
ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-ඇලපයත

III පනතයආර.ජ. ධනරතන0056561 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

මනසසබල හය රකරකෂය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑල.ජ. ජයරතන0077942 නව සසථයන මයරවම මදල 

අමයතතයතශය දකනළඹ 01 දලස 

සලකනන

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය-කළතර

IIපනතයඩබ.ඩ.ට. දහහමනත0217343 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

IIපනතයඒ.දක. උපයල0232544 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

IIපනතයඡ.එසස.ය. දමයනත0247215 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

IIපනතයඩබලව.ඒ.ස.එච. රදග0251336 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

IIපනතයට. එල. පනයනද0251367 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ඉදකරම, ඉතජදනර දසහවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

IIපනතයඒ. ඒ. අය. එසස. ඩයසස0269318 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 05

III පනතයබ දතනබද0292929 නව සසථයන මයරවම මදල 

අමයතතයතශය දකනළඹ 01 දලස 

සලකනන

වදතය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 03

III පනතයබ.එසස.එසස පනයනද03107310 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පදවය

III පනතයඑච.එන.දජ දපදරරය03136711 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

දපපදගලක පවයහන දසහවය 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 05

III පනතයඩබලව.ය. දහහමනත03597112 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

පයරලදමනත කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

I පනතයය.දජ. කලසර03629413 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දකපතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

IIපනතයආර.එම.ස. රයජපකෂ03656014 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතමලයන

IIපනතයඑච. එම. ඒ. වකමරතන03683715 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01IIපනතයඑච.ඩ.එන. ගණදසහකර03699516 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමනනරයගල

III පනතයඩ.එම. ආරයදසහන03851317 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-දමනරටව

III පනතයඑම.දජ ශයයරතන03901418 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 07

III පනතයඒම.ජ. සනනද03912219 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

IIපනතයඑම.ව.එසස.ප. මහකමයර03964420 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

අධකරණ අමයතතයතශය-දකනළඹ 

12

III පනතයඑල.ඩ.ඒ. නශයනත04334721 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

දසසතක මනනදදදර 

කයරයයලය-කරණණගල

III පනතයජ.ජ.ප. පසනන05711622 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

දගනවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-වවනයය

III පනතයස.ඩ. ශ ගණවරධන05734923 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඑම.එල. ලකෂසමන05764224 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ජයතක දභපතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑල.ඒ.ය.ඩබ. ජයවරධන05775325 නව සසථයන මයරවම අධතයපන 

පකයශන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

III පනතයඑච.ආර.ප. දහහරත05777226 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ජයතක දකපතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

III පනතයආර.එසස.එසස. රතනදසහකර05779027 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 01

III පනතයඑම. කසසතරආරචච05781528 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඩ.එන.ජ. අදබවකම05835929 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඩ.ඩබ.ඒ. දසයනයයක05836930 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

රබර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩ. කහවල05855131 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 07

III පනතයදක.ස. ගලදලනවතත05858832 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

සතතව නෂසපයදන හය දසපඛත 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III පනතයඑසස.ප.ඒ. දසහනයධර05872633 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඑන.ඒ.ජ.ඩබ. කමයර05876134 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඑම.ප.ඒ. වරසතහ05877135 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයදක.ජ.ආර.එසස. බණඩයර05878636 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඑච.ඩ.එන. දපහමතලක05878737 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයඑම.ඊ.දජ. පෂසපකමයර05907238 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයදක.එම.එසස.ජ.බ. 

කලදසහකර

05955739 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

ආහයර දකනමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 02

III පනතයආර.එම.එම. රතනයයක06116640 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

පයරලදමනත කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

III පනතයඑච.එසස.බ. ජයලත06343041 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

සමපකයර දසහවක දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 03

III පනතයඑච.එම.අය.බ. දහහරත06357842 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

රබර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබලව. ධරමපයල06415943 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසහවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑසස.එම.ඒ.බ. වරසතහ06455444 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

III පනතයජ. චමනද06542445 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

III පනතයඅය.ඒ.ප. ඉඳරදග07020346 ඉලලම ඉට කළ දනනහහක.  

