
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයට.ඩ.ව. පතරණ0018131 නව සසථයන මයරවම දසසඛඛ, 

දපපෂණ හය දදශය වවදඛ 

අමයතඛයතශය දකකළඹ 10 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දසසඛඛ හය 

දදශය වවදඛ අමයතඛයතශදය 

එසස.ඒ.චනදකය(036229)දලස 

සලකනන

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

II  පනතයදජ.ඒ.එසස.ඩ. වරසතහ0019602 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

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

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයස.එසස.ප. ලයනආරචච0019664 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස වදශශෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකකළඹ 07

I  පනතයඑල.ට.ජ. කයරයවසම0020145 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහටවහව

II  පනතයඑච.එච.ප.ඩ. ගණතලක0020266 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.අය.එම. වරදකපන0020967 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

II  පනතයජ.එල.ඒ. අනරයධ0022798 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

I  පනතයඑසස.ජ.ආර.ආර. නදපය0022909 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපකත

II  පනතයඑන.ප.ඒ. උදයතගන00230910 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදලකනනයව

II  පනතයඩ.ආර. දසශනයල00239711 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

I  පනතයඊ.ආර.එන. සරයලතය00285012 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඑන.ට.දක. යටවර00318613 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලලI  පනතයඒ.ව.ජ. දරපහණ00334014 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරII  පනතයඑම.ඒ.එන. මයරසතහ00354915 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසකරණයදතකට

II  පනතයඑල.ඒ. දපශමතලතකය00366816 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II  පනතයප.ජ.ප. අදනපෂය00387917 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරI  පනතයඒ.එම.ප. අමරදසශකර00404318 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.එම.ට.ය. අදබදකපන00419319 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

II  පනතයදක.ඒ දසනයයක00452820 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

II  පනතයඅය. ප. වදජසතහ00455321 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පභ ආරකෂක දසයව-දකකළඹ 02II  පනතයඑන.ස. වහලවතත00456222 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

II  පනතයප.ව.ට.එච. ධනතජය00474423 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඩබ.එම.දක.එන. 

වදජසනදර

00488224 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයඒ.ඒ දලකකමහණදක00501225 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඩබ.දක.එල.එසස. වහලවට00502626 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

I  පනතයඩබ.ස.දජ. පනයනද00510827 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

සහලසම කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයට.එම.බ. දතනනදකපන00526028 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජඛ භයෂය 

දදපයරතදමනතව-රයජගරය

II  පනතයඑම.ආර.එෆස.එම. නසසරන00533529 නව සසථයන මයරවම මදල 

අමයතඛයතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව 

ආර.එච.එසස.ඩ. කමයර දව.

(037342)

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

I  පනතයඑන.ඒ.එසස. පතමසල00533730 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

I  පනතයඩබ.එල. දරණකය00549131 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

II  පනතයබ.ජ.ආර.අය. ගණපයල00556332 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

II  පනතයප. ජ. බ. කරණයරතන00569033 නව සසථයන මයරවම අධඛයපන 

අමයතඛයතශය බතතරමලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව    

ජ.එසස.ය.සලවය(033771)දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බජ සහතක කරදම පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

II  පනතයඩ.ජ.ස.එන. ගණදසශකර00575434 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

I  පනතයඒ.දජ.එන. දෆකනදසශකය00606435 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකරටව

III  පනතයඑසස එන ප වය සසවරණසතහ00615636 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

I  පනතයඑච.දක.ප.ප. තඹවට00619437 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

I  පනතයජ.එසස. ගණදසශකර00625538 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 8 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලIII  පනතයඩ.එසස.ආර. ජයසතහ00631839 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 05

I  පනතයදක.ඒ. තලකලතය00661440 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

I  පනතයඩබ.එන.එසස. පනයනද00662241 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

I  පනතයඑම.ජ.ඒ. ඒකනයයක00666942 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

II  පනතයජ.එල.ට.එම. රතනයයක00741943 නව සසථයන මයරවම දගකවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලය 

වවනයය දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයඅය. එසස. ආසරවරධන00799744 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයබ.එම.ඒ. දදනෂය00806645 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටනI  පනතයදක.ප.එන.ස. ගණවරධන00809946 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයඩබලව.එල. ගලදගදර00823147 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දදශය වවදඛ කම පළබඳ ජයතක 

ආයතනය-මහරගම

I  පනතයප.ජ.ප.එම. දපශමරතන00824048 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

II  පනතයඑසස.ඩ.එන. වකමසතහ00851149 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයඑසස. ඒ .එන. ස. සබසතහ00851650 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

I  පනතයදජ.ඊ. ගණරබන.00864751 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II  පනතයට.ඒ.ඊ.එන වරදසශකර00876952 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයඩබ.එච. අනරදධකය00883253 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

I  පනතයඩබ.ප.දක.ඩ දසශනයරතන00901554 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

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

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

I  පනතයදක.ජ. පෂසපලතය00959156 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයදක. ජ. ස. පයතකය00983357 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

I  පනතයබ.එම.ඒ. පනයනද01000058 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයදක.දක.ව.ඩබලව. 

දපශමරතන

01010959 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයඕ.ඩබ.ඩ.එම පසයද01012760 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

I  පනතයජ.ආර.එසස.දක. බසසනයගල01020461 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඑසස.දක.ප. සමරදකපන01022862 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

II  පනතයඩබ.ප.බ.ආර. පතරණ01027663 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඑච.එල.ට. කමදන01031564 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

II  පනතයඑම.ප.දක. පළඟසතහ01033565 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

II  පනතයප.ආර.එල.ස. පලදලගම01055766 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඒ.එසස. දපරමදණ01056567 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලපදන

II  පනතයට. ඩබ. ප. චනදකය01057268 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

II  පනතයවය.එම.එන.එසස. පදමසර01090869 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණකගල

I  පනතයඑන.ප. මතනයයක01091870 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මධඛම කළයප කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

I  පනතයඒ.එම.ව. මදපගම01094171 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

II  පනතයප.ව.ඒ.ස. පරසස01097672 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කහළ/වහයරමහයදදව බයලකය 

වදඛයලය-කහළණය

I  පනතයදක.ප. දහශවයගම01101173 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වරයය හය නයවක 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

II  පනතයප.එම. පහසසකවල01106374 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරටයමපතත

II  පනතයදක. රයදජනදන01118875 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

II  පනතයඑම.බ.ඒ. දපදරරය01119676 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඑම.එම.ට.ජ.ප.එසස. 

