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කුරත්හ පඳදනභ පභත් පකශභනහකයණ පදේහ පනිරධහිප පදේදේ පඅධි පදශ්රේණියටඹට පඋස පරීම භ පවහ පන 

ත්යග පවිබහගඹ - ප2019(2021) 
 

විබහග ප දකොභහිපස ප ජනයහල් ප විසින් ප 2021.11.28 ප දින ප ඳත්න පරද ප ඉවත් පවන් පවිබහගදඹහි ප ලිඛිත් ප ඳම ක්ණදේ ප

ප්රතිඵපර පභත් පකශභනහකයණ පදේහ පනිරධහිප පදේදේ පඅධි පදශ්රේණියටඹට පකුරත්හ පඳදනභ පභත් පඵහ පගළම භ පදවෙදන් ප

මූලික පසුදුසුකේ පඳම ක්හ පරීම භ පවහත්, දජයසාත්හඹ පව පඳශපුද්ේද පවහ පරකු ප පප්රදහනඹ පරීම භ පවහත් පඳත්වෙ ප

රඵන ප පඳම ක්ණ පජූලි ප28, 29 පව ප පඅදගෝසතු ප01, 02, 03 පව ප04 පඹන පදිනර පඳළළත්දේ. පඒ පවහ පකළවීේ පලිපි පදේ පන ප

විට පත්ළඳෆදරන් පදේහ පසථහනඹ පදත් පදඹොමු පකය පඇතිඵ පඅත්ය ප අදහශ පදත්ොයතුද් පඇතුශත් පනහභ පදල්ඛනඹ පදභහි පඳවත් ප

ඳශ කයවෙ පරළදබ්. ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප 

 

02. අදහශ පනිරධහම න් පනහභ පදල්ඛනදේ පවන් පදිනඹ පව පදේරහ පඳිපදි පදකොශම ප07, යහජය පඳිපඳහරන, සදේල ප

කටයුතු, ඳශහත් පබහ පවහ පඳශහත් පඳහරන පඅභහත්යහාංලඹට පහා ත්හ පකයන පදභන් පදර පකහද්ණියටක පදන් . 

 

03. කශභනහකයණ ප දේහ ප නිරධහිප ප දේදේ ප අධිදශ්රේණියටඹට ප කුරත්හ ප භත් ප ඳත් ප කයවෙ ප රඵන්දන් ප ලිඛිත් ප

ඳම ක්ණදඹන් පරඵහගත් පරකු පර පවහ පජ් පදඹසාත්හඹ පව පඳශපුද්ේද පභත් පරඵහ පදදන පරකු පර පඑකතුදේ පකුරත්හ ප

අවෙපිළිදශ පභත් පදේ. පඒ ප අවෙ, ඔඵදේ පදඳෞේගලික පලිපිදගොවෙ පව පවිධිභත් පඹළයි පවඳුනහගත් පවළරී පදසු පදල්ඛන ප

රකහ පඵරහ පඒහයින් පනහථ පන පදත්ොයතුද් පඅවෙ පදජයසාත්හඹ පව පඳශපුද්ේද පවහ පරකු ප පරඵහදදවෙ පරළදබ්. ප

යහජය පදේහ පදකො න් පබහ පනිදඹෝග පඅවෙ පදභභ පවිබහගඹ පඳළළත් පව පදිනට ප පකශභනහකයණ ප දේහ පනිරධහිප පදේදේ ප

අධි ප දශ්රේණියටදේ ප ඳතිඵන ප පුයපාඳහ ප ප ඳභණක් ප ඉවත් ප විබහගඹ ප භන්න් ප පියවීභට ප කටයුතු ප කයවෙ ප රළදබ්. ප එඵළවින් ප ඉවත් ප

ඳම ක්ණඹට පවබහන් පවීභ පභත් පඳභණක් පකුරත්හ පඳදනභ පභත් පකශභනහකයණ පදේහ පනිරධහිප පදේදේ පඅධි පදශ්රේණියටදේ ප

ත්නතුයකට පඳත් පකයවෙ පරළබීභ පවහ පඔඵ පරීසිදු පහි කභක් පදනොරඵන පඵ පඅධහයණදඹන් පවන් පකය . 

 

04. ඔඵ පවිසින් පඳවත් පවන් පලිඹරීඹවිලිර පමුල් පපිටඳත් පවහ ප (අ) ප– ප(ඇ) පලිඹරීඹවිලිර පඅභත්ය පඡහඹහ පපිටඳත්ක් ප

ේමුඛ පඳම ක්ණදේ පදී පඉදිිපඳත් පකශ පයුතු පඅත්ය, එභ පඡහඹහ පපිටඳත් පත්ය පපිටඳත් පඵට පඔඵ පවිසින් පඳම ක්ණ පභණ්ඩරඹ ප

ඉදිිපදේ පදී පවතිඵක පකය පබහය පදිඹ පයුතු පඹ. 

 

(අ) උපාඳළන්න පවතිඵකඹ ප 

(ආ) ජහතිඵක පවළඳුවෙේඳත්/යහජකහිප පවළඳුවෙේඳත්/විදේල පගභන් පඵරඳත්රඹ පදවෝ පදනත් පරාංු  පවළඳුවෙේඳත්ක් 

(ඇ) මූලික පසුදුසුකේ පව පඳශපුද්ේද පනහථ පදකදයන පදල්ඛන ප(ඳත්වීභ, සථිය පරීම භ, උස පරීම ේ, අන්ත්ා ග්රවණ, 

අධීක්ණ පත්නතුද් පවහ පඳත් පරීම ේ.... පආදී පදල්ඛන) ප 

කශභනහකයණ පදේහ පනිරධහිප පදේදේ පඅධි පදශ්රේණියටදේ පත්නතුයක පළඩ පඵළම භ පවහ පයහජය පදේහ පදකො න් ප

බහ පවිසින් පවිධිභත් පඳත් පකයන පරද පලිපි පදේ පනේ පඑභ පලිපි 

(ඈ) නදභහි පදනක් පඇත්නේ පඒ පපිළිඵ පදිවුද්ේ පප්රකහලඹක් ප(ද්.50.00ක පමුේදය පඅරන පරද) 

(ඉ) කළවීේ පලිපිඹ ප 

 

 

 

භදේ පඅාංකඹ  ඔදබ් පඅාංකඹ     දිනඹ  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

    R/9/2/2019/II  2022.07.20 



 

05. ගභනහගභනඹ පේඵන්ධ පසීභහ පරීම ේ පඳතිඵන පත්ත්ත්ඹක් පතුශ පනිරධහම න් පකළවීදේ පගළටලුක් පඳළතිඵඹ පද ප

කශභනහකයණ පදේහ පනිරධහිප පදේදේ පඅධි පදශ්රේණියටදේ පපුයපාඳහ ප පසකක් පඳළම භ පදවේතුදන් පආඹත්නර පඳිපඳහරන ප

කටයුතු පසිදු පරීම භට පඵහධහ පඳළ ණ පඇතිඵ පඵළවින්, දභභ පදශ්රේණියටගත් පඋස පරීම දේ පකටයුත්ත් පකනමන න් පනිභහ පකශ පයුතු ප ප

ඇත්. පඑදේ පභ පයහජය පදේහ පදකො න් පබහ පනිදඹෝග පඅවෙ පඅඹදුේකද්න් පඉදිිපපිට පභ පේමුඛ පඳම ක්ණ පභණ්ඩරඹ ප

විසින් පදජයසාත්හ පව පඳශපුද්ේද පවහ පරකු ප පප්රදහනඹ පකශ පයුතු පදේ. පඑඵළවින් පඅනිහා ඹදඹන් පදේ පවහ පවබහන් ප

වීභට පකටයුතු පකයන පදභන් පකහද්ණියටක පඉල්රහ පසිටි . පඵසනහහිය පඳශහදත්න් පපිටත් පඳදිාංචි පනිරධහම න් පවහ පඅතිඵලයින් ප

දනොළශළක්විඹ පවළරී පකද්ණක් පභත් පදක්හ පඇතිඵ පදිනඹට පවබහන් පවිඹ පදනොවළරී පනේ පජූලි ප28, 29 පව ප පඅදගෝසතු ප01, 02, 

03 ප ව ප 04 ප ඹන ප දිනලින් ප ඳළ ණියටඹ ප වළරී ප දිනඹ ප දන්හ ප csrec.pubad@gmail.com ඹන ප gmail ලිපිනඹට ප නභ, 

කළවීදේ පඅාංකඹ පව පWhatsApp අාංකඹ පහිත් පඊ-දේල් පඳණියටවිඩඹක් පදඹොමු පකයන පදභන් පදන්වෙ පරළදබ්. පදින පදනස ප

කයන ප දර ප ඉල්රහ ප විලහර ප ඉල්ම ේ ප ප්රභහණඹක් ප දඹොමු ප වුදවොත් ප දභදේ ප දනත් ප දිනඹක් ප රඵහ ප දීභට ප වළරීඹහ ප

දනොරළදඵන පඵ පළරකු පභළනවි. ප ප ප ප ප 
 

 

        අත්. පකදශේ/ පඑේ.එේ.පී.දක්. පභහඹහදුන්දන  

එස. පආදරෝකඵණ්ඩහය      දල්කේ   ප ප ප ප ප ප ප  

ඒකහඵේධ පදේහ පඅධයක් පජනයහල්     යහජය පඳිපඳහරන, සදේල පකටයුතු, 

ඳශහත් පබහ පවහ ඳශහත් පඳහරන පඅභහත්යහාංලඹ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csrec.pubad@gmail.com


රජ්ය පරිපර , සලදේ පකටයුතු, පරළත් පසභ පහ පරළත් පර  පඅමත්යාංය 
பொது ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சபகள் நற்றும் உள்ளூபொட்சி அபநச்சு 
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 
 
 

 

නිදහස පචතුරශ්රය, දකොළඔ ප07, ශ්රී පාංකල.      சுதந்திபச் சதுக்கம், பகொழும்பு 07,  இலங்பக.        Independence Square,  Colombo 07, Sri Lanka 
 

දුරකත්  ෆක්ස ඊ-දේල්       දලබ් පඅඩවිය ප  

பதொபலபசி: (94) 011- 2696211-13 பதொபலகல்: (94) 011- 2695279 நின்ஞ்சல்: information@pubad.gov.lk         இபணனத்தளம்: www.pubad.gov.lk 
Telephone  (94) 011- 2166000 Fax   E-mail         Web Site 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
திமம அடிப்பமையில் முகாமத்துல சேமல உத்திசாகத்தர் சேமலயின் அதிஉர் தத்திற்கு 

பதவியுத்துலதற்கான  சபாட்டிப் பரீட்மே - 2019(2021) 

 

பரீட்மேகள் ஆமைாரர் நாகத்தினால் 2021.11.28 ஆந் திகதி நைாத்தப்பட்ை சற்குறிப்பிட்ை 

பரீட்மேயின் எழுத்துத்  சதர்வில் லறங்கப்பட்ை புள்ளிகளின் படி முகாமத்துல சேமல 

உத்திசாகத்தர் சேமலயின் அதிஉர் தத்திற்கு திமம அடிப்பமையில் இமைத்துக் 

ககாள்லதற்கான அடிப்பமை தமகமகமரப் பரீட்சிப்பதற்காகவும், சேமல மூப்பு ற்றும் 

அனுபலத்திற்கான புள்ளிகமர லறங்கும் லமகயிலும்  இந்சநர்முகப் பரீட்மே ஜூமய ாதம்  28 , 29 

ற்றும் ஆகஸ்ட் ாதம்  01 ,02, 03 ற்றும்  04 ஆந் திகதிகளில் நைாத்தப்பைவுள்ரது .அதற்கான 

அமறப்புக் கடிதங்கள் தற்ேம் தபால் சேமல நிமயத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ரசதாடு அதனுைன் 

கதாைர்புமை தகலல்கமர உள்ரைக்கி கபர்ப் பட்டில் இங்கு கீசற கலளியிைப்பட்டுள்ரது . 

 

02. குறித்த உத்திசாகத்தர்களின் கபர்ப் பட்டிலில்  குறிப்பிைப்பட்டுள்ர திகதி ற்றும் 

சநத்துக்கு ஏற்ப ககாழும்பு 07, கபாது நிருலாக, உள்நாட்ைலுலல்கள், ாகாை ேமபகள்  ற்றும் 

உள்ளூாட்சி அமச்சுக்கு ேமூகளிக்குாறு தவுைன் அறித்தருகின்சமன். 

 

03. முகாமத்துல சேமல உத்திசாகத்தர் சேமலயின் அதிஉர் தத்திற்கு திமம 

அடிப்பமையில் நிமிக்கப்படுலது எழுத்துப் பரீட்மேயில் கபற்றுக்ககாண்ை புள்ளிகள் ற்றும் 

சேமல மூப்பு ற்றும் அனுபலத்தின் அடிப்பமையில் லறங்கப்படும் புள்ளிகளின் காத்தத்தின் 

திமம ஒழுங்கின் அடிப்பமையியாகும். அதற்கம, உங்கள் பித்திசகக்  சகாப்பு ற்றும் பிம 

முமமோர்ந்த ஆலைங்களின் மூயம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ை தகலல்களின் அடிப்பமையில் சேமல 

மூப்பு ற்றும் அனுபலத்திற்கான புள்ளிகள் லறங்கப்படும். அோங்க சேமல ஆமைக்குழுவின் 

கட்ைமரப் படி, இப்பரீட்மே நமைகபற்ம திகதிக்கு அே முகாமத்துல சேமலயின் அதிஉர் 

தத்தில் நியவுகின்ம கலற்றிைங்களுக்கு ாத்திம் சற்படி பரீட்மேயின் மூயம் கலற்றிைங்கமர 

நிப்ப நைலடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ரது. எனசல, சற்படி சநர்முகப் பரீட்மேக்குத் சதாற்றுலதன் 

மூயம் ாத்திம் திமம அடிப்பமையில் முகாமத்துல சேமல உத்திசாகத்தர் சேமலயின் 

அதிஉர் தப் பதவிக்கு நிமிக்கப்படுலதற்கு உங்களுக்கு எந்த உரிமயும் கிமைக்காது என்பமத 

நான் உறுதிாகக் குறிப்பிடுகின்சமன். 

 

04. தாங்கள் கீழ்க் குறிப்பிைப்பட்டுள்ர ஆலைங்களின் முயப் பிதிகள் ற்றும் (அ )– (இ )

ஆலைங்களுக்கு சயதிகாக நிறற் பிதிகமரயும் சநர்முகப் பரீட்மேயில் ேர்ப்பிக்க சலண்டும் 

என்பசதாடு ,சநர்முகப் பரீட்மே ேமபயின் முன்னிமயயில் அந்நிறற் பிதிகள் உண்மப் பிதிகள் 

என  நீங்கள் ோன்மளிக்க சலண்டும்.  

 

 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දි ය  
எது இல  உநது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

    R/9/2/2019/II  2022.07.20 



)அ( பிமப்புச் ோன்றிதழ் 

)ஆ( சதசி அமைார அட்மை/ கைம அமைார அட்மை/ பைக் கைவுச் சீட்டு அல்யது  

சலறு ஏசதனும் கேல்லுபடிாகும் அமைார அட்மைகான்று 

(இ( அடிப்பமை தமகமகள் ற்றும் அனுபலத்மத உறுதிப்படுத்தும் ஆலைங்கள் )நினம், 

உறுதிப்படுத்தல், தமுர்த்தல்கள், உள்ளீர்ப்புச் கேய்தல், சற்பார்மல பதவிகளுக்கான 

நிமிப்புக்கள்....  சபான்ம ஆலைங்கள்( 

முகாமத்துல சேமல உத்திசாகத்தர் சேமலயின் அதிஉர் தத்தின் பதவிக்கு பதிற் கைம 

நிமித்தம் அோங்க சேமல ஆமைக்குழுவினால் முமமாக நிமிக்கப்பட்ை கடிதங்கள் 

இருப்பின் அக்கடிதங்களும், 

)ஈ( கபரில் ாற்மங்கள் இருப்பின் அது குறித்த ேத்திக் கைதாசி )ஒட்ைப்பட்ை ரூபா.50.00 

கபறுதிான முத்திமயுைன்( 

)உ( இந்சநர்முகப் பரீட்மேக்கான அமறப்புக்  கடிதம் 

 

05. சபாக்குலத்துத் கதாைர்புகள் ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ரதால் உத்திசாகத்தர்கமர 

அமறப்பதில் சிக்கல் இருந்தாலும் முகாமத்துல சேமல உத்திசாகத்தர் சேமலயின் அதிஉர் 

தத்தில் கணிோன கலற்றிைங்கள் நியவுலதனால் நிறுலனங்களின் நிர்லாக நைலடிக்மககமர 

முன்ககாண்டு கேல்லதில் தமைகள் ஏற்பட்டுள்ரதால், இந்த தப்படுத்தல் கேற்பாட்டிமன 

உைனடிாக நிமமவு கேய் சலண்டியுள்ரது. அவ்லாசம, அோங்க சேமல ஆமைக்குழுவின் 

கட்ைமரப் படி விண்ைப்பதாரிகளின் முன்னிமயயிசய சநர்முகப் பரீட்மேச் ேமபயினால் சேமல 

மூப்பு ற்றும் அனுபலத்திற்கான புள்ளிகள் லறங்கப்படுதல் சலண்டும்.   எனசல, தாங்கள் 

கண்டிப்பாக இந்சநர்முகப் பரீட்மேக்குத் சதாற்றுலதற்கு நைலடிக்மக எடுக்குாறு தவுைன் 

சகட்டுக்ககாள்கின்சமன். சல் ாகாைத்திற்கு கலளிச லசிக்கும் உத்திசாகத்தர்களுக்கு தவிர்க்க 

முடிாத காைம் தவி  சசய கூமப்பட்ை திகதிகளில் பங்சகற்க முடிாது விடின் ஜூமய 28, 29 

ற்றும் ஆகஸ்ட் 1,2,3 ற்றும் 4 ஆந் திகதிகளில் ேமூகளிக்க முடியுான ஒரு திகதிமக் குறிப்புட்டு 

csrec.pubad@gmail.com என்ம மின்னஞ்ேல் முகலரிக்கு கபர், அமறப்பு இயக்கம் ற்றும் WhatsApp 

இயக்கத்துைன் மின்னஞ்ேல் கேய்திகான்றிமன அனுப்புாறு அறித்தப்படுகிமது. திகதிம 

ாற்றுாறு சகாரி கணிோன கதாமகயினர் விண்ைப்பித்திருந்தால் இவ்லாறு சலறு திகதிம 

லறங்க முடிாது என்பமத கலனத்திற் ககாள்ரவும். 

