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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

1

036912

ඒ එල සමන කමකර

වකශසෂ කශසණය

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය - කදලකඳ නකගකගකඩ

2

042988

ඩබ කක නහකල

I පනතය

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය කදලකඳ-නකගකගකඩ

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

3

005072

එම ජ එන රතනකයක

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

4

017629

එච එල එසස කමකර

I පනතය

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

5

049027

අය.ප. වකමසලහ

වකශසෂ කශසණය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම කකකමසකරසස ජනරකල
කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

6

015585

ඩ එම ඩබ ආර මෆණකක

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-බදලල

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය බදලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

7

047929

බ ජ කක බණඩකර

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-බදලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - බදලල

8

006444

එච එම චනදදකස

වකශසෂ කශසණය

ආරකෂක අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

9

016924

ඩ.ඒ.ඩබ. කපසමලකල

I පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

ඉඩම සහ පකරලකමනත පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය - බතතරමලල

10

071289

ඩබ එම අය එම වකජසනදර

III පනතය

ඉඩම සහ පකරලකමනත පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආරකෂක අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

11

016752

ඩබ ඒ සනත උපකල වලකපකල

වකශසෂ කශසණය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

12

050694

ඩ.ඒ. ජයකකකඩ

III පනතය

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

13

068932

කක.ස සරලකල

III පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

14

015460

ඵසස.ජ.ජ වකමසලහ

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකගලල

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කකරයකලය - මහනවර

15

041908

ය එල ප ඩබ බණඩකර

III පනතය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කකරයකලය-මහනවර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කකගලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

16

013889

කක. මදයලගන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය (නගර හක
කඩවත සතර)-තකණකමලය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනනයක

17

023923

ඒ.ජ. මහරෆස

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනනයක

පකකදශය කලකම කකරයකලය (නගර හක
කඩවත සතර) - තකණකමලය

18

014129

ප.කක.ජ වසනත කමකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වෆලකනද

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තමනකඩව

19

044738

ඩබ ඒ සසර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තමනකඩව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වෆලකනද

20

026988

එෆස ඒ කපකරරක

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
02

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ජකඇල

21

048721

එන එන ට පනකනද

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ජකඇල

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 02

22

001924

ජ.ඒ.කක. රතනපය

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

23

027744

ඒ.එල. කපකරරක

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය බතතරමලල

24

039851

ඩබ ඩ ප පසනන කමකර

I පනතය

මහවෆල සලවරධන හක පරසර
අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

25

022448

කක ඒ ජයතලක

වකශසෂ කශසණය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මගමව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකතතනඩය

26

057395

ආර.එම.එසස. කසසසර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකතතනඩය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මගමව

27

028355

එසස කක ගණතලග

I පනතය

කමකර කකරයකලය-කහවතත

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය කකරයකලය රතනපර

28

046994

ඊ.ජ.ස. නකරමෂන

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය
කකරයකලය-රතනපර

කමකර කකරයකලය - කහවතත

29

005936

කජ ජ ඒ ආර කපසමවරධන

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - යටවතත

30

026621

ඒසස කෙසලවරකජක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-යටවතත

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතකල

31

017342

ඩබ එම ඒ චනදන

වකශසෂ කශසණය

ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව

32

049946

ඒ කක කරණකනකයක

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව

33

041412

ඒ එල ආර අකබකකමන

I පනතය

මකතර දකෂණ වකරමකරග පධකන ඉලජකනර
කකරයකලය-මකතර

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

සසථකන මකරව 2020.02.02
දන සට කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

34

075344

ඩබ ප එල ස වකජවර

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-මකතර

මකතර දකෂණ වකරමකරග පධකන ඉලජකනර
කකරයකලය - මකතර

සසථකන මකරව 2020.02.02
දන සට කයකතමක කව.

35

006819

ආර කක හනගරට

I පනතය

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
07

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

36

034952

ජ ඒම ඩබ ස බෆසසතයනසස

වකශසෂ කශසණය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

37

012492

කක.එම.කක.ඒ. අකබරතන

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වරඹකගදර

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය කකරයකලය කරණකගල

38

012862

ඵල ඵච ඵම කක බ කහසරත

II පනතය

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය
කකරයකලය-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වරඹකගදර

39

013080

ට ඵච ප ධරමතලක

I පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-බදලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව

40

036882

ජ එච කක කසසනකරතන

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-බදලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය කසකරණකකතකට

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව

41

047730

ආර.එම නශකනත

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කසකරණකකතකට

දසසතක කමකර කකරයකලය - බදලල

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව

42

023564

එල.ඩබ.එච කහසමනකත

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගකලල කඩවත
සතර

දසසතක කමකර කකරයකලය - ගකලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

43

037680

කක එසස ස ජයසනදර

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-ගකලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගකලල
කඩවත සතර

44

026075

එච.ආර. කපකරරක

I පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජකතක සතකවමදතකන කදපකරතකමනතව මහරගම

45

035359

එම එසස කක කපකරරක

III පනතය

ජකතක සතකවමදතකන
කදපකරතකමනතව-මහරගම

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

46

012660

ඩ එම වනදසර කසනරත

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලකගල

දසක වන නළධකර කකරයකලය කපකකළකනනරව

47

040528

ඩබ එම ආර කක වරකසසකර

II පනතය

දසක වන නළධකර
කකරයකලය-කපකකළකනනරව

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කපකකළකනනරව

48

059139

ආර.ඩ.එම. සමරසලහ

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කපකකළකනනරව

පකකදශය කලකම කකරයකලය කදහඅතතකණඩය

49

061315

ඩබ.ඩබ.එම.එසස.ප.කජ. වකමසලහ

III පනතය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-කදහඅතතකණඩය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලකගල

50

016643

ඵම.ජ කපසමදකස

II පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-හෆටන

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 10) - හෆටන

51

025984

එසස. කලමගනකදන

I පනතය

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 10)-හෆටන

දසසතක කමකර කකරයකලය - හෆටන

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

52

015138

එච.එන.ඩබ. කපකරරක

I පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

53

041173

එච බ සදත ඉනදක

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 02

54

052543

ප.එච.ඩ පයලකර

II පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
02

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

55

027761

ඒ කජ කක පලලල

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලකවත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහවෆව

56

033176

ඩබ එන ප ගණතලක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කවනනපපව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලකවත

57

052728

එච.බ.ආර.කක. හනටගල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහවෆව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කවනනපපව

58

024108

ට මතපකලසලහම

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මඩකලපව

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මඩකලපව

59

028545

කජ ජයකමකර

II පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මඩකලපව

දසසතක කලකම කකරයකලය - මඩකලපව

60

012735

එච කක කපකරරක

I පනතය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

61

037241

එසස.ඒ.එන. ශකනත

I පනතය

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
07

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

62

037246

එසස.ප. සසටවන

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදහවල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

63

045340

එම ස ස පනකනද

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදහවල

64

029421

ඩබ ඩ කපසමතලක

I පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-කකගලල

දසසතක කමකර කකරයකලය - කකගලල

65

050704

ඒ.ප. ජයතලක

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කකගලල

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය කකගලල

66

018690

කක එම සගණපකල

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකකලකනන

කමකර කකරයලය - ඇඹලපටය

67

047870

ඒසස.ඒච කලරතන

I පනතය

කමකර කකරයලය-ඇඹලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය කකකකලකනන

68

015365

ඵස ඵම ය චනදකක

I පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-පකනදර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පකනදර

69

052851

කක ඒ ශපකලකක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පකනදර

දසසතක කමකර කකරයකලය - පකනදර

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

70

015716

ප ඩ ස රණසලහ

I පනතය

කපකලසස නල සනඛ කකකටඨකශය (අසසගරය)
-මහනවර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කකගලල

71

027262

ස ජ පලචකහසවක

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකගලල

කපකලසස නල සනඛ කකකටඨකශය (අසසගරය) මහනවර

72

009733

ප එසස එන පරසලහ

I පනතය

රතනපර පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර
කකරයකලය-රතනපර

කමකර වනශසචය සභකව - රතනපර

73

030135

ආර ඒ ට ආර රපසලහ

I පනතය

කමකර වනශසචය සභකව-රතනපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අවසසසකකවලල

74

065932

ඩබ.ඒම.ඒම.ඒම.ඒන.ඒන වරරතන

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අවසසසකකවලල

රතනපර පකකදශය වකරමකරග ඉලජකනර
කකරයකලය - රතනපර

75

012090

ප කක අය එසස ප පටගල

වකශසෂ කශසණය

සලසසකකතක කටයත
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

76

027417

ඩ ඊ පදප කමකර

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව බතතරමලල

77

016258

ප ඒ එසස කපසමකමකර

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.02.24 දන සට
කයකතමක කව.

78

046198

කක.ඒ.එම.එල. කනනනගර

I පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.24 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

79

023458

එච.එම.කක.එන සමරකසසකර

I පනතය

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

80

023598

ආර ඒ ඩ අතල කහසමනත

I පනතය

සමපකකර සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

81

036653

ප ජයවර

වකශසෂ කශසණය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

සමපකකර සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

82

011773

ව ට දයකනත

II පනතය

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව-කකකළඹ
03

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

83

014140

ඩ.එසස.ආර.එසස. කපකරරක

III පනතය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව කකකළඹ 03

84

019322

එසස කක එල සසර කමකර

II පනතය

සයනක ජකතක අධතකපන
වදතකපඨය-කවයනකගකඩ

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

85

036875

ආර.ප. රණසනදර

I පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

සයනක ජකතක අධතකපන වදතකපඨය කවයනකගකඩ

86

028384

ප සරත

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

87

039484

ඩබ ඒ එසස ජයලත

III පනතය

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය-කකකළඹ
05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

88

046038

ප.ඩ.එසස උපකල

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය කකකළඹ 05

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

89

036533

එම ජ ජයවර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අකරණ

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

90

051008

එච එම ඩ සකරනකථ

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අකරණ

91

014847

ආර අය බකලසරය

වකශසෂ කශසණය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

92

017327

කක එල ස පනකනද

වකශසෂ කශසණය

ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

93

005261

එච කක එල කඩලගම

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදකඩමකගකඩ

දසක අධකරණය - මතගම

94

026463

ඩබ ඒ චනදපකල

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කළතර

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද - කළතර

95

026598

ප ජ කෆකනකසසකක

I පනතය

දසක අධකරණය-මතගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කළතර

96

035293

ඩබ.ඒ.ඒ. වකමකරචච

I පනතය

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද-කළතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය කදකඩමකගකඩ

97

015542

එම රනජත

I පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

98

017003

බ ඩ එසස චනදන

I පනතය

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

99

040763

කක.කක.ආර. නකශසනද

II පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
07

100

050100

ඩබ.ඩ.ප. ජයසනදර

I පනතය

මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

101

015039

ඩබලව.ජ.ඵන කහසරත

I පනතය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-මහකඹකකඩවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ආනමඩව

102

021754

ඒ එච එම දසකනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආනමඩව

පකකදශය කලකම කකරයකලය මහකඹකකඩවල

103

026691

ප.ජ. හනබණඩක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකතමකල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය නවරඑළය

104

028280

ප ඡ සරරතන

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-නවරඑළය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකතමකල

105

015189

ආර ඵම කමකර කකශතප

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය කදහවල

106

023324

ප.එම. සනත ද සලවක

III පනතය

ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය-කදහවල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

107

016880

ඒ පෂසපරකජක

III පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-තකණකමලය

ශ ලලකක ගවන හමදකව - ඡන වරකය

108

017330

එච ඩ එසස චනදකකනත

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මතර

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය තකණකමලය

109

041663

කජ අසසමර

II පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදකව-ඡන වරකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනනයක

110

051764

ඒ.එච.එසස. අල

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනනයක

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මතර

111

019154

වය.කක.අය කරමහණ

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගකලල කඩවත
සතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඉමදව

112

037447

එසස ගලකහසන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඉමදව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගකලල
කඩවත සතර

113

016932

එල බ කපකරරක

III පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

සමකදධ සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

114

027964

එල එල ප වකජතලග

I පනතය

සමකදධ සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

115

029072

ඊ ඩ එසස එසස කක ජයසලහ

වකශසෂ කශසණය

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

116

023318

ජ එම කජ රතවතකත

I පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මකතකල

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 39) මකතකල

117

068456

එම එම එෆස සෆසනක

III පනතය

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 39)-මකතකල

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මකතකල

118

013664

ඩබ ප වකජසලහ

II පනතය

දසසතක ධවර කකරයකලය-මකතර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය තලගලල

119

027325

ප එසස ඩබ පශසපකමකර

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මකතර

120

043680

ප ගකලලකග

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-තලගලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතර

121

052504

ඩබ ඒ කජ ද සලවක

I පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මකතර

දසසතක ධවර කකරයකලය - මකතර

122

019257

ඩබ ඵස කක චමනද සමනත කමකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනළව

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

123

036889

එම ආර කසබඥකනම

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

නපණතක සලවරධන හක වකතතය පහණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 05

124

073848

ඩබ.ඒ. වසනත කමකර

III පනතය

නපණතක සලවරධන හක වකතතය පහණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනළව
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

125

025430

එන නකකරන

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අමපකර

මඩකලපව ජකතක ශෂත බටකකය මඩකලපව

126

037243

කක.ජ. සනල

I පනතය

මඩකලපව ජකතක ශෂත බටකකය-මඩකලපව

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

127

040205

එම ඊ මතකමකරණ

II පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

128

069185

ආර එම ප හලසකක

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

දමරය කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

129

071333

එම පදපන

III පනතය

දමරය කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අමපකර

130

035967

ට.කජ. තලකසර

I පනතය

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය-කහමමකගම

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

131

044591

ඩබ ඒ කක නකරමෂන

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කකකළඹ 01

132

067377

අය.ප.ඒන.ඩ ගණරතන

III පනතය

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකකළඹ 01

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය - කහමමකගම

133

036736

ආර වරදරකජන

I පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-තකණකමලය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මතර

