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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයකක.ඩ. කරණකකසසන0245401

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඒ.ඒ. චමනද ශකනත කමකර0371492

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයකක. ඒ. චනදතලක0077103

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03IIපනතයඒ.එල. රල ජත0254224

දසසතක කමකර කකරයකලය-කරණණගල කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයඑම.ඒ. ජයවරධන0074055

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

දසසතක කමකර කකරයකලය - කරණණගලIIපනතයඑච.ඒ.ජ. සමරසලහ0105246
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

IIපනතයඩබලව.ඒ.ප. කපකරරක0263707

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයබ.ජ.ඩ. කපකරරක0390218

දසක වන නළධකර කකරයකලය-බදලල මෆණම හක සතයමගත කරකම ආයතනය - 

දයතලකව

III පනතයඩබලව.ඒ. කමල0179459

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-නවරඑළය

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

නවරඑළය

I පනතයබ.එච.ඒ. සරකසසන02391510

මෆණම හක සතයමගත කරකම 

ආයතනය-දයතලකව

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

නවරඑළය

III පනතයඩබලව.එම.එන. වකජසලහ02971311

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-නවරඑළය දසක වන නළධකර කකරයකලය - බදලලIII පනතයකක.ඒ.ය.ඒ. කකකඩතවකක07273112

බදකදගම පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-බදකදගම

මදල  අමකතතකලශයIIපනතයඑම. කක. කඡ. පයනත00841513

පකරලකමනත කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

බදකදගම පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය - බදකදගම

I පනතයය.කජ. කලසර03629414

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

පකරලකමනත කටයත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයය.ට. වරසලහ03705715
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක කමකර කකරයකලය-තකණකමලය පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

කනතකල

I පනතයඩබ. එම. ජයවරධන00712116

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-කනතකල දසසතක කමකර කකරයකලය - තකණකමලයIII පනතයඒ. ආර. මතබණඩක01529017

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - උකකවලI පනතයකක.ඒ.ප.ජ. බණඩකර00257918

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උකකවල පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකතකලIIපනතයඩ.ජ.එම. කපකරරක00660519

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කගකඩනෆගල  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑන.එසස.ආර.එසස. නකනකයකකකර01653520

කගකඩනෆගල 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලI පනතයකක.එම. වකජදකස03012621

බජ සහතක කරම හක පෆලණට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය-කපරකකදණය

කපරකකදණය ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

කපරකකදණය

I පනතයඩබලව. ජ. උපකල03011822

කපරකකදණය ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-කපරකකදණය

බජ සහතක කරම හක පෆලණට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය - කපරකකදණය

III පනතයඑසස. ජයසලන03756823

කකෂකරම අමකතතකලශය-බතතරමලල මදල  අමකතතකලශයI පනතයඑම.ඩ. තලකරතන03908024
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑසස.ඩ. පයනත04779025

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඑච.ඩ.කක.ප. හපතනත05950426

අනතර පළකත කකෂ අධ තකෂ  

කකරයකලය-හමබනකතකට

උඩවලව ඇතඅතර කසවන - උඩවලවIIපනතයට. වතකරණ00966327

උඩවලව ඇතඅතර කසවන-උඩවලව අනතර පළකත කකෂ අධ තකෂ  කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයඩ.ජ.ට.ප. වකමරතන02038828

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

පළකත සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය - 

කකකළඹ 02

III පනතයජ.ව.ප. රතනවර00397329

පළකත සභක හක පළකත පකලන 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 02

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයය.එල.ඩ.ආර. කපසමලකල01129430

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I පනතයඑච. එල. පතමසර01637431

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයඑම. සරපකල03992032

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-වරකෆටය පකකදශය කලකම කකරයකලය - කටවකනIII පනතයඩබලව.ඒ. කසමමපකල00937033
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කටවකන වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - වරකෆටයI පනතයඒ.කක. කපසමරතන04779934

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-වෆලලවකය පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

තණමලවල

III පනතයප.කක.ඩබලව අජත ශකනත03087735

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-තණමලවල

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

වෆලලවකය

IIපනතයආර.එම. කපසමදකස03448436

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මෆදගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - බබලIIපනතයඩ.එම.ජ.ඒ. බණඩකර03465237

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බබල පකකදශය කලකම කකරයකලය - මෆදගමI පනතයඩබලව. එම. අමරජව බණඩක04320338

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනනයක පකකදශය කලකම කකරයකලය - කචචකවලI පනතයඒ.ආර.ඒ. රසඩ02966939

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කචචකවල පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනනයකIII පනතයඒ.එච.එම. රසන03176940

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයඑල.එසස. වකමතලක01687941

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අමබලනකතකට ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඩ. නකනකයකකකර02238842
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ජකතක ශෂතභට බලකක 

මලසසථකනය-තසසසමහකරකම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

අමබලනකතකට

III පනතයබ.ඩබ.එන.ජ.  කපසමරතන05469743

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය - 

තසසසමහකරකම

III පනතයඑසස.ඒ.එසස. සමපත06435044

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

IIපනතයඩ. ඒ. ඩ. ජයසලහ03734845

කරමකනත හක වකණජ කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

IIපනතයකජ. කනඩමබ03964546

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කරමකනත හක වකණජ කටයත අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 03

I පනතයඑම. එසස. ගණරතන04780747

අධකරණ අමකතතකලශය-කකකළඹ 12 කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I පනතයජ.ඒ. රනජන02252248

