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හර්ෂික සථහන භහරු අභිඹහචනහ - 2019 (ංර්ධන නිරධහරී සේඹ) 

අනු 

අංක

ය 
ස ේලක අංකය නම ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය  නල ස ේලා  ්ථානය අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය 

1 2757 සවේභන්තිකහ ඩබ්.එේ.යි. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සිඹමරහණ්ඩු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සවෝභහගභ 

සනක් සනොසේ 

2 30252 ඳයගසතළන්න පී.ජී.සී.ඒ.සක් 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සවෝභහගභ  

අධයහඳන අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

3 Absorb/1925 යණසිංව ආර්.එේ.එන්.එන්.පී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

4 13659 පජ්ය භහසඵෝිටියස  සිරියතන හිමි  බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සභොණයහගර 

සඵෞද්ධ කටයුතු ිටළිඵ 

සදඳහර්තසේන්තු - යත්නපුය 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

5 26651 වීයසිංව එච්.සක්.ඒ. 
සඵෞද්ධ කටයුතු ිටළිඵ 
සදඳහර්තසේන්තු - යත්නපුය 

 අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ(භවහධිකයණඹ - 
යත්නපුය) 

යහජ්ය ඳරිඳහරන  සසද්ල කටයුතු වහ අධිකයණ අභහතයහංලඹ 
அரே நிருைாக, உள்நாட்டலுைல்கள் மற்றும் நீதி அணமச்சு 
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6 Absorb/3243 කුරසිංව ඒ.සක්.ඩී.සී.එස. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ(භවහධිකයණඹ - 
යත්නපුය) 

 

දසත්රික් මිනින්සදෝරු 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

7 4616 ගුණතිරක සක්.එේ.එස.එල්.බී. 

දසත්රික් මිනින්සදෝරු 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
(ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සභොණයහගර) 

8 2786 යත්නහඹක ආර්.එේ.සී.පී.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සභොණයහගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සිඹමරහණ්ඩු 

සනක් සනොසේ 

9 A/45324  රණසවේහ .සි.පී 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික සබෞතික ළරසුේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

10 A/44705 ද සිල්හ පී.එච්.එස.සක්.  
ජ්හතික සබෞතික ළරසුේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

11 A/46540 ශ්රිඹහ කහන්ති ඩී.සක්.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

12 3720 නිසයෝනී සක්.ඩී.අයි.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

13 2823 උදඹහංගනී ඩබ්.එල්. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තණභල්විර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

14 Absorb/2371 අභයනහඹක එේ.ඒ.බී. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,යක්ණ 
සයෝවර - සේයහසදණිඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

15 30096 තිරකයත්න අයි.පී.ඩී.ආර් 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

ප්රහවන වහ සිවිල් ගුන් සේහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



16 A/42053 සුදර්ලනී එේ.ඩී.එස. 
ප්රහවන වහ සිවිල් ගුන් සේහ 
අභහතයහංලඹ 

ශ්රී රංකහ ජ්හතික සයෝවර 

සනක් සනොසේ 

17 40469 ගුණසේකය ටී.ඒ 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ශ්රී රංකහ 
ජ්හතික සයෝවර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
උඩුදුේඵය 

සනක් සනොසේ 

18 16001 සකොඩිතුක්කු ආයච්චි  සී.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-උඩුදුේඵය 

මිනිසේ ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

19 41154 භවහආයච්චිකුඹුය එේ.සී.එච්.සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
මිනිසේ 

සේයහසදණිඹ ජ්හතික අධයහඳන 
විදයහපීඨඹ 

සනක් සනොසේ 

20 Absorb/8469 යණසිංව යූ.ජී.එන්.සී. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,සේයහසදණිඹ 
ජ්හතික අධයහඳන විදයහපීඨඹ 

යක්ණ සයෝවර - සේයහසදණිඹ 

සනක් සනොසේ 

21 A/42048 ද සොයිහ ඩී.එේ.එේ 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ආගභන වහ විගභන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

22 19221  සුයංගහ පී.ජී.ඩබ්.පී.  
ආගභන වහ විගභන 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

23 14130 විසේසිංව බී.එස. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ  

අරංගු සේ 

24 25155 ඩඹස පී.එචි.එේ.එස. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹසත 
සථහන භහරු කයන රළසබ්. 
අනුප්රහේතිකඹහ ද සොයිහ 
ඩී.එේ.එේ සේ. 

25 129 සරිඹආයච්චි එස.ඒ.එන්. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සනොච්චිඹහගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳඩුසනුය ඵටහිය 

සනක් සනොසේ 



26 3201 තහයකහ එස.සේ.එේ.අයි.සක්.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඳඩුසනුය 
ඵටහිය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නිකළයියඹ 

සනක් සනොසේ 

27 4179 චන්ද්රසේකය සී.සේ.එේ.එන්.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නිකළයියඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අමන්සඳොශ 

අරංගු සේ 

28 34216 ඵණ්ඩහය ඩබ්.ඒ.එේ.එන්.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අමන්සඳොර 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

29 96 ඒකනහඹක ඊ.ආර්.එස.පී.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සනොච්චිඹහගභ 

සනක් සනොසේ 

30 4180 විසේසකෝන් ඩබ්.එේ.අයි.එස.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නිකළයියඹ 

- 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අමන්සඳොශ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්. අනුප්රහේතිකඹහ 
තහයකහ එස.සේ.එේ.අයි.සක්. 
සේ 

31 9981 යත්නහඹක එේ.ආර්.ටී.ටී. 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු රළසබ්. 
අනුප්රහේතිකඹහ රක්භහලි 
පී.සක්.ඒ.ටී. සේ 

32 20444 සිල්හ එේ.එස.ඩී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 
සගොඩනළගිලි සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්. අනුප්රහේතිකඹහ 
යත්නහඹක එේ.ආර්.ටී.ටී. සේ 

33 26453 රක්භහලි,පී.සක්.ඒ.ටී සගොඩනළගිලි සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්. අනුප්රහේතිකඹහ සිල්හ 
එේ.එස.ඩී. සේ 



34 1946 චේිටකහ ආර්.එස.පී.ආර්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  අේඵරන්සතොට 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
වේඵන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

35 1512 ශ්රීභහලි සක්.ඒ.පී.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ වේඵන්සතොට 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කටුන 

සනක් සනොසේ 

36 8256 ප්රිඹභහල් වී.පී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කටුන 

ප්රහසද්යඹ හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ වීයකළියඹ 

සනක් සනොසේ 

37 30371 දලුත්ත එන්.එස 

හරිභහර්ග 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ වීයකළියඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තංගල්ර 

සනක් සනොසේ 

38 1585 විසේසිංව එස.යූ 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - තංගල්ර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ  
අේඵරන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

39 14101 රඳසිංව ජී.එස.ආර්. 
සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

තියය ංර්ධන, නජීවී ව 
ප්රහසද්යඹ ංර්ධන අභහතයහංලඹ - 
ඵත්තයමුල්ර 

සනක් සනොසේ 

40 A/46088 කුභහරිවහමි ආර්.එේ.ආර්. 

තියය ංර්ධන, නජීවී වහ 
ප්රහසද්යඹ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

41 17776 සේනහයත්න සක්.ජී.ටී.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - රිදීගභ 

සනක් සනොසේ 

42 18540 සේනහයත්න ඩී.ඒ.ඒ.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - රිදීගභ  

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සදොඩන්සගොඩ 

සනක් සනොසේ 

43 11372 ද සිල්හ ආර්.ඒ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සදොඩන්සගොඩ 

දහන කහර්ඹහරඹ සඳොසරොන්නරු 

සනක් සනොසේ 

44 Absorb/2774 ඵණ්ඩහය ඩබ්.එේ.ටී. 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,දහන 
කහර්ඹහරඹ සඳොසරොන්නරු 

හුරුළු ඳහරිරික න උදයහනඹ 
වඵයණ 

සනක් සනොසේ 



45 Absorb/6418 අතඳත්තු ඒ.එල්.ආර්.යි. 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,හුරුළු 
ඳහරිරික න උදයහනඹ 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

46 A/45207 නිසයෝහ ටී.එේ.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

47 25023 අසබ්සේන ටී.ඩී.සී.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අබයන්තය කටයුතු වහ ඹම 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

48 A/44760 තිසේයහ එේ.එච්.ජී. 
අබයන්තය කටයුතු වහ ඹම 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

49 A/45644 ගුණර්ධන ඩබ්.එස.ටී. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

50 25020 විසේසුරිඹ පී.ඩී.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

51 10900 භවසගදය එච්.බී.ඩබ්.අයි.සී. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

52 A/44553 ජ්හනකී ඩබ්.ජී. 
භවහනගය වහ ඵසනහහිය 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

53 A/44816 ඒකනහඹක ඩී.ඕ.සක්.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

54 Absorb/8824 අරුණිකහ එේ.ඩී.සී. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

55 Absorb/4646 ජ්ඹසරිඹ යි.එල්.ඩබ්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

භවහනගය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



56 A/46107 ධේමික එච්.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

57 8113 ප්රහද් එච්.සක්.එන්.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ  
අේඵරන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

58 1391 දභඹන්ති ඒ.එන් සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න සේහ භධයසථහනඹ - 
මීගවජ්දුය 

සනක් සනොසේ 

59 2349 සර්ණරතහ එච්. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සගොවිජ්න සේහ භධයසථහනඹ-
සවනයත්සගොඩ 

සනක් සනොසේ 

60 41388 ප්රනහන්දු ඩබ්ලිේ.ආර් ඩී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

61 Absorb/3448 කුභහය ජී.බී.ඒ.එන්. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

න ජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

62 25024 විතහනසේ ඒ.සක්.පී.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික ඒකහඵද්ධතහ, ංහිඳිඹහ ව 
යහජ්ය බහහ අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

63 A/45826 ප්රහදනී ආර්.සක්.ටී. 
ජ්හතික ඒකහඵද්ධතහ, ංහිඳිඹහ 
ව යහජ්ය බහහ අභහතයංලඹ 

ප්රහවන වහ සිවිල් ගුන් සේහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

64 4542 කභරහතී ඩී.එේ. 
ප්රහවන වහ සිවිල් ගුන් සේහ 
අභහතයහංලඹ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

65 A/42328 ඉන්දක සක්.සක්.ඩී. 
යහඹ වහ නහවික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

66 Absorb/975 කුභහරි එල්.පී.එන්.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

යහඹ වහ නහවික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



67 33414 කුභහරි එල්.එේ.එල්.පී. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
සේහ භධයසථහනඹ යස  

ඳශහත් ර්සඹර් ජ්නයහල් කහර්ඹහරඹ 
ත්රිකුණහභරඹ 

සනක් සනොසේ 

68 38971 සඹොන්ති එස. 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,ඳශහත් 
ර්සඹර් ජ්නයහල් කහර්ඹහරඹ 

ඳයවි දඳත් ජ්හතික උදයහනඹ 

සනක් සනොසේ 

69 32521 ධර්භසේන එච්.ඩබ්.සක්.  

නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඳයවි දඳත් 
ජ්හතික උදයහනඹ 

දසත්රික් මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

70 31121 සනයත් සක්.එේ.අයි.පී. 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
කුරුණෆගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඉබ්ඵහගමු 

සනක් සනොසේ 

71 30922 ඵසනහඹක බී.එේ.පී.එේ. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඉබ්ඵහගමු 

සගොවිජ්න සේහ භධයසථහනඹ යස  

සනක් සනොසේ 

72 A/42224 ෆකුඹුය ඩබ්.ජී.ඒ 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

73 9257 භධුඹන්ති ඩබ්.පී.වී.එච්. 
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

තළඳළල්, තළඳළල් සේහ වහ මුසලිේ 
ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

74 A/44904 ගභසේ පී.එච් 

තළඳළල්, තළඳළල් සේහ වහ 
මුසලිේ ආගමික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

75 A/44574 පුර්ණිභහ පී.එල්. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,ක/තක්ෂිරහභධය 
විදයහරඹ,සවොයණ 

සවොයණ අධිකයණ ංකීර්ණඹ 

සනක් සනොසේ 

76 Absorb/2089 ද සොයිහ එේ.ටී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - සවොයණ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

77 15379 ඹහඳහ යි.එේ.ඩී.ඩී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



78 A/42341 වික්රභ ආයච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.ආර්.සක්. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

79 A/45255 යණසිංව ඩබ්ලිේ.එේ.පී.   
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ශ්රී රංකහ යුද්ධ  වමුදහ 

සනක් සනොසේ 

80 A/46382 සිරිල් ඩබ්.ජී. ශ්රී රංකහ යුද්ධ  වමුදහ 

ක/තක්ෂිරහභධය විදයහරඹ,සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

81 A/42243 භහගේභන එේ.සක්.ඩී.සක්. 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

නජිවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

82 Absorb/5964 කුභහරි ආර්.ඩී.ජී.සී.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

83 A/45190 කත්රිආයච්චි එේ.ඒ. 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

84 Absorb/1830 කුමුදුනී සක්.එේ.සී.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු  

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ  
න සේහ සථහනඹ කිෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

85 A/44598 සිල්හ ඩබ්.එස.ආර්.පී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

86 A/45992 ඳල්සරආයච්චි එස.ආර්. 
භවහ බහයකහය 
සදඳහර්තසේන්තු 

නජිවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

87 A/45639 ගුණයත්න එේ.එන්.සී.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කේකරු වහ ිත්තිඹ මිති ඵතහ 
අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

88 A/44746 විතහනසේ වී.යූ.සක්.  
කේකරු වහ ිත්තිඹ මිති 
ඵතහ අභහතයහංලඹ  

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 



89 A/42354 අසබ්සිංව සී.එල්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සීතහක ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

90 Absorb/1352 ඔරුරසේ ඩබ්.ඩබ්. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - සීතහක  

භවහ බහයකහය සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

91 A/46039 කුභහරි එච්.ජී.එස. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

92 25022 විතහනසේ සක්.ඩබ්ලිේ.ඩී.සී.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

යහජ්ය සනොන ංවිධහන ිටළිඵ 
ජ්හතික සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

93 Absorb/17 අභයසේකය ඩබ්.එේ.ඩී. 

ජ්හතික ඒකහඵද්ධතහ, ංහිඳිඹහ 
ව යහජ්ය බහහ 
අභහතයංලඹ,යහජ්ය සනොන 
ංවිධහන ිටළිඵ ජ්හතික 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

94 22700 ජ්ඹතිරක ඩබ්.පී.එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

95 A/45859 විසේසකෝන් ඩබ්.එේ.එස.ටී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

96 A/44786  ධර්භසේන පී.සක්.ඩී.පී.එේ. 
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

97 A/46104 අලුත්සගදය සක්.ඩී.ඩබ්.ආර්. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

98 A/46323 ජ්ඹසිංව සේ.පී.එල්. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

නජිවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



99 Absorb/6545 යහජ්ඳක් ආර්.පී.ජී.සක්. 
නජිවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

100 A/46045 නිල්මිණි පී.ඩබ්.ඩී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

101 Absorb/8967 දභඹන්ති ඩබ්.ඩී.ආර්.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භිද්ධි ංර්ධන සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

102 Absorb/5503 ලිඹනසේ එල්.එල්.එන්.එේ. 
භිද්ධි ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

103 A/44608 සජ්ෝතිමුනි පී.එන්. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

නජීවි ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

104 A/45815 දර්ලනී සක්.ජී.ඒ.පී.  
න ජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු  

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

105 23266 ලහන්ති කුභහරි ඩී.එේ. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

106 A/42246 නඹනසර්ඛ්හ එච්.ඒ.ඩී. 

තරුණ කටයුතු යහඳිති 
කශභනහකයණ වහ දක්ෂිණ 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 
,නහඹකත් ංර්ධන ජ්හතික 
භධයසථහනඹ - ඇඹිලිිටියඹ 

ඇත් අතුරු සණ - උඩර 

සනක් සනොසේ 

107 A/45298 සුජීනී ආර්.වි.එල්. 

නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඇත් අතුරු 
සණ - උඩර 

නහඹකත් ංර්ධන ජ්හතික 
භධයසථහනඹ - ඇඹිලිිටියඹ 

සනක් සනොසේ 

108 A/45696 ප්රිඹංකය ිට.එල්. 

තරුණ කටයුතු යහඳිති 
කශභනහකයණ වහ දක්ෂිණ 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 
,නහඹකත් ංර්ධන ජ්හතික 
භධයසථහනඹ - ඇඹිලිිටියඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳළල්භඩුල්ර 

සනක් සනොසේ 



109 24742 වීයයත්න ඩබ්.ඒ.ආර්.අයි. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-ඳළල්භඩුල්ර 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - ඵරංසගොඩ 

සනක් සනොසේ 

110 A/45512 රහල් ගභසේ ටී.ජී.ටී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - ඵරංසගොඩ 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ, යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

111 26512 සප්රේභතිරක පී.එච්.එස. 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ,යත්නපුය 

නහඹකත් ංර්ධන ජ්හතික 
භධයසථහනඹ,ඇඹිලිිටියඹ 

සනක් සනොසේ 

112 A/41992 නඹනකහන්ති සක්.ඒ.ඩී.ටී.  
ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

113 Absorb/6570 දහනහඹක ඩී.එේ.එස.පී. 
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

114 A/45327 සවට්ියආයච්චි එස.එස.  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

115 A/45685 සවට්ියආයච්චි පී.සී.පී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

116 Absorb/8968 ඒකනහඹක ඊ.එේ.ඒ.ඩබ්.බී.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ තළඳළල් අධිකහරි කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

117 Absorb/3818 යත්නහඹක එේ.පී.පී 

තළඳළල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
තළඳළල් අධිකහරි කහර්ඹහරඹ - 
සඵොරැල්ර 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

118 22696 භධුන්ති එස.ඒ.අයි. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

119 22635 යණසිංව ආර්.එච්.ආර්.එන්.පී භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



120 Absorb/4203 ප්රිඹංගිකහ ඒ.ජී.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

121 Absorb/5962 ඳතියණ අයි.ඒ.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

122 26709 බුද්ධික ඩබ්.ඩබ්.සේ. 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ  

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

123 Absorb/2611 කරුණහයත්න සක්.ජී.ටී.සක්. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,සද්යඹ 
වදය අංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

124 A/44695 භහීඳහර එේ.එේ.සී.සක්  ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

නජිවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

125 Absorb/8601 ගුණසේකය එච්.පී.එන්.ටී. 
නජිවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

126 A/45690 කුරසේකය සක්.ඒ. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

ආයක්ක අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

127 A/46020 යංජ්න ඒ.ඩබ්.අයි. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

128 A/45119 චන්ද්රසේන ජී.එච්.ඒ. 
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු  

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

129 20880 ජ්ඹසකොඩි සේ.ඩී.පී. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

130 40937 සජ්ඹරඵන් එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සචන්කරඩි 

සනක් සනොසේ 



131 36428 ප්රදීඳන් යි. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සචන්කරඩි 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
යින්දභරුදු 

සනක් සනොසේ 

132 32443 නදීයහ ඒ.ඩබ්.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - යින්දභරුදු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භන්තුසර් 

සනක් සනොසේ 

133 32484 කවිතහ පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භන්තුසර් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - උවන 

සනක් සනොසේ 

134 6847 භල්කහන්ති එච්.එේ.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - උවන 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

135 Absorb/3697 ඳයණවිතහන ඩබ්.එේ. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

136 13305 අභයසිංව ඒ.එස.එේ. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික රුධිය භධයසථහනඹ 

සනක් සනොසේ 

137 31300 සප්රේභදහ එච්.එන්.එස. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ජ්හතික 
රුධිය භධයසථහනඹ 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

138 A/42248 යණවීය එේ.එච්.බී.අයි. 
යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළුතය 

සනක් සනොසේ 

139 20872 රුද්රිසගෝ පී.එච්.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කළුතය 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නුයඑළිඹ 

සනක් සනොසේ 

140 4689 කභල්නහත් ආර්.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ, නුයඑළිඹ 

ජ්හතික රුධිය භධයසථහනඹ 

සනක් සනොසේ 

141 20996 අනුයහධහ ඩී.එේ.ආර්. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ජ්හතික 
රුධිය භධයසථහනඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



142 A/45387 ප්රදීිටකහ යි.ආර්.එස. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

යජ්ස  ප්රිත්ති සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

143 A/46333 ඵණ්ඩහය ආර්.පී.පී.ඒ. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,සදහිර 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

144 19518 නයත්න ඩබ්.එේ.ටී.ඩී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික රුධිය භධයසථහනඹ 

සනක් සනොසේ 

145 39612 විසේර්ධන එල්.ඩී.එන්. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ජ්හතික 
රුධිය භධයසථහනඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

146 14160 සද්දුණු ටී.ජී.ටී 
විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,සකොශම 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සදහිර 

සනක් සනොසේ 

147 A/44945 සඳසර්යහ එේ.එස විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික රුධිය භධයසථහනඹ 

සනක් සනොසේ 

148 31302 ඳතියණ ඒ.එච්.ජී. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ජ්හතික 
රුධිය භධයසථහනඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

149 A/45459 සවේයත් එච්.එේ.එන්.එස 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,යසනහඹකපුය 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ  

හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ - 
නිකළයියඹ 

සනක් සනොසේ 

150 Absorb/5807 සප්රේභසිංව අයි.එේ.එන්.එස.සක් 

හරිභහර්ග 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ - නිකළයියඹ 

කහර්මික විදයහරඹ -  හරිඹසඳොශ 

සනක් සනොසේ 

151 Absorb/6950 කුභහරි සක්.එේ.එල්.පී 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,කහර්මික 
විදයහරඹ - හරිඹසඳොශ 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

152 17527 දහනහඹක ඩී.එේ.එේ.බී. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
යසනහඹකපුය 

සනක් සනොසේ 



153 A/44915 භයජී බී.එේ.ඒ.ඒ. 
භහජ් විඵරගළන්වීමි 
අභහතයහංලඹ  

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

154 20232 දහනහඹක එස.වී.ඩබ්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

 මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

155 30250 ප්රනහන්දු එස.ඩී.එන්. 
 මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

භහජ් විඵරගළන්වීසේ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

156 6013 ඇවළසල්සඳොර ඊ.යු.ඩී.බී.ඒ.යු.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඉඳසරෝගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගල්නෆ 

අරංගු සේ 

157 39578 යහජ්ඳක් ආර්.එේ.පී.සක්. 

සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ,ගල්නෆ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඉඳසරෝගභ 

අරංගු සේ 

158 A/44855 දභඹන්ති ඩී.එේ.ඒ. 
සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ- ගේඳව 

අරංගු සේ 

159 A/44647 චන්ද්රසේකය සක්.ජී.ඒ.ඩී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ- ගේඳව 

ශ්රි රංකහ දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

160 A/45820 කුභහරි එේ.ඒ.එන්.ආර්. 
ශ්රි රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

161 13324 යණසිංව සක්.ඩබ්.එේ.සක්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

162 14557 අභයසේන ටී.ජී.සේ.සී. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



163 10077 ඵංඩහයතිරක එස.ඩබ්.එේ.එන්.පී. 
සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ- 
ගේඳව සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්. අනුප්රහේතිකඹහ 
අභයසේන ටී.ජී.සේ.සී. සේ. 

164 A/46073 කුසුේශ්රිඹහනි එස.ඩී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

165 A/42252 ඉන්ද්රහභහරනී එස.එේ.  යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

166 5418 භහනඩු එේ.එස. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

167 10253 ධර්භර්ධන එේ.ඩබ්.ආර්.ඩී. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,සද්යඹ 
වදය අංලඹ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

168 A/45281 ඳනහසගොඩ එස.එන් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵණ්ඩහයගභ 

සනක් සනොසේ 

169 11379 රුද්රිසගෝ.යූ.ජී.සේ 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵණ්ඩහයගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳහනදුය 

සනක් සනොසේ 

170 9748 මිත්රයත්න ඊ.එස.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඳහනදුය  

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

171 14483 යහජ්ඳක් ආර්.එේ.එස.ආර්. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

172 A/42356 කිරින්දර පී.එන්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

යජ්ස  ප්රිත්ති සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



173 A/42391 නිරන්ති එච්.පී.ඒ. 
යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

174 A/44587 තයංගනී ඩී.වී.සී 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

175 Absorb/1520 අරත්ත එස.සක්.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

තළඳළල් සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

176 A/45578 කුභහය එච්.එල්.එස.පී 

තළඳළල් 
සදඳහර්තසේන්තු,තළඳළල් 
මරසථහනඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

177 9667 වීයසිංව එස.එච්.එස. 
ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ, යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

178 2154 විදහනඳතියණ එස.අයි. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
යත්නපුය 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ - යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

179 27819 යණවීය එල්.එේ.ටී.සක්. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
යත්නපුය 

ය/ගන්කන්ද භධය විදයහරඹ 
ඳළල්භඩුල්ර 

සනක් සනොසේ 

180 1990 ගුණර්ධන ටී.ආර්.ඒ.පී. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,ය/ගන්කන්ද භධය 
විදයහරඹ 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

181 A/42448 විජිත ඒ.එච්.ටී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භහතය 

භහතය සුජ්හතහ විදයහරඹ 

සනක් සනොසේ 

182 27708 ප්රනහන්දු යි.ඩබ්.සක්.ආර්.  
අධයහඳන අභහතයහංලඹ,භහතය 
සුජ්හතහ විදයහරඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ- භහතය  

සනක් සනොසේ 

183 A/45643 විභරයත්න සක්.එේ.සී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 



184 18829 සවේයත් එච්.එේ.ඩී.එේ. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර 

 ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - භව 

සනක් සනොසේ 

185 29510 යත්නහඹක ආර්.එේ.එන්.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - භව 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නිකළයියඹ 

සනක් සනොසේ 

186 17534 සතන්නසකොන් එස.එන්.එේ.සී.යු.සක්. 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නිකළයියඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කඹුරුිටියඹ 

සනක් සනොසේ 

187 25136 චන්දභහ සේ.ඩබ්.ආර්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ- කඹුරුිටියඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - භහතය 
කඩත්තය 

සනක් සනොසේ 

188 7415 වසමි එේ.එස.ඒ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ- භහතය 
කඩත්තය 

ළලිගභ ංසකිතික භධයසථහනඹ 

සනක් සනොසේ 

189 Absorb/3776 භල්ලිකහ ඩී.එච්.සේ.පී.සක්. 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ,ළලිගභ 
ංසකිතික භධයසථහනඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

190 40495 සවේයත් එච්.එේ.එන්.එස. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ මිණිසේ 

ශ්රී රංකහ දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

191 A/45702 ප්රිඹංගිකහ ආර්.ඩී.එස.එස 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සඳොල් ගහ කිරීසේ භණ්ඩරඹ - 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ (නළසගනහිය) 

සනක් සනොසේ 

192 17614 ඳතියහජ් පී.එේ.ආර්.එස 

ළවිලි කර්භහන්ත 
අභහතයහංලඹ,සඳොල් ගහ 
කිරීසේ භණ්ඩරඹ - ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ (නළසගනහිය) 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
වීයඹුසගදය 

සනක් සනොසේ 

193 29950 විසේසුන්දය ඩබ්.එේ.පී.එල්.ඩබ්.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - වීයඹුසගදය 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ  
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඹටත්ත 

සනක් සනොසේ 



194 27593 යණසිංව ිට.එච්.ජි.ිට. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ඹටත්ත 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳහතසවේහවළට 

සනක් සනොසේ 

195 28216 සසනවියත්න ඩී.ටී.අයි.සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
,ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳහතසවේහවළට 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ මිණිසේ 

සනක් සනොසේ 

196 A/42114 දහනහඹක ඩී.එේ.එස.  

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

භව ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

197 18780 අත්තනහඹක ඒ.එේ.එස.සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භව 

 ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
හරිඹසඳොර 

සනක් සනොසේ 

198 18911 තිරකයත්න එන්.ජී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - හරිඹසඳොශ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ ඵටහිය 

සනක් සනොසේ 

199 26875 ත්කුභහය එස.එේ.ඒ.පී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ ඵටහිය 

භහතසල් ක්රභේඳහදන සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

200 Absorb/8394 ජ්ඹතිරක ජී.ආර්.ජී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,භහතසල් 
ක්රභේඳහදන සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

අනුයහධපුය දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

201 Absorb/8467 ඩනේබි ඩී.වී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
කළශණිඹ 

සනක් සනොසේ 

202 30441 සඳොන්නේසඳරුභ පී.ඒ.ඩී.එස.සේ.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -කළශණිඹ 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

203 A/45070 කුභහයසිංව පී.ජී.සී.පී. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,දසත්රික් 
භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

අලසයෂස අනුසභයණ සයෝවර - 
කල්මුසණ් 

සනක් සනොසේ 

204 A/45887 ජ්වුෂර් ඒ. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,අලසයෂස 
අනුසභයණ සයෝවර - 
කල්මුසණ් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භන්තුසර් 

සනක් සනොසේ 



205 6981 ද සිල්හ ඩී.ජී.සී.ඩී 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භන්තුසර් 

භව සයෝවර - අේඳහය 

සනක් සනොසේ 

206 A/42335 ඵසනහඹක බී.එේ.සක්.අයි. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර - අේඳහය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සබ්රුර 

න සේහ සථහනඹ 
සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 

වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර-කළුතය සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

207 21871 ද සිල්හ ඩබ්.ඩී.ඩී . 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර-කළුතය 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සබ්රුර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්. අනුප්රහේතිකඹහ 
ඵසනහඹක බී.එේ.සක්.අයි. සේ. 

208 5312 විසේයත්න ඩී.එස.එල්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සබ්රුර 

දසත්රික් භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

209 10476 ප්රිඹන්ති සේ.සී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සබ්රුර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කයන්සදණිඹ  

සනක් සනොසේ 

210 21884 සද්ලප්රිඹ එන්.ආර්.සක්. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කයන්සදණිඹ  

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
අේඵරන්සගොඩ  

සනක් සනොසේ 

211 5943 චේිටකහ ඩබ්.ඒ.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ අේඵරන්සගොඩ  

සඳොල් ගහ කිරීසේ භණ්ඩරඹ - 
ගහල්ර 

සනක් සනොසේ 

212 40548 ගභසේ ඩී.අයි.එේ 

ළවිලි කර්භහන්ත 
අභහතයහංලඹ,සඳොල් ගහ 
කිරීසේ භණ්ඩරඹ - ගහල්ර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
නිඹහගභ 

සනක් සනොසේ 

213 6478 කුභහය සේ.එේ.ආර්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ නිඹහගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, භතුගභ 

සනක් සනොසේ 

214 19825 සුදුභළණිසක් ඩී.එේ.එල්.එේ. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ, භතුගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,සබ්රුර 

සනක් සනොසේ 



215 A/42300 ඳද්භසඳරුභ ඩබ්.පී.එස.ඩබ් 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඳහදුක්ක 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

216 22680 යත්නහඹක ආර්.එේ.එච්.ජී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ - සකොශම 

සනක් සනොසේ 

217 26942 ඉරංගසකෝන් අයි.සේ.එේ.ඩී.බී. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
සකොශම 

සඵෞද්ධ කටයුතු සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

218 A/46259 ිටරිස සක්.එස. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඳහදුක්ක 

සනක් සනොසේ 

219 18458 දභඹන්ති යූ.ජී.ටී 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර-කළුතය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භතුගභ 

සනක් සනොසේ 

220 5987 කහන්ති එල්.සක්.ටී.එන්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භතුගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සබ්රුර 

සනක් සනොසේ 

221 37875 දර්ලන ජී.එස.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සබ්රුර 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

222 9958 චන්ද්රකහන්ති සේ.එච්.එස. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ව ග්රහමීඹ 
ආර්ථිකඹ ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

223 Absorb/2441 ඳද්භකහන්ති එේ.ඩී.ඊ. 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ව 
ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

සඵෞද්ධ කටයුතු සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

224 Absorb/7310 සයෝවණ සේ.ඩී. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

භව සයෝවර-කළුතය 
න සේහ සථහනඹ දසත්රික් 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - කළුතය 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



225 Absorb/1810 සතොටගමු එස.සී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළුතය 

- 

කළුතය භව සයෝවර සත 
සථහන භහරු කයනු රළසබ්. 
අනුප්රහේතිකඹහ සයෝවණ සේ.ඩී. 
සේ. 

226 A/46003 සවේයත් එච්.එේ.සක්.පී. 
ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු 

සදොළු ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ  

සනක් සනොසේ 

227 10615 සවේසේ පී.ඩබ්.ජී.යි.ජී.  

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ - 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදොළු 

ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

228 A/42070 විජ්ඹර්ධන ඊ.ඩී.පී. 
ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු 

දහ අධිකයණඹ - කෆගල්ර 

සනක් සනොසේ 

229 A/45032 ඳල්සල්කුඹුය එන්.එේ.යු.බී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
,දහ අධිකයණඹ - කෆගල්ර 

ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

230 A/42025 ඳත්භකුභහය ඩබ්.ඒ.එේ. 
විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ 
ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

231 12772 වීයසුරිඹ සේ.එස. විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ  

අරංගු සේ 

232 Absorb/2248 වීයසිංව ඩබ්.ඩී.ආර්.ඩබ්. 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ ඵරලක්ති 
අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

233 A/41997 ගීතහනි එේ. 
ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

කහල් වීදස  කහන්තහ සයෝවර 

සනක් සනොසේ 

234 15223 ඵණ්ඩහය එේ.බී.එන්.යු. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,කහල් 
වීදස  කහන්තහ සයෝවර 

ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 



235 33959 සනවියත්න පී.එල්.ඩී.සී. 
ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

236 A/44653 න්ත ටී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
,අභිඹහචනහධිකයණඹ 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

237 A/45420 කීර්ති ජී.එේ.එන්.  කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න සේහ භධයසථහනඹ - 
මීරිගභ 

සනක් සනොසේ 

238 15580 ඵහරසරිඹ එච්.පී.ටී.එස. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
සේහ භධයසථහනඹ - මීරිගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කෆගල්ර 

සනක් සනොසේ 

239 3781 ප්රසඵෝදනී එච්.ඒ.එන්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
,ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කෆගල්ර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අඹගභ 

සනක් සනොසේ 

240 3776 මුණසිංව පී.එේ.අයි. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අඹගභ 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, කශභණහකයණ ව 
නීතිඹ වහ හභඹ ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

241 16488 කරුණහසේන එේ.ජි.ඩී.එස 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, 
කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ සථහන භහරු අරංගු සේ. න 
අනුප්රහේතික ඩබ්.ජී.සී.දභඹන්ති 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

242 A/45907 ගුණර්ධන එේ.ඒ.එන්.සක්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

243 A/42188 ගුණර්ධන ජී.ඒ.ඩී.එන්.පී. 
ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ පුද්ගරයින් 
ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

244 Absorb/6269 වික්රභසිංව එච්.ඩී.එස.ආර්.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



245 A/42209 විසේයත්න එස.එස.එන්.සක් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 
සත කයන රද සථහන භහරුවීභ 
අරංගු සේ.නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයන රළසබ්. 
අනුප්රහේතිකඹහ ගුණර්ධන 
ජී.ඒ.ඩී.එන්.පී. සේ. 

246 A/45786 දරරුක්ෂි සක්.ඒ.ඩී.එස.  යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

247 A/44623 කරුණහසේන යු.එේ.එස.සක් 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

248 33455 නයත්න ඩබ්.ජී.යූ.ජී. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 
යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කරුණහසේන යු.එේ.එස.සක්. 
සේ 

249 A/42013 භල්රහයච්චි එේ.ඒ.ඩී.අයි. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ  

න සේහ සථහනඹ විසද්ල 
ේඳත් සදඳහර්තසේන්තු 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

250 22936 නසෝදනී එන්.එේ.ජී.එන්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

251 A/45580 ඵණ්ඩහයනහඹක ඒ.බී.එස.එන්.ඩී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



252 12574 ජ්ඹමිණි ඩබ්.එන්.යූ.  
 විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
භල්රහයච්චි එේ.ඒ.ඩී.අයි. සේ. 

253 A/44550 කරුණහසිංව සක්.සක් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

254 14107 නයත්න එස.එන්. 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

255 A/45507 ෆ්රළන්සිසසකෝ එච්.එන්. 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ශභහ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ සිඹනෆ 
ජ්හතික අධයහඳන විදයහ පීඨඹ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

256 A/42011 සඳසර්යහ එේ.ඒ.පී.එල්.  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයන රළසබ්. 

257 Absorb/5127 නනීදන් එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - තිරුක්සකෝවිල් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නවිදන්සේලි - කල්මුසණ් 

සනක් සනොසේ 

258 36598 වෆීර් එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නවිදන්සේලි - 
කල්මුසණ් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භන්තුසර් 

සනක් සනොසේ 

259 40471 කුමුදදහස එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භන්තුසර් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තිරුක්සකෝවිල් 

සනක් සනොසේ 

260 A/44601 සුමිත්රහ ඩබ්.ඒ.ඩී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

261 19516 අයමසේ එේ.සී.සේ.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



262 9739 සවේයත් එච්.එේ.එන්.ටී.එස. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

263 12609 කුභහයසිංව සක්.ඒ.එස 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

264 2835 සුභතිඳහර ඩී.එේ. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ ඵඩල්කුඹුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
සභොණයහගර 

සනක් සනොසේ 

265 4606 පුසඳකුභහරි අයි.ජී.එන්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සභොණයහගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
ඵඩල්කුඹුය 

සනක් සනොසේ 

266 A/44909 ලයහභ ක සක්.ඒ.පී. 

නළත ඳදංචි කිරීභ, 
පුනරුත්ථහඳන උතුරු 
ංර්ධන වහ හින්දු ආගමික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - ඳහනදුය 

සනක් සනොසේ 

267 A/45108 කුභහරි ඊ.ඒ.එේ. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - ඳහනදුය 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

268 14186  යත්නසිංවේ එේ. විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ  

ප්රධහන භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ 

සනක් සනොසේ 

269 33645 තර්ෂිණී එන්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,ප්රධහන 
භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ 

නළත ඳදංච් කිරීභ,පුනරුත්ථහඳන 
උතුරු ංර්ධන වහ හින්දු ආගමික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

270 39441 යත්නහඹක ආර්.එේ.යූ.සක්.එස.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

271 A/45835 දහනහඹක ටී.එන්. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



272 16755 වරිසචන්ද්ර පී.එේ.එස 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,නිසඹෝජ්ය 
න ංයක්ණ කහර්ඹහරඹ - 
යත්නපුය 

උඩර ඇත් අතුරු සණ 

සනක් සනොසේ 

273 32599 කුභහය වී.ජී.සේ.   

නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,උඩර 
ඇත් අතුරු සණ 

දසත්රික් භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

274 18211 ද සිල්හ එස.එච්.ඩී.එස.සක්. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,දසත්රික් 
භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිසභවහයහභඹ 

සනක් සනොසේ 

275 18215 ඩිල්කුෂී ආර්.පී. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිසභවහයහභඹ 

ආඳදහ කශභනහකයණ භධයසථහනඹ - 
කතයගභ 

සනක් සනොසේ 

276 9669 චන්ද්රසිරි ඒ.එේ. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,ආඳදහ 
කශභනහකයණ භධයසථහනඹ - 
කතයගභ  

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තණභල්විර 

සනක් සනොසේ 

277 4489 භළණිසක් ආර්.එේ. අයි. 

ඉඩේ ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති 
ළරසුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තණභල්විර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
කවත්ත 

න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵරංසගොඩ සර ංසලෝධනඹ 
සේ. 

278 24640 ජ්ඹසේකය ජී.ඒ.ඒ.එච්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඵරංසගොඩ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

279 12426 නදීලහනී සක්.ඒ.එස.  

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - යත්නපුය 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

280 2219 ජ්ඹසිංව සේ.ඒ.එන්.ජී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - යත්නපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කරහන 

සනක් සනොසේ 

281 2548 රක්භහලි ඒ.ආර්.පී.එන් 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-කරහන 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
සදහිර 

සනක් සනොසේ 



282 36567 ඵංඩහය ඒ.ජී.එේ.ඩී 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සදහිර 

දසත්රික් භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

සනක් සනොසේ 

283 A/44892 අභයසේකය සක්. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,දසත්රික් 
භව සයෝවර - වේඵන්සතොට 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගලිගමු 

සනක් සනොසේ 

284 15458 විසේසරිඹ එේ පී.ටී.එස. 

 ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ 
ජ්හතයන්තය සශ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ ගලිගමු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵරංසගොඩ 

න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඕඳනහඹක සර ංසලෝධනඹ 
සේ. 

285 12310 කුරසරිඹ ඒ.වී.එන්.එේ 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-ඕඳනහඹක 

- 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
කවත්ත සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
විසේසරිඹ එේ පී.ටී.එස. සේ. 

