
ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදදච කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 05

3 පනතමය III 

මශශණය

ඩ.මජ. එඩමනඩ0551711 නව සසථයන මයරවම කයරමක 

අධධයපන හය පහණ කරමම 

මදපයරතමමනතව මකකළඹ 10 මලස 

සලකනන

055322 එසස.ස. ජයවරධන 

මහතයමග අනපයපතකයය මලස 

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම මදපය. මවත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

3 පනතමය II 

මශශණය

ඩ.ඒ.එසස.ආර. නයනයයකකයර0553042 නව සසථයන මයරවම මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ 

අමයතධයදශය මකකළඹ 10 මලස 

සලකනන

2018.04.18 දන සට 060829 

ඒ.එසස. සමරවකම මයමග 

අනපයපතකයය මලස මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ අමය. 

මවත.

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-කරනමදණය

3 පනතමය II 

මශශණය

එම.ජ.එසස. ජයමයල0553303 නව සසථයන මයරවම කයරමක 

අධධයපන හය පහණ කරමම 

මදපයරතමමනතව මකකළඹ 10 මලස 

සලකනන

060625 ඩ.මක. සබසදහ මයයමග 

අනපයපතකයය මලස කයරමක 

අධධයපන හය පහණ කරමම 

මදපය. මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

එම.එච.එල.ඒ. සරතචනද0553744 නව සසථයන මයරවම දසසතක 

කමකර කයරයයලය පයනදර මලස 

සලකනන

058651 බ.එච.ස මමනඩසස 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

පයනදර කමකර කයරයයලයට

තයකෂණ වදධයලය-ගයලල3 පනතමය III 

මශශණය

එච.ප. වඩමග0553975 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ඉඩම හය දසසතක මරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

3 පනතමය II 

මශශණය

එල.එල.ස.ඩ. 

මපකඩමහණමක

0554086 නව සසථයන මයරවම මබරවල අල 

හමයසර ජයතක පයසල මබරවල 

මලස සලකනන

060427 එම.එම.එෆස. සරජයනය 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

මබරවල අල-හමයසරය මධධ 

මහය වදධයලය මවත

තයකෂණ වදධයලය-ගයලල3 පනතමය III 

මශශණය

ඩබ.ස.ප. සදජව0560007 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ගය/රෆන බයලකය වදධයලය-ගයලල3 පනතමය II 

මශශණය

ඕ.එම.එන. දලරකෂ0563828 නව සසථයන මයරවම 

ඩ.එසස.මසශනයනයයක ජයතක පයසල 

කළතර මලස සලකනන

069442 එම.මක.ඩබ.ට. මරහයන 

මයමග අනපයපතකයය මලස ක/ 

ඩ.එසස.මසශනයනයයක ජයතක 

පයසල මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ඩබ.එම.ට මදගලකය0563859 නව සසථයන මයරවම ජනමලඛන හය 

සදඛධයමලඛන මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

063146 ආර.ඩ.එම. පදමකමයර 

මයයමග අනපයපතකයය මලස 

ජන මලඛන මදපය. මවත

ශකෂණ මරපහල-මහනවර3 පනතමය II 

මශශණය

එසස. දසයනයයක05860210 නව සසථයන මයරවම කයරමක 

වදහල මහනවර මලස සලකනන

060237 ආර.එම.එල. කමයරහයම 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

තයකෂණ වදධයලය - මහනවර 

අරපපල මවත.

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

බ.ඩ.ඊ.ප. සමනතය05862711 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

දසසතක මනනමදපර 

කයරයයලය-ගයලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ස.එල. බසසනයයක05865012 නව සසථයන මයරවම මදවපතරයජ 

ම.ම.වදධයලය ගයලල මලස 

සලකනන

061064 ඊ.එම.මක.ඒ.එසස. 

මලකයනත මයමග 

අනපයපතකයය මලස ගය/ 

මදවපතරයජ වදධයලය මවත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

3 පනතමය II 

මශශණය

බ. එච. ස. මමනඩසස05865113 නව සසථයන මයරවම ජනමලඛන හය 

සදඛධයමලඛන මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

055374 එම.එච.එල.ඒ. 

