
රරජජ පරපරලන, කළමනරකරණ සහ නතය හර සරමය පළබඳ අමරතජරතශය
அரச நநரவவக, மகவமமததவ மறறம சடடமம ஒழஙகம பறறநய அமமசச

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, MANAGEMENT AND LAW & ORDER 

නදහසස චතරශය, කකකළඔ 07, ශ ලලකකව. சதநததரச சதககம, கககழமப 07,  இலஙகக. Independence Square,   Colombo 07, Sri Lanka

දරකතන ෆෆකසස ඊ-කමල  කවබ අඩවය 

கதககலபபசத:(94) 011- 2694560 கதககலநகல:(94) 011- 2692254 மதனனஞசல:dgcs@pubad.gov.lk  இகணயததளம: www.pubad.gov.lk

Telephone Fax E-mail  Web Site

වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05I  පනතයප.ව.එම.කජ.එසස. ගණතලක0244421
සසථකන මකරව 2019.01.27 

දන සට කයකතමක කව.

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 මදල  අමකතතකලශයවකශසෂ කශසණයඊ ඒ ප එදරසලහ0740822
සසථකන මකරව 2019.01.27 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අගලවතත දසසතක කමකර කකරයකලය - මතගමවකශසෂ කශසණයඩබලව.ඩ.එසස කපසමලකල0152373

දසසතක කමකර කකරයකලය-මතගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - අගලවතතIII පනතයජ ජ එන ආර ගමකග0406684

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කරමකනත හක වකණජ කටයත අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 03

I  පනතයඵම.කක ලකෂසමන0127415
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

කරමකනත හක වකණජ කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

II පනතයවය ජ එන ගණසලහ0140786
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12I  පනතයඑසස සමනත0055147
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

වකශසෂ කශසණයකක.ඒ. රලජත0088158
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

වකශසෂ කශසණයඑච ස පෂසපකමකර0329249
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මහනගර හක බසසනකහර සලවරධන 

අමකතතකලශය - බතතරමලල

II පනතයකක කක රනජත කමකර02926810

මහනගර හක බසසනකහර සලවරධන 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.එම. දයකමෆණකක03627811

කමකර කකරයකලය-වරකකකපකල කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

කකගලල

වකශසෂ කශසණයඑල.ඒ.ජ. වරසලහ02385412
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-කකගලල

කමකර කකරයකලය - වරකකකපකලII පනතයඑම.ආර. වරසරය03691613
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය - කහමමකගමI  පනතයකක ඒ ඒ අකබරතන01368914

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය-කහමමකගම කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයකක.ඵන ජකනක01550315
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I  පනතයප ජ ඩ කපකරරක04368916

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-මඩකලපව

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - 

මඩකලපව

I  පනතයආර. මනවනන00495517
සසථකන මකරව 2019.03.03 

දන සට කයකතමක කව.

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මඩකලපව කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

මඩකලපව

වකශසෂ කශසණයඑසස ශකනතකමකර04005718
සසථකන මකරව 2019.03.03 

දන සට කයකතමක කව.

මහකධකරණය-අනරකධපර කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

අනරකධපර

වකශසෂ කශසණයඩ නමල00549319
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-අනරකධපර

මහකධකරණය - අනරකධපරවකශසෂ කශසණයඑම ඒ බබකනර03662120
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයවකශසෂ කශසණයප එම තලක02159021
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයප ප කහටටආරචච03311822
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

රබර සලවරධන පකකදශය 

කකරයකලය-කකගලල

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

කකගලල

I  පනතයඩබ ආර කජ බණඩකර00246023
සසථකන මකරව 2019.05.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-කකගලල

රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය - 

කකගලල

III පනතයඩබ ඒ ප කරණකරතන04977124
සසථකන මකරව 2019.05.02 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I  පනතයඩබලව ඒ ඩ ස වකමකරචච01411425

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයඊ එසස වමලසර05031026

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හකකඩව මදල  අමකතතකලශයවකශසෂ කශසණයකක රකමචනදන01401327
සසථකන මකරව 2019.01.16 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය - 

කකකළඹ 01

II පනතයආර එම එම එසස ඩයසස05328228
සසථකන මකරව 2019.01.16 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ 

01

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හකකඩවIII පනතයඑල.එච.කක. එරනද07064129
සසථකන මකරව 2019.01.16 

දන සට කයකතමක කව.

ධවර හක ජලජ සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයඩබ එම ඒ ආර වකජරතන00895330

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ධවර හක ජලජ සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

I  පනතයකක.එම. කපසමචනද04171031

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකළඹ 12I  පනතයඵම.ඩබලව.කක.ඵම මකරසලහ01388132
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකළඹ 12 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතය කජ එන දමයනත02182733
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

මෆණම හක සතයමගත කරකම 

ආයතනය-දයතලකව

දසසතක කමකර කකරයකලය - හපතකලII පනතයඑම ඩබ එසස කමකර01983734

දසසතක කමකර කකරයකලය-හපතකල මෆණම හක සතයමගත කරකම ආයතනය - 

දයතලකව

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස. වකමසලහ03963335

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතකතකට පකකදශය කලකම කකරයකලය - අඹනඟඟ 

කකමරකළස

I  පනතයජ ජ ආනනද කපසමතලක01224236

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අඹනඟඟ 

කකමරකළස

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතකතකටI  පනතයකක.ආර.ඵන.ප රකඡෂකෂ01239837

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතකතකටI  පනතයආර එම ස කසසනකනකයක01807638

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතකතකට පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකතකලI  පනතයප කක ජ කසසනකරතන01872039

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකතකල දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකලවකශසෂ කශසණයඑසස මරලදරන02407540

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

කමකනරකගල

වකශසෂ කශසණයකක ඩ දයකනනද01922541

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-කමකනරකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකනරකගලවකශසෂ කශසණයආර.එම. කලතකණතලක04340942
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-සරයවෆව කකෂකරම වදතකලය - අගණකකකළපෆලෆසසසවකශසෂ කශසණයකක ඩ එසස වශසවනකථ01494043

කකෂකරම වදතකලය-අගණකකකළපෆලෆසසස පකකදශය කලකම කකරයකලය - සරයවෆවI  පනතයබ එසස රකඡසලහ02831044

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ 

02

කකනතක හක ළමක කටයත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.ප.ඩ.ඵසස චනදතලක01338945