අනතර පළයත කකෂකරම අධ තකෂ  

කයරයයලය-අමපයර

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- අමපයර

I පනතයඑසස. එසස. පදමසර03452047

 10039 

 දවනසක දනනමහත

Page 10 of 41



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයදජ. ලලත චනදසර00739448

 10043 

 දවනසක දනනමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑසස. දක. එසස. පයදරශන03805649

 10043 

 දවනසක දනනමහත

පලතසපර ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-දපනදළනනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලයගල

III පනතයඒ.ප.දජ. වදජසතහ00938450

 10044 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

පලතසපර ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය - දපනදළනනනරව

I පනතයඩබලව.එම අදබදසහකර 

බනඩය

03091551

 10044 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හපතදල

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලයව

III පනතයප.එම.එසස.එන. දපහමකමයර05897852

 10054 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

IIපනතයඩ.ප.එසස.ආර. පයදයස02541553

 10063 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.එසස.ආර. සභසතහ03864654

 10065 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 01

මසසලම ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 10

III පනතයස.දජ.එම. සගතපයල03755155

 10072 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- තකණයමලය

I පනතයදක.ජ.එන. පදමසර04178656

 10075 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරවට

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - රතනපර

IIපනතයය.ට. වටටචච00881357

 10078 

 දවනසක දනනමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයදක.දක. සතජව සසනත02687758

 10082 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

III පනතයය.එන. අතපතත03333759

 10082 

නව දසහවය සසථයනය රජදය රස 

පරකෂක දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III පනතයදක.ප.ඒ. කමයර05821460

 10082 

අනපයපතකයය ය.එන.අතපතත 

මහතය දව.

 

සසවයභයවක සමපත කළමණයකරන 

මධතසසථයනය-මහනවර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කණගලල

I පනතයදක.එම.ආර.ඩබ.දක. 

දහහරත

00865061

 10087 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-කණගලල

සසවයභයවක සමපත කළමණයකරන 

මධතසසථයනය - මහනවර

III පනතයආර.ප.දජ.එසස.දක 

රතනයයක

03910962

 10087 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම නරවල කරදම 

කයරයයලය-තඹතදතගම

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

ගලගමව

III පනතයආර.ඩ.එල. ජයතලක00659163

 10095 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයදජත ඉඩම දකනමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - අනරයධපර

III පනතයඑසස. එම. එන. නහයලසර03137364

 10098 

නව දසහවය සසථයනය දසය වන 

නළධයර කයරයයලය - වවනයය දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 රයජත දසහවය දකනමෂන සභයව - 

දකනළඹ 05

I පනතයදක.ඩබ. ඥයනවමල00887365

 10104 

 දවනසක දනනමහත

රයජත දසහවය දකනමෂන 

සභයව-දකනළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඒ.ජ.ප.දජ ද සලවය03077266

 10104 

 දවනසක දනනමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 08

III පනතයඩබලව. දක.ඒ. ආර 

වලදපනල

03797667

 10108 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 සමථ මණඩල දකනමෂන සභයව - 

බතතරමලල

I පනතයඩබලව. ඒ. එසස. ශයනත04158668

 10182 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඅය. ජයරතන00303669

 10184 

 දවනසක දනනමහත

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

ජයතක දභපතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑච.එම. සසතක01124570

 10184 

 දවනසක දනනමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ඒ.අය පයනත03201671

 10184 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බදධශයසන 

අමයතතයතශය,-දකනළඹ 07

අධතයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑම.ඒ.ඩ. අරණශයනත00915572

 10187 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධතයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

බදධශයසන අමයතතයතශය, - 

දකනළඹ 07

III පනතයඩ.එසස.ආර. වදජවරධන07020673

 10187 

නව දසහවය සසථයනය ජයතක දභපතක 

සහලසම දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය 

එල.ඒ.ය.ඩබ.ජයවරධන මහතය 

දව.

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පලදලදපනල

I පනතයආර.දජ.ඒ.බ. ඒකනයයක00241074

 10191 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

I පනතයඑම.ප. මයනවඩ00492775

 10191 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලදලදපනල

කයරමක වදහල - මයතදලI පනතයඑල. ජ. එල. රපසතහ03674876

 10191 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

I පනතයඑන.දක.ඩ.එන දසහනයරතන03899577

 10191 

නව දසහවය සසථයනය කයරමක 

අධතයපන හය පහණ කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10 

දලස සතදශදධනය කරන ලහදබ.

