපල - සපබසළබනනරවIII  පනතයඑච.ප. සමනසසසන007670433

රජසය බජ සගබවපල-සපබසළබනනරව පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලවගලII  පනතයආර.එච.එන. පයතලක014044434

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලවගල දසව වන නළධවර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

II  පනතයඩබ.ජ.එසස.ප. රණසතහ006734435

දසව වන නළධවර 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලවගලI  පනතයඩබ.එම.ස. දමයනත021553436

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලවගල පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ කවරයවලය 

- අරලගනවල

III  පනතයආර.ඩ.ඊ.එසස.එම. රසනපර032695437
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ 

කවරයවලය-අරලගනවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලවගලI  පනතයසක.එම.එසස. බණඩවරනවයක033202438

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දඹලවගලI  පනතයඩබ.ජ.ඒ. රතනවයක020283439

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දඹලවගල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

III  පනතයඩ.ප. පසලවතත043504440

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගබඩ වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - කවඩලලI  පනතයප.ජ.ඒ.ප. බණඩවර010586441

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-සපබසළබනනරව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගබඩ

III  පනතයආර.එම.එම. මධෂවණ055479442

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-කවඩලල දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

III  පනතයප.ඩබ.එසස. ගයනත061687443

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරකසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමනකඩවI  පනතයඒ.ඒ.එන.ආර. සරවරධන021988444

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමනකඩව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරකසගබඩ

II  පනතයඩ.එම.එච.එසස. කලතතග030202445

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය

I  පනතයට.එච.ට. පතමණ001792446
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බලපටය

II  පනතයඩබ.ඩබ.ස.ප. ශජවමල006550447

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ලණගමසවසහර

වනජව සහකවර අධජකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය - කතරගම

III  පනතයඒ.ආර. රතනවර034385448

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ලණගමසවසහර

III  පනතයඑච.එම.එන. සහනනවයක055279449

වනජව සහකවර අධජකෂ(යවල/බනදල) 

කවරයවලය-කතරගම

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයආර.එම. උයනසගබඩ062043450

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-සමබනරවගල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සමබනරවගලI  පනතයඑච.එම.එසස. පයසසසන022550451

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සමබනරවගල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

සමබනරවගල

I  පනතයසක.ඩ.ස. පෂසපලතව024795452

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සමබනරවගල

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

සමබනරවගල

II  පනතයඩබ.එම. වසජසතහ006574453

පවසදශය මනනසදමර 

කවරයවලය-සමබනරවගල

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සමබනරවගල

III  පනතයඩ.එම.එසස. පෂසපලතව033722454

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-සමබනරවගල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සමබනරවගලI  පනතයප.එම.එන. ශයවලතව021563455
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සමබනරවගල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

සමබනරවගල

I  පනතයසක.ප.ඩබ.එන. සරන024919456

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සමබනරවගල රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

සමබනරවගල

II  පනතයප.එච. චමපකව022912457

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-සමබනරවගල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සමබනරවගලIII  පනතයසක.එම.එම. නශවනත054149458

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සමබනරවගල කවරමක වදහල - සමබනරවගලI  පනතයආර.එම. හනනමහතමයව021940459

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-සමබනරවගල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සමබනරවගලI  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරසකමන028525460

කවරමක වදහල-සමබනරවගල දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සමබනරවගල

III  පනතයආර.එම.වය.ඩ. රවජපකෂ044333461

දසසතක කමකර කවරයවලය-සමබනරවගල රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

සමබනරවගල

II  පනතයඑන.සක. වදවනගමසග033888462

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-සමබනරවගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - සමබනරවගලIII  පනතයජ.ඩබ.එසස. දලරකෂ058447463

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 02

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

සමබනරවගල

I  පනතයඩබ.එම.එම. ගණසසසකර007272464
සසථවන මවරව  2018/01/29 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවතශය - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑසස.ඒ.ඩබ.ප. සතරසතහ013817465
සසථවන මවරව 2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

බදලල මහසරමහල-බදලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඒ.ප.සක. ඒකනවයක023558466
සසථවන මවරව  2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-සමබනරවගල කවරමක වදහල - බණඩවරසවලII  පනතයඒ.එම.එසස. ධමමකව032125467
සසථවන මවරව 2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

කවරමක වදහල-බණඩවරසවල බදලල මහසරමහල - බදලලIII  පනතයඊ.එම.එච. බණඩවර058673468
සසථවන මවරව  2018/01/29 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයතගනයIII  පනතයඑසස.එම.ඊ.ඒ. සමරසකමන034295469

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයතගනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනසපII  පනතයආර.එම.ස. පයදරශන049040470

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනසප කමකර කවරයවලය - මහයතගනයIII  පනතයඑම.ජ.ට.එල. ජයරතන038610471

කමකර කවරයවලය-මහයතගනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනසපIII  පනතයඩබ.එම.ඩබ. බවලමසණසක055483472

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහයතගනය නසයමජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

හසලක

II  පනතයඑසස.ට. රණතතග014065473
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නසයමජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-හසලක

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහයතගනයIII  පනතයඩ.එම.ඩබ.ය.බ. දසවනවයක034826474

පවසදශය කරමවනත සසසවව 

මධජසසථවනය-බදලල

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

III  පනතයඑසස.එම.ජ.එසස. සසනවරතන002908475

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය කරමවනත සසසවව මධජසසථවනය - 

බදලල

II  පනතයඑම.එසස. මසදගමසගබඩ011801476

මසණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

බ/බණඩවරසවල ම.ම.වදජවලය - 

බණඩවරසවල

III  පනතයඑම.ඒ.ප.ඩබ.ඩ. මලලවආරචච003624477

බ/බණඩවරසවල 

ම.ම.වදජවලය-බණඩවරසවල

මසණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව

I  පනතයආර.එම.ස. රතනවයක032557478

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවලඇල කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

බණඩවරසවල

II  පනතයජ.ඩ.එන.සක. ධරමසසසන012251479

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-බණඩවරසවල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවලඇලI  පනතයඑසස.එම. සරසසසන025259480

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපතසල මසණම හව සතයමගත කරසම ආයතනය - 

දයතලවව

II  පනතයට.එම.ට.එසස. සතනනසකමන005296481

මසණම හව සතයමගත කරසම 

ආයතනය-දයතලවව

දසසතක කමකර කවරයවලය - හපතසලIII  පනතයඩබ.එම.ජ. පදපව056828482
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලමඩI  පනතයඩ.එම.එසස.අය. ගණතලක018676483

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලමඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බණඩවරසවල

III  පනතයඩ.එම.ආර.එසස. දසවනවයක031321484

දසසතක කමකර කවරයවලය-හපතසල කකෂකරම පරසයෂණ හව සතවරධන 

මධජසසථවනය - කහසගබලල - බණඩවරසවල

II  පනතයප.ඊ.එච. සපසරරව006143485

කකෂකරම පරසයෂණ හව සතවරධන 

මධජසසථවනය - කහසගබලල-බණඩවරසවල

දසසතක කමකර කවරයවලය - හපතසලI  පනතයප.එම. රතනකමවර016558486

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදලල දසව ගණම තසපසල කවරයවලය - බදලලII  පනතයඑච.ඊ.ආර. මවසනල002562487

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදලලI  පනතයඩබ.එම. චනදමව018331488

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය-බදලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

III  පනතයඩබ.ය. පයතගකව036196489

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - බදලලII  පනතයඩ.එම.ස.සක. දසවනවයක006019490

දසසතක කමකර කවරයවලය-බදලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

III  පනතයඩබ.එච.ට. නසමෂව065954491

Page 53 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-බදලල

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - බදලලI  පනතයඩ.එම.එසස.ඩ. ගණසසසකර020215492

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය-බදලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

බදලල

III  පනතයඑච.එම.එසස.එන.එම. සහසරත055745493

දසව වන නළධවර කවරයවලය-බදලල සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයසක.ඩ.අය. සපසරරව019357494

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-බදලල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - බදලලIII  පනතයඩබ.එම.අය.ය. කමවර058769495

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබතමසලI  පනතයඑච.ඩබ.ප. ධරමලතව021476496

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබතමසල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමසපබළIII  පනතයඑම.ජ.එසස. පෂසපලතව021845497

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමසපබළ කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයIII  පනතයප.එම. සකමදවසගබඩ055888498

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලපසනII  පනතයඒ.එසස.එම.ප. සමරසකමන006428499

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලපසන සපබලසස අධකවර කවරයවලය - නවරඑළයI  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.එන. වකමසතහ013063500

Page 54 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය - මහනවරI  පනතයප.ජ.ඩ.එසස.ඒ. සමරසතහ023339501

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-නවරඑළය ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III  පනතයඩ.ප.එසස. කමවර034691502

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත

III  පනතයඑම.ජ.ට.සක. මලසලසගදර054002503

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත පවසදශය සලකම කවරයවලය - වලපසනI  පනතයඑම.ඒ.එල. සලවව022768504

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වලපසන පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත

III  පනතයඩ.ප.ඩ.එම.ප.සක. පතරණ067747505

නසයමජජ කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-නවරඑළය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමසපබළ

I  පනතයප.ඒ. කඩවබණඩව003479506

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩබ.එම.එසස.ජ. වකමසතහ009468507

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබළව - 

ගමසපබල

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

I  පනතයසක.ජ. පභවත ශවනත009886508

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඊ.ස.ව.සක. ධරමරතන010040509

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමසපබළ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදබළව - 

ගමසපබල

III  පනතයස.එන.එසස. පලසලසවල011167510
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-නවරඑළය නසයමජජ කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

නවරඑළය

II  පනතයස.සක. ද සලවව014815511

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඑම.ආර. සමරතතග030783512

සපබරමඩලල ම.ම.වදජවලය-නවරඑළය පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදලසතබටIII  පනතයඩ.එම.ඩබ.ජ. දසවනවයක038541513

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදලසතබට සපබරමඩලල ම.ම.වදජවලය - නවරඑළයII  පනතයබ.එම.ප. කමවරහවම044800514

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

I  පනතයට. වකමසතහ012767515

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස

II  පනතයඑම.එම.ප.එන. ලයනසග014592516

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස

II  පනතයආර.ජ.ප. රතනවභෂණ011768517

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

II  පනතයඩබ.ට. මලකවනත025461518

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

කමකර කවරයවලය - නවවලපටයII  පනතයසක.ඒ.එන.සක. සපසමදවස025891519
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර කවරයවලය-නවවලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

II  පනතයප.ජ.ස.සජ. ආරයසසසන032676520

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕපනවයක පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වසලසගසපබළ

I  පනතයඑච.ට.එන.ප. වරසතහ010314521

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරඑළය වගණන උප කවරයවලය - කනගලලII  පනතයට.ජ.එසස. ගමසග026811522

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලසගසපබළ වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඩබ.ඒ.එම.එසස. වකම030339523

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

I  පනතයඑල.ඩබ.ඒ. රතනසසසන032652524

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕපනවයකIII  පනතයබ.එම.එසස.ස. අමරජව035166525

වගණන උප කවරයවලය-කනගලල දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයඑම.ජ.එසස.ඩ. පනවනද037211526

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩ. උඩවතත039975527

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරඑළයIII  පනතයආර.එම.අය. පයදරශන067493528

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය-මහනවර මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

I  පනතයඩබ.එම.එන.සක. ව සජසකමන012668529
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයසක.ඩ.එසස. ධරමසසසන013006530

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - මහනවරI  පනතයසක.සජ.එම.ය.ජ.ස.ප. ජයසසසකර017954531

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඑම.ඩ.ස. කලතතග022940532

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත

III  පනතයට.ඩබ.එම.ස.ආර. වරසතහ061935533

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 10) - හසටනII  පනතයඑම.ඩබ.ආර.ඩබ. ශයවණ003164534

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 10)-හසටන පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

III  පනතයඩබ.සක.ආර.එල. වතවනසග045707535

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-නවරඑළය දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළයIII  පනතයඩබ.ඒ.එන.එච. සවඩකකවර024339536

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඑසස. සරණකව056264537

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - බණඩවරසවලII  පනතයආර.එම.එම. අසබරතන බණඩව006995538
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-බණඩවරසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලලI  පනතයඑච.ට.ස. මලකවනත026214539

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හඟරනසකත මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර

III  පනතයඑම.ජ.ඒ.එන. අසබවරධන001943540

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

බජ සහතක කරම හව පසලනට සතරකෂණ 

මධජසසථවනය - සපරවසදණය

II  පනතයසක.ජ.ස.සක. කඩවගමසග005662541

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහමමවගම ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහමමවගමI  පනතයප.ඩබ.ආර. කමවර030625542

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.සජ.එෆස. නසසරන038525543

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහමමවගම පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයට.ඒ.ට. රසවතග056792544

බජ සහතක කරම හව පසලනට සතරකෂණ 

මධජසසථවනය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහමමවගමIII  පනතයසක.එම. නවරතන060875545

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හඟරනසකත

III  පනතයඩබ.ආර.එසස.  වවදජරතන070799546

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-හසටන පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

II  පනතයය.වය.සක.එසස. සමනත002187547

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

දසසතක කමකර කවරයවලය - හසටනI  පනතයවය.ජ.ඩ. වමලරතන029202548

Page 59 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-හසටන සපබලසස අධකවර කවරයවලය - හසටනI  පනතයආර.ඩ.සක. චනදසසසන031185549

සහකවර වගණකවධපත 

කවරයවලය-කරණනගල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසලI  පනතයසක.එම.ට.සක. වකමසතහ033653550

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණනගල සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයඑසස.එච.එන. දලරකෂ038566551

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඅය.ඩබ.එම.ආර.සක.ඩ. 

ඉලතගසකමන
057665552

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතසල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතසල

II  පනතයට.ඒ.ජ.එන.ඩ. බණඩවර003009553

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතසල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසලII  පනතයඩබ.ඒ.ස.ඩ. තසසසරව006299554

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතසලI  පනතයඑම.එච.ආර. අදබයව033216555

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතසල

දසසතක සතඛජව සලඛන අතශය - මවතසලII  පනතයඑම.සක. සරණකව027042556

දසසතක සතඛජව සලඛන අතශය-මවතසල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතසල

I  පනතයඑච.එම.ඩබ. කමවරහවම027509557
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-දඹලල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

දඹලල

I  පනතයසක.එම. සසනවරතන008880558

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-දඹලල පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - දඹලලI  පනතයඑසස.එම.එම.ඩ. චනදසසසකර031200559

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

නවරඑළය

II  පනතයප.ජ.ඩබ. නවරතන011311560

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-නවරඑළය

දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළයII  පනතයඩබ.ජ.අය. ආරයසසසන030233561

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතසල

II  පනතයඩබ.ජ.ඩබ.ප.සක. දසනවයක008714562

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතසල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසලI  පනතයඑන.ඩබ.ට. නනදන010052563

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව කමකර වනශසචය සභවව - 

කලයවපටය-නසසගනහර

II  පනතයඑච.ඒ.අය.සක. සහටටආරචච002513564

කමකර වනශසචය 

සභවව-කලයවපටය-නසසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවවI  පනතයස.එම.ඩ.ස. සදමවල025016565

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

II  පනතයඩබ.ඒ.එල.ප. වසජසතහ003356566

Page 61 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවවII  පනතයසජ.ඒ.එන. අසයමම004813567

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ හව 

සතවරධන මධජසසථවනය - මවකඳර

II  පනතයආර.එම.එම.එම. රතනවයක013380568

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ හව 

සතවරධන මධජසසථවනය-මවකඳර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩයI  පනතයආර.ඩ. දනශවනත029889569

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයආර.එම.ප. රතනවයක061991570

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනලIII  පනතයඩබ.එන. පෂසපකමවර062611571

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩබදදවව වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - පනනලII  පනතයඩ.ඩ.ප. සඳමවල002785572

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සවනනපපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවසවII  පනතයඑම.ආර.ජ.ඒ.එන. මසදණය003574573

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩබදදවවII  පනතයඑසස.බ.එම.ට. නසවමදන008023574

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සවනනපපවII  පනතයය.ඒ.එසස.එම. සපසරරව020937575

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවසව දසසතක සගබවජන සසසවව කවරයවලය - 

හලවවත

III  පනතයසක.එල.එසස. පනවනද026251576
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සගබවජන සසසවව කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව

III  පනතයඑම.ප.සක.සක. සලලවල047866577

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - බතගරයII  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ප. සරවරධන004942578

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බතගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවතI  පනතයආර.එම. සරවරධන035795579

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-නකවසරටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

නවගතසතගම

III  පනතයඑම.ඩ.ජ. කරතරතන026829580

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවගතසතගම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

නකවසරටය

III  පනතයඩ.එම.ආර.ස. දසවනවයක035426581

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණනගල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ප. වනසතහ016139582

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කරණනගල

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඩබ.එල.ප.එම. කරණවරතන027329583

නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

වන වදජව පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

කරණනගල

II  පනතයට.ස.බ. වනගනතසල029288584

වන වදජව පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඑච.එම.ප.එසස. සහසරත035349585
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත කමකර වනශස චය සභවව(අතක 28) - 

හලවවත

II  පනතයඩබ.එම.බ.ඩ. වනනනවයක025416586

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 28)-හලවවත සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

හලවවත

III  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. ගරසතහ027529587

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවතI  පනතයසක.ට.ආර.ඩ.ආර. සපසරරව031735588

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම දසව වන නළධවර කවරයවලය - පතතලමI  පනතයසජ.ඒ.එසස.ස. කමවර025811589

දසව වන නළධවර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනදලමIII  පනතයඑසස.එම.ආර. නසරමෂව046195590

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනදලම දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලමIII  පනතයඒ.ආර.ආර. සබහව061645591

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරII  පනතයඑසස.එච.අය.ඩ. පනවනද002742592
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඩබ.සක.එසස. මලකවනත006421593
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහර නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

පනලයසගබඩ

II  පනතයඑල.එම.ප. සපසරරව010641594
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඒ. තජවගලතගම015014595
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඒ.සක. සමනඩසස041780596
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-පනලයසගබඩ

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ස. වසනත041876597
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

පතතලම දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-පතතලම

දසසතක සලකම කවරයවලය - පතතලමI  පනතයඑම.ඒ.ආර.එසස. පනවනද005755598

දසසතක කමකර කවරයවලය-පතතලම පතතලම දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

පතතලම

II  පනතයසක.එසස. තවජ024797599

දසසතක සලකම කවරයවලය-පතතලම දසසතක කමකර කවරයවලය - පතතලමIII  පනතයට. ශෂකලව047035600

කවරමක වදහල-දඹලල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතසලI  පනතයආර. නරමලවසදව007569601

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතසල දසස: කමකර කවරයවලය - මවතසලI  පනතයඑන.සක.සක. ලයනසග018830602

දසස: කමකර කවරයවලය-මවතසල කවරමක වදහල - දඹලලI  පනතයඑම.එසස.සක. සසමමරතන040964603

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආනමඩව කවරමක වදහල - ආනමඩවII  පනතයඩබ.එම.එසස. කමවර007136604
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-පතතලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ආනමඩවIII  පනතයඒ.ප.ඩ. ලකමවල047863605

උදජවන සභමග පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-කලපටය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - පතතලමIII  පනතයඑම.ආර. රවජ070139606

කවරමක වදහල-ආනමඩව උදජවන සභමග පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

කලපටය

III  පනතයඑම.එෆස. ෆවසලව070830607

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවසවII  පනතයසජ.සක.එසස.එසස. සමරතලක004723608

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවසව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසපII  පනතයඩබ.බ.එම.ආර.ප.ඩබ.එසස.සක. 

