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

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

IIපනතයජ.ජ. වරසලහ0094441

කකරමක වදහල-දඹලල මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඩ.එම.එම.එසස.ප. දසකනකයක0326572

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

තඹතකතගම

III පනතයඑච.ඩ.එන. කපසමතලක0587873

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-තඹතකතගම

කකරමක වදහල - දඹලලIII පනතයස.ඩ.ජ. ගලකගකඩගම0641814

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

ආහකර කකකමසකරසස  කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයඑම.ඒ.ආර.අය. රකජපකෂ0267745

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

IIපනතයඑම.ජ.ඒ. ලකල කමකර0323796

ආහකර කකකමසකරසස  

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයආර.එම.එම. රතනකයක0611667
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නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනයඅන අසකය සවනත කරණසසසවක අසකය

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-සමනතකරය

දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකරIIපනතයඒ.ඒ.ඒ. ශකනත බණඩක0199018

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

සමනතකරය

III පනතයඑසස.ආර.කක. වමලකසසන0591519

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

III පනතයඑච.එල. ධමමක නවන00778010
2020/01/29 දන සට 

කයකතමක කව.

ධවර හක ජලජ සමපත 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

දසසතක ධවර කකරයකලය - තලගලලIIපනතයඑසස.ජ.ආර.කජ. පසලග00912911
2020/01/29 දන සට 

කයකතමක කව.

දසසතක ධවර කකරයකලය-තලගලල ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඒ. කසසනකනකයක01024112
2020/01/29 දන සට 

කයකතමක කව.

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

IIපනතයකක.ප.කජ. ජයතලක03804913
2020/01/29 දන සට 

කයකතමක කව.

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව-බතතරමලල අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත 

සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය - 

කකකළඹ 05

III පනතයස.ඒ.ඩ. වසනත කමකර00565514

අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත 

සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය-කකකළඹ 

05

දසසතක පශ වමරශන මධතසසථකනය - 

අනරකධපර

IIපනතයජ.ඩ.ජ.එසස. වකජකසසන00626015

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-ගරතකල සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑසස.එල. ගකමණ දසකනකයක01029216
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දසසතක පශ වමරශන 

මධතසසථකනය-අනරකධපර

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

ගරතකල

III පනතයආර.ඒ.ඒ.එසස. රණසලහ06786717

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑච. ඒ. එන. කහටටආරචච01140718
මහකමකරග හක මකරග 

අලශයට අනයකත කරම 

සඳහක

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඒ.ට. අනරකධ03904919

පශ වමරශන මධතසසථකනය-කපකකළකනනරව නකයදජත ඉඩම කකකමසකරසස කකරයකලය - 

කපකකළකනනරව

IIපනතයඅය.කක.ජ. කමකරසලහ00743520

නකයදජත ඉඩම කකකමසකරසස 

කකරයකලය-කපකකළකනනරව

පශ වමරශන මධතසසථකනය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයවය.එසස.ආර. රතනවර03630621

දසසතක කමකර කකරයකලය-කමකනරකගල පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

තණමලවල

IIපනතයඩබලව.එම.ප.කක. වකමසලහ02952122

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-තණමලවල

දසසතක කමකර කකරයකලය - කමකනරකගලIIපනතයආර.එම. කපසමදකස03448423

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හබරකදව කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමණකකරණ පකකදශය කකරයකලය - 

ගකලල

III පනතයඩ.එල. ලලත සමනත03311424

දසසතක කලකම කකරයකලය-ගකලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - හබරකදවI පනතයකක. එසස. පයලක03806625
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කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමණකකරණ පකකදශය කකරයකලය-ගකලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - ගකලලIII පනතයඒ.බ. චනදකමකර03927926

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල පධකන කගකඩනෆගල ඉලජකනර 

කකරයකලය(කලකප 5) - මහනවර

IIපනතයජ.ඒ. මනතරතන00770727

පධකන කගකඩනෆගල ඉලජකනර 

කකරයකලය(කලකප 5)-මහනවර

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කණඩසකකල

I පනතයඑම.එම. කසලවරකජක00999528

අනතර පළකත නකයදජත කකෂකරම අධ තකෂ  

කකරයකලය-අනරකධපර

දසසතක කමකර කකරයකලය - වවනයකIIපනතයඩ.එසස.ප. දසකනකයක03447529
2020/01/15 දන සට 

කයකතමකය.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ශ ලලකක මනනකදදර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඑසස.ආර. මනමකපර03615630
2020/01/15 දන සට 

කයකතමකය.

දසසතක කමකර කකරයකලය-වවනයක මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයකජ.එම.ජ.කජ. කපල රණසලහ03642831
2020/01/15 දන සට 

කයකතමකය.

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-අනරකධපර අනතර පළකත නකයදජත කකෂකරම 

අධ තකෂ  කකරයකලය - අනරකධපර

III පනතයඑම.බ. ජයකසසන05617332
2020/01/15 දන සට 

කයකතමකය.

ශ ලලකක මනනකදදර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

අනරකධපර

III පනතයඑච.එම.ජ.ඒ.එන.කක. රතනකයක06315933
2020/01/15 දන සට 

කයකතමකය.

වන සලරකෂණ 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඑච.ඩ.ජ.ය. උදයසර00924734
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයකජ.ප. වකලකග03992835

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

III පනතයබ.ඒ. චමනද නවන කමකර05162536

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-කලවකන පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතනපරI පනතයකක.ඩබලව.එසස. කමකර02234137

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතනපර පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

කලවකන

III පනතයඩබ.එසස. ධරමසර05849838

කගකවජන සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඩබලව.ඒ.ප. කපකරරක02637039
2020/05/15 දන සට 

කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයජ.එච.ස.ප. වකමසලහ03996340
2020/05/15 දන සට 

කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පකදකක ආයරකවද කදපකරතකමනතව - මහරගමIII පනතයඩබලව.අය.ඩ. වකනගර02988741

පෆලලට වවරසස හඳනකගෆනකම 

මධතසසථකනය-කහදමකගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පකදකකIIපනතයඩබලව. ට. ආර. වතකනකග03714642

ආයරකවද කදපකරතකමනතව-මහරගම පෆලලට වවරසස හඳනකගෆනකම 

මධතසසථකනය - කහදමකගම

III පනතයස.ප. රණසලහකග06097243
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

යකනතක ඉලජකනර කකරයකලය-අමපකර පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.එසස. සලවක04564344
පකථමක කරමකනත අලශයට 

අනයකත කරම සඳහක

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

යකනතක ඉලජකනර කකරයකලය - අමපකරIII පනතයඩ.එම.එන.ප. බණඩකර07039145

දසසතක කලකම කකරයකලය-බදලල අඩව වන නළධකර කකරයකලය - හපතකලIIපනතයඑසස.එම.එසස. ධනපකල00286946

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-හපතකල දසසතක කලකම කකරයකලය - බදලලI පනතයඩබ. එම. රලජත03924947

