
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        PA/CS/POLICY/වා.ස්.මා.2015      -                       2014.11.27 

 

අමාත්ාාං ම්වරුලරු  

දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු  

මෙපාර්ත්මරු තු ප්රධාාීන  

 

2015 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග නිකුත් කිරීම. 

රාජ්ය කළමනාකර  සහකාර යස ව    රජ්යේ භාෂා ඳරිවර්තක යස ව    

ශ්රී කාකා පුස්තකාක ාපතඳ 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 2014.10.14 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 

මවේලා 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 2014.10.14 ලිපිය මගි  මයෝජිත් 2015 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 මවේලා 

මවොමි  වභාමේ වාර්ය පටිපාටිව රීති XX වන ඳරිච්යේදයේ විපතවිධාන අනුව රාජ 

මවේලා මවොමි  වභාල මලත් අභියාචනයක් ල ඉදිරිපත් ව ශැව. 

 

(ආ) වමාමෝචන වමිටුලට අයදුරුපත් ඉදිරිපත් ව නිධාරය ට ඳම ෂණ රාජ මවේලා 

මවොමි  වභාල මලත් අභියාචනා ඉදිරිපත් ව ශැව. 

 

(ඇ) අභියාචනා රාජ මවේලා මවොමි  වභාල මලත් ඉදිරිපත් කිරීම වඳශා කාර්  ඳටිඳාටික 

රීතීනිහි 23 වැනි ඳරිශිෂ්ඨ  අනුව යදඳාර්තයම්නිරු ප්රධානි ා මගිනි මා යවත එවිය 

යුතුය. ඒ වමඟම අභියාචනමයහි වඳශ  වරුණු වනාථ කිරීමට අොෂ ම්ඛණෙ අමුණා 

එල ම  නරු මැනවි.  

 

(ඈ) ඉදිරිපත් වරන අභියාචනය  2014.12.10 දිනට මශෝ ඊට මපර මා මලත් ැමබන මව 

ඉදිරිපත් ව යුතු අත්ර එදිනට පසුල ඉදිරිපත් වරන අභියාචනා ප්රතික් ලමේප වරනු 

ැබිය ශැව.  

 

 



 

04. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නිය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම. 

 

2015 වර්ෂ  සහා වූ ස්ථාන මාරු නිය ෝග රාජ්ය යස වා යකතමිෂනි සභාව විසිනි කරනු කැබි  හැකි 

යවනස්කම් වකට  ටත්ව සහ මැ සවර  යකතමසාරිස්යේ අාක: PRE/2015/43 හා 2014.11.22 දිනැ ස 

ලිපියේ සහනි නිය ෝග නිට අනුව 2015.01.01 දිනට ක්රි ාත්මක වීමට නි මිතව  සබූ වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරුවීම් නිය ෝග 2015.02.02 දින සිට ක්රි ාත්මක යන. ඒ අනුල ඔබ 

අමාත්ාාංමේ/මෙපාර්ත්මරු තුමේ/ආයත්නමේ මවේලය වරන ව්ථාන මාරුවිරු බා ඇති නිධාරය  

නියමිත් දිනමේ නල මවේලා ව්ථානය හි රාජවාරි බාර ගැීනමට ශැකිලන පරිදි අනුප්රාප්තිවය  

පැමිමණන මත්ක් ල රඳලා මනොමගන මුො ශැරීමට ක්රියාවරන මව ෙ ලා සිටිමි. 2015 ලාර්ෂිව ව්ථාන 

මාරු නිමයෝග අනුල නල මවේලා ව්ථානයට ලාර්ත්ා වරන නිධාරය ෙ, මුොශ නිධාරය ෙ, පිළිබඳල 

මරු වමඟ ලන ඒ.මවේ/ලා.ව.්මා/07, වශ ඒ.මවේ/ලා.ව්.මා/08 ආවෘති මඟි  2015.03.02 දිනට මපර මා 

මලත් ලාර්ත්ා වෂ යුතුය. ඒ වමඟ අොෂ නිධාරය  මවේලයට ලාර්ත්ා වෂ බලට ශා මුොශ බලට ලන 

ලිපි ල පිටපත්ෙ ඉදිරිපත් ව යුතුය. ( ඒ.මවේ/ලා.ව.්මා/05, ශා ඒ.මවේ/ලා.ව්.මා/06) 

 

05.  ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරුවීරු යටමත් මා විසි  දී ඇති ව්ථාන 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 

2014.10.14 දිනැති ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු නිමයෝග ක්රියාත්මව විය යුතු බල වැකීම මැනවි. 

 

 

 

 

        යෂණ. වී. පී. එම්. යේ. ගමයේ 

        ඒවාබද්ධා මවේලා අධාක් ල ජනරා් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        

නම                  :-........................................................ 

                                                   

මවේලා ව්ථානය  :-........................................................ 

 

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

 

 

 

............................................................. මගි , 

 

............................................................. මගි , 

ඒවාබද්ධා මවේලා අධාක් ල ජනරා්. 

 

නල මවේලා වථ්ානමේ මවේලයට ලාර්ත්ා කිරීම 

 

..................(ලවර) ලවමර් ඒවාබද්ධා ........................................................(මවේලය) මවේලමේ ලාර්ෂිව 

ව්ථාන මාරු නිමයෝග අනුල ................................(මුො ශරින ෙ දිනය) දින සිට මවේලමය  මුො ශරින 

ෙ මා .............................(මවේලයට ලාර්ත්ා වෂ දිනය) දින ................................................. 

(මවේලා ව්ථානය) මවේලයට ලාර්ත්ා වෂ බල වාරුණිවල ෙ ලමි.  

 

මමයට වි්ලාසී, 

අත්වන     :- ..................................................... 

මවේලය                           :- ..................................................... 

මරේණිය                          :- .................................................... 

ජාතිව ශැදුනුරුපත් අාංවය:- .....................................................  

මවේලව අාංවය                :- ..................................................... 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

මවේලයට ලාර්ත්ා වෂ බල ත්ශවුරු වරමි. 

 

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

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

අමාත්ාංය/මෙපාර්ත්මරු තුල:- ............................................................................................... 

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

 

 

...........................................................................මගි , 

...........................................................................මගි , 

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

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

 

ලාර්ෂිව ව්ථාන මාරු ැබීම මත් මවේලා වථ්ානමය  මුො ශැරීම. 

..............(ලවර) ලවමර් ඒවාබද්ධා ...............................................(මවේලය) මවේලමේ 

ලාර්ෂිව වථ්ාන මාරු නිමයෝග අනුල ඉශත් නරු වඳශ  නිධාාරියා/නිධාාරිණිය 

....................................................................................(නල මවේලා වථ්ානය) මලත් 

මවේලයට ලාර්ත්ා කිරීමට ශැකිලන පරිදි ...................................(මුො ශරිනු බන දිනය) 

දින සිට මවේලමය  මුො ශරින බල වාරුණිවල ෙ ලමි. 

 

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

ආයත්න ප්රධාානියාමේ අත්වන වශ නි මු්ාල  

 

පිටපත්:- 

01. ඒවාබද්ධා මවේලා අධාක් ල ජනරා් 
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.............................................................................අමාත්ාංමේ/මෙපාර්ත්මරු තුමේ/වාර්යාය මලත් 

ව්ථාන මාරුවී පැමිණි නිධාාරී . 

 

මවේලය:-........................................................................... 

 

නිධාාරියාමේ නම මවේලව අාංවය ප තිය මවේලයට ලාර්ත්ා 

වෂ දිනය 

ඒ.මවේ./ලා.ව්.මා. 

/05 ආවෘතිය 

ඒ.මවේ.අ.ජ. මලත් 

යලා තිමේෙ? 
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.............................................................................අමාත්ාංමේ/මෙපාර්ත්මරු තුමේ/වාර්යාය 

මලති  ව්ථාන මාරුවී ගිය නිධාාරී . 

 

මවේලය:-........................................................................... 

 

නිධාාරියාමේ නම මවේලව අාංවය ප තිය මුො ශරින ෙ 

දිනය 
ඒ.මවේ./ලා.ව්.මා. /06 

ආවෘතිය ඒ.මවේ.අ.ජ. 

මලත් යලා තිමේෙ? 
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   PA/CS/POLICY            2014.11.27 
   /වා.ස්.මා.2015         

 
 

அமச்சு செயாரர்கள் 

ாலட்டச் செயாரர்கள் 

திமைக்கரத் தமயலர்கள் 

 

2015 இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர லிடுத்தல் 

அொங்க முகாமத்துல உதலிாரர் செமல, அொங்க சாறிசபர்ப்பாரர் செமல, 

இயங்மக  நூயகர் செமல,  இயங்மக தகலல், சதாடர்பாடல் சதாறிநுட்பச் செமல,  

 அலுலயக ஊறிர் செமல,  இமைந்த ொதிகள் செமல. 

 

சற்படி லிடம் சதாடர்பான னது ெ இயக்கமும் 2014.10.14 ஆந் திகதிமம் சகாண்ட  கடிதம்  மூயாக 

அநப்பி மலக்கப்பட்டுள்ர லருடாந்த இடாற்மக் குழுலின் முன்சாறிவுகள் ற்ரம் அக்கடிதத்தில் 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கள் ீது தங்கரின் தலான கலனம்  ஈர்க்கப்படுகின்மது. 

 

02. சற்படி இடாற்ம முன்சாறிவுகள் ெம்பந்தாக ன்னிடம் ெர்ப்பிக்கப்பட்ட லிட  டுத்துமப்புகள் 

பற்மி அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலின் நமடமுமமலிதிகள் சதாகுதி I இன் XVIII   ஆம் அத்திாத்தின் 

210 ற்ரம் 211 ஆகி பிாிவுகளுக்கு அமலான லருடாந்த இடாற்ம  முன்சாறிவுகள் ீராய்வுக் குழுலின் 

தீர்ானங்கமர இத்துடன் அநப்பி மலத்துள்சரன். இதன் மூயாக சற்சகாள்ரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு 

கட்டுப்பட்டதாக சசய குமிப்பிட்ட உத்திசாகத்தர்கள் சதாடர்பியான னது ெ இயக்கமும்  2014.10.14 ஆந் 

திகதிமம் சகாண்ட கடிதம் மூயாக உத்சதெ 2015 இற்கான லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரிமன இத்தால் 

லிடுக்கிசமன். 

 

03. இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பியான சன்முமமமடுகள் 

 

(அ) இடாற்மக் கட்டமரகள் சதாடர்பாக திருப்திமடாத உத்திசாகத்தர்களுக்கு அொங்க  

செமலகள்  ஆமைக்குழுலின் நமடமுமம  லிதிகரின் XX ஆம் அத்திாத்தின் 

ற்பாடுகளுக்கிைங்க அொங்க செமலகள்  ஆமைக்குழுலிடம் சன்முமமமட்டிமனச் 

ெர்ப்பிக்க இலும். 

 

(ஆ) ீராய்வுக் குழுவுக்கு சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பித்த உத்திசாகத்தர்கள் ாத்திம் அொங்க 

செமலகள் ஆமைக்குழுலிடம் சன்முமமமட்டிமனச் ெர்ப்பிக்கயாம். 



(இ) சன்முமமமடுகமர அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலிடம் ெர்ப்பிக்கும் சபாருட்டு நமடமுமம 

லிதிகரின் 23 லது அட்டலமைக்கிைங்க திமைக்கரத் தமயலர்கள் ஊடாக னக்கு 

அநப்பிமலக்கப்படல் சலண்டும். அத்துடன் சன்முமமமட்டில் குமிப்பிடப்பட்ட லிடங்கமர 

நிரூபிப்பதற்காக ெம்பந்தப்பட்ட ஆலைங்கமரமம் இமைத்து அநப்பிமலப்பீாக. 

 

(ஈ) ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முமமமடுகள்  2014.12.10 ஆம் திகதின்சமா அதற்கு முன்னாகசலா 

னக்குக் கிமடக்கத்தக்கதாக ெர்ப்பிக்கப்பட சலண்டுசன்பசதாடு அத்திகதிக்குப் பின்னர் 

ெர்ப்பிக்கப்படுகின்ம சன்முமமமடுகள் நிாகாிக்கப்படயாம். 

 

04.  லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமர நமடமுமமப்படுத்தல். 

 

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இடாற்மக் கட்டமரகள் அொங்க செமலகள் ஆமைக்குழுலினால் 

சற்சகாள்ரப்படக்கூடி திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதாகவும், சதர்தல்கள்  ஆமைாராின்  இய. 

PRE/2015/43 ற்ரம் 2014.11.22 ஆந் திகதி கடிதத்தில்  குமிப்பிடப்பட்டுள்ர  கட்டமரகளுக்கு  ற்பவும் 

2015.01.01 ஆந் திகதி அமுல்படுத்தப்படலிருந்த லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரகள் 2015.02.02 ஆந் திகதிில் 

இருந்து நமடமுமமப்படுத்தப்படும். அதற்கிைங்க தங்கள் அமச்ெில் / திமைக்கரத்தில் / நிரலனத்தில் 

செமலாற்ரகின்ம இடாற்மம் சபற்ரள்ர உத்திசாகத்தர்கள் உாி திகதிில் புதி செமல நிமயங்கரில் 

கடமகமர சபாரப்சபற்கத்தக்கதாக பிதிமட்டு அலுலயர் லரும்லம தடுத்துமலக்கால் லிடுலிக்க 

நடலடிக்மக டுக்குார அமிலிக்கின்சமன். 2015 லருடாந்த இடாற்மக் கட்டமரக்கிைங்க செமல 

நிமயங்களுக்குச் ெமூகரிக்கின்ம உத்திசாகத்தர்களும், லிடுலிக்கப்பட்ட உத்திசாகத்தர்களும் பற்மி 

லிபங்கமர இத்துடன் உள்ர இ.செ/ல.இ.ா/07 ற்ரம் இ.செ/ல.இ.ா/08 ாதிாிப் படிலங்கள் மூயாக 

2015.03.02 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் னக்கு அமிக்மகிடல் சலண்டும். அத்துடன் ெம்பந்தப்பட்ட 

உத்திசாகத்தர்கள் செமலக்குச்  ெமூகரித்தமக்கான ற்ரம் லிடுலிக்கப்பட்டமக்கான கடிதங்கரின் 

பிதிகமரமம் ெர்ப்பித்தல் சலண்டும். (இ.செ/ல.இ.ா/05 ற்ரம் இ.செ/ல.இ.ா/06) 

 

லருடாந்த இடாற்மங்கரின் கீழ் ன்னால் லறங்கப்பட்டுள்ர இடாற்மக் கட்டமரக்கு சயதிகாக அமச்சு 

அல்யது திமைக்கர உள்ரக இடாற்மங்கரின் கீழ் லசநம் உத்திசாகத்தர்களுக்கு இடாற்மம் 

கிமடத்தாலும், இந்த ீராய்வுக்குழுக்கரின் தீர்ானங்கரியான திருத்தங்களுக்கு கட்டுப்பட்டதாக 2014.10.14 

ஆந் திகதி இடாற்மக் கட்டமர நமடமுமமப்படுத்தல் சலண்டுசன்பமதக் கருத்திற் சகாள்வீாக. 

 

 

                  ஒப்பம் / சக. வீ. பீ. ம். சே. கசக 

          இமைந்த செமலகள் பைிப்பாரர் நாகம் 

 

 

 

 

 

 



             

 

         

சபர்    :- ...................................... 

       செமல நிமயம் :- ………………………….. 

       திகதி      :-  ………………………….. 

…………………………… ஊடாக 

............................................ ஊடாக 

இமைந்த செமலகள் பைிப்பாரர் நாகம் 

 

 

புதி செமல நிமயத்தில் கடமிமன சபாரப்சபற்மல் 

 

........................................ (லருடம்) லருடத்தில் இமைந்த .......................................(செமல) செமலில் 

லருடாந்த இடாற்ம கட்டமரின் பிகாம் .................................... ஆம் (லிடுலிப்பு சபற்ம திகதி) திகதி 

சதாடக்கம் செமலிலிருந்து லிடுலிப்பு சபற்ம நான் ..............................................ஆம் (செமலக்கு ெமூகரித்த 

திகதி) திகதி .......................................(செமல நிமயத்தில்) செமலக்கு ெமூகரித்சதன் ன்பமத லினமுடன் 

அமித்தருகின்சமன். 

    

          இப்படிக்கு உண்மமள்ர 

 

   மகசாப்பம்                                    :- ..................................................... 

   செமல                                                 :- ..................................................... 

   தம்                                     :- ..................................................... 

   சதெி அமடார அட்மட இயக்கம்   :- ..................................................... 

   செமல இயக்கம்                                   :- ..................................................... 

 

னது இயக்கம்  : ........................................... 

திகதி              : ............................................. 

 

 

செமலக்கு ெமூகரித்துள்ரதாக உரதிப்படுத்துகின்சமன். 

 

 

 

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

                   திமைக்கர தமயலாின் மகசாப்பம் 

                                          ற்ரம் பதலி முத்திம. 

 

 

 

 

 

இ. செ./ ல..இ. /05 



            

             

                                                                                         

                             சபர்                :- .............................................. 

     அமச்சு / திமைக்கரம் :- ………………………………… 

     திகதி                 :-  ……………………………….. 

…………………………… ஊடாக 

............................................ ஊடாக 

............................................................ திரு/ திருதி/ செல்லி 

பதலி :- …………………………………………….. 

 

 

 

லருடாந்த இடாற்மத்தின் படி கடமிலிருந்து லிடுலித்தல் 

 

 

........................................ (லருடம்) லருடத்தில் இமைந்த .......................................(செமல) செமலில் 

லருடாந்த இடாற்ம கட்டமரின் பிகாம் சற்குமிப்பிடப்பட்ட உத்திசாகத்தர்  .................................... 

(புதி செமல நிமயம்) இல் கடமிமன சபாரப்சபற்கக் கூடி லமகில் ..............................................ஆம் 

(லிடுலிப்பு சபற்ம திகதி) திகதி சதாடக்கம் கடமிலிருந்து லிடுலிப்பதாக லினமுடன் அமித்தருகின்சமன். 

 

 

 

 

 

 

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

                   திமைக்கர தமயலாின் மகசாப்பம் 

                                         ற்ரம் பதலி முத்திம. 

 

 

 

பிதி :-  இமைந்த செமலகள் பைிப்பாரர் நாகம் 

 

 

 

இ. செ./ ல..இ. /06 

 



 

 

          

 

…………………………………. அமச்சு / திமைக்கரம்/ அலுலயகம் 

இருந்து இடாற்மம் சபற்ர ெமூகரித்த உத்திசாகத்தர்கள் 

 

             செமல :- ………………………………....... 

 

 

 

 

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

                            

 

 

                                                                        திமைக்கர தமயலாின் மகசாப்பம் 

                                               ற்ரம் பதலி முத்திம. 

 

சபர் 
செமல 

இயக்கம் 
லகுப்பு 

செமலம சபாரப்சபற்ம 

திகதி 

இ.செ/ல.இ./05 

இ.செ.ப.நா இற்கு 

அநப்பி மலக்கப்பட்டுள்ரதா 

     

இ. சே./ வ..இ. /07 

 



  

          

 

…………………………………. அமச்சு / திமைக்கரம்/ அலுலயகம் 

இருந்து இடாற்மம் சபற்ரச் சென்ம உத்திசாகத்தர்கள் 

 

             செமல :- ………………………………....... 

 

 

 

 

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

                            

 

 

 

                                                                        திமைக்கர தமயலாின் மகசாப்பம் 

                                               ற்ரம் பதலி முத்திம. 

 

சபர் 
செமல 

இயக்கம் 
லகுப்பு லிடுலிப்பு சபற்ம திகதி 

இ.செ/ல.இ./06 

இ.செ.ப.நா இற்கு 

அநப்பி மலக்கப்பட்டுள்ரதா 

     

இ. சே./ வ..இ. /08 

 



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසබයදග දකකරදළළ

II  පනතයදජ.ඊ.ප.බ.එසස.එම.ස.දක. 

සමරතතග

0018531 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

I  පනතයඒ. ඒ. ආර. එසස. දපදරරය0018572 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.දක.එම.දක.ආර.දක. 