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධකරණ අමකතතකලශය - කකකළඹ 12I පනතයඑල.ප.ස.ප.කක. සරවරධන03352149

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන පකකශන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයකක.ඩ.ආර. කසමමපකල00621050

අධතකපන පකකශන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයකක.බ. කසසනකරතන03331451
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ජකතක කභභතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඒ. ඩ. ඒ. කරමහන03931252

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ජකතක කභභතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයආර.එල. පරසස06294953

ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කකරයකලය-ගකලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතරIIපනතයඩ. ජ. බනදල03631654

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතර ඉඩම හමකම නරවල කරකම කකරයකලය - 

ගකලල

IIපනතයඒ.ප. සසටවන04566055

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-ඇලපකත රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය - 

රතනපර

III පනතයආර.ජ. ධනරතන00565656

රබර සලවරධන පකකදශය 

කකරයකලය-රතනපර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

ඇලපකත

III පනතයඑසස.ඒ.ආර. පයනත04004257

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලI පනතයකක. ඩබ. ඥකණවමල00887358

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.කක. කගභතමසර02644359

ඛනජ කතල සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයඩ.බ.එසස. ඒකනකයක02793260
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඛනජ කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 07

III පනතය කක.ජ. ව   කජබකහ04110961

ශ ලලකක මනනකදමර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම හමකම නරවල කරකම කකරයකලය - 

මරගම

I පනතයඑල.ඒ.ය.ඩ. ලයනකරචච01630062

දසසතක සලඛතක කලඛන අලශය-ගමපහ මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයට. කගකඩගමව03630363

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I පනතයඒ .ඒන කපකරරක03897364

ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කකරයකලය-මරගම

දසසතක සලඛතක කලඛන අලශය - ගමපහIII පනතයඒ.බ.කක.ජ.අය. අකබවකම03900865

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-කකකතමකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩපළකතI පනතයඑච. ඒ. චනදකසසන00736866

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩපළකත සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

III පනතයආර.ජ.ඒ.ඒ. ජයවරධන03636867

සහකකර අධතකෂ වනජව 

කකරයකලය,-නවරඑළය

කකතම සලචන මධතසසථකනය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයඑච.ජ. සනල හතරසලහ03664668

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

සහකකර අධතකෂ වනජව කකරයකලය, - 

නවරඑළය

III පනතයට.ජ.එන.එම.ආර. සරලජන05399369

කකතම සලචන 

මධතසසථකනය-කපකකළකනනරව

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

III පනතයඑම.බ. යකපක05825070
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

කකකතමකල

III පනතයප.ආර.එසස.ජ. සලවක06245971

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සමථ මණඩල කකකමෂන සභකව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑල. ඩ. ඒ. කරමහණ01028072

සමථ මණඩල කකකමෂන 

සභකව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.ප. ජගත කහසමනත02477873

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

IIපනතයඊ. ඒ. කජ. එල. ස. සනල00912074

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයකජ.කක.ප. ගණකසසකර03634175

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයකක.ඒ.ඒ.ප. කකකතලකවල02151776

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච. ඊ. එම. ඩ. එන. බණඩකර03702977

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-බදකදගම බදකදගම පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය - බදකදගම

III පනතයජ.එච.කක. ආරයදකස00878178

බදකදගම පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-බදකදගම

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

බදකදගම

III පනතයඩ.ජ.ඒ. ධමමක03874379
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

කපරකකදණය

III පනතයඑන.ඩබ.ඒ.බ.එසස.එසස.එච. මහඳ 

කලසරය
00922080

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-කපරකකදණය

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කණඩසකකල

IIපනතයඑසස.ඒ.ඩබලව පයකදරවලශ04780381

කකරමක වදහල-මකතර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - මකතරIIපනතයඩ.ප.කක. කමතතකනනද03781582

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-මකතර කකරමක වදහල - මකතරIII පනතයස. වතකන03866583

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කරමකනත හක වකණජ කටයත අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 03

III පනතයඑච. කක. චනදකසමම00561984

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඑන.ප.ජ. දයකනනද00820085

කරමකනත හක වකණජ කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIIපනතයජ. ට. සමනසර03683686

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

IIපනතයඩ.කක.එසස. ජයලත00646687

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඩබ .එම. එම. පතමසර00935488
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කකෂකරම අමකතතකලශය-බතතරමලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබලව. ඒ. ඩ. ආර. වරකකකකඩ00443289

කගකඩනෆගල 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඩබ.ජ.එච.ඒ. කමද යකපක06731990

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකඩනෆගල  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.එම.ඒ. කසකනවරතන07409391

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

වකදශ රකයක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයකක.ජ. ද සලවක00941592
සසථකන මකරව 2019/05/13 

දන සට කයකතමක කව.