286 3425 වීයසකෝන් ඩබ්.ඒ.සී.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කවත්ත 

නිසඹෝජ්ය න ංයක්ණ කහර්ඹහරඹ 
- යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

287 A/45183 සුදර්ලන් ඩී. 
ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

288 41358 අේපුවහමි පී.ඒ.ඩී.සේ.සී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

289 41426 කුභහරි එච්.එේ.සී.සක්. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

290 12707 භධුභහලි ඒ.බී.අයි. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  වේඵන්සතොට 

භවහධිකයණඹ - භහතය 

සනක් සනොසේ 

291 8160 එදරිසිංව එල්.ජී.එච්.යි. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භවහධිකයණඹ - 
භහතය 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ  
වේඵන්සතොට 

සනක් සනොසේ 



292 A/46327 ශ්රීඹහනි එේ.ඩී. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

293 A/42499 ල්සඳොර ඩබ්.සක්.ටී.එන් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

294 14202 වර්නි සක්.එච්.එන්.  
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

295 A/45061 විසේවික්රභ ඩබ්.එන්.එස 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

ආගභන විගභන සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

296 19223 භල්රආයච්චි ටී.ඩී.  
ආගභන විගභන 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

297 10135 විසේර්ධන සක්.ිට.ිට.එස. 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

298 A/45509 භන්තිකහ අයි.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නජීවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

299 1367 වීයර්ණ ජී.සී.  
නජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

දහ භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - 
රසමුල්ර 

න සේහ සථහනඹ ඳශහත් 
බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

300 547 ජ්ඹසේන ඩී.ජී.ඩබ්.එච්. 
ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

301 
Absorb/0568

0 කවිසේකය සක්.එේ.එේ.එස.බී. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
සේහ දසත්රික් කහර්ඹහරඹ 
සභොණයහගර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සභොණයහගර 

සනක් සනොසේ 



302 4603 කුභහය සක්.එේ.ඩී.සේ. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සභොණයහගර 

සගොවිජ්න සේහ දසත්රික් කහර්ඹහරඹ 
සභොණයහගර 

සනක් සනොසේ 

303 32163 චන්දභහරහ එල්.ඩබ්.ඒ.එච්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගග ඉවර සකෝයසල් 

භවහ බහයකහය සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

304 A/46167 සිරියංජ්න ඩබ්.ඩී.ආයි 
භවහ බහයකහය 
සදඳහර්තසේන්තු 

භවහධිකයණඹ - අවිසහසේල්ර 

සනක් සනොසේ 

305 A/42104 කුඩහගභසේ සක්.ජී.ඩී.සක්.එස. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භවහධිකයණඹ - 
අවිසහසේල්ර 

ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ගග 
ඉවර සකෝයසල්  

සනක් සනොසේ 

306 40536 ප්රිඹංගනී ඩබ්.ඒ.වී.එල්.ආර්. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ජ්හතික 
සෞඛ්ය විදයහතනඹ ,කළුතය 

තක්ෂිරහ විදයහරඹ - සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

307 35823 භහලිකහ එච්.බී. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,තක්ෂිරහ භධය 
විදයහරඹ,සවොයණ 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ (ජ්හතික 
ආඳදහ වන සේහ භධයසථහනඹ) - 
ිටළිඹන්දර 

සනක් සනොසේ 

308 30271 ඵණ්ඩහය ඊ.එේ.ජී.ටී.ජී.ජී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,හරිභහර්ග ව 
ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 
(ජ්හතික ආඳදහ වන සේහ 
භධයසථහනඹ) - ිටළීඹන්දර 

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

309 6359 ගුණර්ධන ජී.ජී.ිට.ිය.සක්. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ සඵෝසඳ 
සඳෝද්දර  

න සේහ සථහනඹ ංර්ධන 
උඳහඹභහර්ග වහ ජ්හතයන්තය 

සශ අභහතයහංලඹ, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - නිඹහගභ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



310 35220 ප්රන්න ඊ.ආර් 

ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ 
ජ්හතයන්තය සශ 
අභහතයහංලඹ, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - නිඹහගභ 

- 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සඵෝසඳසඳෝද්දර  සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ තහයකහ 
එස.සේ.එේ.අයි.සක්. සේ. 

311 5565 අස හ ජී.එච්.සක්.ජී.ජී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සඵෝසඳසඳෝද්දර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ භතුගභ 

සනක් සනොසේ 

312 7804 ජ්ඹසේකය ඒ.එන් 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - භතුගභ 

ජ්හතික සෞඛ්ය විදයහතනඹ 

සනක් සනොසේ 

313 17654 සබ්ගේ ඒ.එච්.එස. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

ප්රහ සද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
රුන්ළල්ර 

සනක් සනොසේ 

314 11945 යසණ්පුය ආර්.ඒ.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයඹංලඹ,ප්රහ සද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
රුන්ළල්ර 

ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සීතහක 

සනක් සනොසේ 

315 30190 භධුශ්රිඹහ එච්.ඩී.ඩී 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සීතහක  

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

316 42358 සිල්හ බී.එේ.බී. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

317 36500 රහයස ටී. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

318 A/42359 ළලිත්ත ඩබ්.ඩී.එේ.ජී. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

319 14571 සඳසර්යහ බී.එන්.එස. 
ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු,භවයගභ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



320 Absorb/1924 ඉවශසවේසේ පී.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

321 A/45146 දනහඹක ඒ.ජී. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

ශ්රී රංකහ දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

322 A/44889 නිභහලිකහ සක්.ඩබ්.ජී 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

323 12835 විසේසකෝන් ඩබ්.එේ.එල්.අයි. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ 
සකොශම 

ශ්රී රංකහ ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

324 A/45338 ජ්ඹර්ධන එස.පී.එේ.  
ශ්රී රංකහ ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ සකොශම 

සනක් සනොසේ 

325 Absorb/6458 දභඹන්ති පී.ජී.ආර්.  
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල ේඳත් සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

326 12023 නන්දසිරි එච්.ඩී.ඩී.  
විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

327 9342 භදුයේසඳරුභ එේ.ඒ.ඩී.එස. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

විසද්ල ේඳත් සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

328 40765 තිරංගනී  එච්.ජී.ආර්.  
විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

329  A/44596 ජ්ඹසිංව සක්. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

විසද්ල ේඳත් සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

330 21440 සකෞරයහ එේ.ආර්.  
විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



331 A/46013 ජ්ඹසේන ඩබ්.පී.එස. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

332 A/42273 කුභහරි ජී.ජී.ඩබ්ලිේ.  යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු  

ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

333 18851 යත්නහඹක අයි.එේ.ඒ.ආර්.  
ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

334 Absorb/2678 සභන්ඩිස සක්.ඒ.පී 

විදයහ ,තහක්ණ ,ඳර්ස ණ 
,නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

ආනඹන අඳනඹන ඳහරන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

335 A/42339 ජ්ඹතුංග ඩී.සී.සේ.  
ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

336 Absorb/6023 සඳසර්යහ පී.එල්.පී.ආර් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

විදයහ ,තහක්ණ ,ඳර්ස ණ 
,නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

337 A/44925 ප්රනහන්දු ඒ.එල්.ඩී.එස. හණිජ් සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

338 22438 දහනහඹක එන්.පී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

හණිජ් සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

339 51 සකොඩිේිටලි සක්.ඒ.එන්.පී. 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
කහර්ඹහරඹ, ගසල්සර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
දඹුල්ර 

සනක් සනොසේ 

340 24425 කුභහය වී.ජි.ටී. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - දඹුල්ර 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
කහර්ඹහරඹ, ගසල්සර 

සනක් සනොසේ 



341 77 දහනහඹක සක්.එස.ආර්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නහච්චද 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
මිහින්තසල් 

සනක් සනොසේ 

342 206 ඉරංගසිංව සක්.බී.ටී.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - මිහින්තසල් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තියේඳසන් 

සනක් සනොසේ 

343 11061 ඉරංගසිංව එස.එල්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - තියේඳසන් 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

344 93 ජ්ඹතිරක සක්.පී.පී.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - තරහ 

සනක් සනොසේ 

345 23261 යත්නහඹක එච්.ඊ.එේ.ආර්.එස.සක්. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - තරහ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නහච්චහද 

සනක් සනොසේ 

346 94 විසේවික්රභ ඩී.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
මිහින්තසල් 

සනක් සනොසේ 

347 205 කුභහයසිංව සක්.එේ.එච්.ඊ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -මිහින්තසල් 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

348 89 අනුරුද්ධිකහ එස.ඒ.ඩී 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ වහ 
දසත්රික් සයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

349 86 සසනවියත්න එස.ඩී.බී.එන්.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නළසගනහිය නුයගේ ඳශහත , 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

350 65 සසනවියත්න එස.එන්.අයි.යූ 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,නළසගනහිය 
නුයගේ ඳශහත ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

ඉඩේ වහ දසත්රික් සයජිසට්රහර් 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

351 6288 එදරිසිංව ඊ.සක්.එන්.එන්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - තියේඳසන් 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 



352 99 සකෝනහය සක්.එේ.ඩී.ජී.ජී.ඒ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අනුයහධපුය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
නහච්චද 

සනක් සනොසේ 

353 75 අලසවහර් එේ.එස.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - නහච්චද 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
තියේඳසන් 

සනක් සනොසේ 

354 Absorb/3423 වපුතන්ත්රි එච්.ආර්.යූ. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,ක/තක්ෂිරහභධය 
විදයහරඹ,සවොයණ 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

355 Absorb/2090 ජ්ඹතුංග ආර්.ආර්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - සවොයණ 

ක/තක්ෂිරහභධය විදයහරඹ,සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

356 A/45046 සේනහනි බී.එේ.අයි. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ගේඳව 

දහන කහර්ඹහරඹ - ගේඳව 

සනක් සනොසේ 

357 8948 විසේසරිඹ ආර්.ඩී.එස. 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,දහ න 
කහර්ඹහරඹ - ගේඳව 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ  - ගේඳව 

සනක් සනොසේ 

358 9174 ජ්ඹසේකය සේ.එේ.ඒ.සක්. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ-ගේඳව 

සනක් සනොසේ 

359 A/2852 විසේයත්න එන්. 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
කහර්ඹහරඹ, දඹුල්ර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භහතසල් 

සනක් සනොසේ 

360 10996 කුභහරි ඊ.ජී.ඩී.එන්. 

කිෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භහතසල් 

ගඟටසකෝයසර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භවනුය 

සනක් සනොසේ 

361 27670 කුභහරි බී.ඩබ්.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගඟටසකෝයසර 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
කහර්ඹහරඹ, දඹුල්ර 

සනක් සනොසේ 

362 A/44817 ජ්ඹසිංව සේ.එේ.එන්.එස.  
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



363 22888 උදඹංගනී එේ.ඩබ්.ඩී.ඒ. ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

364 29491 යණසිංව ආර්.ඒ.එේ.එස. 
කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ,භව 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

අඳනඹන කිෂිකර්භ 
සදඳහර්තසේන්තු - කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

365 22969 ගුණර්ධන ඩී.එස.එන්.සක්.ඒ. 
අඳනඹන කිෂිකර්භ 
සදඳහර්තසේන්තු -කුරුණෆගර 

යක්ණ සයෝවර - අනුයහධපුය 

සනක් සනොසේ 

366 39581 එයන්ද ඊ.ඒ.ඒ. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,යක්ණ 
සයෝවර - අනුයහධපුය 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
පුත්තරභ 

සනක් සනොසේ 

367 28594 ජ්ඹඵහහු සේ.එේ.ජී.එන්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - පුත්තරභ 

සගොවිජ්න ංර්ධන දසත්රික් 
කහර්ඹහරඹ -පුත්තරභ 

සනක් සනොසේ 

368 29486 ඵහරසරිඹ බී.එල්.ඊ.එස. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ- 
පුත්තරභ 

භව ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

369 A/46406 

යහජ්ඳක් අයි.ජී.එේ. 

අඳනඹන කිෂිකර්භ 
සදඳහර්තසේන්තු,භධයභ 
ඳර්ස ණ භධයසථහනඹ-
භහතසල් 

ඳල්සරසඳොර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

අනුප්රහේතිකඹහ භවහභහර්ග වහ 
භහර්ග ංර්ධන අභහතයහංලස  
සර සනස සේ. 

370 472 ජ්ඹයත්න පී.ඩබ්.ජී .ටී.ජී.සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඳල්සරසඳොර 

උකුසර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

371 34668 සුබසිංව පී.එල්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -උකුසර  

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
තියේඳසන් 

සනක් සනොසේ 

372 373 දහනහඹක ඩී.එේ.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -තියේඳසන් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළකියහ 

සනක් සනොසේ 



373 32723 ඉරංගසිංව අයි.එේ.ඩී.සක් 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළකියහ 

භධයභ ඳර්ස ණ භධයසථහනඹ - 
භහතසල් 

සනක් සනොසේ 

374 28093  වීයසිංව ආර්.ඩී.ඩබ්.සී.ඩී  
භවහභහර්ග  වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

ඳල්සරසඳොර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - 

375 Absorb/4353 භංගර සක්.ඩී.ආර්. 
ඛ්නිජ් සතල්  ේඳත්ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

376 22436 අබඹවික්රභ එස.සේ.එේ.ආර්.ඊ.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

377 32016 කරුණහයත්න පී.ඒ.එල්.සක්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

ඛ්නිජ් සතල්  ේඳත්ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

378 Absorb/8455 ඳතියහජ් එච්.අයි.ඩී.සක්.ඩී. 
ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

379 14187 ප්රනහන්දු පී.අයි.ඩී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

කඳුයට න ගේභහන, ඹියතර 
ඳවසුකේ ව ප්රජ්හ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

380 A/45936 ද සිල්හ සක්.ඩී.සක්. 

කඳුයට න ගේභහන, ඹියතර 
ඳවසුකේ ව ප්රජ්හ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

ක්රීඩහ ංර්ධන සදඳහර්තසේන්තු - 
සකොශම 

සනක් සනොසේ 

381 14448 දන්තනහයහඹන සී.එච් 
 ක්රිඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

382 Absorb/66 ඩුසේ සේ.අයි.එෂස ආයක්ක යහජ්ය අභහතයහංලඹ 

මුදල් අභහතයහංලඹ - සකොශම 
න සේහ සථහනඹ විසද්ල 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

383 28420 එච්.ඩී.එස.එන්. ආරිඹසේන විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ආයක්ක යහජ්ය අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



384 Absorb/3618 කිත්සිරිසභන් පී.ඩී.ඒ.පී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

385 14261 කුභහය ආර්.ඒ.යූ.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

386 A/45318 ගුණයත්න එේ.එේ.සී.සේ. 

තියය ංර්ධන, නජීවී වහ 
ප්රහසද්යඹ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

387 24016 චතුරිකහ සේ.සේ.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

388 30012 අසබ්සිංව ඒ.ඒ.එන්.සක්. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

389 A/45662 සුභනයත්න ජී.ටී.සක්.ආර්.සේ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

390 40500 භහසනල් එල්.ජී.ඒ.ආර්. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

තියය ංර්ධන, නජීවී වහ 
ප්රහසද්යඹ ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

391 A/44841 ඵණ්ඩහය ඩී.එේ.යූ. 

තළඳළල්,තළඳළල් සේහ වහ 
මුසලිේ ආගමික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

392 32792 සඳසර්යහ ඩී.සී.එස.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

තළඳළල්, තළඳළල් සේහ වහ මුසලිේ 
ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

393 A/45989 ගුණසේන ජී.ජී.එස.ඩි 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,න විදයහ 
ඳර්ස ණහඹතනඹ - 
කුමල්සඳොර 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ- 
කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

394 39829 මුණසිංව එේ.ඒ.ඒ.ඩී.සේ.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කුරුණෆගර 

ශ්රී නිලසලංක ජ්හතික ඳහර 

සනක් සනොසේ 



395 16616 සප්රේභයත්න එන්.ඩී.ආර්.එන්.  
අධයහඳන අභහතයහංලඹ,ශ්රී 
නිලසලංක ජ්හතික ඳහර 

භවහධිකයණඹ - කුරුණෆගර 

සනක් සනොසේ 

396 A/42234 රංකහය එල්.එච්.එේ.සක්.සේ. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
,භවහධිකයණඹ - කුරුණෆගර 

න විදයහ ඳර්ස ණහඹතනඹ - 
කුමල්සඳොර 

සනක් සනොසේ 

397 A/45280 ගුණතී සක්.ඒ. 
ජ්හතික සකෞතුකහගහය 
සදඳහර්තසේන්තු  

තක්ෂිරහ භධය විදයහරඹ සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

398 30567 උදඹංගනී සක්.සක්.ආර්. 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,තක්ෂිරහභධය 
විදයහරඹ, සවොයණ 

ආඳදහ කශභනහකයණ භධයසථහනඹ - 
සවොයණ 

සනක් සනොසේ 

399 19922 ඉඳුනිල් බී.වී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,ආඳදහ 
කශභනහකයණ භධයසථහනඹ 
සවොයණ 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, කශභණහකයණ ව 
නිතීඹ වහ හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

400 14398 විසේයත්න එන්.ටී 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, 
කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

401 6787 කුභහයසිරි එස.ටී.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික සකෞතුකහගහය 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

402 A/45362 භල්කහන්ති බී.ඒ.ඒ. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

කඩුසර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

403 25042 කුභහරි එල්.ඩී.එල්.ටී. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,කඩුසර 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

404 19463 ෂසීවහ එේ.එේ.එස. 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



405 A/45974 ඳද්භසඳරුභ ඩී.පී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

406 A/45986 නහනහඹක්කහය ජී.ටී.ඩී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

407 Absorb/0598 ප්රීතිකුභහය ඩී.ඒ.ඩී.එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

408 34957 වන්ති ඩී.ජී.සී කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ප්රීතිකුභහය ඩී.ඒ.ඩී.එස. සේ. 

409 A/45138 සඳසර්යහ ඩබ්.එන්.සක්.ආර් 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භවයගභ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

410 22340 භධුලහනි සක්.එච්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

න සේහ සථහනඹ අධයහඳන  
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

411 14035 ප්රනහන්දු සක්.ඒ.ආර්.ඩී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - භවයගභ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භධුලහනි 
සක්.එච්. සේ. 

412 30201 තිරකයත්න එච්.ඒ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



413 14581 උඹන්ත්ත පී.සී 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සකොශම  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

414 9625 භහයසිංව එේ.එස.එේ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සකොශම  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

415 14285 ගුණර්ධන එස.එල්.එන් 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -සකොශම  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

416 14561 ප්රිඹංදහ පී.සේ.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -සකොශම  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

417 2744 ජීනී ජී.එල්. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - සකොශම 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

418 13509 කළුආයච්චි එස.එන්.බී. 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

419 A/44677 කුභහය එන්.ඒ.ඩී.ආර්.සක්. 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

420 18309 ජ්ඹසුරිඹ ඊ.පී.ඩී.ඩී.ඩී 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

421 A/42464 දහනහඹක ඩී.ආර්.සේ. 
ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

422 A/44629 ඹහභසිංව එස. 
ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



423 A/46671  ද සිල්හ ිට.එල්.සී.එස  
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

424 12830 වික්රභසිංව ඒ.එන්.සක්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
කළසඵෆ 

සනක් සනොසේ 

425 6202 නිසයෝනී සක්.ඩී.සී.   

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -කළසඵෆ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

426 39453 වික්රභසිංව එස.ඩී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නහනහඹක්කහය ජී.ටී.ඩී. 
නිරධහරිඹහසේ අනුප්රහේතිකඹහ 
සර රඵහ දී ඇති සථහන භහරු 

වීභ අරංගු න අතය, 
ප්රබුද්ධිකහ ඩී.බී.ජී. 
නිරධහරිඹහසේ අනුප්රහේතිකඹහ 
සර රඵහ දී ඇති සථහන භහරු 
වීභ ක්රිඹහත්භක සේ. 

427 14478 ප්රබුද්ධිකහ ඩී.බී.ජී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංල 

සනක් සනොසේ 

428 22115 ජ්ඹවීය සේ.ඒ.එස.එේ. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

429 40535 සභෝවසන්සරී එේ. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - දඹුරහගර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

430 41153 ද සිල්හ එස.එච්.යි.එේ 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,ඳන්විර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

431 41152 යත්නහඹක ආර්.එේ.සක්.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,ඳන්විර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



432 16160 ිටන්නදසේ අයි.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,ඳන්විර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

433 22997 සතන්නසකෝන් ටී.එේ.පී.සක් 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 

නළසගනහිය නුයගේ ඳශහත, 
අනුයහධපුය 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

434 8679 කුභහරි එච්.එේ.පී 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
රිදීභහලිඹද්ද 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

435 27464 සකෞහනි එච්.එේ.යි 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ වහ 
දසත්රික් සයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ - 
නුයඑළිඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

436 21098 ද සිල්හ ඩබ්.සී.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ වහ 
දසත්රික් සයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ - 
නුයඑළිඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

437 31834 දනහඹක,එච්.ඩී.එේ.සේ 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ජ්හ ඇර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

438 9775 කුභහය එේ.ඒ.එස. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සිඹමරහණ්ඩු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

439 A/45047 දල්රුක්ෂි පී.ඒ.ඒ 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

440 24598 යත්නහඹක ආර්.එේ.පී.සක්. 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
ඵදුල්ර 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -නුයඑළිඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සියහජ්හ 
එස. සේ. 