 

 

 

       ஒப்பம்/. எம்.எம்.பி.சக. ாாதுன்சன 

எஸ். ஆசயாகபண்ைா            கேயாரர்  ප ප ප ප ප ප ප  

இமைந்த சேமலகள் பணிப்பாரர்          கபாது நிருலாக, உள்நாட்ைலுலல்கள், 

           ாகாை ேமபகள்  ற்றும் உள்ளூாட்சி அமச்சு 
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

1 R/9/2/2019/M/001 එවහ.ඒ. සිඟළනනත්ති මිය ගල්කිවහව කම්කරු විනිහචයළධිකළරය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

2 R/9/2/2019/M/002 ටී.එම්.සී.නේ.ටී. දන්කන්ද මිය ගම්ඳශ දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

3 R/9/2/2019/M/003 ටී. ක්රිහණකුමළර් මිය
ලඩමළරච්චි දකුණ ශළ බටහිර කරනලඩ්ඩි 

ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය
1A 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

4 R/9/2/2019/M/004
එච්.ඩබ්ලිව්.අයි.එන්. යළමලී 

මිය
මළර/නගොඩපිටිය ජළතික ඳළව 1A 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

5 R/9/2/2019/M/005 ටී.යූ. සිරිලර්ධන මිය
ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල, 

(ඉංජිනන්රුමය ද්රලය අංය)
1A 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

6 R/9/2/2019/M/006 ඩී.එම්.ජී.ටී.බී. දිවළනළයක මයළ කුණ්ඩවළනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

7 R/9/2/2019/M/007 එවහ.ඒ.එම්.ඒ. නිමල් මයළ රජනේ මුද්රණ නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

8 R/9/2/2019/M/008 ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්. ලනසිංශ මයළ තඹගමුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

9 R/9/2/2019/M/009 නේ.නේ.පී.එම්. රංජනී මිය ලළරිමළර්ග අමළතයළංය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

10 R/9/2/2019/M/010 එච්.ඒ.සී. දමයන්ති මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

11 R/9/2/2019/M/011 සී.එවහ.පී. ලියනආරච්චි මිය
ගම්ඳශ ඉඩම් වශ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
1A 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

12 R/9/2/2019/M/012 එවහ.ඩී. අමරතුංග මිය කළුතර ශ්රී ංකළ නඳොලිවහ විදයළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

13 R/9/2/2019/M/013 ඒ.ජී.එල්. බණ්ඩළර මයළ මළතර නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

14 R/9/2/2019/M/014 එවහ.ඒ.එම්.ටී. ඳත්මිණි මිය අධයළඳන අමළතයළංය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

15 R/9/2/2019/M/015 බී.එම්.ජී. මෆණිනේ මිය නිකලෆරටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

16 R/9/2/2019/M/016 ඩී.පී. ද සිල්ලළ මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

17 R/9/2/2019/M/017 ඩබ්ලිව්.එවහ. ප්රනළන්දු මිය නඳොලිවහ මවහථළනය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

18 R/9/2/2019/M/018 ඒ.එච්.එම්. ගුණතික මයළ පුත්තම නිනයෝජය නඳොලිවහඳති කළර්යළය 1A 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

19 R/9/2/2019/M/019
එම්.ඩබ්ලිව්. කරුණළතික  

මයළ

මළතනල් නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
1A 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

20 R/9/2/2019/M/020 ඩී.ජී. රංජනී මිය
ගළල් ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
1A 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

21 R/9/2/2019/M/021 ආර්.ඩී.එවහ. රණවහගල් මිය කුලියළපිටිය කළර්මික විදයළය 1A 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

22 R/9/2/2019/M/022 ජී.පී.නේ. ඳල්ලියගුරුනේ  මිය ලනජීවී වංරේණ නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

23 R/9/2/2019/M/023
ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. වික්රමආරච්චි 

මිය
කගල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

24 R/9/2/2019/M/024 එවහ.ජී.වී.එම්. රණසිංශ මිය බංනගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

25 R/9/2/2019/M/025 පී.එම්.එවහ.නේ. ප්රනළන්දු මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

කු තා ඳදනම මත කළමනාකරණ ය ේලා නිධාරි ය ේලයේ අධි යරේණියට උ   ්කිරීම  හා ලන

තරග විභාගය- 2019(2021)

සුදුසුකම් ඳරීක්ෂා කිරීම  හ යයෙෂ්ඨතාල  හ ඳළපුරුද්ද  හා කුණු ප්රදානය කිරීම
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

26 R/9/2/2019/M/026
සී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. 

චන්ද්රනවේකර මයළ
උකුනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1A 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

27 R/9/2/2019/M/027 එච්.ඒ.ජී. රංජනී මිය
රළජය ඳරිඳළන, වහලනේ කටයුතු, ඳෂළත් 

වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළංය
1A 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

28 R/9/2/2019/M/028 එන්.එම්.ඒ. ඉන්ද්රළනි මිය ඇල්පිටිය කම්කරු කළර්යළය 1A 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

29 R/9/2/2019/M/029 ආර්.එම්. ජයතික මයළ
ගළල් ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
1A 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

30 R/9/2/2019/M/030 ඩබ්ලිව්.ටී.එන්.වී. කුමළර මයළ නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

31 R/9/2/2019/M/031 එවහ.එල්.ආර්. ද සිල්ලළ මිය ගළ/ ධර්මළනෝක විදුශ 1A 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

32 R/9/2/2019/M/032 ඩබ්ලිව්.සී.එවහ. නඳනර්රළ මිය පුරළවිදයළ නදඳළර්තනම්න්තුල 1A 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

33 R/9/2/2019/M/033
එවහ.වී.සී.නේ. නතන්නනකෝන් 

මිය
නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

34 R/9/2/2019/M/034 ආර්.පී.පී.එම්. ඳතිරන මිය අත්තනගල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

35 R/9/2/2019/M/035 ඩී.පී.ආර්. සිරිලර්ධන මිය කතරගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

36 R/9/2/2019/M/036
යූ.එච්.ඒ.ටී.ඒ. වලදයරත්න 

මිය
ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

37 R/9/2/2019/M/037 ඩී.එම්.එම්. දවනළයක මිය
ඳවහබළනේ නකෝරනෂේ, නළලපිටිය ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
1B 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

38 R/9/2/2019/M/038 නේ.එල්.එවහ. ට්රින්ති මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

39 R/9/2/2019/M/039 සී.එවහ. දන්තනළරළයන මිය
ගළල්-කඩලත්වතර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1B 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

40 R/9/2/2019/M/040 එවහ.එම්.එල්. අනෝක මයළ නකොෂඹ නළගරික මෆතිලරණ කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

41 R/9/2/2019/M/041 සී.නේ. ගමනේ මයළ ශ්රී ංකළ නර්ගුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

42 R/9/2/2019/M/042 එම්.නේ.එම්. බණ්ඩළර මයළ
ඳළර්ලිනම්න්තුනව් ආණ්ඩු ඳේනේ ප්රධළන 

වංවිධළයක කළර්යළය
1B 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

43 R/9/2/2019/M/043 ජී. කන්නන්ගර මිය නීතිඳති නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

44 R/9/2/2019/M/044 එල්. රළජඳේ මිය ඉඩම් අමළතයළංය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

45 R/9/2/2019/M/045 ඩී.එල්. සිල්ලළ මිය තිරප්ඳනන් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

46 R/9/2/2019/M/046 ඒ.එම්.එවහ. නමන්ඩිවහ මිය අධයළඳන ප්රකළන නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

47 R/9/2/2019/M/047 ජී.ඩී.ජී. නවේඳළලිකළ මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

48 R/9/2/2019/M/048 එවහ. විනේනකෝන් මිය රජනේ කර්මළන්තළළ නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

49 R/9/2/2019/M/049 ඩී.එම්.ඒ.එවහ. දිවළනළයක මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

50 R/9/2/2019/M/050
එම්.ටී.ජී.ඒ.එවහ. අනබ්ලර්ධන 

මිය
තුම්ඳනන් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

51 R/9/2/2019/M/051 ඩබ්ලිව්.පී.එවහ. නබොනත්ජු මිය
මශනුලර ප්රළනේශීය ආගමන විගමන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
1B 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

52 R/9/2/2019/M/052 ඒ.ඒ.ආර්. ප්රියන්ති මිය අවිවහවළනව්ල් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 1B 2022.07.28 නඳ.ල.11.30
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අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

53 R/9/2/2019/M/053
එල්.එල්.නේ. නකොනශොඹන් 

මිය

නශෝමළගම ප්රළනේශීය මිනින්නදෝරු 

කළර්යළය
1B 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

54 R/9/2/2019/M/054 පී.ජී.ඩී.එවහ.ඒ. වමරසිංශ මිය අඳනයන කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

55 R/9/2/2019/M/055 ජී.එන්. නශේමමළලි මිය
මළතර නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
1B 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

56 R/9/2/2019/M/056 ඒ.එච්.සී.නේ. අල්ගම මයළ කුරුණග තළේණ විදයළය 1B 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

57 R/9/2/2019/M/057 අයි.එවහ.නේ. ඩයවහ මිය
මශරගම නෆනගනහිර නේශීය ආදළයම් 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
1B 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

58 R/9/2/2019/M/058 ඒ.ජී.ආර්. චන්ද්රතළ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

59 R/9/2/2019/M/059 එච්.නේ. ද නවොයිවළ නමය ආරේක අමළතයළංය 1B 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

60 R/9/2/2019/M/060 ඩබ්ලිව්.නේ.එවහ. මළනනල් මිය සිවිල් ආරේක නදඳළර්තනම්න්තුල 1B 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

61 R/9/2/2019/M/061 පී.එච්.එවහ.එන්. කළන්ති මිය නකොත්මනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

62 R/9/2/2019/M/062
ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. නබෝගශන්ද 

මිය
මළලතගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1B 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

63 R/9/2/2019/M/063 ආර්.එන්.එවහ. මල්කළන්ති මිය ඳරිවර අමළතයළංය 1B 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

64 R/9/2/2019/M/064 ඩී.පී. නනත්තිකුමළර මිය
උඳකළරක ශළ ප්රලර්ධන අංය, නේශීය 

ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල
1B 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

65 R/9/2/2019/M/065 එවහ.එම්. තළජුඩීන් මිය
මුවහලිම් ආගමික ශළ වංවහකෘතික කටයුතු 

නදඳළර්තනම්න්තුල
1C 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

66 R/9/2/2019/M/066 එච්.නේ.ඒ. ළන්ති මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

67 R/9/2/2019/M/067
ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.නේ. මළරඳන 

මිය
කුරුවිට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

68 R/9/2/2019/M/068 ඩී. උඩලත්ත මිය ශ්රී ංකළ මිනින්නදෝරු නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

69 R/9/2/2019/M/069 ඒ.එච්.එම්.එම්. කුසුමළලතී මයළ ආණමඩුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

70 R/9/2/2019/M/070 එන්.එල්. කුමළරනේ මිය ලළරිමළර්ග අමළතයළංය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

71 R/9/2/2019/M/071
එවහ.එල්.එම්.ඩී.එන්.එන්. 

වමරතුංග මිය
ඉංගිරිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

72 R/9/2/2019/M/072 එල්.එවහ. නදල්ඳළනගොඩ මිය අතුරලිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

73 R/9/2/2019/M/073 එම්.ඒ. ජයසිංශ මයළ බදුල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

74 R/9/2/2019/M/074 පී.ඒ.ඩී.පී. නිළන්ති මිය ජළතික විගණන කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

75 R/9/2/2019/M/075 බී.පී.එවහ. කුමළරිශළමි මිය හිඟුරේනගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

76 R/9/2/2019/M/076 නේ.නේ.එවහ. ඉන්ද්රනළත් මයළ අඳනයන කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

77 R/9/2/2019/M/077 ඩබ්ලිව්.එම්.යූ.ඩී. කුමළර මයළ
ඳළර්ලිනම්න්තුනව් ආණ්ඩු ඳේනේ ප්රධළන 

වංවිධළයක කළර්යළය
1C 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

78 R/9/2/2019/M/078
බී.එම්.නේ.නේ. බමුණුසිංශ 

මයළ
මීරිගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

79 R/9/2/2019/M/079 නේ.පී. නශේලළගම මිය කෆණිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.10.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

80 R/9/2/2019/M/080 එන්.වී.පී. නවේනළධීර නමය වංවහකෘතික කටයුතු නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

81 R/9/2/2019/M/081
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී. නරෝහිණී 

මිය
ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

82 R/9/2/2019/M/082
ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.ආර්. විජයත් 

මිය
ශ්රී ංකළ නර්ගුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

83 R/9/2/2019/M/083
ඩබ්ලිව්.ටී.එන්.නේ. නලරත්න 

මිය
ආශළර නකොමවළරිවහ නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

84 R/9/2/2019/M/084 එම්.එච්.එසහ. රළබියළ මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 1C 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

85 R/9/2/2019/M/085 පී. රළජඳේ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

86 R/9/2/2019/M/086 නේ.එම්. චන්ද්රළලතී මිය රත්නපුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

87 R/9/2/2019/M/087 ඩී.එම්. දශනළයක මිය
වංවහථළපිත නනොලන අභියළචනළ අංය, 

නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල
1C 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

88 R/9/2/2019/M/088 ඊ.එම්.එල්. එදිරිසිංශ මිය
කළන්තළ ෂමළ කටයුතු ශළ වමළජ වවිබ 

ගෆන්වීනම් අමළතයළංය
1C 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

89 R/9/2/2019/M/089 එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී. මල්ල මිය
කගල් නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
1C 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

90 R/9/2/2019/M/090 ඒ.අයි.එන්. වමරනවේකර මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

91 R/9/2/2019/M/091 පී. ඳත්මතළ මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 1C 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

92 R/9/2/2019/M/092 ඒ.ඩබ්ලිව්.ඩී. ජයන්ති මිය
නකොනෂොන්නළල ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1C 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

93 R/9/2/2019/M/093 ඒ.ජී. උඳතිවහව මයළ ඳළතදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1C 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

94 R/9/2/2019/M/094
නේ.පී.එන්. නකොඩිතුලේකු 

මයළ
මධයම ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් කළර්යළය 1C 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

95 R/9/2/2019/M/095 ආර්.ඒ. සුනිල් මයළ ර/ඇශෆලියනගොඩ මධය මශළ විදයළය 1C 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

96 R/9/2/2019/M/096 එන්.එම්.එල්. නලරත්න මිය
මශනුලර නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තු  

ප්රළනේශීය කළර්යළය
1C 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

97 R/9/2/2019/M/097 එම්.ජී.නේ. බණ්ඩළර මිය
අඹගමුල නකෝරෂය ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

98 R/9/2/2019/M/098 නේ.එච්. ඳත්මිණි මිය කගල් දිවහත්රිේ මිනින්නදෝරු කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

99 R/9/2/2019/M/099 එවහ.නේ.එසහ. අනබ්නකෝන් මිය
නළච්චළදල ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

100 R/9/2/2019/M/100 ඒ.ජී.පී.ආර්. සිරිනවේන නමය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
1D 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

101 R/9/2/2019/M/101 ටී.ජී.ඩී.පී. කරුණළරත්න මිය කෆකිරළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

102 R/9/2/2019/M/102 ජී.ඒ.එවහ. ප්රියංගනී මිය
රත්නපුර රබර් වංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තු 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

103 R/9/2/2019/M/103 එච්.එම්.සී. තුළරි මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
1D 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

104 R/9/2/2019/M/104 එල්.පී.ඩී.පී. ජයනවේකර මිය
අම්ඳළර කළඳ ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

105 R/9/2/2019/M/105 එන්.පී. විජයවීර මිය මෆතිලරණ නකොමින් වභළල 1D 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

106 R/9/2/2019/M/106
ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එම්. වික්රම 

ආරච්චි මයළ
ලෆල්ලළය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

107 R/9/2/2019/M/107 ටී.ඒ.ඩී.ඒ. උදයකළන්ති  මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 1D 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

108 R/9/2/2019/M/108 ඩී.පී. වික්රමරත්න මිය
මළතර ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

109 R/9/2/2019/M/109 එම්.එම්.පී. විමතුංග මිය රත්නපුර නිනයෝජය නඳොලිවහඳති කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

110 R/9/2/2019/M/110
නේ.නේ.එවහ.නේ. විනේසිංශ 

මිය
නුලරඑළිය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

111 R/9/2/2019/M/111 ආර්.එම්.එම්. කුමළරි මිය ඇශෆර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

112 R/9/2/2019/M/112 ආර්.එම්. නශේලළගම මිය වංවහකෘතික කටයුතු නදඳළර්තනම්න්තුල 1D 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

113 R/9/2/2019/M/113 එම්.පී.සී.පී. වමරසිංශ මිය ගනන්ලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

114 R/9/2/2019/M/114 ඒ.පී.එවහ.ඩී. අමරසිංශ මිය ඳළනදුර ශ්රී සුමංග පිරිමි විදයළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

115 R/9/2/2019/M/115 එන්.නප්රේමරත්න මයළ
ලවුනියළල දකුණ ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

116 R/9/2/2019/M/116 ආර්.එම්.යූ.පී. රත්නළයක මයළ ඳළර්ලිනම්න්තුනව් වභළනළයක කළර්යළය 1D 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

117 R/9/2/2019/M/117 එම්.ඩී.ආර්.එවහ. ගුණතික මිය කළුතර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

118 R/9/2/2019/M/118
ආර්.එච්.එම්.එවහ.එන්. කුමළරි 

මිය
නලගත්නත්ගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

119 R/9/2/2019/M/119 නේ.එච්.සී. ප්රියන්ති මිය
තිවහවමශළරළම ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

120 R/9/2/2019/M/120
නේ.එම්.නේ.පී. රත්නළයක 

මිය
මඩුල් ප්රළනේශීය මශ නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

121 R/9/2/2019/M/121
එම්.එච්.ඒ.එම්. නින්තිකළ 

මිය
නළත්තන්ඩිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

122 R/9/2/2019/M/122 එච්.එම්.අයි. විජයතළ මිය
ශ්රී ජයලර්ධනපුර නකෝට්නට් ප්රනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

123 R/9/2/2019/M/123 ඒ.ආර්.අයි. ධර්මකුමළර මයළ කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 1D 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

124 R/9/2/2019/M/124 ආර්.ඩබ්ලිව්. මළයළදුන්න මයළ ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1D 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

125 R/9/2/2019/M/125
ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්.එවහ. 

නවෝමසිරි මිය
ඳළතදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1D 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