දකනඩතවකක

0018733 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයජ.ව.එම. උදයර0019624 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උසසස අධජයපන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයප.ඩ.ප.ආර. ගණවරධන0019825 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක වදහල-දකනළඹ 12I  පනතයඑම.ඒ.ස. දපදරරය0020656 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයආර.දජ.ඒ. ලලයනත0020787 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම.එසස. අතදකකරළ0021448 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉපදලකගම

I  පනතයආර. එම. ඩ. රතනයයක0025429 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයට ප එසස ලලයරතන00255310 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඒ.එච.ඒ පයතගකය00257211 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-සයඹලයණඩව

III  පනතයආර.එම. නනදයවත00272012 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

II  පනතයඒ.ආර.එම.එසස. අදබසතහ00279313 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

II  පනතයආර.අය.බ.එන. රතනමලල00295214 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයඑම.දක.එම සතජවන00296415 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය පවවතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයජ. ජ. ජ. අනෂකය00298616 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

II  පනතයඩබ.ඩ.ස.එන. වකමසතහ00308917 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයජ.ආර. දහටටආරචච00310018 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

II  පනතයආර.දක.එන. පනයනද00313419 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයඑල.ආර.එල. වජයරතන00337420 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.වය.ඒ. දමයනත00356121 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයආර.ඩ.දජ. මහණදක00371922 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයප.එල. ගරසතහ00380623 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

I  පනතයඑල.ඩ.ආර. පයනත00393924 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දවනහගම සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයවය.එන.දක. අදබරතන00415925 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඅතතකණඩය

II  පනතයඩ.එම.ඩබ දසයනයයක00446826 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවගතදතගම

II  පනතයඩ.එම.ය.ස දසයනයයක00454027 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

III  පනතයඑසස.එච.ඒ. නනදන00489828 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයට. බහමමනනයයක00492529 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

II  පනතයජ.ආර. ලකමයල00499230 නව සසථයන මයරවම දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතව දකනළඹ 

05 දලස සලකනන

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන 

අමයතජයතශය-නයවල

II  පනතයඩබ.ඒ.දජ.ඩ. ජයතලක00502131 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයආර.ඩ.එන රයජකරණය00511332 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරණ

III  පනතයට ජ එච එසස දක පයරතන00517633 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධජම නවරගම පළයත

III  පනතයඊ එසස ජ ඩ දක දසකමසර00518534 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-හමබනදතනට

III  පනතයඩබ.ප.ප. ලකමයල00520935 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

II  පනතයඒ.එම.ඒ.එන. පරසස00523436 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

III  පනතයජ.ජ.ආර. ශයයලතය00530537 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඒ ඊ ඩ දක එම පනයනද00542438 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනද දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දකනළඹ 02

II  පනතයඩ.ට.එම. පලදලදපරම00545039 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

I  පනතයඑන. ඩබ. අමරසතහ00550740 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයඑම.ජ.එන.එසස. දගනඩදග00558241 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදනවතත

III  පනතයඕ.ප.එම.එල. දහළමලතය00562542 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

III  පනතයදක. ජ.ස. කඩයගමදග00566243 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයආර.ජ.එසස දලයතජල00568244 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදපනල

II  පනතයඑල.එච.ඒ. වසනත00587245 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපනළ

III  පනතයආර එම රනබණඩය00653746 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලලවයය

II  පනතයඑසස.ඒ.ස. පයදරශන00674747 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

I  පනතයආර.එම.ස. තලකරතන00679948 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයට.ඩබ.එම.ආර.ව.ඩබ.එම.ට. 

යටවයවල

00680449 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

III  පනතයව.දක. වමලසරය00682950 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

II  පනතයඩබ.ඒ.ට. නදරකෂන00706451 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලතකයපර

II  පනතයඑන.ජ.ඒ.ප.දක. ජයදසළන00711052 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයදජ.ඩබලව.ඩ.ඩ ජයවරධන00725153 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලලවයය

II  පනතයආර එම ප ඩ රයමනයයක00725254 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 11 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

II  පනතයඑසස.එන. නශසශතක00746155 නව සසථයන මයරවම දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතව දකනළඹ 

05 දලස සලකනන

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

II  පනතයආර.ඩ කමලයන00750856 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයඑම.ස.ප. කරණයරතන00756457 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑසස.ඊ. ගණරතන00759158 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඑන.ඩබලව.එම.දක.ඩ 

හරෂණ

00769759 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනවල

II  පනතයඩබ.එම.දක.දජ. සමරසතහ00773560 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලනබදනවහව

III  පනතයආර.එම.ඩ.එසස රණතතග00786361 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උහන

II  පනතයදක.එම.ස. නලතකය00793262 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

II  පනතයඩ.එම.ස.දක. දසයනයයක00808363 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

III  පනතයඅය.ඩ.ඩ. කමයර00811464 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

III  පනතයදක.ඒ.එච. ස. කරණයරතන00813665 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඅතතකණඩය

II  පනතයඑසස.ජ.දක. නවරතන00815066 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

I  පනතයඑන.එම.එල. නවරතන00832367 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

II  පනතයඊ.එම.ඩබ.ඒ. 

බණඩයරනයයක

00836168 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයඑච.ප.ඩ.ප. නවරතන00837069 නව සසථයන මයරවම දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතව දකනළඹ 

05 දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.ප.ඩබ. කමයරසතහ00847370 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-කරණබගල

I  පනතයඑම.එච.ඩබ. නවරතන00863971 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහව

II  පනතයප.දක.ඒ.ඩ.දක පටගල00886172 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඩ.ඒ.ප. අතදකකරයල00893173 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

II  පනතයඑසස.ප වදජදසළකර00898074 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-මඩකලපව

II  පනතයඑම. නගදලෂසවරන00905475 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

II  පනතයආර.ආර. බලයයර00919576 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

II  පනතයය එච ඉදනකෂය උදයන00938677 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

I  පනතයඒ.බ.දක. චතය00939178 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

II  පනතයදක.ජ. පභයත ශයනත00988679 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

II  පනතයදක. සමතය01020680 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑල.එසස.එසස. දපදරරය01023281 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලකයමම දකණ 

(උඩවල)

II  පනතයඑසස. දසනතරන01028682 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයය.එච.ස. පෂසප කමයර01030183 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයස.ඩ. දගනවතනත01031684 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑම.ප.දක. පළඟසතහ01033585 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.එච.එම. පභයධ01093186 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයඑසස.දක.එසස.දක. දපදරරය01099487 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

II  පනතයඩබලව.ප.එන.ඩබලව. 

දපදරරය

01118388 නව සසථයන මයරවම දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතව දකනළඹ 

05 දලස සලකනන

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

II  පනතයඑම.ප. දපකදදවල01119089 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය පවවතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඒ.ප. ගණතලක01120390 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයප පතමලතය01121091 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

I  පනතයබ.එල.දක. පයනකය01152492 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මයෂ සහ දතල දභකග පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධජසසථයනය-අගණදකනළපහලහසස

ස

II  පනතයඑච. ඩ. ඥයනසල01153093 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

I  පනතයදක.ඒ.අය.ආර. දපදරරය01174694 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

II  පනතයදක.ඩ.ඩ. ජයතලක01178895 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඒ.ස. තරතගය01182496 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

 කයරයයලය-රවනවහලල

I  පනතයඩ.ආර.ඒ.එම.ස.ආර. 

බටතගල

01182697 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එසස. දමනහමඩ01188398 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය මනනදදකර 

කයරයයලය-අගණදකනළපහලහසසස

II  පනතයඑච.ජ. මලලකය01188499 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයඅය ප ඩ දහළමසතහ012016100 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

II  පනතයදජ.එම.එසස.දක.ස 

ජයසනදර

012154101 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයබ.එම. දගකමසස012196102 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

II  පනතයය.ඩ.දජ.එසස. උගගලල012236103 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

II  පනතයට.එන. වදජසතහ012351104 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

II  පනතයආර.එම.ඩ. රතනයයක012352105 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

III  පනතයආර.එසස. කළදබකවල012455106 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

II  පනතයප.ට. වදජරතන012458107 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

I  පනතයඩබ.ජ.දක.ප වකමදග012646108 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතය  දෙක .ඩ.ඩ. රමජලතය012908109 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපනත

III  පනතයඑම එසස එප රයහයනය013173110 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

III  පනතයඵම.ඵස.අය.ඡ. මනතතග013224111 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

II  පනතයඑසස.ආර. කඩපටදග013294112 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වජවසයය සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයට වකමයරචච013434113 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ. පනයවල013470114 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

II  පනතයආර.දජ. එදරසතහ013599115 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඩ.ආර.ස. රණසතහ013642116 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

III  පනතයප.ජ.එල.එසස. වනගසරය013853117 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

III  පනතයආර.ප.දක.ප. ගණසතහ014063118 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධජම නවරගම පළයත

II  පනතයජ. ආර. එසස. දමයනත014721119 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමසමපයදන 

අතශය-කබගලල

II  පනතයඩබ.ඩ.එසස. ඒකනයයක014748120 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඒ. එම. එම.එසස. 

අභයදකකන

014919121 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයදක.එම.ජ ජයලතය014942122 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතජයතශය,-දකනළඹ 07

II  පනතයඒ.එම.ඩ.ප. අතපතත014967123 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

II  පනතයදජ.ඒ.ට.ස. ජයවර015703124 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

I  පනතයප.ජ.ස. පදමලතය015745125 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදරගරය

II  පනතයදක.ජ. වමලයවත015898126 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑසස. ය. කටලනද015935127 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක වදහල-කලයයපටයI  පනතයඑම.එම. දක.ය.එසස. 

මණසතහ

016050128 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඩ.එම.එච.ප. දසනයයක016143129 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑම ඒ ඩ මලදදනය016314130 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයඩබ.ප.එල.එම.ඩබ. පතරණ016331131 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

II  පනතයඒ එම ප බ අතපතත016403132 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එම. චයනදන016480133 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

III  පනතයඑච.එම.එසස. දහළරත016660134 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමවදධ අතශය)-මහදදමබර

II  පනතයඑච.ඩ.එසස ජයසතහ016766135 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයදක.දජ.එසස. ජයසතහ016767136 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

III  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වදජරතන017173137 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ අධජයපන 

කයරයයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වදජසනදර017347138 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඅතතකණඩය

I  පනතයඒ. චතයකයනත017430139 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දකනළඹ 10

II  පනතයඒ.එම. සරතගන දමනඩසස017761140 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදබයගදන

II  පනතයඩ.එම.ආර.ඩ. දදලන017825141 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයදක.ය මදනකහර017921142 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

I  පනතයඩබ.ඒ.දජ. වකමආරචච017953143 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

 කයරයයලය-රවනවහලල

II  පනතයඩ.එම.ය.එච දසයනයයක018099144 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

II  පනතයඅය.එසස.එසස. කමයර018138145 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

II  පනතයඑච.ඩ.දක. කමයර018141146 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඩබ.ආර.එම.එන. රයජපකෂ018159147 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයදක.ප.ස.ස. කරණයරතන018333148 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමයර018517149 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයට. තයයලන018546150 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

I  පනතයඑම. දසළනයරතන018645151 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රබර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයප.ව.ආර.එසස. රපසතහ018832152 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයආර. අරලදනසන018852153 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

II  පනතයදක යසනත019004154 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

I  පනතයඩ.ප.එම.ඩ.එසස. 

වකමනයයක

019093155 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

I  පනතයඩබ.එම.ස. කමයරහයම019132156 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඒ.එම.එච. අතතනයයක019553157 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

I  පනතයදක.ඩබ.ආර.අය.එසස. 

ගණවරධන

019686158 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

III  පනතයප.ඩබලව. සනත019815159 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

II  පනතයඩබ.එසස.ඒ.එන. පනයනද019983160 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

I  පනතයදක දක දපදරරය020148161 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලනබදනවහව

I  පනතයඑච.ප.ඒ පයසර020238162 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයආර.ස.දක. රණසතහ020340163 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම කයරයයලය-අමපයරI  පනතයප.ඒ. ශයයනනද020347164 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

I  පනතයඑච.ඒ. රපදසළන020422165 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහයතගනය

II  පනතයආර.එම.එන.දක. 

රතනයයක

020531166 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයආර.ය.දජ.දක. 

දෆනනදසළකය

020867167 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයඑච.එම.ඒ. අපපහයම021025168 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයආර.ස.ප ආරයසතහ021052169 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

I  පනතයඒ. සමත021263170 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

II  පනතයට.ජ ඉනදයන දසකමලතය021325171 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

I  පනතයආර.එම.අය.එම. කසමලතය021432172 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

I  පනතයඑච.එම.එන දහළරත021452173 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

I  පනතයප.එල.එසස. සදගරය021731174 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනරටව

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ජ දසමබපදපරම021868175 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

II  පනතයප.එච.ඒ.ස.ප දහටටආරචච021909176 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

II  පනතයඑසස. ඉලමත022006177 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කණඩසයදල

II  පනතයඒ.එම. වදජබයහ022013178 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඒ.ජ. උපතසසස022125179 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයය.ජ.ප.එසස උඩලමතත022172180 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයජ.ඒ.එන. පතම කමයර022177181 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස සසථයනය-දදහවලII  පනතයප.ඒ.ඩ. මදනකහර022265182 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඩ. ජ. ට පදමභයෂන022290183 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක 

වදහල-දදහඅතතකණඩය

II  පනතයඑම.ඒ.ආර.ප. මයයයදනන022327184 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයජ. කෂයනතන022556185 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑම.ඩබ.එල. කමයර022557186 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයප.ව.එසස. මතකමයරණ022634187 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

I  පනතයඑසස එම ඩ දනලම022668188 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

II  පනතයආර.එම.ඒ.බ. රණතතග022717189 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඩඩයලචදචනය

II  පනතයඒ.එම. මහමමඩ රෆයය022827190 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

II  පනතයදජ.එන. ඉරදයනයදන022886191 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඩ ප එන ඩ හමනජල022994192 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයදක.ස.ය. අමරවතශ023111193 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

III  පනතයඒ. එම. ආර. එන. ආරයවතශ023235194 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

I  පනතයප.ව.ඕ.ආර. දපයන023269195 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයදක.ඒ.එන දමයනත023549196 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑන.ජ.ඩ.ඩබ. නලවල023797197 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

01

II  පනතයදක.එච.ආර. පරසස023914198 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑසස. ජ. ඩ. පනයනද024193199 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

I  පනතයඑසස. දසදනවරතන024264200 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයඩබ.අය ද සලවය024456201 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

I  පනතයඅය.දක. කරණයනනදන024559202 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 37) 

- තලවයකහදල-නවරඑළය

II  පනතයඑසස.එම.දජ. දඩස024657203 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඊ.ඒ.ස.ඩ. සරදසළන024829204 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑල.දක. නදරකෂන024859205 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයඑච ස දහටටවතත025004206 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.එම. අයරයතගන025047207 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ඩ.දජ. කලතතග025104208 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහළණය

II  පනතයජ.එසස.එසස. කරණයරතන025180209 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 42 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

II  පනතයඑච.ඩ.එසස.ප. දපදරරය025227210 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

පහණ පයසල-කළතර

II  පනතයඑච.ඒ.එන.ඩබලව කමයර025280211 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයඒ.ජ.ඒ.අය.එසස.ඒ. 

ගණවරධන

025288212 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයආර.එම.ස.එසස කපලරතන025317213 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඑසස.ඩබ. රතනයයක025338214 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයදක ඩබ එසස රජන025402215 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.දක.එච. වතයනදග.025411216 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දකනළඹ උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ. එම .එසස. ජයනනද025500217 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඒ.ආර. වසනතය025511218 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

II  පනතයට.බ. ජයවරධන025613219 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

II  පනතයඑසස.ස.ආර. මතමදල025956220 නව සසථයන මයරවම දජජෂසඨ දපනලසස 

අධකයර කයරයයලය හලයවත දලස 

සලකනන

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයඑසස.එම.ඩ.ඩ. උමයන026142221 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහව

II  පනතයඩබ.එම.එන.එසස.දක. 

වනසතහ

026200222 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමවදධ අතශය)-වලකයමම දකණ 

(උඩවල)

II  පනතයදක. මදයලගයන026216223 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයඩ.එසස. වරරතන026242224 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

II  පනතයඑච.එල. වදජරතන026283225 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

II  පනතයආර.ඒ.ට.ප රණසතහ026302226 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

III  පනතයඒ.ඩබලය. ඒකනයයක026324227 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

II  පනතයඒ.එම.ඩ.එන. තෂයර026337228 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

III  පනතයආර.ඩබ.ස රයජපකෂ027072229 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයඑසස. රජතය027492230 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයඊ.ඒ.ප.අය. ගණදසළකර027538231 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

I  පනතයදක.ට.ඒ.ඩ.එම.දක. 

කසසතරරතන

027780232 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයබ.එම.එසස. කමයරරතන027840233 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඑම.ජ.ස වරසතහ028229234 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඩ නනදන ගණදසළකර028349235 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනද දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දකනළඹ 02

II  පනතයඩබ.වය.අය දබනදතජ028904236 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමවදධ අතශය)-මහරගම

II  පනතයඒ.අය. වතයන029308237 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

II  පනතයඑන.ඒ.ඒ.ඒ.එච. නශසශතක029469238 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයබ.එල.එසස.ස බයලසරය029722239 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

I  පනතයඑන.එල. දකනඩකයර029762240 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයස.දජ. රතනසර029833241 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.එසස. දරනබට030021242 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

II  පනතයඑෆස එසස ජයනදන030125243 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඵලදයයතය පවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 06

II  පනතයදක ශ පදමන030378244 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයදක.ජ. දයයවත සලවය030787245 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

II  පනතයදක. වජයකමයර030804246 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

II  පනතයඑම.එම. අකබයර ශලම030812247 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයඑන. ජයරයජ030920248 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

I  පනතයඕ.ජ. සසවරණලතය030953249 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

II  පනතයට.ආර.ට.ප.ආර.ජ. මහනදක031014250 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

III  පනතයඑසස.එම.ස දක සකලසරය031107251 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඒ ජ ඒසස ඒසස පෂසපකමයර031253252 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයදජ.ප.එන.ආර. ධරමදසළන031269253 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනරටව

I  පනතයප.දක.ජ කදර031297254 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයආර.දක.ප. දලරක031305255 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඒ.දක.දක. රතජන031500256 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑල.ඩ.ස රමජලතය031506257 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දකනළඹ 10

III  පනතයබ.ඩ. පදමකදන031569258 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-මහනවර

III  පනතයආර එම ඩ එසස දක 

රතනයයක

031671259 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 52 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඊ ජ ස එසස රතනයයක031674260 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

III  පනතයඑන.ඩබ.එම.ප.ඩබ. 

මහනදක

031824261 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 19)

-අවසසසයදවලල

II  පනතයඒ.ජ.ඩ.එන. සරදසළන031994262 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

I  පනතයඑච.ඒ.ඩ. පයනගන032102263 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

III  පනතයට.එම.ට.ඩ.එසස.ට. බණඩයර032259264 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

II  පනතයදක.දජ.ඒ.වය.ප. ජයදකනඩ032414265 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මලතව

III  පනතයවය. ගණසලන032468266 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඅය.ඒ.දක.ඩ. රතනයයක032567267 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.එම.ට.ප. අධකයර032580268 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑසස. වදයනදග032645269 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

II  පනතයදක.ඩ. මයලය රතජන032754270 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඛනජ දතල කරමයනත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයඊ.ජ.එසස.ඩ ලතකයතලක032812271 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඅය.ඩ.ඒ. නලෂ032833272 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවහව

III  පනතයඊ.එම.ඩබ.ඩබ.ස.දක. 

ඒකනයයක

032898273 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මඩකලපව

III  පනතයදක. තදනෂසබයබ032902274 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයඑම.එම.ස.එසස. වරරතන033099275 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඑම.ඒ.එසස.එම. ඒකනයයක033163276 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයස. ගදනදගනඩ033232277 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතජයතශය,-දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.එල.එම. ලකමයල033240278 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑසස.ඒ.එන. තලකරතන033258279 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයදජ.එම.එල. තලකරතන033311280 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

I  පනතයඑන.එම. කරණයරතන 

මහණ දක

033382281 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයආර.අය.ය. රයජකරණය033582282 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

III  පනතයප. ජ. ඒ. දක. ආරයසතහ033606283 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයඒ.ඩබ.ය.ඩ. අමපටයවතත033609284 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-දමනරටව

III  පනතයජ.ඩ.එම. මලහයර033611285 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

II  පනතයප.ඒ.ඩ.ආර. සලවය033637286 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

III  පනතයබ ජ එන පෂසපකමයර033752287 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.එන.දක. සරපයල033812288 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.බ. වරදකකන033862289 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය කවෂකරම පරදයෂණ 

කයරයයලය-අරලගනවල

III  පනතයඑම එන එම දමනදහනටට033899290 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ව. නයලනද033963291 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයට.එම.අය.බ. 

දතනනදකකන

033996292 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතනට

III  පනතයඒ.එසස.ඩබ. වනනආරචච034048293 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කබ/යටයනදතනට 

ම.ම.වදජයලය-යටයනදතනට

III  පනතයඑසස.ප.ඒ.එසස. වදජරතන034060294 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

III  පනතයඩබ.ට පදමණ034090295 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදලදතනට

III  පනතයඑසස.ඩබ.එම.අය.දක.එසස 

වකමසතහ

034095296 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.දජ.ජ. ද එසස. ගදනවතත034102297 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑම .ජ. බ. මධවනත034194298 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

II  පනතයආර.එම. සමනත034231299 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනමදනය බටහර

III  පනතයට. මතරයජ034264300 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.වය.ප. අමරසතහ034308301 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ළමය සතවරධන හය කයනතය 

කටයත අමයතජයතශය-නදගදගනඩ

III  පනතයදක.ඩ.අය.එසස. කමයර034314302 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ජ.ස. රයජපකෂ034334303 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑච.එල.ඩ.ආර. ලකමයල034418304 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයදක.එම.දක. කමයර034481305 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑම. රතනයයක034554306 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වජවසයය සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයදජ.ප. එසස.ඒ. රණසතහ034590307 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය සවල පරපයලන නළධයර 

කයරයයලය-මනදනරය-දපනදළනන

නරව

III  පනතයඩබ.බ. වජයරතන034635308 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

III  පනතයඒ. දයකගලකෂසම034709309 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයබ.ඒ. චමනද034786310 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම ප ඒ පයනත034789311 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

III  පනතයජ.ආර.එසස.දක. ගමලත034816312 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයදක.ජ.එන. පදසළනජත034850313 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයප. දක. එසස. ජයනත034858314 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයබ බ ප කමයර034867315 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහරIII  පනතයඑම.ඒ.එන. දසළපයලකය034891316 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලදමනත දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයප.ඩබ.ජ.එම රතනදසළකර034892317 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඑසස ඩ ආරචචදග034919318 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඊ.ආර.ප. ගණතලක034966319 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයබ.ඒ.ඩ.ප. බමණසතහ035023320 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහවතත

III  පනතයප.එම.එම දපළමසනදර035131321 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

III  පනතයඩ.ප. උඩදගදර035133322 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයදජ.ප.එසස. ජයසතහ035135323 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයට.දක.දක.ජ. 