සරතචනද මමයමග 

අනපයපතකයය මලස ජනමලඛන 

හය සදඛධයමලඛන  

මදපයරතමමනතව මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ඉඩම නරවල කරමම පයමදශය 

කයරයයලය-අතතනගලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ආර.ඩ.ජ.ප. පයදරශන05901114 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

3 පනතමය III 

මශශණය

ප.එන. කලදසරය05927215 නව සසථයන මයරවම මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ 

අමයතධයදශය මකකළඹ 10 මලස 

සලකනන

2018.02.06. දන සට 060890 

එච.ජ. මදශයන මයමග 

අනපයපතකයය මලස මසසඛධ, 

මපපෂණ සහ මදශය වවදධ 

අමය. මවත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

3 පනතමය III 

මශශණය

ඊ.ජ.එන. නමරපෂන05928016 නව සසථයන මයරවම සසවමදශ 

කටයත අමයතධයදශය මකකළඹ 07 

මලස සලකනන

059506 ඒ.ඩ.එසස.ප. ජයවරධන 

මයයමග අනපයපතකයය මලස 

සසවමදශ කටයත අමයතධයදශය 

මවත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

3 පනතමය II 

මශශණය

ඒ.ව.ට. සලවය05928217 නව සසථයන මයරවම මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ 

අමයතධයදශය මකකළඹ 10 මලස 

සලකනන

2018.03.04 දන සට 060833 

ප.ප.සමනමසශකර මහතයමග 

අනපයපතකයය මලස මසසඛධ, 

මපපෂණ සහ මදශය වවදධ 

අමය. මවත

සසවමදශ කටයත 

අමයතධයදශය-මකකළඹ 07

3 පනතමය II 

මශශණය

ඒ. ඩ. එසස. ප. ජයවරධන05950618 නව සසථයන මයරවම මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව මකකළඹ 02 මලස 

සලකනන

059280 ඊ.ජ.එන. නමරපෂන 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

මදශය ආදයයම මදපය. මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

වය.ඩ. වමජරතන05997519 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

මක.ප.එසස. මපමරරය05997620 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

මසසඛධ මසශවය 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

ට. ශකමයර06019221 නව සසථයන මයරවම රයජධ මනකවන 

සදවධයන පළබඳ ජයතක මලකම 

කයරයයලය බතතරමලල මලස 

සලකනන

2018.03.01 දන සට 060926 

ප.ඒ.බ.මක.ඒ. මපමරරය 

මහතයමග අනපයපතකයය 

මලසරයජධ මනකවන සදවධයන 

අමය. මවත 2018.03.01 දන සට

ජව වවදධ ඉදජමනර අදශය 

(මසසඛධ අමයතධයදශය)-මකකළඹ 

10

3 පනතමය II 

මශශණය

එච.එම.එන.එච. 

ආරයරතන

06029522 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

මබරවල අල හමයසර ජයතක 

පයසල-මබරවල

3 පනතමය III 

මශශණය

එම. එම. එ ෆස. සරජයනය06042723 නව සසථයන මයරවම පයමදශය 

මලකම කයරයයලය රතමලයන මලස 

සලකනන

රතමලයන පයමදශය මලකම 

කයරයයලමය පරපපයඩව සඳහය

Page 5 of 25



ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 10

3 පනතමය III 

මශශණය

ඩ.මක සබසදහ06062524 නව සසථයන මයරවම පයමදශය 

මලකම කයරයයලය කරනමදණය 

මලස සලකනන

055330 එම.ජ.එසස. ජයමයල 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

පයමදශය මලකම කයරයයලය 

කරනමදණය මවත

රයජධ මසශවය මකකමෂන 

සභයව-මකකළඹ 05

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.එම.මක.එන. කතසර06068625 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

මක.ප.ඩ.ඒ.එම.  දසයනයයක06070626 නව සසථයන මයරවම පයමදශය 

මලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය 

මලස සලකනන

055467 මක.ය. 

