
 
 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙශ කට�� අමාත�ාංශය  
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ 
Ministry of Public Administration and Home Affairs 

   �දහස් ච�රසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07. 
 

ß~_ru        ෆැ&ස්               Y-¨P( ‹     ¨‚O Wmú} 
¦¾¡¨Ä§ÀH :     (94) 011-2696211-13   ¦ÀìŠ :  (94) 011-2695279  −-¾À¡ø  :    secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk 

Telephone                  Fax                 E - mail                    Web Site 
 

මෙ) අංකය     ඔෙ+ අංකය        ,නය 
±ÉÐ −Ä :               ¯ÁÐ −Ä :                  A¸A :    

My No                 Your No               Date 
 

-ය.ම අමාත�ාංශ ෙ(ක/ව01, 

,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, $ ලංකා ෙතොර)� හා ස*+ෙ,දන තා.ෂණ 

ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, ඒකාබ�ධ 0ය1� ෙසේවය. 

 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2013.01.01 ,න ෙහෝ �ලධරය1ෙ) 

න/වලට ඉ,�ෙය1 ද&වා ඇ; ,න -ට FයාGමක වන ප�, අHමත කරI. ෙ/ බව අමාත�ාංශෙ> / 

ෙදපා3තෙ/1�ෙL අදාල �ලධරය1 ෙවත ද1වා �යIත ,නෙ>M අNනව කා3ය ස්ථානෙ> වැඩ භාර 

ග1නා ෙලස ඔR1ට දැH/ ෙදH මැනS. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව / අ(ලස් ෙහෝ Wෂණ ෙචෝදනා 

Sම3ශන ෙකොIෂ1 සභාව / මැ;වරණ ෙදපා3තෙ/1�ව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මා0 කරන ලද 

�ලධරය1ෙ)  ස්ථාන මා0  FයාGමක Sය �GෙG අදාල ආයතන පධා61ෙ) එකඟGවයට යටGව 

බවද ද1වI. 

 

02. දැනට ෙසේවය කරන කා3ය සථ්ානෙ> �යIත කාලය ස/[3ණ කර ෙනොමැ; �ලධරය1ට ෙමම 

වා3\ක ස්ථාන මා0 ෙවHෙව1 ගම1 Sයද/ ෙගවH ෙනොලැෙ+. �යIත කාලය ස/[3ණ කර ඇ; 

�ලධරය1 ස/බ1ධෙය1 ආයතන සංගහෙ> සඳහ1 S^Sධානවලට යටGව ගම1 Sයද/ ෙගSය �� 

ෙL. උපෙLශන Mමනා ෙගවH ෙනොලැෙ+. 

 

03. ඒකාබධ ෙසේවා සථ්ානමා0 �ෙයෝගවලට යටG ය/ `- �ලධරෙයaට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL bcdවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මeඩල මf1 ද අභ�1තර මා0 

`g/ සඳහා �ෙයෝග �aGකර ඇGන/ එcM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

�� ෙL. එෙසේ Rවද �ලධරය1ෙ) ඉ(hම මත අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� අවශ�තාවය1 මත 

අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� S-1 M ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝග FයාGමක Sය �� යැi ඔබ අදහස් 

කර1ෙ1 න/ ෙමම jbෙ> 07 වන ෙkදෙ> සඳහ1 වන ,නට ෙපර ඔබෙ) �3ෙශ ද ඇ;ව අදාල 

ඉ(hම  ස/බ1ධෙය1 වැlmර උපෙදස් ලබා ගැ6ම මැනS.  
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04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ `gෙ/M මා0@/ කIdව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාpය, 

2012.06.25 ,නැ; අංක 01/2012 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

ඇත. ෙ/ සමග ඇ; ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග, මා0@/ ඉ(ලා ;t -ය.ම �ලධරය1ට දැනගැ6මට 

සැලැසS්ය �� ෙL.  

 

05. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයaට 2012.12.31 ,න ද&වා ක( දමන ලද uට 

ඉහතM �aG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයaට නැවත 2013 වා3\ක ස්ථාන 

මා0 �ෙයෝග මf1 ෙවනස් ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එcM ෙපර ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය 

බල රcත වන බව සලක1න. 

 

06.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාpෙයc ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2012 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පpපාpක g; (කාeඩ අංක 1) c 

XVIII ප�~ෙkදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(h/ b�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 

කIdෙL අවධානයට ෙයො8 @  ෙනොමැGෙG න/ පමණ& ඒ අHව ක0� ඉ,�පG කළ හැ`ය.  

 

07. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයc ආද3ශ ආකෘ; පතය& ෙ/ සමග අ8ණා ඇත. ඉ(h/ 

ස/බ1ධෙය1 සලකා බැhමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ45�ප7 2012.10.30 

8නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(h/ b�බඳව සලකා ෙනොබලන 

බවද අදාල �ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද සථ්ානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 

සඳහ1කර ඇ; ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයm/පG සලකා 

ෙනොබලන බවද ද1වI. 

 

08. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 bටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාg1, 

අ<පා=>කය* පැ@ෙණන ෙත. රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාg භාරගැ6මට 

හැ` වන ෙසේ 8දා හැgමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;ය`1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -pන �ලධාg1 ස/බ1ධෙය1 01/2012 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැ` බවද 

ද1වI. 

 

 

         

�.�.�.එස්.අෙ+�ණරGන, 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 

  

 
 
 



2013 වා
�ක ස්ථාන මා��� ස�බ*ධෙය* සමාෙලෝචන ක@Eව ෙවත කරF දැ.�ෙ� ඉ45� පතය 
   
 
අමාත�ාංශය :-  ......................................................................................  
ෙදපා3තෙ/1�ව :- ............................................................................... 
 
(අ) �ලධා�යා S-1 ස/[3ණ කල ��ය. 
 
01. I. �ලධා�යාෙ) ස/[3ණ නම (පැහැ,j අa�1). 

 
....................................................................................................................මහතා/Iය/ෙමනSය 

 II. ස්�ර jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
 III. ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය :- 
 ................................................................................................................................................... 
 IV. 2012 ව3ෂෙ> ප,ං� ස්ථානය ෙවනස් ව1ෙ1 න/ නව ප,ං� ස්ථානෙ> jbනය:- 
 ................................................................................................................................................... 
02. ස්ථානමා0 කරන ලද  ෙසේවා ස්ථානය :-....................................................................................... 
 
03. තන�ර හා  ෙශේ�ය :-  ................................................................................................................ 

ෙසේවයට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
ෙශේ�යට ඇ�ලG� ,නය  :-............................................ 
උප1 ,නය    :-............................................ 
2012.12.31 ,නට වයස අR.  :-............................................ 
 

ෙසේවා Sසත්ර    පG� ,නය   ෙසේවා ස්ථානය -ට/ද&වා 
.......................... ........................ ........................................................................... 
.......................... ........................ ........................................................................... 
 

04. මා ඉ(ලා -pHෙ> M ඇ; ස්ථාන මා0@ම අවලං� `gමටය./සංෙශෝධනය `gමටය./ ස්ථාන 
මා0ව& ලබා ෙදන ෙලසය. 

 

05. ඉ,�පG කර� ලබන කර� :- (ප�bෙටc සඳහ1 කර1න) 
 
06.  ස්ථාන මා0ව සංෙශෝධනය කල�� / ලබා,ය �� ෙසේවා ස්ථානය:- 

අමාත�ාංශය :-............................................................................................................................ 

ෙදපා3තෙ/1�ව :-.................................................................................................................... 

 
,නය :--------------------   ...................................... 

 �ලධා�යාෙ) අGසන 
(ආ)  ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) �g&ෂණ :- 
  

 I.  කා3යාල ෙතොර�0 අHව ඉහත Sසත්ර �වැර, ෙL.  
     සඳහ1 කළ�� Sෙශේෂ ක0� ඇත/නැත (ඇGන/ පහත ද&ව1න) 
     ............................................................................................................................................. 
II. ඉහත සමාෙලෝචන ක0� දැ&@ෙ/ ඉ(�/ පතය �3ෙශ කරH ලැෙ+/ෙනොලැෙ+. 
 
 
,නය :-...........................   ..................................................... 

අමාත�ාංශ ෙ(ක//ෙදපා3තෙ/1� පධා�යාෙ) අGසන. 
 

            ( අනවශ� වචන කපා හ�1න. ස/[3ණ ෙතොර�0 ඇ�ළG ෙනොකල අයm/පG සමාෙලෝචන   
              කIdව S-1 සළකා බලH ෙනොලැෙ+. වැl Sසත්ර ඇGන/ ප�bට සඳහ1 කර1න) 

ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ 
ජනරා(ෙ) මා0@/ 
ෙ(ඛණෙ> ෙසේවක අංකය:- 
 

....................................... 



 
 

රාජ� ප�පාලන හා ස්වෙශ කට�� අමාත�ාංශය  
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ 
Ministry of Public Administration and Home Affairs 

   �දහස් ච�රසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07. 
 

ß~_ru        ෆැ&ස්               Y-¨P(‹     ¨‚O Wmú} 
¦¾¡¨Ä§ÀH :     (94) 011-2696211-13   ¦ÀìŠ :  (94) 011-2695279  −-¾À¡ø  :    secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk 

Telephone                  Fax                 E - mail                    Web Site 
 

{¨aŒ WŠ_}      ]¨C WŠ_}      Ýu} 
±ÉÐ Ä :              ¯ÁÐ Ä :     A¸A :                 
My No         Your No           Date 
 
«Ãº «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û,  
«Ãº¡í¸ «AÀ÷¸û/ Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û 
A¨½ì¸Ç ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ, 
 
 

2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (¼Á¡üÈí¸û (−−−−¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)¨½ó¾ §º¨Å)    
«Ã«Ã«Ã«Ãº¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, º¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ 

§º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, −−−−¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å    
    
    

−òÐ¼ý −¨½òÐûÇ «ð¼Å¨½Iø ÌKôFÎõ −¼Á¡üÈí¸¨Ç 2013.01.01 
¬ó A¸A «øÄÐ «ÖÅÄ÷¸D  ý ¦ÀÂ÷¸ÙìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ A¸A  
¦¾¡¼ì¸õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎõ Åñ½õ «íX¸EìBý§Èý. −Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ «¨ÁîÍ/ 
A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø ¯ûÇ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCòÐ ¯EÂ A¸AIø ÒAÂ §º¨Å 
J¨ÄÂòAø ¸¼¨ÁìÌî ºã¸ÁDìÌõ ÀÊÔõ «KCì¸×õ.  «Ãº¡í¸ §º¨Å 
¬¨½ìÌØ/ −Äïº, °Æø ÌüÈîº¡ðÎ ÒÄÉ¡ö× ¬¨½ìÌØ/ §¾÷¾ø A¨½ì¸Çõ 
¬BÂ −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈõ ¦ÀüÈ «ÖÅÄ÷¸Dý −¼Á¡üÈí¸û ¯EÂ JÚÅÉò 
¾¨ÄÅ÷¸Dý −½ì¸òAüÌ «¨ÁÂ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎ¾ø §ÅñÎõ ± ýÀ¨¾Ôõ 
¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 

 

 
02. ¾ü§À¡Ð ÀMÂ¡üÚõ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÃ¡¾ 
«ÖÅÄ÷¸ÙìÌ −ùÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ôÀ¼ 
Á¡ð¼¡Ð.  ¾ü§À¡Ð §º¨ÅÂ¡üÚõ −¼òAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÕìÌõ 
«ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ÌKôFðÎûÇ ²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ 
FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ø §ÅñÎõ.  fÅ§É¡À¡Â ÀÊ ¦ºÖò¾ôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. 
 