දතනනදකකන

035199324 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයඑල.ජ.ය. නශයනත035218325 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර සමවදධ දකනමසයරසස 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයබ.එසස.එම. සමන035228326 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.එම.ඩ. දරණකය035239327 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.දක.ජ.එන.ප. 

දසනයයක

035244328 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-සයඹලයණඩව

III  පනතයඩ.එම.ඩ.එන. දසයනයයක035364329 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එම   දෆනනදසළකය035378330 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

III  පනතයබ.එබ.එන. දමයනත කමයර035396331 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවගතදතගම

III  පනතයඩ.එම.ආර.ස. දසයනයයක035426332 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයදක.ඒ.ආර.එසස. කමයරදපල035442333 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයට.බ.දජ.බ. දසළනයරතන035450334 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමවදධ අතශය)-දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.ජ.එන.එල. සභවකම035498335 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-සයනදමරද

II  පනතයඑම.එම.ඒ. සනන035595336 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයඑච.ඩ.දක.ස. දසළනයරතන035603337 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑන.ප.ඒ.එන. නයගරතන035630338 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබනදතනට

I  පනතයඑම.ඉසඩ. එසස. සරෆය035776339 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඑම.ආර.එම. රයයසස035813340 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඑච. ප. දසකමරතන035892341 නව සසථයන මයරවම කමකර 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 05 දලස 

සලකනන

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

II  පනතයඑම.ඩ.ඩබලව. කයනචනය036002342 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

I  පනතයඩ. බලතසතහලදග036209343 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

I  පනතයබ.ප. හදපයනදගනඩ036247344 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහනතදල

II  පනතයඩ.ය. රතනයයක036349345 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

I  පනතයඅය.ස. බසසනයයක036448346 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහකරයව

II  පනතයඑම.ජ.ඩ.එම කමයර036464347 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහරII  පනතයදජ.එල.දක. වජරය036693348 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.ඒ.එච. දපදරරය037905349 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයවය එන දක පටගල037910350 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පදවය

III  පනතයඩ ඒ එන එන පයදරශන038058351 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.දක.දජ. දදවකය038544352 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

III  පනතයඅය.ජ.ප.ප. ගණදසළකර038623353 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය

I  පනතයබ.ඒ.එසස.එන ගණවරධන038681354 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑසස.අය.ය සමරතතග038702355 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ.එල.එන. දසවවනද038812356 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයඅය.එම.එම. සරනවන038846357 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයබ ඒ දක එසස ප ජයවර039353358 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

උසසස අධජයපන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඒ.ස. අදබදසළකර039504359 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දබභදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයජ.දජ. ජයසතහ039627360 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

II  පනතයඑම.එසස.එන. රවනමල039760361 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඩබ.ප. පදමණ039845362 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතව දකනළඹ 

10 දලස සලකනන

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයට.දජ. කනනනගර039977363 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑන. ෂනමගනයදන040357364 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පවල දසභඛජ 

කයරයයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයස ඉහළගමදග040450365 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ අමයතජයතශය-දකනළඹ 10II  පනතයඑච. සදනතය040566366 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයඩ.එම.ප. ජයවරධන040954367 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩ.ස. සමතරතන040967368 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.එසස.ඩ.එසස. වරසතහ041081369 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයව.ඒ. චනදතතග041159370 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයඒ.ප.දක. තලවතදගනඩ041169371 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයප.එල.ඒ.ඩබ.ප. කමයර041207372 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ද දසනයසය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

II  පනතයඕ.ජ. දමයනත041211373 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයඑම.එච.එසස. කමයර041357374 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

II  පනතයඒ.ප. දහළවයවතයරණ041723375 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

I  පනතයඑසස.ප. දදයසස බණඩයර041797376 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රතනපර දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඩබ.ඩ.එම. කරණයරතන041928377 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සබරගමව කළයප කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයදක.එල.එසස. කමයර041950378 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

I  පනතයඩ.බ.එසස. සලවය042057379 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

III  පනතයඑසස.එම.එම.එසස. මණසතහ042108380 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

III  පනතයඩබ.ප.ජ. පබයෂන042186381 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයදජ. ස. දහටටආරචච042245382 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දකනළඹ නහදගනහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.ඒ.අය. වරසතහ042264383 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.ආර. මයලන042268384 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

II  පනතයදක.ඒ.ප.ස. දපළමලයල042340385 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑච.ඒ.දක.එසස.එසස. 

දහටටආරචච

043115386 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑච.ඩ.එල. දහටටආරචච043197387 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ප. මදෂයණ043250388 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයසල වදදය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

I  පනතයඩ.ඩ. දපයන043298389 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනල සතවරධන හය ජනතය වත 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

10

III  පනතයඡ.ය. මදශයන043451390 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයබ.ආර.ඩ. පරසස043620391 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.එම.ආර. දපදරරය043759392 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.බ.දක.එම.එසස. අකල 

මවලයනය

043815393 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඒ.එන.එන. දපදරරය043848394 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයබ ඩ සමතය043886395 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.එන.දක. නනදකමයර043986396 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපනළ

III  පනතයඑම.එන.ය. ජයලත044276397 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.එම.එසස. වරදසළන044309398 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑන.ඩ. දනනරගලල044312399 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

01

III  පනතයව. ජ. එසස. සරතග044392400 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑන.ඩබ.ට.අය වනනආරචච044394401 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ද දසනයසය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

II  පනතයදක.ආර.ජ.එසස. නශයමල044407402 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ අමයතජයතශය-දකනළඹ 10II  පනතයඩබලව.එම.එම. දරශන044638403 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

III  පනතයඑච.ආර. ද සලවය044805404 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.ආර.එන. පනයනද044807405 නව සසථයන මයරවම වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය දකනළඹ 01 දලස 

සලකනන

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලයගල

III  පනතයඩබ.එම.ඒ. පනයනද044835406 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බසසනයහර කළයප 11 කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

III  පනතයඒ.දක.ප. කරවට044840407 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගනඩ

III  පනතයප. ජ. ඒ. දජ. ජයතලක044959408 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහනතදල

III  පනතයඩබ.ඩ.එල. කරණයරතන045202409 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදවදහර

III  පනතයජ.එල.දජ.ප. ගමදග045264410 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

01

III  පනතයට.එම.ඊ.ය. ආරයරතන045278411 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

III  පනතයඑම.දජ.එෆස. නසසරන045286412 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයඩ.දක.එසස.ට. දනමලල045317413 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයදක.එම.ඩ.එන. කලපහන045361414 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 83 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-බදලලIII  පනතයඩ.එල.එසස. වකමදසළකර045388415 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයඑල.එම. රණසතහ045404416 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

III  පනතයය.එච.එසස චයමණ045412417 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

III  පනතයදක.ඡ.ආර. කළගලල045417418 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මඩලල

III  පනතයඩබ.එම.එසස.ආර. කමයර045422419 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

III  පනතයට.ජ.අය.එම දපදරරය045426420 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයආර.ප.එසස.ඩබ. චනදදසළකර045432421 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයඒ.ඒ.ස.එසස. අමරසතහ045495422 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

-මහඉලපපලලමIII  පනතයඩ.එම.එසස.ඩ. දසයනයයක045501423 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපනළ

III  පනතයදජ.ඒ.ස. දලරකෂ045527424 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනවල

III  පනතයජ.ජ.ය.එල.දක. 

සමරවරධන

045560425 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනවල

III  පනතයඑස.එසස. දදවදයසස045633426 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවගතදතගම

III  පනතයප.ජ.එසස.එන. පයදරශන045770427 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.ඩ.අය. දකභෂයල045792428 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඒ.ආර.ඩබ. කතසසල045806429 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ඒ.ඩ.ආර.ස. 

කරපපආරචච

045811430 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑන.ඒ.එම.එම. නසසසතක045869431 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය වවතතය පහණ 

ආයතනය-සදව

III  පනතයදක.ඒ.ඒ.ඩබ. කරණයදසළන045913432 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-රතමලයනIII  පනතයඒ.ඩ.එසස. ශජයමල045971433 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඛනජ දතල කරමයනත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.ජ.ඒ. නදශයන046326434 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ඒ.ස. නලකෂ046334435 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.ඩ දලනකදග046476436 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.එසස.එසස. දහනයයක046477437 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

01

III  පනතයඩ.ඒ.ව.එන.ඩ. දරණයගම046487438 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.එච.ට.එම. මහණදක046568439 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනතමදල

III  පනතයදක.ඡ.එන. නනදන046675440 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.එසස. රණවර046837441 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඒ.එම.ස. අතපතත046921442 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයට.ප. සමරවර047033443 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

III  පනතයඑල.ආර.ජ.ඩ බතඩයර047173444 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයආර.එච.ඒ.ට.අය. රණසතහ047296445 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයආර.එච.ඩබ.එසස. රතනවර047314446 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.ප රයමසතහ047397447 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයඑන.එන. රයජපකෂ047460448 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බදලල මහදරකහල-බදලලIII  පනතයදජ.ඒ.ඩ.ස.එන. රණසතහ047466449 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයඒ.ඒ. දමදහනමඩ රෆයසස047467450 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහදලරයය මරදන වජයපයර 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

III  පනතයව.ඒ.ආර. සමරසතහ047586451 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක පළකයයතනය-මහරගමII  පනතයදක.ජ.ඩ. පනයනද047770452 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක අකෂ දරකහල-දකනළඹ 10I  පනතයඊ. එල. චනදකය047797453 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

III  පනතයඩ.එසස. රණසතහ047886454 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඒ.ඒ.ප. රඹකවහලල047891455 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනමදනය නරත

III  පනතයඑසස.එල. දලනදරනදසක047995456 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 31)

-වතතල

III  පනතයආර.එන.එසස. රණවර048003457 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඩබලය.ඒ.එසස. සජවන048133458 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයආර.එම. සබර048136459 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඩ. සමපත048402460 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

III  පනතයජ.දක. ජයසනදර049094461 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරඇලල

III  පනතයදඡ.එම.එල. කරණයතලක049417462 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයදජ.ඒ.ඩ නරපමය049473463 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.ප. අමරතතග049619464 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

III  පනතයඩ.එම.එසස.ප. කමයර049697465 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයප.එසස.දක. කලටවයදග050141466 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයජ.ඒ. ඩපත මයල050819467 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

III  පනතයඑම.ඩබ.ඩ.ජ.දක. වරසතහ051069468 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයසමනදසළන බ.ස.051505469 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

III  පනතයප.ජ.දක.එම. වදජරතන051653470 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

III  පනතයදක.ඩ.එසස.එසස. 

කරබතදගනඩ

051762471 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

III  පනතයඑම.ඒ. කයතචනය051770472 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

III  පනතයඒ.ඩ.එච. නයනජත052023473 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනල සතවරධන හය ජනතය වත 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

10

III  පනතයඑන.ඒ.එම චයනදන052044474 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-දමනරවකIII  පනතයඑන.ජ.ස. පමත052894475 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයආර.එල.එම. මලකයනත052977476 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පළයත සහකයර ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය(අමපයර)-අමපයර

III  පනතයස.ප.එසස. දසදනවරතන053043477 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.එච.ඩ.එන. දරණකය053076478 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

III  පනතයඑම.ආර.ඩ දවදරතන053118479 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයට.ඒ. වකමතලක053123480 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදපනල

III  පනතයආර.එල යයපය053181481 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය පටබහදදර දලස 

සලකනන

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එන.ඒ. දසනයයක053351482 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර කයරයයලය-දමනරවකIII  පනතයව.ජ.එම. නයනහයර053398483 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයට.දක.එසස. කමයර053410484 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 97 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ සමපත හය වජවසයය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

III  පනතයඩබ.එච.ඩ. ද අලවසස053416485 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

III  පනතයඑම.දක.එසස. දරශන053419486 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදජ 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 08

III  පනතයඑම.ඩ. වකමදග053432487 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයඩ.ආර.ඩ.එසස. වදජරතන053440488 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයට.එසස. දපනනනමදපරම053549489 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසළරවල

III  පනතයඑල.ස. දලහයරය053551490 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඩ.එසස. දරශන053552491 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩබ.ඩ.ඊ. ඔමයල053558492 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

III  පනතයඒ. අරල  දජනන053581493 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.ස.ප. සලවය053584494 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

II  පනතයඊ.එම.ට. ජයතලක053608495 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 10)

-නවරඑළය

III  පනතයදක.ව.එච. මදසතඛ053634496 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑම. එන.ආර.බ. මඩගලල053635497 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

III  පනතයප. එසස. ජයවර053663498 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ. ඉනදජත053681499 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

III  පනතයඑම.ජ.ට. දලතග053895500 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.එච.අය. දපයන053897501 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 02

III  පනතයස.එන. වතයනදග053934502 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයආර.ඒ.එච.එසස. දපදරරය053940503 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.ස. පයදරශන054017504 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය බටහර

III  පනතයදක.එල.දක.ස ජයතලක054031505 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඩ.එච දසනදනයයක054035506 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයඑම.ප.එල. රවනදය054037507 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම.ජ.ප.දක.දක. 

දපකදදලදගනඩ

054054508 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඩබ.දක.එසස වරසරය054072509 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑන.ජ.ඒ.ස.ඩ. නයනයකකයර054099510 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

III  පනතයඑසස.එච. රවනපතරණදග054187511 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයඩබලව.එසස. පදමයලය054328512 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

II  පනතයඩ.එම.ස. පෂසපකමයර054333513 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බදලල මහදරකහල-බදලලII  පනතයඩබ.ප.ඒ.එසස. වරණකලසරය054453514 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයඩ.ජ.එම. දනදයස054531515 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඒ. සයජය054742516 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-කරණබගල

III  පනතයඑසස.එම.ජ.ඩ. සමරදකකන054822517 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.එන.ඩ. රණතතග054952518 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහඔය

III  පනතයඑසස.ප.දජ. ලයනදග055034519 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඅය.එම.ස. මලකය055039520 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

III  පනතයඒ.ස. මනදමනද055044521 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස සසථයනය-දදහවලIII  පනතයඑම.එල.ප. මතජලය055258522 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

III  පනතයඊ.ඒ.ආර.එල. එදරසතහ055541523 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ජ.එසස. ශයනකය055565524 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක පහලබට නදරකධයයන 

දසළවය-කටනයයක

III  පනතයඑච.එම.ඒ.දක. පයදරශන055639525 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයදක.එච.ජ.දක. කමයර055648526 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහනවර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-මහනවර

III  පනතයආර.එල.එම. පයමයල055649527 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඩ.ඩ.එසස.දක. ගණවරධන055662528 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඩබ.එම.ඒ.දක. දහළරත055729529 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඒ.එම.එසස.ඩ.බ. අ දබනයයක055783530 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයආර.ඒ.එසස. සමර055797531 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.එල.ට. දසනවරතන055849532 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඩ.එම.ට. සජවන055852533 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑල.ට, අනරදධකය055899534 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-තකණයමලය

III  පනතයප කසයනතන055962535 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ප. අලවසස055986536 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.ආර. මහණ දක056005537 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.එසස.දක. කහනගම056078538 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.අය.ඩ. රයජපකෂ056097539 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

III  පනතයඑම.එෆස.එම. ශයක056207540 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III  පනතයදක.ඩබ.දක.එන. සතජවන056271541 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසළරවල

III  පනතයඒ.දක. නදරකසසඛයන056274542 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයඑච.ඒ. ලයනදග056295543 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

උසසස අධජයපන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයඩබලව.එම.ප.එසස.බ. 

වරණසරය

056454544 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ සමපත හය වජවසයය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

III  පනතයඩබලව.ට.ප. ද දකනසසතය056457545 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදනවතත

III  පනතයදක.එම.එන.එච. බණඩයර056493546 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඊ.ආර.එච.ඩබලව.එන.එන. 

දබකගහවතත

056506547 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඑන.ජ. චනදව056531548 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-අනරයධපර

III  පනතයදජ.ඩබ.එසස.ආර. සලවය056675549 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ද දසනයසය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

III  පනතයඩ.ඒ.එන. නනදන056726550 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයට.එම.එන.දක. 

කරණයතලක

056800551 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඩබ.එල.ස.දක. චනදදසළකර056836552 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයආර.එසස.එල. දසනයයක056929553 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

III  පනතයඑල.ජ.ව. නලමණ056969554 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජව වවදජ ඉතජදනර 

අතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.එම. නලමණ057005555 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඅර.ඩ.ජ.ප. රයගම057023556 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවහව

III  පනතයඑසස.එම.ඒ. සරතගන057097557 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයප.ඩබ.ඕ. ප.බ. ද සලවය057161558 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.එසස. රතනයයක057172559 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

III  පනතයදජ.ඒ.ඩ.ආර. සමයල057186560 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය මනදලම දලස 

සලකනන

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයදක.ජ.ට. දපළමතලක057201561 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඅය.ඩ.එසස. දපකය057212562 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයදජ.එම.ඩ.එසස. වදජසතහ057213563 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථයනය-අමපයර

III  පනතයඒ.ජ. ෆරහය057250564 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයආර.එම.ජ.ජ.ඒ.එම.දක. 

රයජපකෂ

057295565 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

III  පනතයදක.ප.එච.එම. පතරදග057326566 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයජ.ඒ.ස. දපදරරය057336567 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයප.ආර. තකෂලය057545568 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඅය.දක.අය.ඩ. 

ඉදදමලදගනඩ

057604569 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ට.එසස. ගණදසළකර057623570 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ප. තයරනද057625571 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයඑම.ඒ.එල. චයනකය057669572 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයය.ඩ.ව.බ වශසවජත058075573 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදජ.එම.ඒ. කමයර058104574 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස සසථයනය-දදහවලIII  පනතයඩබ.එම.ප.ඩ නශයනත058280575 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ආර.ට. දහළමචනද058314576 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක පළකයයතනය-මහරගමIII  පනතයඩබ.ය.ඒ. රණවර058330577 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01II  පනතයආර.ජ.ස ලකමයල058730578 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඩබ.ඒ.ජ.ප චනදමයල058731579 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඩබ.එම.අය.ය 

දකනටකදදණය

058732580 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලලIII  පනතයඑන.දක. ඒකනයයක060100581 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතය දක.ජ.ජ. ස දදශන061353582 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ද දසනයසය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

III  පනතයදක.ආර. කයනත061417583 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයසල වදදය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

III  පනතයඒ.ට.එන. පනයනද061424584 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දසභඛජ 

වදජයයතනය-කළතර

III  පනතයදක.ප.එසස. නදෂය061430585 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයදජ.ප. අතදකකරළ005673586

 6072 

සසථයන මයර අවලතග දව

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑසස.එම.ප.දක සනධජය019601587

 6072 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.එම.පදමණ කමයර දව.(017486)

 

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

II  පනතයස.එච. ගණතලක009968588

 6076 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

II  පනතයඒ.එම.එම. අතතනයයක024545589

 6076 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයට.දජ.ඩ.එසස. ජයවරධන005526590

 6083 

සසථයන මයර අවලතග දව

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ශ ලතකය ජයතක දරකහල - දකනළඹ 

10

I  පනතයදක.එච.ජ. මයලන010153591

 6083 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

දක.ඒ.එල.ප.

දපදරරය දව.(019261)

 

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඑසස.එසස. ඇලගරදයවතයන035393592

 6083 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - තඹරගසසයයය දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය 

තඹරගසසයයය පයදෙදශය 

දලකම  කයරයයලදය 

එසස.එන.නශසසතක දව.

(007461)

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයදජ.ඒ.එල. තසත කමයර025406593

 6085 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 02

II  පනතයඑච.ට.ඩබ. ද සලවය001958594

 6088 

නව දසළවය සසථයනය දජජෂසඨ දපනලසස 

අධකයර කයරයයලය - නදගදගනඩ 

දලස සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය පරසර හය 

පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශදය 

දක.ඩ.සදනතය දව.  

(022401)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 02

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

I  පනතයආර. පතචදහටට010970595

 6088 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

රහණ ජයතක අධජයපන වදජයපඨය 

- අකමමන

II  පනතයදක.ට. මලලකය027126596

 6089 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02

I  පනතයඩබ.එම. පදමණ කමයර017486597

 6091 

නව දසළවය සසථයනය කවෂකරම 

අමයතජයතශය - බතතරමලල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය 

කවසකරම අමයතජයතශදය 

එසස.එම.ප.දක.

සනධජය දව.(019601)

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසභඛජ අමයතජයතශය - දකනළඹ 10II  පනතයඑන.එසස. වදජවකම019362598

 6091 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසභඛජ අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑල.දක.ජ. චයනදන051315599

 6091 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ජයතක මයනසක දසභඛජ 

වදජයයතනය - අතදගනඩ

I  පනතයඑන.ඉදසඩ. ෂහල022355600

 6092 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

දසභඛජ අමයතජයතශය - දකනළඹ 10I  පනතයඑසස.දජ. බමණආරචච022690601

 6093 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

I  පනතයආර.එම.ආර. නනදසල006999602

 6094 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයදක.ප.දජ.එල. ලයලන019724603

 6094 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයආර. භයරත022112604

 6094 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ජයතක සතදවකදජයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

II  පනතයඑසස.දක. ගදනදගනඩ030793605

 6094 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

ජයතක සතදවකදජයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයඊ.එම.දක. ධරමවත041119606

 6094 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයආර. ඥයනවත007151607

 6096 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රජදව ආරයජය ළමය දරකහල - 

දකනළඹ 08

I  පනතයඑන. දපළමසර028524608

 6097 

නව දසළවය සසථයනය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව (වවදජ සහපයම 

අතශය) - දකනළඹ 10 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතදව වවදජ 

සහපයම අතශදය 

එසස.දක.වදජවකම දව.

