
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඒ.මවේ./ලා.ව්.මා. /05 



 

 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ඒ.මවේ./ලා.ව්.මා. /07 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



කකරයකල සසසවක 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-පසසසර

II පනතයඩබ එම කමල කමයර0020161 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

II පනතයඒ ඒ ට මමගලකය0027792 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III පනතයදක අය ජ කයරයවසන0032033 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසසවය වවතතය පහණ 

ආයතනය-සදව

II පනතයඩ කනගදදව0050284 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දගනවජන දසසවය 

කයරයයලය-හලයවත

I  පනතයඑච.එම.එන.එසස.බ. නලදම0086085 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

I  පනතයදක.ඒ. රමජත0088156 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II පනතයඑච ප ආර එසස දක 

දහටටපතරණ

0098567 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධධයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II පනතයඑන එච ගණපයල0107938 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

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

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-මයතරII පනතයදජ එච දජ උපයල වරසමහ01205910 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

II පනතයඑසස.ඵස.ප.එසස දපදරරය01234311 නව සසථයන මයරවම වනජව සහකයර 

අධධකෂ (බසසනයහර) කයරයයලය 

ගමපහ දලස සලකනන

අනපයපතකයය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

ඩ.ජ.එම.එසස. යයපයරතන 

මහතය දව. (020165)

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

II පනතයදක ඩබලය ආර දපසමතලක01275512 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

II පනතයඑම ආර නනදන ආරයවමශ01372513 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජධ ආරකෂක හය නයගරක 

සමවරධන අමයතධයමශය-දකනළඹ 

03

II පනතයය පබද01378314 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑම එල ඩ එසස එච මඩවල01437615 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

II පනතයඒ.ම.ට.එසස. රතනයයක01466516 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමගලල

I  පනතයඑච ජ රතනපය01467417 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

II පනතයඩබ එම එසස බණඩයර01486518 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඩබ දක ජ ස වදජනයයක01500319 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතධයමශය,-දකනළඹ 07

I  පනතයප එල පනයනද01508520 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

II පනතයඑච දපසමතලක01526221 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

III පනතයඩ ඒ තසත01575822 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

II පනතයආර. දයකගනයතන01608923 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 03

II පනතයඒ ප දපදරරය01672324 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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-නයතතනඩය

III පනතයආර ව ඒ ප තලකරතන01691125 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ දක දපමදයස01692226 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II පනතයදක එල එසස දකනඩතවකක01899727 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අමශය-දකනළඹ 07

II පනතයදක ජ ආර ප වදජතමග01916928 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දනළව

II පනතයඩබ ඵස දක චමනද සමනත 

කමයර

01925729 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II පනතයදක ඒ සසර කමයර01984130 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරවයස හය ළමයරකෂක දසසවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑන නයනයයකකයර02384031 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

II පනතයදක.එසස.එම. අදබදකකන 

බණඩය

02385732 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

II පනතයඩබ.ඒ. වකමපයල02388433 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බලපටය

II පනතයඑම නනදසර02569534 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වධවසයය සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

II පනතයඑම.ඩබ. දපදරරය02648635 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දකණ කළයප කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

II පනතයප.දක.එන.ට. පලමඩ02658736 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

II පනතයආර වදනකදකමයර02665737 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වධවසයය සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

I  පනතයඩබ ඒ පයලත පෂසපකමයර02726638 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජධ දපනලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඒ.ජ.ඩබ දපදරරය02730039 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදමච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයප ශයයනනද02789840 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනද දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දකනළඹ 02

II පනතයඩබ ප වදජසමහ02876341 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-රතනපර

II පනතයදක ඩබ එන ජයතලක02908142 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසසරවල

II පනතයඑම ඒ රනජත02965143 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

II පනතයඒ.ජ. වමලසර03049944 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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-දසනරණයදතනට

I  පනතයජ ඒ වකමපයල03161245 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක උදභද උදධයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II පනතයඑසස ජ ඩබ දපසමතලක03162746 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමනරටව

II පනතයඊ.ඒ. වසනත කමයර03230647 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

III පනතයආර ජ එම ඩ ජයසරය03272748 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

II පනතයඩබ.ප.එන. වදජසමහ03285549 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඛනජ දතල කරමයනත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

III පනතයඩබ එසස එසස දපදරරය03373450 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අමශය-දකනළඹ 07

III පනතයඑම.ආර.දක. පයදරශන03498151 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

