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அைம  ெசயலாள க , 
மாவ ட  ெசயலாள க , 
திைண கள  தைலவ க  . 

 

2012012012016666    இ கான வ டா த இடமா ற  க டைள வி தஇ கான வ டா த இடமா ற  க டைள வி தஇ கான வ டா த இடமா ற  க டைள வி தஇ கான வ டா த இடமா ற  க டைள வி த     

அரசா க காைம வ உதவியாள  ேசைவ, அரசா க ெமாழிெபய பாள  ேசைவ,அரசா க காைம வ உதவியாள  ேசைவ, அரசா க ெமாழிெபய பாள  ேசைவ,அரசா க காைம வ உதவியாள  ேசைவ, அரசா க ெமாழிெபய பாள  ேசைவ,அரசா க காைம வ உதவியாள  ேசைவ, அரசா க ெமாழிெபய பாள  ேசைவ,    
இல ைக  லக  ேசைவ,  இல ைக தகவ , ெதாட பாட  ெதாழிஇல ைக  லக  ேசைவ,  இல ைக தகவ , ெதாட பாட  ெதாழிஇல ைக  லக  ேசைவ,  இல ைக தகவ , ெதாட பாட  ெதாழிஇல ைக  லக  ேசைவ,  இல ைக தகவ , ெதாட பாட  ெதாழி ப  ேசைவ, ப  ேசைவ, ப  ேசைவ, ப  ேசைவ,     

    அ வலக ஊழிய  ேசைவ,  இைண த சாரதிக  ேசைவ.அ வலக ஊழிய  ேசைவ,  இைண த சாரதிக  ேசைவ.அ வலக ஊழிய  ேசைவ,  இைண த சாரதிக  ேசைவ.அ வலக ஊழிய  ேசைவ,  இைண த சாரதிக  ேசைவ.    

 

ேம ப  விடய  ெதாட பான என  சம இல க  2015.10.16 ஆ  திகதி  ெகா ட  க த   லமாக 

அ பி ைவ க ப ள வ டா த இடமா ற  வி  ெமாழி க  ம  அ க த தி  
றி பிட ப ள விடய க  மீ  த களி  தயவான கவன   ஈ க ப கி ற . 

 

02. ேம ப  இடமா ற ெமாழி க  ச ப தமாக எ னிட  சம பி க ப ட விடய  

எ ைர க  ப றி அரசா க ேசைவக  ஆைண வி  நைட ைறவிதிக  ெதா தி I இ  XVIII   

ஆ  அ தியாய தி  210 ம  211 ஆகிய பிாி க  அைமவான வ டா த இடமா ற  
ெமாழி க  மீளா  வி  தீ மான கைள இ ட  அ பி ைவ ேள . இத  லமாக 

ேம ெகா ள ப ட தி த க  க ப டதாக ேமேல றி பி ட உ திேயாக த க  

ெதாட பிலான என  சம இல க   2015.10.16 ஆ  திகதி  ெகா ட க த  லமாக உ ேதச 2016 

இ கான வ டா த இடமா ற  க டைளயிைன இ தா  அ மதி கி ேற . 
 

03. இடமா ற  க டைளக  ெதாட பிலான ேம ைற கஇடமா ற  க டைளக  ெதாட பிலான ேம ைற கஇடமா ற  க டைளக  ெதாட பிலான ேம ைற கஇடமா ற  க டைளக  ெதாட பிலான ேம ைற க     
    

(அ) இடமா ற  க டைளக  ெதாட பாக தி தியைடயாத உ திேயாக த க  அரசா க  

ேசைவக   ஆைண வி  நைட ைற  விதிகளி  XX ஆ  அ தியாய தி  

ஏ பா க கிண க அரசா க ேசைவக   ஆைண விட  ேம ைற ைன  
சம பி க இய . 

 

(ஆ) மீளா   ேம ைற ைன  சம பி த உ திேயாக த க  மா திர  அரசா க 
ேசைவக  ஆைண விட  ேம ைற ைன  சம பி க இய . 

 

(இ) ேம ைற கைள அரசா க ேசைவக  ஆைண விட  சம பி  ெபா  நைட
ைற விதிகளி  23 வ  அ டவைண கிண க திைண கள  தைலவ க  ஊடாக என  
அ பிைவ க பட  ேவ . அ ட  ேம ைற  றி பிட ப ட விடய கைள 
நி பி பத காக ச ப த ப ட ஆவண கைள  இைண  அ பிைவ ராக. 

 

PA/CS/POLICY/වා.ස.්මා4 - 2016  2015.11.27 



 
 
 
 

 

  
  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

(ஈ) சம பி க ப கி ற ேம ைற க   2015.12.11 ஆ  திகதிய ேறா அத  

னராகேவா என  கிைட க த கதாக சம பி க பட ேவ ெம பேதா  
அ திகதி  பி ன  சம பி க ப கி ற ேம ைற க  நிராகாி க படலா . 

 

04.  வ டா த இடமா ற  க டைள நைட ைற ப த .வ டா த இடமா ற  க டைள நைட ைற ப த .வ டா த இடமா ற  க டைள நைட ைற ப த .வ டா த இடமா ற  க டைள நைட ைற ப த .    
 

2016 ஆ  ஆ கான இடமா ற  க டைளக  அரசா க ேசைவக  ஆைண வினா  
ேம ெகா ள பட ய தி த க  க ப டதாக 2016.01.01 திகதியி  அ ல  றி த 
இடமா ற க டைளக  பாக றி பிட ப ள திகதியி  இ  நைட ைற ப த ப . 
அத கிண க த க  அைம சி  / திைண கள தி  / நி வன தி  ேசைவயா கி ற இடமா ற  
ெப ள உ திேயாக த க  உாிய திகதியி  திய ேசைவ நிைலய களி  கடைமகைள 
ெபா ேப க த கதாக பிரதி  அ வல  வ வைர த ைவ காம  வி வி க நடவ ைக 
எ மா  அறிவி கி ேற . 2016 வ டா த இடமா ற  க டைள கிண க திய ேசைவ 
நிைலய க  ச கமளி கி ற உ திேயாக த க , வி வி க ப ட உ திேயாக த க  ப றிய 
விபர கைள இ ட  உ ள இ.ேச/வ.இ.மா/07 ம  இ.ேச/வ.இ.மா/08 மாதிாி  ப வ க  லமாக  
இடமா ற  நைட ைற ப த ப  தின தி  இ  02 மாத க  என  அறி ைகயிட  
ேவ . அ ட  ச ப த ப ட உ திேயாக த க  ேசைவ   ச கமளி தைம கான ம  
வி வி க ப டைம கான க த களி  பிரதிகைள  சம பி த  ேவ . (இ.ேச/வ.இ.மா/05 
ம  இ.ேச/வ.இ.மா/06) 
 

வ டா த இடமா ற களி  கீ  எ னா  வழ க ப ள இடமா ற  க டைள  ேமலதிகமாக 
அைம  அ ல  திைண கள உ ளக இடமா ற களி  கீ  எவேர  உ திேயாக த க  
இடமா ற  கிைட தா , இ த மீளா களி  தீ மான களிலான தி த க  
க ப டதாக 2015.10.16 ஆ  திகதிய இடமா ற  க டைள நைட ைற ப த  
ேவ ெம பைத  க தி  ெகா ராக. 

 

 

     ஒ ப  / ேக. . . எ . ேஜ. கமேக, 
          இைண த ேசைவக  பணி பாள  நாயக  
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ெபய     :- ...................................... 
       ேசைவ நிைலய  :- ………………………….. 
       திகதி      :-  ………………………….. 
…………………………… ஊடாக 
............................................ ஊடாக 
இைண த ேசைவக  பணி பாள  நாயக  
 

    
திய ேசைவ நிைலய தி  கடைமயிைன ெபா ேப றதிய ேசைவ நிைலய தி  கடைமயிைன ெபா ேப றதிய ேசைவ நிைலய தி  கடைமயிைன ெபா ேப றதிய ேசைவ நிைலய தி  கடைமயிைன ெபா ேப ற     

 
........................................ (வ ட ) வ ட தி  இைண த .......................................(ேசைவ) ேசைவயி  
வ டா த இடமா ற க டைளயி  பிரகார  .................................... ஆ  (வி வி  ெப ற திகதி) திகதி 
ெதாட க  ேசைவயி  வி வி  ெப ற நா  ..............................................ஆ  (ேசைவ  
ச கமளி த திகதி) திகதி .......................................(ேசைவ நிைலய தி ) ேசைவ  ச கமளி ேத  
எ பைத வினய ட  அறிய த கி ேற . 
    
          இ ப  உ ைம ள 
 
   ைகெயா ப                                     :- ..................................................... 
   ேசைவ                                                 :- ..................................................... 
   தர                                      :- ..................................................... 
   ேதசிய அைடயாள அ ைட இல க    :- ..................................................... 
   ேசைவ இல க                                    :- ..................................................... 
 
என  இல க   : ........................................... 
திகதி              : ............................................. 
 
 

ேசைவ  ச கமளி ளதாக உ தி ப கி ேற . 
 

 
 

                   ............................................................. 
                   திைண கள தைலவாி  ைகெயா ப  

                                          ம  பதவி திைர. 
 
 
 
 
 

இ. ேச./ வ..இ. /05 
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                             ெபய                 :- .............................................. 
     அைம  / திைண கள  :- ………………………………… 
     திகதி                 :-  ……………………………….. 
…………………………… ஊடாக 
............................................ ஊடாக 
............................................................ தி / தி மதி/ ெச வி 
பதவி :- …………………………………………….. 
 
 
 

வ டா த இடமா ற தி  ப  கடைமயி  வி வி தவ டா த இடமா ற தி  ப  கடைமயி  வி வி தவ டா த இடமா ற தி  ப  கடைமயி  வி வி தவ டா த இடமா ற தி  ப  கடைமயி  வி வி த     
 
 
........................................ (வ ட ) வ ட தி  இைண த .......................................(ேசைவ) ேசைவயி  

வ டா த இடமா ற க டைளயி  பிரகார  ேம றி பிட ப ட உ திேயாக த   

.................................... ( திய ேசைவ நிைலய ) இ  கடைமயிைன ெபா ேப க  ய வைகயி  

..............................................ஆ  (வி வி  ெப ற திகதி) திகதி ெதாட க  கடைமயி  

வி வி பதாக வினய ட  அறிய த கி ேற . 

 
 
 
 
 
 

                ............................................................. 
                   திைண கள தைலவாி  ைகெயா ப  

                                         ம  பதவி திைர. 
 
 
 
பிரதி :-  இைண த ேசைவக  பணி பாள  நாயக  
 
 
 
 
 

இ. ேச./ வ..இ. /06 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………....    அைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலக     
இ  இடமா ற  ெப  ச கமளி த உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ச கமளி த உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ச கமளி த உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ச கமளி த உ திேயாக த க     

    
                                                                                                                                            ேசைவ ேசைவ ேசைவ ேசைவ ::::----    ………………………………………………………………………………………………………………………………............................    

    
                            
 
 

திைண கள தைலவாி  ைகெயா ப  
                                               ம  பதவி திைர. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ெபய  ேசைவ 
இல க  தர  ேசைவைய ெபா ேப ற 

திகதி 

இ.ேச/வ.இ./05 
இ.ேச.ப.நா இ  

அ பி ைவ க ப ளதா 
     

இ. ேச./ வ..இ. /07 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………....    அைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலகஅைம  / திைண கள / அ வலக     
இ  இடமா ற  ெப  ெச ற உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ெச ற உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ெச ற உ திேயாக த கஇ  இடமா ற  ெப  ெச ற உ திேயாக த க     

    
                                                                                                                                                                                                        ேசைவ ேசைவ ேசைவ ேசைவ ::::----    ………………………………………………………………………………………………………………………………............................    
 

 
 
                                        

 
                                                                     திைண கள தைலவாி  ைகெயா ப  
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

තයකෂණ වදදයලය-ගයලල3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.එන. මලලවආරචච0551851 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

අය.ඩබ.ස.ප. ධරමවරධන0552162 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.ජ.යජ.එල කමයර0552233 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

Page 1 of 20



ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ඊ එම.එසස පයදරශණ0552254 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.එසස වරසසහ0552305 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.යක චමනද0552436 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ. ජයයසශකර0552827 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

රජයව ආරයදය ළමය 

යරරහල-යකනළඹ 08

3 පනතයය III 

යශශණය

ට. සරවර0553018 ඉලලම ඉටකල යනනහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එසස.ස. ජයවරධන0553229 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ඒ.ජ.එල.  දමනද05541410 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.එම.ඩ. වමලසර05570811 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

තයකෂණ වදදයලය-ගයලල3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ.ස.ප. සසජව05600012 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

ආරකෂක  අමයතදයසශය-යකනළඹ 

03

3 පනතයය III 

යශශණය

ප. ස. ප. යපයරරය05636413 ඉලලම ඉටකල යනනහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

3 පනතයය III 

යශශණය

බ.එච.ඕ.ඩ. අලවසස05997314 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.ඒ.එම. රණතසග06021515 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.එම.ඒ. රතනයයක06022616 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

යරජසසටයර ජනරයල 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ය.ඊ.ස. පනයනද06024217 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ජ.යක.ය.එල. සගතපයල06027518 ඉලලම ඉටකල යනනහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ.එච.ස. පෂසපකමයර06033319 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

තයකෂණ වදදයලය-බදලල3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ. ව. යජ නසසසලය06033520 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක වදහල-යකනළඹ 123 පනතයය III 

යශශණය

ජ.යක.ඒ. පයසගකය06041121 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

කයරමක වදහල-ඇඹලපටය3 පනතයය III 

යශශණය

එම.එච.යක ජයයසශන06061822 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-අමබලනයගනඩ

3 පනතයය III 

යශශණය

ජ.ව.එම.එසස. නයනයයකකයර06067323 ඉලලම ඉටකල යනනහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක වදහල-යබලඅතත3 පනතයය III 

යශශණය

යක.බ. පසයදන06072724 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

ශ ලසකය වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.එන.ස.යක. යපයරරය06145125 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-කකගලල

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.එච.එම. යහශමයල06255726 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.ට.ඩ.බ. ශයයමයල06320827 ඉලලම ඉටකල යනනහහක

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-කඩයවල

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.ප.ආර. යමලයන06326328 ඉලලම ඉටකල යනනහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 05

යගනඩනහගල  යදපයරතයමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.යජ. එඩමනඩ05517129

 7575 

 යවනසක යනනමහත

යගනඩනහගල 

 යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව - යකනළඹ 05

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ව.එසස.ප. පනයනද06011030

 7575 

 යවනසක යනනමහත

කයසල වදයය කයනතය 

යරරහල-යකනළඹ 08

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

මරගම

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබලව.ඒ.එසස.ප. වජයසසහ06275631

 7580 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-මරගම

කයසල වදයය කයනතය යරරහල - 

යකනළඹ 08

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.ජ.ඒ. කෂයනතය06326432

 7580 

 යවනසක යනනමහත

ශ ලසකය වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

කයරමක වදදයලය - රතමලයන3 පනතයය III 

යශශණය

යජ.ඒ.එසස යගරපකය06059633

 7582 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක වදදයලය-රතමලයන ශ ලසකය වභයග යදපයරතයමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.එම.ඩ.එන. පනයනද06140734

 7582 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-ඉමදව

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

බලතසසහල

3 පනතයය III 

යශශණය

අය.යක.වය. මහනදරමයග06282335

 7584 

සසථයන මයර අවලසග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-බලතසසහල

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

ඉමදව

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.යක.ප. නශයනත06328436

 7584 

සසථයන මයර අවලසග යව

කරයපටය ශකෂණ යරරහල-ගයලල කයරමක වදහල - මයතර3 පනතයය III 

යශශණය

එසස.යක.යක. දපකය05863937

 7586 

 යවනසක යනනමහත

කයරමක වදහල-මයතර කරයපටය ශකෂණ යරරහල - 

ගයලල

3 පනතයය III 

යශශණය

බ.එසස.යක. වකමගණරතන06084338

 7586 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක වදහල-කළතර ගය/ලබදව සරධමම මහය වදදයලය 

- ගයලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.එන මලවහනන05543339

 7588 

 යවනසක යනනමහත

ගය/ලබදව සරධමම මහය 

වදදයලය-ගයලල

කයරමක වදහල - කළතර3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ප.ජ.ඩ. ෂයමන06109240

 7588 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

ගය/මහනද වදදයලය - ගයලල3 පනතයය III 

යශශණය

ය.ඩ.එම.ඩ. උකවතත06032341

 7590 

 යවනසක යනනමහත

ගය/මහනද වදදයලය-ගයලල පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබලව. ප. ජ. ස. 

පෂසපකමයර

06101142

 7590 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-අකමමන

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ. ආර. කලපහන05636643

 7593 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

අකමමන

3 පනතයය III 

යශශණය

ප.ජ. ශයරරම06326644

 7593 

 යවනසක යනනමහත

රතනපර මහයරරහල-රතනපර පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

නවතගල

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.එම.එන.ආර. ගණසසහ05861045

 7596 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-නවතගල

රතනපර මහයරරහල - රතනපර3 පනතයය III 

යශශණය

බ.ජ.ඒ.එන. කයනත06283646

 7596 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-අමබලනයතනට

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

දකවහලල

3 පනතයය III 

යශශණය

එසස.එච.එසස. නමයල06012547

 7598 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-දකවහලල

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

අමබලනයතනට

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ප.ප. කමයර06014648

 7598 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මය/සසඝමතතය බයලකය 

වදදයලය-මයතයල

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

රතයතනට

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.අය.එසස. වරකයකනඩ06279949

 7599 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-රතයතනට

මය/සසඝමතතය බයලකය වදදයලය - 

මයතයල

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.එල.එල. පසනත06324350

 7599 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-බලපටය

මහයමරදර  ශකෂණ යරරහල - 

ගයලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ස.එසස. හඳනයනතත05857851

 7604 

 යවනසක යනනමහත

මහයමරදර  ශකෂණ 

යරරහල-ගයලල

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

බලපටය

3 පනතයය III 

යශශණය

බ.ඒ.ජ. පයනතය05864252

 7604 

 යවනසක යනනමහත

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

යමරටර රථ පවයහන පයයදශය 

කයරයයලය - අනරයධපර

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ප.ජ.ප. කලසසහ06022853

 7641 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

යමරටර රථ පවයහන පයයදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක යලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ.එම.ප. වනනනයයක06024154

 7641 

 යවනසක යනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයසශය-බතතරමලල

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යකනළඹ 12

3 පනතයය III 

යශශණය

ස.එසස. පරසස05636355

 7649 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-යකනළඹ 12

අධදයපන අමයතදයසශය - 

බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ප.එසස. වකමනයයක06284256

 7649 

 යවනසක යනනමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-යකනළඹ 01

අධදයපන අමයතදයසශය - 

බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.එසස.එසස. කමයර05960057

 7653 

 යවනසක යනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- යකනළඹ 01

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර. එසස. යක. ජයවරධන06077058

 7653 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

යසසඛද යදපයරතයමනතව 

(වවදද සහපයම අසශය)-යකනළඹ 

10

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම යදපයරතයමනතව - 

යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ප.එසස.ප.ඩ.ඒ. පයසගන05842359

 7657 

 යවනසක යනනමහත

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

යසසඛද යදපයරතයමනතව 

(වවදද සහපයම අසශය) - යකනළඹ 

10

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ඒ.ඩ.යක.යක. 

සරමයනන

06024060

 7657 

 යවනසක යනනමහත

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

ගය/වදරඹ ම.ම.වදදයලය - ගයලල3 පනතයය III 

යශශණය

ඒ.ප.ඩ. ගමයග06002461

 7659 

 යවනසක යනනමහත

ගය/වදරඹ ම.ම.වදදයලය-ගයලල කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම යදපයරතයමනතව - 

යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ජ.  යක. ට. එසස. කමයර06107262

 7659 

 යවනසක යනනමහත

අනලය බයලකය 

වදදයලය-නයගයගනඩ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

එසස.ට.ඩ ජයතලක05541063

 7663 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය.වන අතර 

අනපයපතකයය059906 

එසස.ආර.ජ. රනදමය වය යතය
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

අනලය බයලකය වදදයලය - 

නයගයගනඩ

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.යක.ඩ.ඩබ.යක. 

ගණතලක

06323364

 7663 

සසථයන මයර අවලසග යව

දකණ යකනළඹ ශකෂණ 

යරරහල-කළයබරවල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

යජ.ඒ.ඩ.ස.එසස. සරයආරචච05858465

 7665 

සසථයන මයර අවලසග යව

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

දකණ යකනළඹ ශකෂණ යරරහල - 

කළයබරවල

3 පනතයය III 

යශශණය

එල.ඉසඩ. පනයනද06022966

 7665 

සසථයන මයර අවලසග යව

දරගයනගර ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය-අලතගම

දසසතක යලකම කයරයයලය - 

ගයලල

3 පනතයය III 

යශශණය

යජ.යක.ඒ.යක.ඩ. 

යකරරයල

05544567

 7669 

 යවනසක යනනමහත

දසසතක යලකම කයරයයලය-ගයලල මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ඒ.යක.එම. ගණරතන05841668

 7669 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

දරගයනගර ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය - අලතගම

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.එෆස.එෆස. මසනය06285569

 7669 

 යවනසක යනනමහත

රයගම ශකෂණ යරරහල-රයගම මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.එම.එසස.ඩ. රතනයයක05531470

 7670 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

රයගම ශකෂණ යරරහල - රයගම3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ.ඩබ.ට. යමනඩසස06023871

 7670 

 යවනසක යනනමහත

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යබරවල

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.එසස.එෆස. රමසයය06000872

 7671 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහයබ වසරකන දරඝ කර ඇත

ගය/රචමනඩ වදදයලය-ගයලල මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

එච. ඒ. ප. ඉනදක06076873

 7671 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහයබ වසරකන දරඝ කර ඇත

නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-යබරවල

ගය/රචමනඩ වදදයලය - ගයලල3 පනතයය III 

යශශණය

එන.එච.ඒ. නදශයන06378074

 7671 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහයබ වසරකන දරඝ කර ඇත

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

ඊ.අය.එල. ධරමරතන05526875

 7674 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව - යකනළඹ 05

3 පනතයය III 

යශශණය

ජ.ස.එම.එන. පරසස06041776

 7674 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-යදනඩමයගනඩ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.ට. ජයසසහ05638077

 7675 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වන අතර 

අනපයපතකයය063633 

ඩ.ඒ.ජ.යක. දයයරතන යව

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යදනඩමයගනඩ

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ප.එසස.එන. ජයයසශන06038878

 7675 

සසථයන මයර අවලසග යව
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ජ.එච නශයන05519079

 7676 

 යවනසක යනනමහත නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

පදගලයන ලයයපදසච කරයම 

යදපයරතයමනතව - යකනළඹ 05

3 පනතයය III 

යශශණය

බ.එම.ඒ. උදයසගන06019780

 7676 

 යවනසක යනනමහත

ශ ලසකය වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන අමයතදයසශය - 

නයවල

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩබ.ඒ.එච.යක තලකරතන06075781

 7679 

 යවනසක යනනමහත

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතදයසශය-නයවල

ශ ලසකය වභයග යදපයරතයමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

ඒ.ඒ.ය.ප. අළතයවල06141682

 7679 

 යවනසක යනනමහත

ශ ලසකය වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

සමයජයසශවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතදයසශය 

- බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

අය ගණයසශකර06074583

 7680 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

සමයජයසශවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතදයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග යදපයරතයමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ජ.එසස.  කරත06081884

 7680 

 යවනසක යනනමහත

කයරමක වදහල-යහරමයගම පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යහරමයගම

3 පනතයය III 

යශශණය

ප.එච. එම. සරවරධන06038285

 7681 

 යවනසක යනනමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-යහරමයගම

කයරමක වදහල - යහරමයගම3 පනතයය III 

යශශණය

ජ.ඒ.ප පයසගන06364286

 7681 

 යවනසක යනනමහත

රයජද භයෂය 

යදපයරතයමනතව-රයජගරය

ශ ලසකය මනනයදරර 

යදපයරතයමනතව - යකනළඹ 05

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ප.එන. සයලරචන05839087

 7683 

 යවනසක යනනමහත

ශ ලසකය මනනයදරර 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 05

රයජද භයෂය යදපයරතයමනතව - 

රයජගරය

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.යක.ජ.ප. සරවරදන06080688

 7683 

 යවනසක යනනමහත

Page 18 of 20



ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ශ ලසකය මනනයදරර 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

ප.ජ.එන. චතරකය05848489

 7685 

සසථයන මයර අවලසග යව නව යසශවය සසථයනය 

ජනයලඛන හය සසඛදය 

යලඛන යදපය. වය යතය

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

ශ ලසකය මනනයදරර 

යදපයරතයමනතව - යකනළඹ 05

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.ඩබ.ස. ලකසමන06324690

 7685 

සසථයන මයර අවලසග යව

වනජව සසරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතදයසශය - බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

යක.යක. සරවරධන06011991

 7767 

සසථයන මයර අවලසග යව

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතදයසශය-බතතරමලල

වනජව සසරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ඩ.ප. රමදලතය06261992

 7767 

සසථයන මයර අවලසග යව

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

ගය/ධරමයයශරක මහය වදදයලය - 

අමබලනයගනඩ

3 පනතයය III 

යශශණය

ඩ.එම.ජ.අය.  යහශමනත06071593

 7768 

 යවනසක යනනමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ගය/ධරමයයශරක මහය 

වදදයලය-අමබලනයගනඩ

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම යදපයරතයමනතව - 

යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එච.ඒ. යදශයන06276394

 7768 

 යවනසක යනනමහත

ඩ.එසස.යසශනයනයයක 

වදදයලය-යකනළඹ 07

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම යදපයරතයමනතව - 

යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

ඊ.ඩබ.ඒ.ව. ජයවරධන06068795

 7769 

සසථයන මයර අවලසග යව

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 10

ඩ.එසස.යසශනයනයයක වදදයලය - 

යකනළඹ 07

3 පනතයය III 

යශශණය

එම.ප. දළයගනඩ06069196

 7769 

නව යසශවය සසථයනය අධදයපන 

අමයතදයසශය යලස සසයශරධනය 

කරන අතර අනපයපතකයය නව බඳවය 

ගහනම මගන ලබය යදන ඇත

 

දමරය යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 

10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයසශය

3 පනතයය III 

යශශණය

ආර.ඩ. සරවරධන05846197

 8347 

සසථයන මයර අවලසග යව

ජනයලඛන හය සසඛදයයලඛන 

යදපයරතයමනතව-යකනළඹ 03

දමරය යදපයරතයමනතව - 

යකනළඹ 10

3 පනතයය III 

යශශණය

එසස.ඩබ. යසශනයධර06321498

 8347 

සසථයන මයර අවලසග යව
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වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම් සමාල ෝචන කමිටු තීරණ -  2016 

ශ්රී  ාකා රේලප ස්ස්ාකා ධාපති   ලසේවධ 

 
අනු අාකධ   ලසේවක 

අාකධ 

නම ින් ධ වර්ාමාන  ලසේවා ස්ථානධ නව ලසේවා ස්ථානධ අභිධාචනා තීරණ  ලවනත් කරුණු 

        

1   ඩබ්ලිව්.ඩී.පි.ඩී. ගුණතික 

මහත්මිය 
III   පන්තිය කළුතර බාලිකා විද්යාය - කළුතර 

ක/තක්ෂිා මධ්ය විද්යාය  - 

හහොරණ 

 

අලංගු කර ඇත 

 

 

 

 

2  
පී.හක්. සන්ධ්යා රසාිනි  මහත්මිය II   පන්තිය 

ක/තක්ෂිා මධ්ය විද්යාය  - 

හහොරණ 

 

කළුතර බාලිකා විද්යාය - 

කළුතර 
අලංගු කර ඇත 

 

3  පී.ආර්.එස්.පි . හකොතාල 

මහත්මිය 
III   පන්තිය 

ක/ශ්රී මංමං  විද්යාය - 

පානදුර 

ාන්ත හ ෝන්  මහා විද්යාය - 

පානදුර  
අලංගු කර ඇත 

 

4  
එල්.ඒ. අනුාලතී මහත්මිය II   පන්තිය 

ාන්ත හ ෝන්  මහා විද්යාය - 

පානදුර 

ක/ශ්රී මංමං  විද්යාය - 

පානදුර 
අලංගු කර ඇත 

 

5  
එස්.එම්. අහප්හපරුම මහත්මිය III   පන්තිය කාර්මික විද්යාය - හබලිඅත්ත බා දී නැත ඉටු කළ හනොහැක 

 

 



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක ලලඛනයරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

II  පනතයජ.ව.එම. උදයර0019621 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පළයත සභය හය පයලදශය සසවරධන 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

II  පනතයඑච.එච. ලයනලග0019652 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

I  පනතයඩ.එසස වරසනදර0021563 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලබබදධ කටයත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඑම.එම.ප. ලමනඩසස0026844 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයරලලමනත කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

III  පනතයඩබ එසස එම ලජ පනයනද0026995 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

II  පනතයඑම.ජ.ඩ.ලක. අලබරතන0028526 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

II  පනතයඑසස.ඒ.ට.එන. සබසසහ0029437 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසචයරක හය කඩය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

II  පනතයඒ.එච.එම.එසස.ඒ.ලක. 

අලබසසහ

0030838 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

II  පනතයඩබ.ඩ.ස.එන. වකමසසහ0030899 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයජ.ආර. ලහටටආරචච00310010 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

III  පනතයඑල.ආර.එල. වජයරතන00337411 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයඩබලව.ලක.ආර.එන. 

අලබසසහ

00349112 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මධතම 

ලලඛනයගයරය-මයලගයවතත-ලකක

ළඹ 10

III  පනතයබ කවවයනන00365013 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

Page 3 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

II  පනතයඩ.එම.එසස. පයදරශන00378614 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මය/ලදනයයය ම.ම.වදතයලය-මයතරII  පනතයඑච.ජ.එම.එසස අලබසසහ00413715 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයප එච ඩ අනරයධය00416616 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලකකළඹ උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.ප. නශයනත00426017 නව සසථයන මයරවම ධවර 

අමයතතයසශය ලකකළඹ 10 ලලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතලව 

ඩ.ට.ලජ.ප. රණතසග 

(012441)ලව. සසථයන මයරව 

2016/04/25 දන සට 

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

I  පනතයඑම ප ආර ලපලරරය00460418 නව සසථයන මයරවම පයලදශය 

ලලකම කයරයයලය කඩලවල ලලස 

සලකනන

අනපයපතකයය බයගම 

පයලදශය ලල ස්කම 

කයරයයලලය ආර.ඒ.ඩ. 

ලපලරරය (034672) ලව. 

සසථයන මයරව කයයතමක වන 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

I  පනතයඑම. ආර .ප. පරසස00463219 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

II  පනතයආර.එච.ට දපයන00467920 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

II  පනතයප.ව.ට.එච. ධනසජය00474421 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

II  පනතයඩබ.ඒ.ලජ.ඩ. ජයතලක00502122 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

I  පනතයඑම.ජ. අනෂය00505623 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

I  පනතයජ.ජ.ජ.එන. චනදතලකය00523124 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-   ලගගනයපනවල

I  පනතයඑච.එල. පදමණ00527825 නව සසථයන මයරවම කලයප වයරමයරග 

අධතකෂ කයරයයලය ගයලල ලලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ගයලල දසය 

වන කයරයයලලය එච.ජ.අය. 

චයනදන (005731) ලව.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකඩමලගකඩ

II  පනතයඒ.එම.ලක.ඒ. පරසස00539126 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

II  පනතයඑම.එසස. පනයනද00553827 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

I  පනතයආර.එසස.ස. අලවසස00571128 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එම. පයදරශන00578429 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

II  පනතයආර. ලතනනලකගන00595730 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඌව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-බණඩයරලවල

I  පනතයබ.එසස. චනදලතය00597031 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

III  පනතයලජ එම ඩබ ලක ජයසනදර00629432 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

II  පනතයඩබ.ඒ.එච.ප. ලපලරරය00640233 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලහකරණ

II  පනතයලක.ව.ලක.එසස.  ලපපමතලක00645434 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඌව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-බණඩයරලවල

I  පනතයඑම ඩ නනදපයල00665335 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක වදහල-ලබලඅතතII  පනතයආර.එච.ජ.ඩබ.ය.ප.ලක. 

රඹකකන

00670336 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-තකණයමලය

I  පනතයඑල.ජ.එච. චයනදන00708337 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයඒ.බ.ඩ.ඊ.එන. ද සලවය00711438 නව සසථයන මයරවම ශ ලසකය යධ 

හමදය මලසසථයනය ඔරලගකඩවතත 

ලලස සලකනන

අනපයපතකයය කඩලවල 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය එන.රෆස 

(027463) ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අලලසස ලහග දෂණ ලචගදනය 

වමරෂන ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑච.ස.ජ.එසස. ජයතලක00729239 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අමපයර

I  පනතයආර.ඩ කමලයන00750840 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑසස.ඊ. ගණරතන00759141 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබරවල

II  පනතයඑම. බ. කයනචනය00768642 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයලක.ප.ස.එම. කයරයවසම00772543 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධතම පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනලනගරව

II  පනතයඑසස.එම.ඩ.ආර.ලක. 

සරවරධන.