දතනනදකපන

01179777 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඒ.එසස. ජයවරධන01213378 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හපතදල

II  පනතයදජ.එම.එසස.දක.ස. 

ජයසනදර

01215479 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඑම.ජ.එසස. බණඩයර01218980 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩ.ඒ. ශයනතපය01221081 නව සසථයන මයරවම ශ ලතකය ජයතක 

දරපහල දකකළඹ 10 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව 

ට.ඩ.දබපගහවතත(033595) 

දලස සලකනන

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

I  පනතයදක.එම.ස. වදජබනඩයර01260282 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයආර.ඒ.එල.දක. රයමනයයක01271383 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-පතතලම

I  පනතයඒ.එච.එම.ඩබලව. 

පෂසපකමයර

01295184 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

I  පනතයජ.ඩ.ස. මදනපහර01312685 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම අමයතඛයතශය-බතතරමලලII  පනතයආර.වය. දයෂසමකය01318086 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපකලදගකලල

I  පනතයඑසස.දජ. මදදණය01339687 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඑච.දක.ඩ.ඩ. පෂසපකයනත01342188 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයආර.ප.එසස.ඩ. රණසතහ01360389 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයඩ.ආර.ස. රණසතහ01364290 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

I  පනතයඑච.එම.ඒ. රමඛලතය01367091 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයට ස එල රනදව01368392 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

I  පනතයදජ.එසස. දසමබකටටදග01374893 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපකළ

I  පනතයඩ.ඩබ.එච.එම. කමයරහයම01393194 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආහයර දදපයරතදමනත දසය 

ධයනඛයගයරය-දවයනදගකඩ

I  පනතයබ.ඒ.එච. අදබරතන01412495 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

III  පනතයආර.එම.ඩබ. රතනයයක01421496 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

I  පනතයඩ. පෂසපලතය01470997 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බදධශයසන 

අමයතඛයතශය,-දකකළඹ 07

II  පනතයඒ.එම.ඩ.ප. අතපතත01496798 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-ගමපහ

I  පනතයඩබ.ඒ.දක.එම. රතනමයල01524599 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස වවදඛ දසශවය 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඒ.ඒ. පයශයනත016111100 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පභ ආරකෂක දසයව-දකකළඹ 02III  පනතයඩ.බ.එන දදකලදග016156101 නව සසථයන මයරවම මදල 

අමයතඛයතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය මදල 

අමයතඛයතශදය ඩබ.ජ.එසස.ප. 

ගණරතන දව. (008314)

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

I  පනතයදක.දක. වතයන016166102 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එම. චයනදන016480103 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලපටය

I  පනතයඩ.අය. සවඳරතන016646104 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

II  පනතයට.ජ ජයනනදන016720105 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-ගමපහ

II  පනතයඩ.එසස.එසස. ගණතලක016736106 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

II  පනතයට. වදයනගමදග017176107 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

I  පනතයඑසස. ඒ. දක. සරයආරචච017210108 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

I  පනතයඒ. ජයරතන017470109 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.එම.දක. චතය ජයනත018041110 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

III  පනතයඩබ.ජ.එන. වදජරතන018086111 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයජ.ජ.අය. දහශමකමයර018097112 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක මනනදදපර  

කයරයයලය-දකකළඹ 05

I  පනතයඊ.ඒ.ඒ.ප. එදරසතහ018116113 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

I  පනතයදජ.ඒ.ඩ ජයසතහ018215114 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

පයදදශය කයරයයලය (මහරගම 

නහදගනහර) මහරගම දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය 

මහරගම(නහදගනහර)දදශය 

ආදයයම කයරයයලදය 

එච.එම.ප.එම.දහශරත(003078) 

දව.

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලIII  පනතයඒ.ඩබලව. පසනන කමයර018361115 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහටවහව

II  පනතයඊ.එම. ඉදනපකය කමයර018389116 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

උතර නහදගනහර පළයත 

නදයපජඛ සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-තකණයමලය

I  පනතයබ.එච. ශයයන018510117 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

II  පනතයඑම.එම.ප. කලරතන018585118 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

I  පනතයඩබ.ඒ.ඊ.ස සමරසතහ018883119 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

I  පනතයප.ඩ.එසස. ගජනයයක018898120 නව සසථයන මයරවම දසසතක දලකම 

කයරයයලය ගයලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය අධඛයපන 

දදපයරතදමනතදව ප.එච. 

සමනලයල (047569)දලස 

සලකනන.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබනදතකට

I  පනතයජ.බ. සලවය019229121 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහරI  පනතයඑසස. අදබවර019374122 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

I  පනතයට.එම. පයදරශණ019450123 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 25 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

I  පනතයආර.එම.ය.ඒ. වදජතතග019542124 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කළතර

I  පනතයඑම.දක.එන. මලකයනත020062125 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

I  පනතයඑච.ප.ප.ආර.එසස පතරණ020114126 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

I  පනතයඑම.ඒ.ට.එම. ගණතලක020194127 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

I  පනතයව. සදනතය020214128 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඑල.එච. සසල ශයනත020216129 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01II  පනතයඑම.ප. වයහලතනත020411130 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

I  පනතයඑම.එල. දරඛය020441131 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

I  පනතයඑල.දක.එන. දරපහන020448132 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නකවහරටය

I  පනතයඑසස.අය.එන. සමරනයයක020484133 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑන.ව.ප දසශනයධර020595134 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

I  පනතයඩ දජ තනතදග020601135 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක ධවර කයරයයලය-ගයලලI  පනතයඒ.දජ කමලයවත020635136 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයදක.එම.දක.ඒ. මණසතහ020658137 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය කඩදවල 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ස.එසස.ගලපපතත(005343)දලස 

