
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        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 
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නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

හනද ආගමක හය සසසසකකතක 

කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 04

II(ආ)පනතයඩ. එම. ජයසසහ0033771 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

II(අ) පනතයට. මතඟධර0034892 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඛනජ දතල කරමයනත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඒ.එම.ඒ.ප. සරවරධන0046243 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය-බතතරමලල
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනද දකකමසයරසස 

කයරයයලය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඩබලව.එම.ස. බනදල0048205 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II(අ) පනතයඩ.එල.ඒ. නශයනත කතසර0071626 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයආර.ඒ.ඩ. නනදකමයර0076527 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

II(ආ)පනතයඑසස. ආර. ඒ. ප. සමරතසග0085998 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II(ආ)පනතයජ. ඩ. නදරරෂන0087799 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02
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වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඑච.එම.ඒ.එන. රතනසර00960711 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරථක සසවරධන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස. අදබවකමසසහ01047612 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඒ.ප. උදය කමයර01055113 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-කළතර

II(ආ)පනතයබ.ජ.එසස. පෂසපකමයර01552914 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

II(අ) පනතය ඩබලව. සමරවර01643515 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පධයන දගකඩනහගල ඉසජදනර 

කයරයයලය(මහනවර 1)-මහනවර

I පනතයඑච.එම.එසස.ඩබලව. 

බණඩයර

01673716 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දමකනරයගල

II(ආ)පනතයදක.එච.බ.ය. හරනද02646717 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ආර.ඒ.    දපදරරය02667518 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

II(ආ)පනතයප.ඒ.එන.ඩ. පරසස02978019 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 
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නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනදදරර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඑසස. මලලකයආරචච02993520 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයඊ.ජ.ප අසසක03133421 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයදක.එම. ලකෂසමන03134022 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

II(ආ)පනතයඕ.ඒ.ස.ප. කමයර03162923 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

I පනතයඒ. වතයනදග03216624 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය ඉඩම සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II(ආ)පනතයආර.ඒ.ආර.ඩ. රණතසග03234825 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අසශය-දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඩබලව.එච. රසජත03247226 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රබර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයදක.ඒ.ප. පයදරශන03318427 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයරජත ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-අමපයර

II(ආ)පනතයඩබ.එච.එම.ඩ.දජ.එච. 

වදජසනදර

03597328 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඑම.ආර.ඒ. උපයල03613529 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II(ආ)පනතයප.එච.එසස.ප. පෂසපකමයර03616430 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.ඒ.එච.දජ. කමයර03893631 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-පයනදර

II(ආ)පනතයස.දක. වරදසසකර03902732 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයදක.එච. රසජත03935733 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක වදහල-කළතරII(ආ)පනතයඑම.ඒ.ව. දයයනනද04011634 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

II(ආ)පනතයඑසස. ෂනමගරයජය04057335 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයදක.එසස.ට. කරකලසරය04555136 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-දඹලල

II(ආ)පනතයආර.දජ. දහකරදගකලල05693737 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයසශය-දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයප.බ.එම. කමයර05847938 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

II(ආ)පනතයඑම.එම.එසස. ගණවරධන05868339 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයප.ජ.එසස. වරතදපකල05947340 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයසශය-දකකළඹ 07

දසසතක දවනහගම කයරයයලය - 

දකකළඹ 05

I පනතයට.ප. සමරයනනද00411241

 6066 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දවනහගම 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

රයජත පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතතයසශය - දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඒ.එසස.ස. සලවය03905342

 6066 

 දවනසක දනකමහත

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ධවර හය ජලජ සමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 10

I පනතයජ. එච. ඩ. උපයල00429043

 6068 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I පනතයදක.ඩබ. නහයල03736244

 6068 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

II(ආ)පනතයප.දක.ඒ.ප. මනබනද03985245

 6068 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

I පනතයය.ඒ. ලලයරතන00759046

 6070 

2015/02/02 දන සට සසථයනමයරව 

කයයතමක දව.