II පනතයඑසස.ඒ.ඩ. වමලසරය03499552 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-කනතදල

II පනතයඒ ව සරල03585053 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර කයරයයලය-කලමදණII පනතයය එල එම හසනයර03600954 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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-දකනළඹ 10

III පනතයඒ ස දපදරරය03603755 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

III පනතයඩ එම දසනවරතන03687956 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයධකරණය-හමබනදතනටI  පනතයඑච.දජ.දක.ප. වදජරයම03695957 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II පනතයඑච.ප.ය.එන.  දදශපය03718758 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-හමබනදතනට

III පනතයජ ඩබ ඩබ අය ද සලවය03721359 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වධවසයය සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

I  පනතයආර ජ ට චනදකයනත03735160 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උකදවල

III පනතයආර ජ ජයදසසන03771361 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතධයමශය-රයජගරය

III පනතයආර පසනන03771662 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතධයමශය-රයජගරය

III පනතයඒ ආර එසස පරසස03775263 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

III පනතයආර.එම.එසස.දක. රතනයයක03787364 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

III පනතයඑල දක ට චනදන03792165 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකකරදළස

III පනතයජ.ජ.එසස. මහණදක03824766 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

III පනතයදජ ඒ ජ එන ජයදකනඩ03909167 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II පනතයආර.එම. අජත03951168 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයකජධ දපනලසසපත 

කයරයයලය-පණලයදගනඩ

II පනතයඑන ජ දපදරරය03954569 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයආර ඩ නයන පශනන03960670 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලමකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

II පනතයඑසස.ඩබ ආරයදයස03961371 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

II පනතයඑම.ජ.ජ. අදබදකකන03961472 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 03

III පනතයඩබ ඒ ප පෂසපකමයර03968573 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අමක 31)

-වතතල

III පනතයය දක ඩ එසස ජයසමහ04004874 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II පනතයඑච.එච.එන. ප. වකමසමහ04009875 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඩ.ස. සතරසමහ04016576 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

III පනතයඑච.එන.එසස. හතරසමහ04020077 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහසවයහහට

III පනතයඑම.දක.ඩ.එල මණසමහ04020878 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වධවසයය සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

III පනතයදක.ඩ.දජ. දකභෂලධ04069679 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 16 of 66



කකරයකල සසසවක 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-දකනළඹ 05

III පනතයඑම.ඕ.ඒ. මහනදරම04077580 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය අධකරණය-බණඩයරදවලIII පනතයආර.එම.ප.ආර මහණදක04077681 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලමකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය-කටනයයක

III පනතයප එම ඒ මතගල04080282 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මදහසසසතයත අධකරණය-ගලකසසසIII පනතයදක.එම.ප. නශයනත04082283 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 03

II පනතයආර.ඒ.දක.ඒ.දක. රණසමහ04093284 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයකජධ ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-මහයමගනය

III පනතයදක එම ඩ එන බණඩයර04139185 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II පනතයඩබ ඒ එල අජත කමයර04139486 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III පනතයඑච.එම. වසනත04146687 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදමච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II පනතයආර ඒ බ දපදරරය04155188 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑම ඩබ එසස එම පරසස04155889 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 18 of 66



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයඩබ එල එසස වරසරය04160090 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II පනතයජ.දක. අදබවකම04162591 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

III පනතයඩබ ප ඩ එසස චනදසර04165292 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඑච එන පෂසපකමයර04165493 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපකයර හය අභධනතර දවළඳ 

අමයතධයමශය,-දකනළඹ 02

II පනතයදක.ස.ය. දපසමරතන04167194 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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-අඩඩයලචදචනය

III පනතයව පවනදලකජන04185395 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III පනතයඩබ ඒ ඒ එසස වකමයරචච04222596 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජධෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

II පනතයට.ඒ.ඒ. පනයනද04224097 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයඑසස.එසස. අමරබනද04282098 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයදක.ඩ.එල.එම. ගණදසසකර04453599 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

-දකනළඹ 12III පනතයඒ.ව. නමයල046122100 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II පනතයඑම.දජ.එන.එන. පරසස047829101 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

III පනතයඒ ඩ ඒසස පනයනද048250102 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

II පනතයදජ.එම.ස.ඩබ ජයසමහ048323103 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයධකරණය-ගයලලIII පනතයආර.එසස. රයමවකම048601104 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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-ගලගමව

III පනතයආර.එම.ඒ.බ. රතනයයක049272105 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනතමදල

III පනතයදක.ජ ජනක049953106 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහඔය

III පනතයප.එසස.එම.ඒ.එසස.බ. 

