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රාජ්ය පරිපරා  පාා ප්වලේශ පටයුතු  පමාා්යාාංය 
அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமமச்சு  

Ministry of Public Administration and Home Affairs 

 
නිදා්ව පචු රශ්රය  පේට ඹ  ප7 . சுதந்திர சதுக்கம், ககொழும்பு 07.  Independence Square, Colombo 07. 
 
දුරටථ          ෆැක්්ව   ඊ පේේල්             ේලබ් පමඩවිය  
கதொலைபேசி  +94 11 2696211-13     கேக்ஸ்  +94 11 2695279 இ – தேொல் secretary@pubad.gov.lk   இலையத்தளம் 

Telephone         Fax   E- mail            Web Site  

 
ාේේ පමාංටය     ඔේබ් පමාංටය     දි ය 

எனது இை:    உமது இை:     திகதி:      
My No     Your No.    Date  

 

සියලුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු,  

දිවාපතිලරු, / දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු,  

මෙපාර්ත්මරු,තු ප්රධාාීන, මලත්  

 

2014 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග නිකුත් කිරීම. 

රාජ්ය කළමනාකර  සහකාර යස ව    රජ්යේ භාෂා පරිවර්තක යස ව    

ශ්රී කාකා ස්ස්තකාක ාපතප ස යස ව   ශ්රී කාකා යතතරරුරු හා සනිනියනදන තාෂණෂ  යස ව   

කාර් ාක යස වක යස ව   ඒකාබද්ධ රි දුරු යස ව . 

 

ඉශත් වරුණ වරුබ,ධාල මමේ වමාාංව ශා 2013.10.03 දිනැති ලිපිය මගි, එලා ඇති ලාර්ෂිව 

ව්ථාන මාරු  වමිටු මයෝජනා ශා එම ලිපිමේ වඳශ, වරුණු ලට ඔබමේ වාරුණිව අලධාානය මයොමු 

වරනු ැමේ. 

 

02. එම ව්ථාන මාරු මයෝජනා වරුබ,ධාල මා මලත් ඉදිරිපත් ව වරුණු ෙැක් ලවීරු පිළිබඳල රාජ මව ලා 

මවොමි, වභාමේ වාර්ය පටිපාටිව රීති 1 ලැනි වාණ්ඩමේ XVIII ලැනි පරිච්මේෙමේ 210 වශ 211 

ලග,ති අනුල ව ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු මයෝජනා වමාමෝචන වමිටු තීරණ මරු වමඟ එලමි. මමමගි, සිදු 

වරනු ැබ වාංමෝධානය,ට යටත්ල ඉශත් වඳශ, නිධාාරී, වරුබ,ධාමය, මාමේ වමාාංව ශා 

2013.10.03 ලිපිය මගි, මයෝජිත් 2014 ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු නිමයෝග මමයි, නිකුත් වරමි. 

 

03.  ස්ථාන මාරු නිය ෝග සම්බනිධය නි වන අභි ාචනා 

 

(අ) ව්ථාන මාරු නිමයෝගය, වරුබ,ධාමය, අත්ෘප්තියට පත් නිධාරය,ට රාජ මව ලා 

මවොමි, වභාමේ වාර්ය පටිපාටිව රීති XX වන පරිච්යේදයේ විපතවිධාන අනුව රාජ 

මව ලා මවොමි, වභාල මලත් අභියාචනයක් ල ඉදිරිපත් ව ශැව. 

 

(ආ) වමාමෝචන වමිටුලට අයදුරුපත් ඉදිරිපත් ව නිධාරය,ට පම ෂණ රාජ මව ලා 

මවොමි, වභාල මලත් අභියාචනා ඉදිරිපත් ව ශැව. 
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(ඇ) අභියාචනා රාජ මව ලා මවොමි, වභාල මලත් ඉදිරිපත් කිරීම වඳශා කාර්  පටිපාටික 

රීතීනිහි 23 වැනි පරිශිෂ්ඨ  අනුව යදපාර්තයම්නිරු ප්රධානි ා මගිනි මා යවත එවිය යුතුය. 

ඒ වමඟම අභියාචනමයහි වඳශ, වරුණු වනාථ කිරීමට අොෂ ම්ඛණෙ අමුණා 

එල,ම, නරු මැනවි.  

 

(ඈ) ඉදිරිපත් වරන අභියාචනය, 2013.11.29 දිනට මශෝ ඊට මපර මා මලත් ැමබන මව 

ඉදිරිපත් ව යුතු අත්ර එදිනට පසුල ඉදිරිපත් වරන අභියාචනා ප්රතික් ලම ප වරනු ැියය 

ශැව.  

 

 

04. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම. 