134

040612

අය.එම. රකෆක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මතර

දසසතක කමකර කකරයකලය - තකණකමලය
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

135

008619

කක.ප.එසස. කරණකනකයක

I පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-මනවනකගකඩ

පකකදශය කලකම කකරයකලය මනවනකගකඩ

136

058981

කක.ඩබ.ඩබ.එම.ප.ඒ.ඩබ.එසස.කක
වකජකකමන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මනවනකගකඩ

මකහසසසතකත අධකරණය - මනවනකගකඩ

137

014257

ප ඩබ කපසමලකල

I පනතය

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

138

035751

ඒ.එම. රණවර

II පනතය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

139

003727

ඒ.එම.ඒ.ඩ.ඒ. ජයලත

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය (සමකදධ
අලශය)-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකරමමල

140

032399

ට එම ඒ කසනවරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකරමමල

පකකදශය කලකම කකරයකලය (සමකදධ
අලශය) - කරණකගල

141

013397

ඩ එන ඩ තරමකනන

II පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-අමපකර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - අමපකර

142

028088

ඩ එම ජ වරසර

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-අමපකර

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය අමපකර

143

016719

ප ජ පයනත

I පනතය

වෆලගම ඉඩම නරවල කරකම පකකදශය
කකරයකලය-වෆලගම

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මකතර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

144

052416

ආර. කහටටආරචච

III පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මකතර

වෆලගම ඉඩම නරවල කරකම පකකදශය
කකරයකලය - වෆලගම

145

028040

ඒ ඒ මලජල වජයබදධ

I පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
02

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

146

048586

ඩබ උදයකමකර

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 02

147

013978

ඩබ රලජත

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
07

148

017475

කජ.එන.කක. කමනඩසස

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අමබලනකගකඩ

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

149

019280

ඒ බ කජ සරතචනද

I පනතය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

පකකදශය කලකම කකරයකලය අමබලනකගකඩ

150

060608

කක ප ජ ආර වකජරතන

III පනතය

මහකභකරකකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

151

014732

කක ජ ටකර බණඩක

වකශසෂ කශසණය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කහකරණ

152

036893

එන එම සනල කසසනකධර

I පනතය

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කහකරණ

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

153

045588

එම.ප.ඩ. නශකනත කමකර

II පනතය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-කපකකළකනනරව

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

154

049712

ආර.ඩබ.ඩ.එම.එසස.ප.කක.
දසකනකයක

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කපකකළකනනරව

කපකලසස අධකකර කකරයකලය කපකකළකනනරව

155

066375

වය ව කකකතලකවල

III පනතය

ශ ලලකක මනනකදමර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

දසසතක කලකම කකරයකලය කපකකළකනනරව

156

075343

එසස.එම.ඩ.එසස.එසස.එසස. සමරතලග

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

157

012913

ඩබ ඒ සසර ජයශකනත සරවරධන

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කරණකගල

කපකලසස සසථකනය - කපකතහෆර

158

041543

ආර.ස සසවරණසර

II පනතය

කපකලසස සසථකනය-කපකතහෆර

දසසතක කලකම කකරයකලය - කරණකගල

159

004817

බ එල නමල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පජකපටය

පකකදශය කරමකනත කසසවක මධතසසථකනය මහනවර

160

013728

ආර.ඵම.ඵච දසකනකයක

I පනතය

පකකදශය කරමකනත කසසවක
මධතසසථකනය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පජකපටය

161

027834

කක ප කපකරරක

වකශසෂ කශසණය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-පකනදර

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය කමකරටව

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

162

032306

ඊ.ඒ. වසනත කමකර

I පනතය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-කමකරටව

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය පකනදර

163

023719

වය සමන

I පනතය

මහනගර හක බසසනකහර සලවරධන
අමකතතකලශය-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

164

031924

කක කක ඩ එසස කපසමචනද

I පනතය

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

මහනගර හක බසසනකහර සලවරධන
අමකතතකලශය - බතතරමලල

165

059008

කක.ඒ.ය.කක පයදරශන

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

166

005937

ව ප ජ ජ වතකන

I පනතය

ධවර හක ජලජ සමපත
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ශ ලලකක කපකලසස කදපකරතකමනතව කකකළඹ 01

167

029608

කක එන ස රපසලහ

III පනතය

පකරලකමනත කපකලසස කකකටඨකශය-ශ
ජයවරධනපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදකමකප

168

050876

ඩ.ට.එසස. දසනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදකමකප

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

169

028189

අර ජ රපසලහ

වකශසෂ කශසණය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස සසථකනය - මගමව

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

170

048573

එම.කක සනත ජකනක

III පනතය

කපකලසස සසථකනය-මගමව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මතගම

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

171

050766

ඊ ජ එසස කමකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මතගම

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

172

041625

ජ.කක. අකබවකම

I පනතය

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

173

053088

කක.ඒ.ඩ.ඩබ. පසනන

III පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

174

027184

කක ජ අනර නශකනත

I පනතය

කපකලසස සසථකනය-කටවකන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කටවකන

175

065337

කෙක. ජ.ජ.ඒම යකපක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කටවකන

කපකලසස සසථකනය - කටවකන

176

004742

ට.ජ.එන.ස.කක නමලරතන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-යටනවර

කපකලසස සසථකනය - රඹකකන

177

031092

එම ජ රලජත වරකසසකර

III පනතය

කපකලසස සසථකනය-රඹකකන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - යටනවර

178

015145

එන.එසස.ප. කපකරරක

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12

179

020346

එච ඩ ආර පයකසසන

වකශසෂ කශසණය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කරණකගල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

සවනත කරණ
2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

180

070121

ඩබ.ආර.ඒෙස .ජ.ට. වකජසලහ

III පනතය

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12

දසසතක කලකම කකරයකලය - කරණකගල

181

005676

ආර එම ට වජයකමකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආනමඩව

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය ඉගනමටය

182

012860

ඵස ජ කරණකඡව

II පනතය

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය-ඉගනමටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ආනමඩව

183

008236

එම එල කක වරකසසකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදකළව ගමකපකල

ගමකපකල කපකලසස අධකකර කකරයකලය ගමකපකළ

184

023534

කක.ආර. සමත

II පනතය

ගමකපකල කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-ගමකපකළ

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදකළව ගමකපකල

185

052199

ඉයන අකබසලහ

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-තලගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වරකෆටය

186

070090

එම.ජ.ඒ පයදරශන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වරකෆටය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය තලගලල

187

036874

වය.ඩ.ඩ. කරමහණ

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

188

050679

ඒච.ඩ ජයසලහ

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

189

014298

එම.එන.ප. කපකරරක

III පනතය

සමකදධ සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව බතතරමලල

190

028933

ජ තලක කමකර

වකශසෂ කශසණය

මදල අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

සමකදධ සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

191

047829

එම.කජ.එන.එන. පරසස

I පනතය

සලසසකකතක කටයත
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

192

013278

ඩ කරමහණ

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.03.02 දන සට
කයකතමක කව.

193

049917

එම එච කක එල මදනනෆහෆ
ආරචචකග

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය බතතරමලල

2020.03.02 දන සට
කයකතමක කව.

194

059063

ඩ.ඩ කසන කදවපය

III පනතය

මහවෆල සලවරධන හක පරසර
අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.03.02 දන සට
කයකතමක කව.

195

027558

ඒ අය ය අමරතලග

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කහකරණ

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කහකරණ

196

059265

එම.ජ.ඩ. පයනත

III පනතය

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කහකරණ

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කහකරණ

197

032433

ඩ.එම.ප.එසස.ඒ. දසකනකයක

II පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-නවරඑළය

කමකර වනශසචයකධකරණය(අලක 09) නවරඑළය
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

198

041503

ඩබ.ඩ. වකජනනද

II පනතය

කමකර වනශසචයකධකරණය(අලක 09)
-නවරඑළය

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය නවරඑළය

199

026990

ඕ කක ඩ එම එසස පෂසපකමකර

II පනතය

කපකලසස සසථකනය-ඇලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇලපටය

200

027353

කක.එසස. කලරතන

II පනතය

කමකර කකරයකලය-ඇලපටය

කපකලසස සසථකනය - ඇලපටය

201

048610

කක.ජ.එම.ය කමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇලපටය

කමකර කකරයකලය - ඇලපටය

202

027160

එන ඩ ට නයනජත

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපකරතකමනතව - බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

203

037770

ප එම එසස කක පයදගමකග

II පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

204

039623

ආර.එම.කජ. රතන කමකර

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

205

002454

කක.ජ.ඒල. කපකකකටව

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ලගගල පලකලගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකතකල

206

021202

එච.ජ. ජයරතන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකඋල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

207

029510

ට ජ ආර වකමසරය

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇලහෆර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ලගගල පලකලගම

208

059036

කක.එසස.එන කමකර නශසශලක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකඋල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇලහෆර

209

030093

බ.එම.කක. වකජතලක

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

දසසතක කමකර කකරයකලය - මහරගම

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

210

050826

ඩ.එල.ආර.ස පෂසපකමකර

II පනතය

මහරගම ජකතක අධතකපන
වදතකපඨය-මහරගම

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

211

054282

ඩ.එච.එන.ඩබ. සමරකකමන

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-මහරගම

මහරගම ජකතක අධතකපන වදතකපඨය මහරගම

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

212

002557

ජ.එච.එල.ජ ජයකසසකර

I පනතය

කලතර ජකතක ශෂත භට බලකකය-කළතර

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

213

026050

කජ.ඩ.එම.ය. ජයවරධන

I පනතය

ආහකර කකකමසකරසස
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

කලතර ජකතක ශෂත භට බලකකය - කළතර

214

036722

එසස.අය. වෆලකල

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආහකර කකකමසකරසස කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

215

005161

එල.ඒ.ය.ආර. ලයනකරචච

I පනතය

දසක අධකරණය-පකගකඩ

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය - අතතනගලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

216

036258

අය ඩ එම මලගලජව

I පනතය

ඉඩම කරජසසටකර කකරයකලය-අතතනගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදකමකප

217

065335

ආර.ඒ.වය.බ. කමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදකමකප

දසක අධකරණය - පකගකඩ

218

037343

එසස ඒ ඒ ලකල

II පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය බතතරමලල

219

037371

ඊ ඒ එසස එම දයකරතන

II පනතය

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

වදලබල,බලශකත හක වතකපකර සලවරධන
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

220

039895

ජ ඩ ඉනදක

I පනතය

වදලබල,බලශකත හක වතකපකර සලවරධන
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

221

006128

ඒ සරල කසනවරතන

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කපකකළකනනරව

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය කපකකළකනනරව

222

015994

කජ ඵස ආර බණඩකර

I පනතය

දසසතක මනනකදමර
කකරයකලය-කපකකළකනනරව

දසසතක කලකම කකරයකලය කපකකළකනනරව

223

026823

ඩබ.එම.එම.කක.ඒ කපකරරක

I පනතය

රජකය රස පරකෂක
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

224

052177

අය.ප. අකනමමක

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකණජ මහකධකරණය - කකකළඹ 12

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

225

075321

බ.වය.ඊ.එම. කපකරරක

III පනතය

වකණජ මහකධකරණය-කකකළඹ 12

රජකය රස පරකෂක කදපකරතකමනතව බතතරමලල

226

028537

ඒ සලවයනකතන ලෆමබට

I පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මනනකරම

කමකර කකරයකලය - මනනකරම

227

059686

ඒ.එසස.එම. සරෆරකසස

III පනතය

කමකර කකරයකලය-මනනකරම

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මනනකරම

228

027091

ආර එම ඒ ස දසකනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බලගරය

දසස: කමකර කකරයකලය කලයකපටය-නෆකගනහර

229

048902

එච එම බලඩකරමෆණකක

III පනතය

දසස: කමකර
කකරයකලය-කලයකපටය-නෆකගනහර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බලගරය

230

024102

එන ජ ඩබ කජ මෆණකක

I පනතය

ජකතක කඩක ලවදත ආයතනය-කකකළඹ 07

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

231

065461

ආර ස ඩයසස

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක කඩක ලවදත ආයතනය - කකකළඹ
07

232

018068

එසස ඩබ එච එම එම ඩබ
වනනනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහව

දසසතක කමකර කකරයකලය - මහව

233

039144

ඩබ.එම.ජ.කජ.බ. වකජකකමන

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-මහව

පකකදශය කලකම කකරයකලය රසසනකයකපර

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

234

065997

එච.එන.ඒ.ඊ කරණකතලක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රසසනකයකපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහව

235

008690

ඩබලව.එම.ඩ.අය. කමකර

I පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

236

015130

ඩබ ඩ එල පනකනද

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

අපරකධ පරකෂණ කදපකරතකමනතව කකකළඹ 01

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

237

031840

එල එච එසස කපසමකමකර

I පනතය

අපරකධ පරකෂණ
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 01

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 12

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

238

052155

ය.ඒ.එල.එන. ලලකරතන

III පනතය

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 12

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

239

013288

එම ය එම වකජසර

I පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
02

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.05.20 දන සට
කයකතමක කව.

240

042659

එච.ඩ. කපසමසර

වකශසෂ කශසණය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 02

2020.05.20 දන සට
කයකතමක කව.

