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,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 

 
 
 
 

    
    



2012012012013333    ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ ÅÕ¼¡ó¾ −−−−¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É ¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É     
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: 



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජජතක බදධමය දදපල කජරයජලය-දකකළඹ 

10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයදජ.ඒ.ස.ආර. ජයදකකඩ0052671

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ජජතක බදධමය දදපල කජරයජලය - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ට.එම.එම පනජනද0192332

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-අමපජර

දසසතක දලකම කජරයජලය - අමපජර
I  පනතයඩ.එම. දසනජයක0052573

දසසතක දලකම කජරයජලය-අමපජර දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

අමපජර
I  පනතයඩ.එම. අදබරතන0240564

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයය.ඩ. ශයජණ0285425

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයඩ. කලතතග0512716

Page 1 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ ගවන හමදජව-දකකළඹ 01 දගකඩනනගල  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඊ.ඒ.ඩ.එන දපදරරජ0298727

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකජ ගවන හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.දක.ප.ප. ද සලවජ0307208

දගකඩනනගල 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ.ඩබ.දක. වතජනදග0524429

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඑල.එච.එසස රසජදර00223910

ඉඩම හජ ඉඩම සතවරධන 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

කජරමක වදතජලය - දපකදළකනනරව
III  පනතයඩ.ඒ.ආර.එල. දපපමරතන00377811

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ලතකජපර රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඩ.ජ.එසස.ආර අතපතත01369612

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම හජ ඉඩම සතවරධන අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑන.ඩබ. පනදටම01647913

කජරමක වදතජලය-දපකදළකනනරව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ලතකජපර
III  පනතයඑම.ආර.ඩබ.ප. තලකරතන03225514

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇලපටය මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඒ.එම. ගණරතන මනණදක01786815

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.එසස. සලවජ02256716
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර කජරයජලය-ඇලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇලපටය
II  පනතයබ.එල. රණතතග03008217

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වලලලජවට කමකර කජරයජලය - ඇලපටය
II  පනතයඒ.එම.ජ.ප දපජන03071618

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වලලලජවට
II  පනතයදක.ට.එසස. දපපමලජල04116319

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ප.එල.ඩ. ජයවරධන01212820

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල මධතම දලඛනජගජරය-මජලගජවතත - 

දකකළඹ 10
II  පනතයදජ.ප.ස. දරශන01731121

මධතම දලඛනජගජරය-මජලගජවතත-දකකළඹ 

10

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
II  පනතයඩබ.එල. මදරජවත03009822

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයව.එසස දහනරකසස03087223

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑසස. දනසමජන00781024

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයආර.අය.ඩ.ට. නඩරජජජ05086925
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
I  පනතයට.ඒ.දක. නජලකජ01335126

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩ.එම. දසදනවරතන04918027

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයදක.ජ. චනද කලරතන00771628

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඩ.ප. දරමහණ03924429

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කඩදවල වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච. ප.ය .දක. දහපවජපතරණ00385430

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එම.දක. පෂසපලතජ00999931

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩබ. ඒ. ස. වජයදසපකර01619532

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩදවල
I  පනතයඑසස.දජ. බමණආරචච02269033

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය ජජතක රධර මධතසසථජනය - දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.දක. වරසතහ01174234
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන පකජශන 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය
I  පනතයඩ.දක. තමජවතජන03453535

ජජතක රධර මධතසසථජනය-දකකළඹ 05 අධතජපන පකජශන දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.ප.එසස.දක. දහපරත04326236

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

බදදදගම
I  පනතයඒ.ව.ඒ. ඉනදජන00895037

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය-බදදදගම සරජබද අධකජර කජරයජලය - ගජලල
I  පනතයඑල.එච.එල. ඥජණසර00973838

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයප.ඒ.ඒ.ඩබ. දසදනවරතන01917039

සහකජර වගණකජධපත කජරයජලය-ගජලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය
I  පනතයඑම. සතජ නජලන02267040

සරජබද අධකජර කජරයජලය-ගජලල සහකජර වගණකජධපත කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයට.ජ.ප. ජයනත02464041

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයබ.එල.එසස.ස බජලසරය02972242

දගකඩනනගල 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයදක.එල.ට අලවසස00492943

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වන සතරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයජ. රජජපකෂ01348944
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වන සතරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

දගකඩනනගල  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ. අදබරතන01959345

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
II  පනතයඒ.ප.ඒ.දක. වජසස ගණවරධන02322246

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
II  පනතයඒ.ජ.ස. ද සලවජ02608647

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එම. අයරජතගන03593348

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගජලල

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

ගජලල
I  පනතයඩ.ව. නනදසල02382549

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය (සමමදධ 

අතශය) - හකකඩව
I  පනතයප.ජ. ද සලවජ02831150

පජදදශය දලකම කජරයජලය (සමමදධ 

අතශය)-හකකඩව

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගජලල
III  පනතයආර.එම.ආර.ප කමජර03465351

සරජබද අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
I  පනතයදක.ජ. ආරයදජස00596452

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර සරජබද අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයඩබ.දක. ලලජවත03154553
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ යධ හමදජව-දකකළඹ 01 දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය - දකකළඹ 05
III  පනතයඊ.එම.එසස. ඒකනජයක02783354

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය ශ ලතකජ යධ හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයආර. වරතතග04977355

දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය-දකකළඹ 05 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය
I  පනතයට. ශවරසසවරනජදන05146556

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය - දකකළඹ 05
I  පනතයඑසස. වකමදසපකර02235057

දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය-දකකළඹ 05 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඩබ. ලනට04459258

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරඹදගදර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඩ.එච.එම.එසස.ඒ.දක. මඩවල00474559

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරණණගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයජ.එම.ඩබ.දක. රණසතහ00543660

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරඹදගදර
II  පනතයදජ.එම.ජ ජයසරය01213761

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.බ.ය. දහපරත01383362

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑච.බ චනදලතජ02553663

Page 7 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයජ.එල.එසස. ලයනජරචච03589364

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 09 දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑසස.ප. තනරජ කමජර00566565

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

09
I  පනතයප.එම දකකටගල01641566

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.එසස. සරමල02171467

ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

01

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.එසස.ඩ දපදරරජ03794768

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයආර.ඩ. දදඹමරගම05372669

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඑන. දකකතලජවල00364770

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

බලපටය
I  පනතයඑම.එම ඉනදලතජ00549671

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-බලපටය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇලපටය
III  පනතයඑච.ප.එසස.ඩබ. කරණජරතන01704072

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇලපටය දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයප.ඩ.එසස. ගජනජයක01889873
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑම.එච.එසස. රකයජ02047574

ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය-දකකළඹ 

01

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය
I  පනතයඒ.දක.එසස.බ නනදන02186475

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ජජතක රධර මධතසසථජනය - දකකළඹ 05
II  පනතයඒ.බ.  දකකදනදගදර01147476

ජජතක රධර මධතසසථජනය-දකකළඹ 05 ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ආර. ගයජන දමනක04325877

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑච. ජයනත04952778

සමජජ දසපවජ දදපජරතදමනතව-නදගදගකඩ ඉඩම නරවල කරදම කජරයජලය - 

දහමමජගම
I  පනතයජ.ප.එච. රතජන00383679

අධතජපන පකජශන 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

සමජජ දසපවජ දදපජරතදමනතව - 

නදගදගකඩ
II  පනතයඒ.දජ. ධරමපය01095780

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

වන සතරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයදක.ඒ. සභජෂණ01924381

වන සතරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ජජතක දභසතක සනලසම දදපජරතදමනතව 

- බතතරමලල
I  පනතයට.ඒ.ය. රණදව02607082

ජජතක දභසතක සනලසම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන පකජශන දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයස. වකමසතහ02752483
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම නරවල කරදම කජරයජලය-දහමමජගම දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.ව.ඒ. වශසවලතජ05013684

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය - 

දයතලජව
II  පනතයඑච.බ.එසස පදමසල00814485

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය-දයතලජව දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.එම වමලදජස02081886

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල - දකකළඹ 08
II  පනතයප.ඒ.දක. දපදරරජ02605887

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයආර.එම. නනදදසපන03364388

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල-දකකළඹ 08 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයස.එල. රජජපකෂ04946789

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත දසපවජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑසස.ආර. රතනවර02268290

දසසඛත දසපවජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑන.එසස. දපදරරජ04128591

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.එසස.ප. දපදරරජ01522892
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ.එල වදජවරධන01603893

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයආර.එම.අය.ඒ.දක. දසජනජයක03023494

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑච.ප. සමරවර00964495

ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

10

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයදක.එසස.ස ද සලවජ01772496

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඑසස.ජ.ඒ.එසස. ශජනත03094097

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දකණ දකකළඹ ශකෂණ දරමහල - 

කළදබමවල
I  පනතයඑම.ඒ.ඩ. දයජවත00425898

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසතක ධවර කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයදක.ඒ.ප. පනජනද00487499

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

දසසතක ධවර කජරයජලය-දදහවල පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයජ.ආර.ස.එම දමයනත018578100

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

දකණ දකකළඹ ශකෂණ 

දරමහල-කළදබමවල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ආර. වජනදන040496101

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදක.ඩබ.ආර. දපදරරජ013275102

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඩ.ජ.ස. රතජන013754103

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඒම.ඒ.ඒ. කසමජතගන024019104

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
II  පනතයආර.එසස. රබසතහ014509105

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.එච.එම.ප තදසපරජ029399106

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
I  පනතයදජ.එසස.එම.වය. කමජරහජම051338107

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
II  පනතයප.එල.ආර. දපපමතලක013844108

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 බනධනජගජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

09
II  පනතයඑච.ඒ.ස දමයනත016084109

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 09 ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 08
II  පනතයඒ.ඒ. ධනපජල017305110

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
I  පනතයජ.ව.එසස. මලලවජරචච019990111
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයදක.ඒ.ජ. ශයජමල048282112

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
I  පනතයඩබ.එල. උපජල003905113

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑල.ප. ගණදසපකර049552114

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයදජ.එසස. වදජසතහ002138115

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයප. වදජවර029368116

සරජබද අධකජර කජරයජලය-දපකදළකනනරව දපක/මනදරගරය ම.ම.වදතජලය - 

දපකදළකනනරව
II  පනතයඒ.ප.දජ.එල. ශයජලතජ034522117

දපක/මනදරගරය 

ම.ම.වදතජලය-දපකදළකනනරව

සරජබද අධකජර කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
II  පනතයදක. එල. පදමජ කමජර036356118

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයව.ඩ.ඒ. දසජනජයක021446119

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඊ.එම. ද දසකයසජ046412120
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑසස. දමකදහකටට032687121

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදක.එම. රපසතහ033402122

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑසස.එසස. දවහනලලදග039433123

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සමපකජර හජ අභතනතර දවළඳ 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 02
I  පනතයඩබ.ප.දජ.එසස. දපදරරජ004153124

සමපකජර හජ අභතනතර දවළඳ 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 02

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එච.ප.එසස. සමරතතග011075125

මහනවර දසසතක මනතවරණ 

කජරයජලය-මහනවර

සරජබද අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
I  පනතයඩබ.ස.දක. සලවජ006643126

2013/01/25 දන සට 

කයජතමකය

සරජබද අධකජර කජරයජලය-කරණණගල තනපනල දදපජරතදමනතව (දසජ ගණම 

කජරයජලය) - කරණණගල
II  පනතයආර.එම. බණඩජර මනණදක012055127

2013/01/25 දන සට 

කයජතමකය

තනපනල දදපජරතදමනතව (දසජ ගණම 

කජරයජලය)-කරණණගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බමණජදකකටව
I  පනතයඑසස.දක. කරණජරතන020057128

2013/01/25 දන සට 

කයජතමකය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

මහනවර දසසතක මනතවරණ කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඅය.ජ.ස. සරදසපන024029129

2013/01/25 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බමණජදකකටව මහනවර උතර දසසතක කමකර කජරයජලය 

- මහනවර
III  පනතයය.එච.එම. චනදතලක බණඩජර034764130

2013/01/25 දන සට 

කයජතමකය
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එම.එච.එන. ඒකනජයක003805131

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයදක.ඒ.ප. ශතජමල004045132

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඒ.ප.දක.ජ. දපදරරජ024668133

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයදජ.ඒ.දක.එම. ජයසතහ020627134

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස වවදත දසපවජ දකකටඨජශය - 

දකකළඹ 05
II  පනතයට.ආර.එසස. කමජරහජම027544135

දපකලසස වවදත දසපවජ දකකටඨජශය-දකකළඹ 

05

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.එම. වනනආරචච033300136

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කටජන
II  පනතයය.ඩ.ස.එසස.එම. නජනජයකකජර008204137

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කටජන දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑල.ආර දහටටතනත021622138

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයඑච.ඒ.එසස. දහටටආරචච021835139
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වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයබ.ඒ.එන. පයදරශන021850140

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයට.දක.එන ගමදග032480141

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර. වරසතහ011818142

ජජතක භජෂජ හජ සමජජ ඒකජබදධතජ 

අමජතතජතශය-රජජගරය

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඩ.ස.එච. මනනදපරම012568143

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජජතක භජෂජ හජ සමජජ ඒකජබදධතජ 

අමජතතජතශය - රජජගරය
II  පනතයස.දජ. ජයතලක022752144

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයට.ප. දහටටආරචච033251145

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයආර.බ.දක. රණසතහ012520146

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල සතසසකමතක කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.ජ.එසස. ද සලවජ014712147

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයදජ.ඒ.ආර.එම.එන සලවජ017819148

සතසසකමතක කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑන.දක. ජයසතහ024244149
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය-බතතරමලල අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ.එන. මඩහදග030068150

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කමකර වනද දකකමසජරසස කජරයජලය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදජ.එම.එසස. දහටටආරචච010927151

කමකර වනද දකකමසජරසස 

කජරයජලය-දකකළඹ 02

දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ඩ.දක. රපසතහ029415152

දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

10

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.ප. ධරමදසපන034368153

කඩජ අමජතතජතශය-දකකළඹ 07 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයදක.දක.එන. ද යජරතන022249154

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කඩජ අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයආර.එම.එන. රජජනජයක034935155

කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයප.එම.ස.දජ. දසනජයක007164156

ජජතක දලඛනජරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.එම ජයසර007609157

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ජජතක දලඛනජරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.එසස.එම. පනජනද009857158
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආයරදවද දදපජරතදමනතව-මහරගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.ජ.ප දමයනත017697159

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 ආයරදවද දදපජරතදමනතව - මහරගම
II  පනතයඩබ.එම.ආර.එසස. වරදසපකර048909160

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයවය.ඒ.ඩ.බ.ප යහමපත008483161

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එම.එසස.ප වරසතහ009006162

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
I  පනතයජ.ආර.ඩ.එසස. දලනගල012712163

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑච. ප. බ. චමපජ කමදන013157164

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඩ.දජ. කලතතග025104165

දගකවජන දසපවජ හජ වනජව 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයදජ.ඩ. පයතගජ032437166

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල දගකවජන දසපවජ හජ වනජව අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑච.ඩ. වජතජ මජලන052101167

Page 18 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සතසසකමතක හජ කලජ කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.එසස. අතදකමරළ002144168

පජරලදමනත කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයජ.ප.එච. ලයනදග012787169

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සතසසකමතක හජ කලජ කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඑල.එල.ප. සසවරණලතජ024762170

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑන.ට.එසස සමනතමජලජ031002171

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසජනජයක031773172

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජරලදමනත කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එසස. දවතතසතහ033636173

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස. හපආරචච008581174

ශ ලතකජ යධ හමදජව-දකකළඹ 01 ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ. ජයරතන017470175

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ යධ හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඒ.දජ.ප.ඒ. දපදරරජ025994176

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයප.අය. රනදකකතදග015671177
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බජ හජ දරමපණ දවත 

කජරයජලය-ගනදනමරව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයආර.එම.අය.එම.එම. රතනජයක018855178

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පවල දසසඛත කජරයජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයදක.ඩබලව.ආර.අය.එසස. 

ගණවරධන
019686179

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩ.ප. දනතතකමජර024704180

පවල දසසඛත කජරයජතශය-දකකළඹ 10 බජ හජ දරමපණ දවත කජරයජලය - 

ගනදනමරව
II  පනතයඑච.ඒ.ප. අභයරතන040940181

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඑසස.ඩබ සජජතජ029789182

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑච.එල.එම. පනජනද031637183

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයජ.එල.ආර. වදතජලතකජර037282184

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයට.එම.ආර.අය. දතනනදකමන004309185

අලලසස දහම දෂණ දචමදනජ වමරෂන 

දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 07

උසසස අධතජපන අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයව.ප.ප. ජයතලක014768186

උසසස අධතජපන අමජතතජතශය-දකකළඹ 07 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑම.එම.එම සමරසතහ021679187
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 අලලසස දහම දෂණ දචමදනජ වමරෂන 

දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.ඩබලව. දඩලයජ කමජර036480188

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයදක. සබසතහ022895189

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල - දකකළඹ 08
III  පනතයප.ඩ.එන. රණවර033579190

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල-දකකළඹ 08 පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑල.ඩ.  දනළකනටය041265191

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඒ පයතක032665192

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
II  පනතයප.ඒ.ඩ.ආර. සලවජ033637193

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
I  පනතයඒච. ඒම.ට.ප. දහපරත036281194

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

වජරමජරග හජ ජල සමපත කළමනජකරණ 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඩබලව.ඩබලව. එම.එසස. කජනත002535195

වජරමජරග හජ ජල සමපත කළමනජකරණ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.ඒ.දක.ස කමජර011071196
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
II  පනතයඑම.ඩබ. චමනද027323197

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඒ.ට.ඩ.එසස. කරණජරතන037961198

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - නදගදගකඩ
II  පනතයට.ජ ඉනදජන දසමමලතජ021325199

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-නදගදගකඩ දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයආර.එම. දහපවජගම036446200

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව -පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමජර018517201

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයආර.එල.ව. කමජර025512202

දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව -පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය-දකකළඹ 07

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයආර.දක.ප මතගලකජ031760203

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
I  පනතයබ.ප.ඒ.ඩ. දපමල024425204

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඒ.එච.එම.දජ.ඒ. අදබරතන039475205
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයදජ.එම. මජලන034628206

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ස.ආර.දක. නවරතන040152207

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනනජරම දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

මනනජරම
II  පනතයබ.එන දයමගරජජජ008565208

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-මනනජරම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනනජරම
III  පනතයදජ. එම. හදසපන032960209

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනසසබණව
I  පනතයට.දජ.ඩ.එසස. ජයවරධන005526210

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඩ.එච.ඩබ. සලවජ014871211

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනසසබණව ළමජ සතවරධන හජ කජනතජ කටයත 

අමජතතජතශය - නදගදගකඩ
III  පනතයඑසස.ඒ. ජයසතහ017520212

ළමජ සතවරධන හජ කජනතජ කටයත 

අමජතතජතශය-නදගදගකඩ

බසසනජහර පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - නජරජදහනපට
II  පනතයඅර.එම.ස.එම. වකමසතහ022609213

බසසනජහර පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-නජරජදහනපට

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ව.එ.අය.එසස. කරණජරතන025558214
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කජරමක වදතජලය-රතමලජන මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ඒ.ඩබ.එසස. අදබසතහ022418215

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 කජරමක වදතජලය - රතමලජන
I  පනතයඑසස.ඩ.ආර. පදමලතජ029821216

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයඑච.ඩ.එල. කමදන030596217

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත අධතජපන කජරයජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වදජසනදර017347218

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

දසසඛත අධතජපන කජරයජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඒ.ඩ. ශදරමනකජ048775219

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

සවල ආරකෂක දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

01

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.එම.ප.අය.ඩ. වරරතන004451220

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑච.ඒ.ඊ.ඩබලව.ප. අදබදකමන007268221

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයදක.ජ.අය.ඒ. වදජරතන028604222

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

සවල ආරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑන.ඒ.ඒ.ඒ.එච. නශසශතක029469223
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතනපර දසජ වන නළධජර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑච.එල.එසස. චනදකජනත007339224

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-රතනපර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතනපර
III  පනතයඑච.ඩ.ඩ.ආර. දහටටදග007393225

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-රතනපර දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයජ.දක. වමලජවත019442226

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-රතනපර

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයදජ. චනදදසපන019759227

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයජ.ඒ.එසස දමයනත003137228

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.දක.එසස. කලතජනරතන028071229

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයව.ප.ඩබ. වදජසතහ036183230

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑම.බ.ස.අය. දපදරරජ013062231

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඒ.ආර.අය. ධරමකමජර039370232
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

බරවජ දරමග මරදන වතජපජරය - දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.එම.එච දගකඩදවල028708233

බරවජ දරමග මරදන වතජපජරය-දකකළඹ 05 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයදක.එම.අය.දක. කනදවනන040376234

ශ ලතකජ ගවන හමදජව-දකකළඹ 01 පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඑම.එසස.එසස. සජබරජ002874235

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයස.එන. දජයරබන019012236

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ ගවන හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එන. ද සලවජ019886237

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදහවල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස. නජනජයකකජර027880238

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එම.ඩ. රජදජනදන020123239

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඩ.ඩ.අය.එසස. සපරමජද021960240

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑන.ජ.ඩ. ලකමජල007208241
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයය. ආදමගන020781242

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑල.එල. නලජ පයනත049725243

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-රතනපර

දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑල.එසස. ගණතලක007795244

2013/01/12 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතනපර රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

රතනපර
I  පනතයඑසස.එම.ඒ.එසස. සමරතතග016324245

2013/01/12 දන සට 

කයජතමකය

සරජබද අධකජර කජරයජලය-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයජ.ඒ.ඒම.ආර.ආර. වකමසතහ023683246

2013/01/12 දන සට 

කයජතමකය

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර සරජබද අධකජර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑන.දක. නවරතන027877247

2013/01/12 දන සට 

කයජතමකය

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයදක. සමතපජල012608248

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයස.දජ. මහකමජරදග017103249

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
II  පනතයඑම.එල.අය. සලවජ019643250
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනද දකකමසජරසස 

කජරයජලය-දකකළඹ 02

මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

07
II  පනතයඩ.දක. දපපමලතජ011312251

මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
I  පනතයදක.ඩබ.ස. ජයනත013201252

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ය. රතනජයක020611253

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමකර වනද දකකමසජරසස කජරයජලය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදක.ඵස සලවජ020803254

බණඩජරනජයක අනසසමරණ ආයරදවද 

පරදයෂණජයතනය-මහරගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
I  පනතයඑසස. කතතආරචචදග004352255

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඑම.ඩ.ස. ජයනතජ014928256

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඊ.ඒ.එසස.එල. එදරසතහ022094257

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

බණඩජරනජයක අනසසමරණ ආයරදවද 

පරදයෂණජයතනය - මහරගම
I  පනතයවය.ප. වමලජවත027128258

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදදමබර දසසතක දලකම කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයදක.ඒ.ඩ දකකඩතවකක011206259

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරණණගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයබ.ඩබ.ස.ඒ.එම.ප. චනදදසපකර015044260
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-මහනවර මහනවර ශකෂණ දරමහල - මහනවර
II  පනතයඑසස.එන. වනගසතහ016178261

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

කරණණගල
I  පනතයඑච.එම.දක. පයසල024728262

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-කරණණගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදදමබර
III  පනතයඩබ.එම.ජ.ඒ.දක රණසතහ032322263

මහනවර ශකෂණ දරමහල-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයආර.ඩබ.ඒ.බ.එම.එම.ඩබ.එසස.ආර. 