(036297)

රජදව ආරයජය ළමය 

දරකහල-දකනළඹ 08

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.ප.එසස.අය. ගණරත 

මහණදක

047728609

 6097 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

ඒ.එල.එම.නයයසස දව.(008155)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වයණජ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 02

II  පනතයඊ.ඩ.ආර. සලවය020566610

 6101 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02

III  පනතයඑසස.ඩ. පනයනදපලදල003128611

 6103 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඒ. කරතසතහ011856612

 6104 

නව දසළවය සසථයනය පවල දසභඛජ 

කයරයයතශය - දකනළඹ 10 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.දජ. චතරකය060574613

 6104 

නව අනපයපතකයය පසසදගනඩ 

පයදෙදශය දලකම කයරයයලදය 

දක.ට.ආර.බ.කමයර දව.(047184)

 

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.දජ.එල ගණතලක009300614

 6105 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - දදහවල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය දදහවල 

පයදෙදශය දලකම 

කයරයයලදය ඩබ.ප.එන.ප.

දපදරරය දව.(011183)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.ජ. චනදලතය045950615

 6105 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයඑම.එසස. ෆයරසස025328616

 6107 

නව අනපයපතකයය වදදශ කටයත 

අමයතජයතශදය එච.ප.ඩ.ප.නවරතන 

දව.(008370)

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඅය.ජ.එසස.අය. සමරවකම032554617

 6107 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගනඩ

I  පනතයඑච.ඩ.ව. මයලන004164618

 6109 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයට.ස. මහවතතදග043462619

 6109 

නව අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව එච.ට.ඩබ.සලවය 

දව.(001958)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.දක.එන. පෂසපමයල010106620

 6113 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

උසසස අධජයපන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ.එම.එම.එන. ජයවරධන023045621

 6117 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රජදව ආරයජය ළමය දරකහල - 

දකනළඹ 08

III  පනතයඩ.ස.දක. බයලසරය004144622

 6118 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

II  පනතයඩ.ව.එසස. වලපටදග020856623

 6118 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයඩ.එම.එන.ස. දසනයයක001956624

 6123 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

II  පනතයඑම.ඒ.ප. ජයසමන024560625

 6126 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයඒ.එල.එම. නයයසස008155626

 6130 

නව දසළවය සසථයනය රජදව ආරයජය 

ළමය දරකහල - දකනළඹ 08 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය රජදව 

ආරයය ළමය දරකහදල 

එම.ප.එසස.අය.

ගණරත මහණදක දව.

(047728)

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.දක. වදජවකම036297627

 6130 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

එන.දපළමසර දව. (028524)

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

II  පනතයඒ.ආර.එසස.එන.එම. 

අතපතත

030124628

 6133 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑම.ජ.ආර. උපලකමයර051935629

 6134 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

I  පනතයඩබ.එල. උපයල003905630

 6135 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයජ.ව.එසස. මලලවයරචච019990631

 6138 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සළ අපනයන දභකග පවරධන 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.එසස. චනදය කමයර005805632

 6149 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයප.ආර.එම. ජයදසළකර017376633

 6150 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.අය.එම. වරදකකන002096634

 6154 

 දවනසක දනනමහත

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 01

I  පනතයදක.ජ. අජනතය කමදන012732635

 6155 

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතදව 

ප,දක.රණතතග දව.(017002)

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

II  පනතයය.දජ. රයජපකෂ025417636

 6155 

නව දසළවය සසථයනය රජදය කරමයනත 

ශයලයව - දකනදලනනනයව දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩ.එසස.දජ. දපදරරය019149637

 6157 

නව අනපයපතකයය පයරලදමනත 

කටයත අමයතයයතශදය 

ඩ.එම.අය.දමනරසස දව.( 031701)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයජ.එම.ආර. පයතගන021753638

 6157 

නව දසළවය සසථයනය වදදශ රකයය 

පවරධන හය සබසයධන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 01 දලස සතදශකධනය කරන 

ලහදබ.

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන.ඊ. ලයනදග020746639

 6160 

 දවනසක දනනමහත

පරවයස හය ළමයරකෂක දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 01

I  පනතයආර.ඩබ. කරණයරතන017577640

 6163 

නව අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ආර.ධමමකය දව. 

(005135)

 

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පරවයස හය ළමයරකෂක දසළවය 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.ප.බ. සදරකජය022927641

 6163 

නව දසළවය සසථයනය අධකරණ දසළවය 

දකනමෂන සභයව - දකනළඹ 12 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.එච. දහළමනත025072642

 6170 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

II  පනතයඩ.එම.ඩ. දසදනවරතන035502643

 6173 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

අධකරණ දසළවය දකනමෂන සභයව 

- දකනළඹ 12

I  පනතයආර ධමමකය005135644

 6177 

නව දසළවය සසථයනය පරවයස හය 

ළමයරකෂක දසළවය දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.

අධකරණ දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 12

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 01

I  පනතයදක.ඒ.එන.ආර.ට. 

දකනඩකයර

011141645

 6177 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

දක.ප.බ.සදරකජය දව.(022927)

 

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.ඒ.එල.ප. දපදරරය019261646

 6182 

නව දසළවය සසථයනය සමයගම 

දරජසසටයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10 දලස සතදශකධනය කරන 

ලහදබ.

නව අනපයපතකයය කහසසබබව 

පයදෙදශය දලකම 

කයරයයලදය ජ.ආර.ලකමයල 

දව .(004992)

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

II  පනතයය.එම.ප. ජයසතහ047518647

 6182 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

එච.ප.දසකමරතන දව.(035892)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සමපත සතරකෂණ 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයදජ.ඩ. පයතගය032437648

 6191 

සසථයන මයර අවලතග දව

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කඩය අමයතජයතශය - දකනළඹ 07II  පනතයඑසස. සතජකමයර033536649

 6191 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

දක.ඒ.ඩ.ඩබ.පයයනදව. (033762)

 

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වනජව සමපත සතරකෂණ 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.ඒ.ඩ.ඩබ. පයයන033762650

 6191 

නව දසළවය සසථයනය වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල 

දලස සතදශකධනය කරන ලහදබ.

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතජයතශය,-දකනළඹ 07

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

III  පනතයආර.ප.ඒ. ධමමක034480651

 6197 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

දදශය වවදජ අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 08

II  පනතයදක.එල.ඒ.ට.එන. පදමසර002408652

 6198 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඑච.ඒ.එම. පදමණ019725653

 6198 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

කමකර කයරයලය - ඇඹලපටයI  පනතයඩ.ට.එසස.ඩ. වරසරය003964654

 6200 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඩබ.ප.එම. දමනඩසස018916655

 6200 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඊ. මයලන010035656

 6204 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදජ. ආනනද018888657

 6204 

නව දසළවය සසථයනය පරයවදජය 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය පරයවදජය 

දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.ප.පදමණ දව. (039845)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

අධජයපන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර.ජ.ස.එන. රයජපකෂ041049658

 6204 

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතදව 

ඒ.දක.එසස.පදපකය දව.(013069)

 

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

මනමදණ උතර පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - මඩකලපව

III  පනතයඊ දදදවනදන008703659

 6207 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑසස. ඒ. ඩ. දජ. එන. 

සරවරධන

025409660

 6220 

 දවනසක දනනමහත

මහදලරයය මරදන වජයපයර 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

II  පනතයඩබ.ඩ.එම. කරණයරතන041238661

 6225 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

II  පනතයඑච.ව.බ.එසස. හලදදව002610662

 6228 

නව දසළවය සසථයනය නතපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය නතපත 

දදපයරතදමනතදව 

ප.ව.ඒ.ආර.දපයන දව.

(023269)

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය - දකනළඹ 07

II  පනතයඑච.එම.එන.  තරතගන002748663

 6228 

සසථයන මයර අවලතග දව

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

I  පනතයඩබ.ඒ.ජ. දයයන025698664

 6228 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයජ.එල.ජ. වනගරතන004582665

 6235 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඩ ඒ ඩ චතරකය006033666

 6239 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 12

I  පනතයදක.ප.එන. දපදරරය032916667

 6240 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දදශය වවදජ අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 08

III  පනතයබ.ඩබ.ඒ.ආර. 

දසදනවරතන

002193668

 6253 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.එල. අදනකමය002566669

 6254 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 01

I  පනතයඒ.අය. දසනරත යයපය029613670

 6255 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑල.ජ.එච.එම. උදයසර036491671

 6257 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඒ.ඒ. දකනනදදගම011401672

 6258 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහදගනහර

II  පනතයඑම.ප.ඩ.ඩ. පතරණ021780673

 6259 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.එන.ස. දසළරසතහ024803674

 6267 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.දක.එසස. පදපකය013069675

 6268 

නව අනපයපතකයය අධජයපන 

අමයතජයතශදය එන.ඩ.දක.ලයනදග 

දව.(025087)

 

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඑන.ඩ.දක. ලයනදග025087676

 6268 

නව අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව ආර.ජ.ස.එන.

රයජපකෂ දව. (041049)

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

අධජයපන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයදක.ජ.එම.ඩ. රණසතහ042015677

 6268 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයදක.එසස.ප. දපදරරය013994678

 6270 

 දවනසක දනනමහත

දසභඛජ අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඩ.දක. අතජනමයලය060740679

 6271 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

I  පනතයඑසස. රතවතයන015723680

 6288 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

II  පනතයප.දක. රණතතග017002681

 6289 

නව දසළවය සසථයනය රයජජ ආරකෂක 

හය නයගරක සතවරධන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 03 දලස සතදශකධනය කරන 

ලහදබ.

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ආර. සරමල039250682

 6289 

නව අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ය.දජ.රයජපකෂ 

දව (025417)

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.ඒ.එසස. අයරයතගන030545683

 6291 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඊ.ඩබ.ස. පභයත041566684

 6291 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයජ.ආර.එසස. ආබදන023087685

 6293 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

II  පනතයට.ස. වරදකකන020847686

 6294 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයඩ.ට.දක. හතරසතහ017279687

 6295 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයආර.එම. රතනපයල020327688

 6296 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පඩවසසනවර(නහදගනහර)

II  පනතයඑච.එම.ඩබ.දක. දහළරත021783689

 6297 

 දවනසක දනනමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයආර.එම. රපයවත මහණදක003545690

 6299 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයට.එම.ස.දක.ට. දනකනද016821691

 6299 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

තයකෂණ වදජයලය - මහනවරII  පනතයජ.ජ.ඩ.ජ. ජයතලක005036692

 6301 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයප.ඩ. ගණසතහ018550693

 6302 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

I  පනතයප. සබයමත021421694

 6302 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයජ.එල.ට.එම. රතනයයක007419695

 6303 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

II  පනතයදක. සගමයර021472696

 6303 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවනයය දකණ

II  පනතයඑම.දජ. ජමයන022944697

 6305 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය දකණ

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

II  පනතයදජ.ප.එසස. මලනද031480698

 6305 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහසසබබව

II  පනතයදජ.ඩබ. මණරවන004596699

 6306 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අමපයර

II  පනතයඑසස.ඩ.එසස. ශයනත021479700

 6317 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉරකකයමම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

III  පනතයඩ.එම.ප. මහණදක025445701

 6318 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-අමපයර රජදය බජ දගනවපල - අමපයරII  පනතයඒ.ජ.එසස.ආර. අදබවරධන024849702

 6324 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නනදවර

ගර වදජයලය - අඩඩයලචදචනයII  පනතයඒ.එල. උමම සමසනය010812703

 6327 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගර වදජයලය-අඩඩයලචදචනය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නනදවර

II  පනතයව වසනත030825704

 6327 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උහන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහඔය

II  පනතයඑන.ඒ.දජ. මලකයනත003617705

 6329 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයඑම එම බ පදමකයනත017228706

 6332 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයප ජ ඒ වදජරතන019315707

 6334 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අනරයධපර ශකෂණ 

දරකහල-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහදගනහර

I  පනතයඑසස.අය. සසදලජරසස051579708

 6335 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-අනරයධපර

ඉඩම  හය දසසතක දරජසසටයර  

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඑච.එම.ඒ.ය.එල. 

වනනනයයක

018862709

 6338 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම  හය දසසතක දරජසසටයර  

කයරයයලය-අනරයධපර

නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයදජ. ඒ. පදමසල022086710

 6338 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-කබගලල

කයරමක වදහල - කබගලලII  පනතයආර.එසස. දෆනනදසළකය022757711

 6339 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අනරයධපර ශකෂණ 

දරකහල-අනරයධපර

අනතර පළයත නදයකජජ 

කවෂකරම අධ ජකෂ  කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයආර.එම. කසමලතය048762712

 6340 

 දවනසක දනනමහත

අනරයධපර මහදරකහල-අනරයධපර දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයස.එම.ඩ.දක. චනදදසළකර047663713

 6342 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පදවය

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

පදවය

II  පනතයදජ.ඒ.ඩ.එම ජයදකනඩ006718714

 6343 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පදවය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පදවය

II  පනතයය. දයයවත007847715

 6343 

 දවනසක දනනමහත

අනරයධපර මහදරකහල-අනරයධපර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධජම නවරගම පළයත

III  පනතයබ.ස. තරතගය047417716

 6344 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහකරයව

පයදදශය මනනදදකර කයරයයලය 

- අනරයධපර

I  පනතයඩ.එම. සරමයවත028601717

 6346 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයචචයදව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඊ.එම.ස. එදරසතහ006551718

 6350 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

II  පනතයඑන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර. 

සසවරණලතය

021566719

 6350 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - අනරයධපර දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

වරතමයන දසළවය සසථයනය 

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය - නයචචයදව දලස 

සතදශකධනය කරම. නව 

අනපයපතකයය අනරයධපර 

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයට.ජ.ඩ.එසස. කමයර042389720

 6350 

නව අනපයපතකයය නයචචයදව 

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලදය 

එන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර.සසවරණලතය දව.

(021566)

 

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලගසසවහව

II  පනතයඩබ.ඩ. දතනනදකකන025395721

 6355 

නව අනපයපතකයය පලගසසවහව 

පයදෙදශය දලකම කයරයයලදය 

ජ.ඒ.ජ.එච. ගජනයයක දව.(045259)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඑසස.එම වදජදකකන029206722

 6355 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවහව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයජ.ඒ.ජ.එච. ගජනයයක045259723

 6355 

නව දසළවය සසථයනය දගනවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලය - 

අනරයධපර දලස සතදශකධනය කරන 

ලහදබ.

නව අනපයපතකයය 

අනරයධපර දගනවජන 

සතවරධන දසසතක 

කයරයයලදය 

ඩබ.ඩ.දතනනදකකන දව. 

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඑම.ජ.ට. පයදරශන005376724

 6356 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධජම නවරගම පළයත

I  පනතයඩබ.ආර.ඒ.අය. පදමන002481725

 6359 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයදජ. ජ. ඒ. ස. පයතගකය034056726

 6360 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඩබ.එම.එසස. ගණසතහ005543727

 6361 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයදක.බ.එසස. නලනත025751728

 6361 

සසථයන මයර අවලතග දව

කදෂළත  දභකග පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉපදලකගම

I  පනතයඩ.ජ. ගණරතන ගමදග029981729

 6362 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉපදලකගම

කදෂළත  දභකග පරදයෂණ හය 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

III  පනතයට.එසස. දලනකසරය044393730

 6362 

සසථයන මයර අවලතග දව

අනරයධපර ශකෂණ 

දරකහල-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

III  පනතයදක.ඒ.දක. පයදරශන044340731

 6363 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යද හමදය පයදදශය සවල 

පරපයලන අධජකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයදජ.ඒ.එම. ජයසතහ007389732

 6366 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

යද හමදය පයදදශය සවල 

පරපයලන අධජකෂ කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයදජ.එම.එම. බඹරදදණය022624733

 6366 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගනවපල යයනතක අභජයස 

මධජසසථයනය-අනරයධපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඑසස. නවරතන002713734

 6369 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයය.එල. නනදන015331735

 6370 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඩ.එම.එසස.එච. දසයනයයක024945736

 6370 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරකදගනඩ

නදයකජජ කවෂකරම අධජකෂ 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

I  පනතයඑච. ඩබ. එසස. ප. කමයරකය013732737

 6372 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

I  පනතයජ.එල.ජ.එල පයසමර014728738

 6373 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

I  පනතයප.ඩබ.ජ.වය.දක 

පසසදසළවතත

021657739

 6373 

සසථයන මයර අවලතග දව

නදයකජජ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

II  පනතයඑසස.එසස. ජයසරය009248740

 6374 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයකජජ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක ඉඩම පරහරණ සහලසම 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

II  පනතයඑල.ට. තරයණගම002880741

 6380 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

III  පනතයදක.බ.ප අමරසතහ006926742

 6383 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

I  පනතයදක. එම.ආර බණඩයර019833743

 6383 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

දසභඛජ අමයතජයතශය - දකනළඹ 10II  පනතයඑසස.ඒ.දජ. ඥයණතලක008440744

 6397 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බතගරය

II  පනතයඩබ.අය.ඩබ. තදමල033669745

 6397 

නව අනපයපතකයය හලයවත දජජෂසඨ 

දපනලසස අධකයර කයරයයලදය 

එසස.ස.ආර.මතමදල දව.(025956)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

III  පනතයස. එම. ජ. චනදසර034975746

 6397 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කලමදණ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයදක. මයනකවයසගර022459747

 6400 

නව දසළවය සසථයනය මඩකලපව 

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

 

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මඩකලපව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයඒ.ඒ.ඒ. සකක023726748

 6400 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-මඩකලපව

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කලමදණ

II  පනතයඑම. රවචනදන029742749

 6400 

නව අනපයපතකයය කලමදන ඉඩම 

හය දසසතක දරජසසටයර කයරයයලදය 

දක.මයනකවයසගර දව.( 022459)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනනල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයප.ඩ.එසස. මයලන010169750

 6408 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

II  පනතයය.ඒ.එසස.එම. දපදරරය020937751

 6408 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකනළඹ 10

III  පනතයජ.ඒ.ට.දක. දපදරරය034016752

 6408 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

III  පනතයආර.එම.එන. සජවන056065753

 6408 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

II  පනතයඩබ.ජ.දක. වමලසර006093754

 6418 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලදවල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයඑම.ප. මහගලවතත009303755

 6418 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගදලදවල

II  පනතයඑම.ප.ආර.එසස.දක 

දසනවරතන

021165756

 6418 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දඹලල

II  පනතයඩ.එම.එන.ප. දසනයයක031277757

 6418 

සසථයන මයර අවලතග දව

 දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ දරකහල - 

කරණබගල

II  පනතයට.එච. ජයනත දරණකය020454758

 6419 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

 දසසතක මහතවරණ කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඊ.එම.එන.එසස. ඒකනයයක036064759

 6419 

සසථයන මයර අවලතග දව

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

II  පනතයඑච. ඇනජලන041018760

 6419 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වයරයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නකවහරටය

II  පනතයඩබ.එම.ආර. පයදරශන013855761

 6422 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

 දසසතක මහතවරණ කයරයයලය - 

කරණබගල

III  පනතයස.එසස. මලකඩවයව002577762

 6425 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

II  පනතයඩ.එම.එම.දක. දසයනයයක004532763

 6425 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය - බතලදගනඩ

II  පනතයඩ එම ආර එසස දහනයයක004046764

 6427 

සසථයන මයර අවලතග දව

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

II  පනතයඩබ.එම.ආර.එල. 

වදජසනදර

017325765

 6427 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයආර.එන.එන. දසකමරතන048273766

 6429 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයදක.එම.වය.ආර කරපප018179767

 6430 

 දවනසක දනනමහත

දහද වදහල-කරණබගල දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඩබ.ඩ. වමලදසළන055146768

 6431 

 දවනසක දනනමහත

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

I  පනතයඩබ.එම.එම. සමරතතග017792769

 6432 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩබදදයව

II  පනතයඑසස.ආර. ජයදසළකර011333770

 6434 

 දවනසක දනනමහත

ධමමසසසර 

ම.ම.වදජයලය-නයතතනඩය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයරවල

III  පනතයදක ඒ ජ කමදන018311771

 6434 

 දවනසක දනනමහත

 දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-කරණබගල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

නකවහරටය

III  පනතයඑච එම සමදය දලරකෂ 

දහළරත

029751772

 6440 

 දවනසක දනනමහත

 දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ දරකහල - 

කරණබගල

I  පනතයප දක දජ ගණදසළකර009679773

 6441 

සසථයන මයර අවලතග දව

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

 දසසතක මහතවරණ කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඩබ.එම.එම.දක. දහළරත047352774

 6441 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයවය.එම.එසස.එල. 