වකදශ රකයක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයඩබ.ප.ප. වරකකකකඩ02327693
සසථකන මකරව 2019/05/13 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-රතනපර පකකදශය කලකම කකරයකලය - නවතගලI පනතයප. ව. එසස. පෂසපකමකර01682794

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවතගල පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

රතනපර

III පනතයඑච.ඒ.ඒ. රකජපකෂ06093095

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයප.ආර.එන. රලගන00722896

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

I පනතයඑල. එච. එම. එසස. කක. කහසරත01152797
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආරචචකටටව පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

වනකතවලලව

III පනතයඩබ.එසස.එන. පනකනද00305898

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වනකතවලලව පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

ආරචචකටටව

IIපනතයඒ.ඒ.ඩ.එෆස. පනකනද00814399

කවරළ සලරකෂණ පකකදශය 

කකරයකලය-මගමව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකතතනඩයIIපනතයඒ.එම.වය.එසස. කමකර010653100

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකතතනඩය කවරළ සලරකෂණ පකකදශය කකරයකලය - 

මගමව

I පනතයඑම.එම.ය. පෂසපකමකර049594101

කරජසසටකර ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කකකකබයගකන

IIපනතයඩබලව. සසල ශකනත006144102

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-කකකකබයගකන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ආනමඩවIIපනතයඑම.ඩ. ඉලලගරතන030897103

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආනමඩව පකකදශය කලකම කකරයකලය - ජකඇලIII පනතයඑච.ප. ගතතසසස039908104

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ජකඇල කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑම.ඒ.ප.ඩ. සමරකසසකර058491105

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 වකදශ රකයක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඑසස.ප.ඒ.අය. සලවක036505106
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වකදශ රකයක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයප.ඩ. ශකනතකමකර045636107

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තඹතකතගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - රකජකලගනයI පනතයඑන.ඒ.එන. ජගත007708108

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රකජකලගනය පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

තඹතකතගම

III පනතයඩබලව.කක.ඒ. පෂසප කමකර015207109

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කකරයකලය-කළතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

බදරලය/පකලනදනවර

IIපනතයඩබ.ඩ.ට. කහසමනත021734110

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-බදරලය/පකලනදනවර

දසසතක අපනයන කකෂකරම කකරයකලය - 

කළතර

IIපනතයප.කක. චනද         කසමම024736111

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-සමනතකරය

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ කකරයකලය - 

අමපකර

IIපනතයඒ.ඒ.ඒ. ශකනත බණඩක019901112

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ 

කකරයකලය-අමපකර

දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකරIII පනතයඩබලව.ඩ.බ. වකමසර049525113

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

සමනතකරය

III පනතයඑසස.ආර.කක. වමලකසසන059151114

බදධශකසන අමකතතකලශය,-කකකළඹ 07 කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

IIපනතයට.ඩ.ස. කරණකරතන004790115
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බයගමIII පනතයඑසස.ප. බකලසරය004816116

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බයගම බදධශකසන අමකතතකලශය, - කකකළඹ 07III පනතයකක.එච. චමනද058974117

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

දසසතක කලකම කකරයකලය - කමකනරකගලIIපනතයකක.ට.එසස.ජ. කස කනවරතන009388118

දසසතක කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයකක.එම.එසස. කපසමරතන033554119

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඩබලව. ඒ. ඉනදසර007726120

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

III පනතයකජ.ඒ.එල. අමරසර029799121

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.එම.ප.ඩබ. උපලකදනය036338122

වකදශ රකයක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයජ.ඩබ.එසස.ප. සරනකත004236123

තෆපෆල, තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක 

කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබ.එන. කමකර009400124
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 තෆපෆල, තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක 

කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

III පනතයආර.ඒ.ව.ආර. රපසලහ026888125

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ රකයක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයට.එම.ඒ.ඩ. කතනනකකමන030176126

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-අඩඩකලචකචනය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඉරකකකමමI පනතයඒ.එච.එම. මනසර011525127

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඉරකකකමම පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

අඩඩකලචකචනය

IIපනතයඒ. කමකකහකමඩ තමබ016784128

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-කණගලල දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - කණගලලIII පනතයඑම. ගණකසසකර035008129

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කණගලල අඩව වන නළධකර කකරයකලය - කණගලලIIපනතයඑසස.එන. කරමහත කමකර045536130

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මතගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - අගලවතතIII පනතයඑම. ආනනද රතනවර030227131

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අගලවතත පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මතගමI පනතයබ.ඒ.ඒ.ප. අකබවරධන035988132

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

III පනතයආර.ඒ.එච.එම. වසනත කහසරත 

අකබරතන
038644133
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයප.ඩ.ආර පකදකක040084134

ජකතක කභභතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ. 

කරණකරතන
028879135

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක කභභතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඑම.එම.එන. ගණකසසකර058952136

ජකතක කභභතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑසස. ස. එන. කපසමතලක008881137

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක කභභතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයට.එම. අල037489138

දසසතක කමසමපකදන අලශය-මඩකලපව කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

මඩකලපව

III පනතයකක. තලකරකජක030171139

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-මඩකලපව

දසසතක කමසමපකදන අලශය - මඩකලපවIII පනතයකක. බකල058098140

සසවකභකවක සමපත කළමණකකරන 

මධතසසථකනය-මහනවර

දසසතක සමකදධ අධතකෂ කකරයකලය - 

කණගලල

I පනතයකක.එම.ආර.ඩබ.කක. කහසරත008650141

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කණගලල දසසතක කලකම කකරයකලය - කණගලලIII පනතයප.ජ.එන.ප. රකජපකෂ009599142
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක සමකදධ අධතකෂ 

කකරයකලය-කණගලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - කණගලලI පනතයප.ජ.ඩබ.ඩ. කපකලවතත023316143

දසසතක කලකම කකරයකලය-කණගලල සසවකභකවක සමපත කළමණකකරන 

මධතසසථකනය - මහනවර

III පනතයප.ජ.ආර.කජ.ප. බලඩකර029870144

රජකය කරමකනත ශකලකව-කකකකලකනනකව වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයආර.එසස.ඩ.ස. රකජපකෂ005648145