00775744 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

II  පනතයආර.එම.ප.එසස. නසසසලය00795345 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතරI  පනතයලක.එසස. ලහපවයනයදගල00839946 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.ප.ඩබ. කමයරසසහ00847347 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබලව.ලක.ස ලහපමයල00862348 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-කරණබගල

I  පනතයඑම.එච.ඩබ. නවරතන00863949 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

II  පනතයඊ.ඒ.එන.ලක. එදරසසහ00898850 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-මඩකලපව

II  පනතයඑම. නගලලෂසවරන00905451 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.එම. දලයන නලරශස00906552 නව සසථයන මයරවම පළයත සභය හය 

පයලදශය සසවරධන අමයතතයසශය 

ලකකළඹ 02 ලලස සලකනන

අනපයපතකයය පළයත සභය හය 

පළයත පයලන අමයතතයසශලය 

ඩබලව.ප.එච.ආර. ද සලවය 

(032034) ලව. සසථයන මයරව 

කයයතමක වන දනය 

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

II  පනතයආර.ආර. බලයයර00919553 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයඩබ.එම.එසස.ජ. වකමසසහ00946854 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජයතක ලලඛනයරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඩබ.එසස.එම. පනයනද00985755 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. පයසගකය00986356 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අරනයයක

III  පනතයඅය.එච.ජ.ඩ. පයදරශන00991857 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑල.එසස.එසස. ලපලරරය01023258 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

I  පනතයඒ.එල. කරණයරතන01054859 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-මහරI  පනතයජ.ආර.ට. ගමලත01065460 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

I  පනතයආර.ව.බ.ඒ.ලක පරසස01067261 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

II  පනතයප.ව.ඒ.ස. පරසස01097662 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයලජ.එම.ඩබ.ලක. ජයකඩ01112763 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හලයවත

II  පනතයඑම.ඒ.බ.ප. පනත01116264 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

II  පනතයඩබ.ජ.එම.එල. ලපලරරය01117265 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 08

II  පනතයඑම.බ.ඒ. ලපලරරය01119666 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඩ ඒ ඩ ඩ මලලකය01136367 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මයෂ සහ ලතල ලභගග පරලයෂණ 

හය සසවරධන 

මධතසසථයනය-අගණලකකළපහලහසස

ස

I  පනතයඑච. ඩ. ඥයනසල01153068 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම  කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-රවනවහලල

I  පනතයඩ.ආර.ඒ.එම.ස.ආර. 

බටසගල

01182669 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සහකයර සමකදධ ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයලක.ව. මදමයලය01189770 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයරලලමනත කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයබ.ජ.ඩ. රතනපභය01201771 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

II  පනතයවය.එසස.ජ.එච. ජයසනදර01214572 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයලක.ස. සදරශන01224873 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

II  පනතයජ.ඩ.එන.ලක ධරමලසපන01225174 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නහවත පදසච කරම, පතසසසසකරණ 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

III  පනතයප.ඩ.එසස. පයදරශන01237975 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

II  පනතයප.ට. වලජරතන01245876 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

I  පනතයස. ලජ. නයනයයකකයර01258777 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

II  පනතයජ.ප.එච. ලයනලග01278778 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය-නලගලගකඩ

II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ය. ලසලනවරතන01301079 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය කරමයනත ලසපවය 

මධතසසථයනය-ගයලල

I  පනතයඩ.අය. මණසසහ01315080 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

I  පනතයලක.ඩබ.ආර. ලපලරරය01327581 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

I  පනතයඑච.ඒ.ප.එල.එසස. චනතක01337182 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑ ෆස. රෆදන01346083 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

II  පනතයය.ඩ.ලක.ප. ලපලරරය01346284 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකටලපකල

II  පනතයඑම.ඒ. රසජත01353685 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

II  පනතයඩ.ජ.ස. රසජන01375486 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

I  පනතයලක.ජ.ප.එසස ලකකඩතවකක01381487 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයඑන.එසස.එසස. ලපලරරය01387288 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

III  පනතයආර.එම.ඩබ රතනයයක01421489 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

I  පනතයලක එන සලවය01423490 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරඹලගදර

III  පනතයඩ ප ඩ රණසසහ01450791 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමසමපයදන 

අසශය-කබගලල

II  පනතයඩබ.ඩ.එසස. ඒකනයයක01474892 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයඒ. එම. එම.එසස. 

අභයලකගන

01491993 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

II  පනතයට.එසස. ජයවර01505994 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කඩය සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.ඒ. චනදකය01511195 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයසසලපකත

II  පනතයආර.ඩ.එසස.ලක. රතවතයන01570496 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 11

II  පනතයඩබ.එම.ඩ. චමලයන01591297 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

II  පනතයඑච.ලක.ට. ඉලරගෂකය01650798 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

II  පනතයඑල.එසස.ඩබ. ජයසරය01674199 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

හයරසසපතතව ඉඩම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-හයරසසපතතව

III  පනතයඑසස. එන. ලක. කදනගම017055100 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභය ලලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

I  පනතයලජ.ඒ.ඩ.එසස.එන. නශයන 

ජයලකකඩ

017483101 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පලලම

I  පනතයආර.එම.අය.ආර ජයසර017494102 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයඒ.ලක.ප. රනජන017569103 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

II  පනතයආර.ජ.එල.ඩ. රනදලවල017686104 නව සසථයන මයරවම ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය මහනවර ලලස සලකනන

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයලක.ය මලනගහර017921105 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

I  පනතයඒ.ලක. මණසසහ018384106 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

II  පනතයඑසස.එම. ජයසරය018957107 නව සසථයන මයරවම පයලදශය 

ලලකම කයරයයලය බයගම ලලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතලව 

එම.ප.ආර. ලපලරරය (004604) 

ලව. සසථයන මයරව කයයතමක 

වන දනය 2016/04/20 ලව.

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-තකණයමලය

II  පනතයඑෆස. ලජබලචලවන019058108 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-පතතලම

II  පනතයට.ඒ.ට තසසලම019177109 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මනමලනය නරත

II  පනතයප. ලසගමසනදරම019546110 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර කයරයයලය-යටයනලතකටI  පනතයලක.එච.එසස.එම. උදයසගන020035111 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

III  පනතයප.ලක.ඵසස ලපපමචනද020110112 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.ප රතනයයක020304113 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

I  පනතයඑච.ඒ. රපලසපන020422114 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මයෂ සහ ලතල ලභගග පරලයෂණ 

හය සසවරධන 

මධතසසථයනය-අගණලකකළපහලහසස

ස

II  පනතයඩබ.ඒ.ආර. වයසනය020482115 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයතර

I  පනතයආර.ස ලසපනයනයයක020563116 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මධතම කළයප කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයවය.ප ලසනවරතන020568117 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑන.ව.ප ලසපනයධර020595118 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඅය.ඩබ.ස.ලක. ඩයසස020839119 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසචයරක හය කඩය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

I  පනතයඑසස.එච. අලබසසහ020926120 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයආර.ස.ප ආරයසසහ021052121 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පධයන ලගකඩනහගල  ඉසජලනර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 07

II  පනතයලක.බ.ස.ලජ. ද සලවය021069122 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක ලලකම කයරයයලය-මලතවII  පනතයඒ. අරඩලසලවම021179123 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයව.ආර. සමරසසහ021209124 නව සසථයන මයරවම වයරමයරග  

අමයතතයසශය ලකකළඹ 05 ලලස 

සලකනන

කකෂකරම පරලයෂණ හය 

සසවරධන 

මධතසසථයනය-බණඩයරලවල

I  පනතයආර. එම. කරබණඩය021694125 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

I  පනතයඒල.ජ.ඩබ. මසගලකය021713126 නව සසථයන මයරවම පයලදශය 

ලලකම කයරයයලය ලදකමලප ලලස 

සලකනන

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

I  පනතයට.එච.එම.ට.බ. ලහපරත021716127 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම  හය දසසතක ලරජසසටයර  

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඑන.එම පතරණ021767128 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලමකරටව

I  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ජ ලසමබපලපරම021868129 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභය ලලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ජ.ඩ ලසපනයරතන021907130 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

10 ලලස සලකනන

සසථයන මයරව 2016/04/28 

දන සට කයයතමකය.

නව අනපයපතකයය අධතයපන 

අමයතතයසශලය ඩ.ඩ.ප.කලසර 

ලව.  (025068)

යයපනය දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉසජලනර 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයආර. ලයගගලසලවම021946131 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලවනනපපව

II  පනතයඑච.එම.ආර උෂයන022126132 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයජ.ඒ.එන. පතම කමයර022177133 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම වදතයලය-අනරයධපරI  පනතයඑම. ලක.එසස. මණසසහ022524134 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරලවල

II  පනතයආර.එම.ජ. මහණ ලක022716135 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

II  පනතයඑෆස.එච.එල.ලක. සලවය022868136 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයතලල

II  පනතයඩ.එම.එන.එම. දසයනයයක022945137 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවගතලතගම

I  පනතයඑසස.එම කරණයරතන023079138 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

I  පනතයලක.ස.ය. අමරවසශ023111139 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක ලලකම කයරයයලය-බදලලII  පනතයට.ප.එසස. පදමණ023220140 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 32)

-රතමලයන

I  පනතයජ.ජ. චනදමය023277141 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හලයවත

II  පනතයඑම.එසස.ප සලවය023637142 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

III  පනතයඒ.බ.ඩ. ලපලරරය023933143 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

II  පනතයඩබ.ව.ඒ.එම. ලපලරරය024181144 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

I  පනතයඑසස.ආර. ජයලත024432145 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

I  පනතයඒ.ස. සතත ජනනය024484146 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

II  පනතයස.එසස. සමරවකම024608147 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 37) 

- තලවයකහලල-නවරඑළය

II  පනතයඑසස.එම.ලජ. ලඩස024657148 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයට.ව.එසස. ලසපමකමයර024658149 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-හමබනලතකට

II  පනතයආර.ප.ඒ. ලකකඩකයර025198150 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

I  පනතයඑච.ඒ.ඩ. පෂසපකමයර025653151 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයඑම.එල. චයමර025789152 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බමණයලකකටව

II  පනතයඩබ.එම.ආර. කමයරහයම025837153 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයලක.එම.ලක. කරපප025909154 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

I  පනතයආර.එම.ජ. රයජපකෂ025958155 නව සසථයන මයරවම ලමගටර රථ 

පවයහන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

05 ලලස සලකනන

නව අනපයපතකයය ලමගටර 

රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතලව 

ඩබ.ජ.මසගලකය ලව. 

(032136)

කයරමක වදතයලය-නවරඑළයII  පනතයප. අලබලසපකර025959156 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

II  පනතයඒ.ඒච.ඒම.ඒම කසමයවත026034157 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

II  පනතයලක. රෆඩන026056158 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

I  පනතයප.එන. රණසසහ026063159 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

II  පනතයඑච.ප. සසල කමයර026201160 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01II  පනතයඩ.එසස. වරරතන026242161 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නපණතය සසවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ. ජයසර026692162 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

III  පනතයඑම.ඩ.ජ කරතරතන026829163 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.ඒ.ලක. රනලදණය027172164 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

II  පනතය ලක.ලක.ඩබ.එන. පයසගන027267165 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය කරමයනත 

ශයලයව-ලකකලලකනනයව

II  පනතයඑම.ඩබ. චමනද027323166 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 33)

-මහරගම

II  පනතයස.ය. කරණයසසහ027364167 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

III  පනතයඑන. රෆස.027463168 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

10 ලලස සලකනන

අනපයපතකයය වන ජව 

සසරකතෂණ 

ලදපයරතලමනතලව එල.ඒ. 

ශයයන (020174) ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

II  පනතයය.ප.ජ.ආර. ගණරතන027535169 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 11

II  පනතයඑම.ජ.ඩ.ආර. ගණවරධන027574170 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසචයරක හය කඩය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

III  පනතයඑන එච ඒ පයනත027798171 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනතලල

II  පනතයස.ඩ.ආර. චමනද027895172 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

III  පනතයඅර .එල. වරලසපකර027939173 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර සමකදධ ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයඑච.එල.ආර.ප කමයර028076174 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලකකළඹ 10

III  පනතයආර ආර මලලකය028329175 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයඑසස.එම. මහවතත028344176 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ලක.එසස. වහලලගලපකල028448177 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

I  පනතයඒ.අය. වතයන029308178 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑන ව එල ඩ ලක ජයවර029842179 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයබ.ඒ රසජන030025180 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එම.එම.ව. වශයනතකය030059181 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඒච.ඒ.ට.එන. පයදරශන030330182 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයඑම.ව ලලත කරත030912183 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

I  පනතයට එල එසස රපසසහ031011184 නව සසථයන මයරවම ආහයර 

ලකකමසයරසස  ලදපයරතලමනතව 

ලකකළඹ 02 ලලස සලකනන

සසථයන මයරව

2016/05/02 දන සට 

කයයතමකය

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලමකරටව

I  පනතයප.ලක.ජ කලර031297185 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

II  පනතයආර.ලක.ප. දලරක031305186 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.ලක.ලක. රසජන031500187 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ලක. පයසවදය031722188 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

10 ලලස සලකනන

අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතලව 

වය.ජ.ජ.එසස.එසස. ලජපමකරත 

(035210) ලව. සසථයන මයරව 

2016/05/17 සට කයයතමක 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පළයත සභය හය පයලදශය සසවරධන 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

II  පනතයඩබලව ප එච ආර ද සලවය032034189 නව සසථයන මයරවම ලමගටර රථ 

පවයහන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

05 ලලස සලකනන

නව අනපයපතකයය ලමගටර 

රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතලව 

එම.එම.දලයන නලරශස ලව.

(009065) සසථයන මයරව 

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලහකරණ

II  පනතයආර එම ප ප රතනයයක032205190 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයලජ. ලක. ආර. ලකමණ032206191 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරථක සසවරධන අමයතතයසශයI  පනතයඑච.ලක. අරණ ශයනත032351192 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

II  පනතයඒ.ඒ.ඩබ.ට අමරසසහ032362193 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

II  පනතයඩ.එම.එම. පයසගකය032635194 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

II  පනතයඩබ ජ ප ස ගමලග032648195 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයප.ඒ.ස. එරනදකය032678196 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයආර.ඒ.ඩ.ස.එසස.ලක. 

රපසසහ

032693197 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඒ.ඩ.එසස. අලබලසපකර032880198 නව සසථයන මයරවම තයකෂණ  

පරලයෂණ හය පරමයණක බලශකත 

අමයතතයසශය ලකකළඹ 03 ලලස 

සලකනන

සසථයන මයරව 2016/04/28 

දන සට කයයතමකය.

නව අනපයපතකයය  

බතතරමලල කමකර 

වනශසචය සභය ලලකම 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලගමව

II  පනතයඩබ.එම.ලජ.ස. වරලසපකර033080199 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයඑම.එම.ස.එසස. වරරතන033099200 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.එල.ඒ.ඩබ ලයනලග033149201 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.එල. මධරකය033508202 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මදල ලකකමෂන සභයව-ලකකළඹ 

04

I  පනතයඒ.ප.එසස.ප. සමරතසග033546203 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

III  පනතයඑන. ඩ. කණඩමබ033568204 නව සසථයන මයරවම දසසතක කමකර 

කයරයයලය පයනදර ලලස සලකනන

අනපයපතකයය පයනදර 

ලපකලසස අධකයර කයරයයලලය 

එසස.එච.ඒ. නනදන (004898) 

ලව.

පයරලලමනත කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II  පනතයඩ.එසස. ලවතතසසහ033636205 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

III  පනතයඩබ.ප.එසස. ශතයමල033772206 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01III  පනතයලජ. ඩ. දයයනනද033782207 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වයරමයරග අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

10

I  පනතයප.ඩ.එසස. නයගහලතකට033832208 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයය.ඩබ.ට. වලනගදන033910209 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

III  පනතයලක.ව. නයලනද033963210 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසචයරක හය කඩය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.එල.ඒ.එල. මයබරන033995211 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඒ.ලජ.ජ. ද එසස. ගලනවතත034102212 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඩ.එල. මහනදලයල034218213 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභය ලලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.එම.එන. 

රතනයයක

034239214 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මහජන සයමය, කසසතයයන 

ආගමක කටයත 

අමයතතසශය-බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ලක.ඒ.ප.ආර. සමරසසහ034288215 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය-නලගලගකඩ

III  පනතයලක.ඩ.අය.එසස. කමයර034314216 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

III  පනතයඑච.එම.ප. ලහටටලපකළ034401217 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපෂකරමයනත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑච.ස. ලමනඩසස034438218 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

III  පනතයඑල බ එන අජත034462219 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සවල ආරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

III  පනතයලක.එම.ලක. කමයර034481220 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මදල ලකකමෂන සභයව-ලකකළඹ 

04

III  පනතයඩ ට ලක ලපලරරය034508221 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

II  පනතයආර.ඒ.එච.ය.ඊ. රණසසහ034549222 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

II  පනතයට. ඩ.ය.ව. වලජරතන034617223 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තණමලවල

III  පනතයව.ප.එසස. නශයනත034656224 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බයගම

III  පනතයආර ඒ ඩ ලප ලරරය034672225 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතව ලකකළඹ 

10 ලලස සලකනන

නව අනපයපතකයය කඩලවල 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය  ලජ.ඒ.එසස. 

ජයසරය (018957) ලව.සසථයන 

මයරව කයයතමක වන දනය 

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

III  පනතයලක.ඩ.එන.ජ. කමයර034719226 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයප.එච.එසස.ඩ. සරතසග034738227 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑච.ය. වමලරතන034771228 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලලමනත ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

III  පනතයප.ඩබ.ජ.එම රතනලසපකර034892229 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

III  පනතයස.ලජ පලලයගරලග034910230 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උකලවල

II  පනතයඑච.ආර.ඩබලව.ඩබලව.එම.

එසස.ලක. හලනලගකඩ

035019231 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

III  පනතයආර.එම.ඒ. සරපයල035066232 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයඑසස. එච. සසනත035124233 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

III  පනතයලජ.ප.එසස. ජයසසහ035135234 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

III  පනතයඩ.ඩ.ලජ. වරවසශ035158235 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජයතක බදධමය ලදපල 

කයරයයලය-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑම.ලක.බ.එන. දමයනත035162236 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයට.ලක.ලක.ජ. 

ලතනනලකගන

035199237 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයවය.ජ.එසස.එසස. ලපපමකරත035210238 නව සසථයන මයරවම වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව බතතරමලල ලලස 

සලකනන

අනපයපකතකයය 

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතලව ඩබ.ලක. 

පයසවදය (031722) ලව. සසථයන 

මයරව  2016/05/17 දන සට 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර සමකදධ ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයබ.එසස.එම. සමන035228239 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර. දපත035355240 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

III  පනතයබ.එබ.එන. දමයනත කමයර035396241 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

III  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ආර.ලක 

චනදලසපන

035465242 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය කරමයනත 

ශයලයව-ලකකලලකනනයව

III  පනතයලක.ජ.ස.එම. ගණවරධන035535243 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයට.එල. ලතනවර035586244 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

II  පනතයඑච.ඩ.ලක.ස. ලසපනයරතන035603245 නව සසථයන මයරවම දසසතක ඉඩම 

පරහරණ පතපතත සහලසම 

කයරයයලය කරණබගල ලලස 

සලකනන

නව අනපයපතකයය ලදශය 

ආදයයම ලදපයරතලමනතලව 

එල.ප.ඩ.ලක. වලජසසහ 

(037269) ලව. සසථයන මයරව 

2016/05/09 දන සට 

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයඑම.ආර.එම. රයයසස035813246 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

II  පනතයජ.ආර කරණයරතන036006247 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයඑච.එම.ඒ.ප. ගණලසපකර036127248 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

II  පනතයස.ලක. පතරලග036299249 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

II  පනතයලක.ප.ස.ඩබ. පතරණ036479250 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අලලසස ලහග දෂණ ලචගදනය 

වමරෂන ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑච.ඩබලව. ලඩලයය කමයර036480251 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

III  පනතයට.එසස.ඒ. පනයනද036526252 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඌව ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-බණඩයරලවල

II  පනතයඒ.එන. වමලසරය036901253 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස.ඒ.ප.අය. ලපලරරය037316254 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

හයපටගම ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-මරගම

II  පනතයඊ.එම.ය.ජ.එන.ලක. 

වමලතලක

037469255 නව සසථයන මයරවම ඉඩම හමකම 

නරවල කරලම කයරයයලය මරගම 

ලලස සලකනන

අනපයපතකයය මරගම ඉඩම 

හමකම නරවල කරලම 

කයරයයලලය ජ.එසස.ප.ආර. 

පයලරගෂන (028172) ලව.

කයසල වදලය කයනතය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

II  පනතයඑච.එම.ය. කරණයරතන037501256 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය සවල පරපයලන නළධයර 

කයරයයලය-මනලනරය-ලපකලළකන

නරව

II  පනතයඑල.ලක. ලපලරරය037648257 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබලව.ඩ.ලක. හරනත037970258 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

II  පනතයඩබ එසස එල ලෆකනලසපකය038068259 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

II  පනතයජ ප එසස නලපය038526260 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඑම.ඩ.ලක.ප. දසයනයයක038532261 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

බදධ ශයසන 

අමයතතයසශය,-ලකකළඹ 07

III  පනතයඩබ.එන.ප. කසසසල038548262 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

II  පනතයලජ .අය. පභයෂස කමයර038796263 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහද ලකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

III  පනතයඅය.එම.එම. සරනවන038846264 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

III  පනතයඑසස.එම.ප. සටලසපකර039262265 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච.එසස.එන. හපආරචච039265266 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 8)

-ලකකළඹ 08

II  පනතයඩ.ට. ලකමණ039456267 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

I  පනතයආර.එන. පරසස039707268 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටනII  පනතයඑම. තලකෂ039969269 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලය කරමයනත 

ශයලයව-ලකකලලකනනයව

I  පනතයආර.ලක.එම.එසස.ස. රණවර040091270 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑන. ෂනමගනයදන040357271 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පවල ලසබඛත 

කයරයයසශය-ලකකළඹ 10

II  පනතයස ඉහළගමලග040450272 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය-නලගලගකඩ

II  පනතයඩබ.ඒ.එන. දමයනත040781273 නව සසථයන මයරවම ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව මහරගම ලලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ලදශය 

ආදයයම ලදපයරතලමනතලව 

ඩ.ස. වලපට (025823) ලව්ි.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩ.ස. සමතරතන040967274 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතලලII  පනතයඩබ.ජ.එසස.අය. බණඩයර040989275 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයඑච.ඒ.එන.ඩ. බයටසස040992276 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

II  පනතයඑච.වය.ලක. රතනයයක041085277 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.ස. දනෂසක041469278 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදතයලය-සමනතලරයI  පනතයඑම.ට.ඒ. වයහඩ041859279 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රතනපර දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉසජලනර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඩබ.ඩ.එම. කරණයරතන041928280 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මහලලරයය මරදන වතයපයර 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 05

II  පනතයප.ජ.ලක. වලජසසහ042169281 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලව ආරයතය ළමය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

II  පනතයඑච. ලක. පයවත042320282 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකඩනහගල 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ප.ලජ. රදග043119283 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජලව ආරයතය ළමය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

I  පනතයඩ.ජ.ලජ. ඩයසස043302284 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

III  පනතයජ.ලක.එසස. මනමලපර043449285 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකල සසවරධන හය ජනතය වත 

සසවරධන අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඡ.ය. මදශයන043451286 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයඩබ.ලක.එන.ස. පයරතන044026287 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අනතර පළයත කකෂ අධ තකෂ  

කයරයයලය-හමබනලතකට

III  පනතයඩ.බ.ට සරවර044083288 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඅය.ඒ.ඩ.ට. තෂයර044230289 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සමපකයර සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

III  පනතයඑසස.ඒ. තලනගම044304290 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

III  පනතයඩබ.ඒ.ලජ.එන. වකමසසහ044310291 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

රජලව ආරයතය ළමය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ආර. පයදරශන044346292 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වලදශ රකයය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

III  පනතයව. ජ. එසස. සරසග044392293 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයඒ. එෆස. සරයනය044441294 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයසල වදලය කයනතය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

III  පනතයලක.එම.ස. දරශන044624295 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මහද ලකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

III  පනතයඒ.බ.ප. කමයර045081296 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයජ.එල.ඩබ.එම. දෂතනත045123297 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයඑච.ඒ.ස.ප. කරණයරතන045268298 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලගමව

III  පනතයට.එම.වය.ප. කමයරසසහ045273299 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

III  පනතයබ. නමමයය045281300 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මහද ලකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩබ.අය.ප. අතරලය045287301 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයලක.එම.ඩ.එන. කලපහන045361302 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලගමව

III  පනතයබ.ජ.ඩ. වමලසර045393303 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

III  පනතයලක.ව.ආර. බණඩයර045452304 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 32)

-රතමලයන

I  පනතයට.ඒ.ඩ.එන.ලක. තලගල045592305 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

III  පනතයජ.ඩ.එසස.අය. ගණරතන045621306 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලගමව

III  පනතයඑන.ඒ.ඩබ.එම.ආර.ප.එන. 

ලදහගම

045690307 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයලජ.ඉසඩ ලමකහමමද 

නයසක

045860308 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයඑසස.ඒ. සතත නසසරනය045884309 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

I  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. ලපපමසර046174310 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය නයවක හමදය 

කඳවර-තකණයමලය

III  පනතයවය.ජ.ආර. සරය කමයර046192311 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලලමනත ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

III  පනතයප.ජ.එසස නදශයන046193312 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.එම.ස.එන. වලජලකගන046286313 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසචයරක හය කඩය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

III  පනතයඒ.ආර.ආර. ෆරවන046296314 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

III  පනතයලක.ඒ.ස. නලකෂ046334315 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බමණයලකකටව

III  පනතයලක.එන. දලරකෂ046537316 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.ඩබ. ලමකලහකටට046603317 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ පයද ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-නවරඑළය

III  පනතයඡ.ලක.එල.ඩබලව. නදශයන046657318 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.එසස. රණවර046837319 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක ලලකම කයරයයලය-බදලලII  පනතයආර.එම.එම.ලක. රයජපකෂ046888320 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජයතක ලලඛනයරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයඑච.ජ.ජ.ලක.ඒ. ගමලග047078321 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

III  පනතයආර.එච.ඩබ.එසස. රතනවර047314322 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.එම.බ. ශයරකය047604323 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඩබලව.එන.එසස. අලවසස047801324 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඑල.ස.එල. ජයලසපකර047856325 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයඑම.ඒ.ඒ.ප. රඹකවහලල047891326 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

III  පනතයලක. රයධකෂසණය047901327 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 31)

-වතතල

III  පනතයආර.එන.එසස. රණවර048003328 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

II  පනතයට.ජ ලසගමලතය048102329 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පළයත සභය හය පයලදශය සසවරධන 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

III  පනතයලක ලහටටආරචච048957330 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

III  පනතයඩබලය.බ.ඒ.ඒ. සඳමයල049009331 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

II  පනතයඑච.ප.ඩ.එන. වලජසසහ049371332 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

III  පනතයඩ.එම.එසස.ප. කමයර049697333 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වකමයරචච ආයරලවද 

ලරගහල-ගමපහ

II  පනතයඑසස.එම.ප.එන. කමයර050786334 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ළමය කටයත රයජත 

අමයතතසශය-බතතරමලල

III  පනතයඩබලව.ඒ.ප.ඡ. කණෂසකය051239335 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නවරඑළය මහලරගහල-නවරඑළයI  පනතයට.එම. කසමයවත051457336 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

II  පනතයඒ. ඒ. එසස. ප. අමරසසහ051999337 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකල සසවරධන හය ජනතය වත 

සසවරධන අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඑන.ඒ.එම චයනදන052044338 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජලය පවකතත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයස. එසස. ජයලකකඩලග052444339 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයබ.එම.ඒ.ඩ. වරනයරයයන052469340 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

සමපකයර සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

III  පනතයආර.එල.එම. මලකයනත052977341 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලහකරණ

III  පනතයස.එසස.එච පදනනදසස053319342 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයලජ.ඒ.ඩ. දමයනත053350343 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයඊ.ජ.ආර.ප රයජසසහ053371344 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයව.ලක.ස පෂසපකයනත053380345 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපෂකරමයනත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඑම.බ.ලජ.එම. පනයනද053415346 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයඑසස.ට.ය. කරණයධපත053631347 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයට.ජ.එන.එසස වකමසසහ053648348 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයය.ප.ඩ.එල. මලවතත053675349 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ. ඉනදජත053681350 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ළමය කටයත රයජත 

අමයතතසශය-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.එම.ප.ඩ. ගණරතන053695351 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයඑසස.ය. චනදකය053990352 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අමබලනලතකට

III  පනතයබ.ජ. පදමණ054010353 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.එම.ස. පයදරශන054017354 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඩබ.ලක.එසස වරසරය054072355 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලමකරටව

III  පනතයඑම.එච. වරකලකකඩ054076356 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයආර.ප.එසස.එසස. රයජපකෂ054189357 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලලලගම

III  පනතයඑම ධනරයජ054220358 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

III  පනතයඑසස.ඒ.ස.ලක. වරලසපන054416359 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

III  පනතයඒ.එෆස. නෆසහත054468360 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-කරණබගල

III  පනතයඑසස.එම.ජ.ඩ. සමරලකගන054822361 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-පබලයලගකඩ

III  පනතයඑච.එම.ස.ආර.ලක. ලහපරත055028362 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

III  පනතයලක.ජ.එසස. ශයනකය055565363 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපකයර සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

III  පනතයලක.එච.ජ.ලක. කමයර055648364 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජනලලඛන හය සසඛතයලලඛන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 03

III  පනතයප ලජසතයසස055661365 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

III  පනතයඒ.ප.එම.එසස. සමරජව055739366 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඒ.එන රණසසහ055829367 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයලක.එල.ට. ලසනවරතන055849368 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලපකලසස 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

III  පනතයඑම.ය. මනසයය055905369 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය-නලගලගකඩ

III  පනතයඒ.ලක.එසස. මයලනල055931370 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයලක.එසස.එන. සලවය056015371 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජයතක බදධමය ලදපල 

කයරයයලය-ලකකළඹ 10

III  පනතයආර.එම.එන. සජවන056065372 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයස. කමතන056081373 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයණජ ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

02

III  පනතයඑල.එම.එල.එසස. ලසපනයධර056210374 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

තරණ කටයත රයජත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

III  පනතයඑච.ඒ.ඩබලව. කලපන056220375 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටනIII  පනතයඑසස.එම.ප.එම. සමරතසග056320376 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලගමව

III  පනතයඩබලව.එම.ප.බ. ගණරතන056326377 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

III  පනතයඩ.ඒ.ස. වරලකගන056524378 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

Page 76 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01III  පනතයඑම.ජ.ට. චමනදය056743379 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අපරයධ පරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

III  පනතයට.එම.එන.ලක. 

කරණයතලක

056800380 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

III  පනතයආර.එසස.එල. දසනයයක056929381 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඵම.ඒ.ආර. නලරගෂණ056995382 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ජව වවදත ඉසජලනර අසශය 

(ලසබඛත අමයතතයසශය)-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. නලමණ057005383 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයට.ව. මතරනවහලලග057166384 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑල.එන. පයනත057274385 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.ට.එන. බණඩයර057413386 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 01

III  පනතයප.ජ.ය.ප. ගමලග057542387 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

III  පනතයඅය.බ.ඒ. ජයලසපකර057644388 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජව වවදත ඉසජලනර අසශය 

(ලසබඛත අමයතතයසශය)-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. කමයරරතන058319389 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයය.ඒ.එන.ලක. ජයතසසස058444390 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.එන.එච. වලජරතන058445391 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

අනතර පළයත කකෂ අධ තකෂ  

කයරයයලය-හමබනලතකට

III  පනතයස.ලක. වනනගම058691392 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01III  පනතයඊ.ලක.ලක චමපකය058765393 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

III  පනතයඑසස.එම.එසස. සමරසසහ059434394 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

III  පනතයඩබ.එම.ට.එන ලපමරතන060260395 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කයසල වදලය කයනතය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

III  පනතයඒ.ට.එන. පනයනද061424396 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයලගකඩ

III  පනතයලක.ඒ.ස. ලකමයල061469397 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයප.ජ.ඩ.  ලපකල  ලගකලල061775398 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

III  පනතයලක.ඒ.එන. අමරතසග061958399 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

III  පනතයලක.ඒ.ආර.එල. ලපලරරය062104400 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

III  පනතයප.එන.එසස. ජයතලක063614401 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

III  පනතයජ.එච.ප. තරසගය063615402 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

III  පනතයඑම.එම.එසස.එල. මයපය063657403 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

III  පනතයඑසස.එසස.ට. අලබවසශ063658404 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

III  පනතයඑන.එච.ස.එසස. නශයනත063673405 සසථයන මයර අවලසග ලව

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-මයතර

III  පනතයප.එන. තනතරලග064034406 ඉලලම ඉටකල ලනකහහක

මනමලණ උතර පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මඩකලපව

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මඩකලපව

II  පනතයඩ ජයනත004572407

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මඩකලපව

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මඩකලපව

III  පනතයඑන. මයරන011373408

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මඩකලපව

I  පනතයලජ.එන. ඉරදයනයදන022886409

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

අෂසලරකෆස අනසසමරණ ලරගහල - 

කලමලණ

II  පනතයලක. වජයකමයර030804410

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත

අෂසලරකෆස අනසසමරණ 

ලරගහල-කලමලණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - අමපයර

II  පනතයඑසස.එල. සයතක041017411

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-අමපයර

මනමලණ උතර පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - මඩකලපව

III  පනතයප. ලෂලටන053802412

 7421 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උහන

පහලබට ජයන සමපත මධතසසථයනය 

- ලපරයලදණය - ගනලනගරව

II  පනතයඑසස.ඩ.ලක.එච දහනයයක004555413

 7431 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අමපයර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උහන

III  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ඩ. වකමසසහ023507414

 7431 

 ලවනසක ලනකමහත

පහලබට ජයන සමපත මධතසසථයනය 

- ලපරයලදණය-ගනලනගරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අමපයර

III  පනතයලක.ව.ප.එම. ලසගමතලක049930415

 7431 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලමලණ

අඩඩයලචලචන ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - අමපයර

II  පනතයව. පභයකරන014489416

 7439 

සසථයන මයර අවලසග ලව

අඩඩයලචලචන ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-අමපයර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලමලණ

I  පනතයඒ පෂසපරයජ032447417

 7439 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහඅතතකණඩය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

II  පනතයඑසස.ඩබලව.වය.එම.එසස. 