නවරනපනවව
010091609

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවදමසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩයI  පනතයආර.සක.ප.අය. සහසරත003033610

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවදමසපI  පනතයප.ඩබ.ආර.එම.ඩ. පනවනද024365611

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවතතනඩය පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහවසවI  පනතයඒ.එසස. ලකෂසම034639612

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහවසව පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවතතනඩයIII  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ය.ප. වසජසතහ055634613
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පතතලම

පතතලම දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

පතතලම

I  පනතයස. ඥවනපකවශම007269614

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-පතතලම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

වනවතවලලව

II  පනතයආර.ව. ලසයම032650615

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වනවතවලලව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පතතලම

III  පනතයඒ.එෆස. සරවනව044441616

පතතලම දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-පතතලම

සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

පතතලම

III  පනතයඑම.බ.එසස. පයතගන063456617

කමකර කවරයවලය-සවනනපපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව

I  පනතයඑච.එම.එච.ඒ.ඩ. ඊනට සසසපවලකව021870618

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව කමකර කවරයවලය - සවනනපපවI  පනතයඑච.එම.ආර. ඌෂවන022126619

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ආරචචකටටව සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සවනනපපව

I  පනතයආර.ඒ.ස.ට. රණසතහ012509620

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සවනනපපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ආරචචකටටව

III  පනතයඑසස.එම.ඒ.ඩ. පනවනද057260621

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනදලම සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

හලවවත

II  පනතයඑසස.ඒ. දමයනත009032622
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනදලමI  පනතයජ.ඩ.එන.ඩබ. කමවර027347623

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කනගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනගලලII  පනතයඑසස.එච.එම.ජ.එන. ජයවකම015735624

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපබලගහසවල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කනගලල

II  පනතයසජ.ඒ.බ. උදයතගන018824625

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපබලගහසවල

III  පනතයසක.එච.ඩ.ප. කරවනදල037283626

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපබලගහසවල කමකර කවරයවලය - වරකවසපබලI  පනතයඑච.එම.ඩබ.සක. සහසරත006046627

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවවIII  පනතයඑච.ව.ප.සක. සමරනවයක019620628

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සපබලගහසවල

II  පනතයආර.ඒ.ප.ප.සක. රතනවයක030506629

කමකර කවරයවලය-වරකවසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපබලII  පනතයප.එම.එසස.ඩ. රණසතහ048168630

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනනලI  පනතයඩබ.සක.ආර.අය.ප. වරසසසකර005033631
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහසටවසව  දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - කරණනගලII  පනතයඩබ.ජ. ආරයසසසන013951632

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹනසපබළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇහසටවසවI  පනතයඑල.සක. දසනවයක017741633

මලයසදව පරම වදජවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවවI  පනතයඑසස.ඒ.සක.ප. කමවර018199634

 දසසතක මසතවරණ කවරයවලය-කරණනගල මලයසදව පරම වදජවලය - කරණනගලI  පනතයඑසස.ඩබ.ස.එසස. සසසනවරතන021170635

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනනල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹනසපබළIII  පනතයඑසස.එම.එන.ය. සසසනවනවයක045590636

මලයසදව පරම වදජවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදරI  පනතයඑන.එම.ප. නරසතහ021970637

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර මලයසදව පරම වදජවලය - කරණනගලIII  පනතයඩ.එසස.ජ.බ. රචතමවල029271638

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරඹසගදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටයII  පනතයඑච.එම.ට.ප. සහසරත006038639

මලයසදව බවලකව වදජවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරඹසගදරII  පනතයඑන.ජ. වරණකලසරය019314640

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය මලයසදව බවලකව වදජවලය - කරණනගලI  පනතයඊ.එම.එන.එසස. ඒකනවයක036064641
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලයවපටය ම.ම.වදජවලය-කලයවපටය 

බටහර

කවරමක වදහල - කලයවපටය-නසසගනහරII  පනතයසක.ස. සනතව024195642

කවරමක වදහල-කලයවපටය-නසසගනහර කලයවපටය ම.ම.වදජවලය - කලයවපටය 

බටහර

III  පනතයඑච.එම.ආර. දමයනත061529643

දසස: කමකර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

කලයවපටය ම.ම.වදජවලය - කලයවපටය 

බටහර

II  පනතයඊ.එම.එන.සක. ඒකනවයක012743644

කලයවපටය ම.ම.වදජවලය-කලයවපටය 

බටහර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

II  පනතය  සක.එම.ඒ.ස. කරණවධර023211645

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

දසස: කමකර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

III  පනතයආර.එම.එසස. ජයතලක043265646

පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ හව 

සතවරධන මධජසසථවනය-මවකඳර

පනනල මහව වදජවලය - පනනලI  පනතයඊ.ඒ.ප.ජ. සලවව006132647

පනනල මහව වදජවලය-පනනල පවසදශය කකෂකරම පරසයෂණ හව 

සතවරධන මධජසසථවනය - මවකඳර

I  පනතයආර.ප.ඒ. සසර කමවර025325648

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අලවව අලවව ශ රවහල ම.ම.වදජවලය - අලවවI  පනතයආර.එම.ප.එසස. තලකරතන031672649

අලවව ශ රවහල ම.ම.වදජවලය-අලවව පවසදශය සලකම කවරයවලය - අලවවIII  පනතයඑන.එච.ඩ.ප. ගණරතන035834650
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයප.එච.ප. සසසනවරතන005174651

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයට.ඩ.එච.සක. ගණවරධන030814652

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නකවසරටය අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඒ.එම.ආර.ට.සක. අතපතත061864653

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නකවසරටයIII  පනතයඩ.ජ.ප.සක. ධරමසර065440654

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

II  පනතයප.එච.ජ.එන. සනරතජන001954655

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයප.සක.එසස. බනදල013751656

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවයI  පනතයඑසස.ඕ.ඒ.ඩ.එන.එසස. සමරසසසකර031074657

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණනගලI  පනතයඑච.එම.ඩබ.එන. සහසරත021281658

නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයඑසස.ඒ.සක.එසස. කමවර037688659

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණනගල කරණනගල ශකෂණ සරමහල - කරණනගලI  පනතයආර.එම.එසස.සක. රතනවයක041471660
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කරණනගල ශකෂණ සරමහල-කරණනගල නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයඊ.ජ.ස.සක. වසජතතග065129661

ව පරසයෂණ හව සතවරධන 

ආයතනය-බතලසගබඩ

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයඩබ.එම.බ.ප. කමවරහවම006054662

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය මලලවපටය ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

පවසදශය කවරයවලය - මලලවපටය

I  පනතයඒ.එල.ඒ.ඩ.ප. අයරවතගන007044663

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම ව පරසයෂණ හව සතවරධන ආයතනය - 

බතලසගබඩ

II  පනතයඒ.ජ.එම.එන. කමවර018412664

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටයI  පනතයඑල.ආර.එසස. මවරසතහ023673665

මලලවපටය ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

පවසදශය කවරයවලය-මලලවපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගමIII  පනතයඒ.එච.එන.ප. සමරසතහ038622666

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කවරයවලය-කරණනගල

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඑසස.එම.බ.අය.සක. සමරසකමන011345667

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණනගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයඅය.ප.අය. කමදන020692668

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණනගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයඩබ.ප. සජ. කවරයවසම025368669
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයසක.ඩ.එසස. ජයසසසන016486670

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණනගල

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයඒ.එම.ප.එන.සක. අසබසකමන020886671

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටයIII  පනතයවය.සක.එසස. ධරමවරධන058733672

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණනගල

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයප.එම.සක.එසස. ජයසනදර007793673

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණනගල

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයට.එම.ජ.එසස. කලතලක016317674

නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයසක.ඒ.ට. නලනත030686675

කවරමක වදජවලය-වවරයසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවරයසපබලI  පනතයවය.එම.එසස.ඩ.සක. කමවර018205676

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවරයසපබල කවරමක වදජවලය - වවරයසපබලIII  පනතයඩ.එම.එන.එම. දසවනවයක035365677

ව පරසයෂණ හව සතවරධන 

ආයතනය-බතලසගබඩ

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඑච.ඒ.ප.එම.ඒ. පයතලක011145678
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණනගල

ව පරසයෂණ හව සතවරධන ආයතනය - 

බතලසගබඩ

II  පනතයඑච.එම.එසස. සවවසලසපබල026334679

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවවතගමII  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඒ. කමවරසසසන009425680

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවවතගම සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයඑම.එසස. වසජසරය054865681

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවරයසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹනසපබළI  පනතයඑසස. ජයතතග017411682

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹනසපබළ පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවරයසපබලIII  පනතයඑන.සක.බ.ඊ.ආර.බ.සක. නරසතහ056079683

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

කවරමක වදහල - කලයවපටය-නසසගනහරIII  පනතයඑන.ඩබ. ජයසර004136684

කවරමක වදහල-කලයවපටය-නසසගනහර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

II  පනතයට.එම.ඒ. සතනනසකමන032756685

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවරමමලI  පනතයඩ.එම.එල.ආර.සක. දසනවයක014743686

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවරමමල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

I  පනතයඑම.ආර.එල. එදරසතහ033662687
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-මහව සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහවIII  පනතයබ.එම.ආර. බවලසරය053277688

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මහවIII  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස. වනනනවයක055723689

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

III  පනතයඊ.එම.එසස. ඒකනවයක057133690

සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඩ.එසස.ප. පයදවස057281691

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මලලවපටයII  පනතයප.එසස.එම. සගබපලලව009475692

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මලලවපටය දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඅය.එම.එසස. වරසරය054135693

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල තවකෂණ වදජවලය - කරණනගලI  පනතයඒ.එච.ස.සක. අලගම009462694

තවකෂණ වදජවලය-කරණනගල වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණනගල

III  පනතයඩ.ට.ඒ.එසස.ප. දසවනවයක014392695

වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලII  පනතයඑම.ඩ.සජ.එසස. කලතලක024977696
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණනගල සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඅය.ඩ.එන.එසස. ඉඟරවතත003453697

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමවI  පනතයසජ. චනසදසසකර003748698

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඑම.ජ.එසස. ජයමවනන034866699

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයසක.ව.එසස. කරණවරතන056799700

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලII  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වගලත003351701

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගමI  පනතයආර.ඒ. කසමසල007332702

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයසජ.එම.එසස. පයතගන057267703

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රදගමI  පනතයඑන.එසස. බණඩවරනවයක011908704

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රදගම දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලI  පනතයආර.එම.ඒ.එසස.සක. රණසතහ027011705
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරණනගල සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඑම.ජ.අය.එසස. ඒකනවයක010236706

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරණනගලII  පනතයසජ.ඒ.එසස. ජයරතන019536707

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කරණනගල

කකෂකරම වදජවලය - වවරයසපබලI  පනතයඑම.එච.බ.එසස. සදමසණසක021569708

කකෂකරම වදජවලය-වවරයසපබල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයප.ඩබ.එල. තරතගන044376709

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වවරයසපබල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

නකවසරටය

II  පනතයඩබ.ඒ. සරයලතව017566710

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-නකවසරටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වවරයසපබලIII  පනතයආර.ජ.සජ. ජයරතන062350711

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බතගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

පඩවසසනවර(නසසගනහර)

II  පනතයඩබ.එම.ය.එසස. වවසල026295712

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-පඩවසසනවර(නසසගනහර)

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බතගරයIII  පනතයඩ.ට.ඒ.එල. දසවනවයක037868713

වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණනගල

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයඑම.එෆස.එල. සලමයව005121714
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණනගල

II  පනතයසක.එම. සපසමතලක005902715

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලI  පනතයඊ.එම.එම.සක. ඒකනවයක023554716

කවරමක වදහල-කලයවපටය-නසසගනහර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලයවපටය-නසසගනහර

II  පනතයඑල.සක. අසනමජව032498717

සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලයවපටය-නසසගනහර

කවරමක වදහල - කලයවපටය-නසසගනහරI  පනතයආර.ඩ.එසස. රනසසගලල042229718

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කරණනගලI  පනතයඒ.එම.ය. ගණවරධන016744719

දසසතක කමකර කවරයවලය-කරණනගල කරණනගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉතජසනර කවරයවලය - කරණනගල

I  පනතයඑල.ට.එච. සපසරරව020103720

කරණනගල දසස: කරමවනතශවලව පරකෂක 

ඉතජසනර කවරයවලය-කරණනගල

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයබ.ප.ස.සක. සසවරණලතව021195721

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයබ.එම.ආර. අමරසසසකර009586722

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-කරණනගල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමවI  පනතයප.ඩබ.ඩබ. පතරවජ024968723
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ/මහමවයව බවලකව වදජවලය - මහනවරI  පනතයඑසස. නවනවයකකවර021797724

මහ/මහමවයව බවලකව වදජවලය-මහනවර සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සපරවසදණය

II  පනතයඩ.එම.ඩබ. සසභමජ කමවර025312725

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයඑන.එම.සක.ප. අසබරතන030899726

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

I  පනතයඊ.එම.අය.එසස.ඩ.සක. ඒකනවයක006881727

මහ/මහමවයව බවලකව වදජවලය-මහනවර සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

මහනවර

II  පනතයඑසස.ප. මහසගදර012273728

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මහ/මහමවයව බවලකව වදජවලය - මහනවරII  පනතයට.ජ.ය.ඩබ.සක. සපසමරතන013458729

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-මහනවර

ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III  පනතයඒ.ස.ආර. සරමෂවන029091730

දසසතක සලකම කවරයවලය-කරණනගල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉබබවගමවI  පනතයට.ප.එසස. පනවනද009268731

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉබබවගමව දසසතක සලකම කවරයවලය - කරණනගලIII  පනතයඑම.ඩබ.එසස. සතජවන038733732
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයඊ.ජ.එසස.එල. දසවනවයක012706733

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයසක.ජ.ට. දලරකෂ021426734

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසනII  පනතයඩබ.එසස.සක. මවලගමමන022704735

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-මහනවර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඑසස.ඩබ. රතනවයක025338736

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - මහනවරI  පනතයස.එල. අලහසකමන032282737

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-මහනවර මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර

I  පනතයඩබ.ඒ.එම. වකමසතහ017171738

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

තවකෂණ වදජවලය - මහනවරI  පනතයඑසස.ඒ.එන.එම. සසසනවරතන021911739

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-මහනවර සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඩබ.ඩ.එම. අයරන023492740

තවකෂණ වදජවලය-මහනවර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඑම. මඩවල025782741

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයඒ.එන. රණවර034546742
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

III  පනතයආර.ඩබ.එම.ඩ.එල.බ. රවජපකෂ056265743

මහ/අනරදධ කමවර වදජවලය-නවවලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - අඹගමව 

සකමරසළස

I  පනතයඑම.ප.ඒ.එල. පරසස017386744

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අඹගමව 

සකමරසළස

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස

I  පනතයඩබ.එම.එසස.ඩබ. හලගලල031604745

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

මහ/අනරදධ කමවර වදජවලය - නවවලපටයII  පනතයඑච.ඒ.ස.එන. තලකරතන032257746

මහ/අනරදධ කමවර වදජවලය-නවවලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස

I  පනතයසජ.ඒ.ප.එච. වරවරධන019476747

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

මහ/අනරදධ කමවර වදජවලය - නවවලපටයIII  පනතයඩ.එම.ඒ. සපසමතලක043510748

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහනවර දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයආර.එම.සක. රතනවයක020316749

මහනවර දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-මහනවර

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර

I  පනතයඒ.එම. අසබසතහ බණඩව020907750

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයඩ.ය. සහබනද034601751
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සතලසදණය

II  පනතයඩබ.ජ.ප.සක. තලක බණඩවර002077752

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සතලසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබරI  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එසස. ගණතලක020208753

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයඩ.එම.ස.එන.සක. රතනවයක003120754

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

II  පනතයඩබ.එම.ස.එසස.ඩ. වනසතහ006786755

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයආර.ඒ.එසස. සපසමතලක022349756

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මහනවර

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

III  පනතයඊ.ජ.ඒ.එන. කරණවරතන054156757

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයස.එන. ගණසසසකර004678758

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය-මහනවර නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයසක.ජ.ජ.ප.එම. රවජපකෂ019157759

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-මහනවර සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

III  පනතයඑසස.එම. ගලසහසනසග061349760
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-කණඩසවසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබරI  පනතයඩ.ඩබ. සහටටආරචච014888761

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කණඩසවසල

I  පනතයඩ.එම. පතචකමවරහවම025668762

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවරසසපතතව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසනI  පනතයඑන.ජ.අය.ඩබ.සක. ජයසතහ009092763

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III  පනතයඑසස.ඩබ.එම.අය.සක.එසස. 

වකමසතහ
034095764

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවරසසපතතවII  පනතයඑෆස.ආර. ෆවරක041268765

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩනවර සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

II  පනතයඑසස.එච.ඒ. සසවරණපවල008643766

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩනවරIII  පනතයට.ජ.අය.එම. සපසරරව045426767

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සපරවසදණය

I  පනතයස.ජ.ස.ප. ගණසසසකර005867768

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබරI  පනතයජ.ආර.එම. රතනවයක024058769
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

III  පනතයජ.ආර.එල.අය. ගමලත032406770

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මහනවර මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - මහනවර

II  පනතයඩ.එම. කරපප010343771

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

II  පනතයඑච.එම.එච. සහසරත015161772

මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

I  පනතයව.එසස. වසජවරධන017313773

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයඑච.ආර.ප.එම. රනසකබත049308774

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හවරසසපතතව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තමපසනIII  පනතයඒ.ජ. හලඩව කලජවන006067775

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තමපසන සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඑච.බ.එන.ස. වරතතග017113776

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - හවරසසපතතවIII  පනතයසක.ආර.එන.ට.බ. සකබසසවතත045746777

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර මහ සරමහල - මහනවරI  පනතයඩබ.එම.ඩබ. වලසනදර008340778
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර

I  පනතයය.ආර.අය.සක. මදවතත016042779

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-මහනවර සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව - සපරවසදණය

II  පනතයඩබ.ජ.ඒ. ජයසසසන019524780

මහ සරමහල-මහනවර නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - මහනවරI  පනතයඊ.ඒ.එච.අය. එදරසතහ022079781

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඒ.එම.ඒ.සක. අමරතතග034028782

සතතව නෂසපවදන හව සසභඛජ 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර

III  පනතයට.එම.එන.එසස. කමවරහවම046947783

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරණ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයට.ට. දනපරන021413784

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයඒ.එම.ය.ස.ප. වරණසරය045694785

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරණIII  පනතයඩබ.ව.ස.සක. රතනසසසන056631786

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

II  පනතයආර.එම.අය.එම.එම. රතනවයක018855787

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර

III  පනතයඑම.ජ.එන. වරසතහ039291788
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

II  පනතයබ.එම. අමතව කමවර039874789

කමකර වනශස චය 

සභවව-නවවලපටය-නවවලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවවලපටය - 

පසසබවසග සකමරසළස

II  පනතයසජ.ඒ.ඩ.එල. නනදසසසන008502790

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-නවවලපටය-පසසබවසග සකමරසළස

කමකර වනශස චය සභවව-නවවලපටය - 

නවවලපටය

I  පනතයසක.ජ. චවමල පයතගව013700791

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සතලසදණය

III  පනතයඑසස.බ.එම.අය.ඩ. කමවර030820792

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සතලසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබරIII  පනතයප.ඒ.එසස.සක. පලහවඩන061541793

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මසණකහනන පවසදශය සලකම කවරයවලය - උඩදමබරI  පනතයඑසස. සදදක031000794

පවසදශය සලකම කවරයවලය-උඩදමබර සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සතලසදණය

III  පනතයඊ.ස. අසබරතන045840795

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සතලසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

මසණකහනන

III  පනතයවය.එම.එන.ජ. පණඩතරතන056947796

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර

I  පනතයබ.ඩබ.ආර. මයරලතව010339797
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

III  පනතයසක.ජ.එන. සසසනවධර034950798

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයඒ.එච.එන.ඒ.එම.ආර.ඒ.ඩබ.ඒ.අය.