441 4691 සියහජ්හ එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ- නුයඑළිඹ 

- 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
ඵදුල්ර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
යත්නහඹක ආර්.එේ.පී.සක්. සේ 

442 1873 ලයහභ ක එේ.බී.එන්. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

443 31285 විතහයණසේ සේ.අයි. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

444 46546 න්නිනහඹක ඩබ්.එේ.එස.ඩී. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

445 32000 විසේදහ යු 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

446 Absorb/7051 කුරයත්න ඩබ්.සක්.ටී.පී 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

447 9627 දභහ ක ඩබ්.එන් 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සකොශම 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

448 21769 චමිල් ඩී.ඒ. 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
වේඵන්සතොට 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ අධිකයණඹ - 
භහතය සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ප්රිඹහනි 
ජී.එච්.ආර්. සේ 



449 35845 ප්රිඹහනි ජී.එච්.ආර්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ අධිකයණඹ - 
භහතය 

- 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
වේඵන්සතොට සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ චමිල් 
ඩී.ඒ. සේ 

450 38905 සුබහ පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සභොයළ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

451 A/44844 සත්තසිංව එේ.ඩී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

452 Absorb/3739 සසනවියත්න ඵණ්ඩහ ඩබ්.එේ. 
ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

453 Absorb/5509 ජ්ඹර්ධන එච්.එස බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

454 A/46345 ඳරුසළල්ර පී.ජී.ආර්. 
භහජ් විඵරගළන්වීමි 
අභහතයහංලඹ  

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

455 A/45301 ආමීර් එේ.සේ.එේ.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

නිහ වහ ඉදකිරිේ  අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

456 Absorb/798 සඳසර්යහ එන්.එල්.පී  
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

භහජ් විඵරගළන්වීමි අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

457 A/45205 භංගර පී.එච්.අයි.එේ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

458 25806 විජ්ඹසුන්දය ඩබ්.එේ.ඩී.ටී. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

තිඹිරිගසඹහඹ ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  

සනක් සනොසේ 



459 11452 සඳසර්යහ සක්.එේ.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,තිඹිරිගසඹහඹ 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ  

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

460 7365 විදහනඳතියණ ආර්.එන්. 
සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

461 Absorb/3266 ඵණ්ඩහය ආර්.එේ.එල්.පී. 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

462 22345 දරංකහ සක්.පී.එස.    
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 
(2019.03.04 දන සිට 
ක්රිඹහත්භක සේ) 

463 A/44980 යණසිංව සක්.ඩී.ඩී.                                     
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

464 A/44935 කරුණහනහඹක සක්.එේ.අයි.එස.සක්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

465 A/42039 දල්රුක්ෂි එන්.ඩී.ඩී. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංච් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

466 31291 සකොඩිතුක්තු එේ.ඒ.පී. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

467 A/45705 බුද්ධිකහ ඩබ්.ඩී.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

468 A/45468 ශ්රිඹහණි එේ.එේ.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 



469 A/42374 සසනවියත්න ද සිල්හ ඩබ්.ටී.සී.ආර් 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ 

අධයහඳන අභහතයංලඹ  

සනක් සනොසේ 

470 A/44715 කුභහරි ඒ.පී.ඩී.සී. 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

471 5955 ගුණතිරක ඒ.එේ.සී.සක්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

472 19762 කුමුදුනි යු.වී.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහරි 
ඒ.පී.ඩී.සී. සේ 

473 A/44724 යතුගභසේ එන්.පී. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

474 A/45247 රක්මිණි එේ.ආර්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

475 A/45625 සසනවියත්න එච්.එේ.එච්.ඒ. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

476 A/44994 සකෝයසල්ආයච්චි එන්.එස ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

ධිය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ ධීය වහ 
ජ්රජ් ේඳත් ව ග්රහමීඹ 
ආර්ථිකඹ ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



477 Absorb/8411 ජ්හනක එල්.සක්.සී. 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ව 
ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

478 A/44883 අල්විස ඩබ්.අයි.වී 

තළඳළල්, තළඳළල් සේහ වහ 
මුසලිේ ආගමික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

479 22217 විතහනසේ ආර්.යූ.එන්.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

තළඳළල්, තළඳළල් සේහ වහ මුසලිේ 
ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

480 A/46063 සඳසර්යහ එේ.ඒ.ආර්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

481 22454 විසේසිංව ඩබ්.එච්.එේ.එන්.එන්.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

482 Absorb/5531 උහන්ති ආර්.අයි. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

483 A/45206 ද සිල්හ සක්.එේ.සේ.එල්.ඒ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

484 28883 තනුජ්හ යූ.යූ.එච්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අබයන්තය කටයුතු වහ ඹම 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

485 22931 පුසඳකුභහයසිරි ජී.ඩී.ඩී.ඩී.බී 
අබයන්තය කටයුතු වහ ඹම 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ කහර්ඹහරඹ  

සනක් සනොසේ 

486 8877 ධර්භදහ එේ.ඒ.ටී.එල්. 
ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

487 A/44730 සතන්නසකොන් ටී.එේ.එස.එේ. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



488 40068 ප්රිඹදර්ලනී එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

489 25595 කහන්ති ඩී.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ වහ 
දසත්රික් සයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ -
ඵදුල්ර 

- 

සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
වභත්රියත්න ටී.සී. සේ 

490 A/45498 සවට්ියආයච්චි එන්.එන්. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කහන්ති 
ඩී.එස. සේ. 

491 40909 තුරක්ණහ එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් ධීය 
කහර්ඹහරඹ,භඩකරපු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සවට්ියආයච්චි එන්.එන්. සේ 

492 A/42238 වභත්රියත්න ටී.සී. 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් ධීය 
කහර්ඹහරඹ,භඩකරපු 

- 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ වහ 
දසත්රික් සයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ -
ඵදුල්ර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
තුරක්ණහ එස. සේ 

493 20525 අසබ්වික්රභ ඩී.ඩබ්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

494 11875 ආරිඹසේන එච්.ඒ.එස.එන්. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

495 A/44764 සයෝණී එේ.ටී.ජී. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 



496 Absorb/8958 තමවිට ආර්.සී. 

විදයහ ,තහක්ණ ,ඳර්ස ණ 
,නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
- ඵත්තයමුල්ර 

සනක් සනොසේ 

497 28502 යත්නහඹක ආර්.එේ.එේ.එස. 
ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ ඵත්තයමුල්ර 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සකොශම 

සනක් සනොසේ 

498 4417 ශ්රිඹහනි ජී.සක්.ටී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සකොශම 

විදයහ ,තහක්ණ ,ඳර්ස ණ 
,නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

499 10502 ලහභ ක ආර්.ජී.ඒ. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

500 40029 ඳතිනහඹක පී.බී.ඩබ්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සේ කර්භහන්ත සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

501 A/45790 සිල්හ ඩබ්.සී.එන්. 
සේ කර්භහන්ත 
සදඳහර්තසේන්තු  

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

502 A/46140 නිලහන්දනී ආර්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භවහධිකයණඹ - 
සකොශම 12 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

503 32576 යණසිංව එන්.ටී. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භවහධිකයණඹ - සකොශම 12 

සනක් සනොසේ 

504 A/45015 කුභහරි යූ.ඒ.සී.එන් 
යහඳිති කශභනහකයණ වහ 
අධීක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

505 A/46329 සකෞලරයහ සක්.එේ.ඩී.එච්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 



506 2421 ඵද්සදවිතහන ඩී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

507 Absorb/6999 වීයසේකය එස. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

යහඳිති කශභනහකයණ වහ 
අධීක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

508 A/42034 චතුයහනි ඩබ්.ඒ.වී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

ආගභන වහ විගභන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

509 19216 සතන්නසකෝන් ඩී.ඩබ්.එේ.ආර්.යි.බී.  
ආගභන විගභන 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

510 Absorb/5635 වික්රභසිංව ඩී.එන්.යු. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

511 9397 සේයගර ඩබ්.ඒ.එන්.යූ. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

512 A/44592 සනයත් ආර්.ආර්.සේ.එන්. 
ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

513 32842 ද අල්විස ඩබ්.සී.එල්. 
භහගේ යජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

514 10382 අනුරුද්ධනී ජී.එස ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

515 9972 බුද්ධිකහ සක්.සක්.එේ. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



516 32636 කුභහරි එච්.එේ.එස. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,දහ අධිකයණඹ - 
සකොශම 

ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

517 A/42124 දහනහඹක එේ.ඩී.එන්.ඩී. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංච් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

518 32572 නන්දසිරි ජී.ඩබ්.සක්.ජී.   
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

519 A/46098 ඩළනිඹල් එස.පී.ඒ.සක්. 

ශ්රී රංකහ යුද්ධ  වමුදහ,සිවිල් 
ඳරිඳහරන අධයක් කහර්ඹහරඹ 
සකොසශොන්නහ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

520 20530 දසන්හ පී.එල්.එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සිවිල් ඳරිඳහරන අධයක් කහර්ඹහරඹ 
සකොසශොන්නහ 

සනක් සනොසේ 

521 A/46178 යත්නසිරි සේ. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ -කඩුසර  

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

522 28660 සර්ණුකහ ජී.එන්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

523 A/45788 යණසිංව එච්.පී.  කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
කඩුසර 

සනක් සනොසේ 

524 Absorb/3091 ගඹනි එච්.එල්.ආර්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

525 2531 ර්ණසරිඹ සක්.අයි.එච්. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

526 5126 ගභසේ එන්.එස ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයංලඹ  

සනක් සනොසේ 



527 A/46494 අතුසකෝයහර ඩී.පී.එල්.යු.සක්. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

528 2700 රුන් ඩබ්.පී.ජී.ටී.පී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

529 260 ඒකනහඹක ඊ.එේ.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ.ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කළකියහ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඉඳසරෝගභ 

සනක් සනොසේ 

530 6004 සතන්නසකෝන් එච්.බී.සේ.සක් 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඉඳසරෝගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළකියහ 

සනක් සනොසේ 

531 22307 භහලි ජි.සක්.අයි 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

532 10151 භයසිංව බී.ඩබ්.  කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ දර්ලනී 
එච්.ඒ.එච්. සේ. 

533 4245 දර්ලනී එච්.ඒ.එච්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භයසිංව 
බී.ඩබ්. සේ 

534 A/46157 ගුණර්ධන එේ.එච්.සි.ජි 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

භවහනගය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

535 A/44543 අසබ්නහඹක සක්.ජී.එස.එස. 
භවහනගය වහ ඵසනහහිය 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

536 A/42022 සිල්හ එේ.ටී.ඩී 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භවළලි ංර්ධන ව ඳරිය 
අභහතයහංලඹ  

න සේහ සථහනඹ විසද්ල 
කටයුතු  අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 



537 A/46199 භහීඳහර එේ.එේ.එේ.සක්  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 
භවළලි ංර්ධන ව ඳරිය 
අභහතයහංලඹ සත සථහන භහරු 
කයන රළසබ්. 

538 A/46111 සිරිර්ධන සී.ඩී. 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයහංලඹ 

අනුප්රහේතිකඹහ භහීඳහර 
එේ.එේ.එේ.සක්   සේ 

539 Absorb/7331 සිරිකුභහය ඩී.පී.ඒ.පී. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

540 22633 ගුණයත්න එල්.ටී.එස.ආර්.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

541 A/46498 අභයතුංග එස.පී.එන්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සඵෞද්ධ කටයුතු සදඳහර්තසේන්තු 
න සේහ සථහනඹ විසද්ල 
කටයුතු  අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

542 A/45293 යංජ්නී පී.එස.  
තළඳළල් සදඳහර්තසේන්තු- 
භහතය 

දසත්රික් මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-
භහතය 

සනක් සනොසේ 

543 27756 අජිත් එේ. 

මිනින්සදෝරු 
සදඳහර්තසේන්තු,දසත්රික් 
මිනින්සදෝරු කහර්ඹහරඹ-භහතය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,සකොටසඳොර 

සනක් සනොසේ 

544 10445 අජිත් ඩබ්.සක්.  

ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ 
ජ්හතයන්තය සශ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-සකොටසඳොර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
අක්මීභන  

න සේහ සථහනඹ සගොවිජ්න 
ංර්ධන 

සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
සේහ භධයසථහනඹ-ඳසසගොඩ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

545 20298 නදීලහනි සේ.එල්.අයි. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
සේහ භධයසථහනඹ-ඳසසගොඩ 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අක්මීභන  සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ අජිත් 
ඩබ්.සක්.  සේ 



546 5773 ලිරන්ති ඒ.වී.ටී 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - අක්මීභන  

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

න සේහ සථහනඹ සසද්ල 
කටයුතු අභහතයහංලඹ .ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - බිඹගභ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

547 8940  භයසිංව ඩී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ.ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - බිඹගභ 

- 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ  සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ලිරන්ති ඒ.වී.ටී. සේ 

548 A/45220 උඵඹසිංව සක්.යූ.පී 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ 

තළඳළල් සදඳහර්තසේන්තු - භහතය 

සනක් සනොසේ 

549 A/44613 සිරිර්ධන ඩී.එේ.එන්.ආර්. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

නජීවි ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

550 25021 චන්ද්රසේකය පී.ආර්.ඩී.එේ.  
නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - තිඹිරිගසඹහඹ  

සනක් සනොසේ 

551 11451 ඵංඩහය ආර්.එේ.අයි.යූ.ආර් 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -තිඹිරිගසඹහඹ  

 ක්රිඩහ ංර්ධන සදඳහර්තසේන්තු 
න සේහ සථහනඹ කිෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ 

552 39744 විසේසිංව එන්.ටී 
 ක්රිඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

553 7341 වර්නී ඩබ්.සක්.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු -දකුණු 
කරහඳ කහර්ඹහරඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



554 A/45212 වීයසිංව ඩබ්.ඒ.ආර්.එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සොන්නහදය සක්.යු. සේ 

555 41467 සොන්නහදය සක්.යු. 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ වීයසිංව 
ඩබ්.ඒ.ආර්.එස. සේ 

556 Absorb/2827 වරිවයන් එස. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
සනක් සනොසේ(2019.07.01 
සිට ක්රිඹහත්භක සේ.) 

557 28395 සසනවියත්න ඩබ්.එේ.අයි.ජී.එේ.සී.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 
(2019.07.01 සිට ක්රිඹහත්භක 
සේ.) 

558 42214 සඳසර්යහ එස.ඒ.ඩී.ටී. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

559 A/42272 කුභහරි එච්.ඩබ්ලිේ.අයි.  යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

560 8917 සදහිත්ත ඩී.සී.වී. 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

561 40761 ප්රදිටකහ ඩී.ඩී.ආර්. 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
ගිනිගත්සවේන 

යහජ්ය ඳරිඳහරන , කශභණහකයණ 
ව නිතීඹ වහ හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

562 28119 භහයසිංව එේ.ඒ.එන්.එන් 

යහජ්ය ඳරිඳහරන , 
කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

නජීවි ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 
- දකුණු කහර්ඹහරඹ 

න සේහ සථහනඹ පුද්ගරඹන් 
ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 

සදඳහර්තසේන්තු, පුද්ගරඹන් 
ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු - හික්කඩු 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



563 5819 ද සිල්හ ආර්.ඩී. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු, පුද්ගරඹන් 
ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු - හික්කඩු 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ, 
භවහධිකයණඹ අධිකයණඹ - 
ඵරිටියඹ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
භහයසිංව එේ.ඒ.එන්.එන්. සේ 

564 12714 විජ්ඹමුනිසේ පී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ, 
භවහධිකයණඹ අධිකයණඹ - 
ඵරිටියඹ 

- 

නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු, දකුණු 
කහර්ඹහරඹ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ද 
සිල්හ ආර්.ඩී. සේ 

565 11904 අභයසිංව එේ.සක්.එන්.එන්.  

නජීවි ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු, දකුණු 
කහර්ඹහරඹ 

ප්රහසද්යඹ හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ ළල්රහඹ 

සනක් සනොසේ 

566 9831 වික්රභසිංව ඩබ්.එේ.එස. 

හරිභහර්ග සදඳහර්තසේන්තු, 
ප්රහසද්යඹ හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ ළල්රහඹ 

ප්රහසද්යඹ හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ යත්නපුය 

සනක් සනොසේ 

567 24772 යණසිංව යූ.ජී.ටී.පී. 

හරිභහර්ග 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ - යත්නපුය 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ, ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ-ගිනිගත්සවේන 

සනක් සනොසේ 

568 32534 සුබහෂිණි ඩබ්ලිේ.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයඹංලඹ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ගලිගමු 

අඳනඹන කිෂිකර්භ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

569 27008 අභයසිංව යූ.ජී.ඩබ්.සක් 
අඳනඹන කිෂිකර්භ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
වඟුයන්සකත 

සනක් සනොසේ 

570 10885 අසබ්යත්න එස.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ- වඟුයන්සකත 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,සදල්සතොට 

සනක් සනොසේ 

571 Absorb/8463 ප්රිඹංකය ඒ.බී.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
,ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ- 
සදල්සතොට 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - කළුතය 

සනක් සනොසේ 



572 10257 ද සිල්හ එේ.එන්.සක්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කළුතය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළසඵෆ 

සනක් සනොසේ 

573 14305 ංජිනී සක්.ඒ.එස. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - කළසඵෆ  

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

574 12013 ශ්රිඹහනි ජී.ඩී.සී. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

575 22887 ගුණර්ධන ඒ.එච්.පී.ඒ. ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

576 A/46300 විසේයත්න ඩබ්ලිේ.ඒ.සි.ඩී.  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගඟට සකෝයසශේ 

අරංගු සේ 

577 Absorb/1928 භහලින්ද ආර්.ජී.ආර්.පී. අධයහඳන අභහතයංලඹ 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගුණර්ධන ඒ.එච්.පී.ඒ. සේ 

578 27817 නිසයෝණී සක්.ඒ.ඩබ්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ශභහ භහර්සගෝඳසද්ල භධයසථහනඹ - 
භවයගභ 

න සේහ සථහනඹ 
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගඟට සකෝයසශේ සර 
ංසලෝධනඹ 
සේ.අනුප්රහේතිකඹහ භහලින්ද 
ආර්.ජී.ආර්.පී. සේ. 

579 853 වීයසිංව බී.ඩබ්.ඩී.ඩී.ටී.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගඟට සකෝයසශේ 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - භහතසල් 

සනක් සනොසේ 

580 A/45277 ලිඹනසේ එල්.ජී.ඒ.එස.සක්.  

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
,දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
භහතසල් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
ගලිගමු 

සනක් සනොසේ 



581 Absorb/4634 සඳසර්යහ එේ.ඩී.එේ.බී 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

582 3494 අභයතුංග සක්.ඩී.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

583 27121 රක්භහලි එච්.ඒ.ආර්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ, 
දහ භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - 
මිනුන්සගොඩ සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
භල්කහන්ති එේ.ඩී.  සේ 

584 30769 ඒබ්රවේ ඩී.පී. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ, 
දහ භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - 
මිනුන්සගොඩ 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ රක්භහලි 
එච්.ඒ.ආර්.  සේ 

585 30801 භල්කහන්ති එේ.ඩී. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඒබ්රවේ 
ඩී.පී. සේ. 

586 A/44794 කුභහය එන්.ඩබ්.සේ.එස. 
සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

ගහල්ර කඩත් තය ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

587 21662 සභන්ඩිස එේ.ඩී.ආර්.සක්. 

විශ්රහභ ළටුේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ -ගහල්ර 
කඩත් තය  

හික්කඩු ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සනක් සනොසේ 

588 32098 ප්රිඹන්ති සක්.අයි. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
,ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
හික්කඩු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
සගෝනහපීනුර 

සනක් සනොසේ 



589 19702 යයන්ති සක්.බී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ- සගෝනහපීනුර 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු  

සනක් සනොසේ 

590 9377 සේනකහ ඩබ්.ඩී. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ වදය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

591 A/46238 සවක්ටර් එල්.ජී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

592 A/44707 කරුණහයත්න පී.එල්.ජී.එල්.සක්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,සශ්රේසඨහධිකයණඹ 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

593 Absorb/3803 ධර්භදහ එස.එල්.එේ.එච්.පී.  විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු  

භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

594 22636 ගුණයත්න සක්.සක්.ඩී.සක්. 
භවළලි ංර්ධන වහ ඳරිය 
අභහතයහංලඹ 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

595 22751 ජ්ඹසිංව එල්.ආර්.ඒ. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

596 33032 අසබ්සිංව ඩබ්.ඒ.එේ. 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
, ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කුරුණෆගර 

යහජ්ය ඳරිඳහරන ,කශභණහකයණ ව 
නිතීඹ වහ හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

597 19227 සේයේ එස.ඩී.ආර්.පී 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

598 16954 භළණිසක් එේ.ඩබ්.එල්.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 

වදය අභහතයහංලඹ,ද 
සොයිහ කහන්තහ සයෝවර 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



599 31926 කුභහරි ඩී.එේ.එස. 

සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ද 
සොයිහ කහන්තහ සයෝවර  

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
, ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කුරුණෆගර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
භළණිසක් එේ.ඩබ්.එල්. සේ 

600 A/44671 සයෝහිණි බී.ඩබ්. 
කේකරු වහ ිත්තිඹ මිති 
ඵතහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

601 A/45651 හලිඹ ඩබ්.ඒ. 
නගය ළරසුේ වහ ජ්ර 
ේඳහදන අභහතයහංලඹ 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඹක්කරමුල්ර 

අරංගු සේ 

602 39372 වික්රභසිංව ඩබ්.ජී.වී.එල්. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඹක්කරමුල්ර සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහය 
ජී.එස. සේ 

603 4930 රුන්භහලි ඩබ්.සක්.එන්.සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඹක්කරමුල්ර 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -තරභ  

සනක් සනොසේ 

604 30317 භල්කහන්ති ඩී.එස. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -තරභ  

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

605 A/44838 රුනී සක්.සී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

606 A/46222 කුභහය ජී.එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

නගය ළරසුේ වහ ජ්ර ේඳහදන 
අභහතයහංලඹ 

න සේහ සථහනඹ ආයුර්සේද 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 



607 22097 වීයක්සකොඩි එච්.එල්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ත්තර 

- 

ආඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතයහංලඹ ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - හික්කඩු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ විසේමුනි 
එස.පී. සේ 

608 5823 විසේමුනි එස.පී. 

ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ ,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - හික්කඩු 

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

ජ්ඹසේන ඩී.ජී.ඩබ්.එච්. 
නිරධහරිඹහසේ අනුප්රහේතිකඹහ 
සර රඵහ දී ඇති සථහන භහරු 

වීභ අරංගු න අතය ,න 
සේහ සථහනඹ සසද්ල 

කටයුතු අභහතයහංලඹ, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ත්තර 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

609 A/44603 චිත්රරතහ පී.ඒ. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

610 10057 වික්රභහයච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

භිද්ධි ංර්ධන සදඳහර්තසේන්තු 
න සේහ සථහනඹ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

611 A/46594 අනුයහගී බී.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ සත සථහන භහරු 
කයන රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
වික්රභහයච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී. සේ 

612 A/44633 ජ්ඹන්ති එේ.සක්.ටී. 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ  

- 

භිද්ධි ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ අනුයහගී 
බී.එන්. සේ 

613 31996 සේනහධීය එස.ිට.අයි. 
භිද්ධි ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



614 22644 සඳසර්යහ එච්.ඒ.ආර්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
යත්නහඹක  ආර්.ආර්.ඩී.එේ. සේ 

615 20445 සිල්හ එල්.එන්. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සඳසර්යහ 
එච්.ඒ.ආර්. සේ 

616 13250 යත්නහඹක ආර්.ආර්.ඩී.එේ. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සිල්හ 
එල්.එන්. සේ 

617 A/44738 ඳතියණ පී.එල්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භදුෂිකහ 
ඩබ්.එච්.ආර්. සේ 

618 9212 භදුෂිකහ ඩබ්.එච්.ආර්. ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඳතියණ 
පී.එල්.සේ 

619 Absorb/6270 සඳසර්යහ ආර්.ඩී.එන්.පී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ,හරිභහර්ග 
කශභනහකයණ අංලඹ 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, කශභනහකයණ ව 
නීතිඹ වහ හභඹ ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

620 25264 විසේසේකය ටී.පී.ඩබ්.ඩබ්.එේ.ඒ.සක් 

යහජ්ය ඳරිඳහරන, 
කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද 
අභහතයහංලඹ,යහජ්ය ඳරිඳහරන 
අංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

621 A/45482 චන්ද්රකහන්ති යූ.ඩී.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

622 Absorb/4026 ංජීනී සක්.සී. 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 

කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



අභහතයංලඹ 

623 8864 ප්රිඹංකහ පී.සක්.ඒ. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

624 A/46397 චින්තහනි සක්.සක්.එස.  අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

තිඹිරිගසඹහඹ ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ  

සල්කේ - භවයගභ කහර්ඹහරඹ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 

625 11501 යත්නහඹක එස. ප්රහසද්යඹ  සල්කේ - භවයගභ 

- 

තිඹිරිගසඹහඹ ප්රහසද්යඹ  
සල්කේ කහර්ඹහරඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ චින්තහනි 
සක්.සක්.එස. සේ. 

626 25027 ප්රිඹංගනී එේ.ඩබ්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයංලඹ,තිඹිරිගසඹහඹ 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ ිත්තීඹ 
පුහුණු ව කන්ද උඩයට උරුභඹ 
ිටළිඵද අභහතයංලඹ 

සනක් සනොසේ 

627 32917 සදසගදය ඩබ්.ජී.එස. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ නිභල් 
කුභහය එස.පී.ආර්.එස. සේ 

628 A/45789 නිභල් කුභහය එස.පී.ආර්.එස. යජ්ස  මුද්රණ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සදසගදය ඩබ්.ජී.එස.සේ 

629 A/45955 යත්නසේකය ආර්.ඒ.එස.සේ. 
ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ න සේහ සථහනඹ කහන්තහ වහ 
ශභහ කටයුතු අභහතයහංලඹ 
සර ංසලෝධනඹ සේ. 



630 8863 රක්භහලි ජී.එස.පී. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

,දහ අධිකයණඹ - සකොශම 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
යත්නසේකය ආර්.ඒ.එස.සේ. 
සේ 

631 A/42096 ප්රන්න එස.ඒ.ආර්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
,දහ අධිකයණඹ - සකොශම 

- 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ රක්භහලි 
ජී.එස.පී. සේ 

632 22896 චතුයහනි පී.ආර්.ඩී.  ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

අරංගු සේ 

633 35657 ප්රනහන්දු ඩබ්.එන්.ඒ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
වරහත 

- 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ-භවළ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඇල්ගිරිඹ 
ඒ.ඩී.ආර්.එස.සක්. සේ 

634 35634 ඇල්ගිරිඹ ඒ.ඩී.ආර්.එස.සක්. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ-භවළ 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
වරහත සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ප්රනහන්දු ඩබ්.එන්.ඒ. සේ 

635 11224 ේභහනි බී.ජි.ඊ 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 

,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 

- 

ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඵණ්ඩහය 
ඩබ්.ආර්.ඩී. සේ. 



636 33302  ඵණ්ඩහය ඩබ්.ආර්.ඩී. 
ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ේභහනි 
බී.ජි.ඊ. සේ 

637 14469 වින්ධයහනි ඊ.එස.   සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ආරිඹයත්න   සක්.එේ. සී. සේ 

638 Absorb/1934 යන්ත්ත එස.ටී.එන්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
වින්ධයහනි ඊ.එස.  සේ 

639 11044 ආරිඹයත්න   සක්.එේ. සී. 
ංසකිතික කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ යන්ත්ත 
එස.ටී.එන්. සේ 

640 31146 ජ්ඹසේකය යූ.ආර්.ආර්. 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
පුත්තරභ 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
වීයඹුසගදය සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කුභහරි ටී.එේ.එන්.එස. සේ. 

641 17814 කුභහරි ටී.එේ.එන්.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්හීඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
වීයඹුසගදය 

- 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු,සගොවිජ්න 
ංර්ධන දසත්රික් කහර්ඹහරඹ - 
පුත්තරභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ජ්ඹසේකය යූ.ආර්.ආර්. සේ. 



642 42994 රක්භහලි එච්.ඒ.යු 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 

,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 

- 

න ජීවී ංයක්ණ 

සදඳහර්තසේන්තු,උඩර 
ජ්හතික උදයහනඹ සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ප්රිඹන්ත 
ටී.ඒ.ඩී.ආර්. සේ. 

643 25363 භහලි ඩී.ඒ.සී. 

න ජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු,උඩර 
ජ්හතික උදයහනඹ 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ අධිකයණඹ - 
ඇඹිලිිටියඹ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
රක්භහලි එච්.ඒ.යු සේ. 

644 25331 කුභහය ජී.එස.ඒ. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ අධිකයණඹ - 
ඇඹිලිිටියඹ 

- 

කිෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සරිඹළ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භහලි 
ඩී.ඒ.සී. සේ. 

645 2339 කුභහය එච්.එන්.සී.පී. 

කිෂිකර්භ 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සරිඹළ 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සවෝභහගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කුභහය ජී.එස.ඒ. සේ. 

646 9642 සභන්ඩිස එන්.ටී.අයි 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සවෝභහගභ  

- 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහය 
එච්.එන්.සී.පී. සේ. 

647 Absorb/2816 ප්රිඹන්ත ටී.ඒ.ඩී.ආර්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
,කශභණහකයණ ව නිතීඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵද අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සභන්ඩිස 
එන්.ටී.අයි සේ. 



648 35591 ප්රිඹදර්ලනී ඩී.ජී.අයි. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ංගත 
සයෝග විදයහ අංලඹ 

- 

න ජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු -
ලුණුගේසසවය සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සයෝහන් 
ඒ.ඩී.ආර්. සේ. 

649 A/46144 අංක ආර්.ඩී. 

න ජීවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු -
ලුණුගේසසවය 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සඵලිඅත්ත සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ප්රිඹදර්ලනී ඩී.ජී.අයි. සේ. 

650 1567 එදරිසරිඹ ඊ.අයි.ජී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සඵලිඅත්ත 

- 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 

කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු , 
කහර්මික අධයහඳන විදයහරඹ - 
සවෝභහගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
අංක ආර්.ඩී. සේ. 

651 A/45447 අසබ්වික්රභ එච්.එේ.එන්.එස. 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 

කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු , 
කහර්මික අධයහඳන විදයහරඹ - 
සවෝභහගභ 

- 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ එදරිසරිඹ 
ඊ.අයි.ජී.සේ. 

652 Absorb/3720 සයෝහන් ඒ.ඩී.ආර්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,ංගත 
සයෝග විදයහ අංලඹ සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
අසබ්වික්රභ එච්.එේ.එන්.එස. 
සේ. 

653 A/45249 යත්නහඹක ටී.ආර්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



654 38109 Sriram S.  Ministry of Home Affairs 

- 

Request cannot be fulfiled 

655 2148 ගුණසේකය සක්.එල්. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

656 A/45357 භතඳහර ආර්.ඩී.  කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

භහගේ යජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ විසේසිංව 
පී.එස.එල්. සේ. 

657 21617 විසේසිංව පී.එස.එල්. 
භහගේ යජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
භතඳහර ආර්.ඩී. සේ. 

658 Absorb/4696 ඈඳහසිංව ආර්.එස. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

659 A/44723 රේබිඹස එේ. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ප්රනහන්දු 
එේ.ඒ.එන්.එස. සේ. 

660 Absorb/8823 ප්රනහන්දු එේ.ඒ.එන්.එස. 
විසද්ල ේඳත් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 
කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ රේබිඹස 
එේ. සේ. 

661 13152 යේසිඹහ එේ.අයි.එෂස. 
සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

662 24853 දෆර එච්.එච්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කරහන 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



663 43006 විසේඵණ්ඩහය සක්.එේ.එන්. 
සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

664 24864 සේනහයත්න යූ.සක්.පී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - කරහන 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

665 26803 සදල්ඳහසගොඩසේ ිට.යු. 
ප්රජ්හ ඳහදක විසලෝධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
හරිඹසඳොර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ිටඹතිරක ඩබ්.ඒ.එේ.එස. සේ. 

666 28032 ිටඹතිරක ඩබ්.ඒ.එේ.එස 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
හරිඹසඳොර 

- 

ප්රජ්හ ඳහදක විසලෝධන 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සදල්ඳහසගොඩසේ ිට.යු. සේ. 

667 25812 සනලුේදකහ එේ.ඩී 

භහජ් සේහ 
සදඳහර්තසේන්තු, ශභහ 
භහර්සගෝඳසද්ල භධයසථහනඹ - 
භවයගභ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කිරිඇල්ර 

සනක් සනොසේ 

668 2211 කහරිඹේ බී.ජී.ඒ.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
කිරිඇල්ර 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

669 33379 නුයඳක් එන්.පී.සේ.වී.  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

භහජ් සේහ 
සදඳහර්තසේන්තු, ශභහ 
භහර්සගෝඳසද්ල භධයසථහනඹ - 
භවයගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කහරිඹේ බී.ජී.ඒ.එස.සේ. 

670 A/44801 ගුණයත්න ඩී.එේ.එස.එස. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,භවහධිකයණඹ - 
ගේඳව 

- 

කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කළකුරහර සක්.වී.පී.එන්.සේ. 



671 Absorb/4846 කළකුරහර සක්.වී.පී.එන්. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,භවහධිකයණඹ - 
ගේඳව සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගුණයත්න ඩී.එේ.එස.එස. සේ. 

672 A/42353 වපුආයච්චි එච්.එච්. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සවෝභහගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ජ්ඹසිංව සේ.යි.පී. සේ. 

673 40559 විසේසුන්දය එස.එේ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සවෝභහගභ 

- 
අධයහඳන අභහතයංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
වපුආයච්චි එච්.එච්. සේ. 

674 Absorb/1898 ජ්ඹසිංව සේ.යි.පී. අධයහඳන අභහතයංලඹ 

- 
ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
විසේසුන්දය එස.එේ. සේ. 

675 A/45003 ප්රන්න ටී.ඒ.එස. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

676 22342 කහරිඹේ සක්.සක්.ජි.ඒ.ඊ.  
කේකරු වහ ිත්තිඹ මිති 
ඵතහ අභහතයහංලඹ  

- 
තළඳළල් සදඳහර්තසේන්තු - 
ගහල්ර සත සථහන කයනු 
රළසබ්. 

677 19462 සප්රේභසිරි ඩබ්.ඒ.ආර්.එන්.  

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භහනළල්ර 

- 

දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භළණිසක් 
ආර්.ආර්.ඒ.ජී.බී සේ. 

678 A/44681 උඩුගභ සක්.එේ.ටී.එේ. දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සප්රේභසිරි 
ඩබ්.ඒ.ආර්.එන්.  සේ. 



679 A/42392 සේනහනි ජී.ආර්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 
ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ උඩුගභ 
සක්.එේ.ටී.එේ. සේ 

680 22892 ංජ්ඹ එේ.ඒ.ආර් ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 
ඉඩේ ඳරිවයණ  ප්රතිඳත්ති 
ළරසුේ සදඳහර්තසේන්තු - 
කෆගල්ර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සේනහනි ජී.ආර්.සේ. 

681 29012 භළණිසක් ආර්.ආර්.ඒ.ජී.බී. 

ඉඩේ ඳරිවයණ  ප්රතිඳත්ති 
ළරසුේ සදඳහර්තසේන්තු - 
කෆගල්ර 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භහනළල්ර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ංජ්ඹ එේ.ඒ.ආර් සේ. 

682 A/45358 සිරිසෝභ ඒ. 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

683 A/46326 ඳදීඳ සක්.එේ. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ චන්දභහ 
ටී.ඩී.අයි. සේ. 

684 15706 Risvin A.C.M 
Department for Registration 
of Persons 

- 

Transfer have been given to 
Registrar General's 
Department.Successor is 
Padeepa K.M. 

685 2619 චන්දභහ ටී.ඩී.අයි 
සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ රිසවින් 
ඒ.සී.එේ. සේ. 



686 10457 ඉන්දක එච්.ජී.සක්. 

අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ,නිල්රහ ජ්හතික 
අධයහඳන විදයහපීඨඹ 

- 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 

ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ,භහතය 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ආලහ 
දීඳනී එස.ඒ. සේ 

687 7555 ආලහ දීඳනී එස.ඒ. 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු,ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 

ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ,භහතය 

- 

අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ,නිල්රහ ජ්හතික 
අධයහඳන විදයහපීඨඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඉන්දක 
එච්.ජී.සක්. සේ 

688 25186 ආරසේ එස.එේ. 

අධයහඳන 

අභහතයහංලඹ,නිල්රහ ජ්හතික 
අධයහඳන විදයහපීඨඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

689 14553 නිභන්ති ජී.ඩබ්.එච්. 
ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු - භවයගභ 

- 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගුණසේකය සේ.සක්.ටී.ජී. සේ 

690 17216 ගුණසේකය සේ.සක්.ටී.ජී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ජ්හතික ත්සෝදයහන 
සදඳහර්තසේන්තු - භවයගභ  
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ නිභන්ති 
ජී.ඩබ්.එච්. සේ 

691 36144 Uthayaramesh U. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat, 
Vadamaradchi East - 
Maruthankerny 

- 

Transfer have been given to 
Department of agrarian 
development - 
Kilinochchi.Successor is 
Puvanalogini J. 



692 38081 Puvanalogini J. 
Department of agrarian 
development - Kilinochchi 

  

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat, 
Vadamaradchi East - 
Maruthankerny, Successor is 
Uthayaramesh U. 

693 A/44720 සඳසර්යහ එේ.එස.ඩී ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

694 A/46087 කලුආයච්චි සක්.ඒ.සේ. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

695 9388  ධර්භසේන එස.ඩී.එස.එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

696 14064 ේඳත් ජී.එච්.එන්. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

697 Absorb/1158 සවට්ියආයච්චි ඩී.ඩී.එස. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 
අභහතයහංලඹ,භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - භහලිගහකන්ද 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

698 2656 ජ්නිත එේ.ඩබ්.සී.   
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ  
සදඳහර්තසේන්තු 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - 
භහලිගහකන්ද 

සනක් සනොසේ 

699 A/45409 සවට්ියආයච්චි එච්.ඒ.ඩී.ටී.එස. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

700 36877 ප්රන්නහ එන්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

යහජ්ය සනොන ංවිධහන ිටළිඵ 
ජ්හතික සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
ඵත්තයමුල්ර 

සනක් සනොසේ 



701 Absorb/79 සඳසර්යහ සක්.එල්.සී.ඩී. 

ජ්හතික ඒකහඵද්ධතහ, ංහිඳිඹහ 
ව යහජ්ය බහහ අභහතයංලඹ, 
යහජ්ය සනොන ංවිධහන 
ිටළිඵ ජ්හතික සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඵත්තයමුල්ර 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

702 A/42494 එදරිසිංව ඩී.සී.ඩී. යජ්ස  කර්භහන්ත ලහරහ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

703 19722 භසනෝජි පී.ඒ.ඩී.එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

704 14349 රක්භහලි සක්.ඩබ්.ඒ.එස. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

යජ්ස  කර්භහන්ත ලහරහ 

සනක් සනොසේ 

705 A/42041 සගෝනපීනුර ජී.එස.ආර්. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංච් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

706 4283 දහනහඹක ඩී.ටී.ඒ.  
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංච් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

707 A/45122 දහනහඹක එච්.ඩී.අයි.ඩබ්. 

සෞඛ්ය, සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,රිේසේ 
ආර්ඹහ ශභහ සයෝවර 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - ගේඳව 

සනක් සනොසේ 

708 3002 ගුණර්ධන එල්.සක්.ඒ.ඩී.ඩී.සක්.  

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ගේඳව 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ- ගේඳව 

සනක් සනොසේ 

709 A/42433 කුභහය එච්.සක්.සක්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 
,භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ- 
ගේඳව 

මුදල් වහ ජ්නභහධය අභහතයහංලඹ - 
(යහජ්ය මුදල් සදඳහර්තසේන්තු ) 

සනක් සනොසේ 

710 29786 සුභනවීය බී.ඩබ්.එන්.ඩී. යහජ්ය මුදල් සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
යකහසඳොර 

සනක් සනොසේ 



711 28651 ධර්භදහ ඒ.පී.ඩී.ඒ.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - යකහසඳොර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ නළසගනහිය 

සනක් සනොසේ 

712 30102 භයවීය එන්.අයි. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුලිඹහිටියඹ නළසගනහිය 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර  

සනක් සනොසේ 

713 28027 සවේයත් එච්.එේ.පී.ටී. 

අබන්තය කටයුතු වහ ඹම 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 
,ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කුරුණෆගර  

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

714 4374 තහඹුගර ටී.ඒ.ටී.එන්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

රිේසේ ආර්ඹහ ශභහ සයෝවර 

සනක් සනොසේ 

715 43019 කරුණහයත්න අයි.ඒ.ඩී.සී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රධහන 
ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ - 
සකොශම සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කුභහරි එච්.ජී.ඒ.ආර්. සේ 

716 A/42495 කුභහරි එච්.ජී.ඒ.ආර්. 

දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රධහන 
ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ - 
සකොශම 

- 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කරුණහයත්න අයි.ඒ.ඩී.සී. සේ 

717 20295 දසන්හ අයි.ඒ. 

කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 

අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඳසසගොඩ 

- 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ ,හගය විලස 
විදයහරඹ - තංගල්ර සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහරි 
එල්.ජී. සේ. 



718 4051 තයංග සක්.එච්.එන්. 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ ,හගය විලස 
විදයහරඹ - තංගල්ර 

- 
ඵන්ධනහගහය සදඳහර්තසේන්තු 
- භහතය සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
දසන්හ අයි.ඒ. සේ 

719 26409 සවේභභහලි ඩබ්.සක්.ටී.  
ඵන්ධනහගහය සදඳහර්තසේන්තු 
- භහතය 

- 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - අකුරැස 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ තයංග 
සක්.එච්.එන්. සේ 

720 20342 ගඹහනි එේ.ඒ.ආර්. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු,ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - අකුරැස 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ිටටඵළද්දය සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සවේභභහලි ඩබ්.සක්.ටී. සේ 

721 5667 කුභහරි එල්.ජී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ිටටඵළද්දය 

- 

කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඳසසගොඩ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ගඹහනි 
එේ.ඒ.ආර්. සේ 

722 38881 Jeevitha T. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Kandavalai 

- 

Transfer have been given to 
Department of agrarian 
development - 
Nallur.Successor is 
Sadadsaram A. 

723 33596 Vijith Y. 
Department of agrarian 
development - Nallur 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home Affairs , 
Divisional Secretariat - 
Chavakachcheri,Successor is 
Jeevitha T. 



724 37680 Sadadsaram A. 

Ministry of Home Affairs , 
Divisional Secretariat - 
Chavakachcheri 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Kandavalai,Successor is 
Vijith Y. 

725 A/46202 Gowtha R.  

Ministry of Home 
Affairs,District Secretariat - 
Kilinochchi 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Irrigation and 
Water Resources & Disaster 
Management  ,Divisional 
Secretariat - 
Jaffna.Successor is Yasintha 
S.  

726 31762 Rexon J. 

Ministry of Irrigation and 
Water Resources & Disaster 
Management  ,Divisional 
Secretariat - Jaffna 

- 
Transfer have been given to 
Ministry of Home Affairs, 
Divisional Secretariat -  
Pachchilaipalli, 
Palai.Successor is Gowtha R.  

727 38045 Yasintha S.  

Ministry of Home Affairs, 
Divisional Secretariat -  
Pachchilaipalli, Palai 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,District Secretariat - 
Kilinochchi.Successor is 
Rexon J. 

728 A/45095 Saji P.  

Ministry of Home Affairs, 
Divisional Secretariat- 
Chavakachcheri 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Women and 
Child Affairs, Divisional 
Secretariat - Jaffna, 
Successor is Mariyathas J.E.  

729 31788 Mariyathas J.E.  

Ministry of Women and 
Child Affairs, Divisional 
Secretariat - Jaffna 

- 

Transfer to Ministry of 
Home Affairs, Divisional 
Secretariat-  
Chavakachcheri,As the 
replacement of Saji P.  



730 37545 Rusitha S. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East  

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari,Successor is 
Manokaran P.  

