
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයට.ඩ.ව. පතරණ0018131 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

I  පනතයජ.එසස. දසදනවරතන0019552 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයජ.ව.එම. උදයර0019623 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

I  පනතයඩ.එසස. වරසනදර0021564 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 08

II  පනතයජ. එල. ඒ. අනරයධ0022795 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයදක.ඩ. දමනදහනටටදග0025976 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.එච.අය.ඩ. පනයනද0027427 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වරයය හය නයවක 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයඑම.ජ.ඩ.දක. අදබරතන0028528 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

II  පනතයඊ.ඒ.ප.ඩ. එදරසතහ0029199 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකදරදළළ

III  පනතයආර.ප.ජ.දක. නවරතන00309610 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධදසසථයනය-මයකඳර

I  පනතයඒ.එම.එන. චනදරතන00310211 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

II  පනතයඩබ.ඒ.ට. දලහයන00318312 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඩබලව.දක.ආර.එන. 

අදබසතහ

00349113 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධදම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකන

ළඹ 10

III  පනතයබ. කවවයනන00365014 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයදජ. චනදදසසකර00374815 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයප.එල. ගරසතහ00380616 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයඑල.එන. දහළවදග00384917 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

I  පනතයඒ.එම.ට.ස. අදබසතහ00418918 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කඩය අමයතදයතශය-දකනළඹ 07III  පනතයඑච.ඩ.එසස.එසස. ගණදසළකර00427119 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර හය වකතතය සමත 

සබඳතය අමයතදයතශය-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.එන. දමයනත00468820 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

II  පනතයප.ව.ට.එච. ධනතජය00474421 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

II  පනතයඒ.ය.ප. ද සලවය00484522 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඑච.ප.ස.ප. රණතතග00513323 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

II  පනතයඒ.එම.දක.ඒ. පරසස00539124 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසළවය 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයදජ.ජ.ඒ. පයනත00549025 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයඩබ.එල. දරණකය00549126 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයබ.ජ.ආර.අය. ගණපයල00556327 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහටවහව

II  පනතයප.එල.ට.එන. ලයනදග00568028 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයප. ජ. බ. කරණයරතන00569029 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයඑච.ජ.අය. චයනදන00573130 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

II  පනතයඑච.අය.ආර. තමරය කමයර00593231 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

II  පනතයඑච.එම.ට.ප. දහළරත00603832 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

II  පනතයප.දක. හපආරචච00606033 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

II  පනතයඩබ.ඒ.එච.ප. දපදරරය00640234 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධදම නවරගම පළයත

II  පනතයප.දජ. සමරතතග00648335 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

I  පනතයඩබ.එන.එසස. පනයනද00662236 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක වදහල-දබලඅතතII  පනතයආර.එච.ජ.ඩබ.ය.ප.දක. 

රඹකකන

00670337 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධදම නවරගම පළයත

II  පනතයඒ.ප.එසස.එන. සසවරණසර00675338 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදකනහපටය

I  පනතයවය. දයයරතන00675539 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

III  පනතයව.දක. වමලසරය00682940 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පඩවසසනවර(නහදගන

හර)

III  පනතයඑසස.එච.එන. හරසසචනද00709041 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකවහලල

I  පනතයජ.ඒ.ප. ශයනත00715442 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

II  පනතයඑසස.එම. වහනකයලනබරග00754743 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයදක.ප.ස.එම. කයරයවසම00772544 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයප.එම.දක.එසස. ජයසනදර00779345 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

II  පනතයදජ.ට.ස. කෂයනත00788446 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

I  පනතයඑන.ව සනධදය දහළමමයල00804747 නව සසථයන මයරවම දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය මයතදල දලස සලකනන

අනපයපතකයය හබරයදව පය 

දදශය දලකම කයරයයලදය 

එම.එම.ට. චනදකය දව. 

014607

කකෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

මධදසසථයනය-බණඩයරදවල

I  පනතයදක.දක.ජ. නනදන00852348 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයජ. නදරදජන00853849 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩනවර

II  පනතයඑසස.එච.ඒ. සසවරණපයල00864350 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.එන.වය. ද සලවය00867151 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

I  පනතයදජ.දක.එසස.දක. 

ගකයනදග.

00869752 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

II  පනතයඩබ.ජ.ඩබ.ප.දක. දසනයයක00871453 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

I  පනතයඩබ.ට.එම.දක. නවරතන00907154 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච.එල.ස.ප. ලයනදග00919955 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

II  පනතයදජ.දක.එච.දක. ජයරතන00927056 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

II  පනතයජ.එච.දක. මතඟදර00989057 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනටදපනල

II  පනතයආර.අය.ඒ. පතරණ01024958 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඑච.එල.ට. කමදන01031559 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑම.ප.දක. පළඟසතහ01033560 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

III  පනතයඩබ.දක.අය.ප. කමයර01039361 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

II  පනතයබ.එම.එන.දක. බසසනයයක01059262 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක පතපතත හය ආරථක 

කටයත අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

II  පනතයවය.එම.එන.එසස. පදමසර01090863 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයප.ව.ඒ.ස. පරසස01097664 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයආර.ඒ.බ.ඒ. දපදරරය01102165 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

II  පනතයඩ.එම.දජ.එන. ඉනදජත01104166 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයස.අය. දහටටදග01105867 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වරයය හය නයවක 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

II  පනතයප.එම. පහසසකවල01106368 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම. මහරයන01109469 නව සසථයන මයරවම ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව එච.ඩ. 

වකමයරචච දව. 020008 

සසථයන මයරව 2017.05.20 දන 

සට කයයතමකය.

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගනඩ

II  පනතයඑච.ඒ.ප.එම.ඒ. පයතලක01114570 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 08

II  පනතයඑම.බ.ඒ. දපදරරය01119671 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පරවයස හය ළමයරකෂක දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයදක.ඩ.දජ.එසස. ගණවරධන01150272 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය 

දක.ඩබ.ආර.ඉදරෂය 

දව.030368

උතර පළයත දරජසසටයර ජනරයල 

කලයප කයරයයලය-යයපනය

III  පනතයඑසස. දමනහයනය01185873 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය යයපනය දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය යයපනය 

දදශය ආදයයම පය දදශය 

කයරයයලදය එසස. බගදරන 

දව. 025962
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පහලමඩලල

II  පනතයඑසස. මදහළශසවර01195674 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය රතනපර දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය රතනපර 

දදශය ආදයයම පය දදහය 

කයරයයලදය ඩබ.ඒ.අය.ඊ. 

වරසතහ දව. 055822

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ජ.එසස. බණඩයර01218975 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතදයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයප.ඩ.එසස. පයදරශන01237976 නව සසථයන මයරවම සමයජ 

සවබලගහනවම හය සභසයධන 

අමයතදයතශය බතතරමලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ඊ.එම. 

නශයමකය දව. 003796

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකදරදළළ

I  පනතයඩබ.ජ.දක.ප වකමදග01264677 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

II  පනතයඊ.ජ.එසස.එල. දසයනයයක01270678 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-පතතලම

I  පනතයඒ.එච.එම.ඩබලව. 

පෂසපකමයර

01295179 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයඑම.එච. කලනසරය01303980 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඑම.ආර. ජයදසළකර01320081 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

I  පනතයආර.ඒ.ප. රයජපකෂ01332782 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනනල

II  පනතයආර.එම.එම.එම. රතනයයක01338083 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑන.ඒ.වය.ප. රයණ01340384 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛද 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයට.ජ.ය.ඩබ.දක. දපළමරතන01345885 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයය.ඩ.දක.ප. දපදරරය01346286 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

III  පනතයට.ඒ.ප. දහනයයක01376687 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයදක.ජ.ප.එසස. දකනඩතවකක01381488 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච.බ.ය. දහළරත01383389 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයආර.එම.ඩබ රතනයයක01421490 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක වදහල-මහනවරIII  පනතයදක.ජ.ඒ. ජයලත01448791 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

III  පනතයඩ.ප.ඩ. රණසතහ01450792 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

II  පනතයට.එසස. ජයවර01505993 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.ඒ. චනදකය01511194 නව සසථයන මයරවම රජදය 

කරමයනත ශයලයව දකනදලනනනයව 

දලස සලකනන

අනපයපතකයය රයජද 

වදවසයය දදපයරතදමනතදව 

ප.එන.එම. මතකමයරණ දව. 

011414

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

I  පනතයඑම.ඩ.එසස. දගදනදදනය01549095 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

III  පනතයආර.එම.එසස.එම. 

රයජකරණය

01633396 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයජ.එසස. සලවය01660097 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අනලය බයලකය 

වදදයලය-නදගදගනඩ

II  පනතයප.ජ.එසස.එසස. ශදයමල01665598 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

I  පනතයඑච.බ.එන.ස. වරතතග01711399 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඊ.එන.ඒ. වකමසතහ017133100 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

III  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වදජරතන017173101 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයට.එම.ව.බ. ජයදසළකර017511102 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයඩ.ඩ. මයදසද017534103 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.එම.එසස.එන. කමයරහයම 

දව.037294
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

II  පනතයඑල.ඩ.එසස.එසස. ජයසතහ017548104 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඩබ. ශදයමල017806105 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

I  පනතයප.ජ.එම. පජයදගනඩ017909106 නව සසථයන මයරවම අපනයන 

කකෂකරම පරදයෂණ මධදසසථයනය 

මයතදල දලස සලකනන

අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව 

දක.එම.ඩ.එම. දසයනයයක 

දව. 063313

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයදක.ය. මදනදහයර017921107 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

I  පනතයඩබ.ඒ.දජ. වකමආරචච017953108 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

I  පනතයබ.ව. මලලකය017967109 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

I  පනතයදක.ඩබ.ස. මයදනල017990110 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයජ.දක.එන.එසස. 

දසනවරතන

018024111 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයජ.ජ.අය. දහළමකමයර018097112 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයඩබ.ඒ.ස.ට. කමයර018263113 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයට. එම. කයනතරතන 

මහණදක

018325114 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.ප.එසස. දජනසන018428115 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයජ.ස.එම. දමයනත018578116 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඩ.එසස.දජ. දපදරරය019149117 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබලව.ඊ.එච.එම. 

අදබදසළකර

019301118 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඒ.ඒ. ලකසර019419119 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

II  පනතයඊ.ප.ඩ. වමලදසළන019482120 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයආර.එම.ය.ඒ. වදජතතග019542121 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයඑම.එල.අය. සලවය019643122 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

I  පනතයදක.ස. ශදයමල019876123 නව සසථයන මයරවම ශ ලතකය යධ 

හමදය මලසසථයනය ඔරදගනඩවතත 

දලස සලකනන

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය ප.ඒ.ප. 

ලකමයල දව.  056186
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

I  පනතයදක.දක. සසර020139124 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගමදවදහර

I  පනතයට.ජ.එසස.එසස. සරදසළන020150125 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලනබදනවහව

I  පනතයඑච.ප.ඒ. පයසර020238126 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.ප. වයහලතනත020411127 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයදක.එච. වකමසතහ020432128 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප  නදයදජද වන සතරකෂණ 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඒ.එම.ඩ. අදබසතහ020922129 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඒ.එම.දජ. අතතනයයක020946130 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයප.ඒ.එන.එන. 

දපනනනමදපරම

021125131 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයබ.ප.ස.දක. සසවරණලතය021195132 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

I  පනතයඑන දක ායතනනදකදන021328133 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

II  පනතය එෆස.එච.එන. සසවරණමයල021392134 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයඑම.එච.බ.එසස. සදමහණදක021569135 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනරටව

I  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ජ දසමබපදපරම021868136 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

යයපනය දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයආර. දයදගදසලවම021946137 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

I  පනතයඒ.එම.එම. කමයරහයම022028138 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයදක.බ.එන. මලෂන022186139 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

I  පනතයප.ඒ.ඩ. මදනදහර022265140 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 19)

-අවසසසයදවලල

I  පනතයආර.ඒ. සනල022457141 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඑන.එසස. දසනවරතන022486142 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තහපහල කයරයයලය-මහනවරI  පනතයඅය.ජ.ස. ගණවත022493143 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයඒ.ජ.ජ.ය. වරසතහ022520144 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කකෂකරම වදදයලය-අනරයධපරI  පනතයඑම. දක.එසස. මණසතහ022524145 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපනලගහදවල

I  පනතයඒ.එන. අතතනයයක022535146 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඅර.එම.ස.එම. වකමසතහ022609147 නව සසථයන මයරවම රයජද දසළවය 

දකනමෂන සභයව දකනළඹ 05 දලස 

සලකනන

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

II  පනතයය.ව.එන. මතජලය022613148 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයබ.ඒ.එන. දපදරරය022633149 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 12

II  පනතයආර.ඒ.එසස.ප. රයජපකෂ022861150 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

I  පනතයඑච. එන. ආර. ධරමදසළන022990151 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඒ.එම.ජ. අධකයර022999152 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඩබ.ඒ.ජ. දලරකෂ023077153 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

I  පනතයදජ.ය. ඒකනයයක023172154 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

III  පනතයදජ.එම.එන.ප. ජයවර023174155 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.ජ. මදරයවත023226156 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක මයනසක දසසඛද 

වදදයයතනය-අතදගනඩ

I  පනතයඑන.ස. කදර023227157 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර හය වකතතය සමත 

සබඳතය අමයතදයතශය-දකනළඹ 05

I  පනතයට.ඩබ. සමරදසළකර023475158 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනයධපත දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

II  පනතයඒ. ඩබ. ව. අයවන023960159 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-දමනනරයගල

I  පනතයය.ඒ. ජයසතහ024064160 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

II  පනතයඒ.දක.ඒ.එම.එම. 

දකනඩතවකක

024229161 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච. කරණයපයල024577162 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයදක.බ.ට. දමයනත024679163 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඑල.එල.ප. සසවරණලතය024762164 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

I  පනතයදක.ඒ.එච. සමරජව024830165 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දගදමරනකඩවල

II  පනතයආර.එම.අය. 

මලලකයමහණදක

024864166 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

I  පනතයදක.ඒ.එසස. නලනත024937167 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

II  පනතයඩබ.එසස.ඩබ පනයනද025171168 නව සසථයන මයරවම සමයජ 

සවබලගහනවම හය සභසයධන 

අමයතදයතශය බතතරමලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය සමයජ සවබල 

ගහනවම හය සභසයධන 

අමයතදයතදශය 

 දක.එසස. දපදරරය 

දව. 019529
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

II  පනතයඑම.දජ. උදයකයනත025375169 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

I  පනතයඩ.එම. පතචකමයරහයම025668170 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක වදහල-මහනවරI  පනතයඑම. මඩවල025782171 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඒ.ජ. සසල ශයනත025840172 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකදරදළළ

I  පනතයදක.එල.එන.ප. දපදරරය025920173 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

II  පනතයඑසස බගරදන025962174 නව සසථයන මයරවම උතර පළයත 

දරජසසටයර ජනරයල කලයප කයරයයලය 

යයපනය දලස සලකනන

අනපයපතකයය උතර පළයත 

දරජසසටයර කයරයයලදය එසස. 

දමදහනය දව. 011858.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

III  පනතයඑම.ඩ. නනදයවත026235175 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයආර.එම.එන.දක. 

රතනයයක

026419176 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

II  පනතයඑම.ඩබ.ස.ස. දසදනවරතන026817177 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයඑච.ඒ.ආර.එසස.දක. 

ජයදසළකර

026885178 නව සසථයන මයරවම ජනදලඛන හය 

සතඛදයදලඛන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය ජන හය 

සතදඛදලඛණ 

දදපයරතදමනතදව එච.ඩ.ඩ. 

මදනදරතජන දව. 011820
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයදජද ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-මහයතගනය

III  පනතයඑච.එම.ජ.ප. දහළරත027204179 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසළවය 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

I  පනතයදක.ජ.එම. කමයරහයම027582180 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයඩබ.ජ.ආර.එල. ධරමදයස027686181 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රසසනයයකපර

III  පනතයඑම.එච. කමයර027747182 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කඩය අමයතදයතශය-දකනළඹ 07III  පනතයඑන.එච.ඒ. පයනත027798183 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයජ. වරතතග028440184 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

I  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරදකදන028525185 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

III  පනතයඊ.ඒ.වය. දයයරතන028684186 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයය.ඒ.එන.ප. දසයනයයක028905187 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඩ. නරතජලය029087188 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

III  පනතයඩ.එසස.ජ.බ. රචතමයල029271189 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

I  පනතයප.ඩබ. ශයයණ029802190 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයඩ.එම. ඩතගර මහතම029979191 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දකසතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑසස.එසස. දපනලවතතදග029985192 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදදශ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

I  පනතයඩ.ට. ශයනත030294193 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 39 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මයෂ සහ දතල දභදග පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධදසසථයනය-අගණදකනළපහලහසස

ස

I  පනතයඑච.ඒ. සමරනයයක030546194 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයස.ජ. දසනදනයයක031240195 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

II  පනතයඕ.දක.ට. බජට මයලය031275196 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.බ. වරණකල031349197 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

II  පනතයආර.එන. මලදරදය031462198 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඑසස.එම. ධරමරතන031469199 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දහදමයගම

II  පනතයට.එසස. රමදලතය031503200 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඕ.ප.එල.දක. ඕකනදදපනළ031520201 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

I  පනතයඩබ.එන. තරතගන031777202 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

II  පනතයඒ.එම.එසස. ධමමකය032125203 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයදජ. දක. ආර. ලකමණ032206204 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

I  පනතයඑච.දක. අරණ ශයනත032351205 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඩබලව.ප.දක. අනරයධය032546206 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයප.ඒ.ස. එරනදකය032678207 නව සසථයන මයරවම සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය එසස.ප.දක. 

වදජදකදන දව. 001906

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

I  පනතයදක.ඩ. මයලය රතජන032754208 නව සසථයන මයරවම අලලසස දහද 

දෂණ දචදදනය වමරෂන දකනමෂන 

සභයව දකනළඹ 07 දලස සලකනන

අනපපයපතකයය වලලලයවට 

පය දදශය දලකම 

කයරයයලදය ඩබ.ඩබ.එසස.වය. 

වරසතහ දව.054480
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

III  පනතයදක.එච.ආර. නදරදෂකය032772209 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයජ.එම.ඒ.එසස. ගලපපතත032773210 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයජ.එන.එල. දපදරරය032799211 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහයතගනය

II  පනතයඑච.එම.ඩ.එසස. වදර  දපනල032918212 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-හමබනදතනට

III  පනතයදජ.ප.එල. පයතජලය032938213 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයදක.ඒ.බ.එම. එදරසතහ032970214 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

II  පනතයඑල.දක.ජ.ඩබ. පසයදන033011215 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.අය. රයජපකෂ033439216 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඑම.ඒ.දක.එම. මදරසතහ033505217 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමන

II  පනතයඩබ.ඒ.ප. මයයයදනන033510218 නව සසථයන මයරවම සහකයර 

කකෂකරම අධදකෂ කයරයයලය 

අමපයර දලස සලකනන

අනපයපතකයය අමපයර 

සහකයර කකෂකරම අධදකෂ 

කයරයයලදය ජ.ඩබ.ඒ. සජවන 

දව. 034181
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.ඩ.ඒ.ප.එසස. 

ජමබගහවතත

033725219 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයඑච.ආර.ඩ. රනල කමයර033823220 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයය.ඩබ.ට. වදනදදන033910221 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

III  පනතයආර.ජ.එසස. වදජනයයක033985222 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කඩය අමයතදයතශය-දකනළඹ 07II  පනතයඑම.එල.ඒ.එල. මයබරන033995223 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයට.එසස.ඒ. වතයනදග034049224 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

III  පනතයඑසස.ඩබ.එම.අය.දක.එසස. 

වකමසතහ

034095225 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයආර.ප.දක.ස. මහදදගනඩ034196226 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයආර.එම. සමනත034231227 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.ඩ. දරණකය034289228 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපෂකරමයනත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.ස. දමනඩසස034438229 නව සසථයන මයරවම ඉඩම හය දසසතක 

දරජසසටයර කයරයයලය ගයලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ශ ලතකය 

වභයග දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.ස.ප. එළසදබත 

දව.047763

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඑල.බ.එන. අජත034462230 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයදක.එම.දක. කමයර034481231 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.බ.ස.ඩබ. 

රතදහනටබණඩයර

034585232 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයප.ආර. වරතතග034603233 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවතගම

III  පනතයඩබ.ඒ.දක.ඒ රතනයයක034713234 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

III  පනතයඅය.දක. මදනයයක034795235 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

III  පනතයස.දජ. පලලයගරදග034910236 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයණජ දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

02

III  පනතයඩබ.ඒ. සසවරණලතය034915237 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

II  පනතයඑසස.දක.එන. සඳමයල035109238 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 48 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයදජ.ප.එසස. ජයසතහ035135239 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම අමයතදයතශය-බතතරමලලIII  පනතයඩ.එම.අය. සතජවන035151240 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

II  පනතයඩ.එච. සමරවර035152241 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑම.දක.ජ.එන.ප. 

