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ස ේවක අංකය නිලධරයාසේ නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

ප්රධාන කාර්යාලය/ උප 

කාර්යාලය/ ප්රාසේශීය 

කාර්යාලය

නව ස ේවා  ්ථානය

 ්ථාන 

මාරු චක්ර 

අංකය

1 A/44976 හරිසිංහ ජි.ඒ. නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රර්ගු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

2 A/45858 නානායක්කාර රක්.ඒ.ටී.එස.් රර්ගු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

3 22909 රමොරවක පී.ආර්.

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාිංශය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු - 2019 (  ංවර්ධන නිලධාරී ස ේවය )
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රාජ්ය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාාංශය 
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4 A/45312 අලවත්ත්රේ පී.ඒ නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මුෙේ හා ජන මාධ අමාත්ාිංශය

5 A/42148 ඩබ්.පී.රක්.ජී.ගුණවර්ධන මුෙේ හා ජනමාධ අමාත්ාිංශය

සුරාබදු 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය - නිවිතිගල

6 2058 කුමාර එම්.එස.්අයි.එන්.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය නිවිතිගල

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

7 A/45452 රපරර්රා ටී.අයි.පී.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

8 15647 ප්රියෙර්ශනී පී.ජී.සී.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාිංශය

9 A/44674 ශාමලී එන්.පී.ආර් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මුෙේ හා ජන මාධ අමාත්ාිංශය

10 Absorb/3556 ඒ.එම්.යූ.පී.අධිකාරී මුෙේ හා ජනමාධ අමාත්ාිංශය

සුරාබදු 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

11 A/45713 ප්රියිංකර එන්.ඩී.රක්

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ ,රපෝෂණ හා රේශිය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

12 14548 ජයවීර එච්.ඩී.ටී.ජී.

රසෞඛ ,රපෝෂණ හා රේශිය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

13 Absorb/1751 ජයවීර ආර්.එන්.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාිංශය

14 A/45661 අරබ්රත්න ආර්.වී.ඒ.එස.්

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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3



15 19214 කපුරගෙර එස්.එම්.රක්.ඕ.එස.් ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

4

16 A/42275 රපරර්රා රක්.එස.්ඒ.ඩී.රේ. රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

17 Absorb/6564 අරබ්සිංහ රක්.ආර්.රක්.

වන ජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන සහ පරිසර 

අමාත්ාිංශය බත්ත්රමුේල

18 A/44965 පේරලආරච්චි ජී.සී.

මහවැලි සිංවර්ධන සහ පරිසර 

අමාත්ාිංශය බත්ත්රමුේල ප්රධාන කාර්යාලය රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

19 A/44608 රජෝතිමුනි පී.එන්.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

20 Absorb/6268 ෙර්ශනී රක්.ජී.ඒ.පී. 

වන ජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

21 23266 ඩී.එම්.ශාන්ති කුමාරි

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

22 A/46118 පුෂ්පකුමාරි ඊ.පී.රේ.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

23 A/42160 රහොරණගමරේ ඩී.අයි.එස්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

24 A/46234 අජන්ත්ා රක්.ඒ.එම්.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

25 A/46327 ශ්රීයානි එම්.ඩී.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

26 A/42499 වේරපොල ඩබ්.රක්.ටී.එන්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

27 14202 හර්ෂනි රක්.එච්.එන්.

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

28 A/42435 වික්රමරත්න එස.්රක්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

29 6796 ගුණරසේකර ටී.එස.් රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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30 A/45229 චමන්තිකා ඊ.ඒ.ඩී.ඒ. දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව
9

31 A/46013 ජයරසේන ඩබ්.පී.එස.්

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

32 A/42273 කුමාරි ජී.ජී.ඩබ්ලිව්. රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සිංස්කෘතික කටයුතු 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

33 18851 අයි.එම්.ඒ.ආර්. රත්නායක

සිංස්කෘතික කටයුතු 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

34 A/42002 අමරසිංහ ඒ.පී.එස.්රක් රජරේ කර්මාන්ත් ශාලාව ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

35 8873 එච්.පී.සී.එස.් කේරේරා ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්රුණ කටයුතු වාපෘති 

කළමනාකරණ හා ෙක්ෂිණ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

36 41429 අරබ්ගුණවර්ධන ආර්.එේ.එස.්

ත්රුණ කටයුතු වාපෘති 

කළමනාකරණ හා ෙක්ෂිණ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ කර්මාන්ත් ශාලාව

37 A/46157 ගුණවර්ධන එම්.එච්.ස.ජි නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහ නගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

38 A/44543 අරබ්නායක රක්.ජී.එස.්එස.්

මහානගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

39 A/42022 සේවා එම්.ටී.ඩී

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන සහ පරිසර 

අමාත්ාිංශය

40 A/46111 සරිවර්ධන සී.ඩී.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉඳිකිරීම් අමාත්ාිංශය

41 A/45346 ජයසිංහ රේ.එම්.එස.්ඩබ් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

42 Absorb/6572 ගුණසිංහ ඊ.එස.්

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

43 29567 ඩී.එම්.ඒ.පී.චතුරිංගි

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාිංශය
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44 A/46323 ජයසිංහ රේ.පී.එේ. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

45 Absorb/6545 රාජපක්ෂ ආර්.පී.ජී.රක්.

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

46 A/44695 මහීපාල එම්.එම්.සී.රක් ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

47 Absorb/8601 ගුණරසේකර එච්.පී.එන්.ටී.

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

48 A/45690 කුලරසේකර රක්.ඒ.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය

49 Absorb/600 නිමල කන්ෙ එම්.ඩබ් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

50 9929 සඳුනිකා ජී.ඩබ්.එස.් ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

51 A/46322 නිමේ රේ.ඒ. සමාජ සවිබලගැන්වීමි අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

52 19242 ගුණවර්ධන එච්.බී.එන්.ඩී. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

53 A/44635 එදිරිසිංහ ඩබ්.පී රේ.ඩී නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් 

අමාත්ාිංශය

54 A/42048 ෙ රසොයිසා ඩී.එම්.එම්

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

55 19221  සුරිංගා පී.ජී.ඩබ්.පී.

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

56 14130 විරේසිංහ බී.එස.්

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

57 A/42013 මේලවාරච්චි එම්.ඒ.ඩී.අයි.

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

58 22936 නරවෝෙනී එන්.එම්.ජී.එන්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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59 A/45580 බණ්ඩාරනායක ඒ.බී.එස.්එන්.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය
19

60 A/41997 ගීත්ානි එම්.

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කාසේ වීදිරේ කාන්ත්ා රරෝහල

61 15223 බණ්ඩාර එම්.බී.එන්.යු.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

කාසේ වීදිරේ කාන්ත්ා 

රරෝහල

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය

62 33959 රසනවිරත්න පී.එේ.ඩී.සී.

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

63 A/44653 වසන්ත් ටී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය අභියාචනාධිකරණය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

64 A/41992 නයනකාන්ති රක්.ඒ.ඩී.ටී.

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

65 Absorb/6570 දිසානායක ඩී.එම්.එස.්පී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

66 A/45327 රහට්ටිආරච්චි එස්.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

67 A/45955 රත්නරසේකර ආර්.ඒ.එස.්රේ.

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

68 22896 චතුරානි පී.ආර්.ඩී. වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

69 Absorb/6270 රපරර්රා ආර්.ඩී.එන්.පී.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

වාරිමාර්ග 

කළමනාකරණ අිංශය

රාජ පරිපාලන, කළමනාකරණ 

සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත්ාිංශය

70 25264 විරේරසේකර ටී.පී.ඩබ්.ඩබ්.එම්.ඒ.රක්

රාජ පරිපාලන, කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය රාජ පරිපාලන අිංශය අධාපන අමාත්ාිංශය

71 A/45482 චන්ද්රකාන්ති යූ.ඩී.එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

72 A/44817 ජයසිංහ රේ.එම්.එන්.එස.් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

73 22888 උෙයිංගනී එම්.ඩබ්.ඩී.ඒ. වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය
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74 A/44609 ඒකනායක ඩී.එස.්

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

75 3021 ප්රියෙර්ශනි එච්.එස.්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

76 A/45289 තුෂාරිකා යූ.පී.සී කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

77 A/45324  රූණරහේවා .ස.පී නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රභෞතික සැලසුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

78 A/44705 ෙ සේවා පී.එච්.එස.්රක්.

ජාතික රභෞතික සැලසුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

79 Absorb/1936 ශ්රියා කාන්ති ඩී.රක්.සී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

80 3720 නිරරෝෂනී රක්.ඩී.අයි.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

81 A/44603 චිත්රලත්ා පී.ඒ.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

82 10057 වික්රමාරච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සමෘේධි සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

83 31996 රසේනාධීර එස.්පි.අයි. සමෘේධි සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

84 A/46073 කුසුම්ශ්රියානි එස.්ඩී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

85 A/42252 ඉන්ද්රාමාලනී එස්.එම්. රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

86 5418 මානවඩු එම්.එස.්

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

87 10253 ධර්මවර්ධන එම්.ඩබ්.ආර්.ඩී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය රේශීය වවෙ අිංශය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

88 A/45651 සාලිය ඩබ්.ඒ.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාෙන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

යක්කලමුේල ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

89 4930 රුවන්මාලි ඩබ්.රක්.එන්.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

යක්කලමුේල ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

ත්වලම ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

29

25

26

27

28



90 30317 මේකාන්ති ඩී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ත්වලම ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

91 A/44838 රුවනී රක්.සී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

92 A/46222 කුමාර ජී.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාෙන 

අමාත්ාිංශය

93 A/45459 රහේරත් එච්.එම්.එන්.එස් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

රස්නායකපුර ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය

94 Absorb/5807 රප්රේමසිංහ අයි.එම්.එන්.එස.්රක් වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය කාර්මික විොලය -  වාරියරපොළ

95 Absorb/6950 කුමාරි රක්.එම්.එේ.පී

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කාර්මික විොලය - 

වාරියරපොළ

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

96 17527 දිසානායක ඩී.එම්.එම්.බී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රස්නායකපුර

97 A/45643 විමලරත්න රක්.එම්.සී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

98 18829 රහේරත් එච්.එම්.ඩී.එම්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

 ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මහව

99 29510 රත්නායක ආර්.එම්.එන්.එස්

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - මහව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය

100 17534

රත්න්නරකොන් 

එස.්එන්.එම්.සී.යු.රක්.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

කඹුරුපිටිය

101 25136 චන්දිමා රේ.ඩබ්.ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය- කඹුරුපිටිය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මාත්ර කඩවත්සත්ර
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102 7415 ෂහ්මි එම්.එස.්ඒ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය- මාත්ර 

කඩවත්සත්ර වැලිගම සිංස්කෘතික මධස්ථානය

103 Absorb/3776 මේලිකා ඩී.එච්.රේ.පී.රක්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

වැලිගම සිංස්කෘතික 

මධසථ්ානය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

104 A/45859 විරේරකෝන් ඩබ්.එම්.එස.්ටී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

105 A/44786  ධර්මරසේන පී.රක්.ඩී.පී.එම්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

106 A/46104 අලුත්රගෙර රක්.ඩී.ඩබ්.ආර්. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

107 Absorb/4384 කාන්ති බී.ඩී.එන්.රක් රගොඩනැගිලි රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රධාන ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය - ගාේල දිස්ත්රික් ධීවර කාර්යාලය, මාත්ර

108 A/42067 සුනිේ එම්.රක්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිස්ත්රික් ධීවර 

කාර්යාලය, මාත්ර

ප්රධාන ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - 

ගාේල

109 A/44574 පුර්ණිමා පී.එේ. අධාපන අමාත්ාිංශය

ක/ත්ක්ෂිලාමධ 

විොලය,රහොරණ රහොරණ අධිකරණ සිංකීර්ණය

110 Absorb/2089 ෙ රසොයිසා එම්.ටී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- රහොරණ

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

111 15379 යාපා වයි.එම්.ඩී.ඩී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

112 A/42341 වික්රම ආරච්චි ඩබ්.ඒ.එන්.ආර්.රක්.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

113 A/45255 රණසිංහ ඩබ්ලිව්.එම්.පී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ශ්රී ලිංකා යුේධ  හමුොව

114 A/46382 සරිේ ඩබ්.ජී. ශ්රී ලිංකා යුේධ  හමුොව ප්රධාන කාර්යාලය

ක/ත්ක්ෂිලාමධ 

විොලය,රහොරණ

115 A/46072 නීලමණි ආර්.පී.එන්

ත්ැපැේ,ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

සාරිපුත්ත් අධාපන විො පිඨය 

නිටිටඹුව
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116 Absorb/8460 එදිරිසිංහ එච්.ඒ.ඒ.එච්.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය

සාරිපුත්ත් ජාතික 

අධාපන විොපීඨය - 

නිට්ටඹුව

මීගමුව ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

117 A/45110 රහට්ටිආරච්චි එච්.එච්.ඩී.එස.්රේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

මීගමුව ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

118 8875 එදිරිසූරිය ඊ.ඩී.ඊ.ඒ. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