 

03. −¨½ó¾ §º¨Å¸Dý −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÂ ±Å§ÃÛõ 
«ÖÅÄÕìÌ ¾í¸ÇÐ «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüKø «¨Áì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¸ 
−¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡Öõ ¯ûÇ¸ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É ¸ð¼¨Ç¸û ÅÆí¸ôÀðÊÕôFý, 
«¾ý §À¡Ð «¨ÁîH ý −¨½ó¾ §º¨Å¸û −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¦ºÂüÀÎ¾ø 
§ÅñÎõ. ¬IÛõ «ÖÅÄ÷¸Dý §ÅñÎ§¸¡ÙìÌ «¨ÁÂ «¨ÁîÍì¸û/ 
A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüKý §¾¨Åì§¸üÀ «¨ÁîÍì¸û/ A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüÈ¡ø 
ÅÆíBÔûÇ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ ¾¡í¸û ¸ÕÐÅ¾¡¸ -
−Õó¾¡ø −ì¸Ê¾òA ý ÀóA 07ø ÌKôFðÎûÇ A¸AìÌ ÓýÉ÷ ¾í¸ÇÐ 
ÀEóÐ¨Ã¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ §ÅñÎ§¸¡û ÀüKÂ §ÁÄA¸ ¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¦ÀüÚì 
¦¸¡ûÇ×õ. 
 
 

COM2/TRANS/03/2012  2012.10.08 



 
 
04. −ó¾ −¼Á¡üÈí¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙõ§À¡Ð −¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡ø 
¸¨¼FÊì¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ Að¼õ ¾ü§À¡¨¾ìÌ 2012.06.25 ¬õ A¸AÂ 01/2012 ¬õ -
−Äì¸ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸Ô¼ ý ¾í¸ÙìÌ «ÛôF ¨Åì¸ôÀðÎûÇÐ.  -
−òÐ¼ ý ¯ûÇ −¼Á¡üÈì¸ð¼¨Ç¸¨Ç −¼Á¡üÈí¸û §¸¡EIÕó¾ º¸Ä 
«ÖÅÄ÷¸Ùõ «KóÐ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø §ÅñÎõ. 
 
05. −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÅ¡¸ «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕì¸¡É −¼Á¡üÈõ 
2012.12.31 ¬ó A¸A Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀðÊÕó¾¡ø −¾üÌ ÓýÉ÷  ÅÆí¸ôÀð¼ -
−¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û −ÕôFý, «ùÅ¡È¡É «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕìÌ ]Ç×õ 2013 
ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ãÄõ §ÅÚ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç ÅÆíB −ÕôFý 
«¾ý §À¡Ð ÓýÉ÷ ÅÆíBÂ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ÅÖÅüÈ¾¡B CÎõ ±ýÀ¨¾ 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇ×õ. 
 
06. −ó¾ −¼Á¡üÈ Að¼òAø «øÄÐ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸ −Ä. 01/2012 
«øÄÐ «Ãº¡í¸ §º¨Å ¬¨½ìÌØC ý 1589/30 ¬õ −Äì¸ «A C§º¼ Å÷ò¾Á¡Éô 
ÀòAE¨¸I ý ¿¼ÅÊì¨¸ Ó¨È CA (¦¾¡ÌA −Ä 1) ý «òAÂ¡Âõ xviii −ý 
²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ ¾ÁÐ −¼Á¡üÈ §¸¡Eì¨¸¸¨Ç ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈî º¨À 
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇCø¨Ä¦ÂNø ÁðÎõ «¾ý FÃ¸¡Ãõ CÀÃí¸¨Ç ºÁ÷ôFì¸ 
ÓÊÔõ. 
 
07. CÀÃí¸û ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀô ÀÊÅòAý Á¡AEôÀÊÅ¦Á¡ýÚ −òÐ¼  ý -
−¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ.  §ÁýÓ¨È_Î¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¸ÕòAø ¦¸¡ûÅ¾üÌ «õÁ¡AE 
ÀÊÅòAü¸¨ÁÂ ¾Â¡Eò¾ Cñ½ôÀÀÊÅí¸¨Ç 2012/10/30 ¬õ A¸AìÌ Óý  ±ÉìÌ 
«ÛôF ¨ÅìÌõÀÊ ¾¡ú¨ÁÔ¼ ý ¦¾ECôÀÐ¼ ý «ý¨ÈÂ A¸AìÌ FýÉ÷ 
B¨¼ì¸ô¦ÀÚõ §ÅñÎ¾ø¸û ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾Ôõ 
ºõÀó¾ôÀð¼ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ −¼Á¡üÈôÀðÊÂOø 
¯EÂ «ÖÅÄÕìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôFðÎûÇ «ÖÅÄ÷ −Äì¸õ (Employer No) §Á ý 
Ó¨È_ðÎ Cñ½ôÀôÀÊÅòAø ÌKôF¼ôÀ¼¡¾ Cñ½ôÀí¸û ¸ÅÉòAü 
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡Ð ± ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ECòÐì ¦¸¡ûB ý§Èý. 
 
08. ¯í¸û «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø −ÕóÐ ¦ÅD −¼í¸ÙìÌ -
−¼Á¡üÈí¸û ÅÆíB −ÕìÌõ «ÖÅÄ÷¸¨Ç ÀAÄ¡û ÅÕõ Å¨Ã ¨ÅòAÃ¡Áø ¯EÂ 
A¸AIø ÒAÂ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¸¼¨Á¨Â ¦À¡Úô§Àü¸ ÜÊÂÅ¡Ú CÎCôÀ¾ü¸¡É 
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ «KÂò¾ÕÅÐ¼ý −ó¾ −¼Á¡üÈí¸û 
¾¡Á¾GýK ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ×õ «KÂò¾ÕBý§Èý. Ó¨Èº¡÷ 
«ÛÁAIýK −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ]Úõ «ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ÍüÈKì¨¸ 
−Ä. 01/2012 −ý 10 ¬õ FÃ¸¡Ãõ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ ÓÊÔ¦ÁýÀ¨¾Ôõ «KÂò 
¾ÕBý§Èý.  

 
 
 
 

             ´ôÀõ/ F.\.F.±Š.«§ÀÌ½ÃòÉ 
                  −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ 
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CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷CÀÃí¸û ºÁ÷ôôôôFìÌõ FìÌõ FìÌõ FìÌõ Cñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀCñ½ôÀÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõÀÊÅõ    

    

«¨ÁîÍ: ................................................ 
A¨½ì¸Çõ: ......................................... 
 
 
 
(«)«ÖÅÄÃ¡ø â÷òA ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ. 

01. I.  «ÖÅÄEý ÓØô ¦ÀÂ÷(¦¾DÅ¡É ±ØòAø)AÕ/ AÕÁA/ ¦ºøC : 
......................................................................  
II. JÃó¾Ã Ó¸ÅE :  
.......................................................................................................... 
III. ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
.......................................................................................................... 
IV. 2012 ¬ñÊø ÅAC¼õ Á¡ÚÁ¡Iý ÒAÂ ÅAC¼òAý Ó¸ÅE : 
........................................................................................................... 

 

02.  −¼Á¡üÈõ ¦ºöÂôÀð¼ −¼õ .......................................................... 
 

03. À¾C ÁüÚõ ¾Ãõ :-................................................. 
§º¨ÅIø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ............................... 
¾ÃòAø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- .................................... 
FÈó¾ A¸A  :- ............................................. 
2012.12.31 A¸AIø ÅÂÐ :- ................................... 
 
§º¨Å CÀÃí¸û JÂGì¸ôÀð¼ 

A¸A 
§º¨ÅJ¨ÄÂõ −ÕóÐ/Å¨Ã 

......................... ............................. ............................................ 

......................... ............................. ............................................ 
 

04. ¾ÃôÀðÎûÇ −¼Á¡üÈò¨¾ −ÃòÐî ¦ºöÔõÀÊ/ AÕòÐõÀÊ/ −¼Á¡üÈ¦Á¡ý¨Èò 
¾ÕõÀÊ ¿¡ý §¸¡ÕB§Èý. 

05. ºÁ÷ôFì¸ôÀÎõ CÀÃõ (FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ)........................................ 
06. −¼Á¡üÈò¨¾ò AÕò¾§ÅñÊÂ/ ÅÆí¸ §ÅñÊÂ −¼õ :-  

«¨ÁîÍ :-  
A¨½ì¸Çõ :-       FÃ§¾ºõ:- 
 

         
       .............................. 
A¸A:..................     «ÖÅÄEý ¨¸¦Â¡ôÀõ   

(¬)A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅEý «Å¾¡NôÒ¸û : 
I. «ÖÅÄ¸ ¾¸Åø¸Dý ÀÊ §Áü§À¡ó¾ CÀÃí¸û ºEÂ¡É¨Å ¬Ìõ. 
 ÌKôF¼ §ÅñÊÂ ÓìBÂ C¼Âí¸û ¯ûÇÉ/ −ø¨Ä  
 (−ÕìÌÁ¡Iý X§Æ ÌKôF¼×õ) 
 ......................................................................................................... 
II. §ÁüÀÊ §ÁýÓ¨È_ðÎô ÀòAÃõ ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀÎBÈÐ/ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀ¼Cø¨Ä. 
 
A¸A :-..................   .................................................. 

       «¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷/ A¨½ì¸Çò 
       ¾¨ÄÅEý ¨¸¦Â¡ôÀõ. 
(§¾¨ÅÂüÈ À¾í¸¨Ç XKC¼×õ. ÓØ¨ÁÂ¡É ¾¸Åø¸û ¯ûÇ¼ì¸ôÀ¼¡¾ 
Cñ½ôÀí¸û ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨ÀIÉ¡ø ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. ÜÊÂ 
CÀÃí¸û −Õó¾¡ø FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ. 