කයරමක වදහල-මයතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

III පනතයදක.දක.එසස. ජයවරධන04011178

 10191 

වරතමයන දසහවය සසථයනය කයරමක 

අධතයපන හය පහණ කරදම 

දදපයරතදමනතව දව

 

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයදජ. ඒ. ඩ. ජයසරය00755979

 10200 

 දවනසක දනනමහත

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 දශහෂසඨයධකරණය - දකනළඹ 12I පනතයඩබ.ප.ඩබ. රයජරතන04119880

 10202 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අභතනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

III පනතයආර. වරතතග03865081

 10207 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ සහකයර 

අධතකෂ 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- කදරදවල

III පනතයඑම.ජ.එසස.ඩ. චනදදයස04167282

 10219 

 දවනසක දනනමහත

ශ ලතකය කකෂකරම 

වදතයලය-ලබදව

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- කළතර

IIපනතයඑසස.දක. වදජසතහ00859583

 10259 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-කළතර

ශ ලතකය කකෂකරම වදතයලය - 

ලබදව

I පනතයබ.ජ.එසස. පෂසපකමයර01552984

 10259 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 10

III පනතයඅය.එන.එසස ශ වරණසතහ03905085

 10260 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ජ.එන. පයජනක03875486

 10262 

 දවනසක දනනමහත

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතතයතශය - දකනළඹ 

07

III පනතයඊ. ජයසරය03746187

 10272 

 දවනසක දනනමහත

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතතයතශය-දකනළඹ 

07

දසසතක ධවර කයරයයලය - 

පතතලම

III පනතයඑම.එම.ආර. නශයනත05708988

 10272 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සහකයර අධතකෂ 

කයරයයලය-ගරතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලකනද

III පනතයඑම.දජ.ඒ. රයජපකෂ03577989

 10279 

 දවනසක දනනමහත

වනජව කයරයයලය(වයඹ)

-කරණණගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

III පනතයඒ.එන.එම. කමයර03749090

 10287 

 දවනසක දනනමහත

කඩය සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

මදල අමයතතයතශය - දකනළඹ 01III පනතයඩ. එම. මදදමබණඩය00207491

 10412 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කඩය සතවරධන දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 07

IIපනතයඒ.ඒ. චමනද ශයනත කමයර03714992

 10412 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩබ.ආර.ජ.එසස. වරකදකනඩ03747493

 10412 

නව දසහවය සසථයනය කමකර 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 05 

දලස සතදශදධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය බ.දතනබද 

මහතය දව.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලවටය - දවතර

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

III පනතයප.ට.අය.ප. ලකෂයන00862694

 10414 

 දවනසක දනනමහත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලවටය - දවතර

III පනතයට.ජ. ගණසර03102795

 10414 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-කළතර

වයරමයරග කළමනයකරණ අතශය - 

දකනළඹ 07

III පනතයට.ප. සමරකමයර00902496

 10427 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දනළව

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

දනළව

III පනතයට.ජ. අතල03008797

 10431 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තවලම

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- උඩගම

IIපනතයඒ. සරයආරචච01500798

 10439 

 දවනසක දනනමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - අනරයධපර

IIපනතයඒ.එල වරවතශ03004499

 10443 

අනපයපතකයය 

එසස.එම.එන.නහයලසර මහතය දව.

 

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

වවනයය

III පනතයදජ.එම.එන.ස. අමරසතහ041066100

 10443 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- මයතර

IIපනතයඩ.ප.එම. වදජරතන016745101

 10447 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මයතදල

පශ වමරශන මධතසසථයනය - 

දඹලල

III පනතයඑල.ජ.දක.දක. ආරයරතන032959102

 10452 

 දවනසක දනනමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III පනතයදක.ඩබලව.ආර.ඒ. 

ගණදසහන

019848103

 10455 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය මනනදදදර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දගනවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකනළඹ 07

III පනතයඑම.ඒ.ප. ගණතලක062145104

 10626 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහළණය

IIපනතයඒ.ඩ.ඩ. දපහමරතන019928105

 10628 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහළණය

ඉදකරම, ඉතජදනර දසහවය, නවයස 

හය දපනද පහසකම අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.ඒ.එන. තලකරතන059268106

 10628 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයප.ඒ.දක පතරන039175107

 10631 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බයගම

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- ජයඇල

III පනතයඑම. දහ ටටආරචච016002108

 10636 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පරයවදතය 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