දසනයයක

035244242 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වන වදදය පරදයෂණ 

මධදසසථයනය-කරණණගල

III  පනතයඑච.එම.ප.එසස. දහළරත035349243 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඩ.එම.එම.ය.දජ. දසයනයයක035418244 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයට.බ.දජ.බ. දසළනයරතන035450245 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයආර.ඩ.එම. ජයවකම035508246 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

II  පනතයඒ.දක.බ. අතදකදරළ035611247 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹණව

III  පනතයවය.එම.එසස.ඒ. යයපය035659248 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

I  පනතයඑල.ආර. ලයනදග036187249 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දගදමරනකඩවල

I  පනතයඩබ.ආර.එසස. චමනද036449250 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

I  පනතයදක.ප.ස.ඩබ. පතරණ036479251 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

II  පනතයඑච.ඩබලව. දඩලයය කමයර036480252 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

I  පනතයදජ.එම.ප. ජයවර037584253 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය සවල පරපයලන නළධයර 

කයරයයලය-මනදනරය-දපනදළනන

නරව

II  පනතයඑල.දක. දපදරරය037648254 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පඩවසසනවර(නහදගන

හර)

III  පනතයඩ.ට.ඒ.එල. දසයනයයක037868255 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධදම නවරගම පළයත

II  පනතයප.එච.එසස. පසනන037915256 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

හයපටගම ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය-මරගම

II  පනතයඅය.ඒ.එම.දක. අතදකදරළ037930257 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

හයපටගම ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය-මරගම

I  පනතයඒ.දක.ස. අතදකදරළ037933258 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයඑන.ජ.බ. මහයනයම037945259 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

II  පනතයඑම.එෆස.දක.ඕ. පනයනද037967260 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබලව.ඩ.දක. හරනත037970261 නව සසථයන මයරවම දමරය 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 10 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දමරය 

දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.එම.ට. බණඩයර දව. 

025350

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය-දකනළඹ 

07

II  පනතයජ.ප.එසස. නලපය038526262 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑල.දක.ඩ. 

ධරමගණවරධන

038547263 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදකනහපටය

II  පනතයඑම.ඩ.එම.ප.එසස. දලරකෂ038558264 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

II  පනතයආර.ඒ.එසස.එන. රණසතහ038657265 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ආර. කමයර038803266 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

III  පනතයඩ.ඩ.ඩ. සලවය038813267 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම කයරයයලය-අමපයරIII  පනතයදක.ජ.එන.එම. හතරසතහ038870268 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයදජ.එල.එම.ස. ජයවරධන039443269 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

II  පනතයදක.ප.ආර.එම. ගණරතන039648270 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මරගම

I  පනතයඑම.ප. ගණතලක039799271 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තකදසළර කයරයයලය-මහනවරIII  පනතයඩබ.ඒ.එසස. වකමසරය040326272 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතරII  පනතයඩ.ප. දරනකය040540273 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයදජ.ඒ.එන. පදප040969274 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයස.එසස. දකනළඹදග041000275 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑම.දක.ට. කෂයනත041571276 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයට.එම.එසස.දක. 

දතනනදකදන

042028277 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

III  පනතයඅය.එසස. දතනනදකදන042058278 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයදක.එම. රතනයයක042140279 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද කම පළබඳ ජයතක 

ආයතනය-මහරගම

III  පනතයඑම.එල.එම. දපදරරය042172280 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයඑම. ඒ.එසස.ඩ. මදදම ආරචච042275281 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය (මහරගම 

නහදගනහර) මහරගම දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව 

ඩ.එම.ඒ.එසස. දසයනයයක 

දව.061618

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයප.වය.ඩ. ඇනතන042302282 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

III  පනතයදක.ජ.එසස. අනරදධකය042308283 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ප.දජ. රදග043119284 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකදරදළළ

III  පනතයප.ට.දජ. දමයනත043161285 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනල සතවරධන හය ජනතය වත 

සතවරධන අමයතදයතශය-දකනළඹ 

10

III  පනතයජ.ය. මදශයන043451286 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයබ.එසස.බ. දපදරරය043826287 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඒ.එන.එන. දපදරරය043848288 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතරI  පනතයස. වරසතහ043871289 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයප.එසස.ප. ජයතලක043881290 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අනතර පළයත කකෂ අධ දකෂ  

කයරයයලය-හමබනදතනට

III  පනතයඩ.බ.ට. සරවර044083291 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

III  පනතයදක.ජ.ඩ. ජයමණ044111292 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඩ.ඒ.එසස. තලකරතන044133293 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපනත

III  පනතයබ.එම.දක.අය. ජයතලක044273294 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.එන.ට. දසයනයයක044294295 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කදෂළත  දභදග පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

III  පනතයඑච.එම.එසස. ජයවරධන044301296 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.අය.එසස. වදජතලක044305297 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ප. වදජවරධන044326298 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

III  පනතයඑන.එන. දවතතසතහ044356299 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවරගල

III  පනතයඒ. සදරනදරන044377300 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඑම.ඒ.ට.එසස.දක. දමනවර 

ආරචච

044756301 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හමබනදතනට

II  පනතයදජ.එසස. කයනතලතය044830302 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

III  පනතයඩ.එම.එල.ප. දසයනයයක044864303 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයවය.එම.එසස.දක. යයපය044984304 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසළවය සතසසකරණ අභදයස 

ආයතනය-අගණදකනළපහලහසසස

II  පනතයඑසස.ඩබ. කළදතනට045104305 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.එච.දක. කසමලතය045117306 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.ජ.ප.එම. ආරයරතන045236307 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩබ.අය.ප. අතරලය045287308 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයරමමල

III  පනතයදජ.ඒ.ස. දලරකෂ045527309 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය පනනල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය පනනල පය 

දදශය දලකම කයරයයලදය 

ඒ.එම.එම.එන.දක. 

දසළනයරතන දව. 049098

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එන.ඩ. සලවය045569310 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 32)

-රතමලයන

I  පනතයට.ඒ.ඩ.එන.දක. තලගල045592311 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයමයරග,වරයය හය නයවක 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ප.දක.ස. දසළරදගනලල045593312 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

III  පනතයබ.ස.ප. සරදසළන045596313 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයජ.දක.එම. අමරදයස045686314 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 08

III  පනතයට.එම.ජ. කරණයරතන045801315 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයඩබ.ඩ.එම. දබනදතජ045846316 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑසස.ට.එන.එසස. කමයර045918317 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.ඩබ.ය.ස. ගණවරධන046167318 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 64 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයදක.ඒ.ප. නදරදෂණ046183319 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය-දකනළඹ 

07

III  පනතයඩබ.එම.එසස.ව.දක. 

වදජසනදර

046290320 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ඒ.ස. නලකෂ046334321 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

II  පනතයඑසස. සවනතය046425322 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයඩබ.ඩ. දලනකදග046476323 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

III  පනතයඒ. සනතජය046513324 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදලදතනට

III  පනතයදක.ඩබ.එම.ඒ.ජ.දජ.ප.එම. 

අලතදගදර

046698325 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 08

III  පනතයඑසස.එච.දක.ස. ද සලවය046789326 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදපනල

III  පනතයජ.ප.ඒ. සතජවන046892327 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

I  පනතයආර.ඒ.ඩ.දක.එච. රණතතග046974328 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

I  පනතයට.ඒ.ජ. පරසස047032329 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයආර.ඩ.ආර.එසස. රයජපකෂ047058330 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඑසස.ප.එසස.එන. සමරවර047069331 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.ජ.ජ.දක.ඒ. ගමදග047078332 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයය.ඒ. රදදහලල047217333 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඑන.දක.ඒ.ඩ. කමයර047285334 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර කයරයයලය-දමනරවකIII  පනතයදක.ඒ.ඩ.ඒ.ස. සරවරධන047514335 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ දකදරදළළ

I  පනතයඩ. එම. ඩබ. දක. 

දසයනයයක

047584336 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඩබලව.එන.එසස. අලවසස047801337 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයආර.එම. සබර048136338 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදබයගදන

III  පනතයදජ.එම.බ. නසතසලය051414339 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑම.එන.ජ.ආර.ආර. 

අදබරතන

051644340 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයස. එසස. ජයදකනඩදග052444341 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයඅය.එල.එසස. පයතග052955342 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.ය.එසස. සජවන053049343 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය ට.එම.ඩ.දක. 

කමයරහයම දව. 003061
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහද දකනළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.එච.ඩ.එන. දරණකය053076344 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයට.ඒ. වකමතලක053123345 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයදජ.ඒ.ඩ. දමයනත053350346 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයට.දක.එසස. කමයර053410347 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය වවදද 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 08

III  පනතයඑම.ඩ. වකමදග053432348 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයඩ.ආර.ඩ.එසස. වදජරතන053440349 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩබ.ඩ.ඊ. ඔමයල053558350 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

(දකනළඹ 02) එන.ට. 

කමයනයයක දව. 054154

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකදරදළළ

III  පනතයඑම.ආර.එෆස. දරනසයනය053668351 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ. ඉනදජත053681352 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.එල.ඩ.එම. අමරසතහ053823353 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතනට

III  පනතයබ.ජ. පදමණ054010354 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ආරථක සතවරධන අමයතදයතශයIII  පනතයඩබ.දක සරවරධන054084355 වරතමයන දසළවය සසථයනය උසසස 

අධදයපන හය මහයමයරග අමයතදයතශය 

දලස සතදශදධනය 

කරම.අනපයපතකයය වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතදව එසස.එන.එසස. 

 

වයණජ දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

02

III  පනතයඩ.ඩ.එම. කමයර054112356 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.ඒ.ස.එච.අය. ජයදකනඩ054133357 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඒ.ඩ.එන. දපදරරය054176358 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

III  පනතයඑන.ඒ.ස.එසස. නසසසතක054240359 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම.එසස. ලකමයල054245360 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑන.එම.ස. දහළමනත054277361 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයදක.ඩ.එන. වකමසරය054398362 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඩ.ප. වජයදහළවය054403363 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

III  පනතයඑන.ට. දලරකෂ054527364 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයඩ.ජ.එම. දනදයස054531365 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ඩ.එසස. රසයතග054885366 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයඅය.එම.ස. මලකය055039367 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.දක.එසස. දමයනත055386368 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

(දකනළඹ 02) එන.ඒ.ට.ආර. 

නශසශතක දව. 056091
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑම.එච.ඒ.ය. දසදනවරතන055568369 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ආර.එසස. දසවවනදකය055601370 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමනනරයගල

III  පනතයඑච.එම.ප. සඳදරඛය055612371 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමපකයර දසළවක දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 03

III  පනතයආර.ඒ.ස.දක. රණතතග055626372 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.ප.ස. මදසතඛ055699373 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයප.එච.ප. අදබරතන055701374 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑම.එන.ඒ. මෂසරෆස055707375 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

III  පනතයඩබ.ඒ.අය.ඊ. වරසතහ055822376 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය පහලමඩලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය පහලමඩලල 

පය දදශය දලකම 

කයරයයලදය එසස. මදහළෂසවර 

දව. 011956

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

III  පනතයඒ.එල.ඒ.එසස. අරනදර055901377 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයආර.එච.ආර. ජවනත056029378 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයට.එසස.දජ. සමපත056051379 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පචචදලයපලදලය

III  පනතයඑසස. නරමලය056138380 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයබ.ජ.දජ.ඩ. දබදඹගල056176381 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වයණජ දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

02

III  පනතයඑල.එම.එල.එසස. දසළනයධර056210382 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑල.බ.ප.එසස. බයලසරය056217383 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම බටහර)

-මහරගම

III  පනතයඒ.බ.දජ. සරපයල056275384 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයආර.එම.එසස. වදජසතහ056401385 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයදක.එම.ප.දක.එසස. 

බණඩයර

056402386 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජයතක උදභද උදදයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයඑම.එන. වදජදසළකර056438387 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.ආර.එසස. රතගන056557388 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයඑච.ප.එසස. බදධන056593389 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

III  පනතයට. ඩනතය056630390 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය දපදරතව පතත 

දලස සලකනන

අනපයපතකයය 

දපදරතවපතත පයදදශය 

දලකම කයරයයලදය 

එසස.දජයරතනම දව.

(019006)

ටදපනල යධ හමදය කදවර-දකනළඹ 

10

III  පනතයඑම.ඩ.එසස. දදනඩතදගනඩ056649391 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-වවනයය

III  පනතයදජ. දරශයනයනදන056687392 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතය දජ.එන. දහරණයගල056813393 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III  පනතයඩබ.එල.ස.දක. චනදදසළකර056836394 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑම.ඒ.අය.ය. ධරමසර056858395 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.එන. තතසරණ056896396 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

III  පනතයදක.ව.එච. නසතසලය056954397 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඵම.ඒ.ආර. නදරදෂණ056995398 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. නලමණ057005399 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයට.ව. මතරනවහලදග057166400 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඕ.ඩ.ඒ. දපදරරය057291401 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑම. වදනනත057419402 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයජ.ඒ.ස. දක. දජ. ගරසතහ057541403 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

III  පනතයප.ජ.ය.ප. ගමදග057542404 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඅය.දක.අය.ඩ. 

ඉදදමලදගනඩ

057604405 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකනළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය වභයග 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.එල.වරදසළකර දව. 027168

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයඩබ.ඩබ.ප.ප. අදනදදන058316406 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයආර. ඒ.ස.ප. කමයර058317407 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. කමයරරතන058319408 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

Page 82 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක පළකයයතනය-මහරගමIII  පනතයඑච.ප.ස. සමනමල058325409 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.ස.එසස. කමයර058675410 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයආර.ආර.ආර.බ.ප.ඩබ.ප. 

කමයර

058722411 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

III  පනතයවය.දක.එසස. ධරමවරධන058733412 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

III  පනතයආර.ස.එම. දපළමතලක058736413 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.එම. හරෂන059196414 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ඒ.දක. සමරවර059197415 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ස. ජයශයනත059236416 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඒ.ඒ. චතමයල059420417 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.එසස.දක. කමයරසර059424418 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරදකදන059425419 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

III  පනතයඑසස.එම.එසස. සමරසතහ059434420 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දකනළඹ බසසනයහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයව.එම. නවරතන059500421 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජද කළමනයකරණ 

පතසතසසකරණ 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයදක.එන.ඩබ. 

දමනදහනටටයල

059503422 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.එම.එසස. කරණයරතන059522423 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ඒ.ස.දක. 

රතනයයක

059525424 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය දපනලසස 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III  පනතයආර.ප.ඊ. සඳමයල059605425 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තවලම

III  පනතයදක.ප.ජ.ට.ස.ප. ජනපය059789426 නව සසථයන මයරවම ගයලල (දකෂණ) 

නයවක හමදය කඳවර ගයලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය මයතර ඉඩම 

හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලදය ඩබ.එම. 

ඉනදජත දව. 022686

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයදක.ප.එසස.එසස. කමයර059903427 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

III  පනතයඑම.දක.ඩ.ඩ. පනයනද059970428 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.එසස. වජයදසළකර060288429 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වනජව සමපත සතරකෂණ 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ. ඉදරදශ060662430 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයදජ.එම.එසස.එච. දසදමවර060813431 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

III  පනතයආර.එම.එල.ප. රතනයයක061065432 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයකරණයරතන ජ.එල.ට.බ.061236433 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයව.ඩ.ඩ. පෂසපයතජල061457434 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසයනයයක061618435 නව සසථයන මයරවම දසසතක කමකර 

කයරයයලය මහරගම දලස සලකනන

අනපයපතකයය මහරගම 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනත  පයදදශය 

කයරයයලදය දක.එල. 

වදජසතහ දව.054402

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයදජ.එම.එසස.එසස. පයරතන061652436 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.එන.ආර.ජ. 

දයයදකදනදගනඩ

061717437 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඩබ.එම.එම. කමයර062119438 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකනළඹ උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

III  පනතයදක.දජ.ඒ.ඩ.එල. දපදරරය062126439 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

උදභද උදදයනය-හමබනදතනටIII  පනතයඑල.ඩබ. නදෂය062272440 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඩබලව.එම.ස ගණරතන062334441 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

III  පනතයප.දජ.ඒ.ස. මහනදරතන062336442 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

මධදම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකන

ළඹ 10

III  පනතයප.ඩ.එන. දක. වදජතතග062354443 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III  පනතයආර.ප.එසස. සතරසතහ062612444 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ජ.ඊ. හදරශමය062723445 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

III  පනතයඑන.එන. වකමසතහ062734446 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය පරයවදදය 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයඩ.එම. ජයතලක062805447 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.එල.ස.එන. වදජරතන062906448 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධදම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකන

ළඹ 10

III  පනතයඑම.දක.එල.එන. 

චනදරතන

063336449 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

III  පනතයජ.අය.එම. සලවය063399450 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයඑච.ප.එන. වතසලය063499451 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01III  පනතයදක.එම. නනදදසළන063571452 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

III  පනතයප.ඒ.ය.දක. පනයනද063616453 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑම.එම.එසස.එල. මයපය063657454 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

III  පනතයදක.දක.ජ.එල.ප 

කරණයතලක

063696455 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඩබ.අය.එම. වතයනදග063697456 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

III  පනතයඒ.දක.එන. නලමණ063714457 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

III  පනතයඒ.ස.ඩ. ජයරතන063729458 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑල.ජ.ඩ.එම. දසයනයයක063732459 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ජව වවදද ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛද අමයතදයතශය)-දකනළඹ 

10

III  පනතයදක.එන. තරතගන063733460 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.ඩ. අදබසතහ063739461 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

III  පනතයආර.එල.දක. රයජපකෂ065066462 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයඑල.එන.අය.ඩ. 

වදජසරවරධන

065105463 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑන.ප.එල. ද දසනයසය 

සරවරධන

065432464 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.එම.ප.එම.ප. දහළරත065543465 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

III  පනතයජ.ඩ. චනදකය065766466 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.දක.එම.ඩ. වකමසතහ065855467 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

III  පනතයදක. වසනතන065947468 ඉලලම ඉටකල දනනහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයය.එම.දක.අය. බණඩයර065964469 ඉලලම ඉටකල දනනහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - පතතලම

I  පනතයට.ඒ.ට. තසසලම019177470

 8682 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-පතතලම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

I  පනතයඒ.එම. රෆයය025929471

 8682 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - මයතදල

III  පනතයඵස.ඩ.එසස. ආරයතසසස011771472

 8684 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලදලදපනල

I  පනතයදක.ජ. රනමහණදක014839473

 8684 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12

I  පනතයජ.ව.ඒ. කරණයතලක030623474

 8693 

 දවනසක දනනමහත

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඩබ.ආර.දක. ජයලතය035314475

 8693 

 දවනසක දනනමහත

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.ආර. ජයදකනඩ049540476

 8693 

 දවනසක දනනමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඊ.ඩ.ඩබ. බණඩයරනයයක003187477

 8703 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රබර සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 02

II  පනතයදජ.එම.ඒ.දක. දසයනයයක017745478

 8703 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජද දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

III  පනතයඑල.එම.ආර.එන. ශදයමල038838479

 8703 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රයජද දසළවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම. සමනත045965480

 8703 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ජ.ප.ආර. සරදසළන029732481

 8709 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

I  පනතයඅය.එම.එන. අදශදකයන032262482

 8709 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඒ.ප. රණරයජය047846483

 8709 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයවය.එම.ඩ.ජ.එසස.දක. යයපය013287484

 8712 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයආර.ඒ.එසස.ආර. බණඩයර014168485

 8712 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

I  පනතයඑම.ඩ.ඒ. දමයනත024360486

 8712 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයදක.ජ.එන.ඩ. දසනයයක059957487

 8712 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයබ.ආර.දක. දපදරරය010257488

 8715 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතය එච.ආර.ඩබ. නරමලය023097489

 8715 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයස. ලයනදග034754490

 8715 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහදගනහර

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඑසස.ආර.දජ. අදබරතන002940491

 8719 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයඩ.එම.එසස.එච. දසයනයයක024945492

 8719 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහදගනහර

II  පනතයඑසස.ඩ.ඒ. වරදසළකර029215493

 8719 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඒ.දක.ජ. මදෂය005492494

 8722 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඒ.එන. අදබසතහ033876495

 8722 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයදක.ඒ.ඩ. චයනදන035120496

 8722 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

III  පනතයජ.ඒ. දපදරරය004948497

 8728 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කකෂකරම අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ප. ධමමකය005709498

 8728 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටයන

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයබ.ආර.එන. පනයනද028338499

 8728 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයආර.ට.එසස. රණසතහ034799500

 8728 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

III  පනතයදක.එල.ආර.ඩ. පනයනද038576501

 8728 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වයරමයරග අමයතදයතශය - දකනළඹ 

10

I  පනතයදජ.දක.ප.එම. රතජන029160502

 8731 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග අමයතදයතශය-දකනළඹ 

10

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයය. රතනයයක033399503

 8731 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑච.ප.එන. මතමයල012307504

 8732 

නව දසළවය සසථයනය නතපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 12 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය සතසසකකතක 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.දක.දක. රතජන 

දව(031500)

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඒ.දක.දක. රතජන031500505

 8732 

අනපයපතකයය වයරමයරග 

දදපයරතදමනතදව ප.ඒ.ස. එරතදකය 

දව.032678

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ආර.එම.ඒ.ට. 

සමරදවයකර

001834506

 8736 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඑල.ඒ.ට.ඩ. ලයනආරචච029642507

 8736 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඒ.එම.ජ. අතතනයයක030220508

 8736 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයඑසස.ජ.එන.ඩ. සමරදකදන030248509

 8736 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ජයඇල

I  පනතයප.ඩබ.එන. කෂයනත005478510

 8737 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ජයඇල

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඒ.ඩ.එසස. ගණතලක029578511

 8737 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

II  පනතයජ.ආර.ආර. ද සලවය016080512

 8738 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයදක.ජ.එල. සජයතය021477513

 8738 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

කදෂළත  දභදග පරදයෂණ හය 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

I  පනතයඩ.එල. ගරසතහ020143514

 8739 

 දවනසක දනනමහත

කදෂළත  දභදග පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයදක.ප. දසදමරතන028569515

 8739 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-කරණණගල

වයඔ සහ උතර මහද කලයප 

දරජසසටයර ජනරයල කයරයයලය - 

කරණණගල

III  පනතයඩබ.එම.එන. වනනනයයක005954516

 8741 

 දවනසක දනනමහත

වයඔ සහ උතර මහද කලයප 

දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය-කරණණගල

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - කරණණගල

II  පනතයය.ඩබ.ට.ස. උඩවන033371517

 8741 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කලදනනචච

දමදටරරථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - කලදනනචච

II  පනතයඑම. රතජන033824518

 8745 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමදටරරථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-කලදනනචච

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කලදනනචච

III  පනතයඑසස.ඒ. වජයකමයර053935519

 8745 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමසමපයදන 

අතශය-මනනයරම

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - මනනයරම

II  පනතයජ. කසසටන016861520

 8746 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-මනනයරම

දසසතක කමසමපයදන අතශය - 

මනනයරම

III  පනතයජ. දගළසන055066521

 8746 

 දවනසක දනනමහත

රයජද දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.එසස. වකමසතහ016035522

 8752 

අනපයපතකයය ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතදව ආර.එම.ස.එම. 