සක. ඇරවවවසවල
062090799

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මසදදමබර මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - මහනවර

II  පනතයඑච.ආර.එසස. රමජකවනත001823800

අපනයන කකෂකරම 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපරවසදණය

I  පනතයඑච.එම.අය.ඒ.සක. සහසරත008757801

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපරවසදණය

ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

පළමතලවව

I  පනතයආර.එම.ඒ.සක. රනසදණය027172802

මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III  පනතයට. වකමතතග055054803

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-පළමතලවව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මසදදමබරIII  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරසකමන059425804

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මහනවර

I  පනතයඑන.එම.ඩ.එම. නවරතන012129805

දසසතක සලකම කවරයවලය-මහනවර මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කවරයවලය - මහනවර

III  පනතයඑච.එම.එන.ආර. සහසරත034800806

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මහනවර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයඩබ.ප.අය.ඒ. සපසරරව053621807
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසව ගණම තසපසල කවරයවලය-මහනවර බජ පරකෂණ රසවයනවගවරය - සපරවසදණයI  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස.සක. වසජසකමන031154808

බජ පරකෂණ රසවයනවගවරය-සපරවසදණය දසව ගණම තසපසල කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ඩ.සක. සමරවකම040539809

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටනවරII  පනතයඑසස.එල.ආර.එච.එසස. කමවර018329810

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයIII  පනතයඩ.එම.ට.බ. දසනවයක061124811

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඒ.එම.සජ. අතතනවයක020946812

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයI  පනතයසක.ආර. දලරකෂ021463813

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපරවසදණය

II  පනතයඑච.එම.ඩ. කමවර025892814

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර

III  පනතයඑසස.ය. සදරශන044465815

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-සදබළව - ගමසපබල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදබළව - 

ගමසපබල

I  පනතයඊ.බ.එම.ආර. ඒකනවයක014749816
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබළව - 

ගමසපබල

ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

සදබළව - ගමසපබල

I  පනතයඑම.එම.ආර. නනදන024020817

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපරවසදණය

II  පනතයඩ.ප.එන.ඩ. අමරසසසන024615818

සපරවසදණය ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර

III  පනතයඑම.ඒ.ස. නෆසලව047144819

මහ/පෂසපදවන බවලකව වදජවලය-මහනවර කකෂකරම සදපවරතසමනතව - සපරවසදණයII  පනතයසක.ස.ඩ. සකබතලවවල003984820

කකෂකරම සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය මහ/පෂසපදවන බවලකව වදජවලය - මහනවරIII  පනතයඩබ.ජ.ආර.ප. වසජසතහ045703821

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටනවර මහ/කරබතකඹර සසවරණසජමත මහව 

වදජවලය - මහනවර

II  පනතයආර.ප.ඩ.එසස.එම. වමලසරය014724822

මහ/කරබතකඹර සසවරණසජමත මහව 

වදජවලය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - යටනවරIII  පනතයඊ.ඒ.ඩ. පෂසපලතව033193823

ජවතක උදභද උදජවන 

සදපවරතසමනතව-සපරවසදණය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදබළව - 

ගමසපබල

I  පනතයඩ.එල.ස. සරමහන002800824

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබළව - 

ගමසපබල

ජවතක උදභද උදජවන සදපවරතසමනතව - 

සපරවසදණය

III  පනතයඑම.එසස.ප. පනවනද061047825
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මහනවර මහනවර උතර දසසතක කමකර කවරයවලය 

- මහනවර

III  පනතයඑච.එම.එසස.එම.බ. අසබසතහ008533826

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-මහනවර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මහනවරIII  පනතයසක.ඒ.ඒ. ජයලත014487827

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මහනවර මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගනසනමරව

III  පනතයඑන. රසමෂස048011828

මධජම පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගනසනමරව

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මහනවරI  පනතයආර.එම.එම.ට. රතනසරය050484829

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මහනවර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත 

සතර හව ඟඟවට සකමරසළස - මහනවර

II  පනතයඊ.එම.ස.එම. ඒකනවයක009061830

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩවත සතර 

හව ඟඟවට සකමරසළස-මහනවර

දසව වන නළධවර කවරයවලය - මහනවරII  පනතයඑසස.ප.සක. කනටවල018731831

කනගලල මහසරමහල-කනගලල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

කනගලල

I  පනතයබ.ය.සක.එම. ගණවරධන020066832

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනගලල කනගලල මහසරමහල - කනගලලIII  පනතයජ.ආර.ස.එසස. කමවර038782833

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-කනගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනගලලIII  පනතයඩබ.ජ.ඒ.ජ. ධනපවල056690834
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවරමක වදජවලය-වරකවසපබල සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

අතතනගලල

I  පනතයඑම.ඒ.ආර.ස. වසජරතන029233835

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-අතතනගලල

කවරමක වදජවලය - වරකවසපබලI  පනතයසක.ට. නලමණ029769836

කමකර කවරයවලය-වරකවසපබල කවරමක වදජවලය - වරකවසපබලIII  පනතයට. ෂනමගදවසස006264837

හවපටගම ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-මරගම

කමකර කවරයවලය - වරකවසපබලI  පනතයඩබ.ඒ.එසස.සක. ගණවරධන011514838

කවරමක වදජවලය-වරකවසපබල හවපටගම ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

මරගම

I  පනතයඑච.ඩ.සක. කමවර018141839

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවලපටයII  පනතයඩ.එම.සක.එන.සජ. කමවර005910840

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපබලI  පනතයප. ජයවර006442841

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - මරගමIII  පනතයසජ.ඒ.ඩ.සජ.එසස. ජයසතහ056702842

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහඕවට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

යටයනසතබට

I  පනතයසජ.ඒ.එන. පෂසපලතව005255843
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යටයනසතබට සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අවසසසවසවලලI  පනතයඩ.අය. ගණදවස018732844

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අවසසසවසවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහඕවටI  පනතයප.ඩබ.ස.ප. උබයසතහ033317845

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන කනගලල මහසරමහල - කනගලලI  පනතයඑච.ජ. නමල චනදදවස003135846

පනනවල අල අනවථවගවරය-රඹකකන පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකනII  පනතයසක.එම.ය.ස. බණඩවර007408847

කනගලල මහසරමහල-කනගලල නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - කනගලලI  පනතයසක.ප.එන.ප. සපසරරව012698848

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-කනගලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කනගලල

I  පනතයඑම.ප.ආර. කලතලක025079849

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කනගලල

පනනවල අල අනවථවගවරය - රඹකකනII  පනතයආර.ආර.ආර. ජයනත038605850

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-කනගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකනIII  පනතයඒ.ඩ.එන. කමවරසතහ018502851

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

කනගලල

II  පනතයඩබ.එල.ජ.ඩබ.එසස. සමරතතග038706852
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කනගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනගලලI  පනතයඑම.ප.සක. මසදණය032722853

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනගලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කනගලල

II  පනතයජ.ජ.ආර.එසස. කමවර038630854

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහඕවට නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - කනගලලIII  පනතයව.සක. වමලසරය006829855

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහඕවටI  පනතයජ.ඒ.එසස.සක. කරණවරතන025017856

කනගලල මහසරමහල-කනගලල නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - කනගලලI  පනතයආර.ජ.එම.එසස. ජයලත014952857

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනගලලI  පනතයසක. දසවපතසග021508858

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනගලල කනගලල මහසරමහල - කනගලලI  පනතයඑම.ඒ.ආර. කමවර024987859

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - කනගලලIII  පනතයඑන.එසස.එසස. වකමරතන032815860

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවI  පනතයට.ඒ.එම. කමවර036453861
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අරනවයක දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - කනගලලI  පනතයප.එච.ඒ.අය. වරකවනත031066862

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - අරනවයකII  පනතයඩ.ඩබ.එන. සපසමතලක033764863

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව දසසතක සලකම කවරයවලය - කනගලලII  පනතයසක.සක.ඒ. සතජව කමවර022709864

දසසතක සලකම කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවII  පනතයබ.එම.එන.එසස. බවලසරය024225865

දසසතක සලකම කවරයවලය-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - රඹකකනI  පනතයඑච.ඒ.ට. හපආරචච021638866

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රඹකකන දසසතක සලකම කවරයවලය - කනගලලIII  පනතයප.එසස.අය. රතනවර048021867

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකවසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගලගමවII  පනතයජ.සක.අය.එන. ගජනවයක010354868

කවරමක වදහල-කනගලල කමකර කවරයවලය - වරකවසපබලI  පනතයජ.ආර.ඒ. පතමණ024405869

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගලගමව දසසතක කමකර කවරයවලය - කනගලලII  පනතයඑම.ජ.ඒ. පයදරශන025893870
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-කනගලල කවරමක වදහල - කනගලලII  පනතයප.ආර.ඒ.ඩ.ස. රණබවහ කමවර029447871

කමකර කවරයවලය-වරකවසපබල පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකවසපබලIII  පනතයඒ.ඒ.එච. මදරසර034205872

කනගලල මහසරමහල-කනගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනගලලII  පනතයසජ.ඒ.ස.ඩ. කරණවරතන017050873

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනගලල නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - කනගලලI  පනතයඑල.ආර.සක.එල. මසණසක023375874

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-කනගලල කනගලල මහසරමහල - කනගලලII  පනතයඑන.බ. ජයරතන041818875

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදහඕවට සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

හතවසලල

I  පනතයප.ආර.ඩ.සජ. සපබලගමපල015557876

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-හතවසලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදහඕවටIII  පනතයසක.ඩ.එන. මධමවල055213877

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කනගලල

දසසතක කමකර කවරයවලය - කනගලලII  පනතයඕ.ආර. සගබඩකඹර007142878

දසසතක කමකර කවරයවලය-කනගලල රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කනගලල

III  පනතයඑල.ආර.ඩ.එසස. ආරයසසසන045476879
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කනගලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

බලතසකබහපටය

I  පනතයආර.ප. රමජව ලවලන මසණසක023713880

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-බලතසකබහපටය

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කනගලල

II  පනතයඑම.ඩ.එම.ප.එසස. දලරකෂ038558881

සබරගමව පළවත නසයමජජ තසපසලපත 

කවරයවලය-රතනපර

කමකර වනශස චය සභවව - රතනපරII  පනතයසක.ඩ.එන.සක. සසසනවරතන010739882

කමකර වනශස චය සභවව-රතනපර පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල

I  පනතයබ.වය. සකබඩතවකක011080883

පවසදශය පරවවදජව 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමI  පනතයආර.ඒ.ස. ජයනතව024353884

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහසලයසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවටIII  පනතයඑසස.එච. නලනත034875885

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට සබරගමව පළවත නසයමජජ තසපසලපත 

කවරයවලය - රතනපර

III  පනතයඩ.ස.ප. වරරතන047521886

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

III  පනතයආර.ඩ. රතජන065043887

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයආර.ඩ.සජ. මසණසක003719888

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - රතනපර

II  පනතයසක.ජ.එච. සපසරරව018899889
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-සහමමවගම

සහමමවගම මහනද රවජපකෂ ජවතක පවසල 

- සහමමවගම

I  පනතයඩබ.එම.සජ.ප. සසනවරතන024785890

පවසදශය පරවවදජව 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

සහමමවගම

II  පනතයඑච.ඩ.ස.ට.ප. කමවර032831891

සහමමවගම මහනද රවජපකෂ ජවතක 

පවසල-සහමමවගම

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

II  පනතයස.එසස. මදනසකබටව041489892

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල

III  පනතයආර.එච.ඩ.එසස. ගලසගදර061740893

දසසතක  දවනසගම සතවරධන 

කවරයවලය-රතනපර

රතනපර දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයසක.සක.අය. බණඩවර020087894

රතනපර දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-රතනපර

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - රතනපරII  පනතයසක.ඒ.ඩ.එම. චනදසර023259895

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-රතනපර දසසතක  දවනසගම සතවරධන කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ශයවකවනත030994896

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපරI  පනතයබ.ව. මලලකව017967897

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර ර/සමන බවලකව වදජවලය - රතනපරI  පනතයඑම.ඒ. සභවෂණ040970898

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසලමඩලල දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරI  පනතයප.එම. ආරයසසසන054851899
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ර/සමන බවලකව වදජවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසලමඩලලIII  පනතයඑන.එන.එච. කමවර056049900

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මහරගම වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ප.එල.එන. අපපහවම005143901

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහසලයසගබඩ සතවවක මධජ මහව වදහල - හතවසලලI  පනතයඑම.එන. තරතගන010095902

පවසදශය පරවවදජව 

කවරයවලය-අවසසසවසවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මහරගමI  පනතයසක.ඩ.එච. තලකරතන011168903

සතවවක මධජ මහව වදහල-හතවසලල පවසදශය පරවවදජව කවරයවලය - 

අවසසසවසවලල

I  පනතයබ.එන.ඩබ.එම.සජ. කවනතමත026029904

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

II  පනතයඑම.ඒ.ඩබ.ඩබ. ව සජරතන032805905

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයප.ජ.ස. මදෂවන043272906

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07I  පනතයඑන.එච. ඉෆසතකවර046972907

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

ර/ඇහසලයසගබඩ ම.ම.වදජවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

III  පනතයඒ.එම.ආර.ජ.ප. ජයසතහ029832908

කකෂකරම වදජවලය කරපතච-කරවට සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර

III  පනතයආර.ඒ.ස. සපසමවතශ029922909
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ර/ඇහසලයසගබඩ 

ම.ම.වදජවලය-ඇහසලයසගබඩ

කකෂකරම වදජවලය කරපතච - කරවටII  පනතයඑල.ඒ.ඒ. පයදරශන032073910

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇඹලපටය උඩවලව ඇතඅතර සසවන - උඩවලවI  පනතයය.එම.එම.ඩ.බ. උකවතත022143911

නවයකතව සතවරධන ජවතක 

මධජසසථවනය-ඇඹලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇඹලපටයIII  පනතයආර.එම.ජ.එසස.සක. රවමනවයක033338912

කමකර කවරයලය-ඇඹලපටය නවයකතව සතවරධන ජවතක මධජසසථවනය - 

ඇඹලපටය

II  පනතයඑච.එම.ස.එන. කමවර044872913

උඩවලව ඇතඅතර සසවන-උඩවලව කමකර කවරයලය - ඇඹලපටයIII  පනතයඑසස.එන. සසසනවධර053069914

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉඹලසප පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලතසගබඩII  පනතයඒ.ඩබ.එසස.එසස.සක.ආර. 

අලගයවනන
008328915

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලතසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉඹලසපI  පනතයඑම.සජ.එල. සපසමචනද020456916

දසව වන නළධවර කවරයවලය-රතනපර ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

රතනපර

III  පනතයජ.බ.සක. පයදරශන015895917

සබභදධ කටයත  කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයසක.ඒ.එම. ජයවර041478918
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයඑම.බ. පයදරශන046958919

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-රතනපර

සබභදධ කටයත  කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයඩ.එල.ස. සභවෂණ058463920

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයජ.ඒ.එසස. පයතගන003180921

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-රතනපර

කලවප  නසයමජජ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය - රතනපර

II  පනතයඊ.ජ.එච. කලසසසන005402922

කලවප  නසයමජජ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය-රතනපර

දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරI  පනතයව.එසස. සහසවවවසසනත021926923

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

රතනපර

II  පනතයඒ.ඩ.ඩ. ජයනත006309924

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයඑසස.ආර. අසබසසසකර037000925

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසලමඩලල සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර

III  පනතයඑම.ඩබ.ය. ධරමදවස049245926

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසලමඩලලIII  පනතයආර.ජ.එම.එච. කලරතන056888927
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසලමඩලලII  පනතයඒ.සජ.ඩබ.ආර. ජයවරධන015784928

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසලමඩලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතතIII  පනතයබ.එල.ස.එල. බලපටය046230929

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - 

රතනපර

III  පනතයඕ.ව. වජයරතන028055930

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-රතනපර අපනයන කකෂකරම දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර

II  පනතයඑච.ස.සක. සපසරරව043995931

පවසදශය මනනසදමර 

කවරයවලය-පසලමඩලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇඹලපටයII  පනතයඑල.ජ.බ. ඉනදවන008910932

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කහවතත දසසතක කමකර කවරයවලය - පසලමඩලලI  පනතයඩබ.ඩ.සක. ද සලවව017463933

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇඹලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කහවතතI  පනතයඑම.එච.ඩබ.එසස. සරතතග024208934

දසසතක කමකර කවරයවලය-පසලමඩලල පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

පසලමඩලල

III  පනතයඑච.ට.එසස.ඩ. මතවතත042259935

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - රතනපරII  පනතයජ.ජ.එන.එන. පයදරශන041278936
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයට.ආර.එල. කමවර053265937

කමකර කවරයවලය-කහවතත දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයඒ.ජ.ඩ.ඒ. ගණසසසන032867938

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර කමකර කවරයවලය - කහවතතII  පනතයට.එසස.එන. කහතගමසග064030939

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයජ.එම.ආර. පයදරශන011122940

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරI  පනතයඩබ.ජ.ට.ඩ. වරසසසකර028239941

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-රතනපර

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

රතනපර

I  පනතයඑන.එසස. වනගතතග020528942

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-රතනපර

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - රතනපර

II  පනතයට.එම.එසස.ඒ. ද සලවව025376943

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-රතනපර

කලවප  නසයමජජ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය - රතනපර

II  පනතයඑච.ජ.ප. පයතකව016010944

කලවප  නසයමජජ වන සතරකෂණ 

කවරයවලය-රතනපර

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

රතනපර

II  පනතයසජ.ආර. මවධව046621945
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරවට දසසතක සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයඑම.ඩ.ඒ.සක. සසසනවරතන012997946

දසසතක සලකම කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරවටI  පනතයප.ආර. වජයලතව037818947

දසසතක කමකර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයජ.ඩබ.එම. නලමන040902948

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර දසසතක කමකර කවරයවලය - රතනපරIII  පනතයඩබ.එම.එම.ප.ස. වසනමදජව047543949

පවසදශය සලකම කවරයවලය-රතනපර දසව වන නළධවර කවරයවලය - රතනපරII  පනතයඑසස.ඒ.එන.එල. සලවතර007498950

දසව වන නළධවර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - රතනපරII  පනතයබ.එන. අසබදර032965951

කවරමක වදහල-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - තතගලලII  පනතයආර.එච.ජ.ඩබ.ය.ප.සක. රඹකකන006703952
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑච.ජ.එම. ඉඳමන006974953
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

හමබනසතබට මහසරමහල - හමබනසතබටI  පනතයඩබ.ප. සනල024916954
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

මසද සකබළඹ දසසතක කමකර කවරයවලය - 

සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ජ.එන.එසස. රවජපකෂ025988955
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තතගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

I  පනතයඑච.ට.ජ. සතජවන030932956
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

හමබනසතබට මහසරමහල-හමබනසතබට දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතබටII  පනතයඑල.ය. ගමසහසවව032089957
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

මසද සකබළඹ දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

කවරමක වදහල - සබලඅතතIII  පනතයසජ.එච.ඩ.එන. සරණකව053076958
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

ව පරසයෂණ සසථවනය-අමබලනසතබට මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඩබ.ඒ.සක.සජ. සසදසසනව009626959

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සකබසලබනනවව

I  පනතයප.ඒ.එසස.එල. සපසරරව011652960

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-සකබසලබනනවව

ශ ලතකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගබඩවතත

III  පනතයසක.එන.එසස. තසසසරව033838961

ශ ලතකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගබඩවතත

ව පරසයෂණ සසථවනය - අමබලනසතබටIII  පනතයඑච. සක.ස. තකෂලව056881962

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවවහන හව සවල ගවනසසසවව අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 10

I  පනතයආර.ඒ.ආර.ස. රණතතග012425963

පවවහන හව සවල ගවනසසසවව 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ව.එන.ප. කරණවසසසන017029964
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රතනවවල බවලකව වදජවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයආර.සක.ප.ඒ.සක. රවමනවයක023349965

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකසටයI  පනතයප.ඒ. කලජවණසර028072966

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන රතනවවල බවලකව වදජවලය - ගමපහIII  පනතයසජ.එන. පයතගන049118967

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකසටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවනIII  පනතයප.ජ.එසස.ඩ. සදවසසරනද061850968