අලබරතන

002348418

 7441 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහඅතතකණඩය

I  පනතයආර.එල.ඒ. ඥයනවත005849419

 7441 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

I  පනතයප.ඩබ.ජ.වය.ලක 

පසසලසපවතත

021657420

 7441 

 ලවනසක ලනකමහත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

I  පනතයඊ.ජ.ඒ. එදරසසහ023586421

 7441 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කලමලණ

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

කලමලණ

I  පනතයඑම.අය. ලමකලහකමඩ රසන022625422

 7444 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ධවර 

කයරයයලය-කලමලණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලමලණ

I  පනතයලජ. සවනනදම022953423

 7444 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලමලණ

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කලමලණ

II  පනතයඑම.ට. ලමකලහකමඩ රමසස031519424

 7444 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කලමලණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලමලණ ලදමළ ලකකටඨයශය

II  පනතයඑම. තවරයසය025696425

 7445 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලමලණ ලදමළ 

ලකකටඨයශය

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කලමලණ

II  පනතයසනතරකලය වජයකමයර030544426

 7445 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කලමලණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලමලණ

II  පනතයලක. කනපතපලලලය028395427

 7446 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලමලණ

ඉඩම හය   දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කලමලණ

II  පනතයආර තවරයජය032313428

 7446 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සමනතලරය

කයරමක වදතයලය - සමනතලරයI  පනතයඒ.ය ෆසල009337429

 7448 

 ලවනසක ලනකමහත

කයරමක වදතයලය-සමනතලරය පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සමනතලරය

II  පනතයලක. ලමකලහකමඩ වලත032879430

 7448 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඑම. බරලතකලමයසස018266431

 7449 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-අමපයර ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - අමපයර

I  පනතයඒ.ලක.ඩ. අමරසසහ023090432

 7449 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-අමපයර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අමපයර

III  පනතයආර.එම.ජ. උදයයසගන049361433

 7449 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අමපයර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉරකකයමම

II  පනතයලජ.ලජ.බ. දලනෂස005950434

 7450 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉරකකයමම

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඩ.එම.ප. මහණලක025445435

 7450 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-අමපයර අමපයර මහලරගහල - අමපයරI  පනතයඑච.ට. පයනත026155436

 7450 

 ලවනසක ලනකමහත

අමපයර මහලරගහල-අමපයර ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - අමපයර

I  පනතයඑසස. මයනවඩ030232437

 7450 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-අමපයර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අමපයර

III  පනතයලක.ආර.ය.ලක. මහණලක048999438

 7450 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගර වදතයලය-අඩඩයලචලචනය මලක ලරගහල - කලමලණI  පනතයව වසනත030825439

 7454 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකකලරයපතත

ගර වදතයලය - අඩඩයලචලචනයII  පනතයඒ.එල. ලමකලහකමඩ මෂර035065440

 7454 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මලක ලරගහල-කලමලණ මලක ලරගහල - අකකලරයපතතII  පනතයඅය.එල. ජෆර041827441

 7454 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මලක ලරගහල-අකකලරයපතත පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අකකලරයපතත

III  පනතයඒ.එච. සයරක047572442

 7454 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය කකෂකරම පරලයෂණ 

කයරයයලය-අරලගනවල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහඅතතකණඩය

II  පනතයඩ.එම.ඒ. දසනයයක025907443

 7456 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහඅතතකණඩය

පයලදශය කකෂකරම පරලයෂණ 

කයරයයලය - අරලගනවල

II  පනතයආර.එම.ආර.එන. 

රතනයයක

027028444

 7456 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සමනතලරය

කයරමක වදතයලය - සමනතලරයI  පනතයඑසස.එල.එම මනසර010745445

 7462 

 ලවනසක ලනකමහත

කයරමක වදතයලය-සමනතලරය පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සමනතලරය

I  පනතයඑම.ට.එම. සරම032293446

 7462 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සයනදමරද

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සමනතලරය

III  පනතයඑම. ට. අය. හෆයයය007385447

 7463 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සමනතලරය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සයනදමරද

II  පනතයඒ.ය. ලමකලහකමඩ සමම015613448

 7463 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අඩඩයලචලචනය

මලක ලරගහල - අකකලරයපතතI  පනතයඒ.එම. මහමමඩ රෆයය022827449

 7467 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකකලරයපතත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අඩඩයලචලචනය

II  පනතයලක. ලසගපතය023509450

 7467 

 ලවනසක ලනකමහත

මලක ලරගහල-අකකලරයපතත පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අකකලරයපතත

I  පනතයඑම.අය.එම. නසයම051302451

 7467 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඑන.ඒ සනතය008842452

 7469 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අමපයර

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඒ.එම.එසස. චනදලසපකර040996453

 7469 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උහන

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - අමපයර

II  පනතයඑච.බ. මයලකය වරයජන010935454

 7470 

 ලවනසක ලනකමහත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයඑම එම බ පදමකයනත017228455

 7470 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-අමපයර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උහන

I  පනතයඒ.ජ.එසස.ආර. අලබවරධන024849456

 7470 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකකලරයපතත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අලයයඩලවමබ

II  පනතයඒ.එම ෂයමලය016690457

 7475 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අලයයඩලවමබ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අකකලරයපතත

II  පනතයඑම.ඒ. ලමකලහකමඩ ෆයයසස022485458

 7475 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඩබ එන හරෂණ007441459

 7476 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයජ.එම. ආරයවත022023460

 7476 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අමපයර

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - අමපයර

III  පනතයය.ප.ට. මලනගර034249461

 7476 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

II  පනතයඑම. අජත පෂසපකමයර013568462

 7480 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

නලයගජත ලපකලසසපත කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑසස.ව. චනදලතය053400463

 7480 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම කයරයයලය-බදලල වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයඑසස. නලනකමයර054469464

 7480 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑසස.ප.අය.එන. පතරණ057278465

 7480 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-බදලල

මහතවරණ කයරයයලය - බදලලII  පනතයලක.එම.අය සමපත021121466

 7488 

 ලවනසක ලනකමහත

මහතවරණ කයරයයලය-බදලල බදලල මහලරගහල - බදලලII  පනතයඑම ස එම රතනයයක031676467

 7488 

 ලවනසක ලනකමහත

බදලල මහලරගහල-බදලල ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඒ.එම.එම.ලජ. බණඩයර042257468

 7488 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

කයරමක වදහල - බදලලII  පනතයජ ප.ඩබ. ගලලඳවතත030327469

 7490 

නව අනපයපතකයය බදලල තයකෂණ 

වදතයලලය ඩ.එම.ට.දසයනයයක ලව.( 

015011)

 

කයරමක වදහල-බදලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

I  පනතයඒ.ඩ. බයලසරය037486470

 7490 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රදමයලයදද

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහයසගනය

II  පනතයඒ.එම දයයවත008632471

 7492 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහයසගනය

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයඑල.එල.ඩ.ය. දරසසහ012560472

 7492 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-බදලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රදමයලයදද

III  පනතයඑච.එම.එසස.එම. ලහපරත043442473

 7492 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලසකරණයලතකට

III  පනතයඑල.ප.එසස.අය. ලමලනකය003213474

 7493 

නව ලසපවය සසථයනය බදලල 

මහලරගහල - බදලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලසකරණයලතකට

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඩ.එසස. සයමසනදර056002475

 7493 

නව අනපයපතකයය බදලල පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය 

එසස.එම.ප.රමතලතය ලව.( 029967)

 

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පසසසර

II  පනතයඑම.එසස. මහදගමලගකඩ011801476

 7494 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පසසසර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඩබ.එම.ස. කමයර053403477

 7494 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-බදලල

බදලල මහලරගහල - බදලලII  පනතයප.ස. සමතපයල009492478

 7507 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බදලල මහලරගහල-බදලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලසකරණයලතකට

II  පනතයආර.එම.වය. රතනයයක044217479

 7507 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලසකරණයලතකට

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑච.ඩබ.ඒ.එන.ට. 

වනනආරචච

054419480

 7507 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බදලල

බදලල මහලරගහල - බදලලI  පනතයඑසස.එම. පයසගන රමතලතය029967481

 7511 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - ලසකරණයලතකට ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

බදලල මහලරගහල-බදලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඑච.එම.ප.ප. ජයලසපකර042246482

 7511 

නව අනපයපතකයය බදලල ලගකවජන 

සසවරධන දසසතක කයරයයලලය 

එල.ප.එසස.අය.

ලමලනකය ලව.(003213)

 

බදලල මහලරගහල-බදලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පසසසර

II  පනතයට.එම.ඒ. චයමල041746483

 7513 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පසසසර

බදලල මහලරගහල - බදලලIII  පනතයඩ.එම.එන.ඩ. දසයනයයක061360484

 7513 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය කරමයනත ලසපවය 

මධතසසථයනය - බදලල-බදලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හයලඇල

II  පනතයවය.එම. ලසගමයවත005452485

 7522 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

පයලදශය කරමයනත ලසපවය 

මධතසසථයනය - බදලල - බදලල

II  පනතයඩ.ජ.එසස ලදවසසහ019555486

 7522 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලහද වදහල-බදලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඩබලව.ප.එසස. ද මහල042157487

 7524 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

ලහද වදහල - බදලලIII  පනතයඑසස.එම.ප. පෂසපලතය062128488

 7524 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඑසස.එම. චනදයවත015030489

 7525 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-බදලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හයලඇල

II  පනතයබ.එම. ලසගමලසපකර 

බණඩයර

019502490

 7525 

 ලවනසක ලනකමහත

මහණම හය සතයමගත කරලම 

ආයතනය-දයතලයව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බණඩයරලවල

III  පනතයප.එම.ව.ලජ. මහණලක035216491

 7527 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරලවල

මහණම හය සතයමගත කරලම 

ආයතනය - දයතලයව

III  පනතයඊ.එම.එසස. රතනයයක053084492

 7527 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ඉඩම අමයතතයසශය - බතතරමලලI  පනතයවය.ස. නලසගන007209493

 7536 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහළණය

පනරතතයපන ලරගහල - රයගමII  පනතයඩබ.ජ. චනදකයනත020583494

 7536 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම අමයතතයසශය-බතතරමලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයඅය.එම. චනදලතය025513495

 7536 

 ලවනසක ලනකමහත

පනරතතයපන ලරගහල-රයගම ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඑච.එම. ගණතලක051492496

 7536 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩබ.එල. කමයර022557497

 7552 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

I  පනතයඑම.ඩ.ආර.ඩ. පයසගකය025827498

 7552 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයආර.එම. වලජරතන029237499

 7552 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයආර.ඒ. රමතලතය005509500

 7558 

 ලවනසක ලනකමහත

ලබබදධ කටයත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

II  පනතයඑල.බ.එසස.එම.එල. 

බණඩයර

007327501

 7558 

 ලවනසක ලනකමහත

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඩ.ලක.එම. රණසසහ007812502

 7558 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලබබදධ කටයත ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 07

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ජ.එසස. වමලරතන054414503

 7558 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 101 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

වයරමයරග අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

10

I  පනතයඩබ.එල. උපයල003905504

 7560 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වයරමයරග අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඒ ප ජ ව ඉරයන017225505

 7560 

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතලව 

ව.ආර.අමරසසහ ලව.

(021209)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහවල

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.ප ශතයමල005997506

 7565 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම  ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහවල

I  පනතයඩ.ජ. ජයවරධන018472507

 7565 

 ලවනසක ලනකමහත

යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය-පනයලගකඩ

ඉඩම  ලරජසසටයර කයරයයලය - 

නලගලගකඩ

I  පනතයලක.ලක.එම.ඒ දමයනත021724508

 7565 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස එසස එම ගණලසපකර028362509

 7565 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය - පනයලගකඩ

III  පනතයඑම.ප කමයර058727510

 7565 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම අමයතතයසශය-බතතරමලල ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩ ව පදමණ019242511

 7568 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයආර.ආර. ලපලරරය024027512

 7568 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම අමයතතයසශය - බතතරමලලII  පනතයඩ.එසස.එසස. වලජතසග029284513

 7568 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකඩනහගල 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඊ.එම.ව.එසස. එදරසරය002312514

 7569 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලගකඩනහගල  ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ඩ. වරලකගන031288515

 7569 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයඑසස.එම.එසස. ලකෂසමන034788516

 7569 

 ලවනසක ලනකමහත

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඑම.ලක. නගලවල029190517

 7570 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයප. බතමකලය045496518

 7570 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයආර.එම.එම. ලතලරසය008467519

 7572 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයජ.එන.වය. ලපපමසර010664520

 7572 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ජයතක ලපකලසස ලකකමෂන සභයව - 

ලකකළඹ 03

II  පනතයඑම.එන.ඒ. ආරයරතන002425521

 7574 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක ලපකලසස ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 03

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයලක එල එසස ටලයනත019974522

 7574 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

II  පනතය එන.එන. කයනතලතය040005523

 7576 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වවදත 

පරලයෂනයයතනය-ලකකළඹ 08

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයජ. ලයනපතරණ044931524

 7576 

 ලවනසක ලනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

වවදත පරලයෂනයයතනය - 

ලකකළඹ 08

III  පනතයඩබලව.ට.ප. ද ලකකසසතය056457525

 7576 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ. පනතසල019266526

 7577 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයඑම.ඒ.එසස.එසස. ලපලරරය019347527

 7577 

නව ලසපවය සසථයනය නතපත 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 12 ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය අධතයපන 

පකයශන ලදපයරතලමනතලව 

ලක.ජ.අය. පයදරශන 

(036441)

බජ සහතක කරම හය පහලබට 

සසරකෂණ 

මධතසසථයනය-ලපරයලදණය

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

I  පනතයආර. ධරමරතන031229528

 7577 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

බජ සහතක කරම හය පහලබට 

සසරකෂණ මධතසසථයනය - 

ලපරයලදණය

I  පනතයලජ.ජ. සලනතය මහණලක042213529

 7577 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

III  පනතයප.ඒ.ව. ද සලවය044797530

 7577 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකලලකනනයව

ජයතක මයනසක ලසබඛත 

වදතයයතනය - අසලගකඩ

I  පනතයලක ස ශතයමල019876531

 7579 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලකකලලකනනයව

II  පනතයට.ස. වරලකගන020847532

 7579 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑම.එච. චනදදයස021613533

 7579 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක මයනසක ලසබඛත 

වදතයයතනය-අසලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කඩලවල

I  පනතයඩබ.ලක.එසස. පෂසපකමයර040931534

 7579 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

I  පනතයජ. කමලයවත010269535

 7585 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

I  පනතයආර.ය.ලක. චනදරතන015025536

 7585 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

ලපකලළකනනරව

I  පනතයය.එච.එසස. නයලන022957537

 7585 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

III  පනතයඩබ.ඩ.ජ.එම.ස.එන. 

නයනකමයර

014100538

 7587 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

I  පනතයඑච එම එසස බණඩයර023304539

 7587 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

II  පනතයඑසස.ඒ.ප.ආර ගණරතන028298540

 7587 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලකනද

I  පනතයඒ.ප.ලජ. වසනතයකමයර011823541

 7589 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලකනද

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

III  පනතයස ප ලක ලහටටලග037263542

 7589 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ලපකලළකනනරව

II  පනතයඑම.ආර.ජ.එන. කමයර025940543

 7595 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

III  පනතයලක.ජ.ඩ. කමයර044862544

 7595 

 ලවනසක ලනකමහත

කයරමක 

වදතයලය-ලපකලළකනනරව

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

II  පනතයජ.එම. ජයසනදර018944545

 7605 

සසථයන මයර අවලසග ලව

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

කයරමක වදතයලය - 

ලපකලළකනනරව

II  පනතයලක.ඩ.එල. ශයනතපය034075546

 7605 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හඟරකලගකඩ

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

I  පනතයඑච. ඩබ. එසස. ප. කමයරකය013732547

 7606 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හඟරකලගකඩ

III  පනතයලජ.එන. වලනගදන055091548

 7606 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහදරගරය

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

II  පනතයඩ.ලක. ජයම මහණලක013402549

 7607 

නව අනපයපතකයය ලපකලලකනනරව 

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර කයරයයලලය 

ප.ඒ.එන.ජයවර ලව.

( 056705)

 

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදරගරය

I  පනතයඩබ.ලක.ඒ. රමතලතය029963550

 7607 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - හඟරකලගකඩ ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හඟරකලගකඩ

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

II  පනතයආර. නයනයයකකයර021915551

 7609 

නව අනපයපතකයය ලපකලලකනනරව 

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර කයරයයලලය 

ඩබ.ලක.ඒ.රමතලතය ලව.(029963)

 

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හඟරකලගකඩ

III  පනතයප.ඒ.එන. ජයවර056705552

 7609 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - මහදරගරය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හඟරකලගකඩ

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - ලපකලළකනනරව

II  පනතයඊ.එම.එසස. කරණයනයයක024562553

 7610 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හඟරකලගකඩ

III  පනතයය.එසස.ට. ලකමයල054943554

 7610 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ලපකලළකනනරව

II  පනතයආර ආර ලක රතනයයක005085555

 7611 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

ලපකලළකනනරව

II  පනතයප.ජ.එල.එසස. වනගසරය013853556

 7611 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක දවනහගම 

කයරයයලය-ලපකලළකනනරව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

I  පනතයඑම.ආර.ඩ.එම. ගණතලක011602557

 7613 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

දසසතක දවනහගම කයරයයලය - 

ලපකලළකනනරව

I  පනතයඑච එම අනලය018170558

 7613 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පවල ලසබඛත 

කයරයයසශය-ලකකළඹ 10

පය    ලදශය පවයහන අධකයර 

කයරයයලය (ශ ලසකය දමරය 

ලසපවය) - අනරයධපර

II  පනතයබ.එම.ඩබ.ඩ. චනදයනනද040408559

 7618 

 ලවනසක ලනකමහත

පය    ලදශය පවයහන අධකයර 

කයරයයලය (ශ ලසකය දමරය 

ලසපවය)-අනරයධපර

පවල ලසබඛත කයරයයසශය - 

ලකකළඹ 10

III  පනතයඩ.එසස.එසස.එන. වලජසසහ055090560

 7618 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය කරමයනත ලසපවය 

මධතසසථයනය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පලගසසවහව

II  පනතයඊ. ජ. බ. ලක. දසනයයක031278561

 7626 

 ලවනසක ලනකමහත

යද හමදය පයලදශය සවල 

පරපයලන අධතකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය කරමයනත ලසපවය 

මධතසසථයනය - මහනවර

III  පනතයඩ.ලක.ආර. මධෂයන043186562

 7626 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පලගසසවහව

යද හමදය පයලදශය සවල 

පරපයලන අධතකෂ කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයජ.ඒ.ජ.එච. ගජනයයක045259563

 7626 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අනතර පළයත නලයගජත 

කකෂකරම අධ තකෂ  

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මධතම නවරගම පළයත

II  පනතයඑසස.එසස. ලහපවලග008266564

 7640 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මධතම නවරගම පළයත

අනතර පළයත නලයගජත 

කකෂකරම අධ තකෂ  කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයජ. ආර. එසස. දමයනත014721565

 7640 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගලලනබදනවහව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලහකරවපතයන

I  පනතයඑච.ප.ඒ පයසර020238566

 7642 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලහකරවපතයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගලලනබදනවහව

III  පනතයලසයනල ආබදන නසරදන063665567

 7642 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහලගනහර

දසසතක දවනහගම සසවරධන 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඑච.ඒ.ව ද සලවය013417568

 7645 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දවනහගම සසවරධන 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහලගනහර

II  පනතයලක.බ.එසස. නලනත025751569

 7645 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලනකචචයයගම

අනරයධපර ශකෂණ ලරගහල - 

අනරයධපර

I  පනතයප.ලක. චනදකයනත005933570

 7646 

 ලවනසක ලනකමහත

අනරයධපර ශකෂණ 

ලරගහල-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලනකචචයයගම

III  පනතයලක.ඒ.ලක. පයදරශන044340571

 7646 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මධතම නවරගම පළයත

අනරයධපර මහලරගහල - 

අනරයධපර

I  පනතයඩබ.ලජ.එසස. මලනගජ කමයර026707572

 7647 

 ලවනසක ලනකමහත

අනරයධපර මහලරගහල-අනරයධපර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මධතම නවරගම පළයත

II  පනතයඩබ.ඩ.එන.ප. ධරමවරධන040399573

 7647 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලනකචචයයගම

අනරයධපර ශකෂණ ලරගහල - 

අනරයධපර

I  පනතයඑම.ජ.එම. කසමලතය019123574

 7650 

 ලවනසක ලනකමහත

අනරයධපර ශකෂණ 

ලරගහල-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලනකචචයයගම

III  පනතයබ.ස. තරසගය047417575

 7650 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහදවචචය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහබතලගකලලබව

I  පනතයඩ.බ.එසස. චනදලසපකර015110576

 7652 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහබතලගකලලබව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදවචචය

III  පනතයඩ.එම.ඩබලව. දසයනයයක053343577

 7652 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහදවචචය

කමකර කයරයයලය - මහදවචචයI  පනතයඒ. සමනතලක022351578

 7654 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-මහදවචචය පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදවචචය

III  පනතයප .ආර .ස .ප. ලපරමණ033302579

 7654 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහලගනහර

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයට.එම.එසස.එන ලහපරත011093580

 7655 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහලගනහර

II  පනතයඑසස.ලක.ආර.එම. 

බණඩයරනයයක

011672581

 7655 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයචචයදව

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඊ.එම.ස. එදරසසහ006551582

 7656 

 ලවනසක ලනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

III  පනතයඑම.ජ මලලකය034914583

 7656 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඑන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර. 

සසවරණලතය

021566584

 7658 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයබ.එම.එසස. බණඩයර040991585

 7658 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයආර.එම.එන.ට. රතනයයක004751586

 7662 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-අනරයධපර

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයලජ.එම.එම. බඹරලදණය022624587

 7662 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලගකවපල යයනතක අභතයස 

මධතසසථයනය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තලයව

II  පනතයඩ.ජ.එසස. කරණයපයල024573588

 7673 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තලයව

ලගකවපල යයනතක අභතයස 

මධතසසථයනය - අනරයධපර

III  පනතයඑම. එසස. ජ. ලහපරත025591589

 7673 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තලයව

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයය.එල.එන.ලක දෂයනත 

ජයරතන

008057590

 7678 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඩබ.ඒ.ලජ.ඒ. වජයවරධන029231591

 7678 

 ලවනසක ලනකමහත

යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රයජයසගනය

III  පනතයඑච.ඩ.එල. ලහටටආරචච043197592

 7678 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රයජයසගනය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තලයව

III  පනතයඩබ.එන.ට. කමයරසසහ046257593

 7678 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තලයව

III  පනතයලජ. ජ. ඒ. ස. පයසගකය034056594

 7682 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තලයව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඑන.ජ.ජ. පෂසපකමයර053381595

 7682 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලනකචචයයගම

II  පනතයලජ.එම.ස. වසශලතය021129596

 7686 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලනකචචයයගම

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයජ.ජ.එසස.ස. අලබවරධන024330597

 7686 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඑසස.එම.ප. කමයර005244598

 7687 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

II  පනතයලක.ලක. ධමමකය020831599

 7687 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයචචයදව

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඑම. ලක. ලපපමදයස034951600

 7687 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉපලලගගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පලයගල

III  පනතයඩබ.එම.ස.ප. වලජසසහ001963601

 7688 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පලයගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉපලලගගම

III  පනතයඒ.එල. ඉසසතකයර බයන060934602

 7688 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලගකවපල යයනතක අභතයස 

මධතසසථයනය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රඹබව

II  පනතයඑසස. නවරතන002713603

 7689 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රඹබව

ලගකවපල යයනතක අභතයස 

මධතසසථයනය - අනරයධපර

I  පනතයඑච.එම.ලජ.ප ලහපරත021723604

 7689 

සසථයන මයර අවලසග ලව

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රඹබව

I  පනතයආර.ඒ.ඒ. ඒකනයයක006744605

 7691 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රඹබව

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඑසස. මදනයයක053639606

 7691 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහලගනහර

II  පනතයඑසස.එම වලජලකගන029206607

 7692 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහලගනහර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඑසස රලපනයව031504608

 7692 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඩ.ඒ.ආර. ධරමරතන025894609

 7693 

සසථයන මයරව ලද නව ලසපවය සසථයනය 

රඹබව පයලදශය යයනතක ඉසජලනර 

කයරයයලය ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.

 

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඑම ඒ ලක ලක මතනයයක044768610

 7693 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය රඹබව 

පයලදශය යයනතක ඉසජලනර 

කයරයයලය ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සරයවහව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇඹලපටය

I  පනතයබ.ඒ.වය.ප. ඩයසස018235611

 7695 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇඹලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සරයවහව

I  පනතයව. රයජකමයර020777612

 7695 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-හමබනලතකට

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

I  පනතයඒ.ඒ.එෆස. නතමයය007179613

 7698 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 02

III  පනතයඑසස.ප.එසස.එන. සමරවර047069614

 7698 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

හමබනලතකට

III  පනතයය.එච.ඒ. පයනත057036615

 7698 

නව අනපයපතකයය අධතයපන 

අමයතතයසශලය ඒ.ඒ.මහනදසර ලව.

(011842)

 

පයලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-අගණලකකළපහලහසසස

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - හමබනලතකට

II  පනතයඑච.ජ. මලලකය011884616

 7700 

සසථයන මයර කරන ලද ලසපවය සසථයනය 

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ (බජ) 

කයරයයලය බටඅත හසගම ලලස 

සසලශගධනය කරම.

 

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-හමබනලතකට

පයලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- අගණලකකළපහලහසසස

II  පනතයප.එම. ශයයලතය024992617

 7700 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය නලයගජත 

කකෂකරම අධතකෂ (බජ) කයරයයලය 

බටඅත හසගම ලලස සසලශගධනය 

කරම.

 

සමයජ ලසපවය වකතතය පහණ 

ආයතනය-වරකහටය

නලයගජත ලපකලසසපත කයරයයලය - 

තසගලල

II  පනතයඑසස. තලකය005290618

 7701 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-තසගලල

සමයජ ලසපවය වකතතය පහණ 

ආයතනය - වරකහටය

II  පනතයඑසස.අය. සඳලරණ023591619

 7701 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අමබලනලතකට

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - හමබනලතකට

II  පනතයජ.ඒ.ප. පයනත003781620

 7702 

සසථයන මයර අවලසග ලව වරතමයන ලසපවය සසථයනය 

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

බජ කයරයයලය, බටඅත ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-හමබනලතකට

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අමබලනලතකට

I  පනතයප.බ. ශයයණ023155621

 7702 

සසථයන මයර අවලසග ලව සසථයන මයර ලද නව ලසපවය 

සසථයනය නලයගජත කකෂකරම 

අධතකෂ බජ කයරයයලය, 

බටඅත ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තසගලල

I  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ජ. රසජත013864622

 7710 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තසගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

II  පනතයඑච.ඊ.ආර. ඇගනසස040129623

 7710 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලණගමලවලහර

III  පනතයඒ.ආර. රතනවර034385624

 7711 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලණගමලවලහර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

II  පනතයඑන.ලක. අතපතත036486625

 7711 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හමබනලතකට

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හමබනලතකට

II  පනතයලජ.ආර. ඥයනපයල018528626

 7713 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හමබනලතකට

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හමබනලතකට

II  පනතයඕ.ලක.ට. බජට මයලය031275627

 7713 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

වදතයලය-අගණලකකළපහලහසසස

හ/හසගම වජයබය වදතයලය - 

හමබනලතකට

II  පනතයඑන.ජ.ස. තෂයනත004919628

 7714 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තසගලල

කකෂකරම වදතයලය - 

අගණලකකළපහලහසසස

II  පනතයඩබ. කයනත024494629

 7714 

 ලවනසක ලනකමහත

හ/හසගම වජයබය 

වදතයලය-හමබනලතකට

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තසගලල

III  පනතයඩ. ස. අලහලකගන032537630

 7714 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබලඅතත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

II  පනතයඕ.ප.ව.ලජ. ද සලවය020999631

 7721 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තසගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබලඅතත

I  පනතයබ.ජ. පදප කෂයනත024991632

 7721 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අගණලකකළපහලහසසස

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තසගලල

II  පනතයඩබ.ව.ප. ලමබරය රයජ027228633

 7721 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අගණලකකළපහලහසසස

II  පනතයඒ.ඩබ.එසස. දලහයන031887634

 7721 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහදගම

කයරමක වදහල - මහදගමII  පනතයආර. එම. එන. ඩ. අරණසර002095635

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගයලල ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයප.එච.ප. ආරයවසශ002137636

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

කයරමක වදහල - ලමකනරයගලIII  පනතයඒ එම තලක පයනත 

බණඩයර

016064637

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලලවයය

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයඑච ඩබ ලක රසජන017777638

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයයගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තවලම

I  පනතයආර.ප. ජයතලක018460639

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තවලම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලනළව

II  පනතයඑම.එසස.ලක.ආර. නවනසර023072640

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

කයරමක වදහල-මහදගම අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

ලමකනරයගල

II  පනතයලක.ඩ. වරසසහ025436641

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/නයලගකඩ රයජකය මහය 

වදතයලය-නයලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයයගම

III  පනතයඑන.ව.එසස. පයනත033203642

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලනළව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදගම

II  පනතයලක.ජ.එන. මයලන033990643

 7724 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-ලමකනරයගල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලලවයය

II  පනතයඩ.එම.එන. පදමකමයර041335644

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලල ගය/නයලගකඩ රයජකය මහය 

වදතයලය - නයලගකඩ

III  පනතයඑන.ඩබලව.ප.ජ. දලමණ056847645

 7724 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කතරගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලගම

II  පනතයඑන.එසස ලසනරත022202646

 7726 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කතරගම

III  පනතයඩ.එන. දලරකෂ056482647

 7726 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-සයඹලයණඩව

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ලමකනරයගල

II  පනතයආර.එම. චනදසර009563648

 7730 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

පයලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- ලමකනරයගල

I  පනතයආර.එම. ලලයවත032618649

 7730 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

සයඹලයණඩව

III  පනතයඩ එම එසස පෂසපලතය033722650

 7730 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ලමකනරයගල

II  පනතයආර.එම.ය.එසස රතනයයක005148651

 7734 

නව අනපයපතකයය ලමකණරයගල 

දසසතක ලලකම කයරයයලලය 

ඒ.එම.එම.ස.මලනගහයර ලව.(006723)

 

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

ලමකනරයගල

II  පනතයඒ.එම.එම.ස. මලනගහර006723652

 7734 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - ලමකනරයගල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අනපයපතකයය ලමකණරයගල 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය ආර.එම.ය.එසස. 

රතනයයක (005148) ලව.

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලමකනරයගල

III  පනතයඩ.ප.ආර හසනත044313653

 7734 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බතතල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ලමකනරයගල

I  පනතයලජ.ප. වමලයවත020857654

 7736 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලමකනරයගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බතතල

III  පනතයඑච.එම.ප. සඳලරඛය055612655

 7736 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

දසය ලරගහල - කඳයනII  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එම. ලරනක002991656

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහවහව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

II  පනතයඩබ. ඒ. ට. එච. ලපලරරය006955657

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර කයරයයලය-ලවනනපපව ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මයරවල

II  පනතයලජ.ස. ජයමයල015244658

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 132 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මයරවල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහවහව

II  පනතයඩබ.එම.අය. සදමයල021188659

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

දසය ලරගහල-කඳයන කමකර කයරයයලය - ලවනනපපවII  පනතයලක.එම.ප. ලපලරරය040917660

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයආර.එච.ජ. සයගරකය047596661

 7741 

 ලවනසක ලනකමහත

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ලහකරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ජ.එසස. කමදන018184662

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 පතතලම දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - පතතලම

I  පනතයඑච.එම.ඒ. අපපහයම021025663

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-පතතලම පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ආනමඩව

II  පනතයඒ.ආර. සමසර028700664

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01III  පනතයඑසස.ඩබ.ප.එසස.ව. වලජරතන030090665

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ලහකරණ

III  පනතයප.ඒ.ලක. ගයලලලග032675666

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත

පතතලම දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ස. වලනගදන033071667

 7743 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද පයලදශය 

කයරයයලය-ලවනනපපව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩබදදයව

II  පනතයආර.එම.ව. පයදරශන005331668

 7747 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩබදදයව

සරයබද පයලදශය කයරයයලය - 

ලවනනපපව

I  පනතයප දයයලසපන014633669

 7747 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හලයවත

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

හලයවත

I  පනතයඑච.එම.අය. දමයනත022012670

 7748 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හලයවත

II  පනතයලක.ලජ.ආර. සමනමල023834671

 7748 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩබදදයව

I  පනතයලජ එම එච කරණයරතන002362672

 7749 

නව අනපයපතකයය උඩබදදයව 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

ජ.එසස.ලෂහයන ලව.

(013365)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩබදදයව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

I  පනතයආර.එන. වලජරතන021055673

 7749 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බසගරය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හලයවත

I  පනතයඒ.ට.ලක. අතලකගරළ001917674

 7750 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බසගරය

III  පනතයස. එම. ජ. චනදසර034975675

 7750 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩබදදයව

I  පනතයඊ.එම.එන.එච ඒකනයයක007373676

 7752 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - කලයයපටය බටහර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය 

කලයයපටය බටහර පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය 

ලක.එල.ලක.ස. ජයතලක 

(054031)ලව.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩබදදයව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය බටහර

II  පනතයජ.එසස. ලෂහයන013365677

 7752 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - නයතතනඩය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය 

නයතතණඩය පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය 

ලජ.එම.එච. කරණයරතන 

(002362) ලව.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය බටහර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

III  පනතයලක.එල.ලක.ස ජයතලක054031678

 7752 

නව අනපයපතකයය නයතතනඩය 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

ඊ.එම.එන.එච.

ඒකනයයක ලව.(007373)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පතතලම

I  පනතයඑසස.එම.එච. මසසකයතල 

අයන

010490679

 7755 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පතතලම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වනයතවලලව

I  පනතයලජ.ඒ.එසස.ස. කමයර025811680

 7755 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයලක.ජ කරණයලසපන027327681

 7756 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-පතතලම වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයඑම.ඒ.ප.ලජ. කමයර039257682

 7756 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පලලම

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

I  පනතයඑච.ප.ට ලහපරත003065683

 7759 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හලයවත

I  පනතයලක.ට.ආර.ඩ.ආර ලපලරරය031735684

 7759 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පලලම

III  පනතයඅය.එසස. ගයමණ035173685

 7759 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මනදලම

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 28) 

- හලයවත

II  පනතයජ.ඩ.ඩබ. ලසවවනද004990686

 7760 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 28)

-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මනදලම

II  පනතයඑල.ඒ.එන.එසස. වලජසසහ030300687

 7760 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මනදලම

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 28) 

- හලයවත

II  පනතයස.ඩ.ඒ.එම.එම. පෂසපකමයර011005688

 7761 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 28)

-හලයවත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මනදලම

III  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. ගරසසහ027529689

 7761 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-ආනමඩව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවගතලතගම

III  පනතයලජ එච එම එන එසස 

ජයපතම

006196690

 7762 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවගතලතගම

පයලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- ආනමඩව

I  පනතයආර.එම. ගණරතන007817691

 7762 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ධමමසසසර 

ම.ම.වදතයලය-නයතතනඩය

පයලදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

III  පනතයඑච ඒ ස එසස ලහටටආරචච004552692

 7763 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

ධමමසසසර ම.ම.වදතයලය - 

නයතතනඩය

II  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එසස. වකමසසහ.012622693

 7763 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහවහව

II  පනතයඩබලව.එම.එන.ලක. 