වකමසතහ දව. o22609

 

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජද දසළවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑසස. දපරමපලආරචච018411523

 8752 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඩ.ජ.ආර. ලසනතමයලය044068524

 8752 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදලදතනට

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයට.එච.එසස. වරරතන010835525

 8753 

සසථයන මයරව 2017/04/11 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදලදතනට

III  පනතයජ.ඩබ.එන.ඊ. කරණයරතන056021526

 8753 

සසථයන මයරව 2017/04/11 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයප.එම.එසස.දක. පනයනද047983527

 8754 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඑන.එසස. බලතසතහල056400528

 8754 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඒ.ජ.ස. පයයන005827529

 8758 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑසස. ජයවරධන018697530

 8758 

සසථයන මයර අවලතග දව

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයබ.ඒ.දක. දපදරරය045423531

 8758 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රජදය පවකතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

III  පනතයඑන.ට. කමයනයයක054154532

 8758 

නව දසළවය සසථයනය කමකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය කමකර 

 දදපයරත දමනත දව. 

ඩ.ඩබ.ඩ.ඊ. ඔමයල දව.053558

දමරය ගබඩයව-රතමලයන මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.ඩ. අලවසස016556533

 8760 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දමරය ගබඩයව - රතමලයනIII  පනතයය.එන.ස. ද දනෂය057081534

 8760 

නව දසළවය සසථයනය දජදෂසඨ දපනලසස 

අධකයර කයරයයලය - ගලකසසස දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ගලකසසස 

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලදය එච.එම.ආර. 

මතගලකය දව.022352

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයආර. රහණදග035785535

 8761 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02

II  පනතයඩබ.එම.එසස.එන. 

කමයරහයම

037294536

 8761 

නව දසළවය සසථයනය ආරකෂක  

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ආරකෂක 

අමයතදයතශදය ඩ.ඩ. මයදසද 

දව. 017534

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයඑ ෆස.එසස. කචල046421537

 8761 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයජ. කගදයසන015455538

 8766 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයආර.ඒ.දක.එන. දපදරරය043846539

 8766 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයජ.ඩ.එච. සවනදකය056009540

 8766 

නව දසළවය සසථයනය කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය පදගලයන 

ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතදව 

එච.ය.එසස. සජවන දව. 

053049

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඩබ.එසස. දලරකෂ056930541

 8766 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑම.ජ.එසස. මතගලකය009685542

 8774 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයට.ඩබ.එසස.ප. ඉලතගමව057597543

 8774 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඩ.ප. ධරමදසළන023352544

 8787 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

III  පනතයඩ.එම.ප.ය. ලකමණ057015545

 8787 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩනවර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයආර.එම.අය. රතනයයක020258546

 8789 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය) - උඩපළයත

I  පනතයඑම.ජ.එම.එල. පයදසළන033466547

 8789 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය)-උඩපළයත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

III  පනතයආර.ජ.ආර.එන. රයජපකෂ048009548

 8789 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III  පනතයඊ.එම.ප.ඒ. බණඩයර055485549

 8789 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑසස.එම.ආර.දක. දහළරත014882550

 8791 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III  පනතයදක.ඒ.ඩ.ඒ. අතදකදරල034031551

 8791 

අනපයපතකයය මහනවර ආගමන හය 

වගමන පයදදශය කයරයයලදය ඒ.ස. 

රතනයයක දව.(024738)

 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ - මහනවර

III  පනතයඑම.එම.දක. දක. මහලකෂ055172552

 8791 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - අකරණ දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයබ.ආර. ජනයදර021131553

 8792 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පයනදර

I  පනතයආර.ප. දපකය021456554

 8792 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඑච.එම. දරදහණ 

දසයනයයක

023527555

 8792 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පයනදර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයප. තනතරදග033671556

 8792 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - දකනළඹ 01

III  පනතයආර.එම.එච.එච. රතනයයක054246557

 8792 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කණගලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑසස.ප.එම.ට.ඩ.ඩ. 

බටවනතඩයව

002100558

 8798 

සසථයන මයරව 2017.03.15 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කණගලල

I  පනතයඒ.බ.දක. මහණදක015376559

 8798 

සසථයන මයරව 2017.03.15 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කණගලල

කණ/කණගලල මහය වදදයලය - 

කණගලල

II  පනතයආර.ඩ. වදජවරධන032179560

 8798 

සසථයන මයරව 2017.03.15 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කණගලල

III  පනතයඑම.ප.ප. මණමත055909561

 8798 

සසථයන මයරව 2017.03.15 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

කණ/කණගලල මහය 

වදදයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

III  පනතයඩබ.එම.එන.දක. 

වදජසනදර

062939562

 8798 

සසථයන මයරව 2017.03.15 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයචචයදව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.එසස. ආටගල024628563

 8800 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තරපපදන

I  පනතයඑල.ඩබ.දක. වරණ පයතගය031783564

 8800 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තරපපදන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

III  පනතයඑසස.ප.එම.ප. ශ සභයන044468565

 8800 

 දවනසක දනනමහත

වරයය හය නයවක 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයට.ඩබ. වගආරචච027641566

 8802 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයදජ.එම.ජ. ජයසනදර035267567

 8802 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වරයය හය නයවක අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයඩ.එච. අකමමණ054183568

 8802 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- රතනපර

II  පනතයඩබ.එම.ඩ.අය. කමයර006317569

 8804 

සසථයන මයරව 2017.04.14 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-රතනපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඒ.එම.එච. අතතනයයක019553570

 8804 

සසථයන මයරව 2017.04.14 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - රතනපර

III  පනතයදක.ප.ආර.ආර. දසදමරතන056204571

 8804 

සසථයන මයරව 2017.04.14 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලගසසවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉපදලදගම

II  පනතයදක.එම.දක. කතගයරය 

මහණදක

017422572

 8806 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉපදලදගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑසස.එච. දමනදහනමඩ රමසස025949573

 8806 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලගසසවහව

III  පනතයඩ.එම.එම. නදරදෂණ056948574

 8806 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහනතදල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයදක.එම.එන. බනදලතය002076575

 8813 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහනතදල

III  පනතයව.ඒ.එච. නදෂයන056942576

 8813 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.එසස.ව. දක. මණසතහ013989577

 8829 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඩබ.ජ.ට.  දඩවඩ057060578

 8829 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයට.එම.එන. ගණතලක024944579

 8837 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඩබ.ප.අය. වරණසරය027210580

 8837 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

I  පනතයදජ.දක.එසස.ස. ඉනදයන023658581

 8838 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

II  පනතයබ.එච.ඩ. අමරදසළකර041507582

 8838 

 දවනසක දනනමහත

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස. මතගලකය049328583

 8838 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.බ. වදජසතහ017282584

 8841 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය)-මහරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

I  පනතයඒ.අය. වතයන029308585

 8841 

 දවනසක දනනමහත

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය) - මහරගම

II  පනතයඑල.බ.ට. සදරශන031169586

 8841 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.අය. ශදයමල053063587

 8841 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.අය. සසවරණමය057270588

 8841 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරණ

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඩ.එම.එසස.දක. අදබරතන010669589

 8845 

අනපයපතකයය මහනවර දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනත පය දදශය 

කයරයයලදය එම.එම.දක.දක. 

මහලකෂ දව.055172

 

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරණ

I  පනතයඒ.ස. රතනයයක024738590

 8845 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ - මහනවර දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවරගල

I  පනතයඑන.එල.ඩ.එන. සමරතතග021899591

 8849 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවරගල

දමදටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයදක. රදමෂස047921592

 8849 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 03) 

- මහනවර

I  පනතයඊ.එසස.එන. සමරසතහ023262593

 8852 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 03)

-මහනවර

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඩ.ආර. ලයන දගනඩ031544594

 8852 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමපකයර දසළවක දකනමෂන 

සභයව - දකනළඹ 03

I  පනතයදජ.ප. කමන004299595

 8854 

 දවනසක දනනමහත

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.දක.ස. මලකයනත019514596

 8854 

 දවනසක දනනමහත

සමපකයර දසළවක දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 03

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගනඩ

III  පනතයඑන. උඩවයවලදග029334597

 8854 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 2) - 

දකනළඹ 02

III  පනතයඑල.ජ.ට.ඩ. අමරදසළකර007026598

 8856 

නව දසළවය සසථයනය පවයහන හය සවල 

ගවනදසළවය අමයතදයතශය - දකනළඹ 

10 දලස සතදශදධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 2)

-දකනළඹ 02

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.එසස. දපදරරය017985599

 8856 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ඩබ.ජ.ජ.ඒ. උපල 

ශයනත දව. 016236

වරතමයන දසළවය සසථයනය කමකර 

වනශසචය අධකයර අතක 02/අතදරක 

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතදයතශය - දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.එම. එදරසතහ002227600

 8858 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහදමයගම

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.එම.එසස.එම. 

දපනහහටදපනල

021214601

 8858 

 දවනසක දනනමහත

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහදමයගම

II  පනතයට.ආර.ට.ප.ආර.ජ. මහණදක031014602

 8858 

 දවනසක දනනමහත

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයදක.ඩ.එසස.එල. සරවරධන013271603

 8864 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මහතවරණ දකනමෂන සභයව - 

රයජගරය

I  පනතයඒ. පෂසපයකයනත021260604

 8864 

 දවනසක දනනමහත

මහතවරණ දකනමෂන 

සභයව-රයජගරය

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයදජ. සතගරන031025605

 8864 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

III  පනතයඒ.ඩබ.එම. වරසස054432606

 8864 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයඑල.ඩ.එසස. මදනදර056253607

 8864 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

I  පනතයප.ඩ. ගණසතහ018550608

 8870 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

I  පනතයඑසස. ගතය සදරදජන031383609

 8870 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයට.එන.බ. මඩකනද022496610

 8874 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක දභසතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑල.දක. නදරදෂන024859611

 8874 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ජයතක දභසතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඒ.ආර.එම.ඩ.ස. අදබසතහ063268612

 8874 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහණකහනන

I  පනතයඑච.එල. චනදයන007692613

 8875 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහණකහනන

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑසස. සදදක031000614

 8875 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑන.ප. රයමනයයක007213615

 8878 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජද දසළවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑම.ඒ.එම. නසවසස021247616

 8878 

 දවනසක දනනමහත

රයජද දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

I  පනතයඑන.එම. උදබදසළකර022220617

 8878 

 දවනසක දනනමහත

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම. ලයනපතරණ045891618

 8878 

 දවනසක දනනමහත

Page 124 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

සමයජ දසළවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයවය.එච. රණසතහ059440619

 8878 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයආර.ඩබ.එන. ඩයසස004768620

 8880 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ආර. මහණදක010680621

 8880 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

III  පනතයඒච.ඒ.ට.එන. පයදරශන030330622

 8880 

 දවනසක දනනමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඩ.එම. දමනදහනටට043328623

 8880 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 02

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

III  පනතයඒ.බ.ස.දක. වරසතහ010829624

 8883 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතදව එම.ප.එන.එම. 

වකමසතහ දව. 031926

 

පයදදශය වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-හරයයල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.එම.ඩ.බ.බ. මයපය022259625

 8883 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය - හරයයල

I  පනතයප.එච.ස.ය. කමයර025581626

 8883 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 02

I  පනතයඑච.ඩ.එන. දයයනනද029959627

 8883 

නව දසළවය සසථයනය මනසසබල හය 

රකරකෂය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය ඩබ.එම.ස. 

පනයනද දව.028332

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

II  පනතයදජ.දක.එසස. අයනතකය001947628

 8889 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.එම. ජයසර007609629

 8889 

 දවනසක දනනමහත

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයබ.ප.එල. දලරකෂ056852630

 8889 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයබ.ව.එච.ප. දබනරගම003614631

 8893 

 දවනසක දනනමහත

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.එසස.ඒ.එසස. සතගපපල025071632

 8893 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

III  පනතයය.ප.ඩ.එල. මලවතත053675633

 8893 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයආර.ඒ.ඒ. පභයත032931634

 8894 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයජ.ඒ. කරණයසල045113635

 8894 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඅය.ප. රබසතහ007218636

 8898 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එම.ස. පනයනද028332637

 8898 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මනසසබල හය රකරකෂය 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ප.එන.එම. වකමසතහ031926638

 8898 

නව දසළවය සසථයනය ශ ලතකය ගවන 

හමදය මලසසථයනය - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය හරයයල 

පයදදශය වයරමයරග 

ඉතජවනාසර කයරයයලදය 

එම.එම.ඩ.ඩ.බ. මයපය 

දව.022259
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ස.එල. සතහබයහ046035639

 8898 

 දවනසක දනනමහත

මනසසබල හය රකරකෂය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයට.ඒ.ආර.දක. තලකරතන065402640

 8898 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතදව එච.ඩ.එන. 

දයයනනද දව.029959

 

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.එසස. ආසලදග029764641

 8899 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

දකනළඹ 11

I  පනතයඅය.ඩ.ඩ. ඉහලගම050061642

 8899 

නව දසළවය සසථයනය සමථ මණඩල 

දකනමෂන සභයව - බතතරමලල දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය  පරවයස හය 

ළමයරකෂක දසළවය 

දදපයරතදමනතදව 

දක.ඩ.දජ.එසස. ගණවරධන 

දව.011502

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 11

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයදක.අය.එන. අදබසතහ055085643

 8899 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.එම.දක.ඒ. මණසතහ020658644

 8901 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

I  පනතයජ.ඒ. ශයනත036227645

 8901 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ඒ.එසස. රණසතහ045987646

 8901 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනවනදගනඩ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඒ.ස. වකමසතහ017725647

 8911 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02

I  පනතයප.ජ.එසස. දහළමචනද021454648

 8911 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑම. එම. දපදරරය025799649

 8911 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනවනදගනඩ

II  පනතයඩ.ප.එල.ඩ. ජයතලක026217650

 8911 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඑන.එම. දබදපයගමදග003848651

 8913 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑම.ජ.එන. පයතගන012342652

 8913 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඕ.ඩබ. ගමදහළවය007429653

 8915 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනදලනනනයව

III  පනතයඒ.ඩ.දක. සමන019804654

 8915 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.ආර.එන. සභයෂණ 

මහණදක

027462655

 8915 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ජ.ඩ. දසළනයරතන021907656

 8918 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය - දකනළඹ 12

II  පනතයආර.එසස. දසයනයයක025535657

 8918 

සසථයන මයර අවලතග දව

මදල අමයතදයතශය-දකනළඹ 01 ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයදක.ස. ලණගම003999658

 8933 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඑසස.ආර. ජයලත024432659

 8933 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

I  පනතයඩබ.ජ.එසස. රමදලතය039577660

 8933 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඩබ.ඒ.ආර.ආර. ජයදකනඩ048443661

 8933 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයට.එච.එන. දපදරරය052233662

 8933 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයආර.එම.එසස. ශදයමල035761663

 8939 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය මදල 

අමයතදයතශදය ඩ.ඒ.එම.ඩ. 

චයනදන දව.005428
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතදයතශය-දකනළඹ 01 දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඒ.එල.දක. පයතකය046186664

 8939 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයදජ.ඩබ. හරසසචනද013971665

 8940 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑච.ඒ.එම. පදමණ019725666

 8940 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ 

දදපය.දව.අනපයපතකයය ජය-ඇල  

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ට.එසස.ඒ. පනයනද දව.036526

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඑල.බ. බනදල022476667

 8940 

නව දසළවය සසථයනය ආරකෂක  

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඑන. අතදකදරල005695668

 8941 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඑසස.එසස. අනදයහහනනහද024891669

 8941 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

I  පනතයදජ.ඩබ. ඔසයකය040359670

 8941 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III  පනතයඑන.දක.ඩ. නරයධකය041772671

 8941 

 දවනසක දනනමහත

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඑච.ඩ.ඩ. මදනදරතජන011820672

 8948 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

එච.ඒ.ආර.එසස.දක. ජයදසළකර දව. 

026885

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.ඒ.එල. මතජල034611673

 8948 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඑච.ට.එන.ප. වරසතහ010314674

 8952 

 දවනසක දනනමහත

මදල අමයතදයතශය-දකනළඹ 01 කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඑසස.ඩ.දජ. සමරවර029736675

 8952 

 දවනසක දනනමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඕපනයයක

III  පනතයබ.එම.එන.එසස. ගණරතන035211676

 8952 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑසස.එම.එම.එච. සජන065963677

 8952 

 දවනසක දනනමහත

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයආර.එම.එසස. ශයනත015499678

 8955 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඑච.ඒ.ප. නලෂයය049701679

 8955 

 දවනසක දනනමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

III  පනතයස.එල. කරවටආරචච061343680

 8955 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පවයහන හය සවල ගවනදසළවය 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.ජ.ජ.ඒ. උපල ශයනත016236681

 8960 

නව දසළවය සසථයනය කමකර වනශස චය 

සභයව(අතක 2) - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය පවයහන හය 

සවල ගවනදසළවය 

අමයතදයතශදය දජ. පයරතන 

දව. 065824

පවයහන හය සවල ගවනදසළවය 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයදජ. පයරතන065824682

 8960 

නව දසළවය සසථයනය මදල 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 01 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

නව දසළවය සසථයනය මදල 

අමයතදයතශය දලස 

සතදශදධනය 

කරම.අනපයපතකයය ආගමන 

හය වගමන 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගනඩ

I  පනතයඑසස. සදනතය030928683

 8961 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයව.දක.එම. රතනයයක036450684

 8961 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයආර.ව.බ.ඒ.දක. පරසස010672685

 8963 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ.ට.ඩ. ද සලවය024933686

 8963 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහරගම

III  පනතයප.එසස.ය. තලකරතන053808687

 8963 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.දජ. වලතර019383688

 8966 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඑච.ආර.දක. දහළවදග030806689

 8966 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඅය.ඩ.ඒ. නලෂ032833690

 8973 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

I  පනතයබ.ව.ඒ.එසස. වජයනත047388691

 8973 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයආර.ඒ.ස.එසස. බණඩයර027887692

 8992 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන

 

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඑම.එසස. ආනනද054488693

 8992 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඑල.ආර. වතයරණ013255694

 8997 

 දවනසක දනනමහත

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

III  පනතයප.ඒ.එන.දජ. වදජවරධන016033695

 8997 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

රබර සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 02

I  පනතයඩබ.එෆස.දක. වදජතතග017317696

 8997 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයජ.දක.ස.දක. පයදරශන020732697

 8997 

 දවනසක දනනමහත

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.ජ.ස.එම. ගණවරධන035535698

 8997 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයදක.එසස. දපදරරය019529699

 8998 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ඩබ.එසස.ඩබ. 

පනයනද දව. 025171

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඒ.ප. වරදසළකර022526700

 8998 

නව දසළවය සසථයනය ධවර හය ජලජ 

සමපත දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 

10 දලස සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ධවර හය ජලජ 

සමපත දදපයරතදමනතදව 

එසස.එන. පයයනනදන දව. 

017429

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඩබ.ඩ. ඉදනදකය රතජන029176701

 8999 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.එම.ට. වරදකදන029204702

 8999 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන.

 

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඑසස.ඒ.ස.ඩ. සබසතහ001896703

 9000 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.එම.ඊ.එල. ජයවරධන022311704

 9000 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන.

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

I  පනතයඩබ.ස.එසස. පරසස002581705

 9009 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක වදහල-ගමපහ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනමදප

II  පනතයඩබ.දක.ආර. සමනකමයර007614706

 9009 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහළණය

කයරමක වදහල - ගමපහII  පනතයඑම.එම.එන. සසවරණලතය015373707

 9009 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

I  පනතයඩබ.ඒ. ශයයලතය දපදරරය023436708

 9009 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහළණය

II  පනතයප.ජ.ඒ. පයසල027297709

 9009 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනමදප

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඩ.ඩ.ඒ.එසස ජයරතන034770710

 9009 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආයරදවද ශකෂණ දරදහල - 

දකනළඹ 08

II  පනතයදජ.ඒ. හලඩය009629711

 9012 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක සතඛදයදලඛන 

අතශය-රතනපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයප.ප.ස. කයරයවසම024476712

 9012 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද ශකෂණ 

දරදහල-දකනළඹ 08

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයජ.ජ.ය.දක. වදජරතන058058713

 9012 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඒ.ජ.එසස. නශයනත003103714

 9013 

අනපයපතකයය බනධනයගයර 

පතසතසසකරණ, පනරතථයපන නහවත 

පදතච කරම හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශදය ප.ඩ.එසස. පයදරශන 

දව. 012379

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

සමයජ සවබලගහනවම හය 

සභසයධන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඊ.එම. නශයමකය003796715

 9013 

නව දසළවය සසථයනය බනධනයගයර 

පතසතසසකරණ, පනරතථයපන, නහවත 

පදතචකරම හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඒ.දක.ප. දරදහන014228716

 9014 

සසථයන මයර අවලතග දව

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඑසස.එන. පයයනනදන017429717

 9014 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව ඩබ.ඒ.ප. 