බණඩයරමගකඩමග මයමග 

අනපයපතකයය මලස පයමදශය 

මලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය මවත

ඉඩම හය දසසතක මරජසසටයර 

කයරයයලය-කළතර

3 පනතමය III 

මශශණය

ස.ඩ.එම. ආරචච06075627 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ඉඩම හය දසසතක මරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

3 පනතමය III 

මශශණය

ඒ.එන.ප. අතරලය06077528 ඉලලම ඉටකල මනකහහක
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක වදහල-මයතර3 පනතමය III 

මශශණය

මක.ප.අය මරපෂණ06079829 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

කයරමක වදහල-බලපටය3 පනතමය III 

මශශණය

එම.එච.එසස. රවනමල06081430 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

මසසඛධ, මපපෂණ හය මදශය 

වවදධ අමයතධයදශය-මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

ඒ.එසස. සමරවකම06082931 නව සසථයන මයරවම ජනමලඛන හය 

සදඛධයමලඛන මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

2018.04.18 දන සට 062856 

ජ.ජ.ස.මක. කරණයතලක 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන  

මදපය. මවත.

මසසඛධ, මපපෂණ හය මදශය 

වවදධ අමයතධයදශය-මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.ප. සමනමසශකර06083332 නව සසථයන මයරවම ජනමලඛන හය 

සදඛධයමලඛන මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

2018.03.04 දන සට 

එසස.එම.එසස.මක. සමරතදග 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන  

මදපය. මවත.

මසසඛධ, මපපෂණ හය මදශය 

වවදධ අමයතධයදශය-මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

එච. ජ. මදශයන06089033 නව සසථයන මයරවම ජනමලඛන හය 

සදඛධයමලඛන මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

2018.02.06 දන සට 063233 

එම.මක.ඩ.ඩබ.මක. ගණතලක 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන  

මදපය. මවත.
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මසසඛධ, මපපෂණ හය මදශය 

වවදධ අමයතධයදශය-මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

එසස. ප.  ඩ. කසසටයන06093834 නව සසථයන මයරවම ජයතක 

මයනසක මසසඛධ වදධයයතනය 

අදමගකඩ මලස සලකනන

2018.02.20 දන සට 060157 

මක.ආර. දලහයන මයමග 

අනපයපතකයය මලස ජයතක 

මයනසක මසසඛධ වදධයයතනය 

මවත

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 10

3 පනතමය III 

මශශණය

ට.ඩ. මහටටමග06094035 නව සසථයන මයරවම මරජසසටයර 

ජනරයල මදපයරතමමනතව 

බතතරමලල මලස සලකනන

060242 ය.ඊ.ස. පනයනද මයමග 

අනපයපතකයය මලස මරජසසටයර 

ජනරයල මදපය. මවත

මදවපතරයජ ම.ම.වදධයලය-ගයලල3 පනතමය III 

මශශණය

ඊ. එම. මක. ඒ. එසස. 

මලකයනත

06106436 නව සසථයන මයරවම දසසතක මලකම 

කයරයයලය මකකළඹ 05 මලස 

සලකනන

මකකළඹ දසසතක මලකම 

කයරයයලමය පරපපයඩව සඳහය

කයරමක වදහල-මකකළඹ 123 පනතමය III 

මශශණය

ජ.  මක. ට. එසස. කමයර06107237 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ජව වවදධ ඉදජමනර අදශය 

(මසසඛධ අමයතධයදශය)-මකකළඹ 

10

3 පනතමය II 

මශශණය

ඩ.ඩ. අමබවරධන06153738 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

Page 8 of 25



ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 10

3 පනතමය III 

මශශණය

එච.ඒ. මදශයන06276339 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

දසසතක මලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.ජ.එම. දපකය06282240 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-කරනමදණය

3 පනතමය II 

මශශණය

බ.ජ.ය.අය. කමයර06284141 ඉලලම ඉටකල මනකහහක

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.ඩ.මක.එන. දමයනත06319242 නව සසථයන මයරවම රයජධ භයෂය 