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

III පනතයඑම.ඩ.ට. කජ. මලගල03261748

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

I පනතයඑම. ඒ. වකජසලහ03921549

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඑල.ප.ඒ.එසස.කක. දසනකයක06480050

අපනයන කකෂකරම 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය - 

වතකතගම

IIපනතයඑච.එම.ඩබ.එච. වකජරතන02168651

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මහනවර අපනයන කකෂකරම කදපකරතකමනතව - 

කපරකකදණය

III පනතයව.ජ.ඩ. ආනනද02450952
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ 

ආයතනය-වතකතගම

දසක වන නළධකර කකරයකලය - මහනවරIII පනතයඑච.එම.කජ.එන.ජ. කහසවනකයක06093753

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-අමපකර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - අමපකරI පනතයඑච.ඒ.ඩ.එසස. ශයකල00982654

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-අමපකර පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - අමපකරIII පනතයඩබ.එම.ආර.ස.එසස. බණඩකර06329655

සමපකකර සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයඑම. කෆටකපආරචච02246056

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 සමපකකර සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

III පනතයආර.ප. ජයනත හෆනටන04410857

දසක වන නළධකර කකරයකලය-මකතර වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඑම.කක. කමතරවන00895558

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව 

අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම, 

සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක 

දසසතක කලකම කකරයකලය - හමබනකතකටIIපනතයඑන. චනදදකස01106059

දසසතක කලකම කකරයකලය-හමබනකතකට අඩව වන නළධකර කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයස.ප.එම. සමන කමකර03659360

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-හමබනකතකට දසක වන නළධකර කකරයකලය - මකතරIII පනතයඑන. චමනද04001461
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව 

අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම, 

සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක 

III පනතයට.අය.ඒ. පනකනද05427562
කරමකනත හක වකණජ 

අලශයට අනයකත කරම 

සඳහක

බජ සහතක කරකම පකකදශය 

කකරයකලය-කනතකල

දසසතක කලකම කකරයකලය - තකණකමලයI පනතයඑසස. මරලදරන02166763

දසසතක කලකම කකරයකලය-තකණකමලය බජ සහතක කරකම පකකදශය කකරයකලය - 

කනතකල

III පනතයඒ.ජ.ඒ.අය.බ. අකබසලහ07425764

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-කරණලගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක කකරයකලය - 

කරණලගල

I පනතයඩබ.එම.ආර. කපකරරක00870265

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කකරයකලය-කරණලගල

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

කරණලගල

III පනතයකක. එච. සරත කමකර05377666

බජ සහතක කරකම පකකදශය 

කකරයකලය-මහඉලපපලලම

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

අනරකධපර

I පනතයබ.එසස. වකම01203167

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-අනරකධපර

බජ සහතක කරකම පකකදශය කකරයකලය - 

මහඉලපපලලම

III පනතයඑච.එම.ආර. බණඩකර07142968

කකරමක වදතකලය-වකරයකපකල වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයආර.එම.ය.කක. රතනකයක02892969

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව - 

කකකළඹ 03

I පනතයආර. තලකරතන03907470
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව-කකකළඹ 

03

කකරමක වදතකලය - වකරයකපකලIII පනතයඑච.එම.අය.බ. කහසරත06357871

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-නවරඑළය

පශ වමරශන මධතසසථකනය - නවරඑළයIII පනතයඩබ.ඒ. උදයසර බනදල කපසමරතන01006072

පශ වමරශන මධතසසථකනය-නවරඑළය දසසතක කලකම කකරයකලය - නවරඑළයIII පනතයකක.ට.ආර. බණඩකර05694973

දසසතක කලකම කකරයකලය-නවරඑළය කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

නවරඑළය

III පනතයඩබ.ඩ.ඒ. කපකරරක07191874

අධතකපන පකකශන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක. අකබසනදර00932875

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයකක.ප.ප.කක. පයදරශන01366076

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන පකකශන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.ට.එන. පෂසපකමකර02801577

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

IIපනතයඒ.ඒ. චමනද ශකනත කමකර03714978

ජකතක කභබතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑසස. ස. එන. කපසමතලක00888179
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන පකකශන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑල.ඒ. ලයනකග01792580

අධතකපන පකකශන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයකක.බ. කසසනකරතන03331481

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක කභබතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඒ.බ.අය. අනරදධ03890282

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයකක.එන. චනදසර00303283
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

IIපනතයඑම.ජ. කපකරරක00911884
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.

කකනතක හක ළමක කටයත සහ වයළ කලකප 

සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඑච.එල.එන කමකර03154985
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.

නත කකටමපත සමපකදක 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

කකනතක හක ළමක කටයත සහ වයළ කලකප 

සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

III පනතයඅය.එම.කජ. බණඩකර06355486
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12IIපනතයබ.කක.ඩ. කකකඩතවකක00750787

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඑසස. කසසනකනකයක00774188

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඑම.එල. ලකෂසමන05764289
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වකරමකරග කනවකසක ඉලජකනර 

කකරයකලය-ලණගමකවකහර

දසසතක කලකම කකරයකලය - හමබනකතකටIII පනතයඑසස.ආර.ජ. සකලනද01344690

දසසතක කලකම කකරයකලය-හමබනකතකට වකරමකරග කනවකසක ඉලජකනර කකරයකලය 

- ලණගමකවකහර

III පනතයඒ.ජ. අලහපකපරම05865691

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනනයක පකකදශය කලකම කකරයකලය - මතරIIපනතයඒ. මහයඩන04383492

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මතර පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනනයකIIපනතයඑම.ඒ. රෆකයඩන04669093

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අඹනඟඟ 

කකදරකළස

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - මකතකලIIපනතයඩ.එම.ඩ. බණඩකර00823594

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - අඹනඟඟ 

කකදරකළස

IIපනතයඑන.එච.එම.එන.කක. 

නකරමපනකව
04651095

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව 

අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම, 

සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක 

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයබ.ජ.ඒ.එච. කමකර02659796

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව 

අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම, 

සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක 

III පනතයඑසස.ප.එම.ජ. තෂකර03760297
කරමකනත හක වකණජත 

අලශයට අනයකත කරම 

සදහක

රහණ ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-අකමමන

දසසතක මනනකදදර කකරයකලය - ගකලලIIපනතයඑච.ය. උපකල03678098
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

දසසතක මනනකදදර කකරයකලය-ගකලල රහණ ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

අකමමන

IIපනතයකක.එල.ඒ.කක කලසලහ03935499

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-කමකනරකගල නකයදජත කකෂකරම අධ තකෂ  කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයඩබ.එම.ස. කහසමනත038510100

නකයදජත කකෂකරම අධ තකෂ  

කකරයකලය-කමකනරකගල

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - බබලIIපනතයට.ජ.ඒම. කපසමතලක038977101

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-බබල අඩව වන නළධකර කකරයකලය - කමකනරකගලIII පනතයප.එච. රවන ධරමපය බණඩකර057094102

අනතර පළකත කකෂ අධ තකෂ  

කකරයකලය-හමබනකතකට

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

හමබනකතකට

IIපනතයඑල.වය. සරත010849103

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-හමබනකතකට

අනතර පළකත කකෂ අධ තකෂ  කකරයකලය - 

හමබනකතකට

III පනතයඑම.කක.එම. රකබ063952104

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

08

III පනතයකජ.කක.ප. ගණකසසකර036341105

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08 කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයජ.ජ.ඩබ.එන. කමකර064106106

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-තකණකමලය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

තකණකමලය

IIපනතයඩබලව.ඩබලව. උපල ඥකනසර006969107
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-තකණකමලය

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

තකණකමලය

III පනතයඑම.ආර. චනදතලක056180108

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයකක.ඩ.ආර. කසදමපකල006210109
2020/01/30 දන සට 

කයකතමක කව.