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

දපකල සසවරධන හය ජනතය වත 

සසවරධන අමයතතයසශය - දකකළඹ 

10

II(අ) පනතයඑච.ඒ. පයරතන01513947

 6070 

2015/02/02 දන සට සසථයනමයරව 

කයයතමක දව.

 

දපකල සසවරධන හය ජනතය වත 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

10

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

II(ආ)පනතයආර.ව.එසස. කමයර05520948

 6070 

2015/02/02 දන සට සසථයනමයරව 

කයයතමක දව.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යටනවර

I පනතයඒ.ඒ. අ දබසසහ00227649

 6075 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

ජයතක උදභද උදතයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I පනතයඑච.ය. දහටටආරචච02169350

 6075 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක උදභද උදතයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

II(අ) පනතයඑම.ජ.එසස. කෂයනත02640051

 6075 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

I පනතයට.එල. ගණදසසන00892852

 6077 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-අමපයර පයදදශය මනනදදරර කයරයයලය 

- අමපයර

II(අ) පනතයඉදසඩ. ඒ. ලතෆස03193953

 6077 

 දවනසක දනකමහත

සසසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 03

II(ආ)පනතයඑසස.ආර. රතනයයක00279754

 6111 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයදක.ඩ. එන. චනදන00757655

 6111 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සසසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

I පනතයඑසස.ඒ.එල. සමරදකරන01062956

 6111 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.

ආරථක සසවරධන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

වදදශ කටයත අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 01

I පනතයප.එන. දපදරරය00685657

 6167 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත අමයතතයසශය 

- දකකළඹ 03

I පනතයඑච.දක. දපසමසර00817958

 6167 

 දවනසක දනකමහත

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

ආරථක සසවරධන අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

II(අ) පනතයආර. එන. දක. 

කරණයරතන

03964359

 6167 

 දවනසක දනකමහත

Page 12 of 32



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

01

ශ ලසකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II(අ) පනතයඒ.ප. වමලදයස00521560

 6178 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2015/05/19 දන සට 

සසථයනමයරව කයයතමක දව.

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

වදදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතතයසශය - දකකළඹ 

01

I පනතයදක.ආර. නමලචනද00968761

 6178 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2015/05/19 දන සට 

සසථයනමයරව කයයතමක දව.

ශ ලසකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.එම. සරවරධන01133462

 6178 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2015/05/19 දන සට 

සසථයනමයරව කයයතමක දව.

දසසතක දවනහගම 

කයරයයලය-කරණණගල

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණණගල

I පනතයඩබ.එම. දගරඨයභය 

වනනදසසකර

00465363

 6181 

සසථයන මයර අවලසග දව

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණණගල

දසසතක දවනහගම කයරයයලය - 

කරණණගල

I පනතයඩබ.එම.ආර. දපදරරය00870264

 6181 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

05

දබයදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

II(අ) පනතයප. ජයවරධන01327665

 6187 

සසථයන මයර අවලසග දව

දබයදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය - දකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයආර.ඒ.ආර.ආර. කමයර03756166

 6187 

සසථයන මයර අවලසග දව

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 03

II(ආ)පනතයජ.ප. ගණවරධන00807467

 6188 

 දවනසක දනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑල.ආර. කලදබරවල01060168

 6188 

 දවනසක දනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 01

II(අ) පනතයඑච. ට. එල. දපසමසර03675569

 6188 

 දවනසක දනකමහත

Page 14 of 32



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 07

ආරථක සසවරධන අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඒ.ඒ.ස. වසනත කමයර00626370

 6189 

සසථයන මයර අවලසග දව

ආරථක සසවරධන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

දබයදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

II(අ) පනතයප.ආර.ඩ.ය. අලදමදය00866971

 6189 

සසථයන මයර අවලසග දව

දබයදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.එසස. වරසසහ03785872

 6189 

සසථයන මයර අවලසග දව

දවරළ සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

තහපහල දසසවය අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.ඩ. සර දහසමනත00656473