අදබදකමන
054500264

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ඩ.එසස.එසස. දසජනජයක010708265

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.දක.ප. දපදරරජ015522266

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
II  පනතයඒ. දක. ඒ. එම. එම. දකකඩතවකක024229267

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඩ.දක. ගණදසපකර003354268

උසසස අධතජපන අමජතතජතශය-දකකළඹ 07 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ස.දජ. කමජරණතතග025277269

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 උසසස අධතජපන අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඅය.ය වනගදසපකර044039270
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහරගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එම.එම.දක. ආරයදජස005463271

ජජතක සතදවමදතජන 

දදපජරතදමනතව-දදහවල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහරගම
I  පනතයප.ප. කමජරපදපරමජආරචච007443272

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයප.එසස.එන. දපදරරජ015265273

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජජතක සතදවමදතජන දදපජරතදමනතව - 

දදහවල
I  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එසස. නලජන017865274

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඩබලව.එල.ස පයනතකජ023061275

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයජ.ව.ඩබ. රහනසර040567276

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑසස.ඩ. දකකතලජවල034878277

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඅය.එසස.ඩ. ගමදග042151278

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II  පනතයජ.එල. අමරදසපන009594279
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

01

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑච.බ. සදමනද පදප කමජර018627280

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බමණජදකකටව මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව.එම.ආර. වමලසරය020805281

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කරණණගල

දහද වදහල - කරණණගල
II  පනතයඑන.ඩබ. බනදදසපන022060282

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කරණණගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බමණජදකකටව
I  පනතයඩබ.ඒ.ව. දසමමලතජ028597283

දහද වදහල-කරණණගල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කරණණගල
I  පනතයඩබලව.ට.ජ. දබකදතජ051316284

වජණජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයට.ඩබ.එසස. පයකජනත019478285

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වජණජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 02
II  පනතයඒ.ජ.එන. කමජර051990286

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

ගලකසසස
II  පනතයඩ.එම. උදයතග022169287

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-ගලකසසස

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ප. චජනදන032457288
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
III  පනතයඑම.ජ.ඩ.දක. අදබරතන002852289

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-ගමපහ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඑච.ඩබලව. ධමමකජ005313290

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය-දකකළඹ 02 වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයඅය.ප. ගණරතජන008841291

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අතතනගලල
I  පනතයඊ.එම.ය.ඩබ.ඩ. බනඩජර010499292

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතතනගලල දසජ වන නළධජර කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඒල.ජ.ඩබ. මතගලකජ021713293

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයආර. ඩබලව. ආශජ025667294

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය - දකකළඹ 

02
III  පනතයප.එල.ස. දපජන030717295

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.ඩබ. දපදරරජ008203296

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයප.ඒ. ගණවරධන026270297

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 09 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදකමදප
I  පනතයදක.දක.ජ. සරලජල003558298
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදකමදප සජරපතත ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

නටටඹව
III  පනතයඑම.ආර.ඒ.දක. මනතරතන004592299

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

09
II  පනතයට. චනදජදදව012345300

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-ගමපහ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයඑල.ජ.ඩ.එල.ප. වරසතහ020827301

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑන.එල.එන. පයතසකජ024178302

සජරපතත ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-නටටඹව

දසජ වන නළධජර කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයආර.ඒ.ආර.ප. රජජපකෂ032604303

සමපකජර සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආයරදවද දදපජරතදමනතව - මහරගම
I  පනතයප.ඒ. පතරතන005852304

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සමපකජර සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
II  පනතයඑල.එච.ස. අය. ද සලවජ014702305

ආයරදවද දදපජරතදමනතව-මහරගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.ඩ.එන.ස. දදවපය041338306

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයආර.ප.එසස. ගණරතන014799307

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයදක.ජ.ස. කලරතන018946308
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.බ. ධරමවසනත024967309

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබලව.ස.අය. පනජනද040562310

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වවදත පරදයෂනජයතනය - දකකළඹ 08
II  පනතයදක.ට.එන.එන. දපපමතලක011528311

වවදත පරදයෂනජයතනය-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඩබලව.ඩබලව.එච.ප. ජයශජනත055035312

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ආර.ඩ. පනජනද019585313

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයව.ව. අරතගල024553314

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයව. මදනමහරන026683315

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-රතනපර ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑන. පරනගම002946316

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතනපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයදක.දක.ව.ඩබලව. දපපමරතන010109317
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
III  පනතයඑන.එම.ආර.එසස. නජනජයකකජර033482318

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑන.දක.එන. කමජරතතග054663319

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයප.ඒ. සරල035872320

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.එසස.දක. දපදරරජ048276321

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයජ.ඩ.ස. මදනමහර013126322

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-තසසසමහජරජම

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.එම.එසස. වදජරතන019425323

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

තසසසමහජරජම
III  පනතයදජ.ප.එල. පයතජලජ032938324

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයආර.ව. නහජල035830325

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඊ.එන.ආර. ගණවරධන049239326
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

උඩරට ගනම පනරතතජපන 

දදපජරතදමනතව-මහනවර

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය
I  පනතයඅය.ජ.වය ආරයසතහ004960327

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය උඩරට ගනම පනරතතජපන 

දදපජරතදමනතව - මහනවර
II  පනතයආර.එම.එම. මනණදක018918328

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උඩනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයප. ඉහලදගදර034912329

සරජබද අධකජර කජරයජලය-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - උඩනවර
I  පනතයඑසස. ගණදසපකර053915330

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑන.ප. චමපජ006935331

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල - දකකළඹ 08
III  පනතයදක.ව.එසස. කළදබමවල038727332

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල-දකකළඹ 08 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයබ.එච.ඩ. අමරදසපකර041507333

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයඑසස.ඒ.ඩබලව.ජ. කලතලක018598334

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයදක.දක.ප. එදරසතහ022070335
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ඒ.දජ. අදබසතහ043913336

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයප.එම. නලමණ048867337

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ජ.එන.එසස. දගකඩදග005582338

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයප.ඒ.ඩ. වදජරතන012739339

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-නදගදගකඩ කමකර කජරයජලය - ගමදපකළ
II  පනතයදක.ඩ.ස.ප. දසජනජයක021494340

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - නදගදගකඩ
II  පනතයඑල.ඒ.එන. එදරසතහ021989341

කමකර කජරයජලය-ගමදපකළ කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑම.එසස. පසනන036383342

ජජතක පනලණට නදරමධජයන 

දසපවය-කටනජයක

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑල.එච. සසවරණජකජනත017433343

තජකෂණ හජ පරදයෂණ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
I  පනතයඑසස.ව.ආර.ප. සර යපදපරම017851344

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ජජතක පනලණට නදරමධජයන දසපවය - 

කටනජයක
II  පනතයඑච.දක.එල. චතරකජ018403345
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

තජකෂණ හජ පරදයෂණ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 03
II  පනතයදක.ආර.ආර. පෂසපකමජර024277346

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.එන. වරසතහ036712347

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයට.ව.ඒ. අදනමමජ නනදන023083348

ජජතක සතදවමදතජන 

දදපජරතදමනතව-දදහවල

ජජතක දලඛනජරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයදක.දජ. දපදරරජ033982349

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

ජජතක සතදවමදතජන දදපජරතදමනතව - 

දදහවල
II  පනතයඩබ.එසස.දක ජයතසසස035955350

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
III  පනතයජ.එච.ඒ.එසස. දපදරරජ037649351

ජජතක දලඛනජරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
II  පනතයප.එ.එම. කමජරසර039451352

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑසස.එසස.එච. වදජසර004469353

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයප.එන. අමරදකමන022284354

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
III  පනතයප.දක.ඩ.එන.එසස. අලහදකමන033716355
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරකජදපකල දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයබ.එම.දජ.දක. බමණසතහ001984356

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.එම.ඩ. දපදරරජ004649357

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-කණගලල

දසසතක කමකර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඑච.ජ.ට. චනදදසපකර019836358

දසසතක කමකර කජරයජලය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරකජදපකල
I  පනතයඑල.ආර.දක. වකමසතහ026887359

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඅය.ඩ.ඩ.ආර කමජර029691360

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයට.එම.ව.ජ. දතනනදකමන033677361

ජජතක රධර මධතසසථජනය-දකකළඹ 05 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑල.එන.ජ. සදනත ජජනක039653362

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජජතක රධර මධතසසථජනය - දකකළඹ 05
I  පනතයඩබලව.එම. දයජවත044527363

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය - දකකළඹ 

02
II  පනතයඑල.ජ. ඉනදජ කමජර016494364
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයට.එසස. දවලදගදර019309365

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය-දකකළඹ 02 බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ ලකසර019419366

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.ව.ප. ජයදසපකර024051367

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයදක.ආර.ආර.ට. රනදකකතදග032494368

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයඑල.වය. ගනල008125369

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

දමකනරජගල
II  පනතයඑච.ඒ.එසස.ඩ. ඕපනජයක012318370

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-දමකනරජගල

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - බතතල
II  පනතයදක.ඊ.එන. ධනදසපකර023156371

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-බතතල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
I  පනතයආර.එම. ගණතලක027645372

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලලම පජදදශය දලකම කජරයජලය - ආනමඩව
II  පනතයඩ.එම.එසස. දසජනජයක002120373
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ආනමඩව පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජසසදපකත
II  පනතයදජ.එම. පයදජස014007374

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජසසදපකත කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයඩ.ආර.ඒ.දජ. දපපමවරධන020418375

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කලයජපටය 

නනදගනහර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උඩබදදජව
III  පනතයඑසස ඒ එන දමයනත026150376

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-පතතලම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පලලම
I  පනතයබ.එම. දසනජයක036612377

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කලයජපටය 

නනදගනහර
II  පනතයබ.ඒ.ප.ස.දක. පතරණ047566378

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උඩබදදජව දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

පතතලම
I  පනතයඑසස. රතචදගකඩ048934379

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-පතතලම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජදමදප
III  පනතයඑම.අය.ආර ද සලවජ005920380

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජදමදප දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

පතතලම
II  පනතයප.ප.එම.බ. පරසස011876381

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජදමදප සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දවනනපපව
II  පනතයඑසස.ප. අධකජර011902382

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-දවනනපපව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජදමදප
II  පනතයඩබ.දජ.ප.ආර.දක.ඊ.ප. දපදරරජ031737383
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජතතනඩය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දවනනපපව
II  පනතයඑල.දක. දරණකජ003411384

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දවනනපපව පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජතතනඩය
II  පනතයදජ.ඒ.ප.එන. ජයදකකඩ008164385

දසසතක දලකම කජරයජලය-දපකදළකනනරව සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
II  පනතයඑම.ආර.ඩ.එම. ගණතලක011602386

සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස 

කජරයජලය-දපකදළකනනරව

දසසතක දලකම කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
I  පනතයඑම.ජ. ඩතගර මහතමයජ019556387

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ලතකජපර කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
I  පනතයඑච.බ දහපරත බණඩජ011076388

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-දපකදළකනනරව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ලතකජපර
I  පනතයඑම. වරදසපකර027681389

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.එසස වරසනදර002156390

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කරණණගල

දහද වදහල - කරණණගල
II  පනතයට.ඩ. දපපමරතන008216391

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඩබලව.දක.එන.ජ. පයනත012852392
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කජරමක වදතජලය-දපකදළකනනරව දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයප.ජ.ආර. සරත කමජරසතහ018432393

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
II  පනතයඑච.එම.ව.එම දමයනත018574394

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑච.ස.එන.ඒ. බණඩජර021215395

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.එච.ජ.එසස කමජර030589396

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයදක.ඩ.අය. පනජනද040319397

දහද වදහල-කරණණගල කජරමක වදතජලය - දපකදළකනනරව
II  පනතයඊ.ඒ. වකමපජල048891398

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තමනකඩව කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
II  පනතයය.ආර.එම.ස. උඩකඹර009801399

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-දපකදළකනනරව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

හඟරකදගකඩ
II  පනතයඑම.ඒ.ආර. පදමලතජ024962400

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හඟරකදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - තමනකඩව
II  පනතයඑම.එම.එසස.ය. රණතතග030018401

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.එන.එම. දපදරරජ003250402

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකරටව වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
I  පනතයඑම.ඩබ.එම.ස.ට. සලවජ009339403

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අපරජධ පරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.එච.එම. මතගලකජ012982404

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

අපරජධ පරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකරටව
II  පනතයඑම.ඒ.ට.එම. ගණතලක020194405

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගලගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

නවගතදතගම
II  පනතයඑච.එම. දහපරත008091406

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වතතල වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයදක.එච.ඒ. දපදරරජ012594407

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පවල දසසඛත කජරයජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඩ.එසස.ප. දතනන දකමන019973408

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-මහකඹකකඩවල

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 28) - 

හලජවත
II  පනතයඒ.ස. උඩවතත022181409

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මගමව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වතතල
II  පනතයඊ.දක.එන.දක. ද දසකයසජ022299410

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 28)-හලජවත ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මගමව
III  පනතයආර.එම.එන.එසස. රණතතග027598411

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවගතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

මහකඹකකඩවල
III  පනතයඩබ.එම.ආර. කතසර029071412
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අනරජධපර ශකෂණ දරමහල-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගලගමව
II  පනතයආර.එම.එසස.ජ. දමකනනනකලම041314413

පවල දසසඛත කජරයජතශය-දකකළඹ 10 අනරජධපර ශකෂණ දරමහල - අනරජධපර
II  පනතයඑම.ජ.අය. මහවතත042223414

දසසතක කමකර කජරයජලය-නවරඑළය බජ අරථජපල ගබඩජව - නවරඑළය
II  පනතයප.ජ.ඩ.ආර. නෂජනත003405415

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයය.ඒ. රණසතහ013584416

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කජරයජලය - නවරඑළය
I  පනතයදක.එම.ඩ.එම.එල. සලවජ014452417

බජ අරථජපල ගබඩජව-නවරඑළය වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එම. වරකදකකඩ031404418

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

පජදදශය දලකම කජරයජලය - නවරඑළය
III  පනතයඩබලව.එම. අදබරතන044474419

දසසතක කමකර කජරයජලය-නවරඑළය දමමටර රථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

නවරඑළය
II  පනතයආර.ඩ. සරවරධන023758420

දමමටර රථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කජරයජලය - නවරඑළය
II  පනතයදක.ඒ. බණඩජර036168421
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මධතම 

නවරගම පළජත

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 27) - 

අනරජධපර
III  පනතයඒ.වය.අය.ඒ. යජපජ003891422

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 27)

-අනරජධපර

අනරජධපර ශකෂණ දරමහල - අනරජධපර
II  පනතයඑන.එච.බ.එන ද සලවජ030640423

අනරජධපර ශකෂණ දරමහල-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - මධතම 

නවරගම පළජත
I  පනතයප. දහපමචනද054935424

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තරපපදන පජදදශය දලකම කජරයජලය - පලගසසවනව
II  පනතයඩ.එල. සලවජ003446425

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලගසසවනව පජදදශය දලකම කජරයජලය - පලජගල
I  පනතයආර.එම ජයතලක026253426

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලජගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - තරපපදන
III  පනතයඩ.එල.එසස.ප. දසනජයක032417427

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තලජව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගලනණව
III  පනතයඩබ.එම.ආර. සරතග003450428

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - තලජව
II  පනතයඑච.එම.බ.ස.දක දහපරත021525429

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගලනණව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

තඹතදතගම
II  පනතයඩබ.එම.ආර.එසස. වරදකමන028670430
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉපදලමගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගලනණව
III  පනතයඑච.දක.එම.අය.ප. කමජරසතහ005952431

කදෂපත  දභමග පරදයෂණ හජ සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉපදලමගම
I  පනතයඩබ.එම. බණඩජර මනණදක006212432

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගලනණව පජදදශය දලකම කජරයජලය - පලජගල
II  පනතයබ.එම. මජදනල කමජර030699433

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලජගල සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දඹලල
III  පනතයඑම.ඒ.ආර.එසස. එදරසතහ032986434

සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දඹලල කදෂපත  දභමග පරදයෂණ හජ සතවරධන 

ආයතනය - මහඉලපපලලම
II  පනතයඑසස.එසස. ජයපජල038612435

වජරමජරග ඉතජදනරකජරයජලය-රජජජතගනය සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

තඹතදතගම
III  පනතයඩ.එම.එල.එසස.දක. දසජනජයක007159436

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රජජජතගනය වජරමජරග ඉතජදනරකජරයජලය - 

රජජජතගනය
II  පනතයආර.එන.ප.දක. සසවරණසතහ022913437

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-තඹතදතගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - රජජජතගනය
II  පනතයප.ජ.එසස.එච. වකමරතන034261438

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජචචජදව පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයප. දපපමලතජ අමරසතහ005497439

දසසතක දලකම කජරයජලය-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජචචජදව
I  පනතයබ. වනගදසපකර014763440
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  

කජරයජලය-අනරජධපර

දසසතක දලකම කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයට.ස.දක. චනදදසපකර016966441

පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය-අනරජධපර ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  කජරයජලය - 

අනරජධපර
III  පනතයදක.ඩබ.ආර.එම.අය.ස.දක. 

වදජතතග
026317442

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-අනරජධපර

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයඩබ.ආර.ඒ.අය. පදමන002481443

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අනරජධපර
III  පනතයඒ.එල.ඒ. නශජ016487444

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අනරජධපර

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

අනරජධපර
III  පනතයඅය.ඒ. ජයවර017489445

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - තලජව
III  පනතයඑසස.ප.දක. දසජනජයක012715446

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තලජව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

තඹතදතගම
III  පනතයඑසස.ඒ.එසස.එම. පයදරශන015708447

දසසතක දලකම කජරයජලය-අනරජධපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයඩබ. හඳරජගම014897448

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර දසසතක දලකම කජරයජලය - අනරජධපර
II  පනතයඩබ.ට.එන.එම. අදබදසපකර020932449
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අනරජධපර ශකෂණ දරමහල-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කහටගසසදගලය
II  පනතයජ. ඒ.දජ. ගණතතග040575450

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-කහටගසසදගලය

අනරජධපර ශකෂණ දරමහල - අනරජධපර
II  පනතයඩ.එම.අය.එසස.එන. ගණදසපකර051280451

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තරපපදන පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනකරජව
II  පනතයඑන. ඩබලව. ඒ. බ. එම. ඩබලව. ද 

සලවජ
017689452

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනකරජව පජදදශය දලකම කජරයජලය - තරපපදන
III  පනතයඑම.එසස. ශරජසජ බජන033555453

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලගසසවනව පජදදශය දලකම කජරයජලය - තරපපදන
I  පනතයඑසස.එම.දක. දසපනජනජයක016668454

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉපදලමගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - පලගසසවනව
I  පනතයජ.එච. කරණජවත017798455

දසසතක දලකම කජරයජලය-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉපදලමගම
II  පනතයඊ.එම.ආර.බ. ඒකනජයක021999456

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තරපපදන දසසතක දලකම කජරයජලය - අනරජධපර
III  පනතයප. අමරසතහ027626457

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තසසසමහජරජම පජදදශය දලකම කජරයජලය - කතරගම
II  පනතයඑම.ආර. ජයවරණ003004458
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කතරගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

තසසසමහජරජම
II  පනතයව.ප.එසස. තනපනලගම003194459

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-බතතල පජදදශය දලකම කජරයජලය - බතතල
II  පනතයඑච.එම.ජ.එසස. දහනනජයක006933460

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදගම දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයආර.එම. ඥජනපජල.008459461

මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය-දයතලජව පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදගම
II  පනතයඩබ. අමරජ හරසන014887462

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බතතල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලලවජය
III  පනතයඩ.එම.එන.එසස. ගණතලක017681463

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දමකනරජගල දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - බතතල
I  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරදකමන028525464

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලලවජය මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය - 

දයතලජව
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර. මජලන031699465

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දසවනගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇඹලපටය
III  පනතයඑච.ජ.ය. චමලජ009521466

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇඹලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දසවනගල
II  පනතයඑම.එච.ඩබ.එසස. සරතතග024208467
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දසවනගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇඹලපටය
II  පනතයඒ.එම. දපපමසර020789468

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇඹලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දසවනගල
II  පනතයඑම.ඒ. ශයජලතජ021293469

පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය-බදලල දසසතක කමකර කජරයජලය - හපතදල
II  පනතයට.එම.ට.එසස. දතනනදකමන005296470

දසසතක කමකර කජරයජලය-හපතදල දසසතක කමකර කජරයජලය - දමකනරජගල
I  පනතයඑල. දහටටආරචච017261471

වජරමජරග ඉතජදනර 

කජරයජලය-දමකනරජගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
III  පනතයඒ.එම.ඩ.එන. තෂජර026337472

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඑසස.එම. දතනනදකමන031781473

දසසතක කමකර කජරයජලය-දමකනරජගල වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

දමකනරජගල
III  පනතයඑන.දක. වදජනගමදග033888474

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

දමකනරජගල
I  පනතයදක.දක.ජ.ට. මලකජනත004364475

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බතතල දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයඩබ.ඩබ.එම ගණවත020191476

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලලවජය පජදදශය දලකම කජරයජලය - බතතල
II  පනතයඒ.එම සලවත021651477
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-බණඩජරදවල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලලවජය
II  පනතයඑම.ආර.දක.දක. මජදතකට022210478

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-දමකනරජගල

බදලල මහදරමහල - බදලල
II  පනතයඑච.එම.ජ.ඒ. බණඩජර022614479

බදලල මහදරමහල-බදලල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

බණඩජරදවල
II  පනතයඑච.එම.ප.ප. ජයදසපකර042246480

වජරමජරග ඉතජදනර 

කජරයජලය-දමකනරජගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බතතල
II  පනතයබ. සනධතජන013668481

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බතතල වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

දමකනරජගල
II  පනතයඑම.ඩ.දක. දකදහලවතත025189482

කජරමක වදහල-දමකනරජගල දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
I  පනතයදජ.එම.එම. ජයසතහ029883483

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල කජරමක වදහල - දමකනරජගල
II  පනතයආර.එම. ලලජවත032618484

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
I  පනතයඑච.එම.එසස. චතජතගන005886485

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයඊ.ඩබ.ආර. රජජපකෂ020158486
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයඑසස.ප. සමරසතහ017815487

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
I  පනතයඒ.ඩබ. දපතනජයක033237488

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වවනයජ පජදදශය දලකම කජරයජලය - යජපනය
III  පනතයආර. නශජනත002725489

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරචච පජදදශය දලකම කජරයජලය - වවනයජ
II  පනතයව. සවඥජනසනදරම018654490

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යජපනය පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරචච
II  පනතයඒ.ට. වසනත024744491

කමෂකරම වදතජලය-වවනයජ ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දපදර තඩව
III  පනතයදක.ආර.එසස. මතනකමජර012332492

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දපදර තඩව

කමෂකරම වදතජලය - වවනයජ
III  පනතයඑසස. උමජකජනදන015637493

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනනජරම දසසතක දලකම කජරයජලය - මනනජරම
III  පනතයප. කරෂසණකමජර013513494

දසසතක දලකම කජරයජලය-මනනජරම පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනනජරම
I  පනතයඑම.එම.ඒ. දබකනඩ022144495
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-මනනජරම පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනනජරම
II  පනතයඑම.ස. ඇනටන003637496

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනනජරම දසසතක දලකම කජරයජලය - මනනජරම
II  පනතයආර.ආර.එෆස. ජවජ017545497

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-වවනයජ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වවනයජ
II  පනතයඑන. සවදනෂන017914498

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වවනයජ දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

වවනයජ
II  පනතයදජ. ෂනමගනජදන030956499

දසසතක දලකම කජරයජලය-මඩකලපව දපකලසස අධකජර කජරයජලය - මඩකලපව
II  පනතයට. ඔදලගදසපගරම003753500

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 22)

-මඩකලපව

දසසතක දලකම කජරයජලය - මඩකලපව
II  පනතයඑම. සදරනදන020226501

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-මඩකලපව මඩකලපව ශකෂණ දරමහල - මඩකලපව
II  පනතයට. වදවකජනනදරජජ032668502

මඩකලපව ශකෂණ දරමහල-මඩකලපව කමකර වනශස චය සභජව(අතක 22) - 

මඩකලපව
III  පනතයජ. දදරෂජන044667503

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලලවජය දසසතක දලකම කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයආර.ඩ.එන.එච. පයදසපන006765504
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-දමකනරජගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දමකනරජගල
II  පනතයඑච.එම.ඒ. රමතලතජ013670505

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දමකනරජගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලලවජය
III  පනතයඒ.එම.එන. ඥජණජතගන043877506

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අනරජධපර

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ජ. බනදලතජ019803507

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-අනරජධපර ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  කජරයජලය - 

අනරජධපර
I  පනතයදජ. එ. පදමශල022086508

ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  

කජරයජලය-අනරජධපර

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අනරජධපර
III  පනතයඩබ.ඩ. දතනනදකමන025395509

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 වසතගත දරමග වදතජයතනය - දකකළඹ 10
II  පනතයදක.ඩබ ගමදග041311510

වසතගත දරමග වදතජයතනය-දකකළඹ 10 නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - 

අනරජධපර
I  පනතයආර.ඩබ.ප.ප. පතරණ044431511

කජරමක වදතජලය-පජතදමබර ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය - මහනවර
II  පනතයආර.ප.ජ. රපසතහ014490512

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජරසසපතතව කජරමක වදතජලය - පජතදමබර
III  පනතයඩබ.එසස.ට. පනජනද014922513

වජරමජරග ඉතජදනර 

කජරයජලය-කණඩසජදල

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 03) - 

මහනවර
I  පනතයඑම.එම.ජ. යදසමමනණදක016833514
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-මජතදල වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

කණඩසජදල
II  පනතයය.ඩ.එම. ජයතලක017038515

අපනයන කමෂකරම 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

දසජ වන නළධජර කජරයජලය - මජතදල
I  පනතයඑම.ප.බ. ඒකනජයක017747516

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 03)-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජරසසපතතව
III  පනතයඩ.ප.එන. ගණසර026273517

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය අපනයන කමෂකරම දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය
II  පනතයආර.එම.ව බණඩජර මනණදක031509518

ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය-මහනවර

කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑම.ජ.එම.එල. පයදසපන033466519

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-මහනවර දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

කජරයජලය - මහනවර
I  පනතයදජ.ඒ.ඊ ජයසතහ024501520

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

කජරයජලය-මහනවර

දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල - 

දපරජදදණය
III  පනතයඩ.එන.ඩබ.  දකමරදළප ආරචච026206521

මහදරමහල-මහනවර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - මහනවර
I  පනතයඩබ.ප.එසස. දබකදතජ047714522

දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල-දපරජදදණය මහදරමහල - මහනවර
I  පනතයඑම.ඒ. කසමලතජ048675523

කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය 

කණඩසජදල-මහනවර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජතදමබර
II  පනතයඑසස. සමරසතහ008808524
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-නවරඑළය

කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය 

කණඩසජදල - මහනවර
II  පනතයදක.එසස.එල. වදජදකමන020345525

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජතදමබර දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
III  පනතයජ.ආර.ස.එසස. දගකඩගම030795526

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

නවරඑළය
II  පනතයඩ.එම.ස.දක. දසජනජයක041175527

උඩරට ගනම පනරතතජපන 

දදපජරතදමනතව-මහනවර

ගමදපකළ මලක දරමහල - ගමදපකළ
I  පනතයදක.ප.ස. කලතජණ012627528

ගමදපකළ මලක දරමහල-ගමදපකළ උඩරට ගනම පනරතතජපන 

දදපජරතදමනතව - මහනවර
II  පනතයය.ජ.ආර. මනණදක041846529

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මහනවර

කමකර කජරයජලය - නජවලපටය
II  පනතයඩ.එසස. එදරසතහ006731530

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අඹගමව දපකලසස අධකජර කජරයජලය - හනටන
II  පනතයආර.එච.ඒ. ඉනදරකජ008611531

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වලපදන ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මහනවර
III  පනතයඑච.එම. සදරශන බණඩජර016914532

කමකර කජරයජලය-නජවලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - අඹගමව
I  පනතයඩ.ජ.ප. ශයජලතජ019328533

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-හනටන නවරඑළය මහදරමහල - නවරඑළය
II  පනතයට.ජ. දරමහණ025975534
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නවරඑළය මහදරමහල-නවරඑළය පජදදශය දලකම කජරයජලය - වලපදන
II  පනතයඑච.එම.එන.ස.බ. දහපරත042799535

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

මහදරමහල - මහනවර
III  පනතයදක.එන. සමරනජයක035026536

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගමදපකළ

මහනවර උතර දසසතක කමකර කජරයජලය 

- මහනවර
III  පනතයඑන.ඩ. අලහදකමන036031537

මහදරමහල-මහනවර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගමදපකළ
II  පනතයඑම.ඒ.දක. ගණරතන047554538

තජකෂණ වදතජලය-මහනවර මහනවර උතර දසසතක කමකර කජරයජලය 

- මහනවර
III  පනතයදක.ජ.ඒ. ජයලත014487539

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

තජකෂණ වදතජලය - මහනවර
II  පනතයඒ.එම.දක. වතජනදග023034540

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජරසසපතතව
II  පනතයඩ.එම.ස.ප.එම. දසජනජයක016958541

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජරසසපතතව පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩවත 

සතර හජ ඟඟවට දකමරදළප - මහනවර
III  පනතයප.එසස. කමජරසර025372542

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩවත සතර 

හජ ඟඟවට දකමරදළප-මහනවර

කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයඒ.ස. දහටටආරචච035386543
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජතදහපවජහනට මහනවර උතර දසසතක කමකර කජරයජලය 

- මහනවර
I  පනතයදක.ඩබ. දගකඩගම001945544

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

පජතදහපවජහනට
I  පනතයඑසස.එම.දක. දසපනජනජයක016665545

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජතදහපවජහනට මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයඒ.එම.ට.එසස.බ. අදබදකමන002765546

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

පජතදහපවජහනට
II  පනතයස.එල. අලහදකමන032282547

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මහනවර

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයඑන.ට.දක. යටවර003186548

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මහනවර
I  පනතයදක.ඩ.අය.දක. රතනජයක026357549

කමකර කජරයජලය-නජවලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - උඩපළජත
I  පනතයඑසස.ආර. කලරතන020331550

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උඩපළජත සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයදජ.ආර. රජජපකෂ029273551

සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

කමකර කජරයජලය - නජවලපටය
III  පනතයප.ජ.ස.දජ. ආරයදසපන032676552
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කණඩසජදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදදමබර
III  පනතයඒ.ආර. වපලදසපන010903553

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදදමබර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කණඩසජදල
II  පනතයබ.ආර.එම.ජ.ඩබ.දජ කමජරහජම030576554

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයස.එන. රණසතහ020153555

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑන.එල.දක. මදනජයක024288556

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදකළව - 

ගමදපකල

මහදමමදර  මහ දරමහල - ගජලල
II  පනතයප.ජ.ජ. ජයතසසස005048557

මහදමමදර  මහ දරමහල-ගජලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදකළව - 

ගමදපකල
I  පනතයඑච.එච. පනතවරධන043847558

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-රතනපර

දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල - 

දපරජදදණය
II  පනතයදජ.ය. නදෂජන015843559

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇහනලයදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරවට
II  පනතයප.එම.ජ.ස.දක. ගණතලක019532560