126 R/9/2/2019/M/126 ජී.ජී.එවහ. ජයන්තිමළළ මිය
නිනයෝජය කෘෂිකර්ම අධයේ (ලයළප්ති) 

අන්තර් ඳෂළත් කළර්යළය
1D 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

127 R/9/2/2019/M/127 යූ.ආර්.එම්.සී. උඩකුඹුර මිය
නඳොනෂොන්නරුල දිවහත්රිේ මිනින්නදෝරු 

කළර්යළය
1D 2022.07.28 ඳ.ල.2.30

128 R/9/2/2019/M/128 එච්.එම්.එවහ. විනේරත්න මයළ ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 2A 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

129 R/9/2/2019/M/129 ඩී.ජී.එවහ. පුහපිකළ මිය
නුලරඑළිය නිනයෝජය ලන වංරේණ 

කළර්යළය
2A 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

130 R/9/2/2019/M/130 නේ.එවහ. නශේලළනළදුග මිය ලෆලිගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

131 R/9/2/2019/M/131 එම්.නේ.ටී. දමයන්ති මිය ශේමණ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

132 R/9/2/2019/M/132 ටී.නේ. වනරෝජිනී මිය ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

133 R/9/2/2019/M/133 ඊ.ඒ.යූ.නේ. එදිරිසිංශ මිය කගල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

134 R/9/2/2019/M/134 එම්.ඒ.එවහ.එම්. ඒකනළයක මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 2A 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

135 R/9/2/2019/M/135 ආර්. ඉහශළේ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 2A 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

136 R/9/2/2019/M/136
ආර්.එම්.එවහ. කළන්චනමළළ 

මිය
නඳොල්ගශනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

137 R/9/2/2019/M/137 නේ.ඒ.සී. තුළරි මිය නලන්නප්පුල දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

138 R/9/2/2019/M/138 වී. රළජකුමළර මයළ සරියලෆල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

139 R/9/2/2019/M/139 ඩී.එවහ. කළුඳශන මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
2A 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

140 R/9/2/2019/M/140 පී.ජී.පී. ප්රනළන්දු මිය රත්නපුර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

141 R/9/2/2019/M/141 එන්. වමරසිංශ මිය
කුලියළපිටිය නෆනගනහිර, නශොනරොම්බළල 

ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය
2A 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

142 R/9/2/2019/M/142 ජී.සී. ප්රියන්ති මිය නදවිනුලර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

143 R/9/2/2019/M/143
එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්.එවහ.නේ. 

කුළුගම්මන මිය
ශතරලියේද ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

144 R/9/2/2019/M/144 ටී.අයි.ඩබ්ලිව්. ආරච්චි මිය කටුලන ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

145 R/9/2/2019/M/145 ආර්.ඒ.එන්.ඒ. ජයනවේකර මිය මළතනල් සුරළබදු අධිකළරි කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

146 R/9/2/2019/M/146 ජී.ඒ.ඒ. චළන්දනී මිය රිදීගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

147 R/9/2/2019/M/147 යූ.ජී.නේ.ජී. කරුණළරත්න මිය ගම්නඳො නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 2A 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

148 R/9/2/2019/M/148 එන්.ඒ.එවහ.ඩී. කරන මයළ නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 2A 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

149 R/9/2/2019/M/149 බී.ජී.එන්. තුළරි මිය
මළතනල් ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
2A 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

150 R/9/2/2019/M/150 එල්.නේ.ඩී. ද සිල්ලළ මිය රත්නතොට ප්රළනේශීය මශ නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

151 R/9/2/2019/M/151 එච්.ආර්.එවහ. මෆණිනේ මිය රළජළංගනය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

152 R/9/2/2019/M/152 ඩී.එල්.පී.පී. ද අල්විවහ මිය ජළතික විගණන කළර්යළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

153 R/9/2/2019/M/153 එන්.යූ. ඉඹුළන මිය මළලතගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

154 R/9/2/2019/M/154 එච්.බී.ඩී.ඩී. බටනගොඩ මිය අවිවහවළනව්ල් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

155 R/9/2/2019/M/155 එච්.එච්.එච්. හිරන්ති මිය ළන්ත නතෝමවහ උවවහ බළලිකළ විදයළය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

156 R/9/2/2019/M/156 ජී.ජී.එන්.එවහ. රළජඳේ මිය ධීලර අමළතයළංය 2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

157 R/9/2/2019/M/157 ඒ.බී.අයි. උදයළංගනී මිය
අල්වහ නශෝ දණ නචෝදනළ විමර්න 

නකොමින් වභළල
2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

158 R/9/2/2019/M/158 පී.නේ.එවහ. චළන්දනී මිය
ගම්ඳශ නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
2A 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

159 R/9/2/2019/M/159 වී.ආර්. වමරසිංශ මිය ශ්රී ංකළ වංලර්ධන ඳරිඳළන ආයතනය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

160 R/9/2/2019/M/160 එම්.ජී.සී.බී. ජයසිංශ මයළ කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

161 R/9/2/2019/M/161 ඩී.ඒ.එවහ. කුමළර මයළ රජනේ තේනවේරු නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

162 R/9/2/2019/M/162 එම්. නඳනශේලළ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

163 R/9/2/2019/M/163
එම්.ඩබ්ලිව්.නේ.නේ. ගමනේ 

මිය
රළජළංගනය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

164 R/9/2/2019/M/164
ජී.නේ.එන්.එවහ. 

නවනනවිරත්න මිය
ගළල් ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

165 R/9/2/2019/M/165 ඕ.පී.වී.නේ. ද සිල්ලළ මයළ මළතර නජයහඨ නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

166 R/9/2/2019/M/166 ඩී.ආර්. විජයරඳ මිය නමොරලක උඳ කම්කරු කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

167 R/9/2/2019/M/167 යූ.එම්.පී. ලනිගසරිය නමය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

168 R/9/2/2019/M/168 බී.එන්.යූ. පියනවේන මිය මළලතගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

169 R/9/2/2019/M/169 ඩබ්ලිව්.වී.ඒ. විහලතළ මිය නශෝමළගම ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

170 R/9/2/2019/M/170 එවහ. ලියනළරච්චි  මිය ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

171 R/9/2/2019/M/171
එල්.ඩබ්ලිව්.එවහ.එම්. ධර්මසිරි 

මිය
ගළල් තළේණ විදයළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

172 R/9/2/2019/M/172 එල්.පී. දයළඳළ මයළ අේමීමන ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

173 R/9/2/2019/M/173 ඩබ්ලිව්.නේ.එල්. සිල්ලළ මයළ තිඹිරිගවහයළය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

174 R/9/2/2019/M/174
ආර්.ආර්.එවහ.බී. රළජකරුණළ 

මයළ
ඉඳනෝගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

175 R/9/2/2019/M/175 පී.ඩබ්ලිව්.යූ. අමරනප්රේම මයළ බන්ධනළගළර නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

176 R/9/2/2019/M/176 ඩබ්ලිව්.ජී. නවේන මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

177 R/9/2/2019/M/177 ඩබ්ලිව්.එන්.එවහ. ප්රනළන්දු මිය නකොෂඹ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

178 R/9/2/2019/M/178 ඒ.එම්.එල්.එවහ. නප්රේමසරිය මිය මළතනල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

179 R/9/2/2019/M/179 එවහ.නේ. බමුණුආරච්චි මිය කඩුනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

180 R/9/2/2019/M/180 එම්.එච්. චිත්රතළ මිය
ශම්බන්නතොට නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
2B 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

181 R/9/2/2019/M/181
එච්.පී.එල්.නේ. දිවළනළයක 

මිය
වංවහකෘතික කටයුතු නදඳළර්තනම්න්තුල 2B 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

182 R/9/2/2019/M/182 එල්.ඒ.පී.ආර්. නඳනර්රළ මිය මහියංගනය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

183 R/9/2/2019/M/183 ඒ.ඒ.නේ. කළන්ති මිය නමොනරළග ලළරිමළර්ග අධයේ කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

184 R/9/2/2019/M/184 ඒ.සී. නවනනවිරත්න මිය නබ්රුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

185 R/9/2/2019/M/185 අයි.එවහ. කුරත්න මිය මළලතගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

186 R/9/2/2019/M/186 ජී.පී.ඩී. ද සිල්ලළ නමය නදහිල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

187 R/9/2/2019/M/187 ජී. කමළලතී නමය පුතිසිපුර ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

188 R/9/2/2019/M/188 එම්.ඒ.ඒ. ප්රවළේසිංශ මයළ
නඳොනෂොන්නරුල ඉඩම් නකොමවළරිවහ 

කළර්යළය
2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

189 R/9/2/2019/M/189 එවහ.එච්.පී.එවහ. වමරතුංග මයළ ශ්රී ංකළ නර්ගුල 2B 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

190 R/9/2/2019/M/190 එවහ.බී.ජී. නවේනක මයළ නඳොලිවහ මවහථළනය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

191 R/9/2/2019/M/191 ආර්.එම්.එන්. රත්නළයක මයළ
ඳඬුලවහනුලර නෆනගනහිර ප්රළනේශීය මශ 

නල්කම් කළර්යළය
2C 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

192 R/9/2/2019/M/192
ඩබ්ලිව්.එම්.යූ.එවහ.  ගුණදළව 

මයළ
ශ්රී ංකළ විභළග නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

193 R/9/2/2019/M/193 එම්.එවහ. ප්රනළන්දු මයළ
ඳළනදුර අතිනර්ක ඉඩම් වශ දිවහත්රිේ 

නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
2C 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

194 R/9/2/2019/M/194 බී.යූ.නේ.එම්. ගුණලර්ධන මිය
කගල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
2C 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

195 R/9/2/2019/M/195 ආර්.ඒ.සී. ජයන්තළ මිය අවිවහවළනව්ල් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

196 R/9/2/2019/M/196 ආර්.ඩී.එවහ.නේ. රතුවිතළන මිය නකොටනලනශර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

197 R/9/2/2019/M/197 එම්.පී.අයි. ජයතළ මිය
මශනුලර නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
2C 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

198 R/9/2/2019/M/198 ජී.එච්.එම්. දමයන්ති මිය ගම්ඳශ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

199 R/9/2/2019/M/199 එම්.ජී.එම්. කුසුමතළ මිය නනොච්චියළගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

200 R/9/2/2019/M/200 නේ.බී.එච්.පී. මංගලිකළ මිය සීතළලක ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

201 R/9/2/2019/M/201 ඒ.ඒ.එවහ. මළනනල් මිය කළුතර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

202 R/9/2/2019/M/202 ආර්.සී. ජිනළංජලී මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

203 R/9/2/2019/M/203 නේ.ජී.ඩී. නරෝහිකළ මිය නීතිඳති නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

204 R/9/2/2019/M/204
එවහ.ඩබ්ලිව්.එම්.නේ.එවහ.නේ. 

වික්රමසිංශ මිය
ජළතික උේභිද උදයළන නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

205 R/9/2/2019/M/205 ටී.ජී. දයළ මිය ගළල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

206 R/9/2/2019/M/206 නේ.ලයි.පී. නඳනර්රළ මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

207 R/9/2/2019/M/207 එම්.එම්.බී. ඳේමකළන්ති  මිය නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

208 R/9/2/2019/M/208 ඒ.සී. බණ්ඩළර මිය යටියන්නතොට උඳ කම්කරු කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

209 R/9/2/2019/M/209 නේ.අයි.බී.නේ. ඳෆල්පිට මිය කගල් මෆතිලරණ කළර්යළය 2C 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

210 R/9/2/2019/M/210 එවහ.එන්. වමරසිංශ මයළ ශ්රී ංකළ නර්ගුල 2C 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

211 R/9/2/2019/M/211 එම්.එවහ. ගුණනවේකර මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

212 R/9/2/2019/M/212 එම්.ආර්. ජයසිංශ මයළ ඳළලින්දනුලර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

213 R/9/2/2019/M/213 එම්.ඒ. නවේමසිංශ මයළ මීගමුල ප්රළනේශීය නේශීය ආදළයම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

214 R/9/2/2019/M/214 ආර්.ඒ.එන්.ඩී. රණතුංග මයළ නලෂ නළවික නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.12.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

215 R/9/2/2019/M/215
එවහ.එම්.ඒ.බී. වමරනකෝන් 

මයළ
මශනුලර දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

216 R/9/2/2019/M/216 එවහ.ඩී.නේ. කුතුංග මයළ ඇශෆර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

217 R/9/2/2019/M/217 එම්.ඒ.සී. මල්ල ආරච්චි මිය දිවුපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

218 R/9/2/2019/M/218 ඩබ්ලිව්.ලයි.ආර්. නඳනර්රළ මිය වංවහකෘතික කටයුතු නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

219 R/9/2/2019/M/219 ඒ.ඩී. නලිනි මිය රබර් වංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තුල 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

220 R/9/2/2019/M/220 බී.එච්. රමණි මිය ලෆලිගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2C 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

221 R/9/2/2019/M/221 ආර්.ඩබ්ලිව්. සිරිමළන්න මිය
අල්වහ නශෝ දණ නචෝදනළ විමර්න 

නකොමින් වභළල
2D 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

222 R/9/2/2019/M/222 නේ.නේ.එවහ.සී. ඉන්ද්රළනි මිය
ශ්රී ජයලර්ධනපුර නකෝට්නට් ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
2D 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

223 R/9/2/2019/M/223
නේ.එල්.එන්.නේ. නඳනර්රළ 

මිය
ලෆවිලි අමළතයළංය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

224 R/9/2/2019/M/224
එන්.ඒ.එන්.ඩබ්ලිව්. ඉන්ද්රලං 

මිය
දිවුපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

225 R/9/2/2019/M/225 නේ.ඩී.නේ. මංගලිකළ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

226 R/9/2/2019/M/226
ආර්.එම්. රත්නළයක මෆණිනේ 

මිය

කුරුණග ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
2D 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

227 R/9/2/2019/M/227
ඩබ්ලිව්.එන්.පී. දෆරණියග 

මිය
ඳළනදුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

228 R/9/2/2019/M/228 එවහ.එච්.එම්. ලියනනේ මිය ආරේක අමළතයළංය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

229 R/9/2/2019/M/229 බී.පී.එවහ. ගුණමිණි නමය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

230 R/9/2/2019/M/230 ඩී.එම්.ඒ. නම්ගමළලි මිය බිබි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

231 R/9/2/2019/M/231 ටී.එවහ. රඳසිංශ මිය නකොෂඹ දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

232 R/9/2/2019/M/232 ඩී.එම්.ඩී. මෆණිනේ මිය අරණළයක ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

233 R/9/2/2019/M/233 පී.ඒ. ංනේහලර මයළ කළුතර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

234 R/9/2/2019/M/234
ඩී.නේ.ඩබ්ලිව්. නකොතළල 

මයළ
ශ්රී ංකළ විභළග නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

235 R/9/2/2019/M/235 ඒ.සී.නේ. නදොඩන්නගොඩ මයළ ජළතික නභෞතික වෆසුම් නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

236 R/9/2/2019/M/236 එවහ.එම්.පී. නවේනළනළයක මයළ ලෆවිලි අමළතයළංය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

237 R/9/2/2019/M/237 ජී.ඒ.සී. ගුණසිරි මයළ
පුත්තම නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
2D 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

238 R/9/2/2019/M/238 එල්.නේ. දවනළයක මයළ ගිරිබළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

239 R/9/2/2019/M/239 එවහ.ඒ.ජී. විනේරත්න මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

240 R/9/2/2019/M/240
නේ.ඩී.පී.එම්.එවහ. චන්ද්රරත්න 

මයළ
විඳේ නළයක කළර්යළය 2D 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

241 R/9/2/2019/M/241 එච්.ඩී.ඒ.නේ. නඳනර්රළ මයළ නරජිවහට්රළර් ජනරළල් නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 ඳ.ල.12.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

242 R/9/2/2019/M/242 ඩී.ඩී.එවහ. වික්රමසිංශ මයළ කගල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

243 R/9/2/2019/M/243 එවහ.වී. ආනන්ද මිය ඳළතදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

244 R/9/2/2019/M/244 ටී.ඕ.ඩි. පීරිවහ මිය මළ/ වළන්ත නතෝමවහ ජළතික ඳළව 2D 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

245 R/9/2/2019/M/245 බී.එච්.එම්. රුේන්ති මිය ගළල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය කළර්යළය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

246 R/9/2/2019/M/246 අයි.සී.පී. මංගනවෝම මිය ලෆවිලි අමළතයළංය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

247 R/9/2/2019/M/247 ආර්.ඒ. පුහඳළ මිය ලවහමුල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

248 R/9/2/2019/M/248 එම්.ඒ.සී. බණ්ඩළර මිය
කුරුණග ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් 

කළර්යළය
2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

249 R/9/2/2019/M/249 ඩී.ජී.ජී. ලර්ණළන්ති මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

250 R/9/2/2019/M/250 ටී.එන්. අතුනකෝර මිය
නබෝනඳ නඳෝේද ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

251 R/9/2/2019/M/251 ඩබ්ලිව්.එවහ. කුමළරි මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 2D 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

252 R/9/2/2019/M/252 ආර්.පී.එවහ.ඩී. රණසිංශ මිය කුණ්ඩවළනල් ශ්රී ංකළ කෘෂිකර්ම විදයළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

253 R/9/2/2019/M/253 ඒ.ඩී.නේ.ජී. මෆණිනේ මිය
නළත්තන්ඩිය වශකළර නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

254 R/9/2/2019/M/254 ටී.ජී.සී. කයළණි මිය
ගම්ඳශ දිවහත්රිේ නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

255 R/9/2/2019/M/255 නේ.වී.ජී. ජයන්ති මිය රත්නපුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

256 R/9/2/2019/M/256 සී. වික්රමරත්න මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

257 R/9/2/2019/M/257 ඩී.එම්.එවහ. කුමළරිශළමි මිය මෆදදුම්බර ප්රළනේශීය මශ නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

258 R/9/2/2019/M/258 ඒ.සී.පී. ද සිල්ලළ මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

259 R/9/2/2019/M/259 ඩී.පී.යූ. නකොතළල මිය බණ්ඩළරගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

260 R/9/2/2019/M/260 එම්.ඩී.එන්. කුමළරි මිය නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

261 R/9/2/2019/M/261 ලයි.ඒ.ඩී.බී.පී. යශම්ඳත් මිය
අල්වහ නශෝ දණ නචෝදනළ විමර්න 

නකොමින් වභළල
3A 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

262 R/9/2/2019/M/262 පී. ජයරත්නම් මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

263 R/9/2/2019/M/263 එච්.එම්.පී. නශේමතළ නමය රළජය භළළ නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

264 R/9/2/2019/M/264 එච්.සී.එවහ. ඩයවහ මයළ කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

265 R/9/2/2019/M/265 එල්.ඩබ්ලිව්.ජී. බුතනල් මයළ
මළඳළකඩලෆල යළන්ත්රික ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

