
ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයට. මතඟධර0034891 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක වදහල-දකකළඹ 12III පනතයඑසස.ප. බයලසරය0048162 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සසවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණණගල

IIපනතයඑච. එම. එන. දසනයයක0092943 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

III පනතයඑච.එම.ඒ.එන. රතනසර0096074 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

IIපනතයඑම ඩබ ඒ අය ස වදජසසහ0164485 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

III පනතයඵසස.ඵස. වදජරතන0191626 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

IIපනතයඒ.දක. උපයල0232547 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය පවවතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඑම.ඒ.දක. රතනයයක0270268 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දභභතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ආර. ජයනත0274529 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතතයසශය-දකකළඹ 

12

III පනතයස.ඒ.එච.එම තලකරතන02921310 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඑච.ඒ.ඩ.එන.දක නශසශනක03000511 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නහවත පදසච කරම හය ආපදය 

සහන දසසවය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

III පනතයඑම.එසස.එම. සඅයබ03085712 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදතය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

IIපනතයඅය.එල වමලසර03099513 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

III පනතයබ.ඩ.එම සමරනයයක03166514 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලසකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඩ. දසයනයයක03341915 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසසවය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

III පනතයඩබලව.ය. දහසමනත03597116 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයරලදමනත කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

I පනතයය.දජ. කලසර03629417 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඑම.ඒ. පසනන03632618 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

IIපනතයඑසස.ප.ප. දසනරත03651219 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදතය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 03

III පනතයදක.ට. මයදදවල03791320 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

III පනතයඩ.අය.ඩ. වදජසරය05584721 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදල සසදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතතයසශය-දකකළඹ 

03

III පනතයදක.එන.දජ. කනදදවතත05739122 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑම.එල. ලකෂසමන05764223 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දකභතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයආර.එසස.එසස. රතනදසසකර05779024 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඩ.ඩබ.ඒ. දසයනයයක05836925 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

III පනතයඅය.අය.එන. කමයර05871626 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඊ.දජ. පෂසපකමයර05907227 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසසවය 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

III පනතයඩ.ප. දහසවයබළවනදග06122828 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂසපයදන හය දසභඛත 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III පනතයප.ආර.එසස.ජ. සලවය06245929 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකයර දසසවක දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 03

III පනතයඑච.එම.අය.බ. දහසරත06357830 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයඑසස.එම.එසස.දක. 

සමරදකදන

06395331 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

රජදය පවවතත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

IIපනතයඒ. ව. අනර03089232

 8805 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවවතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑම.ඩ.ආර. දෆකනදසසකය03583833

 8805 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයය.ය. දරකහයන00996534

 8818 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2017/04/03 දන සට 

කයයතමක දව.

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයදක.ආර.ට.එම.ප.එසස. 

දපදරරය

03875335

 8818 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2017/04/03 දන සට 

කයයතමක දව.

දබභදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය - ගමපහ

I පනතයආර.ඒ සරත නමලසර03921936

 8818 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2017/04/03 දන සට 

කයයතමක දව.

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දබභදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

IIපනතයඑන. ජ. දරදෂන කමයර03964637

 8818 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ 2017/04/03 දන සට 

කයයතමක දව.

තහපහල, තහපහල දසසවය හය මසසලම 

ආගමක කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 10

ආරකෂක  අමයතතයසශය - දකකළඹ 

03

IIපනතයදක.එම. නහයල03629138

 8826 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයආර.එල.ප රයජපකෂ03131439

 8830 

 දවනසක දනකමහත

අභතනතර කටයත, වයඹ 

සසවරධන හය සසසසකවතක කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයරලදමනත පතසසසසකරණ හය 

ජනමයධත අමයතතයසශය - දකකළඹ 

05

III පනතයඩබ.ඒ.ජ. දෆකනදසසකය05624440

 8836 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

මදල අමයතතයසශය - දකකළඹ 01IIපනතයජ.දක.ට දපදරරය00873441

 8840 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකදලකනනයව

III පනතයඑච.එසස.ප චනදකමයර03933742

 8855 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III පනතයස.එසස. ජයරතන00771843

 8863 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑච.ජ.එසස. කමයර01036944

 8867 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 03

IIපනතයඑන. චනදදයස01106045

 8873 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඡ.දක. කරණයදසසන03264346

 8877 

නව දසසවය සසථයනය දවරළ සසරකෂණ 

හය දවරළ සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10 දලස 

සසදශදධනය කරන ලහදබ.

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

දවරළ සසරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයඩබලව.ඒ.ස. මධරසග03797147

 8877 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකකදලකනනයව

III පනතයඑච. ප. චනදරතන01646248

 8882 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඒ.ඩබලව.එසස.එච.බ. 