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතතIII  පනතයබ.ප.ඒ. දසවනවයක061901969

සරවබද අධකවර කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයආර.එම. ජයතලක008951970

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

තකසසසර කවරයවලය - බදලලI  පනතයඑම.ආර.ඒ. කමවර018188971

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හමබනසතබට

II  පනතයඑච.ජ.ස. මවලන015448972

හමබනසතබට දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-හමබනසතබට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතබට

I  පනතයඑල.එච.එන. තරතගන031653973

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට හමබනසතබට දසසතක මසතවරණ කවරයවලය 

- හමබනසතබට

III  පනතයප.සක.එම. දසවනවයක034403974
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කහඳවව රජසය සසපයම 

මධජසසථවනය-හමබනසතබට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

I  පනතයඑම.ඒ.එසස. පයනත014385975

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

කහඳවව රජසය සසපයම මධජසසථවනය - 

හමබනසතබට

III  පනතයජ. දපවතගන034306976

මවෂ සහ සතල සභමග පරසයෂණ හව 

සතවරධන 

මධජසසථවනය-අගණසකබළපසලසසසස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකසටයI  පනතයඑච.ඒ. සමරනවයක030546977

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකසටය මවෂ සහ සතල සභමග පරසයෂණ හව 

සතවරධන මධජසසථවනය - 

අගණසකබළපසලසසසස

II  පනතයඒ.ඩබ.එසස. දලහවන031887978

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට උදභද උදජවනය - හමබනසතබටIII  පනතයසක.එච.ආර. නසරමෂකව032772979

උදභද උදජවනය-හමබනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයඑල.ඩබ. නදෂව062272980

දසසතක ධවර කවරයවලය-තතගලල දසසතක කමකර කවරයවලය - හමබනසතබටI  පනතයඅය.ප. චනදවවත014609981

දසසතක කමකර කවරයවලය-හමබනසතබට දසසතක ධවර කවරයවලය - තතගලලII  පනතයසජ.එසස. කවනතලතව044830982

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතබට

හ/තතගලල පරම වදජවලය - තතගලලII  පනතයඑල.ප.සක. වසනත026231983
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

හ/තතගලල පරම වදජවලය-තතගලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයඑල.සජ. දසවනවයක034920984

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකසටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවනII  පනතයඑච.ප.ඩ. වරසතහ008250985

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකසටයII  පනතයබ.එල.ආර. මතජල033497986

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

හමබනසතබට

I  පනතයඑසස. වරසතහ017163987

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-හමබනසතබට

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලIII  පනතයඩබ.ඩ. අනදවහසනනද036034988

දසසතක ධවර කවරයවලය-තතගලල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලI  පනතයඑම.සක. නයනවනනද022528989

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල දසසතක ධවර කවරයවලය - තතගලලI  පනතයඑසස.ඩබ. රතනවයක022845990

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල දසසතක කමකර කවරයවලය - හමබනසතබටI  පනතයබ.ඒ. චවනදන පදපකව024175991

දසසතක කමකර කවරයවලය-හමබනසතබට සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලI  පනතයය.ප. වසජතතග041730992
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතබට

I  පනතයඑල.ප. චමනදව022960993

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතබට

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලIII  පනතයඑල.එච.ආර. චවමර057131994

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතබට

I  පනතයඑම.සජ.ඒ. මධෂවන015410995

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතබට

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලIII  පනතයඑච.සක.එසස. කමදන055652996

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයබ.ජ.එන. කසන015980997

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-හමබනසතබට

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලIII  පනතයආර.ඩබ.ඒ.ට.සක. සසවවනද056060998

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසසසමහවරවම නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

  සදබරවසව

II  පනතයසක.ඒ.එන. පයදරශන013482999

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-  සදබරවසව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

I  පනතයප. කරණවරතන0253211,000

හ/තතගලල බවලකව වදජවලය-තතගලල දසසතක කමකර කවරයවලය - හමබනසතබටIII  පනතයඑසස.ස. වසජසතහ0044711,001
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-හමබනසතබට හ/තතගලල බවලකව වදජවලය - තතගලලII  පනතයඑම.එම.එන.ඩ. වජයරතන0410641,002

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-වරකසටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕසකසවලI  පනතයඑච.එසස.ස.එන. සමනත0212921,003

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕසකසවල වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - වරකසටයI  පනතයඩබ.ප.එසස. කලතතග0251091,004

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

උදභද උදජවනය - හමබනසතබටII  පනතයප.එසස.ස.එසස. සරම0384941,005

උදභද උදජවනය-හමබනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

III  පනතයඑම.එන. වසජසසසකර0564381,006

කකෂකරම වදජවලය-අගණසකබළපසලසසසස පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

II  පනතයඑච.ජ. මලලකව0118841,007

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

කකෂකරම වදජවලය - අගණසකබළපසලසසසසII  පනතයසක.එච.සක. පයතගකව0158561,008

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - තතගලලII  පනතයඒ.ජ. ධමමකව0167921,009

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තතගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතතIII  පනතයජ.ව.අය.එල. ඩයසස0448121,010
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබලඅතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

I  පනතයය.ස. පයතගන0027751,011

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබලඅතතIII  පනතයස.එච. ඒකනවයක0533631,012

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තතගලල දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතබටII  පනතයසක.ඒ.ට. දලහවන0163791,013

හමබනසතබට මහසරමහල-හමබනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතබට

II  පනතයඑසස. සකබඩපපල0229421,014

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට හමබනසතබට මහසරමහල - හමබනසතබටIII  පනතයසක.ඒ.ඩ. පයදරශන0595811,015

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතබට සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තතගලලIII  පනතයඑම.එච.බ.ප. හසන0678961,016

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තතගලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඕසකසවලI  පනතයප.බ.ප. ශවනත0246661,017

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඕසකසවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - තතගලලII  පනතයඑම.එච.වය. සසනමජව0267451,018

දසසතක සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

I  පනතයඒ.ඒ.එෆස. නතමයව0071791,019
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තසසසමහවරවම නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

  සදබරවසව

III  පනතයසජ.ඊ.ආර. සසරන0443581,020

නසයමජජ ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-  සදබරවසව

දසසතක සලකම කවරයවලය - හමබනසතබටIII  පනතයඑල.සක.ය. සතජවන0702851,021

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වරකසටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවවනI  පනතයඩබ.ඩබ.ඒ. පදමණ0052641,022

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවවන පවසදශය සලකම කවරයවලය - වරකසටයIII  පනතයසක.ජ. නවලන0270881,023

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහසලයසගබඩ සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය - රතනපර

I  පනතයඩබ.එසස.එසස. ගණරතන0042371,024

සබරගමව පළවත නසයමජජ සරසවයර 

ජනරවල කවරයවලය-රතනපර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

II  පනතයඑන.ඩ.ඩබ.ප. නවවලසග0079251,025

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ගමපහ

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑච.ඒ.එම.අය.ඩ. සහටටආරචච0212751,026

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඩබ.එම.එසස.එන. කමවරහවම0372941,027

කමකර කවරයවලය-සමබරවක සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ගමපහ

III  පනතයඑච.එල.ඩ. නශවනත0572351,028
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 කමකර කවරයවලය - සමබරවකIII  පනතයඑම.එච.එසස. අනරදදමව0616671,029

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලගම සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මවතර

I  පනතය සජ.ප.එසස. නනදන0096211,030
සසථවන මවරව 2018/03/19 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තහසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලගමI  පනතයඑසස. සසසනවරතන0474771,031
සසථවන මවරව 2018/03/19 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - තහසගබඩIII  පනතයසක.එසස. වදවනපතරණ0549701,032
සසථවන මවරව 2018/03/19 

දන සට කයවතමකය

දසව වන නළධවර කවරයවලය-මවතර මව/සජවතව බවලකව වදජවලය - මවතරIII  පනතයට.එසස.ජ. වනනආරචච0019531,033

මව/සජවතව බවලකව වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවලමබඩI  පනතයට.ඩබ.සක.ව. සරමත0070301,034

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවලමබඩ දසව වන නළධවර කවරයවලය - මවතරI  පනතයඩබ.ඒ.ප.සක. ජයවරධන0262821,035

මව/සතලජජවල ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසසII  පනතයඑම.සක.ප. මවලන0263081,036

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස මව/සතලජජවල ම.ම.වදජවලය - මවතරI  පනතයඑච.ජ. රතනජව0415921,037
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස කමකර කවරයවලය - සමබරවකI  පනතයඩ.ආර. වජයරප0188031,038

කමකර කවරයවලය-සමබරවක පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසසII  පනතයසක.ඒ.ඩ.ඒ.ස. සරවරධන0475141,039

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතරලය මව/සගබඩපටය ම.ම.වදජවලය - අකරසසසI  පනතයඑච.ඩබ.අය.එන. ශජවමල0196461,040

මව/සගබඩපටය ම.ම.වදජවලය-අකරසසස පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

අකරසසස

II  පනතයට. දරසතහ0308281,041

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය-අකරසසස පවසදශය සලකම කවරයවලය - අතරලයIII  පනතයආර.එල.එසස. තනජව0533901,042

මව/සදවනවර ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දකවසලලII  පනතයඑසස.ඩ.එන.සක. අමරසතහ0342961,043

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දකවසලල මව/සදවනවර ම.ම.වදජවලය - මවතරIII  පනතයඒ.ප.ස. ඉනදකව0533911,044

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස මව/ශවනත සරසවශසස වදජවලය - මවතරI  පනතයසක.ජ.එන. පශනත0226451,045

මව/ශවනත සරසවශසස වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසසII  පනතයබ.එල.ආර. ලසසන0239001,046
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබටසපබල මව/සදනයවය ම.ම.වදජවලය - මවතරII  පනතයඑම.ඒ. රතජත0135361,047

මව/සදනයවය ම.ම.වදජවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබටසපබලIII  පනතයප.එම. පයදරශන0348221,048

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලපටය දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරII  පනතයඑසස.එසස.ඒ. ගණවරධන0020271,049

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලපටයII  පනතයසක.එන. දපකව0074491,050

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතරලය පවසදශය සලකම කවරයවලය - පටබසදදරI  පනතයඩබ.එසස.ඩ. දසසනව0181451,051

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පටබසදදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අතරලයIII  පනතයඑච.ඩබ.ආර. පයතගන0339191,052

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලපටය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර

III  පනතයඑසස.එසස. රවනපතරණ0346921,053

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලපටයI  පනතයස.එච. රපසතහ0505941,054

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතර තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - මවතර

II  පනතයඑසස.ප. රවජපකෂ0050871,055
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-මවතර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතරII  පනතයආර.ප. ජයවර0083771,056

දසසතක ධවර කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදවනවරI  පනතයජ. චමලව පයනත0100661,057

තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-මවතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරII  පනතයප.බ. චවනදන0130381,058

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදවනවර තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - මවතර

I  පනතයඑම.එල.ප. මතගලකව0212771,059

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර දසසතක ධවර කවරයවලය - මවතරIII  පනතයව .සක.ප. ගයවන0557631,060

පවසදශය මනනසදමර 

කවරයවලය-කඹරපටය

කකෂකරම පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

සතලජජවල

II  පනතයසක.ප.එසස. උසබසතහ0156351,061

තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-මවතර

පවසදශය මනනසදමර කවරයවලය - 

කඹරපටය

II  පනතයඑන.එච.එසස. රතනලතව0188761,062

කකෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-සතලජජවල

තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - මවතර

III  පනතයප.ඒ.එම. පයදරශන0465171,063

තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය)-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලපටයI  පනතයඑම.බ. රකමන0188601,064
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලපටය තසපසල සදපවරතසමනතව (දසව ගණම 

කවරයවලය) - මවතර

II  පනතයප.ඩබ.එන. වකමසරය0238631,065

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඹරපටයI  පනතයප.  සසසනවරතන0394201,066

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඹරපටය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර

III  පනතයසක.එච.එම.එන. නශවනත0580551,067

දසසතක ධවර කවරයවලය-මවතර දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරI  පනතයඑන.සක. පයවන0226621,068

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - අකරසසසI  පනතයසජ.ස. වදවනගම0255101,069

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර දසසතක ධවර කවරයවලය - මවතරI  පනතයසක.ප.එසස. තමරව0277931,070

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අකරසසස දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරIII  පනතයඩබ.එසස. දහනවයක0598221,071

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මවතර දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරII  පනතයඩ.එන. ගවලලසග0020121,072

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - මවතරII  පනතයඑම.ඒ.ස. රසෂනකව0298161,073
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර

I  පනතයව.ජ.එන. තරතගව0333051,074

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - දකවසලලII  පනතයඩබ.සක.ප. පයවදර0344831,075

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දකවසලල දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරI  පනතයප.ප.එච.සක. ලලනත0345401,076

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මවතර දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරI  පනතයප.ප. බනදල0094411,077

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඹරපටය සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මවතරIII  පනතයඩ.එම.ඩ.එන.සක. දසවනවයක0313181,078

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඹරපටයI  පනතයඑම.එච.ස. කරණවරතන0518961,079

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

මවතර

II  පනතයජ.ඒ.ඩ. රනදකව0345661,080

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරII  පනතයඒ.ඩබ.ව. මලරවජ0411581,081

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරI  පනතයසක. වකමරතන0179571,082
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර

III  පනතයප.එච.ප.ප. වරණසරය0281101,083

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-මවතර

දසසතක සලකම කවරයවලය - මවතරI  පනතයඑම.ප.එම.අය.ය. ජයරතන0076881,084

දසසතක සලකම කවරයවලය-මවතර දසසතක කමකර කවරයවලය - මවතරII  පනතයප.එසස.ඩබ. මතකමවරණ0231881,085

දසසතක කමකර කවරයවලය-මවතර සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

මවතර

I  පනතයස. වරසතහ0438711,086

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයඩබ.ඒ. චනදකව0139031,087

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයසක.සක.එසස.ප. කමවර0141801,088

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයබ.ඩබ.ඩ.එන. සහසමසර0431261,089

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයසක.ඒ.ඩ.ආර.ප. අතසකමරවල0519541,090

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

III  පනතයඑල.එන.අය.ඩ. වසජසරවරධන0651051,091
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වකතතය පහණ ආයතනය-සතළඹයවය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයඑසස. තලකව0052901,092

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-තසසසමහවරවම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ලණගමසවසහර

II  පනතයඑම.ස. පරසස0078061,093

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-හමබනසතබට

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

I  පනතයඑම.එච. චතලතව0150281,094

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-අගණසකබළපසලසසසස

වකතතය පහණ ආයතනය - සතළඹයවයII  පනතයඑච.ජ.ඩ.ඒ. චනදවන0159211,095

පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-ලණගමසවසහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අගණසකබළපසලසසසස

III  පනතයස.ඩ. රණතතග0582561,096

අධකරණ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 

12

කරවපටය ශකෂණ සරමහල - ගවලලI  පනතයසක.ජ.ප. හමවශල0183321,097

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

අධකරණ සසසවව සකබමෂන සභවව - 

සකබළඹ 12

III  පනතයජ.එසස.ය. සලවව0337711,098

කරවපටය ශකෂණ සරමහල-ගවලල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑම.සක.ජ.ආර. නවමචනද0464591,099

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය-කළතර දරගවනගර ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

අලතගම

I  පනතයඒ.ස. ගමසග0086131,100

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර

I  පනතයසක.සක. තෂවර0111211,101

Page 119 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බලපටය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩවII  පනතයබ.ප.ජ. පයතගන0309791,102

දරගවනගර ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-අලතගම

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බලපටය

I  පනතයජ.ප. සලනටව0415731,103

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩවII  පනතයඑල.එච.ස.ප. ද සලවව0047341,104

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල දකණ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගවලල

I  පනතයඑන.එන. වසජසතහ0128161,105

දකණ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගවලල

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයඑච.ඒ. අසනමමව0515831,106

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයප.ආර. තකෂලව0575451,107

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

III  පනතයජ. නලලසපරම0344391,108

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල

III  පනතයසක.එම.ජ.ප.සක. ඩයසස0347101,109

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවසගබඩII  පනතයබ.ආර. හතසන0540801,110
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වසලගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - මවතරII  පනතයට.එම.එසස. හරෂකව0024561,111

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මවතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - වසලගමI  පනතයඑම. මහවනවම0411041,112

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය

I  පනතයබ.එල. රණතතග0300821,113
සසථවන මවරව 2018/02/14 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඇලපටයI  පනතයඅය.ඩ. ලලතව0315361,114
සසථවන මවරව 2018/02/14 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයසක.එම. පතමලතව0343481,115
සසථවන මවරව 2018/02/14 

දන සට කයවතමකය

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගවලල

I  පනතයඑල.එම. මලකවනත0132741,116
සසථවන මවරව 2018/04/27 

දන සට කයවතමකය

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ලබදව

දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලලI  පනතයඑම.ඊ.ඩබ.ප. සමරවර0220011,117
සසථවන මවරව 2018/04/27 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගවලල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ලබදව

II  පනතයඩබ.ඩබ.එම.ආර.ස.එන. අළවහවසර0312501,118
සසථවන මවරව 2018/04/27 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගවලල කඩවත 

සතර

සදවපතරවජ ම.ම.වදජවලය - ගවලලII  පනතයඑම. යමනව0067591,119
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගවලල 

කඩවත සතර

I  පනතයඒ.ප. ඉනදවන0132281,120

සදවපතරවජ ම.ම.වදජවලය-ගවලල දකණ කළවප කමකර කවරයවලය - ගවලලI  පනතයඩබ.ඩ.ප. ද සලවව0439451,121

කමකර කවරයවලය-ඇලපටය සදවපතරවජ ම.ම.වදජවලය - ගවලලII  පනතයඩබ.ඩ. අපසරව සමනමල0351021,122

සදවපතරවජ ම.ම.වදජවලය-ගවලල කමකර කවරයවලය - ඇලපටයI  පනතයඑල.එසස.ස. ජයසතහ0352551,123

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය-ගවලල ගව/ලබදව සරධමම මහව වදජවලය - ගවලලIII  පනතයසක.ජ.එල. ඥවණසවගර0476011,124

ගව/ලබදව සරධමම මහව වදජවලය-ගවලල දකණ කළවප කමකර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඩ.එච.ඩ. සසසනවන0547521,125

ගව/වදජවසලමක මහව වදජවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

II  පනතයඑම.ව.අය.එච.සක. ඩයසස0311601,126

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඒ.එච.ප. ගණසසසකර0565031,127

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල ගව/වදජවසලමක මහව වදජවලය - ගවලලIII  පනතයබ.ඒ. ද සලවව0570631,128
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගව/මහනද වදජවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

යකකලමලල

III  පනතයඩබ.එන. ද සලවව0348741,129

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යකකලමලල ගව/මහනද වදජවලය - ගවලලIII  පනතයසක.ව.එන. කමවර0540481,130

ගව/නවසගබඩ රවජකය මහව 

වදජවලය-නවසගබඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නවසගබඩII  පනතයසක.ඒ.ආර.එන. ආරයතතග0056721,131

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නවසගබඩ ගව/නවසගබඩ රවජකය මහව වදජවලය - 

නවසගබඩ

III  පනතයඩ.සක.ඩ. සමරසතහ0566681,132

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - 

අමබලනසගබඩ

II  පනතයජ.ආර. සමනත0034521,133

වවරමවරග ඉතජසනර 

කවරයවලය-අමබලනසගබඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩවI  පනතයබ.එන. වරෂවතවන0128471,134

කමකර කවරයවලය-අමබලනසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටයI  පනතයආර.එසස.ප. සසනතව0201991,135

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය කමකර කවරයවලය - අමබලනසගබඩI  පනතයට. කවනත0283851,136

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල

II  පනතයඑච.ජ.අය. චවනදන0057311,137
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-ගවලල දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලලI  පනතයආර.ට.ඩබ.ස. ද සලවව0077781,138

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - ගවලලII  පනතයඑම.ඒ.ජ. නලකව0354171,139