266 R/9/2/2019/M/266 ඩී.ඒ.ආර්. ධර්මරත්න මයළ
අනුරළධපුර දිවහත්රිේ නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

267 R/9/2/2019/M/267 එල්.එල්.ඩී.යූ. දීරසිංශ මයළ
බදුල් නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

268 R/9/2/2019/M/268 එම්.නේ. නඳනර්රළ මයළ ලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.11.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

269 R/9/2/2019/M/269 ඊ.නේ.පී. වමන් කුමළර මයළ නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

270 R/9/2/2019/M/270 ඒ.එම්.ජී. අධිකළරි මිය
තේනවේරු නදඳළර්තනම්න්තුල (ඌල ඳෂළත 

ශළ මධයම I)
3A 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

271 R/9/2/2019/M/271 යු. ඇතුල්ගම මිය මෆදදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

272 R/9/2/2019/M/272 නේ.ජී.එල්. සුජළතළ මිය ශබරළදල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

273 R/9/2/2019/M/273 එම්.ටී.එවහ.ඩී. නඳනර්රළ මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

274 R/9/2/2019/M/274 යූ. හුංගමුල මිය මළතනල් කළර්මික විදයළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

275 R/9/2/2019/M/275 ඩී.ආර්. ලියනනගොඩ මිය මශනුලර දිවළ ලන කළර්යළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

276 R/9/2/2019/M/276 එම්.ඒ. නවල්ලදුනරයි මිය
මළතනල් නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

277 R/9/2/2019/M/277
නේ.නේ.ඩී.එන්.එවහ. 

ජයතික මිය
කෆණිය නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

278 R/9/2/2019/M/278 වී.එන්. වීරරත්න මිය අග්රළමළතය කළර්යළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

279 R/9/2/2019/M/279 නේ.ජී. කුමුදිනී මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

280 R/9/2/2019/M/280 ඩබ්ලිව්.ඒ. වහලර්ණතළ මිය
බදුල් ඉඩම් ශළ දිවහරත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

281 R/9/2/2019/M/281 ඩබ්ලිව්.එන්.එවහ. අල්විවහ මිය ආරේක අමළතයළංය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

282 R/9/2/2019/M/282
එම්.ජී.එවහ.ඒ.එම්.ඊ.ඩබ්ලිව්.

නේ.නේ. එනගොඩනලනල් මිය
උඩදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3A 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

283 R/9/2/2019/M/283 ඒ.එල්.සී.නේ. ප්රනළන්දු මිය නබ්රුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

284 R/9/2/2019/M/284 ආර්.එන්. ප්රනළන්දු මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

285 R/9/2/2019/M/285 යූ.ජී.ඩී.නේ. කළරියලවම් මිය ගළල් ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

286 R/9/2/2019/M/286 නේ.ආර්.එම්.එම්. ජයත් මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

287 R/9/2/2019/M/287
එච්.එම්.එවහ.එම්. 

ඳෆනශෆටිනඳො මිය
ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

288 R/9/2/2019/M/288 ටී.වී.ඒ.ඊ. නිළන්ති මිය ඩී.එවහ. නවේනළනළයක ජළතික ඳළව 3B 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

289 R/9/2/2019/M/289
ඒ.ජී.එන්.ආර්. ආනන්දනී 

නමය
පුරළවිදයළ නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

290 R/9/2/2019/M/290 ලයි. ලවන්තළ මිය ශ්රී ංකළ නර්ගුල 3B 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

291 R/9/2/2019/M/291 එල්.අයි. නඳනර්රළ මිය
මධයම නල්ඛනළගළරය, නරජිවහට්රළර් ජනරළල් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
3B 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

292 R/9/2/2019/M/292 නේ.ඒ.ඒ.එම්.එවහ. වීරසිංශ මිය නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

293 R/9/2/2019/M/293 ඒ. නීතළ මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
3B 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

294 R/9/2/2019/M/294 පී.ඒ.එවහ. ප්රියංගනී මිය බුත්සිංශ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

295 R/9/2/2019/M/295 එම්.ආර්.ටී.ජී. දිවළනළයක මයළ
විනේ රැකියළ ප්රලර්ධන ශළ නලෂඳෂ 

විවිධළංගීකරණ රළජය අමළතයළංය
3B 2022.08.01 නඳ.ල.10.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

296 R/9/2/2019/M/296 පී.ඩී.එවහ.එවහ. අමරසිංශ මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

297 R/9/2/2019/M/297 එල්.එවහ.ඩී. ජයනවේකර මයළ
ආනයන ශළ අඳනයන ඳළන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
3B 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

298 R/9/2/2019/M/298
ටී.එම්.එවහ. නතන්නනකෝන් 

මයළ

නකොනබයිගනන් ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3B 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

299 R/9/2/2019/M/299
නේ.ජී.ඩබ්ලිව්.බී. කඩුනල 

මයළ
මශනුලර දිවළ ලන කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

300 R/9/2/2019/M/300 එම්.ජී. අමරදළව මයළ
ගළල්-කඩලත්වතර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3B 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

301 R/9/2/2019/M/301 පී. කරුණළතික මයළ ඳළතනශේලළශෆට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

302 R/9/2/2019/M/302 එවහ.ඒ.පී.ආර්. ගුණරත්න මයළ තමන්කඩුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

303 R/9/2/2019/M/303
ආර්.ජී.යූ.එවහ.එවහ. 

රත්නකුමළර මයළ

කගල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
3B 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

304 R/9/2/2019/M/304 එච්.පී. නවෝමරත්න මයළ ගම්ඳශ නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

305 R/9/2/2019/M/305 එල්.එල්.ඩී. නන්දසිරි මයළ උඩදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

306 R/9/2/2019/M/306 ආර්.එන්. විනේරත්න මයළ මළදම්නප් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

307 R/9/2/2019/M/307 එම්.ජී. ලෆලික මයළ ලනජීවී වංරේණ නදඳළර්තනම්න්තුනව් 3B 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

308 R/9/2/2019/M/308 නේ.ඩී. ප්රියන්ත මයළ විනේ කටයුතු අමළතයළංය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

309 R/9/2/2019/M/309 නේ.එම්.ඒ. පුහඳකුමළර මයළ ශ්රී ංකළ විභළග නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

310 R/9/2/2019/M/310 ඒ.සී. අනබ්නවේකර මයළ ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළල 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

311 R/9/2/2019/M/311 ජී.එල්. අමරනවේන මයළ නඳොලිවහ මවහථළනය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

312 R/9/2/2019/M/312 එම්.නේ.ජී. මළරඳන මයළ මළතර මෆතිලරණ කළර්යළය 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

313 R/9/2/2019/M/313 එම්.ඒ. පුහඳකුමළර මයළ ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3B 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

314 R/9/2/2019/M/314 ඩබ්ලිව්.එම්.ටී.එවහ. කුමළර මයළ
අම්බන්නගොඩ ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග 

ඉංජිනන්රු කළර්යළය
3C 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

315 R/9/2/2019/M/315 එම්.නේ.සී. වීරරත්න මයළ මතුගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

316 R/9/2/2019/M/316 එවහ.එච්.පී.පී. ගුණලර්ධන මයළ කගල් දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

317 R/9/2/2019/M/317
එවහ.ඒ.ඩබ්ලිව්.පී. වතරසිංශ 

මයළ

ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන කටයුතු රළජය 

අමළතයළංය
3C 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

318 R/9/2/2019/M/318 නේ.එච්.ඒ. චන්දන මයළ
නලන්නප්පුල වශකළර නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
3C 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

319 R/9/2/2019/M/319 ජී.ආර්.එවහ. දයළලං මයළ ගලිගමුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

320 R/9/2/2019/M/320 ඩී.එම්.එන්. දිවළනළයක මයළ මශජන ආරේක අමළතයළංය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

321 R/9/2/2019/M/321 පී.එවහ. රමයතළ මිය මෆදගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

322 R/9/2/2019/M/322 එම්.ආර්. ජයලර්ණ මිය තිවහවමශළරළම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

323 R/9/2/2019/M/323 එච්.එල්.එවහ. චන්ද්රකළන්ති මිය
රත්නපුර නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
3C 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

324 R/9/2/2019/M/324
එවහ.එම්.එම්.ඩී. චන්ද්රනවේකර 

මිය
මළතනල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

325 R/9/2/2019/M/325 ජී.නේ.අයි. උදයන්ති මිය රළජය නවේලළ නකොමින් වභළල 3C 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

326 R/9/2/2019/M/326 එවහ.එම්.ඩී. නනළුම් මිය මශලෆලි ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

327 R/9/2/2019/M/327 පී.ඒ.ආර්. ප්රියංගනී මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

328 R/9/2/2019/M/328 පී.නේ.ඩබ්ලිව්. එදිරිවීර මිය ශම්බන්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

329 R/9/2/2019/M/329 ඒ.නේ. නඳනර්රළ මිය කළුතර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

330 R/9/2/2019/M/330 ඩබ්ලිව්.ජී. මංගලිකළ නමය මළතනල් දිවළ ලන කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

331 R/9/2/2019/M/331 එච්.ඒ.ආර්. නශට්ටිආරච්චි මිය අවිවහවළනව්ල් දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

332 R/9/2/2019/M/332 එන්.එවහ. උඩලත්ත මිය නබ්රුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

333 R/9/2/2019/M/333 නේ.නේ.එන්. පුහඳමළලි මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

334 R/9/2/2019/M/334 එල්.ඒ.එවහ. ප්රියදර්නි මිය මළලනෆල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

335 R/9/2/2019/M/335 ඩී.එම්.අයි.එවහ. බණ්ඩළර මිය
අනුරළධපුර නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
3C 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

336 R/9/2/2019/M/336 එච්.ඩබ්ලිව්. රංජනී මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

337 R/9/2/2019/M/337
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.නේ.එල්. 

ගුණතික මිය

රළජය ඳරිඳළන, වහලනේ කටයුතු, ඳෂළත් 

වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළංය 

(වහලනේ කටයුතු අංය)

3C 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

338 R/9/2/2019/M/338 එන්.වී.එම්. සිරිමළන්න මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

339 R/9/2/2019/M/339 ඒ.බී.පී. අවන්තී මිය ශ්රී ංකළ මිනින්නදෝරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

340 R/9/2/2019/M/340 එන්.ඩී. මළලනළනනනශේලළ මිය
අම්බන්නගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

341 R/9/2/2019/M/341 එන්.නේ.ඩී. ධම්මිකළ මිය ඳළතනශේලළශෆට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

342 R/9/2/2019/M/342
ඩී.එවහ.පී.එවහ.එන්. නඳනර්රළ 

මිය
ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

343 R/9/2/2019/M/343 එම්. තළරණී මිය ශෆටන් නජයහඨ නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

344 R/9/2/2019/M/344 පී.එන්. රණසිංශ මිය ගළල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය කළර්යළය 3C 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

345 R/9/2/2019/M/345 නේ. මල්කළන්ති මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

346 R/9/2/2019/M/346 නේ.ටී.එල්. ඳේමිණී මිය අගලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

347 R/9/2/2019/M/347 නේ.අයි. ගුණලර්ධන මිය ගළල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

348 R/9/2/2019/M/348 ජී.ඩී.යූ. ධම්මිකළ මිය කගල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

349 R/9/2/2019/M/349 එන්.එවහ. නඳනර්රළ මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

Page 13 of 34



අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

350 R/9/2/2019/M/350 නේ.සී.එන්. නශට්ටිආරච්චි මිය අත්තනගල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

351 R/9/2/2019/M/351 ඩී.ඩබ්ලිව්. නශට්ටිආරච්චි මිය
මධයම දිවළල දිවළ ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
3D 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

352 R/9/2/2019/M/352
නේ.ඩබ්ලිව්.එවහ. කළරියලවම් 

මිය
බදුල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

353 R/9/2/2019/M/353
ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. දමයන්ති  

මිය
කළුතර මෆතිලරණ කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

354 R/9/2/2019/M/354 එච්.අයි.පී. නඳනර්රළ මිය මිනුලන්නගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

355 R/9/2/2019/M/355 නේ.එම්.ඒ. කීරලෆල් මිය ලළරියනඳො කළර්මික විදයළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

356 R/9/2/2019/M/356 ඊ.ටී.සී. දයළනන්ද මිය කළුතර රබර් වංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

357 R/9/2/2019/M/357 ඒ.එම්.පී.නේ. ජයතික මිය කගල් සුරළබදු අධිකළරි කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

358 R/9/2/2019/M/358 ඩී.එවහ.පී. දුනුසිංශ මයළ අමළතය මණ්ඩ කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

359 R/9/2/2019/M/359 ජී.එල්.ජී.එල්. පියවමර මයළ
නඳොනොන්නරුල ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග 

ඉංජිනන්රු කළර්යළය
3D 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

360 R/9/2/2019/M/360 පී.නේ. විනේරත්න මයළ කරන්නදණිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

361 R/9/2/2019/M/361 පී. එදිරිවීර මයළ කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

362 R/9/2/2019/M/362
එච්.ඒ.පී.එල්.එවහ. චින්තක 

මයළ
කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

363 R/9/2/2019/M/363 පී.එච්.එවහ.නේ. රණතුංග මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 3D 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

364 R/9/2/2019/M/364
ඩබ්ලිව්.ඒ.නේ.ඒ. විජයලර්ධන 

මිය

අනුරළධපුර දිවහත්රිේ නගොවිජන වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
3D 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

365 R/9/2/2019/M/365 ඩබ්ලිව්.නේ. රංජිත් මයළ ශ්රී ංකළ නර්ගුල 3D 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

366 R/9/2/2019/M/366 එච්.ඒ.නේ.පී. කුමළර මයළ ජනළධිඳති කළර්යළය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

367 R/9/2/2019/M/367 ඒ.එච්.එම්. ජයතික මයළ ආණමඩුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

368 R/9/2/2019/M/368 නේ.ඒ.එච්. වමරජීල මයළ කෘෂි තළේණ උදයළන ඒකකය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

369 R/9/2/2019/M/369 ඒ.එච්.එම්. විමරත්න මයළ
ඉඟිණිමිටිය ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
3D 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

370 R/9/2/2019/M/370 ඒ.ඩී.වී. විනේවික්රම නමය තිරප්ඳනන් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

371 R/9/2/2019/M/371 ජී.ඒ.එම්. නගොඩෆල්ලත්ත මිය මළවහනඳොත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

372 R/9/2/2019/M/372
එච්.එම්.එවහ.එවහ.නේ. නශේරත් 

මිය
මශල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

373 R/9/2/2019/M/373 නේ.ජී.එම්. කුමළරිශළමි මිය රජනේ මුද්රණ නදඳළර්තනම්න්තුල 3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

374 R/9/2/2019/M/374 එච්.ඩී.එවහ. ප්රියදර්නී මිය
තළේණ ශළ ආනයෝජන ප්රලර්ධන 

අමළතයළංය
3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

375 R/9/2/2019/M/375 එවහ.එම්. ඒකනළයක මිය
කුණ්ඩවළනල් යළන්ත්රික ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
3D 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

376 R/9/2/2019/M/376 එන්.එවහ. බළසරිය මිය ඳළතදුම්බර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

377 R/9/2/2019/M/377 එච්.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඩී. ඉන්ද්රළනි මිය
නකොෂඹ කළඳය ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

378 R/9/2/2019/M/378 පී. ඕබඩනේ මිය අේමීමන ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

379 R/9/2/2019/M/379 ඒ.ජී.පී.පී. අනබ්රත්න මිය ඳශු වම්ඳත් රළජය අමළතයළංය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

380 R/9/2/2019/M/380 එම්.නේ.නේ.ඩී. ප්රනළන්දු  මිය
ශළලත ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

381 R/9/2/2019/M/381 නේ.එච්. ගමනේ මිය කුරුණග දිවළ ලන නිධළරි කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

382 R/9/2/2019/M/382 එවහ.ඩී.එම්. කුමුදිනී මිය අකුරැවහව ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

383 R/9/2/2019/M/383 නේ. විනේසරිය මිය තංගල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

384 R/9/2/2019/M/384 නේ.ඒ.සී. කවහතුරිආරච්චි මිය සියන ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

385 R/9/2/2019/M/385 එන්.එම්.එම්.එච්. නිහංක මිය
බදුල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

386 R/9/2/2019/M/386
නේ.නේ.එන්.ඩී. 

නකොඩිතුලේකු මිය
අනුරළධපුර ලළරිමළර්ග අධයේ කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

387 R/9/2/2019/M/387 සී.නේ. නළනළයේකළර මිය
මිනුම් ඒකක ප්රමිති ශළ නවේලළ 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4A 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

388 R/9/2/2019/M/388
ආර්.එම්.එවහ.ආර්. මෆණිනේ 

මිය
ගම්නඳො නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

389 R/9/2/2019/M/389 නේ.එච්.පී. නශේලළවිතළරණ මිය කගල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

390 R/9/2/2019/M/390 නේ.ඒ.අයි. මළයළදුන්න මිය කෂමනළකරණ විගණන නදඳළර්තනම්න්තුල 4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

391 R/9/2/2019/M/391 එල්.බී.නේ. ේසිරි මිය
මළතර දිවහත්රිේ ක්රම වම්ඳළදන නල්කම් 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

392 R/9/2/2019/M/392 ඒ.ඒ.ඩී.එම්.ඩී. රණසිංශ මිය කුලියළපිටිය නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

393 R/9/2/2019/M/393 නේ.ඊ.එන්. ධනනවේකර මිය
නමොනරළග දිවහත්රිේ ක්රමවම්ඳළදන නල්කම් 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

394 R/9/2/2019/M/394 බී.ලයි.ඩබ්ලිව්. ේමිණි මිය
ගළල් වශකළර සුරළබදු නකොමවළරිවහ 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

395 R/9/2/2019/M/395 නේ.එච්.ජී.නේ. ජයකුරු මිය ශම්බන්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

396 R/9/2/2019/M/396 නේ.නේ.පී.ඩී. අමරසිංශ මිය මළතනල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

397 R/9/2/2019/M/397 එවහ.එම්.එන්. නප්රේමචන්ද්ර මිය මශල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

398 R/9/2/2019/M/398
ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.පී.එන්. ලනසිංශ 

මිය
ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් නදඳළර්තනම්න්තුල 4A 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