119 25529 රබෝයගම බී.ජී.එස.්එන්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ,ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

120 A/45992 පේරලආරච්චි එස්.ආර්. මහා භාරකාර රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

121 A/45639 ගුණරත්න එම්.එන්.සී.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති 

සබඳත්ා අමාත්ාිංශය

122 A/44746 විත්ානරේ වී.යූ.රක්.

කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති සබඳත්ා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ව්ශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

123 A/42354 අරබ්සිංහ සී.එේ. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සීත්ාවක ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

124 Absorb/1352 ඔරුවලරේ ඩබ්.ඩබ්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

සීත්ාවක ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය මහා භාරකාර රෙපාර්ත්රම්න්තුව

125 A/45281 පනාරගොඩ එස.්එන්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

බණ්ඩාරගම

126 11379 රුද්රිරගෝ.යූ.ජී.රේ

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

බණ්ඩාරගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

පානදුර

127 9748 මිත්රරත්න ඊ.එස.්පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - පානදුර

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

128 14483 රාජපක්ෂ ආර්.එම්.එස.්ආර්.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

129 A/42356 කිරිවන්ෙල පී.එන්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ ප්රවෘත්ති රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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130 A/42391 නිලන්ති එච්.පී.ඒ. රජරේ ප්රවෘත්ති රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
37

131 A/45282 චන්ද්රරසේකර එච්.එම්.එම්.ටී.

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම රෙපාර්ත්රම්න්තුව

132 25981 මැෙරගොඩ එම්.එච්.එම්.ඩී.සී. කෘෂිකර්ම රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,අකුරණ

133 41305 ආරියරත්න එන්.එම්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-අකුරණ

සත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

134 A/42337 කුසුමාවතී බී.ජී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කළුත්ර මහ රරෝහල - කළුත්ර

135 32784 රසේනානායක එස.්එම්.ටී.රක්

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය මහ රරෝහල-කළුත්ර

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය-කළුත්ර

136 A/45034 ෙ සේවා ඒ.යූ.සී.රක්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

කළුත්ර ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

137 Absorb/1804 කරුණාරත්න ඒ.රක්. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ශ්රී ලිංකා ජාතික රරෝහල

138 13242 යටවර වයි.පී.පී.එස්

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ශ්රී ලිංකා ජාතික රරෝහල

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය-

කළුත්ර

139 A/45362 මේකාන්ති බී.ඒ.ඒ. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කඩුරවල ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

140 25042 කුමාරි එේ.ඩී.එේ.ටී. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කඩුරවල ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

141 19463 ෆසීහා එම්.එම්.එස.්

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

142 A/45974 පේමරපරුම ඩී.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

143 A/45280 ගුණවතී රක්.ඒ.

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ත්ක්ෂිලා මධ විොලය රහොරණ

144 30567 උෙයිංගනී රක්.රක්.ආර්. අධාපන අමාත්ාිංශය

ත්ක්ෂිලාමධ විොලය, 

රහොරණ

ආපො කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය - රහොරණ
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145 19922 ඉඳුනිේ බී.වී.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ආපො කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය රහොරණ

රාජ පරිපාලන, කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය

146 14398 විරේරත්න එන්.ටී

රාජ පරිපාලන, කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය රාජ පරිපාලන අිංශය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

147 6787 කුමාරසරි එස්.ටී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

148 A/46003 රහේරත් එච්.එම්.රක්.පී.

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රෙොළුව ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

149 10615 රහේවරේ පී.ඩබ්.ජී.වයි.ජී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, රෙොළුව

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

150 A/45274 ෙමයන්ති රේ.ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

කටාන ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

 ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මීගමුව

151 9121 රශාන්ති එම්.ජී.යූ.ආර්.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - මීගමුව

කටාන ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

152 A/42070 විජයවර්ධන ඊ.ඩී.පී.

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය දිසා අධිකරණය - කෑගේල

153 A/45032 පේරේකුඹුර එන්.එම්.යු.බී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

දිසා අධිකරණය - 

කෑගේල

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

154 A/44969 ප්රියිංකා එස්.ඒ.රක්.

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය මහාධිකරණය - කෑගේල

155 A/45068 චන්ද්රසරි එම්.එේ.ජී.එේ.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මහාධිකරණය - 

කෑගේල

වාපෘති හා පුහුණු මධස්ථානය, 

රප්රාරෙණිය

156 29411 ගුණරත්න පී.රක්.ඩී.පී. කෘෂිකර්ම රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වාපෘති හා පුහුණු 

මධසථ්ානය, 

රප්රාරෙණිය

සත්ත්ව නිෂ්පාෙන හා රසෞඛ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

157 A/44855 ෙමයන්ති ඩී.එම්.ඒ.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය- ගම්පහ

158 A/44647 චන්ද්රරසේකර රක්.ජී.ඒ.ඩී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය-

 ගම්පහ ශ්රි ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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159 A/45820 කුමාරි එම්.ඒ.එන්.ආර්. ශ්රි ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

160 13324 රණසිංහ රක්.ඩබ්.එම්.රක්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

161 14557 අමරරසේන ටී.ජී.රේ.සී.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

162 A/42114 දිසානායක ඩී.එම්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් 

රේකම් කාර්යාලය

මහව ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

163 18780 අත්ත්නායක ඒ.එම්.එස.්රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

මහව ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

 ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

වාරියරපොල

164 18911 තිලකරත්න එන්.ජී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - වාරියරපොළ

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය බටහිර

165 26875 සත්කුමාර එස්.එම්.ඒ.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

කුලියාපිටිය බටහිර 

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

මාත්රේ ක්රමසම්පාෙන රේකම් 

කාර්යාලය

166 Absorb/8394 ජයතිලක ජී.ආර්.ජී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

මාත්රේ ක්රමසම්පාෙන 

රේකම් කාර්යාලය

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය

167 A/42448 විජිත් ඒ.එච්.ටී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - මාත්ර මාත්ර සුජාත්ා විොලය

168 27708 ප්රනාන්දු වයි.ඩබ්.රක්.ආර්. අධාපන අමාත්ාිංශය මාත්ර සුජාත්ා විොලය දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය- මාත්ර

169 A/42225 ප්රසන්න එච්.එම්.අයි.

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - 

මාත්රේ දිසා වන කාර්යාලය - මාත්රේ

170 11018 විරේරත්න පී.ජී.ආර්.එන් වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිසා වන කාර්යාලය - 

මාත්රේ

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - මාත්රේ

171 A/46406 රාජපක්ෂ අයි.ජී.එම්.

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

මධම පර්රේෂණ 

මධසථ්ානය-මාත්රේ

පේරලරපොල ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය
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172 472 ජයරත්න පී.ඩබ්.ජී .ටී.ජී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

පේරලරපොල ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

උකුරවල ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

173 34668 සුභසිංහ පී.එේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

උකුරවල ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -

තිරප්පරන්

174 373 දිසානායක ඩී.එම්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -තිරප්පරන්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කැකිරාව

175 32723 ඉලිංගසිංහ අයි.එම්.ඩී.රක් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කැකිරාව

මධම පර්රේෂණ මධස්ථානය - 

මාත්රේ

176 Absorb/2371 අමරනායක එම්.ඒ.බී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ශික්ෂණ රරෝහල - 

රප්රාරෙණිය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

177 30096 තිලකරත්න අයි.පී.ඩී.ආර් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය

178 A/42053 සුෙර්ශනී එම්.ඩී.එස.්

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ශ්රී ලිංකා ජාතික රරෝහල

179 40469 ගුණරසේකර ටී.ඒ

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ශ්රී ලිංකා ජාතික රරෝහල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

උඩුදුම්බර

180 16001 රකොඩිතුවක්කු ආරච්චි  සී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-උඩුදුම්බර

මිනිරප් ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

181 41154 මහාආරච්චිකුඹුර එම්.සී.එච්.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

මිනිරප් ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

රප්රාරෙණිය ජාතික අධාපන 

විොපීඨය

182 Absorb/8469 රණසිංහ යූ.ජී.එන්.සී. අධාපන අමාත්ාිංශය

රප්රාරෙණිය ජාතික 

අධාපන විොපීඨය ශික්ෂණ රරෝහල - රප්රාරෙණිය

183 A/46045 නිේමිණි පී.ඩබ්.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

184 Absorb/8967 ෙමයන්ති ඩබ්.ඩී.ආර්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සමෘේධි සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

185 Absorb/5503 ලියනරේ එේ.එේ.එන්.එම්. සමෘේධි සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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186 16357 ජයතිලක රේ.එම්.ඩී.ආර්.රක්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය

පශු වවෙ කාර්යාලය -

 මාත්රේ

රපොේ වගා කිරීරම් මණ්ඩලය - 

කළුත්ර

187 32111 රප්රේමලාේ ආර්.බී.ඩී වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

රපොේ වගා කිරීරම් 

මණ්ඩලය - කළුත්ර

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

188 Absorb/297 සරිවර්ධන එච්.එේ.එස.්

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

189 29294 විරේරසේකර ටී.ආර්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මැරේරියා මර්ධන වාපාරය

190 19383 නායකරත්න එන්.එම්.එන්.යු.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

මැරේරියා මර්ධන 

වාපාරය පශු වවෙ කාර්යාලය - මාත්රේ

191 A/44794 කුමාර එන්.ඩබ්.රේ.එස.්

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ගාේල කඩවත් සත්ර ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

192 21662 රමන්ඩිස ්එම්.ඩී.ආර්.රක්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ගාේල කඩවත් සත්ර 

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

හික්කඩුව ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

193 32098 ප්රියන්ති රක්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය හික්කඩුව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

රගෝනාපීනුවල

194 19702 ශිරන්ති රක්.බී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය 

රගොනාපිනුවල විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

195 9377 රම්නකා ඩබ්.ඩී. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

196 Absorb/2433 පටබැඳිරේ පී.සී.ඒ.ආර්.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

197 14194 වවෙරත්න යූ.එච්.පී.පී.ඒ.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

198 A/46031 කුමාරරේ යු.රක්.ටී.එන්.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

199 6818 රප්රේමවිංශ ජී.එේ.ආර්.ඩී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය
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200 A/44917 රන්සිංහ රක්.ආර්.එම්.එස.්එේ ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය

55

201 A/42004 ආර්.ඩබ්.අයි.දිේරුක්ෂි

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

202 22711 ඩී.ඩී.ඩී.එම්.එේ.රක්. ෙහනායක ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

203 A/42034 චතුරානි ඩබ්.ඒ.වී.

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

204 19216

රත්න්නරකෝන් 

ඩී.ඩබ්.එම්.ආර්.වයි.බී. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

205 Absorb/5635 වික්රමසිංහ ඩී.එන්.යු.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

206 9397 ඩබ්.ඒ.එන්.යූ.රව්රගල

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

207 A/42359 වැලිවත්ත් ඩබ්.ඩී.එම්.ජී. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික සත්රවෝොන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

208 14571 රපරර්රා බී.එන්.එස.්

ජාතික සත්රවෝොන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව මහරගම අධාපන අමාත්ාිංශය

209 Absorb/1924 ඉහළරහේවරේ පී.සී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

210 A/45146 ෙසනායක ඒ.ජී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ශ්රී ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව

211 A/44889 නිමාලිකා රක්.ඩබ්.ජී ශ්රී ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

212 A/45061 විරේවික්රම ඩබ්.එන්.එස් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

213 19223 මේලවආරච්චි ටී.ඩී. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

214 10135 විරේවර්ධන රක්.පි.පි.එස.්

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය
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215 A/45293 රිංජනී පී.එස.් ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ත්ැපැේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - 

මාත්ර

දිස්ත්රික් මිනින්රෙෝරු කාර්යාලය-

මාත්ර

216 27756 අජිත් එම්. මිනින්රෙෝරු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිස්ත්රික් මිනින්රෙෝරු 

කාර්යාලය-මාත්ර

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,රකොටරපොල

217 10445 අජිත් ඩබ්.රක්.

සිංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාත්න්ත්ර රවළඳ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,රකොටරපොල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

අක්මීමන

218 5773 ලිලන්ත් ඒ.වී.ටී ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය අක්මීමන

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

219 A/45220 උබයසිංහ රක්.යූ.පී

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව - මාත්ර

220 40495 රහේරත් එච්.එම්.එන්.එස.් ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය මිණිරප් ශ්රී ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව

221 A/45702 ප්රියිංගිකා ආර්.ඩී.එස.්එස් ශ්රී ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රපොේ වගා කිරීරම් මණ්ඩලය - 

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය (නැරගනහිර)

222 17614 පතිරාජ පී.එම්.ආර්.එස් වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

රපොේ වගා කිරීරම් 

මණ්ඩලය - ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය 

(නැරගනහිර)

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

වීරඹුරගෙර

223 29950 විරේසුන්ෙර ඩබ්.එම්.පී.එේ.ඩබ්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය වීරඹුරගෙර

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය  ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -යටවත්ත්
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224 27593 රණසිංහ පි.එච්.ජි.පි. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - යටවත්ත්

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

පාත්රහේවාහැට

225 28216 රසරනවිරත්න ඩී.ටී.අයි.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - 

පාත්රහේවාහැට

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය 

මිණිරප්

226 A/46067 පත්මකාන්ති වී.පී.එස.් ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ 

අධිකාරි කාර්යාලය

ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය 

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

ඇඹිලිපිටිය

227 2467 මේලිකා ඩී.ජී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණය - මාත්ර

228 31553 රහේවාවසම් සී.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය මහාධිකරණය - මාත්ර

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ අධිකාරි 

කාර්යාලය හම්බන්රත්ොට

229 A/45989 ගුණරසේන ජී.ජී.එස.්ඩි වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වන විො 

පර්රේෂණායත්නය - 

කුඹේරපොල

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය- 

කුරුණෑගල

230 39829 මුණසිංහ එම්.ඒ.ඒ.ඩී.රේ.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල ශ්රී නිශ්ශිංක ජාතික පාසල

231 16616 රප්රේමරත්න එන්.ඩී.ආර්.එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය

ශ්රී නිශ්ශිංක ජාතික 

පාසල මහාධිකරණය - කුරුණෑගල

232 A/42234 ලිංසකාර එේ.එච්.එම්.රක්.රේ.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මහාධිකරණය - 

කුරුණෑගල

වන විො පර්රේෂණායත්නය - 

කුඹේරපොල

233 A/45420 කීර්ති ජී.එම්.එන්. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය - 

මීරිගම

234 15580 බාලසූරිය එච්.පී.ටී.එස.්

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය - මීරිගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කෑගේල

235 3781 ප්රරබෝදිනී එච්.ඒ.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කෑගේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

අයගම
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236 3776 මුණසිංහ පී.එම්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - අයගම

රාජ පරිපාලන, කළමණාකරණ 

සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 

අමාත්ාිංශය

237 16488 කරුණාරසේන එම්.ජි.ඩී.එස්

රාජ පරිපාලන, කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය රාජ පරිපාලන අිංශය අධාපන අමාත්ාිංශය

238 A/45907 ගුණවර්ධන එම්.ඒ.එන්.රක්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

239 A/42126 එස.්එම්.ඩී.ඒ.එස.්රසේනාරත්න

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආනයන  හා අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

240 A/45981 එස.්එන්. රෙොලවත්ත්

ආනයන  හා අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඉඩම් හා පාර්ලිරම්න්තු 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

241 Absorb/981 ගමරේ එම්.රක්.

ඉඩම් හා පාර්ලිරම්න්තු 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචිකිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

242 28743 විත්ාරණ ටී.සී.එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

243 A/45349 කුමාර ඩී.එම්.ආර්. ආරක්ෂක රාජ අමාත්ාිංශය

ජාතික ශිෂභට 

බලාකාය 06 වැනි 

බලඇණිය - බදුේල

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

බණ්ඩාරරවල

244 8165 රරෝහිණී පී.එච්.එස.්

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

බණ්ඩාරරවල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

අම්බලන්රත්ොට

245 24469 දිලානි එන්.පී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  

අම්බලන්රත්ොට

දිස්ත්රික් ක්රම සම්පාෙන රේකම් 

කාර්යාලය හම්බන්රත්ොට

246 Absorb/8296 ජීවන්තිකා රක්.වී.යූ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් ක්රම සම්පාෙන 

රේකම් කාර්යාලය 

හම්බන්රත්ොට විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

247 8752 ජයසුන්ෙර රේ.එම්.ඩී.එස.් විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ශිෂභට බලාකාය 06 

වැනි බලඇණිය - බදුේල

248 18458 ෙමයන්ති යූ.ජී.ටී

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය මහ රරෝහල-කළුත්ර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මතුගම
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249 5987 කාන්ති එේ.රක්.ටී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - මතුගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රබ්රුවල

250 37875 ෙර්ශන ජී.එස.්එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රබ්රුවල

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

251 9958 චන්ද්රකාන්ති රේ.එච්.එස.්

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ධීවර හා ජලජ සිංවර්ධන සහ 

ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 

අමාත්ාිංශය

252 Absorb/2441 පේමකාන්ති එම්.ඩී.ඊ.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

253 Absorb/7310 රරෝහණ රේ.ඩී. රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය මහ රරෝහල-කළුත්ර

254 14101 රූපසිංහ ජී.එස.්ආර්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

තිරසර සිංවර්ධන, වනජීවී සහ 

ප්රාරේශීය සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය -

 බත්ත්රමුේල

255 A/46088 කුමාරිහාමි ආර්.එම්.ආර්.

තිරසර සිංවර්ධන, වනජීවී හා 

ප්රාරේශිය සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

256 17776 රසේනාරත්න රක්.ජී.ටී.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රිදීගම

257 18540 රසේනාරත්න ඩී.ඒ.ඒ.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රිදීගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රෙොඩන්රගොඩ

258 11372 ෙ සේවා ආර්.ඒ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

රෙොඩන්රගොඩ

දිසාවන කාර්යාලය 

රපොරලොන්නරුව

259 Absorb/2774 බණ්ඩාර ඩබ්.එම්.ටී. වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිසාවන කාර්යාලය 

රපොරලොන්නරුව

හුරුළු පාරිසරික වන උොනය 

හබරණ

260 Absorb/6418 අත්පත්තු ඒ.එේ.ආර්.වයි. වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

හුරුළු පාරිසරික වන 

උොනය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය
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261 A/42188 ජී.ඒ.ඩී.එන්.පී.ගුණවර්ධන

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

262 Absorb/6269 එච්.ඩී.එස.්ආර්. වික්රමසිංහ

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

263 A/46197 රණතුිංග ආර්.ජි.ආර්.රක්.ජී ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ 

අධිකාරි කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඇඹිලිපිටිය

264 25864 පරණගමරේ එන්.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඇඹිලිපිටිය

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ අධිකාරි 

කාර්යාලය - හම්බන්රත්ොට

265 A/46238 රහක්ටර් එේ.ජී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

266 A/44707 කරුණාරත්න පී.එේ.ජී.එේ.රක්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය රශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

267 Absorb/3803 ධර්මොස එස්.එේ.එම්.එච්.පී. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

268 22636 ගුණරත්න රක්.රක්.ඩී.රක්.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

269 Absorb/4203 ප්රියිංගිකා ඒ.ජී.එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

270 Absorb/5962 අයි.ඒ. පතිරණ

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

271 26709 බුේධික ඩබ්.ඩබ්.රේ. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

272 Absorb/2611 කරුණාරත්න රක්.ජී.ටී.රක්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය රේශීය වවෙ අිංශය අධාපන අමාත්ාිංශය

273 A/44977 කුමාර ඩී.ජී.ඩී.සී.

ත්රුණ කටයුතු වාපෘති 

කළමනාකරණ හා ෙක්ෂිණ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

ඇඹිලිපිටිය නායකත්ව 

සිංවර්ධන ජාතික 

මධසථ්ානය

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

වලස්මුේල

274 31497 ශෂිණිකා එම්.බී.ටී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  වලස්මුේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කටුවන
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275 1969 රප්මසරි ඩබ්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  කටුවන

ඇඹිලිපිටිය නායකත්ව සිංවර්ධන 

ජාතික මධසථ්ානය

73

276 A/44892 අමරරසේකර රක්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - 

හම්බන්රත්ොට

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ගලිගමුව

277 15458 විරේසූරිය එම් පී.ටී.එස.්

 සිංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාත්න්ත්ර රවළඳ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය ගලිගමුව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

බලිංරගොඩ

278 24640 ජයරසේකර ජී.ඒ.ඒ.එච්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - බලිංරගොඩ

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

රත්නපුර

279 12426 නදීශානී රක්.ඒ.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - රත්නපුර

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - 

රත්නපුර

280 2219 ජයසිංහ රේ.ඒ.එන්.ජී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- රත්නපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කලවාන

281 2548 ලක්මාලි ඒ.ආර්.පී.එන් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-කලවාන

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

රෙහිවල

282 36567 බිංඩාර ඒ.ජී.එම්.ඩී ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

රෙහිවල ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - හම්බන්රත්ොට

283 A/42246 නයනරර්ඛා එච්.ඒ.ඩී.

ත්රුණ කටයුතු වාපෘති 

කළමනාකරණ හා ෙක්ෂිණ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

නායකත්ව සිංවර්ධන 

ජාතික මධසථ්ානය - 

ඇඹිලිපිටිය ඇත් අතුරු රසවණ - උඩවලව

284 A/45298 සුජීවනී ආර්.වි.එේ.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඇත් අතුරු රසවණ - 

උඩවලව

නායකත්ව සිංවර්ධන ජාතික 

මධසථ්ානය - ඇඹිලිපිටිය

285 A/45696 ප්රියිංකර පි.එේ.

ත්රුණ කටයුතු වාපෘති 

කළමනාකරණ හා ෙක්ෂිණ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

නායකත්ව සිංවර්ධන 

ජාතික මධසථ්ානය - 

ඇඹිලිපිටිය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

පැේමඩුේල
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286 24742 වීරරත්න ඩබ්.ඒ.ආර්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-පැේමඩුේල

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - 

බලිංරගොඩ

287 A/45512 ටී.ජී.ටී. ලාේ ගමරේ

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- බලිංරගොඩ

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

ප්රාරේශීය කාර්යාලය, රත්නපුර

288 26512 රප්රේමතිලක

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් ප්රාරේශීය 

කාර්යාලය,රත්නපුර

නායකත්ව සිංවර්ධන ජාතික 

මධසථ්ානය,ඇඹිලිපිටිය

289 A/42233 ගමරේ රක්.ජී.

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

290 28281 ලියනරේ රේ.එේ.ආර්.එේ. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

291 A/42023 හරිස්චන්ද්ර ආර්.එම්.එන්.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ාිංශය - 

රකොළඹ

292 A/44592 රසනරත් ආර්.ආර්.රේ.එන්.

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

සමාගම් රරජිස්ට්රාර් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

293 32842 ෙ අේවිස් ඩබ්.සී.එේ. සමාගම් රජිස්ට්රාර් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

294 10382 අනුරුේධනී ජී.එස් වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

295 9972 බුේධිකා රක්.රක්.එම්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

296 32636 කුමාරි එච්.එම්.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

දිසා අධිකරණය - 

රකොළඹ

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

297 25185 කුමාරි ටී.පී.ජී.ඒ.අයි. අධාපන අමාත්ාිංශය

නිේවලා ජාතික 

අධාපන විොපීඨය

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

අකුරැස්ස

298 20219 සිංජීව ඩී.ජී.එච්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - අකුරැස්ස නිේවලා අධාපන විො පීඨය
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299 A/42248 රණවීර එම්.එච්.බී.අයි. රජරේ ප්රවෘත්ති රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කළුත්ර

300 20872 රුද්රිරගෝ පී.එච්.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කළුත්ර

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

නුවරඑළිය

301 4689 කමේනාත් ආර්.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය, නුවරඑළිය ජාතික රුධිර මධස්ථානය

302 20996 අනුරාධා ඩී.එම්.ආර්.

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ජාතික රුධිර 

මධසථ්ානය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

303 A/45387 ප්රදීපිකා වයි.ආර්.එස.් විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ ප්රවෘත්ති රෙපාර්ත්රම්න්තුව

304 Absorb/2609 රහේරත් එම්.එේ.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය රේශීය වවෙ අිංශය

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය, රප්රාරෙණිය

305 16291 සවපාෙසුන්ෙරම් එච්.ටී. කෘෂිකර්ම රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ස්වභාවික සම්පත් 

කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය,රප්රාරෙ

ණිය දිස්ත්රික් ධීවර කාර්යාලය,ගාේල

306 30339 ශ්රීමන්ත් එච්.එම්.රේ.ඒ.පී.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිස්ත්රික් ධීවර 

කාර්යාලය,ගාේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -  

හම්බන්රත්ොට

307 22885 සමනලී රේ.ඩී.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  

හම්බන්රත්ොට

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

308 33649 එන්. රාජරසේකරන්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සමාගම් රරජිස්ට්රාර් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

309 20473 චූලාිංගනී එන්.එම්.වී. සමාගම් රජිස්ට්රාර් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

සීත්ාවක

310 14083 දිේහානී ආර්.ඒ.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

සීත්ාවක ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

ඉිංගිරිය ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

311 Absorb/6068 විත්ානරේ පී.එන්.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

ඉිංගිරිය ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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312 A/42209 විරේරත්න එස්.එස.්එන්.රක්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

313 A/45786 දිලරුක්ෂි රක්.ඒ.ඩී.එස.් රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

314 A/44623 කරුණාරසේන යු.එම්.එස.්රක් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

315 42214 රපරර්රා එස.්ඒ.ඩී.ටී. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

316 A/42272 කුමාරි එච්.ඩබ්ලිව්.අයි. රජරේ මුද්රණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඉඩම් හා පාර්ලිරම්න්තු 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

317 8917 රෙහිවත්ත් ඩී.සී.වී.