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගමII  පනතයට.ජ.අය. දමයනත0198791,140

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගවලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

II  පනතයඑච.බ. නනදසර0336461,141

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම කරවපටය ශකෂණ සරමහල - ගවලලII  පනතයසක.එල.ජ.ප. නලමණ0409151,142

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල

III  පනතයඉසසඩ.ඒ. එෆස. ෆරහවනව0451791,143

කරවපටය ශකෂණ සරමහල-ගවලල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයසක.ය.ජ.ස. දලරකෂ0566991,144

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

ගවලල

II  පනතයසක.එච.අය. ලකමවල0148001,145

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල

I  පනතයඑන.සක. සමරනවයක0304191,146
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

දසසතක අපනයන කකෂකරම කවරයවලය - 

ගවලල

II  පනතයඑන.ප. රවජපකෂ0039481,147

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල

I  පනතයස.ය. කලතසරය0280301,148

කමකර කවරයවලය-අමබලනසගබඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලපටයI  පනතයඩබ.එම.ජ. කවනත0332311,149

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලපටය කමකර කවරයවලය - අමබලනසගබඩIII  පනතයප.ඩ.ඩ. ලකමණ0478671,150

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හකකඩව සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

අමබලනසගබඩ

I  පනතයඑල.ඒ.සක. සසබමධන0166141,151

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-අමබලනසගබඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - හකකඩවI  පනතයව.ප. ගවලලසග0404271,152

පවසදශය සලකම කවරයවලය-තවලම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සනළවI  පනතයඑම.ජ. අමරදවස0277391,153

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සනළව පවසදශය සලකම කවරයවලය - තවලමII  පනතයසක.ජ.එන. මවලන0339901,154

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගවලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගමIII  පනතයසක.ජ. රවන0345321,155
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගවලල

III  පනතයසක.සක.අය. දලරක0597731,156

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබමසප - 

සපමදදල

III  පනතයසක.එච. ජයසතහ0353111,157

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබමසප - 

සපමදදල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

ගවලල

III  පනතයය.ජ.ආර.ප. සඳමවල0468781,158

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-ගවලල දකණ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - ගවලල

I  පනතයප.ඩබ.ඒ. පයවන0145531,159

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය-ගවලල නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - ගවලලI  පනතයඩබ.ඩ.ආර. දලහවන0220761,160

දකණ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-ගවලල

දකණ කළවප කමකර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඒ.අය. සවසළනදවව0553781,161

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය-ගවලල දකණ පළවත සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - ගවලල

III  පනතයඑසස.සක. ඒකනවයක0262801,162

දකණ පළවත සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-ගවලල

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයසක.එච. සපසමසර0347421,163

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගමII  පනතයට.ඒ.ප. දහනවයක0137661,164
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයඑච.ස.ට. සහටටසග0595831,165

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසගබඩ දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - ඇලපටයI  පනතයඑන.ඩ. මවවනවසනසහසවව0153881,166

දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය-ඇලපටය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කරනසදණය

III  පනතයඑච.ප.එසස.ඩබ. කරණවරතන0170401,167

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරනසදණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසගබඩ

II  පනතයඑසස. සවනතව0464251,168

දසසතක ධවර කවරයවලය-ගවලල පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය - 

ගවලල

III  පනතයඑම.අය. දලරකෂ0344731,169

පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය-ගවලල දසසතක ධවර කවරයවලය - ගවලලII  පනතයඑම.සක. නලවන0358291,170

පවසදශය සලකම කවරයවලය-   සගමනවපනවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - බදසදගමI  පනතයඩබ.එච.ඒ. නලනත0033641,171

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බදසදගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

   සගමනවපනවල

I  පනතයඒ.ව.ඒ. ඉනදවන0089501,172

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කවසල වදසය කවනතව සරමහල - සකබළඹ 

08

I  පනතයඩබ.ජ.එසස.ප. ගණරතන0083141,173
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බලපටය

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයසක.ඩබ.ප. මවසනල0231031,174
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

කවසල වදසය කවනතව සරමහල-සකබළඹ 08 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයසක.එම.ස. දරශන0446241,175
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බලපටය

II  පනතයප.එච. සමන ලවල0475691,176
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

පවනදර

I  පනතයඑම.එසස. පනවනද0055381,177

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-පවනදර

දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදරII  පනතයඑච.ඩබ.ආර. පරසස0083721,178

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සබරවලI  පනතයසක. සරයලතව0178021,179

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 12I  පනතයප. කලවරධන0191021,180

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඩ.ප. සමරසතහ0234771,181

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සබරවල සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඑම.ව.ප.ඩ. ගණසසසකර0437641,182

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 12 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

III  පනතයඑච.ඒ.ආර.එසස. කමවර0470091,183
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදබඩමසගබඩ

II  පනතයඑම.එන. සදමවල0046771,184

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබඩමසගබඩ පවසදශය ව පරසයෂණ මධජසසථවනය - 

සබමඹසවල

II  පනතයඑල.එම.ප.ජ. දයවසසසන0056911,185

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑසස. සපරමපලආරචච0184111,186

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඑම.ඒ.එසස. සදවනනදන0193411,187

පවසදශය ව පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-සබමඹසවල

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඒ.සක.ආර. සරමෂන0204451,188

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 12II  පනතයඒ.එම.එන. වදජවන0340841,189

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 12 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

III  පනතයඑන.ප.ට. කතසසල0699691,190

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගමI  පනතයඩබ. අයලපසපරම0069531,191

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහබරණ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයබ.ඩ.ඩ. චනදවන0072771,192

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඩබ.එන.එම. සපසරරව0193111,193
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහබරණII  පනතයඩබ.ඒ.ඩබ.සක. වසජසතහ0279601,194

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03III  පනතයඑච.ඒ.එල.එසස. සපසරරව0686781,195

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 12II  පනතයසජ.සක.ඩ.එන. තලකරතන0028951,196

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අගලවතත දසසතක කමකර කවරයවලය - මතගමI  පනතයසක.ඩ. ජයවර0156701,197

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - අගලවතතIII  පනතයසක.එම.එසස. ජයනත0268461,198

තකෂලව ම.ම.වදජවලය-සහබරණ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඒ.ඒ. දලරකෂ0289481,199

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහබරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉතගරයIII  පනතයආර.එන.ප. ජයසතහ0349651,200

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉතගරය තකෂලව ම.ම.වදජවලය - සහබරණI  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,201

දසසතක කමකර කවරයවලය-මතගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහබරණII  පනතයසක.සක.ව.ස.ව. වටවසපබත0422541,202

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකබමසවරසස කවරයවලය - සකබළඹ 05

II  පනතයසක.බ.එසස. වසජසසසකර0124331,203
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පරපවලන කටයත පළබඳ පවරලසමනත 

සකබමසවරසස කවරයවලය-සකබළඹ 05

දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයජ.එච.ඒ. චවනදන0233401,204

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඑච.එම. ලලන කවනත0313291,205

ශ ලතකව සපබලසස අභජවස වදජවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතරII  පනතයඒ.එසස. කදනආරචච0250731,206

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12III  පනතයඑසස.සක.එන. සඳමවල0351091,207

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 ශ ලතකව සපබලසස අභජවස වදජවලය - කළතරI  පනතයඒ.ඒ.එසස. මවසනල0403911,208

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

II  පනතයඑන.එසස. ගණසසසකර0421061,209

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර දසව වන නළධවර කවරයවලය - කළතරII  පනතයඑච.ඩ.එන. චනදමවල0442201,210

දසව වන නළධවර කවරයවලය-කළතර ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයබ.ඩ.ප. මලකවනත0476891,211

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබඩමසගබඩ ජවතක සසභඛජ වදජවයතනය - කළතරI  පනතයඑසස.ප.ඩ. කසම සපසරරව0149981,212

ශවනත සජමන මහව වදජවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සදබඩමසගබඩ

I  පනතයඅය.ස. සදනගම0211271,213
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කළතර මහසරමහල-කළතර ශවනත සජමන මහව වදජවලය - පවනදරII  පනතයආර.එසස. කලරතන0418581,214

ජවතක සසභඛජ වදජවයතනය-කළතර කළතර මහසරමහල - කළතරII  පනතයඊ.ඒ.එන. සමරවකම0463361,215

පසසදනරට ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-කළතර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඒ.සජ.එසස. ද සලවව0289381,216

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කළතර පසසදනරට ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

කළතර

III  පනතයඑම.අය.ය. පනවනද0307261,217

රවජකය වදජවලය-සහබරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහබරණII  පනතයඑම. පබසරව0372591,218

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහබරණ රවජකය වදජවලය - සහබරණIII  පනතයසඡ.එම.එල. කරණවතලක0494171,219

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බලතසතහල ශපවල වදජවලය - සහබරණI  පනතයඑල.ඩබ.එසස. නලතගන0070141,220

ශපවල වදජවලය-සහබරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - බලතසතහලII  පනතයඑසස.ප. මනමසපර0256921,221

තසසස වදජවලය-කළතර සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කළතර

III  පනතයසක.ඩ. සජවව0068511,222
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කළතර දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතරII  පනතයඩ.එම.සක.එච. පරසස0127541,223

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඑම. රනජන0260761,224

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර තසසස වදජවලය - කළතරIII  පනතයජ.එච.එන. සලවව0460341,225

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහබරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉතගරයII  පනතයආර.ඒ.ඩ. චතරවන0042171,226

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉතගරය ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහබරණI  පනතයබ.එම.ව. චවනදන0232851,227

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදරII  පනතයඩ.ප.ඒ. සසනවරතන0202221,228

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර

I  පනතයආර.ප. දපකව0214561,229

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඑච.ඩ.සක. ජයරතන0037281,230

රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය-කළතර ශ ලතකව සපබලසස අභජවස වදජවලය - කළතරI  පනතයඑම.ප. වටවල0170001,231
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කළතර

II  පනතයය.ඒ.ඩ. පනවනද0209631,232

ශ ලතකව සපබලසස අභජවස වදජවලය-කළතර දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතරIII  පනතයඑසස.ඒ. අසබසකමන0550501,233

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මදරවවල ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සහබරණIII  පනතයඑච.ජ.ප. ගණසසසකර0247841,234

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සහබරණ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මදරවවලIII  පනතයඑල.ඩ.එච. චතරකව0649531,235

පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමකදධ 

අතශය)-බණඩවරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගමI  පනතයඒ.එම.අය. මවලන0262131,236

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම පවසදශය සලකම කවරයවලය (සමකදධ 

අතශය) - බණඩවරගම

II  පනතයඑම.ඩ.ඩබ. ගණවරධන0440501,237

දසසතක කමකර කවරයවලය-කළතර දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - කළතරII  පනතයඑන.ප.එන. ඩයසස0163551,238

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කළතර දසසතක කමකර කවරයවලය - කළතරIII  පනතයය.ජ.සක. සසසනවරතන0387461,239

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඉතගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරඇලලI  පනතයඩබ.එම.ඩ. බණඩවර0057901,240
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරඇලල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ඉතගරයI  පනතයඑසස.එල.එම.ඩ.එන.එන. සමරතතග0216871,241

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

අධකරණ සසසවව සකබමෂන සභවව - 

සකබළඹ 12

I  පනතයප.එම.ට. පනවනද0102191,242

අධකරණ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 

12

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර - ගමපහ

I  පනතයආර.ඒ.එසස.ප. රවජපකෂ0228611,243

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර-ගමපහ

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑල.ඒ.ඒ. නයනකවනත0278391,244

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයI  පනතයඑන.ඒ.ඩ.ආර.සක. නවනහසලල0054071,245

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඑම. ජයරතන0301111,246

ගමපහ දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-ගමපහ

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයජ.ආර.ප. අතරපවන0322781,247

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය ගමපහ දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

ගමපහ

II  පනතයවය.ප.සජ. අභයරතන0336701,248

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඑසස.එසස. රණවර0468371,249
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයII  පනතයඑසස.ආර.එම.එසස. නදෂවන0038081,250

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

ගමපහ

I  පනතයජ.එම. වතවන0069651,251

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඩබ.එන. ආරයරතන0145521,252

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බයගම සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑන.ආර. සසසපවල0191611,253

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඒ.එන. ෆවතමමව0345241,254

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය පවසදශය සලකම කවරයවලය - බයගමIII  පනතයඩ.ආර. සඳමවල0351851,255

දසසතක සලකම කවරයවලය-ගමපහ වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.ඒ.එන. පයදරශණ0125311,256

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. දසවනවයක0160761,257

ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය-සකබළඹ 

10

දසසතක සලකම කවරයවලය - ගමපහIII  පනතයඑම.සක.බ.එන. දමයනත0351621,258

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ජවතක බදධමය සදපල කවරයවලය - 

සකබළඹ 10

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ආර. මධභවෂණ0434171,259
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය-ගමපහ

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයI  පනතයඩ.ඒ.ඒ.ප. සමරවර0178671,260

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය ඉඩම හමකම නරවල කරසම කවරයවලය - 

බයගම

I  පනතයඩබ.ට.එසස. කමවර0184231,261

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල වසතගත සරමග වදජවයතනය - සකබළඹ 10I  පනතයඒ.ආර.එම. දයවරතන0209891,262

ඉඩම හමකම නරවල කරසම 

කවරයවලය-බයගම

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයසක.එසස.සක. ජයනත0340941,263

වසතගත සරමග වදජවයතනය-සකබළඹ 10 වනජව සහකවර අධජකෂ (බසසනවහර) 

කවරයවලය - ගමපහ

I  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ. සහසරත0420901,264

ඉඩම හව දසසතක  සරජසසටවර  

කවරයවලය-අතතනගලල

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

ගමපහ

III  පනතයඑන.එල.ස. අසබතතග0084821,265

දමරය සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සකබළඹ 10

I  පනතයසක.ජ. රතජත0271921,266

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සකබළඹ 10

ඉඩම හව දසසතක  සරජසසටවර  කවරයවලය - 

අතතනගලල

III  පනතයආර.ආර. මලලකව0283291,267

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-ගමපහ

දමරය සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10II  පනතයසජ.එන.එන. සහසවවගම0412441,268

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

I  පනතයඊ.සක.එන. ජයසසසන0066511,269
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

හරසසචනද ජවතක පවසල-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවනIII  පනතයඑච.එච.එම.ඡ. කමවර0281701,270

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

හරසසචනද ජවතක පවසල - මගමවII  පනතයඩ.එසස.ඒ. ගමසග0307961,271

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ ගම/ගලහටයවව ම.ම.වදජවලය - ගමපහI  පනතයආර.ප. ලයනසග0123261,272

ගම/ගලහටයවව ම.ම.වදජවලය-ගමපහ පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය - 

ගමපහ

I  පනතයඅය.ඒ.එම.සජ. පනවනද0213411,273

පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහIII  පනතයට.ඩබ. අමරසතහ0385511,274

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවලපටය ගම/සවයනසගබඩ බණඩවරණවයක මහව 

වදජවලය - සවයනසගබඩ

I  පනතයසජ.ආර.ප.ඒ. පෂසපකවනත0320831,275

ගම/සවයනසගබඩ බණඩවරණවයක මහව 

වදජවලය-සවයනසගබඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවලපටයII  පනතයඑච.ඒ. සධරමව0329911,276

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල ගම/සවයනසගබඩ බණඩවරණවයක මහව 

වදජවලය - සවයනසගබඩ

II  පනතයප.එම. ශජවමල0097941,277

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

I  පනතයඑන.එල. ධනපවල0211011,278
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ගම/සවයනසගබඩ බණඩවරණවයක මහව 

වදජවලය-සවයනසගබඩ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඑම.ජ. මවල පයතකව0324441,279

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇලIII  පනතයඑම.ඩබ.ප. චතරකව0570451,280

ලය සරමහල-රවගම පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇලI  පනතයප.එසස.එසස.එම.එල. පනවනද0062691,281

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල දසසතක කමකර කවරයවලය - ජවඇලII  පනතයආර.එම.එන.ඩබ. රතනවයක0071901,282

ගම/ගලහටයවව ම.ම.වදජවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - වතතලII  පනතයඑල.ආර.එම.අය.එල. 

කරණවරතන
0225631,283

දසසතක කමකර කවරයවලය-ජවඇල ගම/ගලහටයවව ම.ම.වදජවලය - ගමපහII  පනතයඩ.එන.සක. සරවරධන0306201,284

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වතතල ලය සරමහල - රවගමIII  පනතයඑච.එම.ආර. ලකෂසම0638241,285

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සවරපතත ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

නටටඹව

II  පනතයඒ.සක.ස.සක. අහතගම0137681,286

සවරපතත ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-නටටඹව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල

I  පනතයආර.ඒ.එසස.ආර. සපබඩමසණසක0157701,287
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අතතනගලල සවරපතත ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

නටටඹව

I  පනතයඑච.ඒ.ප.එන.එසස. සහටටආරචච0216741,288

සවරපතත ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-නටටඹව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අතතනගලල

I  පනතයඩ.ජ.එසස. ජනදවස0330621,289

දසසතක කමසමපවදන අතශය-ගමපහ බණඩවරනවයක වදජවලය - ගමපහI  පනතයඩ.ඒ.එන. ගනවරධන0104811,290

බණඩවරනවයක වදජවලය-ගමපහ දසසතක කමසමපවදන අතශය - ගමපහI  පනතයආර.ප.ප.එම. පතරණ0335041,291

පවසදශය සලකම කවරයවලය-අමබලනසතබට පවසදශය සලකම කවරයවලය - ජවඇලII  පනතයඑම.ඩබ.ට.ස. සහසමවල0073511,292
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයජ.ඩ. චනදමව0195631,293
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවලපටය සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඅය.ප.ව.සක. පතරණ0244091,294
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මගමව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

II  පනතයඊ.ආර.එසස.ප. ජයසරය0245571,295
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවලපටයII  පනතයඑච.ප.එන. වලවසන0262551,296
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

සමමටරරථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-හමබනසතබට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

අමබලනසතබට

II  පනතයඑල.ආර.එසස.සක. ජයසසසකර0438581,297
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ජවඇල සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මගමවII  පනතයආර.එච.ජ. සවගරකව0475961,298
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 ඇඹලපටය ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටරවර 

කවරයවලය - ඇඹලපටය

III  පනතයඩබ.ඒ. දරශන0601331,299
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

ඇඹලපටය ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටරවර 

කවරයවලය-ඇඹලපටය

සමමටරරථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයඩබ.එච. අමතසර0620001,300
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

දසසතක කමකර කවරයවලය - මගමවII  පනතයප.එන. කළසග0250901,301

දසසතක කමකර කවරයවලය-මගමව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

II  පනතයආර.ට. රතනවයක0253991,302

දසසතක ධවර කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමවI  පනතයඒ.එච.එසස. කමවර0253051,303

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව දසසතක ධවර කවරයවලය - මගමවI  පනතයඩ.ඒ.එසස. වසජතතග0342271,304

පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඑල.එන. පයතගකව0247901,305

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය - 

ගමපහ

III  පනතයආර.සක.එල.ඩබ. දසවනවයක0533541,306
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයට.ජ.ආර. ජයනත0171651,307

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය - 

ගමපහ

III  පනතයඩබ.ඒ.සක.ඒ.එල. ඉනදවර0351461,308

ගමපහ උදභද උදජවනය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයඑච.ප.ප.ඩ. ගණවරධන0089821,309

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ ගමපහ උදභද උදජවනය - ගමපහI  පනතයඑන.ට. මතකමවරණ0197861,310

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - ගමපහII  පනතයඑම.සක. චනදකවනත0261701,311

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයස.එසස.එසස. අමරසරය0519701,312

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 12 පවසදශය සලකම කවරයවලය - ගමපහII  පනතයසජ.ඒ.ඩ. වමලරතන0130201,313

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 12I  පනතයජ.එසස.එම. සරවරධන0207451,314

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - කසළණයI  පනතයට. වරසතහ0215811,315
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඑම.එසස. සපසමලවල0373101,316