399 R/9/2/2019/M/399 එන්.ජී.ටී. අයිරළංගනී මිය පජළපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

400 R/9/2/2019/M/400 නේ.ජී.අයි. කුමළරි මිය ගළල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

401 R/9/2/2019/M/401 අයි.ආර්. විමසුන්දර මිය ජීල වලදය ඉංජිනන්රු නවේලළ අංය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

402 R/9/2/2019/M/402 ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්. ශ්රියළතළ මිය උඩුනුලර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

403 R/9/2/2019/M/403 පී.එම්.ජී. ද සිල්ලළ මිය අත්තනගල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

404 R/9/2/2019/M/404 නේ.සී. යළමලී මිය
මුදල් අධයේ මණ්ඩය, ශ්රී ංකළ යුේධ 

ශමුදළ මවහථළනය
4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

405 R/9/2/2019/M/405 එම්.ජී.පී.එවහ. ගුරුනේ මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

406 R/9/2/2019/M/406 ඒ.එන්. විනේසිංශ මිය
බණ්ඩළරනල කළඳ ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
4A 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

407 R/9/2/2019/M/407 ඩබ්ලිව්.පී.ඩී.එවහ.ජී. කුමළරි මිය
නෆනගනහිර නුලරගම් ඳෂළත ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
4B 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

408 R/9/2/2019/M/408
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 

එම්.එවහ.නේ. විනේසරිය මිය

මශනුලර කඩලත් වතර ශළ ගඟලට 

නකෝරනෂේ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය
4B 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

409 R/9/2/2019/M/409 පී. ජයවීර මිය ලරකළනඳො ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

410 R/9/2/2019/M/410 ඊ.ඒ.එම්. එදිරිසිංශ මිය ජනළධිඳති කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

411 R/9/2/2019/M/411 නේ.සී.නේ. නඳනර්රළ මිය ආරේක අමළතයළංය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

412 R/9/2/2019/M/412 ඒ.එම්.අයි. අධිකළරි මිය
නකොනබයිගනන් ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4B 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

413 R/9/2/2019/M/413
එම්.ආර්.නේ.නේ. මළනතොට 

මිය

බණ්ඩළරනල කළඳ ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
4B 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

414 R/9/2/2019/M/414
එච්.අයි.ජී.නේ.ඩබ්ලිව්. කුමළරි 

මිය
නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 4B 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

415 R/9/2/2019/M/415 එම්.යූ.අයි. නඳර්රළ මිය කෆවහබල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

416 R/9/2/2019/M/416 ආර්.ආර්.එම්.පී. ප්රියදර්නී මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 4B 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

417 R/9/2/2019/M/417 ආර්.ඒ.ආර්. රණලක මිය මතුගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

418 R/9/2/2019/M/418 බී.ඒ.බී. ශ්රියළමෆණිනේ මිය නලගත්නත්ගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

419 R/9/2/2019/M/419 එවහ.ඒ.ඩී.නේ. විනේරත්න මිය ශපුතනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

420 R/9/2/2019/M/420 එච්.ආර්.එන්.සී. ජයසරිය මිය මළලනෆල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

421 R/9/2/2019/M/421 එවහ.එවහ. නව්ශෆල්නේ මයළ වංවහකෘතික කටයුතු නදඳළර්තනම්න්තුල 4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

422 R/9/2/2019/M/422 නේ.නේ. සිසිර මයළ
නරජිවහට්රළර් ජනරළල් නදඳළර්තනම්න්තුල 

(බවහනළහිර කළඳ කළර්යළය)
4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

423 R/9/2/2019/M/423 ආර්.ඩී.ටී.නේ. රණසිංශ මයළ ලෆලිකන්ද ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

424 R/9/2/2019/M/424 එම්.වී.එල්. කීර්ති මයළ නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

425 R/9/2/2019/M/425
ඩබ්ලිව්.ඒ.එවහ.ඩබ්ලිව්.නේ. 

ලනසිංශ මයළ

නඳොනෂොන්නරුල නජයහඨ නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

426 R/9/2/2019/M/426 ඊ.එවහ.පී.පී. ඉංගරත්න මයළ වීරඹුනගදර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

427 R/9/2/2019/M/427 නේ.එම්. ජළලුඩීන් මයළ ත්රිකුණළමය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

428 R/9/2/2019/M/428 එම්.එම්.නේ. ඳේමකුමළර මයළ හිනිදුම නඳොලිවහ අධිකළරී කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

429 R/9/2/2019/M/429 එල්.ඒ. ළන්ත මයළ රළජය නවේලළ නකොමින් වභළල 4B 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

430 R/9/2/2019/M/430 ඒ.නේ.ඒ.පී. කුමළර මයළ ගළල් දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.12.30
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අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

431 R/9/2/2019/M/431 එවහ.ඩී. ජයන්ත මයළ ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 4B 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

432 R/9/2/2019/M/432 නේ.එම්.ආර්.එවහ. ජනඳළ මයළ
කුරුණග නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

433 R/9/2/2019/M/433 පී.එල්.ආර්. නප්රේමතික මයළ ගම්ඳශ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

434 R/9/2/2019/M/434 ජී.එවහ.පී. නඳනර්රළ මයළ
ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල (ඉඩම් 

ඳරිශරණ අංය)
4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

435 R/9/2/2019/M/435
ඩබ්ලිව්.ඒ.එවහ.ඩී. 

නවේනළනළයක නමය
ලරකළනඳො ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

436 R/9/2/2019/M/436 එන්.ඩී. නශට්ටිආරච්චි මිය හිඟුරේනගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

437 R/9/2/2019/M/437 පී.එවහ.ජී.ඒ.එවහ. අනබ්සිංශ මිය යටලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4B 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

438 R/9/2/2019/M/438 ජී.එම්.එල්.ආර්. කුමළරි මිය මශනුලර දකුණ දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

439 R/9/2/2019/M/439 නේ.එම්.එච්. කුරත්න මිය ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන විදයළ පීඨය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

440 R/9/2/2019/M/440 බී.එවහ.ඩී.එවහ.එවහ. වීරසිංශ මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

441 R/9/2/2019/M/441 නේ.ටී.ජී.එවහ. රඹුේකන මිය රළජය නවේලළ නකොමින් වභළල 4C 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

442 R/9/2/2019/M/442 ඩබ්ලිව්.එවහ.යූ. ප්රනළන්දු මිය දිවුපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

443 R/9/2/2019/M/443 එම්.එවහ. නතලරප්නඳරුම මිය නමොරටුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

444 R/9/2/2019/M/444 ජී.ඩී. ශපුනගොඩ නමය අග්රළමළතය කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

445 R/9/2/2019/M/445
එවහ.ඩබ්ලිව්.එවහ.නේ. 

රවන්තිමළළ මිය
ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 4C 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

446 R/9/2/2019/M/446 එවහ.නේ. ධර්මකීර්ති මිය
ඉබ්බළගමුල ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
4C 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

447 R/9/2/2019/M/447 නේ.එම්. රමයතළ මිය බඩල්කුඹුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

448 R/9/2/2019/M/448 ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී. රුද්රිගු මිය කළුතර ශ්රී ංකළ නඳොලිවහ විදයළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

449 R/9/2/2019/M/449
පී.එම්.ආර්.සී.පී.එම්. 

ගුණරත්න මිය
ශ්රී ංකළ නර්ගුල 4C 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

450 R/9/2/2019/M/450
ආර්.එම්.නේ.එවහ. අයිරළංගනී 

මිය
බවහනළහිර ඳෂළත් නල්ඛනළගළරය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

451 R/9/2/2019/M/451 එම්.එම්.පී.නේ. නශේරත් මිය ශපුතනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

452 R/9/2/2019/M/452 නේ.ඒ. සුභළෂිණි මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

453 R/9/2/2019/M/453
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සී.එල්. වීරසිංශ 

ආරච්චි මිය
වමළජ නවේලළ නදඳළර්තනම්න්තුල 4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

454 R/9/2/2019/M/454 ඒ.ජී.එම්.එන්.නේ. ලනව් මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

455 R/9/2/2019/M/455 ඒ.ආර්. ත්රිමළවිතළන මිය ලල්ළවිට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

456 R/9/2/2019/M/456 ඒ.ඒ.ඒ.එවහ. ප්රියදර්ශිකළ මිය ශළලත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

457 R/9/2/2019/M/457 ඊ.ඒ.සී.එවහ. වික්රමරත්න මිය

අධිකරණ, බන්ධනළගළර කටයුතු ශළ 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහථළ ප්රතිවංවහකරණ 

අමළතයළංය

4C 2022.08.02 නඳ.ල.11.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

458 R/9/2/2019/M/458 ජී.ඒ. නර්ණුකළ මිය නගොඩකනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

459 R/9/2/2019/M/459 ඒ.එල්.ඒ.ඩී.පී. අයිරළංගනී මිය
කුරුණග ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීනම් 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
4C 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

460 R/9/2/2019/M/460 ඩී.අයි. මුණසිංශ මිය ගළල් නේශීය  ආදළයම් ප්රළනේශීය කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

461 R/9/2/2019/M/461 ටී. වික්රමසිංශ මිය
අඹගමුල නකෝරෂය ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4C 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

462 R/9/2/2019/M/462 නේ.පී.පී.ආර්. අමරනළයක මිය ලෆලිමඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

463 R/9/2/2019/M/463 එච්.ඒ.වී. ද සිල්ලළ මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

464 R/9/2/2019/M/464 ආර්.ඒ. ඉන්ද්රළනි මිය නඳොලිවහ සුබවළධක නකොට්ඨළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

465 R/9/2/2019/M/465 නේ. ප්රියදර්නි මිය මශනුලර ආගමන විගමන කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

466 R/9/2/2019/M/466 එච්.පී.ඩබ්ලිව්.එවහ. කුමළරි මිය මළලනෆල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

467 R/9/2/2019/M/467 ඒ.සී. කළන්ති නමය
නදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

468 R/9/2/2019/M/468 එල්.එම්. නව්රගම මිය රත්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4C 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

469 R/9/2/2019/M/469
ආර්.බී.නේ. නේ. 

නශට්ටිආරච්චි මිය
කම්කරු ලන්දි නකොමවළරිවහ කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

470 R/9/2/2019/M/470 නේ.ටී.එන්. ප්රියංකළ මිය
ගළල්-කඩලත්වතර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

471 R/9/2/2019/M/471 එච්.ඒ.ඩී. ප්රියංගනී මිය
ඉඟිණිමිටිය ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

472 R/9/2/2019/M/472
ඩබ්ලිව්.ඒ.නේ.එම්. රත්නමළලි 

මිය
නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 4D 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

473 R/9/2/2019/M/473 ඒ.ඒ.ඒ.එවහ.එල්. කුමළරි මිය රළජය නවේලළ නකොමින් වභළල 4D 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

474 R/9/2/2019/M/474 එවහ.නේ.පී. ජිනදළව මිය බමුණළනකොටුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

475 R/9/2/2019/M/475 සී.ඩබ්ලිව්. පුංචිනශේලළ මිය කම්කරු අමළතයළංය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

476 R/9/2/2019/M/476
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එල්. 

ධර්මනවෝමළ මිය
කළුතර නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

477 R/9/2/2019/M/477 එවහ.ඒ.එන්.පී. වතරසිංශ මිය ගම්ඳශ දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

478 R/9/2/2019/M/478 එච්.ජී.එවහ. අයිරළංගනී මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 4D 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

479 R/9/2/2019/M/479 ඩබ්ලිව්.සී.ආර්. රුද්රිගු මිය ලල්ළවිට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

480 R/9/2/2019/M/480 ඊ.නේ.පී.ඩී. ජයසිංශ මිය බණ්ඩළරගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

481 R/9/2/2019/M/481
එවහ.එම්.ඩී.එන්.නේ. 

වමරතුංග මිය
කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 4D 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

482 R/9/2/2019/M/482 ඩබ්ලිව්.එවහ.පී. ජයවීර මිය අයගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

483 R/9/2/2019/M/483 ඩබ්ලිව්.ඒ. රුද්රිගු මිය නදහිල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

484 R/9/2/2019/M/484 ඒ.එම්.එල්.යූ. අදිකළරි මයළ නළත්තන්ඩිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

485 R/9/2/2019/M/485 එම්.ඩී.නේ. කුමළරනේ මයළ විනේ කටයුතු අමළතයළංය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

486 R/9/2/2019/M/486 ඒ.එම්.පී.යූ. ද සිල්ලළ මයළ සීමළ නිර්ණය නකොමින් වභළල 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

487 R/9/2/2019/M/487 පී.ජී.එවහ. නශේමචන්ද්ර මයළ වී ඳර්නේණ ශළ වංලර්ධන ආයතනය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

488 R/9/2/2019/M/488
ලයි.ජී.වී.එල්. යටිඳන්වළල 

මයළ
උඩඳෂළත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

489 R/9/2/2019/M/489 ආර්.ඒ.පී. රළජඳේ මයළ මළතනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

490 R/9/2/2019/M/490
පී.ඩබ්ලිව්.ජී.ලයි.නේ. 

පුවහනවේලත්ත මයළ

මින්නන්රිය ප්රළනේශිය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

491 R/9/2/2019/M/491 එච්.එම්.එවහ.සී. පියදළව මයළ මශවිච්චිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

492 R/9/2/2019/M/492
නේ.එම්.ඩබ්ලිව්.නේ. 

කුතුංග මයළ
අම්ඳළර දිවළ ලන නිධළරි කළර්යළය 4D 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

493 R/9/2/2019/M/493
ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.එවහ.සී. 

බළසරිය මයළ

අඹන්ගඟනකෝරනෂේ ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

494 R/9/2/2019/M/494 ආර්.ඒ.එල්.සී. රණසිංශ මයළ
කුඩළවිච්චිය ප්රධළන නන්ලළසික ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

495 R/9/2/2019/M/495 ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ. ලනසිංශ මයළ
මශනුලර දිවහත්රිේ කර්මළන්තළළ 

ඉංජිනන්රු කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

496 R/9/2/2019/M/496 පී.ඒ. ශ්රියළනන්ද මයළ
අම්ඳළර නිනයෝජය කෘෂිකර්ම අධයේ 

(අන්තර් ඳෂළත්/ලයළප්ති) කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

497 R/9/2/2019/M/497 අයි.එම්.ඩී. ඉංනකෝන්  මයළ
කුරුණග නිනයෝජය ප්රධළන තේනවේරු 

කළර්යළය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

498 R/9/2/2019/M/498 ඒ.එන්.පී. වික්රමසිංශ මිය ශපුතනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

499 R/9/2/2019/M/499 ඩබ්ලිව්. ගමනේ මිය
රළජය ඳරිඳළන, වහලනේ කටයුතු, ඳෂළත් 

වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළංය
4D 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

500 R/9/2/2019/M/500 ඩබ්ලිව්.එම්.එවහ. චිත්රළංගනී මිය තඹුත්නත්ගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

501 R/9/2/2019/M/501 නේ.ඩී. ජයලර්ධන මිය ඇල්පිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

502 R/9/2/2019/M/502 ටී.නේ.නේ. රළජඳේ මයළ ගම්ඳශ දිවහත්රිේ මිනින්නදෝරු කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

503 R/9/2/2019/M/503 පී.නේ.වී. ජයනි මිය ඳළනදුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

504 R/9/2/2019/M/504 ඒ.එවහ. ඇත්කඳුර මිය ගළල් ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

505 R/9/2/2019/M/505 එම්.ඩී.ආර්. රඳසිංශ මිය අවිවහවළනව්ල් ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

506 R/9/2/2019/M/506 ඊ.ජී.ඒ. එදිරිසිංශ මිය
රනඳොනෂොන්නරුල නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
5A 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

507 R/9/2/2019/M/507 බී.එල්.නේ. ප්රියංකළ මිය කර්මළන්ත අමළතයළංය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

508 R/9/2/2019/M/508 නේ.ඩී.නේ. වීරනකෝන් මිය මළතනල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

509 R/9/2/2019/M/509 එම්.නේ.අයි. ප්රියදර්නී මිය ගම්ඳශ දිවහත්රිේ ක්රමවම්ඳළදන කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

510 R/9/2/2019/M/510 එවහ.එන්. මල්ලත්තනේ මිය මළතනල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

511 R/9/2/2019/M/511 එම්.පී. මශගලත්ත මිය කුරුණග දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.10.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

512 R/9/2/2019/M/512 ඒ.නේ.ටී.පී. ද සිල්ලළ මිය නකොත්මනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

513 R/9/2/2019/M/513 එම්.ජී.එම්. ප්රියංකළ මිය අත්තනගල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

514 R/9/2/2019/M/514 නේ.එම්.එච්.අයි. ප්රනළන්දු මිය ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 5A 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

515 R/9/2/2019/M/515 පී.ඒ. ජයවීර මිය තිශනගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

516 R/9/2/2019/M/516 ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. පියසීලි මිය නඳොනෂොන්නරුල දිවළලන කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

517 R/9/2/2019/M/517 එන්.එල්.නේ. නර්ණුකළ මිය නගොවිජන වංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තුල 5A 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

518 R/9/2/2019/M/518 නේ.එම්.නේ. ඳතිරණ මිය
මළතර ප්රනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
5A 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

519 R/9/2/2019/M/519
ඩබ්ලිව්.එම්.පී.නේ. නවේරසිංශ 

මිය
ලළරියනඳොෂ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

520 R/9/2/2019/M/520 ආර්.පී. ජයවික්රම මිය ලෆලිපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 නඳ.ල.12.30

521 R/9/2/2019/M/521 ඒ.ජී.එවහ.ආර්. අනබ්ලර්ධන මිය අම්ඳළර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

522 R/9/2/2019/M/522
එන්.එල්.ඒ.ඩී.පී. නවෝමරත්න 

මිය
ඇශෆලියනගොඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

523 R/9/2/2019/M/523 ඩී.ඒ.අයි. ඳත්මිණී මිය ශළලිඇ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

524 R/9/2/2019/M/524
සී.එච්.එච්.නේ.අයි.නේ. 

චන්ද්රනවේකර මිය
ආරච්චිකට්ටුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

525 R/9/2/2019/M/525 නේ. නශට්ටිආරච්චි මිය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

526 R/9/2/2019/M/526 නේ.ඩී.සී. පුහඳනී මිය
මුදල්, ආර්ථික වහථළයිකරණ වශ ජළතික 

ප්රතිඳත්ති අමළතයළංය
5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

527 R/9/2/2019/M/527 එල්.එච්. ශ්රියළනි මිය අඳනයන කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

528 R/9/2/2019/M/528 එච්.ටී.සී. මල්කළන්ති මිය බණ්ඩළරනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

529 R/9/2/2019/M/529 නේ.ඒ.ඩී. ජයසිංශ මිය
නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල, නගරබද 

අංය නකොෂඹ(නෆනගනහිර)
5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

530 R/9/2/2019/M/530 නේ.එම්.ඩී.පී. කරුණළජීල මිය ජළතික වත්නලෝදයළන නදඳළර්තනම්න්තුල 5A 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