වරසසහ

003482694

 7764 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-දසලකකටව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

I  පනතයඒ.එම.එල.ලක. අධකයර019422695

 7764 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහවහව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

III  පනතයආර.එම. වලජසසහ034518696

 7764 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

දසලකකටව

III  පනතයඩ.ඩ. මදරයවල043171697

 7764 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩබලව. ලසගමදයස001879698

 7772 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

රජලය බජ ලගකවපල - නවරඑළයI  පනතයඩබ.ජ. ටකරබණඩය006642699

 7772 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය බජ ලගකවපල-නවරඑළය පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඑන. රජකමයරන056263700

 7772 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ පයද ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-නවරඑළය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයඑසස වමලයදරශන030802701

 7774 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

ශ පයද ජයතක අධතයපන වදතයපඨය 

- නවරඑළය

III  පනතයආර. රයමලසගම035957702

 7774 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හහටන

III  පනතයඑසස.එෆස. රහයනය047879703

 7774 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඑසස. තවලචලම024822704

 7775 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

මහතවරණ කයරයයලය - නවරඑළයIII  පනතයඅය.ආර.එම. ලපපමතලක043537705

 7775 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මහතවරණ කයරයයලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හහටන

III  පනතයඑම.අය.එෆස. සෆසනය053604706

 7775 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අඹගමව ලකගරලළප

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

හහටන

II  පනතයය.වය.ලක.එසස. සමනත002187707

 7777 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටන පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අඹගමව ලකගරලළප

III  පනතයලජ.ජ.එම. නදෂයන062277708

 7777 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදතයලය-නවරඑළය දසසතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයවය.ජ.අය.ය. ඩ සලවය025969709

 7779 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

කයරමක වදතයලය - නවරඑළයII  පනතයප .ඒ. පෂසපකයනත033212710

 7779 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 10)

-නවරඑළය

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

හහටන

I  පනතයලක. ලරගහන022753711

 7780 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටන කමකර වනශස චය සභයව(අසක 10) 

- නවරඑළය

I  පනතයය.එම.ලක. පයනත කමයර025592712

 7780 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අඹගමව ලකගරලළප

කමකර වනශස චය 

සභයව-නයවලපටය - නයවලපටය

I  පනතයඑම.ජ.ලජ. බණඩයර003541713

 7781 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 143 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය 

සභයව-නයවලපටය-නයවලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අඹගමව ලකගරලළප

III  පනතයලක.ඒ.එන.ලක ලපපමදයස025891714

 7781 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අඹගමව ලකගරලළප

කමකර වනශස චය 

සභයව-නයවලපටය - නයවලපටය

II  පනතයඑසස.එන. වකමරතන003380715

 7782 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර වනශස චය 

සභයව-නයවලපටය-නයවලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අඹගමව ලකගරලළප

II  පනතයආර.ජ.ප. රතනවභෂණ011768716

 7782 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඩබ.ජ.අය. ආරයලසපන030233717

 7783 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - නවරඑළය

I  පනතයලක ලසලවදලරය030958718

 7783 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමසමපයදන කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයආර.එච.එම.එසස.එසස. 

රතනයයක

005123719

 7784 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩබ.ඒ.ආර. චමපකය008552720

 7784 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයආර. භයරත022112721

 7784 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරවට

II  පනතයඩබලව.එසස.එසස. ගණරතන004237722

 7785 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අවසසසයලවලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයලගකඩ

I  පනතයඑම.එන. තරසගන010095723

 7785 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරවට

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයප.එම.ජ.ස.ලක. ගණතලක019532724

 7785 

 ලවනසක ලනකමහත

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

I  පනතයඑච.ප.එල.එන. ලහපවයවසම025085725

 7785 

නව අනපයපතකයය නලගලගකඩ 

කයනතය කටයත අමයතතයසශලය 

ඩබ.ඒ.එන.දමයනත ලව. (040781)

 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයඩ .ස. වලපට025823726

 7785 

නව ලසපවය සසථයනය කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය - නලගලගකඩ ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

I  පනතයට.ලජ. කනනනගර039977727

 7785 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයලගකඩ

පය ලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- කරවට

I  පනතයප.ජ.ප පනයනද005825728

 7787 

නව ලසපවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - රතනපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයලගකඩ

II  පනතයඒ.ඒ.එන.එන. ලපපමරතන013654729

 7787 

 ලවනසක ලනකමහත

පය ලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-කරවට

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

III  පනතයආර ඒ එල ලක රයජපකෂ013720730

 7787 

අනපයපතකයය රතනපර දසසතක 

කමකර කයරයයලලය ආර.ප.ය. 

අතතනයයක (045492) ලව.

 

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අවසසසයලවලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ව. දලරකෂ025943731

 7787 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II  පනතයප. රයජපකෂ034645732

 7787 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-රතනපර

කකෂකරම වදතයලය කරපසච - 

කරවට

I  පනතයබ.ව. මලලකය017967733

 7789 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම වදතයලය 

කරපසච-කරවට

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 19) 

- අවසසසයලවලල

II  පනතයඑච.ජ.ඩ. ලපලරරය017971734

 7789 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අවසසසයලවලල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඊ.ඒ.ඊ.එසස.ප. චනදලසපන040994735

 7789 

නව අනපයපතකයය හසවහලල සතයවක 

මධත මහය වදතයලලය 

එල.එසස.එම.චනදලතය ලව.(040703)

 

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 19)

-අවසසසයලවලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

I  පනතයඑම.ප.ආර.ස. මහණලක062274736

 7789 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරවට

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

II  පනතයඑල.ජ.එල.ප රණවර002957737

 7791 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයලක.ඩ.ලක. මසගලකය032840738

 7791 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 148 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයආර.ඒ.එසස.ලක. රණතසග048196739

 7791 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඕපනයයක

II  පනතයප.එම.ස.එසස. පයලසපන005749740

 7792 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රතනපර

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයලක.ඒ.එල.එච. ලකකඩකයර011499741

 7792 

අනපයපතකයය ඕපනයයක පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය එන.ඒ. 

කරණයවත (027752) ලව.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයඑන.ඒ. කරණයවත027752742

 7792 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - රතනපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයආර.බ.ය. අතතනයයක045492743

 7792 

නව ලසපවය සසථයනය පය ලදශය 

මනනලදගර කයරයයලය - කරවට 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අනපයපතකයය ඇහහලයලගකඩ 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය ප.ජ.ප. පනයනද 

(005825) ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලවයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයබ.ජ. ඉනදයන ඇගනසස006021744

 7796 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවතගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලවයන

II  පනතයට.ප.ඒ.එම. පයලසපන013655745

 7796 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - රතනපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය රතනපර 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය 

ලක.ජ.එම.තරසගය ලව. 

(040899)

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවතගල

II  පනතයලක.ජ.ප. තරසගය040899746

 7796 

නව අනපයපතකයය නවතගල 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

ට.ප.ඒ.එම.පයලසපන ලව.(013655)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවතගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කලවයන

II  පනතයප.ප.ජ පටබහදලග024988747

 7799 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කලවයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවතගල

II  පනතයලක.ලක.ලජ.ආර. 

කනනනගර

028392748

 7799 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-රතනපර

රතනපර මහලරගහල - රතනපරI  පනතයජ.ඒ.එසස. පයසගන003180749

 7802 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඩ.ලක.එල පයතලක035171750

 7802 

නව ලසපවය සසථයනය රතනපර 

මහලරගහල - රතනපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය රතනපර 

මහ ලරගහලල 

ඩබ.ජ.එච.ඩ.ජයවරධන ලව.

(040842)

රතනපර මහලරගහල-රතනපර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඩබ.ජ.එච.ඩ. ජයවරධන040842751

 7802 

නව අනපයපතකයය රතනපර දසසතක 

කමකර කයරයයලලය 

ඩ.ලක.එල.පයතලක ලව.(035171)

 

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පහලමඩලල

II  පනතයඩබ.එම.ස. පයශයනත011019752

 7803 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පහලමඩලල

නලයගජත ලපකලසසපත කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයඑම.ජ.ලජ. කරණයරතන015202753

 7803 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-රතනපර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයඩබ.එම.ලක. ජයසසහ023027754

 7803 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

රතනපර මහලරගහල - රතනපරII  පනතයප.ලක. හපආරචච006060755

 7805 

 ලවනසක ලනකමහත

රතනපර මහලරගහල-රතනපර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

I  පනතයලක.ආර. ගමලග040545756

 7805 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පහලමඩලල

නලයගජත ලපකලසසපත කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයලජ.ලක.ට.ලක. සමරනයයක017785757

 7806 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක  දවනහගම සසවරධන 

කයරයයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පහලමඩලල

II  පනතයලක.ලක.අය. බණඩයර020087758

 7806 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක  දවනහගම සසවරධන 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ශයයකයනත030994759

 7806 

 ලවනසක ලනකමහත

තහපහල ලදපයරතලමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය)-රතනපර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයට.එල.ජ. ගණලසපකර014793760

 7808 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

තහපහල ලදපයරතලමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය) - රතනපර

I  පනතයය.ඩ.අය. මසගලකය023701761

 7808 

 ලවනසක ලනකමහත

ර/සවල ම.ම.වදතයලය-රතනපර දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑච.එසස. ලසකයනයථ028715762

 7811 

 ලවනසක ලනකමහත

ර/සමන බයලකය 

වදතයලය-රතනපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

III  පනතයබ ඒ කයනත029708763

 7813 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ර/පහලමඩලල ගනකනද 

ම.ම.වදතයලය-පහලමඩලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පහලමඩලල

III  පනතයඒ.ජ.ඩ.ඒ. ගණලසපන032867764

 7817 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පහලමඩලල

රවනපර ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - රතනපර

II  පනතයජ.ඩ.ය.ස. ගරලග041534765

 7817 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පහලමඩලල

I  පනතයලජ.එම. නලමණ021198766

 7830 

 ලවනසක ලනකමහත

ලහද වදහල-රතනපර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයඑම.ජ.ඩ. අරණකමයර041590767

 7832 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

රතනපර මහලරගහල - රතනපරIII  පනතයඵම.ඵස.අය.ඡ. මනතසග013224768

 7834 

 ලවනසක ලනකමහත

රතනපර මහලරගහල-රතනපර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

II  පනතයජ.එච.එන.ඩ. ගරනයදන040574769

 7834 

 ලවනසක ලනකමහත

ලහද වදහල-රතනපර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයජ.ඒ.ජ. චනදමය044409770

 7835 

 ලවනසක ලනකමහත

මහවහල ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-ලපකලලගකලල

පධයන ලගකඩනහගල ඉසජලනර 

කයරයයලය(මහනවර 1) - මහනවර

II  පනතයඊ.එම.ලක. ඒකනයයක006857771

 7841 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මයතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රතලතකට

III  පනතයජ.බ.ඊ.ලජ.එම.එන.එසස. 

ජයසනදර

044952772

 7852 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උකලවල

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - මයතලල

I  පනතයඑසස. ලසලනවරතන024264773

 7854 

සසථයන මයරව 2016/09/15 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මයතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උකලවල

III  පනතයඑසස. ලසනතරන046089774

 7854 

සසථයන මයරව 2016/09/15 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයඋල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රතලතකට

II  පනතයබ.එම.එන.ලක. බසසනයයක010592775

 7856 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රතලතකට

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - මයතලල

I  පනතයඩබ.ජ.එසස.එසස වලලලගකඩ016147776

 7856 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මයතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයඋල

III  පනතයආර.එම.එසස.ඩබ. රතනයයක048016777

 7856 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - මයතලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය මයතලල 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය එසස.ආර.එම.එසස.

ලසපනයනයයක (031393) ලව. 

සසථයන මයරව 2016/11/17 

Page 156 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයඋල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයතලල

II  පනතයජ.ජ.අය.ඩ. පයදරශන026810778

 7857 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයතලල

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - මයතලල

I  පනතයඑසස.ආර.එම.එසස 

ලසපනයනයයක

031393779

 7857 

අනපයපතකයය මයතලල ලමගටර රථ 

පවයහන පයලදශය කයරයයලලය 

ආර.එම.එසස.ඩබ. රතනයයක (048016) 

ලව. සසථයන මයරව 2016/11/17 දන 

සට කයයතමක ලව.

 

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මයතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයඋල

III  පනතයඑම.ඒ. ලයනලග047203780

 7857 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මය/කසසතලදව වදතයලය-මයතලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයඋල

II  පනතයආර.එම.එන.ප.ලක. 

රණතසග

025036781

 7877 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයඋල

මය/කසසතලදව වදතයලය - මයතලලIII  පනතයඑච. එම. ඉනදයමහණලක033353782

 7877 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයඋල

මය/කසසතලදව වදතයලය - මයතලලI  පනතයඑම.ට සසවරණලතය017621783

 7878 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/කසසතලදව වදතයලය-මයතලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයඋල

II  පනතයආර.ස.එම. රජගමව027145784

 7878 

 ලවනසක ලනකමහත

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උකලවල

I  පනතයඑම.ජ. ලකකසසතය031300785

 7893 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උකලවල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

මයතලල

II  පනතයය.ලක.ස.ලක. දසයනයයක007004786

 7895 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-මයතලල

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතලලII  පනතයජ. ජ .ප .එන. නලරගෂණ038036787

 7895 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උකලවල

II  පනතයඒ.එම.ජ.එම. එදරසසහ043935788

 7895 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-මයතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

යටවතත

III  පනතයජ.බ.එම.ආර.ප. මහණලක013762789

 7904 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-යටවතත

පයලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- මයතලල

III  පනතයඒ ලක එන නලමණ063714790

 7904 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පනනල

කරණබගල දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉසජලනර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඊ ඒම ලක එසස එදරසසහ030014791

 7909 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලහකරණ

I  පනතයඩ.ප.ය. ලකකතලයවල012621792

 7913 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලහකරණ

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස.ප.එසස. අමරතසග019402793

 7913 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

I  පනතයලක එම එසස ඩබලව කරපප025504794

 7913 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයලක.එම.එන. 

කරණයනයයක

044784795

 7913 

නව අනපයපතකයය කළතර මහ 

ලරගහලල බ.ව.එසස.පනයනද ලව. 

(048215)

 

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය  ලලකම කයරයයලය - 

කලරයනගර

II  පනතයඑසස. ශලරගම035520796

 7916 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය  ලලකම 

කයරයයලය-කලරයනගර

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතතයසශය 

- බතතරමලල

III  පනතයප. නශයනතන056140797

 7916 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නලලර

I  පනතයලක. නරනදර023088798

 7917 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයරමමල

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයඑසස.ප.ඩ.ඒ.එන. ලසගමතලක019153799

 7921 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයරමමල

III  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ. හනලකනද053828800

 7921 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නවගතලතගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයඑච.එම. ලහපරත008091801

 7926 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-ඉගනමටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නවගතලතගම

III  පනතයඑන එම ප එසස රතනලසපකර013873802

 7926 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

ඉගනමටය

I  පනතයඑච.ඒ.ඩ. පයනගන032102803

 7926 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-යයපනය

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - යයපනය

II  පනතයඑසස. සවයජන011869804

 7927 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-යයපනය

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - යයපනය

III  පනතයආර. සලරන035577805

 7927 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-යයපනය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වලකයමම දකණ (උඩවල)

III  පනතයඑසස.ඒ. වජයකමයර053935806

 7931 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පනනල

වකමශලය ම.ම.වදතයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ඩ. වකමසසහ.017148807

 7933 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-යයපනය යයපනය ශකෂණ ලරගහල - 

යයපනය

II  පනතයලක පරමයනනදම021784808

 7934 

 ලවනසක ලනකමහත

යයපනය ශකෂණ ලරගහල-යයපනය දසසතක ධවර කයරයයලය - යයපනයI  පනතයලක. බයලසනදරම061420809

 7934 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පනනල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නකවහරටය

III  පනතයඑසස.එම.එන.ය. 

ලසපනයනයයක

045590810

 7935 

 ලවනසක ලනකමහත

මලයලදව බයලකය 

වදතයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වරඹලගදර

II  පනතයඩ.එම.ඒ.ප. දසයනයයක008707811

 7936 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-කරණබගල

මලයලදව බයලකය වදතයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඒ.එම.ඩ.එසස. අලබලකගන016400812

 7936 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරඹලගදර

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

කරණබගල

III  පනතයඑච.එම.එසස. ලහපරත016660813

 7936 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වයරයලපකළ ශ සමසගල 

ම.ම.වදතයලය-වයරයලපකල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බමණයලකකටව

III  පනතයආර.එම.ස.ප. රයජගර033028814

 7956 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරඹලගදර

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

I  පනතයලක.ඒ.ප. කයසචනය010613815

 7966 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වරඹලගදර

I  පනතයඑම.එම.ඒ. ලපකඩමහණලක018458816

 7966 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඑසස.ඩ. දමයනත මයලය046678817

 7966 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය (බජ හය ලරගපණ) - 

නකවහරටය

II  පනතයඑසස.එච.එසස. තරසග006319818

 7969 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය නකවහරටය 

කලයප වයරමයරග අධතකෂ කයරයයලය 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

 

කයරමක වදතයලය-වයරයලපකල කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයලක.ලක.ප.ට. ලකකටවල018764819

 7969 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

නකවහරටය කලයප වයරමයරග 

අධතකෂ කයරයයලය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

 

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය (බජ හය ලරගපණ)

-නකවහරටය

කයරමක වදතයලය - වයරයලපකලI  පනතයලක.එම.ට.බ. 

කරණයනයයක

051251820

 7969 

 ලවනසක ලනකමහත

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

I  පනතයආර.ලක.ස ජයරතන017870821

 7970 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණබගල

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයඑෆස.එෆස.එම. අනසයර021048822

 7970 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඑම.ලක. මයනනපලපරම041807823

 7970 

 ලවනසක ලනකමහත

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

I  පනතයඑම.ඒ.ස. බණඩයර023148824

 7971 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයජ.බ.ස. කමයර041866825

 7971 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණබගල

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

III  පනතයආර.අය.බ.ව. රතනමලල048219826

 7971 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

උතර මහද පළයත නලයගජත 

සරලවයර ජනරයල කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයය.එල. නනදන015331827

 7972 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උතර මහද පළයත නලයගජත 

සරලවයර ජනරයල 

කයරයයලය-අනරයධපර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයට.එම. පයදරශණ019450828

 7972 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

II  පනතයඑසස.ඩ.ඩබ.එච.එම.ආර.ජ.

ලක. සරයරතන

008677829

 7973 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

III  පනතයට.ඩ.ජ.එල. ගණපයල027533830

 7973 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඒ.ඒ.එසස. ලපපමතලක042153831

 7973 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වවනයය උතර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - වවනයය

III  පනතයඑසස චනදපයලන019254832

 7976 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-වවනයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වවනයය උතර

I  පනතයලක. වජයකමයර025521833

 7976 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

II  පනතයප.එච.ස.ය. කමයර025581834

 7979 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඑම.ඩබ.ලජ.ලක. දයයරතන033786835

 7979 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයවය.එම. ඥයණවත041316836

 7979 

 ලවනසක ලනකමහත

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

I  පනතයඑසස.බ.ඒ.එසස. රසජන002146837

 7982 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 23)

-කරණබගල

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයඑසස.ඊ.එසස.ඒ.එම.ලක.එල. 

සබසසහ

016329838

 7982 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 23) 

- කරණබගල

I  පනතයඑන.එම. කරණයරතන 

මහණ ලක

033382839

 7982 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඩබ.ඩබ.ස.ඒ. වරණසරය044032840

 7982 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වවනයය දකණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - වවනයය

I  පනතයබ යසවත008520841

 7985 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-වවනයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වවනයය දකණ

III  පනතයඑසස. අරහරන047095842

 7985 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

වවනයය

III  පනතයඩ.ආර. ලසගයදරන047912843

 7985 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඩබ.ඩ.එච. වලජනයයක006336844

 7993 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඩ.එම.එල.ආර. කමයර041959845

 7993 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

I  පනතයබ.එම. ගණරත මහණලක008344846

 7994 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එච. ලපලරරය018954847

 7994 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එසස. මලකයනත019517848

 7995 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයසසලපකත

II  පනතයආර.ලක.ස.ඩ. සමරතසග024200849

 7995 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයසසලපකත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

III  පනතයඑසස.එම.අය.ය. සමනකමයර045587850

 7995 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලපකලගහලවල

II  පනතයට.එම.ස. මයරසසහ022231851

 7996 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලපකලගහලවල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයආර.ඒ රසජන027503852

 7996 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කයරයයලය-කරණබගල

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඒ.එම. කලතයනවත012218853

 7997 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පනනල

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

පනනල

I  පනතයප.ඩ.එසස. මයලන010169854

 7998 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-පනනල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයය.ඒ.එසස.එම. ලපලරරය020937855

 7998 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයඩබ.එම.අය. වකමසරය013037856

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

II  පනතයඩ.ට.එම. අමරලකගන013073857

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයආර.ඒ.ඩ.එම.එච. රණසසහ013619858

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණබගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඩ.එම.ඩ ජනකයනත කමයර024114859

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

වයඹ පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයලක.ප.ප.ඩ. කරණයනයයක042232860

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණබගල

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඒ.ඩබ.ප.ලක. 

බණඩයරනයයක

045263861

 8003 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණබගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයලක.ඒ. කෂයනත018152862

 8006 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

I  පනතයඑසස.එන.අය.ඩබ.එම.ය. 

ඉලසගලකගන

025056863

 8006 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයඑච.එම.ඩබ. ලරගහන040689864

 8006 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයඑසස.වය. රශසමණ044196865

 8011 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයසසලපකත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයඒ.ව.එන.බ. අලබරතන005020866

 8019 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගලනවතත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

III  පනතයඕ.ප.එම.එල. ලහපමලතය005625867

 8019 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණබගල

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කරණබගල

II  පනතයඒ. නයනයයකකයර007966868

 8019 

අනපයපතකයය කරණබගල කලයප 

වයරමයරග අධතකෂ කයරයයලලය 

එසස.එම.ලක. මහණලක (027971) ලව.

 

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයසසලපකත

II  පනතයඑසස.එම.ලක මහණලක027971869

 8019 

නව ලසපවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක 

ලරජසසටයර කයරයයලය - කරණබගල 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගලනවතත

III  පනතයලජ.එම.ස.එල. ජයවරධන054203870

 8019 

 ලවනසක ලනකමහත

නත ලකටමපත සමපයදක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

I  පනතයය රයජසසහම012250871

 8032 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

නත ලකටමපත සමපයදක 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 12

I  පනතයආර.ඒ.එම. රණසසහ012526872

 8032 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

I  පනතයලක.ඩ. මයලය රසජන032754873

 8032 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයඑල.එල.එන. ලයනයරචච047457874

 8032 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඩ.එන. ලහපමයල007751875

 8033 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පනවල

II  පනතයආර.එම.එන.එන. 

රතනයයක

008447876

 8037 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කයරමක වදතයලය-පයතදමබර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

II  පනතයඩ.එම.ප.ලක. දරයඩකඹර009788877

 8037 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

කයරමක වදතයලය - පයතදමබරII  පනතයඊ.ජ.එසස. අයරයසගන011064878

 8037 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කබගලල

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයඅය.ජ.එන. සරවර035554879

 8037 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පනවල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කබගලල

III  පනතයජ.ජ.ය.එල.ලක. 

සමරවරධන

045560880

 8037 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මහනවර

මධතම පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනලනගරව

I  පනතයඑන.ප. ජයලකකඩ005535881

 8040 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයජ.ඒ.ලජ. රණසසහ014778882

 8046 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඒ.ජ.ස. කමයර019108883

 8046 

නව අනපයපතකයය කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතලව ආර.ජ.එල.ඩ. 

රනදලවල (017686) ලව.

 

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

මහ/ශ රයහල මහය වදතයලය - 

මහනවර

I  පනතයඒ.ජ.එම කසමලතය021390884

 8046 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ/ශ රයහල මහය 

වදතයලය-මහනවර

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

II  පනතයඩ.ජ.ලක මලලකය030733885

 8046 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

III  පනතයප.ව.ස.ආර. ගණවරධන006959886

 8047 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ/ධරමරයජ වදතයලය-මහනවර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

III  පනතයඒ එල අඹවතත032909887

 8048 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ/ධරමරයජ වදතයලය-මහනවර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කණඩසයලල

II  පනතයඩ.එම.ජ.ට.බ. දසයනයයක033342888

 8049 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ/ධරමරයජ වදතයලය-මහනවර මධතම පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනලනගරව

III  පනතයඒ.ජ.ප. දලරකෂ033971889

 8051 

 ලවනසක ලනකමහත

මධතම පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනලනගරව

මහ/ධරමරයජ වදතයලය - මහනවරIII  පනතයඑන.එච.එම නලරගෂ053616890

 8051 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණන උප කයරයයලය 

(කකෂකරම ලදපයරතලමනතව)

-ලපරයලදණය

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඩ.එම.ලක.ජ.ය.එම. 

දසයනයයක

013016891

 8055 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - කණඩසයලල

I  පනතයඑසස.ඩබ.එම.ලක.එසස.ලක. 

වකමසසහ

019882892

 8055 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

කකෂකරම ලදපයරතලමනතලව 

කණඩසයලල පයලදශය ඉසජලනර 

වහඩපල  ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-කණඩසයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

III  පනතයඩ.එම.බ.ට.බ බලතවතත034830893

 8055 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතලව කණඩසයලල 

පයලදශය ඉසජලනර වහඩපල  ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

වගණන උප කයරයයලය 

(කකෂකරම ලදපයරතලමනතව) - 

ලපරයලදණය

III  පනතයලක.ආර.එන.ට.බ. 

ලකකසසවතත

045746894

 8055 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

මහ ලරගහල - මහනවරI  පනතයඑන. ඩබ. අමරසසහ005507895

 8060 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ ලරගහල-මහනවර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පජයපටය

II  පනතයඩබ.එම.ස. වරලකගන053598896

 8060 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

මධතම පළයත නලයගජත සරලවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනලනගරව

II  පනතයඑච.ස. කනනනගර028377897

 8061 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතලහපවයහහට

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයලක.ජ.ස. කඩයගමලග005662898

 8064 

 ලවනසක ලනකමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

II  පනතයප.ඩ.ට. පදමලතය019689899

 8064 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

මහ ලරගහල - මහනවරII  පනතයඑසස.එම.ප.ට. සමරලකගන024197900

 8066 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ ලරගහල-මහනවර කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

I  පනතයඩ.එම. ලලයවත057576901

 8066 

 ලවනසක ලනකමහත

මධතම කළයප කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

I  පනතයඊ. වරපලපරම033627902

 8067 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ/පෂසපදයන බයලකය 

වදතයලය-මහනවර

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයඑච.එම.එසස.ලක. ලහපරත036186903

 8068 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඅය. ජ මයලනල මයරන021825904

 8069 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ ලරගහල-මහනවර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදදමබර

II  පනතයබ.ඒ. අලශගකය054496905

 8070 

 ලවනසක ලනකමහත

බජ සහතක කරම හය පහලබට 

සසරකෂණ 

මධතසසථයනය-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහදදමබර

III  පනතයඩ.එන.බ. වරලකගන033858906

 8072 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකරණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පනවල

III  පනතයඑෆස.එච නසයර027252907

 8073 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කණඩසයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

I  පනතයඑච.එම. චනදය ජයමහණලක018026908

 8074 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතලහපවයහහට

වයරමයරග අධතකෂ කයරයයලය - 

කණඩසයලල

III  පනතයඑසස.එන. කලනසරය053409909

 8074 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකළව - ගමලපකල

II  පනතයලක.එච. රණසසහ018903910

 8080 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

I  පනතයඩබ.එම.ඒ. වනසසහ028618911

 8087 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතලහපවයහහට

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයට.එම.ට.ඩ.එසස.ට. බණඩයර032259912

 8087 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

ගමලපකළ මලක ලරගහල - 

ගමලපකළ

II  පනතයජ ඒ එන ප කමයර016001913

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

මහ/කසසසවඩ වදතයලය - මහනවරI  පනතයඊ.එම.එන.ඒ. ඒකනයයක028340914

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ/කසසසවඩ වදතයලය-මහනවර සරමයලවග බණඩයරණයයක ළමය 

ලරගහල - ලපරයලදණය

II  පනතයඑම.ජ. මලලකය031912915

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ ලකගරලළප

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයඅය.ජ.ප.ප. ගණලසපකර038623916

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගමලපකළ මලක 

ලරගහල-ගමලපකළ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඟඟ ඉහළ ලකගරලළප

II  පනතයඩබ.ය. වජයවරධන041731917

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත

සරමයලවග බණඩයරණයයක ළමය 

ලරගහල-ලපරයලදණය

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයඑසස.එම.එසස. ජයමහණලක060281918

 8089 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

II  පනතයඑසස.ආර.ලක. ඒකනයයක018122919

 8090 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයඊ.ජ.ට.ඩ. කමයර046260920

 8090 

 ලවනසක ලනකමහත

කයරමක වදහල-බදලල නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය - හසලක

III  පනතයබ.ඒ.එම.ලජ.ඩ. 

ලබගලපලගදර

034041921

 8091 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය හසලක 

තයකෂණ වදතයලය ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත කකෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-හසලක

කයරමක වදහල - බදලලIII  පනතයඩ.එම.ඩබ.ය.බ. දසයනයයක034826922

 8091 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

හසලක තයකෂණ වදතයලය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ

 

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

I  පනතයඩබ. එම. ට .බ. වකමසසහ013793923

 8092 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයලක.ට.එම.ලක.ලක. 

තලලරතන

053792924

 8092 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

I  පනතයඑම. අසගමමන003645925

 8095 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

III  පනතයලක. ලක. ජ. ප. ඩ. 

මහණලක

034252926

 8095 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

II  පනතයට.එසස. රතනයයක020321927

 8096 

සසථයන මයරවම මයස 3කට කල දමන 

ලද.

 

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

II  පනතයය.එම.ප.බ. උඩලගදර022049928

 8096 

සසථයන මයරවම මයස 3කට කල දමන 

ලද.

 

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමපලන

I  පනතයඑසස.ප. ලසපනයනයයක018157929

 8098 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමපලන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පජයපටය

III  පනතයලක.ඡ.ආර. කළගලල045417930

 8098 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

III  පනතයට.එම.එන.එසස. කමයරහයම046947931

 8098 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

I  පනතයඩ.ආර.ප.ප. දසනයයක018779932

 8102 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

I  පනතයඑසස.එන. සමරලකගන027472933

 8102 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තමපලන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

I  පනතයඑසස. එම. ඩ. ලනලම022668934

 8103 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

මහ ලරගහල - මහනවරII  පනතයඑච.ඒ.ජ ජයවරධන023012935

 8103 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තමපලන

II  පනතයඩ.ස. වදරසසහ024752936

 8103 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ ලරගහල-මහනවර සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

I  පනතයඑසස.ස.එසස. පදපකය060516937

 8103 

සසථයන මයර අවලසග ලව

බජ සහතක කරම හය පහලබට 

සසරකෂණ 

මධතසසථයනය-ලපරයලදණය

අපනයන කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

I  පනතයඑච.එම.අය.ඒ.ලක. ලහපරත008757938

 8105 

 ලවනසක ලනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

බජ සහතක කරම හය පහලබට 

සසරකෂණ මධතසසථයනය - 

ලපරයලදණය

II  පනතයඉලසඩ .ඉලසඩ. ෆයස021256939

 8105 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-උඩනවර

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

II  පනතයඩබලව.එම.ආර.එන. 

අලවහයලර

002143940

 8106 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

I  පනතයස. ගමලග028353941

 8106 

 ලවනසක ලනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයතලහපවයහහට

I  පනතයඩබ.ඩබ.ඩබ.එම.එසස.ලක. 

වලජසරය

019327942

 8108 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයතලහපවයහහට

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයලක.ආර.එම. 

ලපකඩමහණලක

032291943

 8108 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඑම.ඩබ.ලක.අය. 

මඩහලපකල

009416944

 8111 

 ලවනසක ලනකමහත

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

මහ ලරගහල - මහනවරI  පනතයඑම. ඒ .ප .ලක. 

ලකගදයලගකඩ

013914945

 8111 

 ලවනසක ලනකමහත

මහ ලරගහල-මහනවර කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

II  පනතයඑච.ජ.එල. රතනවර053491946

 8111 

 ලවනසක ලනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමලපකළ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකළව - ගමලපකල

II  පනතයඩබ.ප.ලක.ඩ ලසපනයරතන009015947

 8113 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකළව - ගමලපකල

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමලපකළ

II  පනතයඩ.ප. උඩලගදර035133948

 8113 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ ලකගරලළප

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමලපකළ

II  පනතයඑම.ප. ලපගදදවල011190949

 8114 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමලපකළ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඟඟ ඉහළ ලකගරලළප

I  පනතයඑසස.එම.ඩ.ආර.ලක 

ලසනවරතන

023410950

 8114 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකළව - ගමලපකල

කමකර කයරයයලය - ගමලපකළII  පනතයඩ.එම. චනදපයල007104951

 8115 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-ගමලපකළ පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකළව - ගමලපකල

I  පනතයඑම .එම. ආර. නනදන024020952

 8115 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

අපනයන කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

I  පනතයඩ. එල. ස. ලරගහන002800953

 8116 

සසථයන මයර අවලසග ලව

අපනයන කකෂකරම 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

ජයතක උදභද උදතයන 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

II  පනතයඩබ.ප.ලක. ලපරලකකටව020092954

 8116 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ජයතක උදභද උදතයන 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

කකෂකරම ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය

I  පනතයආර.එන.ඒ.එම.ය.එසස.ලක. 

වරකයලගකඩ

027032955

 8116 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - උඩදමබර

III  පනතයට.එම.ජ.එල.ඒ. 

ලතනනලකගන

034262956

 8117 

සසථයන මයර අවලසග ලව

Page 192 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-උඩදමබර

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයඑන.ඩබ.ඒ.එම.ට.එම.එන. 