මදපයරතමමනතව රයජගරය මලස 

සලකනන

058390 එච.ප.එන. සමලපචන 

මමනවයමග අනපයපතකයය 

මලස රයජධ භයෂය 

මදපයරතමමනතව මවත

දසසතක සදඛධය මලඛන 

අදශය-ගයලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ප.ප.ස.එල.මක. ද සලවය06328243 නව සසථයන මයරවම කයරමක 

වදහල බලපටය මලස සලකනන

060440 මක.එච.ජ.ඩ. චයනදන 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

බලපටය කයරමක වදධයලය මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මදහවල

3 පනතමය III 

මශශණය

ආර.එච.ට.ප. මහටටආරචච06895244 නව සසථයන මයරවම ඉඩම හය 

දසසතක මරජසසටයර කයරයයලය ගයලල 

මලස සලකනන

055408 එල.එල.ස.ඩ. 

මපකඩමහණමක මයමග 

අනපයපතකයය මලස ගයලල 

දසසතක ඉඩම මරජසසටයර 

කයරයයලය මවත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මදහවල

3 පනතමය II 

මශශණය

ස.ඩබ. තමයවතයන06895445 නව සසථයන මයරවම දසසතක 

මනනමදපර කයරයයලය ගයලල 

මලස සලකනන

 058650 ස.එල. බසසනයයක 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

ගයලල දසසතක මනනමදපර 

කයරයයලය

මමපටර රථ පවයහන 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 05

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම මදපයරතමමනතව - 

මකකළඹ 10

3 පනතමය III 

මශශණය

ආර.ඒ.එන.එසස.එන. කමයර07009646

 10157 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

කයරමක වදහල - මහනවර3 පනතමය II 

මශශණය

ජ.මක. සනතය06277547

 10159 

නව මසශවය සසථයනය මහ මරපහල - 

මහනවර මලස සදමශපධනය කරන 

ලහමබ.

058602 එසස. දසයනයයක මයමග 

අනපයපතකයය මලස මහනවර 

මහ මරපහල මවත.
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම මදපයරතමමනතව - 

මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

එල .ආර කලදසරය05637548

 10169 

 මවනසක මනකමහත

පදගලයන ලයයපදදච කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 05

රජමව ආරයධය ළමය මරපහල - 

මකකළඹ 08

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.එච.ප. කරණමසශන05887249

 10170 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-අමබලනමගකඩ

මය/වහලගම ශ සමදගල බයලකය 

වදධයලය - වහලගම

3 පනතමය II 

මශශණය

එම.ජ.ට. චනදමය06028550

 10175 

මය/වහලගම ශ සමදගල බයලකය 

වදධයලය-වහලගම

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

අමබලනමගකඩ

3 පනතමය III 

මශශණය

ඩ.එල.ඩබ. සධරමය06075251

 10175 

නව මසශවය සසථයනය තයකෂණ 

වදධයලය - ගයලල මලස 

සදමශපධනය කරන ලහමබ.

060411 ජ.මක.ඒ. පයදගකය 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

තයකෂණ වදධයලය - ගයලල 

මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ගය/මයනවල උපනනද 

ම.ම.වදධයලය-ගයලල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මබරවල

3 පනතමය II 

මශශණය

ස.ප. ගමමග05528952

 10179 

නව සසථයන මයරවම පයමදශය 

මලකම කයරයයලය හකකඩව මලස 

සලකනන

063208 මක.ට.ඩ.බ. ශයයමයල 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

හකකඩව පයමදශය මලකම 

කයරයයලය මවත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මබරවල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

3 පනතමය III 

මශශණය

එම.වය ලකමණ05540253

 10179 

සසථයන මයර අවලදග මව

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 10

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

වහලවටය - දවතර

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.ස. ජයවරධන05532254

 10223 

රයජධ භයෂය 

මදපයරතමමනතව-රයජගරය

ශ ලදකය වභයග මදපයරතමමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එච.ප.එන. සමලපචන05839055