අටදගකඩ

02622249

 8900 

 දවනසක දනකමහත

කවෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

IIපනතයඑච.ඒ.ඩබ. සරත පයනත03742850

 8902 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 01

කඩය සසවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

IIපනතයඑච.ඩබලව.ස. අදබදසසකර04320151

 8902 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලසකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

IIපනතයදජ.ව.එසස. තලකලයල04764852

 8904 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයරලදමනත පතසසසසකරණ හය 

ජනමයධත අමයතතයසශය - දකකළඹ 

05

I පනතයඑසස. අදබරතන00845053

 8907 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලසකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහවහල සසවරධන හය පරසර 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

IIපනතයඩබලව.ඒ. කරණයරතන02346654

 8910 

 දවනසක දනකමහත

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතතයසශය-දකකළඹ 02

මදල අමයතතයසශය - දකකළඹ 01IIපනතයඑල.එම.ය.එන. කබරයල01631955

 8917 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-මහයසගනය

මදල අමයතතයසශය - දකකළඹ 01III පනතයඑසස.ජ. බලතසසහල00623756

 8935 

 දවනසක දනකමහත

රබර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

බදධශයසන අමයතතයසශය, - 

දකකළඹ 07

III පනතයදක.ඒ.ප. පයදරශන03318457

 8958 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමයතතයසශය-දකකළඹ 01 නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

IIපනතයදක. එල. ඉනදසර00774258

 8984 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

I පනතයට.එල. ගණදසසන00892859

 8991 

සසථයන මයර අවලසග දව

දසසතක දලකම කයරයයලය-අමපයර පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- අමපයර

III පනතයඑච.ජ.ඩ. ඉනදවසශ04013060

 8991 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඒ. දක. ස. සසජවන03684461

 9031 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

තහපහල, තහපහල දසසවය හය මසසලම 

ආගමක කටයත අමයතතයසශය - 

දකකළඹ 10

IIපනතයදක.ප.දජ. ජයතලක03804962

 9042 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදහල-මයතර වයරමයරග ඉසජදනර කයරයයලය - 

මයතර

IIපනතයඩ.ප.දක. දමතතයනනද03781563

 9278 

සසථයන මයර අවලසග දව

වයරමයරග ඉසජදනර 

කයරයයලය-මයතර

කයරමක වදහල - මයතරIII පනතයඩබ.ජ. පයදරශන03800764

 9278 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අමපයර

වයරමයරග ඉසජදනර කයරයයලය - 

අමපයර

III පනතයඑසස.ඒ. වදජසරය01003665

 9292 

සසථයන මයර අවලසග දව

වයරමයරග ඉසජදනර 

කයරයයලය-අමපයර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අමපයර

III පනතයව.එම. මසජල05897166

 9292 

සසථයන මයර අවලසග දව

ආරකෂක  අමයතතයසශය-දකකළඹ 

03

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 03

I පනතයජ.එච. ඉනදදසදම00790267

 9294 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑම.අය.ඩ. .ගණදසසකර03584068

 9302 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- හකකඩව

I පනතයඑසස.ප. තමයවතයන03919969

 9310 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

කළතර

III පනතයඑසස.එම. කයනටසස සමරවර02941670

 9355 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සසරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑම. දක. එසස. චයමනද02222471

 9358 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයසශය - දකකළඹ 03

I පනතයඑම.එම.එසස. වසනත කමයර01451072

 9359 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමයතතයසශය-දකකළඹ 01 නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයප. හතරසසහ00556673

 9361 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

මදල අමයතතයසශය - දකකළඹ 01III පනතයදජ.එම.එසස.එසස.දක. 

ජයදසසන

02683274

 9361 

සසථයන මයර අවලසග දව

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

නපණතය සසවරධන හය වවතතය 

පහණ අමයතතයසශය - දකකළඹ 05

IIපනතයඩ.ඒ.ඩ. ජයසසහ03734875

 9376 

 දවනසක දනකමහත

අභතනතර කටයත, වයඹ 

සසවරධන හය සසසසකවතක කටයත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

පයරලදමනත පතසසසසකරණ හය 

ජනමයධත අමයතතයසශය - දකකළඹ 

05

IIපනතයදක ඒ උපයල00428576

 9383 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගදනයපනවල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- ඇලපටය

III පනතයඑල.එන.ජ. මහනද00775277

 9388 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

   දගදනයපනවල

III පනතයදක.එසස.එසස. නවරතන04110578

 9388 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- දමකනරයගල

IIපනතයආර.එම.එල. අරණ ශයනත01589779

 9390 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

III පනතයදක.එම.ය.ආර. දකදනයර03090980

 9390 

 දවනසක දනකමහත

පරයවදතය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකකදලකනනයව

I පනතයඑච.දක. සනල ආනනද00773781

 9393 

 දවනසක දනකමහත

වකමයරචච ආයරදවද 

දරදහල-ගමපහ

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III පනතයඑච. බදධක ධරමසර02896182

 9403 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

ශ ලසකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයඑච.එම.ප.ඩබ. උපලදදනය03633883

 9407 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉසජදනර 

කයරයයලය-කවඩලල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- හඟරකදගකඩ

III පනතයඑම.ප.ජ. චනදදසසන03330184

 9410 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-හඟරකදගකඩ

වයරමයරග ඉසජදනර කයරයයලය - 

කවඩලල

III පනතයආර.එම.එන.ය.දක. 