වරදසළකර දව. 022526

 

තකදසළර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.එන. ධමමකය005959718

 9018 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයදක.ඩ.එන.ජ. කමයර034719719

 9018 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ.ජ.ප. පයතසසස036381720

 9018 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

I  පනතයඊ.ඒ.අය.එසස. එදරසරය022038721

 9020 

 දවනසක දනනමහත

මහතවරණ දකනමෂන 

සභයව-රයජගරය

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඑම.බ.ඒ. පරසස031882722

 9020 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මහතවරණ දකනමෂන සභයව - 

රයජගරය

III  පනතයඑච.බ.එම.ට.ඩ බණඩයර059679723

 9020 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයප.එම.එච. ගණදසළකර008476724

 9023 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

I  පනතයඩබ.ඒ.ඩබ. වරණකලසරය020506725

 9023 

 දවනසක දනනමහත

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඑසස.ඩ.එම. සමරවකම063009726

 9023 

 දවනසක දනනමහත

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.දක. සමරරතන024820727

 9024 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑන.එසස. දගනසට027531728

 9024 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයය.ඩ.එසස.දක. අදබරතන010487729

 9026 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 01

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයජ.ආර.දක. ද සලවය053418730

 9026 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඒ.ජ.එන.ආර. ආනනදන024854731

 9027 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඑෆස.ඒ. ලහරන057371732

 9027 

 දවනසක දනනමහත

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයට.ට.ඩ. බණඩයර022330733

 9028 

අනපයපතකයය කයරමක අධදයපන හය 

පහණ කරදම දදපයරතදමනතදව 

එච.එම.ඩ. දරණකය දව.035239
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

අභදනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

I  පනතයබ.ආර.ව. දපදරරය024251734

 9028 

නව දසළවය සසථයනය කයරමක 

අධදයපන හය පහණ කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඑන.ඩ. වදජගණවරධන053161735

 9028 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඩ. වකමආරචච020008736

 9029 

නව දසළවය සසථයනය ධවර හය ජලජ 

සමපත සතවරධන අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 10 දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඊ.ඩබ.ඩ.එන. වරතතග058754737

 9029 

අනපයපතකයය ධවර අමයතදයතශදය 

ඒ.ඒ.ඩ.එම. මහරයණ දව. 011097

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඩ.ප.එසස.එන. පරසස034883738

 9032 

 දවනසක දනනමහත

Page 148 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඑසස.ඒ.අය. පයදරශණ046137739

 9032 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර  

කයරයයලය-දකනළඹ 05

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයඒ.එච.එම. රමබණඩය014638740

 9049 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දසසතක මනනදදදර  කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.ඩ. අදයෂය018527741

 9049 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරවට

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.එම.අය.දක. මයරපන013102742

 9050 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරවට

III  පනතය දක.ජ. දක.එන. ධරමදයස056849743

 9050 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදලදතනට

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.ජ.එසස.දක. ගණවරධන010555744

 9056 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදලදතනට

III  පනතයඊ.ජ.ඒ.එන. කරණයරතන054156745

 9056 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයජ.ජ.එසස.ට. දපළමරතන015634746

 9057 

නව දසළවය සසථයනය අධකරණ 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 12 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

 සසථයන මයරව 2017.04.16 

දන සට කයයතමක දව.

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01III  පනතයය.ඒ.ට. දපළමකමයර056953747

 9057 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දකනළඹ පය 

දදශය දලකම කයරයයලදය 

ඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ දව.

(010276)         සසථයන මයරව 

2017.04.16 දන සට 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑච.එම.දක. රණසතහ015072748

 9059 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-මහනවර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.ප. ඉනදයන ජයලතය016717749

 9059 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කණගලල

I  පනතයඊ.ජ.එච. චනදනයයක014589750

 9060 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කණගලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයබ.ප.දක. බණඩයර022698751

 9060 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

III  පනතයදක.ජ.ඒ.ඩ. කමයර055846752

 9060 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.ඩ. පයතගන002246753

 9066 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම. රයමචනදන006671754

 9066 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප.ඒ.ස.දක. දපදරරය032123755

 9066 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කකෂකරම අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එසස. වමලසදරනද054400756

 9066 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයය.බ.ඩ. මලකයනත030121757

 9067 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

III  පනතයප.ආර.එම.එම.ඒ. කමයර055995758

 9067 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.එම.ඩ.ප. වරවනන007589759

 9068 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ වදදයලය-බදලල දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයආර.ව.එන.එසස. වදජරතන016108760

 9068 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඑල.බ.දජ.ප.ස. තෂයර032715761

 9068 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.එම.එසස.දක. දසයනයයක033140762

 9068 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක සතඛදයදලඛන 

කයරයයලය-බදලල

තයකෂණ වදදයලය - බදලලII  පනතයඊ.එම.ඒ.අය. එදරසතහ033802763

 9068 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඩ.එම.ඒ. පෂසපකමයර007623764

 9070 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ගවන හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 02

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑසස.ස. වදජදසළකර044600765

 9070 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව ඩබ.ඒ.ඩ. 

ධනතජන දව.057032

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- දකනළඹ 02

III  පනතයඑන.ඒ.ට.ආර. නශසශතක056091766

 9070 

නව දසළවය සසථයනය ශ ලතකය 

මනනදදදර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05 දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.

අනපයපතකයය ශ ලතකය 

මනනදදදර 

දදපයරතදමනතදව 

එච.එම.ආර.එසස. දමයනත 

දව.055386.

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය)-නවරගමපලයත 

-නහදගනහර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඑසස.ඒ.එම. වකමතලක026316767

 9072 

සසථයන මයරව 2017.04.18 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.ඒ.දජ.ඒ. වජයවරධන029231768

 9072 

සසථයන මයරව 2017.04.18 දන දකවය 

කල දමන ලහදබදා.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය) - නවරගමපලයත 

-නහදගනහර

III  පනතයඩ.එම.ස. දක. දසනයයක056912769

 9072 

සසථයන මයරව 2017.04.18 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලකයමම 

නහදගනහර(දකදපයය)

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයප. ආනනදසර032107770

 9076 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලකයමම නහදගනහර(දකදපයය)

III  පනතයදජ. සවදපම056108771

 9076 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-අනරයධපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයස.ආර.එම.ඒ.එසස. වකමසතහ017201772

 9077 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයඑසස.ඩබ.දක.එසස. වරසරය054072773

 9077 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.ය.අය. දපදර රය054110774

 9077 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

II  පනතයඩ.ජ.එම. කරණයරතන022553775

 9079 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටයන

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑසස.එසස.ඒ.ස.ඩ. සලවය031021776

 9079 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

III  පනතයඒ.එම.ජ.ට. අතයවද054214777

 9079 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඒ.ඩ.ය. කතසර010259778

 9085 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතය දක.ඩ.ප. චලයතගන011410779

 9085 

 දවනසක දනනමහත

මහතවරණ දකනමෂන 

සභයව-රයජගරය

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයබ.එන. ශදරදමණ016608780

 9085 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මහතවරණ දකනමෂන සභයව - 

රයජගරය

II  පනතයජ.ඩබ. රතනසර020428781

 9085 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

II  පනතයදක.එම.ට. ගයයන002022782

 9087 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතය දජ.ඒ.ඩ.ජ.එල. ජයසරය007398783

 9087 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයජ.ට. කමයනයයක025432784

 9087 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.දක. රසකය නද029452785

 9087 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑච.ඒ.ස. දමයනත016084786

 9088 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01III  පනතයආර.ඩ.ඒ. රයජපකෂ056185787

 9088 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයවය.එම.ඒ. යයපය බණඩයර022454788

 9089 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඩ.එම.ඩ. දසනයයක057084789

 9089 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයදජ.එම.ස.ප. ජයලත018192790

 9090 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර වනශස චය අධකයරය(අතක 

2) - දකනළඹ 02

I  පනතයට. පෂසපකමයර023385791

 9090 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය අධකයරය(අතක 

2)-දකනළඹ 02

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඩ.ට. ලකමණ039456792

 9090 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයජ.ජ.ජ.එන. චනදතලක005231793

 9092 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතයදක.ප.ප. පයදරශන031883794

 9092 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතදයතශය - දකනළඹ 05

III  පනතයප.ප.ඩ.  දප දරරය057010795

 9092 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයචචයදව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයප. නමලරතන026259796

 9098 

 දවනසක දනනමහත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයචචයදව

III  පනතයප.ඒ.එම.ප. පතරණ055646797

 9098 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඩ.එන. වමලගණරතන055721798

 9098 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.ප.එසස. වරවරධන021034799

 9100 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

I  පනතයජ.ඩබ. ලලතය025588800

 9100 

 දවනසක දනනමහත

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑච.ඒ.දක. දහටටආරචච053384801

 9100 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අලවව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපනලගහදවල

I  පනතයආර.එම.එසස. කයතචනමයලය002338802

 9156 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

I  පනතයඑසස.ස.ආර. පයනත004003803

 9156 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණණගල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඒ.ප.ආර. දමයනත008683804

 9156 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපනලගහදවල

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණණගල

I  පනතයආර.එම.ස.එසස. රතනයයක036436805

 9156 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අලවව

II  පනතයඑන.ඒ.ස. නරසතහ051632806

 9156 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩ.එම.ඒ.එසස. දසයනයයක036463807

 9158 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය බදලල දදශය 

ආදයයම පය දදශය 

කයරයයලදය ස.ප දසළනයරතන 

දව.055571          සසථයන 

මයරව 2017.07.01 දන සට 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඩබ.එම.එච.දජ.ස.දක. 

වදජදකදන

054372808

 9158 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - බණඩයරදවල දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය බණඩයරදවල 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලදය වය.එම. 

ගණවරධන දව.  019106          

සසථයන මයරව 2017.01.01 දන 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

මධදම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑසස.ඒ.ස.දක. වරදසළන057406809

 9163 

 දවනසක දනනමහත

මධදම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකන

ළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයදක.ඩ.ස.දක. දසනයයක062352810

 9163 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසසර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.දක.එම. නහයර007820811

 9164 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පසසසර

III  පනතයආර.එම.එසස.එම. රයජපකෂ055208812

 9164 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම බටහර)

-මහරගම

ඉසපතන වදදයලය - දකනළඹ 05 - 

දකනළඹ 05

I  පනතයජ.ඒ.දක. දපළමලතය029194813

 9175 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහරගම දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය මහරගම 

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතදව 

ය.දක.අය.එල. වදජසතහ 

දව.029267
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉසපතන වදදයලය - දකනළඹ 05

-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩබ.දක.අය.ස.දක. 

වදජසතහ

049312814

 9175 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආයරදවද ශකෂණ දරදහල - 

දකනළඹ 08

II  පනතයදජ.එච.එම. ජයතලක009689815

 9179 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද ශකෂණ 

දරදහල-දකනළඹ 08

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.එසස. ද සලවය045316816

 9179 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඒ. වසනත008045817

 9184 

 දවනසක දනනමහත

මහතවරණ දකනමෂන 

සභයව-රයජගරය

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන.එච.එම. දමනඩසස043177818

 9184 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මහතවරණ දකනමෂන සභයව - 

රයජගරය

III  පනතයඩබලය.ඩ.ඩ. සඳමයල053439819

 9184 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයබ.එච.ඒ.ය.ආර. ජයතලක055875820

 9184 

 දවනසක දනනමහත

පහලණට වවරසස හඳනයගහනදම 

මධදසසථයනය-දහදමයගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑන.එන. ගණවරධන011693821

 9185 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.දක. පලහවඩන032127822

 9185 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකනළඹ 10

පහලණට වවරසස හඳනයගහනදම 

මධදසසථයනය - දහදමයගම

III  පනතයදක.ඒ.වය. යගයන049719823

 9185 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකනළඹ 10

III  පනතයඕ.ඒ.ස.ය. ඕබඩආරචච059542824

 9185 

 දවනසක දනනමහත

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.එම.ආර. මතගලකය022352825

 9187 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

ය.එන.ස. දදනෂය දව.057081

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

III  පනතයදක.ඒ.එල.ස. සනධදය056057826

 9187 

නව දසළවය සසථයනය වදලබල හය 

පනරජනනය බලශකත අමයතදයතශය 

- දකනළඹ 07 දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය පදගලයන 

ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතදව 

අය.දක.අය.ඩ. ඉදදමලදගනඩ 

දව.057604

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතනට

රජදය බජ දගනවපල - බටඅතIII  පනතයප.දක.එම. දසයනයයක034403827

 9190 

සසථයන මයර අවලතග දව

රජදය බජ දගනවපල-බටඅත මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩ.එම.එසස. සගත040796828

 9190 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය මයතර දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනත පය 

දදශය කයරයයලදය 

ස.ආර.දක. ගණරතන 

දව.056502
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතනට

III  පනතයස.ආර.දක. ගණරතන056502829

 9190 

නව දසළවය සසථයනය රජදය බජ 

දගනවපල - බටඅත දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය බටඅත රජදය 

බජ දගනවපදල ඩ.එම.එසස. 

සගත දව. 040796

බදධශයසන 

අමයතදයතශය,-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයට.අය.එසස.දක. තලකරතන034064830

 9197 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

බදධශයසන අමයතදයතශය, - 

දකනළඹ 07

III  පනතයඑම.ඩ.දක.ප. දසයනයයක038532831

 9197 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III  පනතයඑන.ජ.ට.ප. උදයතගන056777832

 9197 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

I  පනතයඒ.එම.ට. අධකයර003622833

 9200 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

II  පනතයඑන.ඩබ.දක.එසස. උදය 

කමයර

018611834

 9200 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.ඒ.එන.එසස. ගණරතන005434835

 9201 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයදක.එල. මධරකය033508836

 9201 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ.එන. කමයර056155837

 9201 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

II  පනතයදක.ඒ.ජ. සදමයල011298838

 9203 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපනදළනනනරව

II  පනතයබ.එසස.එසස. වජරජත025561839

 9203 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 33) 

- මහරගම

II  පනතයඑන.ප. කනදඋඩ දහළවය001803840

 9208 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම බටහර)

-මහරගම

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑල.ඒ.ඊ. දපදරරය010959841

 9208 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 33)

-මහරගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයස.ය. කරණයසතහ027364842

 9208 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයඑච.එම.එසස. පසනත031171843

 9208 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

II  පනතයඑච.ඩ.ප. ජයතලක035271844

 9210 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

II  පනතයඑල.ජ. පසනතකය035767845

 9210 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයආර.එසස. චනදකයනත056843846

 9210 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයබ.එසස.ස අමරපයල027695847

 9214 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයආර.ස. වරසතහ041065848

 9214 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑසස.එම.ස. බණඩයර034844849

 9216 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හහටන

III  පනතයආර.ප.ඊ.අය. අලගලල056154850

 9216 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක දලකම 

කයරයයලය - නවරඑළය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හහටන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

III  පනතයදජ.එම.එසස.ඩ.ප. ජයවරධන063314851

 9216 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය හහටන 

දපනලසස අධකයර කයරයයලදය 

එච.එම.එසස.දක.බ. දහළරත 

දව.022675

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තලයව

I  පනතයප. වමලයවත020853852

 9218 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයඩ.ඒ.ආර. ධරමරතන025894853

 9218 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තලයව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

III  පනතයආර.ජ.එම.එසස. රතනසතහ032326854

 9218 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

වනජව සතරකෂණ කලයප 

කයරයයලය - දපනදළනනනරව

I  පනතයය.ජ.එල. බදධක022166855

 9220 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ කලයප 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තමනකඩව

I  පනතයඑන.ආර. රතනයයක029743856

 9220 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එල. වදජසතහ032180857

 9222 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඅය.ජ.බ.එල. ඉඩමපටය057593858

 9222 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉපදලදගම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයආර.ආර.එසස.බ. රයජකරණය020793859

 9223 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉපදලදගම

II  පනතයඊ.එම.ආර.බ. ඒකනයයක021999860

 9223 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධදම නවරගම පළයත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

III  පනතයඊ.ප.එල. එදරවර002400861

 9224 

 දවනසක දනනමහත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධදම නවරගම පළයත

III  පනතයප.එන.ප. දහළරත055730862

 9224 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මධදම නවරගම පළයත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයඊ.බ.දජ. බනදල003568863

 9225 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මධදම නවරගම පළයත

III  පනතයඑච.ඩ.එල. දහටටආරචච043197864

 9225 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඩබ.එම.ඒ. චනදමයලය034902865

 9230 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

I  පනතයඑච.ඩ.ස.ඩ. ජයවකම036301866

 9230 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයආර.එම.එසස.ස.ප. රතනයයක048187867

 9231 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයවය.ඩ.එසස. සඳමයල054096868

 9231 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඊ.ජ.එසස. පයතගකය041277869

 9232 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයදක.ඩ.ස.ප. බණඩයර056588870

 9232 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයආර.එම.ඩ. රතනයයක014391871

 9233 

 දවනසක දනනමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයජ.ආර. කරණයරතන036006872

 9233 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑච.ඩ.එල.ඒ. පනයනද017067873

 9234 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව එම.ජ. අයරයතගන 

දව.033800

සසථයන මයරව 2017.07.01 දන සට 

කයයතමක දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයජ.එසස.ය. සලවය033771874

 9234 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

පයදදශය කයරයයලය-දහදමයගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඒ.එච.දජ. ලකෂසම005675875

 9235 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

කයරමක වදහල - දහදමයගමI  පනතයඒ.එම.ඩ.ඩ. මලලකය024300876

 9235 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑල.එම.එන. සතජවන024857877

 9235 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

II  පනතයට.එම.ඒ.ට. දතනනදකදන034278878

 9235 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-දහදමයගම ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

පයදදශය කයරයයලය - දහදමයගම

I  පනතයඑන.ය.එම. දපදරරය036482879

 9235 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

II  පනතයජ.එල. කතසර023989880

 9236 

 දවනසක දනනමහත

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඩ.ව.දක. සරවරධන062444881

 9236 

 දවනසක දනනමහත

පධයන දගනඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය(කලයප 5)-මහනවර

තකදසළර කයරයයලය - මහනවරIII  පනතයඒ.ට. වදජනයයක004464882

 9237 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයඑච.එම.එන.එසස. දහළරත021185883

 9237 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තකදසළර කයරයයලය-මහනවර වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයඑම.වය.එෆස. රයයනය022293884

 9237 

 දවනසක දනනමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

පධයන දගනඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය(කලයප 5) - මහනවර

II  පනතයඒ.එම. ෆවම044813885

 9237 

 දවනසක දනනමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛද 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයඑච.එම.එසස.ආර. වකමසතහ056669886

 9237 

 දවනසක දනනමහත

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.ආර.එසස. පයදසළකර040909887

 9238 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.ජ.එන.ආර. කමයර053239888

 9238 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයදක.එම.ජ.එන. 

කරණයරතන

055516889

 9238 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඩ.එසස.දක. අදබගණරතන056064890

 9238 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 10)

-හහටන

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

හහටන

I  පනතයදක. දරදහණ022753891

 9239 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-හහටන කමකර වනශස චය සභයව(අතක 10) 

- හහටන

I  පනතයය.එම.දක. පයනත කමයර025592892

 9239 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-හහටන දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඑච.එම.එසස.දක.බ. දහළරත022675893

 9240 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - හහටන දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

හහටන

II  පනතයදක. පසනන045363894

 9240 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය නවරඑළය 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනත පය දදශය 

කයරයයලදය ආර.ප.ඊ.අය. 

අලගලල දව. 056154

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව - දහදමයගම

II  පනතයජ.ට. පයරතන005051895

 9241 

අනපයපතකයය මහරගම බටහර 

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනත 

පයදදහය කයරයයලදය ජ.ඒ.දක. 

දපළමලතය දව. 029194

 

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයය.දක.අය.එල. වදජසතහ029267896

 9241 

නව දසළවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය (මහරගම 

බටහර) - මහරගම දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මහරගම

III  පනතයඩ.එම.ය.එසස. දපළමරතන056955897

 9241 

නව දසළවය සසථයනය සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල 

දලස සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතදව එන.එච. 

මදනදජය දව.023107           

සසථයන මයරව 2017.07.01 දන 

සට කයයතමක දව.

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-දහදමයගම

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

III  පනතයඩ.ඩ. ගමදග057552898

 9241 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

අනලය බයලකය වදදයලය - 

නදගදගනඩ

II  පනතයඑච.එසස. දහටටආරචච002470899

 9242 

 දවනසක දනනමහත

අනලය බයලකය 

වදදයලය-නදගදගනඩ

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

I  පනතයඑච.ඩ.ඩබ.ඩ. ඉනදයන008874900

 9242 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදපනල

කමකර කයරයයලය - දමනරවකII  පනතයඑම.ඒ. රතජත013536901

 9242 

 දවනසක දනනමහත

කමකර කයරයයලය-දමනරවක මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයප.එසස. දහනයයක021760902

 9242 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනටදපනල

III  පනතයට.ඩ.දක.ඒ. තලකසර037468903

 9242 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනතමදල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයඒ.දක.ට.ප. ද සලවය018064904

 9243 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

III  පනතයදක.එම.ඒ.එම. දක. 

කරතසතහ

055991905

 9243 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනතමදල

III  පනතයඑම.ජ.එසස.එසස. 

දසදනවරතන

062251906

 9243 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයජ.එන.දක. දපදරරය027787907

 9250 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

අධදයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑම.ජ. අයරයතගන033800908

 9250 

නව දසළවය සසථයනය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතදව 

එල.ඩ.එල.ඒ. පනයනද 

දව.017067   සසථයන මයරව 
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයවය.එම. ගණවරධන019106909

 9251 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය බදලල දදශය 

ආදයයම පය දදශය 

කයරයයලදය 

ඩබ.එම.එච.දජ.ස.දක. 

වදජදකදන දව.054372       

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරදවල

III  පනතයස.ප. දසළනයරතන055571910

 9251 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - බදලල දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය බදලල දසසතක 

කමකර කයරයයලදය 

ඩ.එම.ඒ.එසස. දසයනයයක දව. 