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 රජකය කරමකනත ශකලකව - කකකකලකනනකවIIපනතයඒ.එම.එම. රසසව009189146

වකරයකපකල ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

පකකදශය කකරයකලය-වකරයකපකල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කරණණගල

III පනතයප.එච.එසස. ජයතලක038772147

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කරණණගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකවතගමIIපනතයඩ.ප.එම.එන සසර කමකර039213148

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකවතගම වකරයකපකල ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

පකකදශය කකරයකලය - වකරයකපකල

IIපනතයඑච.ඒ.ඩ. කහටටආරචච039289149

දසසතක කමකර කකරයකලය-අනරකධපර පකකදශය පරකවදතක කකරයකලය - අනරකධපරIIපනතයඒ.එසස. ආරයසලහ031371150

පකකදශය පරකවදතක කකරයකලය-අනරකධපර දසසතක කමකර කකරයකලය - අනරකධපරIII පනතයඩබ.එම.ඒ. සලඝදකස053498151
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර කකරයකලය 

- මහනවර

III පනතයඑච.එල.ආර.ඩ. චනදසර005549152

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කකරයකලය-මහනවර

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

III පනතයකක.ඩබලව.ආර.ඒ. ගණකසසන019848153

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකකලකනන නකයකතව සලවරධන ජකතක මධතසසථකනය - 

ඇඹලපටය

IIපනතයඩබ.එච.එසස. වමලසර009161154

නකයකතව සලවරධන ජකතක 

මධතසසථකනය-ඇඹලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කකකකලකනන

III පනතයප. ගණපකල029586155

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතකතකට පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මකතකලIIපනතයඩබලව.එම.ඩ.එසස. වරසලහ004389156

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතකතකටIIපනතයඑන.එච.එම.එන.කක. 

නකරමපනකව
046510157

දසසතක කලකම කකරයකලය-වවනයක දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - වවනයකIII පනතයඑසස. තරකචලවම030151158

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-වවනයක දසසතක කලකම කකරයකලය - වවනයකIII පනතයප.එම. ප. බණඩකර030986159

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මකතර දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතරIII පනතයඊ.එල.කක.කජ. එදරසරය033407160
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතර දසක වන නළධකර කකරයකලය - මකතරIII පනතයප.එච. සමපත040058161

වයළ කලකපය උදභද 

උදතකනය-හමබනකතකට

වනජව සහකකර අධතකෂ (නෆකගනහර) 

කකරයකලය - අමපකර

III පනතයකක.ප. කරමහණ පෂසප තරලග029704162

වනජව සහකකර අධතකෂ (නෆකගනහර) 

කකරයකලය-අමපකර

වයළ කලකපය උදභද උදතකනය - 

හමබනකතකට

III පනතයඑසස.එච. නශකනත068693163

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කළතර ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑච.ඩබ.ස.කක. අකබවකම002404164

ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

දසක වන නළධකර කකරයකලය - කළතරIII පනතයස.කක. වරකසසකර039027165

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-හකරසසපතතව

දසක වන නළධකර කකරයකලය - මහනවරIIපනතයඩබලව.ප. වනගසරය027120166

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මහනවර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

හකරසසපතතව

I පනතයඩ.ආර. කසකනවරතන බණඩක045669167

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-හමබනකතකට

පකකදශය  මනනකදමර කකරයකලය - 

වරකෆටය

III පනතයඑච.කක. සනල008926168

පකකදශය  මනනකදමර කකරයකලය-වරකෆටය කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයස. ජකකගකඩ036986169
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ජකතක පතපතත හක ආරථක කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඩ. එම. ධරමපය031337170

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 ජකතක පතපතත හක ආරථක කටයත 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

III පනතයකක.අය. බමණආරචච041028171

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-කවඩලල පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

හඟරකකගකඩ

III පනතයප.ජ.ආර.ප. වත  කතකගදර056172172

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-හඟරකකගකඩ

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - කවඩලලIII පනතයආර.එම.එන.ය.කක. රතනකයක062778173

දසසතක කලකම කකරයකලය-කපකකළකනනරව රජකය බජ කගකවපල - කපකකළකනනරවIII පනතයඑල.කක.ජ ජයවරධන030780174

රජකය බජ කගකවපල-කපකකළකනනරව දසසතක කලකම කකරයකලය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයජ. උකදශස චමනද030792175

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

IIපනතයකක.ඒ.කක. චනදන041782176

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05III පනතයආර.එන. රතනකයක072010177

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තලකව කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

අනරකධපර

III පනතයඑච.ප. තලකරතන017047178
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තලකවIII පනතයකජ.එම.ව.ප. කකකඩතවකක058291179

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-දඹලල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - දඹලලIII පනතයඒසස.කක. කකකළඹකගදර037823180

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-දඹලල පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - දඹලලIII පනතයඑච. කලආරචච039251181

පළතර කභමග පරකයෂණ හක සලවරධන 

මධතසසථකනය-කහකරණ

ආහකර කකකමසකරසස  කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයඩබලව. ට. ආර. වතකනකග037146182

ආහකර කකකමසකරසස  

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

පළතර කභමග පරකයෂණ හක සලවරධන 

මධතසසථකනය - කහකරණ

III පනතයඑච.එසස.ආර. කපකරරක038468183

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-කපරකකදණය

කරමකනත හක වකණජ කටයත අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 03

III පනතයබ.ප.එන කරණකරතන037607184

කරමකනත හක වකණජ කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

කපරකකදණය

III පනතයආර.ආර.කජ.එම.ප. කමකර038507185

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කරණණගල ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