241

015566

ආර ප ට එසස වකමසලහ

I පනතය

ආරකෂක අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

242

039701

එන.ප.එසස. නෆලගම

II පනතය

තකකසසර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආරකෂක අමකතතකලශය - කකකළඹ 03
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

243

036839

ඩබලව.ප.කක. කසසනකනකයක

II පනතය

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

244

053238

ඩ.එම.එන.එන. දසකනකයක

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය බතතරමලල

245

004843

එම.කක.ජ.ඒ. වකජරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හකරසසපතතව

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය කපරකකදණය

246

050476

එසස එච ශකනත කමකර

I පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-කපරකකදණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හකරසසපතතව

247

020307

ඩ ඵස ආර ගණරතන

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

248

041545

එම ඒ ඩ ප ස කපකරරක

III පනතය

කකනතක හක ළමක කටයත සහ වයළ කලකප
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

249

065702

කෙක ඒම බ දලරකෂ

III පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

කකනතක හක ළමක කටයත සහ වයළ කලකප
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

250

014686

ආර ඒ ආර එම රසසවකන

I පනතය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මහනවර

251

028786

අර එම ව කක රතනකයක

II පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මහනවර

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

252

027561

එසස ඩ අජත කමකර

II පනතය

කරබතකගකඩ කපකලසස
සසථකනය-කරබතකගකඩ

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

253

041616

ඩ.ප.ප. ජයසලහ

II පනතය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කරබතකගකඩ කපකලසස සසථකනය කරබතකගකඩ

254

013601

ජ ප එච එන කරමහත

I පනතය

තකකසසර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය කදහවල

255

033045

එසස.ඩබ.ය. කසසනකරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගලගමව

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

256

069799

කජ.ඒ.ඩ.ස.එසස. ජයසරය

III පනතය

ජකතක ශෂතභට බලකක මලසසථකනය-කදහවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගලගමව

257

039339

එච එම ඩබ කහසරත

I පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-කරණකගල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

258

039606

ආර ඩ නයන පශනත

II පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

වදල සලකදශ, වකදශ රකයක හක කඩක
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

259

040269

ඒච.ඒම.ජ.අය. කහසරත

III පනතය

වදල සලකදශ, වකදශ රකයක හක කඩක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය කරණකගල

260

021798

කක ප එසස කක ද සලවක

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

දසසතක කලකම කකරයකලය - කළතර

සවනත කරණ

2020.05.11දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

261

028359

ඩ එල එන ගණකසකර

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කළතර

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද - කළතර

2020.05.11දන සට
කයකතමක කව.

262

036271

එච ඒ පයනත තසසස කමකර

I පනතය

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද-කළතර

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.05.11දන සට
කයකතමක කව.

263

025030

ඒ.එසස.එෆස. නසම

II පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මගමව

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

264

048250

ඒ ඩ ඒසස පනකනද

II පනතය

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ
කතල සමපත සලවරධන
අමකතතකලශය-බතතරමලල

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මගමව

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

265

051366

ඩබ.ප.එසස. වකජසනදර

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ
කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය බතතරමලල

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

266

013714

ඩබලව.ඩබලව.ඵල.ඩබලව.කක
වණගසලහ

II පනතය

අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන
කකකමෂන සභකව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව.

267

048962

බ ජගත කමකර

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව.

268

070211

ආර ඩ පලහකකකර

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

අලලසස කහම දෂණ කචමදනක වමරෂන
කකකමෂන සභකව - කකකළඹ 07

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව.

269

025950

ප.ජ.එසස. කසසනකනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වනකතවලලව

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

270

027000

ඩබ නලන පසකද

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය වනකතවලලව

271

013339

එම රපසර

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.27 දන සට
කයකතමක කව.

272

036547

එච ඒ ජගත කමකර

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මරගම

2020.05.27 දන සට
කයකතමක කව.

273

074400

ජ චකනදන

III පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.27 දන සට
කයකතමක කව.

274

074915

අය.ආර පලචකහසවක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මරගම

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.27 දන සට
කයකතමක කව.

275

008668

ඒ ඩබ ඩ එසස සරමකනන

II පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මකරවල

276

042109

ඒ ඩ කපසමසර

II පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මකරවල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

277

003322

එච.ඒ කමකරකසසන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලකගල

දසසතක කමකර කකරයකලය කපකකළකනනරව

278

037767

ය ජ ඒ සමන කමකර

I පනතය

දසසතක කමකර
කකරයකලය-කපකකළකනනරව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලකගල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

279

036571

ජ.ආර.ඒ. දසනකයක

I පනතය

සමනතකර වකශසෂ කකරය බලකකය
කඳවර-සමනතකරය

දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකර

280

047834

ඩ.එම. ජයතලක

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර

සමනතකර වකශසෂ කකරය බලකකය කඳවර සමනතකරය

281

002451

බ.ජ.එන. කරණකතලක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දඹලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇලහෆර

282

011896

ඩබ එම සරත වකමසලහ

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇලහෆර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - දඹලල

283

047253

ඩබ කක පභකතරලග

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද - කළතර

2020.03.02 දන සට
කයකතමක කව.

284

050640

ය.එච.ආර කසසනකරතන

I පනතය

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද-කළතර

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.03.02 දන සට
කයකතමක කව.

285

006773

කක ඩ ඩ බ කරණකරතන

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

286

016247

එම ඒ ය කජ කපකරරක

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

287

054302

එසස එම එසස ට බණඩකර

III පනතය

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

288

026950

කක.ඩ. කපසමරතන

II පනතය

තලගලල දසක අධකරණය-තලගලල

කමකර කකරයකලය - කබලඅතත

289

036102

ට එසස මතඟවර

III පනතය

කමකර කකරයකලය-කබලඅතත

තලගලල දසක අධකරණය - තලගලල

290

012753

බ ජ කපසමරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නයකගම

ඇලපටය කපකලසස අධකකර කකරයකලය ඇලපටය

291

026671

ඩබ.ජ.ප උපල කමකර

I පනතය

ඇලපටය කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-ඇලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නයකගම

292

021316

ට එම ජයසනදර

I පනතය

අමපකර පකකදශය කලකම කකරයකලය-අමපකර

අමපකර කපකලසස කසසවසසථ පහණ පකසල අමපකර

293

022286

ජ ජ එන කරණකපකල

II පනතය

අමපකර කපකලසස කසසවසසථ පහණ
පකසල-අමපකර

අමපකර පකකදශය කලකම කකරයකලය අමපකර

294

040653

ආර.එම.ඒ.ඩ. රතනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කසකරණකකතකට

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

295

074232

ඩ ඒම ගණතලක

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-නවරඑළය

පකකදශය කලකම කකරයකලය කසකරණකකතකට

296

026943

බ පයනත

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව කකකළඹ 03

සවනත කරණ

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

297

035930

ආර.ඩ.ආර. දසකනකයක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වකරයකපකල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.

298

067413

එච.එසස. කපසමකමකර

III පනතය

සමපකකර කසසවක කකකමෂන සභකව-කකකළඹ
03

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වකරයකපකල

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.

299

043530

එසස.ආර.එම ගකමණ

II පනතය

ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.09 දන සට
කයකතමක කව.

300

060594

ඒ.ට.එච.ඩ.එසස. චකමන

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.02.09 දන සට
කයකතමක කව.

301

005868

ඒ ය නකනකයකකකර

II පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය බතතරමලල

302

032005

ට ඩ ගකනකගකඩ

III පනතය

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

303

012381

අය.ප වරසලහ

I පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

304

015220

කක එසස පයලකර

III පනතය

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

305

020521

ආර කක වමලකසසන

III පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

306

037591

ඊ ඒ ස පසනන

II පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

307

007474

එම අය ආර කජ ගණවරධන

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ශ ලලකක නකවක හමදක කඳවර - වෆලසර රකගම

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

308

035509

කක ඒ ඩ ස පෂසපකමකර

III පනතය

ශ ලලකක නකවක හමදක කඳවර වෆලසර-රකගම

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

309

011244

එසස එම එන ඩ සබසලහ

I පනතය

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
-කකකළඹ 12

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය
අමණකඹර - ගමපහ

2020.02.26 දන සට
කයකතමක කව.

310

048263

එම එච ආර උදයලගන

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
- කකකළඹ 12

2020.02.26 දන සට
කයකතමක කව.

311

053189

ඒ ඩ රණසලහ

II පනතය

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය
අමණකඹර-ගමපහ

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.26 දන සට
කයකතමක කව.

312

036423

එසස ඒ ජයනත පටපන

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ළමක මකහසසසතකත අධකරණය - කකකළඹ 04

2020.05.26 දන සට
කයකතමක කව.

313

041452

ආර එම නදශකන කමකර

II පනතය

ළමක මකහසසසතකත අධකරණය-කකකළඹ 04

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.26 දන සට
කයකතමක කව.

314

015569

ආර ජ එසස ප ජයවරධන

I පනතය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-නකවලපටය-පසසබකකග කකමරකළස

කමකර කකරයකලය - නකවලපටය
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කකරයකල කසසවක කසසවය
නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

315

050313

ඊ.ආර.අය.කක. කරණකරතන

III පනතය

කමකර කකරයකලය-නකවලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකවලපටය පසසබකකග කකමරකළස

316

037713

ආර ජ ජයකසසන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උකකවල

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකල

317

072937

ය ජයතසසස

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උකකවල

318

026600

ආර.එම.ඒ.ජ.එන. කසනවරතන

I පනතය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-කතලකදණය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

319

041494

කක.එම.ඩ.එසස. වකජසලහ

III පනතය

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය-කකකළඹ
05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

320

049309

ආර අය එසස ජයකදව

I පනතය

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ
කකරයකලය-කණඩසකකල

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය කතලකදණය

321

051405

ට එච ට කක ද සලවක

I පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මහනවර

සහකකර කකෂකරම අධතකෂ කකරයකලය කණඩසකකල

322

054479

ඒ ඒ කක කක පදනනදසස

III පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය කකකළඹ 05

323

068938

කක එම ඩ ඩ කපකරරක

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය මහනවර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

324

029263

එම ඩ එසස රතනසර

වකශසෂ කශසණය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

අධතකපන පකකශන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

325

039607

වය.ඩ.ජ. යදකදහකග

I පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

326

064425

ඩබ.එම.එසස.කක.ස බණඩකර

III පනතය

අධතකපන පකකශන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

327

048424

කජ.ඒ.එසස. ජයකකකඩ

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මලලවපටය

328

052486

ඩ.එම.එසස.කක. දසකනකයක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මලලවපටය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කරණකගල

329

006521

ට රවචනදන

I පනතය

මනමකණ උතර පකකදශය කලකම
කකරයකලය-මඩකලපව

මකහසසසතකත අධකරණය - මඩකලපව

330

064370

කක මකනමජකමකර

III පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-මඩකලපව

මනමකණ උතර පකකදශය කලකම
කකරයකලය - මඩකලපව

331

027306

එච එම එසස එසස ගණතලක

I පනතය

මෆණම හක සතයමගත කරකම
ආයතනය-දයතලකව

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය බණඩකරකවල

332

041147

ට එම නමල

I පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-බණඩකරකවල

මෆණම හක සතයමගත කරකම ආයතනය දයතලකව
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

333

026724

එම.ඒ.කජ.කක. මලලවආරචච

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

නත කකටමපත සමපකදක
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

334

027368

එච ප කපකරරක

I පනතය

නත කකටමපත සමපකදක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

335

023540

ප.එන දළවතත

I පනතය

සහකකර වගණකකධපත කකරයකලය-මහනවර

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකල

336

065312

කෙක.ඒම.ජ.ජ.ස.බ කරණකරතන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල

සහකකර වගණකකධපත කකරයකලය මහනවර

337

013594

බ එල ය රතනසර

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

338

019844

ආර ඵස ඩ ලකසර සමන කමකර

I පනතය

ආරකෂක අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

339

003759

ජ.එල.එසස. ජයරතන

II පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කකගලල

දසසතක කමකර කකරයකලය - කකගලල

340

039378

ආර ඩබ එම ඩබ ප ආර මෆණකක

I පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කකගලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - කකගලල

341

027033

ඩබ ඩබ එන බලඩක

II පනතය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-කතලකදණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩදමබර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

342

065999

ජ.ඒ සනතක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩදමබර

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය කතලකදණය

343

004867

ඊඩප සරවරධන

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කපකලසස මලසසථකනය - කකකළඹ 01

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

344

028620

එම ඒ එච පෂසපකමකර

II පනතය

කපකලසස මලසසථකනය-කකකළඹ 01

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

345

004512

එච.ප ජයතලක

වකශසෂ කශසණය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

දමරය කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

2020.05.28 දන සට
කයකතමක කව.

346

011701

එල ජ කපසමරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකතමකල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.05.28 දන සට
කයකතමක කව.

347

041477

එච.ඒ.එන. සමන කමකර

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-නවරඑළය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකතමකල

2020.05.28 දන සට
කයකතමක කව.

348

071776

ඒ එල ගකනට

III පනතය

දමරය කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය නවරඑළය

2020.05.28 දන සට
කයකතමක කව.

349

023887

ඒ.එම. වරරතන

I පනතය

වකරමකරග ඉලජකනර
කකරයකලය-කමකනරකගල

දසසතක කමකර කකරයකලය - කමකනරකගල

350

059734

කක.එම.ඩ.එසස.ඒ බණඩකර

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කමකනරකගල

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය කමකනරකගල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

351

003592

කක ගණකසසන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පෆලමඩලල

කමකර කකරයකලය - කහවතත

352

024371

එච.එම. සසවරණසල

I පනතය

කමකර කකරයකලය-කහවතත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඕපනකයක

353

029088

බ ඩ රනවර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඕපනකයක

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පෆලමඩලල

354

022091

ය එච නකලක ධරමපය

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.04.10 දන සට
කයකතමක කව.

355

035057

ඩබ ජ ඒම සසකන ඉනදක

I පනතය

ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.04.10 දන සට
කයකතමක කව.