731 37892 Manokaran P.  

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East ,Successor is 
Rusitha S. 

732 21300 Kanchana S. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East  

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari,Successor is 
Kesavan S. 

733 37901 Kesavan S. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East ,Successor is 
Kanchana S. 

734 21301 Pavithra K. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East  

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari,Successor is 
Suthakaran K. 

735 37893 Suthakaran K. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Maanthai East ,Successor is 
Pavithra K. 



736 31738 Tharani G.  

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Kandavalai 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari,Successor is 
Robinsan T.N. 

737 37899 Robinsan T.N. 

Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Poonagari 

- 

Transfer have been given to 
Ministry of Home 
Affairs,Divisional Secretariat 
- Kandavalai,Successor is 
replacement of Tharani G.  

738 21110 කලුත්ත අයි.සක්.බී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සකොත්භසල් 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ලුණුත්ත සත 
සථහන භහරු කයන 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ප්රනහන්දු 
ඩී.එච්.ඒ.අයි. සේ 

739 36128 කුභහය ඒ.එේ.එන්.ිට. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ලුණුත්ත 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - උකුසර සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කලුත්ත අයි.සක්.බී. සේ 

740 25492 ප්රනහන්දු ඩී.එච්.ඒ.අයි. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - උකුසර 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - සකොත්භසල් සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහය 
ඒ.එේ.එන්.ිට.සේ 

741 29419 භයසිංව එස.අයි. 

ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු,ඳශු විභර්ලන 
භධයසථහනඹ -ඇල්ිටියඹ 

- 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඵද්සද්ගභ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ දර්ලනී 
ඒ.ඒ.ටී. සේ 



742 30116 දර්ලනී ඒ.ඒ.ටී. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ - ඵද්සද්ගභ 

- 

ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු,ඳශු විභර්ලන 
භධයසථහනඹ -ඇල්ිටියඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ භයසිංව 
එස.අයි. සේ 

743 A/44684 කුභහරි සක්.එේ. සගොඩනළගිලි සදඳහර්තසේන්තු 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
භවයගභ  සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ජ්ඹරත් ඕ.එේ.එස. සේ 

744 14038 ජ්ඹරත් ඕ.එේ.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
භවයගභ 

- සගොඩනළගිලි සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහරි 
සක්.එේ. සේ. 

745 14425 කුභහය ඩබ්.අයි.පී. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ විසේසිංව 
ඩබ්.එේ.පී.එස.සක්. සේ. 

746 29777 විසේසිංව ඩබ්.එේ.පී.එස.සක්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කුභහය ඩබ්.අයි.පී. සේ. 

747 A/45959 කුභහරි එච්.ඒ.පී.එස. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 
සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සවෝභහගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
නිසයෝණී ඩබ්.එස.පී. සේ. 



748 5195 සනයත් ඒ.ඩී.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ -
සවෝභහගභ  

- 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහරි 
එච්.ඒ.පී.එස. සේ. 

749 A/46198 නිසයෝෂිනී ආර්.ඩී.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 
ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සනයත් 
ඒ.ඩී.ඩී. සේ. 

750 8105 කහන්ති ඕ.ඒ.සක්.එන්. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - රසමුල්ර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
හික්කඩු 

විසේමුනි එස.පී. නිරධහරිඹහසේ 
අනුප්රහේතිකඹහ සර රඵහ දී 
ඇති සථහන භහරුවීභ අරංගු 
සේ.න සේහ සථහනඹ 
සසද්ල කටයුතු 

අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ගහල්ර සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 
අනුප්රහේතිකඹහ ජ්ඹසරිඹ 
එච්.ජී.එස.සක්. සේ. 

751 5977 ද අල්විස ඩබ්.සක්.ටී.එේ. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයහංලඹ,දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ -ගහල්ර 

- 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර - භහතය සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කහන්ති 
ඕ.ඒ.සක්.එන්. සේ. 

752 A/45613 ජ්ඹසරිඹ එච්.ජී.එස.සක්. 

සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ,භව 
සයෝවර - භහතය 

- 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ 

අභහතයහංලඹ,දහ භසවේසත්රහත් 
අධිකයණඹ - රසමුල්ර සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ද අල්විස 
ඩබ්.සක්.ටී.එේ. සේ. 

753 A/46249 ටසගොඩසගදය ඩී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 

අභහතයහංලඹ,ජ්හතික ආඳදහ 
වන සේහ භධයසථහනඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



754 Absorb/8358 කුභහය අයි.පී.එස. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු 

විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

755 18407 සඳසර්යහ ඒ.එල්.ඩී.සක්.  විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

756 39955 එස.ඩී.සුඵසිංව 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සඳසර්යහ 
ඒ.එල්.ඩී.සක්. සේ. 

757 A/42136 තිරකයත්න එච්.එච්.ඩි.සී. 
ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 
අභහතයහංලඹ 

සඵෞද්ධ කටයුතු සදඳහර්තසේන්තු 

අරංගු සේ 

758 A/45421 තිසේයහ සක්.ඒ.ජී.පී. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

759 10339 මුණසිංව ඩබ්.පී. පී.සක්. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 

760 Absorb/8517 ජ්ඹයත්න එේ.සක්.ජී.සී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ මුණසිංව 
ඩබ්.පී. පී.සක්. සේ. 

761 A/45346 ජ්ඹසිංව සේ.එේ.එස.ඩබ් 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

නජිවී ංයක්ණ සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

762 Absorb/6572 ගුණසිංව ඊ.එස. 
නජිවී ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

න සේහ සථහනඹ අධයහඳන 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ. 



763 Absorb/1108 සේනහධීය එේ.සේ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ගුණසිංව 
ඊ.එස. සේ. 

764 29567 චතුයංගි ඩී.එේ.ඒ.පී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

765 A/46469 Srisudaron K. 
Department of agrarian 
development 

Ministry of Forigen Affairs 

Unchanged 

766 12765 යත්නභහලි ඒ.ජී.වී විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

767 A/44755 කුභහරි පී.ඩබ්.එස.ඩබ්. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
තිරකයත්න එච්.ජී.පී.සක්. සේ 

768 29781 කුරුේපු සක්.ඒ.එස.ඩබ්. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහරි 
පී.ඩබ්.එස.ඩබ්. සේ 

769 A/45689 උදඹංගනී එච්.එේ.අයි. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භවයගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
කුරුේපු සක්.ඒ.එස.ඩබ්. සේ 

770 11518 කුභහය එේ.සක්.පී.  

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ, 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
භවයගභ 

- 

යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
උදඹංගනී එච්.එේ.අයි. සේ 



771 A/44531 තිරකයත්න එච්.ජී.පී.සක්. 
යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ කුභහය 
එේ.සක්.පී. සේ 

772 A/45853 ද සිල්හ ඩබ්.වී.එස. 
භවහ බහයකහය 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සේනහයත්න එස.එේ.ඩී.වී.එේ. 
සේ 

773 11399 සේනහයත්න එස.එේ.ඩී.වී.එේ. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

භවහ බහයකහය 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ද සිල්හ 
ඩබ්.වී.එස. සේ 

774 43527 සුයවීය එස.ඒ.ඩී.පී.ඩී. 
විදුලිඵර වහ පුනර්ඵරලක්ති 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

775 42797 ප්රිඹංතිකහ ඩබ්ලිේ.ඒ 
විදුලිඵර වහ පුනර්ඵරලක්ති 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

776 25587 ශ්රිඹහනි.පී.එස 
විදුලිඵර වහ පුනර්ඵරලක්ති 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

777 23475 ලිඹනආයච්චි එල්.ඒ.එස.එස 
මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

778 25969 ංජී එන්.එේ.ඒ.එස 
නිසඹෝජ්ය ඉඩේ සකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ - භහිඹංගනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

779 42977 නහභයත්න එන්.එේ.ඒ.එස 
නිසඹෝජ්ය ඉඩේ සකොභහරිස 

කහර්ඹහරඹ - භහිඹංගනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



780 24573 ශ්රිඹහනි.සක්.එච්.එේ 
නිසඹෝජ්ය ඉඩේ සකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ - භහිඹංගනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

781 A/44929 විජ්ඹයත්න ජී.සී.සක් 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
ගලිගමු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

782 12576 සනවියත්න.සක්.එස.එේ.එේ. 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

783 11640 විසේසේන. බී.යි.ඩබ්ලිේ. 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

784 14230 ඳතිනහඹක.ටී.එස 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

785 11582 ගුණසේකය.ජී.එේ.ඒ.එන්.ඩී. 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

786 28028 යහජ්යත්න.එේ.ඩී.සී.එන් 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

787 29270 ගුණයත්න.එේ.ඒ.එන්.සී. 

ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

788 3305 නිරංගහ යසමිණී එච්.ඒ 

ජ්හතික සඵෝන සයෝග 
විදයහඹතනඹ, 
අයි.ඩී.එච්.අංසගොඩ(උණ 
සයෝවර)   

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

789 11916 විසේයත්න අනහ ප්රිඹන්ති සක්.ඒ 
ජ්හතික සඵෝන සයෝග 
විදයහඹතනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



790 31209 සුජිත් රන්ත එල්.පී. 
ජ්හතික සඵෝන සයෝග 
විදයහඹතනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

791 
          

A/46191 ඹහඳහ භසනෝරි ප්රිඹන්කහ එච්.ජී දහ අධිකයණඹ ගේඳව  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

792 
          

A/44668 වීයක්සකොඩි ඩී.ආර්.පී 
අධිකයණ අභහතයහංලඹ ඹටසත් 
දහ අධිකයණඹ,සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

793 
    

Absob/7271  විසේයත්න සේ.ඩී.එස. කහර්මික විදයහරඹ,සවෝභහගභ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

794 
  

Absorb/6126 ජ්ඹර්ධන එච්.එේ.එස.එච් 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

795 
            

A/8428 භණ්ඩහර එේ.බී.එන්.ඩී අයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

796 26448 සනවියත්න අයි.ජී 
ජ්න සල්ඛ්ණ වහ ංඛ්යහසල්ඛ්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

797 21574 චතුයහංගනි.ඩබ්.එේ.ඩබ්. සශ්රේසඨහධිකයණඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

798 33398 යත්නහඹක ආර්.එේ.ඩබ්. අධිකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

799 
          

A/44523 සිල්හ ටී.එච්.එන්.පී.ද සශ්රේසඨහධිකයණඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



800 29497 ඒකනහඹක ඊ.එේ.එස.බී 
යජ්ස  කර්භහන්තලහරහ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

801 
      

Absob/977 ඵද්සද්ත්ත බී.එස.එස.ඩබ් 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

802 33590 අයවින්තන් එන් 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
මුහුදුඵඩඳත්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

803 17466 කුන්තරහ ඩී.ඩී.යු 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු දකුණු 
කරහඳ කහර්ඹහරඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

804 17443 සේන්ද එච්.වී.ටී 
සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

805 A/44745 නියංජ්රහ.පී.ඒ.ඒ. 
ජ්හතික ප්රතිතත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

806 32206 ප්රිමිසයෝස.එල්.ජී.ටී. 
ජ්හතික ප්රතිතත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

807 21035 චහන්දනි.සක්.සේ. 

හරිභහර්ග වහ ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභණහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

808 A/46408 ද සොයිහ.ඒ.ඒ.පී.සක්. 

හරිභහර්ග වහ ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභණහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

809 A/45669 කුභහරි.ඩී.එච්. හනිජ් භවධිකයණඹ -සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



810 40188 භදුයංගි.ඩබ්ලිේ.සක්.පී. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහලඹ - ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

811 21544 සකොට්ටච්චි.සක්.ඩී.එල්.එන්. 
දහ භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ - 
පසගොඩ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

812 21453 චතුයහණි.ඩබ්.පී.සේ. අධිකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

813 14541 කුරයත්න.ඒ.සක්.ඒ.එන්.එස.  

ඵන්ධනහගහය ප්රතිංසකයණ, 
පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදංචි 
කිරීභ වහ හින්දු ආගමික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

814 A/44907 විසේඵණ්ඩහය.එේ.එල්.සී.එන්. 

ඵන්ධනහගහය ප්රතිංසකයණ, 
පුනරුත්ථහඳන, නළත ඳදංචි 
කිරීභ වහ හින්දු ආගමික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

815 14420 ගුණසිරි.එස.එේ.ඊ.ඒ.බී. 
විදයහ තහක්ණ වහ ඳර්ස ණ 
අභහතයහංලඹ -ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

816 A/45413 අභයසිංව.එේ.පී.අයි. 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

817 14289 රක්මිණි..එන්.එච්.එල්.එන්. 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

818 13205 ධර්භයත්න එච්.බී.අයි 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

819 26636 අමගවත්ත ඒ.ඒ.පී 
ඉඩේ වහ ඳහර්ලිසේන්තු 
ප්රතිංසකයණ අභහතයංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



820 27341 පුසඳකුභහය ඩබ්.ඒ.එන් 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

821 24769 දල්රුක්ෂි ඒ.ඒ.අයි.සක් 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

822 21469 අල්විස එස.එල්.ඩී.ආර්.එච්.ද විසද්ල රැකිඹහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

823 26964 නෆීස  එච්.එන්.එච් 

විදුලි ංසද්ල ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලඹ                       _       

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

824 26397 දහනහඹක ඩී.එේ.ඒ.එස 

විදුලි ංසද්ල ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 

අභහතයහංලඹ                       _       

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

825 5964 වික්රභනහඹක එන්.සේ 

විදුලි ංසද්ල ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලඹ                       _       

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

826 
   

Absorb/1265 සඳසර්යහ යු. එල් 

විදුලි ංසද්ල ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

827 
          

A/46193 සිල්හ ඊ.එස.අයි 
කර්භහන්ත වහ හණජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

828 18980 සඳසර්යහ ඩබ්.ඒ.ඒ.එන් 
ප්රහසද්යඹ කර්භහන්ත සේහ 
භධයසථහනඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

829 37059 යහංජ් ක එස.එේ.ඒ 
කර්භහන්ත වහ හණජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



830 4239 තයංගනී ඒ.ඒ.ඩී.එේ 
කර්භහන්ත වහ හණජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

831 30428 ගභසේ එේ ඒ.එස.ඒ.ටී 
කර්භහන්ත වහ හණජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

832 14394 යහජ්ඳක් ජී.සක්.ටී.එන් 
ඳශහත් බහ ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

833 22759 යංගිකහ එස.ඒ.ඒ.ඩී.වී 
ඳශහත් බහ ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

834 
          

A/44983 තහර්යනී සක් 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
ේනිඹහ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

835 20389 සොයිහ ජී.යු.එන්.ද කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

836 28107 ජ්ඹසරිඹ ආර්.අයි.එේ 
ඳශහත් බහ ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

837 7017 ජ්ඹසුන්දය සේ.එේ.එස.සක් 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

838 28418 කුභහරි සක්.සක්.එන්.පී භවහභහර්ග  අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

839 13092 කුභහරි සක්.ආර්.ඒ 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



840 2952 විභරසේන.ඩී.එේ.පී.සක්. 
විලහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- සකොශඔ 10 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

841 14182 ප්රිඹදර්ලනී.එස.ඒ.සක්. 
ඳශහත් බහ ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

842 A/46195 ගුණර්ධන.ඒ.ඒ.පී.ආර්. 
ඳශහත් බහ ඳහරන වහ ක්රීඩහ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

843 13419 සනවියත්න.ජී.ආර්.එස 

ේදයහ,තහක්ණ,ඳර්ස ණ 

නිපුණතහ ංර්ධන ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

844   සප්රේභයත්න.ඩී.ජී.ඒ. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
ඳල්සල්සඳොර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

845 39669 මින්ද.එේ.ඒ.ජී. 

න ංයක්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු - ඌ 
කරහඳ කහර්ඹහරඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

846 28041 සවේයත්.එච්.එේ.අයි.එන්. 

දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු - 
දසත්රික් ඉන්ජිසන්රු කහර්ඹහරඹ 
(උතුය) 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

847 39622 සද්සිංව.ඩී.ඒ.එල්. 
දසත්රික් භිද්ධි කහර්ඹහරඹ - 
භහතසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

848 11545 යත්නහඹක.ආර්.එේ.ඩී. 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහර්ත අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

849 31994 ඵණ්ඩහයනහඹක.ඩබ්.බී.ඩී. 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහර්ත අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



850 A/44880 යහජිකහ.පී.ඩී.ආර්. 
භවනගය වහ ඵසනහහිය 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

851 A/42307 යණසිංව.එල්.ආර්.ඩබ්. 

සයශ ංයක්ණ ව සයශ 
ේඳත් කශභණහකයණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

852 41561 පී.සී.භධුහණි 

ේදයහ,තහක්ණ,ඳර්ස ණ 
නිපුණතහ ංර්ධන ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

853 30616 තිසආයච්චි ටී.ඒ.ඩී.ආර්.එේ ප්රහ.සල් අමගමු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

854 
          

A/45663 භයඳහර සක්.එල්.ඩී.සී අධයහඳන අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

855 18978 ජ්ඹර්ධන එස.එස.එස ප්රහ.සල්.ඵමුණුසකොටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

856 39851 අදකහරි ඒ.එේ.සී.ටී ප්රහ.සල්.ඵමුණුසකොටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

857 39941 දීිටකහ ටී.එේ ප්රහ.සල්.ඵමුණුසකොටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

858 31133 ලිඹනසේ සක්.එල්.එස.එේ ප්රහ.සල්.ඵමුණුසකොටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

859 28019 යත්නහඹක ආර්.එේ.සී.සජ් ප්රහ.සල්.ඵමුණුසකොටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



860 24010 ිටඹයත්න ඩී. දහ අධිකයණඹ ගහල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

861 40641 කංකහනේසේ සක්.ඩී දහ අධිකයණඹ ගහල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

862 13377 භහලි සක්.ඩී.ටී භවහධිකයණඹ අවිසහසේල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

863 39444 ඩළනිසඹල්ස සක්.ඩී 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
කශභනහකයණ ව නීතිඹ වහ 
හභඹ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

864 
   

Absorb/6574 අභයයත්න ජී.සී  
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

865 19754 භහනසේ සී.එේ ප්රහ.සල් ඇල්ිටියඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

866 
          

A/42008 කුභහරි ඩී.එේ.ඒ.එන් 
ඳශහත් බහ ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

867 
          

A/46270 ප්රනහන්දු ඩබ්.ආර්.එන් කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

868 5443 විසේයත්නසක්.ඩී.එන්. 
ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

869 28636 ඳතියණ.ඩබ්.ටී.ඒ.සක්. 
ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ග්රහමිඹ 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



870 42956 සඳසර්යහ.ආර්.ඒ.පී.එස. 

කේකරු වහ ිත්තීඹ මිති 
ඵතහ අභහතයහංලඹ - 
නහයහසවේන්ිටට 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

871 17075 ජ්ඹයත්න.සක්.ඒ.ඒ.එස. 

කේකරු වහ ිත්තීඹ මිති 
ඵතහ අභහතයහංලඹ - 
නහයහසවේන්ිටට 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

872 A/44533 විදහනසේ.එස.සී. 
ජ්හතික ප්රතිතත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

873 24183 සොනහලි.සක්.ඒ.ඩී.එස 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ -
ආයච්චිකට්ටු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

874 Absorb/8614 ජ්ඹරත්.බී.ජී.අයි.පී. කහර්මික විදයහරඹ -නුයඑළිඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

875 41739 ෂ කල්.එේ.එෂස.එේ. 
විලහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- සකොශඔ 10 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

876 14344 සනවියත්න.ඩී.එස.ඒ.එල්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

877 24805 ජ්ඹසිරි.ඩී.පී 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

878 4006 රක්භහලි.බී.වී.ආර්. 
ආර්යුසේද සදඳහර්තසේන්තු - 
භවයගභ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

879 6703 භහයසිංව.එේ.එේ.ජී.එල්. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



880 29826 සප්රේභයත්න.එස.එන්.සී. 
කු/ඳළයකුේපුය ජ්හතික ඳහර -  
සෝසල්පුය 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

881 26491 මිණි.ටී.එච්.එෂස. 
සෞඛ්ය සඳෝණ  වහ  සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ -සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

882 30780 කුභහරි.සක්.ඒ.ඩී. 
සෞඛ්ය සඳෝණ  වහ  සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ -සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

883 28752 අතඳත්තු.ඒ.ිට. 
සෞඛ්ය සඳෝණ  වහ  සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ -සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

884 11953 යණසිංව.ඩබ්.ටී.ඩබ්.යූ. 
සෞඛ්ය සඳෝණ  වහ  සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ -සකොශම 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

885 21503 භධුහනි.එේ.ඩී.ඩබ්.එස. 
රිේසේ ආර්ඹහ ශභහ සයෝවර - 
සඵොරැල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

886 31657 ඳතිනහඹක.ඒ.පී.ඩී. 
කහර්ේක අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

887 14123 කුභහරි.බී.ජී.ඒ.එන්.ජී. 
ආර්යුසේද සදඳහර්තසේන්තු - 
භවයගභ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

888 31229 දල්රුක්ෂි.වී.ජී.ඩී. 