 6192 

සසථයන මයර අවලසග දව

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

දවරළ සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.දක.දක. ජයමයනන03224074

 6192 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තහපහල දසසවය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II(අ) පනතයආර.ප.ආර.ප. රනදදන04128275

 6192 

සසථයන මයර අවලසග දව

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

ජනමයධත හය පවකතත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 05

I පනතයඑම.එසස. කරණයසර01465776

 6193 

 දවනසක දනකමහත

ජනමයධත හය පවකතත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 05

වදදශ කටයත අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 01

II(ආ)පනතයඑච.ඩ.ආර. ලලත03895077

 6193 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සසසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(අ) පනතයඒ.එම.ඩ.එල.ආර. වදජතසග01072778

 6199 

 දවනසක දනකමහත

සසසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.ජ. දෆකනදසසකය05624479

 6199 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකඩමදගකඩ

II(අ) පනතයඩබ.එම.ඒ.දජ.ඩ. බණඩයර00252080

 6201 

 දවනසක දනකමහත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

II(අ) පනතයආර.ප.ඩ.එසස. රයජපකෂ00401981

 6201 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකඩමදගකඩ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 01

I පනතයඑල.එල.ය. අලවසස01626282

 6201 

 දවනසක දනකමහත

දවරළ සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 07

II(අ) පනතයඒ.එම.වය.එසස. කමයර01065383

 6212 

සසථයන මයර අවලසග දව

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

II(ආ)පනතයඑසස.ඒ.දක.ප. සබසසහ03102384

 6212 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර දවරළ සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.ඒ. දනතනයරයයන03337785

 6212 

සසථයන මයර අවලසග දව

මධතම පළයත නදයරජත සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනරරව

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II(අ) පනතයඑසස.ප.ජ.ව. නනදන බණඩය01585886

 6216 

සසථයන මයර අවලසග දව

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

මහනවර

II(අ) පනතයඑච.එම. ජයදකකඩ01886487

 6216 

සසථයන මයර අවලසග දව

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

මධතම පළයත නදයරජත සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනරරව

I පනතයඩ.ආර. දසදනවරතන 

බණඩය

04566988

 6216 

සසථයන මයර අවලසග දව

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මහනවර

II(අ) පනතයඑම.ජ.එසස. ශයනත01536989

 6217 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II(අ) පනතයඩබලව.දක. අලහදකරන02421890

 6217 

 දවනසක දනකමහත

දබයදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

ශ ලසකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II(අ) පනතයඑම.ඩ.ස. ජගත කමයර00794691

 6226 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

II(අ) පනතයඩබලව.ඒ. කරණයරතන02346692

 6226 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

දබයදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ඩ.ඒ. කෂයනත02677793

 6226 

 දවනසක දනකමහත

ඉදකරම, ඉසජදනර දසසවය, නවයස 

හය දපකද පහසකම 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කමකර හය කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 05

II(අ) පනතයජ. ට. ආර. පයදසසන00459094

 6234 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර හය කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 05

ඉදකරම, ඉසජදනර දසසවය, නවයස 

හය දපකද පහසකම අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑච.එම. මහනදදසසකර 

දහසරත

00739995

 6234 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

I පනතයදක.ට.එන. සසර කමයර 

දපදරරය

03652896

 6236 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II(අ) පනතයආර.ජ.ඒ. ධරමදයස03934397

 6236 

 දවනසක දනකමහත

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 01

II(අ) පනතයදක.ඒ. පෂසපකමයර00911698

 6238 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඅය.ප.දජ. කමයර03901899

 6238 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඩබලව.ඒ. දසරමදයස045769100