කරණණගල

III පනතයඑසස. එම. ඩබලව. සබසලහ017237186

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-කරණණගල

දසක වන නළධකර කකරයකලය - කරණණගලIII පනතයබ.ඒ.කක.ය.ස.ප කමකර040384187
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 රජකය කරමකනත ශකලකව - කකකකලකනනකවIII පනතයඑසස.ඒ.ඒ.කජ. කපකරරක037230188

රජකය කරමකනත ශකලකව-කකකකලකනනකව වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඩබලව.ජ. රලජන039913189

පශ වමරශන මධතසසථකනය-නවරඑළය දසසතක කලකම කකරයකලය - නවරඑළයIII පනතයකක.ට.ආර. බණඩකර056949190

දසසතක කලකම කකරයකලය-නවරඑළය පශ වමරශන මධතසසථකනය - නවරඑළයIII පනතයඑම.ආර. කසසනකරතන068285191

දසසතක ධවර කකරයකලය-මකතර දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතරIIපනතයඒ. කසසනකනකයක010241192

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතර දසසතක ධවර කකරයකලය - මකතරIII පනතයඩබ. ඩ. ට. එසස. කමකර038673193

පලතසපර ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-කපකකළකනනරව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලකගලIII පනතයජ.ආර. කලරතන009982194

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලකගල පලතසපර ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

කපකකළකනනරව

I පනතයඩබලව.එම. අකබකසසකර බනඩක030915195

කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථකනය-කතලජජවල

පශ වමරශන මධතසසථකනය - මකතරIII පනතයඒ.බ.එල.කජ. පයනත036160196
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

පශ වමරශන මධතසසථකනය-මකතර කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථකනය - 

කතලජජවල

III පනතයට.ඩබලව. කපමසර038013197

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-බබල පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - බබලIII පනතයආර.එම. ධරමකසසන009992198

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-බබල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - බබලIII පනතයප.එච. රවන ධරමපය බණඩකර057094199

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

රපවකහන ගවනවදල කගකව කසසවකව - 

නකරකකහනපට

III පනතයවය.එම.ආර.බ. කසනවරතන057820200

රපවකහන ගවනවදල කගකව 

කසසවකව-නකරකකහනපට

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

III පනතයඑච.ව.කජ.එච. කමකර065692201

ජකතක කභභතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහමමකගම

III පනතයඑච. එම. ගමකග054394202

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහමමකගම

ජකතක කභභතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඑම.ප.ඒ. වරසලහ058771203

වන වදතක පරකයෂණ 

මධතසසථකනය-කරණණගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකසසකපකතIIපනතයප.එම.එන. පතරකජ007068204

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකසසකපකත වන වදතක පරකයෂණ මධතසසථකනය - 

කරණණගල

III පනතයඑල.ආර.ඩ. බලඩකර060405205
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසක වන නළධකර කකරයකලය-රතනපර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - රතනපරIII පනතයප.ට.ඩ ජයසරය029726206

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-රතනපර දසක වන නළධකර කකරයකලය - රතනපරIII පනතයඑසස.එම.ඩ.ඒ.ට.කක. කලකසසකර053222207

දසක වන නළධකර කකරයකලය-රතනපර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

ඇලපකත

III පනතයඑච.ජ.ඒ.කක. කබමධපකල058612208

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-ඇලපකත දසක වන නළධකර කකරයකලය - රතනපරIII පනතයඑන.ප.ඩ.ඒ.ඒ. කමකර058659209

වන සලරකෂණ 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඩ.එම. පනකනද058874210

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයජ. චමනද065424211

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-අනරකධපර

අනතර පළකත නකයමජත කකෂකරම 

අධ තකෂ  කකරයකලය - අනරකධපර

III පනතයඩ.එම. කපසමරතනබණඩක057796212

අනතර පළකත නකයමජත කකෂකරම අධ තකෂ  

කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

අනරකධපර

III පනතයඑම.ඩබ.ජ. ජවන කමකර අතරලය063843213

පරකවදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයප.ස. වකජසලහ037036214
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ශ ලලකක මනනකදමර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පරකවදතක කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයආර.ඒ.ආර. රණසලහ071911215

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වලපකන කකරමක වදතකලය - නවරඑළයIIපනතයට.ඩබ. පඤසඤකකසසන009466216

කකරමක වදතකලය-නවරඑළය පකකදශය කලකම කකරයකලය - වලපකනIII පනතයඑච.ප. බණඩකර074058217

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-ගලගමව වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

නකවෆරටය

III පනතයකජ.ඒ.ඒ. ජයරතන054457218

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-නකවෆරටය පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

ගලගමව

III පනතයබ.ඒ.ඒ.කජ. රකජපකෂ056188219

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

IIපනතයකජ. කපසමදකස009442220

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයකක.ජ.ආර.එසස. බණඩකර058786221

දසක වන නළධකර කකරයකලය-හමබනකතකට දසසතක කමසමපකදන අලශය - හමබනකතකටIII පනතයඒ.එච.ප ඇකලකසෆනඩර029588222

දසසතක කමසමපකදන අලශය-හමබනකතකට ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය - වෆලගමIII පනතයඩ. සනල039126223
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය-වෆලගම දසක වන නළධකර කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයඑච.ජ.ඒ. කමකර059344224

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-අනරකධපර කගකවපල යකනතක අභතකස මධතසසථකනය - 