356

029033

ඩබ කක සනල

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අගලවතත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මතගම

357

054357

ඩ එච සසනත

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මතගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අගලවතත

358

004278

ප එම ඒකනකයක

I පනතය

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

359

035770

එසස ඩ එසස පෂසපකමකර

II පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

360

002779

ඒ ඒ ට මලගලකක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ජකඇල

මකහසසසතකත අධකරණය - මනවනකගකඩ

361

065828

ඊ.ප.ඒන.ඒල. ඒෙස කනකයක

III පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-මනවනකගකඩ

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ජකඇල

362

052845

එසස.ඒ.ඒ වමලසරය

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය බණඩකරකවල

363

065266

ඒ.ඒ.ය.කක. ආරචච

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බණඩකරකවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇලල

364

013582

ය එම රවන

වකශසෂ කශසණය

මකතර දකෂණ වකරමකරග පධකන ඉලජකනර
කකරයකලය-මකතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තලගලල

365

035849

ආර කක ජගත ගකමණ

II පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-හමබනකතකට

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය කකරයකලය මකතර

366

035970

ප කපමතලක

II පනතය

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය
කකරයකලය-මකතර

දසසතක කමකර කකරයකලය - මකතර

367

052657

ආර.ප. කපසමරතන

II පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-මකතර

මකතර දකෂණ වකරමකරග පධකන ඉලජකනර
කකරයකලය - මකතර

368

069868

වය.ඒ ධමමක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තලගලල

දසසතක කමකර කකරයකලය - හමබනකතකට

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

369

040146

ය ජ එන එසස බණඩකර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ලගගල පලකලගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වලගමව

370

049141

ආර.එම.එසස රතනකයක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වලගමව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ලගගල පලකලගම

371

004879

ව.එම.එච.ප.කක. සරවරධන

I පනතය

අපරකධ පරකෂණ
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 01

දසසතක කරමකනතශකලක පරකෂක
ඉලජකනර කකරයකලය - ගමපහ

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

372

032730

ට වසනත ජයරතන

II පනතය

දසක අධකරණය-කරණකගල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

373

045269

කක එම සමද කරණකරතන
නලකම

II පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

අපරකධ පරකෂණ කදපකරතකමනතව කකකළඹ 01

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

374

065757

කජ එම ඩ ප ජයවරධන

III පනතය

දසසතක කරමකනතශකලක පරකෂක ඉලජකනර
කකරයකලය-ගමපහ

දසක අධකරණය - කරණකගල

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

375

027215

ආර. ඩබ. ඩබ. ජ. ගණවරධන

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය බතතරමලල

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

376

037771

ඩබ ඒ කජ ය ශකනත

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

377

059138

කක.ඩ.එසස.කක. අකලලක

III පනතය

මහවෆල සලවරධන හක පරසර
අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය
නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

378

032025

ආර.ඒ. රතනවලශ

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

379

042875

ඩබ කහකටර අලවසස

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

380

073469

ජ ජ ස එම ගරකග

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

381

044626

ඩබ.ජ.එසස.කජ. බලඩකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ලගගල පලකලගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අඹනඟඟ
කකමරකළස

382

061516

එම.ජ.ආර.ප. ගමකග

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අඹනඟඟ
කකමරකළස

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ලගගල පලකලගම

383

016551

කක සරපකල අලවසස

II පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

384

036710

ඒ දපකක

II පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

385

015080

ඵම ඵම කමකහමමද ෆකරසස

II පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-තකණකමලය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කසසරවල

386

040819

ස. එලලවදනන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කසසරවල

දසසතක කමකර කකරයකලය - තකණකමලය

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

387

024496

ඒ ජ එල ජයනත කමකර

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.22 දන සට
කයකතමක කව.

388

027782

එසස එච ඒ පයනත

I පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස මලසසථකනය - කකකළඹ 01

2020.05.22 දන සට
කයකතමක කව.

389

051066

වය ප වකමරතන

II පනතය

කපකලසස මලසසථකනය-කකකළඹ 01

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.22 දන සට
කයකතමක කව.

390

035836

ය එච ඒ ඉඳනල

II පනතය

රජකය රස පරකෂක
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

391

037663

කක ජ. ඒ.ස. ගමකග

III පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

රජකය රස පරකෂක කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

392

047838

ආර.එම.එසස.ප. රතනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මරගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වරකකකපකල

393

052640

එන.ප.ට. සරකමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වරකකකපකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මරගම

394

035186

කජ ඒ තලකරතන

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

395

061241

ආර වසනත කමකර

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක
කදපකරතකමනතව - කහමමකගම
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

396

068433

බ ජ වකජකසසකර

III පනතය

මණම ඒකක පමත සහ කසසවක
කදපකරතකමනතව-කහමමකගම

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

397

036277

ප.ඩ.එන. ධරමසර

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

සපගසසකනද ශ ලලකක කපකලසස සසථකනය කෆළණය

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

398

049733

එසස කජ කමකරසර

III පනතය

සපගසසකනද ශ ලලකක කපකලසස
සසථකනය-කෆළණය

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

399

024682

එම.එච. ගකමණ

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කළතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හකකඩව

400

068077

එච.එම.ජ. ගණකසසකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හකකඩව

දසසතක කලකම කකරයකලය - කළතර

401

040221

එම.එච.ඩ.එල. උපතසසස

I පනතය

කමකර කකරයකලය-කහවතත

මකහසසසතකත අධකරණය - රතනපර

402

040624

එච ප ස ජයසලහ

III පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-රතනපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පෆලමඩලල

403

052382

කක ය ඩ සලවක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පෆලමඩලල

කමකර කකරයකලය - කහවතත

404

022864

එසස.එම.එන.ඉෂඩ. මවලකනක

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස ලවදත කසසවක කකකටඨකශය කකකළඹ 05

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

405

036681

ආර ප මකකනල

II පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.

406

048698

එන ඩ එන කකර

II පනතය

කපකලසස ලවදත කසසවක කකකටඨකශය-කකකළඹ
05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බයගම

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.

407

074081

අය.ඩ.එන දමයනත

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බයගම

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

2020.05.06 දන සට
කයකතමක කව.

408

031842

ඩබ ඒ එම ප පෂසපකමකර

II පනතය

රබර සලවරධන පකකදශය
කකරයකලය-කකගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගලගමව

409

040327

වය.ඩබ.කජ. වකජරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගලගමව

රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය කකගලල

410

019407

ප සරත

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පතතලම

දසසතක කලකම කකරයකලය - පතතලම

411

025922

ඩබ.එම. ඉනදකසමම

II පනතය

සහකකර සමකදධ කකකමසකරසස
කකරයකලය-පතතලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පතතලම

412

048665

ව.ඒ. කමකරන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-පතතලම

සහකකර සමකදධ කකකමසකරසස කකරයකලය පතතලම

413

036134

ආර. රකමලලගම

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනදවලකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පනකකර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

414

065767

ප කරබකකරන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පනකකර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනදවලකය

415

003257

එච.ඒ.ඒ. කරණකරතන

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ශ ලලකක ජකතක බදධමය කදෙස පල
කකරයකලශය - කකකළඹ 10

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

416

039946

ඒ.එම.එම. රතනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රදගම

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

417

071819

එසස ප නවරතන

III පනතය

ශ ලලකක ජකතක බදධමය කදෙස පල
කකරයකලශය-කකකළඹ 10

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රදගම

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

418

044589

ඩබ එන වකජකමකර නකමරතන

III පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

419

049509

කජ එල එසස පෂසපලකල

I පනතය

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
07

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

420

052686

ජ ඒ කපකරරක

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකලගණ වදතක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

421

039143

එසස.අය. වජයසලහ

III පනතය

රජකය රස පරකෂක
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

422

065464

එම එම ප බ මහකගදර

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය රස පරකෂක කදපකරතකමනතව බතතරමලල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

423

036556

එම ඩ කජ කක ජයමකනන

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ජකතක කභබතක සෆලසම කදපකරතකමනතව
- බතතරමලල

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

424

039140

කක.ඒ.ස. රතනදප

II පනතය

ජකතක සතකවමදතකන
කදපකරතකමනතව-මහරගම

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

425

064043

ජ අය ස කපකරරක

III පනතය

ජකතක කභබතක සෆලසම
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක සතකවමදතකන කදපකරතකමනතව මහරගම

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

426

041530

ඩ එම ස ආර දසනකයක

II පනතය

අමපකර ගවන හමදක කඳවර-අමපකර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උහන

427

073945

කක.ඒ.ප.කජ. සරවරධන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උහන

අමපකර ගවන හමදක කඳවර - අමපකර

428

014701

ඒ කමකකහකමඩ රෆක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනනයක

ශ ලලකක ගවන හමදකව - ඡන වරකය

429

037877

ඒ.එම.එම. රයකසස

II පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදකව-ඡන වරකය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනනයක

430

036865

එච.එච.කක. රවන

III පනතය

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
07

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

431

041673

කෙක එන රකජපකෂ

III පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක සවල පරපකලන
කකරයකලය-කටනකයක

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය කකකළඹ 07

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

432

048377

එසස ය කක ගමකග

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ශ ලලකක ගවන හමදක සවල පරපකලන
කකරයකලය - කටනකයක

433

028771

ඩ ඒ එසස රතනකයක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකරමමල

පකකදශය කලකම කකරයකලය කපකලගහකවල

434

065983

එසස.එම.ඒ.කජ. සමකරකකෙස න

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කපකලගහකවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකරමමල

435

040245

එන සබමනයම

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කලකනකචච

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කරචච

436

062498

කක ශතරන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කරචච

දසසතක කලකම කකරයකලය - කලකනකචච

437

037546

එසස සතසසකරන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කරචච

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පනකකර

438

046142

එසස නලකමගර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පනකකර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කරචච

439

042143

එම ඩ ජනකලකල

II පනතය

අඟණකකකලපෆලෆසසස වකතතය පහණ
ආයතනය-අගණකකකළපෆලෆසසස

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කටවකන

440

069505

ඩ.එසස. කහටටආරචච

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කටවකන

අඟණකකකලපෆලෆසසස වකතතය පහණ
ආයතනය - අගණකකකළපෆලෆසසස

සවනත කරණ
2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

441

006922

එච කක නහකල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇඹලපටය

ඇඹලපටය ඉඩම හක දසසතක කරජසසටරකර
කකරයකලය - ඇඹලපටය

442

035290

ඩබ.එම.ඒ.එම. වකජරතන

II පනතය

සහකකර වගණකකධපත කකරයකලය-රතනපර

කමකර කකරයලය - ඇඹලපටය

443

049784

එසස කලරතන

III පනතය

කමකර කකරයලය-ඇඹලපටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇඹලපටය

444

072672

අය.ආර.එසස.එල කකනත

III පනතය

ඇඹලපටය ඉඩම හක දසසතක කරජසසටරකර
කකරයකලය-ඇඹලපටය

සහකකර වගණකකධපත කකරයකලය රතනපර

445

041004

ආර.එම.ඒ. කරමහන කමකර

III පනතය

දසසතක අපනයන කකෂකරම
කකරයකලය-කකගලල

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කකගලල

446

058934

එම.ඒ.ඩ.කජ මදරපකපරම

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකගලල

දසසතක අපනයන කකෂකරම කකරයකලය කකගලල

447

010694

කක ප එම චනදන

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ගකම සලවරධන අභතකස හක පරකයෂණ
ආයතනය - කකකළඹ 08

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

448

052350

ප එල එසස දමත කමකර

III පනතය

ගකම සලවරධන අභතකස හක පරකයෂණ
ආයතනය-කකකළඹ 08

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

449

023441

ය ඒ රලජත ඉනදක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මකතර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මකතර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

450

037213

ජ ඩබ ඩබ අය ද සලවක

II පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මකතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මකතර

451

014287

ජ.ඵම.ඵසස.කක තලකරතන

I පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-කකකළඹ 01

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

452

036583

එසස එම එසස එල ගණකසසකර

II පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 02

453

037431

ඒ.එසස. සලවක

I පනතය

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත-කකකළඹ
10

මකහසසසතකත අධකරණය - කකකළඹ 01

454

070330

කජ.එසස.එල කපකරරක

III පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
02

මධතම කලඛනකගකරය-මකලගකවතත කකකළඹ 10

455

045159

එසස වශසවලලගම

I පනතය

තකණකමලය පළකත මනම
කකරයකලය-තකණකමලය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය තකණකමලය

456

049123

එම ඒ එම රෂසව

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-තකණකමලය

තකණකමලය පළකත මනම කකරයකලය තකණකමලය

457

023347

ඒ ව එසස අකබසලහ

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව බතතරමලල

458

036128

එම.එල. වකජවරධන

III පනතය

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

459

053309

එසස.ඩ කසසරසලහ

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

460

064742

එසස ඒ එම එසස එම ය සමරනකයක

III පනතය

ශ ලලකක මනනකදමර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

461

069683

එච.ආර. උමගලය

III පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

462

040927

ආර ප ස ඩ කක රකජපකෂ

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කපකකළකනනරව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තමනකඩව

463

041647

ඩබ ප දනඳකමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තමනකඩව

දසසතක කලකම කකරයකලය කපකකළකනනරව

464

037156

ඩබ.ආර.ප. ඩයසස

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

465

040679

එම.එසස.එසස.ප.එම.එල.ප. කකර

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මතගම

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

466

063851

ඩබ.කක.ඩ.ය කලකබමවල

III පනතය

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල

මතගම මකහසසසතකත අධකරණය - මතගම

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

467

073715

කක.එසස. රවනතකක

III පනතය

මතගම මකහසසසතකත අධකරණය-මතගම

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මතගම

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

468

040883

ඒ ට කක කමමහනලකල

III පනතය

අමපකර ගවන හමදක කඳවර-අමපකර

දසසතක කලකම කකරයකලය - අමපකර

469

051063

ඩබ බ එම ජ එසස වකජබණඩකර

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-අමපකර

අමපකර ගවන හමදක කඳවර - අමපකර

470

031923

ඒ ප ප එල කපකරරක

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07

2020.05.12 දන සට
කයකතමක කව.