 

 2014 ලර්ය වඳශා ව වථ්ාන මාරු නිමයෝග රාජ මව ලා මවොමි, වභාල විසි, වරනු ැියය 

ශැකි මලනව්වරු ලට යටත්ල නියමිත් දිනමේදීම ක්රියාත්මව මේ. ඒ අනුල ඔබ 

අමාත්ාාංමේ/මෙපාර්ත්මරු,තුමේ/ආයත්නමේ මව ලය වරන ව්ථාන මාරුවිරු බා ඇති නිධාරය, 

නියමිත් දිනමේ නල මව ලා ව්ථානය,හි රාජවාරි බාර ගැීනමට ශැකිලන පරිදි අනුප්රාප්තිවය, පැමිමණන 

මත්ක් ල රඳලා මනොමගන මුො ශැරීමට ක්රියාවරන මව ෙ,ලා සිටිමි. 2014 ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු නිමයෝග 

අනුල නල මව ලා ව්ථානයට ලාර්ත්ා වරන නිධාරය,ෙ  මුොශ නිධාරය,ෙ  පිළිබඳල මරු වමඟ ලන 

ඒ.මව /ලා.ව්.මා/07  වශ ඒ.මව /ලා.ව්.මා/08 ආවෘති මඟි, 2014.01.15 දිනට මපර මා මලත් ලාර්ත්ා ව 

යුතුය. ඒ වමඟ අොෂ නිධාරය, මව ලයට ලාර්ත්ා ව බලට ශා මුොශ බලට ලන ලිපි ල පිටපත්ෙ 

ඉදිරිපත් ව යුතුය. ( ඒ.මව /ලා.ව්.මා/05  ශා ඒ.මව /ලා.ව්.මා/06) 

 

05.  ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරුවීරු යටමත් මා විසි, දී ඇති වථ්ාන මාරු නිමයෝගලට අමත්රල අමාත්ාාං 

මශෝ මෙපාර්ත්මරු,තු අභ,ත්ර ව්ථාන මාරු නිමයෝග යටමත් කිසියරු නිධාාරිමයකුට ව්ථාන මාරුවීමක් ල 

ැබී තිබුම, වුලෙ  මමම වමාමෝචන වමිටු තීරණලලි, ව වාංමෝධාන ලට යටත්ල 2013.10.03 දිනැති 

ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු නිමයෝග ක්රියාත්මව විය යුතු බල වැකීම මැනවි. 

 

 

 

 

  

               යෂණ.වී.පී.එම්.යේ.ගමයේ 

               ඒවාබද්ධා මව ලා අධාක් ල ජනරා්. 
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     නම  :-  .................................................... 

     මව ලා ව්ථානය:-  ..................................................... 

     දිනය  :-  ..................................................... 

 

.............................................. මඟි,  

.............................................. මඟි,  

ඒවාබද්ධා මව ලා අධාක් ල ජනරා්  

 

නව යස වා ස්ථානයේ යස ව ට වාර්තා කිරීම. 

 

...................(ලවර) ලවමර් ඒවාබද්ධා .................................(මව ලය) මව ලමේ  ලාර්ෂිව 

ව්ථාන මාරු නිමයෝග අනුල .........................................(මුො ශරින ෙ දිනය) දින සිට මව ලමය, 

මුො ශරින ෙ මා ......................................... (මව ලයට ලාර්ත්ා වෂ දිනය) දින 

.............................................. (මව ලා ව්ථානය) මව ලයට ලාර්ත්ා වෂ බල වාරුණිවල ෙ,ලමි. 

 

මමයට වි්ලාසී  

 

       අත්වන:............................................... 

මව ලය :-................................................  ........... 

මර ණිය:- ........................................................ 

ජාතිව ශැඳුනුරුපත් අාංවය:- .......... ...................... 

මව ලව අාංවය:- ................................................ 

 

මමේ අාංවය                              :- ..................................... 

දිනය                                         :- ..................................... 

          
  

මව ලයට ලාර්ත්ා වෂ බල ත්ශවුරු වරමි. 

 

   

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

                         ආයත්න ප්රධාානියාමේ අත්වන වශ නි මු්ාල  
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           මමේ අාංවය :- .............................................. 

                              අමාත්ාාංය/ මෙපාර්ත්මරු,තුල    :- ...........................................  

         

                     දිනය :- ..................................... 

          
       
 

.............................................. මඟි,  

.............................................. මඟි,  

..................................................................... මශත්ා/ මිය/ මමය  

ත්නතුර:- ....................................................... 

 

 

 වාර්ෂික සථ්ාන මාරු කැබීම මත යස වා යස වය නි මුදා හැරීම. 

 

...................(ලවර) ලවමර් ඒවාබද්ධා .................................(මව ලය) මව ලමේ  ලාර්ෂිව 

ව්ථාන මාරු නිමයෝග අනුල ඉශත් නරු වඳශ, නිධාාරියා/ නිධාාරිණිය 

.............................................. (නල මව ලා ව්ථානය) මලත් මව ලයට ලාර්ත්ා වෂ ශැකි ලන පරිදි 

......................................... (මුො ශරිනු බන දිනය) දින සිට මව ලමය, මුො ශරින බල 

වාරුණිවල ෙ,ලමි. 

 

   

              

      …………................................................ 

          ආයත්න ප්රධාානියාමේ අත්වන වශ නි මු්ාල 

 

පිටපත්:-  

1. ඒවාබද්ධා මව ලා අධාක් ල ජනරා් 
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..................................................අමාතයාාශය/  ෙ යදපාර්තයම්නිරුවෙ කාර් ාක   

යවත ස්ථාන මාරු වී පැමිණි නිකධාරීනි 

 

 

යස ව :- …………………………………………………….. 