රජදය පවකතත දදපයරතදමනතව 

- දකනළඹ 05

IIපනතයදජ.එච.එන.දක. ජයමහ012029109

 10637 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-වරකහටය

පයදදශය  මනනදදදර කයරයයලය 

- වරකහටය

IIපනතයව.ප. ජයනත039209110

 10641 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- තසසසමහයරයම

IIපනතයදක.එච.ඒ. සරදසහන010431111

 10642 

 දවනසක දනනමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතතයතශය - දකනළඹ 03

III පනතයඑසස.ඒ.ඒ.දජ. දපදරරය037230112

 10659 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතතයතශය-දකනළඹ 03

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 07

III පනතයදක.ඒ.එන. පයදරශන040380113

 10659 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

පශ වමරශන මධතසසථයනය - 

දපනදළනනනරව

IIපනතයඅය.දක.ජ. කමයරසතහ007435114

 10664 

 දවනසක දනනමහත

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

හලපයදතනට

III පනතයඒ ඥයණරතන008133115

 10666 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-හලපයදතනට

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

ගයලල

III පනතයදක.එල.දක. ද සලවය040362116

 10666 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 07

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- දකනළඹ 05

I පනතයදජ.ප. ජයතසසස010202117

 10673 

 දවනසක දනනමහත

වදදශ කටයත 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 01

දගනඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ජ.ඒ. සදරනද012901118

 10676 

 දවනසක දනනමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මහනවර

III පනතයඩබ.එම.එසස.බ. වකමසතහ032309119

 10679 

 දවනසක දනනමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

ජයතක දභපතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයආර.ඒ. සනල004377120

 10694 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දභපතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වහවල කරමයනත අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච. එම. ගමදග054394121

 10694 

සසථයන මයර අවලතග දව

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මහනවර

වදශහෂ දශහණයඑච.එම.ඩ. බණඩයර019912122

 10696 

 දවනසක දනනමහත

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

III පනතයඩ.ප. නශයනත005586123

 10697 

 දවනසක දනනමහත

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩ.අය.ඩ. වදජසරය055847124

 10697 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹලගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දසහරවල

IIපනතයදජ. අලෆකයන030587125

 10700 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක උදභද උදතයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III පනතයඑන දහටටආරචච040360126

 10701 

 දවනසක දනනමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසපඛත 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I පනතයවය.ජ. කරණයරතන 

බණඩය

040049127

 10702 

 දවනසක දනනමහත

ජයතක උදභද උදතයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

IIපනතයඑච.එච.දජ උදයසර007924128

 10703 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

කයරමක වදහල - අනරයධපරIII පනතයඑම.බ. ජයදසහන056173129

 10705 

 දවනසක දනනමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයතශය - දකනළඹ 03

IIපනතයබ.ඩ.ඩබලව. ධරමකරත028134130

 10706 

සසථයන මයර අවලතග දව

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 03

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

III පනතයප.එම.ඒ.එසස. චනදකමයර059159131

 10706 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අනරයධපර

අනරයධපර ජයතක ශෂතභට බලකය 

කයරයයලය - අනරයධපර

III පනතයඒ.දක. දහටටආරචච063293132

 10707 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතතයතශය-දකනළඹ 

03

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතතයතශය - දකනළඹ 

03

වදශහෂ දශහණයඒ.ආර.ප.ඒ ගණරතන040050133

 10708 

සසථයන මයර අවලතග දව

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතතයතශය-දකනළඹ 

03

ආරකෂක  අමයතතයතශය - දකනළඹ 

03

III පනතයඩබ.ඒ.එසස. ධරමසර059237134

 10708 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක සතදවදදතයන 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III පනතයඑන.ඩ.දක නපදහහවදග029770135

 10712 

සසථයන මයර අවලතග දව

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

ජයතක සතදවදදතයන 

දදපයරතදමනතව - මහරගම

III පනතයඑම.ඒ.ඩ.ප. පයදරශන059075136

 10712 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කරමයනතශයලය පරකෂක 

ඉතජදනර කයරයයලය-ගමපහ

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකනළඹ 12

III පනතයආර. ඒ. අය. ය. රයජපකෂ037448137

 10713 

සසථයන මයර අවලතග දව

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකනළඹ 12

දසසතක කරමයනතශයලය පරකෂක 

ඉතජදනර කයරයයලය - ගමපහ

III පනතයඩබ.එම.එම.එන. චතරතග059547138

 10713 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

කයරමක වදහල - බණඩයරදවලIII පනතයඊ.එම.ජ. ඒකනයයක011449139

 10718 

 දවනසක දනනමහත

කයරමක වදහල-බණඩයරදවල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරදවල

I පනතයආර.ප.එන. සරත කමයර014286140

 10718 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කණගලල

පනනවල අල අනයථයගයරය - 

රඹකකන

III පනතයය.එන.ප. දපදරරය039932141

 10732 

 දවනසක දනනමහත

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

I පනතයඑම.ඩ. කලතතග012152142

 10733 

නව දසහවය සසථයනය මනසසබල හය 

රකරකෂය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශදධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය එල.ජ.ජයරතන 

මහතය දව.