471

036237

ඒ.ඒ.එන. දසකනකයක

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.12 දන සට
කයකතමක කව.

472

064828

ඩ ප ප එසස කදවපය

III පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.12 දන සට
කයකතමක කව.

473

041517

ව මකහසනදන

III පනතය

ශ ලලකක මනනකදමර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

474

061504

ජ.කක.ඩබ ගමකග

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

475

028598

එන එන රරයදරශණ

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

476

051555

ඒ.එච.එසස. සකනත

III පනතය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 12
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

477

051626

අය ව ව ට ලකමකල

II පනතය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-කහකරණ

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

478

070032

එන මනමකපරකග

III පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය කහකරණ

479

073587

ඩබ.කෙක. පවතර

III පනතය

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 12

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

480

038044

ආර ඒ එන පතකමකර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හමබනකතකට

දසසතක කලකම කකරයකලය - හමබනකතකට

481

042463

කක ට නශකනත නකමල

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-හමබනකතකට

පකකදශය කලකම කකරයකලය හමබනකතකට

482

039509

කක කලරමනන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කලකනකචච

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කලකනකචච

483

045841

එසස සදකහරන

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කලකනකචච

දසසතක කලකම කකරයකලය - කලකනකචච

484

031999

ට.ජ. රතනසර

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.

485

053295

ඩ.එම.ඒ.ඩ. දසකනකයක

II පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.18 දන සට
කයකතමක කව.
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

486

019398

ඵච ජ ස සමපත

II පනතය

වකදශ කටයත අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

487

037228

ජ ඩබ ජ කසන වකසල උදයරලග

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

488

067115

කජ.ජ.ස. ශෂපය

III පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

489

043426

එසස ආර එන ඩ ගණතලක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කෆසසබකව

කපකලසස පවකහන කකකටඨකශය - කකකළඹ 05

490

053067

ප.ආර.ප.කක කපකරරක

III පනතය

කපකලසස පවකහන කකකටඨකශය-කකකළඹ 05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කෆසසබකව

491

022213

ට එම එඩසන කරණකරතන

වකශසෂ කශසණය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-නවරඑළය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය නවරඑළය

492

033706

ආර එම ය එන රතනකයක

II පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-නවරඑළය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - නවරඑළය

493

028637

එම පතමනකතන

I පනතය

තකකසසර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 01

494

043398

ය කක ඩ ය කසමලතක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කබරවල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

495

067096

කක.ඩ.ඒ ශතකමල

III පනතය

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද-කළතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කබරවල

496

072143

ජ.ආර.එසස නකනකයකකකර

III පනතය

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
01

කපකලසස වකශසෂ කකරය බලකක පහණ පකසෆල
-කටකරනද - කළතර

497

012021

ඊ ඒ කහසමනත

II පනතය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - පකනදර

498

052982

එච ජ ස කපකරරක

II පනතය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-පකනදර

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

499

040736

එම ඒ එච අය හසන

III පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

500

041661

කෙජ ට අනර කමකර

II පනතය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

501

041466

එච.එම. වසනත

III පනතය

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කහකරණ

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.12 දන සට
කයකතමක කව.

502

041820

ඩ එච ප ආර අමරකසසකර

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කහකරණ ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කහකරණ

2020.05.12 දන සට
කයකතමක කව.

503

007557

ඒ ප ප ආර කක පතරණ

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහර

ශ ලලකක ගවන හමදකව - මරගම

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

504

041479

එච එච ප අය ද කසකයසක

වකශසෂ කශසණය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
- කකකළඹ 12

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

505

051756

කක.ප.එසස. සලජව

II පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදකව-මරගම

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

506

057908

එසස එන එච කමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බයගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහර

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

507

069293

ඒම.අය. මධෂකන

III පනතය

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
-කකකළඹ 12

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බයගම

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

508

041130

ඩ.එම.අය.ය වරතලග

II පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

509

041792

වය ජ රතනපකල

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

510

041524

කක.එල.එච. උදය කමකර

III පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-ගකලල

ගකලල සවල අභයකචනක මහකධකරණය ගකලල

511

052212

එච.ඩබ.එන. ශයකලතක

III පනතය

ගකලල සවල අභයකචනක
මහකධකරණය-ගකලල

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - ගකලල

512

005100

ඕ ජ බණඩකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කකකතමකල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

513

041558

එම ඩබ එසස එම පරසස

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-නවරඑළය

දසසතක කලකම කකරයකලය - නවරඑළය

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

514

068517

ප කජයවනදන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-නවරඑළය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කකකතමකල

2020.05.25 දන සට
කයකතමක කව.

515

021345

අය ජයසර

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකතතනඩය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.05.26 දන සට
කයකතමක කව.

516

027314

එම.ඒ.ප. කපකරරක

වකශසෂ කශසණය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-මගමව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකතතනඩය

2020.05.26 දන සට
කයකතමක කව.

517

025392

ප ශකනත කමකර

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වනකතවලලව

දසසතක කලකම කකරයකලය - පතතලම

518

025899

එම.බ.බ.එන. පනකනද

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලකවත

පකකදශය කලකම කකරයකලය වනකතවලලව

519

048230

ආර.එම. ෆකහම

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මනදලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලකවත

520

057829

එච.ප. කසසනකරතන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-පතතලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මනදලම

521

014361

ඵස ඵම උපකල බලඩක

I පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-මකතකල

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

522

015058

අය එම ඒකනකයක

I පනතය

කකෂසත කභමග පරකයෂණ හක සලවරධන
ආයතනය-මහඉලපපලලම

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

523

016520

ඩ.ඵම සජත නශකනත

I පනතය

පකකදශය කරමකනත කසසවක
මධතසසථකනය-අනරකධපර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය අනරකධපර

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

524

025684

ඩ එම ජ එසස කරණකතලක

I පනතය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

වකරමකරග ජකතතනතර පහණ ආයතනයකකකතමකල - කකකතමකල

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

525

048513

එසස ඩ එසස රතනකයක

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය කරමකනත කසසවක මධතසසථකනය අනරකධපර

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

526

066395

එම ඒ ජ ඩ මලලවආරචච

III පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය - මකතකල

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

527

067853

කෙක ඒම ඩ ඩ කමකරසලහ

III පනතය

වකරමකරග ජකතතනතර පහණ ආයතනයකකකතමකල-කකකතමකල

කකෂසත කභමග පරකයෂණ හක සලවරධන
ආයතනය - මහඉලපපලලම

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

528

027300

ඒ.ජ.ඩබ කපකරරක

I පනතය

නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය-මහනවර

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

529

052280

ප ය පයදරශන

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-මහනවර

නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය - මහනවර

530

027568

ඩ එම අනර දසකනකයක

වකශසෂ කශසණය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-තඹතකතගම

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.01.30 දන සට
කයකතමක කව

531

052321

එන එම අය ප හෆවනකපකල

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-අනරකධපර

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය තඹතකතගම

2020.01.30 දන සට
කයකතමක කව
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කකරයකල කසසවක කසසවය
නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

532

007515

කක ස එන කගසරක

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මගමව

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

533

024278

බ ඒ එල ඩ ශලකනත

II පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක සවල පරපකලන
කකරයකලය-කටනකයක

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මගමව

534

049246

ආර එම ජ එන කලසසල

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-මගමව

ශ ලලකක ගවන හමදක සවල පරපකලන
කකරයකලය - කටනකයක

535

026374

ප ජනසර

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

ජකතක කලඛනකරකෂක කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

536

049103

එම.කක.ඒ.කජ. සලවක

I පනතය

ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

537

012197

ඵසස චනදකමකර

වකශසෂ කශසණය

මනමකණ උතර පකකදශය කලකම
කකරයකලය-මඩකලපව

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

538

073359

එසස. සනදරමරත

III පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය
කකරයකලය-මඩකලපව

මනමකණ උතර පකකදශය කලකම
කකරයකලය - මඩකලපව

539

039139

එච.එම.ස.ඩ. රකජරතන

III පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-කකකළඹ 10

දසසතක කමසමපකදන අලශය - ගමපහ

2020.04.06 දන සට
කයකතමක කව.

540

039723

ආර.කක. සමත කමකර

I පනතය

දසසතක කමසමපකදන අලශය-ගමපහ

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.04.06 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

541

052482

එසස එච බ ධරමකසසන

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

මකහසසසතකත අධකරණය - කකකළඹ 10

2020.04.06 දන සට
කයකතමක කව.

542

051539

ජ එම ආර ඩ කතනනකකමන

III පනතය

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

543

061239

ය ඩ එසස ප කපකරරක

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

544

010589

ප.එම.ස. පසකද

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කරනකදණය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

545

030595

ප එච රපකවත

II පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

පකකදශය කලකම කකරයකලය කරනකදණය

2020.02.05 දන සට
කයකතමක කව.

546

049748

ඩබ.ඒච.ඒන. කසමලතක

III පනතය

ළමක මකහසසසතකත අධකරණය-කකකළඹ 04

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

547

050145

එම ඒ ඩ ජ මණසලහ

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ළමක මකහසසසතකත අධකරණය - කකකළඹ 04

548

035085

ඩ ඒසස මදකගකඩ

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-මකතර

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - මකතර

549

037790

කක.කජ.කක.එම. රලගජව

III පනතය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-මකතර

දසසතක කමකර කකරයකලය - මකතර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

550

040698

එච එම ඒ ට නවන

III පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය කකකළඹ 05

551

041427

ඒ ප ප එසස අසරමකනන

III පනතය

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය-කකකළඹ
05

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

552

013639

ආර.එම.ය. මදචත

I පනතය

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ
සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ 01

කමකර කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

553

052849

කක.ජ.එසස. සමනපය

I පනතය

කමකර කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

වරකය හක නකවක කටයත සහ දකෂණ
සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

554

037010

ඩබ එම ගණරතන බණඩක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හඟරනකකත

කකතම සලචන මධතසසථකනය - කණඩසකකල

555

052781

ඩබ එම ව එල වකමසලහ

III පනතය

කකතම සලචන මධතසසථකනය-කණඩසකකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය හඟරනකකත

556

048167

එච.ප.ආර. චමනද

II පනතය

සහකකර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-නකතතනඩය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලකවත

557

074507

ආර,ස ලකසරසස

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලකවත

සහකකර කපකලසස අධකකර කකරයකලය නකතතනඩය

558

041472

කක.එම. ආරයදකස

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-රතනපර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - රතනපර

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

559

051732

එම එසස පෂසපකමකර

III පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-රතනපර

දසසතක කමකර කකරයකලය - රතනපර

560

027198

ඩබ.ජ.ය කලතලග

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගකලකවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය පලකලකපකල

561

052541

ඩබ.ජ.ස.අය.කමකර කමකර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පලකලකපකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගකලකවල

562

015203

ඩබ ප එම කබකකතජ

II පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

මහරගම ජකතක අධතකපන වදතකපඨය මහරගම

563

040211

ස.එම. වතකනකග

III පනතය

මහරගම ජකතක අධතකපන
වදතකපඨය-මහරගම

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

564

025316

ය.බ.එසස.ද සලවක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පකනදර

ශ ලලකක ගවන හමදක කඳවර - රතමලකන

565

040786

ආර.ප.එසස. උදයකමකර

III පනතය

ශ ලලකක ගවන හමදක කඳවර-රතමලකන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පකනදර

566

026471

කක තරකචලවරකජක

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-යකපනය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - වමලකකමම
බටහර (චනකකකනය)

567

041805

එල අරලමතන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-වමලකකමම
බටහර (චනකකකනය)

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - යකපනය
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

568

048216

එම.ඒ. පනනද

III පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය කකකළඹ 05

569

054537

එම එසස පදප කමකර

III පනතය

කපකලසස කකෂසත බලකක මලසසථකනය-කකකළඹ
05

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

570

026957

කක ඒ ජ ස කජ කමකර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කඩවත සතර
හක ඟඟවට කකමරකළස-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර කකරයකලය
- මහනවර

571

050053

එම ආර ඩබ කක මලලකක

III පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කකරයකලය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කඩවත
සතර හක ඟඟවට කකමරකළස - මහනවර

572

015992

ජ ජ ව බලඩකර

II පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රදගම

573

040742

ට.එම.එසස.කක කතනනකකමන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රදගම

දසසතක කමකර කකරයකලය - කරණකගල

574

015824

ඵම ආර රලජත

III පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කමකනරකගල

දසසතක කමකර කකරයකලය - කමකනරකගල

575

053298

ආර එම ඩ කක කසකනවරතන

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කමකනරකගල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය කමකනරකගල

576

015562

ආර ප ඩ එන ප ජයසලහ

II පනතය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මහනවර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

577

043975

කක ඒම ආර ගයකත

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මහනවර

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

578

014521

ඵස ජයකසසකර

වකශසෂ කශසණය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-අනරකධපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අනරකධපර

579

050452

ඩබ.එසස කරණකරතන

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අනරකධපර

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය අනරකධපර

580

049211

ජ.කක.එසස රකජපකෂ

III පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-රතනපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඕපනකයක

581

051902

ආර එම ස සභකෂණ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඕපනකයක

මකහසසසතකත අධකරණය - රතනපර

582

041826

ඩබ,ජ,එසස, චනදපකල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කදහඕවට

කමකර කකරයකලය - යටයනකතකට

583

049494

ඒ එච ඒ ඒ ඩබ එච එම ප එම
කමකරහකම

III පනතය

කමකර කකරයකලය-යටයනකතකට

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කදහඕවට

584

059039

එම.කක.කක වරසලහ

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අනරකධපර

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය අනරකධපර

585

065493

වය අය ඩ කෙහසරත

III පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-අනරකධපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අනරකධපර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