කකනතක හක ළමක කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයආර එම ප ඒ කමකර01653646

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය - 

කකකළඹ 02

වකශසෂ කශසණයඅය.ප. වකමසලහ04902747

නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය-ගකලල දසක වන නළධකර කකරයකලය - මකතරI  පනතයඒ.ජ.ඒ. පනතජත01013948
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මකතර ආගමන හක වගමන කකරයකලය - මකතරI  පනතයඑසස ගජනකයක02902149
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන කකරයකලය-මකතර නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය - ගකලලII පනතයඑන එම පලචකහසවක03958150
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බදකදගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - වෆලවටය - 

දවතර

I  පනතයඑම ජ රලජත00288151
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වෆලවටය - 

දවතර

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයකක ප ප නශකනත00449352
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

කමකර කකරයලය-ඇඹලපටය පකකදශය කලකම කකරයකලය - බදකදගමI  පනතයජ එෆස කමල04017253
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

කමකර කකරයලය - ඇඹලපටයIII පනතයඑසස.එල. අකබසනදර04165754
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හකලඇල දසසතක සලඛතකකලඛන කකරයකලය - බදලලI  පනතයඑසස එම සලජවන ඉනදලතක02156555

දසසතක සලඛතකකලඛන කකරයකලය-බදලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - හකලඇලI  පනතයආර.එම.එසස. රතනකයක04150256

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උකකවල පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකතකලI  පනතයඑච ජ ගණසලහ00900457

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - උකකවලI  පනතයඑම ඒ ඒ ඩ කපකරරක02862958

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කකගලල සරකබද අධකකර කකරයකලය - කකගලලI  පනතයඑසස ජ ජයසලහ03598159

සරකබද අධකකර කකරයකලය-කකගලල කපකලසස අධකකර කකරයකලය - කකගලලIII පනතයජ ජ එසස වකජතලග04992960
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

වකශසෂ කශසණයය.ඩ.එසස. රපසර02326561

පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 10

II පනතයබ ප එසස කමකර02814662

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තසසසමහකරකම නකයමජත ඉඩම කකකමසකරසස කකරයකලය - 

  කදබරවෆව

I  පනතයඩබලව.ප.කක ජයරතන01552763

නකයමජත ඉඩම කකකමසකරසස 

කකරයකලය-  කදබරවෆව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

තසසසමහකරකම

III පනතයප.ඒ. චනදසර04799764

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩබදදකව පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකදමකපවකශසෂ කශසණයකජ එච ජ ඡයරතන02817765

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකදමකප පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩබදදකවI  පනතයඑසස එම බ ජයවනත05410566

සරකබද අධකකර කකරයකලය-හමබනකතකට පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

තසසසමහකරකම

II පනතයඩබ ජ බදධකසසන03723167

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-තසසසමහකරකම

සරකබද අධකකර කකරයකලය - හමබනකතකටI  පනතයඩ.ඩබ. අනරසර05169868

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයජ ජ කජ පයදරශන00738669
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයප එසස බණඩකර01730470

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - කකකළඹ 11II පනතයඑම.ඒ.ප කපකරරක02700971

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කකකළඹ 11 ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර ඒ එන පජත02756672

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 07වකශසෂ කශසණයබ ඒ ඒ ප බසසනකයක00491773

සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 07 කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයඵම ජ ඵසස පසනන01375874

සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 07 කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයආර.කජ. පසනන02660875

කමමටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 07III පනතයකක වය ට ජයරතන04995676

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බයගමII පනතයඑසස ඒ ඩබ ඉනදජත05233477

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බයගම වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

III පනතයඑසස එන එච කමකර05790878
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහකරණ කඩක සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I  පනතයජ ගණරතන00628979

කඩක සලවරධන කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහකරණI  පනතයඅය ඒ කක පය ශකනත01199280

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම කදපකරතකමනතව - 

කපරකකදණය

I  පනතයඩ.ඵසස.ජ..ජ.ප වරසලහ01410781
සසථකන මකරව 2019.01.03 

දන සට කයකතමක කව.

අපනයන කකෂකරම 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

මහනවර

වකශසෂ කශසණයප ජ ඩබ බණඩකර03496382
සසථකන මකරව 2019.01.03 

දන සට කයකතමක කව.

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත - 

කකකළඹ 10

I  පනතයප කක අය එසස ප පටගල01209083

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත-කකකළඹ 

10

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.එසස. සලවක03743184

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

උසසස අධතකපන අමකතතලශය - කකකළඹ 07වකශසෂ කශසණයආර.ඵම සගතදකස01933185
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

උසසස අධතකපන අමකතතලශය-කකකළඹ 07 ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

I  පනතයඩබ ආර ස උදය කමකර03567886
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයඒ.ජ.ඩ. අකබදකස03941687
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

II පනතයඩබලව. චනදකකනත01601688
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයකක ජ ජයලත03654489
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

ඉඩම හක   දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-තකණකමලය

පකකදශය කලකම කකරයකලය (නගර හක 

කඩවත සතර) - තකණකමලය

II පනතයඩ.ඵම අජත කමකර ජයතලක01386390

පකකදශය කලකම කකරයකලය (නගර හක 

කඩවත සතර)-තකණකමලය

ඉඩම හක   දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

තකණකමලය

I  පනතයඒ ගණතලක02839991

අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන 

කකකමෂන සභකව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයඑච ඒ දයකරතන01074092
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05I  පනතයජ ජ කපකරරක01618193
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන 

කකකමෂන සභකව - කකකළඹ 07

III පනතයඑල එසස ඩ කසසනකනකයක07024294
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඉලගරය පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහකරණI  පනතයඑසස එසස වරකකකකඩ01873795

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහකරණ පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඉලගරයI  පනතයඒ එන කමකර04117296
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

සමකජ සවබලගෆනවම, සභසකධන හක කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයබ.ඒසස.කක. ද සලවක03322597
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - කදලකඳ - 

නකගකගකඩ

III පනතයජ ඒ එන ස කපසමරතන03774698
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - 

කදලකඳ-නකගකගකඩ

සමකජ සවබලගෆනවම, සභසකධන හක කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑල.ඒ.ඩබ.ස. ජයවර05069799
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උකකවල පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතකතකටI  පනතයඅය ඡ ප බනඩකර013996100

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - උකකවලI  පනතයඑච එම එසස අය කපකරරක028813101