අධකයරම

037085957

 8117 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කමකර කයරයයලය-ගමලපකළ පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකළව - ගමලපකල

II  පනතයආර.එම.එසස. රතනයයක 

මහනලක

020612958

 8118 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකළව - ගමලපකල

කමකර කයරයයලය - ගමලපකළIII  පනතයඩ.ජ.ආර.ලක. රණසසහ056788959

 8118 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බලතලකකහපටය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කබගලල

III  පනතයලජ.එන.ට. ගණලසපකර016107960

 8124 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බලතලකකහපටය

II  පනතයජ.එල. ලක. මහණ ලක022713961

 8124 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අරනයයක

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කබගලල

III  පනතයප.ජ.ස.ලක. පරණගම038774962

 8125 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයවනහලල

II  පනතයප.ස.එසස. ධරමදයස041050963

 8125 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අරනයයක

II  පනතයලක.ජ.එල. රණරයජය051353964

 8125 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අරනයයක

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කබගලල

I  පනතයඑම.ජ.ඒ. ඒකනයයක006669965

 8126 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - මයවනහලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය 

මයවනහලල පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය එසස.ව.ජයසසහ 

ලව. (012148)

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අරනයයක

II  පනතයඑසස.ව. ජයසසහ012148966

 8126 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - අරනයයක ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය අරනයයක 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය 

එම.ජ.ඒ.ඒකනයයක ලව.

(006669)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයවනහලල

II  පනතයජ.ජ.ආර.එසස. කමයර038630967

 8126 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම  කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-රවනවහලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහඕවට

I  පනතයලජ.ඒ.එන. පෂසපලතය005255968

 8127 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහඕවට

පයලදශය ලලකම  කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - රවනවහලල

II  පනතයලජ.එම. බනදලතය005547969

 8127 

 ලවනසක ලනකමහත

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

II  පනතයආර.ඒ.ඩ. වලජලසපකර029238970

 8128 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - කබගලල

III  පනතයජ.ඩ.එන. සරවර057179971

 8128 

 ලවනසක ලනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහඕවට

II  පනතයඒ.ඒ.ඩ. පෂසපකමයර013905972

 8131 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහඕවට

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

III  පනතයඑසස.එච.ආර.එන 

හදනපතරණ

053829973

 8131 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බලතලකකහපටය

II  පනතයඩ.ආර.එල.ය.එම පයතලක025887974

 8134 

 ලවනසක ලනකමහත

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-කබගලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කබගලල

III  පනතයඑන.ඒ.ඒ.අය. නශසශසක032287975

 8134 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බලතලකකහපටය

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - කබගලල

III  පනතයඩබ.ඒ.ය. දලරකෂ045914976

 8134 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-කබගලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එසස. වකමආරචච013208977

 8135 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - කබගලල

II  පනතයඑසස.ආර.ප.ලක. වලජලතය028552978

 8135 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලපටය

II  පනතයලක.ට.ආර. දයයලතය012981979

 8137 

 ලවනසක ලනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මයතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලගම

I  පනතයඒ.අය.එන. සමරලසපකර022970980

 8137 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලපටය

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයඊ.එල.ජ.එන. සසජවන025244981

 8137 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

II  පනතයආර.බ. ගයයන035966982

 8137 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

කකෂකරම පරලයෂණ 

මධතසසථයනය - ලතලජජවල

I  පනතයඊ.ඒ.ස.ආර. චයනදන007024983

 8139 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයලමබඩ

I  පනතයඑම.ජ. කසමලතය019118984

 8139 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉමදව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

I  පනතයට.ඩබ.එන.ප. මලකයනත019510985

 8139 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලතලජජවල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉමදව

III  පනතයඑම.ලක.ව. නයමල046179986

 8139 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

මයතර මහ ලරගහල - මයතරI  පනතයඒ.එච.ට.ලක. ලහපමලතය007739987

 8140 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අතරලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

III  පනතයඩබ.ව.අය. පශයද043805988

 8140 

 ලවනසක ලනකමහත

මයතර මහ ලරගහල-මයතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අතරලය

I  පනතයඑල.ජ.එම. රණතසග044568989

 8140 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/රයහල ම.ම.වදතයලය-මයතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තහලගකඩ

III  පනතයඑච.ඩබ. වකමසසහ033829990

 8143 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තහලගකඩ

මය/රයහල ම.ම.වදතයලය - මයතරIII  පනතයඑසස ජ ලක චනදමයල034819991

 8143 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ලලකම කයරයයලය-මයතර මය/සජයතය බයලකය වදතයලය - 

මයතර

I  පනතයප.එසස. හතරසසහ022396992

 8144 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/සජයතය බයලකය වදතයලය-මයතර ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

III  පනතයට.ව.ජ.ලක. ලසවවනද033959993

 8144 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයඩබ.ලක.ප. පයයදර034483994

 8144 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණකයධපත ලදපයරතලමනතව, 

වගණන උප කයරයයලය-මයතර

මය/ශයනත ලතගමසස උසසස බයලකය 

වදතයලය - මයතර

II  පනතයඑල.එම. වලජතසග011860995

 8145 

නව ලසපවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක 

ලරජසසටයර කයරයයලය - මයතලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයට.එසස. ඉඳනල024971996

 8145 

නව ලසපවය සසථයනය මය/ශයනත 

ලතගමසස උසසස බයලකය වදතයලය - 

මයතර ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මය/ශයනත ලතගමසස උසසස බයලකය 

වදතයලය-මයතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයඑසස.අය. ගලපපතත027507997

 8145 

නව අනපයපතකයය මයතර පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය ව.එසස.ඉඳනල 

ලව. (024971)

 

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

වගණකයධපත ලදපයරතලමනතව, 

වගණන උප කයරයයලය - මයතර

II  පනතයඒ.අය.ට. පනයනද044669998

 8145 

නව අනපයපතකයය වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතලව මයතර වගණන 

උප කයරයයලලය එල.එම.වලජතසග 

ලව. (011860)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදවනවර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයස.එන.එසස. රපසසහ014045999

 8147 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

මය/ශයනත ලතගමසස පරම වදතයලය 

- මයතර

II  පනතයආර ප රණවර0254121,000

 8147 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/ශයනත ලතගමසස පරම 

වදතයලය-මයතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදවනවර

II  පනතයජ.ඩ.ස.එසස. ලසපනයරතන0320951,001

 8147 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයඑසස.එම.ව.ඒ.එසස. අලබසසහ0367991,002

 8147 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/ශයනත ලතගමසස පරම 

වදතයලය-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයඑම සමරලසපකර0051171,003

 8148 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර මය/ශයනත ලතගමසස පරම වදතයලය 

- මයතර

III  පනතයප.ව.එසස පයදරශන0440801,004

 8148 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-කරනද 

පහලවහලල

මයතර මහ ලරගහල - මයතරII  පනතයඑල.ඩබ.ලක. බණඩයර0337471,005

 8149 

 ලවනසක ලනකමහත

මයතර මහ ලරගහල-මයතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - කරනද 

පහලවහලල

II  පනතයලක.එෆස. අලබවකම0504231,006

 8149 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයප.ජ. චනදය0180481,007

 8150 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-මයතර ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයඑච.ය. ජයලතය0200011,008

 8150 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයප.එසස.ඩබ. මතකමයරණ0231881,009

 8150 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

මයතර මහ ලරගහල - මයතරII  පනතයබ.එම.ලජ. කමයර0249791,010

 8151 

 ලවනසක ලනකමහත

මයතර මහ ලරගහල-මයතර ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

III  පනතයඒ.එල. චනදලතය0444161,011

 8151 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයතර

කකෂකරම පරලයෂණ 

මධතසසථයනය - ලතලජජවල

I  පනතයප.ජ.ඒ. පදමණ0199561,012

 8153 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කකෂකරම පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලතලජජවල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයප.ඒ.එම. පයදරශන0465171,013

 8153 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයස. වරසසහ0438711,014

 8154 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයස.එච. රපසසහ0505941,015

 8154 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වහලගම

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයලක.ට. රණසසහ0055291,016

 8155 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වහලගම

II  පනතයජ.ඩබ.ලක.ඩ. රසජන0137241,017

 8155 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඹරපටය

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයලක.ලක.එසස. දලහයන0187461,018

 8157 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කඹරපටය

II  පනතයලක.වය. රමතවත0250411,019

 8157 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

මය/ශයනත ලතගමසස උසසස බයලකය 

වදතයලය - මයතර

III  පනතයලක.ඒ. ශලරගම0053081,020

 8159 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/ශයනත ලතගමසස උසසස බයලකය 

වදතයලය-මයතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

III  පනතයඑච එල ශයයන0344491,021

 8159 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පසසලගකඩ

මය/ඌරලබකකක ම.ම.වදතයලය - 

මයතර

II  පනතයජ.ඒ. පයදරශන0209081,022

 8163 

 ලවනසක ලනකමහත

මය/ඌරලබකකක 

ම.ම.වදතයලය-මයතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පසසලගකඩ

II  පනතයඑච.ලක.ප.ස ජයලසපකර0362341,023

 8163 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලකකටලපකල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පටබහදදර

II  පනතයස.එම ලවතතසසහ0328811,024

 8167 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ලකකටලපකල

III  පනතයලජ.ප. දමයනත0342151,025

 8167 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකටලපකල

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 34) 

- ලකකටලපකල

III  පනතයඑම අය අමරසසහ0043001,026

 8169 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 34)

-ලකකටලපකල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලකකටලපකල

II  පනතයඒ.එසස.ලක. කමලය0151951,027

 8169 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරනලදණය

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයය.ඩබ.ඒ.ලක. ද සලවය0164741,028

 8173 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සවල ආරකෂක ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 01

I  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච0346221,029

 8173 

 ලවනසක ලනකමහත

සවල ආරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයප. ලක. එසස. ජයනත0348581,030

 8173 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

ලරජසසටයර ජනරයල ලදපයරතලමනත 

දකණ පළයත කලයප කයරයයලය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

 

දකණ පළයත ලරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය-ගයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරනලදණය

III  පනතයඑච.එම.එන. ලහනනයයක0552791,031

 8173 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය ලරජසසටයර 

ජනරයල ලදපයරතලමනත දකණ 

පළයත කලයප කයරයයලය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයලක.ආර.ප. නශයනත0033991,032

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබගලප - ලපගදදල

ගය/සවතලනඩසස බයලකය වදතයලය 

- ගයලල

II  පනතයඒ.එම.ස.ලජ. අමරලසපකර0037321,033

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/සවතලනඩසස බයලකය 

වදතයලය-ගයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

II  පනතයලක.ලක තෂයර0111211,034

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහළණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බයගම

I  පනතයආර.ඩ.ට. වජයලසපන0171361,035

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයජ.ප.ප.එන. ද සලවය0182851,036

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

බනධනයගයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 09

I  පනතයඒ.එසස.එම. ඕවටමලල0194901,037

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ගය/මපයවල අමරසරය මහය 

වදතයලය - ගයලල

II  පනතයලක.ප.ය.අය. වජයවකම0212261,038

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/මපයවල අමරසරය මහය 

වදතයලය-ගයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබගලප - ලපගදදල

III  පනතයලක. මයලන0313321,039

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බයගම

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.ආර. පදමසල0463561,040

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහළණය

III  පනතයආර.එල අමරසසහ0556931,041

 8174 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බලපටය

ගය/බලපටය ලරවත ම.ම.වදතයලය 

- බලපටය

I  පනතයඑම.ඩබ.ඩබ. නනදන0152511,042

 8175 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/බලපටය ලරවත 

ම.ම.වදතයලය-බලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බලපටය

II  පනතයඑම.ඩබ. ඉනදසල0359341,043

 8175 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අමබලනලගකඩ

I  පනතයලක.ලක. වතයන0161661,044

 8178 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අමබලනලගකඩ

ගය/ශ ලදවයනනද මහය වදතයලය - 

අමබලනලගකඩ

I  පනතයට.එම.ආර.ජ. ද සලවය0320961,045

 8178 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/ශ ලදවයනනද මහය 

වදතයලය-අමබලනලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

II  පනතයඑම. දලයන0449891,046

 8178 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයලගකඩ

ගය/බදලදගම කසසතලදව බයලකය 

වදතයලය - බදලදගම

III  පනතයඑසස.එම.ස.ජ. සබලසපකර0027081,047

 8179 

 ලවනසක ලනකමහත

ගය/බදලදගම කසසතලදව බයලකය 

වදතයලය-බදලදගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයලගකඩ

III  පනතයඒ ලක ඩ එම කමයරලග0343601,048

 8179 

 ලවනසක ලනකමහත

ව පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලබදව,-ගයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබගලප - ලපගදදල

II  පනතයය.ලක.ය. සයරසගය0031741,049

 8180 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබගලප - ලපගදදල

ගය/මහනද වදතයලය - ගයලලII  පනතයලක.එච.අය. ලකමයල0148001,050

 8180 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ගය/මහනද වදතයලය-ගයලල ව පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලබදව, - ගයලල

III  පනතයඩබ.එන. ද සලවය0348741,051

 8180 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බලපටය

II  පනතයජ.ආර. සමනත0034521,052

 8192 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බලපටය

ගර වදතයලය - බලපටයI  පනතයඑන.එල. ලකකඩකයර0297621,053

 8192 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ගර වදතයලය-බලපටය පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

III  පනතයඑල.එල. සමනයවත0372921,054

 8192 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබගලප - ලපගදදල

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයඑන.එල.ඩ. සමරසසහ0141411,055

 8193 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-හලපයලතකට

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබගලප - ලපගදදල

II  පනතයඒ.එල. පය ලසපන0142921,056

 8193 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-ගයලල

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑසස.එම. අලලහපනද0209701,057

 8193 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බදලදගම

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

හලපයලතකට

II  පනතයලක.එම.ජ.එම.ට. 

වවදතරතන

0318621,058

 8193 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බදලදගම

III  පනතයලක.ලක.එන. සචන0556001,059

 8193 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගයලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

යකකලමලල

II  පනතයඑන.ජ. පතමලතය0201021,060

 8194 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-යකකලමලල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයලක.ලජ.ට. චනදයන0346961,061

 8194 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

   ලගගනයපනවල

II  පනතයඑච.ජ.අය. චයනදන0057311,062

 8195 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-   ලගගනයපනවල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයබ.එච.එම. රකලනත0164191,063

 8195 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයජ.ලක.එන.එසස. 

ලසනවරතන

0180241,064

 8195 

නව අනපයපතකයය ලගගනයපනවල 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

එච.එල.පදමණ ලව. (005278)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අකමමන

III  පනතයඩබ.එම.එසස. වරසසහ0020431,065

 8198 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අකමමන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

III  පනතයඑන.ලක. මදනයයක0339831,066

 8198 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ව පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලබදව,-ගයලල

කරයපටය ශකෂණ ලරගහල - 

ගයලල

III  පනතයලක ව ඩ පරසස0387691,067

 8200 

 ලවනසක ලනකමහත

කරයපටය ශකෂණ ලරගහල-ගයලල ව පරලයෂණ 

මධතසසථයනය-ලබදව, - ගයලල

I  පනතයඑම.එච. ලමකලහකමඩ0476601,068

 8200 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

කමකර කයරයයලය - ඇලපටයII  පනතයඩබ.එල.ඒ. පයනතකය0209241,069

 8201 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කමකර කයරයයලය-ඇලපටය ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

II  පනතයඒ.එම.ජ.ප. දපයන0307161,070

 8201 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඇලපටය

I  පනතයලක.ඒ. මයලන0327191,071

 8201 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරනලදණය

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

I  පනතයලක.එසස. පයසගන0194921,072

 8203 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරනලදණය

I  පනතයඑච.ලක. කසමයවත0260571,073

 8203 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරනලදණය

I  පනතයලක.ඒ.එසස. කලආරචච0251921,074

 8204 

 ලවනසක ලනකමහත

මහලමගදර  ශකෂණ 

ලරගහල-ගයලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඩබලව ලක ආර 

ඉනදකයනත

0404451,075

 8204 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

II  පනතයය.ඩ.ස.ආර. ලදශපය0408591,076

 8204 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරනලදණය

මහලමගදර  ශකෂණ ලරගහල - 

ගයලල

I  පනතයඑච.ජ.එසස. අයරයසගන0413221,077

 8204 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබනලතකට

I  පනතයඑම එසස වනතය0326371,078

 8205 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබනලතකට

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

II  පනතයලක.එම.ට. ශතයමනත0347691,079

 8205 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගයලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයප.බ. ඥයනරතන0082231,080

 8207 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයලක .ඩ. එච. නදශයන0140801,081

 8207 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයබ පයරතන0157561,082

 8209 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයනදර

කළතර මහලරගහල - කළතරII  පනතයඑසස. ලසලනලහලතය0174211,083

 8209 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 01

II  පනතයඑච. ඩ.එම. සලවය0336321,084

 8209 

නව අනපයපතකයය ලහකරණ පයලදශය 

ලලකම කයරයයලලය 

එසස.ප.එසස.අමරතසග ලව.(019402)

 

කළතර මහලරගහල-කළතර ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

I  පනතයබ.ව.එසස. පනයනද0482151,085

 8209 

 ලවනසක ලනකමහත

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑච.එම.ප. වලජසසහ0494781,086

 8209 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලහකරණ

ඉඩම ලරජසසටයර කයරයයලය - 

ලහකරණ

II  පනතයලක.ජ.ඩබ තලකරතන0067701,087

 8210 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලහකරණ

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01I  පනතයප.ඕ.එන.වය. මණසසහ0267511,088

 8210 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලහකරණ

I  පනතයඩබ.ආර.ඩබ.එම.එච.ආර.

ලජ. වරසරය

0340961,089

 8210 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලසබඛත ලදපයරතලමනතව 

(වවදත සහපයම අසශය) - ලකකළඹ 

10

III  පනතයබ.ඩබ.ඒ.ආර. 

ලසලනවරතන

0021931,090

 8214 

 ලවනසක ලනකමහත

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-කළතර

ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස වදතයලය 

- කළතර

I  පනතයඑසස. තලකරතන0060701,091

 8214 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස 

වදතයලය-කළතර

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑම.ලක. ඉනදයන0089341,092

 8214 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයනදර

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයඩ. ස. ලක. කරපප0092591,093

 8214 

 ලවනසක ලනකමහත

ලසබඛත ලදපයරතලමනතව 

(වවදත සහපයම අසශය)-ලකකළඹ 

10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයජ.ඒ.එසස.එසස.එල. 

කරණයරතන

0515141,094

 8214 

 ලවනසක ලනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - පයනදර

I  පනතයට.ප.ප. පනයනද0060481,095

 8216 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

වයරමයරග ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයඑච.එම.එන.එසස. ලහපරත0211851,096

 8216 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බලතසසහල

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඒ.ඩ.එසස. චනදන0311461,097

 8216 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

III  පනතයඩ.එම.එසස.එසස. දසයනයයක0460561,098

 8216 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-පයනදර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බලතසසහල

III  පනතයඑච.එසස.ප. කමයර0621021,099

 8216 

 ලවනසක ලනකමහත

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.එල.ආර.ඩබ. ලපලරරය0134991,100

 8219 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඑම.ආර.එම. දලහයන0140721,101

 8219 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයලජ.ඒ. නනදයවත0305511,102

 8219 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-ලබරවල

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.එම.එෆස. නසසරත0321671,103

 8219 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - ලබරවල

III  පනතයඩ.බ.ස. රයජපකෂ0482901,104

 8219 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉසගරය

රයජකය වදතයලය - ලහකරණII  පනතයඑච. ඒ. ඩ. දලරකෂ0025731,105

 8220 

සසථයන මයර අවලසග ලව

රයජකය වදතයලය-ලහකරණ පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉසගරය

III  පනතයඑම.ඩ.ට. දයයසගන0337831,106

 8220 

සසථයන මයර අවලසග ලව

Page 222 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉසගරය

රයජකය වදතයලය - ලහකරණII  පනතයබ.එම.ව. චයනදන0232851,107

 8221 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජකය වදතයලය-ලහකරණ පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉසගරය

II  පනතයඑසස.ඒ වබකසසහ0282501,108

 8221 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - මතගම

I  පනතයඑසස. මයගට0093311,109

 8222 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-මතගම

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර 

ම.ම.වදතයලය - මතගම

II  පනතයප.ඩ.අය.ප. ලවදලගදර0204251,110

 8222 

නව අනපයපතකයය මතගම 

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර මධත මහය 

වදතයලලය ඒ.ඩ.වය.ඩ.අතලකගරල ලව.

(032294)

 

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර 

ම.ම.වදතයලය-මතගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අගලවතත

II  පනතයඒ.ඩ.වය.ඩ අතලකගරල0322941,111

 8222 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය (දවනහගම අසශය) - 

මතගම ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.

නව අනපයපතකයය මතගම 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලලය ප.ඩ.අය.ප. 

ලවදලගදර (020425) ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

බණඩයරගම ම.ම.වදතයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයලක.එම.එසස. සමරසසහ0141521,112

 8223 

සසථයන මයර අවලසග ලව

බණඩයරගම 

ම.ම.වදතයලය-බණඩයරගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයඑල.එච.ඒ.ආර. චනදලතය0232661,113

 8223 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මහතවරණ 

ලදපයරතලමනතව-රයජගරය

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑන.ඩ යයපය0042941,114

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලබරවල

මහතවරණ ලදපයරතලමනතව - 

රයජගරය

II  පනතයඑසස.ව.ඒ.ට.ස. ආරයතසග0068421,115

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයඑසස.ස. ගයයත0106421,116

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය-කළතර

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඑච.ඩ.ස. පෂසපලයල0130131,117

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලබරවල

II  පනතයජ.එච.එසස. උදයනත0159441,118

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

රබර සසවරධන පයලදශය 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයඑම.ව.ඩබ.ආර. සලවය0215031,119

 8224 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ සමසගල පරම වදතයලය-පයනදර ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස වදතයලය 

- කළතර

III  පනතයවය.එම.ආර.එසස.වය 

බණඩයර

0135371,120

 8226 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස 

වදතයලය-කළතර

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයඑච.ඒ.එන.ඩබලව. කමයර0252801,121

 8226 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ශ සමසගල පරම වදතයලය - 

පයනදර

I  පනතයඩ. බලතසසහලලග0362091,122

 8226 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-කළතර කළතර මහය වදතයලය - කළතරII  පනතයඑච.ලක.එසස. චනදලතය0197671,123

 8227 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-කළතර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඊ.ව.ඩ සලවය0309871,124

 8227 

 ලවනසක ලනකමහත

කළතර මහය වදතයලය-කළතර ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

III  පනතයඑන.එන.එසස. තයලබව0343701,125

 8227 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කළතර

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයලජ.එෆස.එසස.ස. ලෆකනලසපකය0482091,126

 8227 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

කළතර සරයබද කයරයයලය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

කළතර

III  පනතයට. අමරතසග0557751,127

 8227 

 ලවනසක ලනකමහත

පළතර ලභගග පරලයෂණ හය 

සසවරධන මධතසසථයනය-ලහකරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

III  පනතයඩ.ප. අලබගණවරධන0093991,128

 8229 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

පළතර ලභගග පරලයෂණ හය 

සසවරධන මධතසසථයනය - ලහකරණ

III  පනතයඩ.එන.ලක. ජයසසහ0438741,129

 8229 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ඉසගරය

I  පනතයලක.ට. චනදලසපකර0076041,130

 8230 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ඉසගරය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයවය.එම .ප. තලගල0248041,131

 8230 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස 

වදතයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඑන.ප.එන. ඩයසස0163551,132

 8231 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

ශ ලසකය ලපකලසස අභතයස වදතයලය 

- කළතර

II  පනතයඒ.ස.ට.එසස. ගණලසපකර0424071,133

 8231 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයලක.ඩ.ප. සලවය0247811,134

 8232 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඩ.එම.ප. ජයවරධන0409541,135

 8232 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයස.ඩ. ලගකවතනත0103161,136

 8234 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කළතර

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයස. ගකයනලග0324831,137

 8234 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මතගම

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයඩබලව.ය.ස.එසස. 

ලපපමවරධන

0143291,138

 8236 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මතගම

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - මතගම

II  පනතයඅය.එසස. දපයන0147411,139

 8236 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයඑල.ලක.ඩ.ට.ලක.ලක. 

වලජගණතලක

0422301,140

 8236 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයඑසස.එච.ඒ. නනදන0048981,141

 8237 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයප.ට.ප. ලසනවරතන0229591,142

 8237 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඊ ඒ ආර ආර පරසස0244611,143

 8237 

නව අනපයපතකයය බණඩයරගම 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

එන.ඩ.කනඩමබ ලව. (033568)

 

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

III  පනතයඑච.ආර. ද සලවය0448051,144

 8238 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

III  පනතයජ.ඒච.බ.ඒසස. ලකමණ0570221,145

 8238 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඑච.ලජ. මසගලකය0179991,146

 8241 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කළතර

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඒ.එසස. ගමලග.0188751,147

 8241 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ත/රයජකය වදතයලලගක මහය 

වදතයලය-තකණයමලය

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - තකණයමලය

I  පනතයඑච.ඩබ කමලයවත0306761,148

 8242 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-තකණයමලය

ත/රයජකය වදතයලලගක මහය 

වදතයලය - තකණයමලය

III  පනතයඑසස. ෂලලගජන0562581,149

 8242 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනනයය

ශ ලසකය ගවන හමදයව - 

තකණයමලය

III  පනතයඑසස මලහයන0059921,150

 8244 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන 

හමදයව-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කනනයය

III  පනතයඒ.ලජ. නසසල0423271,151

 8244 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනතලල

මලක ලරගහල - කනතලලII  පනතයඑච.එසස.ය. වකමසසහ0058131,152

 8245 

 ලවනසක ලනකමහත

මලක ලරගහල-කනතලල පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කනතලල

II  පනතයඑසස.ලක.අය. දලහයන0405011,153

 8245 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ධවර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයලදශය මනනලදගර කයරයයලය 

- තකණයමලය

II  පනතයය. ඉනබදකෂන0088591,154

 8246 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය මනනලදගර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

I  පනතයඊ. පරපයකරන0204161,155

 8246 

 ලවනසක ලනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

තකණයමලය

I  පනතයඩ. ශවපයලන0249131,156

 8246 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයප.ආර.ඩබ.ලක. වසනතය 

කමදණ

0025471,157

 8247 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඩ.එම.එසස.ඩ. දසයනයයක0630771,158

 8247 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනනයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මතර

III  පනතයඒ.එච. රහයනය ෆරවන0341831,159

 8248 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-මතර පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කනනයය

III  පනතයඒ.ඒ. රහමයන0636921,160

 8248 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනතලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹලගමව

II  පනතයබ.ඒ.ඩ. ලබගපටය0060371,161

 8249 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹලගමව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කනතලල

II  පනතයඩ.ප.ජ.ට. මදවනත0254501,162

 8249 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඩ.ව.එන. චනදකය0039351,163

 8250 

 ලවනසක ලනකමහත

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතතයසශය 

- බතතරමලල

I  පනතයඑච.ආර.එල. ධරමලසපන0301691,164

 8250 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 07

III  පනතයලක.ඒ.එන. පයදරශන0516731,165

 8250 

 ලවනසක ලනකමහත

වදලබල හය බලශකත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන පයදරශන0516831,166

 8250 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-තකණයමලය

ශ ලසකය නයවක හමදය කඳවර - 

තකණයමලය

II  පනතයඑසස. රවනදන0209141,167

 8252 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹලගමව

නලයගජත ඉඩම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - තකණයමලය

II  පනතයඑම.ආර.ඒ. ශතයමල0304041,168

 8252 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය නයවක හමදය 

කඳවර-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹලගමව

II  පනතයඑම.ලජ.එම.ය. කමයර0360901,169

 8252 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කනතලල

I  පනතයඑම ලජකනසන0149381,170

 8253 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කනතලල

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයආර.ජ.එසස. වලජනයයක0339851,171

 8253 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය නයවක හමදය 

කඳවර-තකණයමලය

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

තකණයමලය

II  පනතයඒ.එච.ජ. චතරසග0035561,172

 8254 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-තකණයමලය

ශ ලසකය නයවක හමදය කඳවර - 

තකණයමලය

III  පනතයය එච ඊ හනසජ0330351,173

 8254 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය) - ජයඇල

I  පනතයඊ.ඒ.ඩ. ලහලන ලමර0236531,174

 8256 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(දවනහගම අසශය)-ජයඇල

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

I  පනතයය.ජ.ඩ.ප. ශයනත0402651,175

 8256 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑසස.ප. දලයසස බණඩයර0417971,176

 8256 

නව ලසපවය සසථයනය දසසතක ලලකම 

කයරයයලය - ගමපහ ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය ශ 

ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතලව 

බ.ජ.එන.එච.ලබගපයගම ලව.

(010621)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

ලකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - ලකකළඹ 05

I  පනතයඑච. ජයනත0495271,177

 8256 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑච.ඒ. ලහපමලතය0112271,178

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 02

I  පනතයලක.ජ කමදන0125181,179

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වතතල

III  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වලජරතන0171731,180

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කටයන

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයබ.ආර.එන. පනයනද0283381,181

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වතතල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කටයන

III  පනතයආර.එම.එන.එම රයජපකෂ0334451,182

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගමපහ ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයට.ඒ.එන.ප.ජ ජයතලක0352731,183

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

III  පනතයබ. යලසගදන0497001,184

 8257 

 ලවනසක ලනකමහත

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-ගමපහ

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඒ.එම.ඒ.ලජ.ප. 

අලගයවනන

0095091,185

 8258 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත ලසපවය ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 05

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑච ඒ එම සසවරණලතය0200421,186

 8258 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයලක.ඩ දයයවත0316111,187

 8258 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

රයජත ලසපවය ලකකමෂන සභයව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයට.එසස.ඒ. වතයනලග0340491,188

 8258 

 ලවනසක ලනකමහත

සහකයර දවනහගම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය-මඩකලපව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - මඩකලපව

II  පනතයඑසස. තසගදයසස0061671,189

 8260 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මඩකලපව

සහකයර දවනහගම ලකකමසයරසස 

කයරයයලය - මඩකලපව

I  පනතයඑම. ලමගහනසනදම0328741,190

 8260 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.ලක ලකෂසම0151001,191

 8261 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයලක.එසස.එසස.ලජ.එල. 

පනයනද

0282791,192

 8261 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

II  පනතයඑම ලකගමද0120081,193

 8262 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

තකණයමලය

I  පනතයට. සනදලසපගර0343821,194

 8262 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 02

II  පනතයඑච.ආර.ට. ඩයසස0018461,195

 8264 

සසථයන මයරව 2016.10.24 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලවරළ සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

I  පනතයඩ.ඩ. වකමයරචච0174781,196

 8264 

සසථයන මයරව 2016.10.24 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑන.එසස. වලජවකම0193621,197

 8264 

සසථයන මයරව 2016.10.24 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලවරළ සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයඩබ.ලක.ප. දනෂ0347621,198

 8264 

සසථයන මයරව 2016.10.24 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයය.එසස.ස. වරසසහ0489251,199

 8264 

සසථයන මයරව 2016.10.24 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලකකළඹ 12

II  පනතයඩ.ප.ඒ. ලසනවරතන0202221,200

 8266 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකළඹ 12

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

III  පනතයස. ලදශපය0354191,201

 8266 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑම.ප කරණයවත0541701,202

 8266 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

II  පනතයලක. ලනමනයදන0132141,203

 8268 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

II  පනතයඑම.ස.එම. සහබ0306441,204

 8268 

 ලවනසක ලනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

I  පනතයලක.බ.ව. පයනත0258021,205

 8269 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

III  පනතයඒ.එච.ඩබලය. ශතයමල0557251,206

 8269 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඑන.ඩ.එම. පයදරශන0215401,207

 8273 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඒ. චනදසර0363861,208

 8273 

 ලවනසක ලනකමහත

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.බ.ලක.එම.එසස. අකල 

මවලයනය

0438151,209

 8273 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඑම.එන.ලක. නනදකමයර0439861,210

 8273 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක මනනලදගර 

කයරයයලය-මඩකලපව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - මඩකලපව

I  පනතයව. සවරනජන0222601,211

 8275 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-මඩකලපව

දසසතක මනනලදගර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයලජ. පතමරයජය0394251,212

 8275 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහටගසසදගලය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලහකරවපතයන

I  පනතයඩබ.එම.එන.ඩ. වඩමණ0169541,213

 8276 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලහකරවපතයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහටගසසදගලය

III  පනතයඑන. සතත සෆයයය0557961,214

 8276 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයලක.එසස.අය. චයමරසසහ0069241,215

 8282 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතතයසශය 

- බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඩබ. කලලදරය0107411,216

 8282 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වන සසරකෂණ ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඒ.ලක.එල. වකමසසහ0206831,217

 8282 

 ලවනසක ලනකමහත

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයස වකමරතන0292191,218

 8282 

 ලවනසක ලනකමහත

වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයලජ එල අතලකගරළ0357411,219

 8282 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑච.ලක. රසජන0137861,220

 8286 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත ලසපවය ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඒ ඩ වකමසසහ0138241,221

 8286 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලවරළ සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

රයජත ලසපවය ලකකමෂන සභයව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයජ.ලක. ඉලනගකය උදයනත0333881,222

 8286 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 ලවරළ සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයඩබ.ඒ.එසස මධමයල0538791,223

 8286 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

සහලසම කයරයයලය-කරණබගල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඒ.එම.ජ. අධකයර0035321,224

 8288 

නව අනපයපතකයය නතපත 

ලදපයරතලමනතලව එච.ඩ.ලක.ස.

ලසපනයරතන ලව. (035603) සසථයන 

මයරව 2016/05/09 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයජ.ඩ.ස. මලනගහර0131261,225

 8288 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

සහලසම කයරයයලය - කරණබගල

II  පනතයට.එම.අය.බ. 

ලතනනලකගන

0339961,226

 8288 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඑල.ප.බ.ලක. වලජසසහ0372691,227

 8288 

නව ලසපවය සසථයනය නතපත 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 12 ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

සසථයන මයරව 2016/05/09 

දන සට කයයතමක ලව.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහවල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

I  පනතයප.ඩ.එම.ප.ලක. ලපලරරය0053541,228

 8289 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගමපහ මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයලක.ජ.ස.ලක. රයජලසපකර0144721,229

 8289 

 ලවනසක ලනකමහත නව අනපයපතකයය ලකකළඹ 

දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලලය එසස.ප.දලයසස 

බණඩයර ලව.(041797)

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහවල

II  පනතයඩ එම ඩ එසස අතපතත0207261,230

 8289 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයලක.ඒ.එසස. නලනත0249371,231

 8289 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඒ.ස.ලක. අතලකගරයළ0455001,232

 8289 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සමපකයර සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

I  පනතයලක.ට.එම.එම 

ලතනනලකගන

0072601,233

 8290 

 ලවනසක ලනකමහත

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයජ.ජ.ආර. සඳමයල0107461,234

 8290 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II  පනතයඩ.එම.ජ.එසස. වලජලසපකර0207991,235

 8290 

 ලවනසක ලනකමහත

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයජ.ස.එන ලපලරරය0210671,236

 8290 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

සමපකයර සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 02

III  පනතයලජ.ඩබලව.ඒ.ඩ.එසස. 