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරවට සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයප.ආර. කරපප025991561
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කණඩසජදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

ඇහනලයදගකඩ
III  පනතයඩ.එම.ස.ඊ.දක. දසජනජයක031313562

දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල-දපරජදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - කණඩසජදල
I  පනතයවය.දක.ඒසස. යටවනලල050590563

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-දදහඅතතකණඩය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දපකදළකනනරව
II  පනතයආර.එල.ඒ. ඥජනවත005849564

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දපකදළකනනරව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දදහඅතතකණඩය
III  පනතයඩබ.එච.ය. චලජතගන032777565

පජදදශය කරමජනත දසපවජ 

මධතසසථජනය-කරවට

කමකර වනශස චය සභජව - රතනපර
II  පනතයප.ඒ.එසස. දසනජයක018767566

කමකර වනශස චය සභජව-රතනපර පජදදශය කරමජනත දසපවජ මධතසසථජනය - 

කරවට
II  පනතයඑන.එල.ඒ.ඩ.ප දසමමරතන020172567

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-මහයතගනය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදප
II  පනතයඑච.එම. වජයරතන006782568

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදප පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහයතගනය
II  පනතයජ.ජ.එසස.දජ. මජලජ010017569

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහයතගනය නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

මහයතගනය
II  පනතයඑසස.දක. දසජනජයක035809570
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමෂකරම වදතජලය කරපතච-රතනපර කමකර වනශස චය සභජව - රතනපර
II  පනතයඑච.ජ.ඩ. දපදරරජ017971571

කමකර වනශස චය සභජව-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරවට
II  පනතයඒ.ඩ. වරසතහ019294572

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරවට කමෂකරම වදතජලය කරපතච - රතනපර
II  පනතයය.ඒ උකවතතදග022135573

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහයතගනය නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

මහයතගනය
III  පනතයඒ.එන.එන. තරතගන003934574

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-මහයතගනය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහයතගනය
I  පනතයඑම.ට. දපකඩහජමදන028864575

දසසතක දලකම කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
I  පනතයඒ. එම . දසමමජවත033625576

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල දසසතක දලකම කජරයජලය - බදලල
I  පනතයදක.ඩබලව.එසස. කජරයවසම041177577

ඌව පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-බදලල

දසසතක කමකර කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඑම.ආර.ඒ. කමජර018188578

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පසසසර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

බදලල
II  පනතයඩබ.එම. චනදමජ018331579
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-බදලල

ඌව පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - බදලල
III  පනතයදක. දතනනදකමන023221580

දසසතක කමකර කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - පසසසර
III  පනතයඑච.එම.ඩබ.ආර.දක. දහපරත038868581

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇලල
II  පනතයඩ.ඒ.අය. පදමණ008324582

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-බණඩජරදවල

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - බදලල
III  පනතයඑන.එම.ඩ. ලකමජල015890583

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇලල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

බණඩජරදවල
II  පනතයඩබලව.ප.දජ.එම. උපදසපන039292584

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-බදලල

ඉඩම හජ  දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

බදලල
II  පනතයඩ.දක.එම. අනලජවත007254585

ඉඩම හජ  දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-බදලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

බදලල
I  පනතයඑල.එල. මජරසතහ022227586

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-බදලල බදලල මහදරමහල - බදලල
II  පනතයඒ.එන. වනලගමදග032071587

බදලල මහදරමහල-බදලල නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඑම.එච.ඒ. මලක042235588
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-බදලල බදලල මහදරමහල - බදලල
II  පනතයඒ.ප.දක. ඒකනජයක023558589

බදලල මහදරමහල-බදලල නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - බදලල
I  පනතයදක.ජ. නහජල051444590

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල දසසතක දලකම කජරයජලය - බදලල
II  පනතයබ.එම.දජ.එසස. ජයවර014905591

දසසතක දලකම කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
II  පනතයඩබලව.එන. කමජරසතහ026135592

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හපතදල දසසතක කමකර කජරයජලය - හපතදල
I  පනතයඅය.ට. මනකලසරය012775593

දසසතක කමකර කජරයජලය-හපතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - හපතදල
II  පනතයආර.එම.එන. ශතජමල024022594

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-බණඩජරදවල

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - බණඩජරදවල
II  පනතයඩබ.ස. එදරවර006393595

මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය-දයතලජව කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

බණඩජරදවල
II  පනතයඑන.දක.ප.දක. නජගසතහ015334596

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-බණඩජරදවල මනණම හජ සතයමකරණ ආයතනය - 

දයතලජව
II  පනතයඒ.එම.ඒ.ප. ජයසනදර024564597
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඌව පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-බදලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
II  පනතයඅය.ඩ. අදබදසපකර005953598

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දසකරණජදතකට
II  පනතයවය.එම.එසස. යජපජ බණඩජර010448599

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දසකරණජදතකට ඌව පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඑච.එම. බණඩජර032185600

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඩ.ප. දසජනජයක004563601

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
III  පනතයඑච.එන.එසස. දසකයසජ009705602

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - පසසසර
I  පනතයඑච.එම.ආර.එසස. දහපරත031562603

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබලඅතත පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
I  පනතයහනර සමරනජයක031646604

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පසසසර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකවනලල
III  පනතයඒ.ප. නලනත032429605

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකවනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබලඅතත
III  පනතයආර.ඒ.එසස. දළමණ033739606

පළතර දභමග පරදයෂණ හජ සතවරධන 

මධතසසථජනය-දහකරණ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජදකක
III  පනතයඒ.ප. ජයසතහ004522607
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකජ ගවන හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.එම.අය. මහනදරම006366608

දසසතක කමකර කජරයජලය-බදලල පළතර දභමග පරදයෂණ හජ සතවරධන 

මධතසසථජනය - දහකරණ
III  පනතයදක.එන. පෂසපජතජල010254609

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හජලඇල දසසතක කමකර කජරයජලය - බදලල
II  පනතයට.එම. අමරදජස020964610

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජදකක ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයදක. මජලන023121611

ශ ලතකජ ගවන හමදජව-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - හජලඇල
III  පනතයඩ.එම.එම.ය.දජ. දසජනජයක035418612

දසසතක දලකම කජරයජලය-බදලල රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයබ.ඩ.ඩ. සරවරධන001818613

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයජ.එන. රජජපකෂ018880614

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප. ඩබ. සමත031896615

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

දසසතක දලකම කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඑම.එම.එල.ඩ. දතනනදකමන040754616

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය-බදලල නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

මහයතගනය
I  පනතයඩ.එම. පයරතන025342617
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-මහයතගනය

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - බදලල
III  පනතයබ.ඩබ.එම.එන. බණඩජරනජයක032215618

දසසතක කමකර කජරයජලය-නවරඑළය කමෂකරම පරදයෂණ මධතසසථජනය - 

සතජඑළය
III  පනතයඒ.ඒ.එම.එසස. අතපතත032752619

කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-සතජඑළය

දසසතක කමකර කජරයජලය - නවරඑළය
III  පනතයඑසස.එම.ට. පයතකර032950620

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවරඑළය වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

නවරඑළය
III  පනතයඩබලව. දසමමදජස001879621

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය-නවරඑළය පජදදශය දලකම කජරයජලය - නවරඑළය
III  පනතයඩබලව.එච. වමලදසපන012948622

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අඹගමව කමකර වනශස චය සභජව-නජවලපටය - 

නජවලපටය
III  පනතයදජ.ඒ.ඩ.එල. නනදදසපන008502623

කමකර වනශස චය 

සභජව-නජවලපටය-නජවලපටය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - අඹගමව
II  පනතයඩබලව.එම.එසස.ඩබලව. හලගලල031604624

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
I  පනතයප. එම. සමරදකමන008282625

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගමපහ

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඑම.එච. පරසස015379626
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව.ඩ.ට.එසස. දවවනලදදණය017115627

දසසතක කමකර කජරයජලය-කණගලල කණගලල මහදරමහල - කණගලල
II  පනතයප.ආර.ඒ.ඩ.ස. රණබජහ කමජර029447628

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - යටනවර
II  පනතයඩ.එම.ය.එල.බ. දසනජයක033030629

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යටනවර දසසතක කමකර කජරයජලය - කණගලල
III  පනතයඩ.ප.ස.දක. දසජනජයක035436630

කණගලල මහදරමහල-කණගලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගමපහ
II  පනතයඑච.එම.ස. දපපමලතජ041274631

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දඹලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගදලදවල
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ.එසස. දහටටආරචච007520632

දසසතක කමකර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දඹලල
III  පනතයදක.ජ.එන.ඩබ. බණඩජර011711633

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගදලදවල දසසතක කමකර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයආර.ජ.එන.එච. වදජරතන017255634

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මරගම දසසතක දලකම කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයඑච.ඒ. දපපමලතජ003243635

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය කණගලල මහදරමහල - කණගලල
II  පනතයබ.ස. තලකරතන006609636
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගමපහ ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 08
I  පනතයඑල.එච හරසසචනද011193637

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයඑසස.ප. වකමසතහ032748638

ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩ.දක. මලලවතජනජචච032977639

කණගලල මහදරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මරගම
II  පනතයඑම.ප.ඊ.ස. මලවපතරණ041821640

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල කජරමක වදහල - මජතදල
I  පනතයප.බ.ඩබ.වය. කමජරහජම013359641

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
I  පනතයඒ.ජ.ප. වශසවකල034213642

කජරමක වදහල-මජතදල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතදල
I  පනතයට.ඕ.ඩ. පරසස036552643

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඒච.ඒ.ස.දක. ඇටදපකල051574644

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඒ.එසස. දදවනනදන019341645

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බයගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයට.ට.ඩ. පනජනද025377646
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - බයගම
II  පනතයඩබ.ඒ.ස.දක. වරසතහ025640647

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 කණගලල ශකෂණ දරමහල - කණගලල
I  පනතයඑම.එච.ජ.දක. කමජර038033648

කණගලල ශකෂණ දරමහල-කණගලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයඑච.ස.ඩ පනජනද041307649

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතදල
I  පනතයජ.එම. දජමසප016993650

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
I  පනතයඑසස. දසදනවරතන024264651

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
II  පනතයඒ.එම.ඩ.එසස කමජරහජම011136652

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දඹලල
II  පනතයඑසස.ප ගමදග022404653

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දඹලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
III  පනතයබ.ජ.දක.ආර.දක බලනවනව028920654

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතදල

දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
I  පනතයඑසස.ස.එම.ස. දසනවරතන017604655
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - මජතදල
I  පනතයඑම.ඒ.එසස.එසස කමජර025007656

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-මජතදල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතදල
II  පනතයඑම.දක දරණකජ027042657

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යටවතත දසස: කමකර කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඊ.එම.ඊ.ජ.ඩ. ඒකනජයක006417658

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

පලදලදපකල
II  පනතයආර.ඒ.ප. රජජපකෂ013327659

සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දඹලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දඹලල
III  පනතයඊ.එම.දක.ජ.ඩ.ආර. කමජර018386660

දසස: කමකර කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඒ.එම.එන. අධකජර024570661

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලදලදපකල සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දඹලල
II  පනතයබ.ප.ජ ගණතලක030379662

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දඹලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - යටවතත
III  පනතයඩ.ඩ.ඩ. සලවජ038813663

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය - මජතදල
II  පනතයඑච.ජ.එසස. රමතලතජ012494664

අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
III  පනතයප.ජ. වරසතහ017649665
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඑල.එම රනදකකතදග020267666

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය - මජතදල
II  පනතයදක.ජ.දක. කපදකකටව026030667

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය - මජතදල
II  පනතයදජ.ඩබ.එච.එම.එම.ප.දක ජයසතහ018065668

අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
II  පනතයඑන.ආර. මසසකන020652669

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
III  පනතයබ.එම.ඩ.ඩ බසසනජයක015862670

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
II  පනතයඑසස.ස. සරදසපන022749671

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල මජ/ශජනත දතමමසස වදතජලය - මජතදල
II  පනතයඑම. වමල කරණජතලක017634672

මජ/ශජනත දතමමසස වදතජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
I  පනතයඊ.ඒ.ජ.එන. පරසස025788673

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - මජතදල
III  පනතයඩබ.ජ.ඩබ.ප.දක. දසනජයක008714674
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
II  පනතයදජ.ඒ. දසමමජවත030530675

කණ/ශජනත මජරයජ මහජ වදතජලය-කණගලල දපකලගහදවල පරජකමභජහ ම.ම.වදතජලය 

- දපකලගහදවල
II  පනතයස.අය.එන ගදනදපකල032486676

කණගලල මහදරමහල-කණගලල කණ/ශජනත මජරයජ මහජ වදතජලය - කණගලල
II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එන. දපදරරජ040906677

දපකලගහදවල පරජකමභජහ 

ම.ම.වදතජලය-දපකලගහදවල

කණගලල මහදරමහල - කණගලල
II  පනතයආර.ආර. උදයතගන050683678

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යටවතත දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයට.ඒ.ජ.එන.ඩ. බණඩජර003009679

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - යටවතත
II  පනතයබ.ජ.එන තෂජර031675680

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කණගලල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයදජ.ඒ.ප.ස ජයසතහ006681681

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අලවව පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරකජදපකල
II  පනතයඑම.ඒ. මලලකජ018936682

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරකජදපකල පජදදශය දලකම කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඒ.ව.එල පෂසපජතජල021765683
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කණගලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - අලවව
II  පනතයදජ.බ. වකමදසපකර050889684

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව -පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය(මහනවර 1) - 

මහනවර

II  පනතයඑම.දක. ගරඹදගදර011645685

සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස 

කජරයජලය-මහනවර

මහවනල ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

දපකලදගකලල
II  පනතයදක.ජ.ස පයදරශන013675686

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඑසස.එම.එම. කමජරහජම020709687

මහවනල ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-දපකලදගකලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතදල
III  පනතයදක. එම. ස. ඩ. කලතතග030170688

දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව -පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය(මහනවර 1)-මහනවර

සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඑසස.එම.එන. දපපමතලක031803689

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
III  පනතයඑච.ආර.ඩබලව.ඩබලව.එම.එසස.

දක. හලනදගකඩ
035019690

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-කණගලල

කණගලල ශකෂණ දරමහල - කණගලල
II  පනතයදක. ප.එන.ප දපදරරජ012698691

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-බලතදකකහපටය

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කණගලල
III  පනතයදක.ඩ.එසස. ජයදසපන034753692

කණගලල ශකෂණ දරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බලතදකකහපටය
II  පනතයඑම.ඩ වසනත041298693
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කරණණගල

දහද වදහල - කරණණගල
II  පනතයදක.දක.ඩ.ප. දපදරරජ019540694

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වජරයදපකල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයජ. ස. ට. වමලදසපන021004695

දහද වදහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දකකදබයගදන
II  පනතයජ.ඒ.දක.ස. චජනදන042394696

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-දකකදබයගදන

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වජරයදපකල
II  පනතයඒ. ඒ. එසස. ප. අමරසතහ051999697

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරණණගල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

කරණණගල
I  පනතයජ. ලලජවත003749698

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-කරණණගල

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑල.ආර.එසස. මජරසතහ023673699

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කරණණගල

කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයබ.ආර.එම. බතඩජර032724700

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරණණගල
I  පනතයඑම. එම. දක. ස. එම. මදනනජයක047390701

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මලලවපටය දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයආර. ආර. ඩ. ගණරතන018935702
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කරණණගල

කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයඊ.එම.ජ.ජ.ප.දක. ඒකනජයක026281703

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජවතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - මලලවපටය
II  පනතයඩබ.ඒ.ස. දබමගහලනද031514704

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකටදවදහර පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජවතගම
III  පනතයඩබ.ඒ.දක.ඒ රතනජයක034713705

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දකකටදවදහර
II  පනතයදක.එම. අදබරතන050369706

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කරණණගල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජරමමල
I  පනතයඩබ.එම. බණඩජර මනනදක002072707

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජරමමල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑසස.එච.එම. සමරදසපකර011278708

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-කරණණගල කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයප.බ වතජරන024769709

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඑම.දක.ඒ.ඩ. පයදජස033465710

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කලයජපටය 

නනදගනහර

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කලයජපටය නනදගනහර
II  පනතයඑසස.ඩ.එන.ඩබ. කමජර031797711
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කලයජපටය නනදගනහර

කජරමක වදහල - කලයජපටය නනදගනහර
II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම. අමරසතහ032308712

කජරමක වදහල-කලයජපටය නනදගනහර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කලයජපටය 

නනදගනහර
II  පනතයබ.ඒ.එසස.එන ගණවරධන038681713

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගදනවතත කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයබ.එච.එන කසමජවත011056714

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගදනවතත
II  පනතයඅය.ඒ. වදජරතනබණඩජ048856715

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගදනවතත කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයඒ.ආර. මජලන010504716

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගදනවතත
II  පනතයආර.බ.එන කමජර042227717

මනතවරණ කජරයජලය-කරණණගල මලයදදව බජලකජ වදතජලය - කරණණගල
II  පනතයඑසස.ඩබ.ස.එසස. දසනවරතන021170718

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-කරණණගල

මනතවරණ කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයබ.ප.ස.දක. සසවරණලතජ021195719

මලයදදව බජලකජ වදතජලය-කරණණගල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

කරණණගල
III  පනතයඑන.එසස. වතජන දග032188720
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනකරජව දහද වදහල - කරණණගල
II  පනතයආර.එම.ප.දක. රණතතග007270721

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහව පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනකරජව
II  පනතයඩබ.එම.එන.එසස.දක. වනසතහ026200722

දහද වදහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහව
III  පනතයඩබ.ආර.ඩ.ප. අදබරතන044460723

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මරගම ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.එසස.ය. පනජනද005421724

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරඹදගදර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කලයජපටය 

නනදගනහර
I  පනතයඊ.එසස.ප.ප. ඉලතගරතන006895725

කමකර වනශස චය සභජ දලකම 

කජරයජලය-බතතරමලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඑම.ජ.අය.එසස. ඒකනජයක010236726

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරඹදගදර
II  පනතයඩබ.ප.ස.ප. දපදරරජ015254727

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කමකර වනශස චය සභජ දලකම කජරයජලය 

- බතතරමලල
I  පනතයආර.එන.එසස මලකජනත029354728

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කලයජපටය 

නනදගනහර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මරගම
III  පනතයබ.ඒ.දක.ඒ. වරරතන031472729

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඒ.එම.එසස.එසස.දක. අරමපත040126730
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජවතගම දසසතක කමකර කජරයජලය - කරණණගල
III  පනතයදක.ඒ. ජයසතහ012164731

දසසතක කමකර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජවතගම
II  පනතයආර.ඩ.එන.ඩ රජජපකෂ029414732

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉබබජගමව ව පරදයෂණ හජ සතවරධන ආයතනය - 

බතලදගකඩ
I  පනතයඑල.එම. තලකජවත005669733

ව පරදයෂණ හජ සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉබබජගමව
II  පනතයඑසස. ප. දයජරතන017843734

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වජරයදපකල කජරමක වදතජලය - වජරයදපකල
II  පනතයඑච.එම.අය. දහපරත021518735

කජරමක වදතජලය-වජරයදපකල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වජරයදපකල
II  පනතයඒ.එම.දජ.ට. අමරසරය032358736

මහජධකරණය-දකකළඹ 12 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.ජ. කමජර013247737

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

මහජධකරණය - දකකළඹ 12
II  පනතයඊ.එම.ජ. වදජදකමන042837738

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජසසදපකත දසජ වන නළධජර කජරයජලය - කරණණගල
III  පනතයට.එච. නනදන007015739
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජසසදපකත
I  පනතයදජ.එම. අරණශජනත014138740

මනතවරණ කජරයජලය-කරණණගල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

කරණණගල
III  පනතයඊ.එම අනර ජයනත011293741

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-කරණණගල

මනතවරණ කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඑසස.එම.ස. සමරදකමන028822742

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දපකලගහදවල කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයඑසස.ව.ස.දක. දතනනදකමන028509743

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දපකලගහදවල
I  පනතයආර.එන.එන. දසමමරතන048273744

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-නවරඑළය

සහකජර කමෂකරම අධතකෂ කජරයජලය - 

නවරඑළය
III  පනතයඩබලව.එම.ඒ. ජයමජල004161745

සහකජර කමෂකරම අධතකෂ 

කජරයජලය-නවරඑළය

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

නවරඑළය
II  පනතයවය.එම.ප.ජ. චනදජ මනණදක023237746

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව - පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය - කරණණගල
III  පනතයඑසස.ඩ.ඩ. රණසතහ006695747

දගකඩනනගල දදපජරතදමනතව - පධජන 

ඉතජදනර කජරයජලය-කරණණගල

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඩබලව.එම.ප.ආර. මනණදක025273748
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කරණණගල

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයජ.එම.ස. ශයජවත030930749

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-නවරඑළය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - අඹගමව
II  පනතයඩබ.ජ.ආර.එසස. මධශතක004612750

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අඹගමව දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

නවරඑළය
III  පනතයදජ.අය. වජකෂසඨ006455751

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-නවරඑළය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකතමදල
II  පනතයඒ.ජ.ඒ සතජවන022155752

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකතමදල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

නවරඑළය
II  පනතයඒ.ජ.ජ.ය. වරසතහ022520753

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-බලතදකකහපටය

කණගලල ශකෂණ දරමහල - කණගලල
III  පනතයඑසස.ඡ.ස.එසස. කමජර005864754

කණගලල ශකෂණ දරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බලතදකකහපටය
II  පනතයඩ.ඩ.ඕ. පනජනද041291755

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-කරණණගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයආර.ප.ට. නදරමෂන007534756

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මලලවපටය දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - 

කරණණගල
I  පනතයප.ආර. නවරතන බණඩජ024312757
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මලලවපටය
II  පනතයදක.ඒ.ට. නලනත030686758

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මලලවපටය දසසතක කමකර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයදක.ආර.ඊ.එම.ය.ප.දක. ජයසනදර018980759

දසසතක කමකර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මලලවපටය
I  පනතයබ.එම.ඒ.දක. බණඩජරනජයක019783760

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දතදකකටව දසසතක කමකර කජරයජලය - මගමව
III  පනතයඩබ.ඒ.දක.ආර. දපදරරජ015071761

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දවනනපපව පජදදශය දලකම කජරයජලය - දතදකකටව
I  පනතයඑම. ජයනත017334762

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ජජඇල වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑල.බ. පදමජ කමජර024966763

දසසතක කමකර කජරයජලය-මගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ජජඇල
II  පනතයඑම.එසස. පනජනද025157764

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
I  පනතයඑල.ඩබලව.ඒ. රතනදසපන032652765

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දවනනපපව
II  පනතයඑච.ප.එසස. රණසතහ036858766
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරජබද අධකජර කජරයජලය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බලතදකකහපටය
III  පනතයඊ.එච. මජලන012802767

2013/02/12 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-බලතදකකහපටය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයආර.දක.ජ. පරණමජනන014393768

2013/02/12 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කණගලල සරජබද අධකජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඑන.ඒ.එසස ජයසතහ016971769

2013/02/12 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගලගමව කජරමක වදහල - කණගලල
I  පනතයඑච.දක. මජලන වදජලතජ014779770

කජරමක වදහල-කණගලල දසසතක කමකර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඑම.ආර.එම.එසස. දසජනජයක023260771

දසසතක කමකර කජරයජලය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගලගමව
II  පනතයඑන.එල.ඒ. වරදකමන025618772

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-බලතදකකහපටය

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කණගලල
I  පනතයදක.ඒ. දපකඩනලදම024632773

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-කණගලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බලතදකකහපටය
II  පනතයප. රපජවත027166774

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරඹදගදර දසජ වන නළධජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයදක.එම.ඩබලව.ඩ. ජයසනදර003197775
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරඹදගදර
I  පනතයදක.එම.ආර. පදමසර019736776

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජසසදපකත කජරමක වදහල - කරණණගල
II  පනතයදක.ඒ.එසස.දක. බණඩජර මනණදක006101777

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගදනවතත දහද වදහල - කරණණගල
III  පනතයඑසස.ඩ.එච. දසපනජධර010192778

කජරමක වදහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගදනවතත
II  පනතයඊ.එම. පතචබණඩජ023057779

දහද වදහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජසසදපකත
II  පනතයඑච.එම.බ.එන. දහපරත042772780

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-කණගලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයඑසස.එම.එම.ය.දක. සමරදසපකර016313781

දසසතක දලකම කජරයජලය-කණගලල දසජ වන නළධජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඑසස.එම. දනළම018025782

දහජ ගණම කජරයජලය-කණගලල දසසතක දලකම කජරයජලය - කණගලල
I  පනතයබ.ය.දක.ඵම ගණවරධන020066783

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කණගලල

මනතවරණ කජරයජලය - කණගලල
III  පනතයදක.ප.ආර.ප. කරණජදජස023196784

මනතවරණ කජරයජලය-කණගලල දහජ ගණම කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයආර.ඒ.එන.ට.ඩබ. රණතතග046648785
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කජරමක වදතජලය-වරකජදපකල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඩ.ආර. සමනලතජ022983786

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කණගලල කජරමක වදතජලය - වරකජදපකල
I  පනතයඑම.ප.ආර කලතලක025079787

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අරනජයක පජදදශය තනපනල අධකජර කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයට.ජ.ජ. මජලන010175788

පජදදශය තනපනල අධකජර 

කජරයජලය-කණගලල

කජරමක වදහල - කණගලල
II  පනතයඑල.ආර.ඒ. මනණදක015451789

කජරමක වදහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජවනනලල
II  පනතයදක.එච. පතමණ025265790

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජවනනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - අරනජයක
II  පනතයඑසස. කමජරසතහ026120791

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරකජදපකල කජරමක වදතජලය - වරකජදපකල
II  පනතයඩ.ව. මලලකජ කමජර010270792

කජරමක වදතජලය-වරකජදපකල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරකජදපකල
II  පනතයඑම.ඒ. චනදජවත015022793

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-කණගලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඊ.එච.ස.එසස ජයසරය016756794
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කණගලල දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයආර.ඒ.ප. කලදසපකර017968795

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - කණගලල
I  පනතයඒ.ව දපමවත025896796

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජවනනලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඩබ.ඩබ.එසස.ආර.එම.ස. 