කයරයවසම

050034107 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලමකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

III පනතයඑන දක ඒ ය ආර 

දකනඩතවකක ආරචච

050042108 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

III පනතයඑම.එම.ඩ.ඒ.එසස කමයරසමහ050356109 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක 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

II පනතයදජ.දජ.ආර. දඩකසන050407110 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයජ.ඩ. ලකෂසමන050609111 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

III පනතය එච.එම. වසනත කමයර051076112 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

III පනතයබ.ඒ.ස. රතනයයක051429113 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

III පනතයඑච.ව.ඩ. රනදක051432114 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 23 of 66



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සළ අපනයන දභකග පවරධන 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

III පනතයඑච.එන.දක දපදරරය051717115 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය අධකරණය දකනළඹ-දකනළඹ 

12

III පනතයඒ.ව.බ.එම. දසදනවරතන051736116 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහකරයව

III පනතයඑච.ඒ. අනර කමයර051791117 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මදහසසසතයත අධකරණය-දකනළඹ 

10

III පනතයඒ.බ.එම.එසස.එසස. 

අදබදකකන

051953118 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහඔය

III පනතයවය.එම. අසමක කමයර051981119 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදහසසසතයත අධකරණය-ගලගමවIII පනතයදජ.ඒ. මහනද අමරසර052019120 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

III පනතයදක.ට.ඒ ලකසර052198121 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

III පනතයප. පරනදයමන052519122 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අභයයචනයධකරණය-දකනළඹ 12III පනතයඩබ.එම.එසස. දලෂයණ052784123 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

III පනතයඩ.ඩ. දමත කමයර052842124 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබ.ජ. සමන052890125 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

III පනතයඑම.ජ.ආර.එසස දරශන052932126 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය අධකරණය-වහලමඩIII පනතයඩ.එම.ඩබ.ඩ. දසයනයයක053015127 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයධකරණය-ගයලලIII පනතයදක.ය.එල. සමනද053029128 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

III පනතයඩබ.දජ.එම. දසනවරතන053143129 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරථක සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

III පනතයඩ ඡ එසස එසස කමයර053177130 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයඩබ.ප.ඒ.ප. පයමග053303131 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදධ 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 08

III පනතයඩබ ඒ ඩබ ප දක 

දෆනනදසසකය

054511132 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

III පනතයඑසස.ඩබලව.ප.එන. 

පයනගන

056028133 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය අධකරණය-පයනදරIII පනතයඩබ.එම.ඒ..බ. පනයනද057264134 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

III පනතයආර එල ඩ එසස 

දහසවයදකකපර

057716135 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශසචය සභය කයරයයලය 

- බතතරමලල-බතතරමලල

I  පනතයඒ ඩ දයයදසසන058352136 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

III පනතයඩබ.ට තළණ059047137 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

III පනතයඑසස.එච.එසස වදජතමග059049138 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසසරවල

III පනතයවය.ජ.එසස.එල. පයදසසන059174139 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දශසෂසඨයධකරණය-දකනළඹ 12III පනතයප.ස.එම. ද සලවය060666140 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

III පනතයදක.එම.අය.ඒ.ජ දසයනයයක060855141 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතධයමශය-දකනළඹ 

12

III පනතයආර.ය.ආර. දපදරරය061356142 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මදහසසසතයත අධකරණය-ගලකසසසIII පනතයඑච.ඩ.එසස.අය. කහලම061503143 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

-දකනළඹ 12III පනතයදක.ජ.ඒ.එන. සදමධ061510144 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

-දකනළඹ 12III පනතයඑච.ප.දජ. චමනද061511145 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මනසසබල හය රකරකෂය 

දදපයරතදමනතව-නදගදගනඩ

III පනතයඩ.එම.එම.දක. දසයනයයක061586146 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

ශ ලමකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

I  පනතයදජ ඒ ඒ ස ජයසරය010148147

 6112 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය ඉඩම සමවරධන 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

රයජධ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතධයමශය - දකනළඹ 07

III පනතයඩ.එසස වකමසමහ052943148

 6116 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

වදශසෂ දශසණයඩ ජ ඵම ඵසස යයපරතන020165149

 6120 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

වනජව සහකයර අධධකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑච එම ජයරතන037044150