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රබර සලවරධන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයවය. ධරමදකස007526110
2020/01/30 දන සට 

කයකතමක කව.

රබර සලවරධන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයජ.කක. කරණකකසසන032643111
2020/01/30 දන සට 

කයකතමක කව.

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12III පනතයඩබ.ජ.ඒ. සකරනද012901112

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයජ.ඒ.ඩ. කෆකනකසසකක038840113

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයට.ඩ.ස. කරණකරතන004790114

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

III පනතයඑච.එම.ඩබ.ජ.කජ.බ. කහසරත058417115

රතනපර දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය-රතනපර

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

රතනපර

IIපනතයය.එන.කක.එල. රණසලහ016295116
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-රතනපර

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

රතනපර

III පනතයබ.ජ.එසස. අමරසලහ031369117

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-රතනපර රතනපර දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක 

ඉලජකනර කකරයකලය - රතනපර

III පනතයකක.ඒ. සනල039915118

අපනයන කකෂකරම 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර කකරයකලය 

- මහනවර

I පනතයජ.ඒ.කක. බණඩකර016391119

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කකරයකලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම කදපකරතකමනතව - 

කපරකකදණය

IIපනතයඑච.ඒ.ඩබ. සරත පයනත037428120

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-බලලකගකඩ (i)-බලලකගකඩ

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බලලකගකඩIIපනතයප.බ.එම. වමලසරය016063121

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බලලකගකඩ පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-බලලකගකඩ (i) - බලලකගකඩ

IIපනතයබ.ජ.ජ. බකනගල032561122

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක සතකවදදතකන කදපකරතකමනතව - 

මහරගම

III පනතයඑල.කක.එන.එම. කපකරරක022710123

ජකතක සතකවදදතකන 

කදපකරතකමනතව-මහරගම

ආයරකවද කදපකරතකමනතව - මහරගමIII පනතයඑන.ඩ.කක. නපකහසවකග029770124

ආයරකවද කදපකරතකමනතව-මහරගම වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.ආර.එල.ප.කක. ඇලකපකල039015125
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය  මනනකදදර කකරයකලය-වරකෆටය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - වරකෆටයIIපනතයජ.ඒ.එම. මහකවල010021126

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-වරකෆටය පකකදශය  මනනකදදර කකරයකලය - 

වරකෆටය

III පනතයඑම. වරබදදන031070127

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඑන.කක.ඒ.ප. ද සලවක033529128

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12I පනතයඵච.බ. චනදලකල041286129

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයබ.ජ. තලකරතන016533130

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

III පනතයඩබලව.ඒ. කපසමදකස041414131

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.එච. සමනසර011454132
2020.02.10 දන සට 

කයකතමක කව.

සමකජ සවබලගෆනවම 

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඒ.ඩ.බ. යසනත022449133
2020.02.10 දන සට 

කයකතමක කව.

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඑම.කක.එසස.බ. මහකවකගදර009333134
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයකක.ඒ.ඒ. කමකර024630135
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

සමකජ සවබලගෆනවම 

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-ගකලල දසසතක කමකර කකරයකලය - ගකලලIIපනතයකජ. එන.  ට. ලයනකග014445136

කකරමක වදහල-ගකලල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

ගකලල

III පනතයප.එන.එච. ගමකග040036137

දසසතක කමකර කකරයකලය-ගකලල කකරමක වදහල - ගකලලIII පනතයඩබ.ඒ.කජ. කමකර054940138

නකයකතව සලවරධන ජකතක 

මධතසසථකනය-ඇඹලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - සරයවෆවIII පනතයවය.ව.ඒ.ආර. පෂසපකමකර006621139

පකකදශය කලකම කකරයකලය-සරයවෆව නකයකතව සලවරධන ජකතක මධතසසථකනය - 

ඇඹලපටය

III පනතයඑච.ප.එසස. තලකසර071672140

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05I පනතයප.ඩ.ඩ. පෂසපකමකර024428141
2020.05.05 දන සට 

කයකතමක කව.

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයකක. කජ. කක. කපකරරක039321142
2020.05.05 දන සට 

කයකතමක කව.

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

IIපනතයකක. එල. ඉනදසර007742143
2020.05.18 දන සට 

කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඒ. ව. අනර030892144
2020.05.18 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12I පනතයඑම.එම.එල. චනදගපත046572145
2020.05.18 දන සට 

කයකතමක කව.

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලවෆලලIIපනතයඊ. ඥකනරතන026378146

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලවෆලල මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයජ.කක. කපසමසර033846147

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහයලගනය පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

මකපකකඩවෆව

I පනතයඩ.එම.ඒ. දසකනකයක007437148

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-මකපකකඩවෆව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහයලගනයIIපනතයකජ.එම. අකබවරධන029978149

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIIපනතයඑම.ඩ.ස.ප. ලලකක024942150

ආහකර කදපකරතකමනත දසක 

ධකනතකගකරය-කවයනකගකඩ

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12III පනතයඑච.ආර. ආරයරතන058589151

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල ආහකර කදපකරතකමනත දසක ධකනතකගකරය - 

කවයනකගකඩ

III පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ඩ. අජත කමකර063977152
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.එම.ඒ.ස. කසකනවරතන030488153

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඒ.ජ.ඒ.එසස. කලරතන063537154
සමකජ සවබලගෆනවම 

අලශයට අනයකත කරම 

සඳහක

ශ ලලකක මනනකදදර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පරකවදතක කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඑසස. මලලකකආරචච029935155

පරකවදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 ශ ලලකක මනනකදදර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයආර.එච.එන. කරණකතලක070485156

පශ වමරශන මධතසසථකනය-දඹලල පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - දඹලලIII පනතයඅය.එම. කකකඩකකර024222157

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-දඹලල පශ වමරශන මධතසසථකනය - දඹලලIII පනතයඑච. කලආරචච039251158

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-දඹලල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - දඹලලIII පනතයබ.එම.ජ.ඒ. බසසනකයක057757159

ධවර හක ජලජ සමපත 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයප.ජ.ආර. තලක041071160