සමරනජයක
006346797

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-කණගලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජවනනලල
I  පනතයඑම.එම.ස.ප.දක. දමඝසරය025638798

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කණගලල රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයඩබ.ඩබ.ආර.ඩබ.එම.ට.දක 

වරසරය
031791799

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකතමදල කජරමක වදතජලය - නවරඑළය
II  පනතයඒ.ජ හනබණඩජ021473800

කජරමක වදතජලය-නවරඑළය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකතමදල
III  පනතයඩබ.ජ.ඒ.එසස.එම. වණකඹර033896801

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 02

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.ජ. දපපමචනද009000802

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඩබ.ය.ඵම අදබදසපකර019763803
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඩබලව.දක. කමජරදජස025188804

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - නදගදගකඩ
III  පනතයඑන.ඩ.ඩබ. ගණවරධන007299805

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-නදගදගකඩ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ජ.අය. දරමහන050952806

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑච. දකකඩතවකක011282807

අධතජපන පකජශන 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.ස. එසස. දපදරරජ019194808

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයබ.ස. ශදරමමන032626809

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන පකජශන දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයදක.ජ.අය. පයදරශණ036441810

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-කණගලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයදජ.ප.ඒ.දක. ජයතලක012159811

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මරගම ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
I  පනතයජ.ජ.ඩ.ඊ.ඵන ශපජල020021812
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මරගම
I  පනතයඩබ.එම. සදරශනජ032694813

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අරනජයක දසජ වන නළධජර කජරයජලය - කණගලල
II  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. මලලව033097814

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 පජදදශය දලකම කජරයජලය - අරනජයක
III  පනතයදක.ඩ. කරණජරතන033956815

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑල.අය.එන ද සලවජ041220816

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.එම.ඩ කෂජනත018975817

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.ඩබ. සරදසපන021983818

පජදදශය මනනදදමර කජරයජලය-මතගම වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එච.ප. වතජන024794819

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - බදරලය
II  පනතයඑසස.ඒ.එන. ධරමතසසස037068820

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බදරලය පජදදශය මනනදදමර කජරයජලය - මතගම
II  පනතයඑල.ජ.ඩ.ඩබ. ලලජනනද044046821

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල - දකකළඹ 08
II  පනතයඩ.දජ.ආර. ශජත017892822
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල-දකකළඹ 08 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඩබ.දක.එසස. මජදනල041879823

සමජගම දරජසසටජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑන.ඩබ.එම.එම.දක. වදජරතන002989824

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.එන.දජ.දක. පනජනද004869825

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.එසස. ඉවනනජලන006740826

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සමජගම දරජසසටජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඵම.ඵස.ඩ. භදජවත019830827

දසසතක දලකම කජරයජලය-කණගලල කණගලල මහදරමහල - කණගලල
I  පනතයඑසස.දක.ඩ.ඩබ. මජරසතහ010216828

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අලවව දසසතක දලකම කජරයජලය - කණගලල
III  පනතයඑසස.එම.බ.ජ.ස.එම. දබමගහකඹර018261829

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දපකලගහදවල පජදදශය දලකම කජරයජලය - අලවව
II  පනතයඒ.ඒ.ස.ට.දක. අලහදකමන020980830

පනනවල අල අනජථජගජරය-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දපකලගහදවල
II  පනතයඒ.එන. අතතනජයක022535831

කණගලල මහදරමහල-කණගලල පනනවල අල අනජථජගජරය - කණගලල
II  පනතයජ.ආර.  දසමමලතජ040594832
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
I  පනතයඑල. පතමජනනද012325833

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
II  පනතයදක.එන.ප. වදජරතන016208834

හනද ආගමක හජ සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 04

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයදජ. දලක  සදගෂසවරන017786835

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයදක.ඒ.ඩබ. උදයකමජර033159836

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය හනද ආගමක හජ සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 04
II  පනතයදක. සවචනදදදවන051209837

රජජත සමපත හජ වතවසජය සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයබ.එසස.ආර. දපදරරජ012945838

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.එන.එන. මනදහජ022255839

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 රජජත සමපත හජ වතවසජය සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 05
III  පනතයආර.ස. ඉනදකජ044439840

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
II  පනතයආර.ජ.අය. වරසතහ006839841

Page 90 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
I  පනතයඒ.ජ.එසස. සලවජ019773842

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඑම.ජ.ප. ශතජමල021349843

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදගකඩ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑසස.ප. මතගලකජ028892844

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයප.ජ.ප. අදනමෂජ003879845

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඑන .එල. දක. දරණකජ017763846

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය - දකකළඹ 05
II  පනතයආර. කහබජලන021350847

දපකලසස පවජහන දකකටඨජශය-දකකළඹ 05 සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.එම.එසස.අය. රජජපකෂ030672848

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයට. ප .එල. මජලන013046849

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයප.ඒ. දපමදජස014236850

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයප.දක.ඒ. දපකතපටයදග033576851
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඩ.ය. රනජන041435852

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ. එච. දක දපකජ029492853

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඅය.ස.දජ. ගණරතන040563854

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කඩදවල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑල.ස. දපදරරජ007238855

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩදවල
II  පනතයජ.ඩබ. රතනසර020428856

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඊ.ඒ.ස.එසස. වකමරතන021100857

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයආර.ජ.ට.ස. රජජපකෂ040692858

අපරජධ පරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 01

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑච.ඒ.ස.ප. දහටටආරචච009656859

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අපරජධ පරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.එම.ස. කමජරහජම019132860
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදජ.ඒ.ඩ.ස. ශරනත003026861

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයආර .ඩබ. සරමජනන020045862

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඑන.ව.ප දසපනජධර020595863

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එසස.ප. දපදරරජ014864864

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයදක.ප. දබලලනතඩජව034111865

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයඑම. සලවත006641866

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ඩබ.ව. කරණජරතන026038867

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ඩ.එච. ද සලවජ001897868

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයබ.එසස. දහපවජගම005204869
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයදජ.ඒ.ආර.දක. ජයසරය013795870

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය-දකකළඹ 02 දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.ස.එල.ඒ. ජයසතහ004984871

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඒ.එසස. ජයමජල006277872

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.දජ.  දපරසතහ009455873

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය - දකකළඹ 

02
I  පනතයඑච.ඒ. දහපමලතජ011227874

2013/01/14 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ. ඊ .එම. ට .ඩ. වදජසනදර004071875

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ. දපදරරජ012961876

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතමලජන
II  පනතයආර.ඩ නජනජයකකජර015819877

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතමලජන අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයජ.ඩ.ඩබ. අදබගණවරධන022419878
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදහවල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.එෆස.ට.එසස.  දෆකනදසපකජ005870879

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදහවල
III  පනතයඑසස. ශ නනදන012896880

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.දක.ජ. පයශජනත කමජර046112881

මඩකලපව ශකෂණ දරමහල-මඩකලපව මලක දරමහල - කලමදණ
II  පනතයඑසස. රජදජනදන041439882

මලක දරමහල-කලමදණ මඩකලපව ශකෂණ දරමහල - මඩකලපව
I  පනතයව. කෂසණකමජර041766883

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය ගමදපකළ මලක දරමහල - ගමදපකළ
II  පනතයආර.එම.ප.දක. රතනජයක029970884

ගමදපකළ මලක දරමහල-ගමදපකළ කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඩබ.ය. වජයවරධන041731885

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 08
I  පනතයජ.ඒ.ඒ.දජ. පනජනද005565886

ද දසකයසජ කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ව.ආර. මඩවට041824887
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඅය.ඒ.ඩ. ලකෂසම001993888

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කණගලල

කණගලල ශකෂණ දරමහල - කණගලල
II  පනතයඩ. වරසතහ003408889

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අලවව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයආර.ඒ.ස.ස කමජර004014890

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරකජදපකල පජදදශය දලකම කජරයජලය - අලවව
III  පනතයඑම.ඒ.දක.දක. මණසතහ006409891

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජවනනලල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කණගලල
II  පනතයඊ.ජ.ප. බයටසස010468892

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

සරමජදවම බණඩජරණජයක ළමජ දරමහල - 

දපරජදදණය
III  පනතයඩබ.ජ. නලනත015839893

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනළණය වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයආර.ඩ.ට. වජයදසපන017136894

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයජ.එම.එසස.එසස. ධරමසර021305895

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනළණය
II  පනතයදජ.ඒ.දක. පෂසපජ025659896

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩ. එසස. ප .ප .ට. ද සලවජ031474897

කණගලල ශකෂණ දරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරකජදපකල
II  පනතයය.එම.ව.එන.දක. අතජවද041067898
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සරමජදවම බණඩජරණජයක ළමජ 

දරමහල-දපරජදදණය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජවනනලල
III  පනතයඅය.ආර. පතමජවත මනණදක042339899

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ඩ.එම.දක දපදරරජ003720900

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කළතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
I  පනතයඩබ.එෆස.අය.එසස දෆකනදසපකජ006032901

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයවය .එච. ගණවරධන018662902

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කළතර
I  පනතයඑසස.එෆස.ඒ. පනජනද027156903

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජජතක දලඛනජරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතය  දජ.ඩබ. ඩබ. ජයමජනන004134904

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයආර.ව.බ.ඒ.දක පරසස010672905

ජජතක දලඛනජරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
I  පනතයප.එම. නජනජයකකජර023833906

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඒ.ප.ඩ. වතජනජරචච017140907
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඑම.ස.ආර. පනජනද018377908

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
II  පනතයදක. එච. ආර. ධරමසර033165909

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකරටව මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩබ.ජ. සමනජවත020195910

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඑච.එම.ඩබ.ඩ. ජයසතහ033456911

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකරටව
II  පනතයදක.ජ.ප. කමජර041061912

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජදකක දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
II  පනතයදජ. පණතජ013036913

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයආර.ඒ.ආර.වය. රණවක018381914

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.එල.ඒ. පයදරශණ022000915

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජදකක
II  පනතයඩ.එසස. කළපහන037307916
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනතදල සහකජර ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

කනතදල
II  පනතයඩ.එම.එසස.ය.ප. දසජනජයක016977917

සහකජර ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-කනතදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනතදල
III  පනතයඩබලව.ජ. ජයනත මනණදක029324918

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත දසපවජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයදක.ආර.ඒ.ඩ කනනනගර010519919

දසසඛත දසපවජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ව.ඩ.ජ.දක. වරකජදගකඩ041009920

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
II  පනතයආර.ඩ.එල කමජර015168921

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑච.ප.ආර.එසස. කමජර018561922

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ජ.එසස පරසස020064923

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයජ.ඒ.ඩ.එල.එසස. සරවරධන023230924

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

බසසනජහර පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - නජරජදහනපට
II  පනතයදක.දක. කසමලතජ015715925
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

බසසනජහර පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-නජරජදහනපට

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.ඩබ.අය.එසස. රතනපජල020551926

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
II  පනතයදක.එම.ජ. ශයජන019179927

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑන.ඩ.දක. මදලදග055135928

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයඒ.එම.එම.ඒ. දසදනවරතන017460929

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එසස. ආනනද054488930

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ010276931

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ආර. දපදරරජ015785932

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඑම. දතනනදහපවජ028208933

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයඑල.ඩ.එසස.එසස. ජයසතහ017548934

Page 100 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදහවල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයස.ප. දකමරදළපදගදර051204935

සමජගම දරජසසටජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ඒ. නලනත002141936

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සමජගම දරජසසටජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයආර.ඩ.ඒ.ස දසනවරතන020584937

ශ ලතකජ ගවන හමදජව-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එසස. බයනවල006181938

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ ගවන හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයදක.ඩබ ආනනදසර020901939

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑම.ඒ.එම. දහපමලතජ009273940

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතය එම.දක.ඩ. ලසනත012785941

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයප.ඩබ.එන ජයතසසස017497942

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයවය.එම.ස. දසපනජනජයක දහපරත030522943
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
III  පනතයජ.ඩ.ප. පරසස038714944

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කඩදවල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස. ගණරතන023183945

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කජසල වදදය කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑච.එම.ය. කරණජරතන037501946

කජසල වදදය කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩදවල
III  පනතයඩබ.එම.එසස. වදජසනදර044038947

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයස.බ. පලදලදග009940948

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩ. නයන පනතලතජ012084949

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදක.දක.එසස. ජයසතහ024516950

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදක.ජ.එසස.ස ආරයදජස020983951

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑච.ප. දසමමජවත037069952
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

ජජතක දභසතක සනලසම දදපජරතදමනතව 

- බතතරමලල
II  පනතයප.ප.ට. නනදන009050953

ජජතක දභසතක සනලසම 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
I  පනතයඒ.ස.  දපදරරජ014915954

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඩ.එසස. ඩයසස024309955

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ජනමජධත හජ පවමතත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.ජ.ඒ.ඩ වජයසර031157956

ජනමජධත හජ පවමතත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

05

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 05
I  පනතයඅය.ඩ. වතජරන048233957

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මනතවරණ දදපජරතදමනතව - රජජගරය
II  පනතයඑසස.ඩබ.එසස.දක. රසනතමජලජ002954958

සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය-බතතරමලල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑල.ආර.එසස. දපකඩනලදම015531959

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහරගම සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ.ව.එසස. වලපටදග020856960

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.දජ. සරයජවත023049961

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.එම.ඩ.ඩ. මලලකජ024300962
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මනතවරණ දදපජරතදමනතව-රජජගරය පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහරගම
III  පනතයඑල.දක. නසතසලජ030891963

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය කණගලල මහදරමහල - කණගලල
III  පනතයඩබ.එම.එම. මදනමර003113964

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මරගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - දවලපටය
II  පනතයප. ජයවර006442965

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දවලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයආර.ඒ.ස.ඩ. රණසතහ008724966

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනළණය ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයදක.ඒ. දසමමවත011506967

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 පජදදශය මනනදදමර කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඑසස.එම.ප. රතජන015881968

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඒ.දජ.එම. දනවත017885969

පජදදශය මනනදදමර කජරයජලය-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
I  පනතයඩබලව. ජ. යදසමමනණදක022963970

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනළණය
II  පනතයදක.ඒ. සමණවරධණ024732971

කණගලල මහදරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මරගම
III  පනතයඑම.ප.ස.දක. ජයරතන046014972
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ශ ලතකජ යධ හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ඒ.ඒ.ප.දක. දපදරරජ003237973

ශ ලතකජ යධ හමදජව-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - අතරලය
III  පනතයඩ.ජ. පයතකජ කමදන017131974

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතරලය වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.එල. චනදකජ032555975

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයට.එසස.දක. තලගල005911976

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයඒ.ප. කඩජදහටටදග051295977

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදක.ඒ.එසස.එම. සමරවර007749978

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල තජකෂණ හජ පරදයෂණ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 03
III  පනතයදක.ඩ.එම. ජයරනජන030129979

තජකෂණ හජ පරදයෂණ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබලව.අය.එල. ද සලවජ039252980

ශ ලතකජ ගවන හමදජව-දකකළඹ 01 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.බ.ප. දපදරරජ029302981
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ශ ලතකජ ගවන හමදජව - දකකළඹ 01
II  පනතයබ.ඩ. සතරසතහ047458982

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.ජ.අය. ලකමජල007873983

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඑච.ඩබ. කලදදරජ010741984

සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයදක. දපමරතන020784985

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑච.අය. සජවකජ033854986

රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

05

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එල.ස. ලතකජපත014664987

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයඩ.අය.ප. දකකඩකජර024085988

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයබ.දක.එසස.එසස. දබනදතකට035203989

ශ ලතකජ යධ හමදජව-දකකළඹ 01 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයප.එම. හනටගල003698990
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ශ ලතකජ යධ හමදජව - දකකළඹ 01
III  පනතයදක.ප.ඩබ.ජ. රපසතහ030503991

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයට.ඩ.එසස දතවරපදපරම006603992

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඒ.ජ.අය.එම. හපආරචච008740993

ආණඩදව රස පරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයදක.දක. නනදසර009639994

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ආණඩදව රස පරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඑන. පනඩතරය025393995

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයආර. සවදගසර038508996

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයවය.ප.ප දපදරරජ041520997

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයආර.එම.ඩබ.එම. රතනජයක002941998

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
II  පනතයඩ.එසස.දක. ගමදග008376999

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයබ.ස. ගලදහපන0396711,000
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.ඒ.දජ.ඩ. ජයතලක0050211,001

පරවජස හජ ළමජ රකෂක දසපවජ 

දදපජරතදමනතව-නදගදගකඩ

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.එච.ඒ. නදරමෂන0085511,002

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පරවජස හජ ළමජ රකෂක දසපවජ 

දදපජරතදමනතව - නදගදගකඩ
I  පනතයව.එසස.ව. දපදරරජ0228461,003

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
II  පනතයඑසස.ඩ.එල.එසස. දසපනජනජයක0311311,004

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කඩදවල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑම.එල.ආර.එන. ජයදසපකර0182861,005

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩදවල
I  පනතයආර.දක. ධරමජවත0476691,006

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඑච.ජ. ආරයරතන0478971,007

දසසතක මනනදදමර 

කජරයජලය-තකණජමලය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - තකණජමලය
I  පනතයඅය. චනදවරණන0151061,008

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තකණජමලය දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - 

තකණජමලය
II  පනතයප. වජයකලජ0364721,009
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ජජතක දකසතකජගජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඑල.දක.ස දපදරරජ0026291,010

කලජප වජරමජරග අධතකෂ 

කජරයජලය-කරණණගල

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඒ.එම.ඊ. දක.දක. අමරදකමන0085551,011

ජජතක දකසතකජගජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඑච.ඩ. පයදරශන0109011,012

කජරමක වදතජලය-වජරයදපකල කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඒ.ඒ. නටජ0212371,013

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මහනවර

මහදරමහල - මහනවර
II  පනතයඊ.ඒ.එච.අය. එදරසතහ0220791,014

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑම. ඩබ. එල. කමජර0225571,015

ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයජ.ට.එල.ආර. කමදලතජ0258541,016

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල කජරමක වදතජලය - වජරයදපකල
II  පනතයඑසස.ඩබ.බ.ප කරණජතලක0273611,017

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
III  පනතයස. ලයනදග0347541,018

මහදරමහල-මහනවර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඑච.එම.එසස. රතනජයක0543081,019
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනතදල මලක දරමහල - කනතදල
III  පනතයප.ඩබ.එසස. තෂජනමල0070281,020

දසසතක දලකම කජරයජලය-තකණජමලය දපකලසස අධකජර කජරයජලය - තකණජමලය
II  පනතයඑසස. දසලලතදරය0246381,021

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-තකණජමලය පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනතදල
II  පනතයස.ප. කඩදනන0279191,022

මලක දරමහල-කනතදල දසසතක දලකම කජරයජලය - තකණජමලය
III  පනතයආර. ජ. එන. ආර. රජජපකෂ0474681,023

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය-බතතරමලල

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
I  පනතයආර. උඩදහපවජහනට0232321,024

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඒ.දක.එසස.එල. දපදරරජ0269921,025

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල-දකකළඹ 08 ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයදක.එසස.ට වකමරතන0419301,026

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

රජදව ආරයතජ ළමජ දරමහල - දකකළඹ 08
I  පනතයඑසස. එම. වදජසතහ0477791,027

දසසතක මනනදදමර 

කජරයජලය-තකණජමලය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - තකණජමලය
II  පනතයඊ. පරපජකරන0204161,028

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තකණජමලය දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - 

තකණජමලය
II  පනතයදක. ශජනතරබන0216201,029
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වවදත පරදයෂනජයතනය - දකකළඹ 08
II  පනතයදජ.ඒ.දජ.ආර ජයසතහ0155041,030

වවදත පරදයෂනජයතනය-දකකළඹ 08 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.ජ.ඒ. නලනත0408951,031

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයට.එච.ජ. දපදරරජ0185651,032

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑච. වජයලතජ0367781,033

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය-දකකළඹ 02 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑසස. දතකමමජදර0193791,034

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වනවල කරමජනත අමජතතජතශය - දකකළඹ 

02
I  පනතයප. මජගට0293451,035

සමපකජර සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබලව.ප.දක. ගණරතන0052241,036

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

සමපකජර සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයඑම. එම. දපදරරජ0257991,037

අධතජපන පකජශන 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඩ. එම. ස. එසස. දක. ජයමනණදක0113131,038
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

අධතජපන පකජශන දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ. ඩබ. ව. අයවන0239601,039

දදශය වවදත අමජතතජතශය-දකකළඹ 08 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදක. ස. එන. සමරදසපකර0048831,040

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය දදශය වවදත අමජතතජතශය - දකකළඹ 08
II  පනතයජ.එසස. රතජත0137821,041

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
I  පනතයඑම. දසපනජරතන0186451,042

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩවත 

සතර හජ ඟඟවට දකමරදළප - මහනවර
II  පනතයඒ.ඒ දලකකමනණදක0050121,043

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩවත සතර 

හජ ඟඟවට දකමරදළප-මහනවර

කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයඩබ.එච.එම.ඒ.ජ.ස.එන දහපරත0136291,044

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයආර.එම.ස.එසස කපලරතන0253171,045

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයආර. ඒ. ජ. කරණජරතන0261971,046

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යටනවර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඑල.ආර.ජ ජයතලක බණඩජ0064581,047

Page 112 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013

රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මහනවර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - යටනවර
II  පනතයඑම.දක.ඩ. දරශන0305711,048

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑසස. ඒ. ඒ. ආර. කමජරනජයක0078821,049

අපනයන කමෂකරම 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

දසජ වන නළධජර කජරයජලය - මහනවර
I  පනතයඒ. එම. දතනනදකමන බණඩජ0242841,050

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය අපනයන කමෂකරම දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය
II  පනතයජ.ජ.ආර.ප දමයනත0364681,051

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදප සහකජර අධතකෂ වනජව (මධතම) 

කජරයජලය, - රනටනදඹ
II  පනතයඩ. එම. ඒ. බණඩජර0105741,052

සහකජර අධතකෂ වනජව (මධතම) 

කජරයජලය,-රනටනදඹ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදප
II  පනතයජ.ඩ.ආර.ඩ ජයවරධන0262791,053

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-මහනවර වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

කණඩසජදල
II  පනතයදක.ඒ.ට.දක. වදජසතහ0049121,054

වජරමජරග ඉතජදනර 

කජරයජලය-කණඩසජදල

මහ/ උසසස බජලකජ වදතජලය - මහනවර
II  පනතයඒ. දපරයයයජ0212041,055

මහ/ උසසස බජලකජ වදතජලය-මහනවර දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයආර.එම.එම.ට. රතනසරය0504841,056
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක දලකම කජරයජලය-නවරඑළය නවරඑළය මහදරමහල - නවරඑළය
II  පනතයබ.ජ.ඩ.ප. දනපජල0173181,057

දසසතක කමකර කජරයජලය-නවරඑළය දසසතක දලකම කජරයජලය - නවරඑළය
II  පනතයඒ.ඩබලව.එම. අජලජන0246181,058

නවරඑළය මහදරමහල-නවරඑළය දසසතක කමකර කජරයජලය - නවරඑළය
I  පනතයට.එම. කසමජවත0514571,059

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-දදහඅතතකණඩය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහයතගනය
III  පනතයවය.එම.ප.දක. යජපජරතන0137771,060

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහයතගනය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දදහඅතතකණඩය
II  පනතයඒ. චතජකජනත0174301,061

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - අකරණ
I  පනතයඑච. එම. දක. දහපරත0172381,062

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අකරණ මහනවර උතර දසසතක කමකර කජරයජලය 

- මහනවර
III  පනතයඑච.ට. වකමවතශ0267501,063

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජදකක දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑල.ට.ජ. කජරයවසම0020141,064

ජජතක දකසතකජගජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

මහදරමහල - මහනවර
III  පනතයආර.ඩ.එල. වකමසතහ0044411,065
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 39)-මජතදල උණවටන අමරසරය ගර වදතජලය - ගජලල
II  පනතයඩ.එල.එච.එසස. මජලකජ0180031,066

උණවටන අමරසරය ගර වදතජලය-ගජලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ඒ. ශයජණ0288461,067

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

ජජතක දකසතකජගජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයප.ආර යටගමමන0295991,068

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජදකක
III  පනතයදක.දක.එම. සමනත0386341,069

මහදරමහල-මහනවර කමකර වනශස චය සභජව(අතක 39) - 

මජතදල
I  පනතයඑම. ජ. ඩ. ස. දක. දතනනදකමන0537311,070

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමදපකළ
II  පනතයඒ.එම. තලකජවත0034471,071

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප
II  පනතයඩබ.ඒ.ආර.ඩ වදජසතහ0317891,072

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය මහදරමහල - මහනවර
II  පනතයඒ.එසස මහවතජන0091931,073

මහදරමහල-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයජ. දක. එසස. වසනත කමජර0544521,074
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප

ගමදපකළ මලක දරමහල - ගමදපකළ
III  පනතයදක.ඒ.ස.ප. මනණදක0036651,075

ගමදපකළ මලක දරමහල-ගමදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප
I  පනතයඩ. එම. ඩබ. දක. දසජනජයක0475841,076

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අකකවරපතත
I  පනතයඑම.එච. දජයනදන0066061,077

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-අකකවරපතත

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

තරකදකමවල
III  පනතයඊ. ෆයජසස0067281,078

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දපකතවල රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.එසස. එම. රයජසස0125931,079

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තරකදකමවල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දපකතවල
III  පනතයට. සවනදරරජජජ0128921,080

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඑසස.එසස.ඩ. වජයවරධන0148671,081

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ.එම.ට.ප අමරසතහ0298551,082

සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

මහ/මහමජයජ බජලකජ වදතජලය - මහනවර
II  පනතයඑම.ජ.එසස. පදමණ0122731,083

මහ/මහමජයජ බජලකජ වදතජලය-මහනවර මහදරමහල - මහනවර
III  පනතයඩ.ප.එසස අදබසතහ0354011,084
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මහදරමහල-මහනවර සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඅය. ප. ඩ. උදයනත0512181,085

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අමපජර

දසසතක දලකම කජරයජලය - අමපජර
II  පනතයආර.එච.ඒ.ඒ.ඩ. රණසතහ0140381,086

දසසතක දලකම කජරයජලය-අමපජර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අමපජර
III  පනතයදජ. ඒ. එන. එන. සමරජව0314541,087

සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඩ. එල. ස. දරමහන0028001,088

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑම.එච. දපදරරජ0098241,089

කමකර කජරයජලය-ගමදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප
II  පනතයඑම.ආර. සතත රශනජ0054791,090

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඟඟ ඉහළ 

දකමරදළප

කමකර කජරයජලය - ගමදපකළ
III  පනතයඑම. ජ. බ. උදයතගන0159781,091

දසසතක ධවර කජරයජලය-කලමදණ පජදදශය දලකම කජරයජලය - නනදවර
II  පනතයඑසස. දමමහන0154381,092

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නනදවර දසසතක ධවර කජරයජලය - කලමදණ
II  පනතයඒ.එල. අබදල හමඩ0323551,093
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමන අමපජර මහදරමහල - අමපජර
II  පනතයඑම.ඒ.එන. මජරසතහ0035491,094

අමපජර මහදරමහල-අමපජර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමන
II  පනතයට.බ. ජනරතන0407851,095

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අමපජර

අමපජර මහදරමහල - අමපජර
III  පනතයදක.ප.ව. දපදරරජ0103051,096

අමපජර මහදරමහල-අමපජර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අමපජර
II  පනතයප. එච. ප. වජයලජල0417371,097

සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස 

කජරයජලය-අමපජර

අමපජර මහදරමහල - අමපජර
II  පනතයඒ. එම. ප. අමරදසපකර0040431,098

අමපජර මහදරමහල-අමපජර සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස කජරයජලය - 

අමපජර
II  පනතයඩ.එසස. දකකළඹදග0419181,099

දසසතක කමකර කජරයජලය-අමපජර නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

අමපජර
III  පනතයදජ.ඒ.එසස. පෂසපකජනත0272771,100

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-අමපජර

දසසතක කමකර කජරයජලය - අමපජර
III  පනතයස.දක. දහටටදග0297191,101

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගනදනමරව

ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය - මහනවර
III  පනතයඩබ.එච. අනරදධකජ0088321,102
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය-මහනවර

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගනදනමරව
I  පනතයස. වකමසතහ0398721,103

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මහනවර

දසජ වන නළධජර කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයඑසස.ඒ ඉලතගරතන0069631,104