සලකනන

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

I  පනතයආර.එම.ප. රයජපකෂ020800138 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම වදඛයලය-කණඩසයදලI  පනතයව. වකමයරචච020841139 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

II  පනතයඩබ.එල.ඒ. පයනතකය020924140 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

II  පනතයආර.ස.ප. ආරයසතහ021052141 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පධයන දගකඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය-ගයලල

I  පනතයඩබ. සමනදසශකර021071142 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

I  පනතයඑම.ඒ.ප දමයනත021118143 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

II  පනතයදක.දජ.ඒ.එසස. ජයවරධන021156144 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

II  පනතයඑසස.එන.එම.එසස දසශමසතහ021159145 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලI  පනතයඩබ.ඒ. නමයල021220146 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයට.එම.ඒ. ශඛයමල021323147 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයප. එදරවර022051148 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පයනදර

I  පනතයඑසස.ස. එදසසසරය022069149 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදලකනනයව

I  පනතයඑච.ඒ. මහටලඩය022283150 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

I  පනතයදක.ප.ඩබ.ප. මතගලකය022434151 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපකලගහදවල

I  පනතයඒ.එන. අතතනයයක022535152 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසසර

I  පනතයආර.එම.දජ.අය. රතනයයක022905153 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලලII  පනතයදක.එන. චයනදන023002154 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

II  පනතයඩබ.ඒ.ජ. දලරකෂ023077155 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය-කළතර

I  පනතයඑම.ඩ.ආර. නරතජලය023080156 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලලI  පනතයඑසස.එල.ප. පයතගන023081157 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

II  පනතයප.එන.දක. සමරසතහ023866158 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

II  පනතයඒ.දක.ඒ.එම.එම. 

දකකඩතවකක

024229159 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

I  පනතයජ.ජ.එසස.ස. අදබවරධන024330160 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

III  පනතයඩ.ඒ.එම. වකමසතහ024332161 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

III  පනතයඩ. දක. වරපදපරම024336162 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලI  පනතයඊ. අනෂය024362163 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද අධකයර කයරයයලය-දපදර 

තඩව

I  පනතයආර. කරණයනධ024568164  දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

I  පනතයඩ.ස. වදරසතහ024752165 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඑල.එල.ප. සසවරණලතය024762166 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

I  පනතයදක.ඒ.එච. සමරජව024830167 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකකදලකනනයව

I  පනතයඑච.ය. දමකහයනලයල025074168 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ඩ.දජ. කලතතග025104169 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-හමබනදතකට

I  පනතයආර.ප.ඒ. දකකඩකයර025198170 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයට.දක. ජයදනතත025229171 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

I  පනතයඑසස. ඒ. ඩ. දජ. එන. 

සරවරධන

025409172 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලI  පනතයඩබලව.ජ.එසස. කමදන025515173 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඩ.ආර.ඩ. පයතගකය025827174 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගකඩ

II  පනතයඑම.දක.ඩබ. උදයයතගන026138175 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපකල

II  පනතයදක.ඒ.අය.ඩ. කරණයරතන026210176 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

I  පනතයඑම.ජ.ප.බ. ජයසරය026247177 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

III  පනතයඒ.ප.ජ.එසස.ප. අනවයරම027049178 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

II  පනතයඑසස.එම.එච.ඒ.එසස. 

රයජපකෂ

027054179 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

II  පනතයආර.එම.එන.එසස. රණතතග027598180 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

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

කඩය අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07III  පනතයඑන.එච.ඒ. පයනත027798182 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපකල

II  පනතයඑම.ප.ඒ.දක. මහනදරම027914183 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයට.ස. වදජමයනන027917184 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමසමපයදන 

අතශය-ගමපහ

I  පනතයට.ජ.ස. කළඛයන027938185 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

I  පනතයය.ප. සමනරතන028854186 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඩ.එන. හතවහලල029087187 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ම මහස සතවරධන 

වඛයපකතය-බදනවහව

II  පනතයට.එච.එසස. වසනත029224188 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

I  පනතයඩ.එල. අමරදසශන029323189 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

තයකෂණ වදඛයලය-කරණකගලI  පනතයඩ.එම.ය. රතනයයක029853190 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

I  පනතයඑසස. රයජනයයක029972191 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දකසතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

II  පනතයඑසස.එසස. දපකලවතතදග029985192 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පධයන දගකඩනහගල ඉතජදනර 

කයරයයලය-ගයලල

II  පනතයඑම.ප.එච.ස. කමයර030177193 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදඛය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

II  පනතයඑල.ඩ.අය.ය. කමයර030201194 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

II  පනතයප.ප.එසස.ප. දසශනයධර030249195 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ස.ආර. සමරතතග030468196 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

I  පනතයඑම.ජ. වහලකල030604197 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

I  පනතයඑසස වමලයදරශන030802198 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඇඹලපටය ඉඩම හය  දසසතක 

දරජසසටරයර කයරයයලය-ඇඹලපටය

III  පනතයදජ.ඒ.ආර.ප. ජයතතග030821199 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයඩබ ඒ ඩ ඩ එසස දපදරරය031166200 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

II  පනතයදක.ඩ.එසස. තලකරතන031245201 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මහනවර

II  පනතයඑම.එල.එන. ඉනයයය031387202 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

II  පනතයඑසස.එම. ධරමරතන031469203 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය - මහනවර-මහනවර

I  පනතයආර.එම.ව. බණඩයර 

මහණදක

031509204 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඕ.ප.එල.දක. ඕකනදදපකළ031520205 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කළතර

I  පනතයඑසස.එසස.එච. හලදපවතත031563206 නව සසථයන මයරවම දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව දකකළඹ 02 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය දකකළඹ ඉඩම 

දරජසසටයර කයරයයලදය 

ප.දක.ඒ. දපකතපටයදග 

(033576)දලස සලකනන.