අධයහඳන ප්රකහලන 
සදඳහර්තසේන්තු - 
ඵත්තයමුල්ර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

889 Absorb/1981 යංචහසගොඩ.ආර්.ඩී.සේ.එන්.සක්. 
විලහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- සකොශඔ 10 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



890 29552 විභරසේන ඩී.ජී.එේ.පී.සක් විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

891 80009 යත්නහඹක එේ.සක්.ජී.එේ ප්රහ.සල්. සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

892 43189 කබ්රහකර් යි.  
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

893 21818 රිෂහස එේ.එෂස.එේ ප්රහ.සල්. අඩාඩහරසච්න 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

894 27387 කුභහරි පී.යි.සක් 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

895 13121 ප්රිඹන්ති ටී.ඩී 
භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

896 14004 භන්තිකහ සක්.ඊ. 
භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

897 20599 වීයසිංව එේ.සක්.එස 
භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

898 32338 කුභහරි එස.ඩී.එස.සක් 
භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

899 32001 රුන්ඳතියන ඩී.එස 
ජ්න සල්ඛ්ණ වහ ංඛ්යහසල්ඛ්ණ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



900 39907 සකොඩිකහය සක්.එන්.අයි ප්රහ.සල්.බිංගිරිඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

901 37566 ේකිඹහ .ජී 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
මුහුදුඵඩඳත්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

902 41830 සඳරින්ඵභහදන් පී. 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
මුහුදුඵඩඳත්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

903 39431 කසේන්ද්රර්භහ. එස 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
මුහුදුඵඩඳත්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

904 Absorb/629 උදඹහංගනී වී.අයි 
භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ 
සවොයණ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

905 26159 සකෝදහසගොඩ අයි.සේ 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

906 13222 වික්රභආයච්චි ඩබ්.ඒ.සී.පී 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

907 8680 පර්ණර්ධන එස.සේ.එේ.ආර්.පී ප්රහ.සල්. රිදීභහලිඹද්ද 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

908 45389 න්නිනහඹක ඩේ.එේ.සී දහ අධිකයණඹ නිකළයියඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

909 45005 යණසිංව ආර්.ඒ.ඩී.බී දහ අධිකයණඹ නිකළයියඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



910 25025 සර්ණභහරහ.පී.ඩබ්.ජී.එන්.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
මිනිසේ-වරක 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

911 25926 කුභහය.ඩබ්.එේ.පී.පී.කුභහය 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
මිනිසේ-වරක 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

912 1122 ඵසනහඹක.බී.එේ.ඒ.එේ. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
මිනිසේ-වරක 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

913 1113 භයසකෝන්.එස.එේ.එස.සක්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ - 
මිනිසේ-වරක 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

914 Absorb/8399 මුණසිංව.එන්.ඒ.සක්.පී.සක්. 
ආර්යුසේද සදඳහර්තසේන්තු - 
භවයගභ 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

915 A/45309 රක්භහලි.ඩබ්.ඩී.එන්. 
කහර්ේක අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

916 A/45617 අසබ්යත්න.ඩී.සක්.එස. 
කහර්මික විදයහරඹ - 
ඵණ්ඩහයසර 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

917 Absorb/8180 ඵණ්ඩහය.යූ.ජී.යූ.ඩී.එන්. 
දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු - 
සකොශම -10 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

918 8043 දහනහඹක.ඩී.එේ.සක්.ජී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ- 
සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

919 8045 වික්රභසේ.ඩබ්.ජී.එන්.පී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ- 
සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  



920 8048 දර්යකහ.එන්.ජී.ආර්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ- 
සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

921 8013 වික්රභසිංව.ඩබ්.එේ.එස.එන්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ- 
සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

922 8046 කුභහරි.ආර්.එේ.එස.පී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කමි කහර්ඹහරඹ- 
සකොත්භසල් 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

923 A/44506 ලයහභහ යංජිනී එස.එන් 
යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

924 A/42251 ඵංඩහය ආර්.එේ.සක්.අයි.එස 
යජ්ස  ප්රිත්ති 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

925 25964 සිරිර්ධන එස.ජී.එස.අයි 
ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

926 Absorb/376 සේ.ඒ.එල්.සී ජ්ඹසරිඹ  
ආඳදහ කශභණහකයන 
අභහතයහංලඹ  

- 

ඉල් කභ ඉටු කශ සනොවළක  

927 Absorb/4356 ඉන්දුනී ජී.ඒ.ඊ. 
ඛ්නිජ් සතල් ේඳත් ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

928 22851 නිඹංසගොඩ එච්.ආර්.ඩබ්.එේ.අයි.එස. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

929 22853 කහන්ති පී.එන්.එල්. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



930 11529 ප්රිඹදර්ලනී ජී.ඒ.සී. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහසල්ඛ්න 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

931 11885 විසේතුංග වී.ඒ.එස.එල්. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

932 22825 යහසගොඩ ආර්.එේ.බී.එන්. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

933 A/46577 දභඹන්ති ටී.සී. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

934 22926 සෝභදහ එන්.එේ.එස.ඩී. 

යහජ්ය ඳරිඳහරන 
කශභනහකයණ නීතිඹ වහ 
හභඹ ිටළිඵ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

935 19538 නිසයෝනී ඩබ්.එේ.එේ. 
භහජ් විඵරගළන්වීේ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

936 39891 සිරිර්ධන සක්.පී.එල්.එස.සක්. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

937 40685 භංගලිකහ එච්.පී.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
මුරියඹන. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

938 05121 ප්රනහන්දු එේ.එස.ජී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදහිර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

939 00307 ඉරංගසිංව අයි.එේ.අයි.එල්. 
දසත්රික් මිනින්සදෝරු 
කහර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



940 34209 භල්කහන්ති එච්.එේ.ආර්. 
මුඳහකහය සේක සකොමින් 
බහ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

941 42570 දහනහඹක ඩී.එේ.එස. භවහබහයකහය සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

942 43460 සඳසර්යහ ආර්.එේ. භවහබහයකහය සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

943 46163 යණසිංව ආර්.ඒ.ඩබ්.යූ.සක්. භවහබහයකහය සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

944 16930 ජ්ඹර්ධන එේ.ඩී.ඩී. බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

945 A/45059 කුභහයසේ සී.එස. 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

946 32531 භයසේකය එල්.එස.එේ.එස.එන්. 

ප්රධහන ඉංජිසන්රු (ං.ිට.) 
කහර්ඹහරඹ, සදභටසගොඩ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

947   කලුසඳරුභ ඒ.ඩී.ඩී.එස. 
ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

948 16146 චතුයංගනී පී.ජී.පී. 
ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 

සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

949 40768 සතන්නසකෝන් එේ.ටී.ඩී.පී. 
ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 
සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



950 14427 සුදර්ලහ සක්.එේ.ජී. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

951 13067 ජ්ඹතිරක ජී.ඒ.එස.ආර්. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

952 14421 අසබ්යත්න එච්.සක්.ඩී.ඒ.සේ. 
කහන්තහ වහ ශභහ කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

953 06713 චතුයංගනී එේ.ඒ.එන්.  
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ත්තර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

954 25287 භධුංඛ්නී ජී.යූ. 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
භළදදුේඵය, සතල්සදනිඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

955 42231 ප්රනහන්දු පී.යූ.එස.පී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

956 14165 යත්නවීය ජී.එච්.ජී.ඩී.ඩබ්.සක්. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

957 31631 භහලි එේ.සේ.වී.එේ.එස. 
ජ්හතික සෞඛ්ය විදයහතනඹ, 
කළුතය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

958 42330 ජ්ඹසකොඩි වී.සේ.ටී.එස. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

959 05604 චේිටකහ වී.එේ. 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



960 25035 සගොඩසගදය ජී.පී. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

961 27142 ගුණයත්න එස.එච්.පී.අයි. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

962 12615 අරසවේන්ද්ර වී.එස. 
ආවහය සකොභහරිස 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

963 26223 කුභහරි සක්.ජී.එස.එල්. 

විදුලි ංසද්ල, ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

964 A/45619 දන්තනහයහඹන ඩී.එන්.ජී. 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

965 A/44718 ඹයත්න ඩබ්.පී.එේ.එස 
ශ්රී රංකහ දුේරිඹ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

966 22014 භල්ලහණි ටී.ඒ. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

967 26899 කුභහය එස.ඒ.ඒ.පී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

968 42945 භහසකෝයහශ එස.එස. මිනින්සදෝරු සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

969 A/45822 ගභසේ එස.එේ. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



970 20574 භහයසිංව,පී.ජී.එස. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
උඩඳරහත, ගේසඳොශ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

971 20352 දසර්ඛ්හ එේ.එච්.එස. භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

972 22367 ප්රිඹදර්ලනි සක්.එේ.ආර්. භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

973 24674 කරුණහයත්න ඒ.එේ.එන්.එස. භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

974 22683 සඳසර්යහ ආර්.ඒ. එන්. යූ. භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

975 A/46105 වීයයත්න ඩබ්.එල්.ඒ. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ්ය කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

976 22640 යණසිංව ඩී.ඩී.ටී.ඩී. භහජ් සේහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

977 05937 සද්ලය ඩී.එස. 

විදුලි ංසද්ල, ඩිජිටල් ඹියතර 
ඳවසුකේ වහ විසද්ල රැකිඹහ 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

978 
Absorb/0039

9 අයේසඳොර ඒ.ජී.සක්. 
භදුයහර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ, අගුරුහසතොට. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

979 09953 අසබ්ර්ධන ඕ.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ගේඳව. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



980 35048 වික්රභ ආයච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.සක්. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

981 A/46009 ඳතියහජ් පී.ඒ.එස.පී. කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

982 30779 සඳසර්යහ සක්.ඩී.ආර්.එස. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

983 28155 සකෞලරයහ ජි. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

984 41196 වරිසචන්ද්ර ඊ.පී.එස.එේ. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

985 30953 ජ්ඹතිරක ිය.එේ.ඩී.එස. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

986 21016 ජ්ඹසිංව සේ.ඒ.ඒ.එන්.සක්. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

987 13309 චතුයහණි සක්.එච්.සී. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

988 25110 වියසිංව එස.එස. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

989 16982 විභරසරිඹ ඩබ්.ආර්.ඒ.සක්. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



990 24952 භහලි ආර්.පී.අයි. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

991 A/46280 පුසඳකහන්ති බී.එේ.සී. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

992 17612 ගුණර්ධන සේ.ඒ.එන්. 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ඳඞුසනුය නළසගනහිය, 
භහවීඇර, සභොයගසන්. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

993 31553 සවේහේ සී.එස. භවහධිකයණඹ - භහතය 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

994 26872 සවට්ියආයච්චි එච්.ඒ.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
වරහත . 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

995 Absorb/6960 සභන්ඩිස සේ.ටී.යූ. කහර්මික විදයහරඹ, හරිඹසඳොර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

996 17401 භවගභසේ එේ.ඩබ්.එන්. 
සිවිල් අභිඹහචනහ 
භවහධිකයණඹ, භහතය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

997 13097 සුබසිංව එස.ඒ.ටී.ආර්. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

998 35815 වික්රභසිංව ඩබ්.ඒ.ඩී.ඒ.ජී. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

999 42721 න්නිනහඹක ඩබ්.එන්.එච්.සක්. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1000 15577 සර්ණුකහ ජී.ඒ.එස. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1001 33074 සසනවියත්න එස.එන්.එේ. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1002 01074 තේමිටසේ ටී.ඒ.සී 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
පුජ්හිටියඹ, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1003 14591 ඇසරක්ළන්ඩර් එන්.සක්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සකොශම. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1004 02440 චතුරිකහ ඩබ්.එල්.ඩී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදොඩන්සගොඩ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1005 13701 ජ්ඹතිස ඩී.ජී.එල්.එේ. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1006 31295 ගුණසේකය ඩී.ජී.සී.එේ. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1007 43545 කුභහය ඩී.ජී.එස. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1008 13148 මුනිවීය එල්.ජී.ආර්.අයි. 
ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1009 31190 ඩඹස එේ.බී.ඩී. 
ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ 

කහර්ඹහරඹ, ඵත්තයමුල්ර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1010 14131 සිල්හ එෂස.එස.එේ. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1011 17499 වික්රභසිංව ඩී.එස.පී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1012 32758 සරොකුිටියඹ යූ. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1013 20397 රුන්භ ක ඩබ්.ජී.බී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1014 39954 මීගවසර එේ.එල්.ඩී.ටී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1015 A/45766 විසේගුණර්ධන අයි.ඒ.එච්.ඩී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1016 28510 අභයසේන ආර්.ඩී.එස. 

විදයහ, තහක්ණ, ඳර්ස ණ, 
නිපුණතහ ංර්ධන වහ 
ිත්තීඹ පුහුණු ව කන්ද 
උඩයට උරුභඹ ිටළිඵද 
අභහතයංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1017 17860 රඳයත්න එච්.එේ.පී.එේ. 
මුඳහකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1018 17777 ජ්ඹසිංව එස.එන්.එස. 
මුඳහකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1019 41336 සවේභකුභහය ජි.ඒ.ආර්. 
යජ්ස  කර්භහන්ත ලහරහ 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1020 26886 ජ්ඹසිංව සක්.ඒ.එස.එස. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1021 42950 ංජීනී සක්.ජී.එච්.එන්. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1022 41533 තර්සීකයන් ඒ. 
දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
මුරතිේ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1023 14018 ජ්ඹසරිඹ එස.එන්. 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1024 31925 සිරිර්ධන ආර්.පී.ජී.ඩී.යූ. ද සොයිහ කහන්තහ සයෝවර  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1025 41757 දල්රුක්ෂි ඩබ්.ටී.එේ. 
ප්රහසද්යඹ පුයහවිදයහ 
කහර්ඹහරඹ,සකොටු,ගහල්ර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1026 19349 සුබසිංව එස.එේ.එච්.එේ. ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1027 22194 ගිරි එස.පී.ටී.එස. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1028 16470 ජීන්ති ආර්.ඩී. 
ශ්රී රංකහසේ ජ්හතික බුද්ධිභඹ 
සද්ඳශ කහර්ඹහරඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1029 31835 ආරිඹයත්න සේ.ඒ.එස. 
ශ්රී රංකහ ජ්හතික දන්ත වදය 
සයෝවර 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1030 A/42283 පුර්ණිකහ ඒ.බී. 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1031 40135 කරුණහජී එච්.ආර්.වී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1032 09632 දභඹන්ති එේ.ටී.එන්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදහිර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1033 26405 සුබහෂීණි එච්.එේ. 
ඉඩේ සකොභහරිස ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1034 22826 සවේයත් එච්.එේ.ඒ.එස. 
මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1035 21933 නිංරහ එේ.සක්.එස. 

ජ්හතික සෞඛ්ය විදයහතනඹ, 
නහසගොඩ,  කළුතය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1036 46053 අල්විස පී.සක්.යූ.පී. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1037 26844 කුභහරි සක්.ඒ.ඩී. 
ජී වදය ඉංජිසන්රු සේහ 
අංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1038 21007 භයනහඹක එස.ආර්.එේ.පී. ද සොයිහ කහන්තහ සයෝවර  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1039 00483 භල්ලිකහ ජී.ඩබ්.ජී.එස. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
උකුසර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1040 44663 දභඹන්ති ඒ.එච්.ටී.ආර්. 
ජී වදය ඉංජිසන්රු සේහ 
අංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1041 18027 සරිඹආයච්චි එස.ඒ.එස.එන්. ද සොයිහ කහන්තහ සයෝවර  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1042 13255 ගුණතිරක එේ.එේ.ඩී. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1043 10328 ගුණර්ධන ඩබ්.එන්.ඩී.වී. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1044 26810 කුභහරි එන්.එේ.එන්. 
සෞඛ්ය,සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1045 14037 ප්රිඹන්දහ ඩී.ඩී.එල්.එස. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1046 11535 ප්රිඹන්ත ජි.ඒ. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1047 09322 විතහයණ ඩබ්.සක්.එල්.සක්. 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1048 14179 සිල්හ ඒ.ඩබ්.පී. 

දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
(ංඛ්යහ සල්ඛ්න අංලඹ), 
සකොශම 12. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1049 14089 කල්වහරි සක්.ඩී.ජී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1050 13096 ප්රිඹදර්යකහ සක්.ජී.එේ. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1051 31659 සේනහනි යි.සක්.ඩී.ඩී. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1052 22919 චන්ද්රකහන්ති ජී.සක්.එේ. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1053 04011 කරුණහයත්න එේ.එච්.සක්.එේ.එස. ආයුර්සේද සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1054 18322 පුසඳභහරහ සක්.ඒ.ඩී.එේ. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
අගරත්ත. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1055 00494 ආරිඹසිංව එේ.එච්.සක්.ජී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
උකුසර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1056 25466 උඩංගමු එච්.ජී.සී.සක්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
උකුසර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1057 31086 වයිරුන් නිහ එස.සේ. 
සෞඛ්ය.සඳෝණ ව සද්යඹ 
වදය අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1058 20785 යහසේන්ද්රේ ඒ.ඒ. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1059 02551 කුභහරි ජී.ටී.එන්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,කරහන. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1060 18127 ආරිඹයත්න පී.වී.සී.ඩී. 

ප්රධහන ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, 
සගොඩනළගිලි 

සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1061 09470 නසිංව ඒ.එේ.ඒ.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
වරහත. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1062 15293 උසේක්ෂිකහ සක්.ඒ.ටී.සක්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
වරහත. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1063 37917 Pirunthapan K. 
Devisional Secretariat, 
Poonakary, Kilinochchi. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1064 32528 ජ්ඹරත් ඊ.ඒ.එස.සක්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
භහනළල්ර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1065 16048 ධේමික ඩබ්.ජී.එන්. 
නිසඹෝජ්ය ඉඩේ සකොභහරිස 
කහර්ඹහරඹ, භහිඹංගනඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1066 28080 සවේයත් එච්.එේ.එන්.යූ.සක්. ඉඩේ සකොභහරිස කහර්ඹහරඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1067 16573 

ඇතිසඳොර 
සක්.සේ.ආර්.ආර්.ඩබ්.එේ.ආර්.ඊ.එේ.ඩබ්.එේ.ඒ.එ
ේ. භවහධිකයණඹ, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1068 22600 ගුණයත්න ටී.එේ.ජී.සී. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කරුරගසළ, පුත්තරභ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1069 12027 ඵණ්ඩහය සේ.එේ.වී. 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
භවය, කළරණිඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1070 44865 වීයතුංග ආර්.එස. 
කහර්මික අධයහඳන වහ පුහුණු 
කිරීසේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1071 19561 අතුසකෝයර ඒ.සක්.එේ. ද සොයිහ කහන්තහ සයෝවර  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1072 A/44688 අභයණහඹක ඒ.ඩබ්.සක්. 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
(ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සකොශම) 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1073 26311 භළණිසක් එච්.එේ.එල්.එන්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1074 08576 සිරිර්ධන ඊ.ඩබ්.අයි.ඩී. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1075 
Absorb/0663

2 නිල්මිණි ඩී.එල්.පී. 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කළසඵෆ, ිටළිඹන්දර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1076 28165 විදහනගභසේ යි.අයි. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1077 22163 විසේතිරක ඊ. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1078 41447 සකෞලරයහ සක්.ජී.ජී.එන්. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1079 04508 චන්ද්රසිරි ආර්.එේ.ටී.සේ. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1080 43533 සඳොල්ත්ත පී.එන්.ඩබ්. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1081 19250 යහංගිකහ පී.ජී. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1082 14482 සප්රේභසිරි ජී.සක්.එස. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1083 A/46007 පුසඳකුභහය සක්.එල්.ඒ.එන්. සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1084 41422 චතුයංග පී.ඩී.අයි. 
විදුලිඵර වහ පුනර්ජ්නනීඹ 
ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1085 01446 අසබ්ගුණර්ධන ඒ.එස.එන්. 
යජ්ස  බීජ් වී සගොවිඳර, 
අේඵරන්සතොට. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1086 40380 චන්ද්රහනි එන්. 
ප්රහසද්යඹ හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ, ළල්රහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1087   සිරිසේන එස.ඒ.එන්.පී. 
අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1088 21036 සකොඩිතුක්කු සක්.සක්.එල්.එන්. 
ඛ්නිජ්සතල්  ේඳත්ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1089 A/46194 රක්භහලි  එච්.ඒ.ජී. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1090 14411 ප්රිඹංගිකහ  එච්.එේ.එස. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1091 33962 රක්මිණී ජී.එන්. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1092 34353 ජ්ඹයත්න ඩී.එේ.ජී.සී. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1093 44851 කහංචනහ ඩබ්.ඩබ්.ජී. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1094 33365 සනවියත්න එල්.අයි.ආර්. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1095 30211 හගරිකහ යි.ජී. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1096 32609 යහජ්ඳක් එන්.සක්. 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1097 42519 ඒ.ඒ.ටී.ඩබ්.පී සඳසර්යහ 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1098 34354 කුභහරි අයි.එේ.පී 
ක්රීඩහ ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු  

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1099 40680 භහලි සක්.එන්.  
ඉඩේ ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති 
ළරසුේ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1100 05119 අංකහ යූ.එස. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදහිර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1101 14527 ත්රහ ආර්.වී.ඩී.එන් 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදහිර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1102 41552 ඉන්දකහ ඩබ්.පී.ඒ.එච්. 
භහජ් සුබහධන වහ ප්රහථමික 
කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1103 A/45478 දසන්ස ආර්.එේ.ඒ.එන්. ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1104 A/46413 සිල්හ ඩබ්.අයි.පී.ඩී ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1105 11644 ශ්රීභ ක එේ.ඩී.පී බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1106 13553 කුරයත්න ආර්.ඩී.ආර්.ඒ බුද්ධලහන අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1107 25252 ගුණසේන යි.ජී.එස.සේ. 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
භළදදුේඵය, සතල්සදනිඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1108 25243 ඒකනහඹක ඊ.එේ.සක්.ජී.එේ. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
භළදදුේඵය, සතල්සදනිඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1109 00934 උඩසගදය යු.පී.පී 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ඹියනුය, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1110 42559 ලිඹනසේ එේ.සේ.ජී. 
ආවහය සකොභහරිස 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1111 17903 යණසිංව එල්.ආර්.එන්.සී. 
ආවහය සකොභහරිස 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1112 06902 භධුලහන්ත ආර්.එේ.පී. 
ජ්හතික ආඳදහ වන සේහ 
භධයසථහනඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1113 41883 භධුයකහ සක්.එස.සක්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1114 42543 ඵහරසරිඹ බී.එේ.ටී.අයි.එල්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1115 42522 ජ්ඹවීය එච්.ඩබ්.එස.එන්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1116 42548 දනහඹක ඩී.එේ.එස.සක්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1117 42544 සඳසර්යහ ටී.එච්.එස.එස. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1118 19916 ප්රිඹංගිකහ එච්.ජී. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1119 42565 ඵණ්ඩහය ඩී.එේ.ඩබ්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1120 43119 භන්ති එච්.ජී.යි. 
ජ්හතික පරදහයිතහ සල්කේ 

කහර්ඹහරඹ, ඵත්තයමුල්ර. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1121 14173 රන්තහ එේ.ටී. 
ඳශහත් බහ,ඳශහත් ඳහරන වහ 
ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1122 14079 සවට්ියආයච්චි ආර්.පී. 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1123 11450 ගභසේ සක්.ජී.ආර්.ඩී. 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1124 14340 අසබ්සරිඹ එන්.ජී. 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1125 01916 වීයසිංව සේ.සී. 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1126 11454 නදීලහ සක්.එේ.ජී  
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තිඹිරිගසඹහඹ. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1127 43058 ඳල්රවී සේ.පී. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1128 06799 වික්රභයත්න සී.ටී. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1129 43059 ඹසලෝදහ කු. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1130 19393 සේනහනහඹක එන්.සී.ආර්.එේ.ජී. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1131 39802 ජීයහණී එේ. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1132 34348 කීර්තියත්න එස.ආර්.ඩී. යහජ්ය බහහ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1133 12829 දහනහඹක ඩී.එේ.අයි.එන්. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1134 28990 උඩගභ පී.ඒ.ඩී.පී. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1135 08955 විසේර්ධන සක්.පී.ඩී.එන්. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1136 40638 උදඹංගනී එන්.සක්.එස. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1137 10144 ඵණ්ඩහය ඩී.එේ.එස.අයි. 
සගොවිජ්න ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1138 07694 සසනවියත්න ඩී.ඒ. 