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතකතකට දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකලI  පනතයඑච එම ජ ප ඒකනකයක029562102

බනධනකගකර පතසලසසකරණ, පනරතථකපන, 

නෆවත පදලචකරම හක හනද ආගමක කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය - කහමමකගමIII පනතයකක අය ජ කකරයවසන003203103
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

දසසතක සලඛතකකලඛන අලශය-රතනපර මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඕ කක ආනනද ජයසලහ003936104
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

බනධනකගකර පතසලසසකරණ, 

පනරතථකපන, නෆවත පදලචකරම හක හනද 

ආගමක කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

I  පනතයජ මදලකග030813105
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය-කහමමකගම දසසතක සලඛතකකලඛන අලශය - රතනපරIII පනතයඑම.ඒ.එච.කජ චනදපකල058919106
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 අපරකධ පරකෂණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

I  පනතයකක ඵම ඵච ඵන ඵසස කපකරරක020223107

අපරකධ පරකෂණ 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 01

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05I  පනතයප චනදසර036614108

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - කදලකඳ - 

නකගකගකඩ

II පනතයඒ ඒ ගණරතන011487109
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයකක ඒ කහසමකමකර011735110
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - 

කදලකඳ-නකගකගකඩ

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

II පනතයඩබ ඒ බ කක කපකරරක014562111
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම සමනකවත025605112
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයවකශසෂ කශසණයට ඩබ පරසස035097113
සසථකන මකරව 2019.01.09 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අකමමන රහණ ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

අකමමන

I  පනතයඒ ගගනකග036636114

රහණ ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-අකමමන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අකමමනIII පනතයය.කක. දහනකයක073717115
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

අභයකචනකධකරණය - කකකළඹ 12I  පනතයඩබ. වකජසර006182116

කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසසපත 

කකරයකලය-කරණකගල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයව .කක. කහසරත026796117

අභයකචනකධකරණය-කකකළඹ 12 කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය - 

කරණකගල

I  පනතයඑන ඒ එල සමන කමකර037966118

අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන 

කකකමෂන සභකව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයආර.ජ. සමරතලග024294119
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන 

කකකමෂන සභකව - කකකළඹ 07

I  පනතයආර.කක. රකජපකෂ032699120
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

සමකදධ සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I  පනතයඵස එච ඵල ඩ පයනත දමමක014401121
සසථකන මකරව 2019.04.08 

දන සට කයකතමක කව.

සමකදධ සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයඩ. එම. ජයරතන බණඩක039272122
සසථකන මකරව 2019.04.08 

දන සට කයකතමක කව.

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයකක ඒ ආර කමකරසලහ019774123
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12I  පනතයආර ඒ එසස සමන කමකර042577124
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයකක ජ ආර ප වකජතලග019169125
සසථකන මකරව 2019.04.01 

දන සට කයකතමක කව.

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

I  පනතයඑච පයනත037013126
සසථකන මකරව 2019.04.01 

දන සට කයකතමක කව.

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර-ගමපහ

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයඩ.ඩබ. නමල004737127
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - ගමපහI  පනතයඑල නමලරතන036818128
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-ගමපහ සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර - ගමපහ

II පනතයඑල එසස කක එසස පෂසපකමකර053740129
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකගලල දසසතක සමකදධ අධතකෂ කකරයකලය - 

කකගලල

I  පනතයබ ඒ කසමමරතන015264130

දසසතක සමකදධ අධතකෂ 

කකරයකලය-කකගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකගලලI  පනතයවය ප ජ ඒ එසස බණඩකර037742131

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලවෆලලI  පනතයකක එල ජයනත002418132
සසථකන මකරව 2019.03.17 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලවෆලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර ඒ ගකමණ රණසලහ019782133
සසථකන මකරව 2019.03.17 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කබමකප - 

කපමදදල

I  පනතයඊ.එම.එසස.එන. ද සලවක021733134
සසථකන මකරව 2019.03.17 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කබමකප - 

කපමදදල

මදල  අමකතතකලශයII පනතයජ ප ජ ලසනත031823135
සසථකන මකරව 2019.03.17 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I  පනතයවය ට පයනනද039576136

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඑම.ජ.එන. නකරමෂන039683137

වකද ශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ඉඩම අමකතතකලශය - බතතරමලලII පනතයආර එම චනදදකස004623138

ඉඩම අමකතතකලශය-බතතරමලල වකද ශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01II පනතයජ ඩබ පකලත කසම ලකසර028671139

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-ගමකපකළ

කමකර කකරයකලය - ගමකපකළII පනතයබ ජ ව එන සසර කමකර023532140

කමකර කකරයකලය-ගමකපකළ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

ගමකපකළ

I  පනතයඑම බ ඒ එසස කක සභසලහ028553141

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකළඹ 12I  පනතයඑසස එච ජ ගතකලජල004923142
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකළඹ 12 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයඑම.ඒ.එම හසකර007786143
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

II පනතයකක ජ නලනත026994144
සසථකන මකරව 2019.04.07 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඑච ආර එසස කපකරරක043700145
සසථකන මකරව 2019.04.07 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම ප ඒ කරණකතලක002447146
සසථකන මකරව 2019.01.17 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයකක ජ පයනත026667147
සසථකන මකරව 2019.01.17 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගකලල කඩවත 

සතර

වදලබල හක පනරජනනය බලශකත 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

I  පනතයප එල එසස පෂසපලකල027424148

වදලබල හක පනරජනනය බලශකත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගකලල 

කඩවත සතර

III පනතයඑසස.ඒ.වය. සමපත065797149

සමකගම කරජසසටකර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

අධකරණ අමකතතකලශය - කකකළඹ 12I  පනතයජ.එම.ආර.ප. කසසනකනකයක037380150

අධකරණ අමකතතකලශය-කකකළඹ 12 සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

I  පනතයකක කක ස සලවක039679151
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදලකතකට වකද ශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I  පනතයඵස ඵම ජ ඵස ජයවර015543152

වකද ශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කකතම සලචන මධතසසථකනය - කණඩසකකලIII පනතයප ය ඩබ සදත කමකර028116153

කකතම සලචන මධතසසථකනය-කණඩසකකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදලකතකටIII පනතයඩබ එම ව එල වකමසලහ052781154

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදකළව - 

ගමකපකල

යටනවර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය 

- පළමතලකව

I  පනතයඑම එල කක වරකසසකර008236155

යටනවර පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-පළමතලකව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදකළව - 