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II  පනතයඩබ.එම.ජ. තලකරතන031598207 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයප.ජ.ඩ.එම. යසරතන031663208 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රවනපර ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-රතනපර

II  පනතයඑසස.ඒ.ආර.ඩබ.ජ. දසශමසතහ031718209 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක සතඛඛය දලඛන 

අතශය-තකණයමලය

I  පනතයආර. සවකරන031899210 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

I  පනතයප.එච. ශදරපමණ031946211 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහතවරණ දකකමෂන 

සභයව-රයජගරය

I  පනතයඑච.එසස.ප. නනදන032035212 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ දසශවය වකතතය පහණ 

ආයතනය අමණකඹර-ගමපහ

I  පනතයඑල. පයනතකය032104213 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III  පනතයට.එම.එන.ඩ. 

දතනනදකපන

032211214 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑසස. දවරදගකඩ032819215 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

II  පනතයආර.එම.දජ.එන. රණසතහ032848216 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයදක.ඒ.බ.එම. එදරසතහ032970217 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

III  පනතයඅය. ඩ. එදරසතහ033014218 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

I  පනතයඑසස.දක.ඩ. ගමදග033181219 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

II  පනතයඑම.ඒ.දක.එම. මදරසතහ033505220 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

II  පනතයප.ට.ප දපදරරය033577221 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයදජ.ඩ.ඒ.ප.එසස. 

ජමබගහවතත

033725222 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක අධඛයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයය.ඩබ.ට. වදනපදන033910223 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑච. එසස. ප. පරසස033929224 නව සසථයන මයරවම මදල 

අමයතඛයතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව ඩබ.ප.එන.ස. 

වතයන (007486) දව.

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කකගලල

II  පනතයට.දක.ට.එසස. බණඩයර034135225 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලIII  පනතයඑච.දක. ශමයල034165226 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකකටදපකල

III  පනතයදජ.ප. දමයනත034215227 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑච. ආර. එච. එච. සමරවර034286228 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

III  පනතයඑන.ඩ.එසස. ඒකනයයක034461229 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයප.ආර. වරතතග034603230 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයප. රයජපකෂ034645231 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

III  පනතයඅය.දක. මදනයයක034795232 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගපනයපනවල

III  පනතයඒ.එච.එන. සමනමල034817233 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබනදතකට

I  පනතයඑන.එම.ඒ. ඉනදයන034833234 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයබ.බ.ප. කමයර034867235 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.එල.ඒ. ශයමල034946236 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදබයගදන

II  පනතයබ.එම.දක.එල.එච. 

බයලසරය

035009237 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපකත

I  පනතයඑම.එන. දකසශලඛය035107238 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයඑම.දක.ජ.එන.ප. 

දසනයයක

035244239 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක මයනසක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය-අතදගකඩ

III  පනතයආර.එම.එසස.ප. රණතතග035291240 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයඑච.එම.ඩ.ආර. දපත035355241 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III  පනතයඩබ.ඒ.එසස.එසස. ගණතලක035534242 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

II  පනතයඒ.දක.බ. අතදකපරළ035611243 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

I  පනතයඩබ.ව.එන. දවලගම036005244 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

I  පනතයඑල.ආර. ලයනදග036187245 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

තහපහල, තහපහල දසශවය හය මසසලම 

ආගමක කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

II  පනතයඊ.ඩබ.එච. දකසශලඛය036214246 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බදධශයසන 

අමයතඛයතශය,-දකකළඹ 07

II  පනතයට.ඩ.ඒ.ජ. නයනනනදන036249247 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඒ.ජ.ආර. චනදලතය036344248 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

I  පනතයඑම.එල.ආර. දපකනදසශකය036394249 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කදරට නව ගමමයන, යටතල 

පහසකම සහ පජය සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයඩබ.ඒ. චමනද දපදරරය036677250 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑච එම ට දජ ට මහපයල036690251 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

I  පනතයඩබ.ජ.ආර.ප. ධරමවරධන037102252 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

II  පනතයඑම.ස. කලපනය037293253 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

II  පනතයඑම.එෆස.දක.ඕ. පනයනද037967254 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පභ ආරකෂක දසයව-දකකළඹ 02III  පනතයය.එම. දහශරත037975255 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑල.දක.ඩ. 

ධරමගණවරධන

038547256 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයජ.ඩබ.එසස.එසස. සමරතතග038693257 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඩ.ඩබ.ප. සපරමයද038744258 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

III  පනතයඑසස.එම.එසස.ප. 

දසදනවරතන

038811259 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

II  පනතයආර.ඩ.ස. දහශමතතග038833260 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

I  පනතයඩබලව.අය.එල. ද සලවය039252261 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවනහලල

II  පනතයඊ.ජ.ස. දමයනත040051262 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මලක දරපහල-කනතදලI  පනතයඑසස.දක.අය. දලහයන040501263 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයදජ.ඒ.එන. පදප040969264 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

I  පනතයඊ.ඒ.එන.එසස. එදරසතහ040980265 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර කයරයයලය-නයඋලII  පනතයඩබ.ජ.එසස.අය. බණඩයර040989266 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයප. වකමදග041041267 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රයජඛ භයෂය 

දදපයරතදමනතව-රයජගරය

III  පනතයඩ.එම.එ ස් .ප. මලදලසසකර041183268 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

II  පනතයඑල.එල.එච.ඩ. ලයනදග041201269 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

II  පනතයදජ.ඒ.ප. චනදන041209270 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

II  පනතයජ.ඒ.එසස. කමදන041228271 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අමපයර

II  පනතයදක. දසයනයයක041310272 නව සසථයන මයරවම වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය අමපයර දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය අමපයර 

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලදය 

එසස.ඩ.එසස.ශයනත(021479)දලස 

සලකනන

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයජ.ආර.දක. දයයවතශ041538273 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑම.දක.ට. කෂයනත041571274 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර කයරයයලය-කහවතතII  පනතයදක.එම.එසස. කසමලතය041927275 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

I  පනතයඑන.එච. සසලය042164276 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයදගකඩ

II  පනතයඑන.ඩ.ප. කමයර042216277 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

II  පනතයඑන.එම.ඒ. දපමවත042282278 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයප.වය.ඩ. ඇනතන042302279 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

III  පනතයදක.ජ.එසස. අනරදධකය042308280 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයජ.ඒ.එම.ප.ආර. මහණදක042342281 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