ඉඩම් හා පාර්ලිරම්න්තු 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ඉඩම් අිංශය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

318 A/45474 ප්රියෙර්ශනී ආර්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

319 A/45123 ඹරබ්රසේකර ටී.එම්.එම්.රක්

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

320 A/46277 දිේරුක්ෂි පී.එේ.එස්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කැස්බෑව ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

321 A/42446 ලිංකාවිස්ත්රරගෙර පී.එම්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කැස්බෑව ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

322 A/45328 සේවා එච්.එස.්එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

323 A/44553 ජානකී ඩබ්.ජී.

මහානගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

324 A/44816 ඒකනායක ඩී.ඕ.රක්.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

325 Absorb/8824 අරුණිකා එම්.ඩී.සී.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

326 Absorb/4646 ජයසූරිය වයි.එේ.ඩබ්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහානගර හා බස්නාහිර සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය
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327 A/45015 කුමාරි යූ.ඒ.සී.එන්

වාපෘති කළමනාකරණ හා 

අධීක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

328 A/46329 රකෞශලා රක්.එම්.ඩී.එච්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

329 2421 ඩී. බේරෙවිත්ාන

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

330 Absorb/6999 වීරරසේකර එස්.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වාපෘති කළමනාකරණ හා 

අධීක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

331 A/45553 බන්ඩාර ඩී.ඒ.වී.රක් නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

332 30255 එච්.ඩී.ආර්. මරනෝලිකා

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

333 A/42243 මාගම්මන එම්.රක්.ඩී.රක්. නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජිවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

334 Absorb/5964 කුමාරි ආර්.ඩී.ජී.සී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

335 A/44613 සරිවර්ධන ඩී.එම්.එන්.රරෝහණ කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

336 25021 චන්ද්රරසේකර පී.ආර්.ඩී.එම්.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

337 11451 බිංඩාර ආර්.එම්.අයි.යූ.ආර් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය  ක්රිඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

338 39744 විරේසිංහ එන්.ටී  ක්රිඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

339 A/45145 ත්රිංගි එේ.එච්.ආර්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මහාධිකරණය - 

අවිස්සාරව්ේල මුඛ රසෞඛ ආයත්නය - මහරගම

340 28961 මධුෂානි බී.පී.වී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

මුඛ රසෞඛ ආයත්නය -

 මහරගම මහාධිකරණය - අවිස්සාරව්ේල

91

87

88

89

90



341 A/44550 කරුණාසිංහ රක්.රක්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

342 14107 නවරත්න එස.්එන්.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කාන්ත්ා කටයුතු අමාත්ාිංශය

343 A/45507 ෆ්රැන්සසර්කෝ එච්.එන්.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ළමා රේකම් කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

344 A/44720 රපරර්රා එම්.එස.්ඩී ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රේඛනාරක්ෂක රෙපාර්ත්රම්න්තුව

345 A/46087 කලුආරච්චි රක්.ඒ.රේ.

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

346 9388  ධර්මරසේන එස.්ඩී.එස.්එස.්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ාිංශය

347 14064 සම්පත් ජී.එච්.එන්.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය

348 A/42195 රවිකුමාර් එන්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

නැවත් පදිිංචි 

කිරීම,පුනරුත්ථාපන,උතුරු 

සිංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

349 A/45774 රරම්ෂ් පී.

නැවත් පදිිංචි 

කිරීම,පුනරුත්ථාපන,උතුරු 

සිංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

යාපනය දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය

350 35397 නිපකලා රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

යාපනය දිස්ත්රික් 

රේකම් කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

351 A/42223 ශාමේ රේ.රක්.ඒ.බී

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

හම්බන්රත්ොට ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

352 30338 කාන්ති රේ.එම්.ආර්.ඒ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

හම්බන්රත්ොට ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

රහෝමාගම ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

353 5194 ඉඩුරලගම අයි.ජී.සී.එච් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

රහෝමාගම ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ිංශය 

354 7457 මරනෝහාරී රක්.ඒ.ඩී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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355 A/45196 සුරවීර පී.ඩී.එන්.රක්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය-

කෑගේල

356 24918 කුමාරතිලක බී.ජී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්යිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය -කෑගේල

යටිනුවර  ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

357 938 රනේලිගහවත්ත් එන්.ජි.පී.රක් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

යටිනුවර  ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

පාත්දුම්බර ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

358 16232 තිළිණි එේ.එම්.වී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

පාත්දුම්බර ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

රමොණරාගල ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

359 2792 කුලරත්න එම්.ආර්.ඩබ්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

රමොණරාගල ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

සයඹලාන්ඩුව

360 28820 කුමාරි ආර්.එම්.ඩබ්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-

සයඹලාන්ඩුව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

රබ්රුවල

361 39780 දිසානායක ඩී.එම්.රක්.එච්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රබ්රුවල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කළුත්ර

362 19824 ජයසූරිය ේ.රක්.සී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කළුත්ර

ජනරේඛන හා සිංඛා රේඛන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

363 12610 රහේමශ්රි එම්.රක්.එන්.එන්

ජනරේඛන හා සිංඛා රේඛන  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව් 

364 A/44611 රසරනවිරත්න එම්.එස.්පී. ආරක්ෂක රාජ අමාත්ාිංශය

ජාතික ශිෂභට 

මුලස්ථානය - 

නිේමේරගොඩ,කෑගේල

ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 

කාර්යාලය - කෑගේල

365 27208 ඩබ්ලිව්.බී.ඒ.ඩී.ටී.විරේරත්න

ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිස්ත්රික් ඉඩම් පරිහරණ 

සැලසුම් කාර්යාලය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

කෑගේල

366 30630 ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ.සී.රක්.ගුණවර්ධන ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය -කෑගේල

ජාතික ශිෂභට මුලස්ථානය - 

නිේමේරගොඩ,කෑගේල
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367 A/42165 සාගරිකා ආර්.පී

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ආනයන අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තු

368 A/42329 සමන්කුමාරි අයි.වී.රක්.

ආනයන අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉිංගිරිය

369 3485 සරිරසෝම යූ.ටී.ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉිංගිරිය දිසා ගිණුම් කාර්යාලය

370 A/45380 නිමේ රක්.ඒ.රේ. ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව දිසා ගිණුම් කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නිවිතිගල

371 19716 නාකන්ෙලරේ එන්.එන්.එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නිවිතිගල

ප්රාරේශීය මහ රේකම් කාර්යාලය 

. කැස්බෑව

372 10554 සඳමාලි රක්.සී. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කැස්බෑව ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

373 A/44587 ත්රිංගනී ඩී.වී.සී

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

374 Absorb/1520 අලවත්ත් එස.්රක්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

375 A/45578 කුමාර එච්.එේ.එස.්පී ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ත්ැපැේ මූලස්ථානය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

376 Absorb/2605 අමරසිංහ ඒ.ඒ.එන්.

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය රේශීය වවෙ අිංශය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

377 A/42459 මැණිරක් අයි.ජී.එන්.පී විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

378 A/45353 ගුණවර්ධන ඩබ්.එස.්ඒ.ඩබ්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

379 Absorb/1566 ෙයාරත්න ඩී.එම්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ආපො කළමණාකරණ 

අමාත්ාිංශය

380 Absorb/1719 කුමුදුනි ඩබ්.ඒ.වයි. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව

381 A/42497 ඩබ්.ඩබ්.එස.්එස.්කුමාරි ශ්රී ලිංකා දුම්රිය රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය
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382 A/45070 කුමාරසිංහ පී.ජී.සී.පී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - 

හම්බන්රත්ොට

අශ්රෆ් අනුස්මරණ රරෝහල - 

කේමුරණ්

383 A/45887 ජවුෆර් ඒ.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

අශ්රෆ් අනුස්මරණ 

රරෝහල - කේමුරණ්

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

සමන්තුරර්

384 6981 ෙ සේවා ඩී.ජී.සී.ඩී ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - සමන්තුරර් මහ රරෝහල - අම්පාර

385 A/42335 බස්නායක බී.එම්.රක්.අයි.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය මහ රරෝහල - අම්පාර

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

රබ්රුවල

386 5312 විරේරත්න ඩී.එස.්එේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රබ්රුවල

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - 

හම්බන්රත්ොට

387 A/46020 රිංජන ඒ.ඩබ්.අයි.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

388 A/45119 චන්ද්රරසේන ජී.එච්.ඒ.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

389 20880 ජයරකොඩි රේ.ඩී.පී.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

390 A/46136 ෆායිස් කාන් ඒ.ඩබ්.එම්.

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආගමන හා  විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

391 19244 ප්රභාත් රක්.ජී.රේ.

ආගමන හා  විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

392 A/45046 රසේනානි බී.එම්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - ගම්පහ දිසාවන කාර්යාලය - ගම්පහ

393 8948 විරේසූරිය ආර්.ඩී.එස.් වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව දිසා වන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය  - ගම්පහ

394 9174 ජයරසේකර රේ.එම්.ඒ.රක්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය-ගම්පහ
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395 A/44841 බණ්ඩාර ඩී.එම්.යූ.

ත්ැපැේ,ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

396 32792 රපරර්රා ඩී.සී.එස.් විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

397 A/44527 ෙමයන්ති ඊ.ඒ.එන්

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය-

මිනුවන්රගොඩ

398 9241 ගමරේ රක්.ආර්.එන්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය-

මිනුවන්රගොඩ ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

399 12014 ප්රියෙර්ශනී එස්.ඩබ්.යූ. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

400 22895 ෙ සේවා එස.්ආර්. වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ිංශය

401 A/46544 ෙ රසොයිසා එම්.එන්.ජි.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

402 Absorb/4723 රපරර්රා ජී.ඒ.අයි.ආර්. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -මිේලනිය

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් රරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය - කළුත්ර

403 8583 සඳමාලි ඒ.ඩබ්

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

රරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය - 

කළුත්ර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මිේලනිය

404 Absorb/2115 චන්ද්රසරි ජී.බී.එස.්

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

මහ රරෝහල - 

නුවරඑළිය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

නුවරඑළිය

405 8101 රත්නරසේකර එච්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය, නුවරඑළිය මහ රරෝහල - නුවරඑළිය

406 Absorb/3448 කුමාර ජී.බී.ඒ.එන්. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වන ජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

407 25024 විත්ානරේ ඒ.රක්.පී.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ඒකාබේධත්ා, සිංහිඳියා සහ 

රාජ භාෂා අමාත්ිංශය
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408 A/45826 ප්රසාදිනී ආර්.රක්.ටී.

ජාතික ඒකාබේධත්ා, සිංහිඳියා සහ 

රාජ භාෂා අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය

409 4542 කමලාවතී ඩී.එම්.

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

410 A/45122 දිසානායක එච්.ඩී.අයි.ඩබ්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

රිේරව් ආර්යා ළමා 

රරෝහල

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

ගම්පහ

411 3002 ගුණවර්ධන එේ.රක්.ඒ.ඩී.ඩී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - ගම්පහ මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය- ගම්පහ

412 A/42433 කුමාර එච්.රක්.රක්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය-

 ගම්පහ

මුෙේ හා ජනමාධ අමාත්ාිංශය - 

(රාජ මුෙේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව )

413 29786 සුමනවීර බී.ඩබ්.එන්.ඩී. රාජ මුෙේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

වරකාරපොල

414 28651 ධර්මොස ඒ.පී.ඩී.ඒ.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - 

වරකාරපොල

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය නැරගනහිර

415 30102 සමරවීර එන්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය නැරගනහිර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

416 28027 රහේරත් එච්.එම්.පී.ටී.

අභන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

417 4374 ත්ාඹුගල ටී.ඒ.ටී.එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රිේරව් ආර්යා ළමා රරෝහල

418 A/45644 ගුණවර්ධන ඩබ්.එස.්ටී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

419 25020 විරේසුරිය පී.ඩී.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

420 10900 මහරගෙර එච්.බී.ඩබ්.අයි.සී.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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421 A/46039 කුමාරි එච්.ජී.එස.්

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

422 25022 විත්ානරේ රක්.ඩබ්ලිව්.ඩී.සී.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රාජ රනොවන සිංවිධාන පිළිබඳ 

ජාතික රේකම් කාර්යාලය

423 Absorb/17 අමරරසේකර ඩබ්.එම්.ඩී.

ජාතික ඒකාබේධත්ා, සිංහිඳියා සහ 

රාජ භාෂා අමාත්ිංශය

රාජ රනොවන 

සිංවිධාන පිළිබඳ ජාතික 

රේකම් කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

424 22700 ජයතිලක ඩබ්.පී.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

425 A/45287 රපරර්රා එච්.එන්.ඩි.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

මුඛ රසෞඛ ආයත්නය -

 මහරගම ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

426 A/46287 රප්රේමවතී ආර්.එන්. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

427 Absorb/1938 නිරරෝෂන රක්.ඒ.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වසිංගත් රරෝග විො අිංශය - 

අිංරගොඩ

428 26429 කේහාරි යු.ඒ.ඒ.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

වසිංගත් රරෝග විො 

අිංශය මුඛ රසෞඛ ආයත්නය - මහරගම

429 33111 දිරන්ෂ් වී. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ආපො කළමනාකරණ 

අිංශය - වලිකාමම් 

බටහිර

වවුනියා උතුර,ප්රාරේශීය  රේකම් 

කාර්යාලය

430 41528 ඉලන්කීරන් ආර්.

 සිංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාත්න්ත්ර රවළඳ අමාත්ාිංශය

 වවුනියා උතුර - 

ප්රාරේශීය  රේකම් 

කාර්යාලය

ආපො කළමනාකරණ අිංශය - 

වලිකාමම් බටහිර

431 A/46465 රකොස්ත්ා රක්.ඒ.එන්.එන්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

සිංස්කෘතික 

මධසථ්ානය - කළුත්ර

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

බණ්ඩාරගම

432 7717 රපරර්රා අයි.වයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

බණ්ඩාරගම ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - පානදුර

433 A/44510 රහේරත් එච්.එම්.සී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- පානදුර

සිංස්කෘතික මධසථ්ානය - 

කළුත්ර
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434 A/44909 ශාමලී රක්.ඒ.පී.

නැවත් පදිිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන 

උතුරු සිංවර්ධන හා හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - පානදුර

435 A/45108 කුමාරි ඊ.ඒ.එම්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- පානදුර විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

436 14186  රත්නසිංහම් එම්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ප්රධාන මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය

437 33645 ත්ර්ෂිණී එන්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

ප්රධාන මරහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය

නැවත් පදිිංච් කිරීම,පුනරුත්ථාපන 

උතුරු සිංවර්ධන හා හින්දු 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

438 Absorb/4026 සිංජීවනී රක්.සී.

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

439 8864 ප්රියිංකා පී.රක්.ඒ.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

440 A/46397 චින්ත්ානි රක්.රක්.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

441 25027 ප්රියිංගනී එම්.ඩබ්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

442 A/44795 පතිරණ රක්.ඩී.රේ.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

රිේරව් ආර්යා ළමා 

රරෝහල

ආගමන හා විගමන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

443 17439 සඳනත්ලා එස.්රක්.අයි. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රිේරව් ආර්යා ළමා රරෝහල
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444 Absorb/7178 කරනජිනී රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

වව්නියාව දිස්ත්රික් 

රේකම් කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - කිලිරනොච්චිය

445 38175 ක්රිෂ්ණකුමාරි ටී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

කිලිරනොච්චිය ශික්ෂණ රරෝහල - යාපනය

446 34085 කස්තුරි එස.්

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ශික්ෂණ රරෝහල - 

යාපනය

වව්නියාව දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය

447 32534 සුභාෂිණි ඩබ්ලිව්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්යිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය ගලිගමුව

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

448 27008 අමරසිංහ යූ.ජී.ඩබ්.රක්

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

හඟුරන්රකත්

449 10885 අරබ්රත්න එස.්එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,හඟුරන්රකත්

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,රෙේරත්ොට

450 Absorb/8463 ප්රියිංකර ඒ.බී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,රෙේරත්ොට

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

කළුත්ර

451 10257 ෙ සේවා එම්.එන්.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - කළුත්ර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කැස්බෑව

452 14305 සිංජිවනී රක්.ඒ.එස.් විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කැස්බෑව ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

453 12013 ශ්රියානි ජී.ඩී.සී. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

454 22887 ගුණවර්ධන ඒ.එච්.පී.ඒ. වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ිංශය

455 A/46300 විරේරත්න ඩබ්ලිව්.ඒ.ස.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ගඟවට රකෝරරළේ

456 853 වීරසිංහ බී.ඩබ්.ඩී.ඩී.ටී.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ගඟවට 

රකෝරරළේ

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

මාත්රේ

457 A/45277 ලියනරේ එේ.ජී.ඒ.එස.්රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය-මාත්රේ

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

ගලිගමුව
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458 A/45141 සුමිත් එම්.එච්.

වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

459 9717 සමීර පී.ඒ.ඩී. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය  ක්රිඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

460 27316 කුමාර පී.ජි.ඩී.පී  ක්රිඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

461 A/45322 ස්වර්ණලත්ා එම්.ඒ. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව

462 9926 උෙයන්ති ඩබ්.ඒ.එේ. ආගමන විගමන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

463 A/46393 කුමාර ඩබ්.ඒ.ආර්.එස.්සී

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

464 A/42224 වෑකුඹුර ඩබ්.ජී.ඒ

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

465 9257 මධුයන්ති ඩබ්.පී.වී.එච්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

466 A/44904 ගමරේ පී.එච්

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

467 A/45190 කත්රිආරච්චි එම්.ඒ.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

468 Absorb/1830 කුමුදුනී රක්.එම්.සී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

469 A/44598 සේවා ඩබ්.එස.්ආර්.පී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

470 A/42328 ඉන්දික රක්.රක්.ඩී.

වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

471 Absorb/975 කුමාරි එේ.පී.එන්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත්ාිංශය
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472 A/45207 නිරරෝෂා ටී.එම්.එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

473 25023 අරබ්රසේන ටී.ඩී.සී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අභන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

474 A/44760 තිරසේරා එම්.එච්.ජී.

අභන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

475 A/46107 ධම්මික එච්.එන්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

476 8113 ප්රසාේ එච්.රක්.එන්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය  

අම්බලන්රත්ොට

477 1391 ෙමයන්ති ඒ.එන් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  

අම්බලන්රත්ොට

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය - 

මීගහජදුර

478 2349 ස්වර්ණලත්ා එච්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය - 

මීගහජදුර

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය-

රහනරත්රගොඩ

479 41388 ප්රනාන්දු ඩබ්ලිව්.ආර් ඩී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය -

රහනරත්රගොඩ අධාපන අමාත්ාිංශය

480 A/45509 සමන්තිකා අයි.සී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

481 1367 වීරවර්ණ ජී.සී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

දිසා මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - 

වලස්මුේල

482 8105 කාන්ති ඕ.ඒ.රක්.එන්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

දිසා මරහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය - වලස්මුේල

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

හික්කඩුව

483 5823 විරේමුනි එස්.පී. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - හික්කඩුව

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

484 547 ජයරසේන ඩී.ජී.ඩබ්.එච්.

පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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485 33815 තිරුච්රචේවි එම්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය මහාධිකරණය - යාපනය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

රප්දුරුතුඩුව

486 33231 කීර්තිරාජන් රක්.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය රප්දුරුතුඩුව

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

නේලුර්

487 33607 තියාරේසව්ර් එස.්

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - නේලුර් මහාධිකරණය - යාපනය

488 A/45685 රහට්ටිආරච්චි පී.සී.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

489 Absorb/8968 ඒකනායක ඊ.එම්.ඒ.ඩබ්.බී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ අධිකාරි 

කාර්යාලය

490 Absorb/3818 රත්නායක එම්.පී.පී ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ 

අධිකාරි කාර්යාලය - 

රබොරැේල

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

491 22696 මධුවන්ති එස.්ඒ.අයි.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය සමාජ රසේවා රෙපාර්ත්රම්න්තුව

492 22635 රණසිංහ ආර්.එච්.ආර්.එන්.පී සමාජ රසේවා රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

493 A/44883 අේවිස් ඩබ්.අයි.වී

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

494 22217 විත්ානරේ ආර්.යූ.එන්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

495 A/42300 පේමරපරුම ඩබ්.පී.එස.්ඩබ්

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - පාදුක්ක විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

496 22680 රත්නායක ආර්.එම්.එච්.ජී. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - රකොළඹ
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497 26942 ඉලිංගරකෝන් අයි.රේ.එම්.ඩී.බී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

රකොළඹ රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

498 A/46259 පිරිස් රක්.එස.් රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

පාදුක්ක

499 33414 කුමාරි එේ.එම්.එේ.පී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය රරේ

පළාත් සර්රවයර් ජනරාේ 

කාර්යාලය ත්රිකුණාමලය

500 38971 ෂරයොන්ති එස්. මිනින්රෙෝරු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

පළාත් සර්රවයර් 

ජනරාේ කාර්යාලය පරවි දූපත් ජාතික උොනය

501 32521 ධර්මරසේන එච්.ඩබ්.රක්.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

පරවි දූපත් ජාතික 

උොනය

දිස්ත්රික් මිනින්රෙෝරු කාර්යාලය-

කුරුණෑගල

502 31121 රසනරත් රක්.එම්.අයි.පී. මිනින්රෙෝරු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

දිස්ත්රික් මිනින්රෙෝරු 

කාර්යාලය-කුරුණෑගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉබ්බාගමුව

503 30922 බස්නායක බී.එම්.පී.එම්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉබ්බාගමුව

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය 

රරේ

504 A/46333 බණ්ඩාර ආර්.පී.පී.ඒ. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රෙහිවල ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

505 19518 නවරත්න ඩබ්.එම්.ටී.ඩී. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ජාතික රුධිර මධස්ථානය

506 39612 විරේවර්ධන එේ.ඩී.එන්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ජාතික රුධිර 

මධසථ්ානය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

507 14160 රේදුණු ටී.ජී.ටී විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව රකොළඹ

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

රෙහිවල

508 A/45998 ඥාණසිංහ ඒ.රක්.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය

509 14189 විරේරසේකර ඩී.එන්.පී.

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය

510 2250 තිලකරත්න බී.එම්.පී.බී

ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන් රසේවා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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511 A/45467 ප්රසාදිනී රක්.ඒ.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

තිරසර සිංවර්ධන හා වනජීවී 

අමාත්ාිංශය

512 9091 ෙයානන්ෙ ජී.ඒ.ටී.එස.්

තිරසර සිංවර්ධන,වනජීවී හා 

ප්රාරේශිය සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ,රපෝෂණ හා රේශිය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

513 14147 රේවසිංහ ඩී.එම්.ජී.එන්.පී.

රසෞඛ,රපෝෂණ හා රේශිය වවෙ 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

514 34507 චන්ද්රකුමාර් එස්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

එරාවුර් පත්තු, රචන්කලඩි

515 36449 කරුණාරත්න එච්.එම්.ඩී.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, එරාවුර් 

පත්තු, රචන්කලඩි වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - මහඔය

516 41091 මජීඩ් එස්.ඒ. වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය - මහඔය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

(රෙමළ රකොට්ඨාශය)

517 23444 දිවා පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය (රෙමළ 

රකොට්ඨාශය)

 වවුනියා ප්රාරේශීය  රේකම් 

කාර්යාලය

518 34631 සුභාෂිනි එස්.

 සිංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාත්න්ත්ර රවළඳ අමාත්ාිංශය

වවුනියා ප්රාරේශීය  

රේකම් කාර්යාලය

පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

519 46204 නිේසනා රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

කන්ෙවලායි ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය

520 31733 රබගින් අයි.එේ.ඒ.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කන්ෙවලායි ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

යාපනය

521 31812 රජීවන් ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය යාපනය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

පූනකරි

522 37903 රකෝපිගා වී.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය පූනකරි

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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523 Absorb/ 1047 සතීස්කුමාර් එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය පූනකරි

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

ප්රාරේශීය කාර්යාලය,යාපනය

524 37558 නේවලයියා රේ.ඒ.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් ප්රාරේශීය 

කාර්යාලය,යාපනය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,කාවරයිනගර්

525 36104 රසෝබනා බී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,කාවරයින

ගර්

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

526 Absorb/4349 වීරසිංහ ඩී.පි.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

527 Absorb/3680 ගමලත්රේ ජී.එේ.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

528 41546 වනජා වී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

කයිට්ස්

529 33719 සුරර්ෂ්කුමාර් එස්.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, කයිට්ස්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

පූනකරි

530 17785 විජයරත්න ටී.එම්.ටී.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, වීරඹුරගෙර

රපොේ වගා කිරීරම් මණ්ඩලය - 

කුරුණෑගල

531 19638 මදුෂාණි එච්.පී.එේ වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

රපොේ වගා කිරීරම් 

මණ්ඩලය - කුරුණෑගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නාරම්මල

532 31874 රුවන් කුමාර ඩබ්.එච්.ඒ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නාරම්මල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

වීරඹුරගෙර

533 1421 ගුණරසේකර එච්.ජී.එස.්

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

වාපෘති කාර්යාලය - 

අඟුණරකොළපැලැස්ස යාල ජාතික උොනය

534 Absorb/6262 රපරර්රා ආර්.පී.ඩී.

වනජීවී සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

යාල ජාතික 

වරනෝොනය

සවිේ ආරක්ෂක  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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535 3898 වසන්ති ඩබ්.ඒ.රක් සවිේ ආරක්ෂක  රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය වාපෘති කාර්යාලය -

 අඟුණරකොළපැලැස්ස

140

536 16755 හරිස්චන්ද්ර පී.එම්.එස් වන සිංරක්ෂණ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

නිරයෝජ වන 

සිංරක්ෂණ කාර්යාලය උඩවලව ඇත් අතුරු රසවණ

537 32599 වී.ජී.රේ.  කුමාර

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

උඩවලව ඇත් අතුරු 

රසවණ

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - 

හම්බන්රත්ොට

538 18211 ෙ සේවා එස.්එච්.ඩී.එස.්රක්.