 6120 

සසථයන මයර අවලමග දව

වනජව සහකයර අධධකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

III පනතයඑසස.එම දසසනයනයක049597151

 6120 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දපනලසස 

කදෂසත බලකය මලසසථයනදය 

එසස.ඒ. පදප සමනත දපදරරය 

මහතය දව. (012343)

සමසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතධයමශය - බතතරමලල

I  පනතයඑම දක එන ප චනදදසසකර013407152

 6122 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සමසසකවතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II පනතයප චනදසර036614153

 6122 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

අධධයපන අමයතධයමශය - 

බතතරමලල

II පනතයඩබ ප රතනපයල016284154

 6127 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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 කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

කවෂකරම අමයතධයමශය - 

බතතරමලල

II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689155

 6129 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

I  පනතයදක එසස පෂසපකමයර004759156

 6137 

ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-කණගලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කණගලල

I  පනතයදජ ප ට ජයලත004887157

 6137 

සසථයන මයර කරන ලද නව දසසවය 

සසථයනය කරණණගල ඉඩම හය දසසතක 

දරජසසටයර කයරයයලය දලස 

සමදශකධනය කරන ලද.

 

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

මදහසසසතයත අධකරණය - 

දපනලගහදවල

II පනතයඑසස ඩබ සමත ගණසමහ014090158

 6137 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපනල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

I  පනතයආර ප ඩ එසස රපසමහ028463159

 6137 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදහසසසතයත 

අධකරණය-දපනලගහදවල

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

කණගලල

I  පනතයදක ඒ සලවය029037160

 6137 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපනල

II පනතයදක ඒ එසස ආර බණඩයර039375161

 6137 

වරතමයන දසසවය සසථයනය කරණණගල 

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය දලස සමදශකධනය කරන 

ලද.

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

වදශසෂ දශසණයඩ ඵල අ දබරතන016573162

 6147 

 දවනසක දනනමහත

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

තකණයමලය

II පනතයප වරතරයජය050331163

 6175 

සසථයන මයර අවලමග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-තකණයමලය

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

III පනතයඑච.එසස සතතයරඩන052008164

 6175 

සසථයන මයර අවලමග දව
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කකරයකල සසසවක 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

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

I  පනතයඩ එදරසමහ015026165

 6211 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 05

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

වදශසෂ දශසණයඑල.ට.ජ. රතනපයල033359166

 6211 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකදයක පසව 

ලබයදද

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

III පනතයව.ඒ.එම.එසස.එම.දක 

සමරනයයක

050955167

 6211 

සසථයන මයර අවලමග දව

අධකරණ අමයතධයමශය-දකනළඹ 

12

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 10

I  පනතයය.එම.දජ.එසස. පදමකමයර005454168

 6388 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

ශ ලමකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

I  පනතයඩබ දජ ඒ ආර පනයනද036513169

 6389 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමකටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-මඩකලපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනමදනය බටහර

II පනතයඑසස ඊශසවරන047650170

 6391 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලමකය ගවන හමදයව - 

රතමලයන

II පනතයඑච.එෆස.එම.දක 

දෆනනදසසකය

011242171

 6395 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයදමදප

II පනතයඑසස ජ ඒ නනදන030350172

 6399 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

II පනතය දජ එන දමයනත021827173

 6412 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදහසසසතයත අධකරණය-කහකරයව පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලනණව

I  පනතයඑම ජ දසයනයයක013100174

 6413 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධධකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

උතර නහදගනහර පළයත 

නදයකජධ සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය - තකණයමලය

III පනතයඑසස වශසවලමගම045159175

 6415 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයදමදප

I  පනතයඅය ජයසර021345176

 6417 

සසථයන මයර අවලමග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහවහව

II පනතයඑසස තලකවත දරකසය028314177

 6417 

සසථයන මයර අවලමග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 03

III පනතයඑසස.දජ. කරනනයදගනඩ048972178

 6421 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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-කහබතදගනලලණව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහදවචචය

III පනතයඒ.එසස. සගතපයල052652179

 6433 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපභදගලක පවයහන දසසවය 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 05

II පනතයඵන.ස.දක දමනඩසස015204180

 6505 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II පනතයදක පදමකමයර046757181

 6509 

 දවනසක දනනමහත

පයරලදමනත කටයත 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

වනජව සමරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඵසස.ඩ ආනනද012516182

 6514 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සමරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයරලදමනත කටයත 

අමයතධයමශය - බතතරමලල

වදශසෂ දශසණයඩ.දක.ඩ. ජයරතන049633183

 6514 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ මයස 06කන කල දමන ලද.