III  පනතයදක.ඒ.එල. උදයනගන042382282 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඒ.එසස. නවනමණ042393283 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 57 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදබයගදන

I  පනතයජ.ඒ.දක.ස. චයනදන042394284 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපකත

I  පනතයඑච.එම.බ.එන. දහශරත042772285 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑච.ඩ.එල. දහටටආරචච043197286 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

II  පනතයඒ.එම. සතය කමයර043540287 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදඛය, තයකෂණ හය පරදයෂණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයඩ.එම.ඕ. දපදරරය043770288 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක සතදවපදඛයන 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

III  පනතයඩ.ඒ. පතදබරය043812289 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයබ.එසස.බ. දපදරරය043826290 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

III  පනතයදක.එම.ව.දක. වදජරතන043936291 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

II  පනතයජ.ස.ට. නනදදසශන044031292 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කදෂශත  දභපග පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

III  පනතයඑච.එම.එසස. ජයවරධන044301293 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

III  පනතයදක.අය.එසස. වදජතලක044305294 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑම.එන.ප. වදජසතහ044315295 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවරගල

III  පනතයඒ. සදරනදරන044377296 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

III  පනතයඩබ.ප.එම.එසස.අය. පනයනද044691297 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

III  පනතයඒ.එම.ප.ප. අදබරතන044712298 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයඩ.එම.එල.ප. දසයනයයක044864299 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක මයනසක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය-අතදගකඩ

III  පනතයආර.ඒ.ස.දජ. ආරයවතශ044882300 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

II  පනතයබ.ඩ.ඩ. අදබසනදර045062301 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඒ.බ.ප. කමයර045081302 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයඑල.ඒ.දජ.ට. කමයරසතහ045207303 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.ජ.ප.එම. ආරයරතන045236304 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයආර.එම.ඒ.අය බතඩයර045276305 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයඒ.ඩ.දජ. චතරකය045403306 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලලIII  පනතයප.එන. රණවර045405307 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක අධඛයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑසස.අය.ඩ. චනදසර045409308 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

III  පනතයඒ.ප.ඩබ.එම.ප.ය.එච. 

පයලමකඹර

045416309 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.එන.ඩ. සලවය045569310 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

III  පනතයඑසස.එසස. වකමදග045693311 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයඩබ.ඩ.එම. දබකදතජ045846312 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයඑසස.ප.එන.එච. 

දසශනයනයයක

046031313 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදලබල හය පනරජනනය 

බලශකත අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

07

III  පනතයඑසස.ස. සසලධර046077314 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

III  පනතයඑම.දක. සරතචනද046080315 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයට.ජ.එම.දක. සරතචනද046083316 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයඑච.ඩබ.ය.ස. ගණවරධන046167317 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28)

-හලයවත

III  පනතයදජ. පශයනත046177318 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

II  පනතයජ. සනලය046274319 නව සසථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.තඛයගලතගම(015014)දලස 

සලකනන

පයදදශය  දලකම 

කයරයයලය-කදරයනගර

III  පනතයඒ. සනතජය046513320 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයඑම.අය. ආකකලය046704321 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයඑච.ප.එම. දලරකෂ046720322 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑන.ඩ. ඇදලකසහනඩර046940323 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඒ.ආර.දක.ජ. කරණයතලක047005324 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරපයලන කටයත පළබඳ 

පයරලදමනත දකකමසයරසස 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයආර.ඩබ.එම.ආර.එසස. 

රතනයයක

047291325 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

III  පනතයඑච.ආර.ආර. ලකමයල047309326 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

III  පනතයඑච.ප. ලයනදග047854327 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

III  පනතයආර.එම.ඒ. රයජනයයක048033328 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

III  පනතයප.එම. එදරසතහ048126329 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම කයරයයලය-ශ 

ජයවරධනපර

III  පනතයදක.එම.එල.දක. කලතතග049454330 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

III  පනතයඑච.ඩ.දක.ස. කමයර049663331 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහණකහනන

III  පනතයඑන.එල. රයජකරණය051139332 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලකනද

III  පනතයඑසස.එසස.ඩ. සලවය051352333 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදබයගදන

III  පනතයදජ.එම.බ. නසතසලය051414334 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දකකළඹ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-රයජගරය

III  පනතයබ.ඒ.එන. ගණදසශකර052325335 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයස.එසස. ජයදකකඩදග052444336 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහතවරණ දකකමෂන 

සභයව-රයජගරය

III  පනතයට.දක. වනධඛයන052479337 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.අය. ශඛයමල053063338 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ඒ.ඩ.ට. ලකමයල053109339 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගකඩ

III  පනතයඑම.ආර.ඩ. දවදරතන053118340 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

III  පනතයඑන.ඒ.ස. නකප ටය053230341 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයදජ.ඒ.ඩ. දමයනත053350342 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයදක.එන. දමයනත053353343 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

III  පනතයඒ.එම.එන. දහශමනත053389344 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයට.දක.එසස. කමයර053410345 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය මනනදදපර (කහසසබකව 

II)කයරයයලය-දමකරටව

III  පනතයප.එම. වරපපල053441346 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

I  පනතයආර.ඩබ.එම.ආර.ඕ.ඩබ.දක.

දක. රතනදවයකර

053492347 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම.ස. පයදරශණ053523348 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III  පනතයඒ.එම.එන.දක. 

අතතනයයක

053536349 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහරගම

III  පනතයඑම.ඩ.එසස. දරශන053552350 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

II  පනතයඑසස.ප.ඒ. දලහයන053562351 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදබයගදන

II  පනතයඑච.ප.දඡ.ස. කරණයරතන053627352 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරIII  පනතයඑසස. කසසතර053628353 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

III  පනතයදක.එච.එච. මදරතගන053638354 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

III  පනතයඑන.ජ.එච.ඒ. 