586

039880

එල.ඒ.ඩ.ආර. කපසමරතන

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

587

050168

කක.එම.එසස.එන. කමකරසලහ

III පනතය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

588

016872

එසස. බකලකෂසණන

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අමපකර

නකයමජත ඉඩම කකකමසකරසස කකරයකලය අමපකර

589

051916

ඒ.එම.එම. සමරකෂකන

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කලමකණ

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අමපකර

590

069953

ප.එන. කරසකනත

III පනතය

නකයමජත ඉඩම කකකමසකරසස
කකරයකලය-අමපකර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කලමකණ

591

058297

එල.ජ. එන තරලගක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අමබලනකගකඩ

පකකදශය කලකම කකරයකලය කගමනකපනවල

592

070043

එල.එච.ඩ මධෂකණ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කගමනකපනවල

පකකදශය කලකම කකරයකලය අමබලනකගකඩ

593

021091

කජ ඒ ගණවරධණ

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-පතතලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පතතලම

594

051248

බ.ඒ. පනකනද

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පතතලම

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය පතතලම
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

595

050102

ඒ.එසස.ඩ.එසස. කරණකරතන

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

596

051758

කක ඩ ඒ ශවලක

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

597

058941

එසස.එල සකලහන

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කලමකණ

පකකදශය කලකම කකරයකලය අකකකරයපතත

598

059270

එච.ඒ. අහසසන

III පනතය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-අකකකරයපතත

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කලමකණ

599

014209

ඩ බ දසකනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කෆකරකව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - තරපපකන

600

054324

ය.ස.කක. සමතපකල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-තරපපකන

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කෆකරකව

601

058936

එම.එම.කජ.ඩ සගතදකස

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-රතනපර

කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසස කකරයකලය රතනපර

602

074022

බ එච ඒ ශකනත

III පනතය

කජතෂසඨ නකයමජත කපකලසස
කකරයකලය-රතනපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය රතනපර

603

027461

ඒ ඒ කමකර

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස මලසසථකනය - කකකළඹ 01
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

604

052088

ඩ.ඩ.ඩ.ඒ කහසමනත

II පනතය

කපකලසස මලසසථකනය-කකකළඹ 01

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

605

049715

ඒ.ව. සමරවර

II පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-බදලල

දසසතක කමකර කකරයකලය - බදලල

606

073431

ඩ.එම.ස.ඩ දසකනකයක

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-බදලල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - බදලල

607

064582

කක.ජ.ප.කග. කසකෙස මරතන

III පනතය

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 03)-මහනවර

දසක අධකරණය - මහනවර

608

064637

එම.ආර.එම. සබක

III පනතය

දසක අධකරණය-මහනවර

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 03) මහනවර

609

028523

එසස ඒ පයනත උපල ගණරතන

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කපකකළකනනරව

දසසතක කලකම කකරයකලය කපකකළකනනරව

610

059106

ට.එච.එන. ශ ලකල ද කසකයයක

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කපකකළකනනරව

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කපකකළකනනරව

611

052831

ආර නනදක පයනත

III පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-අකරසසස

දසක අධකරණය - මකතර

612

075335

කක.ජ.ඒ. සඳන

III පනතය

දසක අධකරණය-මකතර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය අකරසසස
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

613

061705

එන.එම.ට.කක නවරතන

III පනතය

අපනයන කකෂකරම දසසතක
කකරයකලය-කරණකගල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය කරණකගල

614

066426

එල ඒ එසස කමකර

III පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කරණකගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක කකරයකලය කරණකගල

615

068498

ආර.ප.එසස කතසර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-නකරමමල

දමරය කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 10

616

072264

ඒ.එච වතකනකග

III පනතය

දමරය කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

පකකදශය කලකම කකරයකලය - නකරමමල

617

019235

ඵච.ඵසස. උපල ඉනදජත

I පනතය

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
07

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
- කකකළඹ 12

618

073924

එසස.ඒ.ආර.ස. කරණකරතන

III පනතය

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
-කකකළඹ 12

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය කකකළඹ 07

619

012312

ආර.ඵම රලබණඩක

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මෆදදමබර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩදමබර

620

036958

ස.බ.ස. රතනකයක

වකශසෂ කශසණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කකරයකලය-මහනවර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මෆදදමබර

621

062645

කජ.ඒ.ජ වරසලහ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩදමබර

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කකරයකලය - මහනවර
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

622

027220

ය.ඩ. හරසසචනද

I පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-කළතර

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 01

623

065537

කක එසස එම සලවක

III පනතය

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
01

දසසතක කමකර කකරයකලය - කළතර

624

059001

ට සසකමකර

III පනතය

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය කකකළඹ 01

625

065535

ඒ එච ඩ සලවක

III පනතය

ශ ලලකක නකවක හමදක මලසසථකනය-කකකළඹ
01

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

626

051636

එෆස.එන. අහමඩ

වකශසෂ කශසණය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-අකකකරයපතත

සහකකර සමකදධ කකකමසකරසස කකරයකලය අමපකර

627

075303

එම.එම. ඉරෂකද

III පනතය

සහකකර සමකදධ කකකමසකරසස
කකරයකලය-අමපකර

පකකදශය කලකම කකරයකලය අකකකරයපතත

628

057718

ඩ එසස එන රකජපකෂ

III පනතය

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12

629

065850

ඒම.ඒසස.ඒම. අකල

III පනතය

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

630

053310

එසස.ඩබ.එසස. සජව

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - කකකළඹ 10
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

631

072506

ප.ඩ.එසස. අලලකකර

III පනතය

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

632

068216

ප.ස.ආර. කපකරරක

III පනතය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
10

633

070068

එම එන ශමකල

III පනතය

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

634

059003

ඒ.ය.ස. දසකනකයක

III පනතය

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

පජක පකදක වකශමධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 12

635

062713

එන.අය කබලපකග

III පනතය

පජක පකදක වකශමධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

636

044569

එම එම කජ ව කක රතනකයක

II පනතය

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත
අලශය-අනරකධපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය අනරකධපර

637

065208

කජ එම බ කජ බණඩකර

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-අනරකධපර

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අලශය අනරකධපර

638

019638

එන ජ කරකහකන සරත කමකර

I පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

639

068644

එසස.ඒ.එසස.එසස.බ සමරතලග

III පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

640

016683

ඵස.කක අකබ රණසලහ

I පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

641

065891

ඒන.ප.ස ලයකනකෙග

III පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

642

013435

එම ප රතනසර

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-කළතර

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - පකනදර

643

067157

ට.එසස වකජසර

III පනතය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-පකනදර

දසසතක කලකම කකරයකලය - කළතර

644

072699

එසස තකසයනදරන

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-තකණකමලය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකරවෆව

645

075316

එල.ඒ.එන. කහසමනත

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකරවෆව

දසසතක කලකම කකරයකලය - තකණකමලය

646

030143

එම එම ය බ මකපකරතන

I පනතය

මහවෆල ජකතක අධතකපන
වදතකපඨය-කපකලකගකලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පනවල

647

062602

එච.ඩබ.එල.එසස. ඉනදකක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පනවල

මහවෆල ජකතක අධතකපන වදතකපඨය කපකලකගකලල

648

023692

ආර.එසස ආනනද

I පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

649

063002

ඩබ.එච.ආර. ලකමකල

III පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

650

021097

එන ජ ගකමණ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හලවෆලල

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07

651

063078

ඩබ.කක.ජ.ඩ. ධරමකසසන

III පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හලවෆලල

652

053305

ආර.එම. පයදකස

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කනදකෆටය

වකරමකරග ඉලජකනර කකරයකලය කනදකෆටය

653

064813

එල ආර එම එන එම අමරතලග

III පනතය

වකරමකරග ඉලජකනර
කකරයකලය-කනදකෆටය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කනදකෆටය

654

053268

ප.කක.කජ.එසස. දයකරතන

II පනතය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

655

067017

එච.කක.ආර. කපකරරක

III පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

656

036883

ආර.ජ. වසනත කමකර

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

657

067027

ඩ.ජ.එම. කසකයසක

III පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

658

041487

ඩබලව.ප.ඩ.ඩ. වකජසලහ

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

659

066413

ආර.ජ.ස. ජවනත

III පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

660

036393

එච ප ආර කජ ට කලකදරක

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

661

062626

ය.එල.ට.ය කසමමපකල

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සෆලසම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

662

027043

ට කක යකපක බණඩකර

I පනතය

කකෂකරම කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

ගමකපකල වකශසෂ කකරය බලකකය කඳවර ගමකපකළ

663

074686

ඩබ.ජ.ට.ප කමකර

III පනතය

ගමකපකල වකශසෂ කකරය බලකකය
කඳවර-ගමකපකළ

කකෂකරම කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

664

028091

ජ ට කපකරරක

I පනතය

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය-බතතරමලල

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

665

068728

කක.ප.ප. වකමසලහ

III පනතය

කගකවජන සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

666

069173

ඒ එච එච මධශලක

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය - බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

667

018765

ආර ඩ ඒ කරණකරතන

I පනතය

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

668

036520

ඩබ අය ඒ ජ එල පනකනද

වකශසෂ කශසණය

කපකලසස අධකකර කකරයකලය-මගමව

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
10

669

065467

ඒ කපරයතමබ

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස අධකකර කකරයකලය - මගමව

670

068608

ඩබ ඒම චනකදසසකර

III පනතය

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

671

008892

එච.ඩ.එන. කරමහණ

වකශසෂ කශසණය

ධවර හක ජලජ සමපත
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කමකර වනශසචය සභක කකරයකලය බතතරමලල - බතතරමලල

672

068435

එන එන අකජශස

III පනතය

කමකර වනශසචය සභක කකරයකලය බතතරමලල-බතතරමලල

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

673

010224

ස ගකනවතත

I පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය කකකළඹ 10

674

015510

ඩබ.ඒ.එසස. වකමආරචච

I පනතය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

675

069402

ඒ කක ඒ කක එන අමරසලහ

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

676

073171

එම ඒ ඒ චතරලගන

III පනතය

ජකතක බදධමය කදපල කකරයකලය-කකකළඹ
10

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

677

017613

එම. වමල ශකනත

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

678

030405

එසස ඒ ප කපකරරක

I පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

679

032051

ජ වය ධරමසර

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

680

036414

ඩබ ඒ ආනනද පතමසර වකමසලහ

I පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

681

070113

ට.ඒ. ලකෂත

III පනතය

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.08 දන සට
කයකතමක කව.

682

062716

බ ජ එන එසස පතලකල

III පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතර

කවරළ සලරකෂණ පකකදශය කකරයකලය කදවනවර

683

075633

ජ.ඩබ. තසත

III පනතය

කවරළ සලරකෂණ පකකදශය
කකරයකලය-කදවනවර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතර

684

039511

ආර.එම. අජත

I පනතය

සලසසකකතක කටයත
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කකකළඹ 01

685

047037

කක.ඩබ.ප. කපකරරක

II පනතය

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකකළඹ 01

සලසසකකතක කටයත කදපකරතකමනතව බතතරමලල

Page 76 of 97

- 2020

වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

686

023485

ප ජ ජයවරධන

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අකරසසස

කකකටකපකල පකකදශය මනනකදමර
කකරයකලය - පටබෆදදර

687

052725

එසස.එසස ලයනකග

III පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අකරසසස

688

064047

ඩ පලහකකකර

III පනතය

කකකටකපකල පකකදශය මනනකදමර
කකරයකලය-පටබෆදදර

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතර

689

048600

ජ.එල.එසස. කමකරසර

III පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-ගකලල

දසසතක කලකම කකරයකලය - ගකලල

690

066504

එම.ප.ජ.ඒ පයදරශන

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-ගකලල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය ගකලල

691

062897

එම.ඒ. වජතමද

III පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

692

065667

ඩබ බ චරත

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

693

065700

කෙක ඩ ඒසස ඩ දනෂසක

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

694

073530

කජ.එසස.ඒ.ට.එසස. කරණකරතන

III පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

695

068643

ය.ඩ.ඒ කමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහනතකල

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය අනරකධපර

696

068750

ආර.එම.කක.බ. රතනකයක

III පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහනතකල

697

040670

ආර.එම.ඒ කරණකරතන

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බලගරය

දසසතක කගකවජන කසසවක කකරයකලය හලකවත

698

068757

එසස.ඩ.එල. මධෂලක

III පනතය

දසසතක කගකවජන කසසවක කකරයකලය-හලකවත

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බලගරය

699

009892

ජ.ප. කපකරරක

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

700

068765

ඩ.ආර.කක. දසකනකයක

III පනතය

කගකවජන සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

701

048630

ඩබ ජ ඩ එන රණසලහ

III පනතය

දසසතක ධවර කකරයකලය-තලගලල

තලගලල කපකලසස අධකකර කකරයකලය තලගලල

702

071723

ඒ බ අය එසස කමකර

III පනතය

තලගලල කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-තලගලල

දසසතක ධවර කකරයකලය - තලගලල

703

052034

කක ඒ සමනසර

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-හපතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ඇලල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

704

065222

ජ.ඩ.ට.අය වරකසසකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ඇලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - හපතකල

705

012682

කක ඒ ජ රකමනකයක

වකශසෂ කශසණය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-රතනපර

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රතනපර

706

066773

එසස.එම.ඩ. සභසලහ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රතනපර

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - රතනපර

707

057838

බ.ව.එසස. කපසමසර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ගරබකව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - අඹනකපකළ

708

065730

කක.ඩබ.එම.එම. උතපලක
අවහලසකක බණඩකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-අඹනකපකළ