 6238 

 දවනසක දනකමහත

දගකඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 01

II(අ) පනතයදක. සමනත කමයර007329101

 6243 

 දවනසක දනකමහත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

දගකඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඩබලව.ජ. සසරපයල011857102

 6243 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයය.ය. දරකහයන009965103

 6246 

සසථයන මයර අවලසග දව

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතතයසශය,-දකකළඹ 07

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

II(අ) පනතයඑන.ජ.ව.ඒ. ධනපයල026645104

 6246 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතතයසශය, - දකකළඹ 07

II(අ) පනතයඑන. ජ. දරරෂන කමයර039646105

 6246 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය මනනදදරර කයරයයලය 

- මයතර

I පනතයදජ. වතයනදග004407106

 6248 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතර

II(ආ)පනතයදක.ඩ. ගණතලක024506107

 6248 

සසථයන මයර අවලසග දව

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගකවජන සසවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

II(ආ)පනතයආර.එම. තලක002727108

 6249 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දසයඛත අමයතතයසශය - දකකළඹ 10II(අ) පනතයඩබලව.ඒ.ප. දපදරරය026370109

 6249 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසයඛත අමයතතයසශය-දකකළඹ 10 ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයආර. ඩබලව. ස. පයනත038347110

 6249 

 දවනසක දනකමහත

නදයරජත ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දසසතක මනනදදරර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

II(අ) පනතයඒ. ඒ. අය. ට. අධකයර007138111

 6250 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදරර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

නදයරජත ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය - දපකදළකනනරව

II(ආ)පනතයඊ.එම. සරදසසන030556112

 6250 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

සතතව නෂසපයදන හය දසයඛත 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II(ආ)පනතයඩබ.එම.ඒ.බ. කරණයරතන032307113

 6251 

 දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසයඛත 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකළව - ගමදපකල

II(අ) පනතයඑසස.එච. කරණයශයනත045528114

 6251 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දමකනරයගල

II(අ) පනතයආර.එම.එල. අරණ ශයනත015897115

 6252 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

II(ආ)පනතයඒ.ව.ප. දපදරරය033429116

 6252 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 07

සයනණ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය 

- දවයනදගකඩ

II(අ) පනතයදජ.එසස. වමලසනදර005013117

 6304 

සසථයන මයර අවලසග දව

සයනණ ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-දවයනදගකඩ

අලලසස දහර දෂණ දචරදනය 

වමරෂන දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 07

I පනතයඒ.ඒ.එසස.ආර. අමරසසහ030085118

 6304 

සසථයන මයර අවලසග දව

පවයහන අමයතතයසශය-දකකළඹ 10 වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 02

I පනතයඑම.ඊ. සනත කමයර008404119

 6307 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

පවයහන අමයතතයසශය - දකකළඹ 

10

II(ආ)පනතයඑල.දක.එන.එම. දපදරරය022710120

 6307 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය කරමයනත දසසවය 

මධතසසථයනය - බදලල-බදලල

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

II(ආ)පනතයඑම. ඒ. එසස. ප. නයදමල010151121

 6308 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය කරමයනත දසසවය 

මධතසසථයනය - බදලල - බදලල

II(ආ)පනතයඩ.ජ.එසස. වහලකල030670122

 6308 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක මනනදදරර කයරයයලය - 

පතතලම

II(අ) පනතයඑසස.එම.එන.ආර. පනයනද026838123

 6315 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදරර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

II(ආ)පනතයආර.එම. බයලන058302124

 6315 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය මනනදදරර කයරයයලය 

- බණඩයරදවල

I පනතයආර.එම. සමනරතන008439125

 6316 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - බණඩයරදවල

II(ආ)පනතයට.එම. ධරමදයස031057126

 6316 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹලගමව

II(අ) පනතයඒ.ආර.ඒ. රසක029669127

 6323 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කනනයය

II(ආ)පනතයදජ. අලෆකයන030587128

 6323 

සසථයන මයර අවලසග දව

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සසවරධන අමයතතයසශය-දකකළඹ 

03

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයජ.එච. ඉනදදසරම007902129

 6325 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සසවරධන අමයතතයසශය - දකකළඹ 