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයට.එම.ප. රතනසර046600161
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-නකචචකදව කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

අනරකධපර

IIපනතයඒ.එල. වරවලශ030044162

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-අනරකධපර

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

නකචචකදව

III පනතයඩබලව.එන.ආර.ප. නලවර046651163

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනකචචයකගම කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

අනරකධපර

IIපනතයආර. කසසනකරතන018725164

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කනකචචයකගම

III පනතයආර.එම.එච. රතනකයක065399165

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කළතර වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - කළතරI පනතයඑච.ඩබ.ස.කක. අකබවකම002404166

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-කළතර දසක වන නළධකර කකරයකලය - කළතරIII පනතයට.ප. සමරකමකර009024167

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කළතර ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය - පකනදරIIපනතයය.එසස. කරකහකන ඉනදක036406168

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය-පකනදර දසක වන නළධකර කකරයකලය - කළතරIII පනතයස.කක. වරකසසකර039027169

කගකඩනෆගල 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතකපන අමකතතලශය - කකකළඹ 07III පනතයකක.එච. චනදලකල029254170
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

උසසස අධතකපන අමකතතලශය-කකකළඹ 07 කගකඩනෆගල  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.ඒ.ව.කක. කහටටආරචච031196171

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-මනකප පකකදශය කලකම කකරයකලය - මනකපIII පනතයඩබලව.ජ.එන.කක. සමරවර027490172

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මනකප කකරමක වදහල - බදලලIII පනතයඑෆස.එච.එසස.එම. කහසටටආරචච055083173

කකරමක වදහල-බදලල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - මනකපIII පනතයවය.ජ.එන. රකජපකෂ064417174

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩපළකත පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - කදකළව 

- ගමකපකල

IIපනතයඑල.ප. රලජත010271175

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඟඟ ඉහළ 

කකදරකළස

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩපළකතIIපනතයප.ජ.ඒ. කමකර029230176

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-කදකළව - 

ගමකපකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඟඟ ඉහළ 

කකදරකළස

III පනතයඑච.ප.ආර. අකබකකදන039470177

කකෂසත  කභදග පරකයෂණ හක සලවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකචචකදවIII පනතයඒ.ජ.එම.එසස බලඩකර030257178

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකචචකදව කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

අනරකධපර

III පනතයට.කජ. වමලකසසන058725179
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-අනරකධපර

කකෂසත  කභදග පරකයෂණ හක සලවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම

III පනතයප.එම.ජ.එන.ආර. ධරමරතන073345180

වනජව සහකකර අධතකෂ (වයඹ)  

කකරයකලය-අනරකධපර

උතර මෆද - උතර නෆකගනහර වන 

සලරකෂණ කලකප කකරයකලය - අනරකධපරය 

- අනරකධපර

IIපනතයඩබ.ප.ය.කක. වරවරධන009113181

උතර මෆද - උතර නෆකගනහර වන 

සලරකෂණ කලකප කකරයකලය - 

අනරකධපරය-අනරකධපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කෆබතකගකලලලව

IIපනතයකක.එසස. කමකර031933182

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-අනරකධපර වනජව සහකකර අධතකෂ (වයඹ)  

කකරයකලය - අනරකධපර

III පනතයඩ.කජ.ට.එසස.ඒ. කතනනකකදන039909183

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-කෆබතකගකලලලව

අඩව වන නළධකර කකරයකලය - අනරකධපරIII පනතයඩබ.එම.ඒ.බ. වරකකදන058668184

කරජසසටකර ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයආර.එල.කක.ස. රණතලග033778185

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයබ.එම.ඩ.බ. බණඩක041138186

කකරමක වදතකලය-තකණකමලය දසසතක කලකම කකරයකලය - තකණකමලයIII පනතයඑසස. බකලකෂසණන053709187

දසසතක කලකම කකරයකලය-තකණකමලය කකරමක වදතකලය - තකණකමලයIII පනතයඩබ.ඒ.ආර. කමකර073090188
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතමලකන මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහදමකගම

III පනතයකක.ඩබ.ස. කකකතලකවල034497189

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහදමකගම

ශ ලලකක මනනකදදර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයකක.එල. පෂප කමකර058633190

ශ ලලකක මනනකදදර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතමලකනIII පනතයඑසස.ඒ. ජයනත කමකර063960191

ව පරකයෂණ හක සලවරධන 

ආයතනය-බතලකගකඩ

කනවකසක වතකපකත කළමනකකරණ 

කකරයකලය - බතලකගකඩ

III පනතයබ.ඒ.එම.කක. රතනකයක027927192

කනවකසක වතකපකත කළමනකකරණ 

කකරයකලය-බතලකගකඩ

ව පරකයෂණ හක සලවරධන ආයතනය - 

බතලකගකඩ

III පනතයඊ.ඒම.ට. ඒකනකයක037855193

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-තකණකමලය පකකදශය කලකම කකරයකලය - තඹලගමවIII පනතයඑන.ජ.ඩබලව.එම.ආර.ආර. 

කසනවරතන
033685194

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනතකල අඩව වන නළධකර කකරයකලය - 

තකණකමලය

III පනතයඩබ.එම.ස.එල. කමකර037845195

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තඹලගමව පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනතකලIII පනතයජ.ඒ.ප.ආර. කමකර058646196

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-පතතලම පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

මහකඹකකඩවල

IIපනතයඑසස.එම.එන.ආර. පනකනද026838197
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය-කලපටය පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

පතතලම

III පනතයආර.ජ.  එන. රතනසර037470198

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-පතතලම සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය - 

කලපටය

III පනතයඑසස.ඒ. අමර039914199

පකකදශය කලකම 

කකරයකලය-මහකඹකකඩවල

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - පතතලමIII පනතයඒ.එම.එසස.ස. සමපත057725200

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඉමදව පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - ගකලලIII පනතයඑසස.එසස. අජත038467201

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-ගකලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඉමදවIII පනතයකජ.ඩ.ස. පෂසපකමකර040039202

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-ගකලල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

ගකලල

III පනතයඑන.ජ. සමනතලක040378203

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කපකලගහකවල පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

කලගලල

III පනතයඑල.ප.ජ. උපනනද009355204

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-කලගලල පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

කපකලගහකවල

III පනතයවය.ප.එසස.  කපමකමකර036163205

දසසතක කලකම කකරයකලය-මනනකරම දසසතක ධවර කකරයකලය - මනනකරමIIපනතයව. කරකසරයන ඉනපනත017458206
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

දසසතක ධවර කකරයකලය-මනනකරම දසසතක කලකම කකරයකලය - මනනකරමIII පනතයඑම.ඒ. කරදමකයද045271207

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

III පනතයඩබ.ඒ.එන. අකබරතන024522208
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයබ.ඩ.ඩබලව. ධරමකරත028134209
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIIපනතයඩ.ඩ.ප. වකජසලහ031861210
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.කක.ස. අකබවකම054936211
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-ගලගමව මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයආර.එම.එන. රතනකයක002274212
2020.05.05 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පශ වමරෂණ කකරයකලය - හලකවතIII පනතයආර.ඒ.එසස.ආර.කක රණසලහ027545213
2020.05.05 දන සට 

කයකතමක කව.