ප්රධහන ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, 
සගොඩනළගිලි 

සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1139 A/44682 වදයයත්න ඩබ්.සී.පී. 

ප්රධහන ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ, 
සගොඩනළගිලි 

සදඳහර්තසේන්තු, භවනුය. 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 



1140 19066 රංකහය එල්.එච්.එේ.බී. 
 මුඳකහය ංර්ධන 
සදඳහර්තසේන්තු 

- 

ඉටු කශ සනොවළක 

1141 21302 Vijekaran T. 
Divisional Secretariat, 
Manthai East 

- 

Request cannot be fulfiled 

1142 37546 Suwarnathas I. 
Divisional Secretariat, 
Manthai East 

- 

Request cannot be fulfiled 

1143 37542 Savunthakumar C. 
Divisional Secretariat, 
Manthai East 

- 

Request cannot be fulfiled 

1144 37541 Kirubakaran S.   

- 

Request cannot be fulfiled 

1145 38835 Yokalalitha Yogarasa 
Divisional Secretariat, 
Verugal 

- 

Request cannot be fulfiled 

1146 38883 Mahalingam Roshanthini 
Divisional Secretariat, 
Verugal 

- 

Request cannot be fulfiled 

1147 40936 Vinoth N. 
Ministry of Edu. Isurupaya, 
Battaramulla 

- 

Request cannot be fulfiled 

1148 31731 Usha S. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1149 31723 Thenini T. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 



1150 31719 Rasakumar K. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1151 31737 Nivajini C. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1152 38014 Krishnakumar T. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1153 31710 Surethini V. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1154 31743 Pavithra M. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1155 31739 Gowrthaman I. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1156 31730 Joots Jayaseeli A. 
Divisional Secretariat, 
Kandawalai 

- 

Request cannot be fulfiled 

1157 21247 Kasthuri T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1158 21298 Abiramy S. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1159 37516 Sunitra Sujanthini J. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 



1160 37577 Kurinchi S. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1161 39422 Mayoora R. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1162 37524 Ainkaran Y. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1163 20271 Sanjeevannath 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1164 37522 Thadshayini B. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1165 37534 Saththiyapama T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1166 37520 Nayalini P. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1167 41822 Sivarajani S. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1168 41866 Mahinthan R. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1169 41820 Kuruparan T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 



1170 41855 Navaneethan K. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1171 41821 Jeyavathanan A. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1172 41825 Sujeevan K. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1173 41832 Ribosheka T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1174 41862 Jeyagowri T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1175 41824 Vijayaraj P. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1176 41861 Ganachelvam B. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1177 41827 Logeswaran T. 
Divisional Secretariat, 
Maritimepattu 

- 

Request cannot be fulfiled 

1178 37932 Sivasakthy T. 
Divisional Secretariat, 
Poonakary 

             

Request cannot be fulfiled 

1179 20467 පීරිස ටී.ජී.එේ. 
භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු - 

ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ සඳසර්යහ 
එන්.අයි. සේ. 



1180 A/46173 සඳසර්යහ එන්.අයි. 
ජ්හතික ප්රතිඳත්ති වහ ආර්ථික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ - 

භහගේ සයජිසට්රහර් 
සදඳහර්තසේන්තු සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ පීරිස 
ටී.ජී.එේ. සේ. 

1181 22820 ප්රිඹදර්ලනී ඩී.එස විබහග සදඳහර්තසේන්තු - 

දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සප්රේභකුභහය සක්.ඒ.එස. සේ. 

1182 A/42110 සප්රේභකුභහය සක්.ඒ.එස. 
භසවේසත්රහත් අධිකයණ - 
සඳොල්ගවසර - 

විබහග සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ එදරිසිංව 
ඊ.එේ.ටී.එන්.සක්. සේ. 

1183 18079 එදරිසිංව ඊ.එේ.ටී.එන්.සක්.  දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

- 

භසවේසත්රහත් අධිකයණ - 
සඳොල්ගවසර සත සථහන 
භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ප්රිඹදර්ලනී ඩී.එස. සේ. 

1184 22818 අනුයහධි යි.එස. විබහග සදඳහර්තසේන්තු 

- 
ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
යත්නහඹක ආර්.එේ.පී. සේ. 

1185 A/46272 යත්නහඹක ආර්.එේ.පී. ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහංලඹ 

- 
විබහග සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ අනුයහධි 
යි.එස. සේ. 

1186 30538 ඳද්භසීලි එස.එේ.එන්. විබහග සදඳහර්තසේන්තු 

- 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
සකොඩිතුක්කු 
ඩබ්.සක්.සක්.පී.සක්. සේ. 



1187 A/45977 සකොඩිතුක්කු ඩබ්.සක්.සක්.පී.සක්. අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

- 
විබහග සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ඳද්භසීලි 
එස.එේ.එන්. සේ. 

1188 11525 වික්රභසිංව  ආර්.බී.ආර්.එන්. විබහග සදඳහර්තසේන්තු 

- 
ආයක්ක අභහතයහංලඹ සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගුණසේකය එේ.ඩී.එල්. සේ. 

1189 A/45203 ගුණසේකය එේ.ඩී.එල්. ආයක්ක අභහතයහංලඹ 

- 

විබහග සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
වික්රභසිංව  ආර්.බී.ආර්.එන්. 
සේ. 

1190 22814 සඳසර්යහ සක්.එන්.යූ විබහග සදඳහර්තසේන්තු 

- 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කඩුසර සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගහමිණි එේ.ඒ. සේ. 

1191 32077 ගහමිණි එේ.ඒ.එස. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කඩුසර 

- 
විබහග සදඳහර්තසේන්තු සත 
සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ යහජ්ඳක් 
ආර්.පී.එස.එන්. සේ. 

1192 Absorb/ 1047 තීසකුභහර් එේ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ - 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
පනකරි 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ,ඹහඳනඹ 

සනක් සනොසේ 

1193 37558 නල්වරයිඹහ සේ.ඒ. 

ඉඩේ හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු - ඉඩේ 
හිමිකේ නියවුල් කිරීසේ 
ප්රහසද්යඹ කහර්ඹහරඹ,ඹහඳනඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,කහවයයිනගර් 

සනක් සනොසේ 

1194 36104 සෝඵනහ බී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ,කහවයයිනගර් 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

1195 Absorb/4349 වීයසිංව ඩී.ිට. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 



1196 Absorb/3680 ගභරත්සේ ජී.එල්. 
උස අධයහඳන වහ ංසකිතික 
කටයුතු අභහතයහංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

සනක් සනොසේ 

1197 41546 නජ්හ වී. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කයිට්ස 

සනක් සනොසේ 

1198 33719 සුසර්සකුභහර් එස. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු -ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ, කයිට්ස ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ පනකරි 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1199 34507 චන්ද්රකුභහර් එස. 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, එයහවුර් 
ඳත්තු, සචන්කරඩි සනක් සනොසේ 

1200 36449 කරුණහයත්න එච්.එේ.ඩී.පී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
එයහවුර් ඳත්තු, සචන්කරඩි 

හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු කහර්ඹහරඹ - 
භවඔඹ සනක් සනොසේ 

1201 41091 භජීඩා එස.ඒ. 

හරිභහර්ග සදඳහර්තසේන්තු -
හරිභහර්ග ඉංජිසන්රු 
කහර්ඹහරඹ - භවඔඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ (සදභශ 
සකොට්ඨහලඹ) සනක් සනොසේ 

1202 23444 දයහ පී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
(සදභශ සකොට්ඨහලඹ) 

 වුනිඹහ ප්රහසද්යඹ  සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1203 34631 සුබහෂිනි එස. 

 ංර්ධන උඳහඹභහර්ග වහ 
ජ්හතයන්තය සශ 
අභහතයහංලඹ -වුනිඹහ 
ප්රහසද්යඹ  සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

පුදුකුඩුඉරිේපු ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1204 46204 නිේනහ සක්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
පුදුකුඩුඉරිේපු ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

කන්දරහයි ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1205 31733 සඵගින් අයි.එල්.ඒ. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු -කන්දරහයි 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
ඹහඳනඹ 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 



1206 31812 යජීන් ආර්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
ඹහඳනඹ ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ පනකරි 

සනක් සනොසේ 

1207 37903 සකෝිටගහ වී. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු -ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ පනකරි 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1208 33815 තිරුච්සචල්වි එේ. 

අධිකයණ වහ ඵන්ධනහගහය 
ප්රතිංසකයණ අභහතයහංලඹ -
භවහධිකයණඹ, ඹහඳනඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
සේදුරුතුඩු සනක් සනොසේ 

1209 33231 කීර්තියහජ්න් සක්. 

සයජිසට්රහර් ජ්නයහල් 
සදඳහර්තසේන්තු -ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ 
සේදුරුතුඩු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
නල්ලුර් 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1210 33607 තිඹහසේසර් එස. 

ධීය වහ ජ්රජ් ේඳත් ව 
ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ ිටළිඵ 
අභහතයහංලඹ -ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ, නල්ලුර් භවහධිකයණඹ - ඹහඳනඹ සනක් සනොසේ 

1211 A/44976 වරිසිංව ජි.ඒ. 
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ සර්ගු සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ මුදල් වහ 
ජ්නභහධය අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1212 A/45858 නහනහඹක්කහය සක්.ඒ.ටී.එස.  සර්ගු සදඳහර්තසේන්තු 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ මුදල් 
වහ ජ්නභහධය අභහතයහංලඹ 
සර ංසලෝධනඹ 
සේ.අසනකුත් කරුණු 
සනොසනස ඳතී. 

1213 22909 සභොයක පී.ආර්. 
ජ්හතික සල්ඛ්නහයක්ක 
සදඳහර්තසේන්තු නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

1214 A/45312 අරත්තසේ පී.ඒ  
නිහ වහ ඉදකිරිේ  
අභහතයහංලඹ මුදල් වහ ජ්න භහධය අභහතයහංලඹ සනක් සනොසේ 



1215 A/42148 ඩබ්.පී.සක්.ජී.ගුණර්ධන 

මුදල් වහ ජ්නභහධය 
අභහතයහංලඹ - සුයහඵදු 
සදඳහර්තසේන්තු 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ ආඳදහ 
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹ - 
නිවිතිගර 

න සේහ සථහනඹ කර්භහන්ත 
වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1216 2058 කුභහය එේ.එස.අයි.එන්. 

හරිභහර්ග ව ජ්ර ේඳත් වහ 
ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහතයහංලඹ - නිවිතිගර 

කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ අරංගු සේ 

1217 A/45452 සඳසර්යහ ටී.අයි.පී. 
කර්භහන්ත වහ හණිජ් කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ  

සනක් සනොසේ 

1218 15647 ප්රිඹදර්ලනී පී.ජී.සී. 
භවහභහර්ග වහ භහර්ග ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ නිහ වහ ඉදකිරීේ අභහතයහංලඹ 

සනක් සනොසේ 

1219 A/42435 වික්රභයත්න එස.සක්.  විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු සඵෞද්ධ කටයුතු සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ පුද්ගරයින් 
ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1220 6796 ගුණසේකය ටී.එස. 
සඵෞද්ධ කටයුතු 
සදඳහර්තසේන්තු දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ  
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1221 A/45229 චභන්තිකහ ඊ.ඒ.ඩී.ඒ. දුේරිඹ සදඳහර්තසේන්තු විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු සනක් සනොසේ 

1222 A/46072 නීරභණි ආර්.පී.එන් 

තළඳළල්,තළඳළල් සේහ වහ 
මුසලිේ ආගමික කටයුතු 
අභහතයහංලඹ 

හරිපුත්ත අධයහඳන විදයහ ිටඨඹ 
නිියටඹු   

1223 Absorb/8460 එදරිසිංව එච්.ඒ.ඒ.එච්.එස. 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ - 
හරිපුත්ත ජ්හතික අධයහඳන 
විදයහපීඨඹ - නිට්ටඹු මීගමු ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ 

න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ කටහන 
සර ංසලෝධනඹ 
සේ.අසනකුත් කරුණු 
සනොසනස ඳතී. 



1224 A/45110 සවට්ියආයච්චි එච්.එච්.ඩී.එස.සේ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ - 
මීගමු ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ  
සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ - 
කටහන ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සර ංසලෝධනඹ 
සේ.අසනකුත් කරුණු 
සනොසනස ඳතී. 

1225 8875 එදරිසරිඹ ඊ.ඩී.ඊ.ඒ. විසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු සනක් සනොසේ 

1226 25529 සඵෝඹගභ බී.ජී.එස.එන්. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
තළඳළල්,තළඳළල් සේහ වහ මුසලිේ 
ආගමික කටයුතු අභහතයහංලඹ සනක් සනොසේ 

1227 A/45196 සුයවීය පී.ඩී.එන්.සක් 
පුද්ගරයින් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු දසත්රික් සල්කේ කහර්ඹහරඹ-කෆගල්ර සනක් සනොසේ 

1228 24918 කුභහයතිරක බී.ජී.එන්. 

සසද්ල කටයුතු 
අභහතයඹංලඹ-දසත්රික් සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ, කෆගල්ර 

ඹියනුය  ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1229 938 සනල්ලිගවත්ත එන්.ජි.පී.සක් 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ඹියනුය  ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ  

ඳහතදුේඵය ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1230 16232 තිළිණි එල්.එේ.වී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ඳහතදුේඵය ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

සභොණයහගර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ සනක් සනොසේ 

1231 2792 කුරයත්න එේ.ආර්.ඩබ්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ-
සභොණයහගර ප්රහසද්යඹ සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
සිඹමරහන්ඩු  සනක් සනොසේ 

1232 28820 කුභහරි ආර්.එේ.ඩබ්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
සිඹමරහන්ඩු 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ-
සබ්රුර සනක් සනොසේ 



1233 39780 දහනහඹක ඩී.එේ.සක්.එච්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සබ්රුර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළුතය 

න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
සදොඩංසගොඩ සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1234 19824 ජ්ඹසරිඹ ේ.සක්.සී. 

කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කළුතය 

ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න 
සදඳහර්තසේන්තු 

ර්තභහන සේහ සථහනඹ 
කිෂිකර්භ අභහතයහංලඹ - 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
සදොඩංසගොඩ  සර 
ංසලෝධනඹ සේ.අසනකුත් 
කරුණු සනොසනස ඳතී. 

1235 12610 සවේභශ්රි එේ.සක්.එන්.එන් 
ජ්නසල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ සල්ඛ්න  
සදඳහර්තසේන්තු 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි  කිරිසේ 
සදඳහර්තසේන්තුේ  සනක් සනොසේ 

1236 389 න්නිනහඹක එච්.එේ.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ- 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තියේඳසන් 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ - 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කළකියහ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ගුනර්ධන ආර්.සක්.පී.එස. 
සේ. 

1237 6089 

ජ්ඹතිරක සක්.ඩබ්.එේ.බී.ඩී. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ - 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
කළකියහ 

- සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ඉඳසරෝගභ සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
න්නිනහඹක එච්.එේ.එස. සේ. 

1238 6011 ගුනර්ධන ආර්.සක්.පී.එස. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
ඉඳසරෝගභ 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ- 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ, 
තියේඳසන් සත සථහන භහරු 
කයනු රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ජ්ඹතිරක සක්.ඩබ්.එේ.බී.ඩී. 
සේ. 



1239 25877 නිල්මිණි පී.එල්. 

ඳශු ේඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජ්හ 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ -ඳශු 

වදය කහර්ඹහරඹ ,ඇඹිලිිටියඹ 

- 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ- 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ 

කහර්ඹහරඹ,අඟුණසකොශඳළරළස
 සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ජ්ඹතිරක 
සක්.ඩබ්.එේ.බී.ඩී. සේ. 

1240 8305 සිරිර්ධන එස.එන්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ- 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ 

කහර්ඹහරඹ,අඟුණසකොශඳළරළස
 

- 
ඳශු ේඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජ්හ 
ංර්ධන අභහතයහංලඹ -ඳශු 

වදය කහර්ඹහරඹ ,ඇඹිලිිටියඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ජ්ඹතිරක 
සක්.ඩබ්.එේ.බී.ඩී. සේ. 

1241 20165 නිලහන්ති සේ.වී.සක්. 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ - රුහුණු 
ජ්හතික අධයහඳන විදයහපීඨඹ 

- 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු - භහතය 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ ලහනිකහ 
ඩබ්.එේ.ඩී. සේ. 

1242 30032 ලහනිකහ ඩබ්.එේ.ඩී. 
පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු - භහතය 

- 

අධයහඳන අභහතයහංලඹ - රුහුණු 
ජ්හතික අධයහඳන විදයහපීඨඹ 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ නිලහන්ති 
සේ.වී.සක්. සේ. 

1243 A/45349 කුභහය ඩී.එේ.ආර්. 

ආයක්ක යහජ්ය 
අභහතයහංලඹ,ජ්හතික යයබට 
ඵරහකහඹ 06 ළනි ඵරඇණිඹ - 
ඵදුල්ර  

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵණ්ඩහයසර    

1244 8165 සයෝහිණී පී.එච්.එස. 

පුද්ගරඹන් ලිඹහඳදංචි කිරීසේ 
සදඳහර්තසේන්තු, ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
ඵණ්ඩහයසර 

ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
අේඵරන්සතොට   

1245 24469 දරහනි එන්.පී.එන්. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ- 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ  
අේඵරන්සතොට 

දසත්රික් ක්රභ ේඳහදන සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ වේඵන්සතොට   



1246 Absorb/8296 ජීන්තිකහ සක්.වී.යූ. 

සසද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ -
දසත්රික් ක්රභ ේඳහදන සල්කේ 
කහර්ඹහරඹ , වේඵන්සතොට විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 

න සේහ සථහනඹ ප්රහසද්යඹ 
සල්කේ කහර්ඹහරඹ - කළශණිඹ 
කහර්ඹහරඹ සර ංසලෝධනඹ 
සේ. 

1247 6179 සිරිර්ධන ඒ.එල්.එන්.ආර්. 
ප්රහසද්යඹ සල්කේ කහර්ඹහරඹ - 
කළශණිඹ - 

විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
සත සථහන භහරු කයනු 
රළසබ්.අනුප්රහේතිකඹහ 
ජීන්තිකහ සක්.වී.යූ. සේ. 

1248 8752 ජ්ඹසුන්දය සේ.එේ.ඩී.එස. විශ්රහභ ළටුේ සදඳහර්තසේන්තු 
ජ්හතික යයබට ඵරහකහඹ 06 ළනි 
ඵරඇණිඹ - ඵදුල්ර    

 