−¨½ó¾ §º¨Å¸û 
ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸òAý -
−¼Á¡üÈô ÀA§ÅðÊý 
«ÖÅÄ÷ −Äì¸õ: 
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයප දජ මලලකපරචච0156991

සරපබද දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02 සසසසකකතක කටයත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයප.දක.එන.ට. පලමඩ0265872

සරපබද දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02 කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III පනතයඩබ එච දපපමලපල0115943

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

07

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑච ප එන කලසරය0429114

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස  මලසසථපනය - දකකළඹ 01
I  පනතයජ අය අදපපනස0158835

දපකලසස  මලසසථපනය-දකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයප එල දෂලටන0237956
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05 දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩ.ඵම.දජ.ප දසපනපයක0143817

මහපභපරකපර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07 කමකර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
III පනතයඒ ප එසස ය දක අමරසසහ0274788

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය - 

දකකළඹ 05
I  පනතයජ ඩ ප දක ගමලත0286029

දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය-දකකළඹ 

05

මහපභපරකපර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

07
I  පනතයප ඩ එච ආර සපරමපද03686410

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දපකලගහදවල දගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

කරණණගල
III පනතයආර ගණපපල00282211

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-කරණණගල
I  පනතයඑසස එච සමරතසග02857912

සරපබද අධකපර කපරයපලය-කරණණගල පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

දපකලගහදවල
I  පනතයදජ.ඒ. සදවවලල05075113

නතපත දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 12 වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඩබලව.එම. අමරදසපන00391414

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

නතපත දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයදක ඒ ස එල දපදරරප01358715

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑම.ඩ.ප.දජ. එමපරඩ04841916
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මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 07

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයදජ.ව. ගණසසන00432517

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ආණඩදව රස පරකෂක දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II පනතයඑම ඩ ජ දපදරරප01206618

ආණඩදව රස පරකෂක 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 07
III පනතයඑසස.ඒ.ඒ. දපදරරප05262719

දසසතක ධවර කපරයපලය-ගපලල ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මපතර
II පනතයඑච එම චනදපපල03795020

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මපතර

දසසතක ධවර කපරයපලය - ගපලල
II පනතයප ගපලලදග04368021

පපදදශය දලකම කපරයපලය - කඩවත සතර 

හප ඟඟවට දකපරදළප-මහනවර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

පපතදහපවපහවට
I  පනතයඒ එම ඩ අදබදසපකර00636322

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පපතදහපවපහවට පපදදශය දලකම කපරයපලය - කඩවත 

සතර හප ඟඟවට දකපරදළප - මහනවර
I  පනතයඑල ජ සරදසපන01939723

නත දකටමපත සමපපදක 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 12

පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයප ශයපනනද02789824

පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයදක පරමලසගම02863125
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

නත දකටමපත සමපපදක 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයඑම. රසසව04457526

පපදදශය දලකම කපරයපලය-හකමන පපදදශය දලකම කපරයපලය - පසසදගකඩ
II පනතයආර දක ගරසසහ00492627

පපදදශය දලකම කපරයපලය-සරයවවව පපදදශය දලකම කපරයපලය - හකමන
I  පනතයට ධරමදපස02947528

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අකරසසස පපදදශය දලකම කපරයපලය - සරයවවව
I  පනතයඑම.ජ.එසස. අනර04148229

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පසසදගකඩ පපදදශය දලකම කපරයපලය - අකරසසස
III පනතයඩ ඩ ආර ලසනත05211030

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදහපසසතපත අධකරණය - මගමව
III පනතයප ජ නමල01277231

මදහපසසතපත අධකරණය-මගමව දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඑච ය ඒ සමරවර03987832

දජතෂසඨ දපකලසස අධකපර කපරයපලය-කළතර පපදදශය දලකම කපරයපලය - කළතර
I  පනතයප එම දරපහත තදසපරප01314333

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කළතර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඩ එන අදබවකම04142134
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දජතෂසඨ දපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

කළතර
II පනතයඒ දක ඩ කෂපනත04619635

දමපටර රථ පවපහන පපදදශය 

කපරයපලය-මපතදල

දසසතක අපනයන කකෂකරම කපරයපලය - 

මපතදල
II පනතයඑන.ප. හරසසගම02505836

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කපරයපලය-මපතදල

දමපටර රථ පවපහන පපදදශය කපරයපලය - 

මපතදල
I  පනතයජ.ජ.එසස. කරණපතලක02670937

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-බදලල

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - බදලල
II පනතයඩ එම ඩබ ආර මවණ දක01558538

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-බදලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - බදලල
I  පනතයට.ඵස ඵස.ට රෂඩ01577539

පපදදශය දලකම කපරයපලය-බදලල දගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

බදලල
III පනතයඩ එම දක ඩ දසපනපයක05350340

පවපහන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 වපරමපරග දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඩ එම ගණවරධන02958141

වපරමපරග දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07 පවපහන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ ඒ ආනනද පතමසර වකමසසහ03641442

ජපතක උරමයන පළබද 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයට.ඵච දපපමසර01352143
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ජපතක අයවවය දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

01

ජපතක උරමයන පළබද අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයට සරපපල02423344

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඑම.ප. ඥපණසර00465045

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයආර.ඵස.ඵසස ජයදසපකර01384146

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවදගනහර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - පනනල
I  පනතයදඡ.ඵස කරණපරතන01285147

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පනනල දපකලසස අධකපර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවදගනහර
III පනතයඒ එම නශපනත04580348

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑල ඩ සනතප01390249

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඑසස ඒ එල පදමසර02782650

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

පපනදර
II පනතයඑච.එඵස.එම.දක දඵකනදසපකප01124251

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-පපනදර

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයප එම තලක02159052

Page 6 of 59



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම දකකමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07

පපදදශය දලකම කපරයපලය - බයගම
III පනතයදක එසස දප දරරප01690853

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම දකකමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයප එසස බණඩපර01730454

අධතපපන අමපතතපසශය-බතතරමලල දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඑන ඒ ඒ ස දපදරරප02695255

පපදදශය දලකම කපරයපලය-බයගම අධතපපන අමපතතපසශය - බතතරමලල
II පනතයඅය ප ඒ දපපමසර03642956

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 03
II පනතයආර ඩ එසස එල දපදරරප01534057

රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයය ය රතනකමපර02872058

පරවපස හප ළමප රකෂක දසපවප 

දදපපරතදමනතව-නදගදගකඩ

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඩ.එම. පරසස00557259

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පරවපස හප ළමප රකෂක දසපවප 

දදපපරතදමනතව - නදගදගකඩ
II පනතයඑම ඩ ධරමසර00995260

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10 පපදදශය දලකම කපරයපලය - පපනදර
I  පනතයය ඒ ය ජයදකකඩ03035561

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පපනදර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයට ඩබ පරසස03509762
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මහපධකරණය-ගමපහ මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑන ලයනආරචච01088863

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
II පනතයදක ට ඵන  ඵන දපදරරප01374464

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය මහපධකරණය - ගමපහ
II පනතයඑසස.ප සමන කමපර03953665

දවරළ සසරකෂණ 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයජ.ඒ.දක. රතනපය00192466

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දවරළ සසරකෂණ දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑල.එච.ට. ද සලවප02709567

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-කවළණය මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑම ඩ සරත03985768

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල දපකලසස අධකපර කපරයපලය - කවළණය
II පනතයදක.එම. දපපමචනද04171069

මදහපසසතපත අධකරණය-මපතර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑච.බ. සරතකමපර02437370

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මපතර පපදදශය දලකම කපරයපලය - දබලඅතත
I  පනතයඑම.එම.එසස.එසස. දරෂන02604671
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දබලඅතත මදහපසසතපත අධකරණය - මපතර
I  පනතයඑල.දක.ජ. දපපමචනද05083272

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දයයවන කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 07
I  පනතයඑසස.දක.දජ. සසල කමපර04996473

දයයවන කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 07 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයදක.එච. දයපදසපන05083974

කමකර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑම.එසස.ප. දපදරරප01534975

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයජ තලක කමපර02893376

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නපඋල පපදදශය දලකම කපරයපලය - දඹලල
I  පනතයඒ ජ සනල01841677

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දඹලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - නපඋල
II පනතයට.ජ.එම.ආර. වනසසහ03750678

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පදවය වවලඔය පපදදශය දලකම කපරයපලය
I  පනතයඑම.එම. දපපමචනද00758779

වවලඔය පපදදශය දලකම 

කපරයපලය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - පදවය
III පනතයඑච.ප.බ. කසසතර කමපර04789680
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 21)-මගමව සහකපර දපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

තඹතදතගම
II පනතයට ප වදජසර01689781

සහකපර දපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-තඹතදතගම

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඩ එම අනර දසපනපයක02756882

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මගමව කමකර වනශස චය සභපව(අසක 21) - මගමව
I  පනතයඩබ එම වදජසසහ02792283

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මගමව මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑච.ඒ.එන.ආර. දහටටආරචච02501384

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මගමව පපදදශය දලකම කපරයපලය - මගමව
II පනතයආර.දක.ඒ.ඒ.දක. රතනපයක04638185

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩ ඩ දක දපපමසර01311886

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

වරපය හප මහපමපරග අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
II පනතයඩ.එසස.ජ. තලකරතන02088487

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

07

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයදක ඒ උපපල01437388

පරවපස හප ළමප රකෂක දසපවප 

දදපපරතදමනතව-නදගදගකඩ

කපලගණ වදතප දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයප.වය. ලකෂසමන02240289
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පරවපස හප ළමප රකෂක දසපවප 

දදපපරතදමනතව - නදගදගකඩ
I  පනතයඑන නපනපයකකපර02384090

කලපප වපරමපරග අධතකෂ 

කපරයපලය-අනරපධපර

දසසතක කමකර කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයඵස ජයදසපකර01452191

දසසතක කමකර කපරයපලය-අනරපධපර කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය - 

අනරපධපර
III පනතයප ප ජයලත03736092

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-නවරඑළය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - අඹගමව
I  පනතයඩ  දක ජ බනධදසපන02279593

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පසසබපදග 

දකපරදළප

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයදක.එම දපපමරතන02763394

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අඹගමව පපදදශය දලකම කපරයපලය - පසසබපදග 

දකපරදළප
III පනතයබ එසස දපපමසර02910095

දපකලසස  මලසසථපනය-දකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑසස එච සගත03688696

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස  මලසසථපනය - දකකළඹ 01
II පනතයආර ඒ ප ඉදරපෂණ05245197

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මපරවල

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ඊ.ඒ. පනපනද04261098
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මපරවල
I  පනතයදජ අතදකපරළ04511299

කමකර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයය.ඩ.ස.ප. වකමසසහ023908100

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පරසර අමපතතපසශය - බතතරමලල
I  පනතයදක ඊ එන ගණසසහ028593101

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඩබ දක ඩ වජජපරතන030462102

පරසර අමපතතපසශය-බතතරමලල වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයආර එච ජයරතන036656103

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

දජතෂසඨ දපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

ගලකසසස
II පනතයඵම ඩ ආරයරතන013094104

දජතෂසඨ දපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-ගලකසසස

දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයඑම.ඒ.එම. හනඵප027213105

අපරපධ පරකෂණ 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 01

අධතපපන අමපතතපසශය - බතතරමලල
II පනතයඊ ඵස ඩ බ ඵදරසසහ016593106

අධතපපන අමපතතපසශය-බතතරමලල ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ බ ජයදසපන029074107
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

අපරපධ පරකෂණ දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑම එච එන සලවප029076108

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස පවපහන දකකටඨපශය - දකකළඹ 05
II පනතයඑන රණතසග014703109

දපකලසස පවපහන දකකටඨපශය-දකකළඹ 05 දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඑම.ජ. රසජත032507110

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

උසසස අධතපපන අමපතතපසශය - දකකළඹ 07
II පනතයඒ ප ඒ එසස ජයවරධන002698111

උසසස අධතපපන අමපතතපසශය-දකකළඹ 07 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයදක එසස ඡයතසග049536112