ගණදසළකර

040520775

 6442 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපනලගහදවල

පධයන දගනඩනහගල  ඉතජදනර 

කයරයයලය (දගනඩනහගල 

දදපයරතදමනතව) - කරණබගල

III  පනතයදජ.එම.ජ.ආර වදජසතහ005562776

 6444 

 දවනසක දනනමහත

පධයන දගනඩනහගල  ඉතජදනර 

කයරයයලය (දගනඩනහගල 

දදපයරතදමනතව)-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපනලගහදවල

II  පනතයදක.එච.ඩ දහළවයවතයරන007630777

 6444 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පඩවසසනවර බටහර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනදබයගදන

II  පනතයඩබ.එම.ට.ට. වනසතහ003418778

 6445 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයට.එච.ජ.ඩ.එන. පයදරශන022505779

 6446 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඒ.එල.ඒ.ඩ.ප අයරයතගන007044780

 6448 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

I  පනතයප.බ වතයරන024769781

 6448 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදනවතත

කරණබගල ශකෂණ දරකහල - 

කරණබගල

I  පනතයආර.ප. බණඩයර මහණදක003473782

 6449 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගදනවතත

II  පනතයදක.ඒ.ප. කහටපටය041062783

 6449 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වයරයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනදබයගදන

II  පනතයඩබ.ඩ.ප.එන. වලබයදගදර017063784

 6450 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නකවහරටය

III  පනතයඒ.ඒ.ප.එසස. දපදරරය014917785

 6453 

 දවනසක දනනමහත

වයඹ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඩ.එම.ඩ ජනකයනත කමයර024114786

 6454 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයසසදපනත

II  පනතයය.ජ.එසස. වකමසතහ060554787

 6455 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයඑම.ඩබ. ජනසල048872788

 6456 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපනලගහදවල

II  පනතයඑම.ව.ජ.ඩබ.දක. බණඩයර022292789

 6458 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කලයයපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය

II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම. අමරසතහ032308790

 6459 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ දරකහල - 

කරණබගල

I  පනතයඑච.එල.දක. දයයලතය019892791

 6461 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

II  පනතයඒ.එන. අලහදකකන040949792

 6461 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඩ.එම. සලවත040556793

 6462 

 දවනසක දනනමහත

Page 161 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයදජ.ඒ.ඩ.ඒ.දජ. දනමසයසස018421794

 6463 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයදක.එම.ප.එච.දක 

සසවරණලතය

029512795

 6464 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ දරකහල - 

කරණබගල

III  පනතයඑච.එම.ආර.එසස. සමරවකම038711796

 6467 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයදක.ඒ.එසස.දක. අමණතඩව041020797

 6467 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

කබගලල

II  පනතයආර.එම.ස.එසස.බ. 

රතනයයක

020372798

 6472 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරණ

II  පනතයඑච.එම.එසස.ස. කමයර026207799

 6480 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩබදදයව

පයදදශය මනනදදකර කයරයයලය 

- පනනල

I  පනතයඩබ.එම.එසස.දක. 

ධරමවරධන

043321800

 6485 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයඑච.ඒ.දක. අලවසස007264801

 6488 

සසථයන මයර අවලතග දව

අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඩබ.ප.දක. දපරදකනටව020092802

 6488 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක උදභද උදජයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයදක.දක.එසස. ඉනදනයත034688803

 6490 

 දවනසක දනනමහත

අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඉදසඩ .ඉදසඩ. ෆයස021256804

 6492 

 දවනසක දනනමහත

මහ දරකහල-මහනවර මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඩ.එම. ලලයවත057576805

 6496 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනවල

II  පනතයආර.එම.ඒ.ප.දක. රණසතහ020700806

 6497 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ දරකහල-මහනවර උදජයන දභකග පරදයෂණ  හය 

සතවරධන ආයතනය - 

ගනදනකරව

II  පනතයඩබ.එම.ස. වරදකකන053598807

 6498 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක උදභද උදජයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයප.එසස.ප. කරණයරතන041089808

 6501 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදලදතනට

I  පනතයඑසස.එම.එසස. සමරසතහ008915809

 6502 

 දවනසක දනනමහත

මහ දරකහල-මහනවර පහලබට සතරකෂණ කවෂකරම 

කයරයයලය - ගනදනකරව

I  පනතයඑසස.එම. කරණයරතන057474810

 6506 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-මනදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනදප

III  පනතයඒ.ඩබ.ව. ශයමන012033811

 6513 

 දවනසක දනනමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

I  පනතයඑසස.ප.දක. දබකගහලනද019565812

 6517 

 දවනසක දනනමහත

මහ දරකහල-මහනවර කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයප.දක. මගසසදදනය054350813

 6523 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

ශවජ දෂජ මධජසසථයනය - 

ගනදනකරව

I  පනතයඩ.එම. චලවත035098814

 6527 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයස.ඩබ.ප.දක. වදජවරධන007043815

 6529 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඩ.ය. සහබනද034601816

 6529 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනළව - ගමදපනල

II  පනතයඑන.ආර. පදමලතය034706817

 6533 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹගමව දකකරදළළ

III  පනතයඩබ.ජ.එන.එසස. රපසතහ056653818

 6533 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-කණඩසයදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

I  පනතයඑච.එම. චනදය ජයමහණදක018026819

 6536 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ දරකහල-මහනවර පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයආර.බ. සමරදකකන056289820

 6537 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනළව - ගමදපනල

II  පනතයඩ.එන. මතකමයරණ006420821

 6540 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

II  පනතයඩ.එම. චනදපයල007104822

 6540 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහ දරකහල-මහනවර කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඑම.ඒ.අය. මදගමව054467823

 6544 

 දවනසක දනනමහත

දපරයදදණය ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය-දපරයදදණය

අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II  පනතයඑච.එම.ඩ. රතනයතලක016422824

 6547 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දපරයදදණය ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය - දපරයදදණය

II  පනතයආර.එම.ඒ.දක. රනදදණය027172825

 6547 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මහනවර

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඒ.එම.දජ. අතතනයයක020946826

 6551 

 දවනසක දනනමහත

මධජම කළයප කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයඑල.දක. ඇලකයක026824827

 6552 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය-දපනලදගනලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

II  පනතයදක.ස.බ.එම. බසසනයයක035394828

 6556 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඑසස.එන. සමරදකකන027472829

 6557 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහනවර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛජ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයදක. සදවදන051448830

 6557 

සසථයන මයර අවලතග දව

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

I  පනතයප.ජ. මයලය004543831

 6561 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-කණඩසයදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහදදමබර

I  පනතයඑම.එම.ජ. යදසකමහණදක016833832

 6563 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

වයරමයරග අධජකෂ කයරයයලය - 

කණඩසයදල

II  පනතයදක.ය.ආර.එසස. දපළමරතන020433833

 6563 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 170 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කරමයනත ශයලය පරකෂක 

ඉතජදනර කයරයයලය-මහනවර

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඒ.එම.ජ. අධකයර022999834

 6565 

 දවනසක දනනමහත

පධයන දගනඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය(මහනවර 1)-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයදක.ඒ.ආර රප සයමවත020239835

 6566 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ජයතක උදභද උදජයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයඩ. එල. ස. දරකහන002800836

 6573 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක උදභද උදජයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කවෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

I  පනතයස. වකමසතහ039872837

 6573 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ පයද ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හහටන

I  පනතයඑසස වමලයදරශන030802838

 6594 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදජයලය-නවරඑළය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයප. අදබදසළකර025959839

 6596 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

කයරමක වදජයලය - නවරඑළයII  පනතයප.එසස. චයලන035016840

 6596 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III  පනතයආර.එම.ට. දනරතජලය049591841

 6598 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගල

III  පනතයඑච.එම.ට.ප. කරණයසනදර055499842

 6598 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනතමදල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයදක.ජ.දජ. රයජපකෂ013312843

 6601 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථයනය-සතයඑළය

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයබ.ජ.ආර. බණඩයර011727844

 6603 

 දවනසක දනනමහත

නවරඑළය මහදරකහල-නවරඑළය දසසතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඊ.එම.ප.ඩබ.එන.දක. 

ඒකනයයක

041745845

 6604 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

නවරඑළය මහදරකහල - 

නවරඑළය

II  පනතයවය.එම.ඒ. යයපය බණඩයර022454846

 6605 

සසථයන මයර අවලතග දව

නවරඑළය මහදරකහල-නවරඑළය දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩබ.එල.එම.ට. සරදසළන047473847

 6605 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 37) 

- තලවයකහදල - නවරඑළය

II  පනතයබ.ඩ.අය. තලතගන024915848

 6607 

නව දසළවය සසථයනය කමකර වනශසචය 

සභයව - තලවකහදල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

 

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 37) 

- තලවයකහදල-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හහටන

II  පනතයඑසස. කෂසණදවන025161849

 6607 

වරතමයන දසළවය සසථයනය කමකර 

වනශසචය සභයව - තලවකහදල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයආර.ඒ.ස වතශවත026833850

 6608 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

ශ ලතකය ජයතක දරකහල - දකනළඹ 

10

I  පනතයආර.එම.එන.දක. 

රතනයයක

027181851

 6608 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනඟඟ දකකරදළළ

I  පනතයස. දහළවයගමදග021627852

 6611 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තයකෂණ වදජයලය-කරණබගල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඊ.එම.එසස.දක.දක. 

ඒකනයයක

031979853

 6613 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතදතනට

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතදලI  පනතයඩබ.ජ.එසස.එසස වදලදගනඩ016147854

 6614 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

I  පනතයඑම.ජ. දකනසසතය031300855

 6614 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලගගල - පලදලගම

II  පනතයදජ.එම.ප ජයසරය018562856

 6617 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලදලගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලගමව

II  පනතයඊ.ජ.දජ.ප ආරයරතන020986857

 6617 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 175 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතදලIII  පනතයඅය.ජ.ඩ.අය.ආර. ඩයසස045688858

 6618 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - රතදතනට දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දඹලල

II  පනතයඑච.එම.ය.බ. දලනව047193859

 6618 

නව අනපයපතකයය මයතදල දසසතක 

දලකම කයරයයලදය 

එච.එම.ජ.නයනය කමයර දව.(024650)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගදලදවල

II  පනතයය.ජ. කමලයවත010723860

 6620 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලල

II  පනතයඒ.අය. වදජසරය024927861

 6620 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතදතනට

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයදක.ප. දසයනයයක009962862

 6624 

නව අනපයපතකයය පලදලදපනල 

පයදෙදහය දලකම කයරයයලදය 

අය.ජ.ඩ.අය.ආර.

ඩයසස දව.(045688)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

I  පනතයඑච.එම.ජ. නයනය කමයර024650863

 6624 

නව දසළවය සසථයනය දසස: කමකර 

කයරයයලය - මයතදල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලල

I  පනතයඑම.ට සසවරණලතය017621864

 6625 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයඋල

I  පනතයඑච.එම.එසස. උඩගම028220865

 6625 

සසථයන මයර අවලතග දව

අපනයන කවෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථයනය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

II  පනතයඊ.එම.ට. නගපටය023067866

 6629 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනඟඟ දකකරදළළ

III  පනතයආර.ප.ජ.දක. නවරතන003096867

 6630 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකකරදළළ

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

මයතදල

III  පනතයඑන.දක. ධරමරතන038550868

 6630 

 දවනසක දනනමහත

වයඹ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

පධයන දගනඩනහගල  ඉතජදනර 

කයරයයලය (දගනඩනහගල 

දදපයරතදමනතව) - කරණබගල

II  පනතයඩබලව. එම. ප. එන. 

අදබරතන

004647869

 6631 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ වදජයලය-කරණබගල වයඹ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයදක.එච.එම.ඒ.ජ.අය.දක 

අඑතදගදර

004811870

 6631 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකකරදළළ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතදල

III  පනතයඩබ ජ ඒ ස දක ආරයරතන024192871

 6632 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනඟඟ දකකරදළළ

II  පනතයස.එච.අය. මනවවරය032138872

 6632 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනඟඟ දකකරදළළ

II  පනතයදක.එල.එන.ප. දපදරරය025920873

 6633 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකකරදළළ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතදල

II  පනතයඩබ. එම. එම. ඩ. අභයරතන030457874

 6633 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතදලII  පනතයප.ජ.ඩබ. ගලහටයයව012206875

 6638 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යටවතත

I  පනතයඩබ.එම.අය.එසස.ස. බයලසරය005522876

 6641 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බබල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගල

II  පනතයඩ.එම.ආර.ඩ. දසයනයයක018232877

 6648 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 05) 

- බදලල

II  පනතයඑම.එසස. මහදගමදගනඩ011801878

 6656 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 05)

-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දසනරණයදතනට

III  පනතයආර.ව.ස.ප. ගණදසළකර030599879

 6657 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධජසසථයනය - 

කහදගනලල-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයලඇල

I  පනතයආර. එම. කරබණඩය021694880

 6659 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

දජජෂසඨ නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයආර එම චනදයවත025532881

 6660 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධජසසථයනය - 

කහදගනලල-බණඩයරදවල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

I  පනතයඑල.එල.ඩ.දජ. ධරසතහ018601882

 6663 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය - තකණයමලය

II  පනතයඒ. සදරන009651883

 6664 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

II  පනතයදක තමරයදචලදදව030707884

 6664 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බදලල

II  පනතයඑසස.ඩ. දහනනයයක011177885

 6666 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඒ .එම. මදදමදග034384886

 6667 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑල.ප.එසස.අය. දමලනකය003213887

 6670 

 දවනසක දනනමහත

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඩබ.එන ආරයරතන014552888

 6672 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලමඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඌව පරණගම

II  පනතයඩ.එම.අය.ප. බණඩයර014083889

 6676 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධජසසථයනය - 

කහදගනලල-බණඩයරදවල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

III  පනතයඑම. එසස. දක. බණඩයර035452890

 6680 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

ශ ලතකය ගවන හමදය කඳවර - 

දයතලයව

III  පනතයදක.දක.ආර. සජවන006541891

 6682 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලමඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඌව පරණගම

II  පනතයආර.එම. රතනයයක036605892

 6690 

 දවනසක දනනමහත

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

කවෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධජසසථයනය - 

කහදගනලල - බණඩයරදවල

II  පනතයදක.දක.ජ. නනදන008523893

 6691 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මලතව දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මලතව

II  පනතයඒ. අරඩදසලවම021179894

 6692 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මලතව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මලතව

I  පනතයස. සවපයලන030289895

 6692 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පචචදලයපලදලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතනමයරචච

III  පනතයඑම. මදහළසසවර017557896

 6693 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හපතදල

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලයව

II  පනතයඑම.ජ.ඒ. මලදදණය026325897

 6694 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හපතදල

III  පනතයප.එම.ව.දජ. මහණදක035216898

 6694 

සසථයන මයර අවලතග දව

බ/බණඩයරදවල 

ම.ම.වදජයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හපතදල

I  පනතයට.ඩ.දක.ප. ගණදසළකර049274899

 6696 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර 

කයරයයලය-මනනයරම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනනයරම

II  පනතයදජ.ඹ.ඩ. පනයනද009694900

 6703 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනනයරම

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

මනනයරම

II  පනතයආර. අමජයඩ033214901

 6703 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසසර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගල

II  පනතයඒ.ප සරයආරචච030945902

 6704 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පසසසර

II  පනතයඩ.එම.එච. දසයනයයක033741903

 6704 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලල

I  පනතයඒ.බ.දජ. අසනත010395904

 6706 

 දවනසක දනනමහත

Page 185 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලලවයය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දමනනරයගල

I  පනතයඒ.එම. රයණලතය013703905

 6706 

 දවනසක දනනමහත

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඩබ.එච. චනදකය031226906

 6710 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

කයරමක වදහල - දමනනරයගලII  පනතයඒ.එම.එම.ස. මදනකහර006723907

 6711 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-දමනනරයගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

දමනනරයගල

III  පනතයඑසස.දක.ට. පෂසප කමයර032140908

 6713 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඑච.ජ. මයලන016046909

 6716 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දමනනරයගල

II  පනතයඊ.එච. කසමලතය007940910

 6717 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දමනනරයගල

I  පනතයආර.එම. ලලයවත032618911

 6717 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - දමනනරයගල

II  පනතයඊ.ඩබ.ආර. රයජපකෂ020158912

 6719 

සසථයන මයර අවලතග දව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-දමනනරයගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමනනරයගල

III  පනතයප.ඒ.ඒ.ස. අමරසතහ055774913

 6719 

නව අනපයපතකයය දමනණරයගල 

පයදෙදශය දලකම කයරයයලදය 

දක.ප.රපය චනදකය දව.(005298)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මඩලල

I  පනතයදක.ජ. රපය චනදකය005298914

 6723 

නව දසළවය සසථයනය රබර සතවරධන 

පයදදශය කයරයයලය - දමනනරයගල 

දලස සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය 

දමනණරයගල රබර සතවරධන 

පයදෙදශය කයරයයලදය 

ප.ඒ.ඒ.ස.අමරසතහ දව.

(055774)

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මඩලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමනනරයගල

II  පනතයඑන.බ.එන ද සලවය027912915

 6723 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-යයපනය

යයපනය ශකෂණ දරකහල - 

යයපනය

II  පනතයඒ. බයසසකරන022050916

 6728 

සසථයන මයර අවලතග දව

යයපනය ශකෂණ දරකහල-යයපනය දසසතක කමකර කයරයයලය - 

යයපනය

II  පනතයඒ.එසස.දජ. නරමලන041596917

 6728 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසවනගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බබල

II  පනතයඑච.ආර.එම.එසස. ආරයරතන004367918

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බබල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - දමනනරයගල

II  පනතයඩ.එම.අය.ඩ. දසදනවරතන015177919

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලලවයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තණමලවල

I  පනතයඑච ඩබ දක රතජන017777920

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බතතල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලලවයය

I  පනතයඑම.ඩ.දක. දකදහලවතත025189921

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දසවනගල

III  පනතයට.ඩ.ට පයදරශන054082922

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බතතල

III  පනතයඑච.එම.ප. සඳදරඛය055612923

 6729 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 189 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයඑසස. දයකගරයජය017894924

 6735 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයඑල.දක.එසස රතනයයක002969925

 6736 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයව. ශසදරකජය021420926

 6736 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

I  පනතයට ශයනතන019634927

 6737 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

III  පනතයජ. ගණයලන027532928

 6737 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය (දව 

නහගම සතවරධන අතශය) - වවනයය 

දකණ

II  පනතයආර. මදරබන033323929

 6741 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබලඅතත

හ/වරකහටය රයජපකෂ 

ම.ම.වදජයලය - වරකහටය

I  පනතයදක.දක.බ.ජ. වදජදසළකර014699930

 6744 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

III  පනතයදක.එච.ආර. නදරකෂකය032772931

 6746 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලටයන

II  පනතයට.ඒ.එසස. දලඛය017737932

 6748 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලටයන

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත අමයතජයතශය 

- දකනළඹ 03

III  පනතයට.ස.දජ. දහනයයක045033933

 6748 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පවල දසභඛජ 

කයරයයතශය-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පසසදගනඩ

II  පනතයබ.එම.ඩබ.ඩ. චනදයනනද040408934

 6750 

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතදව 

එම.ඒ.කරතසතහ දව.(011856)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසදගනඩ

පවල දසභඛජ කයරයයතශය - 

දකනළඹ 10

III  පනතයදක.ට.ආර.බ කමයර047184935

 6750 

නව දසළවය සසථයනය කවෂකරම 

අමයතජයතශය - බතතරමලල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයවය.එම.ස. දසළනයනයයක 

දහළරත

030522936

 6754 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑම. දමහනයදන022239937

 6759 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

මයතර මහ දරකහල - මයතරII  පනතයබ.එම.දජ. කමයර024979938

 6760 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගයලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයදක.ප.එසස. තමරය027793939

 6760 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයබ. එල. ඒ. ඩබ. ජවනතකය041777940

 6760 

සසථයන මයර අවලතග දව

මයතර මහ දරකහල-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

II  පනතයදක.එෆස. අදබවකම050423941

 6760 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමණයකරණ පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඩබ.ඒ.ට. නලනත030680942

 6761 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

I  පනතයඒ.එච.ට.එසස. කලජයණ032614943

 6761 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනමදනය බටහර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනමදනය පතත (අදරය පතත)

II  පනතයදක දතයවනයයගම003287944

 6764 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනමදනය පතත 

(අදරය පතත)

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනමදනය බටහර

II  පනතයට. මදයයපරණම010409945

 6764 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 22)

-මඩකලපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයඑම. හරහරන020226946

 6765 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර කයරමක වදහල - මයතරII  පනතයඊ.එල.ඒ.ඩ. තරතගන002640947

 6766 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදවනවර

වවදජ තයකෂණ හය සහපයම 

අතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඑච ජ අනෂය034127948

 6766 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-  දදබරවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගමදවදහර

II  පනතයප කරණයරතන025321949

 6769 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-  දදබරවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

I  පනතයජ.එම.ප.ස. දසයනයයක021296950

 6770 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනද පහලවහලල

මයතර මහ දරකහල - මයතරII  පනතයඑල.ඩබ.දක. බණඩයර033747951

 6771 

සසථයන මයර අවලතග දව

මයතර මහ දරකහල-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනද පහලවහලල

II  පනතයබ.ප.ප. ද සලවය061216952

 6771 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයලමබඩ

II  පනතයඑසස.එච.එසස. සහදය023215953

 6772 

නව අනපයපතකයය මයතර දගනවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලදය 

ආර.රයජපකෂ දව.  (017679)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතජයතශය

II  පනතයය.ජ. සසවරණලතය024773954

 6772 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක ජනදලඛන හය සතඛජය 

දලඛන කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයඑල. නයනයයකකයර035406955

 6772 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයආර.එච.එම.එසස.එසස. 