036463          සසථයන මයරව 

2017.07.01 දන සට 

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑසස. සරයකමයරන022017911

 9252 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

පයදදශය  දලකම කයරයයලය - 

කදරයනගර

III  පනතයඒ. රජව056102912

 9252 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයආර.එසස.ස. අලවසස005711913

 9255 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

III  පනතයඒ.එන.එච. පනයනද057193914

 9255 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඒ.එන. අමරසතහ008863915

 9258 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයප.දක.එල. ගරදග058413916

 9258 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මගමව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඒ.බ.එසස.ආර. පනයනද023541917

 9259 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මගමව

III  පනතය දජ.ඒ.එසස.එල. ජයසතහ055842918

 9259 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජද දනනවන සතවධයන පළබඳ 

ජයතක දලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයදජ.ඒ.අය. පරසස024799919

 9260 

සසථයන මයරව 2017.04.17 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රයජද දනනවන සතවධයන පළබඳ 

ජයතක දලකම කයරයයලය - 

බතතරමලල

III  පනතයප.ඒ.ස.දක. තලකරතන057558920

 9260 

සසථයන මයරව 2017.04.17 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයදක.ස.ය. අමරවතශ023111921

 9264 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයඩබ.ඒ.එම.ස.එන. ආදපතත054211922

 9264 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III  පනතයඩ.එම.ආර.දක. දසයනයයක059353923

 9264 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.ජ.බ.එල. ගමදග011667924

 9265 

 දවනසක දනනමහත

දකනළඹ බසසනයහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-දකනළඹ 05

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑම.ට.එසස.එසස. තලකරතන044147925

 9265 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දකනළඹ බසසනයහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය - දකනළඹ 05

III  පනතයඒ.එන.බ. අතපතත056053926

 9265 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඩ.ස.ඒ.ඩ.දක. දලරකෂ004779927

 9266 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයදක.ට. චනදදසළකර007604928

 9266 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

III  පනතයබ.ජ.එච.එම. පයදරශන054128929

 9266 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහනරණ

I  පනතයඑම.ස.ප. රණසතහ016552930

 9267 

සසථයන මයරන 2017.04.08 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහනරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයප.ඩබ. කරපප ආරචච023068931

 9267 

සසථයන මයරන 2017.04.08 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයදකක

I  පනතයඒ.එච. සරමයනන028695932

 9267 

සසථයන මයරන 2017.04.08 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑල.එන.ඒ. ලයනදග056266933

 9267 

සසථයන මයරන 2017.04.08 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.ඩ. රපසතහ061183934

 9267 

සසථයන මයරන 2017.04.08 දන දකවය 

කල දමන ලහදබ.

 

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයට.ජ.එසස. දලහයන001902935

 9268 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක පතපතත හය ආරථක 

කටයත අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

II  පනතයට.ප.ප. අමරතතග029851936

 9268 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ජයතක පතපතත හය ආරථක 

කටයත අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.ඒ.ඩ. ධනතජන057032937

 9268 

නව දසළවය සසථයනය ශ ලතකය ගවන 

හමදය මලසසථයනය - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දමරය 

දදපයරතදමනතදව ඩ.එම.ඒ. 

පෂසපකමයර දව.007623

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයවනහලල

I  පනතයඊ.ජ.ප. බයටසස010468938

 9269 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයට.ඩබ.ජ.එම.ප. කමයර011213939

 9269 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කණගලල

I  පනතයආර.එම.අය.ආර. කමයරහයම013476940

 9269 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයදක.ඩ.ස. ධමමමතතය003923941

 9270 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-මහයතගනය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑච.එම. සතය රතජන020707942

 9270 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය - දකනළඹ 

07

III  පනතයඑම.ජ.ඩ.එන.ඒ. මධරයවල055226943

 9270 

නව දසළවය සසථයනය ජයතක 

සහජවනය, සතවයද හය රයජද භයෂය 

අමයතදයතශය - රයජගරය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය සරයවහව 

සෆයර උදදයනදය ආර.එච. 

සතරසතහ දව. 021558
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර)

-මහරගම

නදයදජද ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය - මහයතගනය

III  පනතයඑච.එම.ජ.දක. දහළරත055277944

 9270 

නව දසළවය සසථයනය වදලබල හය 

පනරජනනය බලශකත අමයතදයතශය 

- දකනළඹ 07 දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය-දකනළඹ 

07

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

III  පනතයඩ.එන. උදදශකය061175945

 9270 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය මහරගම 

නහදගනහර දදශය ආදයයම 

පදදශය කයරයයලදය 

එච.එම.ජ.දක. දහළරත 

දව.055277

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-මයතර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.එච.දජ.ප. සනධදය 

ලලතයතගන

005226946

 9271 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයදක.ඒ.ඩ. නශයන044058947

 9271 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයආර.ස. වදයනපතරණ055631948

 9271 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයස.එන. ජයදගනඩදග003953949

 9273 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

I  පනතයඑන.ට. දවලයරතන031816950

 9273 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.ජ.අය. මධෂයන055222951

 9273 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණණගල

බජ සහතක කරදම පයදදශය 

කයරයයලය - දඹලල

II  පනතයදක.ජ.එන.ඩබ. බණඩයර011711952

 9280 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගදලදවල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණණගල

I  පනතයදක.ජ.ජ.ප.දක. සදරදජන017638953

 9280 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බජ සහතක කරදම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගදලදවල

I  පනතයආර.එම. සසවරණලතය021191954

 9280 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනඟඟ දකදරදළළ

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතදලIII  පනතයඑච.එම.ය.එන.එන.දක. 

 දහළරත

037998955

 9282 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනඟඟ දකදරදළළ

II  පනතයඒ.එම.ජ.එම. එදරසතහ043935956

 9282 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

මය/ශයනත දතදමසස වදදයලය - 

මයතදල

II  පනතයට.එම.ඩ.ව.දක. 

දතනනදකදන

005949957

 9285 

 දවනසක දනනමහත

මය/ශයනත දතදමසස 

වදදයලය-මයතදල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයඑසස.එන. මලවතතදග030070958

 9285 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තරපපදන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහකරයව

I  පනතයඑච.එම. චනදලතකය007309959

 9287 

 දවනසක දනනමහත

හරලවහව පයදදශය ඉතජදනර 

කයරයයලය-කහකරයව

යද හමදය පයදදශය සවල 

පරපයලන අධදකෂ කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඒ.ජ.එසස. පනයනද009682960

 9287 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයය.ජ.ප.ප. උඩවහලලදග017900961

 9287 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහකරයව

හරලවහව පයදදශය ඉතජදනර 

කයරයයලය - කහකරයව

I  පනතයදක.එල.ස.ආර. කරතරතන029697962

 9287 

 දවනසක දනනමහත

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තරපපදන

II  පනතයඑන.බ. රණසතහ033158963

 9287 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යද හමදය පයදදශය සවල 

පරපයලන අධදකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයඑසස.ජ.එම.දක.ආර. මධෂයන043186964

 9287 

 දවනසක දනනමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

II  පනතයඒ.ඩබ.ස.එල. 

බණඩයරනයයක

045267965

 9287 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - දඹලල

III  පනතයඑච.එම.ඩ.ප. දහළරත056343966

 9287 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඑච.ආර.එසස. රමදකයනත001823967

 9301 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහඔය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදහඅතතකණඩය

I  පනතයඩ.එම.බ. දසයනයයක005297968

 9301 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩනවර

I  පනතයඑසස.එම.එසස. සමරසතහ008915969

 9301 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඅතතකණඩය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහදදමබර

II  පනතයඑන.එම.එසස.ජ.ස.ඩ. 

නවරතන

032289970

 9301 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පදයතලයව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහඔය

II  පනතයඩබ.ඒ. පයනත046123971

 9301 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පදයතලයව

III  පනතයඑච.එම.ප.එසස. ගණදයස059595972

 9301 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

මය/වජය වදදයලය - මයතදලII  පනතයඊ.එම.ඩබ.ඒ. 

බණඩයරනයයක

008361973

 9303 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලදලදපනල

II  පනතයජ.ජ.අය.ඩ. පයදරශන026810974

 9303 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයඋල

III  පනතයඩ.එම.වය.දක. දහනයයක030152975

 9303 

 දවනසක දනනමහත

මය/වජය වදදයලය-මයතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

II  පනතයඑම.එම.එසස.ය. 

කරණයරතන

037812976

 9303 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය-පසසබයදග 

දකදරදළළ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමදපනළ

II  පනතයදජ.ඊ.ප.බ.එසස.එම.ස.දක. 

සමරතතග

001853977

 9311 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයඑසස.එන.දක. දසළරසතහ017388978

 9311 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

I  පනතයඒ.ජ. උපතසසස022125979

 9311 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමදපනළ

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

I  පනතයආර.ඒ.ඩ.ජ. සමරතතග025006980

 9311 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 01

II  පනතයඑසස.එසස.අය. සතජවන025239981

 9311 

 දවනසක දනනමහත

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය - පසසබයදග 

දකදරදළළ

II  පනතයප. සහබනද030320982

 9311 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

II  පනතයඩ.එම.එන.ය. කමයරසතහ016323983

 9328 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනවල

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයආර.එම.ඒ.ප.දක. රණසතහ020700984

 9328 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනවල

I  පනතයඑන.එසස. අදබරතන020915985

 9328 

 දවනසක දනනමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛද 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III  පනතයඑන.ඩ. අලහදකදන036031986

 9328 

 දවනසක දනනමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛද 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයආර.එම. දසදනවරතන055748987

 9328 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම වදදයලය - කණඩසයදලI  පනතයබ.ඩබ.එසස.අය.දක. බණඩයර003512988

 9330 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම වදදයලය-කණඩසයදල වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑන. වකමයරචච035179989

 9330 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමදපනළ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනළව - ගමදපනල

III  පනතයදජ.ය.දක. ජයලත026190990

 9331 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමදපනළ

III  පනතයඒ.එච.ඒ.ස.ප. අතපතත041656991

 9331 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය-දපනලදගනලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහණකහනන

I  පනතයඩ.එම.ඩබ. කමයර011341992

 9365 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහණකහනන

මහවහල ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය - දපනලදගනලල

I  පනතයඒ.එම. වදජබයහ022013993

 9365 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනළව - ගමදපනල

II  පනතයඑම.ජ.ඩ.එසස. දපදරරය011372994

 9367 

 දවනසක දනනමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඩබ.ප.දක. දපරදකනටව020092995

 9367 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩපළයත

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයට.එසස. රතනයයක020321996

 9377 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩපළයත

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.අය. දයයරතන045631997

 9377 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ - මහනවර

I  පනතයඩබ.එසස.ඒ.එන. පනයනද019983998

 9380 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදහළවයහහට

II  පනතයආර.එම. ගණරතන 

මහණදක

030073999

 9380 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය පයතදහළවයහහට 

පය දදශය දලකම 

කයරයයලදය දක.ආර.එම. 

දපනඩමහණදක දව. 032291

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදහළවයහහට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ - මහනවර

I  පනතයදක.ආර.එම. 

දපනඩමහණදක

0322911,000

 9381 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය ගඟවට 

දකදරළය පය දදශය දලකම 

කයරයයලදය ආර.එම. 

ගණරතන මහණදක දව. 

030073

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදහළවයහහට

II  පනතයඒ.එම.ඒ.දක අමරතතග0340281,001

 9381 

සසථයන මයර අවලතග දව

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනළව - ගමදපනල

I  පනතයආර. වදජසතහ0206591,002

 9384 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනළව - ගමදපනල

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III  පනතයඩ.එම.ආර.ඊ. නවරතන0452841,003

 9384 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-මහනවර

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - දපරයදදණය

I  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස.දක. 

වදජදකදන

0311541,004

 9386 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දපරයදදණය

දසය ගණම තහපහල කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයබ.ප.එසස.එම.දක. දපදරරය0573071,005

 9386 

 දවනසක දනනමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ජයතක උදභද උදදයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II  පනතයජ.ඩ. ලයලන0024591,006

 9387 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක උදභද උදදයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයදක.දක.එසස. ඉනදනයත0346881,007

 9387 

 දවනසක දනනමහත

පධයන දගනඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය(කලයප 5)-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරණ

I  පනතයඑසස.ආර. හදසළන0028821,008

 9400 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතදතනට

III  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ඩබ. අධකයර0337121,009

 9400 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතදල

III  පනතයආර.එම.ඒ.දක. රණවර0480311,010

 9400 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතදතනට

පධයන දගනඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය(කලයප 5) - මහනවර

III  පනතයඒ.එම.එල.එම. අතතනයයක0651591,011

 9400 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද කකෂකරම අධදකෂ 

(බජ) කයරයයලය-දඹලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයදක.ඒ.ජ. ජයසරය0078241,012

 9436 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

නදයදජද කකෂකරම අධදකෂ 

(බජ) කයරයයලය - දඹලල

III  පනතයඊ.එම.ප.එසස. ඒකනයයක0555491,013

 9436 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

II  පනතයඑච.ජ.ට. සරයදපළම0240261,014

 9444 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහදමයගම

I  පනතයඑච.ඩ.එසස.ප. කමයර0250291,015

 9444 

 දවනසක දනනමහත

ආචයරය ඇන.එම. දපදරරය 

ම.ම.වදදයලය-යටයනදතනට

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - අවසසසයදවලල

II  පනතයඑසස.ප.ඒ.එසස. වදජරතන0340601,016

 9444 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහදමයගම

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය - පනයදගනඩ

I  පනතයදක.ඩ.වය.එම.ප. 

කසසතරආරචච

0366601,017

 9444 

 දවනසක දනනමහත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය-පනයදගනඩ

ආචයරය ඇන.එම. දපදරරය 

ම.ම.වදදයලය - යටයනදතනට

III  පනතයඩබ.එන.ආර. දවරගල0623391,018

 9444 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑන.එසස. ජයවරධන0086301,019

 9454 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයආර.දක.දක.ඩ. රයජපකෂ0540921,020

 9454 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අලවව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපනලගහදවල

III  පනතයඩබ.ප.ආර.ස. දසයනයයක0022911,021

 9463 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කණගලල

I  පනතයඅය.ප.එසස.ඒ. වරසතහ0068551,022

 9463 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කණගලල

III  පනතයඒ.එම.එසස. අතපතත0207141,023

 9463 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපනලගහදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

II  පනතයඑම.ආර.ඩ.එච.එසස.ට. 

කමයරහයම

0254661,024

 9463 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අලවව

II  පනතයඊ.ඒ.එසස. ඒකනයයක0278231,025

 9463 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපනල

II  පනතයජ.ජ.ආර.එසස. කමයර0386301,026

 9463 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

බදධශයසන අමයතදයතශය, - 

දකනළඹ 07

III  පනතයබ.වය.බ.එසස. ආරයපයල0023021,027

 9464 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහදමයගම

II  පනතයජ.ඒ.එන. මලවල0109261,028

 9464 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහදමයගම

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය - පනයදගනඩ

I  පනතයඑම.ආර.එම. රනමහණදක0246721,029

 9464 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

III  පනතයදක.ඩ.එසස. ජයදසළන0347531,030

 9464 

 දවනසක දනනමහත

බදධශයසන 

අමයතදයතශය,-දකනළඹ 07

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කණගලල

II  පනතයඑසස.එච.ප.ප. ගණවරධන0374661,031

 9464 

 දවනසක දනනමහත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකයර 

කයරයයලය-පනයදගනඩ

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඊ.ඩ.ප.එම. ඇලවටගල0586631,032

 9464 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අරනයයක

II  පනතයඒ.ඩ.ස. අතදකදරල0035771,033

 9479 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයවනහලල

I  පනතයඩබ.ඩබ.ආර.ඩබ.එම.ට.දක. 

වරසරය

0317911,034

 9479 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අරනයයක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කණගලල

III  පනතයඑසස.ආර.ප.දක. 

දසළනයනයයක

0623191,035

 9479 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-කණගලල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කණගලල

II  පනතයඑච.එසස. මලකයනත0253481,036

 9480 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කණගලල

නදයදජද දපනලසසපත කයරයයලය - 

කණගලල

II  පනතයදක.ස.එසස. ගණසතහ0367011,037

 9480 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.එම.ප.ජ.ස.දජ. දහළරත0053171,038

 9481 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලල

III  පනතයඑච.දක.ජ.දජ. පෂසපකමයර0541091,039

 9481 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩබ.ඩබ.එම.ඊ.ජ.එසස.දක. 

වනසතහ

0040241,040

 9484 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-දඹලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලල

III  පනතයප.ඩ.ට.ස. නනදදසළන0562331,041

 9484 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයදක. චනදදමදහන0052361,042

 9485 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය කරමයනත දසළවය 

මධදසසථයනය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පසසසර

II  පනතයවය.එම. දසදමයවත0054521,043

 9485 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසසර

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයආර.එම.දජ.අය. රතනයයක0229051,044

 9485 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය කරමයනත දසළවය 

මධදසසථයනය - බදලල

II  පනතයආර.ඩ.ප.බ. නවන කමයර0387831,045

 9485 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයආර.එම.ඒ.ප. සමනකමයර0453261,046

 9485 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඩබ.එම.ඩ.එසස. වදජසතහ0543711,047

 9485 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයබ.එම.ජ.ස. බසසනයයක0533561,048

 9487 

 දවනසක දනනමහත

Page 210 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඊ.එම. සදරශන0572691,049

 9487 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑම.ආර. අෂසරකය0336011,050

 9502 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඑසස.එම.ප. පෂසපලතය0621281,051

 9502 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඩ.එම.ස.දක. දසයනයයක0060191,052

 9508 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඩබ.එච.ට. නදමෂය0659541,053

 9508 

 දවනසක දනනමහත

Page 211 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවතගල

I  පනතයඒ.ඒ.එන.ඩ.  දප දරරය0122541,054

 9519 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවතගල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - රතනපර

III  පනතයඩ.එම.ඒ. ඉනදයන0472301,055

 9519 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඑම.දක. සඳමයල0096021,056

 9522 

නව දසළවය සසථයනය සබරගමව පළයත 

නදයදජද තහපහලපත කයරයයලය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

 

සබරගමව පළයත නදයදජද 

තහපහලපත කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

III  පනතයදක.ඩ.එන.දක. 

දසදනවරතන

0107391,057

 9522 

වරතමයන දසළවය සසථයනය සබරගමව 

පළයත නදයදජද තහපහලපත 

කයරයයලය දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පහලමඩලල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයදක.දක.ඩ. උදයකයනත0332411,058

 9523 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අයගම

I  පනතයඩබ.එසස.ප. ජයවර0356681,059

 9523 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පහලමඩලල

III  පනතයඑම.ඒ. පයදරශන0469601,060

 9523 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අයගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඕපනයයක

III  පනතයජ.ඩබ. දක. ජයමණ0568691,061

 9523 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපයත

I  පනතයආර.ප.එසස. ජයසතහ0175081,062

 9524 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපයත

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඩ.එම.එන. රතනයයක0345411,063

 9524 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයලය-ඇඹලපටය නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධදසසථයනය - ඇඹලපටය

II  පනතයබ.වය.ආර. පරසස0059861,064

 9527 

සසථයන මයර අවලතග දව

කයරමක වදහල-ඇඹලපටය කමකර කයරයලය - ඇඹලපටයIII  පනතයඑච.දක.ස.එන. ධරමදයස0087751,065

 9527 

සසථයන මයර අවලතග දව

නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධදසසථයනය-ඇඹලපටය

කයරමක වදහල - ඇඹලපටයI  පනතයජ.එච.ස. වදජසතහ0172941,066

 9527 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගනඩ

කකෂකරම වදදයලය කරපතච - 

කරවට

II  පනතයඩබ.එසස.එසස. ගණරතන0042371,067

 9530 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම වදදයලය 

කරපතච-කරවට

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඑච.ජ.ඩ. දපදරරය0179711,068

 9530 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගනඩ

II  පනතයට.ට.ඒ. ආරයදයස0371481,069

 9530 

 දවනසක දනනමහත

නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධදසසථයනය-ඇඹලපටය

උඩවලව ඇතඅතර දසවන - 

ඇඹලපටය

I  පනතයඒ.එම. දපළමසර0207891,070

 9531 

 දවනසක දනනමහත

කමකර කයරයලය-ඇඹලපටය නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධදසසථයනය - ඇඹලපටය

II  පනතයඑච.එම.ස.එන. කමයර0448721,071

 9531 

 දවනසක දනනමහත

උඩවලව ඇතඅතර 

දසවන-ඇඹලපටය

කමකර කයරයලය - ඇඹලපටයIII  පනතයඑසස.එන. දසළනයධර0530691,072

 9531 

 දවනසක දනනමහත

සරයවහව සෆයර උදදයනය-සරයවහව මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයආර.එච. හතරසතහ0215581,073

 9532 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ජයතක සහජවනය, සතවයද හය 

රයජද භයෂය අමයතදයතශය - 

රයජගරය

III  පනතයප.ඒ.එම. හරෂණ0550951,074

 9532 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක සහජවනය, සතවයද හය 

රයජද භයෂය අමයතදයතශය-රයජගරය

සරයවහව සෆයර උදදයනය - 

සරයවහව

III  පනතයඒ.එච.ඒ.අය. මදෂයන0620081,075

 9532 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව එම.ජ.ඩ.එන.ඒ. 