 

නම යස වක අාක  පනි ස  යස ව ට වාර්තා කළ දින  ඒ.මව ./ලා.ව්.මා./05 

ආකෘ ස  ඒ.යස .අ.ජ් 

යවත  වා  සයේද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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

                               ආයත්න ප්රධාානියාමේ අත්වන වශ නි මු්ාල 
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..................................................අමාතයාාශය/  ෙ යදපාර්තයම්නිරුවෙ කාර් ාක   

යව සනි ස්ථාන මාරු වී ගි  නිකධාරීනි 

 

යස ව :- ……………………………………………….. 

 

නම යස වක අාක  පනි ස  මුදා හරින කද දින  ඒ.මව ./ලා.ව්.මා./06 

ආකෘ ස  ඒ.යස .අ.ජ් 

යවත  වා  සයේද 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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

                               ආයත්න ප්රධාානියාමේ අත්වන වශ නි මු්ාල 
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවවව

III පනතය දක.ජ.බ.ආර. කලරතන0022781 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ශ ලලකය ගවන හමදයව-යයපනයII පනතයඩ.ඩ. දසසනයරතන0024282 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ශ ලලකය ගවන හමදයව-ජයඇලII පනතයඒ.ඩ. ගණවරධන0047223 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

II පනතයඑසස ප ජ ජයරතන0048954 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනමදනය නරත

II පනතයආර. මනවනන0049555 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමපකයර සලවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III පනතයඑම ඩබ ආර රතනසර0050786 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දපෂකරමයනත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

I  පනතයය දක එසස කමයර0082337 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

I  පනතයදක.ඒ. රලජත0088158 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

III පනතයඑච ය ට අය බ හපආරචච0114729 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවවව

I  පනතයප.බ අඡත පෂසපකමයර01223110 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

II පනතයදජ.ඒ.ඩ. පතමසර01241111 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

II පනතයදක ඩබලය ආර දපසමතලක01275512 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය-කවබතදගනලලලවII පනතයඩ.දජ. රණසලහ01294013 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

II පනතයට ඵච ප ධරමතලක01308014 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලලකය ගවන හමදයව-කටනයයකII පනතයඩබ ප දක රපසලහ01401115 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මදහසසසතයත අධකරණය-මගමවII පනතයඩ එසස ආර ද සලවය01418916 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II පනතයට ඒන ද සලවය01419117 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දගනවජන සලවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II පනතයඑම දක ධරමසර01440018 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

වවවල කරමයනත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 02

II පනතයඒ.ම.ට.එසස. රතනයයක01466519 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහනරණ

I  පනතයදක ජ ටකර බණඩය01473220 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II පනතයඑම ඒ ආර මයරසලහ01486921 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සලවරධන අමයතතයලශය-දකනළඹ 

03

II පනතයප ඒ සමන දපසමකමයර01625822 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

II පනතයඩබ උපයල01635923 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

I  පනතයඑන දක ජ අජත කමයර01654324 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහටගසසදගලය

III පනතයඊ ඵසස ඵල ඵදරසලහ01658525 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

III පනතයආර ව ඒ ප තලකරතන01691126 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ දක දපමදයස01692227 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදකනහපටය

II පනතයඩබ ආර වජරතසසස01737228 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

I  පනතයඑම ආර එන පෂසපලතය01872129 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයලශය-දකනළඹ 07

II පනතයඑම ජ සදරනද01929130 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අභයයචනයධකරණය-දකනළඹ 12II පනතයප ව දයයරතන02172031 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ශ ලලකය දපනලසස අභතයස 

වදතයලය-කළතර

II පනතයප ඩබලව ඒ නල අසලක02334132 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

III පනතයඑච.එම.දක.එන 

සමරදසසකර

02345833 නව සසථයන මයරවම වභයග 

දදපයරතදමනතව බතතරමලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය වදදශ කටයත 

අමයතතයලශදය 

එසස.ඒ.ආර.ඩ.දක.ඒ.ඩබ.ප. 

දදණපටය දව (021708)

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

II පනතයඒ මයනනපදපරම02391234 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

II පනතයඊ.ඒ. නනදසර02565635 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ලලයවත02597636 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-හමබනදතනටI  පනතයඑච.දජ.දක.ප. වදජරයම02657437 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දගනවජන සලවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II පනතයඑසස  එම සරත 

 දසදනවරතන

02682638 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වතවසයය සලවරධන 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 10

I  පනතයඩබ ඒ පයලත පෂසපකමයර02726639 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II පනතයඊ ප පයදසසන02732140 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය-මයවනවලලI  පනතයඑච.එම. ජයතලක02772141 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ආපදය කළමනයකරණ සහ මයනව 

හමකම අමයතතයලශය-දකනළඹ 07

II පනතයඒ.එල. දපදරරය02774442 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමමදධ දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II පනතයඑල එල ප වදජතලග02796443 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ශ ලලකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

II පනතයබ ප එසස කමයර02814644 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

III පනතයඒ  ප එසස සසටවනල02864745 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසබයදග දකකරදළස