පපදදශය දලකම කපරයපලය-උකදවල ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මපතදල
I  පනතයආර එම බරනපඩ016988113

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මපතදල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - උකදවල
III පනතයආර ජ ජයදසපන037713114

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සසසසකකතක කටයත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයමපනයමගමදග පරණ කමපර 

ධරමසර
005597115

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දමකනරපගල පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

හඟරකදගකඩ
II පනතයදක ඩ දයපනනද019225116
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-හඟරකදගකඩ පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
III පනතයඩබ.දක.දක. දලරකෂ019466117

පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඑම.ප. හරසසචනද027148118

සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දමකනරපගල
III පනතයඑම එම එසස දක අදබදසපකර051855119

සමපගම දරජසසටපර 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයආර ඒ අජත වසනත006195120

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සමපගම දරජසසටපර දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ආර. දපදරරප026075121

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වරඹදගදර දමපටර රථ පවපහන පපදදශය කපරයපලය - 

කරණණගල
I  පනතයඑසස ඩ එසස ජයවකම007331122

දමපටර රථ පවපහන පපදදශය 

කපරයපලය-කරණණගල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - වරඹදගදර
II පනතයඩබ එම එසස බණඩපර014865123

දසසතක කමකර කපරයපලය-හමබනදතකට කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34) - 

දකකටපල
I  පනතයඡ වදඡසසහ012662124

කපරමක වදහල-ඇඹලපටය දසසතක කමකර කපරයපලය - හමබනදතකට
II පනතයඩබලව ඒ පදපප021322125
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 34)

-දකකටපල

කපරමක වදහල - ඇඹලපටය
III පනතයඑම.එසස.දක.එම.එම. සසහපර053280126

ගපමය නපයකයන පහණ කරදම ජපතතනතර 

මධතසසථපනය- ඇඹලපටය-රතනපර

කමකර කපරයලය - ඇඹලපටය
II පනතයඑච.බ. අදබසර013136127

කමකර කපරයලය-ඇඹලපටය මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයස වගආරචච023907128

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කණගලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - කණගලල
II පනතයය එල දඡ බ දලකමදග024985129

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කණගලල ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

කණගලල
I  පනතයඑච.ට. දසපමරතන026522130

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-කණගලල

ගපමය නපයකයන පහණ කරදම 

ජපතතනතර මධතසසථපනය- ඇඹලපටය - 

රතනපර

III පනතයට.දක.එසස කරණපදසපන039510131

පපදදශය දලකම 

කපරයපලය-ලණගමදවදහර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
II පනතයඑසස රපජලසගම012937132

පපදදශය දලකම කපරයපලය-තසසසමහපරපම පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

ලණගමදවදහර
II පනතයඑන මතකමපරණ015507133

දසසතක දලකම කපරයපලය-පතතලම කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය - 

පතතලම
I  පනතයප සරත019407134
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කලපප වපරමපරග අධතකෂ 

කපරයපලය-පතතලම

දසසතක දලකම කපරයපලය - පතතලම
II පනතයඩබ ස තදසපරප019734135

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ජපතක දභයතක සවලසම දදපපරතදමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයඑම එල ඩ එසස එච මඩවල014376136

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑච ආර එන එසස නනදදසපන020577137

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 07

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඩ.ප.එසස. දසනපයක036707138

ජපතක දභයතක සවලසම 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 07
III පනතයඩ අය එසස දයමලල052741139

පපදදශය දලකම කපරයපලය-හලපවත දපකලසස සසථපනය - හලපවත
II පනතයප ඩ එසස දපදරරප020412140

දපකලසස සසථපනය-හලපවත පපදදශය දලකම කපරයපලය - හලපවත
II පනතයඑම බ බ එන පනපනද025899141

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය - 

දකකළඹ 05
II පනතයඩබ.ප.ට.ඒ. ජයසසහ005184142

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

පපදදශය දලකම කපරයපලය - තඹරගසසයපය
I  පනතයඑසස ඒ ප රසජන දපදරරප005430143
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය-දකකළඹ 

05

දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයව ජ කලදසපන020798144

පපදදශය දලකම කපරයපලය-තඹරගසසයපය මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයප වරරතන028767145

කලපප වපරමපරග අධතකෂ 

කපරයපලය-අමපපර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - අමපපර
II පනතයට එම ජයසනදර021316146

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අමපපර කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය - 

අමපපර
I  පනතයඒසස ඒම ව දජසරය බණඩපර035093147

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලසකප දපකලසස දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II පනතයවය එම ය එසස මපකඹර015512148

ශ ලසකප දපකලසස දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

01

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑම කදරදවළ044645149

දපකලසස  මලසසථපනය-දකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඒ.ට. මතතයයප049271150

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස  මලසසථපනය - දකකළඹ 01
II පනතයප. ඕපනපයක052656151

දසසතක කමකර කපරයපලය-අමපපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - අමපපර
II පනතයඑන.දක. උපසර002496152
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අමපපර දසසතක කමකර කපරයපලය - අමපපර
II පනතයඑච එල නනදදසපන023693153

සමපගම දරජසසටපර 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයට දජ පනපනද015029154

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපගම දරජසසටපර දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III පනතයදක.දක.ආර. නදශපනද040763155

පපදදශය මනනදදපර කපරයපලය-මහනවර දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - කණගලල
III පනතයඩබ ව චනදතලක බණඩප015210156

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-කණගලල දමපටර රථ පවපහන පපදදශය කපරයපලය - 

මහනවර
I  පනතයප ඩ ස රණසසහ015716157

දමපටර රථ පවපහන පපදදශය 

කපරයපලය-මහනවර

පපදදශය මනනදදපර කපරයපලය - 

මහනවර
II පනතයජ.දක.ඒ. දපපල050936158

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයඒ ය නපනපයකකපර005868159

සවල ගවන දසපවප අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
I  පනතයය.ඩ.එසස. රපසර023265160

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 සවල ගවන දසපවප අමපතතපසශය - දකකළඹ 

01
I  පනතයආර ජ ට චනදකපනත037351161
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලසකප යධ හමදපව-දකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඑච ප ප සඳසර026730162

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලසකප යධ හමදපව - දකකළඹ 01
II පනතයඑසස.ස දපදරරප027773163

නදයපජත දපකලසසපත කපරයපලය-රතනපර දසප වන නළධපර කපරයපලය - රතනපර
II පනතයදජ ට සනල023460164

දසප වන නළධපර කපරයපලය-රතනපර රබර සසවරධන පපදදශය කපරයපලය - 

රතනපර
II පනතයදජ අර සනල026875165

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කරවට නදයපජත දපකලසසපත කපරයපලය - රතනපර
II පනතයට ඵච ඩ දපදරරප039572166

රබර සසවරධන පපදදශය 

කපරයපලය-රතනපර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - කරවට
I  පනතයදක. වදජවරධන049716167

සමපගම දරජසසටපර 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය - 

දහපමපගම
I  පනතයඑච එල පනපනද013213168

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපගම දරජසසටපර දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑච ප තලකරතන023446169

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය-දහපමපගම දසසතක කමකර කපරයපලය - 

අවසසසපදවලල
II පනතයව ප එසස ඩ වතපන පතරණදග030127170

දසසතක කමකර කපරයපලය-අවසසසපදවලල ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයදක සමන කමපර031123171
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සහකපර කකෂකරම අධතකෂ 

කපරයපලය-දඹලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - නපඋල
I  පනතයඒ ඩබ ජ ආරයදසපන036917172

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නපඋල සහකපර කකෂකරම අධතකෂ කපරයපලය - 

දඹලල
II පනතයඩබ.එම.දජ. අධකපර046325173

දසප අධකරණය-අවසසසපදවලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - හසවවලල
III පනතයබ එල ඒ දක එසස ලයනදග010003174

පපදදශය දලකම කපරයපලය-හසවවලල දසප අධකරණය - අවසසසපදවලල
I  පනතයඑම ආර ඒ කදර015311175

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපකපර සසවරධන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතය ට එච එන සපඩන006477176

සමපකපර සසවරධන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑච ඒ ඥපණරතන024439177

පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

සමපකපර සසවරධන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඑසස සරවරධන005520178

සමපකපර සසවරධන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02

පදගලයන ලයපපදසච කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඒච ඡ වරරතන027232179

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ගමපහ දසප අධකරණය - අතතනගලල
I  පනතයආර ප ආර වදජසසහ039891180
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසප අධකරණය-අතතනගලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - ගමපහ
I  පනතයඑම.ඩබ. මසගලකප040748181

දසසතක කමකර කපරයපලය-නවරඑළය ඌව පළපතබද මහපධකරණය - බදලල
I  පනතයඩබ එම පඤසඤපදපස009717182

රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑල.එසස.ප. කමපර015140183

ඌව පළපතබද මහපධකරණය-බදලල වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයආර එම වකමපපල018156184

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 03
I  පනතයඩබ.එන. සලවප037386185

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කපරයපලය - නවරඑළය
I  පනතයආර එම පයදපස039610186

දශපෂසඨපධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඅය ට තලක කමපර013865187

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දශපෂසඨපධකරණය - දකකළඹ 12
I  පනතයඩබලව එම ස ආර වදජරතන019178188

පපදදශය දලකම කපරයපලය-රඹණව දපකලසස අධකපර කපරයපලය - අනරපධපර
III පනතයආර දක ඵල දපපමචනද016701189
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-අනරපධපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - රඹණව
II පනතයඩ එම ඒ දසපනපයක017251190

මහපභපරකපර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07 දපකලසස  මලසසථපනය - දකකළඹ 01
I  පනතයට.ජ. ධනපපල036540191

දපකලසස  මලසසථපනය-දකකළඹ 01 මහපභපරකපර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

07
II පනතයඩබ.ඩ.ප. ජයසනදර050100192

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

තපකෂණ හප පරදයෂණ අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
II පනතයදජ.ඒ.ඩ. පතමසර012411193

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දදකමදප මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඅධකපර ආරචචලපදග දරපහණ 

සරතචනද
015267194

තපකෂණ හප පරදයෂණ 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 03

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දදකමදප
I  පනතයඩ.ට.එසස. දසනපයක050876195

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-දකකළඹ 

01

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඒ ඒ සරනජන004865196

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

දකකළඹ 01
II පනතයදජ ඒ ඒ ස ජයසරය010148197

සවල ගවන දසපවප අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ප ප දක වදජසසහ013429198
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

සවල ගවන දසපවප අමපතතපසශය - දකකළඹ 

01
I  පනතයඑච ජ ප නපනපයකකපර032047199

පවපහන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 කමකර වනද දකකමසපරසස කපරයපලය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදක ඒ ජයරතන007382200

කමකර වනද දකකමසපරසස 

කපරයපලය-දකකළඹ 02

පවපහන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයඵම.දජ දපකනදසපකප013547201

ඉඩම  දරජසසටපර කපරයපලය-නදගදගකඩ මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඩබලව. චනදකපනත016016202