අනරකධපර

III පනතයකජ.එම.එන.ස. අමරසලහ041066225

කගකවපල යකනතක අභතකස 

මධතසසථකනය-අනරකධපර

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

අනරකධපර

III පනතයඑච.එම.ඩ.ඩ. කහසරත059171226

ශ ලලකක මනනකදමර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකරටවIII පනතයඩබ.ඩබ.එන.ප. කමනඩසස033406227

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතමලකන නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

III පනතයඩබ.එම.ස. කකකතලකවල034497228

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකරටව පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතමලකනIII පනතයප.ඊ.එසස. පනකනද039001229

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඑච.ඩ.එන. කපසමතලක058787230

රජකය රස පරකෂක 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයප.බ. වජත නකමල031192231

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

රජකය රස පරකෂක කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.එසස. අතකකමරල063641232
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ධවර හක ජලජ සමපත 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයඑසස.ආර.ප.ප.එම කසකනවරතන030389233

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඑල.ප.කක. සමනත063427234

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ය. කහසමනත035971235

ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 10

III පනතයබ.එම.ප.ආර. බලඩකර064549236

පකකදශය පරකවදතක කකරයකලය-බදලල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - බදලලIII පනතයට එම ඩබ ගණතලක038931237

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-බදලල පකකදශය පරකවදතක කකරයකලය - බදලලIII පනතයස.එසස.එම. දසකනකයක068452238

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහයලගනය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

මකපකකඩවෆව

I පනතයඩ.එම.ඒ. දසකනකයක007437239

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-මකපකකඩවෆව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහයලගනයIII පනතයආර.එම.ට.එසස.කක. රතනකයක071400240

කරජසසටකර ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතමලකනIII පනතයඑච.ඩබ.ප. කමකර033222241
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතමලකන කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑච. එම. ඒ. වකමරතන036837242

ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය-මකතර දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතරIII පනතයඩ.ප.බ.ස.කක. ද සලවක039569243

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතර ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය - මකතරIII පනතයඑසස.ස. ජයසලහ058575244

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මකතරI පනතයප.කක.එසස. ජයලත031075245

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මකතර දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතරIII පනතයජ.ව.ප. ශකනත038477246

ආයරකවද කදපකරතකමනතව-මහරගම ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

IIපනතයකක.කක. සලජව සසනත026877247

ශ ලලකක මනනකදමර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආයරකවද කදපකරතකමනතව - මහරගමIII පනතයඩ. දසකනකයක033419248

ජකතක ශෂතභට බලකක 

මලසසථකනය-කණගලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - කණගලලIII පනතයප.එම.ප. වරකකමන030641249

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගලගමව ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය - 

කණගලල

III පනතයඩ.එම.බ.එම.කක. දසකනකයක037563250
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කණගලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගලගමවIII පනතයය.එන.ප. කපකරරක039932251

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහමමකගම

III පනතයඩබ.ඒ.එල. වසනත කමකර022794252

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහමමකගම

වදල සලකදශ හක ඩජටල යටතල පහසකම 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

III පනතයආර.එල ඩ.ආර. රතනකයක039408253

වදල සලකදශ හක ඩජටල යටතල පහසකම 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයආර.ප.ප. අරණ ශකනත063519254

ජකතක කලඛනකරකෂක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ආහකර කදපකරතකමනත දසක ධකනතකගකරය - 

කවයනකගකඩ

IIපනතයඑච.ඒ.ආර.අය. කහටටආරචච039223255

ආහකර කදපකරතකමනත දසක 

ධකනතකගකරය-කවයනකගකඩ

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයඑච.ආර. ආරයරතන058589256

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වදල සලකදශ හක ඩජටල යටතල පහසකම 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

IIපනතයඑච.ඒ.ඒ. කමකරසර011004257

වදල සලකදශ හක ඩජටල යටතල පහසකම 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයය.ඒ.ආර. කපසමලකල039152258

දසසතක කරමකනතශකලක පරකෂක ඉලජකනර 

කකරයකලය-ගමපහ

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

ගමපහ

IIපනතයඒ. ඩ. ලයනල004999259
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-ගමපහ දසසතක කරමකනතශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය - ගමපහ

I පනතයඒ. එල. කක. කමකරතලග022004260

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-අගණකකකළපෆලෆසසස

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වරකෆටයIIපනතයඩබ.ඩබ. සගතදකස009473261

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වරකෆටය පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

අගණකකකළපෆලෆසසස

III පනතයකක.ව.ඒ. රතනපකල010984262

මෆණම හක සතයමගත කරකම 

ආයතනය-දයතලකව

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - බදලලIII පනතයකක.ප.කජ. කකකඩකකර039662263

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-බදලල කගකවපල යකනතක  පරකයෂණ 

මධතසසථකනය - මහඉලපපලලම

III පනතයවය.ජ.ය. පයශකනත063163264

කගකවපල යකනතක  පරකයෂණ 

මධතසසථකනය-මහඉලපපලලම

මෆණම හක සතයමගත කරකම ආයතනය - 

දයතලකව

III පනතයඩ. එම. කජ. ස. කක. බණඩකර064175265

දසසතක කලකම කකරයකලය-කරණණගල දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - 

කරණණගල

III පනතයඩබ.එම.ආර.බ. වරකකමන037842266

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කරණණගල දසසතක කලකම කකරයකලය - කරණණගලIIපනතයකක.ජ.එසස. කමකරසලහ045543267