රතනයයක

005123956

 6773 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයදක දසලවදදරය030958957

 6773 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පටබහදදර

II  පනතයඩබ සරදසළන016380958

 6774 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනටදපනල

II  පනතයඩබ. නනදයවත016980959

 6774 

නව අනපයපතකයය දකනටදපනල 

පයදෙදශය දලකම කයරයයලදය 

ආර.එල.යයපය දව.(053181)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනටදපනල

II  පනතයඑන.එසස කලතසරය011125960

 6775 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

නවරඑළය මහදරකහල - 

නවරඑළය

I  පනතයදක.එන.ඩ. ජයසනදර021190961

 6776 

සසථයන මයර අවලතග දව

නවරඑළය මහදරකහල-නවරඑළය දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩ.එසස.එම. වරසතහ042193962

 6776 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයඑසස. දසළනයරතන047477963

 6777 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර මයතර මහ දරකහල - මයතරII  පනතයප.ප. බනදල009441964

 6780 

සසථයන මයර අවලතග දව

මයතර මහ දරකහල-මයතර දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයඒ.එල. චනදලතය044416965

 6780 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

මයතර මහ දරකහල - මයතරII  පනතයඩබ.දක.ප. පයයදර034483966

 6781 

සසථයන මයර අවලතග දව

මයතර මහ දරකහල-මයතර ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයඑම.ප. මනමදපර042125967

 6781 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනද පහලවහලල

I  පනතයඑසස.ඩබ. චනදයන015103968

 6782 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයදක.දක.ඩබ. කලදහළ011020969

 6784 

 දවනසක දනනමහත නව අනපයපතකයය මයතර 

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලදය 

එසස.එච.එසස.සහදය දව.

(023215)

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයලමබඩ

II  පනතයආර. රයජපකෂ017679970

 6784 

නව දසළවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක 

දරජසසටයර කයරයයලය - මයතර දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර මයතර මහ දරකහල - මයතරI  පනතයඑච.ය. ජයලතය020001971

 6785 

සසථයන මයර අවලතග දව

මයතර මහ දරකහල-මයතර ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයඑල.එම.ය. යසනත040522972

 6785 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයඒ.අය.ට. පනයනද044669973

 6785 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

වදදශ කටයත අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයඑච.එම.දක.එසස. දහළරත003691974

 6787 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

සමපකයර දසළවක දකනමෂන 

සභයව - දකනළඹ 03

II  පනතයඑන.ඊ.එච. ජයසරය006707975

 6787 

සසථයන මයර අවලතග දව

සමපකයර දසළවක දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතදකනටව

III  පනතයඅය.එම.එසස.දජ. ඉලතදකකන010735976

 6787 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දතදකනටව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

I  පනතයබ එල බ දපදරරය013249977

 6787 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-දවනනපපව සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නයතතනඩය

II  පනතයආර. ස. ස. බ. පනයනද022828978

 6789 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මගමව

දසය දරකහල - කඳයනII  පනතයඩබලව.ආර. දෆනනදසළකය025260979

 6789 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයප .ඩ.එෆස. කයනත025571980

 6790 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයජ.ජ. යසවත036466981

 6791 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරවලගසසවහ ව

II  පනතයට.ආර. තවචදචලව031767982

 6792 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II  පනතයආර.එම.එසස.එසස. රතනයයක027162983

 6793 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයඑම. අය. එෆස. හමයරය003670984

 6796 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඑල.බ.එසස. දදව034327985

 6796 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවගතදතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආනමඩව

III  පනතයඑම.එසස. වදජසතහ006448986

 6797 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවගතදතගම

I  පනතයඒ.එච.එම ජයතලක018525987

 6797 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයඒ.එච.එම.ප.එසස. අදබරතන003108988

 6798 

 දවනසක දනනමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-පතතලම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පතතලම

II  පනතයබ.එම. බණඩයර මහණදක023639989

 6799 

 දවනසක දනනමහත

කමකර කයරයයලය-දවනනපපව පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

II  පනතයදජ.ස. ජයමයල015244990

 6801 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

කමකර කයරයයලය - දවනනපපවII  පනතයඑච.එම.ආර උෂයන022126991

 6801 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

කලයප වයරමයරග අධජකෂ 

කයරයයලය - පතතලම

II  පනතයබ. එල. ස. ජවනත008666992

 6802 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

I  පනතයදක.ඩ. චනදදසළකර018370993

 6807 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතදකනටව

I  පනතයඒම.ට.ප.ප පරසස005846994

 6809 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දතදකනටව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

II  පනතයඒ.එම.එල.දක. අධකයර019422995

 6809 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර කයරයයලය-පතතලම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වනයතවලලව

II  පනතයදජ.ඒ.එසස.ස. කමයර025811996

 6812 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

කමකර කයරයයලය - පතතලමIII  පනතයඑම.එම.ස.එසස. වරරතන033099997

 6812 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඒ.එම. මහජරය056212998

 6815 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28) 

- හලයවත

II  පනතයජ.ඩ.එන.ඩබ කමයර027347999

 6816 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28)

-හලයවත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II  පනතයඑල.ඒ.එන.එසස. වදජසතහ0303001,000

 6816 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

III  පනතයස. චනදකය0242281,001

 6819 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

I  පනතයදක.එම.එච.එසස. කමදන0258971,002

 6820 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

III  පනතයඑල.ප.දක. වසනත0262311,003

 6821 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

I  පනතයප. අදබදර0181191,004

 6822 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - හමබනදතනට

II  පනතයදජ.එම.එසස. ජයදසළකර0341561,005

 6822 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරවලගසසවහ ව

III  පනතයදජ එසස බණඩයරනයයක0138391,006

 6823 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28)

-හලයවත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

III  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. ගරසතහ0275291,007

 6824 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඑන. දබනසයර0313031,008

 6826 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක ධවර කයරයයලය-පතතලම දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයඑම.ඒ.ප.දජ. කමයර0392571,009

 6826 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-පතතලම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පතතලම

I  පනතයඒ එච එම බනඩයරමහණදක0126361,010

 6827 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පතතලම

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඑසස.ය. චනදකය0539901,011

 6827 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉඹලදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකමයගම

II  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස.එසස. 

බණඩයර මහණදක

0035781,012

 6832 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකමයගම

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයඑම. ජ. වහලකල0306041,013

 6832 

සසථයන මයර අවලතග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉඹලදප

III  පනතයදක.ප.එන.ආර. දමයනත0385671,014

 6832 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

II  පනතයඩබ.දක.එසස.එල. 

වකමරතන

0019851,015

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගනඩ

ර/සවල ම.ම.වදජයලය - රතනපරII  පනතයඑන.ජ.එම. පයතගකය0103131,016

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ව. දලරකෂ0259431,017

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඩ. රවන පතරණ0259441,018

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව

ර/සවල ම.ම.වදජයලය-රතනපර දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑච.එසස. ලතකයනයථ0287151,019

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගනඩ

I  පනතයඑන.ට. දවලයරතන0318161,020

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඩ.ප එළසබත0477631,021

 6833 

සසථයන මයර අවලතග දව

රතනපර මහදරකහල-රතනපර සබරගමව කළයප කමකර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඩ එච එසස පතමසර0085361,022

 6834 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවතගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලවයන

III  පනතයඑසස.එච. අතල0131771,023

 6835 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවතගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලවයන

II  පනතයට.ප.ඒ.එම. පයදසළන0136551,024

 6836 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවතගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලවයන

II  පනතයඑච.ඒ.ස. දපදරරය0157431,025

 6837 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-රතනපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයදක.ජ.ඩ.එසස ධරමදයස0042391,026

 6839 

 දවනසක දනනමහත

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

බණඩයරදවල

III  පනතයඒ.දජ.එම.එන. දදශපය0458431,027

 6839 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉඹලදප

I  පනතයප.ජ. කසමලතය0133551,028

 6840 

 දවනසක දනනමහත

රතනපර මහදරකහල-රතනපර දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයආර.ඒ.එසස. රණවක0489701,029

 6844 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-රතනපර

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයබ.ඩ.එසස. ගණතලක0192401,030

 6846 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඅය.දක.එම.ප. ඊරයගම0233821,031

 6846 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඑම.එම.එම. පයසල 

මහණදක

0097221,032

 6852 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරඇලල

ර/සමන බයලකය වදජයලය - 

රතනපර

III  පනතයඑම.ඩ. නනදන0091631,033

 6853 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රතනපර මහදරකහල-රතනපර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයජ.එච.එන.ඩ. ගරනයදන0405741,034

 6857 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක  දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයජ.ඒ.එසස. පයතගන0031801,035

 6861 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයට.එල.ජ. ගණදසළකර0147931,036

 6864 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉඹලදප

I  පනතයඑන.එම. රයජපකෂ0133201,037

 6865 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

කලයප  නදයකජජ වන සතරකෂණ 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඩ.ඒ.එන.එල. දනසතහ0214881,038

 6869 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප  නදයකජජ වන සතරකෂණ 

කයරයයලය-රතනපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයදක.ඒ.එසස.එම. කඩවත0384631,039

 6869 

සසථයන මයර අවලතග දව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයආර.ආර. වකම0194571,040

 6871 

 දවනසක දනනමහත

රතනපර මහදරකහල-රතනපර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයඑච.ඩබ. චනදදයස0404071,041

 6878 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

රතනපර මහදරකහල - රතනපරII  පනතයඒ.ප.ආර. සසරනයථ0285561,042

 6879 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රතනපර මහදරකහල-රතනපර දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයදක.ඒ.ඩ.ආර. සභයෂණ0404631,043

 6879 

සසථයන මයර අවලතග දව

රතනපර මහදරකහල-රතනපර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයබ.එච.ඩ. නශයනත0404511,044

 6882 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය මනනදදකර 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයදමදප

II  පනතයඑල.ආර. භයරත0074201,045

 6886 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය මනනදදකර කයරයයලය 

- මයදමදප

III  පනතයඩ.එම.එසස.එල. දසයනයයක0122391,046

 6886 

සසථයන මයර අවලතග දව

රතනපර මහදරකහල-රතනපර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑච.එම. චනදකය0404131,047

 6888 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයඩබ.එච.දක.එන. මයලයදප0223541,048

 6902 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවතගල

I  පනතයඩබ.එම.දක. ජයසතහ0230271,049

 6904 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

I  පනතයඒ.ඒ.එන.ඩ.  දප දරරය0122541,050

 6906 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය) - රතනපර

II  පනතයඑම.දක. සඳමයල0096021,051

 6908 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය)-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

III  පනතයදක.ඩ.එන.දක. 

දසදනවරතන

0107391,052

 6908 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

සබරගමව කළයප කමකර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඩබ.ජ.ට.ඩ වරදසළකර0282391,053

 6916 

සසථයන මයර අවලතග දව

සබරගමව කළයප කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඊ.ඩබ.එසස. රයජපකෂ0468251,054

 6916 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගනඩ

සබරගමව පළයත නදයකජජ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑම.එච.ඩබ. චනදයන0311871,055

 6923 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයප.දක.දක.දජ. නනද0164991,056

 6926 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදගනඩ

ර/බලතදගනඩ ම.ම.වදජයලය - 

බලතදගනඩ

II  පනතයදක.ජ.ඩ.එසස.ප. ජයසතහ0073531,057

 6928 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

ර/බලතදගනඩ 

ම.ම.වදජයලය-බලතදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතදගනඩ

II  පනතයජ.ප.ඩ.එම. පතරණ0377211,058

 6928 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.ප.එන.ස. වතයන0074861,059

 6930 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඅය.ජ.ප.ඩ. දයයරතන0456261,060

 6930 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයදක.එල.ස.ප. අමරදසළන0059161,061

 6931 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කබගලල

දසසතක දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය - කබගලල

I  පනතයදක.ජ.බ.දක කටකරනද0277941,062

 6942 

 දවනසක දනනමහත

දසය ගණම කයරයයලය (තහපහල 

දදපයරතදමනතව)-කබගලල

කබගලල මහදරකහල - කබගලලI  පනතයආර.ඩ.ඩ.එසස. රණසතහ0250631,063

 6949 

වරතමයන දසළවය සසථයනය දසය පයලන 

දසළවය සසථයනය,තහපහල 

දදපයරතදමනතව, කබගලල දලස 

සතදශකධනය කරම.

 

කබගලල මහදරකහල-කබගලල දසය ගණම කයරයයලය (තහපහල 

දදපයරතදමනතව) - කබගලල

II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.එම. වකමආරචච0410231,064

 6949 

නව දසළවය සසථයනය දසය පයලන දසළවය 

සසථයනය,තහපහල දදපයරතදමනතව, 

කබගලල දලස සතදශකධනය කරම.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපනල

කයරමක වදහල - කබගලලII  පනතයජ.ආර.ඒ. පතමණ0244051,065

 6950 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

III  පනතයආර.ආර.දජ. ජයනත0386051,066

 6951 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කබගලල

කබගලල මහදරකහල - කබගලලI  පනතයඒ.ව දපමවත0258961,067

 6958 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 42)

-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කබගලල

I  පනතයඑච.ආර. නනදයවත0257771,068

 6960 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කබගලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කබගලල

I  පනතයදක.ජ.දක. ජයරතන0133381,069

 6962 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කබගලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කබගලල

II  පනතයදජ.ඒ.ස.ඩ. කරණයරතන0170501,070

 6962 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහරගම

II  පනතයඩ එම එසස එච 

කරණයතලක

0023541,071

 6963 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - අවසසසයදවලල

II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ඩ. දපදරරය0053621,072

 6963 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

දපභදගලක පවයහන දසළවය 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 05

II  පනතයඩබලව.එල. ගලදගදර0082311,073

 6963 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපභදගලක පවයහන දසළවය 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදහඕවට

III  පනතයදක.ජ.ඩ.ප. ජයරතන0442521,074

 6963 

සසථයන මයර අවලතග දව

කබගලල මහදරකහල-කබගලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කබගලල

II  පනතයඑසස.ට. ආරයවත0416011,075

 6964 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කබගලල මහදරකහල-කබගලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

II  පනතයඑන.ප. ජයලතය0404991,076

 6966 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කබගලල

I  පනතයඊ.එච.ස.එසස ජයසරය0167561,077

 6970 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කබගලල

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

කබගලල

II  පනතයදක.එච.ප. දහළවයවතයරණ0218071,078

 6970 

සසථයන මයර අවලතග දව

කබගලල මහදරකහල-කබගලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයබ.එම.එල.දක. බයලසරය0405251,079

 6973 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපනල

I  පනතයඑච.දක. මයලන වදජලතය0147791,080

 6974 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කබගලල මහදරකහල-කබගලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

II  පනතයඅය.එම.ඩ.සදක. ගණතලක0405601,081

 6974 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයජ. අදබරතන0041681,082

 6979 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපනල

III  පනතයආර.ඒ.එම.එන.එල 

රයජකරනය

0076201,083

 6979 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපනල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කබගලල

II  පනතයඑම.ප.ඒ.දක. මහනදරම0279141,084

 6979 

සසථයන මයර අවලතග දව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයඒ.එම.ප.දක. ජයතලක0157261,085

 6980 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කබගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

II  පනතයට.එම.ප. දක. වබකඹර0039621,086

 6981 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයදගනඩ

කසසතදදව පරම වදහල - 

බදදදගම

II  පනතයඑසස.එම.ස.ජ. සබදසළකර0027081,087

 6985 

සසථයන මයර අවලතග දව

කසසතදදව පරම වදහල-බදදදගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයදගනඩ

II  පනතයදක.එම. රණවර0301681,088

 6985 

සසථයන මයර අවලතග දව

කබගලල මහදරකහල-කබගලල දසසතක අපනයන කවෂකරම 

කයරයයලය - කබගලල

II  පනතයදක.ආර.ආර දමයනත0411861,089

 6988 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

I  පනතයඒ.ප.ඩ. ද සලවය0044651,090

 6989 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

ශ ල ෙතකය කවෂකරම වදජයලය - 

ලබදව

I  පනතයඑසස වදජනයයක0404141,091

 6992 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක අපනයන කවෂකරම 

කයරයයලය-ගයලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

II  පනතයදක.ඩබ.ඒ. නලනත0180101,092

 6993 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

කමකර කයරයයලය - ඇලපටයII  පනතයඩබ.ඒ. දපළමරතන0050381,093

 6994 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

III  පනතයඑච.බ.ජ. ධරමදයස0070351,094

 6997 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයඑන.අය. අමතය0288671,095

 7010 

 දවනසක දනනමහත

ගය/රචමනඩ වදජයලය-ගයලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑච.ඒ.එන. ශජයමල0276081,096

 7013 

 දවනසක දනනමහත

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබකදප - දපකදදල

II  පනතයදක.ජ.එල. පයනත0409661,097

 7013 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල දකණ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයආර.එම.ප. රණසතහ0136061,098

 7020 

 දවනසක දනනමහත

ගය/හකකඩව ශ සමතගල 

ම.ම.වදජයලය-හකකඩව

කමකර කයරයයලය - ඇලපටයIII  පනතයඩබ ඩ අපසරය සමනමල0351021,099

 7021 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

II  පනතයඑසස. සවනතය0464251,100

 7024 

 දවනසක දනනමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතය දක.අය. ගණවරධන0033331,101

 7025 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 04)

-ගයලල

දසසතක ධවර කයරයයලය - ගයලලIII  පනතයඩබ.ඒ.ආර.දක. වදජසතහ0050471,102

 7026 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-ගයලල දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

II  පනතයදක.ජ. බනදවත0224351,103

 7026 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබකදප - දපකදදල

I  පනතයඑල. නයනයයකකයර0294721,104

 7028 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉමදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යකකලමලල

II  පනතයට.ඩබ.එන.ප. මලකයනත0195101,105

 7030 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

I  පනතයඑන.එච. ලයලන0057621,106

 7031 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

ගය/බලපටය දරවත ම.ම.වදජයලය 

- බලපටය

III  පනතයය.ඩබ.ඒ.දක. ද සලවය0164741,107

 7031 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගය/බලපටය දරවත 

ම.ම.වදජයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

III  පනතයය ප අය ඩ දක 

දනළනදදණය

0327751,108

 7031 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

ගයලල දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයඑල.ඩබ.එසස.එම. ධරමසර0433191,109

 7031 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගයලල දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගනඩ

II  පනතයඑම.එන.ආර. මනතතග0465071,110

 7031 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය කරමයනත දසළවය 

මධජසසථයනය-ගයලල

ගය/සවතලනඩසස බයලකය වදජයලය 

- ගයලල

I  පනතයඩ.අය. මණසතහ0131501,111

 7034 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයදගනඩ

I  පනතයඑන.ට.ප.ජ. ලලත0039781,112

 7035 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයයගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

I  පනතයදක.ඒ.එච.ස. ලසනත0057351,113

 7035 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඑම. ඩබ. එසස වජයනනද0149761,114

 7036 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

දකණ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයදක.බ.ආර. ධරමසල0356061,115

 7036 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගකනයපනවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයඒ.එල.ඒ. කරණයලතය0224431,116

 7039 

 දවනසක දනනමහත

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයදගනඩ

II  පනතයඑසස.ඩබලව.ඩබලව. 

සරයආරචච

0412581,117

 7041 

 දවනසක දනනමහත

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකමමන

II  පනතයජ.ව. ඥයණලතය0405591,118

 7042 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-බලපටය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

II  පනතයට.ඒ. ලතය0440531,119

 7043 

 දවනසක දනනමහත

සතඝමතතය බයලකය 

වදජයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබකදප - දපකදදල

III  පනතයඑම.අය. දලරකෂ0344731,120

 7047 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

I  පනතයඒ.ප. දකනළඹදග0252131,121

 7048 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බලපටය

III  පනතයඑම.ඩබ.එන. නලමණ0330391,122

 7048 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

I  පනතයඒ.ප. කරණයවත0124051,123

 7050 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයදක.ඩ.ඩ.ස. වරසතහ0171111,124

 7050 

සසථයන මයර අවලතග දව

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

II  පනතයඑන.එම.ඒ. දපමයවත0422821,125

 7054 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

කරයපටය ශකෂණ දරකහල - 

ගයලල

III  පනතයඑච දක ශමයල0341651,126

 7055 

නව අනපයපතකයය කරයපටය 

ශකෂණ දරකහදල දක.එච.ජ.