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ශ 

ජයවරධනපර

ඉඩම  දරජසසටපර කපරයපලය - නදගදගකඩ
II පනතයදක ඒ අමරජත පනපනද020395203

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ශ 

ජයවරධනපර
II පනතයජ.එල.දක. දපදරරප042588204

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වගණකපධපත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඒ.ඩ. කරතපපල003279205

වගණකපධපත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඊ ජ දක දපදරරප017126206

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සසසසකකතක කටයත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයදක ඒ ඩ එන ඩ දපදරරප017117207
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයබ සරදසපන038938208

කමකර වනද දකකමසපරසස 

කපරයපලය-දකකළඹ 02

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඒ දක එසස පයදරශන011989209

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර වනද දකකමසපරසස කපරයපලය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඩබ ව දපපමසර016037210

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස කදෂපත බලකප මලසසථපනය - 

දකකළඹ 05
II පනතයඵසස.ඵස.ප.ඵසස දපදරරප012343211

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මපරවල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඵසස.ප දකකළඹදග015926212

දපකලසස කදෂපත බලකප මලසසථපනය-දකකළඹ 

05

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මපරවල
II පනතයඩබ නලන පසපද027000213

මධතම කළපප කමකර කපරයපලය-මහනවර කමකර වනශස චය සභපව(අසක 39) - 

මපතදල
II පනතයජ එම දජ රතවතදත023318214

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 39)-මපතදල මධතම කළපප කමකර කපරයපලය - 

මහනවර
III පනතයඒ.ජ. වමලපවත050979215

දසසතක දලකම කපරයපලය-දකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයදක සවඥපනම024745216
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දසසතක දලකම කපරයපලය - දකකළඹ 12
II පනතයදජ.ඒ.එසස. ජයදකකඩ048424217

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ඉබබපගමව මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑච ඒ එසස දක ජයවකම004502218

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කරණණගල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ඉබබපගමව
II පනතයආර එන එසස සසවරණසර019753219

දරජසසටපර ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයදක ඩ එසස එන චමල004613220

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දරජසසටපර ජනරපල දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඵස.දක වදඡනපයක013317221

ඉදකරම, ඉසජදනර දසපවප, නවපස හප දපකද 

පහසකම අමපතතපසශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයජ.එච.එම. දසනවරතන බණඩප006724222

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ඉදකරම, ඉසජදනර දසපවප, නවපස හප දපකද 

පහසකම අමපතතපසශය - බතතරමලල
II පනතයට ඒ රපමකෂසණන013252223

ජපතක දලඛනපරකෂක 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07

වනජව සසරකෂණ  දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඩබ ඒ අනල012514224

වනජව සසරකෂණ 

 දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

ජපතක දලඛනපරකෂක දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III පනතයඩ.දක.ඩ. ජයරතන049633225
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දශපෂසඨපධකරණය - දකකළඹ 12
II පනතයඑසස ව ඩ නහපල සමරසසහ005794226

දශපෂසඨපධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඒ දජ එම දසනරත බනඩපර013859227

දසසතක දලකම කපරයපලය-දපකදළකනනරව ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයඑම.දක. නහපල රනජත004668228

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-දපකදළකනනරව

දසසතක දලකම කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයඩබ එම එන වදජමපනන016855229

යධ හමදප දසපවප බලකප පපසල-අනරපධපර දසසතක දලකම කපරයපලය - අනරපධපර
II පනතයඑම.දක. අජත002528230

දසසතක දලකම කපරයපලය-අනරපධපර යධ හමදප දසපවප බලකප පපසල - අනරපධපර
I  පනතයදක එම ධරමදපස022308231

දසප වන නළධපර කපරයපලය-කණගලල කපරමක වදහල - කණගලල
I  පනතයදජ ප ට ජයලත004887232

කපරමක වදහල-කණගලල දසප වන නළධපර කපරයපලය - කණගලල
II පනතයදජ ඒ ප ඩබ සභසසහ025644233

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දදකළව - 

ගමදපකල

අපනයන කකෂකරම දදපපරතදමනතව - 

දපරපදදණය
II පනතයඒ එච එම එසස බණඩපර005090234
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අපනයන කකෂකරම 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දදකළව - 

ගමදපකල
II පනතයඩබ ජ ට පයශපනත026529235

අපනයන කකෂකරම 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

දසසතක දලකම කපරයපලය - මහනවර
II පනතයඩ.එසස.ඒ සමරවර023525236

දසසතක දලකම කපරයපලය-මහනවර ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මහනවර
II පනතයස ඡ පසචදහපවප027262237

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම දදපපරතදමනතව - 

දපරපදදණය
I  පනතයප ජ ඩබ බණඩපර034963238

කපරමක වදහල-අමපපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - උහන
II පනතයඩ එම ජ වරසර028088239

පපදදශය දලකම කපරයපලය-උහන කපරමක වදහල - අමපපර
I  පනතයබ.එම. තලකරතන037104240

පපදදශය දලකම කපරයපලය-යටවතත පපදදශය දලකම කපරයපලය - උකදවල
III පනතයඑන ඩබ චනදරතන003983241

පපදදශය දලකම කපරයපලය-උකදවල දපකලසස අධකපර කපරයපලය - මපතදල
I  පනතයඑච ජ ගණසසහ009004242

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-මපතදල පපදදශය දලකම කපරයපලය - යටවතත
II පනතයදක ජ මතදසපන040798243
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලසකප දපකලසස දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II පනතයඩබ ප ය දක දවඩකකපර026665244

ශ ලසකප දපකලසස දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

01

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයජ ඒ එම ජයවරධන041168245

දසසතක දලකම කපරයපලය-අමපපර කපරමක වදහල - අමපපර
II පනතයඑච.ඒ.ඩබ. පනපනද041578246

කපරමක වදහල-අමපපර දසසතක දලකම කපරයපලය - අමපපර
II පනතයදක ඕ නමල043267247

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දපකලසස අධකපර කපරයපලය - දකකළඹ 01
I  පනතයදක එන රණතසග019781248

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-දකකළඹ 01 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑච ආර එසස දපදරරප043700249

පපදදශය දලකම කපරයපලය-උහන කපරමක වදහල - අමපපර
II පනතයඩ ඵන ඩ තරමපනන013397250

කපරමක වදහල-අමපපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - උහන
II පනතයඑම ජ ගණරතන044478251

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-ගපලල දසසතක ධවර කපරයපලය - කළතර
III පනතයඑම ඒ ජ ධරමදසපන028926252
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක ධවර කපරයපලය-කළතර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයජ ඒ එසස දපදරරප047038253

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

කපරමක අධතපපන හප පහණ කරදම 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 10
II පනතයදජ එල එසස පෂසපලපල049509254

කපරමක අධතපපන හප පහණ කරදම 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයබ  දක එල වමලසර049999255

සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

කපරයපලය - මහනවර
II පනතයඩ ජ සරදසපන023504256

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සවලසම 

කපරයපලය-මහනවර

සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
I  පනතයට එච ට දක ද සලවප051405257

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 08 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑම.ස.ප. පනපනද004288258

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

08
III පනතයදක. චනදදසපකරම046606259

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දදකළව - 

ගමදපකල

කකෂකරම දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
II පනතයඑම එල දක වරදසපකර008236260

කකෂකරම දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය පපදදශය දලකම කපරයපලය - දදකළව - 

ගමදපකල
I  පනතයදක එච ජ රතනසර031407261
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 03

අධකරණ අමපතතපසශය - දකකළඹ 12
II පනතයඒ ඒ එච ප ඩයසස010734262

අධකරණ අමපතතපසශය-දකකළඹ 12 රපජත ආරකෂක හප නපගරක සසවරධන 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 03
III පනතයඩබ.ඒ.ඊ. දසපනපයක053518263

කමකර වනද දකකමසපරසස 

කපරයපලය-දකකළඹ 02

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඡ සසවරණ කපනත008222264

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

කමකර වනද දකකමසපරසස කපරයපලය - 

දකකළඹ 02
II පනතයඩබ ප වදජසසහ028763265

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නවරඑළය වපරමපරග ඉසජදනර කපරයපලය - 

නවරඑළය
II පනතයඑසස ඒ කරණපදසපකර012012266

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-නවරඑළය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - නවරඑළය
II පනතයදක එම ධරමදසපන018367267

වපරමපරග ඉසජදනර කපරයපලය-නවරඑළය ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

නවරඑළය
II පනතයදක.එච.ඒ. පයනනදන041651268

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-මහනවර පපදදශය දලකම කපරයපලය - දදලදතකට
I  පනතයඵස ඵම ජ ඵස ජයවර015543269

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දදලදතකට දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - මහනවර
III පනතයඑම.එම. දලකකබණඩප024758270
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-නවරඑළය සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
I  පනතයඩ.එම.ජ.එසස. කරණපතලක025684271

සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - 

නවරඑළය
III පනතයආර.එම.ය.එන. රතනපයක033706272

මධතම පළපත නදයපජත සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගනදනපරව

කකෂකරම දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
I  පනතයඩ.එම.එන දසනපයක027225273

කකෂකරම දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය මධතම පළපත නදයපජත සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගනදනපරව
II පනතයඑල.ජ. ජයවර049019274

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

මහවවල ජපතක අධතපපන වදතපපඨය - 

දපකලදගකලල
II පනතයඩ ස ආර වරසරය023941275

මහවවල ජපතක අධතපපන 

වදතපපඨය-දපකලදගකලල

මහනවර උතර දසසතක කමකර කපරයපලය 

- මහනවර
II පනතයඒ එම දහපරතබණඩප039340276

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-අනරපධපර මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය - මහනවර
I  පනතයඑන දක ජ අජත කමපර016543277

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කපරයපලය-මහනවර

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - 

අනරපධපර
II පනතයස.බ.ස. රතනපයක032806278

ශ ලසකප ගවන හමදපව-යපපනය දමපටර රථ පවපහන පපදදශය කපරයපලය - 

යපපනය
II පනතයඩ.ඩ. දසපනපරතන002428279
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දමපටර රථ පවපහන පපදදශය 

කපරයපලය-යපපනය

ශ ලසකප ගවන හමදපව - යපපනය
III පනතයඑම. දදදවනදන049792280

ශ ලසකප ගවන හමදපව-කළතර දසප අධකරණය - පපනදර
II පනතයබ දපපමතසග004246281

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-කළතර ශ ලසකප ගවන හමදපව - කළතර
I  පනතයඑම එල එසස ඩ රතනසර013029282

දසප අධකරණය-පපනදර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයස.ආර. දමයනත021736283

ශ ලසකප ගවන හමදපව-කටනපයක ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මගමව
II පනතයඡ.එසස.එල සලවප004581284

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මගමව

ශ ලසකප ගවන හමදපව - කටනපයක
II පනතයබ ඒ එල ඩ ශලපනත024278285

සසසසකකතක හප කලප කටයත 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑච දක දක බ දරපහත006238286

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සසසසකකතක හප කලප කටයත අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
I  පනතයදක.ඒ. සරතචනද048144287