නයනයයකකයර

053653355 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ. ඉනදජත053681356 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරIII  පනතයඑසස. සජතන053800357 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑම.එම. මහණකග මආරචච053878358 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලවටය - දවතර

III  පනතයඑච.එච.අය. දපයන053897359 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඒ.ස. පයදරශන053991360 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයදජ. අකලඛය054212361 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම.එසස. ලකමයල054245362 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පජයපටය

II  පනතයඩ.එම.ස පෂසපකමයර054333363 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම අමයතඛයතශය-බතතරමලලIII  පනතයස.ඩ. වරසරය054352364 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

III  පනතයඩ.ඩබ.එම.එන. වතයරණ054392365 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයදක.ඩ.එන. වකමසරය054398366 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තඹරගසසයයය

III  පනතයඩ.ප. වජයදහශවය054403367 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑල.ආර.ස.ඩ ලකමයල054907368 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයව. ජ. එම. එම. සබසතහ054925369 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයඅය.එම.ස. මලකය055039370 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

III  පනතයආර.එම.එසස.ඒ. වදජසරය055089371 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයආර. එම. රණවර බතඩය055104372 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

III  පනතයඑන.ප.ආර. ජවන055111373 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයඑම.එච.ඒ.ය. දසදනවරතන055568374 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

III  පනතයඑච.ප.අය.ඩ. කරණයරතන055570375 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

III  පනතයඑච.එම.ප. සඳදරඛය055612376 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකයර දසශවක දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 03

III  පනතයආර.ඒ.ස.දක. රණතතග055626377 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරIII  පනතයඑසස.ඩ.ආර. පයදරශන055636378 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.දක.එල. කමයර055650379 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑම.එන.ඒ. මෂසරෆස055707380 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයප.එන.ප. දහශරත055730381 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඑසස. මදෂයය055826382 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-පයනදර

III  පනතයඒ.එල.ඒ.එසස. අරනදර055901383 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑම.එන. කමයර055918384 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයආර.එච.ආර. ජවනත056029385 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයට.එසස.දජ. සමපත056051386 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පචචදලයපලදලය

III  පනතයඑසස. නරමලය056138387 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයබ.ජ.දජ.ඩ. දබපඹගල056176388 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.ඩ.ව.  දමනඩසස056199389 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දසකරණයදතකට

III  පනතයඑම.ආර.එන. භයන056200390 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකකදලකනනයව

III  පනතයඒ.ජ.ඒ.එන. කමල056279391 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයආර.එම.එසස. වදජසතහ056401392 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයදක.එම.ප.දක.එසස. 

බණඩයර

056402393 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයආර.ප. ඉනදක056412394 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පලලම

III  පනතයඑම.එම.ඒ.දක. මයරසතහ056713395 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මඩකලපව ශකෂණ 

දරපහල-මඩකලපව

III  පනතයඑසස.ඩ. ඩයනය056723396 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයඊ.ප.එච.ප. එදරසතහ056735397 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයට.එච.ඒ.ස.එසස. ජයදකකඩ056804398 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකකළඹ උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතය දජ.එන. දහරණයගල056813399 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක අකෂ දරපහල-දකකළඹ 10III  පනතයඑම.ජ.එසස. දපතකය056818400 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයදජ.ස. වතයන දග056916401 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අමපයර මහදරපහල-අමපයරIII  පනතයඒ.එල. නජමසසසමයන056934402 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඩ.එසස. දපදරරය056966403 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතය දජ.එච.ඒ.ප. ත දසශරය056973404 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඵම.ඒ.ආර. නදරපෂණ056995405 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජව වවදඛ ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛඛ අමයතඛයතශය)-දකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. නලමණ057005406 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහතවරණ දකකමෂන 

සභයව-රයජගරය

III  පනතයඑච. දනෂය057028407 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩබලව.ඒ.වය. චයමර057043408 නව සසථයන මයරවම ජනදලඛන හය 

සතඛඛයදලඛන දදපයරතදමනතව 

බතතරමලල දලස සලකනන

අනපයපතකයය වසතගත 

දරපගවදඛයයතනදය 

එසස.ප.ට.කමයර(005665) දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.දක. දබලපයමලලදග057165409 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයදක.ඒ.ආර.ප. දපදරරය057192410 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑල.එන. පයනත057274411 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑම. වදනපත057419412 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

III  පනතයඑම.එම.එම. රෆයසස057441413 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයජ.ඒ.ස. දක. දජ. ගරසතහ057541414 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගල

III  පනතයදක.ආර.එම.ස. අමරදසශන057672415 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක අධඛයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑසස.ඩබ.ජ.එන. සඳරවන058064416 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බජ සහතක කරදම පයදදශය 

කයරයයලය-කනතදල

III  පනතයය.ඩ.ව.බ වශසවජත058075417 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III  පනතයබ.ඩ.දජ.එල. කතසර058246418 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 84 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-පකලයදගකඩ

III  පනතයට.ඒ.ස.දක. කමයර058286419 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජව වවදඛ ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛඛ අමයතඛයතශය)-දකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.එම. කමයරරතන058319420 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.ස.එසස. කමයර058675421 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ඩබ.ජ.ට.ස. ජයරතන058709422 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයආර.එම.ඩ.ට. පයතකර058770423 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.ඒ.දක. සමරවර059197424 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයආර.එම.එසස.එසස. ද සලවය059210425 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑම.ස. ජයශයනත059236426 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයඑම.එම.එසස.ඒ. මලලවටය059376427 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයආර.ප.එල. පයදරශන059378428 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ.ආර.එල. දපදරරය059382429 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඒ.ඒ. චතමයල059420430 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.එච.එම.ට. කලතතග059429431 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයදක.බ.ඒ.ඩ.එන. නදකය059457432 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය පවකතත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයදජ.ජ.ආර.ප. වජයරතන 

වජයරතන

059508433 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයප. දක. ජ මධෂයන059541434 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයආර.ප.ඊ. සඳමයල059605435 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපකත

III  පනතයස.අය. ජයසතහ059664436 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකවහලල

III  පනතයඑසස.දක.ආර. කණඩමබ059729437 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

III  පනතයඑසස.ඩ. ගණදසශකර059820438 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

III  පනතයඩබ.ආර.එච.එම.ආර. 