ජයවරධන

0262381,237

 8290 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත භයෂය 

ලදපයරතලමනතව-රයජගරය

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයප.ලක.ට.එසස. පනවතත0022431,238

 8296 

 ලවනසක ලනකමහත

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයලක.ස. ලපලරරය0024661,239

 8296 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

රයජත භයෂය ලදපයරතලමනතව - 

රයජගරය

I  පනතයඅය  ලගකඩලග0171561,240

 8296 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01III  පනතයඒ. ජ .එච. එන. රතනයයක0242761,241

 8297 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඅය. පයනත0461151,242

 8297 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - මඩකලපව

II  පනතයඑම. පටකණරයජන0099291,243

 8298 

 ලවනසක ලනකමහත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-මඩකලපව

මඩකලපව ශකෂණ ලරගහල - 

මඩකලපව

I  පනතයඑසස. සගමයර0229801,244

 8298 

 ලවනසක ලනකමහත

මඩකලපව ශකෂණ 

ලරගහල-මඩකලපව

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑම. ශසකර0605411,245

 8298 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලපලන

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඅය.ස. පදමලතය0171951,246

 8302 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කයලගණ වදතය ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 07

I  පනතයලක.ප.ලජ.එල. ලයලන0197241,247

 8302 

 ලවනසක ලනකමහත

කයලගණ වදතය 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයප.ජ.ඒ. කමයර0619161,248

 8302 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

රජලය බජ අරතයපල ලගකවපල - 

නවරඑළය

III  පනතයඩබ.ලක.ලජ. නශයනත0636721,249

 8302 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය බජ අරතයපල 

ලගකවපල-නවරඑළය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වලපලන

III  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර ලහපරත0637021,250

 8302 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම කයරයයලය-ගමපහ වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

I  පනතයඒ.එම.එම.ඒ. ලසලනවරතන0174601,251

 8304 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධකරණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

12

I  පනතයඊ.ඒ.ස.එසස. වකමරතන0211001,252

 8304 

 ලවනසක ලනකමහත

අධකරණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

12

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයලක.ට.ඒ.ඩ.එම.ලක. 

කසසතරරතන

0277801,253

 8304 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ. රෂඩ0509811,254

 8304 

 ලවනසක ලනකමහත

කකෂකරම 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වගණකයධපත ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.එල.ආර. චයනදන0070461,255

 8305 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

වයරමයරග අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

10

I  පනතයලක.ඒ.ඩ.එසස. ලපලරරය0117041,256

 8305 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

10

කකෂකරම අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.වය.එසස. ලපලරරය0193161,257

 8305 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස.එම.ඩ. සගතදයස0224221,258

 8305 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයය.ප.ස. ලහපමලතය0288811,259

 8306 

සසථයන මයරව 2016.08.07 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ජයතක මයනසක ලසබඛත 

වදතයයතනය-අසලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කඩලවල

II  පනතයඊ.ජ.එසස. මසගලකය0413461,260

 8306 

සසථයන මයරව 2016.08.07 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ජයතක මයනසක ලසබඛත 

වදතයයතනය - අසලගකඩ

II  පනතයඩ.ජ.ආර. ලසනතමයලය0440681,261

 8306 

සසථයන මයරව 2016.08.07 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයඑම.එල.ඩබ.ලක ලපලරරය0344021,262

 8308 

සසථයන මයරව 

2016/05/02 දන සට කයයතමනය

 

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයස.එම.ලක. මදලලග0398361,263

 8308 

සසථයන මයරව 

2016/05/02 දන සට කයයතමනය

නව අනපයපතකයය ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතලව ට.එල.ස.රපසසහ 

ලව. (031011)

 

ලදශය ආදයයම පයලදශය 

කයරයයලය-කබගලල

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 02

II  පනතයවය.බ.එම. පණඩතරතන0543231,264

 8308 

සසථයන මයර අවලසග ලව

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අමරසසහ0029951,265

 8309 

 ලවනසක ලනකමහත

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයආර.බ.ලක .ලජ. 

ලහටටආරචච

0066671,266

 8309 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑන.එච. ඥයණවත0106151,267

 8309 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

I  පනතයගයමණ අමරතසග0278931,268

 8309 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.එසස.ලක. රයජපකෂ0072231,269

 8310 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

I  පනතයඩ.එම.ආර වලජසර0292791,270

 8310 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වතතල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑම. වසනතයකමයර0412621,271

 8310 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වතතල

I  පනතයඩබ.එම.ඩ. ආනනද0576621,272

 8310 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ඒ. මලකයනත0018881,273

 8311 

 ලවනසක ලනකමහත

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

I  පනතයඒ ඩබ ජ එම ලපලරරය0101261,274

 8311 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඩබ.එම.අය. මහනදරම0063661,275

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය -ගමපහ-ගමපහ

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

II  පනතය ලක.ඩ.ප.එසස. ආරයසසහ0104931,276

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-ගමපහ

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයලක.එසස. දලරකෂකය0187581,277

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - ගමපහ

III  පනතයඑම.ඩබ.එම.ය සමපත0238741,278

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය -ගමපහ - ගමපහ

III  පනතයඩ ලක ව ලක අමරසසහ0304841,279

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- ලකකළඹ 01

II  පනතයලක.ලක.ඩ.ලක.ප. රණවර0509781,280

 8312 

සසථයන මයරව 2016.05.02 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

තරණ කටයත රයජත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

I  පනතයව.එන. වරරතන0174911,281

 8313 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑම.ඒ.එම. සබරන0261311,282

 8313 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

වශයම වහටප ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයව.ලජ.එම වරසසහ0317871,283

 8313 

 ලවනසක ලනකමහත

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

තරණ කටයත රයජත අමයතතයසශය 

- ලකකළඹ 05

III  පනතයඑන.ට. කමයරලග0620191,284

 8313 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

රජලය පවකතත ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 05

I  පනතයඑසස.එම.ආර. වසනතය0082991,285

 8314 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය පවකතත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහරගම

I  පනතයඒ. වරමනත0175011,286

 8314 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයඩබ.එසස. මයලන0397671,287

 8314 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

I  පනතයලක.ඒ.ඩ. කරපප0151621,288

 8315 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයස.ඩ.ඩ. තරසග0230851,289

 8315 

නව අනපයපතකයය කමකර 

ලදපයරතලමනතලව එසස.එම.ඩ.ලක.

ලසපනයනයයක ලව. (033551)

 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලකකළඹ නහලගනහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ.එන.ඩ ලසපනයධර0231651,290

 8315 

නව ලසපවය සසථයනය කමකර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05 ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

ලකකළඹ නහලගනහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-ලකකළඹ 05

ශ ලසකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරලගකඩවතත

III  පනතයඅය.ඩ.එසස. දපකය0572121,291

 8315 

සසථයන මයර අවලසග ලව

Page 259 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

I  පනතයඑල.ඩ. රතනයයක0182841,292

 8316 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

දමරය ගබඩයව - රතමලයනII  පනතයආර.එම.ස.ලක. රයජගර0227641,293

 8316 

 ලවනසක ලනකමහත

දමරය ගබඩයව-රතමලයන මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයලක.එම.ඩ.ප. කරණයජව0272271,294

 8316 

 ලවනසක ලනකමහත

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වයරමයරග ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.ඒ.ස.ආර. සමරතසග0304681,295

 8316 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර සබඳතය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑල.ඒ.එසස.ආර. ලපලරරය0039291,296

 8317 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර සබඳතය අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඊ.එසස.ට. පනයනද0057261,297

 8317 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයඩබලව.එසස. පනයනද0101201,298

 8318 

 ලවනසක ලනකමහත

අධකරණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

12

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑච.ය.එන. කෂයනත0296201,299

 8318 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධකරණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

12

III  පනතයඩ.එච.ඊ. දහනයයක0465011,300

 8318 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑන .එල. ලක. ලරණකය0177631,301

 8319 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ ව ජ ධනවත0260931,302

 8319 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයබ.ව.ට.ලක. මදලලහටට0466151,303

 8319 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

III  පනතයආර ඵම ඵසස ශයනත0154991,304

 8320 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලපෂකරමයනත ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 10

II  පනතයආර.එච. නනදයවත0251081,305

 8320 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපෂකරමයනත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.ඒ.ඩ.ලක. මදදමයරචච0309041,306

 8320 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඑල.ප.එන. බණඩයර0023991,307

 8321 

 ලවනසක ලනකමහත

මහතවරණ කයරයයලය(නයගරක)

-රයජගරය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

III  පනතයප ඵස ඵම ලමවන0148051,308

 8321 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

ඉඩම නරවල කරලම කයරයයලය - 

මනවනලගකඩ

I  පනතයඑසස ඒ ආර ලසපනයනයයක0189191,309

 8321 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම නරවල කරලම 

කයරයයලය-මනවනලගකඩ

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයස. ගලනලගකඩ0332321,310

 8321 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මහතවරණ කයරයයලය(නයගරක) - 

රයජගරය

III  පනතයස.එන. වලජසසහ0422581,311

 8321 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වතතල

කසසතයයන කටයත 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 08

II  පනතයලක.එල.ඒ බදධක0092741,312

 8322 

 ලවනසක ලනකමහත

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑම.ලක.ප. නයලකය0229951,313

 8322 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වතතල

I  පනතයලජ.එම.ස.එන ජයසනදර0245691,314

 8322 

 ලවනසක ලනකමහත

කසසතයයන කටයත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

වශයම වහටප ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයඩ.එන. කසසටන0324891,315

 8322 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

බයගම

I  පනතයලක.ලක.ප. එදරසසහ0220701,316

 8323 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-බයගම

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබලව.එම.ආර.ආර.ප. 

ගණරතන

0230071,317

 8323 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයආර.ඩබ.ඩ පයසගන0301591,318

 8323 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-මහර වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයආර ප ජ එසස රයජපකෂ0087351,319

 8324 

 ලවනසක ලනකමහත

ලසබඛත අධතයපන 

කයරයයසශය-ලකකළඹ 10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහර

II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වලජසනදර0173471,320

 8324 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලසබඛත අධතයපන කයරයයසශය - 

ලකකළඹ 10

I  පනතයඑච.ලක.ජ. සරතචනද0348571,321

 8324 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහර

II  පනතයආර.එම.ඒ.එන. රතනයයක0123221,322

 8327 

 ලවනසක ලනකමහත

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඩබ.ඩබ.ඒ. ලපමවත0204101,323

 8327 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-මහර වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයඑම.ඒ.එන. ලසපපයලකය0348911,324

 8327 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන අමයතතයසශය - 

නයවල

II  පනතයඑච.ඩ. සරවරධන0475061,325

 8327 

 ලවනසක ලනකමහත

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ජයතක පහලබට නලරගධයයන ලසපවය 

- කටනයයක

II  පනතයව. චනදනයයක0030421,326

 8328 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වශයම වහටප ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

I  පනතයඩබ. ඊ .එම. ට .ඩ. 

වලජසනදර

0040711,327

 8328 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ජයතක පහලබට නලරගධයයන 

ලසපවය-කටනයයක

සමයජ ලසපවය වකතතය පහණ 

ආයතනය - සදව

II  පනතයඩ. ලක.එන. මතමයල0226531,328

 8328 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ. ජ. ඒ. දයයරතන0262641,329

 8328 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සමයජ ලසපවය වකතතය පහණ 

ආයතනය-සදව

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

III  පනතයඒ.එම. නලකයනත0592671,330

 8328 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයආර.ඩ.එල කමයර0151681,331

 8329 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හසවහලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයප. වජතය ශතයමල0161901,332

 8329 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකමලප

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හසවහලල

I  පනතයආර.ප.බ.අය. පතරණ0200991,333

 8329 

නව  අනපයපතකයය ගමපහ ලපකලසස 

අධකයර කයරයයලලය 

එල.ජ.ඩබ.මසගලකය ලව. (021713)

 

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකමලප

II  පනතයජ. වතලතගම0256061,334

 8329 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ආහයර ලකකමසයරසස  

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 02

II  පනතයඑම.එච.එසස. මහක0340091,335

 8329 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01II  පනතයඩ.ප. ලයනගම0146591,336

 8331 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඩ.එච ජයසසහ0167781,337

 8331 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයලක.එසස.එච. දසයනයයක0309691,338

 8331 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයඅය.ඩබ.ය.ස.ලක. 

රඹකවහලල

0345291,339

 8331 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-මහර ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයලක ස එසස කනනනගර0164771,340

 8332 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑච.එම. කසමයවත0232031,341

 8332 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කටයන

I  පනතයලක ප ලපලරරය0261581,342

 8332 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කටයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහර

III  පනතයඑච.එම.එන.එසස බණඩයර0541201,343

 8332 

 ලවනසක ලනකමහත

සයනබ ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-ලවයනලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඩ. වකමයරචච0089951,344

 8335 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

සයනබ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය 

- ලවයනලගකඩ

II  පනතයඑසස.ප.එසස.එසස. ලසපනයනයයක0108561,345

 8335 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

ලපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයඑම.එම. ලගකඩලග0020191,346

 8336 

සසථයන මයරව 2016.11.23 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

Page 270 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

යකකල

II  පනතයඩ.ප.එසස. පයදරශණ0207111,347

 8336 

සසථයන මයරව 2016.11.23 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-යකකල

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයලක.එන.ප වතයන0324951,348

 8336 

සසථයන මයරව 2016.11.23 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

සයරපතත ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - නටටඹව

II  පනතයඑච.එම.ජ.එන. රතනයයක0050771,349

 8337 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සයරපතත ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-නටටඹව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

III  පනතයඩබ.ඒ.බ.එල වකමආරචච0341391,350

 8337 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වතතල

II  පනතයලජ.ලක.ය.එසස. ජයලනතත0113031,351

 8338 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වතතල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයආර.එම.එසස.ලක 

සමරනයයක

0221711,352

 8338 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

ලමගටර රථ පවයහන පයලදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඑම.එම.ඒ.ලජ.එසස. 

මයනනපලපරම

0465761,353

 8338 

 ලවනසක ලනකමහත

මන/නයලනදය පරම 

වදතයලය-මනවනලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයවය.ඒ.ඒ.ස. සමරසසහ0181151,354

 8340 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

මන/නයලනදය පරම වදතයලය - 

මනවනලගකඩ

II  පනතයලජ එම එන ආර ජයලත0197011,355

 8340 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

කයරයයලය-මරගම

හයපටගම ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - මරගම

I  පනතයජ.එසස.ඩ රෂකය පයලරගෂන0281721,356

 8341 

 ලවනසක ලනකමහත අනපයපතකයය හයපටගම 

ජයතක අධතයපන වදතයපඨලය 

ඊ.එම.ය.ජ.ලක. වමලතලක 

(037469) ලව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

හයපටගම ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-මරගම

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

කයරයයලය - මරගම

II  පනතයජ.ආර මයලන0293601,357

 8341 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

සයරපතත ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - නටටඹව

I  පනතයප.ට.එල. පතරණ0130741,358

 8342 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සයරපතත ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-නටටඹව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

I  පනතයප.ඩ ජයවරධන0302551,359

 8342 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කටයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මගමව

II  පනතයඑසස.ඩ.ස. ධරමජව0039261,360

 8343 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මගමව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කටයන

I  පනතයඑච.ඩ.ඩ.ජ. කරතලතය0118991,361

 8343 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 273 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-දවලපටය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මනවනලගකඩ

II  පනතයඒ.ආර. ලබගධනයරයයන0221291,362

 8344 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මනවනලගකඩ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

දවලපටය

II  පනතයලජ.ඒ.ලක.එම ජයසරය0364521,363

 8344 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර වනශස චය සභය ලලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑන.ප.ආර.ප. ලපලරරය0032051,364

 8346 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභය ලලකම 

කයරයයලය - බතතරමලල

I  පනතයඑන. ලකකතලයවල0036471,365

 8346 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ලක.ලක.ඒසස. අලවසස0298621,366

 8346 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඒ.ඊ.එසස.ලක. ජයවරධන0051321,367

 8348 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඒ.ලක.ජ. මදෂය0054921,368

 8348 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයලක.ලක.ජ ඉනදන0200851,369

 8348 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයබ.ජ.එසස. කමයර0254391,370

 8348 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

අධතයපන රයජත  අමයතතසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.ආර. වලනගදලහපවය0020931,371

 8349 

සසථයන මයරව 2016.07.29 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන රයජත  

අමයතතසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑම.ප.ලක. ලපලරරය0109711,372

 8349 

සසථයන මයරව 2016.07.29 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

 

සරමයලවග බණඩයරනයයක 

වදතයලය-ලකකළඹ 07

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II  පනතයඒ එම ට ප අතතනයයක0042921,373

 8351 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - ශ ජයවරධනපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට 

කයයතමකය.

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

බනධනයගයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 09

II  පනතයඑසස.එල.එසස.ප. ලසනරත0174551,374

 8351 

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය.

 

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑන.ලක. ජයසසහ0242441,375

 8351 

අනපයපතකයය නලගලගකඩ අනලය 

වදතයලලය එන. මනලමනද (029358) 

ලව. සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය.

 

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයප.ඩ.අය කමයර0273911,376

 8351 

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලමකරටව

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඒ.ජ.ලක. ආනනද0454591,377

 8351 

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය.

 

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලමකරටව

III  පනතයලජ.එම.ඩ.එසස. වලජසසහ0572131,378

 8351 

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය.

 

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ආරකෂක  අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

03

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එන සලවය0313791,379

 8352 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

I  පනතයබ.ප. හදපයනලගකඩ0362471,380

 8352 

 ලවනසක ලනකමහත

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඑච.එම.බ.ප. වරසරය0362931,381

 8352 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයප.ලක.එසස.ප.එම. ජයවකම0636911,382

 8352 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

III  පනතයලක.ඒ.ආර. සමයල0120251,383

 8353 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

II  පනතයඩබ.ජ. ලසපන0211601,384

 8353 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඩ.එල.ප.එච. අලබවකම0505921,385

 8353 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකඩනහගල 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයජ.ඩබ. ලහපමලතය0148841,386

 8354 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ලගකඩනහගල  ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ට. මයරසසහ0308701,387

 8354 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

III  පනතයප. වමලනයදන0446501,388

 8354 

 ලවනසක ලනකමහත

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

II  පනතයඅය.ඒ. ලගකඩහලලවතත0103941,389

 8355 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන අමයතතයසශය - 

නයවල

I  පනතයඩබ.ඒ. නයනය නයමල0152601,390

 8355 

 ලවනසක ලනකමහත

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඩ.ඒ.බ. ලදවපර0193201,391

 8355 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

III  පනතයඩ.එල වරසරය0462721,392

 8355 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයට.ස. වලජමයනන0279171,393

 8356 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඩබ.ප බදය කයනත0307311,394

 8356 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයබ ඩ සමතය0438861,395

 8356 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

අධකරණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

12

I  පනතයඒ.එම.ලජ.එල. ලකකසසතය0218211,396

 8357 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

12

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයප.එච.එසස.ලක. රණතසග0300781,397

 8357 

 ලවනසක ලනකමහත

පළයත සභය හය පයලදශය සසවරධන 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල - ලකකළඹ 

10

I  පනතයඑසස.ඒ. රතනයයක0029511,398

 8359 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

වශයම වහටප ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයඑන.එච.ඩ.ආර. ගණරතන0121771,399

 8359 

 ලවනසක ලනකමහත

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

පළයත සභය හය පයලදශය සසවරධන 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 02

III  පනතයප.එල.ස. දපයන0307171,400

 8359 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ජයතක ලරගහල-ලකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඑම.වය.ප. කලර0433951,401

 8359 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑසස. මලවආරචච0130931,402

 8362 

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට කයයතමකය

නව අනපයපතකයය අධතයපන 

අමයතතයසශලය ඒ.එම.ට.ප.

අතතනයයක (004292) ලව

 

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑන මනලමනද0293581,403

 8362 

නව ලසපවය සසථයනය සසසසකකතක 

කටයත රයජත  අමයතතයසශය - 

බතතරමලල ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට 

කයයතමකය.

වරතමයන ලසපවය සසථයනය 

නලගලගකඩ අනලය වදතයලය 

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ. එම. එන. එසස. දසයනයයක0293911,404

 8362 

නව ලසපවය සසථයනය අනලය බයලකය 

වදතයලය - නලගලගකඩ ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

සසථයන මයරව

2016/05/04 දන සට 

කයයතමකය

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

I  පනතයවය.එන.ආර ගණවරධන0026231,405

 8364 

 ලවනසක ලනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයලක.ඒ. ඉනදයන මයයයදනන0223211,406

 8364 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ධවර හය ජලජ සමපත 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයඩ.ට. ලදකඩමලපගම0537381,407

 8364 

 ලවනසක ලනකමහත

ධවර අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10 පයලදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑම.අය. මතගම0103921,408

 8366 

නව අනපයපතකයය ලකකළඹ උතර 

දසසතක කමකර කයරයයලලය 

එම.ප.නශයනත ලව. (004260) සසථයන 

මයරව 2016/04/25 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඩ.ට.ලජ.ප. රණතසග0124411,409

 8366 

සසථයන මයරව 2016/04/25 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහළණය

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයවය.එම.ඩ. පයයකයනත0129681,410

 8366 

සසථයන මයරව 2016/04/25 දන සට 

කයයතමක ලව.

 

පයලදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයආර.එම.අය.එම. කසමලතය0214321,411

 8366 

සසථයන මයරව 2016/04/25 දන සට 

කයයතමක ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ධවර අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10III  පනතයප.ප.ට.ඩ. ගණවරධන0565071,412

 8366 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයව.ප.ප. ජයතලක0147681,413

 8367 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.එම.ස ජවන0151971,414

 8367 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 07

II  පනතයඩබ.එම. අයරයසගන0250471,415

 8367 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

මධතම 

ලලඛනයගයරය-මයලගයවතත - 

ලකකළඹ 10

II  පනතයඩබ.ඒ.ව.ආර. ලපලරරය0023441,416

 8368 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධතම 

ලලඛනයගයරය-මයලගයවතත-ලකක

ළඹ 10

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

III  පනතයබ.ඩබ.ප. ලමනඩසස0175651,417

 8368 

 ලවනසක ලනකමහත

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

වයරමයරග ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම. අලබනයයක0230531,418

 8368 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය කරමයනත 

ශයලයව-ලකකලලකනනයව

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයප.එම. සරපයල0234941,419

 8368 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

රජලය කරමයනත ශයලයව - 

ලකකලලකනනයව

III  පනතයඒ.ලක.ප.අය. අමරසසහ0559041,420

 8368 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතය එච.ට.ස. ලපපමතලක0018431,421

 8372 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඩ.ප.ප. ගණවරධන0053611,422

 8372 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මහරගම

I  පනතයප. ලසපනයරතන0166691,423

 8372 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයලක.එච. ලපමරතන0408701,424

 8372 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහසසබබව

III  පනතයලජ. ඒ. එල. නලරගෂය0052111,425

 8377 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑම.ලජ.ලක. වලජරතන0376781,426

 8377 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයඑසස.ඒ.එම. මසගලකය0457201,427

 8377 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නයතතනඩය

I  පනතයඑම.ඒ.අය. රසජන0022021,428

 8378 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.ඩ.එසස තරසගය  ලදව0026481,429

 8378 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මයදමලප

II  පනතයඩබ.ඒ. ලක.ප. පරසස0252681,430

 8378 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලවනනපපව

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයජ.ඒ.ට.ලක. ලපලරරය0340161,431

 8378 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මයදමලප

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

III  පනතයය.එසස.එසස.ඩ. පනයනද0392871,432

 8378 

නව ලසපවය සසථයනය සහකයර ලපකලසස 

අධකයර කයරයයලය - නයතතනඩය 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

සහකයර ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලවනනපපව

III  පනතයඩබ.ය.එල.ඩ.ය.එසස. 

ලපලරරය

0572881,433

 8378 

නව අනපයපතකයය මයදමලප 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

ව.එසස.එසස.ඩ.පනයනද ලව.(039287)

 

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස.එල ලහපරත0088171,434

 8379 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයලක.එන. කළපහන0282931,435

 8379 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.ඩ.ආර. වජයරතන0484501,436

 8379 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයඩ ස බයලසරය0212851,437

 8382 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑම.එසස.ඩ.එසස. වරසසහ0410811,438

 8382 

 ලවනසක ලනකමහත

නපණතය සසවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.ජ.එම. ජයසසහ0071201,439

 8385 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයආර.එම.අය.ට ජයතලක0296141,440

 8385 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

නපණතය සසවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 05

I  පනතයඑම.එම.ප. වමලතසග0355871,441

 8385 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඒ.ප.ප.ස. දපයල0258851,442

 8386 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලකකළඹ 10

III  පනතයප.එම. වකමසසහ0304901,443

 8386 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 07

II  පනතයආර.ට.එන.ඩ.ආර. පරසස0084111,444

 8387 

 ලවනසක ලනකමහත

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයඑච.ඒ.එසස. දරශන0346551,445

 8387 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II  පනතයට.එම.ඒ.ප.  ලතනනලකගන0254681,446

 8389 

 ලවනසක ලනකමහත

Page 290 of 350



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයලක.ජ.එන. දලමණ0354021,447

 8389 

 ලවනසක ලනකමහත

පයරලලමනත කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ගවන ලසපවය අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.එච.එසස. පයයන0116631,448

 8390 

සසථයන මයර ලද නව ලසපවය සසථයනය 

පවයහන හය සවල ගවන ලසපවය 

අමයතතයසශය ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

 

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයඑසස.ඒ.ඩ. ශයලන0274681,449

 8390 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

පයරලලමනත කටයත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයඑම එම කසමසර0342221,450

 8390 

 ලවනසක ලනකමහත

ගවන ලසපවය 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයආර ඒ ය රනවල0397191,451

 8390 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය පවයහන හය 

සවල ගවන ලසපවය අමයතතයසශය ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පනරතථයපන හය බනධනයගයර 

පතසසසසකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 08

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

III  පනතයප.ආර.එසස.එසස. ලපලරරය0436431,452

 8390 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නලගලගකඩ

I  පනතයඩ.ජ.ස. වරසසහ0169691,453

 8392 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයව.ලක.එම. රතනයයක0364501,454

 8392 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබලව.ආර. ලබකලතජ0141761,455

 8393 

 ලවනසක ලනකමහත

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඒ.එසස. රණසසහ0181711,456

 8393 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඩ .ජ. ඉනදයන0239421,457

 8393 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයජ ලපපමවසශ0304121,458

 8393 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ආර.එම. සලවය0388231,459

 8393 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හසවහලල

රයජසසහ මහය වදතයලය - හසවහලලI  පනතයඩබලව.ඒ.ස.ලජ. 

ලවතතසසහ

0119061,460

 8394 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජසසහ මහය වදතයලය-හසවහලල ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයප ලක කමයරලග0164831,461

 8394 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ජයතක අකෂ ලරගහල - ලකකළඹ 10I  පනතයඒ.ආර.ප.ට. පදමසර0324181,462

 8394 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක අකෂ ලරගහල-ලකකළඹ 10 පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හසවහලල

II  පනතයඑච.ඒ.ඒ. නලරගෂන0555081,463

 8394 

 ලවනසක ලනකමහත

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එසස.ආර. 

ලපපමරතන

0072491,464

 8395 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම අමයතතයසශය-බතතරමලල ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයප. බහනඩගමපල0102501,465

 8395 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශයනත0106811,466

 8395 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමයතතයසශය - බතතරමලලIII  පනතයඩ.එම.එල. දසයනයයක0295281,467

 8395 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයආර.එල.ඒ. සරවරධන0322291,468

 8395 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

අධතයපන රයජත  අමයතතසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයප.ඒ.එල ගණතලක0088141,469

 8397 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන රයජත  

අමයතතසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයලක.ට.ආර අතලකගරල0323681,470

 8397 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

දකණ ලකකළඹ ශකෂණ ලරගහල - 

කළලබගවල

I  පනතයලක.ස.ලජ. ලපලරරය0322841,471

 8398 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ ලකකළඹ ශකෂණ 

ලරගහල-කළලබගවල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයව.ප. අමරතසග0506601,472

 8398 

 ලවනසක ලනකමහත

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඑසස.එසස.ප. කලඩවතත0108931,473

 8399 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01I  පනතයආර.එම.එසස.ලක. රතනයයක0226271,474

 8399 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයස.ඩබ. අමරදවයකර0331371,475

 8399 

 ලවනසක ලනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඩ.එන.ඒ. ලපලරරය0025501,476

 8402 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ඩ. අලබසසහ0029231,477

 8402 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.ප.එල.ලක. දසයනයයක0174621,478

 8402 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

II  පනතයලක.ඩබ ආනනදසර0209011,479

 8402 

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතලව 

ඩ.එම.එසස.බ.දසයනයයකලව.(025547)

 

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- ලකකළඹ 01

I  පනතයඑම.අය.එම.එන. ෆයරසස0253261,480

 8402 

නව ලසපවය සසථයනය දකණ ලකකළඹ 

ශකෂණ ලරගහල - කළලබගවල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කඩලවල

III  පනතයලක.ජ.එම. අනරයධය0469251,481

 8402 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ජයතක පළකයයතනය - මහරගමII  පනතයප.එම.එසස.ආර. කමයර0053941,482

 8404 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයලක.ජ.ඩ. පනයනද0477701,483

 8404 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- ලකකළඹ 01

I  පනතයඩ.ව.අය. මණසසහ0124401,484

 8405 

 ලවනසක ලනකමහත

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයලක.ඩ.එම.ස කමයරසසහ0191051,485

 8405 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

සමයගම ලරජසසටයර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

III  පනතයඑච.ට.එසස. නදසසක0375501,486

 8405 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නලගලගකඩ

I  පනතයඊ.ඒ. ඉනදලතය0070171,487

 8406 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑච.එම. දපය ලකෂසම0293841,488

 8406 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයලජ.ආර.ඩ. බණඩයර0587731,489

 8406 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

පරයවදතය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

I  පනතයඩබලව.ඒ.ආර.ජ. 

රයජකරණය

0072551,490

 8407 

 ලවනසක ලනකමහත

පරයවදතය 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

II  පනතයඩ.ඒ.ප. අතලකගරයල0089311,491

 8407 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑච. වජයලතය0367781,492

 8407 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස. අය. ලක. අමයල0043481,493

 8409 

 ලවනසක ලනකමහත

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩ.ඒ. ශයනතපය0122101,494

 8409 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඒ.ලක. ලසනවරතන0234091,495

 8409 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකලලකනනයව

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයය.ජ.එල. පභයෂන0258901,496

 8410 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

තරණ කටයත රයජත අමයතතයසශය 

- ලකකළඹ 05

I  පනතයඊ.ලක.ඩබලව. පතරණ0286881,497

 8410 

 ලවනසක ලනකමහත

තරණ කටයත රයජත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලකකලලකනනයව

III  පනතයට.ඩබ.ලක.එන. සසජවන0546751,498

 8410 

 ලවනසක ලනකමහත

වශයම වහටප 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හසවහලල

II  පනතයලක.එල.ප.ඩ. ශතයමය0040491,499

 8412 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හසවහලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයප.ලක.ප. මලකයනත0199941,500

 8412 

 ලවනසක ලනකමහත

අධකරණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

12

වශයම වහටප ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

I  පනතයඩබ.එල.එසස.එන. ලපලරරය0257951,501

 8412 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

අධකරණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

12

I  පනතයප. වනනආරචච0501431,502

 8412 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

I  පනතයඩ.එසස.ප. ලපලරරය0192181,503

 8415 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයට.ප.එල. ගණලසපකර0358261,504

 8415 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයආර.ඒ.ප.එල. රපසසහ0566861,505

 8415 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයලජ.ජ.ප.එම ලපලරරය0032001,506

 8426 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයඑම එම ලයනලග0148961,507

 8426 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහසසබබව

II  පනතයඑන එන එසස කලර0324871,508

 8426 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයජ. ඒ. අය. එච. ගණලසපකර0326471,509

 8426 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.ව.ඩ. ලසලනවරතන0022011,510

 8427 

නව ලසපවය සසථයනය රජලය කරමයනත 

ශයලයව - ලකකලලකනනයව ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වලසසමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කටවයන

I  පනතයජ. කරණයරතන0176711,511

 8427 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-අගණලකකළපහලහසසස

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

II  පනතයඩබලව.එච. සජවය ජයනක0240461,512

 8427 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කටවයන

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

අගණලකකළපහලහසසස

III  පනතයඩබ.එච.ඒ.එසස. නදශයන0329111,513

 8427 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 07

III  පනතයආර.ඒ.ජ.ස. රයජපකෂ0343341,514

 8427 

නව අනපයපතකයය අධතයපන 

අමයතතයසශලය ලක.එම.එම.එල.

වරසසහ ලව.(007758)

 

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වලසසමලල

III  පනතයඵම.  ලජ. ස ෆසරනය0550081,515

 8427 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයබ.ජ.එන.එච. ලබගපයගම0106211,516

 8429 

නව ලසපවය සසථයනය ලකකළඹ දකණ 

දසසතක කමකර කයරයයලය - ලකකළඹ 

05 ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අනපයපතකයය ගමපහ 

දසසතක ලලකම කයරයයලලය 

ලක.ජ.ස.ලක. රයජලසපකර 

(014472) ලව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයසශය

III  පනතයඑසස.අය.ය. පතතනලග0437921,517

 8429 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයඩබලව.එම.එසස. 