 10223 

063192 එසස.ඩ.මක.එන. දමයනත 

මයමග අනපයපතකයය මලස ශ 

ලදකය වභයග මදපයරතමමනතව 

මවත

 

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

කයරමක අධධයපන හය පහණ 

කරමම මදපයරතමමනතව - 

මකකළඹ 10

3 පනතමය III 

මශශණය

එල.ය.ට. පනයනද06029056

 10223 

සසථයන මයර අවලදග මව
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-වහලවටය - දවතර

රයජධ භයෂය මදපයරතමමනතව - 

රයජගරය

3 පනතමය II 

මශශණය

එච.ජ.ට. පයදගන06301757

 10223 

නව මසශවය සසථයනය පදගලයන 

ලයයපදදච කරමම මදපයරතමමනතව 

- මකකළඹ 05 මලස සදමශපධනය 

කරන ලහමබ.

055171 ඩ.මජ. එඩමනඩ මයමග 

අනපයපතකයය මලස පදගලයන 

ලයයපදදච කරමම 

මදපයරතමමනතව මවත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-හබරයදව

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

වහලගම

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.එච.ප. වමජමසශකර05857258

 10230 

 මවනසක මනකමහත

ගය/ගනමතකට සහරය 

ම.ම.වදධයලය-ගයලල

දසසතක සදඛධය මලඛන අදශය - 

ගයලල

3 පනතමය II 

මශශණය

එන.මක.එල. අමබවකම06054859

 10234 

 මවනසක මනකමහත

වසදගත මරපග 

වදධයයතනය-මකකළඹ 10

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මබනමතකට

3 පනතමය II 

මශශණය

ඩ.එසස.ඩ. සලවය05525160

 10238 

 මවනසක මනකමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජයතක මසසඛධ 

වදධයයතනය-කළතර

වසදගත මරපග වදධයයතනය - 

මකකළඹ 10

3 පනතමය II 

මශශණය

බ.එල.ඩ.  මමනඩසස05570961

 10238 

 මවනසක මනකමහත

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

පළයනදල ම.ම.වදධයලය - 

පළයනදල

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.ඒ.එන.ස. කමයර05535962

 10239 

සසථයන මයර අවලදග මව 060739 නල. වයස අව. 58 

ඉකමවම

පළයනදල 

ම.ම.වදධයලය-පළයනදල

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය I 

මශශණය

ස.එම. අතමකපරළ06073963

 10239 

සසථයන මයර අවලදග මව 060739 නල. වයස අව. 58 

ඉකමවම

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

මරජසසටයර ජනරයල 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

ඩබ.ඩ.බ. හමරනද05928464

 10241 

නව මසශවය සසථයනය කයරමක 

අධධයපන හය පහණ කරමම 

මදපයරතමමනතව - මකකළඹ 10 

මලස සදමශපධනය කරන ලහමබ.

060940 ට.ඩ. මහටටමග මයයමග 

අනපයපතකයය මලස කයරමක 

අධධයපන හය පහණ කරමම 

මදපය. මවත.
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ද මසකයසය කයනතය 

මරපහල-මකකළඹ 08

මදශය ආදයයම මදපයරතමමනතව 

- මකකළඹ 02

3 පනතමය II 

මශශණය

ස.ප.මක. ජයසදහ05858565

 10242 

 මවනසක මනකමහත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

ද මසකයසය කයනතය මරපහල - 

මකකළඹ 08

3 පනතමය II 

මශශණය

එසස.ප.එසස.ආර. කමයර05929766

 10242 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

අධධයපන අමයතධයදශය - 

බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

මක.ය. බණඩයරමගකඩමග05546767

 10247 

නව සසථයන මයරවම ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව බතතරමලල 

මලස සලකනන

060706 මක.ප.ඩ.ඒ.එම. 