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතතයතශය - දකනළඹ 01IIපනතයඒ.එම.ට. බණඩය030971143

 10733 

සසථයන මයර අවලතග දව

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයප.එසස. චනදසර036371144

 10733 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 34 of 41



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකනළඹ 05

III පනතයජ.ඒ. සසර039119145

 10737 

 දවනසක දනනමහත

අධතයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

III පනතයප.ව.ඒ. දරෂණ060086146

 10737 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- අකරසසස

I පනතයඑම.එම.එසස. වසනත කමයර014510147

 10740 

 දවනසක දනනමහත

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතතයතශය - දකනළඹ 02

වදශහෂ දශහණයඑම.ජ සගතදයස009160148

 10828 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මහනවර

දසසතක මනනදදදර කයරයයලය - 

මහනවර

IIපනතයට.ජ. ඉලතගරතන024068149

 10829 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර ඉඩම හමකම නරවල කරදම ස්  

කයරයයලය - ගයලල

I පනතයප.එම.දක.එසස ජයලත031075150

 10831 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හමකම නරවල කරදම ස්  

කයරයයලය-ගයලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරIIපනතයඩ. ජ. බනදල036316151

 10831 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I පනතයඑම. ඒ. ඩ. එම. සරයවතත007203152

 10837 

සසථයන මයර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතතයතශය-දකනළඹ 01 මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

I පනතයබ.දක. දපහමසර011827153

 10837 

 දවනසක දනනමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

III පනතයඩබලව.ජ.එන. දපහමසර027889154

 10837 

නව දසහවය සසථයනය දසසතක දලකම 

කයරයයලය - කළතර දලස 

සතදශදධනය කරන ලහදබ.

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලනය

III පනතයඒ.එච.එසස. සමන032244155

 10837 

 දවනසක දනනමහත අනපයපතකයය 

ඩබ.ජ.එන.දපහමසර මහතය දව.

බදධශයසන 

අමයතතයතශය,-දකනළඹ 07

ජනදලඛන හය සතඛතයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑල. වකමපයල066296156

 10840 

 දවනසක දනනමහත

Page 37 of 41



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නයරමමල අනතර දභදග හය බලත 

පරදයෂණ 

මධතසසථයනය-නයරමමල

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- කරණණගල

IIපනතයඑම.එම. දජ.දක.දක. 

මයරසතහ

016128157

 10841 

 දවනසක දනනමහත

බජ සහතක කරදම පයදදශය 

කයරයයලය-දපනදළනනනරව

වනජව සහකයර අධතකෂ 

කයරයයලය - ගරතදල

I පනතයඑම.එම. නමලසර 

මහයනයම

008680158

 10858 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සහකයර අධතකෂ 

කයරයයලය-ගරතදල

දසසතක පශ වමරශන මධතසසථයනය 

- අනරයධපර

III පනතයආර.ඒ.ඒ.එසස. රණසතහ067867159

 10858 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

බදලල

I පනතයඩබලව.ඒ. උපයල019795160

 10859 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-බදලල

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලයව

IIපනතයඑම.එම.ඒ.එසස. බණඩයර024724161

 10859 

 දවනසක දනනමහත

වනජව සහකයර 

අධතකෂ(යයල/බනදල) 

කයරයයලය-කතරගම

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

දමනනරයගල

III පනතයඑසස.එම. බනඩයර038980162

 10867 

 දවනසක දනනමහත

බටට කයරයයලය-කතලදක්යදට ස් පයදදශය  මනනදදදර කයරයයලය 

- වරකහටය

IIපනතයඑසස ජයදසහකර039655163

 10867 

 දවනසක දනනමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

රතනපර

III පනතයඑච.ඩ.එසස. රපසතහ007259164

 10908 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර අධතකෂ වනජව 

කයරයයලය,-නවරඑළය

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

IIපනතයආර.ප. පනසස දරශන කමයර038751165

 10965 

 දවනසක දනනමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහවතත

පයදදශය මනනදදදර කයරයයලය 

- පහලමඩලල

III පනතයආර.ඒ.ප. රතනපය035825166

 10971 

 දවනසක දනනමහත

දසසතක කමසමපයදන අතශය-මයතර වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

මයතර

III පනතයආර.ජ. පයනත036379167

 10976 

 දවනසක දනනමහත

උඩවලව ඇතඅතර 

දසවන-උඩවලව

ආයරදවද පරදයෂණ දරදහල - 

හමබනදතනට

III පනතයජ.එම.ඒ.ප ලයල027202168

 10983 

 දවනසක දනනමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදදශ කටයත 

අමයතතයතශය-දකනළඹ 01

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතතයතශය - දකනළඹ 03

I පනතයඒසස.ඩ. ලලත පනයනද038948169

 10983 

 දවනසක දනනමහත
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