දසසතක දලකම කපරයපලය-පතතලම පපදදශය දලකම කපරයපලය - ආනමඩව
I  පනතයආර එම ට වජයකමපර005676288
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ආනමඩව දසසතක දලකම කපරයපලය - පතතලම
III පනතයඒ.එච.එම.ඩබ. පයදරශන053054289

කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 

03

තපකෂණ හප පරදයෂණ අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
II පනතයඩබ ආර ස පනපනද005510290

තපකෂණ හප පරදයෂණ 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 03

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඒ ප වලබට006632291

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-ගමපහ කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
II පනතයජ දක ඇලඩන042750292

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දබරවල ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයදජ.ඩබ. පෂසප කමපර010505293

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II පනතයඩ ඩ ජ එසස දසගලල027498294

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 08 දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප මලසසථපනය - 

දකකළඹ 07
III පනතයඑම.ආර.දක. පයදරශන034981295

දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප 

මලසසථපනය-දකකළඹ 07

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දබරවල
II පනතයදක.ඒ. දලපලපල036572296

කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 

03

වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයඊ එම ස ඒකනපයක012927297
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 පපදදශය දලකම කපරයපලය - දදහවල
II පනතයඵම ප ඵසස පනපනද015088298

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දදහවල කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
III පනතයබ ඩ දක දගපමසස037839299

කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 

03

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයප ඒ තලකසර අපපහපම013186300

ශ ලසකප දරග දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

01

කරමපනත සසවරධන අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
II පනතයආර.ඒ.දක.ඒ.දක. රණසසහ040932301

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-දකකළඹ 

01

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයආර ජ වමලසර013701302

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-ගපලල ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑසස දඡ නලනත027283303

ශ ලසකප ගවන හමදපව-දපකදළකනනරව පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

හඟරකදගකඩ
II පනතයප ඒ වදජසර013715304

පපදදශය දලකම කපරයපලය-හඟරකදගකඩ ශ ලසකප ගවන හමදපව - දපකදළකනනරව
I  පනතයඒ එම එසස බ අලහදකපන036915305

අභයපචනපධකරණය-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයප.ඵල.ආර දසපනපනපයක014424306
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 අභයපචනපධකරණය - දකකළඹ 12
II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689307

දසසතක දලකම කපරයපලය-අනරපධපර අඩව වන නළධපර කපරයපලය - අනරපධපර
II පනතයබ.ඵසස.ඵම.දජ කමපර014505308

අඩව වන නළධපර කපරයපලය-අනරපධපර දසසතක දලකම කපරයපලය - අනරපධපර
I  පනතයඡ ආර චලරතන027957309

සමපගම දරජසසටපර 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඊ.ඩ වදජපපල014959310

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපගම දරජසසටපර දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයආර ජ එසස දදකලපහලල026921311

කමකර කපරයපලය-දමකරවක පපදදශය දලකම කපරයපලය - දකකටපල
II පනතයය දජ පදමසර015073312

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දකකටපල කමකර කපරයපලය - දමකරවක
II පනතයඑච ඒ සමරතලක019386313

ශ ලසකප ගවන හමදපව-අනරපධපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

නවරගමපලපත -නවදගනහර
III පනතයඑච ඒ ප වමලපනනද015578314

පපදදශය දලකම කපරයපලය-නවරගමපලපත 

-නවදගනහර

ශ ලසකප ගවන හමදපව - අනරපධපර
I  පනතයඩබ ඒ ගරදගපරසස043183315
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II පනතයස ගදනවතත010224316

රජදය මදණ දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයබ.ඵසස ඉනදක015760317

ආහපර දකකමසපරසස  

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩ ස මණසසහ016876318

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආහපර දකකමසපරසස  දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
II පනතයදජ.ඩ.එම.ය. ජයවරධන026050319

දසසතක කමකර කපරයපලය-ගපලල මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඩබ ජ දක සසජව019635320

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-ගපලල දසසතක කමකර කපරයපලය - ගපලල
I  පනතයබ ජ ජයතසසස028307321

කලපප වපරමපරග අධතකෂ 

කපරයපලය-දපකදළකනනරව

කකතම සසචන මධතසසථපනය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයඩ එන පරණවතපන016783322

කකතම සසචන 

මධතසසථපනය-දපකදළකනනරව

කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයආර.එම.ස. රපජනපයක023774323

ශ ලසකප ගවන හමදපව-දකකළඹ 01 ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑල.ප.ස.දක. ලයනදග025664324
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලසකප ගවන හමදපව - දකකළඹ 01
II පනතයඒ.ඩබ.ඒ.ය.දජ. අලහදකපන042776325

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 42)-කණගලල දසසතක කමකර කපරයපලය - කණගලල
II පනතයඩබලය පයදපස018816326

දසසතක කමකර කපරයපලය-කණගලල කමකර වනශස චය සභපව(අසක 42) - 

කණගලල
II පනතයදක.ඒ. කරණපසසහ026700327

දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප පහණ පපසවල 

-කටකරනද-කළතර

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

කළතර
II පනතයප එල ඊ වකමසර030371328

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-කළතර

දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප පහණ පපසවල 

-කටකරනද - කළතර
III පනතයඑම.එසස.එසස.ප.එම.එල.ප. කදර040679329

කපරමක වදතපලය-රතනපර දසප අධකරණය - අවසසසපදවලල
II පනතයඩබ කරණපවත023944330

කමකර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05 කපරමක වදතපලය - රතනපර
II පනතයදජ ඒ ප ජයතසග030821331

දසප අධකරණය-අවසසසපදවලල කමකර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
III පනතයදජ.එම.ප. ජයමපනන048966332

දසප වන නළධපර කපරයපලය-මපතදල දසස: කමකර කපරයපලය - මපතදල
III පනතයඒ ව දතනනදකපන012452333
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසස: කමකර කපරයපලය-මපතදල දසප වන නළධපර කපරයපලය - මපතදල
II පනතයඑච ප දජ නවරතන032015334

දසසතක ධවර කපරයපලය-මපතර වපරමපරග ඉසජදනර කපරයපලය - මපතර
I  පනතයය එම රවන013582335

වපරමපරග ඉසජදනර කපරයපලය-මපතර කපරමක වදහල - මපතර
I  පනතයඩබ ඵල තලකරතන019269336

කපරමක වදහල-මපතර දසසතක ධවර කපරයපලය - මපතර
II පනතයව.ප. වරණසරය032519337

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 සමපජ දසපවප දදපපරතදමනතව - 

නදගදගකඩ
II පනතයඑසස ඒ ආර ඩ දක ඒ ඩබ ප 

දදණපටය
021708338

කමකර දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05 වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයඑන ට තලගල036296339

සමපජ දසපවප දදපපරතදමනතව-නදගදගකඩ කමකර දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 05
III පනතයඑම ඩ එසස කලසසහ036804340

දසසතක ධවර කපරයපලය-මගමව මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඊ ඵම ප ඩ ඵසකනපයක015309341

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ඉඩම දකකමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 07
II පනතයඑච වදජසර016797342
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම දකකමසපරසස ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 07

දසසතක ධවර කපරයපලය - මගමව
III පනතයජ එසස ස ද සලවප039876343

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

මනසසබල හප රකරකෂප දදපපරතදමනතව - 

නදගදගකඩ
II පනතයඑම එම අතල බණඩපර013882344

මනසසබල හප රකරකෂප 

දදපපරතදමනතව-නදගදගකඩ

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ජ ජ  දක වරවරධන042255345

මවණම හප සතයමකරණ ආයතනය-දයතලපව කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය - 

බණඩපරදවල
III පනතයප.ඩ. උදයනගන025916346

කලපප වපරමපරග අධතකෂ 

කපරයපලය-බණඩපරදවල

මවණම හප සතයමකරණ ආයතනය - 

දයතලපව
II පනතයට එම නමල041147347

දසසතක කමකර කපරයපලය-බදලල මදහපසසතපත අධකරණය - මහයසගනය
III පනතයඩ එම ප එසස එල දසපනපයක041556348

මදහපසසතපත අධකරණය-මහයසගනය දසසතක කමකර කපරයපලය - බදලල
III පනතයඩ.එම.එන. සමපත052880349

දසසතක කමකර කපරයපලය-තකණපමලය දපකලසස අධකපර කපරයපලය - තකණපමලය
II පනතයව තසගතදරය015132350

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-තකණපමලය දසසතක කමකර කපරයපලය - තකණපමලය
II පනතයදක නලපමසර045809351
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ඇහවලයදගකඩ සමපජ දසපවප මනද මපනසක ආයතනය - 

දහපමපගම
I  පනතයආර ස රණවර007888352

සමපජ දසපවප මනද මපනසක 

ආයතනය-දහපමපගම

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

ඇහවලයදගකඩ
II පනතයදක ප එන නදරපෂන048410353

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප පහණ පපසල 

- කවළණය
II පනතයආර ප දක ජයලත015432354

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මහර වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයඩබ ඒ දජ ය ශපනත037771355

දපකලසස වදශපෂ කපරය බලකප පහණ 

පපසල-කවළණය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - මහර
II පනතයඩබ ඒ ගණවරධන044634356

ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයඩබ ඒ දක අය වරසසහ013405357

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල දසප /මදහපසසතපත අධකරණය - දමකරටව
I  පනතයඒ.දක. දයපනනද023852358

දසප /මදහපසසතපත අධකරණය-දමකරටව ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 

10
I  පනතයඩබ චනදතලක සලවප026425359

මදහපසසතපත අධකරණය-ගපලල නපණ නපවක හමදප කඳවර - ගපලල
I  පනතයදක අනරලපල011780360
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නපණ නපවක හමදප කඳවර-ගපලල මදහපසසතපත අධකරණය - ගපලල
III පනතයඑන එච ඒ පයනත027798361

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 ශ ලසකප ගවන හමදපව - කටනපයක
III පනතයඵස.ඵම.ආර නශපනත016504362

ශ ලසකප ගවන හමදපව-කටනපයක පපදදශය දලකම කපරයපලය - කටපන
II පනතයට. ප. ලකෂසමන027083363

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කටපන වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයඑසස එම එසස දජ පනපනද029926364

තවපවල දසපවප අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඩ එම දක නදරපෂන027851365

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

තවපවල දසපවප අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයඑසස.ඩබ.එසස. සලවප041623366

දසප අධකරණය-දපකදළකනනරව දසසතක කමකර කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයආර එම ගණරතන011481367

දසසතක කමකර 

කපරයපලය-දපකදළකනනරව

දසප අධකරණය - දපකදළකනනරව
II පනතයය ජ ඒ සමන කමපර037767368

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 වපණජ දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 02
III පනතයබ ප දක පරසස016102369
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කමකර කපරයපලය-ජපඇල වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයඑල.ප.දජ. වදජසසහ037870370

වපණජ දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02 දසසතක කමකර කපරයපලය - ජපඇල
III පනතයඩබ ඩ එසස ව චපනදන038330371

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 දසසතක දලකම කපරයපලය - දකකළඹ 12
III පනතයප නපගරපජප017008372