දසයනයයක මයමග 

අනපයපතකයය මලස ශ ලදකය 

වභයග මදපයරතමමනතව මවත

අධධයපන 

අමයතධයදශය-බතතරමලල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

තඹරගසසයයය

3 පනතමය III 

මශශණය

ජ.එන.එන. නයනයයකකයර06054268

 10247 

සසථයන මයර අවලදග මව
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

දසසතක සදඛධයමලඛන 

අදශය-රතනපර

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

ඕපනයයක

3 පනතමය II 

මශශණය

ට.ආර.ඩ.ඩ. තලයපටය06015269

 10250 

 මවනසක මනකමහත

ගය/ශ මදවයනනද මහය 

වදධයලය-අමබලනමගකඩ

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

පයනදර

3 පනතමය II 

මශශණය

ආර. මක. ස. ප. ද සලවය06100970

 10252 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මයතමල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

අකරණ

3 පනතමය III 

මශශණය

ප සමරසදහ06281071

 10253 

සසථයන මයර අවලදග මව 062810 නල. වයස අව. 55 

ඉකමවම

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-අකරණ

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මයතමල

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.එච.එච. මදශපය06324172

 10253 

සසථයන මයර අවලදග මව 062810 නල. වයස අව. 55 

ඉකමවම
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

රබර සදවරධන පයමදශය 

කයරයයලය-ගයලල

මයතර මහ මරපහල - මයතර3 පනතමය II 

මශශණය

ප.ඩබ.අය. චමනද06018873

 10291 

 මවනසක මනකමහත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

රයජධ මනකවන සදවධයන පළබඳ 

ජයතක මලකම කයරයයලය - 

බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.මක.ඩ.ප. සරනද05925974

 10296 

නව මසශවය සසථයනය මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ 

අමයතධයදශය - මකකළඹ 10 මලස 

සදමශපධනය කරන ලහමබ.

2018.03.01 දන සට 060192 ට. 

ශකමයර මහතයමග 

අනපයපතකයය මලස මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ අමය. 

මවත.

රයජධ මනකවන සදවධයන පළබඳ 

ජයතක මලකම 

කයරයයලය-බතතරමලල

මදශය ආදයයම මදපයරතමමනතව 

- මකකළඹ 02

3 පනතමය II 

මශශණය

ප.ඒ.බ.මක.ඒ. මපමරරය06092675

 10296 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.03.01 දන සට කයයතමකය

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මබපමප - මපපදදල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

කළතර

3 පනතමය II 

මශශණය

අය.ව.එම. ධරමපය05840676

 10303 

 මවනසක මනකමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතධයදශය - බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

එච.බ.එම.මක. ද සලවය05930477

 10306 

නව මසශවය සසථයනය ශ ලදකය ගවන 

හමදය මලසසථයනය - මකකළඹ 02 

මලස සදමශපධනය කරන ලහමබ.

059600 ඩ.එසස.එසස. කමයර 

මහතයමග අනපයපතකයය මලස 

ශ ලදකය ගවන හමදයව -මකකළඹ 

02 මවත

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

ශ ලදකය ගවන හමදය මලසසථයනය 

- මකකළඹ 01

3 පනතමය I 

මශශණය

ය.ආර.එසස. මපමරරය05521878

 10308 

නව මසශවය සසථයනය කයනතය හය ළමය 

කටයත අමයතධයදශය - බතතරමලල 

මලස සදමශපධනය කරන ලහමබ.

055235 එසස.ඩ.ප.එසස. සගසදහ 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

කයනතය කටයත අමයතධයදශය 

මවත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මතගම

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එල.එල.එන. පභයෂණ05540979

 10314 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මයසසමපකත

දසසතක සදඛධය මලඛන කයරයයලය 

- කරණණගල

3 පනතමය II 

මශශණය

එසස.මක. වමජමසශකර06277480

 10316 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.06.01 දන සට කයයතමකය
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