මදරයවල දව. 055226

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑච.එම.දක.එසස. දහළරත0036911,076

 9544 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

I  පනතයඩබ.දක.ව.දක. දපදරරය0149821,077

 9544 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධදසසථයනය-මයකඳර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

I  පනතයදක.ඒ.ඒ.ඩ. වරසතහ0208301,078

 9544 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

හය සතවරධන මධදසසථයනය - 

මයකඳර

II  පනතයඑල.ප.එන. පසයදකය0301461,079

 9544 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයආර.දක. රනවතත0343991,080

 9544 

 දවනසක දනනමහත

පධයන ඉතජදනර කයරයයලය 

(දගනඩනහගල දදපයරතදමනතව)

-කරණණගල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණණගල

II  පනතයදජ.එම.ජ.ආර. වදජසතහ0055621,081

 9569 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණණගල

පධයන ඉතජදනර කයරයයලය 

(දගනඩනහගල දදපයරතදමනතව) - 

කරණණගල

I  පනතය දක.එම. කසමවත 

කමයරහයම

0220261,082

 9569 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණණගල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණණගල

II  පනතයඅය.ජ.ය.එන.ට. 

දසදනවරතන

0236101,083

 9569 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මලයදදව බයලකය 

වදදයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයසසදපනත

II  පනතයදක.ඒ.ඩ.දක. දසයනයයක0182771,084

 9570 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපනත

මලයදදව බයලකය වදදයලය - 

කරණණගල

I  පනතයජ.ඒ.එම. දගනඩහලලවතත0232021,085

 9570 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

කයරමක වදදයලය - වයරයදපනලIII  පනතයඑම.දජ.දක. මයරසතහ0155871,086

 9572 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක වදදයලය-වයරයදපනල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බමණයදකනටව

I  පනතයඊ.එම. සමනයකයනත0174161,087

 9572 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-යයපනය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කලදනනචච

I  පනතයඅය. පරදමෂසවරන0200471,088

 9580 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කලදනනචච

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

යයපනය

I  පනතයඑසස. නදඩසසවරන0227061,089

 9580 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයලඇල

II  පනතයආර.එම.ය. රතනයයක0051301,090

 9581 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- බදලල

III  පනතයඩබ.බ.ඒ.ඒ. සඳමයල0490091,091

 9581 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-ගලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහටවහව

II  පනතයඑච.දජ.එම. කෂසණයරතජනය 

සශයනත මහණදක

0226891,092

 9582 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහටවහව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

ගලගමව

III  පනතයඑම.එම.ප.අය. වදජතතග0327451,093

 9582 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හපතදල

බ/බණඩයරදවල ම.ම.වදදයලය - 

බණඩයරදවල

III  පනතයඒ.ඩ.එසස.එල. ලයනදග0443381,094

 9584 

 දවනසක දනනමහත

බ/බණඩයරදවල 

ම.ම.වදදයලය-බණඩයරදවල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

I  පනතයආර.ඩ.එන. නයලකය0495471,095

 9584 

 දවනසක දනනමහත

මධදම කළයප කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඑම.ආර.දක. දසනයයක0038401,096

 9585 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ - මහනවර

I  පනතයදක.එම.ජ.ප. මලකයනත0154341,097

 9585 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකදරදළළ-මහනවර

මධදම කළයප කමකර කයරයයලය 

- මහනවර

III  පනතයදක.ජ.එන. දසළනයධර0349501,098

 9585 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයරමමල

II  පනතයඩ.ඒ.එන.දක. වමලරතන0019571,099

 9587 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

I  පනතයඒ.එම.ට.දක. රතනයයක0226961,100

 9587 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයරමමල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

III  පනතයදක.බ.ව.ස. දපළමරතන0347801,101

 9587 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය-නහදගනහර

III  පනතයදක.ඒ.එසස.එසස. පයතසසස0529381,102

 9587 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-යයපනය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑසස. තරමගල0248071,103

 9588 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

යයපනය

II  පනතයඑසස. තනරයජ0287851,104

 9588 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපනලගහදවල

නදයදජද දපනලසසපත කයරයයලය - 

කරණණගල

II  පනතයඑම.ඒ.ස. දපදරරය0036961,105

 9589 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 01

I  පනතයඩ.එන.එසස. රයජපකෂ0148551,106

 9589 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපනලගහදවල

II  පනතයඅය.එච.එන.ප. ජයදකනඩ0218691,107

 9589 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය-නහදගනහර

II  පනතයආර.එම.එසස.අය. රයජපකෂ0306721,108

 9589 

 දවනසක දනනමහත

Page 222 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-කරණණගල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

III  පනතයදජ.එම.ඩ.ස.අය. ජයවරධන0353901,109

 9589 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

II  පනතයප.ජ. පතරණ0412761,110

 9589 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයප.එසස. දසනරත0481001,111

 9589 

 දවනසක දනනමහත

අපරයධ පරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මහරගම

III  පනතයට.එම.එන.දක. 

කරණයතලක

0568001,112

 9589 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනයකර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරචච

I  පනතයදක. පරදමෂසවරන0027101,113

 9591 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරචච

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනයකර

III  පනතයස. වදනදතන0553451,114

 9591 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කලදනනචච

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරචච

II  පනතයදක. රමනන0066481,115

 9592 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරචච

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කලදනනචච

I  පනතයආර. මදනදරතජනදදව0131351,116

 9592 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහව

වයරයදපනළ ශ සමතගල 

ම.ම.වදදයලය - වයරයදපනල

II  පනතයවය.එම.දක.ප. යයපය0038921,117

 9597 

 දවනසක දනනමහත

වයරයදපනළ ශ සමතගල 

ම.ම.වදදයලය-වයරයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහව

III  පනතයආර.එම.ස.ප. රයජගර0330281,118

 9597 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නකවහරටය

වයරයදපනළ ශ සමතගල 

ම.ම.වදදයලය - වයරයදපනල

II  පනතයඩබ.එම.ආර. පයදරශන0138551,119

 9598 

 දවනසක දනනමහත

වයරයදපනළ ශ සමතගල 

ම.ම.වදදයලය-වයරයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නකවහරටය

II  පනතයඑච.එම.එසස.දක. 

කලදහනදදවල

0306121,120

 9598 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

මලයදදව බයලකය වදදයලය - 

කරණණගල

II  පනතයට.ජ.අය.එම. කසමසර0031721,121

 9599 

නව දසළවය සසථයනය  කරණණගල 

මලයදදව පරම වදදයලය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

 

මලයදදව බයලකය 

වදදයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

I  පනතයඩ.එම.ඒ.ප. දසයනයයක0087071,122

 9599 

වරතමයන දසළවය සසථයනය  කරණණගල 

මලයදදව පරම වදදයලය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වයරයදපනල

I  පනතයආර.එම.ඩ. රතනයයක0123521,123

 9600 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වයරයදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බමණයදකනටව

III  පනතයඩබ.එම.එම.ඩබ. කමයර0563491,124

 9600 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - කරණණගල

II  පනතයඩ.එම.එම.දක. දසයනයයක0045321,125

 9603 

සසථයන මයරව මයස 03 කන කල දමන 

ලහදබ.

 

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

I  පනතයඑසස.ස. ද සලවය0209961,126

 9603 

සසථයන මයරව මයස 03 කන කල දමන 

ලහදබ.

 

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-නකවහරටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනටදවදහර

I  පනතයදජ.එම.ප. ජයදසළකර0178091,127

 9604 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනටදවදහර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

නකවහරටය

III  පනතයඊ.එම.ප.ප. ඒකනයයක0452201,128

 9604 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රදගම

II  පනතයඑසස.බ.ආර.එන.ඒ. දහළරත0330291,129

 9605 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

III  පනතයය.ඩ.ඒ.එසස.ආර. කමයර0594691,130

 9605 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක වදහල-අමපයර නදයදජද ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය - අමපයර

II  පනතයඑච.එච.ස. පරසස0258711,131

 9611 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-අමපයර

කයරමක වදහල - අමපයරIII  පනතයඩ.එම. ඥනවත0576731,132

 9611 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

I  පනතයඑම.ආර.එම. රයයසස0358131,133

 9612 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයරවල

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයදජ.ප.එන. චනද0360551,134

 9612 

 දවනසක දනනමහත

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයරවල

II  පනතයඑම.එම.ආර.එන. මහණදක0421391,135

 9612 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

I  පනතයඩබ.ප. දජ. කයරයවසම0253681,136

 9621 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - කරණණගල

III  පනතයඑන.ඩ.එසස. ඒකනයයක0344611,137

 9621 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

II  පනතයඑම.එච.දක.ආර.එන. 

දපදරරය

0135491,138

 9626 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබණව

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයජ.ජ. වලපට0314761,139

 9626 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහසසබණව

III  පනතයආර.ප. ඔලදබනඩව0343521,140

 9626 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහවහව

III  පනතයඩබ.ඒ.දජ.එන. වකමසතහ0443101,141

 9626 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑල.ඒ. දපළමතලක0540531,142

 9626 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයඑම.ඒ.එෆස. මෆසරනය0597581,143

 9626 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයරමමල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

I  පනතයඒ.ප.එසස.ඩබ.දක. 

වදජබණඩයර

0162651,144

 9627 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයරමමල

III  පනතයඒ.එම.එම.එන.දක. 

දසළනයරතන

0490281,145

 9627 

අනපයපතකයය නයරමමල පය දදශය 

දලකම කයරයයලදය දජ.ඒ.ස. 

දලරකෂ දව. 045527

 

වයරයදපනළ පයදදශය වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය-කරණණගල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - නකවහරටය

I  පනතයඩබ.දක.ඒ. ජයතසසස0352801,146

 9633 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

වයරයදපනළ පයදදශය වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය - 

කරණණගල

II  පනතයඒ.ඒ.එසස.ප. අමරසතහ0519991,147

 9633 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වනයතවලලව

II  පනතයදක.එසස. තයජ0247971,148

 9634 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 230 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-පතතලම දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පතතලම

II  පනතයඑම.ඒ.ප.දජ. කමයර0392571,149

 9634 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

පතතලම

III  පනතයප.ට.ට. රජව0629431,150

 9634 

 දවනසක දනනමහත

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයදමදප

I  පනතයආර.එන. කමයරගම0305981,151

 9639 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

I  පනතයඩබ.දජ.ප.ආර.දක.ඊ.ප. 

දපදරරය

0317371,152

 9639 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නයතතනඩය

III  පනතයඑම.ඒ.එසස. කමදන0616201,153

 9639 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වනයතවලලව

II  පනතයආර.ව. ලදයද0326501,154

 9645 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - පතතලම

III  පනතයඑසස.ඒ. සතත නසසරනය0458841,155

 9645 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හලයවත

II  පනතයආර.ඒ.එසස. පනයනද0033151,156

 9649 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහවහව

I  පනතයට.එච.ඒ. නනදන0153361,157

 9649 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28)

-හලයවත

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II  පනතයඑල.ඒ.එන.එසස. වදජසතහ0303001,158

 9651 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28) 

- හලයවත

II  පනතයප.එසස.ඩබ. මතනයයක0328541,159

 9651 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

I  පනතයඑම.දජ.දක.ඩ. පනයනද0052621,160

 9653 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හලයවත

III  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ඩ. වදජසනදර0549771,161

 9653 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතනට

නදයදජද කකෂකරම අධදකෂ 

(බජ) කයරයයලය - බටඅත

I  පනතයඑසස.එසස. වරවරණකල0129521,162

 9658 

සසථයන මයරව මයස 03 කන කල දමන 

ලහදබ.

 

නදයදජද කකෂකරම අධදකෂ 

(බජ) කයරයයලය-බටඅත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදතනට

I  පනතයප.බ. ශයයණ0231551,163

 9658 

සසථයන මයරව මයස 03 කන කල දමන 

ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මයෂ සහ දතල දභදග පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධදසසථයනය-අගණදකනළපහලහසස

ස

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තතගලල

I  පනතයඑච.ඩ. ඥයනසල0115301,164

 9661 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තතගලල

මයෂ සහ දතල දභදග පරදයෂණ 

හය සතවරධන මධදසසථයනය - 

අගණදකනළපහලහසසස

III  පනතයඑසස.එසස.අය. දලකෂ0448611,165

 9661 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසළවය සතසසකරණ අභදයස 

ආයතනය-අගණදකනළපහලහසසස

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

වරකහටය

II  පනතයදක.එම. ඒ.දක. කලතතග0084061,166

 9662 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-වරකහටය

දසළවය සතසසකරණ අභදයස 

ආයතනය - අගණදකනළපහලහසසස

I  පනතයජ.ජ.ඒ. වරන ගණතලක0147961,167

 9662 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබලඅතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඕදකදවල

I  පනතයප.ඒ. කලදයණසර0280721,168

 9664 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඕදකදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබලඅතත

III  පනතයඩ.ජ. පෂසපය රමණ0348611,169

 9664 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගයලල (දකෂණ) නයවක හමදය 

කඳවර-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

II  පනතයප.ජ.එම.දජ.එල. ගමදග0062651,170

 9665 

අනපයපතකයය තවලම පයදදශය 

දලකම කයරයයලදය දක.ප.ජ.ට.ස.ප. 

ජනපය දව.059789

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයදක.ප.ජ. චනදයන0151181,171

 9665 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තවලම

II  පනතයඩබ.එම. ඉනදජත0226861,172

 9665 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තවලම

ගයලල (දකෂණ) නයවක හමදය 

කඳවර - ගයලල

II  පනතයඑල.ස.දක. ගණතලක0321391,173

 9665 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතය දජ.ප.එසස. නනදන0096211,174

 9666 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

I  පනතයඑම.එම.ට. චනදකය0146071,175

 9666 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉමදව

II  පනතයඑන.ජ. පතමලතය0201021,176

 9666 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - අමබලනදගනඩ

I  පනතයදක.ඒ. මයලන0327191,177

 9666 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉමදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

III  පනතයදක.එම.ට. නසතසලය0354311,178

 9666 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයව.ප. ගයලලදග0404271,179

 9666 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

III  පනතයට.එම. නයයකදසළන0458901,180

 9666 

අනපයපතකයය වහලගම පය දදශය 

දලකම කයරයයලදය එන.ව.එසස. 

දහමමයල දව. 008047

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උහන

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයඒ.එම. අයරයතගන 

අදබරතන

0257071,181

 9667 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අමපයර

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

අමපයර

II  පනතයඒ.එම.එසස. චනදදසළකර0409961,182

 9667 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-අමපයර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - අමපයර

III  පනතයආර.ප. ඉනදක0564121,183

 9667 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උහන

III  පනතයඩබ.එම.ඒ. දමයනත0584511,184

 9667 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමන

සහකයර කකෂකරම අධදකෂ 

කයරයයලය - අමපයර

I  පනතයඑල.එච.ට. දලහයන0187531,185

 9669 

සසථයන මයර අවලතග දව

සහකයර කකෂකරම අධදකෂ 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමන

III  පනතයජ.ඩබ.ඒ. සජවන0341811,186

 9669 

අනපයපතකයය දමන පය දදශය 

දලකම කයරයයලදය ඩබ.ඒ.ප.දක. 

මයයයදනදන දව. 033510

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තහදගනඩ

මය/මයතර ම.ම.වදදයලය - මයතරII  පනතයදක.ඩබ.ස. සමද කමයර0104401,187

 9673 

 දවනසක දනනමහත

මය/මයතර ම.ම.වදදයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තහදගනඩ

III  පනතයඩ.එච. අදනදමය0560661,188

 9673 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදවනවර

මය/රයහල ම.ම.වදදයලය - මයතරII  පනතයඩ.ඩ. දහටටආරචච0315561,189

 9674 

 දවනසක දනනමහත

මය/රයහල ම.ම.වදදයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදවනවර

III  පනතයඑන.ඒ.ඩ.ඩබ. ගණදසළකර0621981,190

 9674 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර මය/ශයනත දතදමසස උසසස බයලකය 

වදදයලය - මයතර

I  පනතයජ.ඩබ.දක.ඩ. රතජන0137241,191

 9675 

නව දසළවය සසථයනය මයතර ශයනත 

දතදමසස කමර වදහල දලස 

සතදශදධනය කරම.

 

මය/ශයනත දතදමසස උසසස බයලකය 

වදදයලය-මයතර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයඩ.ප. චනදනයයක0345021,192

 9675 

වරතමයන දසළවය සසථයනය මයතර 

ශයනත දතදමසස කමර වදහල දලස 

සතදශදධනය කරම.

 

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 34)

-දකනටදපනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පටබහදදර

I  පනතයඒ.එසස.දක. කමලය0151951,193

 9678 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 34) 

- දකනටදපනල

I  පනතයඩබ. නනදයවත0169801,194

 9678 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයඩ.ජ.එන. ලකමයල0190901,195

 9680 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරIII  පනතයප.එච.ප.ප. වරණසරය0281101,196

 9680 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පටබහදදර

I  පනතයජ.ආර. සදසතහ0034981,197

 9681 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

III  පනතයඑම.එච.ඩ.එසස. මධරතග0557001,198

 9681 

සසථයන මයර අවලතග දව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය-දකනළඹ 

07

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඩ.ජ.ස. රතජන0137541,199

 9686 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

නදයදජද දපනලසසපත කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑම.ඩ.ඒ.ප. කමයර0342191,200

 9686 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය දපෂකරම 

දදපයරතදමනතදව එච.ස. 

දමනඩසස දව. 034438

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය - දකනළඹ 

07

I  පනතයඩබ.ඩ.ප. එළසබත0477631,201

 9686 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඒ.එම.දක.ප. කමයර0608971,202

 9686 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

ගය/ධරමයදශදක මහය වදදයලය - 

අමබලනදගනඩ

I  පනතයඑන.එච. ලයලන0057621,203

 9689 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගය/ධරමයදශදක මහය 

වදදයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගනඩ

II  පනතයඑම.ප.දක.ප. කරණයරතන0518631,204

 9689 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

ගය/කරනදදණය ම.ම.වදදයලය - 

කරනදදණය

I  පනතයඑච.ජ.එසස. දපළමරතන0207791,205

 9690 

 දවනසක දනනමහත

ගය/කරනදදණය 

ම.ම.වදදයලය-කරනදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපටය

I  පනතයදක.ඩබ.එසස. කමදන0305811,206

 9690 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - අමබලනදගනඩ

II  පනතයඩ.එම.එසස. පයදරශන0037861,207

 9693 

 දවනසක දනනමහත

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයදජ.ස. දවලයරතන0256511,208

 9693 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

ගය/ශ දදවයනනද මහය වදදයලය - 

අමබලනදගනඩ

I  පනතයදක.අය. ද සලවය0226521,209

 9694 

 දවනසක දනනමහත

ගය/ශ දදවයනනද මහය 

වදදයලය-අමබලනදගනඩ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

II  පනතයඑම. දලයන0449891,210

 9694 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

තයකෂණ වදදයලය - ගයලලIII  පනතයට.ප.ප.ජ. දතනනදකදන0109621,211

 9696 

 දවනසක දනනමහත

නදයදජද දපනලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයඑම.ජ.ආර. රතජන0345611,212

 9696 

 දවනසක දනනමහත

තයකෂණ වදදයලය-ගයලල නදයදජද දපනලසසපත කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයදක.ජ. සනල0464191,213

 9696 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

   දගදනයපනවල

II  පනතයබ.ආර. කළපහන0226151,214

 9698 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගදනයපනවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

III  පනතයඑච.අය.ආර.ප. මණවර0598231,215

 9698 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

ගර වදදයලය - බලපටයI  පනතයඑන.එල. දකනඩකයර0297621,216

 9700 

 දවනසක දනනමහත

ගර වදදයලය-බලපටය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

II  පනතයඩ.එන. ද සලවය0359281,217

 9700 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගනඩ

III  පනතයජ.ජ.ආර. ශයයලතය0053051,218

 9701 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

I  පනතයඒ.එම. නලයන0257401,219

 9701 

 දවනසක දනනමහත

උණවටන අමරසරය ගර 

වදදයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

II  පනතයඒ.ආර.එම.ඒ.දක. අමණගම0104861,220

 9702 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

උණවටන අමරසරය ගර වදදයලය 

- ගයලල

I  පනතයඑච.එච. මදනයයක0160411,221

 9702 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබදදප - දපදදදල

III  පනතයප.ආර.ට. ආචයරදග0343471,222

 9703 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබදදප - දපදදදල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයඑසස.එම.ප.ස. මධවනත0551891,223

 9703 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-බදදදගම

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

II  පනතයඩ.ජ. රතජන0202511,224

 9704 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

II  පනතයඑසස.දක.ප. දසනයයක0247561,225

 9704 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

බදදදගම

III  පනතයදක.එම. හමයල0348471,226

 9704 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-උඩගම

ගය/මහනද වදදයලය - ගයලලIII  පනතයඅය.එම. වදජසතහ0338611,227

 9705 

 දවනසක දනනමහත

ගය/මහනද වදදයලය-ගයලල පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- උඩගම

III  පනතයඩබ.එන. ද සලවය0348741,228

 9705 

 දවනසක දනනමහත

Page 246 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

II  පනතයදක.දක.ඩබ. කයනත0391251,229

 9706 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය) - මයතර

III  පනතයඩබ.ඒ.ආර. සරතජ0419401,230

 9706 

 දවනසක දනනමහත

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය)-මයතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයස.ය.එසස. දක.එච. 

පතරණ දග

0570781,231

 9706 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එච. දසදනවරතන0604251,232

 9706 

 දවනසක දනනමහත

ගය/නයදගනඩ රයජකය මහය 

වදදයලය-නයදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයයගම

II  පනතයදක.ඒ.ආර.එන. ආරයතතග0056721,233

 9707 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයයගම

ගය/නයදගනඩ රයජකය මහය 

වදදයලය - නයදගනඩ

I  පනතයආර.ප. ජයතලක0184601,234

 9707 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලල ගය/වදදයදලදක මහය වදදයලය - 

ගයලල

I  පනතයස.ඩ. මලවතත0224521,235

 9708 

 දවනසක දනනමහත

ගය/වදදයදලදක මහය 

වදදයලය-ගයලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඒ.ජ.ස. පයදරශන0341661,236

 9708 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 02

I  පනතයඑච.එම.එච.බ. දහළරත0079221,237

 9710 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඩබ.එන.ප. දහරණයගල0211241,238

 9710 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහනරණ

I  පනතයඑම.දක. කරනනයදගනඩ0255601,239

 9710 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහනරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

II  පනතයආර.එම.ප.ප. රතනයයක0322051,240

 9710 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබරවල

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයදක.ඒ.ඩ.දජ. හරෂ0380641,241

 9710 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබරවල

III  පනතයඑසස.එච.එෆස. ශයමලය0542571,242

 9710 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහනරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

I  පනතයඑල.එසස. චතලතය0024291,243

 9712 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහනරණ

I  පනතයඑච.ආර. ගමදග0116341,244

 9712 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඑසස.දජ.එම.එච.එම. 