III පනතයබ එසස දපසමසර02910046 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ශ ලලකය ගවන හමදයව-ගයලලIII පනතයඑල ඩ වමලදසසන02951747 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

නවවත පදලච කරදම 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

III පනතයඑම ට එම ෆයහම02989948 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමයජ දසසවය 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

III පනතයඒ ප පසනන ලකමයල 

දපදරරය

03192349 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

I  පනතයඑසස ඩ පයසර03215250 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමනරටව

II පනතයඊ.ඒ. වසනත කමයර03230651 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II පනතයඑම.දක. වරසර03243852 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය-නවරඑළයIII පනතයදක.ජ. වරවරධන03342453 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III පනතයඒසස ඒම ට බ තලකරතන03493854 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

Page 11 of 51



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III පනතයඑච.එම.ඩ. දරණකය03523955 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

II පනතයඩබ වදජසර03532056 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සහකයර ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-කනතදල

II පනතයඒ ව සරල03585057 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර කයරයයලය-කලමදණII පනතයය එල එම හසනයර03600958 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

පහණ පයසවල 

-කටකරනද-කළතර

III පනතයඑච ඒ පයනත තසසස කමයර03627159 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සලසසකමතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයප එසස සමන දපදරරය03667260 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 07

II පනතයඒ දපකය03671061 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමයජ දසසවය 

දදපයරතදමනතව-නදගදගනඩ

II පනතයඅය.ආර.එම.ඩබ.දක. 

වමලසර

03672762 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දකනළඹ බසසනයහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-දකනළඹ 05

III පනතයඩබ ඒ ප මවණදක03679263 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-ගයලලII පනතයඒ එච ඩ සමන කමයර03690464 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

Page 13 of 51



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලලකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III පනතයදක සගනදතයසන03711665 නව සසථයන මයරවම ළමය සලවරධන 

හය කයනතය කටයත අමයතතයලශය 

නදගදගනඩ දලස සලකනන

අනපයපතකයය  එම 

අමයතතයලශදය ට.එම. 

සරයලතය දව. (046071) 

සසථයන මයරව 2014.02.02 දන 

සට කයයතමකදව.

අලලසස දහක දෂණ දචකදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

III පනතයඒ ඩබ ය අය අරදඹවතත03721666 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වතවසයය සලවරධන 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 10

I  පනතයආර ජ ට චනදකයනත03735167 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-පයනදරIII පනතයප. රවනද03750868 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය දකනළඹ-දකනළඹ 

12

III පනතයදක.එම.ස.දජ. තරලග03763369 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

III පනතයආර ජ ජයදසසන03771370 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අමපයර

II පනතයප එසස පදපන03771571 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතතයලශය-රයජගරය

III පනතයආර පසනන03771672 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතතයලශය-රයජගරය

III පනතයඒ ආර එසස පරසස03775273 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමයජ දසසවය 

දදපයරතදමනතව-නදගදගනඩ

II පනතයඩ එසස එසස සලවය03776974 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලලකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

III පනතයඩ ප ජ ජයදසසකර03782275 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-පයනදරIII පනතයය එල චයනදන03792276 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

III පනතයජ.ජ.එසස. මවණදක03824777 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරණ

III පනතය ඩ.ජ.ජ.එන. ජනරතන03908878 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අධකරණ අමයතතයලශය-දකනළඹ 

12

III පනතයඩබ එම දජ ජයලතය03921279 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

I  පනතයඑම ස ඒ පරසස03922580 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයලශය-දකනළඹ 07

III පනතයඑල.ට.ජ.එන. ලකමයල03931581 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දගනවජන සලවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතදල

III පනතයව.ජ.එසස දහසමසර03947482 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයආර ඩ නයන පශනන03960683 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

II පනතයඑසස.ඒ.ඩ. නවටන03997184 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 31)

-වතතල

III පනතයය දක ඩ එසස ජයසලහ04004885 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඩ.ස. සතරසලහ04016586 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

III පනතයදජ.එම.ඩබලව.එන. ජයලත04062287 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 19)

-අවසසසයදවලල

III පනතයඑච ප ස ජයසලහ04062488 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 2)

-දකනළඹ 02

III පනතයඑම.ය. ජයනත කමයර04074689 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ගවන දසසවය 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 01

III පනතයඑම.ඩබ.ප.එසස. මධනයත04075190 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඑච දක ට ඉදනකකය04079091 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මදහසසසතයත අධකරණය-දකනළඹ 

01

II පනතයජ අය එසස කමයර04081792 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයට.එම.දක.එල.දක. 