 ලෆකන සලසපකය

0569251,518

 8429 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01I  පනතයඒ.බ.ස. චලන0058931,519

 8431 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

I  පනතයට. රයලජසසවර0250701,520

 8431 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයව. කලපලග0288091,521

 8431 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඩ.ට.එසස. චනදපයල0239931,522

 8432 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩ.අය.ප. ලකකඩකයර0240851,523

 8432 

 ලවනසක ලනකමහත

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.ඒ.ය.ඒ. අතතනයයක0243821,524

 8432 

 ලවනසක ලනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑල.ඩ.ස රමතලතය0315061,525

 8432 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම ලකකමසයරසස ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයලජ.එම.ඒ.ප. කමයර0399851,526

 8432 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඒ. එම. බ .ප. කලරතන0083861,527

 8434 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතලව ඒ.ඩ.ඩ.ඊ.එන. ද 

සලවය (007114) ලව.

 

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරලගකඩවතත

II  පනතයඑල.ඒ ශයයන0201741,528

 8434 

නව ලසපවය සසථයනය පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය - කඩලවල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නලගලගකඩ

III  පනතයඑම.ලක.ඩබ. උදයයසගන0261381,529

 8436 

 ලවනසක ලනකමහත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඩබ.ස. රයජපකෂ0270721,530

 8436 

 ලවනසක ලනකමහත

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන 

අමයතතයසශය-නයවල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයලක.ඒ.ඩ.ට. නයනරශ0081881,531

 8437 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයඒ.එල.ඒ.එසස.එසස. 

අලඹලගකඩ

0127271,532

 8437 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහරගම

III  පනතයඒ.එම.ඒ. ශරයන0248561,533

 8437 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

නයගරක සසවරධන, ජලසමපයදන 

හය ජලයපවහන අමයතතයසශය - 

නයවල

III  පනතයඑල.ලක. නසසසලය0308911,534

 8437 

 ලවනසක ලනකමහත

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයආර ජ ජ ප රයජපකෂ0095221,535

 8438 

නව අනපයපතකයය හමබනලතකට 

දසසතක ලලකම කයරයයලලය 

ඒ.ඒ.එෆස.නතමයය ලව. (007179)

 

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

II  පනතයඒ.ඒ. මහනදසර0118421,536

 8438 

නව ලසපවය සසථයනය වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 02 ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඒ.ස. ද අලවසස0446311,537

 8438 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

III  පනතයඑම. කරඇලල0459151,538

 8438 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

II  පනතයආර.ඒ.බ.ඒ. ලපලරරය0110211,539

 8439 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

I  පනතයඑම ස සලරගජන0144111,540

 8439 

 ලවනසක ලනකමහත

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයලක.එම.ආර.ස. පරසස0409201,541

 8439 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයඑම.ඒ.ඒ.ඒ. චතරයණ0457841,542

 8439 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස කලෂපත බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 05

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑසස. කරකලසරය0159541,543

 8441 

 ලවනසක ලනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ලපකලසස කලෂපත බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 05

I  පනතයප.ජ. චනදලතය0311741,544

 8441 

 ලවනසක ලනකමහත

මහයභයරකයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑච. එම. එසස. එන. ලහපරත0037991,545

 8442 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහයභයරකයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයලක.ප.ඩබ.ප. මසගලකය0224341,546

 8442 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එම.   ලෆකනලසපකය0353781,547

 8442 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයජ.ඊ. වලජසරය0207881,548

 8443 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑල.ලක. නලරගෂන0248591,549

 8443 

සසථයන මයර අවලසග ලව

අලලසස ලහග දෂණ ලචගදනය 

වමරෂන ලකකමෂන 

සභයව-ලකකළඹ 07

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩ.අය. ද සලවය0086381,550

 8444 

 ලවනසක ලනකමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

අලලසස ලහග දෂණ ලචගදනය 

වමරෂන ලකකමෂන සභයව - 

ලකකළඹ 07

I  පනතයඑල.එච. සසල ශයනත0202161,551

 8444 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 02

II  පනතයට.එම. කයරයවසම0249941,552

 8444 

 ලවනසක ලනකමහත

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.එම.එන.ලක. සරපයල0338121,553

 8444 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

රජලය කරමයනත ශයලයව - 

ලකකලලකනනයව

II  පනතයලක එම එම එල වරසසහ0077581,554

 8445 

නව ලසපවය සසථයනය ඉඩම හමකම 

නරවල කරලම ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

රජලය කරමයනත 

ශයලයව-ලකකලලකනනයව

ගයමය ආරථක කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 08

III  පනතයඅය.ඩ.ඩ. කමයර0081141,555

 8445 

නව අනපයපතකයය ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතලව 

එම.ඩ.ව.ඩ.ලසනවරතන ලව.(002201)

 

ගයමය ආරථක කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 08

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

III  පනතයඑසස.ලක.ලක.එසස. දලරකෂ0345091,556

 8445 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ඩබ.එසස. ලපපමරතන0359521,557

 8445 

 ලවනසක ලනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

පදගලයන ලයයපදසච කරලම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

III  පනතයඩබ.එච.ඩ. ද අලවසස0534161,558

 8445 

 ලවනසක ලනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 03

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01III  පනතයඅය ප ඩ ලහපමසසහ0120161,559

 8446 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම අමයතතයසශය-බතතරමලල ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයවය එ ප එ යයපය0230411,560

 8446 

 ලවනසක ලනකමහත

තකලසපර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

ඉඩම අමයතතයසශය - බතතරමලලIII  පනතයඑච.ඒ.ඒ.එම චනදසර0564551,561

 8446 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 03

III  පනතයබ.ඩ. අනරයදකය0617541,562

 8446 

 ලවනසක ලනකමහත

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහරගම

II  පනතයස.එන. ජයලගකඩලග0039531,563

 8447 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

II  පනතයඑම.ලක.ඒ.ඒ. වරසසහ0256391,564

 8447 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප.එන ලහටටආරචච0315681,565

 8447 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඊ.එන. මමනලග0329571,566

 8447 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයභයරකයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එම ලපලරරය0210751,567

 8448 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහයභයරකයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයවය.ඩ. ලසනදනයයක0308361,568

 8448 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදහවල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ. එල. චනදකය0387001,569

 8448 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදහවල

III  පනතයඒ.එම.එච.ප. ඡයසනදර0442291,570

 8448 

 ලවනසක ලනකමහත

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

ජව වවදත ඉසජලනර අසශය 

(ලසබඛත අමයතතයසශය) - ලකකළඹ 

10

II  පනතයඩබ.එම.ට. බණඩයර0253501,571

 8449 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

I  පනතයඑච.එසස. ලපපමතලක0303561,572

 8449 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මරගම

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඑම.ප. ගණතලක0397991,573

 8449 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ජව වවදත ඉසජලනර අසශය 

(ලසබඛත අමයතතයසශය)-ලකකළඹ 

10

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මරගම

III  පනතයආර. ඒ.ස.ප. කමයර0583171,574

 8449 

සසථයන මයර අවලසග ලව

මහයභයරකයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01II  පනතයආර.ලක.ප.ස. රණසසහ0137111,575

 8450 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහයභයරකයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.ඩබ.එසස. පයදරශන0209201,576

 8450 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.වය.ඩ. ලහටටආරචච0303331,577

 8450 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.බ. වරලකගන0338621,578

 8450 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතතයසශය 

- බතතරමලල

II  පනතයඩ.ජ.ඩ. ලකමයල0020541,579

 8452 

 ලවනසක ලනකමහත

සමයජලසපවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.එල. අනෂසකය0329851,580

 8452 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලපකලසස  මලසසථයනය - ලකකළඹ 01I  පනතයජ.ට. කමයනයයක0254321,581

 8453 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස  මලසසථයනය-ලකකළඹ 01 අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒසස.ඩබ.ලක. අභයලකගන0329761,582

 8453 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

III  පනතයඒ.බ.එම.එසස. ලක. 

අභයවරධන

0336681,583

 8453 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 07

II  පනතයඩ.ඩ.ප කලසර0250681,584

 8454 

නව ලසපවය සසථයනය කමකර වනශස චය 

සභය ලලකම කයරයයලය - 

බතතරමලල ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

අනපයපතකයය වදතය හය 

තයකෂණ අමයතතයසශලය 

ය.ඒ.ප.එම. සමනදයස 

(030512) ලව. සසථයන මයරව 

2016/04/28 දන දකවය කල 

වදතය, තයකෂණ හය පරලයෂණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයය.ඒ.ප.එම. සමනදයස0305121,585

 8454 

සසථයන මයරව 2016/04/28 දන දකවය 

කල දමන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන ලදපයරතලමනතලව 

ඒ.ඩ.එසස.අලබලසපකර ලව.(032880)

 

පයලදශය පරයවදතය 

කයරයයලය-අවසසසයලවලල

සමයජ ලසපවය මනද මයනසක 

ආයතනය - ලහගමයගම

II  පනතයලක.ඩ.එච තලකරතන0111681,586

 8456 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය වභයග 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

III  පනතයඑල.ඩ.එසස.ජ. වසනත0135331,587

 8456 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය පරයවදතය කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

II  පනතයඑච.එම.එල. සලවය0228731,588

 8456 

නව ලසපවය සසථයනය සමයජ ලසපවය මනද 

මයනසක ආයතනය - ලහගමයගම ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන. දසයනයයක0338701,589

 8456 

 ලවනසක ලනකමහත

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එච.ඒ.ඩ.එම.ය. 

වකමරතන

0346091,590

 8456 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය වභයග ලදපයරතලමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඑච.ව. කයනතලතය0396881,591

 8456 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ ලසපවය මනද මයනසක 

ආයතනය-ලහගමයගම

රජලය රස පරකෂක 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.ආර.වය ලපලරරය0493671,592

 8456 

නව අනපයපතකයය සසසසකකතක 

කටයත රයජත අමයතතයසශලය 

එච.එම.එල.සලවය ලව. (022873)

 

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එන. පයනත0044871,593

 8458 

 ලවනසක ලනකමහත

වගණකයධපත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 07

III  පනතයඑම.ඒ.ස.ලක. 

මලලවආරචච

0118151,594

 8458 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නවයස හය සමකදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඩබ. රසජන0158641,595

 8458 

 ලවනසක ලනකමහත

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර එම කයනත0231601,596

 8458 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නවයස හය සමකදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ජයතක ලභබතක සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයබ.ස.එම. ලරකදලගග0293861,597

 8458 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

අධකරණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

12

II  පනතයඑච.ප.ලක.ට. ජයවරධන0053321,598

 8459 

 ලවනසක ලනකමහත

අධකරණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

12

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩ.ඊ.අය. ලකකසසතය0188211,599

 8459 

 ලවනසක ලනකමහත

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඑල.ඩබ.ආර. වකමසසහ0624111,600

 8459 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඒ.ලජ. ධරමපය0109571,601

 8460 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප එම අය කමයර0322461,602

 8460 

 ලවනසක ලනකමහත

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ. ඩ. මලලකයආරචචලග0342401,603

 8460 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය මනනලදගර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

III  පනතයඒ.ජ.එම අටලගම0494501,604

 8460 

 ලවනසක ලනකමහත

වයරමයරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

II  පනතයබ.එසස.ආර ජයසසහ0189891,605

 8461 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වයරමයරග ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.අය.ලක. රතවතයන0227821,606

 8461 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරලම 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III  පනතයව. ලදලවනද0385891,607

 8461 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයලක.ඒ ඉලලලපරම0069451,608

 8463 

 ලවනසක ලනකමහත

මදල ලකකමෂන සභයව-ලකකළඹ 

04

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයඩ.ලක.ඩ. කනනනගර0301721,609

 8463 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

මදල ලකකමෂන සභයව - ලකකළඹ 

04

II  පනතයලක.ඒ.එච.එන. 

කසසතරආරචච

0338521,610

 8463 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ආරකෂක  අමයතතයසශය - ලකකළඹ 

03

II  පනතයට.ඩ. වතයනලග0065861,611

 8467 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතතයසශය-ලකකළඹ 

03

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයලක.ඒ.ආර. එරනද0338041,612

 8467 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.එම.එසස. හසන අල0062151,613

 8469 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඒ.ආර. රයලජනදන0072361,614

 8469 

 ලවනසක ලනකමහත

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලපකලසස පවයහන ලකකටඨයශය - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයජ.ආර.ට. අනරදධ0088911,615

 8472 

 ලවනසක ලනකමහත

ධවර අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10 වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

I  පනතයඑසස ඒ ලක සරයආරචච0172101,616

 8472 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස පවයහන 

ලකකටඨයශය-ලකකළඹ 05

ධවර අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10I  පනතයඩබ.ලජ. රනජන0413271,617

 8472 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

ජයතක සතලවගදතයන 

ලදපයරතලමනතව - ලදහවල

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ස ජනයදර0085241,618

 8475 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

II  පනතයලජ.ඒ.ට.ස. ජයවර0157031,619

 8475 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක සතලවගදතයන 

ලදපයරතලමනතව-ලදහවල

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- ලකකළඹ 01

I  පනතයඩ.ලක.ඵසස ආටගල0200611,620

 8475 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

I  පනතයඑන.ව.ස. වරපලපරම0205231,621

 8476 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

I  පනතයඩ.එල. වලජසසහ0333521,622

 8476 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

සසසසකකතක කටයත 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑල.එම.ඩ. ශතයමල0339261,623

 8476 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

ජයතක පළකයයතනය - මහරගමI  පනතයජ ඩබලව එන ලහපමලතය0255691,624

 8477 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

III  පනතයට.ප.ජ.ඩ. දමයනත0307031,625

 8477 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 01

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

III  පනතයලක.ඒ.එච. ස. කරණයරතන0081361,626

 8479 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

ශ ලසකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- ලකකළඹ 01

I  පනතයඑන.ඩ.ප. සරවරධන0179031,627

 8479 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

මණම ඒකක පමත සහ ලසපවය 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයස සමරවකම0193751,628

 8480 

 ලවනසක ලනකමහත

මණම ඒකක පමත සහ ලසපවය 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

මහයභයරකයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 07

I  පනතයලක.ලක.එසස.ලක. වලජසසහ0210411,629

 8480 

 ලවනසක ලනකමහත

මහයභයරකයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

III  පනතයප.ඩ.ඩ. සසජවන0351831,630

 8480 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 07

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.ලක.ස. පරසස0241691,631

 8481 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

ලපකලසස වලශපෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 07

III  පනතයප ඒ එන ලක පනනගල0358551,632

 8481 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

රජලය මදණ ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 08

I  පනතයබ.ව.  ලපලරරය0369781,633

 8481 

 ලවනසක ලනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ජ. ලකෂසමනත0207341,634

 8482 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයප.ලක.ඒ.එසස. ජයතලක0410531,635

 8482 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 10

දකණ ලකකළඹ ශකෂණ ලරගහල - 

කළලබගවල

I  පනතයඩ.එම.එසස.බ. දසයණයයක0255471,636

 8483 

නව ලසපවය සසථයනය ශ ලසකය ගවන 

හමදය මලසසථයනය - ලකකළඹ 01 ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ ලකකළඹ ශකෂණ 

ලරගහල-කළලබගවල

ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 10

II  පනතයඩබ.ඩ. රදග0443391,637

 8483 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

ලදපයරතලමනතලව එම.අය.එම.එන. 

ෆයරසස (025326) ලව.

 

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ලගකඩනහගල  ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.එම.එච.බ. ලහපරත0079221,638

 8484 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකඩනහගල 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය අමයතතයසශය - 

රයජගරය

I  පනතයඑසස.එසස. ලමකහමඩ0118831,639

 8484 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක භයෂය හය සමයජ 

ඒකයබදධතය 

අමයතතයසශය-රයජගරය

රජලය මදණ ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 08

II  පනතයඑම.එසස.එන. රවනමල0397601,640

 8484 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

වලදශ රකයය අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයඒ.එසස.ස. වගලසනව0424051,641

 8484 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වලදශ රකයය 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

III  පනතයප.එසස.ප. අලබගණවරධන0527771,642

 8484 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

නපණතය සසවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතතයසශය - ලකකළඹ 05

I  පනතයලක.ඒ. තලකරතන0066141,643

 8485 

නලධයර්ියයලග නම ලක.ඒ. 

තලකලතය ලලස සසලශගධනය කරන 

ලහලබ.

 

නපණතය සසවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතයආර.ජ.ය.එම. තලකරතන0081111,644

 8485 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

තරණ කටයත රයජත අමයතතයසශය 

- ලකකළඹ 05

I  පනතයඑම ස පයදයස0227551,645

 8487 

සසථයන මයර අවලසග ලව

තරණ කටයත රයජත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතයට.ආර.ට.ප.ආර.ජ. මහනලක0310141,646

 8487 

සසථයන මයර අවලසග ලව .
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඩබ.ලක. 

වකමසසහ

0199181,647

 8488 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයදකක

III  පනතයලජ.ඒ.ඩ නරපමය0494731,648

 8488 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහරගම

ඉසපතන වදතයලය - ලකකළඹ 05 - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩ.ඒ. ලපලරරය0018411,649

 8489 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-හසවහලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහරගම

I  පනතයට එම පෂසපකයනත0304391,650

 8489 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉසපතන වදතයලය - ලකකළඹ 05

-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලකකළඹ 12

II  පනතයආර එම ඩගර මහනලක0323381,651

 8489 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලකකළඹ 12

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

හසවහලල

III  පනතයලක.ස.එම. ශයයලතය0533411,652

 8489 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

ලපකලසස කලෂපත බලකය 

මලසසථයනය - ලකකළඹ 05

II  පනතයජ.එල.එම.ඩබ.  ලපලරරය0149231,653

 8490 

 ලවනසක ලනකමහත

ලපකලසස කලෂපත බලකය 

මලසසථයනය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයදකක

III  පනතයඩබලව.ප. තලකරතන0569841,654

 8490 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 19)

-අවසසසයලවලල

සතයවක මධත මහය වදහල - 

හසවහලල

I  පනතයඒ.ජ.ඩ.එන. සරලසපන0319941,655

 8491 

අනපයපතකයය කරවට කකෂකරම 

වදතයලලය එච.ජ.ඩ. ලපලරරය 

(017971) ලව.

 

සතයවක මධත මහය 

වදහල-හසවහලල

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

I  පනතයඑල.එසස.එම. චනදලතය0407031,656

 8491 

නව ලසපවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - අවසසසයලවලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලගකවජන සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

කමකර වනශස චය සභයව(අසක 19) 

- අවසසසයලවලල

III  පනතයආර.ඒ.එච.එසස. ලපලරරය0539401,657

 8491 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මහනතලල

I  පනතයප.ආර. ජයලකකඩ0163841,658

 8492 

නව අනපයපතකයය මහනතලල 

පයලදශය ලලකම කයරයයලලය 

ඩබ.එම.ඩබ.වරලකගන ලව.(017498)

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මහනතලල

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඩබ.එම.ඩබ. වරලකගන0174981,659

 8492 

නව ලසපවය සසථයනය දසය වන නළධයර 

කයරයයලය - අනරයධපර ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඒ ඩබලව එම සනධතය 

නලමණ කමයර

0184041,660

 8492 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සතයවක මධත මහය 

වදහල-හසවහලල

බනධනයගයර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 09

I  පනතයබ.එන.ඩබ.එම.ලජ. ජයමයල 

කයනතමත

0260291,661

 8493 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 09

සතයවක මධත මහය වදහල - 

හසවහලල

III  පනතයඑම.ප.එල. රවනදය0540371,662

 8493 

 ලවනසක ලනකමහත

සමයජ ලසපවය 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කහසසබබව

II  පනතයඩබ.ලක.එම.ලක.ආර.ලක. 

ලකකඩතවකක

0018731,663

 8494 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කහසසබබව

සමයජ ලසපවය ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයලක.ඩ.ප. ලකකඩකයර0510891,664

 8494 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-පයදකක

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයඅය.එසස.එසස. කමයර0181381,665

 8496 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-ලකකළඹ 05

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

පයදකක

III  පනතයඑසස.ජ.ලජ.එන. නනදලසපන0611961,666

 8496 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බජ අරථයපල ගබඩයව-නවරඑළය දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයප.ජ.ඩ.ආර. නෂයනත0034051,667

 8497 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වයරමයරග ඉසජලනර 

කයරයයලය-නවරඑළය

බජ අරථයපල ගබඩයව - නවරඑළයII  පනතයස.ලක. ද සලවය0148151,668

 8497 

සසථයන මයර අවලසග ලව

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

වයරමයරග ඉසජලනර කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයලක.එන.ඩ. ජයසනදර0211901,669

 8497 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ශ ලසකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරලගකඩවතත

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නලගලගකඩ

II  පනතයඩබලව. සදසසහ0226731,670

 8498 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලජතෂසඨ ලපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

ශ ලසකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරලගකඩවතත

II  පනතයඑසස. ජයලසපකර0347471,671

 8498 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය පරයවදතය 

කයරයයලය-අවසසසයලවලල

ආයරලවද ලදපයරතලමනතව - 

මහරගම

III  පනතයලක.එල. ලයනල0090971,672

 8499 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ආයරලවද 

ලදපයරතලමනතව-මහරගම

පයලදශය පරයවදතය කයරයයලය - 

අවසසසයලවලල

II  පනතයඑම.ලක.ප. වරතසග0291701,673

 8499 

සසථයන මයර අවලසග ලව

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කඩලවල

යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය - පනයලගකඩ

I  පනතයප.ආර. ලනළමලදණය0082791,674

 8500 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කඩලවල

II  පනතයය. ලසපනයධර0213801,675

 8500 

සසථයන මයර අවලසග ලව

යධ හමදය පයලදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය-පනයලගකඩ

ලරජසසටයර ජනරයල 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ඩබ. රයජපකෂ0335781,676

 8500 

සසථයන මයර අවලසග ලව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ඉඩම නරවල කරලම කයරයයලය - 

ලහගමයගම

I  පනතයඑම. වලජලසපකර0068911,677

 8501 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ඉඩම නරවල කරලම 

කයරයයලය-ලහගමයගම

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.ඒ. වමලයවත0194451,678

 8501 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ඉඩම ලරජසසටයර 

කයරයයලය-ලහගමයගම

ලපකලසස වවදත ලසපවය 

ලකකටඨයශය - ලකකළඹ 05

I  පනතයඑම.ආර.එම. රණමහණලක0246721,679

 8503 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ලපකලසස වවදත ලසපවය 

ලකකටඨයශය-ලකකළඹ 05

ඉඩම ලරජසසටයර කයරයයලය - 

ලහගමයගම

I  පනතයලක.එම. ලපපමචනද0285151,680

 8503 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය - බතතරමලල

I  පනතයලජ.එම.එසස. ලහටටආරචච0109271,681

 8504 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසසසකකතක කටයත රයජත  

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලහගමයගම

I  පනතයආර.ප. වකමපයල0200291,682

 8504 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලහගමයගම

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑම.ඩ.ආර වමලසරය0208081,683

 8504 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකඩනහගල 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ලබබදධ කටයත ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 07

II  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමයර0185171,684

 8505 

 ලවනසක ලනකමහත

දමරය ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 

10

ලගකඩනහගල  ලදපයරතලමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයට.ලක.එම.ස.එන. 

කමයරසසහ

0271991,685

 8505 

 ලවනසක ලනකමහත

ලබබදධ කටයත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඊ. කලතලක0460461,686

 8505 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

දමරය ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 10

III  පනතයඑසස.ආර.ජ. තලකසර0569001,687

 8505 

 ලවනසක ලනකමහත

ධවර අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10 වලදශ කටයත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 01

II  පනතයආර.ප.එන.ආර.ලක. 

රයජපකෂ

0323441,688

 8507 

නව අනපයපතකයය වලදශ කටයත 

අමයතතයසශලය ට.එම.ව.ජ.

ලතනනලකගන ලව. (033677)

 

වලදශ කටයත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 01

ශ ලසකය ගවන හමදය කඳවර - 

රතමලයන

II  පනතයට.එම.ව.ජ. ලතනනලකගන0336771,689

 8507 

නව ලසපවය සසථයනය ධවර අමයතතයසශය 

- ලකකළඹ 10 ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

ශ ලසකය ගවන හමදය 

කඳවර-රතමලයන

ධවර අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10III  පනතයඑන.ඩ.එන. පනයනද0355761,690

 8507 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කයරමක වදහල-බදලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

I  පනතයඩ.එම.ට. දසයනයයක0150111,691

 8509 

නව අනපයපතකයය බදලල දසසතක 

කමකර කයරයයලලය 

ජ.ප.ඩබ.ගලලඳවතතලව. (030327)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

ඉඩම හය  දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - බදලල

II  පනතයඑම.ආර.ඒ. කමයර0181881,692

 8509 

නව අනපයපතකයය බදලල ඉඩම හය 

දසසතක ලරජසසටයර කයරයයලලය 

ඩබ.එම.ආර.පයසගන ලව.(035264)

 

ඉඩම හය  දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

තයකෂණ වදතයලය - බදලලIII  පනතයඩබ එම ආර පයසගන0352641,693

 8509 

නව ලසපවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - බදලල ලලස 

සසලශගධනය කරන ලහලබ.

අනපයපතකයය බදලල දසසතක 

කමකර කයරයයලලය 

එම.ආර.ඒ. කමයර (018188) 

ලව.

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 07

I  පනතයඩබලව.එම.එම. ගණලසපකර0072721,694

 8510 

සසථයන මයර කරන ලද ලසපවය සසථයනය 

පළයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයස්යශය ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

 

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

මනවනලගකඩ

II  පනතයඩබ. ප. ස. නදශයන0113201,695

 8510 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-මනවනලගකඩ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයඑන.එම.ප.එන කමයරහයම0252941,696

 8510 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජත පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 07

පනරතතයපන ලරගහල - රයගමI  පනතයඑන. මලලකය0346191,697

 8510 

වරතමයන ලසපවය සසථයනය පළයත 

පයලන හය පළයත සභය අමයතතයසශය 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

 

පනරතතයපන ලරගහල-රයගම පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයආර.එම.ඒ.ලක. රතනයයක0407311,698

 8510 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක ලලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

III  පනතයලජ.එම.එම.ආර.ලක 

ජයසනදර

0092401,699

 8511 

 ලවනසක ලනකමහත

නයරමමල මයරපයද 

ම.ම.වදතයලය-නයරමමල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

වරඹලගදර

III  පනතයඑසස එම ට පයසගන0337631,700

 8511 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-වරඹලගදර

දසසතක ලලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

III  පනතයඑම එම එන ලක මදලපත0339381,701

 8511 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

නයරමමල මයරපයද ම.ම.වදතයලය 

- නයරමමල

II  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ප. ලහටටආරචච0427981,702

 8511 

 ලවනසක ලනකමහත

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලදකළව - ගමලපකල

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව - ලපරයලදණය

II  පනතයලක.ජ. පභයත ශයනත0098861,703

 8512 

සසථයන මයර අවලසග ලව

සතතව නෂසපයදන හය ලසබඛත 

ලදපයරතලමනතව-ලපරයලදණය

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයලක.ලජ.එසස. ජයසසහ0167671,704

 8512 

නව අනපයපතකයය මහනවර ආගමන 

හය වගමන කයරයයලලය එම.එම.ස.ප.

මහලයනලග ලව.(032890)

 

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලදකළව - ගමලපකල

III  පනතයඑම.එම.ස.ප. මහලයනලග0328901,705

 8512 

නව ලසපවය සසථයනය සතතව නෂසපයදන 

හය ලසබඛත ලදපයරතලමනතව - 

ලපරයලදණය ලලස සසලශගධනය 

කරන ලහලබ.

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

III  පනතයඒ එම ඩ ස අමරසරය0023601,706

 8513 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-ලවනනපපව

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01I  පනතයලජ.එච.ඒ. චනදන0051281,707

 8513 

 ලවනසක ලනකමහත

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ව.එසස. කමයර0262181,708

 8513 

 ලවනසක ලනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය - මගමව

III  පනතයප .ඒ. ඩ .ඒ .ඩ. කලලදරය0336241,709

 8513 

 ලවනසක ලනකමහත

ඉඩම හය දසසතක ලරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

ලවනනපපව

III  පනතයප.ස ජවනත0386201,710

 8513 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

II  පනතයඩබ.ජ.එම.ට.එච. ලපලරරය0193191,711

 8514 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑන.එසස.ඒ.එසස. පෂසපකමයර0232431,712

 8514 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

II  පනතයලක.ජ. ලනලකය නලමණ0257501,713

 8517 

 ලවනසක ලනකමහත

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඩබ.එම.ඒ.එන වලජසසහ0318011,714

 8517 

 ලවනසක ලනකමහත

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

කයසල වදලය කයනතය ලරගහල - 

ලකකළඹ 08

II  පනතයලජ.ඩ.එසස.ඩ.ලජ. පනයනද0096461,715

 8520 

 ලවනසක ලනකමහත

කයසල වදලය කයනතය 

ලරගහල-ලකකළඹ 08

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඩ.එම.ප.එසස. දසයනයයක0416491,716

 8520 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

නතපත ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 12

I  පනතයඩබ.ජ. මසගලකය0321361,717

 8528 

නව ලසපවය සසථයනය වන සසරකෂණ 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය වන 

සසරකෂණ  

ලදපයරතලමනතලව 

ආර.එම.ජ.රයජපකෂ ලව.

(025958)

නතපත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 12

ජයතක ලලඛනයරකෂක 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 07

III  පනතයබ බ ප කමයර0348671,718

 8528 

නව අනපයපතකයය   ලමගටර රථ 

පවයහන ලදපයරතලමනතලව 

එම.ඒ.එසස.එසස.ලපලරරය ලව. (019347)

 

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.ජ.අය. පයදරශණ0364411,719

 8528 

 ලවනසක ලනකමහත

ජයතක ලලඛනයරකෂක 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

අධතයපන පකයශන 

ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.ප.එම.එම. සසවරණහසස0524651,720

 8528 

 ලවනසක ලනකමහත

ලදශය ආදයයම 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

II  පනතයඩ.ඩ.ද.ඒ.ඒ. ගණවරධණ0030761,721

 8529 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලසබඛත හය ලදශය වවදත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඒ.ආර.ඒ.එසස.බ. අතයවද0412871,722

 8529 

 ලවනසක ලනකමහත

සසලවදශ කටයත හය ධවර 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 10

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයජ.ආර.ස.එම දමයනත0185781,723

 8535 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලකකළඹ 10

III  පනතයප.ව.ඩ.ලජ.එන සපරමයද0240381,724

 8535 

 ලවනසක ලනකමහත

ලගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලකකළඹ 10

සසලවදශ කටයත හය ධවර 

අමයතතයසශය - ලකකළඹ 10

II  පනතයඑච.එම.ඒ.එන. ශයයලතය0421471,725

 8535 

 ලවනසක ලනකමහත

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

රජලය මදණ ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 08

I  පනතයඑසස.එම.ඩ.ලක. 

ලසපනයනයයක

0335511,726

 8536 

නව ලසපවය සසථයනය ශ ලසකය යධ 

හමදය මලසසථයනය - ඔරලගකඩවතත 

ලලස සසලශගධනය කරන ලහලබ.

නව අනපයපතකයය ලදශය 

ආදයයම ලදපයරතලමනතලව 

එසස.ඒ.එන.ඩ.ලසපනයධර ලව. 

(023165)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජලය මදණ 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 08

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

I  පනතයඑම.එම.ය. බණඩයර0476561,727

 8536 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කමකර 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර. එල. අචනතය0312611,728

 8537 

සසථයන මයර අවලසග ලව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කමකර ලදපයරතලමනතව - 

ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.ඒ.ඩ. චයනදන0351201,729

 8537 

සසථයන මයර අවලසග ලව

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඒ.ඩ.ප. නනදන0085571,730

 8544 

 ලවනසක ලනකමහත

රජලය පවකතත 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වනජව සසරකෂණ 

 ලදපයරතලමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඒ.ප. ගණතලක0112031,731

 8544 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය ලරග 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 01

රජලය පවකතත ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 05

II  පනතයලක.එසස. රයජපකෂ0133191,732

 8544 

 ලවනසක ලනකමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-ලකකළඹ 02

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.එසස.ලජ පනයනද0066151,733

 8550 

 ලවනසක ලනකමහත

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

ලකකළඹ 02

I  පනතයඩබලව.බ.එම.අය.ලක. 

වරලසපකර

0399991,734

 8550 

 ලවනසක ලනකමහත

කඩය සසවරධන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 07

මදල අමයතතයසශය - ලකකළඹ 01II  පනතයඑච.ට.ඩ.එච. ජයසසහ0175501,735

 8551 

 ලවනසක ලනකමහත

සරයබද 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 02

කඩය සසවරධන ලදපයරතලමනතව 

- ලකකළඹ 07

II  පනතයආර.එම.එන.ස. රතනයයක0506521,736

 8551 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව-ලකකළඹ 05

ඉඩම  ලරජසසටයර කයරයයලය - 

නලගලගකඩ

II  පනතයඩබ.එම.ඊ.ජ.ය.ආර. 

වනසසහ

0033011,737

 8564 

සසථයන මයරව 2016/08/15 දන සට 

කයයතමකය

 

ඉඩම  ලරජසසටයර 

කයරයයලය-නලගලගකඩ

ලමගටර රථ පවයහන 

ලදපයරතලමනතව - ලකකළඹ 05

II  පනතයප.ඩ. පතමණ0200971,738

 8564 

සසථයන මයරව 2016/08/15 දන සට 

කයයතමකය

 

තයකෂණ වදතයලය-ගයලල ගය/වදතයලලගක මහය වදතයලය - 

ගයලල

II  පනතයලක.එම.එන.ට. කලලසපකර0060781,739

 8567 

සසථයන මයර අවලසග ලව

ගය/වදතයලලගක මහය 

වදතයලය-ගයලල

තයකෂණ වදතයලය - ගයලලII  පනතයබ.එම. ලකමයල0145831,740

 8567 

සසථයන මයර අවලසග ලව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණබගල

පයලදශය ලලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

I  පනතයඩබ.ස.ලක. ලරකදලගග0128911,741

 8570 

 ලවනසක ලනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයලදශය ලලකම 

කයරයයලය-කරණබගල

කරණබගල ශකෂණ ලරගහල - 

කරණබගල

II  පනතයඩබ.ඒ. නලනත0249501,742

 8570 

 ලවනසක ලනකමහත

නලයගජත ලපකලසසපත 

කයරයයලය-කරණබගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණබගල

I  පනතයලක.ඒ.ට. නලනත0306861,743

 8570 

 ලවනසක ලනකමහත

කරණබගල ශකෂණ 

ලරගහල-කරණබගල

නලයගජත ලපකලසසපත කයරයයලය - 

කරණබගල

III  පනතයඑච.එම.ට.එසස. ලහපරත0432791,744

 8570 

 ලවනසක ලනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සසවරධන අමයතතයසශය-කකකළඹ 

03

II(අ) පනතයඩබ එච දයයනනද0027991 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

කමකර 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඩබලව.එම.ස. බනදල0048202 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

II(ආ)පනතයඒ.ඒ.ඩ.එෆෆ පනයනද0081433 ඉලලම ඉටකල කනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

II(අ) පනතයබ. ය. එසෆ. කක.  කපකරරය0092894 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවල ආරකෂක 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

II(ආ)පනතයකක.ආර.ස.ඩ. කරමකපකල0326075 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

කයයවන කටයත හය නපණතය 

සසවරධන අමයතතයසශය-කකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයඅය තඩවකග0360716 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

කමකර 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඑසෆ.ආර.එම.ට.එන. 