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ගරබකව

709

035062

අෙකර ඒම ගකමණ ඉනදජත

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බදලල

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත අලශය බදලල

710

050318

ජ ප දසකනකයක

I පනතය

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත
අලශය-බදලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - බදලල

711

040208

එම.කක.ඩ.එල මණසලහ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පකතකහසවකහෆට

රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය කකගලල

712

075327

ප.එච.එසස. කරණකක

III පනතය

රබර සලවරධන පකකදශය
කකරයකලය-කකගලල

පකකදශය කලකම කකරයකලය පකතකහසවකහෆට
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

713

047534

එච එම කෆකලකහනද

III පනතය

ධවර හක ජලජ සමපත
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

මහර මකහසසසතකත අධකරණය - මහර

714

066979

අය.ප. අකනමජක

III පනතය

මහර මකහසසසතකත අධකරණය-මහර

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

715

036763

කක ජ ඥකණසර

I පනතය

දසසතක ධවර කකරයකලය-කළතර

කශසෂසඨකධකරණය - කකකළඹ 12

716

072944

ජ එම කක කසවවනද

III පනතය

කශසෂසඨකධකරණය-කකකළඹ 12

දසසතක ධවර කකරයකලය - කළතර

717

035320

ඩබ වකජසර

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

718

068612

ව ඒෙස ආර ගණතලක

III පනතය

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

719

013212

අය ආර මලවතතකග

I පනතය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

වන සලරකෂණ කදපකරතකමනතව බතතරමලල

720

066425

ඒ.එම.එසස. කෂකන

III පනතය

වන සලරකෂණ
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

721

019868

කක.බ. කරණකකසසන

වකශසෂ කශසණය

මහවෆල සලවරධන හක පරසර
අමකතතකලශය-බතතරමලල

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

722

065665

එසස ඒ එසස චකනදන

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

කහමමකගම මකහසසසතකත අධකරණය කහමමකගම

723

074427

කජ.එච මදෂකන

III පනතය

කහමමකගම මකහසසසතකත
අධකරණය-කහමමකගම

මහවෆල සලවරධන හක පරසර අමකතතකලශය බතතරමලල

724

023498

ආර එම එසස සවරතන බණඩක

I පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-කරණකගල

නකයමජත කපකලසසපත කකරයකලය කරණකගල

725

048529

එච.ඒ.ඩ.ව.ඒ. රණසලහ

II පනතය

නකයමජත කපකලසසපත
කකරයකලය-කරණකගල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය කරණකගල

726

062889

ප.කක.ඩබ.එන. කනමනසස

III පනතය

ජකතක වගණන කකරයකලය-බතතරමලල

පකකදශය සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ
01

727

072550

කක.ඩ.කක. රකෂකන

III පනතය

පකකදශය සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
01

ජකතක වගණන කකරයකලය - බතතරමලල

728

051720

බ.ව.අය. සජවන පයනජත

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-රතනපර

දසසතක කමකර කකරයකලය - රතනපර

729

071801

ය.එන.ඩ ධනවරධන

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-රතනපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය රතනපර

730

051878

ජ.ජ.ආර. කසකනවරතන

III පනතය

රබර සලවරධන පකකදශය
කකරයකලය-රතනපර

දසසතක කමකර කකරයකලය - රතනපර
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

731

071831

එල.ට.අය.එන ජයලත

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-රතනපර

රබර සලවරධන පකකදශය කකරයකලය රතනපර

732

054433

ඩබ.එම. රතනකයක

I පනතය

කරණකගල දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක
ඉලජකනර කකරයකලය-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - රදගම

733

075015

බ.ආර.එම.ස.කක රතනකයක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-රදගම

කරණකගල දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක
ඉලජකනර කකරයකලය - කරණකගල

734

051868

එසස.ඩබ.එම. දලකක පසනගන

III පනතය

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 12

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

735

072549

ආර.එම.එසස.කක. රතනකයක

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

අධකරණ හක බනධනකගකර පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 12

736

059000

එසස.ඒ.ඩ.අය පයදරශන

III පනතය

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
- කකකළඹ 12

737

075266

බ.ඒ.ඩ. දලරකෂණ

III පනතය

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
-කකකළඹ 12

බදධශකසන සහ වයඹ සලවරධන
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

738

052676

ඩබ.එම.ආර වසනත කමකර

III පනතය

හමබනකතකට දසක/මකහසසසතකත
අධකරණය-හමබනකතකට

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය කමකනරකගල

739

071988

එම.ජ.ජ.අය.ඒ ශකනත

III පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-කමකනරකගල

හමබනකතකට දසක/මකහසසසතකත අධකරණය
- හමබනකතකට
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

740

048587

ආර.එච.ඒ මකනමජක හරෂන
රණසලහ

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහඔය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - පදයතලකව

741

075354

ඒ.එම. ජයතලක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පදයතලකව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහඔය

742

068553

ඒම ප ඒච පරසස

III පනතය

පකකදශය කරමකනත කසසවක
මධතසසථකනය-අනරකධපර

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය අනරකධපර

743

071459

එල.කක නයලකගකඩ

III පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-අනරකධපර

පකකදශය කරමකනත කසසවක මධතසසථකනය අනරකධපර

744

016510

ඩ එම කහසමකනනද

I පනතය

කලකප වකරමකරග අධතකෂ
කකරයකලය-කමකනරකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කමකනරකගල

745

070973

ඩ එම ස ය කහසරත

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කමකනරකගල

කලකප වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය කමකනරකගල

746

013459

ඩබලය ජ ට වසනත කමකර

II පනතය

අපනයන කකෂකරම
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

747

075356

ප.ඒ.අය. පයදරශන

III පනතය

සතතව නෂසපකදන හක කසබඛත
කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

අපනයන කකෂකරම කදපකරතකමනතව කපරකකදණය

748

028965

ජ අය එන එසස සලවක

II පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-කළතර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය කළතර

සවනත කරණ
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

749

073591

ට.එම.එන. පයලගන

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කළතර

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය කළතර

750

013528

ජ.ඵම.ජ. ඉලලගරතන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-පලකලකපකල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - මකතකල

751

018775

එල ජ එන කරණකරතන

II පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-මකතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය පලකලකපකල

752

027319

ඒ.එල. හකරන

I පනතය

සරකබද අධකකර කකරයකලය-මඩකලපව

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මඩකලපව

සසථකන මකරවම 2020.05.07
දන සට කයකතමක කව.

753

029514

ප රවචනදන

III පනතය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මඩකලපව

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

සසථකන මකරවම 2020.05.07
දන සට කයකතමක කව. (
සරකබද කදපකරතකමනතව

754

009004

එච ජ ගණසලහ

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උකකවල

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය මකතකල

755

018076

ආර එම ස කසසනකනකයක

I පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උකකවල

756

023912

ඒ මකනනපකපරම

I පනතය

කදශය ආදකයම පකකදශය කකරයකලය-දඹලල

කගකවජන සලවරධන දසසතක කකරයකලය මකතකල

757

025058

එන ප හරසසගම

වකශසෂ කශසණය

කගකවජන සලවරධන දසසතක
කකරයකලය-මකතකල

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

758

030692

ඩ ජ කමල කහසමරතන

I පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-මකතකල

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

759

034997

කජ.එම.එසස. වකම

II පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආරචචකටටව

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මනදලම

760

051857

එම. තෂකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-ආනමඩව

පකකදශය කලකම කකරයකලය ආරචචකටටව

761

059040

එම.එසස.එම මසමමල

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මනදලම

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය - පතතලම

762

065882

ඩ එම එන දසනකයක

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-පතතලම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - ආනමඩව

763

016723

ඒ ප කපකරරක

II පනතය

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය-සදව

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කකකළඹ 01

764

018571

ඒ එම එසස ධරමකෙසසන

II පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

සමකජ කසසවක වකතතය පහණ ආයතනය සදව

765

023561

කක.එන.එම ආනනද

II පනතය

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකකළඹ 01

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

766

035676

එසස ඒ ආර උපකල

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ශ ලලකක නකවක හමදක කඳවර - වෆලසර රකගම

සවනත කරණ

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

767

039976

ඒ.එ.ඩ.ප.බ. කරණකදකස

III පනතය

ශ ලලකක නකවක හමදක කඳවර වෆලසර-රකගම

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

768

027498

ඩ ඩ ජ එසස දලගලල

II පනතය

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 08

නතපත කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 12

769

037388

කක. සරත කමකර

I පනතය

නතපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

රජකය මදණ කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
08

770

014694

බ ඩබ ඒ රලජන

I පනතය

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

771

048708

කක.ජ.ට.ජ. චනදකමකර

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය - බතතරමලල

772

048967

කක.ඩබ.කක. කසසනකධර

III පනතය

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-රතනපර

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය රතනපර

773

052724

කෙක.ඒසස. කකනත

III පනතය

පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය-රතනපර

ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර කකරයකලය රතනපර

774

039198

බ.ප. ජයමන

II පනතය

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

775

059483

එම.ඒ. අරෆන

III පනතය

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

පවකහන හක සවල ගවනකසසවක අමකතතකලශය
- කකකළඹ 10

සවනත කරණ
2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

776

004466

ඩ එම අයරකලගන

III පනතය

කකෂකරම කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

පකකදශය කලකම කකරයකලය - උඩනවර

777

026365

ප.ජ. වකජසලහ

I පනතය

යටනවර පකකදශය මනනකදමර
කකරයකලය-පළමතලකව

කකෂකරම කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

778

041490

ආර.එම.එසස.ස. රතනකයක

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-උඩනවර

යටනවර පකකදශය මනනකදමර කකරයකලය
- පළමතලකව

779

040062

ඩ ස ඩබ ජයවර

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - කකකළඹ 10

780

060428

එම එන ය කක මලවතත

III පනතය

මහනවර ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනත කකරයකලය-මහනවර

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

781

071328

ප.ආර.ජ.ස. කමකර

III පනතය

තෆපෆල කසසවක හක මසසලම ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-කකකළඹ 10

මහනවර ජකතක කලඛනකරකෂක
කදපකරතකමනත කකරයකලය - මහනවර

782

040684

එන කලපහන

II පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කගකවජන සලවරධන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

783

071463

එම.එසස සමරසලහ

III පනතය

කගකවජන සලවරධන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

784

036396

එම එල ප කකර

II පනතය

සරකබද අධකකර කකරයකලය-ගමපහ

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

සවනත කරණ
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

785

052419

ඩ.ඒ. ෂරමලක සනධතක දසකනකයක

III පනතය

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

786

046617

ඩබ.ඩ.ඒ චමනද

III පනතය

ධවර හක ජලජ සමපත
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

වකරමකරග කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 07

787

067018

එම.ජ.එසස. කපකරරක

III පනතය

වකරමකරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 07

ධවර හක ජලජ සමපත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

788

019371

කක.ඵස.ඩ ෂමනද

I පනතය

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
07

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

789

050964

ප.කක.එන වකජසලහ

III පනතය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය කකකළඹ 07

790

021836

ඩ එම ස බ දසකනකයක

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-මහව

පකකදශය කලකම කකරයකලය බමණකකකකටව

791

043719

කක ඩ ශකනත කපසමවලශ

II පනතය

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
07

ශ ලලකක මනනකදමර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

792

052197

ව ජ එන ට ලයනගම

III පනතය

දසක වන නළධකර කකරයකලය-කරණකගල

පකකදශය කලකම කකරයකලය - මහව

793

064843

ඩබ.එච.ජ.ඩ.එම. ගණවරධන

III පනතය

ශ ලලකක මනනකදමර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

දසක වන නළධකර කකරයකලය - කරණකගල

සවනත කරණ

(වකරමකරග අලශයට සසථකන
මකර කකකර)
(වකරමකරග අලශකය සට
සසථකන මකර කකකර)
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

794

065949

ඒම.ඒම.ස වරකජ කමකර

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-බමණකකකකටව

රකජත පරපකලන, ආපදක කළමනකකරණ සහ
පශ සමපත සලවරධන අමකතතකලශය කකකළඹ 07

795

011079

එම එන එසස මලගල දලශකන

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

796

036574

එම. කලමගනකදන

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

797

052839

ඩබ වනත වසනත සරවරධන

III පනතය

ඩජටල යටතල පහසකම හක කතකරතර
තකකෂණ අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.05.05 දන සට
කයකතමක කව.