දතනනදකකන

04083993 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑච බ සදත ඉනදන04117394 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉලජදනර 

කයරයයලය-මයතර

I  පනතයඒ එල ආර අදබදකකන04141295 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දපනලසස වවදත දසසවය 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

III පනතයඑච එම එසස පයදරශන04144296 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලලකයපර

III පනතයප.එල.ප. වදජසරය04145797 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයඩබ එල එසස වරසරය04160098 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

II පනතයදක.ස.ය. දපසමරතන04167199 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 10)

-නවරඑළය

II පනතයආර.ඒ.ආර. රණසලහආරචච041685100 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර කයරයයලය-නයවලපටයIII පනතයය එල ප ඩබ බණඩයර041908101 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සලවරධන අමයතතයලශය-දකනළඹ 

03

I  පනතයඑම එල ඉලදලදපරම042161102 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මදහසසසතයත අධකරණය-මයතරIII පනතයජ.එල.ඒ.දජ. ගණවරධන044528103 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ළමය සලවරධන හය කයනතය 

කටයත අමයතතයලශය-නදගදගනඩ

II පනතයට.එම. ශයයලතය046071104 නව සසථයන මයරවම මදල හය 

කමසමපයදන අමයතතයලශය දකනළඹ 

01 දලස සලකනන

අනපයපතකයය දරග 

දදපයරතදමනතදව දක. 

සගනදතයසන දව. (037116) 

සසථයන මයරව 2014.02.02 දන 

සට කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණලගල

III පනතයඊ.ඒ.ස.එන. එදරසරය047629105 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III පනතයදක.එසස.ඒ. ජයවර048194106 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඑම.ආර. ජයසලහ048772107 නව සසථයන මයරවම මදල හය 

කමසමපයදන අමයතතයලශය දකනළඹ 

01 දලස සලකනන

අනපයපතකයය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

දක.ජ.එසස. සමනපය දව.

(052849)

වශයම වවටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III පනතයඑසස.දජ. කරනනයදගනඩ048972108 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III පනතයආර.එම.එසස. රතනයයක049045109 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපනත

III පනතයආර.එම.ඒ.බ. රතනයයක049272110 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයදජ.ප.එසස.ප.දක. ජයලත049377111 නව සසථයන මයරවම මදල හය 

කමසමපයදන අමයතතයලශය දකනළඹ 

01 දලස සලකනන

අනපයපතකයය කළතර 

දසසතක ජන දලඛන 

කයරයයලදය ය.ඩ. හරසසචනද 

දව. (027220)

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

II පනතයඑම ඒ ඩ ජ මණසලහ050145112 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය-ගලකසසසIII පනතයඩබ.ඒ.දක.ඩ.ඒ. සසනත050555113 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයජ.ඩ. ලකෂසමන050609114 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

II පනතයදක.ජ. ශපයල050642115 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

III පනතයඒ.ඒ.ආර. ලකමයල050707116 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III පනතයඑන දක ඒ ජ දක දසසරසලහ050760117 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

III පනතයඩබ.එම.අය. වකමසලහ051006118 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කවකරයව

III පනතයඑච.ඒ. අනර කමයර051791119 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදහසසසතයත අධකරණය-දකනළඹ 

10

III පනතයඒ.බ.එම.එසස.එසස. 

අදබදකකන

051953120 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමයජ දසසවය 

දදපයරතදමනතව-නදගදගනඩ

III පනතයව.ප. පයදරශන051993121 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

II පනතයජ.එසස. අලවසස052046122 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

නදයකජත දපනලසසපත 

කයරයයලය-පලලයදගනඩ

III පනතයඑන එල ප ඩබ ලයනදග052175123 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

II පනතයඅය.ප. අදනකමය052177124 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

Page 25 of 51



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයධකරණය-දකනළඹ 12III පනතයඑම.ඩ.ව.එසස. පයනත052218125 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඑම.ජ.ඩ. දහසමකරත052262126 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-මයතරIII පනතයඑච.ඩබ.එසස. ඩකෂන052275127 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දබබදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයඩබ.ප.එන. අමරසලහ052306128 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතතයලශය-රයජගරය

III පනතයඩබ.එම.ඒ. ඉනදක052475129 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදහසසසතයත 

අධකරණය-තඹතදතගම

III පනතයඑච.එම. ඉනදජත052481130 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

I  පනතයඑසස එච බ ධරමදසසන052482131 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයදක.දක. සරලග052673132 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අධකරණ අමයතතයලශය-දකනළඹ 

12

III පනතයආර.ඒ.දජ. රතනයයක052690133 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

III පනතයඩ.ඩ. දමත කමයර052842134 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලලකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

II පනතයදක.ජ. සමනපය052849135 නව සසථයන මයරවම කමකර 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 05 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව එම.ආර. 

ජයසලහ දව. (048772)

වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබ.ජ. සමන052890136 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 31)

-වතතල

III පනතයජ.ප. දසයනයයක052945137 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

III පනතයඑසස. සවනදරනයගයම053052138 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඩබ.ප.ඒ.ප. පයලග053303139 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතතයලශය-දකනළඹ 

01

III පනතයඑච.ජ. වදජරතන053326140 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

මහයධකරණය-මගමවIII පනතයආර.එම.එන.ඩ. 