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-කසළණය ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.එන.ප. ජයසතහ0678251,317

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සසභඛජ අධජවපන කවරයවතශය - සකබළඹ 10I  පනතයඩබ.ආර. නවනවයකකවර0093451,318

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-ගමපහ

නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

පනලයසගබඩ

I  පනතයප.ජ.එසස.එන. සපසරරව0130681,319

සසභඛජ අධජවපන කවරයවතශය-සකබළඹ 10 ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

ගමපහ

II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වසජසනදර0173471,320

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑම.සජ. උදයකවනත0253751,321

නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-පනලයසගබඩ

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමIII  පනතයඩබ.ආර.එන. වතවරණ0708761,322

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයසක.ඩ.ඒ.ප. ගණතතග0081541,323

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයසක.ජ. චතවනනද0332751,324
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සදබමසප දසසතක කමකර කවරයවලය - ගමපහII  පනතයසක.ප.ආර.එම. ගණරතන0396481,325

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - සදබමසපIII  පනතයඊ.සක.ස. මධෂකව0625631,326

අධකරණ අමවතජවතශය-සකබළඹ 12 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඩබ.එච.එසස. පයසසසන0106441,327

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයඒ.එල. වසජවරධන0160381,328

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 ජවතක පළකවයතනය - මහරගමIII  පනතයසක.ජ.ඩ.අය. ජනදවස0442321,329

ජවතක පළකවයතනය-මහරගම අධකරණ අමවතජවතශය - සකබළඹ 12III  පනතයඑසස.ඒ. අමරසතහ0607341,330

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

II  පනතයඩබ.ඒ.ට.එම. ද සලවව0184841,331
සසථවන මවරව 2018/04/09 

දන සට කයවතමකය

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10

II  පනතයසක. රෆඩන0260561,332
සසථවන මවරව 2018/04/09 

දන සට කයවතමකය

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර. ඉෂසහවක0325301,333
සසථවන මවරව 2018/04/09 

දන සට කයවතමකය
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-ගමපහ ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.ඩ.එසස.එසස. බරසතමලමයසස0034651,334

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 05

I  පනතයඒ.ජ.අය.එම. හපආරචච0087401,335

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 සපබලසස අධකවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයප.සක. රණතතග0170021,336

වසදශ රකයව අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03III  පනතයඩ.ඒ.ව.එන.ඩ. දරණවගම0464871,337

කමකර හව වකතතය සමත සබඳතව 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 05

වසදශ රකයව අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයජ.ඒ.ප.එසස. සපසරරව0493991,338

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ඉඩම අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයබ.ඒ. දරශන0035971,339

කවරමක වදහල-සහමමවගම ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඩබ.සජ. ජයන0112311,340

ඉඩම අමවතජවතශය-බතතරමලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.ජ.ඩ. රතනපභව0120171,341

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවරමක වදහල - සහමමවගමI  පනතයසක.එන. කළපහන0282931,342

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලI  පනතයසජ.එම.ඩ.ප. ජයවර0305851,343
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඩ.සක. දලතකව0385541,344

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයසක.ඩ.අය. පනවනද0403191,345

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයසජ.බ.එන.එම.ස. ඩයසස0126481,346

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඒ.ප.එසස. මණසතහ0622841,347

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12II  පනතයසජ.එල. චවමකව0036411,348

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඑල.බ.එන. අජත0344621,349

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයප.ආර.එසස.එසස. සපසරරව0436431,350

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයසක.ජ.එන.සක. කමවර0551531,351

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයසක.එසස. සපසරරව0195291,352
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ආහවර සකබමසවරසස  සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑම.ඒ.ආර. පයනත0341771,353

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයසක.සක.ඕ. සපසරරව0435451,354

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

සමවජ සවබලගසනවම, සභසවධන හව කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩබ.සක.ඊ. හරෂණ0489611,355

ආහවර සකබමසවරසස  

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02

ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03III  පනතයඩ.වය. අසරමශ0621101,356

කණඩසවසල පවසදශය ඉතජසනර 

වසඩපල-කණඩසවසල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවලIII  පනතයඩ.එම.බ.ට.බ. බලතවතත0348301,357

මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-මහනවර

කණඩසවසල පවසදශය ඉතජසනර වසඩපල - 

කණඩසවසල

III  පනතයඑම. වනතවරමන0556281,358

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවල පවසදශය සලකම කවරයවලය - ලතකවපරIII  පනතයඒ.එච.එම.ස.එසස.සක. සහසරත0665431,359

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ලතකවපර මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - මහනවර

III  පනතයඩබ.ඩබ.අය. ලලනත0707881,360

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය - පනවසගබඩ

II  පනතයඑසස.ඒ.ඒ. පයදරශන0018351,361

යධ හමදව පවසදශය ගණකවධකවර 

කවරයවලය-පනවසගබඩ

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර) - මහරගම

I  පනතයසක. සමණවවත0246771,362
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

III  පනතයඑච.එම.එසස.එසස. පසනත0311711,363

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑච.ප.සක. වකමආරචච0367201,364

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පසසසර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයඑච.එම.එසස.සක. ගලකඹර0087331,365
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ප. කමවර0087451,366
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-බණඩවරසවල

ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

I  පනතයඑන.සක.ප.සක. නවගසතහ0153341,367
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-බදලල

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයඩබ.එම. වමලදවස0208181,368
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

බණඩවරසවල

III  පනතයඑන.එම.ආර. සදරශන0571781,369
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පසසසරIII  පනතයසක.එම.ජ.අය. සකමනවර0696371,370
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10

II  පනතයජ.ඩ.ඒ.ප. ජයවරධන0163721,371
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කරණනගල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එම.ඩ.එසස. හණකඹර0409721,372

මසසලම ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයඑම.ස. අෂසකර0536261,373

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයආර.ප. නශවනත0230931,374
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

II  පනතයඒ.ජ.එල. රණවර0410441,375
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

II  පනතයඒ.එන. ජයරතන0078051,376

සවරළ සතරකෂණ හව සවරළ සමපත 

කළමනවකරණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

10

ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

II  පනතයබ.වය. ජයසරය0189411,377

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

ආනයන හව අපනයන පවලන 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 01

II  පනතයඑන. සතරසතහ0028031,378

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

II  පනතයසක.ඩබ.ඩ.ස. සමරසතහ0343171,379

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01I  පනතයසජ.ඒ. චනදමවල0232471,380
සසථවන මවරව 2018/03/05 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.එම.එල. වසජතලක0705051,381
සසථවන මවරව 2018/03/05 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.ඩබ.වය. රනමල0314881,382
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.එසස. පසවදකව0681311,383
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.ආර. සහදන0309471,384

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ට.ඩ.ඩ. වරසතහ0707121,385

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයසක.එච.එම. ගණවරධන0306821,386
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයප.සක. නශවනත0408851,387
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඒ.ප.ප.ස. දපවල0258851,388
සසථවන මවරව 2018/04/02 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

සකබළඹ 10

I  පනතයආර.ඒ.එසස.ප. රණසතහ0314861,389
සසථවන මවරව 2018/04/02 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ජවතක රධර පවරවලයන මධජසසථවනය - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑල.ඒ.ඩ.එසස.අය. සමරසතහ0191641,390

ජවතක රධර පවරවලයන 

මධජසසථවනය-සකබළඹ 05

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයබ.ප.ඊ.බ. ගලවතත0361321,391

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඩ.ස. සරයආරචච0363091,392

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයසක.ජ.ඩ. සරමහකව0207471,393
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. ශවලන0274681,394
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

සබභදධ කටයත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

07

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයසජ.එම.ඒ. වසනත සසර කමවර0141511,395

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

I  පනතයඩබ.සජ. රනජන0413271,396

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05III  පනතයජ.ය.අය. සපසර රව0541101,397

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

සබභදධ කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

III  පනතයඑන.ආර. ගම සග0618831,398
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

කෂය සරමග මරධන ඒකකය - සකබළඹ 05II  පනතයඩබ.ඒ.ප. වරකසකබඩ0197111,399
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය.

කෂය සරමග මරධන ඒකකය-සකබළඹ 05 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඩබ.ආර.එසස. කමවර0418971,400
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය.

සකබළඹ දසසතක මසතවරණ 

කවරයවලය-රවජගරය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඩ.සජ. වකමසග0210271,401
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය.

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03I  පනතයබ.ඩ.සජ. බයනවල0308761,402
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය.

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 සකබළඹ දසසතක මසතවරණ කවරයවලය - 

රවජගරය

I  පනතයඒ.ඒ.ඩබ.සජ. අමරසතහ0323621,403
සසථවන මවරව 2018/01/15 

දන සට කයවතමකය.

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයසක.සජ. මණසතහ0227411,404

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10III  පනතයඑච.බ.ට.ඩ. සබමගහවතත0335951,405

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකබළඹ 01I  පනතයසක.එච.ව. ලසනත0198091,406
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකබළඹ 01 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයආර.ව.එන. පරසස0217791,407
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඑන.සක.බ. නශසශතක0035941,408

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමII  පනතයස.එන.සක. ජයසතහ0180891,409

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05I  පනතයඑන.ඩ. වරසතහ0194471,410

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05I  පනතයඑසස.එන.එසස. වකමතතග0321311,411

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයට.සජ. කනනනගර0399771,412

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 රජසය රස පරකෂක සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයට.ජ.සක. සකභෂලජව0278081,413

රජසය රස පරකෂක 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයආර.ආර. ඇනතන0323641,414

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

III  පනතයආර.ප.එම.ප. අමරසතහ0337151,415

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයබ.ඒ.සක. සපසරරව0454231,416
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය-කරණනගල

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

කරණනගල

II  පනතයසක.එච.එම.ඒ.ජ.අය.සක. 

අඑතසගදර
0048111,417

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-කරණනගල

වයඹ පළවත නසයමජජ සරසවයර ජනරවල 

කවරයවලය - කරණනගල

I  පනතයඑන.ඒ.ආර.එසස. පදමලතව0194411,418

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලI  පනතයට.එම.ව.බ. ජයසසසකර0175111,419

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩ.සජ. වරවතශ0351581,420

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

III  පනතයඑම.සක.ආර. සජවව0657831,421

බනධනවගවර පතසතසසකරණ, පනරතථවපන, 

නසවත පදතචකරම හව හනද ආගමක 

කටයතඅමවතජවතශය-සකබළඹ 03

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලI  පනතයඑච.ඒ.බ. නෂවනත0085621,422

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල බනධනවගවර පතසතසසකරණ, 

පනරතථවපන, නසවත පදතචකරම හව හනද 

ආගමක කටයතඅමවතජවතශය - සකබළඹ 03

III  පනතයඑන.ස.සක. නසලගම0419751,423

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

07

II  පනතයඑන.එල.සක.ඒ. කමවර0242871,424

මහවභවරකවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයආර.ඩ.ආර.එසස. රවජපකෂ0470581,425
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම. මහරවන0110941,426

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල සගබවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

II  පනතයසක.ඩබ.ආර. ඉසරෂව0303681,427

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයය.ඒ.එන.ඩ. තලකරතන0538171,428

සගබවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයආර.ඒ.එසස.එම. රවජපකෂ0620271,429

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල අධජවපන පකවශන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයබ.එච.ට.එසස. සලවව0120451,430

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයසක.ය. මසනමහවර0179211,431

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

I  පනතයආර.එම.එම.ආර. රතනවයක0228421,432

අධජවපන පකවශන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.එන.සක. සපසරරව0277871,433

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑසස.එච.සක.ස. ද සලවව0467891,434

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවදකක සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර) - මහරගම

I  පනතයජ.ජ.ජ.එන. චනදතලක0052311,435
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවදකකI  පනතයඩබ.ජ.ජ.ඒ.ඩ.එම. ඩයසස0187441,436

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලII  පනතයඩ.එල. ගයවන0018441,437

කවරමක වදජවලය-රතමලවන සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර) - මහරගම

I  පනතයඑසස.එසස. වරසරය0040651,438

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසක.එල.ආර.ඩබ. සපසරරව0134991,439

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවරමක වදජවලය - රතමලවනII  පනතයඑන. සදබඹසගබලල0308451,440

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඩබ.ස.අය. ද සලවව0340051,441

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05I  පනතයජ.බ.ඊ.එම.එන. ඒකනවයක0067971,442

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ඒ. බණඩවර0168541,443

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.එම.ඒ.සක. අතතනවයක0371571,444
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස. නවගරතන0561231,445

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව යධ හමදව මලසසථවනය - 

ඔරසගබඩවතත

I  පනතයඒ.ට. රණසතහ ආරචච0369641,446

ශ ලතකව යධ හමදව 

මලසසථවනය-ඔරසගබඩවතත

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.ජ.එම. දනදවස0545311,447

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12

II  පනතයඒ.එච.එම. තලකරතන0203281,448

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ඩබ.එන.ඩ. පනවනද0224131,449

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයසක. පරසමෂසවරන0535471,450

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක රධර පවරවලයන මධජසසථවනය - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑම.එසස. සපසමලවල0210881,451

ජවතක රධර පවරවලයන 

මධජසසථවනය-සකබළඹ 05

වවණජ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 02III  පනතයඑච.එම.ඒ.ස. සහසරත0354411,452

වවණජ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02 ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඩ.එම. කමවර0541121,453
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රබර සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව - රවජගරයII  පනතයස.ඩබ. ලයනසග0093501,454

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

I  පනතයසක.ඩ.ය. නලනත0249471,455

රවජජ භවෂව සදපවරතසමනතව-රවජගරය මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඑච.එසස.එසස. සලවව0386911,456

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

රබර සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එල.ආර.එච. තලකරතන0703121,457

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඒ.බ. ගමසග0440551,458

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

I  පනතයඩබ.එම. සරමසස0506391,459

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

කසසතයවන කටයත සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 08

I  පනතයට.ජ.එසස. ධමමකව0240121,460

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කසසසබනව මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයසජ.ඒ.සක.එසස. සපසරරව0324531,461

කසසතයවන කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කසසසබනවII  පනතයඑම.ට.ය. පනවනද0412711,462
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ඒ.ප. වරසසසකර0036151,463

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑච.එන.ජ. අසනමමව0323841,464

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම. ජයනත0167681,465

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ජ.එච.අය. අසබසතහ0325481,466

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 03

II  පනතයඑච.ප.එසස. චනදසසසකර0225621,467

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.ට. වසජසතහ0542351,468

වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

නවවස හව ඉදකරම අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයසක.එන.බ.බ.එච.එම.ප.බ. 

නරඇලල
0605711,469

ධවර හව ජලජ සමපත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එච.ඒ. සහසමපවල0250541,470

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ධවර හව ජලජ සමපත සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

II  පනතයසක.ඩ.එම. ජයරනජන0301291,471
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප.එල.එන. ආනනද0208921,472

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමIII  පනතයඩබ.වය.ප. අමරසතහ0343081,473

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම නපණතව සතවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 05

III  පනතයඑම.එල.එම. සපසරරව0421721,474

නපණතව සතවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එම.ඩ.ඊ. සපසරරව0540111,475

නපණතව සතවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඊ.ජ.ඒ.සක. බණඩවර0029821,476

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

නපණතව සතවරධන හව වකතතය පහණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 05

III  පනතයබ.සක.එසස.ඒ. කමවර0385551,477

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ජවතක සලඛනවරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

II  පනතයඑම.ආර. සලබකමදල0146111,478

ජවතක සලඛනවරකෂක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.එම.එන. රණසතහ0700991,479

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ද සසබයසව කවනතව සරමහල - සකබළඹ 08I  පනතයබ.එසස.ප. සපසරරව0022551,480
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ද සසබයසව කවනතව සරමහල-සකබළඹ 08 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයසක.ආර.ජ.එසස. නශවමල0444071,481

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයප.ඒ.ජ. දසනෂස කමවර0186981,482

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයසක.එම.එසස.ප. අසබරතන0648911,483

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

III  පනතයඩබ.සක.ප. දනෂ0347621,484

ශ ලතකව සපබලසස සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඩ.සජ.වය.එම.ජ.එම. ජයසසසකර0539581,485

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයව.ප.එන.එසස. සෆබනසසසකව0058501,486

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ජ.ඒ. කවනත0131651,487

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ. අසබසතහ0637391,488

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඒ.එම.එම. සෆසරවසස0067641,489
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයසක.ඒ.ඒ.එසස. ජයතලක0442211,490

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-නවරඑළය

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

නවරඑළය

I  පනතයවය.එම.ප.ජ. චනදව මසණසක0232371,491

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-නවරඑළය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

නවරඑළය

I  පනතයආර.ඩ. සරවරධන0237581,492

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සකබතමසල සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඩබ.ජ.අය. වකකඹර0351801,493

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-නවරඑළය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සකබතමසලIII  පනතයඑම.ජ.ප.එසස. අමරසතහ0560481,494

පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය-ගමපහ පවසදශය සලකම කවරයවලය - කසළණයI  පනතයඑන.එසස.එසස. සපසරරව0138721,495

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.ඩබ.ස. තලකරතන0333351,496

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයඑල.එසස.ඩ. ජයසසසකර0475271,497

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 පවසදශය තසපසල අධකවර කවරයවලය - 

ගමපහ

I  පනතයඊ.එම.ට. ජයතලක0536081,498
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කසළණය අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඩ.එච. සදවසසරනද0543201,499

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10II  පනතයසක.ඩබ.ඒ.ඒ. තමරවස0340061,500

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඩ.සජ.ජ.ආර.සක. දසවනවයක0543481,501

දසව වන නළධවර කවරයවලය-අමපවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - අමපවරIII  පනතයඑසස.ඒ.ඒ. රතනකවනත0298181,502

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-අමපවර දසව වන නළධවර කවරයවලය - අමපවරIII  පනතයආර.එම.ප.ආර. දසවනවයක0593861,503

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතයසක.එච.ඩ.එම. පෂසප කමවර0348791,504

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයට.එම.ජ. කරණවරතන0458011,505

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

මහවසල සතවරධන හව පරසර අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.ප. වතවනවසම0347671,506

මහවසල සතවරධන හව පරසර 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයආර.එම.ඒ.එසස. රණසතහ0459871,507
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයට.බ.සජ.බ. සසසනවරතන0354501,508

මසතවරණ සකබමෂන සභවව-රවජගරය පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඒ.එච.එල.වය. පතමසල0437221,509

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 මසතවරණ සකබමෂන සභවව - රවජගරයIII  පනතයසක.ඒ.ජ.ඩබ.සක. ගමසග0452661,510

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

මසතවරණ කවරයවලය(නවගරක) - රවජගරයI  පනතයඑම.ප. ලයනසග0188421,511
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑසස.එම.ඩ. රවසජනදන0201231,512
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඅය.ආර. සහසවසග0347581,513
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

මසතවරණ කවරයවලය(නවගරක)-රවජගරය නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12III  පනතයඩ.ප.එන. දලරකෂ0608851,514
සසථවන මවරව 2018/05/02 

දන සට කයවතමකය

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඑම.ඩ. නනදවවත0262351,515

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ආර. සසසනවධර0357901,516

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඑච.බ.එම.ඒ.අය.සක. සහසරත0615221,517
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

III  පනතයඑසස.ඊ. ගණරතන0075911,518

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07II  පනතයඑච.එම.ඩ.එන. ගණතලක0186831,519

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑසස.සක.සක.එසස. දලරකෂ0345091,520

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

III  පනතයසක.ඒ.එල.අය. සපසරරව0421901,521

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑච.ඩ.එම. සපබඩමසණසක0202961,522

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

I  පනතයඩබ.එසස.ස. වකම0371781,523

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමබරටව දසසතක කමකර කවරයවලය - පවනදරI  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ජ. සසමබපසපරම0218681,524

දසසතක කමකර කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමබරටවIII  පනතයඩ.එන.සක. ජයසතහ0438741,525

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සමබරටව සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

ගලකසසස

II  පනතයඑම.සක.සක. නසව0053651,526
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කරණනගල

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑන.එම.ආර.සක. ජයතලක0211161,527