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-මහනවර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මහනවර
I  පනතයට. ස. ජයනත0125191,105

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අමපජර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උහන
III  පනතයඊ.එම.ඩබ. වසනත0020851,106

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උහන දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අමපජර
II  පනතයඑච.එම.එසස.ස. මනණදක0226631,107

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමන අමපජර මහදරමහල - අමපජර
III  පනතයප.එච.එන. දමයනත0351721,108

අමපජර මහදරමහල-අමපජර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමන
III  පනතයආර. එම. රණවර බතඩජ0551041,109

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අමපජර

අමපජර මහදරමහල - අමපජර
II  පනතයඑම.ඒ.වය. නදරමෂණ0079441,110

අමපජර මහදරමහල-අමපජර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අමපජර
II  පනතයදක. දසජනජයක0413101,111
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමපජර අමපජර මහදරමහල - අමපජර
II  පනතයඑසස. මජනවඩ0302321,112

අමපජර මහදරමහල-අමපජර පජදදශය දලකම කජරයජලය - අමපජර
III  පනතයදක. ඒ. ප. ස. දපපමලජල0423401,113

සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමදපකළ
II  පනතයජ.ජ.එච. ගණවරධන0104721,114

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමදපකළ ගමදපකළ මලක දරමහල - ගමදපකළ
III  පනතයට.ව. ආරයපජල0130501,115

ගමදපකළ මලක දරමහල-ගමදපකළ සතතව නෂසපජදන හජ දසසඛත 

දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑම.ප.ප.එසස. ආරයවතශ0415811,116

දසසතක කමකර කජරයජලය-අමපජර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමන
II  පනතයඒ.ජ. සමනජවත0194971,117

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමන දසසතක කමකර කජරයජලය - අමපජර
III  පනතයප.ඩබ.ජ. නජලන0351701,118

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඑම.එල. පදමන0287031,119

දසසතක දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑච.එම.එන. දලකෂ0321261,120
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දසසතක දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
II  පනතයදක. එම. කරණජරතන0342261,121

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජජපටය මහනවර ශකෂණ දරමහල - මහනවර
III  පනතයඩබ.එම.ඒ.දක. සමරදකමන0317071,122

මහනවර ශකෂණ දරමහල-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජජපටය
II  පනතයඩ.එම.ස. පෂසපකමජර0543431,123

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයය.ඒ. නදරමෂජ0027431,124

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.එම.එන.ඩ ගණතලක0058881,125

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයජ.බ.එසස දයජරතන0235601,126

සමපකජර හජ අභතනතර දවළඳ 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 02

අධකරණ දසපවජ දකකමෂන සභජව - 

දකකළඹ 12
I  පනතයට.එම. ධනපජල0046951,127

අධකරණ දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 

12

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයආර.ප.ඵසස සලවජ0193851,128

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

සමපකජර හජ අභතනතර දවළඳ 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 02
I  පනතයදක.ජ. චනදවත0319541,129
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය-දකකළඹ 

01

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑන.එම.එම.දජ.ප කමජර0307291,130

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයස. ගණවරධන0397391,131

බජ සහතක කරම හජ පනලණට සතරකෂණ 

මධතසසථජනය-දපරජදදණය

මහ/මහමජයජ බජලකජ වදතජලය - මහනවර
II  පනතයඒ.එම.ව. මදපගම0109411,132

මහ/මහමජයජ බජලකජ වදතජලය-මහනවර බජ සහතක කරම හජ පනලණට සතරකෂණ 

මධතසසථජනය - දපරජදදණය
II  පනතයඑම.ව. දපපමජ රතජන0326461,133

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

වජණජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 02
III  පනතයදක.ඒ.ඩ.එසස දදවනජරජයන0041401,134

වජණජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩ. සබසතහ0214801,135

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනදදමබර මහදරමහල - මහනවර
II  පනතයආර.එම.ප. රජජපකෂ0111301,136

මහදරමහල-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - මනදදමබර
I  පනතයඑච.එම චජනදන0562321,137

දපකලසස සබසජධක දකකටඨජශය-නදගදගකඩ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයආර.ඒ. වදජසතහ0329171,138
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දපකලසස සබසජධක දකකටඨජශය - 

නදගදගකඩ
I  පනතයබ. දසමමජවත0398281,139

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.එම.ජ.දජ.එන. ආරයරතන0209871,140

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.දක. වදජවකම0362971,141

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.එසස අලවසස0135921,142

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයප.එල.එසස. සදගරජ0217311,143

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයප.ජ.ය.එන. ධරමවතශ0044791,144

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
II  පනතයඑසස.එච.ප.ප. ගණවරධන0374661,145

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-කණගලල

කජරමක වදහල - කණගලල
II  පනතයඒ.ආර.ඩ.බ. අඹදදණය0055361,146

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගනදනමරව

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කණගලල
III  පනතයඑසස.එම.ඩ.ආර.දක. සරවරධන.0077571,147
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගනදනමරව
III  පනතයඒ.ප.ජ.එසස.ප අනවජරම0270491,148

ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයවය.එම.එන.ප. යජපජ0276231,149

කජරමක වදහල-කණගලල ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඩබ.ඊ.ජ.එසස කරණජදසපන0348711,150

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑසස.ප.ඊ.එසස. පතරණ0378981,151

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල උසසස අධතජපන අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයආර.ඩ.එන රජජකරණජ0051131,152

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑච. එම. ඒ. කමජරසතහ0059611,153

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
I  පනතයදක.ජ න යනජ පශජනත0226451,154

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
II  පනතයඑච.අය.එම.එන. සදසතහ0229321,155

උසසස අධතජපන අමජතතජතශය-දකකළඹ 07 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑල.ජ.එන. සජවන0236421,156

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඩබලව. එම. එන. බ. කණගල0076991,157
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයප.එන නනදජවත0148751,158

කසසතයජන කටයත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑල.එම.ඩ.ආර ද දමල0049641,159

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කසසතයජන කටයත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 08
I  පනතයඩබ.ඩ.ප එළසබත0477631,160

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑම.ට.ස. දපදරරජ0152341,161

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඩ.එම.එම පතමලජල0423371,162

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ආර.අය.දක. මජදතකට0330911,163

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයව.දජ. වරකදකකඩ0422001,164

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ආර නදශජන0321581,165

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ප. දහපනජධර0362381,166
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.එල. නශජනත0443471,167

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
I  පනතයඑම. ලයනපතරණ0458911,168

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල වසතගත දරමග වදතජයතනය - දකකළඹ 10
III  පනතයආර.ඒ. සරතචනද0033181,169

වසතගත දරමග වදතජයතනය-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඒ.බ. මදලදග0432771,170

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑච. වය. ඩ. දහටටආරචච0303331,171

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එම.ට දමයනත0446271,172

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - 

නදගදගකඩ
I  පනතයඑච.දක. අරණ ශජනත0323511,173

නදයමජත දපකලසසපත 

කජරයජලය-නදගදගකඩ

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑච.බ.ඩබ. ධදනනද0334501,174

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයඑම.ඒ.ස සමනත0206311,175
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමමටරරථ පවජහන පජදදශය 

කජරයජලය-හමබනදතකට

හමබනදතකට මහදරමහල - හමබනදතකට
III  පනතයඩ.එච.එසස. ඉනදක0218971,176

දසසතක දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඑන.එම. පතචමනණදක0247721,177

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කෂය දරමග මරධන ඒකකය - දකකළඹ 05
II  පනතයවය.ජ.එසස. පයදරශන0258251,178

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-ගමපහ මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඒ.එම. වකමආරචච0284391,179

ඉඩම නරවල කරදම 

කජරයජලය-තසසසමහජරජම

දසසතක දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
III  පනතයව. දදදවනද0385891,180

කෂය දරමග මරධන ඒකකය-දකකළඹ 05 දමමටරරථ පවජහන පජදදශය කජරයජලය - 

හමබනදතකට
III  පනතයඑල.ආර.එසස.දක. ජයදසපකර0438581,181

හමබනදතකට මහදරමහල-හමබනදතකට ඉඩම නරවල කරදම කජරයජලය - 

තසසසමහජරජම
I  පනතයඩබ.එච. වදජදජස0494401,182

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කඩජ අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයඑසස.එම.බ සමරදකමන0185011,183

කඩජ අමජතතජතශය-දකකළඹ 07 දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.එල.ට. හතසමජල0254651,184

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඩබ.එල.එසස.එල. වදලදගකඩ0329221,185
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල රජජත දනකවන සතවධජන පළබඳ ජජතක 

දලකම කජරයජලය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස. ඩ. ගතජ0107571,186

රජජත දනකවන සතවධජන පළබඳ ජජතක 

දලකම කජරයජලය-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයදජ.ඒ.අය. පරසස0247991,187

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදතකට පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
II  පනතයඑම.දක.ආර. පයජන0135101,188

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදතකට
I  පනතයප. දක. ඩබ. එදරවර0241651,189

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. ශජලන0274681,190

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයඑන. ෂනමගනජදන0403571,191

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබලඅතත පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
II  පනතයඩබලව.ආර.ව.ජ. ලලජවත0024821,192

දසසතක ධවර කජරයජලය-තතගලල මජෂ සහ දතල දභමග පරදයෂණ හජ 

සතවරධන මධතසසථජනය - 

අගණදකකළපනලනසසස

I  පනතයඑසස.එච.ආර. ශතජමල0228981,193

මජෂ සහ දතල දභමග පරදයෂණ හජ 

සතවරධන 

මධතසසථජනය-අගණදකකළපනලනසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබලඅතත
II  පනතයප.ඒ කලතජණසර0280721,194
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල දසසතක ධවර කජරයජලය - තතගලල
II  පනතයඑම.එම.එම ඉනසජෆස0313891,195

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතසතහල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ය. කරණජනනද0035201,196

දසසතක දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දදකඩමදගකඩ
I  පනතයඩ.දක. දලනත මනණදක0050271,197

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දසසතක දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඊ.ඒ.එසස.එසස. ඒකනජයක0228111,198

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදකඩමදගකඩ ජජතක දසසඛත වදතජයතනය - කළතර
I  පනතයඑසස.ඒ. දසමමවත0445771,199

ජජතක දසසඛත වදතජයතනය-කළතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතසතහල
II  පනතයඩ.ඒ. හසනත0471551,200

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතර මජතර මහ දරමහල - මජතර
II  පනතයඩ. දහපමසර0076031,201

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-තතගලල

දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතර
III  පනතයජ.ඒ.ඩ. රනදකජ0345661,202

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වලසසමලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

තතගලල
III  පනතයදජ. දක. ඒ. අය. ඒ. කමජර0386321,203

මජතර මහ දරමහල-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - වලසසමලල
I  පනතයදක.දක. දපමජවත0404091,204
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරවට
II  පනතයදක.ප.එසස.දක. පතරණ0111231,205

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මලලවපටය දහද වදහල - කරණණගල
II  පනතයඑම.එම.එම.දක. මජපජ0128191,206

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරවට පජදදශය දලකම කජරයජලය - මලලවපටය
II  පනතයඑච.ඩ.ප. රචරජන0140821,207

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලදගදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතදගකඩ
III  පනතයවය. ඒ. අය. කරතරතන0239691,208

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉබබජගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

වනලදගදපකළ
III  පනතයඩබ.එම.එම.ආර.දක. වදජසනදර0322501,209

දහද වදහල-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉබබජගමව
II  පනතයඑම.ජ.ඩ. දසනවරතන0421221,210

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
II  පනතයආර.ඒ.ඩ. රතජන0158751,211

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑසස. ජ. එන. එල. සභවකම0354981,212

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඒ. ඒ. එම. මලසර0036571,213
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 02

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනසසබණව
III  පනතයඑම.ඒ.ඩ. ලකමජල0092151,214

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනසසබණව ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයදක. ඩබ. දක. දපපමතලක0156431,215

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 02
III  පනතයඑච. ස. ප කමජර0159911,216

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඒ.ඊ. පරසස0299331,217

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
I  පනතයඑච.දක.එම.ඒ. සරත0396411,218

ඒඩසස හජ ලතගජශත දරමග මරදන 

ඒකකය-දකකළඹ 10

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයජ.ස. ගණතලක0423461,219

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

ඒඩසස හජ ලතගජශත දරමග මරදන ඒකකය - 

දකකළඹ 10
I  පනතයජ.ජ.ආර. ගණදසපකර0484271,220

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයඒ.එම.ඒ.දක.දක අලගයවනන0209771,221

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයආර.ඒ.එච.ය.ඊ. රණසතහ0345491,222
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයප.ජ.දජ. බණඩජර0031431,223

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයජ.එම.එම.දජ. ගණතලක0323461,224

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඑම.ඒ. එසස. ජ. පනජනද0030621,225

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

කමෂකරම අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඒ.ඒ.එසස.ස. පතරජජ0164531,226

කමෂකරම අමජතතජතශය-බතතරමලල සතසසකමතක හජ කලජ කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයදක.ව.එම. ධරමදජස0199091,227

සතසසකමතක හජ කලජ කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑච. කරණජපජල0245771,228

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තකණජමලය සරජබද අධකජර කජරයජලය - තකණජමලය
III  පනතයව. මජනවනනන0240871,229

සරජබද අධකජර කජරයජලය-තකණජමලය පජදදශය දලකම කජරයජලය - තකණජමලය
II  පනතයආර. රජජසකමජර0509141,230

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඩ. ඩ. ඩබ. දකකතලජවල0164051,231
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස වදශපෂ කජරය බලකජ 

මලසසථජනය-දකකළඹ 07

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑම. ඒ. කසමලතජ0183081,232

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයප. එච. ඒ. ඩ .එච. දහටටආරචච0230211,233

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-ගජලල

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයඒ.ආර.එම. ෆසල0060961,234

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගජලල

කරජපටය ශකෂණ දරමහල - ගජලල
I  පනතයඒ.ප. කරණජවත0124051,235

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නයජගම දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයආර.එච.එල. රමතකජනත0164131,236

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - නයජගම
II  පනතයජ.එල.ආර. අයරජතගන0211871,237

කරජපටය ශකෂණ දරමහල-ගජලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජදගකඩ
II  පනතයඑන.ඩ.ප. කමජර0422161,238

කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-ලබදව,-ගජලල

සරජබද අධකජර කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයජ.එච.ආර.ඩ. ගජලලදග0074891,239

2013/01/16 දන සට 

කයජතමකය

සරජබද අධකජර කජරයජලය-ගජලල කරජපටය ශකෂණ දරමහල - ගජලල
II  පනතයඑම.එසස.ය. රෆකජ0227611,240

2013/01/16 දන සට 

කයජතමකය

කරජපටය ශකෂණ දරමහල-ගජලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

යකකලමලල
II  පනතයඩබ.ප. ධනපජල0404981,241

2013/01/16 දන සට 

කයජතමකය
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යකකලමලල කමෂකරම පරදයෂණ මධතසසථජනය-ලබදව, 

- ගජලල
I  පනතයඒ.ඊ.එන. මලකජනත0412891,242

2013/01/16 දන සට 

කයජතමකය

වජරමජරග කළමනජකරණ අතශය-දකකළඹ 

07

මනසසබල හජ රකරකෂජ දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයජ.වය.එසස. දපදරරජ0193161,243

ඉඩම  දරජසසටජර කජරයජලය-නදගදගකඩ අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.එසස. සමනමල0221571,244

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තරපපදන දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - 

අනරජධපර
II  පනතයආර.බ.ප. උදය කමජර0221751,245

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-අනරජධපර කමෂකරම වදතජලය - අනරජධපර
II  පනතයඑම. දක.එසස. මණසතහ0225241,246

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල වජරමජරග කළමනජකරණ අතශය - දකකළඹ 

07
I  පනතයඑම.එසස.ඒ. දපදරරජ0246241,247

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනකරජව පජදදශය දලකම කජරයජලය - තරපපදන
II  පනතයදක.එල .ස.ආර කරතරතන0296971,248

මනසසබල හජ රකරකෂජ 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනකරජව
III  පනතයප.ඩබ.දක.ප. රජජපකෂ0344161,249

කමෂකරම වදතජලය-අනරජධපර ඉඩම  දරජසසටජර කජරයජලය - නදගදගකඩ
III  පනතයඒ.අය. ගණදසපකර0376671,250

දබසදධ කටයත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයවය.එම.ය.එල.දක. යජපජ0185001,251

Page 134 of 223



වවරෂක සසථවන මවරවම - 2013
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.එම.එසස. වනගදසපකර0208611,252

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

දබසදධ කටයත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයස.එන. ජයවර0262891,253

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
II  පනතයඑන.ජ. සගතදජස0285751,254

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයඕ.දක.ඩ. කමලජවත0104961,255

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ස.ඩබ. මණසතහ0252531,256

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයආර.දජ පලන ගමදග0308101,257

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල - 

දපරජදදණය
II  පනතයඩබ.ජ.ඩ මජදනල කමජර0112811,258

දපරජදදණය ශකෂණ දරමහල-දපරජදදණය කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑච.ට.දක. දදනෂජ0412301,259

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 32)

-රතමලජන

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
II  පනතයජ.ජ. චනදමජ0232771,260
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර කමකර වනශස චය සභජව(අතක 32) - 

රතමලජන
III  පනතයඅය.එන. වරෂවතජන0262431,261

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයජ.ට. පයරතන0050511,262

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල සතසසකමතක හජ කලජ කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එන.එසස.එච. දකකඩතවකක0252051,263

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය-බතතරමලල

දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑම.දක. නගදවල0291901,264

සතසසකමතක හජ කලජ කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඩබ.ප.එම. වතජරණ0338551,265

ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජජත භජෂජ දදපජරතදමනතව - රජජගරය
III  පනතයඒ.ප.ප.ස. ගණවරධන0137261,266

රජජත භජෂජ දදපජරතදමනතව-රජජගරය මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයආර.එසස. වනලකල0171831,267

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ඉඩම පරහරණ පතපතත සනලසම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඩ.ඒ.එසස.දජ. දදලපචතජ0179281,268

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගනදනමරව

කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයප. එල. අය .එම. කලතලක0102671,269
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගනදනමරව
I  පනතයදක.එම.එන. දපදරරජ0221041,270

කමෂකරම වදතජලය-ලබදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
II  පනතයදක.බ.ස දපජල0020971,271

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගජලල කඩවත 

සතර

උණවටන අමරසරය ගර වදතජලය - ගජලල
II  පනතයඒ.ආර.එම.ඒ.දක. අමණගම0104861,272

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගජලල 

කඩවත සතර
II  පනතයඑම.එන.එෆස සයජනජ0355441,273

උණවටන අමරසරය ගර වදතජලය-ගජලල කමෂකරම වදතජලය - ලබදව
II  පනතයඩබ.ඩබ කරණජරතන0363001,274

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල දසසතක ධවර කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයඑච.එච. තමරජ රතජන0137671,275

දසසතක ධවර කජරයජලය-ගජලල දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයඑම.එන. සසලජන0174511,276

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගනදනමරව

ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය - මහනවර
II  පනතයඒ.එසස. බදදදවතජන0128821,277

ජජතක උදභද උදතජන දදපජරතදමනතව - 

දපරජදදණය-මහනවර

මධතම පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගනදනමරව
II  පනතයබ.එම. අමතජකමජර0398741,278
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබමදප - 

දපමදදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - අකමමන
I  පනතයජ. ගරසතහ0082461,279

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අකමමන පජදදශය දලකම කජරයජලය - බදදදගම
I  පනතයදක.දක පෂසපජ දයජසල0199711,280

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බදදදගම සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස කජරයජලය - 

ගජලල
I  පනතයඑසස. ගණදසපකර0201631,281

සහකජර සමමදධ දකකමසජරසස 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබමදප - 

දපමදදල
III  පනතයඑන.ඒ.එසස.එම. ගතජතජල0346501,282

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බදලල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - බදලල
II  පනතයඩ.දක. රතනජයක0205941,283

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - බදලල
III  පනතයආර.එම.ඩ.එසස. රතනජයක0339451,284

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

මහනවර ශකෂණ දරමහල - මහනවර
II  පනතයඑච.ඒ.එම දලකකමනණදක0315521,285

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජජපටය මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය - මහනවර
III  පනතයදක.එම.ප.එන.දක. කලතතග0385361,286

මහනවර ශකෂණ දරමහල-මහනවර පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජජපටය
II  පනතයදක.ජ.ඩබ. කමජර0543801,287
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය-මහනවර

මහනවර ශකෂණ දරමහල - මහනවර
II  පනතයඩ.ප.එන.ඩ අමරදසපන0246151,288

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කජරයජලය - මහනවර
II  පනතයඩබ.දක. දසජනජයක0358141,289

මහනවර ශකෂණ දරමහල-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
I  පනතයඒ.එම.එන.දක. අදබදකමන0476511,290

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදගකඩ කජරමක වදහල - බලපටය
II  පනතයඑසස. එල. ආර. ද සලවජ0183141,291

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඩබ.එම.ට. සරත කමජර0249081,292

කජරමක වදහල-බලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
II  පනතයදජ.ඩබ. චමනද0257871,293

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඑම.එසස ජයසතහ0066911,294

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබනදතකට කමකර කජරයජලය - ඇලපටය
II  පනතයදක.එසස. ආනනද දපදරරජ0196851,295

කමකර කජරයජලය-ඇලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇලපටය
II  පනතයඩබ.එල.ඒ. පයනතකජ0209241,296

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
II  පනතයප.එච.ආර. මලකජනත0262151,297
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-අමබලනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලපටය
II  පනතයඑල . එච.එන ද සලවජ0269271,298

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබනදතකට
II  පනතයඑම.ඉසඩ. එසස. සරපජ0357761,299

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජතදහපවජහනට ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මහනවර
I  පනතයප. කරණජතලක0110331,300

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මහනවර

බජ හජ දරමපණ දවත කජරයජලය - 

ගනදනමරව
II  පනතයආර.එම ගණසලවත0201731,301

බජ හජ දරමපණ දවත 

කජරයජලය-ගනදනමරව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

පජතදහපවජහනට
II  පනතයදක.ආර.එම. දපකඩමනණදක0322911,302

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදතකට පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

හමබනදතකට
II  පනතයදක.ඩ.ඩබලව. ගමදග0152751,303

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හමබනදතකට පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදතකට
II  පනතයඒ.ස.ප.දජ. ඒකනජයක0283461,304

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලපටය ගජ/ශ දදවජනනද මහජ වදතජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයප.ඩ.දක. පයතගකජ0235671,305

ගජ/ශ දදවජනනද මහජ 

වදතජලය-අමබලනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලපටය
II  පනතයඑසස.ඩබලව.එල. රමනකජ0513851,306
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-මහනවර මහදරමහල - මහනවර
III  පනතයආර. එම. ඒ. ඩ. කරණජරතන0170371,307

මහදරමහල-මහනවර දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - මහනවර
I  පනතයආර.බ. සමරදකමන0562891,308

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑම. ප. එච. ය. ජයවර0086511,309

දසසතක කමකර කජරයජලය-රතනපර දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයජ.එම.ආර. පයදරශන0111221,310

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 02

දසසතක කමකර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයස.එන. අලහදකමන0183281,311

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හතවනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
I  පනතයදක.ය.ට. කඳදගකඩ0186821,312

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර දසසතක කමකර කජරයජලය - 

අවසසසජදවලල
II  පනතයඑම.ව.ඒ ගණසල0201781,313

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පලජත පජලන හජ පළජත සභජ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 02
I  පනතයආර.ආර. දපදරරජ0240271,314

දසසතක කමකර කජරයජලය-අවසසසජදවලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - හතවනලල
II  පනතයආර.එම.එච. චමනද0336161,315

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04) - ගජලල
I  පනතයට.එච. චනදදසපන0085211,316
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගජලල

දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයප.ඩබ.ඒ පයජන0145531,317

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04)-ගජලල දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයප.එන. මණඩජවල0195941,318

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අමබලනදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - හකකඩව
I  පනතයඒ.එච.එසස. දමනඩසස0039761,319

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හකකඩව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඩබ.ජ මහනද පයතක කමජර0324551,320

මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇඹලපටය
III  පනතයඑච.ඒ.ස. හරෂන0025021,321

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඩබලව.දක.ඩ. රජජකරනජ0134381,322

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඑන. දදකඹදගකලල0308451,323

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇඹලපටය රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑන.ඩ. මනමදපර0347661,324

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

07
III  පනතයප.ඩ.ඩ. සතජවන0351831,325
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කසසතදදව පරම වදහල-බදදදගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

   දගමනජපනවල
II  පනතයස.ස. මජඉටදප0274931,326

පජදදශය දලකම කජරයජලය-   දගමනජපනවල මහදමමදර  මහ දරමහල - ගජලල
II  පනතයඩ.එච.ජ. දකසශලතජ0278031,327

මහදමමදර  මහ දරමහල-ගජලල කරජපටය ශකෂණ දරමහල - ගජලල
II  පනතයඒ.දක.එච.එසස. සලවජ0409901,328

කරජපටය ශකෂණ දරමහල-ගජලල කසසතදදව පරම වදහල - බදදදගම
II  පනතයදක.දක.එන.එම. ජයවර0418311,329

ර/ශජනත ඇදලමසයසස  වදතජලය-රතනපර රතනපර මහදරමහල - රතනපර
III  පනතයදක.ඒ.අය.ඒ. ගණතලක0276731,330

රතනපර මහදරමහල-රතනපර ර/ශජනත ඇදලමසයසස  වදතජලය - රතනපර
II  පනතයදක.ඒ.ඩ.ආර. සභජෂණ0404631,331

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයබ.එම. ලලජවත0195861,332

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය-රතනපර දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑච.ඩ.ජ.ඒ. බණඩජර0225841,333

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-රතනපර

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයඩ.ඩබ.එච. දසදනදහලතජ0025781,334
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-රතනපර රතනපර මහදරමහල - රතනපර
II  පනතයඑච.ඒ.ස.එන. ධරමදසපන0218431,335

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඕපනජයක දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයඑන.ඒ කරණජවත0277521,336

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඕපනජයක
II  පනතයඑම.ඒ. පතචමනණදක0409161,337

පළයනදල ම.ම.වදතජලය-පළයනදල වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.ඩබ.දජ. දලරකෂ0087921,338

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනසසබණව පළයනදල ම.ම.වදතජලය - පළයනදල
II  පනතයඑසස.ඒ.ස.එල දපදරරජ0089741,339

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මදරජවල
II  පනතයඑච.එම පයතගන0111691,340

එම.ඩ.බ.නලනත මයදග 

අනපජපතකයජ  වශදයන  

සලකනන

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
II  පනතයට.ව.දක.ස. පතමණ0247891,341

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මදරජවල සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දහකරණ
II  පනතයඑම.ඩ.බ. නලනත0249461,342

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-දහකරණ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බණඩජරගම
II  පනතයඒ.ඩ.ජ. වදජතතග0261461,343

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බණඩජරගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනසසබණව
III  පනතයජ.ජ. වලපට0314761,344
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක.ජ.එන.දක කමජර0551531,345

එච.එම.පයතගන මයදග 

අනපජපතකයජ  වශදයන  

මයජ සලකනන

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල දසසතක ධවර කජරයජලය - ගජලල
III  පනතයජ.ප.ට.ප.ප. දසකයසජ0051261,346

දසසතක ධවර කජරයජලය-ගජලල දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
I  පනතයඅය.ඩබ. නනදසතහ0069671,347

පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය-ගජලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගජලල
I  පනතයඒ.ස.දක. නජනජයකකජර0227181,348

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයදක.ට.එච.එසස. දසලවජ 

වදජසරවරධන
0289811,349

සහකජර වගණකජධපත කජරයජලය-රතනපර පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය - හතවනලල
II  පනතයබ. සනතජ0297961,350

පජදදශය පරජවදතජ කජරයජලය-හතවනලල සහකජර වගණකජධපත කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයබ.ස. පශනතකජ0380941,351

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගජලල කඩවත 

සතර

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයප.එච.බ.එසස.ඩ.දක. දහපවජවසම0149061,352

කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය-ගජලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගජලල 

කඩවත සතර
I  පනතයඑච.එන. අනදජහනනනද0241331,353
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගජලල

කලජප වජරමජරග අධතකෂ කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයදක.එම.ඩ.එන. වකමසතහ0498971,354

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය ගජ/ධරමජදශමක මහජ වදතජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඑච.එච.ප. පයජන0037911,355

ගජ/ධරමජදශමක මහජ 

වදතජලය-අමබලනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
III  පනතයය.ඩබ.ඒ.දක. ද සලවජ0164741,356

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-රතනපර

දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයප. ඒ. එසස. ඩ. ආරයරතන0042841,357

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතනපර රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

රතනපර
III  පනතයඊ.ජ.එච. කලදසපන0054021,358

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයබ.ව. මලලකජ0179671,359

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-රතනපර

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑන.එසස. වනගතතග0205281,360

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කහවතත පජදදශය දලකම කජරයජලය - පනලමඩලල
II  පනතයඒ.දජ.ඩබ.ආර ජයවරධන0157841,361

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පනලමඩලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - කහවතත
I  පනතයඑසස. මරයගලල0293461,362
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

වනලදගදපකළ
II  පනතයඩබ.එම.එම.එසස.එම. වදජසනදර0193481,363

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලදගදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතදගකඩ
III  පනතයආර.එන.ට. ශතජමල0240051,364

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04) - ගජලල
II  පනතයජ.දක.එන.එසස දසනවරතන0180241,365

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගජලල

දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයඑසස. ලයනපතරණ0188181,366

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04)-ගජලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයදක. දපජල0209921,367

කජරමක වදතජලය-රතනපර ර/සවල ම.ම.වදතජලය - රතනපර
II  පනතයඩබ.ඩ. චනදකජ0096661,368

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-රතනපර කජරමක වදතජලය - රතනපර
II  පනතයප.ඩ.එම. වජයගණවරධන0285331,369

ර/සවල ම.ම.වදතජලය-රතනපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - රතනපර
III  පනතයදජ.ඒ.ස.ප. ජයසතහ0297121,370

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇහනලයදගකඩ රතනපර මහදරමහල - රතනපර
II  පනතයඑම.ඒ .ප.ඩ ගණදසපකර0283231,371
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

ඇහනලයදගකඩ
II  පනතයආර.එසස. රතජන0404411,372

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පනලමඩලල ර/සවල ම.ම.වදතජලය - රතනපර
I  පනතයදජ.දක.ට.දක. සමරනජයක0177851,373

ර/සවල ම.ම.වදතජලය-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - පනලමඩලල
II  පනතයඒ.ආර. ලලජවත0284241,374

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04) - ගජලල
I  පනතයඑන.ඒ. සරදසපන0178991,375

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 04)-ගජලල දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
I  පනතයඑල.එසස.එච.ප රවනතජ0301011,376

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය කමකර කජරයජලය - ඇලපටය
II  පනතයදක.ඩ.අය. දපපමජනනදන0155721,377

කමකර කජරයජලය-ඇලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
III  පනතයඑම.එච.ආර. සදමජල0236231,378

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරනදදණය ගජ/ශ දදවජනනද මහජ වදතජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයඩබලව. ස. ප. ද සලවජ0183191,379

ගජ/ශ දදවජනනද මහජ 

වදතජලය-අමබලනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

කරනදදණය
II  පනතයඑම.එච. චනදකජ0459851,380
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලපටය සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

අමබලනදගකඩ
II  පනතයප.දක.ප දමයනත0186051,381

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-අමබලනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලපටය
II  පනතයව.ප. ගලලදග0404271,382

ගජලල (දකෂණ) නජවක හමදජ 

කඳවර-ගජලල

කරජපටය ශකෂණ දරමහල - ගජලල
II  පනතයදජ.එච අදබපටය0026501,383

දසසතක කමකර කජරයජලය-මජතර මජතර මහ දරමහල - මජතර
II  පනතයඒ. ටකස කජමණ0077731,384

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගජලල කඩවත 

සතර

ගජලල (දකෂණ) නජවක හමදජ කඳවර - 

ගජලල
II  පනතයඒ.ප. මණසතහ0116661,385

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
II  පනතයඑම.එම.ට. චනදකජ0146071,386

කරජපටය ශකෂණ දරමහල-ගජලල දසසතක කමකර කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඒ.ඩ. චනදජන0180561,387

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගජලල 

කඩවත සතර
II  පනතයඅය.ජ. චනදකජ ගමදග0210421,388

මජතර මහ දරමහල-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
II  පනතයදක. රජජපකෂ0406151,389

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉමදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

යකකලමලල
II  පනතයඊ.දක.ඩ.එල කමජර0281201,390
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ගජ/මජනවල උපනනද ම.ම.වදතජලය-ගජලල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයජ. නයනජ මතගලකජ0328391,391

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉමදව
III  පනතයඑසස. දබලපජවතජන0388211,392

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යකකලමලල ගජ/මජනවල උපනනද ම.ම.වදතජලය - 

ගජලල
II  පනතයඑම.ජ.ඩ.එන. උමගලය0512961,393

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇහනලයදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරවට
II  පනතයප.දක.ඒ.එසස. පයනත0023371,394

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරවට පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

ඇහනලයදගකඩ
II  පනතයඩබ.ප. දසපනජන0211641,395

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-රතනපර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

ඇහනලයදගකඩ
II  පනතයඒ.අය. අතරලය0190151,396

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇහනලයදගකඩ සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයප.එම.ආර.එම.ජ. මනණදක0293751,397

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලදගදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතදගකඩ
II  පනතයදක.දක.ඒ.දක. වතශපජල0204381,398

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

වනලදගදපකළ
II  පනතයඩබ. එම. එම. දක. වදජසරය0340771,399
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඕපනජයක රවනපර ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

රතනපර
II  පනතයදජ.ඒ. සතජවන.0034681,400

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඕපනජයක
III  පනතයප.ආර රතනකජනත0209051,401

රවනපර ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-රතනපර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතදගකඩ
III  පනතයආර.දක.ඩබ.ඩ.ඩබ. ගණදසපකර0276711,402

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කලවජන පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇලපජත
II  පනතයබ.ජ. ඉනදජන ඇගනසස0060211,403

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇලපජත දපකලසස අධකජර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඑම.එම.දක.ස දපපමරතන0082601,404

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-රතනපර රතනපර මහදරමහල - රතනපර
II  පනතයප.දක.දක.දජ. නනද0164991,405

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කලවජන
II  පනතයඩබ.ජ.එච.ඩ. ජයවරධන0408421,406

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඇඹලපටය දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
III  පනතයඑසස.ඒ.එන.එල සලවතර0074981,407

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර රතනපර මහදරමහල - රතනපර
III  පනතයදක.ව.අය. ගණදසපකර0174821,408

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඇඹලපටය
III  පනතයප.එන. පයතග0423661,409
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය-රතනපර දසසතක දලකම කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයදක.ඩබලව.දජ. කළදබමවල0124661,410

දසසතක දලකම කජරයජලය-රතනපර වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඩ.එසස. පයරතන0207951,411

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-රතනපර රතනපර දසස: කරමජනතශජලජ පරකෂක 

ඉතජදනර කජරයජලය - රතනපර
I  පනතයඩබ.එල.ප. ලජලන0180221,412

රබර සතවරධන පජදදශය 

කජරයජලය-රතනපර

දසජ වන නළධජර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයජ.ප. රජමචනද0227791,413

රතනපර දසස: කරමජනතශජලජ පරකෂක 

ඉතජදනර කජරයජලය-රතනපර

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයඩබලව.එම.එම.එසස.ඒ දපදරරජ0259921,414

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරඇලල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

රතනපර
III  පනතය එම.එසස. සරවරධන0075061,415

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-රතනපර

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

රතනපර
I  පනතයය.ඩ.අය. මතගලකජ0237011,416

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-රතනපර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරඇලල
III  පනතයඩබ.එන. රජජපකෂ0337901,417

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය-රතනපර

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

රතනපර
II  පනතයප.එම.එසස. වජරකජනත0050351,418
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-රතනපර

සබරගමව පළජත නදයමජත සරදවයර 

ජනරජල කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයඒ.එම.එච. අතතනජයක0195531,419

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බලතදගකඩ පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

වනලදගදපකළ
III  පනතයජ. සරපජල0040601,420

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලදගදපකළ පජදදශය දලකම කජරයජලය - බලතදගකඩ
II  පනතයඊ.ජ. මජලජ කජනත0263611,421

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඕපනජයක රතනපර මහදරමහල - රතනපර
III  පනතයඑච.ඩ.ට.එන. ගණවරධන0321761,422

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඕපනජයක
III  පනතයදක.එම.දක. ශයජලතජ0438671,423

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කහවතත පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඕපනජයක
II  පනතයඩ.ආර ශතජමල සමනතකජ0041211,424

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඕපනජයක පජදදශය දලකම කජරයජලය - කහවතත
II  පනතයඑම.ඩ.එම සමරවර0297251,425

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගජලල කඩවත 

සතර

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය - ගජලල
III  පනතයදක.එන.ජ.එල. සමනත0056081,426

දකණ පළජත නදයමජත සරදවයර ජනරජල 

කජරයජලය-ගජලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගජලල 

කඩවත සතර
II  පනතයඑසස.එන. දලහජන0319781,427
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
II  පනතයඩ.ය. වදජතතග0024391,428

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
III  පනතයදක.ඒ.එන. ලකමජල0348241,429

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
III  පනතයඑච. දක. එසස. අතදකමරජල0023871,430

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
III  පනතයදක.ඒ.එච.එන. කසසතරආරචච0338521,431

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 කමකර හජ කමකර සබඳතජ අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 05
I  පනතයඑල.දජ.එච. සලවජ0020071,432

කමකර හජ කමකර සබඳතජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
II  පනතයඩබ.දක.එන. නදයමම0081091,433

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයට. ගණදසපකර0019351,434

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
III  පනතයආර.ඒ.ස.ආර.  දයජරතන0080771,435

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.ඒ.ආර.එසස. කමජරදපල0354421,436
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
I  පනතයඩබලව.එන.එසස. අලවසස0478011,437

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයදක.එන. ඇලදලදගකඩ0022311,438

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඩ.ඩ.ආර ද සලවජ0025611,439

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
III  පනතයව.ප.එච. ගමදග0048151,440

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයට. නෂජනත ද සලවජ0307151,441

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑච.ඒ.ඩ. මලකජනත0036121,442

රජජත දසපවජ දකකමෂන සභජව-දකකළඹ 05 දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.දක.එසස. පනජනද0056831,443

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකටපල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබමදප - 

දපමදදල
II  පනතයට.ජ.අය. දමයනත0198791,444

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබමදප - 

දපමදදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකටපල
I  පනතයජ.ජ ගමදග0368211,445
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලපටය
II  පනතයප.ඩබලව.ඒ. පෂසපලතජ0026531,446

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
I  පනතයඒ. ජයවර0173431,447

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
III  පනතයඩ.ජ.ප. මජලන0348091,448

කජරමක වදහල-මජතර දසසතක මනනදදමර කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඑල. ආර. ධමමකජ0146611,449

දසසතක මනනදදමර කජරයජලය-මජතර කජරමක වදහල - මජතර
II  පනතයඩ.ජ.ජ. වරනශජනත0210821,450

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මජතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකවනලල
I  පනතයඑල.එම. බදධදජස0212481,451

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකවනලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මජතර
II  පනතයප. සජයකකජරදග0304171,452

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ජජඇල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වතතල
II  පනතයආර.ව.එසස.ස.එම. දපදරරජ0022601,453

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වතතල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑම.දජ.එසස. පනත0152551,454
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ජජඇල
III  පනතයට.එසස.ඒ. පනජනද0365261,455

ජජතක පනලණට නදරමධජයන 

දසපවය-කටනජයක

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයදජ.ස.දජ.ස. නවරතන0095471,456

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ රජගම ශකෂණ දරමහල - රජගම
I  පනතයබ. ඩ. චනදජන0169761,457

රජගම ශකෂණ දරමහල-රජගම ජජතක පනලණට නදරමධජයන දසපවය - 

කටනජයක
II  පනතයඑම.එම.ඩබලව.ඒ. සමනකමජර0463781,458

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හකමන පජදදශය දලකම කජරයජලය - වලසසමලල
II  පනතයට.ඩබ.දක.එන.එම. ද සලවජ0017991,459

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකවනලල මජතර මහ දරමහල - මජතර
II  පනතයඑන.දජ දහටටදග0185041,460

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වලසසමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකවනලල
III  පනතයඑසස. වකමසරය0330101,461

මජතර මහ දරමහල-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - හකමන
I  පනතයඑසස. ගමදග0478051,462

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව දසසතක කමකර කජරයජලය - ජජඇල
I  පනතයඑසස.එම.ප.එන. දපදරරජ0110451,463
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
I  පනතයප.ඒ. කරණජතලක0129721,464

දසසතක කමකර කජරයජලය-ජජඇල ලය දරමහල - රජගම
II  පනතයඩ.ප.ඩ.එල. රතජන0227281,465

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.එම.ආර. සරතචනද0404531,466

ලය දරමහල-රජගම දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයබ.එම. බසසනජයක0477771,467

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතර
II  පනතයඑම.ප.එම.අය.ය ජයරතන0076881,468

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
I  පනතයදක.එච. පදමජ මජලන0120711,469

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
I  පනතයඑම.ඩබ.එසස. ශජනත0163581,470

සමජගම දරජසසටජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඒ.එම.ආර. ගණරතන0111871,471

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

කජරමක වදහල - ගමපහ
II  පනතයආර.එසස.ප. ගණරතන0275361,472

කජරමක වදහල-ගමපහ සමජගම දරජසසටජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඩ.දක.එසස. දසජනජයක0306811,473
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර දසසතක ධවර කජරයජලය - මජතර
I  පනතයඑන. දක පයජන0226621,474

දසසතක ධවර කජරයජලය-මජතර මජ/සජජතජ බජලකජ වදතජලය - මජතර
II  පනතයඑච.ස. කරණජරතන0260451,475

මජ/සජජතජ බජලකජ වදතජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
III  පනතයඊ.ව. දසමමරතන0455301,476

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජලමබඩ දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතර
I  පනතයඒ.එසස.දක. චනද0088721,477

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතරලය පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජලමබඩ
II  පනතයඑච.ඩබ. පදමණ0127481,478

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතර මජතර මහ දරමහල - මජතර
II  පනතයඑන.ප. ලයනදග0323971,479

මජතර මහ දරමහල-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - අතරලය
II  පනතයප.දක. පතමජ0409371,480

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදවනවර දසසතක ධවර කජරයජලය - මජතර
II  පනතයජ. චමලජ පයනත0100661,481

දසසතක ධවර කජරයජලය-මජතර මජ/ශජනත සරදවශසස වදතජලය - මජතර
II  පනතයඑන.ආර. වනනදග0204401,482
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

මජ/ශජනත සරදවශසස වදතජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදවනවර
III  පනතයප.එන. වකමසරය0238631,483

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගජලල

දසසතක දලකම කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයඑන.ජ පතමලතජ0201021,484

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගජලල දසසතක කමකර කජරයජලය - ගජලල
II  පනතයඑම.ඩ.එසස. වරසතහ0286741,485

දසසතක කමකර කජරයජලය-ගජලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගජලල
II  පනතයඑසස.දක.ඩ. ගමදග0331811,486

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර වනශසචය සභජ කජරයජලය - 

බතතරමලල - බතතරමලල
II  පනතයබ.එම.අය.ඒ. බජලසරය0118921,487

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-ගමපහ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයආර.එම.එච.එසස. රතනජයක0205561,488

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනළණය ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ජ. චනදකජනත0205831,489

කමකර වනශසචය සභජ කජරයජලය - 

බතතරමලල-බතතරමලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

ගමපහ
I  පනතයඒ.ඊ වරසතහ0282301,490

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනළණය
II  පනතයඩ.එල.ඩ.ඒ. ගණතලක0333221,491
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතතනගලල හජපටගම ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

මරගම
II  පනතයඩබලව.ඒ.එසස.දක. ගණවරධන0115141,492

හජපටගම ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-මරගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අතතනගලල
II  පනතයඑසස. මජතර ආරචච0293551,493

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
II  පනතයදක.ජ. අතල0139861,494

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලපටය ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මජතර
I  පනතයඑච. ඒ. අමරසර ශජලනද0147471,495

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මජතර

දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතර
I  පනතයඑසස. කළආරචච0164071,496

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලපටය
III  පනතයඩබ.බ.එන. උදයතගන0235361,497

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කරවට රතනපර මහදරමහල - රතනපර
II  පනතයඑම.ආර.එසස දලකකවතජන0202791,498

දසසතක කමකර කජරයජලය-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කරවට
II  පනතයඩ.එම.එසස.දක. දසනජයක0215551,499

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස. ජ. ඩ. පනජනද0241931,500

පජදදශය දලකම කජරයජලය (සමමදධ 

අතශය)-මහරගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
II  පනතයඒ.අය. වතජන0293081,501
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

රතනපර මහදරමහල-රතනපර පජදදශය දලකම කජරයජලය (සමමදධ 

අතශය) - මහරගම
I  පනතයදක.ආර. ගමදග0405451,502

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 දසසතක කමකර කජරයජලය - රතනපර
II  පනතයආර.ඒ.දක. රණසතහ0433341,503

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
II  පනතයඑසස. පලලයගර0477691,504

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පටබනදදර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දකකටපල
III  පනතයස.එම දවතතසතහ0328811,505

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දකකටපල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පටබනදදර
III  පනතයදක. ඒ. ප. චතරතග0385971,506

දසසතක ධවර කජරයජලය-මජතර මජ/ශජනත දතමමසස උසසස බජලකජ වදතජලය - 

මජතර
II  පනතයඑච.දක.ආර ඉදවකන0069841,507

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර දසසතක ධවර කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඊ.ස.ප. වතජනදග0196281,508

මජ/ශජනත දතමමසස උසසස බජලකජ 

වදතජලය-මජතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඊ.ආර.ට.ඩ. ගණවරධන0332331,509

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
II  පනතයඩබ.ව.ප.ඩ. සමනකමජර0212941,510
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඑච.එච.එච. හරනත0218401,511

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
II  පනතයඩ.දක. දසමමලතජ0335371,512

කරද පරදයෂණ මධතසසථජනය-තහදගකඩ මජතර මහ දරමහල - මජතර
III  පනතයඑම.ජ.ඩ.බ. වකමසතහ0089301,513

මජතර මහ දරමහල-මජතර කරද පරදයෂණ මධතසසථජනය - තහදගකඩ
I  පනතයඑම. කළදතකට0486871,514

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වතතල දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ජ.එසස. නජනජයකකජර0081941,515

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වතතල
III  පනතයඑම.ඩ. ශදරමම0306221,516

දසසතක කමකර කජරයජලය-මජතර මජතර මහ දරමහල - මජතර
II  පනතයඑච.ජ. මජලන0300331,517

මජතර මහ දරමහල-මජතර දසසතක කමකර කජරයජලය - මජතර
II  පනතයදජ. ස. වදජසතහ0417341,518

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතර

මජ/සජජතජ බජලකජ වදතජලය - මජතර
II  පනතයට.ඩබ.දක වනතජ සරමත0070301,519
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 26)-මජතර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතර
II  පනතයදක. වකමරතන.0179571,520

මජ/සජජතජ බජලකජ වදතජලය-මජතර කමකර වනශස චය සභජව(අතක 26) - මජතර
II  පනතයඑම.ඒ.ස.එන. දබගම0457541,521

කජරමක වදහල-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකවනලල
II  පනතයඊ.ප.එසස. රතජන0137471,522

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මජතර

දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයදක.ජ අමරදසපන0193941,523

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර කජරමක වදහල - මජතර
II  පනතයඑම.එල.ප මතගලකජ0212771,524

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඑල.බ උපල0221371,525

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකවනලල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මජතර
I  පනතයඩ. එච. රතජන0412941,526

සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ජජඇල
II  පනතයඑසස.ට.එම.එසස. සලවජ0225661,527

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ජජඇල සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයට. ඩ. එසස. දක. දපදරරජ0339841,528
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - වතතල
III  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එසස. වජයපජල0262561,529

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වතතල අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑච.ඒ.ජ.දක රදග0339861,530

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - වතතල
I  පනතයදජ.එම. ඩ. එසස. දජ. ජයමජනන0127331,531

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වතතල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මගමව
III  පනතයඩබ. ඵල. ප. පනජනද0150321,532

දසසතක ධවර කජරයජලය-මගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - මගමව
III  පනතයඑසස.දජ. දවලඅඹ දග0177421,533

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මගමව දසසතක ධවර කජරයජලය - මගමව
I  පනතයඑම.දක.ජ.ස සදරමජන0213881,534

ඉඩම නරවල කරදම 

කජරයජලය-මනවනදගකඩ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කටජන
III  පනතයආර.දක.එසස. මලකජනත0118481,535

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දවලපටය ඉඩම නරවල කරදම කජරයජලය - 

මනවනදගකඩ
III  පනතයබ.ඒ.එම.එසස.දක. බසසනජයක0176631,536

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කටජන පජදදශය දලකම කජරයජලය - දවලපටය
II  පනතයඑච.ඒ.ස. දතමෂන0328841,537
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මනවනදගකඩ ගමපහ උදභද උදතජනය - ගමපහ
I  පනතයඑච.ප.ඩ.එසස ජයදසපකර0035651,538

දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

10

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ. එන. චතරකජ0045621,539

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයආර. අදබසතහ0067171,540

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

මනවනදගකඩ
II  පනතයඑම.ඒ.ඒ.ප. මනදනජයක0109601,541

ගමපහ උදභද උදතජනය-ගමපහ වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයආර.එම.ආර.ඩ. රතනජයක0411011,542

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අතතනගලල
III  පනතයඑච.ආර.ස.ප. උපදසපන0156001,543

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයආර. පයනත0322721,544

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතතනගලල ගම/දවයනදගකඩ බණඩජරණජයක මහජ 

වදතජලය - අතතනගලල
II  පනතයඑම.ජ මජල පයතකජ0324441,545

ගම/දවයනදගකඩ බණඩජරණජයක මහජ 

වදතජලය-අතතනගලල

දසසතක දලකම කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයදක.ඩ.ප ජයසතහ0364891,546

තනපනල දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 01 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑම. ට. එසස .එසස. දපදරරජ0101661,547
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
III  පනතයබ. ඒල. ප. ස. බජලසරය0311781,548

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

තනපනල දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 01
III  පනතයඑම.ප. රවනපතරණ0325381,549

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අතතනගලල සජරපතත ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

නටටඹව
II  පනතයආර.එම.ස.ට.දක. පතරජජ0112171,550

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගමපහ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අතතනගලල
I  පනතයදක. එල. ධරමකරත0156301,551

සජරපතත ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-නටටඹව

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගමපහ
I  පනතයඩ.ජ.එසස ජනදජස0330621,552

සරජබද අධකජර කජරයජලය-මජතර දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මජතර
II  පනතයජ.ප. කමදන0206601,553

2013/03/17 දන සට 

කයජතමකය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මජතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකවනලල
I  පනතයඩබ.එම.ව.ඒ. සරත0229781,554

2013/03/17 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකවනලල සරජබද අධකජර කජරයජලය - මජතර
I  පනතයදක.එම.ජ.දක. වරණශජනත0251821,555

2013/03/17 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - දවලපටය
III  පනතයආර.ඒ.ජ.ඩබ.එම.ප. වජසල0138741,556
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක දලකම කජරයජලය-අනරජධපර පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

තඹතදතගම
I  පනතයඩබ.ඒ.ආර චතදලකජ0150621,557

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.ආර.එම. දකකසසතජ0188281,558

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයඑච.දක.ඩ.ස. වකමනජයක0199791,559

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයආර.එම.එසස.ඩබ.දක. රතනජයක0327461,560

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දපදර තඩව
II  පනතයආර. සදරමසජ0336991,561

කමෂකරම වදතජලය-වවනයජ දසසතක දලකම කජරයජලය - අනරජධපර
III  පනතයදජ. රලයදන0339731,562

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දපදර තඩව

කමෂකරම වදතජලය - වවනයජ
II  පනතයදක. ඉලතකරන0346601,563

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඑම.ස. කලපනජ0372931,564

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දවලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඑච. ස. එල. ගණවරධන0492471,565

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-පතතලම

දසසතක කමකර කජරයජලය - හලජවත
II  පනතයඑම.එල.ට පනජනද0052471,566
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-හලජවත දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

පතතලම
II  පනතයඑසස.ඩ. ගණවරධන0152871,567

දසසතක කමකර කජරයජලය-හලජවත දපකලසස අධකජර කජරයජලය - හලජවත
II  පනතයප.එසස.ඩබ. මතනජයක0328541,568

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මජතර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයඑසස. වරණකලසරය0340711,569

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මජතර
II  පනතයඑම.එච.ස කරණජරතන0518961,570

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අගණදකකළපනලනසසස
III  පනතයඑසස. ඒ. දක. දසමමසර0062801,571

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-අගණදකකළපනලනසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
III  පනතයඒ. එච. දපපමසර0127831,572

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-අගණදකකළපනලනසසස

මජෂ සහ දතල දභමග පරදයෂණ හජ 

සතවරධන මධතසසථජනය - 

අගණදකකළපනලනසසස

II  පනතයඩ.ට. නමබදහපවජ0026631,573

මජෂ සහ දතල දභමග පරදයෂණ හජ 

සතවරධන 

මධතසසථජනය-අගණදකකළපනලනසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අගණදකකළපනලනසසස
II  පනතයඑම. දසපනජරතන0216591,574

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල දසසතක ධවර කජරයජලය - තතගලල
II  පනතයදක.ඒ.එච. චනදජන0071961,575
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක ධවර කජරයජලය-තතගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
III  පනතයදක. ඒ. අය. ඒ. ශජනත0121171,576

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වරකනටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

අගණදකකළපනලනසසස
II  පනතයඒ.දජ.එම. රකමජල0181391,577

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-අගණදකකළපනලනසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - වරකනටය
II  පනතයඒ. සනතජ0219721,578

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉතගරය පජදදශය දලකම කජරයජලය - බණඩජරගම
II  පනතයඑල.එච.එසස.ඩ කරණජරතන0020751,579

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බණඩජරගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
II  පනතයය.දක අරණකජනත0068531,580

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑසස.එච. අදබසතහ0209261,581

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 නයන දරමහල - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.ප.එසස වරසතහ0373211,582

නයන දරමහල-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉතගරය
I  පනතයඊ. එල. චනදකජ0477971,583