දසදනවරතන

057294141 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

අලලසස දහක දෂණ දචකදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

III පනතයඑල.ජ. එන තරලගය058297142 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

පදගලයන ලයයපදලච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඩබ.ජ.එසස. කලතලග058353143 ඉලලම ඉටකල දනනහවක

දසය අධකරණය-කවබතදගනලලලවIII පනතයඩ.ආර. ධනවරධන058637144 ඉලලම ඉටකල දනනහවක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ව පරදයෂණ හය සලවරධන 

ආයතනය-බතලදගනඩ

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණලගල

III පනතයඅර එම දතනනදකනන 

බණඩය

029017145

 5074 

 දවනසක දනනමවත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III පනතයඑසස.එසස. අමරබනද042820146

 5081 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණලගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රදගම

II පනතයට.ඵම.ය බණඩයර019281147

 5084 

 දවනසක දනනමවත

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

පදගලයන ලයයපදලච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II පනතයඑන දජ දපදරරය028759148

 5091 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II පනතයට.ඵම දසනවරතන බණඩය019249149

 5117 

සසථයන මයර අවලලග දව

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඩ ස ආර වරසරය023941150

 5117 

සසථයන මයර අවලලග දව

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනල සලවරධන හය ජනතය වත 

සලවරධන අමයතතයලශය - දකනළඹ 

10

II පනතයඩබ ජ එසස ප රරයදරශණ028617151

 5118 

 දවනසක දනනමවත

වදදශ කටයත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 01

සවල ගවන දසසවය අමයතතයලශය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයඩබ.එන. සලවය037386152

 5121 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කයරතව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නනදවර

I  පනතයඑන. නඩරයජය048001153

 5136 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කයරතව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නනදවර

I  පනතයඑන සදයනනදන011330154

 5138 

 දවනසක දනනමවත

වනජව සමපත සලරකෂණ 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

II පනතයඑම ඒ ප ආර පරසස010861155

 5139 

වරතමයන දසසවය සසථයනය වනජව 

සලරකෂණ දදපයරතදමනතව දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

 

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

වනජව සමපත සලරකෂණ 

අමයතතයලශය - බතතරමලල

I  පනතයඩ.එම. දයයමවණදක036278156

 5139 

 දවනසක දනනමවත සසථයන මයර කරන ලද දසසවය 

සසථයනය වනජව සලරකෂණ 

දදපයරතදමනතව දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

ඌව ජයතක අධතයපන වදතයපඨය - 

බණඩයරදවල

I  පනතයඩ ඊ බ තලකරතන006293157

 5142 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඩබ ඩබ ඩබ එච එම 

නමතලක බණඩයර

014878158

 5145 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

III පනතයඩ එම ය එසස දසයනයයක019111159

 5145 

 දවනසක දනනමවත

කමෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මහනවර

II පනතයඑම ජ ඩ එසස එසස 

වදජදකනන

029270160

 5145 

 දවනසක දනනමවත

වයරමයරග ඉලජදනර 

කයරයයලය-රඹලව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මවදවචචය

III පනතයඑසස එල දසනවරතන028997161

 5216 

 දවනසක දනනමවත

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරI  පනතයඅය එච ජයසලහ013866162

 5235 

සසථයන මයර අවලලග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයප එම රනජත028447163

 5235 

සසථයන මයර අවලලග දව

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

III පනතයඑම.එම.එසස.එසස. මයරසලහ040756164

 5242 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයවය ජ ඒ පරසස007342165

 5247 

 දවනසක දනනමවත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඵම.දක ලකෂසමන012741166

 5249 

 දවනසක දනනමවත එම.දක. ලකෂසමන මයය 

දවනවට අනපයපතකයක 

පසව ලබය දමට කටයත 

කරන ලවදබ.

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II පනතයඑච.එම.ට.දජ. දහසරත051408167

 5249 

නව දසසවය සසථයනය සමපකයර 

සලවරධන දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 02 දලස සලදශකධනය කරන 

ලවදබ.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයකජත ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයබ එම ලකෂසමන 

චනදදසකම

027910168

 5261 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතදල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයඩබලව.ජ.ඵල.දක 

වමලරතන

013404169

 5262 

 දවනසක දනනමවත

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයබ ඩ එසස චනදන017003170

 5271 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය, - දකනළඹ 02

III පනතයදක.ඒ. දපදරරය027821171

 5271 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මගමව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

II පනතයඑම එසස සලවය015273172

 5283 

 දවනසක දනනමවත

දගනඩනවගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කවළණය

I  පනතයඑච ජ වමල ජයදනතත015423173

 5284 

 දවනසක දනනමවත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

දජතෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයඩ ඵල අ දබරතන016573174

 5307 

සසථයන මයර කරන ලද දසසවය සසථයනය 

මදහසසසතයත අධකරණය කළතර දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

 

දජතෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

II පනතයඑච. ජනපයල026071175

 5307 

වරතමයන දසසවය සසථයනය මදහසසසතයත 

අධකරණය කළතර දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

 

ශ ලලකය දපනලසස අභතයස 

වදතයලය-කළතර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

I  පනතයඒම ඒ රතනසර043793176

 5454 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඩඩයලචදචනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නනදවර

I  පනතයඑෆස.එන. අහමඩ051636177

 5461 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නනදවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඩඩයලචදචනය

III පනතයඑම.එසස. අබබබකකර051834178

 5461 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදරලය/පයලනදනවර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

I  පනතයජ ඩ එච කමයර049165179

 5479 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

II පනතයඑච දක එල කඩලගම005261180

 5483 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණලගල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණලගල

I  පනතයදක.ජ. චනදසර017013181

 5490 

 දවනසක දනනමවත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණලගල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