ගමකපකල

I  පනතයප.ජ. වකජසලහ026365156

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය - 

අතතනගලල

II පනතයආර ඒ පදප පෂසපකමකර016710157
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

සහකකර කපකලසස අධකකර 

කකරයකලය-අතතනගලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඑම.ඩබ. මලගලකක040748158
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - කදලකඳ - 

නකගකගකඩ

I  පනතයකක.ඩබ. ලකෂසමන024767159

ඉඩම  කරජසසටකර කකරයකලය - 

කදලකඳ-නකගකගකඩ

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

I  පනතයඩබ කක නහකල042988160
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-නකවලපටය-පසසබකකග කකමරකළස

කමකර වනශස චය සභකව-නකවලපටය - 

නකවලපටය

I  පනතයට ජ ඒ කක වකමරතන014306161

කමකර වනශස චය 

සභකව-නකවලපටය-නකවලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකවලපටය - 

පසසබකකග කකමරකළස

III පනතයඩ එෆස ඩ ප ඔකබකසසකර052664162

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පතතලම පකකදශය කලකම කකරයකලය - කලපටයI  පනතයඑසස එම එම රකසක013602163

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-හලකවත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පතතලමI  පනතයඑසස ඒ ඒ ඉනදක පභකත කමකර036315164

කමකර වනද කකකමසකරසස 

කකරයකලය-කකකළඹ 02

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

හලකවත

වකශසෂ කශසණයඩබ.ඩබ.එසස.ප. පනකනද042501165

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කලපටය කමකර වනද කකකමසකරසස කකරයකලය - 

කකකළඹ 02

III පනතයඑම.එසස.එෆස ශනක057836166

කමකර හක වකතතය සමත සබඳතක 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතමලකනIII පනතයව ප ස ද කමල027280167

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතමලකන කමකර හක වකතතය සමත සබඳතක 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 05

III පනතයඑච.එල.එසස නනදකමකර046564168

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කළතර පකකදශය කලකම කකරයකලය - පකනදරI  පනතයඩ රතනපකල015787169
සසථකන මකරව 2019.01.06 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම 

කකරයකලය - කකකළඹ 01

වකශසෂ කශසණයඊ ඒ ඩ සමනකසසන025749170
සසථකන මකරව 2019.01.06 

දන සට කයකතමක කව.

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම 

කකරයකලය-කකකළඹ 01

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - කළතරIII පනතයඑම ඩ ඩ කපකරරක028941171
සසථකන මකරව 2019.01.06 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පකනදර කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයකක එසස උදයකමකර041355172
සසථකන මකරව 2019.01.06 

දන සට කයකතමක කව.

මධතම පළකත නකයමජත සරකවයර ජනරකල 

කකරයකලය-ගනකනමරව

කකෂකරම කදපකරතකමනතව - කපරකකදණයI  පනතයඑන කක ජ අජත කමකර016543173

කකෂකරම කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය මධතම පළකත නකයමජත සරකවයර ජනරකල 

කකරයකලය - ගනකනමරව

III පනතයප ඩ කක ඩ එන හරකගකලල040280174

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඵසස අනර011798175
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ආර. අලතවතත042813176
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකගලල දසක වන නළධකර කකරයකලය - කකගලලවකශසෂ කශසණයඑම ප ඩබ මකරසලහ015631177

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කකගලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකගලලII පනතයඒ ජ කහසරතබණඩක023720178
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයI  පනතයට ඒ කක එන තලකරතන004924179

සරකබද කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02 ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

II පනතයකක එම එන රදකගම028477180

ශ ලලකක කපකලසස අභතකස වදතකලය-කළතර මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01II පනතයආර එම චකනක017555181

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කළතර ශ ලලකක කපකලසස අභතකස වදතකලය - කළතරI  පනතයඒ එසස අමරතලග027637182

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 රබර සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩ.ප. සරපකල052838183

රබර සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කළතරIII පනතයඑසස ඩ එල ඉනදක067059184

රකජත බදධ කසසවය-කකකළඹ 07 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයකක ජ සමත බණඩකර031750185
සසථකන මකරව 2019.02.12 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

රකජත බදධ කසසවය - කකකළඹ 07I  පනතයඩබ.එල.එන.එසස. කමලසරය046224186
සසථකන මකරව 2019.02.12 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අමපකර දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකරI  පනතයට එම ජයසනදර021316187
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-අමපකර කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

අමපකර

I  පනතයඩ එම ජ වරසර028088188

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-අමපකර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අමපකරවකශසෂ කශසණයඑසස.එම ව කජසරය බණඩකර035093189

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - අමපකරIII පනතයඑච.එම.එම. මධරලග065595190

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජනකධපත ආරකෂක අලශය - කකකළඹ 01I  පනතයප.ඩ.එසස. වමලසර023782191
සසථකන මකරව 2019.01.20 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකධපත ආරකෂක අලශය-කකකළඹ 01 මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඊ ප ස කක වකජකසසන031352192
සසථකන මකරව 2019.01.20 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

දසසතක කරමකනත ශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය - අනරකධපර

I  පනතයඩබ.ඒ.ට.ඒ. ධරමවරධන032371193
සසථකන මකරව 2019.01.20 

දන සට කයකතමක කව.

දසසතක කරමකනත ශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය-අනරකධපර

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑම ඩ බ එසස පයනත072400194
සසථකන මකරව 2019.01.20 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-යකකලමලල මකහසසසතකත අධකරණය - ගකලලI  පනතයය ජ එල පෂසප කමකර009875195

මකහසසසතකත අධකරණය-ගකලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

යකකලමලල

III පනතයකක.එසස මලකකනත050808196
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 10

I  පනතයඒ කජ එසස කක කපකරරක010676197

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07I  පනතයඩබ ජ එසස කක ලලකකතලක051637198

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-ගලගමව පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගලගමවII පනතයට එම ස බ දසනකයක031932199

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගලගමව වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - ගලගමවII පනතයඩ.එම.කක. දසකනකයක041926200

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහවතත ඇඹලපටය ඉඩම හක  දසසතක කරජසසටරකර 

කකරයකලය - ඇඹලපටය

I  පනතයඑල ප ය චනදපකල017677201

ඇඹලපටය ඉඩම හක  දසසතක කරජසසටරකර 

කකරයකලය-ඇඹලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහවතතIII පනතයකක.ව.ඒ වනතක045073202