කරණයරතන 

දව.(041907)

 

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයජ.එල.ඒ. ජයසර0415791,127

 7055 

නව දසළවය සසථයනය ශ ල ෙතකය 

කවෂකරම වදජයලය - ලබදව දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය ලබදව ශ 

ලතකය කවෂකරම වදජයලදය 

ඩබ.ඩබ.කරණයරතන දව.( 

036300)

Page 232 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

ගර වදජයලය - බලපටයII  පනතයඩ.ස. දබනදතනටදග0183351,128

 7056 

නව අනපයපතකයය ගය/බලපටය 

දරවත මහය වදජයලදය 

එම.ඩබ.ඉනදසල දව.(035934)

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

I  පනතයට.එම.ආර.ජ. ද සලවය0320961,129

 7056 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

III  පනතයඅය. ඩ. එදරසතහ0330141,130

 7057 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(දවනහගම සතවරධන අතශය) - 

දබකදප - දපකදදල

II  පනතයඩබ.එම.ජ. කයනත0332311,131

 7058 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(දවනහගම සතවරධන අතශය)

-දබකදප - දපකදදල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඑච.එම.ඩබ.ඒ.ඒ. ශයනත0347051,132

 7058 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ල ෙතකය කවෂකරම 

වදජයලය-ලබදව

කරයපටය ශකෂණ දරකහල - 

ගයලල

I  පනතයඩබ.ඩබ. කරණයරතන0363001,133

 7059 

නව අනපයපතකයය කරයපටය 

ශකෂණ දරකහදල ජ.එල.ඒ.ජයසර 

දව.(041579)

 

කරයපටය ශකෂණ දරකහල-ගයලල ශ ල ෙතකය කවෂකරම වදජයලය - 

ලබදව

II  පනතයදක.එච.ජ. කරනයරතන0419071,134

 7059 

නව දසළවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක 

දරජසසටයර කයරයයලය - ගයලල දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය ගයලල 

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලදය එච.දක.ශමයල 

දව.(034165)

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑච.ඩබ.ස. සමරවකම0326921,135

 7060 

 දවනසක දනනමහත

ශයනත ඇලවෂයසස 

වදජයලය-ගයලල

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයබ.එම. නයනයයකකයර0324481,136

 7063 

 දවනසක දනනමහත

ගය/ශ දදවයනනද මහය 

වදජයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

II  පනතයඑම. දලයන0449891,137

 7073 

 දවනසක දනනමහත

Page 234 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පවයහන අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 දපනලසස කදෂළත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

II  පනතයඑන.ප. දමනරගලල0020001,138

 7075 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

පවයහන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

10

II  පනතයඑසස. දසදනදහලතය0174211,139

 7075 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස කදෂළත බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉතගරය

I  පනතයඑම. ධරමදසළන0272961,140

 7075 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉතගරය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,141

 7075 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

බදදදගම

I  පනතයඑසස. අදනකජය0060271,142

 7076 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ගවන දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයදක.ට.ප.එසස පනයනද0039721,143

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

I  පනතයඑසස. තලකරතන0060701,144

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

II  පනතයඅය.එසස. දපයන0147411,145

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

සවල ගවන දසළවය අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ ඩ ඉනදයන0186571,146

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතසතහල

වදදශ කටයත අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයඒ.ඩ.එසස. චනදන0311461,147

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතසතහල

II  පනතයඩ. පතරයජ0440211,148

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

I  පනතයඑසස.එම. වදජසරය0492841,149

 7078 

සසථයන මයර අවලතග දව

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමනරටව

II  පනතයස.ආර. ගණදසළකර0020301,150

 7081 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගමපහ නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

පබලයදගනඩ

II  පනතයදජ.ඒ.එන.එන. ජයසරය0050191,151

 7081 

 දවනසක දනනමහත

ශ සමතගල පරම වදජයලය-පයනදර දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

III  පනතයඑසස එන ප වය සසවරණසතහ0061561,152

 7081 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

II  පනතයය.ජ. දවලයරතන0119791,153

 7081 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයඑම.ඒ.එන. පයදරශණ0125311,154

 7081 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-පබලයදගනඩ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල - දකනළඹ 

10

III  පනතයඑන.ට.එම.ආර. ලසනත0190781,155

 7081 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනරටව

ශ සමතගල පරම වදජයලය - 

පයනදර

I  පනතයජ.ඒ.එච පනයනද0213771,156

 7081 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

I  පනතයඑච. ජයනත0495271,157

 7081 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඒච ඒම දරකහණ දසයනයයක0235271,158

 7084 

 දවනසක දනනමහත

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයජ.බ.එසස. දයයරතන0235601,159

 7084 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12

III  පනතයඩබ.ප.එම.එසස.අය. පනයනද0446911,160

 7084 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

පසසදනරට ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය - කළතර

I  පනතයදක.ප. සලවය0228171,161

 7085 

 දවනසක දනනමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඩබ.ඒ.අය.දක. 

දසදන වරතන

0206291,162

 7088 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පසසදනරට ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඒ.දජ.එසස. ද සලවය0289381,163

 7089 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පසසදනරට ජයතක අධජයපන 

වදජයපඨය - කළතර

II  පනතයදජ.එෆස.එසස.ස. දෆනනදසළකය0482091,164

 7089 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

I  පනතයඑච. ඒ. සමනය0032231,165

 7090 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක දසභඛජ 

වදජයයතනය-කළතර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයබ.ඩ.ප. මලකයනත0476891,166

 7091 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක දසභඛජ 

වදජයයතනය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබරවල

II  පනතයඑම.ව.ප.ඩ. ගණදසළකර0437641,167

 7092 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

කළතර මහදරකහල - කළතරI  පනතයප. ආර. එසස. පරසස0043951,168

 7095 

 දවනසක දනනමහත

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතජයතශය,-දකනළඹ 07

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 02

II  පනතයඒ.එම.ඩ.ප. අතපතත0149671,169

 7096 

 දවනසක දනනමහත

තකෂලය ම.ම.වදජයලය-දහනරණ ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පයනදර

II  පනතයප. තනතරදග0336711,170

 7096 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතසතහල

II  පනතයප.එ.එසස. පයතගන0097191,171

 7100 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

I  පනතයස.එසස. ජයලත0141211,172

 7101 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගලවතත

III  පනතයඩ.ට. දදදදවකමයර0450861,173

 7101 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදරලය/පයලනදනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගලවතත

II  පනතයබ.ඒ.ඒ.ඩබ. බයලසරය0041731,174

 7106 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදරලය/පයලනදනවර

II  පනතයඒ.දක.ඩ. දරනකය0204551,175

 7106 

සසථයන මයර අවලතග දව

තකෂලය ම.ම.වදජයලය-දහනරණ දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයට.එන. ඇදලදගනඩ0319471,176

 7107 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කළතර

ජයතක දසභඛජ වදජයයතනය - 

කළතර

II  පනතයඑම.එච. දපදරරය0191281,177

 7108 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක දසභඛජ 

වදජයයතනය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයට.ඩ. සලවය0477761,178

 7108 

සසථයන මයර අවලතග දව

තකෂලය ම.ම.වදජයලය-දහනරණ සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - දහනරණ

I  පනතයඒ.ඩ. කයමන චතය අමරතතග0188511,179

 7110 

 දවනසක දනනමහත

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයදක.එම.අය.එන. රදදගක0437031,180

 7111 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III  පනතයට.එසස.ඒ. පනයනද0365261,181

 7112 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

I  පනතයඑසස.ආර.දක.එම ලයනදග0458621,182

 7112 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

පබලයදගනඩ

I  පනතයආර.එන. ජයවකම0037001,183

 7115 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑල.එල.ඩබ.එසස. දපළමචනද0090371,184

 7115 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයට.දක.එම.ස.එන. 

කමයරසතහ

0271991,185

 7115 

සසථයන මයර අවලතග දව

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-පබලයදගනඩ

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයට.ඒ.ස.දක කමයර0582861,186

 7115 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තයකෂණ වදජයලය-ගයලල ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයදක.එම.ප. වරසතහ0230361,187

 7118 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක අධජයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

රයගම ශකෂණ දරකහල - රයගමII  පනතයඑන.ස.එච. කදර0370731,188

 7120 

 දවනසක දනනමහත

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයය.ස සමරවකම0463711,189

 7120 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය පරයවදජය 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකමයගම

II  පනතයදක.ඩ.එච තලකරතන0111681,190

 7121 

සසථයන මයර අවලතග දව

කවෂකරම වදජයලය 

කරපතච-කරවට

පයදදශය පරයවදජය කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

II  පනතයඑච.ජ.ඩ. දපදරරය0179711,191

 7121 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකමයගම

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

I  පනතයඒ.ඒ පදමය රතනසල0315241,192

 7121 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

කවෂකරම වදජයලය කරපතච - 

කරවට

II  පනතයය.ට.දක. දපදරරය0409251,193

 7121 

සසථයන මයර අවලතග දව

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඩ.ප. නනදන0085571,194

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය (දව 

නහගම සතවරධන අතශය)

-දහකමයගම

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබලව. අජත0232961,195

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බයගම

I  පනතයඑන.දක. ජයසතහ0242441,196

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 246 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

III  පනතයඩ.ඩ.ඒ.එසස ජයරතන0347701,197

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය (දව 

නහගම සතවරධන අතශය) - 

දහකමයගම

I  පනතයජ.එසස. රපසතහ0401171,198

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බයගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනමදප

I  පනතයආර.ඒ.ආර. පදමසල0463561,199

 7124 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගමපහ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑච.ඩබලව. ධමමකය0053131,200

 7126 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගමපහ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

III  පනතයඩබ දක එල පතමන0290921,201

 7129 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

පබලයදගනඩ

II  පනතයඩ.එල.ඩ.ඒ. ගණතලක0333221,202

 7129 

නව අනපයපතකයය වහවල කරමයනත 

අමයතජයතශදය එසස.වදජසරය දව.

(036576)

 

වහවල කරමයනත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 02

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑසස. වදජසරය0365761,203

 7129 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - මහර දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

වහවල කරමයනත අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 02

II  පනතයප.එම.එසස.එල. තදසළරය0412391,204

 7129 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජජ දපනලසසපත 

කයරයයලය-පබලයදගනඩ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල - දකනළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම..ස.ආර.දක. දහළරත0550281,205

 7129 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

I  පනතයආර. දක. එන. එසස. 

රයමනයයක

0042441,206

 7130 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයදක.ඩ.එසස.ආර වදජසතහ0504281,207

 7130 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයආර.ඒ.දක. රණතතග0124301,208

 7132 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

II  පනතයජ.ඒ පයතගන0230691,209

 7133 

 දවනසක දනනමහත

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම ලයදර දරකහල - හහඳලIII  පනතයඑසස ඩබ පෂසපරයණ0342711,210

 7134 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයදක ස එසස කනනතගර0164771,211

 7135 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

III  පනතයඒ ප එසස සමනවර0344521,212

 7135 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වතතල

III  පනතයඒ ඒ ඩ එම දජනට0190451,213

 7136 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වතතල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මගමව

III  පනතයආර.එම.එන.එම රයජපකෂ0334451,214

 7136 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මරගම

II  පනතයප.ට.එල. පතරණ0130741,215

 7137 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ජයඇල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වතතල

I  පනතයඩ.ප.එල. රතජන0227281,216

 7140 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වතතල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ජයඇල

III  පනතයඑසස.ආර. දක.දක. 

දසදනවරතන

0357581,217

 7140 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයප.ඒ.ආර.අය. දපනලපටය0155151,218

 7144 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

I  පනතයදක.ඒ වමලයවත0284571,219

 7144 

සසථයන මයර අවලතග දව

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම නදයකජජ දපනලසසපත කයරයයලය - 

පබලයදගනඩ

II  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ස වසනත0418761,220

 7145 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-මගමව ශ ලතකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

I  පනතයඊ.ඒ. එඩකලයල0358841,221

 7146 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-යකකල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයආර.ඩබ.එසස රඹකවහලල0029361,222

 7147 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයජ. වතදතගම0256061,223

 7147 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

යකකල

III  පනතයඩබලව.ඒ.ජ. පදමකය0533821,224

 7147 

සසථයන මයර අවලතග දව

රයගම ශකෂණ දරකහල-රයගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයදක.ඒ.ජ.ප. දකනදළනනදන0535421,225

 7148 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

I  පනතයඩ.එම.ආර. දසයනයයක0182331,226

 7149 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

ගය/බලපටය දරවත ම.ම.වදජයලය 

- බලපටය

II  පනතයඊ.එන. ද සලවය0192781,227

 7150 

නව අනපයපතකයය ගයලල කලයප 

වයරමයරග අධජකෂ කයරයයලදය 

ප.ව.එසස.දශරන දව.(018063)

 

ගය/බලපටය දරවත 

ම.ම.වදජයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගනඩ

II  පනතයඑම.ඩබ. ඉනදසල0359341,228

 7150 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - බලපටය දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

දබභදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 03

II  පනතයඑල.බ.එසස.එම.එල. 

බණඩයර

0073271,229

 7156 

 දවනසක දනනමහත

වදලබල හය බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයස.එම.එසස.ය. කමයරහයම0078771,230

 7157 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

වදලබල හය බලශකත 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 07

I  පනතයඑල.දක.එන.එන. 

දපදරරරය

0397421,231

 7157 

නව දසළවය සසථයනය දගනවජන 

සතවරධන දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07 දලස සතදශකධනය කරන 

ලහදබ.

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01III  පනතයඕ.එසස.ඩබ කමයරසර0538671,232

 7157 

නව අනපයපතකයය අධජයපන 

අමයතජයතශදය එල.දක.එන.එන.

දපදරරය දව.(039742)

 

පවයහන අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

II  පනතයඒ.එම.ඒ.ජ.ආර. සමරතතග0087411,233

 7159 

සසථයන මයර අවලතග දව

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පවයහන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

10

II  පනතයදජ.එම.ඩබ.දක. ජයකඩ0111271,234

 7159 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.ට.එසස. නදසතක0375501,235

 7159 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයරලදමනත කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

01

II  පනතයඩ.එම.අය. දමනරසස0317011,236

 7160 

නව දසළවය සසථයනය සතසසකවතක හය 

කලය කටයත අමයතජයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

01

අධජයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඊ.එච. ජයලත0414541,237

 7160 

නව අනපයපතකයය දමකටර රථ 

පවයහන දදපයරතදමනතදව 

ජ.එම.ආර.පයතගන දව.(021753)

 

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඒ.දක. මයලන0096261,238

 7161 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සමථ මණඩල දකනමෂන සභයව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ප. දහළවයවසම0354881,239

 7164 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයජ.ආර කලසතහ0484311,240

 7165 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජසතහ මහය වදජයලය-හතවහලල කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඒ දගනතටව0107431,241

 7166 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.ප.එසස.ඩ දපදරරය0107631,242

 7167 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයදක.ඒ. තලකරතන0066141,243

 7168 

 දවනසක දනනමහත නලධයරණයදග නම 

දක.ඒ.තලකලතය දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතයඑසස.එම.එෆස.එල. සරවරධන0222691,244

 7168 

අනපයපතකයයදග නම 

දක.ඒ.තලකලතය දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයආර.ඒ.අය.අය රණසතහ0088111,245

 7169 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයස. මනඩගල0105291,246

 7170 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12

II  පනතයආර කතආරචච0236981,247

 7171 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.දක.ඩබ. උදයයතගන0261381,248

 7172 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකමයගම

රජදය පවවතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

III  පනතයදජ දජ මයපටන0310221,249

 7174 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකමයගම

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.ඒ.එසස. වරදකනන0262991,250

 7176 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එසස.ඩ. වජයවරධන0148671,251

 7177 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

සමපකයර හය අභජනතර දවළඳ 

අමයතජයතශය, - දකනළඹ 02

II  පනතයඑසස.එසස.අය. සතජවන0252391,252

 7178 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑෆස.ප. ලයනදගනඩ0091321,253

 7179 

නව දසළවය සසථයනය වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07 දලස 

සතදශකධනය කරන ලහදබ.

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

I  පනතයඑසස.ඩ. නලනත0278501,254

 7179 

නව අනපයපතකයය රතමලයන 

පයදෙදශය දලකම කයරයයලදය 

එෆස.ප.ලයනදගනඩ දව.(009132)

 

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

II  පනතයප.ඩබ. දසළනක0355431,255

 7179 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.දක.එම.එල.ස.දක. 

දපදරරය

0615141,256

 7180 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

තහපහල දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයදක.ඩ.දක. මතගලකය0328401,257

 7181 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධජයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩ. දසළනයරතන0067461,258

 7182 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඑන.ඩ.එම. පයදරශන0215401,259

 7183 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සහකයර කවෂකරම අධජකෂ 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

III  පනතයජ.ජ.එන.ප. කරණයරතන0261841,260

 7184 

 දවනසක දනනමහත

දසභඛජ අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

I  පනතයආර.ඩ. දදඹකරගම0537261,261

 7185 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

අධකරණ දසළවය දකනමෂන සභයව 

- දකනළඹ 12

II  පනතයදක.එම.ප.ට. පයරතන0563721,262

 7186 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයය.ප.එසස.දක.ඩ ජයතසසස0154071,263

 7187 

 දවනසක දනනමහත

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය)-දකනළඹ 

10

අධජයපන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එසස.එන රතජත0080441,264

 7188 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච0346221,265

 7188 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 12

I  පනතයආර. කදලනදන0133531,266

 7190 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පවයහන අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑන ඒ එම චමර0329011,267

 7191 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පවයහන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

10

III  පනතයඩ.ඒ.ඩබ පයතකර0529211,268

 7191 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයප.එල.ප කසමලතය0182091,269

 7192 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයබ අය කරණයරතන0282571,270

 7192 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

මහදලරයය මරදන වජයපයර 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

II  පනතයදක.ඒ.එච. දලමණ0214921,271

 7193 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

දපනලසස පවයහන දකනටඨයශය - 

දකනළඹ 05

II  පනතයට.ඩ. වතයනදග0065861,272

 7194 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයආර.ඒ. නතය0184001,273

 7195 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.දක.ප. වරතතග0291701,274

 7196 

 දවනසක දනනමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයදක.එසස.අය. චයමරසතහ0069241,275

 7197 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.ප. දසළනයධර0397031,276

 7198 

 දවනසක දනනමහත

මලදලරයයව ශකෂණ 

දරකහල-අතදගනඩ

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගනඩ

II  පනතයඩබ.දක.එසස. පෂසපකමයර0409311,277

 7200 

 දවනසක දනනමහත

කයසල වදදය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

මලදලරයයව ශකෂණ දරකහල - 

අතදගනඩ

III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ. ආරයකසම0446141,278

 7200 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

II  පනතයඑච.එම.ප. කමයරහයම0516111,279

 7201 

 දවනසක දනනමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එම.ඩ. කලසරය0058141,280

 7202 

 දවනසක දනනමහත

Page 264 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

I  පනතයඑන.ඩ. වරසතහ0194471,281

 7202 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඩබලව.අය.එල. ද සලවය0392521,282

 7203 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයට.එම.ව.ජ. දතනනදකකන0336771,283

 7204 

 දවනසක දනනමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

ශ ලතකය ජයතක දරකහල - දකනළඹ 

10

II  පනතයදක . ස වකමදසළකර0291731,284

 7205 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III  පනතයඅය.එල.එසස. පයතග0529551,285

 7205 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 265 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

I  පනතයඊ.දජ.ප. ශයනත0576881,286

 7205 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 33) 

- මහරගම

I  පනතයඑම.ස.එසස. දපදරරය0286281,287

 7207 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සතදවකදජයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයඩ.දක.ඵසස ආටගල0200611,288

 7209 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.ව.ස.දක. කලතතග0441781,289

 7211 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඩ. පයතගන0022461,290

 7212 

 දවනසක දනනමහත

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

I  පනතයඒ.එන. දපදරරය0129261,291

 7213 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 01

II  පනතයජ.ව.ප.ප. වතයන0227231,292

 7213 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

05

II  පනතයප.ඒ.ජ අමරසර0323831,293

 7214 

 දවනසක දනනමහත

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වජවසයය සතවරධන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 10

III  පනතයස. දනතනයරයයන0566921,294

 7214 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

05

II  පනතයඒ.අය. පතචදහළවය0037721,295

 7215 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.ස. ගයයත0106421,296

 7216 

සසථයන මයර අවලතග දව

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

අධජයපන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.දක.ඩ.ආර. ගණරතන0309051,297

 7216 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 02

III  පනතයය.ප සමරදකකන0112571,298

 7217 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සමයජ දසළවය අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.ඩ. දරණකය0342891,299

 7219 

 දවනසක දනනමහත

Page 268 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

අධජයපන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.ස.එන. පනයනද0032991,300

 7220 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධජයපන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

රයජජ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එසස. වජයපයල0262561,301

 7220 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයව.එච. වරදසළන0210531,302

 7222 

 දවනසක දනනමහත

කවෂකරම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.එල.ආර. චයනදන0070461,303

 7223 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කවෂකරම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර.ප.එන. සජවන0166771,304

 7223 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩ.ආර. කමදන0258461,305

 7223 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඑම.දජ. ශයනත0297371,306

 7225 

සසථයන මයර අවලතග දව

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.ජ.එන. දලමණ0354021,307

 7225 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

කයසල වදදය කයනතය දරකහල - 

දකනළඹ 08

I  පනතයප.ඒ.දජ. ලමබණ0233971,308

 7226 

 දවනසක දනනමහත

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන 

අමයතජයතශය-නයවල

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයස. එල. කනනනගර0026211,309

 7228 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන 

අමයතජයතශය - නයවල

III  පනතයඑම.ඩ.එම. චනදලතය0095841,310

 7228 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම දසභඛජ දදපයරතදමනතව 

(වවදජ සහපයම අතශය) - දකනළඹ 

10

II  පනතයඒ.ප. රණසතහ0404181,311

 7229 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක අකෂ දරකහල-දකනළඹ 10 කයසල වදදය කයනතය දරකහල - 

දකනළඹ 08

II  පනතයආර.ස. ඉනදකය0444391,312

 7230 

 දවනසක දනනමහත

කයසල වදදය කයනතය 

දරකහල-දකනළඹ 08

ජයතක අකෂ දරකහල - දකනළඹ 10III  පනතයදක.එම.ස. දරශන0446241,313

 7230 

 දවනසක දනනමහත

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය-දකනළඹ 

05

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑන.ආර. ගජනයයක0492941,314

 7231 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

දකනළඹ 11

I  පනතයආර.ඒ.ඩ.දක.එච. රණතතග0469741,315

 7233 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

II  පනතයඑසස.ඩ. අදබසතහ0029231,316

 7234 

නව දසළවය සසථයනය සතසසකවතක හය 

කලය කටයත අමයතජයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය 

සතසසකයතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශදය 

ට.ට.ඩ.බණඩයර දව.(022330)

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑච.ප.එල.දක. දසයනයයක0174621,317