රයජකරණය

059847439 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයදක.ස.ආර. දපදරරය059926440 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑච.ඒ.එසස. හපගල059928441 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයබ.දක.එම. පනයනද059937442 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයඑම.දක.ඩ.ඩ. පනයනද059970443 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඒ.ඒ.ආර.එච. ආතයවද060153444 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 12

III  පනතයඑසස.ප.අය.එම. අමරසතහ060282445 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 12

III  පනතයඑසස.ඒ.ව.එල. සමරසතහ060284446 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයයගම

III  පනතයඩබ.ප.දක.එම. පයතගකය060414447 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගයලලIII  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එච. දසදනවරතන060425448 නව සසථයන මයරවම කරයපටය 

ශකෂණ දරපහල ගයලල දලස 

සලකනන

අනපයපතකයය ඇලපටය 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ප.ඩ.එසස. ගජනයයක 

(018898)දලස සලකනන.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස වදශශෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකකළඹ 07

III  පනතයදක.වය.ඩ.එසස. මයදනල060451449 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

05

III  පනතයදක.එම.එසස.ට.දක. 

එරමදලයදද

060503450 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයසසදපකත

II  පනතයය.ජ.එසස. වකමසතහ060554451 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

III  පනතයදක.ප.එන. මලකයනත061036452 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයජ.ඩ.ට.දක. ගණතලක061334453 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 91 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩබලව.ඒ.ඩ.දක.ආර. 

වදජසරය

061362454 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයඑම.එම.එසස.දක. 

වදජදසශකර

061373455 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඒ.එම.බ. අධකයර061404456 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

III  පනතයදක.ඩ. වනගදසශකර061434457 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

III  පනතයඕ.ජ.එන. කයනත061468458 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයදගකඩ

III  පනතයදක.ඒ.ස. ලකමයල061469459 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III  පනතයදජ.ඒ.එසස.ආර. ජයදකකඩ061527460 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.ට. දසවවනද061699461 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.එන.ආර.ජ. 

දයයදකපනදගකඩ

061717462 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.බ. මලවරආරචච061750463 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

හමබනදතකට 

මහදරපහල-හමබනදතකට

III  පනතයඩ.ස. දකකඩතවකක061751464 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.එම.ඒ.දක. මහදදගදර061795465 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකයර දසශවක දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 03

III  පනතයඑම.ඩ.එසස. මනදමනද061841466 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

III  පනතයඑල.එන.ඩ 

වරදතරපදපරම

061845467 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ජ.ස. පෂසපකමයර061886468 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.ඩබ.ඩ.එසස. ජයතලක061911469 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සසවදදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයට.දක.අය. රමමක061995470 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඩබ.එම. මතගල කමයර062119471 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයප.ඒ.දක.ස පතතමදපරම062253472 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයදක.එච.එන. පයදරශන062327473 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයදක.ජ.ඊ.ඒ පභයෂසම062330474 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයඩබලව.ඒ.එන වරසතහ062341475 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඩ.ඩ.එන. නදනවතත062404476 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටනවර

III  පනතයඩ.ප.එන.ඩ. මදසතක062414477 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඩ.ජ.ඩබ.ප. ජයසතහ062464478 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

III  පනතයඩ.ජ.ස. පයසල062536479 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඒ.ය. ගමදග062608480 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඑච.එම.එම.එසස. කමයර062745481 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක අධඛයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඒ.එල.ස.එන. වදජරතන062906482 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයජ.එම.එන.එල. 

දතනනදකපන

063316483 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

III  පනතයජ.අය.එම. සලවය063399484 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩබ.ඒම.ඒසස.ඒ. වරසතහ063439485 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පතතලම දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-පතතලම

III  පනතයඑච.එෆස.ට.එසස.ඒ. 

දෆකනදසශකය

063452486 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑච.ප.එන. වතසලය063499487 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකයර දසශවක දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 03

III  පනතයදජ.ඒ.ට.ප. ජයදකකඩ063652488 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඩබ.දක.දජ. නශයනත063672489 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

III  පනතයඑන.එල.ට.ස. දලරකෂ063690490 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකකළඹ 01

III  පනතයදක.දක.ජ.එල.ප. 

කරණයතලක

063696491 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයප.එල.ඩ. කලනකය064292492 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ආර.එම.ට.එසස.දක. 

රතනයයක

064861493 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයලගණ වදඛය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයඒ.ආර.ය. දරශන064886494 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයලගණ වදඛය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයආර.ඒ.ඒ.එන. දපදරරය064887495 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සසවදදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයඩබ.දක.ඩ.ජ.එසස. 

වදජවකම

064982496 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයආර.එල.දක. රයජපකෂ065066497 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයඩ.එසස.ප අමරදසශකර065089498 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක දකසතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයප.ඒන.ට. ඩයසස065433499 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලකනද

III  පනතයප.එසස.ඩ. ජයතසසස065579500 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමනකඩව

III  පනතයඑම.එම.ඩ. මහදවතත065582501 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

III  පනතයජ.ඩ. චනදකය065766502 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 02

III  පනතයඩබ.එම.එසස. දසවවනද065771503 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනද දකකමසයරසස 

කයරයයලය-දකකළඹ 02

III  පනතයඑච.ඒ.එසස. සභයෂණ065917504 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

III  පනතයස.එම. සබසතහ065937505 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-මහයතගනය

III  පනතයය.එම.දක.අය. බණඩයර065964506 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයආර.ඩ.එසස. තලකසර065966507 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඅය.දක.එම.එල.එච. 

ජයරතන

066012508 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකරටව

III  පනතයඒ.එච.එම.ජ. අඹවතත066112509 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඊ.ඒ.ස. සමනතකය066383510 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඒ.එල. සදෂය066451511 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දවරළ සතරකෂණ හය දවරළ 

සමපත කළමනයකරණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඩ.අය.දජ. වදජනයයක066518512 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයදජ.ප.ස. සපනසලය066607513 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

III  පනතයඑච.එම.එන.එසස. ශඛයමලකය066698514 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.ඒ.ජ. අනරයධය066809515 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑම. ප. ඩබ. ඩ. පතරයජ066938516 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

05

III  පනතයදජ.එම.ඩ.එච. පදමසතහ067207517 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඩබ. එම. ට. දපදරරය067244518 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑච.එල.ඩ. දහශවයතනත067320519 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.ට. අපසරය067359520 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඩබ.එම.දක.එච. අමණගම067534521 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.එච.දක. දහශරත067575522 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.ව.එසස.එම. 