වකද ශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය - 

කකකළඹ 01

II පනතයඩබ ප ස එල ජයලත007659203

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ 

01

වකද ශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01II පනතයඑච ආර පරසස013548204

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

කබබදධ කටයත කකරයකලය - මහනවරI  පනතයඩබ.කක.ජ. ජයසරය026910205
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කබබදධ කටයත කකරයකලය-මහනවර ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

II පනතයවය කක කජ බ යටවෆලල028517206

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බදලල පකකදශය කරමකනත කසසවක මධතසසථකනය - 

බදලල

I  පනතයබ ජ එසස කමකර019794207

පකකදශය කරමකනත කසසවක 

මධතසසථකනය-බදලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බදලලII පනතයකක එම අනර කදවපය023402208

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ 

ආයතනය-මහනවර

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - මහනවරI  පනතයආර එම නමල රතනකයක029012209

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය - 

මහනවර

III පනතයජ.එන.ඩ.කක ගමකග045168210

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-මහනවර ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

II පනතයඑම.ජ. වකමසලහ051043211

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කකරයකලය-මහනවර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

I  පනතයකක.ඒ. සරත කමකර වකජසලහ026444212

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර කකරයකලය 

- මහනවර

I  පනතයස ජ පලචකහසවක027262213

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

දසසතක කලකම කකරයකලය - මහනවරI  පනතයආර එම සනධතක කමකර037166214
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක කලකම කකරයකලය-මහනවර ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

III පනතයආර රවචනදන049070215

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

සමකජ කසසවක ළමක  මකරකගමපකදශක 

ආයතනය - මහරගම

I  පනතයඡ සසවරණ කකනත008222216

සමකජ කසසවක ළමක  මකරකගමපකදශක 

ආයතනය-මහරගම

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I  පනතයකක ප එන නකරමෂන048410217

දසසතක කලකම කකරයකලය-මහනවර කපකලසස අධකකර කකරයකලය - මහනවරII පනතයඒ එච එම එසස බණඩකර005090218

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-මහනවර දසසතක කලකම කකරයකලය - මහනවරI  පනතයඩබලව එම ජ අනරසර027654219

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-මහනවර දසසතක කලකම කකරයකලය - මහනවරI  පනතයඑම.ප කවතතසලහ028049220

දසසතක කලකම කකරයකලය-මහනවර කපකලසස අධකකර කකරයකලය - මහනවරIII පනතයඑම එම ඩ එසස.බ මෆදවල065989221

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කකගලල දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - කකගලලII පනතයජ.එල.එසස. ජයරතන003759222

රබර සලවරධන පකකදශය 

කකරයකලය-කකගලල

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - කකගලලII පනතයආර ස ජයලත028425223
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කකගලල දසසතක කලකම කකරයකලය - කකගලලI  පනතයඑසස එම ජයනත සමරකකමන031218224

දසසතක කලකම කකරයකලය-කකගලල රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය - 

කකගලල

III පනතයආර.ප.ඩබ.කක රකජපක062520225

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තසසසමහකරකම වනජව සහකකර අධතකෂ(යකල/බනදල) 

කකරයකලය - කතරගම

II පනතයඑච ප ආරයකසසන016609226

වනජව සහකකර අධතකෂ(යකල/බනදල) 

කකරයකලය-කතරගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තණමලවලII පනතයඑච ජ සනල කරණකතලක018614227

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තණමලවල උඩවලව ඇතඅතර කසවන - උඩවලවII පනතයආර.එම. නමල023846228

උඩවලව ඇතඅතර කසවන-උඩවලව පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

තසසසමහකරකම

I  පනතයව.ප. ගණකසසන050975229

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බබල පකකදශය කලකම කකරයකලය - මෆදගමII පනතයකක එම කක ජයසලහ007227230

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මෆදගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - බබලI  පනතයආර එම කසනරත වජත කමකර036404231

කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

අභතනතර කටයත, වයඹ සලවරධන හක 

සලසසකකතක කටයත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I  පනතයආර බ ආර පනකනද013505232
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

අභතනතර කටයත, වයඹ සලවරධන හක 

සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර ඒ ඩ සදනත කපකරරක015975233

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

II පනතයඑච ජ ඒ ජයසලහ039330234

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මධතම 

නවරගම පළකත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

නවරගමපලකත -නෆකගනහර

වකශසෂ කශසණයකක ජ ස කක ජයකසසකර035773235

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවරගමපලකත 

-නෆකගනහර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තරපපකනI  පනතයඑම එල ඒ ආරයරතන036940236

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තරපපකන පකකදශය කලකම කකරයකලය - මධතම 

නවරගම පළකත

වකශසෂ කශසණයඑච.ඩබ.ආර. පදමකමකර039449237

සරකබද අධකකර කකරයකලය-මකතර පකකදශය කලකම කකරයකලය - හකකඩවII පනතයඒ රකජපකෂ002808238

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හකකඩව සරකබද අධකකර කකරයකලය - මකතරI  පනතයඑල.එසස.එන යසනත065807239

දසස: කමකර කකරයකලය-මකතකල දසක වන නළධකර කකරයකලය - මකතකලI  පනතයඒ ව කතනනකකමන012452240

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතකතකට දසස: කමකර කකරයකලය - මකතකලI  පනතයඩබ එම ජ ඒ ඒ බණඩකර015230241
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතකතකටII පනතයඑච ප කජ නවරතන032015242

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මකතර

මකහසසසතකත අධකරණය - මකතරIII පනතයජ ඩබ ඩබ අය ද සලවක037213243

මකහසසසතකත අධකරණය-මකතර ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මකතර

I  පනතයඑන ඩබ නනදකසසන042800244

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනකචචයකගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - මධතම 

නවරගම පළකත

I  පනතයය බ බනදකසසන005109245

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මධතම 

නවරගම පළකත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

නවරගමපලකත -නෆකගනහර

II පනතයඩ එම වකමසලහ014980246

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවරගමපලකත 

-නෆකගනහර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කනකචචයකගම

I  පනතයඩබ බ උදයකමකර031276247

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවරගමපලකත 

-නෆකගනහර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහනතකලII පනතයඑන ප කහටටආරචච005845248

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහනතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