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
III  පනතයඩ. එම. එන. ඒ. කලතතග0186001,584
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
I  පනතයඕ.ජ. සසවරණලතජ0309531,585

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උකදවල දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඒ.ප.එසස පනජනද0067251,586

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - උකදවල
II  පනතයදජ.දක. වදජසනදර0127921,587

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනසසබණව කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයදජ.ජ.ප.එම දපදරරජ0032001,588

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහකරණ පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනසසබණව
I  පනතයඑච.එල. සලවජ0231951,589

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහකරණ
II  පනතයඩබ.දක.එච. වතජනදග.0254111,590

අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය-මජතදල

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයදක.දක.ඩ.ප අමරසතහ0191331,591

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-මජතදල අපනයන කමෂකරම පරදයෂණ 

මධතසසථජනය - මජතදල
I  පනතයඑල. නවරතන0427461,592

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
I  පනතයප. ඩබලව. ස. දක. පලපන0101441,593
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
III  පනතයඑච.එම.එසස.දක රතනබණඩජර0280361,594

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
I  පනතයඩබ.ජ.එම. චනදලතජ0142911,595

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
II  පනතයදක.එසස.එම.දක.ප.දක 

සමරදකමන
0309641,596

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතදතකට දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
II  පනතයඑම.එම.එසස. සරදසපන0051701,597

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතදතකට
II  පනතයඑම.ප පජරවඩ0157541,598

දසසතක කමකර කජරයජලය-කළතර දසසතක දලකම කජරයජලය - කළතර
II  පනතයප.ඒ. ලතදකෂසවර0058801,599

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය-කළතර දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

කළතර
I  පනතයඑන.ඩ දහපමචනද0080291,600

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කළතර දසසතක කමකර කජරයජලය - කළතර
II  පනතයස.බ. හපතනතර0218231,601

දසසතක දලකම කජරයජලය-කළතර රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කළතර
II  පනතය එම.අය. නලජරජ0257541,602
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයප.එල. ගරසතහ0038061,603

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
II  පනතයප.ඒ. ශයජලතජ0213041,604

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඑම. ජ. ප. එසස. ගරදග0283871,605

පජදදශය දලකම කජරයජලය-යටවතත දසසතක දලකම කජරයජලය - මජතදල
I  පනතයඑම.ඒ දසලවදදරය0201291,606

දසසතක දලකම කජරයජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - යටවතත
II  පනතයඑන.ඩබලව.ජ.ආර.ප. ආරයදජස0415671,607

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඩ.එම.ඩ.ප. දසජනජයක0154161,608

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.දක පයතවදජ0317221,609

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ජජතක මජනසක දසසඛත වදතජයතනය - 

අතදගකඩ
II  පනතයදක.බ.එසස පයදරෂන0207441,610

ජජතක මජනසක දසසඛත 

වදතජයතනය-අතදගකඩ

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඒ.ඩ.දජ. රතනජයක0474711,611
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඅය. ය .දක. රණධර0079411,612

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 වජරමජරග හජ ජල සමපත කළමනජකරණ 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයදක.දක. වඩගමතගජව0129841,613

වජරමජරග හජ ජල සමපත කළමනජකරණ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.එච.එෆස. රජබයජ0368191,614

කජලගණ වදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයදක.එසස.ප අලවසස0085091,615

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 කජලගණ වදතජ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ආර.ට.ජ. දසජනජයක0178471,616

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ට.ඩ. වරකදකකඩ0019711,617

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
I  පනතයඒ. වකමසතහ0352701,618

කජලගණ වදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.එම.ප. පතරජජ0064451,619

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 කජලගණ වදතජ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයදක.ස.අය දසමමරතන0300651,620
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජරලදමනත කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑම. ඒ. ජ. එන. මලලසතහ0046071,621

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඅය.ජ.ට.එසස. ගමදග0086181,622

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පජරලදමනත කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඑල. ඒ. එන. දජ. වමලරතන0274751,623

රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

05

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඩ.ඒ. ඉදරමෂණ0034691,624

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑච.ඩ.ආර.එල රදදගම0205081,625

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩබ.ඩ. නවන කමජර0054321,626

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
II  පනතයඑසස. මලවආරචච0130931,627

සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය-මතගම ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර ම.ම.වදතජලය - 

මතගම
II  පනතයජ. ඒ. ඩ. රතනසල0259851,628

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර 

ම.ම.වදතජලය-මතගම

සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

මතගම
II  පනතයදජ.ඒ.ඒ.ඩ. ජයවර0295961,629
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදකඩමදගකඩ ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර ම.ම.වදතජලය - 

මතගම
III  පනතයඅය.දක.එච. ගමදග0307971,630

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර 

ම.ම.වදතජලය-මතගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දදකඩමදගකඩ
II  පනතයඒ.ඩ.වය.ඩ අතදකමරල0322941,631

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
III  පනතයය.දක.අය. ගණරතන0055761,632

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ. පනජවල0134701,633

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයව.ඒ.ඒ. ලකෂමජල0158771,634

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

වදල සතදදශ හජ දතකරතර තජකෂණ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
I  පනතයදජ.ඒ. දමර චජනදන0172051,635

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයආර.එම.එසස.එම. රජජපකෂ0201961,636

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 වදල සතදදශ හජ දතකරතර තජකෂණ 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
II  පනතයට.එන. දපදරරජ0509621,637

2013/01/05 දන සට 

කයජතමකය

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කළතර

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය - 

කළතර
I  පනතයදක. ඩබ සලවජ0093021,638

රබර සතවරධන පජදදශය කජරයජලය-කළතර ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කළතර
II  පනතයඑන.එසස. මලලවආරචච0133571,639
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයව.එච. වරදසපන0210531,640

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඩ.ඒ.දක.ඩ නයනකජනත0333621,641

අධතජපන පකජශන 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයවය.ඒ.එන. කලජපය0124791,642

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 අධතජපන පකජශන දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.එච.ඩ.එන. රතනවර0206171,643

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
II  පනතයස.ව. වතතදග0162561,644

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයවය.ඒ.ය.එම.ට. ගණතලක0448191,645

පලජත පජලන හජ පළජත සභජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 02

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑම.ඒ.අය. චතරජන0036601,646

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පලජත පජලන හජ පළජත සභජ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 02
II  පනතයඑසස.එසස.අය. සතජවන0252391,647

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.එසස හලලලව0076121,648
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑච.එම.එම. තදසපරජ0100501,649

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑන.ජ.ප.ප වදජවරධන0193171,650

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයආර.දක. ප. දලරක0313051,651

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.ව. වදජදසපකර0398821,652

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.එම.බ දහපරත0111121,653

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඒ.ඩ.එන. දමලජන0308731,654

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - නවරඑළය
III  පනතයඑසස.එච.ඩ. සමපත0067571,655

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවරඑළය දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයඑම.එල.ඩබ.දක දපදරරජ0344021,656

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
III  පනතයබ.එසස.එන. පනජනද0398621,657
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඒ.එම.ඒ.එන. පරසස0052341,658

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
I  පනතයස. අතරලය0542541,659

නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඕ.දක.ඩ.ස වරසතහ0040341,660

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 නත දකටමපත සමපජදක 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයදක.එම.ප.ට. පයරතන0563721,661

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.ඒ.දක. මජලන0096261,662

කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඒ.අය.දක. මනදවනව0226301,663

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජදකක
III  පනතයදක.ප.එන.දක. ලකමජල0018331,664

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජදකක පජදදශය දලකම කජරයජලය - හතවනලල
I  පනතයට.ඒ.ස.ජ. ජයතලක0157011,665

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
I  පනතයඑල.එල.දක. දකකදහකඹන0179361,666
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හතවනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
I  පනතයදක. සමණජවත0246771,667

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑම.එන.ඩ. කදර0035501,668

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 දගකඩනනගල  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.ස. දපදරරජ0106191,669

දගකඩනනගල 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයප. ජයවර0190731,670

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.එල.දක. සකලසරය0319251,671

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑන. දසජනජයක0338701,672

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඒ.ප. නනදජවත0371381,673

බනධනජගජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 09 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑසස. සදරෂකජ0174441,674

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 බනධනජගජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

09
I  පනතයප.ව.අය. දහපමකමජර0411251,675
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ශ 

ජයවරධනපර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - හතවනලල
II  පනතයඩබ.එසස. බනදකමජර0091741,676

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හතවනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දහමමජගම
II  පනතයඩබලව.ව.එච.එල. රතනජයක0181551,677

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දහමමජගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - ශ 

ජයවරධනපර
I  පනතයඑසස.එච.එම. ලයනදග0458471,678

දසසතක ධවර කජරයජලය-දදහවල දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයඩබ.ඩ. අලවසස0165561,679

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දසසතක ධවර කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයජ. හරපටය0474041,680

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

බලතදකකහපටය
III  පනතයඒ.ඒම.ඩ. අලගයවනන0298641,681

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-බලතදකකහපටය

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
III  පනතයය.ආර.එසස. ගණරතන0340441,682

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
II  පනතයඑච.ප.දක.ට ජයවරධන0053321,683

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑසස.එම.ඩ.ඩ. උමජන0261421,684
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
II  පනතයදජ.ඒ.ඩ.එච ජයසරය0064411,685

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඩබ. නශජනත කමජර0189701,686

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයට.ජ.එසස. දලහජන0019021,687

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
II  පනතයආර.එසස.ස. අලවසස0057111,688

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
III  පනතයඅය.ඩ.ඒ. නලෂ0328331,689

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑම.එන.ය. සලවජ0023701,690

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
II  පනතයඑන.ඊ.එච ජයසරය0067071,691

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයබ.ඩබ.එම.බ. වරසරය0019911,692

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
II  පනතයදක.ට.ආර අතදකමරල0323681,693
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඅය.බ. වකමසරය0330081,694

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ.ඩ.එසස. සතජවකජ0051781,695

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඒ.ප. රණරජජජ0478461,696

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයජ.ඩබ.ඩ. මතමජල0301191,697

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයආර.එච.එසස.ඩ කමජර0373421,698

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එසස. දපදරරජ0390821,699

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයට.එසස.ප ජයවර0184511,700

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයබ.ඒ.එන. දපදරරජ0226331,701

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
II  පනතයඒ.එම කජලතග0280521,702
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනසසබණව අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑච.අය.ජ.දක.ඩබ කමජර0035301,703

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනසසබණව
III  පනතයබ.එසස.ව. උපජල0123051,704

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයදක.එසස. හතවනලල0296721,705

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑන.ඒ.දක.ඩ. දපපමතලක0219921,706

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයදක.ඒ.ආර.එන. දකකඩකජර0303651,707

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයදක.ජ.ඩ. පනජනද0477701,708

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයබ.එච.එම.එසස.එච බණඩජර0073671,709

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.දක.එම.ප. පෂසපකජ සරයජවත0309481,710

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයදක.එන. සරයආරචච0044991,711
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑසස.ආර. අමරදසපකර0376501,712

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කඩදවල අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයදක.ජ.වය. කමජර0181891,713

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - කඩදවල
I  පනතයඑම.එච. චනදදජස0216131,714

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයප.එසස. අමලජ0260131,715

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයප.ව.ඩබ. උදයතගන0317321,716

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කළතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - රතමලජන
I  පනතයඑම.එල.දක. දපදරරජ0023661,717

පජදදශය දලකම කජරයජලය-රතමලජන ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑෆස.ප. ලයනදගකඩ0091321,718

ජජතක භජෂජ හජ සමජජ ඒකජබදධතජ 

අමජතතජතශය-රජජගරය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කළතර
II  පනතයඑම.දක.එන. මලකජනත0200621,719

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වදදශ කටයත අමජතතජතශය - දකකළඹ 01
II  පනතයඒ.ජ සලමයජ0304131,720
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වදදශ කටයත අමජතතජතශය-දකකළඹ 01 ජජතක භජෂජ හජ සමජජ ඒකජබදධතජ 

අමජතතජතශය - රජජගරය
I  පනතයස.එන. දතනවර0460111,721

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබ.ඩ.එන.ප. දපදරරජ0111461,722

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
III  පනතයඅය.දක. ලයනදග0395531,723

රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑච.ජ.එම. සතසරජ0108021,724

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයඒ.ඒම.ජ. අතතනජයක0302201,725

රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඩ.ප. වතජන0082101,726

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල රජදය පවමතත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයදජ.ඩ. ජයදකකඩ0339231,727

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල කරමජනත හජ වජණජ කටයත අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 03
III  පනතයඩබ.එසස.ප වලදපකල0075551,728

කරමජනත හජ වජණජ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑල.දක.ඩ. ධරමගණවරධන0385471,729
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.එම.ට.එම. අග0050641,730

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - හතවනලල
II  පනතයප.දක.ප. මලකජනත0199941,731

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හතවනලල දසසතක කමකර කජරයජලය - මහරගම
II  පනතයජ.බ.එන.ප. එදරසතහ0233421,732

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දයසවන කටයත හජ නපණතජ සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 05
III  පනතයප.එල.ඒ. ඉරතගකජ0326791,733

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දසසඛත අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
II  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච0346221,734

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයආර.දජ. ලයනදග0412271,735

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයජ.ජ. පදමකජනත0422171,736

දසසඛත අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
I  පනතයදක.ඩබලව. පදමලතජ0475911,737

දසසතක කමකර කජරයජලය-මහරගම අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩබලව.එම.එන. පෂසපශජනත0482841,738

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයවය. එම. ප. වතසලජ0044471,739
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වරජය හජ මහජමජරග 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයආර.ඩ. ජයනත0046911,740

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.එම.ස.එසස. වකමසරය0340881,741

සමපදජයක කරමජනත හජ කඩජ වතවසජය 

සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඑසස. එම. එෆස. සලවජ0364941,742

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වරජය හජ මහජමජරග අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.එම. දපපමතලක බණඩජ0461291,743

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයප.එන.ප. පරසස0111391,744

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
II  පනතයඩබ.ජ.අර.ප ධරමවරධන0371021,745

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-දකකදලකනනජව

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.අය. රජජපකෂ0334391,746

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දකකදලකනනජව
II  පනතයඩ.එම.එල. බනදල0361811,747

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ආනමඩව පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

නවගතදතගම
II  පනතයඒ.එච.එම ජයතලක0185251,748
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවගතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - ආනමඩව
II  පනතයබ.ඒ.බ. ශයජමනණදක0186791,749

අධකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 12 දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයදක.ප.එසස. වරසතහ0058441,750

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල අධකරණ අමජතතජතශය - දකකළඹ 12
III  පනතයඑල.ඩ.එසස.ජ. වසනත0135331,751

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑන.එච. කදර0386041,752

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බණඩජරගම දපකලසස අධකජර කජරයජලය - පජනදර
III  පනතයඑසස.එච.ඒ. නනදන0048981,753

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-පජනදර පජදදශය දලකම කජරයජලය - බණඩජරගම
I  පනතයට.අය.එසස. පරසස0201451,754

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ප.ට.එන.ඩ ද සලවජ0047461,755

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑම.එච.ස සමනකමජර0307821,756

ආණඩදව රස පරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
III  පනතයප.ඊ. දකකඩතවකක0222461,757
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ආණඩදව රස පරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
I  පනතයජ. පයදසපන0244271,758

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඑච.ප.ඒ.ඩ. කලදදරජ0352121,759

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල ඛනජ දතල කරමජනත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
I  පනතයආර.ආර.එම. සරත චනදසර0114971,760

ඛනජ දතල කරමජනත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ.ප.එසස. අතදකමරළ0340451,761

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයට.ඩබ.දක.ඩබ. මධභජෂණ0097731,762

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදහවල දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඑන. එසස. එසස. ද සලවජ0181231,763

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදජ. ඒ. එසස. එන. ජයදකකඩ0417751,764

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයදක.එල.ඩබ. නමලසරය0357601,765

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ප. දසපනජධර0397031,766
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර දසසතක කමකර කජරයජලය - පජනදර
I  පනතයප.ඵම නනදජවත0197211,767

දසසතක කමකර කජරයජලය-පජනදර පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
II  පනතයආර.එසස.ඩ.එසස වදජසරවරධන0210661,768

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකරටව පජදදශය දලකම කජරයජලය - බණඩජරගම
II  පනතයදජ.එල.ස. සතජවන0086311,769

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බණඩජරගම දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

ගලකසසස
II  පනතයඩබ.එන.ප. දනරණයගල0211241,770

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-ගලකසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකරටව
II  පනතයදක.ජ.ට. නනදන0294791,771

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - 

නදගදගකඩ
I  පනතයඒ. ඒ. ආර. එසස. දපදරරජ0018571,772

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑෆස.එසස. රෂසඩ0018711,773

නදයමජත දපකලසසපත 

කජරයජලය-නදගදගකඩ

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑල. බ. ට. සදරශන0311691,774

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දමකරටව දසසතක කමකර කජරයජලය - පජනදර
II  පනතයජ.එච. ඒ. එසස ධනපජල0147561,775
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දසසතක කමකර කජරයජලය-පජනදර පජදදශය දලකම කජරයජලය - දමකරටව
III  පනතයදක. ඩ. වය. චනදමජ0261691,776

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ව. වදජතතග0327641,777

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑම.එල.ඒ.එල. මජබරන0339951,778

සතසසකමතක කටයත 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑසස.ඒ.ස. වරසතහ0078441,779

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහරගම දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයආර.එම.එන. දගපෂන0139691,780

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
II  පනතයඩ.දක. සමරතතග0174571,781

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

සතසසකමතක කටයත අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයඩ.එසස.දජ දපදරරජ0191491,782

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයජ.ඩ. මහයජදගකඩදග0236251,783

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයදක.ඒ. දපමදජස0322951,784

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයදක.ඒ.ස.ට. දකකඩකජර0359971,785
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහරගම
III  පනතයඑසස.එසස.ප.ජ. ජයවරධන0438651,786

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයදජ.ඒ.ඒ. උදයතග0179661,787

ශ ලතකජ නජවක හමදජ මලසසථජනය-දකකළඹ 

01

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ. එසස. ප. කමජර0297351,788

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑන.ඩබ.එසස.ආර. චනදන0198461,789

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයඩබ.එම.එම.ව. වශජනතකජ0300591,790

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ඉඩම හජ ඉඩම සතවරධන අමජතතජතශය - 

බතතරමලල
II  පනතයප. බනනඩගමපල0102501,791

ඉඩම හජ ඉඩම සතවරධන 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබලව. කසමකමජර0183041,792

රජජත කළමනජකරණ පතසතසසකරණ 

අමජතතජතශය-බතතරමලල

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
I  පනතයදක.ඩ.එන. ජයසරය0245751,793

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 රජජත කළමනජකරණ පතසතසසකරණ 

අමජතතජතශය - බතතරමලල
I  පනතයදක.ඩ. අනලජවත0478201,794
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල කජසල වදදය කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 

08
III  පනතයඑච.එම. සනල බණඩජර0308051,795

කජසල වදදය කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑම.ඩ.ප.එසස.ජ.දක. මහදදව0415891,796

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල කජසල වදදය කජනතජ දරමහල - දකකළඹ 

08
III  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසනජයක0352771,797

කජසල වදදය කජනතජ දරමහල-දකකළඹ 08 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඩ.එම.ප.එසස. දසජනජයක0416491,798

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඑම. ආර. ජ. ජයතලක0042621,799

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයබ.එල. වදජපජල0212231,800

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ප.එසස. වරවරධන0210341,801

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයදක.එම.ඩ.ප කරණජජව0272271,802

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඑසස. ලයනදග0332451,803
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයඩ.එම. වජරජ පයදරශන0352091,804

මනතවරණ කජරයජලය(නජගරක)-රජජගරය අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඩබ. දක. ජයසනදර0307991,805

රජදය මදණ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08 මනතවරණ කජරයජලය(නජගරක) - රජජගරය
III  පනතය දක.එල.ඒ.ආර. පනජනද0358661,806

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල රජදය මදණ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

08
II  පනතයඑම.දක.ට. කෂජනත0415711,807

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආපදජ කළමනජකරණ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑම.එසස දරකබට0300211,808

ආපදජ කළමනජකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයඑල.ප.එසස.ප.දක ලයනදග0395251,809

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
II  පනතයආර.එම.ප රතනජයක0203041,810

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
III  පනතයදජ. දක. ආර. ලකමණ0322061,811

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම. ඩ. ඩබලව. කජනචනජ0360021,812
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල සවල ආරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
III  පනතයජ.එන. දපදරරජ0112001,813

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයආර.ඒ.දක.ට. උදයජන0342341,814

සවල ආරකෂක දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

01

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
II  පනතයඑම.ඩ.ඊ. දටරනසස0472791,815

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

වජරමජරග දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.එම.ය.ප. වනසතහ0262601,816

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
III  පනතයප.ට.ප දපදරරජ0335771,817

වජරමජරග දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයප. ඩ. නජනජයකකජර0356321,818

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දපකලසස අධකජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
I  පනතයඩබලව.ඒ.ආර. රණතතග0243911,819

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයය.ඒ.එම.එසස. පයදජස0367811,820

ආයරදවද දදපජරතදමනතව-මහරගම දපකලසස අධකජර කජරයජලය - නදගදගකඩ
I  පනතයඩබ. ස. කමදන0228291,821
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-නදගදගකඩ ආයරදවද දදපජරතදමනතව - මහරගම
III  පනතයආර.ඩබ.ස රජජපකෂ0270721,822

දවරළ සතරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයව. චනදනජයක0030421,823

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දවරළ සතරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඑන. ප. ඒ. එන. නජගරතන0356301,824

තනපනල දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 01 ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඒ. ඒ. ස. අතදකමරළ0081801,825

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

තනපනල දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 01
II  පනතයඑම.ඩ.ඒ. රපසතහ0227031,826

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඑම.එම.එසස. දසජනජයක0160961,827

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
II  පනතයඩබලව.ඩ.ඒ. පනජනද0512541,828

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදකමදප පජදදශය දලකම කජරයජලය - හතවනලල
I  පනතයය. ඒ. සනතජ0241321,829

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හතවනලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදකමදප
II  පනතයඑල.ඒ.ඩ කමජර0373411,830
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

01

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයප. ඩ. ට. අපපහජම0028291,831

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ශ ලතකජ දපකලසස දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 01
II  පනතයප.ඒ.බ. හරනදජන0079061,832

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය - දකකළඹ 08
I  පනතයඒන.ඒම. නනදදසන0100991,833

ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය-දකකළඹ 08

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඩ. ස. අය. ට. කලසර0253531,834

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයවය.එම.දජ.ජ යජපජ0100391,835

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
I  පනතයඑච. ජ.දජ. දපදරරජ0132351,836

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑල.ජ. කජනත0253701,837

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑච.ඒ.ස පනජනද0359991,838

ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

10

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
I  පනතයඩ.ප. දදකලමලල0038351,839
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඩ.ය. ජයවරධන0167241,840

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයදක. ඒ. ජ. ස. දකකසසතජ0045241,841

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
II  පනතයට.බ ජයවරධන0256131,842

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයඒ.ඩ. පදමසල0463511,843

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයය.ප.දක. දපදරරජ0053711,844

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයය. එසස. අතතනජයක0138371,845

වනජව සතරකෂණ 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
II  පනතයදක.ඒ.ඩ.එසස. චනදසර0312061,846

ජජතක බදධමය දදපල කජරයජලය-දකකළඹ 

10

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයප.දක.එම. පතරතන0110551,847

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ජජතක බදධමය දදපල කජරයජලය - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඒ.බ.ඩබලව. අදබසනදර0140141,848
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයට. ඩ. ඒ. ජ. නයනනනදන0362491,849

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
I  පනතයඑසස.ඒ.ප.අය. දපදරරජ0373161,850

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
III  පනතයඑච.එසස.එසස. සලවජ0386911,851

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල මජ/නජවල ශ නජග වදතජලය - මජතදල
III  පනතයඵම.ජ.ට දසනවරතන0196731,852

මජ/නජවල ශ නජග වදතජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
III  පනතයඑච. එම. ඉනදජමනණදක0333531,853

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
I  පනතයඑච.එම. නනදසල0282321,854

වදලබල හජ බලශකත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයආර. ඒ. ඩ. ආර. පෂසප කමජර0349671,855

දවරළ සතරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය කරමජනත ශජලජව - දකකදලකනනජව
I  පනතයඩ.ඩ. වකමජරචච0174781,856

රජදය කරමජනත ශජලජව-දකකදලකනනජව දවරළ සතරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඩ. එන. දජ. කරපපආරචච0301901,857
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 කසසතයජන කටයත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 08
III  පනතයඒ. එම. එසස. ස. කමජර0103291,858

ජනමජධත හජ පවමතත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

05

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයආර.ප.ප ජයනත0189531,859

කසසතයජන කටයත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 08

ජනමජධත හජ පවමතත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 05
III  පනතයඑම. එසස. ප. පනජනද0353411,860

දවරළ සතරකෂණ 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයඑච.එම. පදමජ කමජර0054951,861

පදගලයන ලයජපදතච කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

දවරළ සතරකෂණ දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඑන.අය. දමයනත0352721,862

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පලදලදපකල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
II  පනතයඊ.ඒ.එම.ස.එන.දක. ඇලදහපන0064051,863

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

පලදලදපකල
II  පනතයඑල.ජ.ස. පයදරෂණ0172361,864

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයඒ.එම.ඩ. දහපරත0149001,865

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-කරණණගල

දසසතක කමකර කජරයජලය - කරණණගල
I  පනතයඑම.එම.ඒ. දපකඩමනණදක0184581,866
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-කරණණගල

කරණණගල ශකෂණ දරමහල - කරණණගල
II  පනතයඑච.එම.එසස.දක දහපරත0212731,867

දසසතක කමකර කජරයජලය-කරණණගල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

කරණණගල
II  පනතයබ.එම.එසස.ප කමජර0364551,868

කරණණගල ශකෂණ දරමහල-කරණණගල දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
I  පනතයඑම.ඒ.එම. බණඩජරමනණදක0485961,869

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ඉබබජගමව දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඩබලව.ඩබලව.අය. මලකජනත0099981,870

මනතවරණ කජරයජලය-කරණණගල පජදදශය දලකම කජරයජලය - ඉබබජගමව
II  පනතයදක.ඒ.එම. වදජදසපන0206531,871

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කරණණගල මනතවරණ කජරයජලය - කරණණගල
II  පනතයඑම.ව.ජ.ඩබ.දක. බණඩජර0222921,872

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 පරසර අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑන.එම.ස. දරකෂජන0026121,873

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඩ.එම.ජ.ඒ.එම. දජරදපකකණ0247531,874

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
III  පනතයඒ.එම.එන. කමජර0301961,875

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයජ. ඒ. අය. එච. ගණදසපකර0326471,876
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පරසර අමජතතජතශය-බතතරමලල සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඅය.එම.එසස කජනත0381621,877

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බදලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - පසසසර
III  පනතයදක.එම.ස.එන. කමජර0059461,878

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පසසසර පජදදශය දලකම කජරයජලය - බදලල
II  පනතයට.එන.ට. පරසස0229241,879

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

මහනවර
II  පනතයඑසස.එන.දක. අලදදනය0054801,880

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-මහනවර

මහදරමහල - මහනවර
II  පනතයඒ.ජ. මතගලකජ0131231,881

මහදරමහල-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයඑච.එම.එසස.ඩ. කමජර0543311,882

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මගමව පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයඑච. ඒ. එසස. එන. චනදලතජ0083301,883

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මගමව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මගමව
III  පනතයඩබ. ප. ස. නදශජන0113201,884

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
III  පනතයස. ඇනඩඩ0132441,885
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයස.ප.ඩබ. වගජචච0173451,886

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මගමව ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මගමව
II  පනතයදක.ට.එසස. දපදරරජ0196471,887

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයදක.ඩබ.එම.ජ.ජ.ඒ.එසස.දක. 