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අලශය-අනරකධපර

අනරකධපර බලකක මලසසථකනය-රඹණව - 

රඹණව

III පනතයකක. එන. කක. සලජව009709268

Page 30 of 38



වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019
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නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක කලකම කකරයකලය-අනරකධපර දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අලශය - 

අනරකධපර

III පනතයඩබ.ඒ. කපමසලහ027683269

අනරකධපර බලකක මලසසථකනය-රඹණව-රඹණව දසසතක කලකම කකරයකලය - අනරකධපරIII පනතයඊ.එම.එසස. රකජපකෂ057816270

සගරය වනජව අඩව කකරයකලය-මකතකල පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - නකඋලIII පනතයඩ.එම.එසස.කක. බණඩකර034523271

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-නකඋල සගරය වනජව අඩව කකරයකලය - මකතකලIII පනතයඩ.ඩ.ආර.ඩ.ස. දසනකයක057073272

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-නකඋල අඩව වන නළධකර කකරයකලය - නකඋලIII පනතයආර.බ.එසස. රතනකමකර057120273

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-මහයලගනය

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

මකපකකඩවෆව

III පනතයජ.එච.ආර. ධරමකසසන054811274

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-මකපකකඩවෆව

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

මහයලගනය

III පනතයඑච.එම. වජතබණඩකර057411275

දසසතක කලකම කකරයකලය-කලකනකචච ව පරකයකෂණ මධතසසථකනය - යකපනයIII පනතයප. කරණකයකචලවන008710276

ව පරකයකෂණ මධතසසථකනය-යකපනය දසසතක කලකම කකරයකලය - කලකනකචචIII පනතයඒ. කජමසප අමලන065691277
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වලපතත ජකතක උදතකනය-පතතලම අනතර පළකත නකයමජත කකෂකරම 

අධ තකෂ  කකරයකලය - අනරකධපර

IIපනතයඑන.ඩ. රතනමලල059487278

අනතර පළකත නකයමජත කකෂකරම අධ තකෂ  

කකරයකලය-අනරකධපර

වලපතත ජකතක උදතකනය - පතතලමIII පනතයඅර.ඩ.ඩබ. ජයතලක063861279

උදතකන කභමග පරකයෂණ  හක සලවරධන 

ආයතනය-ගනකනමරව

වකරමකරග ජකතතනතර පහණ ආයතනය- 

කකකතමකල - කකකතමකල

IIපනතයඩබ.එම.කජ. උදයලකල016290280

වකරමකරග ජකතතනතර පහණ ආයතනය- 

කකකතමකල-කකකතමකල

උදතකන කභමග පරකයෂණ  හක සලවරධන 

ආයතනය - ගනකනමරව

III පනතයආර.එම.ස.කක. රතනකයක063463281

සබරගමව වකණජ හක කරමකනත 

මණඩලය-රතනපර

දසසතක කලකම කකරයකලය - රතනපරIIපනතයඊ.එම. ආනනද කරණක017797282

දසසතක කලකම කකරයකලය-රතනපර සබරගමව වකණජ හක කරමකනත මණඩලය 

- රතනපර

III පනතයඑම.එසස.එසස.එන. කමකර058497283

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

කමකණරකගල වනජව අඩව සලරකෂණ 

කකරයකලය - කමකනරකගල

III පනතයප. බ. එල. කතනනකකමන036407284

කමකණරකගල වනජව අඩව සලරකෂණ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයට.එම.කජ.කක.ආර. අතතනකයක065944285

පරකවදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

III පනතයකක. එසස. ය. කමකර039003286
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 පරකවදතක කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඑම.ඒ.ඩ.ප. පයදරශන059075287

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයඩබ.ජ. චමනද062475288

නකගරක සලවරධන, ජලසමපකදන හක 

ජලකපවහන අමකතතකලශය-නකවල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

III පනතයකජ. වනගකසසකර054917289

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 නකගරක සලවරධන, ජලසමපකදන හක 

ජලකපවහන අමකතතකලශය - නකවල

III පනතයඒ.එම.එම.ජ.කජ.ස. අතතනකයක062477290

කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

මනකප පකකදශය මනම කකරයකලය - 

මනකප

III පනතයඩබ. ඒ. එසස. ඩ. ජයසනදර007567291

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-අගණකකකළපෆලෆසසස

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIIපනතයඩබ. එච. ඉනදක අරණ කමකර007821292

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයබ.කක.එල. රලජත016431293

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මහනවර දසක වන නළධකර කකරයකලය - මහනවරIIපනතයආර.එම. සමනතලක039769294

දසසතක කමසමපකදන අලශය-මකතකල සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

III පනතයඒ.එන. කක. වඩ කග042077295

සතතව නෂසපකදන හක කසභඛත 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මහනවරIII පනතයඑම.ඩබලව.ප.කක. සලවක053710296
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

මනකප පකකදශය මනම කකරයකලය-මනකප දසසතක කමසමපකදන අලශය - මකතකලIII පනතයට.කක.ආර.එසස. සලවක057100297

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-රතනපර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

ඇඹලපටය

III පනතයඩ.ඩ. කහටටආරචච059936298

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-ඇඹලපටය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

අගණකකකළපෆලෆසසස

III පනතයඩබලව.ඒ.කක. ආරයදකස061115299

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මහනවර ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