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් මහ රරෝහල - 

හම්බන්රත්ොට

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

තිස්සමහාරාමය

539 18215 ඩිේකුෂී ආර්.පී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, 

තිස්සමහාරාමය

ආපො කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය - කත්රගම

540 9669 චන්ද්රසරි ඒ.එම්. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ආපො කළමනාකරණ 

මධසථ්ානය - කත්රගම

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

ත්ණමේවිල

541 4489 මැණිරක් ආර්.එම්. අයි.

ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - 

ත්ණමේවිල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

කහවත්ත්

542 3425 වීරරකෝන් ඩබ්.ඒ.සී.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කහවත්ත්

නිරයෝජ වන සිංරක්ෂණ 

කාර්යාලය - රත්නපුර

543 A/45318 ගුණරත්න එම්.එම්.සී.රේ.

තිරසර සිංවර්ධන, වනජීවී හා 

ප්රාරේශිය සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

544 24016 චතුරිකා රේ.රේ. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

545 30012 අරබ්සිංහ ඒ.ඒ.එන්.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

546 A/45662 සුමනරත්න ජී.ටී.රක්.ආර්.රේ. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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547 40500 මාරනේ එේ.ජී.ඒ.ආර්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

තිරසර සිංවර්ධන, වනජීවී හා 

ප්රාරේශිය සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

142

548 39441 රත්නායක ආර්.එම්.යූ.රක්.එස.් විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

549 A/45835 දිසානායක ටී.එන්.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

550 Absorb/2827 හරිහරන් එස්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

551 28395 ඩබ්.එම්.අයි.ජී.එම්.සී. රසරනවිරත්න. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

552 A/45409 රහට්ටිආරච්චි එච්.ඒ.ඩී.ටී.එස.් අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

553 36877 ප්රසන්නා එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රාජ රනොවන සිංවිධාන පිළිබඳ 

ජාතික රේකම් කාර්යාලය -

බත්ත්රමුේල

554 Absorb/79 රපරර්රා රක්.එේ.සී.ඩී.

ජාතික ඒකාබේධත්ා, සිංහිඳියා සහ 

රාජ භාෂා අමාත්ිංශය

රාජ රනොවන 

සිංවිධාන පිළිබඳ ජාතික 

රේකම් කාර්යාලය - 

බත්ත්රමුේල අධාපන අමාත්ාිංශය

555 Absorb/7331 සරිකුමාර ඩී.පී.ඒ.පී. රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

556 22633 ගුණරත්න එේ.ටී.එස.්ආර්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

557 A/46498 අමරතුිංග එස.්පී.එන්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

558 Absorb/8358 කුමාර අයි.පී.එස.් රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

559 18407 රපරර්රා ඒ.එේ.ඩී.රක්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්ාිංශය
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560 A/42136 තිලකරත්න එච්.එච්.ඩි.සී.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව
147

561 Absorb/3618 කිත්සරිරමවන් පී.ඩී.ඒ.පී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

562 14261 කුමාර ආර්.ඒ.යූ. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

563 A/45705 බුේධිකා ඩබ්.ඩී.සී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

564 A/45468 ශ්රියාණි එම්.එම්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

565 A/42374 රසරනවිරත්න ෙ සේවා ඩබ්.ටී.සී.ආර්

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ිංශය

566 A/45183 සුෙර්ශන් ඩී.

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

567 41358 අප්පුහාමි පී.ඒ.ඩී.රේ.සී. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

568 41426 කුමාරි එච්.එම්.සී.රක්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

569 6288 එදිරිසිංහ ඊ.රක්.එන්.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - තිරප්පරන්

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

570 99 රකෝනාර රක්.එම්.ඩී.ජී.ජී.ඒ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -

නාච්චදූව

571 75 අශ්හාර් එම්.එස.්එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නාච්චදූව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

තිරප්පරන්
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572 89 අනුරුේධිකා එස්.ඒ.ඩී

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

රරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

573 86 රසරනවිරත්න එස්.ඩී.බී.එන්.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නැරගනහිර නුවරගම් පළාත් , 

අනුරාධපුර

574 65 රසරනවිරත්න එස්.එන්.අයි.යූ

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

නැරගනහිර නුවරගම් 

පළාත් ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් රරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

575 129 සූරියආරච්චි එස්.ඒ.එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

රනොච්චියාගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

පඩුවස්නුවර බටහිර

576 3201 ත්ාරකා එස.්රේ.එම්.අයි.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

පඩුවස්නුවර බටහිර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය

577 4179 චන්රද්රස්කර සී.රේ.එම්.එන්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

නිකවැරටිය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

අඹන්රපොළ

578 34216 බණ්ඩාර ඩබ්.ඒ.එම්.එන්.එස්

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - අඹන්රපොල

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

579 96 ඒකනායක ඊ.ආර්.එස.්පී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රනොච්චියාගම

580 2835 සුමතිපාල ඩී.එම්. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය බඩේකුඹුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

රමොණරාගල

581 4606 පුෂ්පකුමාරි අයි.ජී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

රමොණරාගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

බඩේකුඹුර
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582 2757 රහේමන්තිකා ඩබ්.එම්.වයි.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

සයඹලාණ්ඩුව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රහෝමාගම

583 30252 පරගස්ත්ැන්න පී.ජී.සී.ඒ.රක් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

රහෝමාගම ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය අධාපන අමාත්ිංශය

584 Absorb/1925 රණසිංහ ආර්.එම්.එන්.එන්.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය බුේධශාසන අමාත්ාිංශය

585 13659 සරිරත්න හිමි මාරබෝපිටිරේ බුේධශාසන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රමොණරාගල

586 2786 රත්නායක ආර්.එම්.සී.පී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

රමොණරාගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

සයඹලාණ්ඩුව

587 12229 බස්නායක බී.එම්.ඩී.රක්.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් කාර්යාලය, 

ගරේරවල වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

588 17901 ගුණතිලක ඒ.ඩී වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය කුරුණෑගල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

කාර්යාලය, ගරේරවල

589 51 රකොඩිප්පිලි රක්.ඒ.එන්.පී.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් කාර්යාලය, 

ගරේරවල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ෙඹුේල

590 24425 කුමාර වී.ජි.ටී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ෙඹුේල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

කාර්යාලය, ගරේරවල

591 221 වීරරකෝන් ඩබ්.ඒ.සී.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ත්ලාව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නාච්චදූව

592 162 රහේරත් එච්.එන්.එම්.ආර්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නාච්චදූව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ත්ලාව
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593 52 රහේරත් එච්.එම්.එම්.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉපරලෝගම

ප්රාරේශීය රේකමි කාර්යාලය - 

කැකිරාව

594 218 රාජපක්ෂ ඩී.එේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කැකිරාව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -

තිරප්පරන්

595 384 විරේසිංහ ඊ.පී.එස.්රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - තිරප්පරන්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉපරලෝගම

596 77 දිසානායක රක්.එස.්ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නාච්චදූව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

මිහින්ත්රේ

597 206 ඉලිංගසිංහ රක්.බී.ටී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - මිහින්ත්රේ

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

තිරප්පරන්

598 11061 ඉලිංගසිංහ එස.්එේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - තිරප්පරන්

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

599 93 ජයතිලක රක්.පී.පී.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ත්ලාව

600 23261 රත්නායක එච්.ඊ.එම්.ආර්.එස.්රක්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ත්ලාව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නාච්චාදූව

601 389 වන්නිනායක එච්.එම්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - තිරප්පරන්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කැකිරාව

602 317 සරිරසේන ජී.එම්.අයි.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කැකිරාව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉපරලෝගම

603 6011 ගුණවර්ධන ආර්.රක්.පී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉපරලෝගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

තිරප්පරන්
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604 260 ඒකනායක ඊ.එම්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කැකිරාව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉපරලෝගම

605 6004 රත්න්නරකෝන් එච්.බී.රේ.රක්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉපරලෝගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කැකිරාව

606 94 විරේවික්රම ඩී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -

මිහින්ත්රේ

607 205 කුමාරසිංහ රක්.එම්.එච්.ඊ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -මිහින්ත්රේ

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

608 6013 ඇහැරේරපොල ඊ.යු.ඩී.බී.ඒ.යු.රක්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ඉපරලෝගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ගේනෑව

609 39578 රාජපක්ෂ ආර්.එම්.පී.රක්. රබෞේධ කටයුතු රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,ගේනෑව

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඉපරලෝගම

610 17159 කුමාරි රක්.බී.ඩබ්.සී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,හඟුරන්රකත්

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,වැලිගම

611 27103 සඳපානි බී.ජී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේම් 

කාර්යාලය- වැලිගම

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය - ගම්පහ

612 30883 රප්රේමචන්ද්ර ඩබ්.ඩී.ජී.එස.්පී. වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - 

ගම්පහ

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

613 33002 රත්න්නරකෝන් ටී.එම්.අයි.එස.් වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

ප්රාරේශීය කාර්යාලය,ගරේරවල
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614 25413 ප්රනාන්දු එස්.එච්.එන්.පී.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් ප්රාරේශීය 

කාර්යාලය,ගරේරවල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

ප්රාරේශීය කාර්යාලය,ෙඹුේල

615 25437 ජයතිලක පී.බී.ජී.එන්.එස.්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් ප්රාරේශීය 

කාර්යාලය,ෙඹුේල

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,හඟුරන්රකත්

616 18195 ගුණරසේකර ඩී.එන්.ඒ.

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වාපෘති කාර්යාලය - 

මැේසරිපුර

වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය 

වාරියරපොල

617 29856 ඉලිංගරත්න පී.ජී.එන්.රක් වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය වාරියරපොල

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව වාපෘති 

කාර්යාලය - මැේසරිපුර

618 26638 රාජිනී ඒ.අයි

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ත්ාක්ෂණ විොලය, 

රත්නපුර

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව රත්නපුර

619 A/45523 ගුණවර්ධන පී.ආර්.එස.්

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ජාතික රකෞතුකාගාර 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව 

රත්නපුර

සවිේ අභියාචනා මහාධිකරණය - 

අවිස්සාරව්ේල

620 A/42045 ප්රියිංගනී ඩී.ජී.අයි.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

සවිේ අභියාචනා 

මහාධිකරණය - 

අවිස්සාරව්ේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නිවිතිගල

621 27808 මුර්ෂිො එම්.ටී.එෆ.්

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නිවිතිගල ත්ාක්ෂණ විොලය, රත්නපුර

622 12830 වික්රමසිංහ ඒ.එන්.රක්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය -

කැස්බෑව

623 6202 නිරරෝෂනී රක්.ඩී.සී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය -කැස්බෑව කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

624 39453 වික්රමසිංහ එස.්ඩී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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625 14478 ප්රබුේධිකා ඩී.බී.ජී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශ

626 22115 ජයවීර රේ.ඒ.එස.්එම්.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

627 5009 අමුණුගම එස.්රක්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

රකොළඹ

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

628 3860 චාමරී රක්.ජි.එස.්

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

629 Absorb/5028 වික්රමරත්න ටී.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - රකොළඹ

630 10476 ප්රියන්ති රේ.සී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රබ්රුවල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කරන්රෙණිය

631 21884 රේශප්රිය එන්.ආර්.රක්. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

කරන්රෙණිය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

අම්බලන්රගොඩ

632 5943 චම්පිකා ඩබ්.ඒ.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය 

අම්බලන්රගොඩ

රපොේ වගා කිරීරම් මණ්ඩලය - 

ගාේල

633 40548 ගමරේ ඩී.අයි.එම් වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

රපොේ වගා කිරීරම් 

මණ්ඩලය - ගාේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

නියාගම

634 6478 කුමාර රේ.එම්.ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය නියාගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

මතුගම

635 19825 සුදුමැණිරක් ඩී.එම්.එේ.එම්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව,

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, මතුගම

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,රබ්රුවල

636 1878 සඳමාලි ආර්.ජී.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය  

හම්බන්රත්ොට

රගොවිජන රසේවා මධසථ්ානය 

රබලිඅත්ත්

637 1612 රපරර්රා එම්.එස.්ඒ.අයි.එස.්එම්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

මධසථ්ානය 

රබලිඅත්ත්

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව- ත්ිංගේල
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638 30366 රත්නායක සී.පී.

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ත්ිංගේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය- 

අඟුණරකොළපැලැස්ස

639 34880 වනිගාබදු එම්.ටී

 සිංවර්ධන උපායමාර්ග හා 

ජාත්න්ත්ර රවළඳ අමාත්ාිංශය

 ප්රාරේශීය  රේකම් 

කාර්යාලය - 

අගුණරකොළ පැළැස්ස

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය  

හම්බන්රත්ොට

640 30229 රර්ණුකා රේ.ඒ.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

641 31219 අමාලි පී.එච්.අයි වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව 

642 27874 ලක්මාලි ඩබ්.ඒ.පී. 

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

643 25812 රනලුම්දිකා එම්.ඩී සමාජ රසේවා රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ළමා මාර්රගෝපරේශ 

මධසථ්ානය - මහරගම

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කිරිඇේල

644 2211 කාරියවසම් බී.ජී.ඒ.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-කිරිඇේල

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

645 27817 නිරරෝෂණී රක්.ඒ.ඩබ්. 