කරණලගල

III පනතයඑච ප දසනවරතන019368182

 5490 

 දවනසක දනනමවත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මදරයවල

II පනතයඵච ඵන ස පනයනද017272183

 5498 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගකනයපනවල

මදහසසසතයත අධකරණය - 

බදදදගම

II පනතයප. පණඩතරතන012283184

 5503 

සසථයන මයර අවලලග දව

මදහසසසතයත අධකරණය-බදදදගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

   දගකනයපනවල

II පනතයදක.දක. රලජත032703185

 5503 

සසථයන මයර අවලලග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අලලසස දහක දෂණ දචකදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II පනතයඑච එම එච දපනඩමවණදක005157186

 5513 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලලලයවට

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 35) 

- මතගම

II පනතයඊ ඒ ඒ චනදන005312187

 5517 

 දවනසක දනනමවත

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 35)

-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලලලයවට

II පනතයදක දක ඩබ එසස දයයනනද016601188

 5517 

 දවනසක දනනමවත

දසසතක කරමයනත ශයලය පරකෂක 

ඉලජදනර කයරයයලය-අනරයධපර

ශ ලලකය ගවන හමදයව - 

අනරයධපර

I  පනතයදක එසස දපදරරය029434189

 5522 

 දවනසක දනනමවත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

වශයම වවටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II පනතයදක මනරෂයම019396190

 5528 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබකදප - දපකදදල

I  පනතයඵස.දක චනදපයල015375191

 5539 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබනදතනට

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත අමයතතයලශය 

- දකනළඹ 03

II පනතයඩබ දක පභයතරලග047253192

 5539 

 දවනසක දනනමවත

මදහසසසතයත අධකරණය-බදදදගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

III පනතයඑම.ඒ. ද සලවය053179193

 5539 

 දවනසක දනනමවත

වයරමයරග ඉලජදනර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

II පනතයදක ට ජ දක ජයරතන026382194

 5543 

 දවනසක දනනමවත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කඩය සලවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

II පනතයඵච ඩබ ඵසස ඉනදජත015152195

 5546 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කඩය සලවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

III පනතයඑසස.දක. තතයගරයජය051110196

 5549 

 දවනසක දනනමවත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ජයතක කඩය වවදත ආයතනය - 

දකනළඹ 07

II පනතයඅය.ප.එසස. වදඡසලහ012359197

 5552 

 දවනසක දනනමවත

කමෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

සතතව නෂසපයදන හය දසබඛත 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයආර.ජ.ජ.එන. රයජපකෂ037886198

 5617 

 දවනසක දනනමවත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

ශ ලලකය දපනලසස අභතයස වදතයලය 

- කළතර

II පනතයඑච ඩ ආරයදයස028682199

 5626 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකමයගම

I  පනතයඑම.ප. අමරසර012606200

 5630 

 දවනසක දනනමවත

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑසස ඒ අනර006423201

 5637 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

II පනතයදක.ඵම නවරතන බණඩය011825202

 5647 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලල

III පනතයඩබ ඵන ඵන පනයනද048848203

 5647 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රයජයලගනය

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II පනතයඩබ ඵස සමරතලග014794204

 5660 

සසථයන මයර අවලලග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රයජයලගනය

I  පනතයඡ ආර චලරතන027957205

 5660 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යටවතත

II පනතයඩ ප ආර සසවරණසර019141206

 5670 

 දවනසක දනනමවත

වයරමයරග ඉලජදනර 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලදලදපනල

II පනතයආර.එම.ජ මහනද බනඩයර023672207

 5670 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

I  පනතයඑම.ඒ.ප. දපදරරය027314208

 5676 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකවවලල

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

මයතර

II පනතයඑච.බ. සමනත026551209

 5682 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩ දයයපයල022088210

 5847 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලවවලල

දසය අධකරණය - අවසසසයදවලලI  පනතයඑම ආර ඒ කදර015311211

 5854 

සසථයන මයර අවලලග දව

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 30)

-කඩදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හලවවලල

II පනතයදක එම නනදදසසන030347212

 5854 

සසථයන මයර අවලලග දව

දසය අධකරණය-අවසසසයදවලල කමකර වනශස චය සභයව(අලක 30) 

- කඩදවල

III පනතයදජ.එම.ප. ජයමයනන048966213

 5854 

සසථයන මයර අවලලග දව

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

කමෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

I  පනතයඩ ස ආර වරසරය023941214

 5867 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

වදදශ කටයත අමයතතයලශය - 

දකනළඹ 01

II පනතයඩ ස දක මණසලහ009981215

 5869 

 දවනසක දනනමවත

ශ ලලකය ගවන හමදයව-කටනයයක පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පජයපටය

II පනතයඑසස ජ ස එසස දක ආරයවලශ010338216

 5869 

සසථයන මයර අවලලග දව

වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

II පනතයඊ ඒ එසස සරතචනද014237217

 5869 

 දවනසක දනනමවත

කමෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

වභයග දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඅය.එම.එන.බ. 