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-කරණනගල සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කරණනගල

I  පනතයආර.එල. ශරවන සමරතතග0335381,528

සපබලසස  මලසසථවනය-සකබළඹ 01 දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

කරණනගල

III  පනතයය.ස. සඳරවන0387091,529

කරමවනත හව වවණජ කටයත 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

සපබලසස  මලසසථවනය - සකබළඹ 01II  පනතයස.ට. ආරයවතශ0396361,530

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සමබරටවIII  පනතයඑසස.සජ.ඒ.එසස.ව. සසසරසතහ0542521,531

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-ගලකසසස

කරමවනත හව වවණජ කටයත අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 03

III  පනතයඑච.එච.ප.එසස. මධෂවන0704171,532

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 01

II  පනතයඑල.ඒ.සජ.එච. සපසරරව0017941,533

සවල ආරකෂක සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

දසසතක කමකර කවරයවලය - ගවලලIII  පනතයසක.එම.සක. කමවර0344811,534

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඑම.එච.එ ෆස. ෂෆවනව0357831,535

දසසතක කමකර කවරයවලය-ගවලල ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසජ.ස. සහටටආරචච0422451,536
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 අධකරණ අමවතජවතශය - සකබළඹ 12II  පනතයඑසස.ප.එම.සක. ධරමදවස0072821,537

අධකරණ අමවතජවතශය-සකබළඹ 12 සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මගමවI  පනතයඑම.එල.අය. සලවව0196431,538

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මගමව පවසදශය සලකම කවරයවලය - කටවනI  පනතයඑල.සක. වකමආරචච0371761,539

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කටවන වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයසජ.ස.ආර. වමලසරය0544251,540

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 09 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

II  පනතයඊ.ඒ.ප.ඩ. එදරසතහ0029191,541

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

09

I  පනතයඑම.ඩ.ට. පසනසසස0396151,542

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 09 රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

II  පනතයආර.එම. සමනත0342311,543

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

09

II  පනතයඑසස.සක.ඩ. නශවනත0393481,544

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකබළඹ 

10

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 04

II  පනතයබ. කවවවනන0036501,545

Page 167 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකබළඹ 10

II  පනතයප.ඒ.ස.එල. සපසරරව0036801,546

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 04

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

III  පනතයඒ. සසනතජව0652261,547

වනජව සතරකෂණ 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.එසස.ප.එසස.එන. සපසරරව0100981,548
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

වන සතරකෂණ 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසජ.එම. කමවරසග0124951,549
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය-සකබළඹ 05 වන සතරකෂණ සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ. සක.ඩබ.  සකබතලවවල0125321,550
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

ජවතක සකභතකවගවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

වවරමවරග ඉතජසනර කවරයවලය - සකබළඹ 

05

I  පනතයඊ.ජ.එසස.ප. එදරසතහ0220741,551
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07III  පනතයසක.සක.එන. ද යවරතන0222491,552
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

සමමටර රථ පවවහන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ජවතක සකභතකවගවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

I  පනතයඑසස. සභදව0303221,553
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.ඒ.එම.එම. නනදන0317061,554
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

බදධශවසන අමවතජවතශය,-සකබළඹ 07 සමමටර රථ පවවහන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

III  පනතයආර.ඩ. සක. මවරසතහ0346751,555
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 බදධශවසන අමවතජවතශය, - සකබළඹ 07III  පනතයඑසස.ට.එන.එසස. කමවර0459181,556
සසථවන මවරව 2018/03/26 

දන සට කයවතමකය

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචචI  පනතයප. වජයකලව0364721,557

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයඑසස. වදනමත0446581,558

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ඉසපතන වදජවලය - සකබළඹ 05 - සකබළඹ 

05

III  පනතයඑසස.අය.ස. කලරතන0451151,559

ඉසපතන වදජවලය - සකබළඹ 05-සකබළඹ 05 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඩබ.සක.අය.ස.සක. වසජසතහ0493121,560

සරවබද අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය තකණවමලය පළවත මනම කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයව. මනවනනන0240871,561
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

තකණවමලය පළවත මනම 

කවරයවලය-තකණවමලය

සරවබද අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයIII  පනතයසජ. සජමෂප0414701,562
සසථවන මවරව 2018/02/19 

දන සට කයවතමකය

තරසසටන වදජවලය-සකබළඹ 07 වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 03

I  පනතයස. සමරසතහ0225361,563

වදල සතසදශ හව ඩජටල යටතල පහසකම 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 03

සමවජ සසසවව මනද මවනසක ආයතනය - 

සහමමවගම

III  පනතයඑන.ජ.බ. මහවනවම0379451,564
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමවජ සසසවව මනද මවනසක 

ආයතනය-සහමමවගම

තරසසටන වදජවලය - සකබළඹ 07III  පනතයජ.ආර.වය. සපසරරව0493671,565

සවලසස කමර වදජවලය-සමබරටව ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයබ.ඩ.එන. සමනඩසස0032221,566

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

සවලසස කමර වදජවලය - සමබරටවII  පනතයට.එම. සමරතතග0049711,567

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 07

II  පනතයබ.එසස. සහසවවගම0052041,568

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය

I  පනතයසක. රනජතවමලර0226911,569

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයඒ.එච.ව. ශජවමල0557251,570

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල කමකර කවරයවලය - කනතසලII  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.සජ. ජවන0059691,571

කමකර කවරයවලය-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසලIII  පනතයසක.ජ.එල. ලකමණ0556831,572

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනතසල මලක සරමහල - කනතසලI  පනතයස.ඩ.ආර. චවමනද0278951,573
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මලක සරමහල-කනතසල පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනතසලIII  පනතයබ.එම.එසස.ඒ. සතජව0566701,574

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

II  පනතයඒ.ප. ජයසරය0240591,575

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

II  පනතයඩබ.එසස.සක. සපසරරව0482761,576

දසසතක මනනසදමර 

කවරයවලය-තකණවමලය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය

II  පනතයසක. කමලන0170431,577

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයව. සතෂසකමවර0231571,578

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සහමමවගම සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

නසගසගබඩ

I  පනතයඑච.එම.එසස.එම. පසනහසටසපබල0212141,579

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සහමමවගමI  පනතයඑල.ඩ.ස. රමජලතව0315061,580

සජජෂසඨ සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-නසගසගබඩ

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

III  පනතයට.ස. මහවතතසග0434621,581

දසසතක කමකර කවරයවලය-තකණවමලය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයඒ. මෂන0227021,582
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

දසසතක කමකර කවරයවලය - තකණවමලයI  පනතයසක. තරසචලවම0284941,583

වරවය හව නවවක අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයව.එච.එන.ඩ. පනවනද0038201,584

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

වරවය හව නවවක අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඑච.එම.ස. ජයමණ0550571,585

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය

II  පනතයට. කෂවනතන0120001,586

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය

II  පනතයසක. සනමනවදන0132141,587

දමරය ගබඩවව-රතමලවන කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඑසස.ඒ.ජ. වසජරතන0272371,588

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

දමරය ගබඩවව - රතමලවනII  පනතයඑසස.ඒ. හරෂව0330371,589

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකබළඹ 10

I  පනතයඑසස.ඒ.සජ. ඥවණතලක0084401,590

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකබළඹ 

10

ධවර හව ජලජ සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයප.එම. පදමවතගන0229201,591
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආරකෂක  අමවතජවතශය-සකබළඹ 03 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඑච.එම.බ.ප. වරසරය0362931,592

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 ආරකෂක  අමවතජවතශය - සකබළඹ 03III  පනතයඑන.එම.ජ.ට. සතවරව0631271,593

දමරය සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07II  පනතයඑසස.සක.එල. බනදල0459811,594

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 දමරය සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 10III  පනතයඒ.එම.එන.ප. ද සලවව0618771,595

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයIII  පනතයආර.එම. මනහවජ0432021,596

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය

III  පනතයසජ. අගලජව0541971,597

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර) - තකණවමලය

I  පනතයආර. ශවනත0191901,598

පවසදශය සලකම කවරයවලය (නගර හව 

කඩවත සතර)-තකණවමලය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය

II  පනතයව. රවනදන0228321,599

දසසතක කමකර කවරයවලය-තකණවමලය සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයIII  පනතයට. සසමබනව0560711,600
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය දසසතක කමකර කවරයවලය - තකණවමලයIII  පනතයඒ. සසකමවර0563191,601

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-තකණවමලය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයII  පනතයඑච.ඒ.එසස. තෂවර0249201,602

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයට. කමසවනව0559191,603

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-තකණවමලය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයIII  පනතයසජ. සක.එම. සජනටව0566261,604

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයප. සජතව0570981,605

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයආර.ප.එසස.ආර. පයතකව0201071,606

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-තකණවමලය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයඑම. පශවනතන0568371,607

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-තකණවමලය කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයප.එම. චමපකව0069621,608

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - තකණවමලයI  පනතයඑන. නවලන0243501,609
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-තකණවමලය

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

තකණවමලය

I  පනතයඑසස. තලලයවමපලම0288011,610

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-තකණවමලය

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

තකණවමලය

III  පනතයසජ. කෂසණවවන0559131,611

රජසය කරමවනත ශවලවව-සකබසලබනනවව කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයප.ජ. හතසතබටව0195281,612

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 රජසය කරමවනත ශවලවව - සකබසලබනනවවIII  පනතයඩබ.සක.ඊ. ජයතසසස0624791,613

ජවතක රධර පවරවලයන 

මධජසසථවනය-සකබළඹ 05

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

08

I  පනතයඑම.සක. වරසතහ0117421,614

රජසය මදණ සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 08 ජවතක රධර පවරවලයන මධජසසථවනය - 

සකබළඹ 05

II  පනතයප. කතසර0375731,615

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 බනධනවගවර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

09

III  පනතයසක.ඒ.ඩ.එසස. සසවරණමවල0443631,616

බනධනවගවර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 09 වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

III  පනතයප.සජ.ඒ.ස. මහනදරතන0623361,617

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය - සකබළඹ 

07

II  පනතයප.ඒ. වමලසතහ0338281,618
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය-සකබළඹ 

07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑල.ජ. මලවරආරචච0551521,619

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සගබඩනසගල  සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑව.සක.එල.එන. අභයවකම0059341,620

සගබඩනසගල 

 සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයව.ආර.ඩ. සලවව0347871,621

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත මඩකලපව ශකෂණ සරමහල - මඩකලපවI  පනතයඑම.එම. තවරක0053971,622

මඩකලපව ශකෂණ සරමහල-මඩකලපව සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑම. සදවහරන0224321,623

සදශය ආදවයම පවසදශය 

කවරයවලය-මඩකලපව

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත කවරයවලය - 

මඩකලපව

I  පනතයආර. සචචතවනනදන0315051,624

සජජෂසඨ නසයමජජ සපබලසසපත 

කවරයවලය-මඩකලපව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතතIII  පනතයස.එම. රසමයව0562971,625

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මනමසනය 

බටහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

කවතතනකඩ

III  පනතයඒ. මවරසදන0288881,626

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කවතතනකඩ පවසදශය සලකම කවරයවලය - මනමසනය 

බටහර

I  පනතයඑම.ඒ.  සමබසහබමඩ යහයව0299611,627
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයඑන.එම.ජ. අනරදධකව0460451,628

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයස.එම.එන.ඒ. නදෂව0608341,629

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කඩසවල දසසතක සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 05II  පනතයස.එසස. ගලපපතත0053431,630

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - කඩසවලIII  පනතයආර.ඒ.සක.එම. රණසතහ0611821,631

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-සකබළඹ 11 නවවස හව ඉදකරම අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.ව.එන. සපසරරව0677411,632

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - සකබළඹ 11III  පනතයඩබ.ඒ.එසස. දලහවන0681181,633

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සපමරතව 

පතත

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

කලමසණ

III  පනතයඑසස. ෂසරමම0565431,634

ඉඩම හව   දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-කලමසණ

පවසදශය සලකම කවරයවලය - සපමරතව 

පතත

III  පනතයඑම.එසස.එෆස. රවෂවන0699641,635

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයසක.ඩ. සමබසහබටටසග0025971,636
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12

I  පනතයඑල.ජ.එච.එම. උදයසර0364911,637

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 04

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත - 

සකබළඹ 10

I  පනතයඑසස. වරවග0034291,638

මධජම සලඛනවගවරය-මවලගවවතත-සකබළඹ 

10

හනද ආගමක හව සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 04

III  පනතයඑල.සජ.ස.සජ. සරබසමෂස0568021,639

වසදශ රකයව අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07III  පනතයට.ව.එම. ශයතජන0443741,640

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 වසදශ රකයව අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එම. වනගරතන0618111,641

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 07

III  පනතයසක.ඩ.ඩ. පසතග0040631,642

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එසස. මලකවනත0276741,643

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 07

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.එම. සසර කමවර0415701,644

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

III  පනතයඑන.ප.ස.ප. නවරපකෂ0532241,645
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වවරමවරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 අධකරණ අමවතජවතශය - සකබළඹ 12III  පනතයඑම.එන.ජ.ආර.ආර. අසබරතන0516441,646

අධකරණ අමවතජවතශය-සකබළඹ 12 කකෂකරම අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑන.එන. වකමසතහ0627341,647

කකෂකරම අමවතජවතශය-බතතරමලල වවරමවරග සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07III  පනතයඑච.එම.එන.ජ. සහසරත0676971,648

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවර 

නගරය

I  පනතයඑම.වය. ෆයරසස0033441,649

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවර නගරය පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතතI  පනතයඑම.ඒ. සමබසහබමඩ තහර0316941,650

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - 

මඩකලපව

III  පනතයජ. වවසසදවන0333541,651

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-මඩකලපව මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව

I  පනතයඑසස. යසසමදරන0390041,652

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-මඩකලපව

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය - මඩකලපව

II  පනතයආර. සජයරබන0175821,653

මනමසණ උතර පවසදශය සලකම 

කවරයවලය-මඩකලපව

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

මඩකලපව

II  පනතයඑන. රකකරන0184881,654
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-මඩකලපව

සපබලසස අධකවර කවරයවලය - මඩකලපවII  පනතයඑම. පටකණරවජන0099291,655

සපබලසස අධකවර කවරයවලය-මඩකලපව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

මඩකලපව

III  පනතයසක. වතසවයන0543751,656

පවසදශය සලකම කවරයවලය-එරවවරපතත මඩකලපව ශකෂණ සරමහල - මඩකලපවIII  පනතයසක. සලමගවනනද0479941,657

මඩකලපව ශකෂණ සරමහල-මඩකලපව පවසදශය සලකම කවරයවලය - එරවවරපතතIII  පනතයඒ.සක.එෆස. නසලමෆව0601721,658

අනලව බවලකව වදජවලය-නසගසගබඩ ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයප.ජ.එසස.එසස. ශජවමල0166551,659

ශ ලතකව වභවග 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයආර.එම.බ.අය. රතනවයක0470611,660

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

ශ ලතකව වභවග සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ඒ.ස.සක. රතනවයක0595251,661

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයජ.ජ.එන.ප. කරණවරතන0261841,662
සසථවන මවරව  2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ජනසලඛන හව සතඛජවසලඛන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයඩබ.වය.එම.එසස. නසරමෂමව කමවර0272561,663
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය
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නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

සහකවර කකෂකරම අධජකෂ කවරයවලය - 

සකබළඹ 05

I  පනතයඩ.ඩ.අය.එච. වසජරතන0375241,664
සසථවන මවරව 2018/01/08 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකබළඹ 07

III  පනතයසඡ.ඒ.ඩ. නදෂකව0458591,665

සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකබළඹ 07

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයජ.ජ.ආර. ගණසසසකර0484271,666

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකබළඹ 07

I  පනතයඑන.ඩබ. අමරපවල0055131,667

සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකබළඹ 07

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඑච.සක.එම.ඒ. සරත0396411,668

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - දවයන උතරI  පනතයඑන. සජයරවජ0309201,669

පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

යවපනය

III  පනතයඑසස. සජයමවලන0441771,670

පවසදශය සලකම කවරයවලය-දවයන උතර පදගලයන ලයවපදතච කරසම 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05

III  පනතයඩ. සගමබකවනතන0686201,671

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-වවනයව

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සතනමවරචච

II  පනතයප. ශජවමලව0288601,672
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සතනමවරචච කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

වවනයව

III  පනතයඑසස.ආර.එෆස. නවනස0706841,673

යවපනය ජවතක අධජවපන වදජවපඨය-යවපනය පවසදශය සලකම කවරයවලය - වඩමවරචච 

නසසගනහර

I  පනතයව. ගසනෂලතගම0087911,674

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වඩමවරචච 

නසසගනහර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනදවලවයIII  පනතයව. මවනකකවවසගර0343871,675

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනදවලවය යවපනය ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

යවපනය

III  පනතයව. වසරනතරන0598381,676

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 07

II  පනතයය.ඩ.සක.ප. සපසරරව0134621,677

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 07

දසව වන නළධවර කවරයවලය - ගමපහI  පනතයප.එච.ඒ.ව. කසමලතව0194731,678

දසව වන නළධවර කවරයවලය-ගමපහ සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑසස.එම.එල. සමරවර0348971,679

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.සක.එම. නසතසලව0560851,680

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

අලලසස සහම දෂණ සචමදනව වමරෂන 

සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 07

III  පනතයබ.ඒ.සක.ඩ. වරසතහ0642871,681
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධකරණ අමවතජවතශය-සකබළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑල.ප.ය.එම. ලයනසග0189961,682

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

අධකරණ අමවතජවතශය - සකබළඹ 12III  පනතයසක.එම.ස.සක.සක. බණඩවර0561711,683

දසසතක කමකර කවරයවලය-යවපනය සරවබද අධකවර කවරයවලය - සපදර තඩවII  පනතයඑසස. ශනරතජන0213331,684

සරවබද අධකවර කවරයවලය-සපදර තඩව උතර පළවත සරජසසටවර ජනරවල කලවප 

කවරයවලය - යවපනය

I  පනතයආර. කරණවනධ0245681,685

පවසදශය සලකම කවරයවලය-වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)

දසසතක කමකර කවරයවලය - යවපනයII  පනතයට. කරදරන0251731,686

උතර පළවත සරජසසටවර ජනරවල කලවප 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - වමලකවමම 

බටහර (චනකවසනය)

III  පනතයප. වසනතසගභර0553081,687

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවනදර පවසදශය සලකම කවරයවලය - බණඩවරගමI  පනතයඑච.එම.ආර. උදය කවනත0174811,688

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය-බතතරමලල දසසතක ධවර කවරයවලය - කළතරI  පනතයඑච.ඒ.ඒ. ලකසර0194191,689

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

වසවල කරමවනත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.එම.එසස. ලලනතකව0228371,690

පවසදශය සලකම කවරයවලය-බණඩවරගම සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයවය.එම .ප. තලගල0248041,691
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක ධවර කවරයවලය-කළතර පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවනදරIII  පනතයඑසස.ආර. සමරසතහ0565451,692

පවසදශය සලකම කවරයවලය-සතනමවරචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවකරII  පනතයජ. වසනතන0019971,693

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවකර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

සතනමවරචච

III  පනතයආර. වමලරවජ0475261,694

අධකරණ අමවතජවතශය-සකබළඹ 12 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයආර.සක.ජ. ආරයවතශ0019421,695

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 අධකරණ අමවතජවතශය - සකබළඹ 12III  පනතයඑම.ඩබ. මලලකව0704141,696

දසසතක කමකර කවරයවලය-යවපනය දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - යවපනයI  පනතයඑසස. මසනමහරන0266791,697

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-යවපනය දසසතක කමකර කවරයවලය - යවපනයII  පනතයසක. පරබවහන0439841,698

පවසදශය සලකම කවරයවලය-යවපනය සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

යවපනය

II  පනතයසජ. වගසන0067041,699

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - යවපනයII  පනතයඑසස. රජතව0274921,700
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවලගණ වදජව සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