රතනපර

III පනතයඒ.ඒ.එසස. ආරයදකස064415300

දසසතක ධවර කකරයකලය-ගකලල ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය - 

හකකඩව

IIපනතයකක. වය. සමනවරධන008514301

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-හමබනකතකට

මකෂ සහ කතල කභමග පරකයෂණ හක 

සලවරධන මධතසසථකනය - 

අගණකකකළපෆලෆසසස

I පනතයකජ.ප. කපසමසර016305302

ජකතක ශෂතභට බලකක 

මලසසථකනය-හකකඩව

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයප.එල. වකම033484303

මකෂ සහ කතල කභමග පරකයෂණ හක 

සලවරධන 

මධතසසථකනය-අගණකකකළපෆලෆසසස

දසසතක ධවර කකරයකලය - ගකලලIII පනතයආර. ගණකසසකර061946304

ධවර හක ජලජ සමපත 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

තෆපෆල, තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක 

කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

III පනතයඑසස.එම. උඩයකන030967305

තෆපෆල, තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක 

කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඑල.එල. කහසමනත කමකර067680306
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.එච.ස. වකජකසසකර029879307

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑම. අලගරසකම033331308

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනකචචයකගම අනරකධපර ගකලවලකපකල අලපකලන 

ඒකකය - අනරකධපර

IIපනතයආර කසසනකරතන018725309

අනරකධපර ගකලවලකපකල අලපකලන 

ඒකකය-අනරකධපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කනකචචයකගම

III පනතයඑම.අය.ට. ගණවරධන062474310

දසසතක කමකර කකරයකලය-කමකනරකගල උඩවලව ජකතක උදතකනය - උඩවලවIIපනතයඩබලව.එම.ප.කක වකමසලහ029521311

උඩවලව ජකතක උදතකනය-උඩවලව දසසතක කමකර කකරයකලය - කමකනරකගලIII පනතයඩ.එම.ප. කසසනකරතන067921312

සමනතකරය පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-සමනතකරය

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - අමපකරIIපනතයආර.ඩ. ගණතලක006608313

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-අමපකර සමනතකරය පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය - සමනතකරය

III පනතයජ.ව.එසස. පෂසප කමකර031184314

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයකජ.ඒ. ලක අමර කතසර කපකරරක015169315
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයඒ.එල.ආර. ගකමණ058490316

සමකගම කරජසසටකර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජකතක සහජවනය, සලවකද හක රකජත භකෂක 

අමකතතකලශය - රකජගරය

IIපනතයකක.අය.ජ. කකමසල007103317

ජකතක සහජවනය, සලවකද හක රකජත භකෂක 

අමකතතකලශය-රකජගරය

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඒ.එසස.ප. කමනඩසස063256318

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

I පනතයඑච. ප. ය. නයනකනනද009643319

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයකක.කක. ජයතසසස024280320

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

10

III පනතයඑම. කසසතරආරචච057815321

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

IIපනතයකක.ප.ඩ.ඒ. පයලකර006834322
සසථකන මකරව 2019/04/29 

දන සට කයකතමක කව.

ජකතක කලඛනකරකෂක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඒ.කක. උපකල023254323
සසථකන මකරව 2019/04/29 

දන සට කයකතමක කව.

වනදකරමලල පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-මඩකලපව

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කණඩසකකල

III පනතයඩ.ජ.එල. කසකනවරතන063527324
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

දසසතක කලකම කකරයකලය-නවරඑළය වනදකරමලල පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය - මඩකලපව

III පනතයකජ.ප. කරකසකර063549325

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල දසසතක කලකම කකරයකලය - නවරඑළයIII පනතයඑල.ජ.එම.එසස. ගණරතන071294326

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-කවඩලල කවඩලල ජකතක උදතකනය - කවඩලලIII පනතයඑම.ප.ජ. චනදකසසන033301327

කවඩලල ජකතක උදතකනය-කවඩලල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - කවඩලලIII පනතයඩ.එම.එසස. කහසමනත033803328

තසසසමහකරකමය නමලව අඩව 

කකරයකලය-තසසසමහකරකම

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

තණමලවල

III පනතයඑම.කක.ඩ.ආර. මලගල039176329

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-තණමලවල

තසසසමහකරකමය නමලව අඩව කකරයකලය - 

තසසසමහකරකම

III පනතයඑසස.එච.ප කමකර063139330

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-පතතලම සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය - 

කලපටය

IIපනතයඑසස.එම.එන.ආර. පනකනද026838331

සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය-කලපටය පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

පතතලම

III පනතයආර.ජ.  එන. රතනසර037470332

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වරකය හක නකවක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඑච.එච.එන. ජයමකල038903333

Page 37 of 38



වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අතකය සවනත කරණසසසවක අතකය

වරකය හක නකවක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයකක.ඩ.ජ. සකමදරතන054464334

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

වරකය හක නකවක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඩ.ඒ.එසස.ප. දසකනකයක003528335

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කළතර කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයජ.කක.ට. කපකරරක008734336

වරකය හක නකවක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකකදශය කලකම කකරයකලය - කළතරIII පනතයඑම.ප.එසස. අපපහකම062776337

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඉලගරය වරකය හක නකවක අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයකක. බ. චනදන024032338

වරකය හක නකවක අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඉලගරයIII පනතයඩබ.ඒ.ට. අනරකධ039049339

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමකතතකලශය - බතතරමලලI පනතයඑසස.එම. සරවරධන011334340

ඉඩම අමකතතකලශය-බතතරමලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑම.එසස.ඒ. රකජපකෂ024692341

Page 38 of 38