පතතලම දසප හප මදහපසසතපත 

අධකරණය-පතතලම

වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
III පනතයඑසස.එම. රපෆ040625373

දසසතක දලකම කපරයපලය-දකකළඹ 12 පතතලම දසප හප මදහපසසතපත අධකරණය - 

පතතලම
III පනතයඑච එච ඒ ඩ ඒ අය ගණරතන044484374

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මහව ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

කරණණගල
II පනතයදජ ඒ එන එසස ජයදකකඩ009928375

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-කරණණගල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - මහව
III පනතයදජ ඒ එල ජයදකකඩ041170376

ශ ලසකප නපවක හමදප කඳවර - 

වවලසර-රපගම

ධවර හප ජලජ සමපත දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ඒ එල අජත කමපර041394377

ධවර හප ජලජ සමපත 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලසකප නපවක හමදප කඳවර - වවලසර - 

රපගම
III පනතයස එච එම අනදතපන044180378
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය-දකකළඹ 

01

වදදශ කටයත අමපතතපසශය - දකකළඹ 01
II පනතයජ එන ධරමසර041548379

වදදශ කටයත අමපතතපසශය-දකකළඹ 01 ශ ලසකප නපවක හමදප මලසසථපනය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයදක.ඒ.එසස. දපපමචනද041642380

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පතතලම පපදදශය දලකම කපරයපලය - මනදලම
I  පනතයප.ජ. දසපනපනපයක025950381

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මනදලම පපදදශය දලකම කපරයපලය - පතතලම
III පනතයඒම ඒ ස පනපනද043972382

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මරගම දසප/මදහපසසතපත අධකරණය - වරකපදපකල
II පනතයඒ.ප.ඩ. අදබරතන023849383

දසප/මදහපසසතපත අධකරණය-වරකපදපකල පපදදශය දලකම කපරයපලය - මරගම
II පනතයආර.එම.එසස.ප. රතනපයක047838384

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දහපමපගම දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය - 

දකකළඹ 05
II පනතයප.ජ.බ. දපදරරප026876385

දපකලසස වවදත දසපවප දකකටඨපශය-දකකළඹ 

05

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දහපමපගම
III පනතයඕ.ඒ.එසස. මලකපනත049985386

පපදදශය දලකම 

කපරයපලය-දකකදබයගදන

පපදදශය දලකම කපරයපලය - පඩවසසනවර
II පනතයට ප එල ආර ගණදසපන008935387
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-පඩවසසනවර පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

දකකදබයගදන
II පනතයඑසස.එම.අය.එච. සරයදහටට050968388

දසසතක මනනදදපර කපරයපලය-මපතදල පපදදශය දලකම කපරයපලය - අකරණ
I  පනතයඒ.ඒ.එන. දපදරරප016878389

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අකරණ කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය 

කණඩසපදල - මහනවර
II පනතයඑසස.එච.ඒ. කපදර026629390

කලපප වපරමපරග අධතකෂ කපරයපලය 

කණඩසපදල-මහනවර

දබයදධ කටයත කපරයපලය - මහනවර
III පනතයඑසස.ආර. ලයනදග027078391

දබයදධ කටයත කපරයපලය-මහනවර දසසතක මනනදදපර කපරයපලය - මපතදල
II පනතයඊ එම සරනපම036820392

නවවත පදසච කරදම  අමපතතපසශය-දකකළඹ 

03

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 10
III පනතයඑම ට එම ඵපහම029899393

මසසලම ආගමක හප සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

නවවත පදසච කරදම  අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 03
I  පනතයඑම ආර එම ඉෂපම029943394

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයඊ ඒ එසස සරතචනද014237395

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑච එම ට ඩ දහපරත039520396
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉඩම හප   දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-තකණපමලය

ශ ලසකප ගවන හමදපව - අනරපධපර
III පනතයප ආර දක දහපරත036754397

ශ ලසකප ගවන හමදපව-අනරපධපර ඉඩම හප   දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

තකණපමලය
III පනතයඑම ඒ එම රෂසව049123398

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල නතපත දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 12
III පනතයඑච එම දසපමසර019637399

නතපත දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 12 වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑච එසස ද සලවප037373400

දසසතක දලකම කපරයපලය-දපකදළකනනරව පපදදශය දලකම කපරයපලය - ලසකපපර
II පනතයඩ එම වනදසර දසනරත012660401

පරසර අමපතතපසශය-බතතරමලල දසසතක දලකම කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
III පනතයආර ප එම ය ජයවරධන036683402

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ලසකපපර පරසර අමපතතපසශය - බතතරමලල
III පනතයඑම එල ඒ මධශසක040841403

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-ගමපහ

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

මගමව
II පනතයය.ය.දජ. මදහපෂස කමපර003963404

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-මගමව

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

ගමපහ
III පනතයදක ඒ එසස එසස කරපප048905405
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-අමබලනදගකඩ දසසතක කමකර කපරයපලය - ගපලල
III පනතයදක එසස ස ජයසනදර037680406

දසසතක කමකර කපරයපලය-ගපලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

අමබලනදගකඩ
I  පනතයප එල කරණපදසපන042072407

වවවල කරමපනත අමපතතපසශය-දකකළඹ 02 දසසතක දලකම කපරයපලය - ගමපහ
II පනතයදක එම ආර රපසසහ023323408

දසසතක දලකම කපරයපලය-ගමපහ වවවල කරමපනත අමපතතපසශය - දකකළඹ 

02
III පනතයදජ ඒ ජ එන ජයදකකඩ039091409

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 

10
II පනතයප ජ ධරමවත013567410

ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 වරපය හප මහපමපරග අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑල දක ට චනදන037921411

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල මදහපසසතපත අධකරණය - කවසසබණව
II පනතයආර ඵස ඩ ලකසර සමන කමපර019844412

මදහපසසතපත අධකරණය-කවසසබණව කමකර වනශස චය සභපව(අසක 33) - 

මහරගම
III පනතයඩ.ප.ස.දක. දසපනපයක039978413

කමකර වනශස චය සභපව(අසක 33)-මහරගම වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඑන කලපහන040684414
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10 දසසතක ධවර කපරයපලය - මගමව
III පනතයඊ.ඒ.වය. දයපරතන028684415

දසසතක ධවර කපරයපලය-මගමව වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III පනතයඩබ.ඒ.දක.අය. කමල කමපර040686416

නදයපජත ඉඩම දකකමසපරසස 

කපරයපලය-  දදබරවවව

පපදදශය දලකම කපරයපලය - 

තසසසමහපරපම
III පනතයඑච ප ආරයදසපන016609417

පපදදශය දලකම කපරයපලය-තසසසමහපරපම නදයපජත ඉඩම දකකමසපරසස කපරයපලය - 

  දදබරවවව
III පනතයප.ඒ. චනදසර047997418

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයප ජ දජ අදබරතන016527419

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

දසප අධකරණය දකකළඹ - දකකළඹ 12
I  පනතයආර.ප.ඩ.ආර කරණපනපයක032042420

දසප අධකරණය දකකළඹ-දකකළඹ 12 වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයඩබ ඩ එන රතනසර048816421

සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

දබයදධ කටයත දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයදක ඩ ආරයරතන023383422

දබයදධ කටයත දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

07

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
III පනතයබ ජ ඩ අය පදප037516423

Page 47 of 59



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල සසසසකකතක කටයත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඑම.දජ.එන.එන. පරසස047829424

සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව-දපරපදදණය

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ඟඟ ඉහළ 

දකපරදළප
II පනතයදජ ව ආර දසපනපරතන019654425

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ඟඟ ඉහළ 

දකපරදළප

සතතව නෂසපපදන හප දසයඛත 

දදපපරතදමනතව - දපරපදදණය
III පනතයජ.ජ.එසස. මවණදක038247426

පවපහන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 

10
I  පනතයප ප ජ එල රණසසහ012366427

ආරථක සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10 පවපහන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
III පනතයඒ.ඒ.ස. අතදකපරළ051789428

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑච බ කවලම002320429

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II පනතයඩබ ජ රණවර බණඩප013958430

දසසතක දලකම කපරයපලය-පතතලම පතතලම දසප හප මදහපසසතපත අධකරණය - 

පතතලම
II පනතයඑසස.දජ දදවසගපයම021775431

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයදක එම ඩ සමරදකපන028164432
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පතතලම දසප හප මදහපසසතපත 

අධකරණය-පතතලම

ධවර හප ජලජ සමපත සසවරධන 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඒ.දක.එම. රසසව031289433

නතපත දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 12 දසසතක දලකම කපරයපලය - පතතලම
II පනතයඩබ.එම.ආර. සසජවන051298434

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මපතර ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

බලපටය
I  පනතයඑම එල සනල012639435

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-බලපටය

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඑම එච පජත041430436

දසසතක කමකර කපරයපලය-පපනදර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයජ. නමල041366437

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මපතර දසසතක කමකර කපරයපලය - පපනදර
II පනතයඑන ප ගපලලදග043454438

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-මපතර දසප අධකරණය - පපනදර
III පනතයව ජ එන ට දකපකල050095439

දසප අධකරණය-පපනදර මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඡ ඩ පටදවදග051887440

සරපබද අධකපර කපරයපලය-රතනපර දසසතක කමකර කපරයපලය - රතනපර
II පනතයආර ඒ අමරදසපන017247441
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක කමකර කපරයපලය-රතනපර
III පනතයප.එම.එල. වරසසහ039631442

දසප අධකරණය-මපවනවලල මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයදක එසස දජ බණඩප014808443

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කණගලල

දසප අධකරණය - මපවනවලල
I  පනතයඑච.එම. ජයතලක027721444

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ගපලල කඩවත 

සතර

දකණ පළපත නදයපජත සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය - ගපලල
I  පනතයඑම එම එම වකල005960445

දකණ පළපත නදයපජත සරදවයර ජනරපල 

කපරයපලය-ගපලල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - ගපලල 

කඩවත සතර
II පනතයජ ගපමණ028407446

වශපම වවටප දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10 දමපටර රථ පවපහන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II පනතයඑල ඩ චමනද කමපර037359447

දමපටර රථ පවපහන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස  මලසසථපනය - දකකළඹ 01
I  පනතයදක.ඕ.දජ. දපදරරප043833448

දපකලසස  මලසසථපනය-දකකළඹ 01 වශපම වවටප දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඑසස.ඒ.ව. පතරණ049482449

පපදදශය දලකම කපරයපලය-වලගමව මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඊ ඩබ ස එසස බණඩපර048239450
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-දඹලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - වලගමව
I  පනතයප. සමරතසග048474451

අභයපචනපධකරණය-දකකළඹ 12 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩ ප සලවප028995452

මදල හප කමසමපපදන 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 01

අභයපචනපධකරණය - දකකළඹ 12
II පනතයඑන ඒ එල සමන කමපර037966453

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 07

දගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

ගමපහ
I  පනතයදක ඒ දසපමරතන024660454

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-ගමපහ

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑසස දක එන පෂසපකමපර039761455

ජනදලඛන හප සසඛතපදලඛන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 03

රපජත පරපපලන හප සසවදදශ කටයත 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 07
III පනතයජ.එච. ජයතලක049528456