ගමදගදර
0355371,888

ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - මගමව
I  පනතයඊ.ඒ.එම. ජයසතහ0412931,889

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කලයජපටය 

නනදගනහර

දපකලසස අධකජර කජරයජලය - කලයජපටය 

නනදගනහර
II  පනතයඑසස.ආර. ජයදසපකර0113331,890

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-කලයජපටය 

නනදගනහර

පජදදශය දලකම කජරයජලය - කලයජපටය 

නනදගනහර
II  පනතයආර.ඒ.එම.ට. රතදදන0294621,891

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තතගලල කජරමක වදහල - දබලඅතත
II  පනතයදක. ඒ. දයජවත0182381,892

කජරමක වදහල-දබලඅතත පජදදශය දලකම කජරයජලය - තතගලල
II  පනතයඑච.ට.ජ. සතජවන0309321,893

පජදදශය දලකම කජරයජලය-හබරජදව දසසතක දලකම කජරයජලය - කළතර
II  පනතයඑච.ව.ට.ඩ. ගණසතහ0056611,894
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මජතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - වනලගම
I  පනතය දජ. ප .එසස. නනදන0096211,895

දසසතක දලකම කජරයජලය-කළතර පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජනදර
II  පනතයප.එච. බනදදහපවජ0102311,896

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජනදර කජරමක වදතජලය - රතමලජන
I  පනතයදක.දක. චමපකජ0206101,897

කමකර හජ කමකර සබඳතජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මජතර
II  පනතයට.ඩබ. සමරදසපකර0234751,898

කජරමක වදතජලය-රතමලජන කමකර හජ කමකර සබඳතජ අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 05
III  පනතයඩබ. එච. ය. එම. දහපවජපතරන0327171,899

පජදදශය දලකම කජරයජලය-වනලගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - හබරජදව
II  පනතයදක.දක.ඩබ. කජනත0391251,900

ගම/ගලහටයජව ම.ම.වදතජලය-ගමපහ කමකර වනශස චය සභජව(අතක 31) - 

වතතල
III  පනතයඑල.ආර.එම.අය.එල. 

කරණජරතන
0225631,901

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගමපහ ගම/ගලහටයජව ම.ම.වදතජලය - ගමපහ
I  පනතයඩබ.එසස පදමජ0324391,902

කමකර වනශස චය සභජව(අතක 31)-වතතල දසසතක දලකම කජරයජලය - ගමපහ
III  පනතයආර.ඒ.ඹ.බ. රණසතහ0335921,903

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දබසදධ කටයත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑච.ප.ඒ.ප. පනත0125101,904
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දබසදධ කටයත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයදක. ස. ඩ. ආදබව0241881,905

ධවර හජ ජලජ සමපත 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ළමජ සතවරධන හජ කජනතජ කටයත 

අමජතතජතශය - නදගදගකඩ
I  පනතයය. ස. දජ. පනජනද0241851,906

ළමජ සතවරධන හජ කජනතජ කටයත 

අමජතතජතශය-නදගදගකඩ

ධවර හජ ජලජ සමපත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඩ. ජ. නලෂජ0325451,907

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
III  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ආර. දපදරරජ0071841,908

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයඩබ.ජ.බ. වරජදගකඩ0204361,909

ජජතක දකසතකජගජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන අමජතතජතශය - 

නජවල
II  පනතයඩ.එසස.දක.ඩබ. කනනනගර0103491,910

ජලසමපජදන හජ ජලජපවහන 

අමජතතජතශය-නජවල

ජජතක දකසතකජගජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයඑම.ආර. ජයදසපකර0132001,911

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දතදකකටව ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

මගමව
II  පනතයබ.එම.එසස. සභජෂණ0232901,912

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-මගමව

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දතදකකටව
III  පනතයඑන. ඒ. ප. ලජලන0307591,913
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-තඹරගසසයජය රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයඑච. එල. ට. කමදන0103151,914

ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය-දකකළඹ 01 පජදදශය දලකම කජරයජලය - තඹරගසසයජය
II  පනතයඑල.ට.ඩ. ලයනආරචච0296421,915

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

ඉඩම දරජසසටජර කජරයජලය - දකකළඹ 01
III  පනතයඅය. සවඳරතන0311111,916

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනළණය ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑච.ජ.අය. ජයජනජ0037501,917

2013/01/10 දන සට 

කයජතමකය

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
II  පනතයදක. තදරයරතනරජජජ0066981,918

2013/01/10 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනළණය
III  පනතයඑම.එම.එන. සසවරණලතජ0153731,919

2013/01/10 දන සට 

කයජතමකය

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ගමපහ පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයඩබ.දක.දජ.එසස. වනනආරචච0169451,920

2013/01/10 දන සට 

කයජතමකය

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයඑච.ඩ.දක. කමජර0181411,921

2013/01/10 දන සට 

කයජතමකය

කජරමක අධතජපන හජ පහණ කරදම 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජගම ශකෂණ දරමහල - රජගම
II  පනතයඩ.ජ.එසස.ස පනජනද0329151,922

රජගම ශකෂණ දරමහල-රජගම ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගමපහ
II  පනතයඒ. ශයජණ0405331,923
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගමපහ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - ගමපහ
I  පනතයආර.ඒ.ට.අය.එසස. රතනජයක0469771,924

ආයරදවද දදපජරතදමනතව-මහරගම අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඑම.ඩ.ප. රවන කමජර0047921,925

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 10
II  පනතයආර.දක.එසස.දක. රතනජයක0228481,926

ධවර හජ ජලජ සමපත අමජතතජතශය-දකකළඹ 

10

ආයරදවද දදපජරතදමනතව - මහරගම
III  පනතයබ. එසස. ප. පරසස0348271,927

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය, - දකකළඹ 07
III  පනතයජ.එම.ඩ. තරතගකජ0087641,928

බදධ ශජසන හජ ආගමක කටයත 

අමජතතජතශය,-දකකළඹ 07

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඑසස.දක ෆරඩනනඩ0357031,929

මධතම දලඛනජගජරය-මජලගජවතත-දකකළඹ 

10

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඑන.ඒ.එන.අය. නශසශතක0043201,930

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 මධතම දලඛනජගජරය-මජලගජවතත - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඩ. එසස. ඩ. හරෂණ0106591,931

පජදදශය දලකම කජරයජලය-කනළණය දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයආර.බ.දක ජයදසපන0066671,932
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
II  පනතයදක.එසස.එසස.දජ.එල පනජනද0282791,933

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 පජදදශය දලකම කජරයජලය - කනළණය
II  පනතයඒ.එම.ආර. ලකමජල0359011,934

මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
I  පනතයඩබ. ඩබ. ප. පනජනද0063021,935

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 මහජභජරකජර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

07
II  පනතයට. මහදදව0223481,936

සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බයගම
I  පනතයදක.ඒ.ඩ.ඩබ. පදමලතජ0117121,937

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහර දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
II  පනතයජ.එසස. පයතගන0136841,938

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 සමමදධ දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයඑම.එම. නහජල0336391,939

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බයගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහර
II  පනතයඑච.ආර. රණතතග0358321,940

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දකකළඹ 12 ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය - දකකළඹ 

10
II  පනතයජ.එල.අය. ගණවරධන0253811,941
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවජහන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 පජදදශය දලකම කජරයජලය - දකකළඹ 12
III  පනතයදක. එන. එම. දපදරරජ0327791,942

ආරථක සතවරධන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 පවජහන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයප. ජ. ප. පයදරශන0385231,943

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-පතතලම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - බතගරය
II  පනතයඑල.ඒ කරණජනනද0138521,944

පජදදශය දලකම කජරයජලය-බතගරය පජදදශය දලකම කජරයජලය - පනනල
II  පනතයඑච.ඒ.එම.ස. දමයනත මය0180581,945

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පනනල දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

පතතලම
II  පනතයදජ.අය.එන. පයතගන0398471,946

පජදදශය දලකම කජරයජලය-පජජපටය කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
III  පනතයඑච.එම.එසස.දක. දහපරත0052131,947

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - පජජපටය
I  පනතයප.ජ.ඩ.එසස.ඒ සමරසතහ0233391,948

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය පජදදශය දලකම කජරයජලය - උඩපළජත
II  පනතයය.දක. අදබ දකමන0243521,949

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උඩපළජත කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
II  පනතයදජ.ජ.ස. වරදසපකර0374491,950
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 නතපත දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 12
II  පනතයඑසස.ඩ.ඩ.එම. බණඩජරනජයක0138781,951

නතපත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 12 දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයඑච.ඩ.දක.ස. දසපනජරතන0356031,952

දසසතක දලකම කජරයජලය-ගමපහ රජගම ශකෂණ දරමහල - රජගම
I  පනතයදක.අය.ප. දපදරරජ0043631,953

ගමපහ දසසතක මනතවරණ 

කජරයජලය-ගමපහ

දසසතක දලකම කජරයජලය - ගමපහ
II  පනතයඩ.ඒ.දජ.එසස. රණතතග0337001,954

රජගම ශකෂණ දරමහල-රජගම ගමපහ දසසතක මනතවරණ කජරයජලය - 

ගමපහ
II  පනතයආර.ඒ.ප.ස. රතනජයක0544501,955

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වවදත තජකෂණ හජ සනපයම අතශය - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඊ.ප. දහටටආරචච0028721,956

වවදත තජකෂණ හජ සනපයම 

අතශය-දකකළඹ 10

සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඒ.දජ. වදරමෂණ0543141,957

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දහමමජගම

දදශය වවදත කම පළබඳ ජජතක 

ආයතනය - මහරගම
II  පනතයඑම.ආර ශජරලන0245611,958

දදශය වවදත කම පළබඳ ජජතක 

ආයතනය-මහරගම

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දහමමජගම
II  පනතයඑසස.ඩ. නවරතන0326971,959
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වජරමජරග ඉතජදනර 

කජරයජලය-කණඩසජදල

පජදදශය දලකම කජරයජලය - උඩදමබර
III  පනතයආර.එම.ය.ජ. සලවත කමජරහජම0106041,960

පජදදශය දලකම කජරයජලය-උඩදමබර වජරමජරග ඉතජදනර කජරයජලය - 

කණඩසජදල
II  පනතයආර.එම.ඩ.එසස. රතනජයක0328611,961

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයදක.එම.එසස. චතරජන0094931,962

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදජ.ඒ.ඩබලව.ආර. ජයදකකඩ0352681,963

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආණඩදව රස පරකෂක දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයඑන.එන.ඊ. දලකකගමදග0026801,964

ආණඩදව රස පරකෂක 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඩබලව.ජ. වදජදසපකර0348431,965

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 දගකඩනනගල  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයආර.ඒ.ඩ.ව. නනදන0026521,966

දගකඩනනගල 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයදක.ප.ස.එම. කජරයවසම0077251,967

ආපදජ කළමනජකරණ අමජතතජතශය-දකකළඹ 

07

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
III  පනතයඑසස.ඒ.ස.ආර. සමරතතග0304681,968
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආපදජ කළමනජකරණ අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 07
II  පනතයආර.එන. වකමසතහ0321821,969

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවරඑළය දසජ වන නළධජර කජරයජලය - නවරඑළය
II  පනතයබ.ප. මදනදකකටව0116621,970

දසජ වන නළධජර කජරයජලය-නවරඑළය පජදදශය දලකම කජරයජලය - නවරඑළය
II  පනතයට.එම.ඒ. ශතජමල0213231,971

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර අනරජධපර මහදරමහල - අනරජධපර
I  පනතයඑම.ඒ.ප.දක. මජරසතහ.0366821,972

අනරජධපර මහදරමහල-අනරජධපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
III  පනතයස.එසස. දයජනනද0446291,973

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර අනරජධපර මහදරමහල - අනරජධපර
III  පනතයඑච.බ.එල. ජජනක0197121,974

අනරජධපර මහදරමහල-අනරජධපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
I  පනතයඩබලව.එම.එච. ජයතලක0444201,975

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දපදර තඩව

දසසතක ධවර කජරයජලය - මලතව
III  පනතයඒ. සබමනයම0168061,976

දසසතක ධවර කජරයජලය-මලතව ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දපදර තඩව
III  පනතයට. තයජලන0323311,977
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කජරයජලය-අනරජධපර

ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  කජරයජලය - 

අනරජධපර
II  පනතයඑන.එම පතරණ0217671,978

ඉඩම  හජ දසසතක දරජසසටජර  

කජරයජලය-අනරජධපර

දගකවජන සතවරධන දසසතක කජරයජලය - 

අනරජධපර
III  පනතයඑසස. දවරදගකඩ0328191,979

කමෂකරම දදපජරතදමනතව-දපරජදදණය මහදරමහල - මහනවර
II  පනතයඑසස.එම.ප.දක සමරදකමන0221671,980

මහදරමහල-මහනවර කමෂකරම දදපජරතදමනතව - දපරජදදණය
I  පනතයට.එච. ශජනතකමජර0482851,981

සතසසකමතක කටයත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
III  පනතයට.ප.ජ.ඩ. දමයනත0307031,982

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම සතසසකමතක කටයත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ව.ජ. ආරයවත0544941,983

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය)-දකකළඹ 10

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල - දකකළඹ 10
II  පනතයඑච.එම. කමජරසතහ0412021,984

ශ ලතකජ ජජතක දරමහල-දකකළඹ 10 ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
I  පනතයඒ. පනලපට0464941,985

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛත දදපජරතදමනතව (වවදත සනපයම 

අතශය) - දකකළඹ 10
II  පනතයඩබ.ජ.ට. රවන0505881,986
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නජඋල මජ/නජවල ශ නජග වදතජලය - මජතදල
I  පනතයජ.අය. දපදරරජ0031691,987

මජ/නජවල ශ නජග වදතජලය-මජතදල පජදදශය දලකම කජරයජලය - නජඋල
II  පනතයබ.එම.එන.දක. බසසනජයක0105921,988

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-ගලකසසස

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දදහවල
II  පනතයබ.ඩබ.එන.අය. බජලසරය0032321,989

ආගමන හජ වගමන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

දජතෂසඨ දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

ගලකසසස
II  පනතයඑම.ප.ඒ. බදධකජ0060421,990

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දදහවල පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහරගම
II  පනතයප.ජ.ප.එම. දපපමරතන0082401,991

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහරගම ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
I  පනතයආර.එම.ඒ. අධකජර0257721,992

දගකවජන සතවරධන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

ආගමන හජ වගමන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයබ.එන.එසස.ට. බලතසතහල0397061,993

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම දගකවජන සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
II  පනතයආර.ඩ.වය. පයදරශන0404591,994

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දබනදතකට දසසතක දලකම කජරයජලය - කළතර
II  පනතයඩබ.ජ.එසස. චනදකජ0096841,995

සහකජර දපකලසස අධකජර 

කජරයජලය-දහකරණ

පජදදශය දලකම කජරයජලය - දබනදතකට
II  පනතයදක.එම.ට. ශතජමනත0347691,996
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නම පනතය වරතමවන සසසවව සසථවනය නව සසසවව සසථවනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක දලකම කජරයජලය-කළතර කලතර මහදරමහල - කළතර
II  පනතයඑසස.ඩ.දජ. ඇනටනකජ0417691,997

කලතර මහදරමහල-කළතර සහකජර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - 

දහකරණ
II  පනතයඑන. පරදමශසවර0543441,998

වශජම වනටප දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 බණඩජරනජයක වදතජලය - ගමපහ
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ට. දසජනජයක0182111,999

බණඩජරනජයක වදතජලය-ගමපහ අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඊ.ප.ආර.එසස. පතරණ0339692,000

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල වශජම වනටප දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 

10
II  පනතයඑන.ඒ.ඒ.ඩ. මජදනල0417272,001

මධතම - ඌව කලජප වන සතරකෂක 

කජරයජලය-නවරඑළය

නදයමජත කමෂකරම අධතකෂ කජරයජලය - 

නවරඑළය
III  පනතයඩ.ජ.ස.එන. ගණදසපකර0057542,002

නදයමජත කමෂකරම අධතකෂ 

කජරයජලය-නවරඑළය

මධතම - ඌව කලජප වන සතරකෂක 

කජරයජලය - නවරඑළය
II  පනතයඒ.ඒ.එච. ශමත0180832,003

නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස 

කජරයජලය-මහයතගනය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහයතගනය
II  පනතයඑසස.එම. මදයනදසප0116482,004

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහයතගනය නදයමජත ඉඩම දකකමසජරසස කජරයජලය - 

මහයතගනය
III  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ. දහපරත0372672,005
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

වගණකජධපත 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපජරතදමනතව - මහරගම
I  පනතයස. දජ. නජනජයකකජර0125872,006

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

ටදපකල යධ හමදජ කදවර - දකකළඹ 10
II  පනතයය.ඒ.එසස. නනදන0251062,007

ටදපකල යධ හමදජ කදවර-දකකළඹ 10 වගණකජධපත දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
III  පනතයඒ.ඒ.ප සභජෂණ0337952,008

ආයරදවද දදපජරතදමනතව-මහරගම ජජතක පළකජයතනය - මහරගම
I  පනතයජ.ආර කලසතහ0484312,009

ජජතක පළකජයතනය-මහරගම මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
III  පනතයඑසස.එසස.එච.එම.ඩබලය.දක. 

දසදනවරතන
0542782,010

ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය-දකකළඹ 08

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඑම.එච. පලලයදගකඩදග0108702,011

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
I  පනතයදක.ජ.ස.ජ. පදමකමජර0192052,012

ඉඩම දකකමසජරසස ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07

සමජගම දරජසසටජර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
III  පනතයඒ.එම.එසස. ආරයතලක0330182,013

සමජගම දරජසසටජර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10

ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය - දකකළඹ 08
III  පනතයඑසස.දක.එන. සඳමජල0351092,014

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 07

කණගලල මහදරමහල - කණගලල
III  පනතයඑන.එසස.එන. පනජනද0054332,015
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පජදදශය දලකම කජරයජලය-අලවව ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

ගමපහ
II  පනතයඑසස.එම.ඩබ.ඒ.ය.ඒ. සභවකම0234232,016

දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

10

රජජත පරපජලන හජ සසවදදශ කටයත 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 07
III  පනතයආර.දක.එසස.එච. ලකමණ0298672,017

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-ගමපහ

පනරතතජපන දරමහල - රජගම
III  පනතයදක.ඒ.ඒසස.ඩ. කමජර0306832,018

කණගලල මහදරමහල-කණගලල පජදදශය දලකම කජරයජලය - අලවව
I  පනතයජ.ජ.එම.දක. දපපමරතන0404122,019

පනරතතජපන දරමහල-රජගම දපෂකරමජනත දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 10
II  පනතයඑල.දජ.ප. සලවජ0405702,020

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය - දකකළඹ 08
III  පනතයදක. ජ. ප. පදමණ0335842,021

ගජම සතවරධන අභතජස හජ පරදයෂණ 

ආයතනය-දකකළඹ 08

අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයවය. ඩ. එන. මදෂකජ0339012,022

පවජහන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 දමමටර රථ පවජහන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
I  පනතයප.එම. දපදරරජ0046252,023

පරජවදතජ දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 07 පවජහන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයඑන.එන. දමනඩසස0071612,024

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය-බතතරමලල

සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයඒ. වකමරතන0198772,025
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 

07

ඉදකරම, ඉතජදනර දසපවජ, නවජස හජ දපකද 

පහසකම අමජතතජතශය - බතතරමලල
II  පනතයදක.ඒ.එන. පයරතන0204292,026

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 පරජවදතජ දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 07
II  පනතයඩබ.එම. අයරජතගන0250472,027

දමමටර රථ පවජහන 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

කඩජ සතවරධන දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 07
III  පනතයආර.එල.ඒ.එන.අය. සලවජ0338012,028

සමජජ දසපවජ අමජතතජතශය-බතතරමලල කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයඑසස. ශදරමම0355202,029

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

කමකර හජ කමකර සබඳතජ අමජතතජතශය 

- දකකළඹ 05
II  පනතයඩබලව.දක.ස දහපමජල0086232,030

කමකර හජ කමකර සබඳතජ 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 05

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඑම.ඒ. දක. ජයසමන0255642,031

කරජපටය ශකෂණ දරමහල-ගජලල ජජතක දසසඛත වදතජයතනය - කළතර
II  පනතයඑන.ඩබ.ආර. දයජන0413332,032

දකණ දකකළඹ ශකෂණ 

දරමහල-කළදබමවල

කරජපටය ශකෂණ දරමහල - ගජලල
III  පනතයඒ.ජ. රතනසතහ0474652,033

ජජතක දසසඛත වදතජයතනය-කළතර දකණ දකකළඹ ශකෂණ දරමහල - 

කළදබමවල
II  පනතයප.ව. අජනත0505952,034
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

ශ ලතකජ මනනදදමර 

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජජතක දසසඛත වදතජයතනය - කළතර
III  පනතයඑන.එම. දහටටආරචච0226842,035

දකණ දකකළඹ ශකෂණ 

දරමහල-කළදබමවල

ශ ලතකජ මනනදදමර දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 05
II  පනතයදක.ඒ. වරසතහ0412842,036

ජජතක දසසඛත වදතජයතනය-කළතර දකණ දකකළඹ ශකෂණ දරමහල - 

කළදබමවල
I  පනතයඑම. දපශකජ නලමණ කමජර0513182,037

පතතලම දසසතක මනතවරණ 

කජරයජලය-පතතලම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

නවගතදතගම
III  පනතයඩ.එම.ය. චනදලතජ0045402,038

වභජග දදපජරතදමනතව-බතතරමලල දපකලසස  මලසසථජනය - දකකළඹ 01
I  පනතයජ.බ.ඊ.එම.එන. ඒකනජයක0067972,039

පජදදශය දලකම කජරයජලය-ආනමඩව නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය - 

පතතලම
II  පනතයඒ.එච.එම.ඩබලව. පෂසපකමජර0129512,040

දපකලසස  මලසසථජනය-දකකළඹ 01 පතතලම දසසතක මනතවරණ කජරයජලය - 

පතතලම
III  පනතයඑම.එම.ඩ.එල. මජනනදපරම0226012,041

පජදදශය දලකම කජරයජලය-නවගතදතගම පජදදශය දලකම කජරයජලය - ආනමඩව
II  පනතයආර.එච.එම.එසස. නයනජ කමජර0246612,042

නදයමජත දපකලසසපත කජරයජලය-පතතලම වභජග දදපජරතදමනතව - බතතරමලල
III  පනතයඒ.එම.ඒ.දක. අතතනජයක0371572,043

පජදදශය දලකම කජරයජලය-දසවනගල මහදමමදර  මහ දරමහල - ගජලල
II  පනතයඑච.ආර.එම.එසස. ආරයරතන0043672,044
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

කජරමක වදහල-ඇඹලපටය පජදදශය දලකම කජරයජලය - දසවනගල
II  පනතයප.එන. ගණදසපකර0056012,045

මදල හජ කමසමපජදන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 01

දගකඩනනගල  දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
I  පනතයදක.ඩ.ඒ.ඊ.ප.ඩ.ඩබ. චජනදන0255382,046

රහණ ජජතක අධතජපන 

වදතජපඨය-අකමමන

මදල හජ කමසමපජදන අමජතතජතශය - 

දකකළඹ 01
I  පනතයඩ.ජ. එදරසරය0340252,047

දගකඩනනගල 

 දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

කජරමක වදහල - ඇඹලපටය
III  පනතයඑච.දක.දජ. දදවකජ0385442,048

මහදමමදර  මහ දරමහල-ගජලල රහණ ජජතක අධතජපන වදතජපඨය - 

අකමමන
I  පනතයඑන.වය.ආර. නයනලතජ0488462,049

කමකර වනද දකකමසජරසස 

කජරයජලය-දකකළඹ 02

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර කජරයජලය - 

දහමමජගම
II  පනතය එම.ඒ.ඩ. පයදරශන0110502,050

ඉඩම හජ දසසතක දරජසසටජර 

කජරයජලය-දහමමජගම

පජදදශය දලකම කජරයජලය - මහරගම
II  පනතයඅය.ස. ජයවකම0170602,051

අධතජපන අමජතතජතශය-බතතරමලල කමකර වනද දකකමසජරසස කජරයජලය - 

දකකළඹ 02
III  පනතයඩබ.වය.අය දබකදතජ0289042,052

පජදදශය දලකම කජරයජලය-මහරගම අධතජපන අමජතතජතශය - බතතරමලල
III  පනතයඊ.එන. මමනදග0329572,053

දමරය දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 10 ආහජර දකකමසජරසස  දදපජරතදමනතව - 

දකකළඹ 02
I  පනතයදක.එල.ආර. ජයනත කමජර0237572,054
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

බණඩජරනජයක වදතජලය-ගමපහ දමරය දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 10
III  පනතයස. ලයනජආරචච0285132,055

ආහජර දකකමසජරසස  

දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 02

බණඩජරනජයක වදතජලය - ගමපහ
I  පනතයආර.ප.ප.එම. පතරණ0335042,056

දපකලසස අධකජර කජරයජලය-අනරජධපර අනරජධපර මහදරමහල - අනරජධපර
II  පනතයඑම.ඩබලව. සගත ජජනක0197092,057

අනරජධපර මහදරමහල-අනරජධපර දපකලසස අධකජර කජරයජලය - අනරජධපර
I  පනතයආර. නලනකරත0488632,058

කමකර දදපජරතදමනතව-දකකළඹ 05 ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
I  පනතයඅය.එසස ලයනදග0020332,059

ධවර හජ ජලජ සමපත සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 10

කමකර දදපජරතදමනතව - දකකළඹ 05
III  පනතයදජ.එම දලරකෂකජ0080702,060

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය-දකකළඹ 03

මහජන දසසඛත පශ වවදත දසපවජ 

කජරයජලය - නජරජදහනපට
III  පනතයආර.ය.දජ.දක. දෆකනදසපකජ0208672,061

මහජන දසසඛත පශ වවදත දසපවජ 

කජරයජලය-නජරජදහනපට

රජජත ආරකෂක හජ නජගරක සතවරධන 

අමජතතජතශය - දකකළඹ 03
I  පනතයදක.ජ.ඩ. පරසස0444232,062

දරජසසටජර ජනරජල 

දදපජරතදමනතව-බතතරමලල

පවජහන අමජතතජතශය - දකකළඹ 10
III  පනතයදජ.ජ.ඒ. පයනත0054902,063
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රවජජ කළමනවකරණ සහකවර සසසවය

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

පවජහන අමජතතජතශය-දකකළඹ 10 දරජසසටජර ජනරජල දදපජරතදමනතව - 

බතතරමලල
II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.බ දසපනජධර0210682,064

පජදදශය දලකම 

කජරයජලය-දකකදබයගදන

බජ සහතක කරදම පජදදශය කජරයජලය - 

නකවනරටය
II  පනතයබ. එම. එසස. ආර. දසනජයක0211422,065

බජ සහතක කරදම පජදදශය 

කජරයජලය-නකවනරටය

පජදදශය දලකම කජරයජලය - 

දකකදබයගදන
I  පනතයදක.එම.ට.බ. කරණජනජයක0512512,066
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