ජයසනදර

0039401,245

 9713 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

I  පනතයය.ඒ.එම. ද සලවය0178221,246

 9713 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහනරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පයනදර

II  පනතයඩ.දජ. අතදකදරල0047751,247

 9714 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහනරණ

II  පනතයදක.ට.ව. පරසස0109831,248

 9714 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයඩබ.ඩබ.ආර.එසස. දපදරරය0102231,249

 9715 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඒ.ව.එසස.ඩ. අමරසතහ0209521,250

 9715 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයට.ජ.දක. දපදරරය0272821,251

 9715 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලනය

රයජකය වදදයලය - දහනරණIII  පනතයඑච.ඒ. චනතය0339431,252

 9716 

සසථයන මයරව වසරකන කල දමන 

ලහදබ.

 

රයජකය වදදයලය-දහනරණ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලනය

III  පනතයඑම. පබසරය0372591,253

 9716 

සසථයන මයරව වසරකන කල දමන 

ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

I  පනතයඩබ. අයලපදපරම0069531,254

 9717 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබරවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

II  පනතයඑම.බ. කයනචනය0076861,255

 9717 

 දවනසක දනනමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබරවල

I  පනතයඒ.ඒ.එසස. මයදනල0403911,256

 9717 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

II  පනතයඑම.එච. චනදකය0459851,257

 9717 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහනරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයට. වරදසළකර0162281,258

 9718 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහනරණ

III  පනතයඩ.එන.දක. ජයසතහ0438741,259

 9718 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහනරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඑච.එල. දලහයන0199131,260

 9719 

 දවනසක දනනමහත

රයජකය වදදයලය-දහනරණ දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයඑම.ඩ.ට. දයයතගන0337831,261

 9719 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහනරණ

III  පනතයඩ.එන.දක. කමයණයයක0448431,262

 9719 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

රයජකය වදදයලය - දහනරණIII  පනතයඅය.එන. ශදයමල0476031,263

 9719 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉතගරය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතසතහල

I  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,264

 9721 

සසථයන මයරව මයස 6කන කල දමන 

ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතසතහල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉතගරය

III  පනතයඑම.ඒ.ඊ. හරෂණ0521761,265

 9721 

සසථයන මයරව මයස 6කන කල දමන 

ලහදබ.

 

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක ධවර කයරයයලය - කළතරI  පනතයඑච.දජ. මතගලකය0179991,266

 9723 

 දවනසක දනනමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඒ.ඒ.ඩ. සලවය0192191,267

 9723 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයඩබ.ඩබ.ඩ. රදග0204971,268

 9723 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-කළතර රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඑසස.එන. නයදගනඩවතයන0271211,269

 9723 

 දවනසක දනනමහත

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

කලතර බයලකය වදදයලය - කළතරII  පනතයඩබ.ඩබ.ඩ.ඩ.එම. ජයතලක0163451,270

 9724 

 දවනසක දනනමහත

කලතර බයලකය වදදයලය-කළතර දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයඑච.ඩබ.ඩ.එල.දක. 

අදබවකම

0193361,271

 9724 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

පයනදර

I  පනතයඩබ.ඒ.දජ.ඒ. ගණවරධන0438661,272

 9726 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

III  පනතයඑච.ඒ.ප.දක. වමලසරය0439671,273

 9726 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

තකදසළර කයරයයලය - කළතරII  පනතයඒ. කලපගම0076581,274

 9727 

 දවනසක දනනමහත

තකදසළර කයරයයලය-කළතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

II  පනතයඒ.ජ. යසමයල0397161,275

 9727 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදනඩමදගනඩ

I  පනතයඑසස.ඒ.එසස දමයනත0109491,276

 9730 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදනඩමදගනඩ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

III  පනතයඒ. එන. ගණසර0341511,277

 9730 

නව දසළවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - කළතර දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය කළතර 

දසසතක කමකර කයරයයලදය 

එන.එසස.ප. මලමතදග දව.

(042284)

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයඑන.එසස.ප. මලමතදග0422841,278

 9730 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - දදනඩමදගනඩ දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දදනඩමදගනඩ 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලදය ඒ.එන. ගණසර 

දව.(034151)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

III  පනතයඑම.ඒ. තසසස0344761,279

 9731 

 දවනසක දනනමහත

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

II  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර. දපත0353551,280

 9731 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කළතර

II  පනතයඒ.එම. අතදකදරල0020841,281

 9732 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඊ.ප.ඩ.දක. ධරමපයල0181481,282

 9732 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයඑල.ඩබ.බ. ජවනත0438821,283

 9732 

 දවනසක දනනමහත

Page 257 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මතගම

ශ ලතකය දපනලසස අභදයස වදදයලය 

- කළතර

II  පනතයඕ.එම.එසස. පයනත0337551,284

 9733 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දපනලසස අභදයස 

වදදයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මතගම

III  පනතයජ.එච.ජ.ඩ.එන. ධරමවතශ0539461,285

 9733 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයඑම.ඒ.ස.ඒ. වරසතහ0130141,286

 9734 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මරගම

හයපටගම ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය - මරගම

I  පනතයඑසස.එච.ප. දලරකෂ0138281,287

 9734 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මරගම

I  පනතයජ.ඒ. සයගරකය0228931,288

 9734 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

හයපටගම ජයතක අධදයපන 

වදදයපඨය-මරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑසස.එම.එම.එසස. ජයතලක0377951,289

 9734 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

I  පනතයඑසස.ඒ.එම.ඒ. නමල0412991,290

 9734 

 දවනසක දනනමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයඩබ.එසස.ඒ.ප. අලවසස0538221,291

 9734 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දවනහගම සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩ.ප. දදනලමලල0038351,292

 9737 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මගමව

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

II  පනතයඩ.ඩ.එල. මණසතහ0223371,293

 9737 

 දවනසක දනනමහත

Page 259 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දවනහගම සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑසස.ආර. වහනකයලනබරග0343441,294

 9737 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මගමව

III  පනතයඑම.ජ.එම.එම. සරවරධන0560621,295

 9737 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ජ.ස. ඉනදයනනද0096951,296

 9740 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. දසයනයයක0160761,297

 9740 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මගමව

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයඑසස.ප.ඒ.ප. දසළනයධර0213791,298

 9740 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඩබ.එච.ඒ.එසස. පනයනද0298361,299

 9740 

 දවනසක දනනමහත

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයදජ.එච.එම.එන.ප.දක. 

ජයසනදර

0386171,300

 9740 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මගමව

III  පනතය  දක.ඒ.බ.එසස. කරණයරතන0559831,301

 9740 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයජ.ස.ආර. රත0573611,302

 9740 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බයගම

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.එන.එම.එසස. 

දෆනනදසළකය

0054551,303

 9741 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයදක.ඩබ.ආර.අය.එසස. 

ගණවරධන

0196861,304

 9741 

අනපයපතකයය දකනදලනනනයව පය 

දදශය දලකම කයරයයලදය දක.ස. 

ශදයමල දව. 019876

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

III  පනතයඒ.ප.එසස. සමනවර0344521,305

 9741 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බයගම

III  පනතයඩ.ආර. සඳමයල0351851,306

 9741 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

III  පනතයප.ඒ.ප. ලකමයල0561861,307

 9741 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - දකනදලනනනයව දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හබරයදව

II  පනතයඑල.ආර.එල. වජයරතන0033741,308

 9742 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව එල.බ. 

බනදල දව.022476
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

I  පනතයආර.එච.ප.එන. රණමඛ0136661,309

 9742 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඒ.එල.ප. සජයතය0326321,310

 9742 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01II  පනතයට.එසස.ඒ. පනයනද0365261,311

 9742 

නව දසළවය සසථයනය ජයතක 

දලඛනයරකෂක දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07 දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

I  පනතයට.ආර. දසදනවරතන0397081,312

 9742 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයදක.එන.ඒ.ප. දපදරරය0184641,313

 9743 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මගමව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

III  පනතයඩබ.ට. ලකෂන0561291,314

 9743 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය-කටනයයක

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයඑසස.ට.එන. පනයනද0093681,315

 9744 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

ශ ලතකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

III  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ.ඩ. කලදදරය0336241,316

 9744 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය-කටනයයක

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

II  පනතයඑම.ජ.එන.ඩ. රයදජනද0031151,317

 9745 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

ශ ලතකය ගවන හමදය සවල 

පරපයලන කයරයයලය - කටනයයක

II  පනතයදක.ස.දජ. කමයර0088991,318

 9745 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

I  පනතයප.ට.ප. දරණකය0029371,319

 9747 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහළණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බයගම

I  පනතයඩ.ඩ. චනදකය0117691,320

 9747 

 දවනසක දනනමහත

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයප.එච.ඒ.ව. කසමලතය0194731,321

 9747 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බයගම

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ඩබ.ප. පතමසර0258601,322

 9747 

 දවනසක දනනමහත

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඑම.ඩබ. චමනද0273231,323

 9747 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලදමනත දකනමසයරසස 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

I  පනතයබ.ඒ.ප.එසස. වකමනයයක0206731,324

 9748 

 දවනසක දනනමහත

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලදමනත දකනමසයරසස 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයප.ඩබ.ජ.එම. රතනදසළකර0348921,325

 9748 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III  පනතයඩබ.එල.එසස. කරණයරතන0541581,326

 9748 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ජයඇල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.එසස. පභය0208581,327

 9749 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ජයඇල

III  පනතයඒ.ඒ.ස.ඩ. කරණයසතහ0560301,328

 9749 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑන.ඒ.එන.අය. නශසශතක0043201,329

 9756 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දකනළඹ නහදගනහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය - දකනළඹ 05

I  පනතයජ.ඊ.ස. වනනඅචච0314411,330

 9756 

 දවනසක දනනමහත

දකනළඹ නහදගනහර දසසතක 

කමකර කයරයයලය-දකනළඹ 05

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඩ.එල.ඕ. ද සලවය0464951,331

 9756 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑන.ප. පනයපටය0322391,332

 9757 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඑන.ස.ව. කමයර0496561,333

 9757 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑම.එන. ජයලතකය0566241,334

 9757 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඊ.ඒ.ඒ.ප. එදරසතහ0181161,335

 9759 

 දවනසක දනනමහත

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඒ.ආර. ද සලවය0299041,336

 9759 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයස.ඩ.ඒ.එම.එන. මධෂයන0562431,337

 9759 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයප.එන. දරනදග0533731,338

 9765 

සසථයන මයර අවලතග දව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයප.ප.බ. ගමදග0556711,339

 9765 

නව දසළවය සසථයනය බනධනයගයර 

පතසතසසකරණ, පනරතථයපන, නහවත 

පදතචකරම හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය අධදයපන 

අමයතදයතශදය ස.එසස. 

නයමරතන දව. 026261

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

වදදශ රකයය අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

II  පනතයප.ඒ.ආර.ප. ගණතලක0181071,340

 9766 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ රකයය 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයදක.එච.ආර. පරසස0239141,341

 9766 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩබ.ජ.ඒ.ඩ. වහලකනද0544051,342

 9766 

 දවනසක දනනමහත

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑච.එම.එල.ආර. පසයද0275431,343

 9768 

 දවනසක දනනමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

III  පනතයප.දක.ඒ.ඩ. මධෂයන0562381,344

 9768 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඑල.ඩ.එන දපදරරය0437261,345

 9771 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩ. ද   දකනසසතය0570921,346

 9771 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයය.ඩ.ඒ.ඩ. ගණසතහ0574971,347

 9771 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය බටහර

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

II  පනතයඩබ.එසස.එන. දපදරරය0135241,348

 9772 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඒ.බ.අය. උදයතගන0221191,349

 9772 

 දවනසක දනනමහත

කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය බටහර

III  පනතයය.ප.ආර. මධවනත0563411,350

 9772 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කඩය සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

III  පනතයට.ප.ජ.ප.එම. ද අලවසස0570871,351

 9772 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඑල.එම. කලගලදග0540471,352

 9775 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කදරට නව ගමමයන, යටතල 

පහසකම සහ පජය සතවරධන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

III  පනතයජ.ජ.ය. පනයනද0617121,353

 9775 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කදරට නව ගමමයන, යටතල 

පහසකම සහ පජය සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයදක. මතචනයයක0661401,354

 9775 

 දවනසක දනනමහත

වදදය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයව. වරසතහ0128041,355

 9777 

 දවනසක දනනමහත

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

වදදය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඑම.එසස. අමරසතහ0322801,356

 9777 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

කමකර වනශස චය සභය දලකම 

කයරයයලය - දකනළඹ 12

III  පනතයස. වතතදග0565491,357

 9777 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑසස.ජ.ආර.ආර. නදපය0022901,358

 9780 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

III  පනතය දජ.ප.එසස.එසස. පදමසර0568221,359

 9780 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඒ.ඒ.ඩබ.දජ. අමරසතහ0323621,360

 9783 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - මහර දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑම.ඒ.එන. දසළපයලකය0348911,361

 9783 

අනපයපතකයය ආරකෂක 

අමයතදයතශදය ඒ.ඒ.ඩබ. අමරසතහ 

දව.   (032362)

 

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

III  පනතයඑසස.ඩබ.ඒ.ඩ.එම.අය. කමයර0366231,362

 9783 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

III  පනතයඩබ.ට.ප. අමරවකම0542131,363

 9783 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පධයන දගනඩනහගල  ඉතජදනර 

කයරයයලය-දකනළඹ 07

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයදක.බ.ස.දජ. ද සලවය0210691,364

 9785 

ශ ලතකය මනනදදදර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයදක.එම.ඩ.ඩ. පයතගන0533281,365

 9785 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

පධයන දගනඩනහගල  ඉතජදනර 

කයරයයලය - දකනළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.දජ.එල. බණඩයර0541191,366

 9785 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 07

රයජද දසළවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

I  පනතයජ.ඩ.ස. කසමලතය0288031,367

 9786 

 දවනසක දනනමහත

රයජද දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 07

III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එන. ගණවරධන0492851,368

 9786 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑන.එච. මදනදජය0231071,369

 9787 

නව දසළවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

ඩ.එම.ය.එසස. දපළමරතන 

දව.056955       සසථයන මයරව 

2017.07.01 දන සට 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර)

-මහරගම

සමයජ දසළවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.එල. වජයසතහ0544021,370

 9787 

නව දසළවය සසථයනය කමකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය මහරගම 

දසසතක කමකර කයරයයලදය 

එම.ඒ.එසස.ඩ. මදදමයරචච 

දව.042275

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඑම. තරසන0293571,371

 9788 

සසථයන මයරව 2017.04.07 දකවය කල 

දමන ලහදබ.

 

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර)

-මහරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

III  පනතයට.එම.එන. හරෂණ0557201,372

 9788 

සසථයන මයරව 2017.04.07 දකවය කල 

දමන ලහදබ.

 

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර.එල. අචනතය0312611,373

 9789 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දකනළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.ට. මලලව ආරචච0346221,374

 9789 

 දවනසක දනනමහත

සමයජ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඒ.ආර. පයනත0128341,375

 9790 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසළවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයදජ.එල. පයතකය කමයර0415681,376

 9790 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර)

-මහරගම

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඑච.එම.ප.එම. දහළරත0030781,377

 9791 

 දවනසක දනනමහත

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයආර.ප.ප. ලයනදග0056581,378

 9791 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකනළඹ 11

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මගමව

II  පනතයඩබ.එම.ඩ. චමලයන0159121,379

 9792 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.දජ.ආර. සපරමයද0205621,380

 9792 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 07

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

දකනළඹ 11

I  පනතයඑච.දක.එම.ඒ. සරත0396411,381

 9792 

නව දසළවය සසථයනය පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - කටයන දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය කටයන 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලදය ඩ.එම.එම.ප. 

දසයනයයක දව. 064766

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටයන

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 07

III  පනතයඩ.එම.එම.ප. දසයනයයක0647661,382

 9792 

 දවනසක දනනමහත

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 07

II  පනතයඑන.ඩබ.එම.එම.දක. 

වදජරතන

0029891,383

 9793 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

I  පනතයඑසස.ප. සනධදය ලකෂසම0250621,384

 9793 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපනලසස වදශළෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 07

ගයමය ආරථකය පළබඳ 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 02

I  පනතයජ.ජ.ආර. ගණදසළකර0484271,385

 9793 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයජ.ඒ.එන. පතම කමයර0221771,386

 9794 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ඉඩම දකනමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑන.ආර. මදර0223401,387

 9794 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑසස. ඇලබට0041331,388

 9795 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ය. දසදනවරතන0130101,389

 9795 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

II  පනතයදක.එසස.ඒ. සලවය0388241,390

 9795 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

කදරට නව ගමමයන, යටතල 

පහසකම සහ පජය සතවරධන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඩබ.එල.ඒ.දක.ඒ. 

ගණතලක

0183511,391

 9798 

 දවනසක දනනමහත

කදරට නව ගමමයන, යටතල 

පහසකම සහ පජය සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

I  පනතයව. වතයරණදග0336491,392

 9798 

 දවනසක දනනමහත

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයදක.එන. කළපතරණ0384791,393

 9798 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයව.ආර.ඩ. සලවය0347871,394

 9799 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයදක.ඒ.ඩ.ආර.ප. 

අතදකදරයල

0519541,395

 9799 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

කඩය සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

I  පනතයට.එම.ඩ.දක. කමයරහයම0030611,396

 9801 

නව දසළවය සසථයනය පදගලයන 

ලයයපදතච කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05 දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.

කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.එම.වය.දක. ගණරතන0406201,397

 9801 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව ජ.ඩ.එච. 

සවනදකය දව.056009

 

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩ.ප. දකනඩකයරචච0328171,398

 9802 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ස. උපමයල0454421,399

 9802 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයදක. ආනනදබයලන0621231,400

 9802 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

සමථ මණඩල දකනමෂන සභයව - 

බතතරමලල

II  පනතයදක.ඩබ.ආර. ඉදරෂය0303681,401

 9803 

නව දසළවය සසථයනය පරවයස හය 

ළමයරකෂක දසළවය දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

සමථ මණඩල දකනමෂන 

සභයව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.එල.අය. සතකලපන0468721,402

 9803 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතදව අය.ඩ.ඩ. 

ඉහළගම දව.050061

 

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ආරකෂක  අමයතදයතශය - දකනළඹ 

03

II  පනතයඒ.ඩබ.ස.අය. ද සලවය0340051,403

 9804 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඊ.එසස. දසනරත0455541,404

 9804 

 දවනසක දනනමහත

ආරකෂක  අමයතදයතශය-දකනළඹ 

03

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඑන.ඩ.ඩ. හතසන0571491,405

 9804 

 දවනසක දනනමහත

කමකර හය වකතතය සමත 

සබඳතය අමයතදයතශය-දකනළඹ 05

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඩබ.දක.ස. දහළමයල0086231,406

 9806 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

කමකර හය වකතතය සමත 

සබඳතය අමයතදයතශය - දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.අය. කහටදපආරචච0237031,407

 9806 

 දවනසක දනනමහත

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඒ.ස. ජයමණ0441731,408

 9806 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඑසස.වය.ඒ. වකමරතන0179691,409

 9808 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඩ.ආර.ට. ගණදසළකර0459511,410

 9808 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01I  පනතයදක.ජ.ඩබ.බ. කඩදවල0184271,411

 9809 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඩ.එම.එසස.ස. දසයනයයක0357621,412

 9809 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

II  පනතයඑසස.ප.දක. වදජදකදන0019061,413

 9810 

නව දසළවය සසථයනය වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයස.ඒ.ඩ.ආර. තරතගය0330511,414

 9810 

අනපයපතකයය දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතදව එච.ප.එන. 

මතමයල දව.012307

 

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

I  පනතයඑල.එම.එසස. මදනදර0222671,415

 9811 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑල.ජ.ට. ගයනධන0452941,416

 9811 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

II  පනතයප.ජ.ඒ. රතනයවල0029221,417

 9812 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 01

I  පනතයවය.එම. අදබරතන බණඩය0193841,418

 9812 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 

10

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එම.ට. බණඩයර0253501,419

 9812 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය ශ ලතකය 

වභයග දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.ඩ.දක. හරනත 

දව.037970

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඩබ.ප.එන.ඊ. දපදරරය0208641,420

 9813 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එම.එන.එම. 

දසදමරතන

0481231,421

 9813 

 දවනසක දනනමහත

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

III  පනතයබ.එම.එන.ඩ.දක. 

බණඩයරනයයක

0321971,422

 9814 

 දවනසක දනනමහත

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.එච.ය.දක. දහළවදග0423651,423

 9814 

 දවනසක දනනමහත

Page 285 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

II  පනතයස.එසස. නයමරතන0262611,424

 9815 

නව දසළවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 02 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2017.07.01 දන 

සට කයයතමක දව.

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ප.දක. ගණරතන0491841,425

 9815 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව ප.ප.බ. ගමදග 

දව.055671           සසථයන මයරව 

2017.07.01 දන සට කයයතමක දව.

 

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඒ.ඒ.එසස. අමරසතහ0029951,426

 9816 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 12

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ0102761,427

 9816 

නව දසළවය සසථයනය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2017.04.16 දන 

සට කයයතමක දව.