ඉලලගනතලක

014605218

 5869 

සසථයන මයර අවලලග දව

වදදශ කටයත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 01

ශ ලලකය ගවන හමදයව - 

කටනයයක

II පනතයඑසස ඒ ආර ඩ දක ඒ ඩබ ප 

දදණපටය

021708219

 5869 

නව දසසවය සසථයනය තයකෂණ  

පරදයෂණ හය පරමයණක බලශකත 

අමයතතයලශය - දකනළඹ 03 දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

නව අනපයපතකයය තයකෂණ 

හය පරදයෂණ අමයතතයලශදය 

එම.එම.දක.එන. 

සමරදසසකර දව. (023458)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

කමෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III පනතයඑම.ජ.ආර.එල. වමලසයර051065220

 5869 

සසථයන මයර අවලලග දව

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II පනතයආර.ප. දපසමරතන052657221

 5870 

 දවනසක දනනමවත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

සලසසකමතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II පනතයඑල.ඩබ.එසස. යයපය040222222

 5871 

 දවනසක දනනමවත

වදදශ කටයත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III පනතයඒ ප කමයරසර018302223

 5872 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයලශය-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභයව(අලක 8) - 

දකනළඹ 08

I  පනතයඵන ඩබ සරත019627224

 5875 

 දවනසක දනනමවත

වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසසවය අමයතතයලශය - 

බතතරමලල

II පනතයඩ චනදදයස014339225

 5876 

 දවනසක දනනමවත

පවයහන අමයතතයලශය-දකනළඹ 10 සමයජ දසසවය අමයතතයලශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච ඒ එසස දරනෂයන කමයර031913226

 5877 

 දවනසක දනනමවත

සමපකයර හය අභතනතර දවළඳ 

අමයතතයලශය,-දකනළඹ 02

වභයග දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයප එච රපයවත030595227

 5879 

 දවනසක දනනමවත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

I  පනතයය ප එසස නරමනත042107228

 5882 

 දවනසක දනනමවත

අපනයන කමෂකරම දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

මහයධකරණය - හලවවලලI  පනතයඡ වමලදසසන027796229

 5886 

 දවනසක දනනමවත

මහයධකරණය-හලවවලල අපනයන කමෂකරම දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

III පනතයබ.එච.එන. කමයරසලහ040176230

 5886 

 දවනසක දනනමවත

නවවත පදලච කරදම 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

III පනතයඒ.එච.එම. රලය037787231

 5913 

සසථයන මයර අවලලග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

නවවත පදලච කරදම අමයතතයලශය 

- දකනළඹ 03

III පනතයඑසස ඒ චනදකය037833232

 5913 

සසථයන මයර අවලලග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අරනයයක

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

III පනතයඩබ.ප.ඩ.එන. වකමසලහ053327233

 5919 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයඑම ඩබ ජ සනල වසනත 

කමයර

008276234

 5953 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උකදවල

II පනතයඩ.එම.එසස.දක. දසයනයයක053085235

 5953 

 දවනසක දනනමවත

වදදශ කටයත 

අමයතතයලශය-දකනළඹ 01

දපනලසස සසථයනය - පළයනදලII පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689236

 5954 

 දවනසක දනනමවත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවලකනද

දපනලසස සසථයනය - වවලකනදIII පනතයදක මහලලගම017408237

 5996 

සසථයන මයර අවලලග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස සසථයනය-වවලකනද පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවලකනද

I  පනතයඅය.ජ.එම. ජයසරය026593238

 5996 

සසථයන මයර අවලලග දව

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වභයග දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයප එච සසර පසනන 

පලචදහසවය

030826239

 6004 

 දවනසක දනනමවත

වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III පනතයඑම සරවරධන042456240

 6004 

 දවනසක දනනමවත

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස සසථයනය - කළතරII පනතයඑම අය පයලකර016917241

 6019 

සසථයන මයර කරන ලද දසසවය සසථයනය 

දපනලසස සසථයනය දකණ කළතර දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

 

දපනලසස සසථයනය-කළතර මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

II පනතයඩ දජ එසස දක ගණතලක025064242

 6019 

වරතමයන දසසවය සසථයනය දපනලසස 

සසථයනය දකණ කළතර දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2014

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතදකනහපටය

I  පනතයඑච.ට නවරතන023791243

 6024 

 දවනසක දනනමවත

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයලශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

II පනතයය එම දක ඩ මදලදග026041244

 6026 

සසථයන මයර අවලලග දව

දසසතක ජන දලඛන 

කයරයයලය-කළතර

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයලශය - දකනළඹ 07

I  පනතයය.ඩ. හරසසචනද027220245

 6026 

නව දසසවය සසථයනය කමකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05 දලස 

සලදශකධනය කරන ලවදබ.

නව අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව 

දජ.ප.එසස.ප.දක. ජයලත දව. 

(049377)

ඌව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-බණඩයරදවල

මදහසසසතයත අධකරණය - රතනපරIII පනතයබ ඩබ දජ කරණයරතන042203246

 6028 

 දවනසක දනනමවත

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-රතනපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයලශය

II පනතයඑසස.ඒ.එන. දහසමකමයර036248247

 6029 

 දවනසක දනනමවත

Page 51 of 51