පශ වමරෂණ කකරයකලය-හලකවත අඩව වන නළධකර කකරයකලය - ගලගමවIII පනතයඑච.ප.ඩ.ඩ.එසස. බණඩකර038495214
2020.05.05 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12IIපනතයකක.ජ.ඒ. කමකරසර016237215
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයට. එල. පනකනද025136216
2020/02/10 දන සට 

කයකතමක කව.

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 

07

කකරමක වදහල - කළතරIII පනතයඅය.ප. උකවතතකග037275217

කකරමක වදහල-කළතර රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

කකකළඹ 07

III පනතයඑම.ඒ.ව. දයකනනද040116218
රකජත පරපකලන අලශයට 

අනයකත කරම සදහක

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

IIපනතයඑම.ඒ.එල. වකජසලහ029519219

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03III පනතයඩ.ඒ. කටගමපල057378220

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයප.කක.ය. කරදහණ070367221

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

III පනතයඑච.ඩ.එසස වකජසනදර030139222

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහදමකගම

III පනතයවය.එම.ආර.බ. කසනවරතන057820223

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහදමකගම

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයආර.එසස.ප. කමකර059238224
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 01

III පනතය කක.ඩ. කපලරතන040977225

සවල ආරකෂක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

01

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඕ.ප.ඩබ. පයදරශන057811226

දසක වන නළධකර 

කකරයකලය-කපකකළකනනරව

කකරමක වදතකලය - කපකකළකනනරවIIපනතයඩ.එම. ධරමපකල026768227

කකරමක වදතකලය-කපකකළකනනරව දසක වන නළධකර කකරයකලය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයඑන.ඩ.ආර.ස. ජයකසසන061127228

කකෂකරම කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

මහනවර

I පනතයප.ජ.කක. වමලකසසන011394229

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-මහනවර කකෂකරම කදපකරතකමනතව - කපරකකදණයIII පනතයආර.එම.එන.බ. රණසලහ054856230

දසසතක කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයකක.එම.එසස. කපසමරතන033554231

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-කමකනරකගල

දසසතක කලකම කකරයකලය - කමකනරකගලIII පනතයව. සරපකල042795232

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-කලමකණ සහකකර කකෂකරම අධතකෂ කකරයකලය - 

අමපකර

III පනතයබ.එච.ට. නලනත050905233
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ 

කකරයකලය-අමපකර

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

කලමකණ

III පනතයබ.එල.එම. ගණසලහ061943234

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-මනකප නකයදජත කකෂකරම අධතකෂ කකරයකලය - 

හසලක

III පනතයඒ.ඩබලව.එසස.බ. අකබකකදන041939235

නකයදජත කකෂකරම අධතකෂ 

කකරයකලය-හසලක

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - මනකපIII පනතයකක.එම.කක. සමරතලග062702236

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-ඇඹලපටය රවනපර ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

රතනපර

III පනතයප.ට.ඩ ජයසරය029726237

රවනපර ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-රතනපර

අඩව වන නළධකර කකරයකලය - ඇඹලපටයIII පනතයඩ.එසස.ඒ.ඒ.එන. දසනකයක053247238

දසසතක අපනයන කකෂකරම කකරයකලය - 

මහනවර-මහනවර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය - 

මහනවර

III පනතයඑම.ජ.කජ.කක. කකකඩතවකක029941239

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර 

කකරයකලය-මහනවර

දසසතක අපනයන කකෂකරම කකරයකලය - 

මහනවර - මහනවර

III පනතයට.එම.ආර.බ. නවරතන042070240

දසසතක කලකම කකරයකලය-බදලල පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

බදලල

IIපනතයකක.එම. ජනදකස030866241

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-බදලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - බදලලIII පනතයආර.ඒ.ඒ. රණසලහ054826242
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පලකලකපකල දසසතක මනනකදදර කකරයකලය - මහනවරIII පනතයජ.ජ.එන. ගණවරධන038912243

දසසතක මනනකදදර කකරයකලය-මහනවර පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

පලකලකපකල

III පනතයය.ප.ජ.කජ. කමකරසලහ057692244

දසසතක මනනකදදර කකරයකලය-රතනපර දසක වන නළධකර කකරයකලය - රතනපරIII පනතයඅය.එසස.එල. ඉදදමලකගකඩ058652245

දසක වන නළධකර කකරයකලය-රතනපර දසසතක මනනකදදර කකරයකලය - රතනපරIII පනතයඑම.ඒ.එසස. දයකනනද058715246

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.ඒ.කක.එල. හපකඹර040339247

කරජසසටකර ජනරකල 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඑසස.කජ. කමකර063489248

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-බලලකගකඩ (i)-බලලකගකඩ

අඩව වන නළධකර කකරයකලය - බලලකගකඩIII පනතයඑම.ඩ.එම.ආර. වකජනකයක057874249

අඩව වන නළධකර කකරයකලය-බලලකගකඩ පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-බලලකගකඩ (i) - බලලකගකඩ

III පනතයබ.ඒ.ට.ස. කමකර058489250

මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 දසසතක මනනකදදර  කකරයකලය - කකකළඹ 

05

III පනතයඩ.ස. කහටටආරචච060147251
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

දසසතක මනනකදදර  කකරයකලය-කකකළඹ 05 මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

07

III පනතයකක.ඒ.ඩ.එන. කපකරරක070369252

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වලපකන කකරමක වදතකලය - නවරඑළයIIපනතයට.ඩබ. පඤසඤකකසසන009466253

කකරමක වදතකලය-නවරඑළය පකකදශය කලකම කකරයකලය - වලපකනIII පනතයඑච.ප. බණඩකර074058254

තකකෂණ වදතකලය-අනරකධපර දසසතක කලකම කකරයකලය - අනරකධපරIIපනතයඑච.බ.ඩ.ඒ. වකජසර029791255

දසසතක කලකම කකරයකලය-අනරකධපර පශ වමරෂණ කකරයකලය - වවනයකIII පනතයඊ.එම.කක. ඒකනකයක036270256

පශ වමරෂණ කකරයකලය-වවනයක තකකෂණ වදතකලය - අනරකධපරIII පනතයඑසස.ප.ඒ. කසසනකධර058726257

පධකන ඉලජකනර කකරයකලය (කගකඩනෆගල 

කදපකරතකමනතව)-කරණලගල

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

කරණලගල

I පනතයඊ.එම.එසස.ප. ඒකනකයක009809258

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-කරණලගල

පධකන ඉලජකනර කකරයකලය (කගකඩනෆගල 

කදපකරතකමනතව) - කරණලගල

III පනතයඑසස.එම.ස.බ. සරවරධන054803259

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයආර.ඩ.එසස. කපකරරක059069260
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

ධවර හක ජලජ සමපත 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයඩබ.ඒ. නමලසර061086261

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07 කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

III පනතයකක.අය. බමණආරචච041028262

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07III පනතයඑන.එම.ජ.ඩ.ඒ.ඊ.එම. ගණරතන065945263

කගකවජන සලවරධන දසසතක 

කකරයකලය-මකතර

කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථකනය - 

කතලජජවල

IIපනතයඒ. කමකනකයක007775264

කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථකනය-කතලජජවල

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය - 

මකතර

III පනතයජ. පසකද නකලක063507265

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 12

IIපනතයකජ.ඒ.ඩ.ඩබ. කමකර004206266
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මදරකවල මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයප.එසස. වලකකලආරචචකග029239267
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 12

රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය - 

කලගලල

III පනතයඩබලව. ඒ.ඒ. වරසරය037463268
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.