රතනයයක

06277885

 9410 

සසථයන මයර අවලසග දව

වයරමයරග ඉසජදනර 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- තසසසමහයරයම

IIපනතයදක.එච.ඒ. සරදසසන01043186

 9411 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

වයරමයරග ඉසජදනර කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

III පනතයආර.දක.දක. පයනත02915287

 9411 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඩ. නදරදෂන02923688

 9414 

සසථයන මයර අවලසග දව

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

සමපකයර සසවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

III පනතයඩබලව. දක.ඒ. ආර 

වලදපකල

03797689

 9414 

සසථයන මයර අවලසග දව

කඩය අමයතතයසශය-දකකළඹ 07 වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයදක.ඩ.එසස.දක.ස 

දසසනයරතන

04007290

 9415 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගමදවදහර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතකට

III පනතයය.ඒ වදජසසහ03947191

 9416 

 දවනසක දනකමහත

රජදය බජ නෂසපයදන 

දගකවපල-අදබපසසස

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

I පනතයඩබලව.ආර. සමතපයල02454792

 9417 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතතයසශය - බතතරමලල

IIපනතයඒ.ඒ. කසමචනද01643293

 9420 

 දවනසක දනකමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඒ.ඒ. මනවරධන03844494

 9422 

 දවනසක දනකමහත

වන සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතතයසශය - දකකළඹ 

12

III පනතයඑම.ආර. ජය දනතත 

මයදතක ට රයලදග

03892795

 9424 

සසථයන මයර අවලසග දව

අධකරණ අමයතතයසශය-දකකළඹ 

12

වන සසරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයදජ.එම.එසස. ජයසනදර04167496

 9424 

සසථයන මයර අවලසග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

දවරළ සසරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයප.ආර.එන. රසගන00722897

 9428 

 දවනසක දනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

IIපනතයඑසස. එච. දපසමලයල00927198

 9429 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමයතතයසශය-දකකළඹ 

03

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

I පනතයඑච ඩබ කමයරසසහ00749199

 9430 

සසථයන මයර අවලසග දව

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ආරකෂක  අමයතතයසශය - දකකළඹ 

03

III පනතයඑම.ආර. ගමදග057818100

 9430 

සසථයන මයර අවලසග දව

අධතයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දශසෂසඨයධකරණය - දකකළඹ 12III පනතයඑම.ආර. ද සලවය022474101

 9431 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයසශය-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ දසසවය 

දදපයරතදමනතව - දහදමයගම

IIපනතයඑන. බ. ඒ. අමලජත008479102

 9616 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලනබදනවහව

වනජව සහකයර අධතකෂ (වයඹ)  

කයරයයලය - අනරයධපර

III පනතයඑච.ප.එසස. දකකඩතවකක026553103

 9618 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-අමපයර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

අමපයර

IIපනතයප.ඩබ. බණඩයර037328104

 9619 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගමපහ නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයදක.එල. ආනනද030469105

 9625 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- ගරතදල

IIපනතයබ.ප. දදශපය028168106

 9628 

 දවනසක දනකමහත

පරයවදතය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

IIපනතයඒසස .ඒ. ආර ධනපයල038984107

 9630 

 දවනසක දනකමහත

නදයදජත කවෂකරම අධතකෂ 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

පශ වමරශන මධතසසථයනය - 

දපකදළකනනරව

I පනතයඑච.ඒ.එම.ව. බණඩයර016445108

 9632 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉසජදනර 

කයරයයලය-මනදනරය

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- හඟරකදගකඩ

I පනතයඑසස.එල. ගයමණ දසයනයයක010292109

 9636 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතතයසශය - දකකළඹ 

12

IIපනතයදක රසජත කමයර036497110

 9637 

සසථයන මයර අවලසග දව

අධකරණ අමයතතයසශය-දකකළඹ 

12

වන සසරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයආර.ඒ.එම.අය දපදරරය040383111

 9637 

සසථයන මයර අවලසග දව

පරයවදතය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

වදල සසදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතතයසශය - දකකළඹ 

03

IIපනතයදජ.එච.එන.දක. ජයමහ012029112

 9644 

සසථයන මයර අවලසග දව

වදල සසදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතතයසශය-දකකළඹ 

03

පරයවදතය දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඩබ.ඒ.දක.ඒ. වකමආරචච057394113

 9644 

සසථයන මයර අවලසග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- කරණණගල

IIපනතයඑසස.ඒ.එසස. ජයවරධන012075114

 9648 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සසරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතතයසශය - 

බතතරමලල

IIපනතයආර. චනදපයල011015115

 9904 

 දවනසක දනකමහත
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