ශ ලමකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

ඉඩම නරවල කරදම කයරයයලය - 

මනවනදගනඩ

I  පනතයඑච.ඒ.ඒ. සසර කමයර026515184

 6522 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ශ ලමකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

II පනතය දක.ජ.ඩබ.එසස. දක. 

කපපය දගනඩ

048645185

 6522 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහනරණ

II පනතයඑම එල අජත දපසමකමයර027775186

 6528 

 දවනසක දනනමහත

අධධයපන 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

සමසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතධයමශය - බතතරමලල

I  පනතයඑසස ඩ පයසර032152187

 6528 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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-දහනරණ

අධධයපන අමයතධයමශය - 

බතතරමලල

II පනතයඑච ඩ ඩ දපසමලයල039551188

 6528 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

වයරමයරග කළමනයකරණ අමශය - 

දකනළඹ 07

III පනතයඩ එන එසස ගණදසසකර035674189

 6534 

නව දසසවය සසථයනය රයජධ සමපත හය 

වධවසයය සමවරධන අමයතධයමශය - 

දකනළඹ 05 දලස සමදශකධනය කරන 

ලහදබ.

අනපයතතකයය රයජධ සමපත 

හය වධවසයය සමවරධන 

අමයතධයමශදය දක.ඒ.එන. 

කරනනගම මහතය දව. 

(040220)

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අමශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

I  පනතයඑසස.ප.ස. උපල කමයර037429190

 6534 

සසථයන මයර අවලමග දව

පදගලයන ලයයපදමච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑම එල නශසශමක023648191

 6541 

 දවනසක දනනමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III පනතයඩ ඊ පදප කමයර027417192

 6548 

 දවනසක දනනමහත

Page 39 of 66



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සමරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධධයපන අමයතධයමශය - 

බතතරමලල

II පනතයදක ඒ එසස ප දපදරරය002837193

 6572 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මඩකලපව

I  පනතයප චනදගණසලන015326194

 6575 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

පදගලයන ලයයපදමච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II පනතයබ ප එසස කමයර028146195

 6580 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලමකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

I  පනතයඑම අලගයයය042786196

 6580 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II පනතයඑල ආර ප කමයර037590197

 6581 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

ශ ලමකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

III පනතයට ඒ ප පනයනද016836198

 6590 

 දවනසක දනනමහත

නහවත පදමච කරදම 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 03

පයදදශය පරයවදධය කයරයයලය - 

අමපයර

III පනතයඒ.එච.එම. රලය037787199

 6595 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

03

III පනතයඑච දරනඩන පනයනද005228200

 6597 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

II පනතයට දක සපත නශයනත025434201

 6600 

 දවනසක දනනමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

II පනතයඑම.දජ.එම පනයනද025905202

 6609 

 දවනසක දනනමහත

අභයයචනයධකරණය-දකනළඹ 12 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

II පනතයඩ.ස.ප වරසමහ015464203

 6615 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

ආර.එසස. චනදතලක මහතය 

දව. (013189)

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

අභයයචනයධකරණය - දකනළඹ 12III පනතයආර.එම.ඒ. දරකහන කමයර041004204

 6615 

සසථයන මයර අවලමග දව

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලදලදපනල

II පනතයඵසස ස දකනඩතවකක015677205

 6619 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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-හලයවත

දපනලසස සසථයනය - හලයවතI  පනතයඅය එල එම සලන019359206

 6621 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-හලයවත

දජධෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II පනතයදජ ඒ ගණවරධණ021091207

 6622 

සසථයන මයර අවලමග දව

දජධෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - හලයවත

II පනතයඩබ.එම.ප.ස. වරදකකන032522208

 6622 

සසථයන මයර අවලමග දව

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

II පනතයඒ ගණතලක028399209

 6628 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මඩකලපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනමදනය පතත (අදරය පතත)

II පනතයඑසස මහතව015594210

 6634 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩ.ප.ය. රනජන032423211

 6639 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සමසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතධයමශය - බතතරමලල

වදශසෂ දශසණයආර එසස චනදතලක013189212

 6652 

නව දසසවය සසථයනය 

අභයයචනයධකරණය - දකනළඹ 12 

දලස සමදශකධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය අභයයචනය 

අධකරණදය ඩ.ස.ප. වරසමහ 

මහතය දව. (015464)