රබර සලවරධන පකකදශය 

කකරයකලය-කලගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මදරකවලIII පනතයඑසස.ඒ. කපල සමනත063589269
2020/05/05 දන සට 

කයකතමක කව.
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-යටයනකතකට පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

රවනවෆලල

IIපනතයකක.ඒ. බණඩකර027944270

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-රවනවෆලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

යටයනකතකට

III පනතයඑසස.ආර.එම.ට.එන. සමරදවකකර036330271

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ජනමකධත අමකතතකලශය - කකකළඹ 05I පනතයඩ.කක. ජයරතන009972272
2020/05/05 දන සට 

කයකතමකය.

ජනමකධත අමකතතකලශය-කකකළඹ 05 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඒ.කක.එසස.ඩ. අතකකදරල029834273
2020/05/05 දන සට 

කයකතමකය.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑච.ජ.එසස. කමකර010369274
සමකජ සවබලගෆනවම 

අලශයට අනයකත කරම 

සඳහක

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයස.එසස. බදධකකදරකළ022024275

මෆණම හක සතයමගත කරකම 

ආයතනය-දයතලකව

කකෂකරම පරකයෂණ හක සලවරධන 

මධතසසථකනය - බණඩකරකවල

III පනතයකක.ප.කජ. කකකඩකකර039662276

කකෂකරම පරකයෂණ හක සලවරධන 

මධතසසථකනය-බණඩකරකවල

මෆණම හක සතයමගත කරකම ආයතනය - 

දයතලකව

III පනතයඑන.එම. සයකම061937277

රජකය කරමකනත ශකලකව-කකකකලකනනකව වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 

10

IIපනතයඊ.ඒ. සරත කමකර026858278
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10 රජකය කරමකනත ශකලකව - කකකකලකනනකවIII පනතයඩබ.ඒ.ට. චතරලග055192279

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නවරගමපලකත 

-නෆකගනහර

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයකක.ඒ. පණතවරධන037432280

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

07

කකෂසත  කභදග පරකයෂණ හක සලවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම

III පනතයඩ.ස. අකබතලග063353281

කකෂසත  කභදග පරකයෂණ හක සලවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

නවරගමපලකත -නෆකගනහර

III පනතයඩබ.ජ.බ.ස. ගණපකල064646282

අනතර පළකත නකයදජත කකෂකරම අධ තකෂ  

කකරයකලය-අනරකධපර

වකරමකරග ඉලජකනරකකරයකලය - 

රකජකලගනය

III පනතයඅර.ඩ.ඩබ. ජයතලක063861283

වකරමකරග ඉලජකනරකකරයකලය-රකජකලගනය අනතර පළකත නකයදජත කකෂකරම 

අධ තකෂ  කකරයකලය - අනරකධපර

III පනතයය.ජ.ඒ.ආර.එසස. උඩලමතත073929284

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

IIපනතයඊ.ඒ.ආර. චතරලග027631285

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඑම.ප. චමනද කමකර057379286

දසසතක කමකර කකරයකලය-බදලල පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

බදලල

IIපනතයට.ඩබලව.කක. සමන ජයතලක007562287
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-බදලල

දසසතක කමකර කකරයකලය - බදලලIII පනතයඑම.එම. ඉරෆකන068547288

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-මහයලගනය

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

මකපකකඩවෆව

IIපනතයඑච.එම.එම.ඒ. දසකනකයක010800289

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-මකපකකඩවෆව

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

මහයලගනය

III පනතයඒ.එම. සමන කමකර068687290

දසසතක කලකම කකරයකලය-බදලල පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

බදලල

III පනතයකජ.ප.එන.එසස. අමරනකයක069453291

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-බදලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - බදලලIII පනතයඑසස.එම. හකසසන069485292

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තවලම පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - උඩගමIII පනතයඒ.ඒ.ඊ.එම. සරලග058534293

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-උඩගම පකකදශය කලකම කකරයකලය - තවලමIII පනතයඑම.කක.ප. ලකමකල063355294

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 07III පනතයප.එසස.  කදවපය011086295

සසවකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 07 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයප.එම.එම.ඩ. ජයසලහ030479296
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇහෆලයකගකඩ පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

ඇලපකත

III පනතයජ.ජ.එන.ප. බදධක058648297

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-ඇලපකත පකකදශය කලකම කකරයකලය - 

ඇහෆලයකගකඩ

III පනතයප.එන.ඩ. පෂසපකමකර063164298

පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-තණමලවල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

තසසසමහකරකම

III පනතයඑසස.එච.ප. කමකර063139299

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-තසසසමහකරකම

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - 

තණමලවල

III පනතයකක.කක.ස. ද සලවක068451300

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ 

කකරයකලය-අලතතරම

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

මකපකකඩවෆව

III පනතයකක.ඒ.එන. ගණකසසකර062708301

පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-මකපකකඩවෆව

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ කකරයකලය - 

අලතතරම

III පනතයආර.එම.ට.එසස.කක. රතනකයක071400302

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආනමඩව කකරමක වදහල - ආනමඩවI පනතයඒ.එච.එම.ප.බ. දසකනකයක041756303

කකරමක වදහල-ආනමඩව පකකදශය කලකම කකරයකලය - ආනමඩවIII පනතයආර.එම.ට. කහසමනත068344304

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය - 

කකකළඹ 10

I පනතයඩ.එම.එසස. දසකනකයක039320305

Page 34 of 45



වකරෂක සසථකන මකරවම -   2020

ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය-කකකළඹ 

10

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03III පනතයඑම.ව.එල. මලචනකයක064002306

නත කකකමෂන සභක 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03III පනතයඑම.ඒ.එන.එසස. කමකර029114307

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 නත කකකමෂන සභක කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබලව.ජ.එන.ආර. පයදරශන049464308

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහදමකගම

ජකතක කභබතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඑම.එච. ආරයසලහ039137309