07

සරජසසටවර ජනරවල සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයසක.එසස.ප. අලවසස0085091,701

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 දසසතක සලකම කවරයවලය - සකබළඹ 05I  පනතයප. දනරෂන0211351,702

සරජසසටවර ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05II  පනතයඒ.එල.ට. හතසමවල0254651,703

දසසතක සලකම කවරයවලය-සකබළඹ 05 කවලගණ වදජව සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

III  පනතයඑසස.එන.එන. ගණතලක0570061,704

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.ට. පසනන0491611,705

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඅය.එච. සහසමචනදසග0550931,706

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05III  පනතයආර.එම. චනදසසසන0571261,707

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - හතවසලලI  පනතයසක.බ.එච.ප. මතගලකව0064361,708

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හතවසලල ඉඩම අමවතජවතශය - බතතරමලලI  පනතයප.එල. පයනත0322751,709

ඉඩම අමවතජවතශය-බතතරමලල රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05II  පනතයඩ.එම.අය. සතජවන0351511,710
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය - වවනයවI  පනතයඑසස. ජයවරධන0295971,711

දසසතක මනනසදමර කවරයවලය-වවනයව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

වවනයව

I  පනතයආර.ජ.එම. සලසවසසටර0323761,712

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 සමවගම සරජසසටවර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 10

II  පනතයසක.ප.ස.එම. කවරයවසම0077251,713

සමවගම සරජසසටවර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

II  පනතයඅය.ආර.ඩ. ගණවරධන0365591,714

කමකර කවරයවලය-කලසනබචච පවසදශය සලකම කවරයවලය - කනදවලවයII  පනතයඑසස. ඉෂව න0036831,715

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කනදවලවය කමකර කවරයවලය - කලසනබචචII  පනතයඑසස. මතයලක0269961,716

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-වවනයව

සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයඒ.එම. කසසටනව0232311,717

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-වවනයව

කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයජ. නරමදව0460761,718

සගබවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

දකණ සකබළඹ ශකෂණ සරමහල - 

කළසබමවල

I  පනතයඒ.සක.එල. වකමසතහ0206831,719
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සගබවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

I  පනතයසක.ඩ. දයවවත0316111,720

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයඑච.එම.ආර.ඩබ. සසසනවරතන0337691,721

දකණ සකබළඹ ශකෂණ 

සරමහල-කළසබමවල

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

III  පනතයඑසස. කවතචනව0651301,722

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය)-සකබළඹ 10

පවසදශය සලකම කවරයවලය - මගමවIII  පනතයආර.ප. ජනසසමම0220541,723

පවසදශය සලකම කවරයවලය-මගමව සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයසජ.ඒ.එල.ඩ ජයසකබඩ0359211,724

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සසභඛජ සදපවරතසමනතව (වවදජ සසපයම 

අතශය) - සකබළඹ 10

III  පනතයඑච.සක.ට. මධෂවණ0567761,725

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයඊ.ජ.සජ. පතමසර0422331,726

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

III  පනතය සජ.ප.එසස.එසස. පදමසර0568221,727

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12I  පනතයඑච.ඩබ. ලලතව0036611,728
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

II  පනතයආර.ඒ.එච.ය.ඊ. රණසතහ0345491,729

පළවත සභව හව පළවත පවලන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 02

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

I  පනතයසක.එච. වකමසතහ0204321,730

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑල.එන.එසස. බණඩවරනවයක0453451,731

නවලනද වදජවලය-සකබළඹ 10 පළවත සභව හව පළවත පවලන අමවතජවතශය - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඩබ. ගමසග0484621,732

දසසතක සලකම කවරයවලය-වවනයව සගබවජන සතවරධන දසසතක කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයඑල.සක.එසස. රතනවයක0029691,733

සගබවජන සතවරධන දසසතක 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක සලකම කවරයවලය - වවනයවII  පනතයසක. සදවහරන0390711,734

නවවස හව ඉදකරම 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 07

I  පනතයබ.ඒ. රතජන0300251,735

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

නවවස හව ඉදකරම අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයසක.එසස. පෂසපලතව0318061,736

රවජජ පරපවලන හව කළමනවකරණ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

III  පනතයඑච.ප.ඒ.ඩ. කලසදරව0352121,737
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආයරසවද සදපවරතසමනතව-මහරගම සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර) - මහරගම

I  පනතයස.එන. ජවසගබඩසග0039531,738

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම බටහර)-මහරගම

ආයරසවද සදපවරතසමනතව - මහරගමI  පනතයඑල.ප.එල.ආර. සපසරරව0322961,739

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

II  පනතයජ.එල. කතසර0239891,740

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයඑම.එම. වනනආරචච0333001,741

දසසතක සලකම කවරයවලය-වවනයව කලවප වවරමවරග අධජකෂ කවරයවලය - 

වවනයව

II  පනතයට. ලවවනජව0148341,742

කලවප වවරමවරග අධජකෂ 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක සලකම කවරයවලය - වවනයවII  පනතයප. නරමලවසදව0287511,743

දසසතක සලකම කවරයවලය-වවනයව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

වවනයව

I  පනතයඑසස. සජගදසන0171041,744

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-වවනයව

දසසතක සලකම කවරයවලය - වවනයවIII  පනතයඩ.ආර. ලතගවදරන0479121,745

වසවකව වදජවලය-සකබළඹ 05 ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප.ඩ. රතනවයක0075991,746
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයබ.එසස.එසස. පරසස0442891,747

ඉඩම සකබමසවරසස ජනරවල 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඩබ.සක.එසස. වරසරය0540721,748

මහවනවම වදජවලය-සකබළඹ 03 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05II  පනතයඑසස.එම.ස.එන. සමරනවයක0212861,749

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයසජ .ඒ.ව. මධෂවන0434151,750

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කරචච සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලසනබචච

II  පනතයජ. සගභවසලව0091561,751

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලසනබචච

පවසදශය සලකම කවරයවලය - කරචචIII  පනතය සක. සජතන0570991,752

පවසදශය සලකම කවරයවලය-ඇහසලයසගබඩ දසව වන නළධවර කවරයවලය - රතනපරI  පනතයඒ.ස. වනගසරය0348311,753

දසව වන නළධවර කවරයවලය-රතනපර පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

I  පනතයට.ඒ.ජ. පරසස0470321,754

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 19)

-අවසසසවසවලල

ර/ඇහසලයසගබඩ ම.ම.වදජවලය - 

ඇහසලයසගබඩ

I  පනතයආර.ඒ. සනල0224571,755
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ර/ඇහසලයසගබඩ 

ම.ම.වදජවලය-ඇහසලයසගබඩ

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 19) - 

අවසසසවසවලල

III  පනතයඑම.එම.ජ.එසස.එසස. වනනආරචච0531301,756

සහකවර සපබලසස අධකවර 

කවරයවලය-කලසනබචච

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මලතව

III  පනතයඑසස. කෂවනත0558971,757

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මලතව

සහකවර සපබලසස අධකවර කවරයවලය - 

කලසනබචච

II  පනතයප. නවසජමත0569891,758

පවසදශය සලකම කවරයවලය-නලලර සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

යවපනය

I  පනතයඑම. ජවනරවජව0261261,759

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-යවපනය

පවසදශය සලකම කවරයවලය - නලලරIII  පනතයප. නශවනතන0539271,760

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පනවකර වවනයව ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

වවනයව

III  පනතයට. ශදරන0461241,761

වවනයව ජවතක අධජවපන වදජවපඨය-වවනයව පවසදශය සලකම කවරයවලය - පනවකරIII  පනතයව. තගරතව0536821,762

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතය සක.එල.එන. දසවනවයක0181371,763

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.ස.ව. කමවර0496561,764
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවසදශය සලකම කවරයවලය-පවතදමබර මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය - මහනවර

II  පනතයඑච.ඒ.ජ. ජයවරධන0230121,765

මධජම කලවප සරජසසටවර ජනරවල 

කවරයවලය-මහනවර

සරවබද අධකවර කවරයවලය - මහනවරI  පනතයසක.ඩ.අය.සක. රතනවයක0263571,766

සරවබද අධකවර කවරයවලය-මහනවර සමවජ සසසවව වකතතය පහණ ආයතනය - 

මහනවර

II  පනතයඑම.එම.ඩ. ද සලවව0307081,767

සමවජ සසසවව වකතතය පහණ 

ආයතනය-මහනවර

පවසදශය සලකම කවරයවලය - පවතදමබරIII  පනතයජ.ජ.අය. මලදව0341581,768

දසසතක සලකම කවරයවලය-යවපනය උතර කළවප කවරයවලය - යවපනයII  පනතයඑසස. සසලවරවජව0043901,769

උතර කළවප කවරයවලය-යවපනය දසසතක සලකම කවරයවලය - යවපනයII  පනතයජ. මදවනනන0226201,770

ශ ලතකව සරග සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

01

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 

10

I  පනතයඑච.ඩ. ශරනත0214901,771

පවසදශය සලකම කවරයවලය-කසසසබනව මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයඑම.සජ.සක. වසජරතන0376781,772

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 පවසදශය සලකම කවරයවලය - කසසසබනවII  පනතයඩ.අය.ප. මණසතහ0432211,773

වශවම වසටප සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 10 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයඑම.එසස.ප. ඩයසස0460581,774
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය - සකබළඹ 05I  පනතයඑම.ආර.ඒ.ඩ. උමයතගන0333731,775

සපබලසස පවවහන සකබටඨවශය-සකබළඹ 05 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05III  පනතයවය.ඒ.අය. උදයතගන0699341,776

මහවසල ජවතක අධජවපන 

වදජවපඨය-සපබලසගබලල

මහ/ උසසස බවලකව වදජවලය - මහනවරI  පනතයඩ.එම.ඩබ. කමවර0113411,777

කකෂකරම වදජවලය-කණඩසවසල මහවසල ජවතක අධජවපන වදජවපඨය - 

සපබලසගබලල

II  පනතයආර.ඒ.ස. රනවක0199821,778

මහ/ උසසස බවලකව වදජවලය-මහනවර කකෂකරම වදජවලය - කණඩසවසලII  පනතයඒ. සපරයයයව0212041,779

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව-සකබළඹ 05 සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව මලසසථවනය - 

සකබළඹ 07

II  පනතයප.ප.ආර.ආර. ගණසසසකර0019731,780

සපබලසස වසශසෂ කවරය බලකව 

මලසසථවනය-සකබළඹ 07

රවජජ සසසවව සකබමෂන සභවව - සකබළඹ 05II  පනතයජ.එම.එම.සජ. ගණතලක0323461,781

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල ඛනජ සතල සමපත සතවරධන අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

II  පනතයසජ.ප. ඒකනවයක0055241,782

ඛනජ සතල සමපත සතවරධන 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලI  පනතයඑම.ආර. ජයසසසකර0132001,783
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සතසසකකතක කටයත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑම.ප.ඩ.එසස. වමලසසසන0288981,784

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල සතසසකකතක කටයත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.සක.එල. චතරවන0333101,785

වගණන උප කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඑම. නනදන0192671,786

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර වගණන උප කවරයවලය - කළතරII  පනතයසක.සක.ඩ.එසස.එච. කනනනගර0283801,787

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-යවපනය

වගණන උප කවරයවලය - යවපනයI  පනතයඑසස. සගතගවදරන0188341,788

වගණන උප කවරයවලය-යවපනය ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

යවපනය

I  පනතයඑසස. සවකමවරන0335331,789

ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-බදලල

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය - බදලලI  පනතයආර.එම.සජ.ප. රතනවයක0252711,790

සහකවර වගණකවධපත කවරයවලය-බදලල ඉඩම හව  දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

බදලල

I  පනතයආර.එම. සද මසණකව0463991,791

වගණන උප කවරයවලය-මගමව ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර කවරයවලය - 

මගමව

I  පනතයඒ.එල.එසස.ප. අසබසගබඩ0101771,792
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හව දසසතක සරජසසටවර 

කවරයවලය-මගමව

වගණන උප කවරයවලය - මගමවII  පනතයඒ.ඒ.ඩ.සජ.ආර. සපරමවද0205621,793

වගණන උප කවරයවලය-මවතසල අපනයන කකෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය - මවතසල

I  පනතයආර.ජ.එම. කලයවන0057801,794

අපනයන කකෂකරම පරසයෂණ 

මධජසසථවනය-මවතසල

වගණන උප කවරයවලය - මවතසලIII  පනතයආර.ජ.ස.ප.සක. සභසතහ0351641,795

වගණන උප කවරයවලය-සපබසළබනනරව දසසතක සලකම කවරයවලය - 

සපබසළබනනරව

I  පනතයබ.ඒ.එසස.එසස. ජයරතන0169821,796

දසසතක සලකම කවරයවලය-සපබසළබනනරව වගණන උප කවරයවලය - සපබසළබනනරවII  පනතයඑන.ඩබ.සක.එසස. උදය කමවර0186111,797

වගණන උප කවරයවලය-කළතර දසසතක සලකම කවරයවලය - කළතරI  පනතයඩ.ට. ජයලත0243311,798

දසසතක සලකම කවරයවලය-කළතර වගණන උප කවරයවලය - කළතරIII  පනතයබ.ව.එල. සදරශණ0443601,799

වගණන උප කවරයවලය-කනගලල රබර සතවරධන පවසදශය කවරයවලය - 

කනගලල

II  පනතයසජ.ප.එසස. ජයලත0112491,800

රබර සතවරධන පවසදශය 

කවරයවලය-කනගලල

වගණන උප කවරයවලය - කනගලලII  පනතයඑච.එසස.සක. ජයසතහ0229581,801
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය - සකබළඹ 10

II  පනතයඑන.ව.එල.ඩ.සක. ජයවර0298421,802

සසභඛජ, සපමෂණ හව සදශය වවදජ 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 10

වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ඒ. චනදකව0362291,803

කමකර සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05 නතපත සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12II  පනතයඩබ.ප.එන.ස. වතවන0074861,804
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

සරවබද සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 02 කමකර සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 05I  පනතයඅය.බ. ඥවණවත0079001,805
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

නතපත සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12 ශ ලතකව ජවතක සරමහල - සකබළඹ 10I  පනතයට.එසස.ආර. සපසරරව0323031,806
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

ශ ලතකව ජවතක සරමහල-සකබළඹ 10 මදල අමවතජවතශය - සකබළඹ 01I  පනතයජ.එම. සකමදවසගබඩ0537271,807
සසථවන මවරව 2018/05/31 

දන සට කයවතමකය

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හලවවත වගණන උප කවරයවලය - හලවවතII  පනතයආර.ප.ඩ.ඩ. රනදන0050961,808

වගණන උප කවරයවලය-හලවවත පවසදශය සලකම කවරයවලය - හලවවතII  පනතයසජ.ඒ. මලකවනත0237071,809

දසසතක සලකම කවරයවලය-නවරඑළය රජසය බජ සගබවපල - නවරඑළයIII  පනතයඑන.සක.ඒ.ඩ. කමවර0472851,810

Page 196 of 199



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජසය බජ සගබවපල-නවරඑළය දසසතක සලකම කවරයවලය - නවරඑළයIII  පනතයඑන. රජකමවරන0562631,811

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව-බතතරමලල වගණකවධපත සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ. වරතතග0284401,812

වගණකවධපත 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සමවජ සසසවව සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.ආර.ට.එසස. ගණසතහ0472391,813

දසසතක සලකම කවරයවලය-සමබනරවගල සමමටර රථ පවවහන පවසදශය කවරයවලය - 

සමබනරවගල

I  පනතයඑල.වය. ගසල0081251,814

සමමටර රථ පවවහන පවසදශය 

කවරයවලය-සමබනරවගල

සහකවර ඉඩම සකබමසවරසස කවරයවලය - 

සමබනරවගල

II  පනතයඑච.ඒ.එසස.ඩ. ඕපනවයක0123181,815

සහකවර ඉඩම සකබමසවරසස 

කවරයවලය-සමබනරවගල

දසසතක සලකම කවරයවලය - සමබනරවගලI  පනතයසජ.ජ.ඩබ. ගයවන ජයලත0209441,816

අධජවපන අමවතජවතශය-බතතරමලල උසසස අධජවපන හව මහවමවරග අමවතජවතශය 

- සකබළඹ 07

I  පනතයඑම.සක.එන. ලකෂසම0315481,817

උසසස අධජවපන හව මහවමවරග 

අමවතජවතශය-සකබළඹ 07

අධජවපන අමවතජවතශය - බතතරමලලIII  පනතයඩ.අය.ප.එසස. දසවනවයක0545321,818

පධවන සගබඩනසගල  ඉතජසනර 

කවරයවලය-සකබළඹ 07

ශ ලතකව මනනසදමර සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 05

I  පනතයසක.බ.ස.සජ. ද සලවව0210691,819
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකව මනනසදමර 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 05

පධවන සගබඩනසගල  ඉතජසනර කවරයවලය 

- සකබළඹ 07

I  පනතයසක.එච.එල. චවමනද0332631,820

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නසසගනහර)-මහරගම

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය - සකබළඹ 

07

I  පනතයඑච.එම.ප.එම. සහසරත0030781,821

වවරමවරග කළමනවකරණ අතශය-සකබළඹ 

07

සදශය ආදවයම පවසදශය කවරයවලය 

(මහරගම නසසගනහර) - මහරගම

III  පනතයඑච.ඒ.ප. පභවත0348131,822

පවසදශය සලකම කවරයවලය-හමබනසතබට හමබනසතබට මහසරමහල - හමබනසතබටII  පනතයඕ.සක.ට. බජට මවලව0312751,823

හමබනසතබට මහසරමහල-හමබනසතබට බටඅත කකෂතවකෂණ හව සතවරධන 

උදජවනය - අමබලනසතබට

I  පනතයඊ.එම.ඊ.ජ.ඒ. ඒකනවයක0331171,824

බටඅත කකෂතවකෂණ හව සතවරධන 

උදජවනය-අමබලනසතබට

පවසදශය සලකම කවරයවලය - 

හමබනසතබට

III  පනතයඒ.එල. හරෂණ0353531,825

අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත 

අමවතජවතශය-බතතරමලල

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01III  පනතයඑම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශවනත0106811,826

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 අභජනතර කටයත, වයඹ සතවරධන හව 

සතසසකකතක කටයත අමවතජවතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.සක.ප.ප. සසමමරතන0219791,827

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 12

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය - සකබළඹ 01II  පනතයසක.ඒ.ආර.එසස. කමවරසපල0354421,828
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වසද ශ කටයත අමවතජවතශය-සකබළඹ 01 ආගමන හව වගමන සදපවරතසමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයට.එසස. සමරසතහ0356721,829

ආගමන හව වගමන 

සදපවරතසමනතව-බතතරමලල

සකබළඹ නසසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය - සකබළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඩබ.එච.ප. ජයශවනත0550351,830

සකබළඹ නසසගනහර දසසතක කමකර 

කවරයවලය-සකබළඹ 05

නත සකටමපත සමපවදක 

සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 12

III  පනතයඩබ.සක.ඊ.එම. වකමසතහ0634131,831

කමකර වනශස චය සභවව(අතක 18)-කළතර සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 02

I  පනතයආර. හරෂණ කලහවර0280541,832

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය-සකබළඹ 01 කමකර වනශස චය සභවව(අතක 18) - 

කළතර

II  පනතයප.සක.ඒ. සපබතපටයසග0335761,833

සදශය ආදවයම සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 

02

ඉඩම සරජසසටවර කවරයවලය - සකබළඹ 01III  පනතයප.සක.ඒ.ඩ. මධෂවන0562381,834

සගබවජන සතවරධන 

සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07

පරවවදජව සදපවරතසමනතව - සකබළඹ 07I  පනතයඑම.සජ.අය. සලගවද0246121,835

පරවවදජව සදපවරතසමනතව-සකබළඹ 07 සගබවජන සතවරධන සදපවරතසමනතව - 

සකබළඹ 07

III  පනතයසක.සක.ප. සකබසසතව0565291,836
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