නවරගමපලකත -නෆකගනහර

II පනතයඩබ.එසස. කලකස050591249

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය-වෆලගම දසසතක කමකර කකරයකලය - මකතරI  පනතයප ජ පයනත016719250
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක කමකර කකරයකලය-මකතර ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය - වෆලගමIII පනතයඑම.කක.ඩ.එසස. මලජලකල059708251

කමකර කකරයකලය-කමකරවක පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකටකපකලII පනතයය කජ පදමසර015073252

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකටකපකල කමකර කකරයකලය - කමකරවකIII පනතයකජ.එල.එන ජකනක070076253

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කකරයකලය-මකතර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතරI  පනතයඑච ඩ එසස ජයනත032147254

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතර දසසතක අපනයන කකෂකරම කකරයකලය - 

මකතර

I  පනතයඩබ ඒ කජ ද සලවක052504255

දසසතක කමකර කකරයකලය-මකතර දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම 

කකරයකලය - මකතර

I  පනතයආර.ඩබ. ජයරතන009885256

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම 

කකරයකලය-මකතර

දසසතක කමකර කකරයකලය - මකතරI  පනතයඑච.ආර ඉසර026517257

සරකබද අධකකර කකරයකලය-ගමපහ කපකලසස අධකකර කකරයකලය - ගමපහI  පනතයඑසස එම නමල015041258
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-ගමපහ සරකබද අධකකර කකරයකලය - ගමපහI  පනතයඑම ඒ වය රලජන016134259
සසථකන මකරව 2019.01.13 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12I  පනතයට.එම. සරයලතක046071260
සසථකන මකරව 2019.02.24 

දන සට කයකතමක කව.

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර-ගමපහ

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයඒ ඩ රණසලහ053189261
සසථකන මකරව 2019.02.24 

දන සට කයකතමක කව.

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය 

අමණකඹර - ගමපහ

III පනතයඩ.කජ.ජ.එම.ප දසකනකයක068647262
සසථකන මකරව 2019.02.24 

දන සට කයකතමක කව.

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය 

කකරයකලය-වවනයක

දසසතක කමකර කකරයකලය - වවනයකII පනතයප ප ජයලත037360263

දසසතක කමකර කකරයකලය-වවනයක කමමටර රථ පවකහන පකකදශය කකරයකලය - 

වවනයක

II පනතයඑන. වකසන040331264

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල කමමටර රථ පවකහන පකකදශය කකරයකලය - 

කමකනරකගල

I  පනතයප.ජ.ස සමනකමකර026409265

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය 

කකරයකලය-කමකනරකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකනරකගලII පනතයඒ ජ ට ස කක අළතවතත036753266

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව-බතතරමලල ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ එම ප ඩ අකබසලහ051947267

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයබ ඩ එසස ලකෂත052189268
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත - 

කකකළඹ 10

I  පනතයආර කක හනගරට006819269

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත-කකකළඹ 

10

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

II පනතයඑම එම අතල බණඩකර මකපක013882270

ඉඩම හමකම නරවල කරකම පකකදශය 

කකරයකලය-කහමමකගම

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑම ඩ ආර කරණකක033704271

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරකම පකකදශය 

කකරයකලය - කහමමකගම

III පනතයඩබ.ඒ.අය.එන. සමපත052707272

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-යකපනය

දසසතක කලකම කකරයකලය - යකපනයI  පනතයආර සරවනපවනනතන027165273

දසසතක කලකම කකරයකලය-යකපනය ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

යකපනය

I  පනතයව සබකනකයගම032744274

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයආර ඩ බ වය මතකසසන005912275

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයකජ ඒ තලකරතන035186276

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-ගමපහ ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඑම අනල ශකනත004593277
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - ගමපහI  පනතයප නමලසර025419278
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - 

අගණකකකළපෆලෆසසස

වකශසෂ කශසණයඩ.ජ ගණසර014070279

පකකදශය මනනකදමර 

කකරයකලය-අගණකකකළපෆලෆසසස

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච ආර එසස කරමහණ042335280

පකකදශය කලකම කකරයකලය-යටයනකතකට පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

බලතකකකහපටය

II පනතයකක ප එල එසස අකබවකම015876281

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-බලතකකකහපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

යටයනකතකට

III පනතයඑම.කක.කක.එසස. දයකරතන052452282

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I  පනතයබ ජ නලනත025035283
සසථකන මකරව 2019.04.16 

දන සට කයකතමක කව.

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල  අමකතතකලශයII පනතයඑච ජ ට මකනමජ කමකර036642284
සසථකන මකරව 2019.04.16 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලI  පනතයආර ප ප රකජපකෂ028452285
සසථකන මකරව 2019.01.24 

දන සට කයකතමක කව.

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයප නමල039859286
සසථකන මකරව 2019.01.24 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කමකර කකරයකලය-කනතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනතකලI  පනතයආර ප සරත කමකර048522287

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනතකල කමකර කකරයකලය - කනතකලIII පනතයඑසස.ඩ.ආර. මදසලඛ050812288

දසසතක මනනකදමර 

කකරයකලය-කපකකළකනනරව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

මෆණකහනන

I  පනතයකජ ඵස ආර බණඩකර015994289

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලවෆලල මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයකක ව වමලරලග050727290

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මෆණකහනන පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලවෆලලIII පනතයඑල එල එම ලයනආරචච065817291

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයආර.එම.ට.ඩ රතනකයක072436292

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-ගමකපකළ කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

කපරකකදණය

I  පනතයඩ ජ එම කක දනහටයකව021803293

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල කපකලසස අධකකර කකරයකලය - ගමකපකළI  පනතයකක ඩබලව කරණකපකල022374294

කකතම සලචන මධතසසථකනය-කණඩසකකල වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කණඩසකකල

I  පනතයප ජ ආනනද සරල035056295

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-කපරකකදණය

කකතම සලචන මධතසසථකනය - කණඩසකකලI  පනතයඑසස එච ශකනත කමකර050476296
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ජනකධපත ආරකෂක අලශය-කකකළඹ 01 මදල  අමකතතකලශයII පනතයට.ආර. පනකනද047275297
සසථකන මකරව 2019.01.10 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ජනකධපත ආරකෂක අලශය - කකකළඹ 01III පනතයඑච.ය.ඩ.ඊ. පයශකනත053311298
සසථකන මකරව 2019.01.10 

දන සට කයකතමක කව.

පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලII පනතයකජ.ඩබලව.එසස.කක. අමරකකමන002819299

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

I  පනතයඑසස ඩ පයසර032152300

පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

II පනතයඒ.එම.ආර.එසස. නවකසස006220301

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

I  පනතයඑල එන දලප කමකර042239302

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කමකනරකගල පකකදශය කලකම කකරයකලය - බතතලIII පනතයඩ එසස ආර ගජවර040652303

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බතතල දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයප කක ධනපකල041475304

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රඹකව දසසතක කමකර කකරයකලය - අනරකධපරII පනතයබ.කක.එසස. වකජරතන051396305
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක කමකර කකරයකලය-අනරකධපර පකකදශය කලකම කකරයකලය - රඹකවIII පනතයඩ.කක. සරවරධන053169306

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

කසබඛත, කපමෂණ හක කදශය වවදත 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

II පනතයඩබලව ඒ පයරතන013035307
සසථකන මකරව 2019.02.17 

දන සට කයකතමක කව.

කසබඛත, කපමෂණ හක කදශය වවදත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

දසක අධකරණය - කහකරණවකශසෂ කශසණයඑල ගණරතන036637308
සසථකන මකරව 2019.02.17 

දන සට කයකතමක කව.

දසක අධකරණය-කහකරණ පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහකරණI  පනතයඑච ඩ ඩ කපසමලකල039551309
සසථකන මකරව 2019.02.17 

දන සට කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහකරණ මදල  අමකතතකලශයI  පනතයට ඒ ප අය තෂකනත040840310
සසථකන මකරව 2019.02.17 

දන සට කයකතමක කව.

ඛනජ කතල සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

තරණ කටයත, වතකපකත කළමනකකරණ හක 

දකෂණ සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ 

03

II පනතයඩබ එසස එසස කපකරරක033734311

තරණ කටයත, වතකපකත කළමනකකරණ හක 

දකෂණ සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ඛනජ කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 07

III පනතයඑසස.ප.ඩ.ප පදමපය061599312

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගකලල කඩවත 

සතර

මකහසසසතකත අධකරණය - ගකලලI  පනතයවය.කක.අය කරමහණ019154313

මකහසසසතකත අධකරණය-ගකලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගකලල 

කඩවත සතර

III පනතයආර.එච. කතසර050069314
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහර කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12III පනතයඑච.ඩබලව.එසස කසසනකධර065384315

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහරIII පනතයඑන.ඩබ.ඒ.ඒ. කලහකර070122316

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වරකෆටය පකකදශය කලකම කකරයකලය - සරයවෆවIII පනතයඑච.ජ සජත057852317

පකකදශය කලකම කකරයකලය-සරයවෆව පකකදශය කලකම කකරයකලය - වරකෆටයIII පනතයඑච.ජ.එන දමනද065344318

දසසතක ධවර කකරයකලය-මකතර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මකතරIII පනතයඊ එසස කසනරත යකපක039285319

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මකතර දසසතක ධවර කකරයකලය - මකතරIII පනතයඑසස ඩබ කසමලතක050441320

ඉඩම හක   දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-තකණකමලය

කනතකල දසක අධකරණය - කනතකලIII පනතයඑසස.එම.ස. චතරලග058917321

කනතකල දසක අධකරණය-කනතකල ඉඩම හක   දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

තකණකමලය

III පනතයඩබ.ඒ.ය. අවරලහසබ070207322

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකඋලI  පනතයකක.ඵම නවරතන බණඩක011825323
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකඋල පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලලIII පනතයඑම.ජ අසලක ඉදනල කහසරත058079324

කමකර වනශස චය සභකව(අලක 24)-ගමපහ පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

මනවනකගකඩ

III පනතයඩබලව. එම කසසපකලකක054125325

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මනවනකගකඩ කමකර වනශස චය සභකව(අලක 24) - ගමපහIII පනතයකක.ඩබ.ඩබ.එම.ප.ඒ.ඩබ.එසස.කක 

වකජකකමන
058981326

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වකරයකපකල දසසතක කරමකනත ශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය - මහනවර

III පනතයප ජ එසස එම වරසර065410327

දසසතක කරමකනත ශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වකරයකපකලIII පනතයආර එම එසස කක රතනකයක068441328

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-කකකකබයගකන

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05III පනතයකක.ජ.ස එරලග062603329

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කකකකබයගකන

III පනතයඒ ඒ ප අතකකමරල065758330

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවරඑළය ඌව කළකප කමකර කකරයකලය - බදලලI  පනතයඩබ.ජ.එන වටකගකඩ023815331

ඌව කළකප කමකර කකරයකලය-බදලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - නවරඑළයIII පනතයඩබ එම එම ප ලකල068486332
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච එච චනදකක014349333

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.එසස.ඩ දරත මගකර අකමමන052050334

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතකපන අමකතතලශය - කකකළඹ 07I  පනතයකක ජ තලකරතන036493335

උසසස අධතකපන අමකතතලශය-කකකළඹ 07 ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.එම.ට.කජ. කහසරත051408336

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතය කජ.ව. රකජපකෂ040960337

කරජසසටකර ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05III පනතයඑසස.ඒ.එසස.එසස.බ සමරතලග068644338

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයය ජ එසස ගණපකල007745339

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.එසස. ලකෆර024998340

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයකක ඒ එසස ප කපකරරක002837341
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලI  පනතයඩබ කක එම තලකවරධන013503342

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05III පනතයඩබ එම ඩ ට රකෂකන041690343

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඩබ.එම.ඩ. කදශපය059722344

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඊ ඵස ඩ බ ඵදරසලහ016593345

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකඩනෆගල  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ අය ජ රතනකයක047612346

කගකඩනෆගල 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඑල.ඩබ.එසස කසසනකනකයක058905347

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - කකකළඹ 11වකශසෂ කශසණයය එල එසස ඩ පයදරශන016781348

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කකකළඹ 11 ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයඑසස.ඒ.එසස. කපකරරක039555349

කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසසපත 

කකරයකලය-අනරකධපර

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය - 

අනරකධපර

I  පනතයඒ.ඩබලව.එසස. කමකර024473350
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කදශය ආදකයම පකකදශය 

කකරයකලය-අනරකධපර

කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය - 

අනරකධපර

II පනතයය බ ඩ කසකනවරතන040250351

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

I  පනතයට ජ ජයතසසස005824352

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ප.ස. උපල කමකර037429353

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03වකශසෂ කශසණයඩබලව ස එල පනකනද004638354
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 ශකක නකරමධකයන සසථකනය - කකකළඹ 01I  පනතයඵසස.ඵල කකකළඹකග015344355
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