සමරදවයකර

0363307 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

කයනතය කටයත 

අමයතතයසශය-නකගකගකඩ

II(ආ)පනතයඊ.ප.එසෆ. ගණවරධන0385118 ඉලලම ඉටකල කනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කහසෆබබව

II(ආ)පනතයආර.ස රනවල0400749 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

කපෂකරමයනත 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

II(ආ)පනතයආර.ඒ.අය.ඩ. කමයර04058210 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

නතපත 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඑම.එල. ලකෂෆමන05764211 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

නතපත 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඩ.ඩබ.ඒ. දසයනයයක05836912 ඉලලම ඉටකල කනකහහක

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-ලගගල - පලකලගම

II(ආ)පනතයඩබලව.ප.ඒ. වතයරණ 

පතරණ

05926913 ඉලලම ඉටකල කනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උදභද උදතයනය-හමබනකතකට දසෆතක කලකම කයරයයලය - 

හමබනකතකට

I පනතයආර.ඒ. ද සලවය01439714

 7383 

සෆථයන මයර අවලසග කව

දසෆතක කලකම 

කයරයයලය-හමබනකතකට

උදභද උදතයනය - හමබනකතකටI පනතයඑල.එච. ධරමකසසන03335115

 7383 

සෆථයන මයර අවලසග කව

සමපකයර සසවරධන 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

කබයදධ කටයත කදපයරතකමනතව 

- කකකළඹ 07

I පනතයජ. එච. ඩ. උපයල00429016

 7386 

සෆථයන මයර අවලසග කව

කබයදධ කටයත 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

සමපකයර සසවරධන 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඩ.එල. මමනකග03259817

 7386 

සෆථයන මයර අවලසග කව

වනජව සසරකෂණ 

 කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - කකකළඹ 01I පනතයබ.එම. පයරතන03635018

 7387 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අසශය-කකකළඹ 07

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- ඇලපටය

I පනතයජ.එම.ජ. නනද00967719

 7388 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-ඇලපටය

දසෆතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II(ආ)පනතයඒ.එසෆ. ලයනකග01551320

 7388 

සෆථයන මයර අවලසග කව

දසෆතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

වයරමයරග කළමනයකරණ අසශය - 

කකකළඹ 07

II(අ) පනතයකක. කජ. කක. කපකරරය03932121

 7388 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නවයස හය සමමදධ අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑම. ඩ. ස. කරණයරතන01142822

 7389 

 කවනසක කනකමහත

අලලසෆ කහද දෂණ කචදදනය 

වමරෂන කකකමෂන 

සභයව-කකකළඹ 07

කවරළ සසරකෂණ 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

II(ආ)පනතයඑම.ඊ.ඩබලව. කපකරරය03103523

 7389 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නවයස හය සමමදධ 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අලලසෆ කහද දෂණ කචදදනය 

වමරෂන කකකමෂන සභයව - 

කකකළඹ 07

II(ආ)පනතයප එල අය පයසමපත03339824

 7389 

 කවනසක කනකමහත

වකදශ කටයත 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 01

නහවත පදසච කරම, පතසසසෆකරණ 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතතයසශය - කකකළඹ 03

II(අ) පනතයඑච.ඩබලව.ස. අකබකසසකර04320125

 7390 

 කවනසක කනකමහත

පශ වමරශන 

මධතසෆථයනය-පනනල

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

වරඹකගදර

II(අ) පනතයඒ.එම.ඒ. අකබකකදන00251926

 7391 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-වරඹකගදර

පශ වමරශන මධතසෆථයනය - 

පනනල

II(අ) පනතයඑච.බ.ඩ.කක. බණඩයර01338427

 7391 

සෆථයන මයර අවලසග කව

දසෆතක කරමයනතශයලය පරකෂක 

ඉසජකනර කයරයයලය-බදලල

මහණම හය සතයමගත කරකම 

ආයතනය - දයතලයව

II(අ) පනතයඩබලව.එම. දමනද 

කසනරත

01549628

 7392 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහණම හය සතයමගත කරකම 

ආයතනය-දයතලයව

දසෆතක කරමයනතශයලය පරකෂක 

ඉසජකනර කයරයයලය - බදලල

II(ආ)පනතයආර.ප. ගලකගදර02975329

 7392 

සෆථයන මයර අවලසග කව

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - කකකළඹ 01II(අ) පනතයකක.ඒ. පෂෆපකමයර00911630

 7395 

සෆථයන මයර අවලසග කව

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 සවල ආරකෂක කදපයරතකමනතව 

- කකකළඹ 01

I පනතයඑම.කක. රතනසර03024531

 7395 

සෆථයන මයර අවලසග කව

සවල ආරකෂක 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

II(ආ)පනතයකක.ස.එන. කමයර03203732

 7395 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑච. එම. ඒ. වකමරතන03683733

 7395 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

I පනතයඑන.එම.කජ. කපකරරය04662634

 7395 

සෆථයන මයර අවලසග කව

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

මහර

I පනතයව.එසෆ.එල.ව. කමයර04996535

 7398 

 කවනසක කනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සසසෆකමතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(අ) පනතයඑසෆ.ඒ. නමල00882536

 7399 

 කවනසක කනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කශසෂෆඨයධකරණය - කකකළඹ 12II(අ) පනතයකජ.ව.එසෆ. තලකලයල04764837

 7399 

 කවනසක කනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසෆ.ජ.ආර.කජ. පසසග00912938

 7400 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- පහලමඩලල

I පනතයඑන.ඩබ. ගයමණ 

කපසමකමයර

03685539

 7402 

 කවනසක කනකමහත

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 නතපත කදපයරතකමනතව - 

කකකළඹ 12

I පනතයඑන.කජ. කපකරරය04775840

 7405 

 කවනසක කනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

රයජත සමපත හය වතවසයය 

සසවරධන අමයතතයසශය - කකකළඹ 

05

II(අ) පනතයඑසෆ.ජ.ඩබලව වකජකසසකර02928641

 7406 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

කගකවජන සසවරධන 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

II(ආ)පනතයජ. එසෆ. වරකකකන03054142

 7406 

 කවනසක කනකමහත

කගකවජන සසවරධන 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ශ ලසකය වභයග කදපයරතකමනතව 

- බතතරමලල

II(අ) පනතයකජ.ඩ කපසමරතන03644043

 7406 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජත සමපත හය වතවසයය 

සසවරධන අමයතතයසශය-කකකළඹ 

05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයකජ. කනඩමබ03964544

 7406 

 කවනසක කනකමහත අනපයපතකකයක පසව 

ලබයදමට කටයත කරන 

ලහකබ.

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයසශය - කකකළඹ 01II(අ) පනතයබ. ඒ. ප. කපසමතලක03915545

 7407 

 කවනසක කනකමහත

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයආර.ඒ.එල. රණවර04666346

 7407 

 කවනසක කනකමහත

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 මසෆලම ආගමක කටයත හය 

තහපහල අමයතතයසශය - කකකළඹ 10

II(ආ)පනතයඒ.ඩබ.කක. කමයර01035347

 7408 

 කවනසක කනකමහත

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 ඉඩම හමකම නරවල කරකම 

කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑම.ප.ආර. ජයසසහ00765448

 7417 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසෆ: කමකර කයරයයලය-මයතකල දසෆතක මනනකදදර කයරයයලය - 

මයතකල

II(අ) පනතයඒ.එම.කජ.බ. අතතනයයක01616549

 7418 

සෆථයන මයරවම කලදමන ලහකබ 2016.04.18 දන සට 

කයයතමක කව.

දසෆතක මනනකදදර 

කයරයයලය-මයතකල

දසෆ: කමකර කයරයයලය - මයතකලII(ආ)පනතයඒ.ජ. උකකබණඩය01794650

 7418 

සෆථයන මයරවම කලදමන ලහකබ 2016.04.18 දන සට 

කයයතමක කව.

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-මහරගම

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයකජ.ආර සමරවකම03147851

 7422 

 කවනසක කනකමහත

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 සමපකයර සසවරධන 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

I පනතයආර.එම. ජයසර00657052

 7425 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදසච කරකම 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආහයර කකකමසයරසෆ  

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඑච.එසෆ.ආර. කපකරරය03846853

 7426 

 කවනසක කනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නතපත කදපයරතකමනතව - 

කකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඑසෆ.එම.කක. සමරවර02941654

 7433 

සෆථයන මයර අවලසග කව

නතපත 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයකජ.ප. අනරදධ03056055

 7433 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සවල ආරකෂක කදපයරතකමනතව 

- කකකළඹ 01

II(අ) පනතයඩබ එම එම පතමසර00935456

 7438 

 කවනසක කනකමහත

වන වදතය පරකයෂණ 

මධතසෆථයනය-කරණබගල

දසෆතක කලකම කයරයයලය - 

කරණබගල

II(අ) පනතයඊ.එම.එසෆ.කක. එදරසසහ01011257

 7502 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය බටහර

වයඹ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය - 

බසගරය

I පනතයඑච.ප කසදමසර03015758

 7506 

 කවනසක කනකමහත

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනකදදර 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

I පනතයබ.එම.ප. බනනහහහක00951659

 7510 

 කවනසක කනකමහත

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-ඇඹලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

කටවයන

II(ආ)පනතයජ.ඒ.එම. මහකවල01002160

 7512 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කටවයන

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- ඇඹලපටය

I පනතයඒ.කක. කපසමරතන04779961

 7512 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක කභයතක සහලසම 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සසසෆකමතක කටයත 

කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ. 

කරණයරතන

02887962

 7516 

සෆථයන මයර අවලසග කව

සසසෆකමතක කටයත 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ජයතක කභයතක සහලසම 

කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඒ.බ.අය. අනරදධ03890263

 7516 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

දසෆතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

I පනතයබ.ඒ.ඒ.ප. අකබවරධන03598864

 7520 

 කවනසක කනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-කමකනරයගල

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කමකනරයගල

II(අ) පනතයආර.එම.එල. අරණ ශයනත01589765

 7528 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-කමකනරයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කමකනරයගල

II(ආ)පනතයකක.එම.ය.ආර කකදනයර03090966

 7528 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

නතපත කදපයරතකමනතව - 

කකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඒ. ඩබ. එම. නජම03737067

 7532 

 කවනසක කනකමහත

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කනතකල

දසෆතක කමකර කයරයයලය - 

තකණයමලය

I පනතයඩබ එම ජයවරධන00712168

 7538 

 කවනසක කනකමහත

මණම ඒකක පමත සහ කසසවය 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

සවල ආරකෂක කදපයරතකමනතව 

- කකකළඹ 01

II(අ) පනතයඩබ.ඒ.එල වගයවල03261269

 7541 

 කවනසක කනකමහත

වකදශ කටයත 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 01

සවල ආරකෂක කදපයරතකමනතව 

- කකකළඹ 01

I පනතයඒ.ආර. දරණගම00825170

 7542 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වකදශ කටයත 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 01

අධකරණ අමයතතයසශය - කකකළඹ 

12

II(ආ)පනතයස.කක. හපආරචච00929271

 7544 

 කවනසක කනකමහත

වකදශ කටයත 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 01

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයස.කජ.එම. සගතපයල03755172

 7545 

 කවනසක කනකමහත

රජකය මදණ 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කටයන

II(අ) පනතයඑසෆ.කක.කක. ජයමයනන03224073

 7549 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-කටයන

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව - 

කකකළඹ 08

II(අ) පනතයඊ.ඒ.ස. එදරසසහ03925674

 7549 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-පයදකක

උසසෆ අධතයපන අමයතතයසශය - 

කකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඑසෆ.ඒ.කක. කමයර02682575

 7550 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කහදමයගම

උසසෆ අධතයපන අමයතතයසශය - 

කකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඑම.ඒ. පෂෆප කමයර04028576

 7551 

 කවනසක කනකමහත

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කටවයන

පය කදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කබලඅතත

II(අ) පනතයඩබ.ඩබ. සගතදයස00947377

 7553 

 කවනසක කනකමහත

සමයජකසසවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වගණකයධපත කදපයරතකමනතව - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයකක.ආර. සරවරධන03055878

 7554 

සෆථයන මයර අවලසග කව

වගණකයධපත 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සමයජකසසවය, සභසයධන හය 

පශසමපත සසවරධන අමයතතයසශය 

- බතතරමලල

II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.ප. කහලම03163679

 7554 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කවරළ සසරකෂණ 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව - 

කකකළඹ 08

II(අ) පනතයඑසෆ.ඩ. සර කහසමනත00656480

 7555 

සෆථයන මයර අවලසග කව

රජකය මදණ 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

කවරළ සසරකෂණ 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

II(ආ)පනතයඑසෆ.ඒ. පෂෆප කමයර03761381

 7555 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-තලයව

දසෆතක කලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

II(ආ)පනතයඑච.ප. තලකරතන01704782

 7556 

සෆථයන මයර අවලසග කව

දසෆතක කලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

තලයව

II(ආ)පනතයඩබ.ඒ. කපසමසසහ02768383

 7556 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

කවනනපපව

II(ආ)පනතයකක.කක.අය.ය. වරසසහ03570584

 7571 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සසවරධන අමයතතයසශය - කකකළඹ 

03

II(ආ)පනතයකක. ජ. චනදකසසන03132785

 7619 

 කවනසක කනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සසසෆකමතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයඒ. ව. අනර03089286

 7622 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-කකකකලකනනයව

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑන.කක. රණසසහ03745287

 7622 

සෆථයන මයර අවලසග කව

සසසෆකමතක හය කලය කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය - 

කකකකලකනනයව

II(ආ)පනතයඩබ.ඒ.ජ. කෆකනකසසකය05624488

 7622 

සෆථයන මයර අවලසග කව

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනකදදර 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඩ.ඒ.ස.කජ. ධරසසහ02794089

 7629 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය මනනකදදර 

කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

II(ආ)පනතයකක.ඒ.එසෆ.කක. කපකරරය03340390

 7629 

සෆථයන මයර අවලසග කව

කසයඛත හය කදශය වවදත 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 10

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කකකළඹ 05

II(අ) පනතයට.එම.ස.එසෆ කතනනකකදන03907991

 7633 

 කවනසක කනකමහත

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනකදදර 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

II(ආ)පනතයආර.ප. වකජසරය02636792

 7634 

 කවනසක කනකමහත

දසෆතක මනනකදදර 

කයරයයලය-ගමපහ

රයජත සමපත හය වතවසයය 

සසවරධන අමයතතයසශය - කකකළඹ 

05

II(ආ)පනතයඒ. රණවර03034493

 7635 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සසවරධන පයකදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කළතර

II(ආ)පනතයඑසෆ ප පරල00783694

 7638 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-කළතර

රබර සසවරධන පයකදශය 

කයරයයලය - ගයලල

II(ආ)පනතයබ.ජ.එසෆ. පෂෆපකමයර01552995

 7638 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අභතනතර පවයහන 

අමයතතයසශය-කකකළඹ 10

මදල අමයතතයසශය - කකකළඹ 01II(ආ)පනතයකක.එල. දයයරතන03685396

 8518 

සෆථයන මයර අවලසග කව

මදල අමයතතයසශය-කකකළඹ 01 අභතනතර පවයහන අමයතතයසශය - 

කකකළඹ 10

I පනතයඩබලව.ඒ. කසදමදයස04576997

 8518 

සෆථයන මයර අවලසග කව

පයකදශය කලකම 

කයරයයලය-වලලලයවට

පයකදශය මනනකදදර කයරයයලය 

- කළතර

II(ආ)පනතයඑන.ඩබ.කක.එසෆ. 

කසසනයනයයක

01799298

 8531 

 කවනසක කනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අනරයධපර දසෆතක පපරන දවත 

පයලක අසශය-අනරයධපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II(ආ)පනතයඑල.එම. ජයනත03052999

 8538 

සෆථයන මයර අවලසග කව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

අනරයධපර දසෆතක පපරන දවත 

පයලක අසශය - අනරයධපර

II(ආ)පනතයඩබ ඡ එසෆ කසසනයධර038919100

 8538 

සෆථයන මයර අවලසග කව

ජයතක උදභද උදතයන 

කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

ඉඩම නරවල කරකම කයරයයලය - 

යටනවර

II(ආ)පනතයය.එසෆ.එසෆ. කරකදග046674101

 8541 

 කවනසක කනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වගණකයධපත කදපයරතකමනතව - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයකක.ඒ.ඒ. වරසසහ006485102

 8545 

සෆථයන මයර අවලසග කව

වගණකයධපත 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයප.ඩ.එසෆ.එසෆ. පයදකක029577103

 8545 

සෆථයන මයර අවලසග කව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයකදශය මනනකදදර (කහසෆබබව 

II)කයරයයලය - කමකරටව

II(අ) පනතයඩබ.එම.ස.එසෆ හරසෆචනද040073104

 8546 

 කවනසක කනකමහත

වගණකයධපත 

කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයකක.ස.ඩ කමයරකග030784105

 8547 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

වගණකයධපත කදපයරතකමනතව - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑසෆ. ප. කතආරචච039345106

 8547 

සෆථයන මයර අවලසග කව

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

ශ ලසකය මනනකදදර 

කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

II(ආ)පනතයකක.ඒ.ආර කරපප039924107

 8548 

 කවනසක කනකමහත

පයකදශය මනනකදදර 

කයරයයලය-මයතකල

සමයජ කසසවය වමතතය පහණ 

ආයතනය - වතකතගම

II(ආ)පනතයඑච.එම.කජ.එන.ජ. 

කහසවනයයක

060937108

 8555 

 කවනසක කනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධධයපන 

අමයතධයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඊ ඒ එසස එදරසතහ0491071

 7453 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

I  පනතයඑච ප මහනද0203482

 7471 

 දවනසක දනනමමත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-මඩකලපව

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

මඩකලපව

I  පනතයදක තවසලන0158383

 7479 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දබබදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයබ. ආනනදසර0131204

 7696 

 දවනසක දනනමමත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ගවන දසසවය අමයතධයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ ඩ එච ඒ ඒ අය 

සරවරධන

0175025

 7696 

නව දසසවය සසථයනය පදගලයන 

ලයයපදතච කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05 දලස සතදශදධනය කරන 

ලමදබ.

ගවන දසසවය 

අමයතධයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයය.ඩ.එසස. රපසර0232656

 7696 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දබබදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

I  පනතයප ශයයනනද0278987

 7696 

 දවනසක දනනමමත

වශයම වමටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ඉඩම නරවල කරදම කයරයයලය - 

මනවනදගනඩ

III පනතයඒ ස දපදරරය0360378

 7709 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

බදධ ශයසන අමයතධයතශය, - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ එසස දබනදතජ0189269

 7720 

 දවනසක දනනමමත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධධම නවරගම පළයත

I  පනතයඵච ඵම කමයර චනදසර01597610

 7723 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධධම නවරගම පළයත

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඩබ බ උදයකමයර03127611

 7723 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඒ.ජ. වමලසර03049912

 7725 

 දවනසක දනනමමත

අධකරණ අමයතධයතශය-දකනළඹ 

12

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

වදශසෂ දශසණයදක.ඒ. රතජත00881513

 7742 

සසථයන මයර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

අධකරණ අමයතධයතශය - දකනළඹ 

12

II පනතයඑච ජ තලක කමයර03706514

 7742 

නව දසසවය සසථයනය දශසෂසඨයධකරණය 

- දකනළඹ 12 දලස සතදශදධනය 

කරන ලමදබ.

දශසෂසඨයධකරණදය 018790 

ඩ.එම.ප.පදමකමයර මහතය 

නව අනපයපතකයය දලස නම 

කර ඇත.

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයදක. සරත කමයර03738815

 7742 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

II පනතයට.ඩ.බ.ප. දසදමරතන02438716

 7746 

 දවනසක දනනමමත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඑසස.දජ. දසලවරයජය00525117

 7754 

 දවනසක දනනමමත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බතගරය

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

කලයයපටය-නමදගනහර

II පනතයආර එම ඒ එසස දසයනයයක02709118

 7757 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය-නමදගනහ

ර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බතගරය

III පනතයඒ.එම. නශයනත04580319

 7757 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස වදධයලය 

- කළතර

III පනතයඅය එම දසනදනයයක05436320

 7794 

 දවනසක දනනමමත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 01

I  පනතයඑල එච එසස දපසමකමයර03184021

 7798 

 දවනසක දනනමමත

දශසෂසඨයධකරණය-දකනළඹ 12 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයඩ.ඵම.ප පදමකමයර01879022

 7812 

 දවනසක දනනමමත දරග දදපයරතදමනතදව 

එච.ජ.තලක කමයර මහතය 

(037065) නව අනපයපතකයය 

දලස නම කර ඇත.

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දශසෂසඨයධකරණය - දකනළඹ 12I  පනතයඒ එම තලකරතන03626523

 7812 

සසථයන මයර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

II පනතයආර එන බ ප එම ප එසස 

බණඩයර

00590324

 7814 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මගමව

වදශසෂ දශසණයඩබ අය ඒ ජ එල පනයනද03652025

 7838 

 දවනසක දනනමමත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

II පනතයඩ චනදදයස01433926

 7851 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II පනතයඩබ ඒ ගණවරධන04463427

 7851 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස වදධයලය 

- ඇලපටය

I  පනතයඕ ඒ අදසදක02248128

 7861 

නව දසසවය සසථයනය ශ ලතකය දපනලසස 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 01 දලස 

සතදශදධනය කරන ලමදබ.

දපනලසස දදපය 053066 

ආර.ඒ.ඩ. සඳසර මහතය නව 

අනපයපතකයය දලස නම කර 

ඇත.

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස 

වදධයලය-ඇලපටය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයජ දක වසනත02889529

 7861 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර01868930

 7885 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතධයතශය - දකනළඹ 

03

II පනතයඩබ.ඒ. නශයනත කමයර00319631

 7892 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධකරණ අමයතධයතශය-දකනළඹ 

12

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයප දක වසනත දසසනක03239332

 7892 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතධයතශය-දකනළඹ 

03

අධකරණ අමයතධයතශය - දකනළඹ 

12

III පනතයඩබ එම ඒ උදයතග03784633

 7892 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

වමවල කරමයනත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 02

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑම එසස ද  දකනසසතය02208134

 7894 

සසථයන මයරව 2016.03.09 දන සට 

කයයතමක දව

 

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වමවල කරමයනත අමයතධයතශය - 

දකනළඹ 02

III පනතයඩබ.දක.ඩ.ය කලදබදවල06385135

 7894 

සසථයන මයරව 2016.03.09 දන සට 

කයයතමක දව

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පභ ආරකෂක දසයව - දකනළඹ 02වදශසෂ දශසණයට ඩ බනදදසසන02664836

 7906 

නව දසසවය සසථයනය ශ ලතකය දපනලසස 

අභධයස වදධයලය - කළතර දලස 

සතදශදධනය කරන ලමදබ.

029534 එම.එල.එසස. ආනනද 

මයය නව අනපයපතකයය දලස 

නම කරන ලද.

පභ ආරකෂක දසයව-දකනළඹ 02 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයදක.ප.දජ.ප. රයජරතන05018337

 7906 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

I  පනතයඩබ එම කමල කමයර00201638

 7907 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගල

II පනතයබ ජ එසස කමයර01979439

 7907 

සසථයන මයර අවලතග දව පතලයභ දසසවය සසථයනයක 

දසසවය කරන කයදසසදසස 

නලධයරයක බමවන ඉදර 

කයලදය ද අනවයරය 

සසථයනමයරවකට යටත දව.

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස කදෂසත බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 05

II පනතයය ප වජයසතහ00582340

 7910 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 01

III පනතයඅර එම ව දක රතනයයක02878641

 7911 

 දවනසක දනනමමත

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

ජයතක සතදවදදධයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

III පනතයදක ආර දපසමරතන01612142

 7922 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දපනලසස සසථයනය - කනතදලII පනතයඑල.ඩ.එසස. ලයනදග02708143

 7922 

 දවනසක දනනමමත

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

වදදශ කටයත අමයතධයතශය - 

දකනළඹ 01

III පනතයඑම ඒ එම රෂසව04912344

 7922 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස වදධයලය 

- ඇලපටය

I  පනතයප ඩ ඩලනත01420745

 7959 

 දවනසක දනනමමත

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස 

වදධයලය-ඇලපටය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

I  පනතයඕ.ව.එසස. දහසමචනද02361146

 7959 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වයරමයරග කළමනයකරණ අතශය - 

දකනළඹ 07

I  පනතයදක එන දහසමනත03946647

 7965 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

දපනලසස සසථයනය - කළතර දකණI  පනතයඑල.ට.එච.අය පදමකමයර00240948

 7968 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ ඒ . දජ නකලසස03029549

 7977 

සසථයන මයරව 2016.05.03 දන සට 

කයයතමක දව

 

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

II පනතයඩ එසස ආර දනසතහ05351550

 7977 

සසථයන මයරව 2016.05.03 දන සට 

කයයතමක දව

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

නමවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතධයතශය - දකනළඹ 03

III පනතයඵම.ඵච.ඵල වදජවරධන01369951

 7988 

 දවනසක දනනමමත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

නමවත පදතච කරම, පතසතසසකරණ 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතධයතශය - දකනළඹ 03

III පනතයදක අය ජ කයරයවසන00320352

 7991 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

ඉඩම අමයතධයතශය - බතතරමලලII පනතයබ.එම සමනයවත02759253

 8012 

 දවනසක දනනමමත

ආහයර සරකෂතතයව  

අමයතධයතශය,-දකනළඹ 02

ඉඩම අමයතධයතශය - බතතරමලලI  පනතයඑච ඒ ජයතසසස00894154

 8014 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ආහයර සරකෂතතයව  

අමයතධයතශය, - දකනළඹ 02

I  පනතයඑසස එච ඩ සගතදයස01950355

 8014 

නව දසසවය සසථයනය ඉඩම 

අමයතධයතශය - බතතරමලල දලස 

සතදශදධනය කරන ලමදබ.

ඉඩම අමයතධයතශදය 

එම.ජ.එල.කරණයරතන 

මහතය (49048) 

අනපයපතකයය දලස නම කර 

ඇත.

ඉඩම අමයතධයතශය-බතතරමලල මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

III පනතයඑම ජ එල කරණයරතන04904856

 8014 

 දවනසක දනනමමත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඑච. දක. සමන04814057

 8015 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඩ එම එන දසනයයක02162858

 8016 

 දවනසක දනනමමත

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III පනතයදක ඒ එම ජනරනජ03187159

 8018 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඑච ප ඒ ප දහසරත03294360

 8018 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

වදදශ කටයත අමයතධයතශය - 

දකනළඹ 01

III පනතයදක එම ජගත කමයර03932761

 8018 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

III පනතයඒම ඒ ඒල මණසතහ03503262

 8024 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III පනතයඑසස ඩ එල එන සනදනයයක03773063

 8024 

සසථයන මයර අවලතග දව පතලයභ දසසවය සසථයනයක 

දසසවය කරන කයදසසදසස 

නලධයරයක බමවන ඉදර 

කයලදය ද අනවයරය 

සසථයනමයරවකට යටත දව.

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

මදහසසසතයත අධකරණය - දකනළඹ 

01

III පනතයබ ප දක පරසස01610264

 8030 

 දවනසක දනනමමත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනටදවදහර

III පනතයදජ.ඒ.දක.ආර. දමයනත06140565

 8050 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක ධවර කයරයයලය-කළතර දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

II පනතයදක ජ ඥයණසර03676366

 8063 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නවයස හය සමකදධ අමයතධයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.එසස.එසස ද සලවය05021267

 8071 

 දවනසක දනනමමත

ආරකෂක  අමයතධයතශය-දකනළඹ 

03

අධකරණ අමයතධයතශය - දකනළඹ 

12

III පනතයඒ ජයසතහ03772268

 8085 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධකරණ අමයතධයතශය-දකනළඹ 

12

ආරකෂක  අමයතධයතශය - දකනළඹ 

03

III පනතයඑම.බ.ඩ. දපතමයලය05286669

 8085 

සසථයන මයර අවලතග දව

සරයබද අධකයර කයරයයලය-බදලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

II පනතයඅායර ඒම ගයමණ ඉනදජත03506270

 8168 

සසථයන මයර අවලතග දව පතලයභ දසසවය සසථයනයක 

දසසවය කරන කයදසසදසස 

නලධයරයක බමවන ඉදර 

කයලදය ද අනවයරය 

සසථයනමයරවකට යටත දව.

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

බදලල

III පනතයඩ එසස පතරණ03670471

 8168 

සසථයන මයර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හපතදල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II පනතයඊ ඒ ආර සමනද05428372

 8168 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කතමක දව.

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උකදවල

II පනතයඵච.ආර.ඵසස. ඉනදරතන01459773

 8171 

 දවනසක දනනමමත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-ගයලල ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බලපටය

I  පනතයඑම දක එන රයමචනද01468174

 8172 

 දවනසක දනනමමත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-යයපනය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - දපදර තඩව

I  පනතයව දපරමපලම02861975

 8176 

සසථයන මයර අවලතග දව පතලයභ දසසවය සසථයනයක 

දසසවය කරන කයදසසදසස 

නලධයරයක බමවන ඉදර 

කයලදය ද අනවයරය 

සසථයනමයරවකට යටත දව.

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දපදර තඩව

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

යයපනය

II පනතයදක ආර රබන04065576

 8176 

සසථයන මයර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධධයපන 

අමයතධයතශය-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II පනතයදක ආර ඩ කලතලක03950877

 8182 

 දවනසක දනනමමත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයප ජ පතමසර02876978

 8187 

 දවනසක දනනමමත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

වශයම වමටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II පනතයඩබ එම සසනත සරලයල03173679

 8188 

 දවනසක දනනමමත

දපෂකරමයනත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

වදශසෂ දශසණයය දක එසස කමයර00823380

 8190 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වමලවටය - දවතර

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස වදධයලය 

- ඇලපටය

I  පනතයදත ප ප නශයනත00449381

 8554 

 දවනසක දනනමමත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදකනහපටය

කමකර කයරයයලය - 

යටයනදතනට

II පනතයඩබ ආර වජරතසසස01737282

 8559 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

කමකර කයරයයලය-යටයනදතනට පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතදකනහපටය

III පනතයඒ එච ඒ ඒ ඩබ එච එම ප 

එම කමයරහයම

04949483

 8559 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දජධෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

II පනතයඑසස ප ජ ජයරතන00489584

 8560 

 දවනසක දනනමමත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සසවදදශ කටයත අමයතධයතශය - 

දකනළඹ 07

III පනතයජ ප සතජව05436185

 8562 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයධකරණය-අමපයර දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

කඳවර - මලවතත

I  පනතයදජ ඒ එසස බණඩය02808286

 8565 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස වදශසෂ කයරය බලකය 

කඳවර-මලවතත

මහයධකරණය - අමපයරII පනතයජ.ආර.ඒ. දසනයයක03657187

 8565 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබනදතනට

II පනතයදක එච නනදසර03680688

 8569 

 දවනසක දනනමමත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

දපනලසස සසථයනය - දමදගමI  පනතයඩ.ආර.ඒ. දසයනයයක01376989

 8571 

 දවනසක දනනමමත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

ශ ලතකය ගවන හමදයව - මරගමII පනතයඒ ප එසස ය දක අමරසතහ02747890

 8572 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III පනතයදක නයදගනදන04148391

 8572 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

ශ ලතකය ගවන හමදයව-මරගම පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III පනතයදක.ප.එසස. සතජව05175692

 8572 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඑච ප එසස ඒ පෂසපකමයර00596693

 8574 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

I  පනතයඩ.ඵම.ඵසස දසයනයයක01418194

 8574 

නව දසසවය සසථයනය දපනලසස වවදධ 

දසසවය දකනටඨයශය - නයරයදහසනපට 

දලස සතදශදදනය කර ඇත.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-කරණකගල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතධයතශය

I  පනතයඑල එම ය බ ඒකනයයක02853595

 8574 

අනපයපතකයය දලස නයරයදහසනපට 

දපනලසස වවදධ දසසවය දකනටඨයශදය 

එච.ඩබ.ප.එම.කලසරය මයය (021367) 

වශදයන නම කර ඇත.

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසබඛධ හය දදශය වවදධ 

අමයතධයතශය - දකනළඹ 10

II පනතයය වය ජ චනදදසසන02038996

 8576 

සසථයන මයර අවලතග දව පතලයභ දසසවය සසථයනයක 

දසසවය කරන කයදසසදසස 

නලධයරයක බමවන ඉදර 

කයලදය ද අනවයරය 

සසථයනමයරවකට යටත දව.

දසබඛධ හය දදශය වවදධ 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඑල ඩබ දජ වදජසතහ05022897

 8576 

සසථයන මයර අවලතග දව අනපයපතකදයක ලද වහයම 

සසථයන මයරව කයයතමක දව.

වදදශ කටයත 

අමයතධයතශය-දකනළඹ 01

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02

II පනතයදජ.ඒ.ඩ. ශමත02657298

 8577 

නව දසසවය සසථයනය වමවල කරමයනත 

අමයතධයතශය - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලමදබ.

වමවල කරමයනත 

අමයතධයතශදය ඩ.රකමණ 

(037494) නව අනපයපතකයය 

වශදයන නම කර ඇත.

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වදදශ කටයත අමයතධයතශය - 

දකනළඹ 01

III පනතයජ එම ආර ඩ 

දතනනදකදන

05153999

 8577 

සසථයන මයර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2016

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දපනලසස අභධයස 

වදධයලය-මහයතගනය

කමකර කයරයයලය - මහයතගනයII පනතයඒ.එම. සමරසතහ025960100

 8578 

 

කමකර කයරයයලය-මහයතගනය ශ ලතකය දපනලසස අභධයස වදධයලය 

- මහයතගනය

III පනතයප.දක.එසස.ජ.එන දපදරරය053086101

 8578 
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