531 R/9/2/2019/M/531 පී.එච්.එන්. දීපිකළ මිය නඳොල්පිතිගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

532 R/9/2/2019/M/532 එවහ. මළග්රට් මිය අගලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

533 R/9/2/2019/M/533 ඩබ්ලිව්.පී.ඩී. වික්රමනළයක මිය මශලෆල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

534 R/9/2/2019/M/534 ඒ.එම්.එන්. අධිකළරි මිය මළතනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

535 R/9/2/2019/M/535 පී.ඩී. අනබ්සිංශ මිය මිල්නිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

536 R/9/2/2019/M/536 පී.ටී.ඩී. ගුණතික මිය
නිනයෝජය අධිකළරී(ගමනළගමන) නකොෂඹ 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

537 R/9/2/2019/M/537 එවහ.ඩී.එවහ. ළන්ති මිය අම්ඳළර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

538 R/9/2/2019/M/538 ආර්.එච්.එම්. මුතුමෆණිකළ මිය රවහනළයකපුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

539 R/9/2/2019/M/539
ඩී.එවහ.පී.එන්.එවහ. ප්රියංගනී 

මිය
රමීගමුල නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

540 R/9/2/2019/M/540 ඊ.එම්.එවහ. දිවළනළයක මයළ මෆදිරිගිරිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

541 R/9/2/2019/M/541 එම්.එම්. නිශළල් මයළ ශ්රී ංකළ දුම්රිය නවේලය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

542 R/9/2/2019/M/542
බී.එම්.නේ.එවහ.එල්. 

නවේනළනළයක මයළ

නව්රශෆර නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5B 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

543 R/9/2/2019/M/543 ඩබ්ලිව්.එච්. ඳත්මසිරි මයළ මශඔය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

544 R/9/2/2019/M/544 එවහ.නේ.ඩබ්ලිව්.එදිරිවීර මයළ
මළතර නජයහඨ නිනයෝජය නඳොලිවහඳති 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

545 R/9/2/2019/M/545 එම්.වී. විනේනවේකර මයළ
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරිනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5B 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

546 R/9/2/2019/M/546
ඩබ්ලිව්.බී.එම්.යූ. රළජරත්න 

මයළ
බදුල් දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

547 R/9/2/2019/M/547 යූ.එම්.නේ.පී. කුමළර මයළ ශෆටන් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 5B 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

548 R/9/2/2019/M/548
යූ.එම්.එම්.ඩී.බී. උේලත්ත 

මයළ
උඩලල ඇත් අතුරු නවලණ 5B 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

549 R/9/2/2019/M/549
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එච්.පී. 

ජයළන්ත මයළ
කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 5B 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

550 R/9/2/2019/M/550 එවහ.එවහ. නශේලනේ මයළ
අනුරළධපුර නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

551 R/9/2/2019/M/551
ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. විනේසිංශ 

මයළ

මශකුඹුේකඩල ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 නඳ.ල.12.30

552 R/9/2/2019/M/552
එච්.ඒ.එවහ.එම්. වික්රමරත්න 

මිය
දඹුල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

553 R/9/2/2019/M/553
ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්.ආර්. විනේසරිය 

මිය
ංකළපුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

554 R/9/2/2019/M/554 ඊ.එම්.එම්.පී. ඒකනළයක මිය යටිනුලර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5B 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

555 R/9/2/2019/M/555 ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. දිල්ශළනි මිය
ගළල් දිවළල නිනයෝජය නඳොලිවහඳති 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

556 R/9/2/2019/M/556 එල්.නේ. රළජඳේ මිය
ගම්ඳශ ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

557 R/9/2/2019/M/557 පී.ආර්. ජයනකොඩි මිය
අනුරළධපුර දිවහත්රිේ නගොවිජන වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

558 R/9/2/2019/M/558 සී.එම්.නේ. බවහනළයක මිය
මින්නන්රිය ප්රළනේශීය ගණකළධිකළරි 

කළර්යළය
5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

559 R/9/2/2019/M/559
නේ.ඒ.ඩී.ආර්.පී. අතුනකෝරෂ 

මිය
ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

560 R/9/2/2019/M/560 ජී.ටී. කුමළනළයක මිය විනේ කටයුතු අමළතයළංය 5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

561 R/9/2/2019/M/561 එන්.එන්. නවෝමසුන්දර මිය
බුේධළවන ආගමික ශළ වංවහකෘතික කටයුතු 

අමළතයළංය
5B 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

562 R/9/2/2019/M/562 ඩබ්ලිව්.ජී.අයි. වික්රමසරිය මිය ගල්නල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

563 R/9/2/2019/M/563 ඒ.එවහ. මශවිතළන මිය මශ/ ශ්රී රළහු විදුශ 5C 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

564 R/9/2/2019/M/564 ඒ.එම්.පී. අමරනවේකර මිය
අම්ඳළර නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
5C 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

565 R/9/2/2019/M/565 එවහ.ඩී.ඩී. වන්නතෝෂිනි මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

566 R/9/2/2019/M/566 ඩබ්ලිව්.අයි.එල්. ද සිල්ලළ මිය විශ්රළම ලෆටුප් නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

567 R/9/2/2019/M/567 එම්.ඩී.පී.එවහ.ආර්. ඳතිරණ මිය අධයළඳන අමළතයළංය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

568 R/9/2/2019/M/568
ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.එවහ.නේ. 

වීරසරිය මිය

මළතනල් ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
5C 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

569 R/9/2/2019/M/569 ඩී.එවහ. දියුණුග මිය
කුලියළපිටිය-බටහිර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5C 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

570 R/9/2/2019/M/570 ඩී.එම්.ආර්. දිවළනළයක මිය ජළතික ළක නිනරෝධළයන නවේලය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

571 R/9/2/2019/M/571 ඒ.එන්. මඩිශනේ මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

572 R/9/2/2019/M/572 ඒ.ඩී.එන්. ප්රියදර්නී මිය ජළතික ක්රමවම්ඳළදන නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

573 R/9/2/2019/M/573 නේ.ඒ.පී. ලවන්ති මිය උඩුබේදළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

574 R/9/2/2019/M/574 යූ.ඩී. ජළත්නේ මිය ශළරිවහඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

575 R/9/2/2019/M/575 ඒ.ඒ. නන්දළ මළනී මිය දඹුල් කළර්මික විදයළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

576 R/9/2/2019/M/576 නේ.එල්.එන්.පී. නඳනර්රළ මිය මළතනල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

577 R/9/2/2019/M/577 ඩී.බී.එම්.එවහ. නර්ණුකළ මිය ඔනේනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

578 R/9/2/2019/M/578 ආර්.එම්.සී.ටී.නේ. ඳතිරළජ මිය සියන ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

579 R/9/2/2019/M/579 ඒ.ටී.නේ. අතුනකෝරෂ මිය බිංගිරිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

580 R/9/2/2019/M/580
එවහ.නේ.ආර්.එම්. 

බණ්ඩළරනළයක මිය
අනුරළධපුර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

581 R/9/2/2019/M/581
ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්.නේ. 

අනබ්රත්න මිය
සුරළබදු නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

582 R/9/2/2019/M/582
ඩී.එම්.එවහ.නේ නවනවිරත්න 

මිය
ඇශෆර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 නඳ.ල.12.30

583 R/9/2/2019/M/583 නේ.එල්.පී. කුමළරි මිය නඳොනෂොන්නරුල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

584 R/9/2/2019/M/584 ඒ.ඩී.එන්. නවනනවිරත්න මිය මදුරළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

585 R/9/2/2019/M/585 නේ.ටී. චන්නද්රවහකර මිය බණ්ඩළරගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

586 R/9/2/2019/M/586 ඩී.පී.නේ. ගමනේ මිය කම්කරු විනිහචයළධිකළරය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

587 R/9/2/2019/M/587 ඒ.ඩී.එවහ. ගුණතික මිය බන්ධනළගළර නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

588 R/9/2/2019/M/588 ඊ.ඒ.එච්. නඳනර්රළ මිය කළුතර දකුණ දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

589 R/9/2/2019/M/589
පී.බී.ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.පී.නේ. 

ඇශෆනගොල් මිය
ජළතික උේභිද උදයළන නදඳළර්තනම්න්තුල 5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

590 R/9/2/2019/M/590 යූ.ජී.ඒ.එවහ.එච්. ජයතික මිය

බණ්ඩළරනල දිවළ ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය (ක්රම වම්ඳළදන වශ වෆසුම් - 

ඌල ශළ නෆනගනහිර දිවළල)

5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

591 R/9/2/2019/M/591 ඩී.ආර්.ඩී. ලියනආරච්චි මිය මළර/ නදයියන්දර ජළතික ඳළව 5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

592 R/9/2/2019/M/592
ඩබ්ලිව්.නේ.ආර්.අයි.පී. 

වීරනවේකර මිය
නළරම්ම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5C 2022.08.03 ඳ.ල.1.30
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අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

593 R/9/2/2019/M/593 ඩබ්ලිව්.එන්.නේ. ගමනේ මිය
කශනගොල් කෘෂිකර්ම ඳර්නේණ ශළ 

වංලර්ධන මධයවහථළනය
5D 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

594 R/9/2/2019/M/594 ඒ.ජී.එවහ.නේ. නවේනළරත්න මිය මළතනල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

595 R/9/2/2019/M/595 නේ. සුමනනවේකර මිය ගළල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

596 R/9/2/2019/M/596 එම්.ඩී.පී. දමයන්ති  මිය පුරළවිදයළ නදඳළර්තනම්න්තුල 5D 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

597 R/9/2/2019/M/597 ඒ.එවහ. දමුණුගල් මයළ මශනුලර දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

598 R/9/2/2019/M/598 එච්.ඒ. රළජකරුණළ මයළ
අනුරළධපුරය ප්රළනේශීය ගණකළධිකළරි 

කළර්යළය(යුධ ශමුදළ කවුර)
5D 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

599 R/9/2/2019/M/599 නේ.සී. ලුණුගම මයළ ධීලර අමළතයළංය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

600 R/9/2/2019/M/600 එවහ.ඩබ්ලිව්. රත්නළයක මිය තංගල් දිවහත්රිේක ධීලර කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

601 R/9/2/2019/M/601 ආර්.පී.පී. ලියනනේ මයළ
අල්වහ නශෝ දණ නචෝදනළ විමර්න 

නකොමින් වභළල
5D 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

602 R/9/2/2019/M/602 ඩී.පී.එවහ. ප්රියන්ත මයළ නනළුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

603 R/9/2/2019/M/603 එම්.ඩී.ආර්.ඩී. ප්රියංගිකළ මිය ලන වංරේණ නදඳළර්තනම්න්තුල 5D 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

604 R/9/2/2019/M/604 අයි. දවනළයක මිය අනුරළධපුර කම්කරු විනිහචයළධිකළරය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

605 R/9/2/2019/M/605 ආර්.පී. නිළන්ති මිය
මිනුම් ඒකක ප්රමිති ශළ නවේලළ 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5D 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

606 R/9/2/2019/M/606
ආර්.එම්.පී.නේ. රණතුංග 

නමය
දඹුල් නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

607 R/9/2/2019/M/607 බී.එච්.ටී.සී. ප්රනළන්දු මිය
මශනුලර දිවහත්රිේ නගොවිජන වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5D 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

608 R/9/2/2019/M/608 එන්.එවහ. නවනරත් මිය කතරගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

609 R/9/2/2019/M/609 ඒ.ජී.එල්. නර්ණුකළ මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5D 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

610 R/9/2/2019/M/610
ටී.එම්.නේ.ටී. නවනනවිරත්න 

මිය
අනුරළධපුර ලළරිමළර්ග අධයේ කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

611 R/9/2/2019/M/611 එන්.පී. මල්ලළරච්චි මිය ගම්ඳශ උේභිද උදයළනය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

612 R/9/2/2019/M/612
නේ.ඩබ්ලිව්.ආර්.අයි.එවහ. 

ගුණලර්ධන මිය
ගම්ඳශ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

613 R/9/2/2019/M/613
ඩබ්ලිව්.නේ.එන්.ජී. ප්රියන්ති 

මිය
දකුණු ඳෂළත් මෆනුම්ඳති කළර්යළය 5D 2022.08.03 නඳ.ල.12.30

614 R/9/2/2019/M/614 ඒ.නේ.ආර්. නරෝනී මිය රජනේ කර්මළන්තළළ නදඳළර්තනම්න්තුල 5D 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

615 R/9/2/2019/M/615 ටී.ආර්. ජයනවේකර මිය නමොනරළග දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

616 R/9/2/2019/M/616 එම්.ඒ.ආර්.පී. මළයළදුන්න මිය යටිනුලර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

617 R/9/2/2019/M/617 ආර්.ඩී. ලෆලිවිට මිය ප්රලළශන ශළ මශළමළර්ග අමළතයළංය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

618 R/9/2/2019/M/618 ඩී.එල්.එවහ.ඩී. ලනිගරත්න මිය
ගළල්-කඩලත්වතර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

619 R/9/2/2019/M/619 ඒ.ඩබ්ලිව්. නඳත්තනළයක මිය බණ්ඩළරනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

620 R/9/2/2019/M/620 නේ.ඒ. ප්රියංකළ මිය රුහුණු ජළතික අධයළඳන විදයළ පීඨය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

621 R/9/2/2019/M/621 නේ.එන්.ඩී. ජයසුන්දර මිය
රළජය ඳරිඳළන, වහලනේ කටයුතු, ඳෂළත් 

වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළංය
5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

622 R/9/2/2019/M/622 නේ.එම්. රණවීර මිය බේනේගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

623 R/9/2/2019/M/623
ඒ.එච්.එම්.පී.එවහ. අනබ්රත්න 

මිය
ආණමඩුල කළර්මික විදයළය 5D 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

624 R/9/2/2019/M/624
ඩබ්ලිව්.එම්.නේ.පී. 

නවනනවිරත්න මිය

නශෝමළගම ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
6A 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

625 R/9/2/2019/M/625 ටී.එම්.පී.ඒ. උදයංගනී මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

626 R/9/2/2019/M/626 ඩී. ශපුතන්තිරි මිය ඉංගිරිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

627 R/9/2/2019/M/627 එච්.පී.එල්. නශේලළඳතිරණ මිය ආනන්ද බළලිකළ විදයළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

628 R/9/2/2019/M/628 ජී.එච්.නේ. ශිනරෝමණි මිය මෆතිලරණ නකොමින් වභළල 6A 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

629 R/9/2/2019/M/629 එම්.ජී.පී.බී. ජයසරිය මිය
නඳොනෂොන්නරුල ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ 

නරජිවහට්රළර් කළර්යළය
6A 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

630 R/9/2/2019/M/630 ඒ.අයි.එවහ. යළඳළ මිය ශම්බන්නතොට දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

631 R/9/2/2019/M/631 එවහ. කශදල ආරච්චි මිය කම්කරු විනිහචයළධිකළරය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

632 R/9/2/2019/M/632 එච්.ඒ.එම්. ඳේමිණි මිය
ජනනල්ඛන ශළ වංඛයළනල්ඛන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
6A 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

633 R/9/2/2019/M/633 නේ.එවහ.ටී. වික්රමරත්න මිය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

634 R/9/2/2019/M/634 එම්.එවහ.එම්. ලියනරත්න මිය
බුේධළවන, ආගමික වශ වංවහකෘතික 

කටයුතු අමළතයළංය
6A 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

635 R/9/2/2019/M/635
නේ.එච්.ඒ.ඩී.එවහ. පුංචිනශේලළ 

මිය
ශළලත දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

636 R/9/2/2019/M/636
නේ.එම්.ලයි.ඩී.එන්. උඩුනල 

මිය
ජනළධිඳති කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

637 R/9/2/2019/M/637 පී.නේ.පී. වමන්තිනි මිය ශ්රී ංකළ විභළග නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

638 R/9/2/2019/M/638 එච්.බී.එවහ. ඳේමසීලි මිය
දියතළල මෆනුම් ශළ සිතියම්ගත කිරීනම් 

ආයතනය
6A 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

639 R/9/2/2019/M/639 සී.එවහ. රණවීර මිය ලෆලිපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

640 R/9/2/2019/M/640 එච්.එල්.සී.පී. නප්රේමතික මිය බදුල් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

641 R/9/2/2019/M/641 නේ.ටී.ආර්. අතුනකෝරෂ මිය රළජය නවේලළ නකොමින් වභළල 6A 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

642 R/9/2/2019/M/642 නේ.එම්.පී. ජයසරිය මිය විල්ගමුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

643 R/9/2/2019/M/643 එවහ.එච්.පී. දිල්රුේෂි මිය ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 6A 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

644 R/9/2/2019/M/644 පී.ඒ.එම්. කුමළරසිරි මයළ ක්රීඩළ වංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

645 R/9/2/2019/M/645
ඩබ්ලිව්.එම්.එවහ.එවහ.නේ. 

විනේනකෝන් මයළ
කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

646 R/9/2/2019/M/646 එවහ.එච්. ධම්මික මයළ අනුරළධපුර ලනජීවී කළඳ කළර්යළය 6A 2022.08.04 ඳ.ල.12.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

647 R/9/2/2019/M/647 එන්.ඒ.ඒ.ඒ.එච්. නිහංක මයළ සිවිල් ආරේක නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

648 R/9/2/2019/M/648 නේ.ඒ.නේ.ආර්. ජයසිංශ මයළ ශ්රී ංකළ විභළග නදඳළර්තනම්න්තුල 6A 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

649 R/9/2/2019/M/649 ඒ.ඩබ්ලිව්.ජී.එම්. නඳනර්රළ මිය නළගරික වංලර්ධන ශළ නිලළව අමළතයළංය 6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

650 R/9/2/2019/M/650 නේ.එම්.එවහ. කුමළරිශළමි නමය කුරුණග දිවළ ලන නිධළරි කළර්යළය 6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

651 R/9/2/2019/M/651 පී.එච්. බිංදුනශේලළ මිය
ඉශෂ වංවහථළපිත අංය (නවේලළ අංය 04), 

නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල
6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

652 R/9/2/2019/M/652 ආර්.එම්. ජයතුංග මිය දකුණු ඳෂළත් මෆනුම්ඳති කළර්යළය 6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

653 R/9/2/2019/M/653 ඒ.පී.එල්. විමළලි මිය
රනඳොනෂොන්නරුල නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

654 R/9/2/2019/M/654 පී.ජී. චන්ද්රළනි මිය ඇඹිලිපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6A 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