ජකතක කභබතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහදමකගම

III පනතයඒ.එසස.ඊ. රණතලග053995310

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහදමකගම

ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය - 

කකකළඹ 10

III පනතයආර.එල ඩ.ආර. රතනකයක039408311

ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය-කකකළඹ 

10

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහදමකගම

III පනතයඒ.ඩ.ප. ධරමදකස067033312

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව-කහදමකගම

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඒ.ඒ.එන. කපසමලකල063363313

සමකගම කරජසසටකර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක 

කදපකරතකමනතව - කහදමකගම

III පනතයආර.ඒ.ඩ. මහකනකම067290314
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 රකජත කසසවක කකකමෂන සභකව - කකකළඹ 05III පනතයබ.එම.කජ. ඒකනකයක006493315

රකජත කසසවක කකකමෂන සභකව-කකකළඹ 05 කමදටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

I පනතයඕ.ප. කපකරරක015356316

කමදටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03III පනතයකජ.ස. පයශකනත073093317

ශ ලලකක වභකග 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

I පනතයඑම. අලගරසකම033331318

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයප.ඩ.ආර. පකදකක040084319

ආරකෂක  අමකතතකලශය-කකකළඹ 03 මහරගම ජකතක අධතකපන වදතකපඨය - 

මහරගම

IIපනතයඑම.එන.ප.ප.කජ. පතරණ049624320

මහරගම ජකතක අධතකපන 

වදතකපඨය-මහරගම

ආරකෂක  අමකතතකලශය - කකකළඹ 03III පනතයඩබ.එම.එසස. සලජය072933321

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

බජ සහතක කරකම පකකදශය කකෂකරම 

පකකදශය කකරයකලය - කකකළඹ 10

III පනතයඩ.ඩ.ඒ. ශකනත060656322

බජ සහතක කරකම පකකදශය කකෂකරම 

පකකදශය කකරයකලය-කකකළඹ 10

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඩ.ඒ.ස.ආර. ජයවකම067186323
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

බජ සහතක කරම හක පෆලලට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය-කපරකකදණය

යටනවර පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය 

- පළමතලකව

I පනතයකක.ඒ.ඩ.එසස. වරතලග016433324

යටනවර පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-පළමතලකව

බජ සහතක කරම හක පෆලලට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය - කපරකකදණය

III පනතයඒ.ඒ.අය.ආර.ප. කමකර058869325

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12III පනතයබ.ඒ.එසස. කපසමජයනත011819326

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඑම.ආර. ද සලවක022474327

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

III පනතයකක.ජ.එසස. කසසනකරතන039768328

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය - බතතරමලල

III පනතයඑල.ඒ.ව. කදශපය066747329
සලසසකකතක කටයත අලශයට 

අනයකත කරම සදහක

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයකක.ජ. සරත015761330
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

සමකගම කරජසසටකර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයකජ.ඒ.ප. ජයකකකඩ037047331
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

I පනතයආර.කක.ඒ. ලලත003309332
2020.05.12 දන සට 

කයකතමක කව.
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කකරමක අධතකපන හක පහණ කරකම 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIII පනතයඑසස.ප. බකලසරය004816333
2020.05.12 දන සට 

කයකතමක කව.

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයජ. එසස. වරකකකන030541334
2020.05.12 දන සට 

කයකතමක කව.

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයඑල. ජයතසසස037150335
2020.05.12 දන සට 

කයකතමක කව.

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12 කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයප. ලලත පයනත003709336
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12I පනතයඑන.ඒ.එම. සබර004382337
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

I පනතයඑල.එල.ය. අලවසස016262338
2020/05/21 දන සට 

කයකතමකය.

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයඒ.ඒ. කසමචනද016432339
2020/05/21 දන සට 

කයකතමකය.

කපෂකරමකනත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයප.ප. නනදන039189340
2020/05/21 දන සට 

කයකතමකය.

මහකමකරග අලශයට 

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 නපණතක සලවරධන හක වකතතය පහණ 

අමකතතකලශය - කකකළඹ 05

I පනතයප. රණවර007340341
2020/02/10 දන සට 

කයකතමකය.
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමණකකරණ පකකදශය කකරයකලය-ගකලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයජ.එච.ඩ. අනරදධ024620342
2020/02/10 දන සට 

කයකතමකය.

නපණතක සලවරධන හක වකතතය පහණ 

අමකතතකලශය-කකකළඹ 05

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමණකකරණ පකකදශය කකරයකලය - 

ගකලල

III පනතයකක.එච. රලජත039357343
2020/02/10 දන සට 

කයකතමකය.

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල බජ සහතක කරම හක පෆලලට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය - කපරකකදණය

III පනතයඩ.එම. අකබසලහ බණඩක039016344

බජ සහතක කරම හක පෆලලට සලරකෂණ 

මධතසසථකනය-කපරකකදණය

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

කණඩසකකල

III පනතයඑසස.එම.එන. වජරරතන063854345

වරවල කකෂකරම පරකයෂණ 

මධතසසථකනය-වරවල

මතතල ගවන කතකටපළ - හමබනකතකටIII පනතයඒ.අය.ඩ. ලයන පතරණ033085346

මතතල ගවන කතකටපළ-හමබනකතකට වරවල කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථකනය 

- වරවල

IIපනතයආර.ජ.ඒ. ධරමදකස039343347

කලකප වකරමකරග අධතකෂ 

කකරයකලය-මඩකලපව

මඩකලපව දසසතක කකෂකරම කකරයකලය - 

මඩකලපව

III පනතයකක. බකල058098348

මඩකලපව දසසතක කකෂකරම 

කකරයකලය-මඩකලපව

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය - 

මඩකලපව

III පනතයකජ. සරයකමකර067226349

කඩව සලහරකජ සලරකෂණ මධතසසථකනය, 

වෆදදකගල-කලවකන

අපනයන කකෂකරම දසසතක කකරයකලය - 

රතනපර

IIපනතයඑච.ඒ.ය. රතනකයක010049350
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කකරයකලය-රතනපර

කඩව සලහරකජ සලරකෂණ මධතසසථකනය, 

වෆදදකගල - කලවකන

III පනතයඑම. චනදකසසන020690351

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලලIIපනතයආර.ඒ.එල. රණවර046663352

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

ජනකලඛන හක සලඛතකකලඛන 

කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.එසස. අතකකදරල063641353

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

III පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එසස. කපසමකමකර063979354

ජකතක කභබතක සෆලසම 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සලරකෂණ  කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයකක.ඒ.ඒ. වරසලහ006485355

වනජව සලරකෂණ 

 කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 10

IIපනතයජ. අලහපකපරම030566356

කවරළ සලරකෂණ හක කවරළ සමපත 

කළමනකකරණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

10

ජකතක කභබතක සෆලසම කදපකරතකමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයප.බ.එම.ඩබ. රණසලහ063623357

ජනමකධත අමකතතකලශය-කකකළඹ 05 රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයකක.එම.එන. සමපත030778358

රජකය පවකතත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

05

ජනමකධත අමකතතකලශය - කකකළඹ 05III පනතයඩබ.ආර.ට. අ කබවර056972359
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

කපරකකදනය වතකපකත හක පහණ 

මධතසසථකනය-කපරකකදණය

යටනවර පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය 

- පළමතලකව

I පනතයජ.ඒ.ආර. බණඩකර009083360

යටනවර පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-පළමතලකව

කපරකකදනය වතකපකත හක පහණ 

මධතසසථකනය - කපරකකදණය

III පනතයකක.එසස.ඩබ. කකකකරනකගකඩ070376361

ජකතක ඒකකබදධතක, රකජත භකෂක, සමකජ 

පගත සහ හනද ආගමක කටයත 

අමකතතකලශය-රකජගරය

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01III පනතයඩ.ඒ. කමකරසලහ022506362
2020.06.01 දන සට 

කයකතමක කව.