798

005454

ය.එම.කජ.එසස. පදමකමකර

වකශසෂ කශසණය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව. ( ධවර හක
ජලජ සමපත අලශකය සට

799

010607

ජ එන කපකරරක

I පනතය

සරකබද කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 02

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව. ( ධවර හක
ජලජ සමපත අලශය කවත

800

019760

එම ආනනද සනල

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.02.18 දන සට
කයකතමක කව. ( සරකබද
කදපකරතකමනතව කවත

801

021411

එසස ශනමගසනදරම

II පනතය

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකකළඹ 01

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

802

042161

එම එල ඉකලකපරම

I පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
2020.05.01 දන සට
කයකතමක කව. (කරමකනත
හක වකණජ කටයත අලශය

803

005315

ආර.ඒ.එන.එසස. කමකර

II පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

804

014114

ඩබලව ඒ ඩ ස වකමකරචච

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

805

037327

ට එම ප කමකර

I පනතය

කරමකනත හක වකණජ කටයත, දගකකලනව
අවතෆනව පදගලයන නෆවත පදලච කරම,
සමපකකර සලවරධන සහ වකතතය පහණ හක

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

806

040307

එම. රකජන

II පනතය

දසසතක කලකම කකරයකලය-මකතකල

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 39) මකතකල

807

041411

ප ජ එසස කහසරත

I පනතය

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය-කරණකගල

දසසතක කලකම කකරයකලය - මකතකල

808

050057

කක.කක තලකරතන

II පනතය

කමකර වනශසචය සභකව(අලක 39)-මකතකල

දසසතක මනනකදමර කකරයකලය කරණකගල

809

006218

ආර එච කලසර

I පනතය

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය-බතතරමලල

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

( ධවර අලශය කවත සසථකන
මකර කකකර)

810

009535

එම කසලවරතනම

වකශසෂ කශසණය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

( ධවර අලශකය සට සසථකන
මකර කකකර)

811

050329

ට.ආර කකකඩතවකක

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

වෆවල කරමකනත අමකතතකලශය බතතරමලල

2020.05.01 දන සට
කයකතමක කව.
2020.05.01 දන සට
කයකතමක කව.( කරමකනත
හක වකණජ කටයත අලශකය
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

812

036259

ඒ.ජ.එසස. කමකරසර

I පනතය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
02

රකජත වතකපකර, කනද උඩරට උරමය සහ
මහනවර සලවරධන අමකතතකලශය - කකකළඹ
05

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

813

041604

ට.ජ. වකජබණඩකර

III පනතය

කකෂකරම කදපකරතකමනතව-කපරකකදණය

නකවලපටය දසක අධකරණය - නකවලපටය

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

814

043505

ඩ.එම. සනධ ගණතලක

III පනතය

නකවලපටය දසක අධකරණය-නකවලපටය

කදශය ආදකයම කදපකරතකමනතව කකකළඹ 02

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

815

072580

ය.ඒ. උඩගම

III පනතය

රකජත වතකපකර, කනද උඩරට උරමය සහ
මහනවර සලවරධන අමකතතකලශය-කකකළඹ
05

කකෂකරම කදපකරතකමනතව - කපරකකදණය

2020.02.03 දන සට
කයකතමක කව.

816

015435

එම ජයවරධන

වකශසෂ කශසණය

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ
කතල සමපත සලවරධන
අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

817

033298

එසස ය කගකඩකග

I පනතය

ජකතක අයවෆය කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ
අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

818

036493

කක ජ තලකරතන

වකශසෂ කශසණය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

819

036603

එසස.ඩබ. රතනකයක

වකශසෂ කශසණය

ඉඩම සහ පකරලකමනත පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය-බතතරමලල

මහකමකරග,හක මකරග සලවරධන සහ ඛනජ
කතල සමපත සලවරධන අමකතතකලශය බතතරමලල

820

050532

ඊ එසස ලසනත කමකර

I පනතය

වදතක, තකකෂණ හක පරකයෂණ
අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

821

068487

කක.ප.ව.කක කකරයකරවන

III පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සහ පකරලකමනත පතසලසසකරණ
අමකතතකලශය - බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

822

020200

ය ඩ ඵසස ආර කපකරරක

I පනතය

භකණඩකගකර කමකහයම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 01

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය බතතරමලල

823

027572

ඒ ඒ චමනද

I පනතය

දසසතක සලඛතකකලඛන
කකරයකලය-අනරකධපර

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

824

054486

එල එච ය බ පයලගන

III පනතය

පකථමක කරමකනත සහ සමකජ
සවබලගෆනවම අමකතතකලශය-බතතරමලල

දසසතක සලඛතකකලඛන කකරයකලය අනරකධපර

825

013252

ට ඒ රකමකෂසණන

I පනතය

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

826

052086

එම.ට.ඩ සලජව

III පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

827

069160

ඒ එච එල ආර සඳරවන

III පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය - බතතරමලල

828

027728

එසස වජය ආනනද

I පනතය

මකහසසසතකත අධකරණය-කකකළඹ 10

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය - බතතරමලල

829

032808

එල ඩ ඩ ය කමකර

I පනතය

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය-බතතරමලල

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය - කකකළඹ 01

830

042590

එසස.ඩබ.එම. සලවක

II පනතය

කකකළඹ 01-ඉඩම හක දසසතක කරජසසටකර
කකරයකලය-කකකළඹ 01

මකහසසසතකත අධකරණය - කකකළඹ 10

සවනත කරණ

Page 92 of 97

- 2020

වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

831

026417

එම.එම.ස.එල. වකජරතන

I පනතය

ශ ලලකක වභකග
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

832

035510

ඩ ලලකක රනල කපකරරක

III පනතය

කමමටර රථ පවකහන පකකදශය
කකරයකලය-කළතර

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

833

039810

ඊ වමලකසසන

I පනතය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

දසක අධකරණය - ගමපහ

834

073468

ඩ එම එල ආර බ දසකනකයක

III පනතය

දසක අධකරණය-ගමපහ

ශ ලලකක වභකග කදපකරතකමනතව බතතරමලල

835

015332

එන එසස පතමනනද

II පනතය

අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත
සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය-කකකළඹ
05

කමමටර රථ පවකහන කදපකරතකමනතව කකකළඹ 05

836

052079

ඩ.ස.ප. අමරතලග

I පනතය

කමමටර රථ පවකහන
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
- කකකළඹ 12

837

067929

ඒසස.ව.ඒ.ඒසස. සමරසලහ

III පනතය

පධකන මකහසසසතකත අධකරණය- කකකළඹ 12
-කකකළඹ 12

අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත
සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය කකකළඹ 05

838

010072

ඩබ කමකරකග

I පනතය

කරජසසටකර ජනරකල
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

839

010734

ඒ ඒ එච ප ඩයසස

I පනතය

ආරකෂක අමකතතකලශය-කකකළඹ 03

සමකගම කරජසසටකර කදපකරතකමනතව කකකළඹ 10

840

028029

ඩබ ඡ වකමසලහ

I පනතය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ආරකෂක අමකතතකලශය - කකකළඹ 03

සවනත කරණ

2020.05.20 දන සට
කයකතමක කව. ( සසවකදශ
කටයත අලශකය සට සසථකන
2020.05.20 දන සට
කයකතමක කව.
2020.05.20 දන සට
කයකතමක කව.( සසවකදශ
කටයත අලශය කවත සසථකන
( ධවර හක ජලජ සමපත
අලශය කවත සසථකන මකර
කකකර)

( ධවර හක ජලජ සමපත
අලශකය සට සසථකන මකර
කකකර)
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

841

065153

එච ආර එම අතකවලලක

III පනතය

සමකගම කරජසසටකර
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කරජසසටකර ජනරකල කදපකරතකමනතව බතතරමලල

842

026592

ඒ පතරතන

I පනතය

ශ ලලකක කරග කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය - බතතරමලල

2020.05.13 සට කයකතමක
කව.

843

043095

එච ඒ ස ලකමකල

III පනතය

නවකස,ඉදකරම සහ සලසසකකතක කටයත
අමකතතකලශය-බතතරමලල

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

2020.05.13 සට කයකතමක
කව.

844

003679

ට සරකසසන

I පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-කෆසසබකව

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව කකකළඹ 07

845

017364

එල ඩ අකබගණවරධන

I පනතය

සබරගමව කලකප කමකර
කකරයකලය-රතනපර

මදල අමකතතකලශය - කකකළඹ 01

846

048890

ය.ඒ.එන සසර

II පනතය

වකදශ සමපත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
01

ණය සහනදකය මණඩලය කදපකරතකමනතව
- කකකළඹ 12

847

051819

කක.එම.එසස අකබවරධන

III පනතය

දසසතක කමකර කකරයකලය-මහරගම

පකකදශය කලකම කකරයකලය - කෆසසබකව

848

058303

ප.ඩබ.එන.ප. අතතනකයක

II පනතය

කබබදධ කටයත කදපකරතකමනතව-කකකළඹ
07

සබරගමව කලකප කමකර කකරයකලය රතනපර

849

071790

එසස ඒ රකෂකන

III පනතය

ණය සහනදකය මණඩලය
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 12

දසසතක කමකර කකරයකලය - මහරගම
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය

නම

අන අසකය සසසවක අසකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

850

052512

ය ආර ආර කකලචන මකලක

III පනතය

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 10

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය - බතතරමලල

(කකෂකරම අලශය කවත
සසථකන මකර කකකර)

851

066430

ප නල

III පනතය

කකෂකරම, ගකමය ආරථක කටයත,
වකරමකරග සහ ධවර හක ජලජ සමපත
සලවරධන අමකතතකලශය-බතතරමලල

වශකම වෆටප කදපකරතකමනතව - කකකළඹ
10

(කකෂකරම අලශකය සට
සසථකන මකර කකකර)

852

051908

අය. සෆකන

III පනතය

අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත
සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය-කකකළඹ
05

පකකදශය කලකම කකරයකලය - දලකකකටව

( පළකත සභක හක පළකත
පකලන අලශකය සට සසථකන
මකර කකකර)

853

059051

එච.ජ කහසමචනද

III පනතය

පකකදශය කලකම කකරයකලය-දලකකකටව

ජකතක ඒකකබදධතක, රකජත භකෂක, සමකජ
පගත සහ හනද ආගමක කටයත
අමකතතකලශය - රකජගරය

854

061544

එන.එසස අරණකසලම

III පනතය

ජකතක ඒකකබදධතක, රකජත භකෂක, සමකජ
පගත සහ හනද ආගමක කටයත
අමකතතකලශය-රකජගරය

අභතනතර හක සසවකදශ කටයත සහ පළකත
සභක හක පළකත පකලන අමකතතකලශය කකකළඹ 05

855

041363

එම ට එම අශකන

III පනතය

රතනපර දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක
ඉලජකනර කකරයකලය-රතනපර

රතනපර කපකලසස අධකකර කකරයකලය රතනපර

856

049977

එම කක ය මෆණකදකවල

II පනතය

රතනපර කපකලසස අධකකර
කකරයකලය-රතනපර

රතනපර දසස: කරමකනතශකලක පරකෂක
ඉලජකනර කකරයකලය - රතනපර

857

062573

ජ.එච.එම.එම.එසස. කහනනකයක

III පනතය

වදල සලකදශ, වකදශ රකයක හක කඩක
අමකතතකලශය-කකකළඹ 07

ජකතක ඵලදකයතක කලකම කකරයකලය බතතරමලල

(වකදශ රකයක අලශකය සට
සසථකන මකර කකකර)

858

064594

ඒ.කක. වරකජ

III පනතය

ජකතක ඵලදකයතක කලකම
කකරයකලය-බතතරමලල

වදල සලකදශ, වකදශ රකයක හක කඩක
අමකතතකලශය - කකකළඹ 07

(වකදශ රකයක අලශය කවත
සසථකන මකර කකකර)

( පළකත සභක හක පළකත
පකලන අලශය කවත සසථකන
මකර කකකර)
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කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

859

062555

එච.එල.ප කහටටකහසවකග

III පනතය

පකකදශය කලකම
කකරයකලය-බදරලය/පකලනදනවර

ජකතක පතපතත, ආරථක කටයත, නෆවත
පදලච කරම හක පනරතථකපන, උතර
පළකත සලවරධන සහ කයබවන කටයත

( රතනපර කඩක වතකපකර
සලවරධන අලශය කවත
සසථකන මකර කකකර)

860

069851

ඒ එම එල කමකරසර

III පනතය

ජකතක පතපතත, ආරථක කටයත, නෆවත
පදලච කරම හක පනරතථකපන, උතර පළකත
සලවරධන සහ කයබවන කටයත

පකකදශය කලකම කකරයකලය බදරලය/පකලනදනවර

( රතනපර කඩක වතකපකර
සලවරධන අලශකය සට
සසථකන මකර කකකර)

861

050045

ඒසස.ඒම.ඒසස.ඒසස. සභකෂණ

III පනතය

සබරගමව පළකත සරකවයර ජනරකල
කකරයකලය-රතනපර

සබරගමව කලකප කමකර කකරයකලය රතනපර

862

068480

ප ජ එල කසකනවරතන

III පනතය

සබරගමව කලකප කමකර
කකරයකලය-රතනපර

සබරගමව පළකත සරකවයර ජනරකල
කකරයකලය - රතනපර

863

034994

ඒ ඒම ඒ බණඩකර

II පනතය

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය-කණඩසකකල

ආගමන හක වගමන කදපකරතකමනතව බතතරමලල

864

035297

අය.ආර. වකජනකයක

II පනතය

ආගමන හක වගමන
කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

ජකතක පතපතත, ආරථක කටයත, නෆවත
පදලච කරම හක පනරතථකපන, උතර
පළකත සලවරධන සහ කයබවන කටයත

865

066893

එච.එම.එම.ජ.එන.කක. කහසරත

III පනතය

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය-යටනවර

වකරමකරග අධතකෂ කකරයකලය කණඩසකකල

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

866

069733

ඩබ.ඩ.ඒ.එසස. සමනරතන

III පනතය

අධතකපන අමකතතකලශය-බතතරමලල

ඉඩම නරවල කරකම කකරයකලය - යටනවර

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.

867

072582

කජ.ඒ.ප.එසස. කපකරරක

III පනතය

ජකතක පතපතත, ආරථක කටයත, නෆවත
පදලච කරම හක පනරතථකපන, උතර පළකත
සලවරධන සහ කයබවන කටයත

අධතකපන අමකතතකලශය - බතතරමලල

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව.
2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව. (පකකදශය
සලවරධන අලශය කවත

2020.05.07 දන සට
කයකතමක කව. ( පකකදශය
සලවරධන අලශකය සට
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වකරෂක සසථකන මකරවම
කකරයකල කසසවක කසසවය
අන අසකය සසසවක අසකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

868

005597

එම.ප.කක. ධරමසර

I පනතය

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව-කකකළඹ 05

රකජත භකෂක කදපකරතකමනතව - රකජගරය

869

035505

එම ඩ කපසමසර

III පනතය

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයකපදලච කරකම
කදපකරතකමනතව - කකකළඹ 05

870

047405

එම.එන. පනකනද

III පනතය

රකජත භකෂක කදපකරතකමනතව-රකජගරය

සමකජ කසසවක කදපකරතකමනතව බතතරමලල

සවනත කරණ
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