655 R/9/2/2019/M/655
ආර්.එවහ.ඩී.එවහ. 

විජයසිරිලර්ධන මිය
නමොරටුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

656 R/9/2/2019/M/656 පී.ජී.නේ. චන්ද්රතළ මිය
නමොනරළග නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
6B 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

657 R/9/2/2019/M/657 එන්.එච්. රත්නළයක මිය මිල්නිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

658 R/9/2/2019/M/658 නේ.නේ. තුළරි මිය කළුතර දකුණ දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

659 R/9/2/2019/M/659 පී.ඒ.අයි. දයළනන්ද මිය මදුරළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

660 R/9/2/2019/M/660 ටී.එවහ. නලනගදර මිය
ඳෂළත් වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන කටයුතු රළජය 

අමළතයළංය
6B 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

661 R/9/2/2019/M/661 ජී.එල්.ආර්. අයිරළංගනී මිය නියළගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

662 R/9/2/2019/M/662 ඒ.ජී.ඒ. වජීලනී මිය නකොත්මනල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

663 R/9/2/2019/M/663
නේ.ඩබ්ලිව්.පී.අයි.නේ. 

විනේතුංග මිය
බේනේගම ප්රළනේශීය මිනින්නදෝරු කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

664 R/9/2/2019/M/664 ඒ.ජී.එන්. කුමළරි මිය ලළණිජ නදඳළර්තනම්න්තුල 6B 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

665 R/9/2/2019/M/665 එම්.එවහ.එන්. රුලන්මළලි මිය රජනේ මුද්රණ නදඳළර්තනම්න්තුල 6B 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

666 R/9/2/2019/M/666 ඒ.බී. නකොනණ්නගදර මිය රජනේ මුද්රණ නදඳළර්තනම්න්තුල 6B 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

667 R/9/2/2019/M/667 ඒ.එවහ. විමසුන්දර මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 6B 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

668 R/9/2/2019/M/668 ලයි.පී. නවනනවිරත්න මිය ශළරිවහඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

669 R/9/2/2019/M/669 එච්.ජී.ටී.නේ. ගුණරත්න මිය ඳළනදුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

670 R/9/2/2019/M/670 ඩී.නේ. වීරසිංශ මිය
පුේගයන් ලියළඳදිංචි කිරීනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
6B 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

671 R/9/2/2019/M/671 එම්.ඒ.පී. බළසරිය මිය
මශකුඹුේකඩල ප්රළනේශීය මශ නල්කම් 

කළර්යළය
6B 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

672 R/9/2/2019/M/672 ආර්.එම්.පී. රණසිංශ මිය
ගළල් ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීනම් 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
6B 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

673 R/9/2/2019/M/673
ඩබ්ලිව්.ජී.නේ.පී. වික්රමනේ 

මිය
උඩඳෂළත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 නඳ.ල.11.30
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අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

674 R/9/2/2019/M/674 ඒ.ඒ.එසහ. නතිමියළ මිය
රළජය ඳරිඳළන, වහලනේ කටයුතු, ඳෂළත් 

වභළ ශළ ඳෂළත් ඳළන අමළතයළංය
6B 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

675 R/9/2/2019/M/675
නේ.එම්.ඩබ්ලිව්.පී.එන්. 

කුනවේකර මිය
තුම්ඳනන් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

676 R/9/2/2019/M/676 එච්.එම්.පී.එල්. ශඳුනගොඩ මිය ඉඳනෝගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

677 R/9/2/2019/M/677 ජී.ඩබ්ලිව්.සී. කරුණළසීලි මිය
නඳොනෂොන්නරුල ඉඩම් නකොමවළරිවහ 

කළර්යළය
6B 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

678 R/9/2/2019/M/678 පී.ජී.ඩී.ආර්. නිළන්ත මයළ නුලරඑළිය දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

679 R/9/2/2019/M/679 ඩී.එම්.ඒ.නේ. දිවළනළයක මයළ නකොෂඹ රළජකීය විදයළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

680 R/9/2/2019/M/680
ඩබ්ලිව්.එම්.එවහ.නේ. ලළව 

මයළ
මළතනල් දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

681 R/9/2/2019/M/681 එච්.එල්.එන්. ප්රියන්තිකළ මිය වීරකෆටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

682 R/9/2/2019/M/682 සී.ටී. නනත්තසිංශ මිය ජළතික නඳොලිවහ නකොමින් වභළල 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

683 R/9/2/2019/M/683 බී.පී. ප්රියදර්නී මිය මළලිම්බඩ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

684 R/9/2/2019/M/684 අයි. ගුරුසිංශ මිය කළුතර ශ්රී ංකළ නඳොලිවහ විදයළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

685 R/9/2/2019/M/685 එච්.ජී.එවහ. නප්රේමරත්න මිය කරන්නදණිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6B 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

686 R/9/2/2019/M/686 බී.පී.එවහ. ගංගළනි මිය
කඩුනල ඉඩම් ශළ දිවහත්රිේ නරජිවහට්රළර් 

කළර්යළය
6C 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

687 R/9/2/2019/M/687 නේ.එම්.ආර්.සී. පීරිවහ මිය අධයළඳන අමළතයළංය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

688 R/9/2/2019/M/688 ඩී.එන්. ජයසිංශ මිය මීඳළල අමරසරිය ජළතික ඳළව 6C 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

689 R/9/2/2019/M/689 නේ.ටී.සී. ආරියනවේන මිය අගලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

690 R/9/2/2019/M/690 නේ.එච්.ඒ.සී. ජයතික මිය ල/ගිරි/මයුරඳළද විදයළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

691 R/9/2/2019/M/691 නේ.ජී.පී. කුමළරි මිය ඳළනදුර ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

692 R/9/2/2019/M/692 නේ.ආර්. වන්ති මිය
ගළල්-කඩලත්වතර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6C 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

693 R/9/2/2019/M/693 බී.එම්.ආර්. අමරනවේකර මිය
ලයඹ ඳෂළත් නජයහඨ නිනයෝජය නඳොලිවහඳති 

කළර්යළය
6C 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

694 R/9/2/2019/M/694 නේ.වී.ඩී.නේ. විතළනනේ මිය නඳොල්ගශනල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

695 R/9/2/2019/M/695 ආර්.ඩී.ටී. විජයනවේන මයළ ලළරිමළර්ග නදඳළර්තනම්න්තුල 6C 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

696 R/9/2/2019/M/696 ටී.එම්.එල්. ධර්මඳළ මයළ ලෆල්ලළය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

697 R/9/2/2019/M/697
එවහ.ඕ.ඒ.ඩී.එන්.එවහ. 

වමරනවේකර මයළ

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරිනම් 

නදඳළර්තනම්න්තුල
6C 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

698 R/9/2/2019/M/698 ඩබ්ලිව්.ජී.නේ. චළමිකර මයළ ශේමණ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

699 R/9/2/2019/M/699 එවහ.එච්.එන්.පී. ද සිල්ලළ නමය ඉබ්බළගමුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

700 R/9/2/2019/M/700 ඒ.නේ. නවනවිරත්න මිය නළගරික වංලර්ධන ශළ නිලළව අමළතයළංය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.10.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

701 R/9/2/2019/M/701 ඩී.පී.එන්.ඩී. අමරනවේන මිය මශනුලර දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

702 R/9/2/2019/M/702 ආර්.එම්.යූ.එවහ. රත්නළයක මිය
නමොනරළග ප්රළනේශීය රබර් වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තු කළර්යළය
6C 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

703 R/9/2/2019/M/703 ලයි.ජී.එවහ. ප්රියදර්නී මිය ශ්රී ංකළ නළවික ශමුදළල 6C 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

704 R/9/2/2019/M/704 ජී.ඒ. වික්රමනවේකර මිය ලෆලිගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

705 R/9/2/2019/M/705
ඩබ්ලිව්.එම්.ඊ.එල්. ජයලර්ධන 

මිය
විශ්රළම ලෆටුප් නදඳළර්තනම්න්තුල 6C 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

706 R/9/2/2019/M/706 ඒ.ඒ. නගොතටුල මිය සීතළලක ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

707 R/9/2/2019/M/707 එල්.ඩබ්ලිව්.ඒ. මළනී මිය මළතර දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

708 R/9/2/2019/M/708 බී.එම්.සී.නේ. බළසරිය මිය ලළරියනඳො ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

709 R/9/2/2019/M/709 එවහ.එල්.පී. ප්රියංගනී මිය ඇල්පිටිය නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

710 R/9/2/2019/M/710 ජී.එච්.සී. විනේසිංශ මිය නළයකත්ල වංලර්ධන ජළතික මධයවහථළනය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

711 R/9/2/2019/M/711 අයි.එන්.යූ. ජයසුන්දර මිය
නිනයෝජය කෘෂිකර්ම අධයේ (බීජ) 

කළර්යළය
6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

712 R/9/2/2019/M/712 එච්.ජී.පී. නින්ති මිය බේනේගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

713 R/9/2/2019/M/713 ඩී.ආර්.එවහ. වමන්තිකළ මිය කශලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

714 R/9/2/2019/M/714 ආර්.පී.එන්. සුජීලනී මිය කෘෂිකර්ම අමළතයළංය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

715 R/9/2/2019/M/715 නේ.ඒ. මල්කළන්ති මිය නළගරික වංලර්ධන ශළ නිලළව අමළතයළංය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

716 R/9/2/2019/M/716 ඩබ්ලිව්.ජී.එවහ. චන්ද්රිකළ මිය ඳළනදුර ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 6C 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

717 R/9/2/2019/M/717 ආර්.ඒ.සී.පී. රණසිංශ මිය මශනුලර ධර්මරළජ විදයළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

718 R/9/2/2019/M/718 එම්.ජී.ඩී.එල්. ගල්ලඩුනේ මිය
නමොනරළග නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

719 R/9/2/2019/M/719 ජී.එන්.නේ. රත්නඳළ මිය
රරත්නපුර නජයහඨ නිනයෝජය නඳොලිවහඳති 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

720 R/9/2/2019/M/720 එන්.පී. නමොරනගොල් මිය ලළණිජ නදඳළර්තනම්න්තුල 6D 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

721 R/9/2/2019/M/721 ඩබ්ලිව්.එන්.පී. කුමළරි මිය ශේමණ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

722 R/9/2/2019/M/722
නේ.ටී.එච්.එවහ. ද සිල්ලළ 

විනේසිරිලර්ධන මිය
ගළල් ඳෂළත් වර්නව්යර් ජනරළල් කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

723 R/9/2/2019/M/723 එල්.ඒ.නේ. සුනබෝධනී මිය
අම්බන්නගොඩ වශකළර නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

724 R/9/2/2019/M/724 ඩී.එච්.එම්.එම්. කුමළරි මිය අග්රළමළතය කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

725 R/9/2/2019/M/725 අයි.පී. කටුලළල මිය කළුතර ශ්රී ංකළ නඳොලිවහ විදයළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

726 R/9/2/2019/M/726 එච්.එල්.එන්.ඩී. මළළ මිය
මළතර දිවහත්රිේ නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

727 R/9/2/2019/M/727 එවහ.එන්.නේ. අල්නදනිය මිය කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 6D 2022.08.04 නඳ.ල.10.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

728 R/9/2/2019/M/728
ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එල්. විනේසිංශ 

මයළ
නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තුල 6D 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

729 R/9/2/2019/M/729
ඩබ්ලිව්.නේ.ඩබ්ලිව්. ේමිණි 

මිය
කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 6D 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

730 R/9/2/2019/M/730 නේ.ඒ.එච්.සී. වන්ති මිය ලඳුරඹ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

731 R/9/2/2019/M/731 ටී.ජී.එවහ.එවහ. සිරිනවේන මිය
තිවහවමශළරළම ලළරිමළර්ග අධයේ 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

732 R/9/2/2019/M/732 සී.ඩී. මල්ලත්ත මිය ගළ/විදයළනෝක විදයළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

733 R/9/2/2019/M/733 එම්.එම්.එම්. මෆනගොඩ මිය ර/ඇශෆලියනගොඩ මධය මශළ විදයළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

734 R/9/2/2019/M/734 එම්.අයි. ර්නියළ මිය ශම්බන්නතොට දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

735 R/9/2/2019/M/735 එම්.එල්. නර්ඛළ මිය
නදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

736 R/9/2/2019/M/736
ඩබ්ලිව්.එවහ.අයි.එවහ. 

නශේමන්ත මයළ
ලෆල්ලළය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

737 R/9/2/2019/M/737
එච්.එම්.ඩබ්ලිව්.බී. නශේරත් 

මයළ

මශනුලර නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
6D 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

738 R/9/2/2019/M/738 ඩී.එම්. කරුණළලතී මිය මළලතගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

739 R/9/2/2019/M/739 ඩී.ජී. චන්දිමළ මිය
නබලිඅත්ත ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීනම් 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
6D 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

740 R/9/2/2019/M/740 එච්.එල්.ආර්.පී. කුමළරි මිය තිඹිරිගවහයළය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

741 R/9/2/2019/M/741 එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්. සුභළෂිණී මිය බේනේගම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

742 R/9/2/2019/M/742 ඩබ්ලිව්.ඒ.එල්. මංජු මයළ අධයළඳන අමළතයළංය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

743 R/9/2/2019/M/743 එවහ.ඒ.අයි. ප්රියදර්නි මිය මල්ලපිටිය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

744 R/9/2/2019/M/744 ඩබ්ලිව්.ඒ.ජී. වමන්මලී මිය නමෝටර් රථ ප්රලළශන නදඳළර්තනම්න්තුල 6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

745 R/9/2/2019/M/745 ටී.ඩී.එච්.නේ. ගුණලර්ධන මිය ජළතික විගණන කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

746 R/9/2/2019/M/746 නේ.ඒ.ජී.එවහ. ළන්ත මයළ රළජළංගනය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

747 R/9/2/2019/M/747
ආර්.ආර්.එම්.ආර්.එම්.ආර්.නේ

. නශේන්නදණිය මිය

ලයළප්ති ශළ පුහුණු මධයවහථළනය, කෘෂිකර්ම 

නදඳළර්තනම්න්තුල
6D 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

748 R/9/2/2019/M/748 වී. ගනන්වලිංගම් මයළ
ලඩමළරඩ්චි නෆනගනහිර, මරුතංනේණි 

ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

749 R/9/2/2019/M/749 නේ. ක්රිහණනේල මයළ ලවුනියළල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

750 R/9/2/2019/M/750 සී. න්මුගලිංගම් මයළ
ලලිකළමම් නෆනගනහිර, නකෝඳළයි ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

751 R/9/2/2019/M/751 ඒ.එල්.ඒ. රෂීඩ් මයළ වම්මන්තුනර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

752 R/9/2/2019/M/752 නේ.බී. වලීම් මයළ වම්මන්තුනර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.8.30

753 R/9/2/2019/M/753 ඒ.නේ.එම්. මහීර් මයළ පුත්තම දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

754 R/9/2/2019/M/754 එම්.එම්.එම්. සුබයිර් මයළ තිරුේනකෝවිල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

755 R/9/2/2019/M/755 එම්.අයි.එම්.එන්. සළරිවහ මයළ දකුණු නකොෂඹ ශිේණ නරෝශ 1E 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

756 R/9/2/2019/M/756 ඒ.සී.ආර්. ප්රනළන්දු මිය මන්නළරම ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

757 R/9/2/2019/M/757 නේ. මයුරදළවන් මයළ
ත්රිකුණළමය නගර ශළ කඩලත්වතර 

ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.9.30

758 R/9/2/2019/M/758 ඒ.සී. මුශම්මඩ් මයළ වළයින්දමරුදු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

759 R/9/2/2019/M/759 ලයි.බී. ළෆීර් මයළ අේකරඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

760 R/9/2/2019/M/760 ඊ. කීතළන්ජලී මිය ත්රිකුණළමය දිවහත්රිේ කම්කරු කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

761 R/9/2/2019/M/761 ඒ. පුහඳරළේ මයළ අඩ්ඩළනච්න ජළතික අධයළඳන විදයළ පීඨය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

762 R/9/2/2019/M/762 බී. කළන්තරබන් මිය තුනුේකළයි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.10.30

763 R/9/2/2019/M/763 එම්. නවල්ලකුමළරන් මිය
ලවුනියළල ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තු 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

764 R/9/2/2019/M/764 ආර්. අනවෝශන් මයළ
නතන්මළරච්චි/චළලකච්නච්රි ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

765 R/9/2/2019/M/765 ඒ. බළවහකරන්  මයළ යළඳනය ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

766 R/9/2/2019/M/766 ටී. කංනේවහලරන් මයළ
මඩකපුල නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
1E 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

767 R/9/2/2019/M/767 එම්. විමනවේකරම් මිය මන්නළරම දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 නඳ.ල.11.30

768 R/9/2/2019/M/768 ආර්. අරුල්නන්වන් මයළ යළඳනය ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 1E 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

769 R/9/2/2019/M/769 ටී. චන්ද්රනමෝශන් මිය
මන්මුනනයිඳත්තු, ආරයම්ඳති ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

770 R/9/2/2019/M/770 ආර්. උළන්තිනි මිය
කල්මුනන් උතුර, ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
1E 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

771 R/9/2/2019/M/771 එවහ. ජසින්තළ නමය ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 1E 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

772 R/9/2/2019/M/772 එම්.නේ. නවහරීන් මිය අේකරඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 ඳ.ල.12.30

773 R/9/2/2019/M/773 ටී.ඒ.ටී. තවහලීම් මයළ
පුත්තම නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
1E 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

774 R/9/2/2019/M/774 ලයි. රවිචන්ද්රන් මිය
ලලිකළමම් බටහිර, චංකළනනයි ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
1E 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

775 R/9/2/2019/M/775 එවහ. නජයන්ති මිය මුතිවු දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 1E 2022.07.28 ඳ.ල.1.30

776 R/9/2/2019/M/776 නේ. තිනේවහලරි මිය ලවුනියළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

777 R/9/2/2019/M/777 යූ. අදම්භළලළ මයළ වයින්දමරුදු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

778 R/9/2/2019/M/778 ආර්. ගනන්වමර්ති මයළ කනරයිතීවු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

779 R/9/2/2019/M/779 එම්.එම්. වහීඩ් මයළ මුවලි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

780 R/9/2/2019/M/780 එවහ. ජයඳළරන් මිය මඩකපුල ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.8.30

781 R/9/2/2019/M/781 එච්.එම්. ළෆිරළ මිය
පුත්තම නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
2E 2022.07.29 නඳ.ල.9.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