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 ජකතක ඒකකබදධතක, රකජත භකෂක, සමකජ 

පගත සහ හනද ආගමක කටයත 

අමකතතකලශය - රකජගරය

III පනතයඑසස.ඒ.අය.එසස. කමකර053973363
2020.06.01 දන සට 

කයකතමක කව

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පජකපටය සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත 

කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

I පනතයප.ඩ.ප. ජයසරය006184364

පකකදශය කරමකනත කසසවක 

මධතසසථකනය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පජකපටයIII පනතයආර.ආර.කජ.එම.ප. කමකර038507365

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකකදශය කරමකනත කසසවක මධතසසථකනය - 

මහනවර

I පනතයඒසස.ඩ. ලලත පනකනද038948366

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත 

කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයජ.ට. කෆකනකසසකක043209367

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකලමබඩ වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01I පනතයඒ.ඩබ.කක. පයල චනදන005574368
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඑසස.ට.කක. කලකකකටව011318369
සමකජ සවබලගෆනවම 

අලශයට අනයකත කරම 

සඳහක

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වෆලපටය පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකලමබඩIIපනතයආර. සභසලහ022362370

අඩව ආරකෂක කකරයකලය-ඇලහෆර පකකදශය කලකම කකරයකලය - වෆලපටයIII පනතයඑල.ප. පයසර023153371

බජ සහතක කරකම පකකදශය 

කකරයකලය-කපකකළකනනරව

අඩව ආරකෂක කකරයකලය - ඇලහෆරIIපනතයආර.ඩබලව.ජ.කක. රකජපකෂ023832372

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

බජ සහතක කරකම පකකදශය කකරයකලය - 

කපකකළකනනරව

III පනතයප.ජ.ඩ.එසස. තලකරතන063550373

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 

07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

I පනතයඩබ.එච. දයකනනද002799374
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

කකකළඹ 07

IIපනතයජ.එම.ප.ඒ. වකමසලහ030578375
2020/04/01 දන සට 

කයකතමකය.

පශ සමපත සලවරධන 

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 

07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

IIපනතයඑල.එම.ය.එන. කබරකල016319376
2020/05/14 දන සට 

කයකතමකය.

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ 

පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

කකකළඹ 07

III පනතයඑම.ප.ජ.ජ. රණවර029808377
2020/05/14 දන සට 

කයකතමකය. පශ සමපත 

සලවරධන අලශයට අනයකත 
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කමකනරකගල වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය - 

කමකනරකගල

III පනතයජ.ඩ.එසස. කමකර026687378

වකරමකරග ඉලජකනර 

කකරයකලය-කමකනරකගල

දසක වන නළධකර කකරයකලය - කමකනරකගලIII පනතයකක.ඒ.ඊ.එන. ජයකසසකර071283379

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය-කකකළඹ 

07

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ 

සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

IIපනතයකක.ඩ. හරසසචනද009243380

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ 

සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

වකරමකරග කළමනකකරණ අලශය - කකකළඹ 

07

III පනතයකක.එච. චනදකසසන029522381

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

කමදටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 05

III පනතයඒ.එල. ගකමණ026626382
2020/03/11 දන සට 

කයකතමක කව.

කමදටර රථ පවකහන 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත 

අමකතතකලශය - බතතරමලල

III පනතයආර.ඩබලව.ස. පසකද058487383
2020/03/11 දන සට 

කයකතමක කව.

නවකස හක ඉදකරම අලශයට 

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ 

සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.එල.එන. කපකරරක027718384

සලසසකකතක කටයත 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ 

සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

IIපනතයඩබලව.එම. කසමකනනද039439385

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මගමව ජකතක කකබතකකගකර කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 07

III පනතයකක.කක.අය.ය. වරසලහ035705386
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය-පනනල පකකදශය කලකම කකරයකලය - මගමවIII පනතයවය.ඒ.එම. තලකරතන039029387

ජකතක කකබතකකගකර 

කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය - පනනලIII පනතයආර.එසස.එසස. රතනකසසකර057790388

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12III පනතයඑච.ව.ඩ.ප. පෂසපකමකර037704389

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12 පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය 

- බතතරමලල

III පනතයඑම.ඊ.කජ. පෂසපකමකර059072390

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 

02

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

IIපනතයජ.ඒ. දයකරතන002844391
2020/05/04 දන සට 

කයකතමකය. සමකජ 

සවබලගෆනවම අලශයට 

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ 

සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව - 

කකකළඹ 02

III පනතයඑම.ඩ.ඩ.කක.ස. දසකනකයක007511392
2020/05/04 දන සට 

කයකතමකය.

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත, 

වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත 

සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑම.ඩ. තලකරතන039080393

මහවෆල සලවරධන හක පරසර 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත, 

වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත 

සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

III පනතයඑන.එම. රලකකකතකදණය063611394
කකෂකරම අලශයට 

අනයකත කරම සදහක

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05 මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01IIපනතයඑච.ඒ.ඩ.එන.කක. නශසශලක030005395
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ඒකකබදධ රයදර කසසවය

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

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01 රජකය රස පරකෂක කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයවය.ඒ.අය. පයදරශන037553396
කකෂකරම අලශයට 

අනයකත කරම සදහක

දසසතක ධවර කකරයකලය-මගමව කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05III පනතයඑල.බ.ඩ.එසස.එසස. බකලසරය041069397

රජකය රස පරකෂක 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

දසසතක ධවර කකරයකලය - මගමවIII පනතයඑන.ඒ.කක. වජයනත058669398

ආගමන හක වගමන 

කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස. ඒ. රලජන029952399
2020/01/30 දන සට 

කයකතමක කව.

ඛණජ කතල සමපත 

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ 

කතල සමපත සලවරධන 

අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඒම.ජ. සනනද039122400
2020/01/30 දන සට 

කයකතමක කව.

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය-මකතකල පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලලIIපනතයට.එන. කපකරරක049516401

කෆකරකව පකකදශය මනනකදදර 

කකරයකලය-කෆකරකව

පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය - මකතකලIII පනතයඩබලව.ඒ.ඒ. වකජසරය057080402

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලල කෆකරකව පකකදශය මනනකදදර කකරයකලය 

- කෆකරකව

III පනතයඒ.ජ. වකජසලහ069952403
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