ශකක නකරමධකයන සසථකනය-කකකළඹ 01 මදල  අමකතතකලශයI  පනතයකක ප එච කක කරණකනකයක018243356
සසථකන මකරව 2019.01.07 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කෆළණය කපකලසස සසථකනය - කෆළණයI  පනතයකක.බ.ප. පයසර014216357
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක කපකලසස අභතකස වදතකලය - කළතරI  පනතයඑම අය පෂසප කමකර014363358
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

ශ ලලකක කපකලසස අභතකස වදතකලය-කළතර කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයඒ ඩ කරණකතලක018307359
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

කෆළණය කපකලසස සසථකනය-කෆළණය ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයය එල එසස කපකරරක046563360
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත-කකකළඹ 

10

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12 

- කකකළඹ 12

I  පනතයඑසස ඒ අනර006423361
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

දසසතක කමකර කකරයකලය - ගමපහI  පනතයආර ප එසස ඩබලව ලලකරතන022408362
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10 මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත - 

කකකළඹ 10

II පනතයඑම. ප.ඩ. එම ජයනත කමකර028411363
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

දසසතක කමකර කකරයකලය-ගමපහ වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

10

වකශසෂ කශසණයඑසස ඩබ ආර ආර සලවක036910364
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12

-කකකළඹ 12

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

II පනතයජ.ප.එච.එසස පයදරශණ050291365
සසථකන මකරව 2019.01.02 

දන සට කයකතමක කව.

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

වකශසෂ කශසණයඑච ආර ඩ පරසස005443366

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

අපරකධ වකරථක කකකටඨකශය - කකකළඹ 07I  පනතයඑච.එසස.අය. පරසස005815367

ඉඩම අමකතතකලශය-බතතරමලල වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයකක.එන එදරසලහ062742368

අපරකධ වකරථක කකකටඨකශය-කකකළඹ 07 ඉඩම අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඩබ ඒ බ නකරමෂන071724369
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

සමනතකරය

I  පනතයබ කක ය වකජසර002422370

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-සමනතකරය

සමනතකර වකශසෂ කකරය බලකකය කඳවර - 

සමනතකරය

I  පනතයට බ ටකරබණඩක025934371

සමනතකර වකශසෂ කකරය බලකකය 

කඳවර-සමනතකරය

දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකරI  පනතයජ.ආර.ඒ. දසනකයක036571372

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකනරකගලI  පනතයඩ.එම.අය. ජයලත049637373

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කමකනරකගල

I  පනතයඩ එම වකජරතන051341374

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අපරකධ වකරථක කකකටඨකශය - කකකළඹ 07I  පනතයඩබ.ජ.එන. සරත කමකර026111375

අපරකධ වකරථක කකකටඨකශය-කකකළඹ 07 ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩබ.ඒ.ප.කක. වකමකරචච041521376

ඉඩම අමකතතකලශය-බතතරමලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයඅය ඡයවර011677377
සසථකන මකරව 2019.05.06 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමකතතකලශය - බතතරමලලවකශසෂ කශසණයස කජ එන පනකනද014346378
සසථකන මකරව 2019.05.06 

දන සට කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2019

කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ජකතක කභබතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක සතකවමදතකන කදපකරතකමනතව - 

මහරගම

I  පනතයකක එම එසස තෂකර003636379

ජකතක සතකවමදතකන 

කදපකරතකමනතව-මහරගම

මදල  අමකතතකලශයII පනතයඑන බ ජයවරධන013832380

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12 

- කකකළඹ 12

III පනතයඑච.ආර. චනදලතක040856381

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12

-කකකළඹ 12

ජකතක කභබතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයකජ.එසස. මධෂකන073639382

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - කමකනරකගලI  පනතයඒ.එම. වරරතන023887383

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කමකනරකගල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කමකනරකගල

I  පනතයඑම කසමමතලක025928384

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උහන අමපකර ගවන හමදක කඳවර - අමපකරIII පනතයඩබ ඒ චකමල පභකත029554385

අමපකර ගවන හමදක කඳවර-අමපකර පකකදශය කලකම කකරයකලය - උහනII පනතයආර ඩ ආර කපසමසර038045386

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහකරණ මදල  අමකතතකලශයI  පනතයඑසස ඒ කජ කසමමරතන028227387
සසථකන මකරව 2019.03.20 

දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

මහකමකරග හක මකරග සලවරධන 

අමකතතකලශය - බතතරමලල

II පනතයකක ජ ඩ උපවලශ054256388
සසථකන මකරව 2019.03.20 

දන සට කයකතමක කව.

මහකමකරග හක මකරග සලවරධන 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහකරණIII පනතයකක ඩබ ඩ එන සසනත074051389
සසථකන මකරව 2019.03.20 

දන සට කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

දසක අධකරණය - නකගකගකඩI  පනතයට කජ පනකනද015029390

දසක අධකරණය-නකගකගකඩ ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩ.එන. කමදන048691391

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඵල.ඵස.ඵස කපකරරක012255392

සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

වකශසෂ කශසණයආර.එම.ඩබ. ඒකනකයක049029393

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයඑම ප එසස සදනත027820394

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයඑම ඒ ප ෆෆනසසස043125395

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I  පනතයඕ ජයවරධන004504396
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයඑම කක ධරමසර023334397

කඩක සලවරධන කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයබ.එම.කජ. චනදකසසන006083398

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 කඩක සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I  පනතයකක ආර කජ බණඩකර015995399

කරමකනත හක වකණජ කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03II පනතයප එම ඒකනකයක004278400

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 කරමකනත හක වකණජ කටයත අමකතතකලශය 

- කකකළඹ 03

II පනතයකජ ඒ ජයවරධන025847401

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12වකශසෂ කශසණයකක එල ස පනකනද017327402

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයප ඩ එම කහසමනත කමකර027755403

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයඊ.කජ.ඒ. පනකනද016869404

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12වකශසෂ කශසණයඩබ එම ඒ චනදන017342405
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කකරයකල කසසවක කසසවය

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

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03I  පනතයඵන ආර බ ඵන පෂසපකමකර016428406

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12I  පනතයඑම.කක.ඒ.කජ. සලවක049103407
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