782 R/9/2/2019/M/782 නේ. සිලලිංගම් මයළ කරච්චි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

783 R/9/2/2019/M/783 එම්.එම්.එම්. තවුෆීේ මයළ
වමන්තුනර් ප්රළනේශීය ලළරිමළර්ග ඉංජිනන්රු 

කළර්යළය
2E 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

784 R/9/2/2019/M/784 එවහ. නයෝගරළජළ මයළ ලවුනියළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

785 R/9/2/2019/M/785 නේ. සිලචන්ද්රනත්ලන් මිය
හින්දු ආගමික ශළ වංවහකෘතික කටයුතු 

නදඳළර්තනම්න්තුල
2E 2022.07.29 නඳ.ල.9.30

786 R/9/2/2019/M/786 පී. ආනන්දශ්රී මයළ යළඳනය දිවහත්රිේ මිනින්නදෝරු කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

787 R/9/2/2019/M/787 ටී. තුනරයිරළජළ මයළ
මන්මුනනයිඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
2E 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

788 R/9/2/2019/M/788 නේ. වසිදරන් මයළ
මඩකපුල දිවහත්රිේ වමෘේධි වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
2E 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

789 R/9/2/2019/M/789 එම්. ජිසහරි මයළ අඩ්ඩළනච්න ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

790 R/9/2/2019/M/790 එම්. රවිංකර් මිය
ත්රිකුණළමය නගර ශළ කඩලත් ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
2E 2022.07.29 නඳ.ල.10.30

791 R/9/2/2019/M/791 පී. පුලනන්වහලරන් මිය මඩකපුල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

792 R/9/2/2019/M/792 නේ. වණ්මුගනළදන් මිය
ලවුනියළල උතුර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
2E 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

793 R/9/2/2019/M/793 එම්.අයි. සිත්තිසරීඩළ මිය එරළවර් නගරය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

794 R/9/2/2019/M/794 ඈන් මෆතිව්වහ මිය රත්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

795 R/9/2/2019/M/795 ආර්. උදයනළදන් මිය කනරයිතීවු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 නඳ.ල.11.30

796 R/9/2/2019/M/796 ටී. උමළඳති මයළ නඳෝරතිවුඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

797 R/9/2/2019/M/797 ඒ.එවහ.එම්. ජළවිඩ් මයළ
මුවහලිම් ආගමික ශළ වංවහකෘතික කටයුතු 

නදඳළර්තනම්න්තුල
2E 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

798 R/9/2/2019/M/798 ටී. ගුණරත්නම් මයළ මඩකපුල නගොවිජන වංලර්ධන කළර්යළය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

799 R/9/2/2019/M/799 ආර්. රතීවහඳරන්  මයළ විනේ කටයුතු අමළතයළංය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

800 R/9/2/2019/M/800 නේ. න්මුගරළජළ මයළ නඳෝරතීවුඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.12.30

801 R/9/2/2019/M/801 ඒ.එල්. ජුනයිඩීන් මයළ විනේ කටයුතු අමළතයළංය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

802 R/9/2/2019/M/802 ජී. මළණිේකදළවන් මයළ
ලලිකළමම් දකුණ ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
2E 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

803 R/9/2/2019/M/803 එවහ. රළවලිංගම් මිය කරනලඩ්ඩි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 2E 2022.07.29 ඳ.ල.1.30

804 R/9/2/2019/M/804 එවහ.එම්.ඩී. රළනේන්ද්රන් මිය ලත්ත ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

805 R/9/2/2019/M/805 පී. නේසුදළවන් මිය
මඩකපුල නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

806 R/9/2/2019/M/806 නේ. මතියගන් මයළ
ලලිකළමම් නිරිත (වන්දිලිඳළයි) ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
3E 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

807 R/9/2/2019/M/807 නේ.එම්. ජමීල් මයළ ඉරේකළමම් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.8.30

808 R/9/2/2019/M/808 නේ. නිවළවුවහ මයළ කින්නියළ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

809 R/9/2/2019/M/809 අයි.එල්.එම්. රවළේ මයළ දමන ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

810 R/9/2/2019/M/810 එම්. තිල්නයිලළවන් මයළ මඩකපුල දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

811 R/9/2/2019/M/811 ජී. තයළඳරම් මිය
මඩකපුල නජයහඨ නඳොලිවහ අධිකළරි 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

812 R/9/2/2019/M/812 එන්. තයළගචන්දිරන් මිය
ලලිකළමම් බටහිර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

813 R/9/2/2019/M/813 එවහ. ඉන්ද්රජිත් මිය යළඳනය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.9.30

814 R/9/2/2019/M/814 සී. ජිට්නීවහ මිය කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 3E 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

815 R/9/2/2019/M/815 ආර්.එම්. නලීල්  මයළ අඩ්ඩළනච්න ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

816 R/9/2/2019/M/816 එම්.ඒ. නේසුදළවහ මයළ කනරයිනගර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

817 R/9/2/2019/M/817 නේ. කරුණළනිධි මයළ නඳෝරතිව්ඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

818 R/9/2/2019/M/818 පී. නජයඳරන් මයළ ත්රිකුණළමය දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.10.30

819 R/9/2/2019/M/819 එම්.ඒ.සී.එම්. රකීබ් මයළ අඩ්ඩළනච්න ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

820 R/9/2/2019/M/820 ඒ.එම්. රළෆි මයළ නින්දවර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

821 R/9/2/2019/M/821 එච්.එම්.ඒ. ශවන් මයළ නින්දවර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

822 R/9/2/2019/M/822 එම්.එන්.එම්. රම්වළන් මයළ කල්මුනණ් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

823 R/9/2/2019/M/823 එවහ. නජයන්ති මිය මුතිවු දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 නඳ.ල.11.30

824 R/9/2/2019/M/824 යූ. වංජීලරළේ මිය
මඩකපුල නගොවිජන වංලර්ධන ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

825 R/9/2/2019/M/825 නේ. නළගනෝජිනි මිය ලවුනියළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

826 R/9/2/2019/M/826 සී.එන්. ක්රිවහටි මයළ ඳච්චියිඳල්ලි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

827 R/9/2/2019/M/827 නේ. නේකුණසිංගම් මිය
ලලිකළමම් දකුණ ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

828 R/9/2/2019/M/828 ඒ.ආර්.එවහ.ආර්. හුනවේන් මිය ශළරිවහඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 ඳ.ල.12.30

829 R/9/2/2019/M/829 එවහ. ලළවගම්පුල්නල් මයළ කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්තුල 3E 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

830 R/9/2/2019/M/830 ඒ.එම්. සසීල් මයළ අේකරඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 3E 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

831 R/9/2/2019/M/831 එවහ. සුනර්හචන්ඩ් මයළ
ලලිකළමම් නෆනගනහිර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
3E 2022.08.01 ඳ.ල.1.30

832 R/9/2/2019/M/832 නේ.ආර්. ඥළනන්න්ද්රම් මයළ මෆතිලරණ නකොමින් වභළල 4E 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

833 R/9/2/2019/M/833 එන්. න්මුගනළදන් මයළ ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 4E 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

834 R/9/2/2019/M/834 ආර්. භළරති මිය නුලරඑළිය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

835 R/9/2/2019/M/835 වී. විේනන්වහලරන් මිය පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.8.30
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ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

836 R/9/2/2019/M/836 එවහ. වත්තියලළනි මිය ලවුනියළල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.8.30

837 R/9/2/2019/M/837 එවහ. නජයකුමළර් මිය
ලලිකළමම් නෆනගනහිර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4E 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

838 R/9/2/2019/M/838 ජී. වන්දිරමළලිකළ මිය යළඳනය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

839 R/9/2/2019/M/839 ආර්. මනනෝරංජිනිනේවි මිය කරච්චි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

840 R/9/2/2019/M/840 එන්. න්මුගනළදන් මිය
ලවුනියළ දිවහත්රිේ වමෘේධි වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4E 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

841 R/9/2/2019/M/841 නේ. ඉන්දිරකුමළර් මයළ ඔඩ්ඩුසුඩළන් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.9.30

842 R/9/2/2019/M/842 එච්.එල්.එම්. ආරිසහ මයළ
වත්ත්ල නිහඳළදන ශළ නවෞඛය 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4E 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

843 R/9/2/2019/M/843 යූ.එල්.ඒ. ශමීඩ් මයළ
නකෝරනෂයිඳත්තු මධයම ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4E 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

844 R/9/2/2019/M/844 බී. නම්ශලන්නන් මයළ
ලඩමළරච්චි උතුර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
4E 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

845 R/9/2/2019/M/845 ආර්. නජගතීසුලරන් මයළ අයළඩිනලම්බු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.10.30

846 R/9/2/2019/M/846 එම්.එම්.එම්. ජිවහමි මයළ ආගමන විගමන නදඳළර්තනම්න්තුල 4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

847 R/9/2/2019/M/847 ඒ. නරජිඇනෝසියවහ මයළ කරච්චි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

848 R/9/2/2019/M/848 ඒ. වසීන්දරන් මයළ තිරුේනකෝවිල් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

849 R/9/2/2019/M/849 ආර්. කරුණළනිධි මයළ
වශකළර නරජිවහට්රළර් ජනරළල් උතුරු කළඳ 

කළර්යළය
4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

850 R/9/2/2019/M/850 නේ. සිලළනන්දරළවළ මිය පනකරි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

851 R/9/2/2019/M/851 එච්.ඒ. මලීේ මිය කින්නියළ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 නඳ.ල.11.30

852 R/9/2/2019/M/852 වී. රවීන්ද්රන් මිය
ත්රිකුණළමය නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4E 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

853 R/9/2/2019/M/853 වී. වතිවහකුමළර් මිය
ත්රිකුණළමය දිවහත්රිේ මිනින්නදෝරු 

කළර්යළය
4E 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

854 R/9/2/2019/M/854 එවහ. නජගදීවන් මිය ලවුනියළල ඉඩම් නරජිවහට්රළර් කළර්යළය 4E 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

855 R/9/2/2019/M/855 එන්. සුබළසිනි මිය කිලිනනොච්චි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

856 R/9/2/2019/M/856 ඒ. රවීන්ද්රන් මිය එරළවර් ඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 ඳ.ල.12.30

857 R/9/2/2019/M/857 එන්. නවීන්ද්රදළවහ මිය
ත්රිකුණළමය නමෝටර් රථ ප්රලළශන 

නදඳළර්තනම්න්තුල
4E 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

858 R/9/2/2019/M/858 එම්.ඒ.සී. සීනතුම්මළ මිය වයින්දමරුදු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 4E 2022.08.02 ඳ.ල.1.30

859 R/9/2/2019/M/859 වී. නජයනේවි මිය කනරයිතීවු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

860 R/9/2/2019/M/860
ජී.එවහ. නවන්තමිල්කුමරන් 

මිය
කම්කරු නදඳළර්තනම්න්තුල 5E 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

861 R/9/2/2019/M/861 ඒ. ආනන්දරබන් මයළ කණ්ඩළලෂයි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

862 R/9/2/2019/M/862 ඒ. නජයරත්නම් මයළ ලවුනියළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

863 R/9/2/2019/M/863 ආර්. රනම්හ
නඳෝරතිවු ඳත්තු ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5E 2022.08.03 නඳ.ල.8.30

864 R/9/2/2019/M/864 නේ. නන්මිනළදන් මයළ
ත්රිකුණළමය නගොවිජන වංලර්ධන 

නදඳළර්තනම්න්තු දිවහත්රිේ කළර්යළය
5E 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

865 R/9/2/2019/M/865 එවහ. ඳත්මකුමළර් මයළ නල්ලර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

866 R/9/2/2019/M/866 ඒ.ජී.එම්. බත්රුවහවළමන් මයළ නින්දවර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

867 R/9/2/2019/M/867 එවහ. අරවින්දන් මයළ ලවුනියළල දිවහත්රිේ මෆතිලරණ කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

868 R/9/2/2019/M/868 ඒ.සී.එම්. සලීල් මයළ වයින්දමරුදු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.9.30

869 R/9/2/2019/M/869 එවහ. සිලගනන්න්
නව්නනයි දකුණු නඳනදව ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
5E 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

870 R/9/2/2019/M/870 ඊ. තිරුත්නත්වි
ලඩමළරච්චි උතුර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5E 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

871 R/9/2/2019/M/871 එච්.ඒ.ඒ. ජබ්බර් මිය නින්දවර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

872 R/9/2/2019/M/872 ජී. නජයකුමළර් මිය කළනරයිනගර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

873 R/9/2/2019/M/873 පී. නජයකුමළර් මිය මඩකපුල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.10.30

874 R/9/2/2019/M/874 එවහ. සුහුමළර් මිය
මඩකපුල නමෝටර් රථ ප්රලළශන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
5E 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

875 R/9/2/2019/M/875 ඒ.එවහ.එම්. මුජළහිේ නවිදන්නව්ලි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

876 R/9/2/2019/M/876 එම්.ලයි. සයිරවහ මයළ එරළවර් නගරය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

877 R/9/2/2019/M/877 එවහ.ඒ. රෂීඩ් මයළ විනේ කටයුතු අමළතයළංය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

878 R/9/2/2019/M/878 ටී. කනයිනචල්ලන් මයළ කරනලඩ්ඩි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 නඳ.ල.11.30

879 R/9/2/2019/M/879 එවහ. වරලනඳලන් මයළ සිේධළ ශිේණ නරෝශ 5E 2022.08.03 නඳ.ල.12.30

880 R/9/2/2019/M/880 රනේ.එම්.ඒ. වබ්රි මයළ
නකෝරනෂයිඳත්තු මධයම  ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
5E 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

881 R/9/2/2019/M/881 වී. රබකුමළර් මිය යළඳනය ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

882 R/9/2/2019/M/882 එවහ. වතයකුමළර් මිය මෆතිලරණ නකොමින් වභළල 5E 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

883 R/9/2/2019/M/883 නේ. වතයරබි මිය
ලඩමළරච්චි දකුණ ශළ බටහිර  ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
5E 2022.08.03 ඳ.ල.12.30

884 R/9/2/2019/M/884 එන්. ඉතයරළනි මිය ලවුනියළල ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

885 R/9/2/2019/M/885 එල්. ජයන්තිනී මිය
හින්දු ආගමික ශළ වංවහකෘතික කටයුතු 

නදඳළර්තනම්න්තුල
5E 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

886 R/9/2/2019/M/886 එවහ. කපින් මිය ලවුනියළල දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 5E 2022.08.03 ඳ.ල.1.30

887 R/9/2/2019/M/887 නේ. තළයළරබි මිය නල්ලර් ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

888 R/9/2/2019/M/888 ආර්. රළජලිංගම් මිය
යළඳනය නේශීය ආදළයම් නදඳළර්තනම්න්තු 

ප්රළනේශීය කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

889 R/9/2/2019/M/889 නේ. නරෝහිනි මිය ශෆටන් නඳොලිවහ අධිකළරි කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.8.30
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අනු 

අංකය
යයොමු අංකය නම ය ේලා  ථ්ානය

ඳරීක්ෂණ 

මණ්ඩය
 දිනය යේාල

890 R/9/2/2019/M/890 එවහ. නචල්ලරළණි මිය
මුහුදුබඩඳත්තුල ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

891 R/9/2/2019/M/891 වී. විේනන්හලරරළේ මයළ ලුණුග ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.8.30

892 R/9/2/2019/M/892 වී. සිලළරංජන් මයළ මඩකපුල රජනේ ගුරු විදයළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

893 R/9/2/2019/M/893 එම්.ඒ.එම්. තළහිර් මයළ
මඩකපුල නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

894 R/9/2/2019/M/894 ඒ.එවහ. ජමීල් මයළ
නකෝරනයිඳත්තු උතුර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

895 R/9/2/2019/M/895 එවහ. ඳහීදරන් මයළ
නරජිවහට්රළර් ජනරළල් නදඳළර්තනම්න්තු 

නෆනගනහිර කළඳ කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

896 R/9/2/2019/M/896 නේ. නතයිනව්න්ද්රන් මිය
මුතිවු නගොවිජන වංලර්ධන දිවහත්රිේ 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.9.30

897 R/9/2/2019/M/897 ටී. ආර්. තලච්නචල්වි මිය
කරුලගවහලෆල ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

898 R/9/2/2019/M/898 එම්.එවහ.ආර්. බිවහමින්
කල්මුනන් උතුර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

899 R/9/2/2019/M/899 ඒ.එම්. තළහීරළ මිය කින්නියළ ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

900 R/9/2/2019/M/900 අයි. කුගනළදන් මිය යළඳනය දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

901 R/9/2/2019/M/901 බී. තිනකරන්  මයළ මෆතිලරණ නකොමින් වභළල 6E 2022.08.04 නඳ.ල.10.30

902 R/9/2/2019/M/902 ඒ. ප්රනලබලළ මයළ
යළඳනය නේශීය ආදළයම් ප්රළනේශීය 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

903 R/9/2/2019/M/903 ජී. සුන්දනර්වහලරන් මිය
ත්රිකුණළමය නගර ශළ කඩලත් ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
6E 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

904 R/9/2/2019/M/904 නේ. ලින්නේවහලරන් මිය කුච්චනව්ලි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

905 R/9/2/2019/M/905 පී. දනුර්ෂිනි මිය නකොෂඹ දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

906 R/9/2/2019/M/906 ඒ. මර්ජුනළ මිය පුත්තම දිවහත්රිේ ක්රමවම්ඳළදන  කළර්යළය 6E 2022.08.04 නඳ.ල.11.30

907 R/9/2/2019/M/907 එම්.නේ.පී. රහීමළ මිය නබන්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

908 R/9/2/2019/M/908 එන්. බ්රතීඳන් මයළ
ලලිකළමම් බටහිර ප්රළනේශීය නල්කම් 

කළර්යළය
6E 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

909 R/9/2/2019/M/909 එම්.නේ.එවහ. ජසීළ මිය නදල්නතොට ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

910 R/9/2/2019/M/910 නේ.එන්. ආදලන් මයළ
ලඩමළරච්චි දකුණ ශළ බටහිර  ප්රළනේශීය 

නල්කම් කළර්යළය
6E 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

911 R/9/2/2019/M/911 එම්. සුබළකරන් මිය ඳච්චියිඳල්ලි ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 ඳ.ල.12.30

912 R/9/2/2019/M/912 නේ. කන්දවළමි මයළ පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්රළනේශීය නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 ඳ.ල.1.30

913 R/9/2/2019/M/913 ඒ. මුරලීවහලරන් මිය කිලිනනොච්චි දිවහත්රිේ නල්කම් කළර්යළය 6E 2022.08.04 ඳ.ල.1.30
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