සමසසකවතක හය කලය කටයත 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

II පනතයබ ඩබ ඒ රමජන014694213

 6652 

සසථයන මයර අවලමග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දයභවන කටයත හය නපණතය 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

05

II පනතයඑම ට පයනත014174214

 6654 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉමජදනර 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II පනතයදක.එච.ඒ. පයනනදන041651215

 6673 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

III පනතයඒ.එම.ප.එම. නශසශමක040888216

 6679 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

නදයකජධ දපනලසසපත කයරයයලය - 

කළතර

III පනතයබ එම අය ශයලකය052601217

 6684 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II පනතයඒ එල වය දජ දපදරරය010640218

 6688 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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-දමනනරයගල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - දමනනරයගල

III පනතයආර.එම. කලධයණතලක043409219

 6705 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතරලයදද

III පනතයජ ජ උදයකයනත සමරවර019404220

 6715 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

රයජධ ආරකෂක හය නයගරක 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

03

II පනතයඑම ජ පයල026532221

 6718 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑසස රයගවය005533222

 6739 

 දවනසක දනනමහත

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතධයමශය - දකනළඹ 

12

III පනතයඑම.ප. දයයරතන053194223

 6739 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පරසර හය පනරජනනය බලශකත 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම ආර එන පෂසපලතය018721224

 6752 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 02

දසය /මදහසසසතයත අධකරණය - 

දමනරටව

I  පනතයආර එච කලසර006218225

 6753 

 දවනසක දනනමහත

දසය අධකරණය-මහනවර අපනයන කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III පනතයජ.එච.ස. කරණයතලක049905226

 6755 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කවෂකරම අමයතධයමශය - 

බතතරමලල

II පනතයප.ඵස සගතදයස019081227

 6758 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයය ප එසස නරමනත042107228

 6762 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 01

II පනතයව.එම.එච.ප.දක. සරවරධන004879229

 6800 

 දවනසක දනනමහත

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

II පනතයඑල එල ප දක පනයනද029931230

 6800 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලමකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

II පනතයදජ ඒ වකටර005756231

 6804 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ශ ලමකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

II පනතයඑම එල එසස දපදරරය012220232

 6806 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහව

II පනතයඩබ ඒ එම දක බනඩයර018150233

 6811 

 දවනසක දනනමහත

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකමයගම

II පනතයදක එම පයනත028095234

 6818 

 දවනසක දනනමහත

මදහසසසතයත අධකරණය-දකනළඹ 

10

දසය /මදහසසසතයත අධකරණය - 

දමනරටව

I  පනතයඑම ආර චයනදන සරයලතය018248235

 6825 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

මදහසසසතයත අධකරණය - දකනළඹ 

10

II පනතයඑච.එල. අජනත023847236

 6825 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඑන.ඒ. කමයරසර002479237

 6829 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II පනතයඑසස ඒ ආර ඩ දක ඒ ඩබ ප 

දදණපටය

021708238

 6830 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

තහපහල දසසවය අමයතධයමශය - 

දකනළඹ 10

II පනතයබ ව එසස ගයමණ025971239

 6845 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

I  පනතයඒ ඩ ජ මහකසමසස011910240

 6847 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III පනතයඅය.එම.එසස වජයසමහ023892241

 6851 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සමපකයර හය අභධනතර දවළඳ 

අමයතධයමශය, - දකනළඹ 02

වදශසෂ දශසණයඩබ අය ඒ ජ එල පනයනද036520242

 6855 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සමවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

III පනතයප.දක.ජ.ජ කලරතන048707243

 6868 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 07

II පනතයඵස ප ඵච චනදසර015962244

 6877 

සසථයන මයර කරන ලද නව දසසවය 

සසථයනය දපනලසස වදශසෂ කයරයමශධය 

දලස සමදශකධනය දකදර.

 

දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

II පනතයඩබ.එච නනදසර ජයමයනන048182245

 6877 

වරතමයන දසසවය සසථයනය දපනලසස 

වදශසෂ කයරයමශධය දලස 

සමදශකධනය දකදර.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතධයමශය, - දකනළඹ 07

I  පනතයඊ ඩ එසස එසස දක ජයසමහ029072246

 6881 

 දවනසක දනනමහත

දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දපනලසස වවදධ දසසවය 

දකනටඨයශය - දකනළඹ 05

II පනතයඑල ඒ ඩ එසස ලකමයල018430247

 6889 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයයගම

II පනතයඩබ.ජ.ප උපල කමයර026671248

 6892 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

II පනතයව දජ පයලයල016693249

 6895 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයධකරණය-ගයලල ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයඊ එච ඩ සමන කමයර036904250