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ළමා මාර්රගෝපරේශ 

මධසථ්ානය - මහරගම

646 33032 අරබ්සිංහ ඩබ්.ඒ.එම්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රාජ පරිපාලන ,කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය

647 19227 රසේරම් එස.්ඩී.ආර්.පී

රාජ පරිපාලන ,කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය රාජ පරිපාලන අිංශය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

648 16954 මැණිරක් එම්.ඩබ්.එේ. 

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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649 12707 මධුමාලි ඒ.බී.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය  

හම්බන්රත්ොට මහාධිකරණය - මාත්ර

650 8160 එදිරිසිංහ එේ.ජී.එච්.වයි.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය මහාධිකරණය - මාත්ර

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය  

හම්බන්රත්ොට

651 12835 විරේරකෝන් ඩබ්.එම්.එේ.අයි.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය 

රකොළඹ

ශ්රී ලිංකා ජාතික සත්රවෝොන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

652 A/45338 ජයවර්ධන එස.්පී.එම්. 

ශ්රී ලිංකා ජාතික සත්රවෝොන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය රකොළඹ

653 961 විරේනායක ඩබ්.එස.්පී

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - 

මධම කලාප 

කාර්යාලය

ප්රාරේශීය පුරාවිො කාර්යාලය, 

මහනුවර

654 10696 කරුණාරත්න යූ.පී.එම්.පී. පුරාවිො රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය පුරාවිො 

කාර්යාලය, මහනුවර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය, 

ගඟවටරකෝරළය

655 32170 පුෂ්පකුමාර බී.සී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය, 

ගඟවටරකෝරළය

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - මධම 

කලාප කාර්යාලය

656 A/42196 ශ්රියාකාන්ති එච්.එේ යූ වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රමොරටුව

657 14542 සමන්ති ඩී.ඩී.එේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රමොරටුව වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

658 Absorb/8958 ත්ඹවිට ආර්.සී.

විො ,ත්ාක්ෂණ ,පර්රේෂණ 

,නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය - බත්ත්රමුේල

659 28502 රත්නායක ආර්.එම්.එම්.එස.්

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය බත්ත්රමුේල ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව රකොළඹ

175

176

177

178

179



660 4417 ශ්රියානි ජී.රක්.ටී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව රකොළඹ ප්රධාන කාර්යාලය

විො ,ත්ාක්ෂණ ,පර්රේෂණ 

,නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්ාිංශය

179

661 32163 චන්දිමාලා එේ.ඩබ්.ඒ.එච්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

ගග ඉහල රකෝරරේ 

ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය මහා භාරකාර රෙපාර්ත්රම්න්තුව

662 A/46167 සරිරිංජන ඩබ්.ඩී.ආයි මහා භාරකාර රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය මහාධිකරණය - අවිස්සාරව්ේල

663 A/42104 කුඩාගමරේ රක්.ජී.ඩී.රක්.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මහාධිකරණය - 

අවිස්සාරව්ේල

ගග ඉහල රකෝරරේ ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

664 A/45247 ලක්මිණි එම්.ආර්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

665 A/45625 රසරනවිරත්න එච්.එම්.එච්.ඒ.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය

666 A/44994 රකෝරරේආරච්චි එන්.එස් ආරක්ෂක අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ධිවර හා ජලජ සම්පත් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

667 Absorb/8411 ජානක එේ.රක්.සී.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සහ ග්රාමීය 

ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

668 Absorb/66 වඩුරේ රේ.අයි.එෆ් ආරක්ෂක රාජ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය මුෙේ අමාත්ාිංශය - රකොළඹ

669 28420 එච්.ඩී.එස.්එන්. ආරියරසේන විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය ආරක්ෂක රාජ අමාත්ාිංශය

670 Absorb/1295 කුමාර පී.එන්.පී.ඩී. රාජ භාෂා රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

671 28422 එච්.ඒ.එන්. ශාන්ත් විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

672 25015 ගුණසිංහ බී.ඒ.සී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය රේශීය වවෙ අිංශය රාජ භාෂා රෙපාර්ත්රම්න්තුව

673 A/45986 නානායක්කාර ජී.ටී.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

674 ප්රීතිරසේකර ඩී.ඒ.ඩී.එස.්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

675 39453 වික්රමසිංහ එස.්ඩී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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676 Absorb/8455 පතිරාජ එච්.අයි.ඩී.රක්.ඩී.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

677 14187 ප්රනාන්දු පී.අයි.ඩී. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිත්ල 

පහසුකම් සහ ප්රජා සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

678 A/45936 ෙ සේවා රක්.ඩී.රක්.

කඳුරට නව ගම්මාන, යටිත්ල 

පහසුකම් සහ ප්රජා සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ක්රීඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව 

- රකොළඹ

679 14448 ෙන්ත්නාරායන සී.එච්  ක්රිඩා සිංවර්ධන රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

680 Absorb/2678 රමන්ඩිස ්රක්.ඒ.පී

විො ,ත්ාක්ෂණ ,පර්රේෂණ 

,නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආනයන අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

681 A/42339 ජයතුිංග ඩී.සී.රේ.

ආනයන හා අපනයන පාලන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

682 Absorb/6023 රපරර්රා පී.එේ.පී.ආර්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

විො ,ත්ාක්ෂණ ,පර්රේෂණ 

,නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබඳ අමාත්ාිංශය

683 Absorb/3091 ගයනි එච්.එේ.ආර්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

684 2531 වර්ණසූරිය රක්.අයි.එච්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

685 5126 ගමරේ එන්.එස් වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ිංශය

686 A/46469 ශ්රීසුඩරරෝන් රක්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

687 12765 රත්නමාලි ඒ.ජී.වී විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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688 A/42025 පත්මකුමාර ඩබ්.ඒ.එම්.

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

689 12772 වීරසුරිය රේ.එස.් විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

690 Absorb/2248 වීරසිංහ ඩබ්.ඩී.ආර්.ඩබ්. ආපො කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්ාිංශය

691 A/46063 රපරර්රා එම්.ඒ.ආර්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

692 22454 විරේසිංහ ඩබ්.එච්.එම්.එන්.එන්. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

693 Absorb/5531 උෂාන්ති ආර්.අයි. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

694 A/44925 ප්රනාන්දු ඒ.එේ.ඩී.එස.් වාණිජ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

695 22438 දිසානායක එන්.පී. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය වාණිජ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

696 A/45205 මිංගල පී.එච්.අයි.එම්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

697 25806 විජයසුන්ෙර ඩබ්.එම්.ඩී.ටී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

698 11452 රපරර්රා රක්.එම්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

699 7365 විොනපතිරණ ආර්.එන්.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

700 A/46345 පරුසස්ැේල පී.ජී.ආර්. සමාජ සවිබලගැන්වීමි අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

701 A/45301 ආමීර් එම්.රේ.එම්. 

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය

702 Absorb/798 රපරර්රා එන්.එේ.පී නිවාස හා ඉදිකිරිම්  අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

සමාජ සවිබලගැන්වීමි 

අමාත්ාිංශය

189

190
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703 A/44715 කුමාරි ඒ.පී.ඩී.සී.

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

704 5955 ගුණතිලක ඒ.එම්.සී.රක්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

705 A/44724 රතුගමරේ එන්.පී.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

706 3484 ගුණසිංහ බී.ආර්.එේ.

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

ඇහැලියරගොඩ

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

රත්නපුර

707 3698 විරේසිංහ ඩබ්.ජී.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය රත්නපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ඇහැලියරගොඩ

708 A/46178 රත්නසරි රේ. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

කඩුරවල ප්රාරේශිය 

රේකම් කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කරීරම් 

රෙපා

709 28660 රර්ණුකා ජී.එන්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

710 A/45788 රණසිංහ එච්.පී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

කඩුරවල

711 A/45206 ෙ සේවා රක්.එම්.රේ.එේ.ඒ. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

712 28883 ත්නුජා යූ.යූ.එච්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අභන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය

713 22931 පුෂ්පකුමාරසරි ජී.ඩී.ඩී.ඩී.බී

අභන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ 

සිංවර්ධන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය

714 8877 ධර්මොස එම්.ඒ.ටී.එේ.

ජාතික ඵලොයිත්ා රේකම් 

කාර්යාලය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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715 3706 ප්රසිංගිකා ඩී.එේ.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය රත්නපුර

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ අධිකාරි 

කාර්යාලය රත්නපුර

716 A/45896 එරන්තිකා ඩබ්.ඒ.එස.්එම් ත්ැපැේ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය ත්ැපැේ 

අධිකාරි කාර්යාලය - 

රත්නපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

රත්නපුර

717 9667 වීරසිංහ එස්.එච්.එස.්

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය, 

රත්නපුර

718 2154 විොනපතිරණ එස්.අයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

රත්නපුර දිස්ත්රික් 

රේකම් කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය - රත්නපුර

719 27819 රණවීර එේ.එම්.ටී.රක්.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය - 

රත්නපුර

ර/ගන්කන්ෙ මධ විොලය 

පැේමඩුේල

720 1990 ගුණවර්ධන ටී.ආර්.ඒ.පී. අධාපන අමාත්ාිංශය

ර/ගන්කන්ෙ මධ 

විොලය

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

721 Absorb/4353 මිංගල රක්.ඩී.ආර්.

ඛනිජ රත්ේ  සම්පත්සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

722 22436 අභයවික්රම එස්.රේ.එම්.ආර්.ඊ. විරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

723 32016 කරුණාරත්න පී.ඒ.එේ.රක්. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඛනිජ රත්ේ  සම්පත්සිංවර්ධන 

අමාත්ාිංශය

724 40761 ප්රදිපිකා ඩී.ඩී.ආර්.

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-

ගිනිගත්රහේන

රාජ පරිපාලන , කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය

725 28119 මාරසිංහ එම්.ඒ.එන්.එන්

රාජ පරිපාලන , කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය රාජ පරිපාලන අිංශය

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - ෙකුණු 

කාර්යාලය

726 11904 අමරසිංහ එම්.රක්.එන්.එන්.

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

වනජීවි සිංරක්ෂණ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - 

ෙකුණු කාර්යාලය

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය වැේලවාය
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727 9831 වික්රමසිංහ ඩබ්.එම්.එස.් වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය 

වැේලවාය

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය රත්නපුර

728 24772 රණසිංහ යූ.ජී.ටී.පී. වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය 

රත්නපුර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය-

ගිනිගත්රහේන

729 A/45138 රපරර්රා ඩබ්.එන්.රක්.ආර්

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

730 22340 මධුශානි රක්.එච්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

731 20525 අරබ්වික්රම ඩී.ඩබ්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රාජ භාෂා රෙපාර්ත්රම්න්තුව

732 11875 ආරියරසේන එච්.ඒ.එස.්එන්. රාජ භාෂා රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

733 A/44764 රරෝෂණී එම්.ටී.ජී.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

734 A/44601 සුමිත්රා ඩබ්.ඒ.ඩී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

735 19516 අරඹරේ එම්.සී.රේ. 

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

736 9739 රහේරත් එච්.එම්.එන්.ටී.එස.්

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජන හා සිංඛාරේඛන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

737 12609 කුමාරසිංහ රක්.ඒ.එස්

ජනරේඛන හා සිංඛා රේඛන  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය
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738 A/42494 එදිරිසිංහ ඩී.සී.ඩී. රජරේ කර්මාන්ත් ශාලාව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

739 19722 මරනෝජි පී.ඒ.ඩී.එස.්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

740 14349 ලක්මාලි රක්.ඩබ්.ඒ.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය රජරේ කර්මාන්ත් ශාලාව

741 Absorb/3697 පරණවිත්ාන ඩබ්.එම්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

742 13305 අමරසිංහ ඒ.එස.්එම්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ජාතික රුධිර මධස්ථානය

743 31300 රප්රේමොස එච්.එන්.එස.්

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ජාතික රුධිර 

මධසථ්ානය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

744 A/45421 තිරසේරා රක්.ඒ.ජී.පී.

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

745 10339 මුණසිංහ ඩබ්.පී. පී.රක්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

746 10502 ශාමලී ආර්.ජී.ඒ.

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

747 40029 පතිනායක පී.බී.ඩබ්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය රප්ෂ කර්මාන්ත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

748 A/45790 සේවා ඩබ්.සී.එන්. රප්ෂ කර්මාන්ත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

749 A/46494 අතුරකෝරාල ඩී.පී.එේ.යු.රක්.

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

750 2700 රුවන් ඩබ්.පී.ජී.ටී.පී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ජාතික රේඛනාරක්ෂක 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

751 A/44730 රත්න්නරකොන් ටී.එම්.එස.්එම්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

752 40068 ප්රියෙර්ශනී එස්.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය
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753 A/46098 ඩැනියේ එස්.පී.ඒ.රක්. ශ්රී ලිංකා යුේධ  හමුොව

සවිේ පරිපාලන 

අධක්ෂ කාර්යාලය 

රකොරළොන්නාව

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

754 20530 දිරන්ෂා පී.එේ.එස.්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සවිේ පරිපාලන අධක්ෂ 

කාර්යාලය රකොරළොන්නාව

755 A/42041 රගෝනපීනුවල ජී.එස.්ආර්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංච් කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

756 4283 දිසානායක ඩී.ටී.ඒ.