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

දසප /මදහපසසතපත අධකරණය - කඩදවල
I  පනතයඩබලය එල ප ඩ එසස වදජතසග013454457

දසප /මදහපසසතපත අධකරණය-කඩදවල මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයජ.එසස. වකමපරචච037443458

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වරපය හප මහපමපරග අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
II පනතයට ලයනල පරසස042921459
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-ගපලල කකෂකරම වදතපලය - ලබදව
II පනතයඑම ඒ ය වරණශපනත016682460

කකෂකරම වදතපලය-ලබදව දපකලසස අධකපර කපරයපලය - ගපලල
II පනතයදජ.දජ.ආර. ජපදගකඩ049530461

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කරණණගල

දසසතක දලකම කපරයපලය - ගමපහ
I  පනතයආර එම එම එසස දලකකබණඩප006487462

දසසතක දලකම කපරයපලය-ගමපහ මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයඑච ආර ප දපදරරප040100463

දදශය ආදපයම පපදදශය කපරයපලය-බදලල ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය - 

රදමපලයදද
I  පනතයආර.ඵම අදබදකකන016597464

ඉඩම නරවල කරදම කපරයපලය-රදමපලයදද මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයදක.ප.ආර. වජත කමපර041547465

දසසතක දලකම කපරයපලය-කරණණගල දපකලසස අධකපර කපරයපලය - කලයපපටය 

නවදගනහර
II පනතයඩබ ඒ සසර ජයශපනත සරවරධන012913466

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කරණණගල

දසසතක දලකම කපරයපලය - කරණණගල
II පනතයඑම ආර නනදන ආරයවසශ013725467

දපකලසස අධකපර කපරයපලය-කලයපපටය 

නවදගනහර

පපදදශය දලකම කපරයපලය - බසගරය
II පනතයආර එම ඒ එසස දසපනපයක027091468
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මහපධකරණය-හලපවත මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයආර.ප.ඩ.එසස. කරණපරතන042574469

පපදදශය දලකම කපරයපලය-බසගරය මහපධකරණය - හලපවත
III පනතයඩබ ඒ දක සමනපය052485470

ශ ලසකප ගවන හමදපව-දකකළඹ 01 වරපය හප මහපමපරග අමපතතපසශය - 

බතතරමලල
III පනතයඑම එම ආර එම ඡයසසහ040667471

වරපය හප මහපමපරග 

අමපතතපසශය-බතතරමලල

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III පනතයදක අය එච දඵකනදසපකප043330472

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලසකප ගවන හමදපව - දකකළඹ 01
II පනතයඑච.එන. ද සලවප053519473

දපකලසස සසථපනය-ගපලල පපදදශය දලකම කපරයපලය - ගපලල 

කඩවත සතර
II පනතයවය.දක.අය දරපහණ019154474

පපදදශය දලකම කපරයපලය-ගපලල කඩවත 

සතර

දපකලසස සසථපනය - ගපලල
III පනතයවය.ජ.ආර. දදශපය053499475

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කපරයපලය-දකකළඹ 10

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයදක.ඒ.ඩ නවටනඇනතන021409476

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

දගකවජන සසවරධන දසසතක කපරයපලය - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඩ ඒ එසස දපදරරප028028477
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සමපජ දසපවප වකතතය පහණ ආයතනය-සදව දරජසසටපර ජනරපල දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
II පනතයඑච.ඩබ.ස. වරසසහ007693478

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සමපජ දසපවප වකතතය පහණ ආයතනය - 

සදව
II පනතයබ ප එල ජ බපලසසහ007978479

අධතපපන අමපතතපසශය-බතතරමලල මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයදක ඒ දයපරතන050458480

දරජසසටපර ජනරපල 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

අධතපපන අමපතතපසශය - බතතරමලල
III පනතයඒම.බ. සජව052290481

අධතපපන අමපතතපසශය-බතතරමලල ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III පනතයබ.එච.ආර. අදසපල028661482

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
III පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එසස. පයනත042830483

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

අධතපපන අමපතතපසශය - බතතරමලල
III පනතයඒ එම ඒ දරශකප052644484

ඇමත ආරකෂක දකකටඨපශය-දකකළඹ 02 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑච ඒ ඥපණරතන037714485

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ඇමත ආරකෂක දකකටඨපශය - දකකළඹ 02
II පනතයඩබ එන දසපමසර038059486

Page 54 of 59



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පපදදශය දලකම කපරයපලය-කරණණගල මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
III පනතයදක ඒ දහපමකමපර011735487

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-කරණණගල

වයඹ කළපප කමකර කපරයපලය - 

කරණණගල
II පනතයඑච එම එම දපපමලපල016663488

වයඹ කළපප කමකර 

කපරයපලය-කරණණගල

පපදදශය දලකම කපරයපලය - කරණණගල
II පනතයය ඩ ජයතලක049496489

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සහකපර දපකලසස අධකපර කපරයපලය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයජ අය දපදරරප011532490

අධතපපන පකපශන 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයප.ඩ.එසස. පයදරශන012379491

සහකපර දපකලසස අධකපර 

කපරයපලය-දකකළඹ 01

අධතපපන පකපශන දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස.ඒ.එසස. දපදරරප039555492

පපදදශය දලකම කපරයපලය-මධතම 

නවරගම පළපත

දසසතක දලකම කපරයපලය - අනරපධපර
II පනතයව ගදනෂස007916493

දදශය ආදපයම පපදදශය 

කපරයපලය-අනරපධපර

ශ ලසකප ගවන හමදපව - අනරපධපර
I  පනතයඑම ආර එසස ප දබපධන008301494

දසසතක දලකම කපරයපලය-අනරපධපර උතර මවද පළපත නදයපජත සරදවයර 

ජනරපල කපරයපලය - අනරපධපර
II පනතයඩ එම වකමසසහ014980495

උතර මවද පළපත නදයපජත සරදවයර 

ජනරපල කපරයපලය-අනරපධපර

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඵච රණසසහ015777496
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ශ ලසකප ගවන හමදපව-අනරපධපර පපදදශය දලකම කපරයපලය - මධතම 

නවරගම පළපත
II පනතයදක.ජ.ඩ.ඩබ. දරපෂන036738497

ජපතක බදධමය දදපල කපරයපලය-දකකළඹ 

10

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයඑසස ප ඩ එසස පතරණ011613498

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ජපතක බදධමය දදපල කපරයපලය - 

දකකළඹ 10
III පනතයආර.දක.දක.ඒ.එම. කෂසණ කමපර049441499

ගපම සසවරධන අභතපස හප පරදයෂණ 

ආයතනය-දකකළඹ 08

ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබ.එම. වපලදසපන039819500

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ගපම සසවරධන අභතපස හප පරදයෂණ 

ආයතනය - දකකළඹ 08
III පනතයඑච.එම.ය. දහපරත051019501

වපණජ දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02 මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
II පනතයට නශසශසක016983502

සමපගම දරජසසටපර 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

වපණජ දදපපරතදමනතව - දකකළඹ 02
I  පනතයට.ඵම සසනත019036503

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

සමපගම දරජසසටපර දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඩබ ජ එසස දක ලසකපතලක051637504

ඉඩම  දරජසසටපර කපරයපලය-නදගදගකඩ මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඩබ.දක. සමනදපස004876505
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කකෂකරම අමපතතපසශය-බතතරමලල ඉඩම  දරජසසටපර කපරයපලය - නදගදගකඩ
II පනතයඑල කරනපතලක043438506

සරපබද දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 02 කකෂකරම අමපතතපසශය - බතතරමලල
III පනතයදක.එසස.ඒ. ජයවර048194507

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ළමප පහණ හප උපදදශක දසපවප ජපතක 

මධතසසථපනය - දමකරටව
I  පනතයදක එසස පෂසපකමපර004759508

පපදදශය දලකම කපරයපලය-දමකරටව මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයට ඒ වසනත006508509

ළමප පහණ හප උපදදශක දසපවප ජපතක 

මධතසසථපනය-දමකරටව

පපදදශය දලකම කපරයපලය - දමකරටව
II පනතයඩබ එම අරනපවත051595510

දසසතක දලකම කපරයපලය-දපකදළකනනරව දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අසශය - 

දපකදළකනනරව
III පනතයඑම.ඒ.දක.දක. දහපරත003853511

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අසශය-දපකදළකනනරව

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
II පනතයඑසස ඒ පයනත උපල ගණරතන028523512

ඉඩම හප දසසතක දරජසසටපර 

කපරයපලය-දපකදළකනනරව

දසසතක දලකම කපරයපලය - 

දපකදළකනනරව
III පනතයඒ එම එසස සසජව037772513

වභපග දදපපරතදමනතව-බතතරමලල සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයඑම.ඩබ. දපදරරප026486514
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සසසසකකතක කටයත 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

වභපග දදපපරතදමනතව - බතතරමලල
II පනතයආර.ඒ. රතනවසශ032025515

සමපදපයක කරමපනත හප කඩප වතවසපය 

සසවරධන අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

සසසසකකතක කටයත දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
III පනතයදක.එම.ජ. දලරකෂ052958516

වපරමපරග හප ජල සමපත කළමනපකරණ 

අමපතතපසශය-දකකළඹ 10

ධවර හප ජලජ සමපත දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II පනතයඑච ප ආර එසස දක දහටටපතරණ009856517

ධවර හප ජලජ සමපත 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතතපසශය, - දකකළඹ 07
I  පනතයප එල පනපනද015085518

බදධ ශපසන හප ආගමක කටයත 

අමපතතපසශය,-දකකළඹ 07

වපරමපරග හප ජල සමපත කළමනපකරණ 

අමපතතපසශය - දකකළඹ 10
II පනතයආර එම ජ එන ඒ වනගරතන015809519

වන සසරකෂණ 

දදපපරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හප කමසමපපදන අමපතතපසශය
I  පනතයඊ.එල.එසස. නනදසර004713520

දදශය ආදපයම දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 

02

වන සසරකෂණ දදපපරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයජ ජ පයදපස015968521

දසසතක කමසමපපදන අසශය-මහනවර ආගමන හප වගමන දදපපරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III පනතයය ජ එන දයපරතන021831522

කකෂකරම පරදයෂණ හප සසවරධන 

මධතසසථපනය - කහදගකලල-බණඩපරදවල

දසසතක කමසමපපදන අසශය - මහනවර
II පනතයඩ එම රණසසහ බණඩපර023238523
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කවරයවල සසසවක සසසවය

නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ඉදකරම, ඉසජදනර දසපවප, නවපස හප දපකද 

පහසකම අමපතතපසශය-බතතරමලල

කකෂකරම පරදයෂණ හප සසවරධන 

මධතසසථපනය - කහදගකලල - බණඩපරදවල
III පනතයඑල ඒ ව ඒ එල සමරදකපන030286524

ආගමන හප වගමන 

දදපපරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉදකරම, ඉසජදනර දසපවප, නවපස හප දපකද 

පහසකම අමපතතපසශය - බතතරමලල
I  පනතයප ඩබ ඒසස අාපනනද043817525
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