 6901 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

සමයජ දසසවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එච දහටටආරචච037539251

 6903 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II පනතයඩ.එම.එන. දසයනයයක036244252

 6911 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II පනතයදක ඵම ඵච ඵන ඵසස 

දපදරරය

020223253

 6914 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

I  පනතයඑම.වය.එම. නලෆර027151254

 6917 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑම එසස ඒ දපදරරය035357255

 6922 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

I  පනතයප ඒ ජ දපදරරය016570256

 6929 

 දවනසක දනනමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

දසය අධකරණය - පයනදරIII පනතයආර.ඒ.දක. තරමගන040854257

 6929 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

පහණ පයසල - කහළණය

I  පනතයජ ඩ ධරමදයස019393258

 6933 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජධ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතධයමශය-දකනළඹ 07

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයය එච නයලක ධරමපය022091259

 6938 

සසථයන මයර අවලමග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II පනතයදක ඩ එසස සරවමශ036862260

 6938 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකදයක පසව 

ලබයදද

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජධ පරපයලන හය සසවදදශ 

කටයත අමයතධයමශය - දකනළඹ 07

III පනතයඑසස.එසස.ආර. දලරකෂ052754261

 6938 

සසථයන මයර අවලමග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමවහලල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

I  පනතයඑම ආර ඒ කදර015311262

 6945 

සසථයන මයර කරන ලද නව දසසවය 

සසථයනය අවසසසයදවලල මලසසථයන 

දපනලසය දලස සමදශකධනය කරන 

ලද.

 

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමවහලල

II පනතයආර ඒ ගයමණ රණසමහ019782263

 6945 

වරතමයන දසසවය සසථයනය 

අවසසසයදවලල මලසසථයන දපනලසය 

දලස සමදශකධනය කරන ලද.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තකදසසර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකනළඹ 10

II පනතයඑන.ප.එසස. නහලගම039701264

 6953 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස සසථයනය - පදගනඩI  පනතයජ ඒ රමජත029604265

 6956 

 දවනසක දනනමහත

තකදසසර උප 

කයරයයලය-මඩකලපව

රයජධ සමපත හය වධවසයය 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

05

II පනතයඑම පතමනයතන028637266

 6968 

සසථයන මයර අවලමග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයමශය

III පනතයජ එච දක දසසනයරතන036882267

 6968 

 දවනසක දනනමහත

රයජධ සමපත හය වධවසයය 

සමවරධන අමයතධයමශය-දකනළඹ 

05

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - දමනනරයගල

III පනතයදක.ඒ.එසස.එන කනමගම040220268

 6968 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

ඩ.එන.එසස. ගණදසසකර 

මහතය දව. (035674)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පදගලයන ලයයපදමච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II පනතයප ඵසස ඵස දපදරරය020137269

 6976 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඑල එල ඩ රපදසසන006558270

 6978 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

තයකෂණ  පරදයෂණ හය 

පරමයණක බලශකත අමයතධයමශය 

- දකනළඹ 03

I  පනතයඒ.දක. දයයනනද023852271

 6990 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතධයමශය - බතතරමලල

II පනතයදජ.ඒ.ඩ. ශමත026572272

 6991 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද අධකයර කයරයයලය-කළතර පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

03

III පනතයදක ඩ නශයනත ජයලයල010477273

 6999 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධධම නවරගම පළයත

I  පනතයදක ජ ස දක ජයදසසකර035773274

 7000 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

ඛනජ දතල කරමයනත 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 07

III පනතයදක ආර දපසමරතන016121275

 7002 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-ජයඇල කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II පනතයප.ය.ස ඉහළකඹර024448276

 7003 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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 කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

අධකරණ දසසවය දකනමෂන සභයව 

- දකනළඹ 12

III පනතයඩබ ආර ඒ එන රතනයයක015459277

 7005 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 01

නහවත පදමච කරදම අමයතධයමශය 

- දකනළඹ 03

III පනතයදක ඒ එම ජනරනජ031871278

 7007 

 දවනසක දනනමහත

දවරළ සමරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II පනතයඩ ඩ දජ ඇනතන013254279

 7009 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනද පහලවහලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - හමබනදතනට

II පනතයඑල ඩබ ජයනත004671280

 7012 

සසථයන මයර අවලමග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-හමබනදතනට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනද පහලවහලල