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතදයතශය - දකනළඹ 

12

I  පනතයඑම.ආර.අය.දක. මයදතනට0330911,428

 9816 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතදයතශය-දකනළඹ 

12

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 12

III  පනතයඒ.ඩ.දජ. චතරකය0454031,429

 9816 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය ශ ලතකය  දරග 

 දදපයරත දමනතදව 

ජ.ජ.එසස.ට.  

සසථයන මයරව 2017.04.16 දන 

සට කයයතමක දපළමරතන 

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයප.එම. හනටගල0036981,430

 9818 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

I  පනතයගයමණ අමරතතග0278931,431

 9818 

 දවනසක දනනමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

II  පනතයස.එම.එන. පරසස0272871,432

 9820 

සසථයන මයර අවලතග දව

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

I  පනතයඑච.එම.එසස.දක. දහළරත0392711,433

 9820 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

III  පනතයඩබ.ප.ඩ.එම. වයසස0421671,434

 9820 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

II  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස.ප. රපසතහ0072471,435

 9823 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතයදක.ඒ.එච.එන. 

කසසතරආරචච

0338521,436

 9823 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයස.එසස. ගලපපතත0053431,437

 9824 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

III  පනතයඑම.ප.ඩ.එසස. වමලදසළන0288981,438

 9824 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 02

III  පනතයඑසස.එන.එසස. පයදරශන0037391,439

 9827 

නව දසළවය සසථයනය උසසස අධදයපන හය 

මහයමයරග අමයතදයතශය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

ඉඩම  දරජසසටයර කයරයයලය - 

නදගදගනඩ

I  පනතයආර.ට ජයවර0184401,440

 9827 

 දවනසක දනනමහත

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහරගම

I  පනතයඩ.දජ.එම.දජ.එසස. ජයතලක0200131,441

 9827 

අනපයපතකයය උසසස අධදයපන හය 

මහයමයරග අමයතදයතශදය ඩබ.දක. 

සරවරධන දව. 054084

 

පයරලදමනත කටයත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩ.එසස. දවතතසතහ0336361,442

 9827 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම  දරජසසටයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

පයරලදමනත කටයත 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඅය.ඩ.ඒ.එම. නවරතන0373181,443

 9827 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගර වදදයලය-මහරගම ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයට.ඒ.ඩ. කපල පයනත0027601,444

 9828 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ගර වදදයලය - මහරගමI  පනතයඑම.එසස. දපළමලයල0210881,445

 9828 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.දක.එච. දසවවනද0023411,446

 9832 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 02

III  පනතයආර.එම.එන. වමලවර0155601,447

 9832 

 දවනසක දනනමහත

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

III  පනතයදක. දහටටආරචච0489571,448

 9832 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

වදදශ රකයය අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

I  පනතයආර. රතශසපරන0270941,449

 9834 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ රකයය 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයආර. ජනගන0460861,450

 9834 

 දවනසක දනනමහත

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

I  පනතයදජ.ඩබ.ඒ. ජයරතන0182041,451

 9836 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

III  පනතයදක.දජ. දපදරරය0339821,452

 9836 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව-දදහවල

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

I  පනතයඑසස. ජයදසළන0200841,453

 9844 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

ජයතක සතදවදදදයන 

දදපයරතදමනතව - දදහවල

I  පනතයඑල.එච. සසල ශයනත0202161,454

 9844 

සසථයන මයර අවලතග දව

කයරමක අධදයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

වහවල කරමයනත අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.එම.ඩ. දරණකය0352391,455

 9844 

නව දසළවය සසථයනය අභදනතර 

කටයත, වයඹ සතවරධන හය 

සතසසකකතක කටයත අමයතදයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

නව අනපයපතකයය ශ ලතකය 

දරග දදපයරතදමනතදව 

බ.ආර.ව.දපදරරය දව. 

(024251)

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

ජයතක සහජවනය, සතවයද හය 

රයජද භයෂය අමයතදයතශය - 

රයජගරය

I  පනතයඑච.ප.ඒ.ප. පනත0125101,456

 9847 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක සහජවනය, සතවයද හය 

රයජද භයෂය අමයතදයතශය-රයජගරය

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.වය. රනදකය0517351,457

 9847 

 දවනසක දනනමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගනඩවතත

II  පනතයඒ.දක.එල.දජ. ආටගල0050671,458

 9850 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගනඩවතත

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

II  පනතයජ.ව.ප.ප. වතයන0227231,459

 9850 

 දවනසක දනනමහත

රයජද පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඩබ.ඩ.ඒ. හරෂණ0557171,460

 9850 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක වදහල-දහදමයගම දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගනඩ

I  පනතයඒ.ඩබ.දජ. ජයන0112311,461

 9852 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

කයරමක වදහල - දහදමයගමI  පනතයඑසස. ජයදසළකර0347471,462

 9852 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනරටව

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

I  පනතයප.දක.ජ. කදර0312971,463

 9853 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමනරටව

III  පනතයඩ.ඒ.ස. වරදකදන0565241,464

 9853 

 දවනසක දනනමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 10

මහතවරණ දකනමෂන සභයව - 

රයජගරය

I  පනතයජ.ආර. දහටටආරචච0031001,465

 9854 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහතවරණ දකනමෂන 

සභයව-රයජගරය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

I  පනතයදක.ආර. ඥයදනදරම0188731,466

 9854 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකනළඹ 05

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III  පනතයඒ.ජ.දක. කවනද0284541,467

 9854 

සසථයන මයර අවලතග දව

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 02

වදදය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයආර. පතචදහටට0109701,468

 9855 

සසථයන මයර අවලතග දව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 02

I  පනතයදක.ආර.ආර. පෂසප කමයර0242771,469

 9855 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහදමයගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයදකක

II  පනතය එම.ඒ.ඩ. පයදරශන0110501,470

 9856 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයදකක

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහදමයගම

I  පනතයඩබ.ජ.එසස. රයජපකෂ0145281,471

 9856 

 දවනසක දනනමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඩබ.ඒ.එම. සසවරණලතය0199021,472

 9857 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.බ පයනත0210921,473

 9857 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගනඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.ස. අමරසතහ0297441,474

 9857 

 දවනසක දනනමහත

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයආර.ය. අමරදසළකර0038811,475

 9858 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

III  පනතයබ. නමමයය0452811,476

 9858 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපනලසස පවයහන දකනටඨයශය - 

දකනළඹ 05

I  පනතයප. දසළනයරතන0166691,477

 9861 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස පවයහන 

දකනටඨයශය-දකනළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඑම.එච.එසස. මධවනත0317581,478

 9861 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බසසනයහර පළයත නදයදජද 

සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-නයරයදහනපට

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයදක.ඒ.එසස.එන. දකනඩකයර0138981,479

 9862 

 දවනසක දනනමහත

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

බසසනයහර පළයත නදයදජද 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

නයරයදහනපට

I  පනතයට.ජ.ඩ. පෂසපකමයර0338201,480

 9862 

 දවනසක දනනමහත

නවයස හය සමකදධ 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

II  පනතයඩබ.ප.ආර. වරණකලසරය0223221,481

 9865 

 දවනසක දනනමහත

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකනදලනනනයව

III  පනතයදක.එසස.එන. කලරතන0351591,482

 9865 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකනදලනනනයව

නවයස හය සමකදධ අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඊ.ආර.එල.  දප දරරය0570541,483

 9865 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබණව

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය - දකනළඹ 01

II  පනතයදක.ඩ.ප. දකනඩකයර0510891,484

 9868 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසසථයනය-දකනළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහසසබණව

III  පනතයඩ.ඩ.එන. හරෂණ0557221,485

 9868 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-මඩකලපව

ගර වදදයලය - මඩකලපවIII  පනතයඒ. කලයනලය0341441,486

 9870 

 දවනසක දනනමහත

ගර වදදයලය-මඩකලපව දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑසස. යදසදදරන0390041,487

 9870 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපදරතව පතත

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයඑසස. දජයරතනම0190061,488

 9871 

නව අනපයපතකයය මඩකලපව 

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර කයරයයලදය 

දනතය දතවකමයර මය දව. (056630)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපදරතව පතත

I  පනතයඑම. දමහනයතන0222391,489

 9871 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-දහදමයගම

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව - දහදමයගම

II  පනතයදක.ට.එසස.ජ.ඩ.එසස. 

වජයසරවරධන

0147231,490

 9872 

 දවනසක දනනමහත

මණම ඒකක පමත සහ දසළවය 

දදපයරතදමනතව-දහදමයගම

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයදජ.ඩබ.ප.ප.එම. ජයවරධන0170961,491

 9872 

 දවනසක දනනමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- දහදමයගම

III  පනතයඑසස.එම.ප.දක. දලහයන0456831,492

 9872 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-මඩකලපව

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයට.එසස. නරතජන0028571,493

 9873 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑම. කරණයකරන0305821,494

 9873 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම  දරජසසටයර 

කයරයයලය-නදගදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහසසබණව

II  පනතයආර.දක.එසස.එච. ලකමණ0298671,495

 9875 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබණව

ඉඩම  දරජසසටයර කයරයයලය - 

නදගදගනඩ

II  පනතයඑම.දජ.දක. වදජරතන0376781,496

 9875 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය-දකනළඹ 

07

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

II  පනතයඩබ.ජ.ඩ. සමණදසළකර0106571,497

 9876 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව දක.ඒ.එල.ස. 

සනධදය දව.056057

 

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතදයතශය - දකනළඹ 

07

I  පනතයඒ.එසස. වරදසළකර0271681,498

 9876 

නව දසළවය සසථයනය පදගලයන 

ලයයපදතච කරදම දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05 දලස සතදශදධනය කරන 

ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයදක.එච.එසස. ශමයල0650981,499

 9876 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-නවරඑළය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයදක.ඒ.එන. සමනතකය0236271,500

 9877 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයදජ.බ.එසස.අය. නරපමයල0560871,501

 9877 

 දවනසක දනනමහත

ජනදලඛන හය සතඛදයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයඑම.ප.එසස. පනයනද0150951,502

 9878 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.එන.එම. ජවස0347491,503

 9878 

නව දසළවය සසථයනය ජන දලඛණ හය 

සතඛදය දලඛණ දදපයරතදමනතව 

දලස සළකනන.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජද වදවසයය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකනදලනනනයව

I  පනතයප.එන.එම. මතකමයරණ0114141,504

 9880 

නව දසළවය සසථයනය කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකනදලනනනයව

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයආර.එසස. කළදබදවල0124551,505

 9880 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය කඩය 

සතවරධන 

දදපයරතදමනතදව එම.ඒ. 

චනදකය දව.015111

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 09

කසසතයයන කටයත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 08

I  පනතයප.ඩබ.ය. අමරදපළම0095731,506

 9881 

 දවනසක දනනමහත

කසසතයයන කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 08

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 09

II  පනතයඑල.ඩ.එන. කබරයල0411901,507

 9881 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කචචදවල

I  පනතයදක. රනජතයමලර0226911,508

 9882 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කචචදවල

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - තකණයමලය

II  පනතයදක. දජයබවයන0329641,509

 9882 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-තකණයමලය

දසසතක කමසමපයදන කයරයයලය - 

තකණයමලය

I  පනතයඑම. දජනනසන0149381,510

 9884 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමසමපයදන 

කයරයයලය-තකණයමලය

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - තකණයමලය

I  පනතයඑම.බ. නලන0179051,511

 9884 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

දපනලසස සසථයනය - කනතදලII  පනතයඑච.එසස.ය. වකමසතහ0058131,512

 9885 

සසථයන මයරව මයස 03කන දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

දපනලසස සසථයනය-කනතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කනතදල

I  පනතයදක.ජ.එසස.ව. රයජපකෂ0314931,513

 9885 

සසථයන මයරව මයස 03කන දරඝ කරන 

ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-කනතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කනතදල

II  පනතයඒ.එම.ට.එන. අදබදසළකර0043711,514

 9886 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- කනතදල

II  පනතයඩබ.ජ. ජයනත මහණදක0293241,515

 9886 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කචචදවල

II  පනතයඑල.දජ.ස. කදලනදරයජය0186021,516

 9887 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කචචදවල

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයදක. ශදගසර0443691,517

 9887 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 03

I  පනතයඑන. ෂනමගනයදන0403571,518

 9889 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 03

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඩබ.එච.ඩ. ද අලවසස0534161,519

 9889 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 01

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 07

II  පනතයඑම.ඩබ. රයජපකෂ0420851,520

 9891 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටවතත

වදදශ කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 01

III  පනතයඩ.ආර.දක. සරදසළන0576741,521

 9891 

 දවනසක දනනමහත

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යටවතත

III  පනතයප.ආර.එසස.දජ.ප.දක. 

ජයසතහ

0604041,522

 9891 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නනදවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඩඩයලචදචනය

I  පනතයඑච.ඒ.ඒ. ජබබයර0252281,523

 9895 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඩඩයලචදචනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නනදවර

III  පනතයඑම.එච.එෆස. සබයරය0422051,524

 9895 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

II  පනතයඩ.ඒ.එම.ඩ. චයනදන0054281,525

 9897 

නව දසළවය සසථයනය දපනලසස  

මලසසථයනය - දකනළඹ 01 දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දපනලසස 

මලසසථයනදය ආර.එම.එසස. 

ශදයමල දව.035761

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01I  පනතයඩබ.ජ.ආර.ප. ධරමවරධන0371021,526

 9897 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉරකකයමම

II  පනතයදක.ආර. නලනත0030751,527

 9898 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉරකකයමම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමපයර

III  පනතයජ.ජ.ව.එසස. කමයර0534081,528

 9898 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධදසසථයනය-මයකඳර

වකමශලය ම.ම.වදදයලය - 

කරණණගල

II  පනතයඊ.ඒ.එම.එල. එදරසතහ0053101,529

 9899 

 දවනසක දනනමහත

වකමශලය 

ම.ම.වදදයලය-කරණණගල

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

හය සතවරධන මධදසසථයනය - 

මයකඳර

I  පනතයජ.ආර. සරවරධන0325511,530

 9899 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරඇලල

ර/ඇහහලයදගනඩ ම.ම.වදදයලය - 

ඇහහලයදගනඩ

I  පනතයඑම.එම.එම. මහලණදගනඩ0222881,531

 9900 

 දවනසක දනනමහත

ර/ඇහහලයදගනඩ 

ම.ම.වදදයලය-ඇහහලයදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරඇලල

III  පනතයඑම.එම.ජ.එසස.එසස. 

වනනආරචච

0531301,532

 9900 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබදදප - දපදදදල

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයඑසස.එම. ඈපය0023191,533

 9901 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධදකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබදදප - දපදදදල

III  පනතයදක.එච. ජයසතහ0353111,534

 9901 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහදගනහර

දපනලසස අධකයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයප.එච.ස. පෂසපකමයර0215001,535

 9905 

 දවනසක දනනමහත

දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහදගනහර

I  පනතයඩ.එම.දක.ජ.එසස. මලලකය0237171,536

 9905 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

I  පනතයඑම.ජ. අනෂය0050561,537

 9906 

 දවනසක දනනමහත

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයඑම.ඩ.දක. චනදලතය0313121,538

 9906 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - අමබලනදගනඩ

II  පනතයය.ඩ.ස.ආර. දදශපය0408591,539

 9906 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයආර.ස. සමරදහළවය0557501,540

 9906 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එසස.එල. දෆනනදසළකය0380681,541

 9908 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ජ.දක. ගමදග0536891,542

 9908 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතචයරක සතවරධන හය කසසතයයන 

ආගමක කටයත 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයආර.දජ.ඒ. ලලයනත0020781,543

 9910 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

සතචයරක සතවරධන හය කසසතයයන 

ආගමක කටයත අමයතදයතශය - 

දකනළඹ 07

I  පනතයඒ.ඒ.ඩබ. වදජසතහ0171641,544

 9910 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයඋල

අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධදසසථයනය - මයතදල

II  පනතයඊ.ආර.ඩබ.එසස.එම.ආර.ඒ.ඩ

බ.එසස.දක. වකමසතහ

0043411,545

 9914 

සසථයන මයර අවලතග දව

අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධදසසථයනය-මයතදල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයදජ.ඩබ.දක. 

වදජරතනයයක

0554211,546

 9914 

අනපයපතකයය නයඋල පයදදශය 

දලකම කයරයයලදය ප.ජ.එම. 

පජයදගනඩ දව. 017909

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයඋල

III  පනතයදක.එම.ඩ.එම. දසයනයයක0633131,547

 9914 

 දවනසක දනනමහත

ඉඩම අමයතදයතශය-බතතරමලල දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

II  පනතයඑච.ඒ.ඒ.ප. උදය කමයර0333131,548

 9915 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

ඉඩම අමයතදයතශය - බතතරමලලIII  පනතයඑච.එම.ආර.ඩබ. 

දසදනවරතන

0337691,549

 9915 

 දවනසක දනනමහත

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 07

I  පනතයඒ.ආර.එල. වමලරතන0393461,550

 9915 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-සයනදමරද

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලමදණ

III  පනතයඑම.ට.අය. හෆයයය0073851,551

 9917 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලමදණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

සයනදමරද

I  පනතයබ. මජතය0090631,552

 9917 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 07

I  පනතයදජ.එම.දක. වදජනයයක0211111,553

 9918 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපනලසස  මලසසථයනය-දකනළඹ 01 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

II  පනතයඩ.එසස. වරරතන0262421,554

 9918 

 දවනසක දනනමහත

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

දපනලසස  මලසසථයනය - දකනළඹ 01III  පනතයඩ.එම.ස.එල. ගණදසළකර0604011,555

 9918 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

I  පනතයදජ.ප. මයතරආරචච0222031,556

 9919 

 දවනසක දනනමහත

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඑච.ප.ඩ.එන. වදජසතහ0493711,557

 9919 

 දවනසක දනනමහත

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය-දකනළඹ 07

දසසතක දරජසසටයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

II  පනතයඑන.එච.එසස. පයදරශක0163201,558

 9920 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතදයතශය

III  පනතයදක.ඩ. දසදමලතය0555471,559

 9920 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

උසසස අධදයපන හය මහයමයරග 

අමයතදයතශය - දකනළඹ 07

III  පනතයදක.ඩ.එම. සඳරවන0560541,560

 9920 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 07

II  පනතයඑෆස.ප. ලයනදගනඩ0091321,561

 9921 

සසථයන මයර අවලතග දව

අලලසස දහද දෂණ දචදදනය 

වමරෂන දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 07

බසසනයහර කළයප 11 කමකර 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයජ.ඩ.වය. කරණයරතන0260391,562

 9921 

අනපයපතකයය රතමලයන පය දදශය 

දලකම කයරයයලදය දක.ඩ. මයලය 

රතජන දව. 032754

 

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලලලයවට

III  පනතයඑසස.එම.ඩ.ස. පෂසප කමයර0440021,563

 9921 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 313 of 318



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බසසනයහර කළයප 11 කමකර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

II  පනතයඒ.දක.ප. කරවට0448401,564

 9921 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලලලයවට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතමලයන

III  පනතයඩබ.ඩබ.එසස.වය. වරසතහ0544801,565

 9921 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

ගය/කරනදදණය ම.ම.වදදයලය - 

කරනදදණය

I  පනතයදක.ඩ.අය. දපළමයනනදන0155721,566

 9925 

 දවනසක දනනමහත

ගය/කරනදදණය 

ම.ම.වදදයලය-කරනදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය) - බලපටය

I  පනතයඕ.දජ. නලමණ0338931,567

 9925 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(සමකදධ අතශය)-බලපටය

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - අමබලනදගනඩ

I  පනතයඊ.ඒ. චමපකය0351171,568

 9925 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමබලනදගනඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

II  පනතයඑච.එන. ශයයලතය0368051,569

 9925 

සසථයන මයර අවලතග දව

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය - දකනළඹ 10

III  පනතයඩබ.එම.ප වදජරතන0238121,570

 9927 

 දවනසක දනනමහත

දසසඛද, දපදෂණ හය දදශය 

වවදද අමයතදයතශය-දකනළඹ 10

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයට.ඩ. දහටටආරචච0424241,571

 9927 

 දවනසක දනනමහත

රයජද දසළවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

මදල අමයතදයතශය - දකනළඹ 01II  පනතයඑම.ජ.ස. කලයදදව0151881,572

 9928 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.ප.එන. 

මදදමබණඩයර

0304491,573

 9928 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

රයජද දසළවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

II  පනතයඒ.ඩ.ස. සමතරතන0409671,574

 9928 

 දවනසක දනනමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයඑම.දක.ප.එම. මයයයකඩව0222481,575

 9929 

 දවනසක දනනමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයදක.ඒ.එල.දක. පහලදපනල0261721,576

 9929 

 දවනසක දනනමහත

වයරයදපනළ පයදදශය වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය-කරණණගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බමණයදකනටව

II  පනතයදජ.එම.ඩබ.දක. ජයසනදර0062941,577

 9930 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බමණයදකනටව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණණගල

I  පනතයඑච.එම.එන. දහළරත0214521,578

 9930 

 දවනසක දනනමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණණගල

දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණණගල

II  පනතයප.ප. සරචචනද0409621,579
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දජදෂසඨ දපනලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණණගල

වයරයදපනළ පයදදශය වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය - 

කරණණගල

III  පනතයබ.එම. දක.එල.එසස.ප. 

බයලසරය

0558241,580
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කකෂකරම 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ.එල.ආර. චයනදන0070461,581

 9932 
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දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

කකෂකරම අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ය.එච.ආර. ද සලවය0117491,582

 9932 
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වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධදයපන අමයතදයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඒ.දක.දජ. වදජදසළකර0128011,583
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2017

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධදයපන 

අමයතදයතශය-බතතරමලල

දමදටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05

III  පනතයඑන. දසයනයයක0338701,584
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