පුේගලයන් ලියාපදිිංච් කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

757 A/44915 සමරජීව බී.එම්.ඒ.ඒ. සමාජ සවිබලගැන්වීමි අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

758 20232 දිසානායක එස.්වී.ඩබ්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

 සමුපකාර සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

759 30250 ප්රනාන්දු එස්.ඩී.එන්.

 සමුපකාර සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

සමාජ සවිබලගැන්වීරම් 

අමාත්ාිංශය

760 Absorb/8467 වඩනම්බි ඩී.වී.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය -

කැළණිය

761 30441 රපොන්නම්රපරුම පී.ඒ.ඩී.එස.්රේ. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -කැළණිය

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය

762 40536 ප්රියිංගනී ඩබ්.ඒ.වී.එේ.ආර්.

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ජාතික රසෞඛ 

විොත්නය ත්ක්ෂිලා විොලය - රහොරණ

763 35823 මාලිකා එච්.බී. අධාපන අමාත්ාිංශය

ත්ක්ෂිලාමධ 

විොලය,රහොරණ

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා 

ආපො කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය(ජාතික ආපො සහන 

රසේවා මධසථ්ානය) - මහරගම
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764 30271 බණ්ඩාර ඊ.එම්.ජී.ටී.ජී.ජී.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

වාරිමාර්ග සහ ජල 

සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ 

අමාත්ාිංශය (ජාතික 

ආපො සහන රසේවා 

මධසථ්ානය) - 

මහරගම ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව

765 6359 ගුණවර්ධන ජී.ජී.පි.ටි.රක්. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

රබෝරප්රපෝේෙල

766 5565 අරේෂා ජී.එච්.රක්.ජී.ජී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය 

රබෝරපරපෝේෙල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය 

මතුගම

767 7804 ජයරසේකර ඒ.එන්

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - මතුගම ජාතික රසෞඛ විොත්නය

768 A/44840 කළුරබෝවිල එම්.ස

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි  කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

769 3978 ශිරන්ති ජී.පී.වී

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ත්ැපැේ, ත්ැපැේ රසේවා හා මුස්ලිම් 

ආගමික කටයුතු අමාත්ාිංශය

770 A/45928 ජයකාන්ති බී.සී. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

771 A/45561 රපරර්රා අයි.එන්.ටී. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

772 3431 යසපාල ජී.බී.ජී.රක්.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

773 38995 නදියා එච්.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය -කින්නියා

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් රරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය - ත්රිකුණාමලය

774 40819 ෂරීො ඒ.එස්

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හා දිස්ත්රික් 

රරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කින්නියා
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775 Absorb/4634 රපරර්රා එම්.ඩී.එම්.බී

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

776 3494 අමරතුිංග රක්.ඩී. 

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

විො, ත්ාක්ෂණ, පර්රේෂණ, 

නිපුණත්ා සිංවර්ධන හා වෘත්තීය 

පුහුණු සහ කන්ෙ උඩරට උරුමය 

පිළිබෙ අමාත්ිංශය

777 Absorb/1158 රහට්ටිආරච්චි ඩී.ඩී.එස.්

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- මාලිගාකන්ෙ

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

778 2656 ජනිත් එම්.ඩබ්.සී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම්  

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - 

මාලිගාකන්ෙ

779 A/42124 දිසානායක එම්.ඩී.එන්.ඩී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංච් කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

780 32572 නන්ෙසරි ජී.ඩබ්.රක්.ජී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

781 Absorb/8519 ෙ සේවා ජී.රේ.එස.්රක්.

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංච් කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

782 26593 කවුඩුවාව රක්.ඩී.අයි.යූ.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

ඉඩම් රකොමසාරිස් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

783 Absorb/3266 බණ්ඩාර ආර්.එම්.එේ.පී.

සමාජ සුභසාධන හා ප්රාථමික 

කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

784 22345 දිලිංකා රක්.පී.එස.්

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය

785 A/44980 රණසිංහ රක්.ඩී.ඩී.

කාන්ත්ා හා ළමා කටයුතු 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය අධාපන අමාත්ාිංශය

786 A/44935 කරුණානායක රක්.එම්.අයි.එස.්රක්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

සමාජ සුභසාධන හා ප්රාථමික 

කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය
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787 A/42039 දිේරුක්ෂි එන්.ඩී.ඩී.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංච් කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

788 31291 රකොඩිතුවක්තු එම්.ඒ.පී.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

789 A/46140 නිශාන්ෙනී ආර්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මහාධිකරණය - 

රකොළඹ 12

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

790 32576 රණසිංහ එන්.ටී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය මහාධිකරණය - රකොළඹ 12

791 5114 ගිම්හානි එස.්එච්.එම්.රක්.

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

අධාපන ප්රකාශන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

792 Absorb/8202 රහට්ටිආරච්චි ජී.අයි.

අධාපන ප්රකාශන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

793 20419 ජයතිලක පී.එච්.ටී.එස්

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

උසස් අධාපන හා සිංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්ාිංශය

794 A/2852 විරේරත්න එන්.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීරම් කාර්යාලය, 

ෙඹුේල

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

මාත්රේ

795 10996 කුමාරි ඊ.ජී.ඩී.එන්. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය - මාත්රේ

ගඟවටරකෝරරල ප්රාරේශීය 

රේකම් කාර්යාලය - මහනුවර

796 27670 කුමාරි බී.ඩබ්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය කඩවත් සත්ර

ප්රාරේශිය රේකම් කාර්යාලය - 

පලාගල

797 568 කුමාරි ඩී.ඩබ්.එන්.ඒ.

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ෙඹුේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නාඋල

798 508 බණ්ඩාරනායක එච්.එම්.ඩබ්.ඩී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - නාඋල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ෙඹුේල

799 17654 රබ්ගම් ඒ.එච්.එස.්

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රා රේශීය රේකම් කාර්යාලය-

රුවන්වැේල

800 11945 රරණ්පුර ආර්.ඒ.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්යිංශය

ප්රා රේශීය රේකම් 

කාර්යාලය-රුවන්වැේල

සීත්ාවක ප්රාරේශිය  රේකම් 

කාර්යාලය

801 30190 මධුශ්රියා එච්.ඩී.ඩී ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ිංශය

සීත්ාවක ප්රාරේශිය  

රේකම් කාර්යාලය ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව
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802 42358 සේවා බී.එම්.බී. ආයුර්රව්ෙ රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරිරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

803 36500 ලාසරස් ටී.

පුේගලයින් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

804 32937 නිසිංසලා එච්.එම්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,උඩුබේොව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,නාරම්මල

805 7245 මරවන්කා එම්.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය,නාරම්මල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය බටහිර

806 12953 පියරසෝම එේ.එම්.එස.්

පුේගලයන් ලියාපදිිංචි කිරීරම් 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

කුලියාපිටිය බටහිර

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

උඩුබේොව

807 Absorb/6458 ෙමයන්ති පී.ජී.ආර්.

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

808 12023 නන්ෙසරි එච්.ඩී.ඩී. විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු 

කිරීරම් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

809 Absorb/05680 කවිරසේකර රක්.එම්.එම්.එස.්බී.

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන රසේවා 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය 

රමොණරාගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රමොණරාගල

810 4603 කුමාර රක්.එම්.ඩී.රේ. විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

රමොණරාගල

රගොවිජන රසේවා දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය රමොණරාගල

811 28574 ඉසුරුලත්ා  ඩබ්. වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය

වැවිලි කර්මාන්ත් 

අමාත්ාිංශය 

කුරුණෑගල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

වීරඹුරගෙර

812 34237 බන්නැහැක බී.එම්.වී.පී.එම්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - වීරඹුරගෙර

වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්ාිංශය 

කුරුණෑගල
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813 27755 අරබ්වික්රම එන්.බී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය- මාත්ර

රාජ පරිපාලන ,කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය

814 39442 ගුණරසේකර ජි.රක්

රාජ පරිපාලන ,කළමණාකරණ 

සහ නිතීය හා සාමය පිළිබෙ 

අමාත්ාිංශය

රාජ පරිපාලන 

අිංශය(විමර්ශන හා 

රමරහයුම්)

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය- 

මාත්ර

815 A/44945 රපරර්රා එම්.එස් විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය ජාතික රුධිර මධස්ථානය

816 31302 පතිරණ ඒ.එච්.ජී.

රසෞඛ, රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ජාතික රුධිර 

මධසථ්ානය විශ්රාම වැටුප් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

817 29491 රණසිංහ ආර්.ඒ.එම්.එස.් කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය

මහව ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

අපනයක කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව - කුරුණෑගල

818 22969 ගුණවර්ධන ඩී.එස.්එන්.රක්.ඒ.

අපනයන කෘෂිකර්ම 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

අපනයක කෘෂිකර්ම 

රෙපා.-කුරුණෑගල ශික්ෂණ රරෝහල - අනුරාධපුර

819 39581 එරන්දි ඊ.ඒ.ඒ.

රසෞඛ,රපෝෂණ සහ රේශීය 

වවෙ අමාත්ාිංශය

ශික්ෂණ රරෝහල - 

අනුරාධපුර

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය - 

පුත්ත්ලම

820 28594 ජයබාහු රේ.එම්.ජී.එන්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය - පුත්ත්ලම

රගොවිජන සිංවර්ධන දිස්ත්රික් 

කාර්යාලය -පුත්ත්ලම

821 29486 බාලසූරිය බී.එේ.ඊ.එස.්

රගොවිජන සිංවර්ධන 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

රගොවිජන සිංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය- 

පුත්ත්ලම

මහව ප්රාරේශිය රේකම් 

කාර්යාලය

822 Absorb/5127 නවනීෙන් එස්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

තිරුක්රකෝවිේ

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

නවිෙන්රව්ලි - කේමුරණ්

823 36598 හෆීර් එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

නවිෙන්රව්ලි - 

කේමුරණ්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

සමන්තුරර්

824 40471 කුමුෙොස් එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - සමන්තුරර්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

තිරුක්රකෝවිේ
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825 Absorb/3423 හපුත්න්ත්රි එච්.ආර්.යූ. අධාපන අමාත්ාිංශය

ක/ත්ක්ෂිලාමධ 

විොලය,රහොරණ මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය - රහොරණ

826 Absorb/2090 ජයතුිංග ආර්.ආර්.

අධිකරණ හා බන්ධනාගාර 

ප්රතිසිංස්කරණ අමාත්ාිංශය

මරහේස්ත්රාත් අධිකරණය 

- රහොරණ

ක/ත්ක්ෂිලාමධ 

විොලය,රහොරණ

827 40937 රජයරූබන් එස්. අධාපන අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

රචන්කලඩි

828 36428 ප්රදීපන් වයි. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - රචන්කලඩි

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

සයින්ෙමරුදු

829 32443 නදීරා ඒ.ඩබ්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - 

සයින්ෙමරුදු

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

සමන්තුරර්

830 32484 කවිත්ා පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - සමන්තුරර්

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

උහන

831 6847 මේකාන්ති එච්.එම්.එස.් ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - උහන අධාපන අමාත්ාිංශය

832 1946 චම්පිකා ආර්.එස.්පී.ආර්. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය  

අම්බලන්රත්ොට

දිස්ත්රික් රේකම් කාර්යාලය 

හම්බන්රත්ොට

833 1512 ශ්රීමාලි රක්.ඒ.පී. ස්වරේශ කටයුතු අමාත්ාිංශය

දිස්ත්රික් රේකම් 

කාර්යාලය 

හම්බන්රත්ොට

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

කටුවන

834 8256 ප්රියමාේ වී.පී.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ අමාත්ාිංශය

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - කටුවන

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග ඉිංජිරන්රු 

කාර්යාලය වීරකැටිය

835 30371 ෙලුවත්ත් එන්.එස් වාරිමාර්ග රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිරන්රු කාර්යාලය 

වීරකැටිය

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය - 

ත්ිංගේල

836 1585 විරේසිංහ එස.්යූ

රරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 

රෙපාර්ත්රම්න්තුව

ප්රාරේශීය රේකම් 

කාර්යාලය - ත්ිංගේල

ප්රාරේශීය රේකම් කාර්යාලය  

අම්බලන්රත්ොට
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837 9342 මදුරප්රපරුම එම්.ඒ.ඩී.එස.්

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා ක්රීඩා 

අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

838 40765 තිලිංගනී  එච්.ජී.ආර්. විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය

පළාත් සභා,පළාත් පාලන හා 

ක්රීඩා අමාත්ාිංශය

839  A/44596 ජයසිංහ රක්. කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය ප්රධාන කාර්යාලය විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව

840 21440 රකෞෂලා එම්.ආර්. විරේශ සම්පත් රෙපාර්ත්රම්න්තුව ප්රධාන කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්ාිංශය
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