දසසතක සදඛධය මලඛන 

කයරයයලය-කරණණගල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

ගමනවතත

3 පනතමය II 

මශශණය

ආර.ඩ.ආර.එන. ද 

ගණතලක

06277981

 10316 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.06.01 දන සට කයයතමකය

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-ගමනවතත

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මයසසමපකත

3 පනතමය II 

මශශණය

එම.ජ.ස. දමයනත06281582

 10316 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.06.01 දන සට කයයතමකය

කණ/ශයනත මජපශප බයලකය 

වදධයලය-කණගලල

දසසතක සදඛධය මලඛන කයරයයලය 

- කණගලල

3 පනතමය II 

මශශණය

එච.ට.ජ.එසස.මක. ඉඹලගල06112283

 10319 

 මවනසක මනකමහත

දසසතක සදඛධය මලඛන 

කයරයයලය-කණගලල

කණ/ශයනත මජපශප බයලකය 

වදධයලය - කණගලල

3 පනතමය II 

මශශණය

ට.එච.ස.එසස. ද සලවය06582584

 10319 

 මවනසක මනකමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

දසසතක මනනමදපර 

කයරයයලය-ගමපහ

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ප.ඩබ.ව.ඒ.ඩ.එච. 

තලකරතන

05859285

 10320 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.06.01 දන සට කයයතමකය

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනමදපර කයරයයලය - 

ගමපහ

3 පනතමය II 

මශශණය

එම.ඩ.එන. හරනත06327286

 10320 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහමබ 2018.06.01 දන සට කයයතමකය

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ඊ.මක .එන. මක එදරසදහ05639887

 10322 

සසථයන මයර අවලදග මව අවලදගය.

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

ශ ලදකය වභයග මදපයරතමමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතමය II 

මශශණය

ආර.ඩ.එම. පදමකමයර06314688

 10322 

 මවනසක මනකමහත 056385 ඩබ.එම.ට. මදගලකය 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

වභයග මදපයරතමමනතව මවත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මබපමරය ම.ම.වදධයලය-කඩමවල ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

මක.ඩ.බ.ඩ. මහශවමග06064789

 10329 

 මවනසක මනකමහත

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-මකකමලකනනයව

ශ ලදකය වභයග මදපයරතමමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

මක.මක.එන. ද සලවය06016490

 10332 

සසථයන මයර අවලදග මව

ශ ලදකය වභයග 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මකකමලකනනයව

3 පනතමය III 

මශශණය

ට එසස ගනකනද06068191

 10332 

සසථයන මයර අවලදග මව

පදගලයන ලයයපදදච කරමම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 05

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එච.ජ.එච නශයන05519092

 10399 

 මවනසක මනකමහත
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදදච කරමම 

මදපයරතමමනතව - මකකළඹ 05

3 පනතමය II 

මශශණය

ඒ.එන.මජ. මවතතසදහ06320393

 10399 

 මවනසක මනකමහත

ගය/බලපටය මරවත 

ම.ම.වදධයලය-බලපටය

ඩ.එසස.මසශනයනයයක ජයතක පයසල 

- කළතර

3 පනතමය III 

මශශණය

ඩබ. ජ. ඩබ. වරසදහ05545194

 10400 

නව මසශවය සසථයනය ගය/රෆන 

බයලකය වදධයලය - ගයලල මලස 

සදමශපධනය කරන ලහමබ.

056382 ඕ.එම.එන. දලරකෂ 

මහතමයමග අනපයපතකයය 

මලස ගය/ රපන බයලකය වදධයලය 

මවත

ඩ.එසස.මසශනයනයයක ජයතක 

පයසල-කළතර

වන සදරකෂණ මදපයරතමමනතව 

- බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එම.මක.ඩබ.ට. මරහයන06944295