 7234 

සසථයන මයර අවලතග දව

නහවත පදතච කරදම 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 03

ජයතක සතදවකදජයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

III  පනතයආර.අය. දලරකෂ0313161,318

 7235 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක සතදවකදජයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

නහවත පදතච කරදම අමයතජයතශය 

- දකනළඹ 03

II  පනතයදක.දජ. දපදරරය0339821,319

 7235 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

පරයවදජය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයඩබ.එම.ට. වදජදකකන0175581,320

 7237 

 දවනසක දනනමහත

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12

I  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එෆස. මයලන0186361,321

 7238 

සසථයන මයර අවලතග දව

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

තහපහල දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑසස.ආර. ගණදසළකර0322031,322

 7238 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.එල. පදමන0287031,323

 7239 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

12

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයප.එච.එසස.දක. රණතතග0300781,324

 7240 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

අධකරණ අමයතජයතශය - දකනළඹ 

12

I  පනතයඑම.එම. නහයල0336391,325

 7240 

සසථයන මයර අවලතග දව

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයදජ.එම දලරකෂකය0080701,326

 7241 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

දපනලසස කදෂළත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

I  පනතයදක.ජ. රතජත0271921,327

 7242 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඒ.එසස.එම. ඕවටමලල0194901,328

 7243 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

I  පනතයදක.එච.ස. රදග0230181,329

 7245 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපෂකරමයනත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 10

I  පනතයඩ.එම. ශයයලතය0477441,330

 7246 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑසස.එම.ජ.ජ.බ. උඩතගමව0174881,331

 7248 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයජ.ඩබ.එන.ඩ. පනයනද0224131,332

 7248 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩ.අය.ඩ. ආරයවතශ0122851,333

 7249 

 දවනසක දනනමහත

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඩබ.ආර. දමයනත0178631,334

 7250 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඊ.එසස. කදර0351131,335

 7251 

 දවනසක දනනමහත

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයව එච එන ඩ පනයනද0038201,336

 7252 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑසස.එම.ඩ. සගතදයස0224221,337

 7253 

 දවනසක දනනමහත

දවනහගම සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වජවසයය සතවරධන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.ඩ.එම. දමනදහනටට0433281,338

 7254 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය අමයතජයතශය - 

රයජගරය

III  පනතයදක.ප.ඩබ.ජ. රපසතහ0305031,339

 7257 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 02

III  පනතයඑච. වය. ඩ. දහටටආරචච0303331,340

 7258 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.ජ. සනල0023461,341

 7259 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත අමයතජයතශය 

- දකනළඹ 03

I  පනතයආර.දක.ඒ.ප. දනළමනකය0185211,342

 7261 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයදක.දක.ආර.ප. කමයර0386331,343

 7262 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතජයතශය, - දකනළඹ 07

II  පනතයඩබලව ඩ දක හරනත0379701,344

 7263 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

05

III  පනතයබ දක එසස ඒ කමයර0385551,345

 7264 

 දවනසක දනනමහත

කසසතයයන කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑම. එසස. ප. පනයනද0353411,346

 7266 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

II  පනතයඑච.එසස. ගණරතන0069721,347

 7267 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඊ.එම.එන. ඒකනයයක0219821,348

 7267 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඒ.දක මදනයයක0293421,349

 7269 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඩ.ඒ.බ. දදවපර0193201,350

 7271 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩ එම එල දසයනයයක0295281,351

 7272 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඩ.දක. දලතකය0385541,352

 7273 

නව දසළවය සසථයනය ඉඩම හය ඉඩම 

සතවරධන අමයතජයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශකධනය 

කරන ලහදබ.

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.දක.ආර. මතගලකය0464561,353

 7273 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එල. දහළවයගම0510521,354

 7273 

නව අනපයපතකයය ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතදව 

එම.ඩ.දක.දලතකය දව. (038554)
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයස.එසස. ගලපපතත0053431,355

 7274 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

II  පනතයආර.ආර.ස. සසවරණමයල0177801,356

 7274 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඩ.එම දසනවරතන බණඩය0213981,357

 7275 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

සළ අපනයන දභකග පවරධන 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයජ.ප.බ.ඩ. ගදනදගනඩ0361591,358

 7275 

සසථයන මයර අවලතග දව

සළ අපනයන දභකග පවරධන 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ජ. පයතකර0438491,359

 7275 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ දකනළඹ ශකෂණ 

දරකහල-කළදබකවල

තහපහල දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑච.එසස.ස. කලදදරය0403961,360

 7279 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයආර.ප.එන.ආර.දක. 

රයජපකෂ

0323441,361

 7281 

 දවනසක දනනමහත

දබකමරය ම.ම.වදජයලය-කඩදවල දපනල සතවරධන හය ජනතය වත 

සතවරධන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

10

II  පනතයඩබ.ප.එසස.දක. වකමසතහ0381001,362

 7282 

 දවනසක දනනමහත

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන 

අමයතජයතශය-නයවල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩබ.ඩ.එසස පෂසපමයල0437341,363

 7283 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයස.එන. ජයදගනඩදග0039531,364

 7284 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසළවය අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයට.දක ජයදනතත0252291,365

 7285 

 දවනසක දනනමහත

සමයජ දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයව.ජ.එම.ඩ. වකමසතහ0311551,366

 7285 

 දවනසක දනනමහත

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

II  පනතයජ.ඩ.ආර. දයයරතන0174641,367

 7286 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.ජ.එසස.ස ආරයදයස0209831,368

 7286 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය - දකනළඹ 07

II  පනතයආර. එල. අචනතය0312611,369

 7286 

සසථයන මයර අවලතග දව

රයජජ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතජයතශය-දකනළඹ 07

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑන.එච.එල.එම.ප. 

දරකහණ

0454021,370

 7286 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

වදල සතදදශ හය දතනරතර 

තයකෂණ අමයතජයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඅය ඩ සසලයවත0344631,371

 7287 

 දවනසක දනනමහත

වදල සතදදශ හය දතනරතර 

තයකෂණ අමයතජයතශය-දකනළඹ 

03

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑල.ඒ.එම.එසස. පනයනද0448311,372

 7287 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.දක.එල. බනදල0459811,373

 7289 

 දවනසක දනනමහත

Page 284 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ගවන දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය අමයතජයතශය - 

රයජගරය

II  පනතයදජ.ඩ.එසස. ශයලකය0084361,374

 7290 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.ට.ස. දලහයන0313011,375

 7290 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සවල ගවන දසළවය අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.එල.දජ.ප. දහළරත0379781,376

 7290 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.එන වමලවර0155601,377

 7291 

 දවනසක දනනමහත

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

කඩය සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

III  පනතයඩබ.ජ.එච.ඊ.එච. සලවය0355291,378

 7292 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑම.එම.වය.දක. ගණරතන0406201,379

 7292 

සසථයන මයර අවලතග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩබලව.එසස.ඩ. පනයනද0052711,380

 7293 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස කදෂළත බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස. කරකලසරය0159541,381

 7294 

 දවනසක දනනමහත

සවල ගවන දසළවය 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය අමයතජයතශය - 

රයජගරය

III  පනතයඩ.එසස.එම. අදබනයයක0354561,382

 7295 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සවල ගවන දසළවය අමයතජයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑල.ප.ඒ.එසස. ජයවරධන0432731,383

 7295 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතජයතශය-රයජගරය

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.වය. රනදකය0517351,384

 7295 

සසථයන මයර අවලතග දව

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයආර දජ එම එසස ස 

දදනළවතත

0413591,385

 7296 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයඒ. දයයවත0170971,386

 7297 

 දවනසක දනනමහත

මලදලරයයව ශකෂණ 

දරකහල-අතදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනදලනනනයව

II  පනතයඒසස.ඒ.ව.ඒන. උදයතගන0410981,387

 7299 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ දරකහල-මහනවර මධජම පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනකරව

II  පනතයඑච.එම.එසස.ට. කමයර0541671,388

 7300 

 දවනසක දනනමහත

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

I  පනතයඩබ.ඒ.දක. දහළමමයලය0084621,389

 7301 

 දවනසක දනනමහත

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

I  පනතයඒ. සමනලතය0166561,390

 7302 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමනරටව

II  පනතයආර.ඩ නයනයයකකයර0158191,391

 7303 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 07

III  පනතයඑම.ස. ජයරතන0559551,392

 7304 

 දවනසක දනනමහත

වවදජ 

පරදයෂනයයතනය-දකනළඹ 08

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එසස. වදසතහ0449151,393

 7305 

 දවනසක දනනමහත

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අමරසතහ0029951,394

 7306 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑන.ඒ.ප. පයසල0155021,395

 7307 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඑසස.ඒ.ජ. වදජරතන0272371,396

 7308 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයදක.එම.එච.අය. පනයනද0478041,397

 7308 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 02

II  පනතයදක.එච. වකමසතහ0204321,398

 7310 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස. මතගලකය0493281,399

 7311 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

අධකරණ අමයතජයතශය - දකනළඹ 

12

I  පනතයප.ඩ.ඩබ.දක. අදබරතන0516501,400

 7314 

 දවනසක දනනමහත

Page 290 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශයනත0106811,401

 7316 

 දවනසක දනනමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදලබල හය බලශකත 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 07

II  පනතයඩබ.ඒ.දක.දජ. වදජදසකර0128011,402

 7318 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඑල.ඩබ.ආර. වකමසතහ0624111,403

 7320 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඩ.එල.ප.එච. අදබවකම0505921,404

 7321 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයට.ට.ඩ. බණඩයර0223301,405

 7322 

නව අනපයපතකයය සතසසකයතක 

කටයත දදපයරතදමනතදව 

එසස.ඩ.අදබසතහ දව.(002923)

 

සතසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතජයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එම.එසස. ලකෂසමන0347881,406

 7322 

සසථයන මයර අවලතග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමයතජයතශය - 

දකනළඹ 10

I  පනතයආර. අදබසතහ0067171,407

 7323 

 දවනසක දනනමහත

ආරථක සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයඩබ.ඩ.ඒ.ට. රණසතහ0124761,408

 7323 

 දවනසක දනනමහත

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඒ.දක.ජ. මදෂය0054921,409

 7324 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඊ.ප.ඩ.දක. ධරමපයල0181481,410

 7324 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.ප.එන.එල. ධරමරතන0195681,411

 7324 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක රධර 

මධජසසථයනය-දකනළඹ 05

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

I  පනතයඒ.බ.  දකනදනදගදර0114741,412

 7325 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

ජයතක රධර මධජසසථයනය - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.දජ.අය. සලගයද0246121,413

 7325 

 දවනසක දනනමහත

ඉදකරම, ඉතජදනර දසළවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑම.දක. නගදවල0291901,414

 7327 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකමයගම

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ව.ව. සයනතන0178271,415

 7328 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක රධර 

මධජසසථයනය-දකනළඹ 05

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

II  පනතයඑම.දක. වරසතහ0117421,416

 7330 

 දවනසක දනනමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

ජයතක රධර මධජසසථයනය - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.එසස.ස. වගදසනව0424051,417

 7330 

 දවනසක දනනමහත

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයදජ.එම සලවත0211571,418

 7331 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඩ. නනදයවත0262351,419

 7332 

 දවනසක දනනමහත

Page 294 of 304



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

II  පනතයදක.දක.ප. චයනදන0059011,420

 7333 

 දවනසක දනනමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඩ.එල.ස. දපදරරය0392391,421

 7333 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

I  පනතයඒ. මහතවසස0160441,422

 7334 

 දවනසක දනනමහත

අධජයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයසල වදදය කයනතය දරකහල - 

දකනළඹ 08

II  පනතයප.දජ.දජ. ආරයදසළන0159081,423

 7335 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතජයතශය-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අදබසනදර0230921,424

 7336 

 දවනසක දනනමහත

කමකර කයරයයලය-ගමදපනළ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඟඟ ඉහළ දකකරදළළ

I  පනතයඑම .එම. ආර. නනදන0240201,425

 7337 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළළ

කමකර කයරයයලය - ගමදපනළIII  පනතයඩබ.ප.එම.දක වදජසතහ0344661,426

 7337 

සසථයන මයර අවලතග දව

පවයහන අමයතජයතශය-දකනළඹ 10 ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතය දජ.එන. දමකතය0330121,427

 7338 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය මනනදදකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පවයහන අමයතජයතශය - දකනළඹ 

10

III  පනතයඩබලය.ඩ.ඩ. සඳමයල0534391,428

 7338 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයඑසස.වය අදබසනදර0516551,429

 7339 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

III  පනතයඑල.ජ.ස.ඒ.දක. වමලදසළන0081851,430

 7341 

 දවනසක දනනමහත

අපනයන කවෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථයනය-මයතදල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතදල

II  පනතයදජ.ඒ.එන.එසස. ජයසතහ0245141,431

 7341 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

ජයතක දකභතකයගයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

I  පනතයඑච.ඒ. ගතය රතජන0615581,432

 7343 

 දවනසක දනනමහත

කරණබගල ශකෂණ 

දරකහල-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයආර.එම.එසස.දක. රතනයයක0414711,433

 7344 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II  පනතයඩබ.ඒ. දක.ප. පරසස0252681,434

 7345 

 දවනසක දනනමහත

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනදලම

I  පනතයදක.ට.ආර.ඩ.ආර දපදරරය0317351,435

 7345 

සසථයන මයර අවලතග දව නව අනපයපතකයය හලයවත 

දජජෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලදය 

දජ.ඒ.ඩ.ආර.සමයල දව.

(057186)

ගය/වදජයදලකක මහය 

වදජයලය-ගයලල

දකණ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයබ.එම. ලකමයල0145831,436

 7346 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

දකණ පළයත නදයකජජ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

ගය/වදජයදලකක මහය වදජයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑම.ව.අය.එච.දක. ඩයසස0311601,437

 7346 

සසථයන මයරව මයස 06 කන කල දමන 

ලහදබ

 

ශ ලතකය ජයතක දරකහල-දකනළඹ 

10

ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

II  පනතයඑසස. වකමආරචච0538101,438

 7347 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අනතර පළයත නදයකජජ 

කවෂකරම අධ ජකෂ  

කයරයයලය-අනරයධපර

ආහයර තතතව පයලන 

රසයයනයගයරය - අනරයධපර

II  පනතයආර.ඒ.ස. රණසතහ0165711,439

 7348 

සසථයන මයර අවලතග දව

උතර මහද පළයත නදයකජජ 

සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-අනරයධපර

අනතර පළයත නදයකජජ 

කවෂකරම අධ ජකෂ  කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයට.එම. පයදරශණ0194501,440

 7348 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආහයර තතතව පයලන 

රසයයනයගයරය-අනරයධපර

උතර මහද පළයත නදයකජජ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයප.බ.ස. දනළම කමයර0419001,441

 7348 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනලසස පවයහන දකනටඨයශය - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩ. කයනත0284191,442

 7349 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකකරදළළ - මහනවර

II  පනතයඑම.එල.එන. ඉනයයය0313871,443

 7350 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකකරදළළ-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරණ

III  පනතයඒ.එම.ඒ.දක අමරතතග0340281,444

 7350 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගනඩ

II  පනතයඑල.දක.එන. දරකහන0204481,445

 7351 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයඒ. දරණකය0204621,446

 7351 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය-දකනළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ස. තලකරතන0059191,447

 7352 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයස.ප.ප.දක. වහනදදබකනය0138041,448

 7352 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

II  පනතයඑසස. සරවණදසලවම0216611,449

 7352 

සසථයන මයර අවලතග දව

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතජයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.ජ.ඒ.එන. කමල0562791,450

 7352 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

සබරගමව පළයත නදයකජජ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඩ.එසස. පයරතන0207951,451

 7353 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගනඩ

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයදක. ශයයලතය0232361,452

 7353 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකමන

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයපතමණ රතනයයක0141861,453

 7358 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකමන

II  පනතයඅය.එසස. ජයවරධන0230561,454

 7358 

සසථයන මයර අවලතග දව

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.ජ.ස.ආර. දහළමචනද0372811,455

 7360 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

III  පනතයස.අය. ගදනදගනඩදග0550631,456

 7360 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑච.ට. මලලකය0243051,457

 7361 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ. ජ. ලකමණ0403681,458

 7361 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

සමයජ දසළවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඩ.ආර.ප. වරපදපරම0364711,459

 7362 

 දවනසක දනනමහත

දබභදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයදක. ස. ඩ. ආදබව0241881,460

 7363 

 දවනසක දනනමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

දබභදධ කටයත  කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයප.ජ.ස.එන. කමයරසතහ0267041,461

 7366 

 දවනසක දනනමහත

දබභදධ කටයත  

කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑල.ආර. ලයනදග0361871,462

 7366 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ වදජයලය-මහනවර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

II  පනතයවය.එම.ඒ.ප. යයපය0138011,463

 7372 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

තයකෂණ වදජයලය - මහනවරII  පනතයජ.එසස. ඇලදලවල0398251,464

 7372 

සසථයන මයර අවලතග දව
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சேவய

னார் 

இ பனர் யகுப்பு சேவய ிவனம்            புதின  சேவய ிவனம்

சநன்முவயீட்டு குழுயின்

 தீர்நாங்கள்

சயறு 

காபண

ங்கள்

022827 ஏ.எம்.பநாஹம்நட் ாிாய் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

அட்டாவச்சேவ

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

022886 சே.என்.இருதனாதன் II யகுப்பு

காணி நற்றும் 

நாயட்டப்தியார் 

காாினானம் - நட்டக்கப்பு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

026216 சக.நதினமகன் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

(தியிபகுந) - யலிகாநம் 

பதற்கு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

009651 ஏ.சுசபன் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

திருசகாணநவ(ட்டிமும் 

சுமலும்)

நாகாண 

ீர்ாேப்ணிப்ார் 

திவணக்கம் 

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

030707 சக.தநபசயல்சதயி II யகுப்பு

நாகாண 

ீர்ாேப்ணிப்ார் 

திவணக்கம் 

ிபசதே பேனகம் 

திருசகாணநவ(ட்டிமும் 

சுமலும்)

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

யருடாந்த இடநாற்ங்கள் பதாடர்ா சநன்முவயீட்டு குழுயின் தீர்நாங்கள் – 2015

இவணந்த சேவயகள்

அபே முகாவநத்துய உதயினார் சேவய



025445 டி.எம்.பீ.பநணிக்சக III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

இக்காநம்

நாயட்ட பேனகம் 

அம்ாவ

இடநாற்த்தில் நாற்ம் 

இல்வ

010206 சக.சுநித்பா II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

காவபகர்

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

010286 எஸ்.பேந்தூபன் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

(தியிபகுந) - யலிகாநம் 

பதற்கு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

010812 ஏ.எல்.உம்மு ேம்சுா II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

ிந்தவூர்

ஆேிாினர் காோவ 

அட்டாவச்சேவ

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

030825 வீ.யேந்தி II யகுப்பு

ஆேிாினர் காோவ 

அட்டாவச்சேவ

ிபசதே பேனகம் 

ிந்தவூர்

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

017557 எம்.நசகஸ்யாி III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

ச்ேிவப்ள்ி

ிபசதே பேனகம் 

பதன்நபாட்ேி

இடநாற்த்தில் நாற்ம் 

இல்வ

031767 டீ.ஆர்.தயச்பேல்யி II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

புத்தம்

ிபசதே பேனகம் 

கருயகஸ்பயய

இடநாற்த்தில் நாற்ம் 

இல்வ

033214 ஆர்.ஹம்ோட் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நன்ார்

நாயட்ட கடற்பாமில் 

காாினானம் 

நன்ார்

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

032902 சக.திசஸ்ாபு III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நட்டக்கப்பு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

047995 எஸ்.எல்.பாபபன்சோ III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவ பதன் சநற்கு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது



003287 சக. பதய்யானகம் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவ சநற்கு

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவற்று (ஆவபனம்தி)

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

010409 டீ. நதினாபணம் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவற்று 

(ஆவபனம்தி)

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவ சநற்கு

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

020226 எம்.ஹாிஹபன் II யகுப்பு

பதாமில் ினானச்ேவகள் 

பேனார் ணிநவ

(இ 22) நட்டகப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நட்டக்கப்பு

இடநாற்த்தில் நாற்ம் 

இல்வ

034264 டீ.நதிபாஜ் III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

நண்முவ சநற்கு

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

021421 பீ.சுாநதி I யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

குடியபவு நற்றும் குடினகல்வு 

காாினானம் 

யவுினா

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

021472 சக.சுகுநார் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

குடியபவு நற்றும் குடினகல்வு 

காாினானம் 

யவுினா

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

022944 எம்.சே.ேுநான் II யகுப்பு

குடியபவு நற்றும் குடினகல்வு 

காாினானம் 

யவுினா

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா பதற்கு

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

022006 எஸ்.இநதி II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது

017894 எஸ்.சனாகபாஜ் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

நாயட்ட ி அவய 

காாினானம் யவுினா

இடநாற்த்தில் நாற்ம் 

இல்வ

021420 வீ.ேிிேசபாோ II யகுப்பு

நாகாண 

ீர்ாேப்ணிப்ார் 

திவணக்கம் 

நாயட்ட பேனகம் 

யவுினா

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து



019634 டீ.ோந்திி I யகுப்பு

நாயட்ட பேனகம் 

யவுினா

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

027532 ேீ.குணான் III யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

யவுினா

நாயட்ட பேனகம் 

யவுினா

இடநாற்ம் பத்து 

பேய்னப்ட்டுள்து

035595 எம்.எம்.ஏ.ேணூன் II யகுப்பு

ிபசதே பேனகம் 

ோய்ந்தநருது

சகாாிக்வகவன ிவசயற் 

முடினாது
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