03

II(ආ)පනතයඩබලව.ඒ.එම.ඒ. අලවසස035732130

 6325 

 දවනසක දනකමහත

පහලණට සසරකෂණ කකෂකරම 

කයරයයලය-ගනදනරරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයරසසපතතව

I පනතයඩබලව.එම.ය. වදජ සනදර008824131

 6328 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

පහලණට සසරකෂණ කකෂකරම 

කයරයයලය - ගනදනරරව

II(ආ)පනතයඒ.එම.එසස. බණඩය032707132

 6328 

 දවනසක දනකමහත

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

II(ආ)පනතයජ.එම.එසස. හරෂපය032710133

 6669 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලසකය මනනදදරර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයය.ආර.ප. වමලසරය039469134

 6669 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලසකය මනනදදරර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඑසස.එසස. වතයනදග040232135

 6669 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක සතදවරදතයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

පයදදශය මනනදදරර කයරයයලය 

- ජයඇල

II(ආ)පනතයඩබලව.ප. ජයනත031214136

 6671 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-ජයඇල

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II(අ) පනතයදජ.ජ. මසගල039162137

 6671 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

ජයතක සතදවරදතයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

II(ආ)පනතයඑසස.ඒ.දජ. දහසමචනද044728138

 6671 

 දවනසක දනකමහත

අධකරණ අමයතතයසශය-දකකළඹ 

12

තහපහල දසසවය අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

II(අ) පනතයඩ.එම.ජ. බනදල021574139

 6675 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තහපහල දසසවය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

අධකරණ අමයතතයසශය - දකකළඹ 

12

II(ආ)පනතයඑච.ඩ.එන.ඒ. ශයනත033082140

 6675 

සසථයන මයර අවලසග දව

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඩබලව. සසල ශයනත006144141

 6681 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

II(ආ)පනතයජ.ආර.එම.එසස. පයදරශන033777142

 6681 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතරලයදද

II(ආ)පනතයදක.එම.දජ.ඒ. වකමසසහ026500143

 6683 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතරලයදද

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයරසසපතතව

II(ආ)පනතයඑච.එම.ඒ. දහසරත032449144

 6683 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II(ආ)පනතයජ.ජ.දක.බ. ජයවරධන031339145

 6685 

සසථයන මයර අවලසග දව

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයදක.ප.දජ. ජයතලක038049146

 6685 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉමදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දනළව

II(අ) පනතයඩ. සමනදසසකර038086147

 6686 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දනළව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉමදව

II(ආ)පනතයඑසස.එසස. අජත038467148

 6686 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

මඩකලපව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - මඩකලපව

II(අ) පනතයආර. දමරහනරයජය014759149

 6689 

නව දසසවය සසථයනය මඩකලපව ජයතක 

අධතයපන වදතයපඨය - මඩකලපව 

දලස සසදශරධනය කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මඩකලපව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-මඩකලපව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

II(ආ)පනතයඑම. තයයපරන040557150

 6689 

නව දසසවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය - මඩකලපව 

දලස සසදශරධනය කරන ලහදබ.

දසසතක කමසමපයදන 

අසශය-නවරඑළය

සහකයර අධතකෂ වනජව 

කයරයයලය, - නවරඑළය

II(අ) පනතයආර.එම. නමල024091151

 7376 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර අධතකෂ වනජව 

කයරයයලය,-නවරඑළය

දසසතක කමසමපයදන අසශය - 

නවරඑළය

I පනතයඑල.ඒ.එම. වමලදසසන039090152

 7376 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය - කළතර

II(අ) පනතයඩබ.ඩ.ට. දහසමනත021734153

 7377 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

II(අ) පනතයදක.ඒ.එල. රයජපකෂ047982154

 7377 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලහහර

පයදදශය මනනදදරර කයරයයලය 

- දපකදළකනනරව

I පනතයඑම.ඒ.ය.එසස. අතපතත002432155

 7382 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය මනනදදරර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලහහර

II(ආ)පනතයඑසස. දක. සප  දමක  දහකටට043035156

 7382 
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