 10400 

 මවනසක මනකමහත

මය/වජත ම.ම.වදධයලය-දකවහලල පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

3 පනතමය III 

මශශණය

ඒ.එසස.ස. චයමල06065096

 10404 

සසථයන මයර අවලදග මව 060924 නලධයරණයමග 

දරවයමග වවදධ ගහටළ 

මහශතමවන
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

මය/වජත ම.ම.වදධයලය - 

දකවහලල

3 පනතමය II 

මශශණය

මක. මක. එසස. ඩ. කමයර06092497

 10404 

සසථයන මයර අවලදග මව 060924 නලධයරණයමග 

දරවයමග වවදධ ගහටළ 

මහශතමවන

බමසවය කයරයයලය-කළතර ජනමලඛන හය සදඛධයමලඛන 

මදපයරතමමනතව - බතතරමලල

3 පනතමය III 

මශශණය

ය.ප. ගමමග06272198

 10474 

 මවනසක මනකමහත

මය/මයතර ම.ම.වදධයලය-මයතර පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

තදගලල

3 පනතමය III 

මශශණය

එ සස. එසස. කලආරචච06055399

 10494 

 මවනසක මනකමහත

දසසතක මනනමදපර  

කයරයයලය-මකකළඹ 05

මදශය ආදයයම මදපයරතමමනතව 

- මකකළඹ 02

3 පනතමය III 

මශශණය

එසස.ඒ.ජ. ජයසදහ058776100

 10500 

 මවනසක මනකමහත 2018.03.01 දන සට 

කයයතමකය.
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

දසසතක මනනමදපර  කයරයයලය - 

මකකළඹ 05

3 පනතමය II 

මශශණය

ට.එල.එසස. දලරකෂ059305101

 10500 

 මවනසක මනකමහත 2018.03.01 දන සට 

කයයතමකය.

පයමදශය මලකම 

කයරයයලය-තවලම

තයකෂණ වදධයලය - ගයලල3 පනතමය II 

මශශණය

එච.ජ.එන. සරදග060234102

 10552 

නව මසශවය සසථයනය පයමදශය 

මලකම කයරයයලය - අමබලනමගකඩ 

මලස සදමශපධනය කරන ලහමබ.

060285 එම.ජ.ට. චනදමය මයමග 

අනපයපතකයය මලස 

අමබලනමගකඩ පයමදශය මලකම 

කයරයයලය මවත

ගය/නයමගකඩ රයජකය මහය 

වදධයලය-නයමගකඩ

කයරමක වදහල - බලපටය3 පනතමය III 

මශශණය

එච.ජ.ස. දමයනත060332103

 10552 

නව මසශවය සසථයනය දසසතක සදඛධය 

මලඛන අදශය - ගයලල මලස 

සදමශපධනය කරන ලහමබ.

063282 ප.ප.ස.එල.මක. ද සලවය 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

ගයලල දසසතක සදඛධයමලඛන 

අදශය මවත

තයකෂණ වදධයලය-ගයලල ගය/නයමගකඩ රයජකය මහය 

වදධයලය - නයමගකඩ

3 පනතමය III 

මශශණය

ජ.මක.ඒ. පයදගකය060411104

 10552 

කයරමක වදහල-බලපටය පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

තවලම

3 පනතමය III 

මශශණය

මක.එච.ජ.ඩ. චයනදන060440105

 10552 
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ශ ලලකක තතතරතර හක සනනතවදන තකකෂණ තසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකතලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමකන තසසවක සසථකනය නව තසසවක සසථකනය
අන අලකය තසසවක 

අලකය
අභයයචනය තරණ තවනත කරණ

මදශය ආදයයම 

මදපයරතමමනතව-මකකළඹ 02

ජයතක මයනසක මසසඛධ 

වදධයයතනය - අදමගකඩ

3 පනතමය III 

මශශණය

එම.එම. කනනනගර059257106

 10600 

නව මසශවය සසථයනය මසසඛධ, 

මපපෂණ හය මදශය වවදධ 

අමයතධයදශය - මකකළඹ 10 මලස 

සදමශපධනය කරන ලහමබ.

060938 එසස.ප.ඩ. කසසටයන 

මයමග අනපයපතකයය මලස 

මසසඛධ, මපපෂණ සහ මදශ 

වවදධ අමයතධයදශය මවත

මපරයමදණය ශකෂණ 

මරපහල-මපරයමදණය

පයමදශය මලකම කයරයයලය - 

මහණකහනන

3 පනතමය II 

මශශණය

අය. මහශවයරචච058623107

 11160 

 මවනසක මනකමහත
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