III පනතයදක ජ එසස සඳමයල052288281

 7012 

සසථයන මයර අවලමග දව
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කකරයකල සසසවක 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-දදනඩමදගනඩ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

III පනතයදක දජ දක එන ඩ 

කලයයන

040734282

 7016 

 දවනසක දනනමහත

අධධයපන 

අමයතධයමශය-බතතරමලල

රජදය පවවතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

III පනතයඩ.එල.ආර.ස පෂසපකමයර050826283

 7017 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතධයමශය - දකනළඹ 

12

I  පනතයය එල එසස ඩ පයදරශන016781284

 7019 

 දවනසක දනනමහත

තකදසසර කයරයයලය-රතනපර කමකර වනශස චය සභයව - 

රතනපර

II පනතයආර ඒ ට ආර රපසමහ030135285

 7032 

සසථයන මයර අවලමග දව
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කකරයකල සසසවක 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-දගනඩකදවල

තකදසසර කයරයයලය - රතනපරIII පනතයඒ   දක ප අතපතත041962286

 7032 

සසථයන මයර අවලමග දව

කමකර වනශස චය සභයව-රතනපර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දගනඩකදවල

III පනතයආර ලලතය052133287

 7032 

සසථයන මයර අවලමග දව

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛධ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

I  පනතයඩ.එම.ජ.එසස. කරණයතලක025684288

 7038 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

ශ ලමකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

I  පනතයඩබ ඵස වජත013627289

 7044 

සසථයන මයර අවලමග දව

ශ ලමකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 10

III පනතයප.ජ.ඩ සමන කමයර052207290

 7044 

සසථයන මයර අවලමග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක ජ තලකරතන036493291

 7061 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලමකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දබභදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

III පනතයආර.එම ආරයදයස044564292

 7062 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදකර 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II පනතයබ.ජ.ආර.ඒ. කමයරසමහ023801293

 7080 

සසථයන මයර අවලමග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක මනනදදකර කයරයයලය - 

අමපයර

III පනතයජ එම එසස දජ බණඩයර048336294

 7080 

සසථයන මයර අවලමග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස සසථයනය - දවලපටයවදශසෂ දශසණයඑම ඩ එල දගනඩවන011491295

 7113 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

රජදය පවවතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

II පනතයඑම ප දපදරරය012386296

 7117 

 දවනසක දනනමහත

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඑන එසස දජ දපදරරය029316297

 7117 

 දවනසක දනනමහත

වයණජ දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

02

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඑන ජ ආනනද016553298

 7153 

 දවනසක දනනමහත

භයණඩයගයර දමදහයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සමවරධන අමයතධයමශය - දකනළඹ 

03

III පනතයඩබ ප ප කමයර030702299

 7154 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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 අධකරණය-ගමපහ දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II පනතයඒ.ප.ස. ජයලත009815300

 7162 

 දවනසක දනනමහත

නදයකජධ දපනලසසපත 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සමවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයබ ඒ චයනක019083301

 7236 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලමකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

I  පනතයවය.වය. ජයදකනඩ048430302

 7356 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දමකටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

වදශසෂ දශසණයප එම රනජත028447303

 7357 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක 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-දකනළඹ 10

ශ ලමකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඑසස එසස දදදදව පතරණ036033304

 7368 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

සමපකයර හය අභධනතර දවළඳ 

අමයතධයමශය, - දකනළඹ 02

III පනතයඑච.ඩබ.ආර. සමජව053376305

 7369 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සමවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II පනතයදක ජ ජයලත036544306

 7371 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දගනවජන සමවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III පනතයට. සරයබණඩයර052873307

 7371 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II පනතයදක ඩබ ඩ ප වදජරතන013667308

 7373 

 දවනසක දනනමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2015

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය-දකනළඹ 10

නදයකජධ දපනලසසපත කයරයයලය - 

පණලයදගනඩ

III පනතයඒ අමජන පගත042796309

 7374 

සසථයන මයර අවලමග දව

නදයකජධ දපනලසසපත 

කයරයයලය-පණලයදගනඩ

ධවර හය ජලජ සමපත සමවරධන 

අමයතධයමශය - දකනළඹ 10

III පනතයඑන එල ප ඩබ ලයනදග052175310

 7374 

සසථයන මයර අවලමග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

වදශසෂ දශසණයඩබලව එසස ධරමසර050480311

 7379 

 දවනසක දනනමහත
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