කරණයරතන

067583523 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහද දකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.ව.එච.ස. දයයනනද067711524 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑම.එෆස. අසසරය068102525 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයඑම.ප.එසස.ප. ජයවර068282526 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයප.ඒ. කරණයරතන068293527 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයජ.ප.දජ. චතරයතග068295528 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ.බ.එම. අරෂයඩ068300529 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස වදශශෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකකළඹ 07

III  පනතයඩබ. එල. එන. පයනත068585530 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසශවය 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඒ.එම.අය.එසස.දක. 

අදබසතහ

068873531 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

III  පනතයආර.එම.එල.එන. 

රතනයයක

068975532 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයබ.ජ.ආර.ඩ. ධරමදසශන069006533 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

III  පනතයදජ.එම.එන. දලරකෂ069020534 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස වදශශෂ කයරය බලකය 

මලසසථයනය-දකකළඹ 07

III  පනතයදක.ප.එසස.ඩබලව. 

දසනයයක

069030535 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයස.එල.බ. රණසතහ069063536 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

III  පනතයබ.එම.එන. රසයතජල069196537 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයආර.ඒ.එසස.එසස. රයජපකෂ069207538 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයආර.ඩබලව.ඩ.දක. 

රයජදවදදග

069211539 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක අධඛයපන හය පහණ 

කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

III  පනතයදක.එම.ට.ඩ.දක. 

එරමදලයදද

069333540 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයආර.ඩබ.ව.ප. ගණරතන069430541 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඩ.එම.ස.එන. දසයනයයක069532542 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපකලපතගම

III  පනතයඩ.එම.ස.ආර. කමයර069639543 නව සසථයන මයරවම පයදදශය 

දලකම කයරයයලය ඉබබයගමව 

දලස සලකනන

අනපයපතකයය සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතදව 

ඩ.ජ.ප.දක. 

ධරමසර(065440)දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයබ.එම.ඒ.එච. කමයර069647544 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

III  පනතයඑච. කෂයණ069708545 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

III  පනතයඑසස. ස. අදබසරය069725546 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

උතර පළයත සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-වවනයය

III  පනතයඑම. ඩදරපන069766547 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ස.එන. රයජපකෂ069920548 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයආර.එම.ඒ.ප. රතනයයක069922549 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

III  පනතයආර.ඩ.එසස.අය. අදබරතන070085550 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනදවලයය

III  පනතයප. දරවත070150551 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.දක. රණසතහ070158552 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම වදඛයලය-වවනයයIII  පනතයව. මතනය070162553 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 111 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

III  පනතයඑච.ඩ.ප.ආර. දයයරතන070210554 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයඑන.අය. දපකනනමදපරම070213555 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයප.ඒ.ඩ. චනදමයල070246556 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑසස.දක.ජ.බ.එසස. සබසතහ070279557 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

III  පනතයදක.ඒ.දක ශමයල070381558 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයඑච. එල. ට මධෂයන070425559 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑච.ජ.එන.ඩ. කලතතග070451560 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඑසස.ඩ.එල. මධපයන070472561 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයජ.ඊ.එන මදමයල070476562 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩබලව. එම. වය මදෂයණ070480563 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩ. එච. බ. ලයනදග070483564 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

III  පනතයදක.දක.එසස. පසයදන070496565 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01III  පනතයඩබ.එච.එම. වජයසර070509566 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයඅ්යර.එෆස. ආදලය070670567 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයදක.ඒ.එසස. නලකෂ070683568 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතකට

III  පනතයදක.එසස. නසතසලය070686569 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවයහන හය සවල ගවනදසශවය 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඑන. කයරතකය070688570 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කයරමක වදඛයලය-වවනයයIII  පනතයවය. කරතනය070690571 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකකළඹ 10

III  පනතයජ.ප.එන. පනයනද070691572 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමණයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

III  පනතයඩබ.එම.ඩ. වනගදසශකර070707573 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඅය.ඩ. මඩවලදගදර070713574 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-නදගදගකඩ

III  පනතයඑම.බ.ආර.එසස.ට. දමනඩසස070742575 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

උතර පළයත මනමපත කයරයයලය 

(වවනයයව)-වවනයය

III  පනතයවය. මයර070747576 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඒ.ජ.ට.එන. වමලදසශන070759577 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඩබ. වසම දමදහකමඩ070765578 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ප. වකමආරචච070787579 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-අනරයධපර

III  පනතයඒ.එම.ඩ.ඒ. අධකයර070796580 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.එම.ඩ. බණඩයර070803581 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

III  පනතයආර.එම.ඩ.දක. රතනයයක070805582 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑල.එම.එසස.ය. වජයවරධන070806583 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සසවදදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

III  පනතයට.එසස.එසස.ඊ.එම. ජයතලක070809584 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක පළකයයතනය-මහරගමIII  පනතයඑච.ප.දක.දක.ඩබ. ධරමසර070814585 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඑන.එම.එච.ආර. වදජසර070817586 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දකකළඹ දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයඅය.ය. වකමසතහ070823587 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඒ. ඉනතජයන070828588 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

III  පනතයජ.දක.ඩ. අදබවකම070853589 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජයතක පළකයයතනය-මහරගමIII  පනතයඑච.එම.ය.එන. දහශරත070858590 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

III  පනතයඑල.ජ.ට.ඒ. ජයරතන070861591 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

III  පනතයට.එම.එසස.ඊ දතනනදකපන071007592 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයඑච.එම.බ.එම. වරසතහ071034593 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඩබ. වරදසශකර071037594 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකකටදපකල

III  පනතයදක.එල.ප. ඉෂයන071047595 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

III  පනතයඑන.එම.වය. වසනත071057596 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 02

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එච. කමන015154597

 9942 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 02

I  පනතයට.එසස. දවලදගදර019309598

 9942 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඑල.එල.ඩ. ගණරතන030902599

 9942 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයදජ.දක. දරපහණ020483600

 9944 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.එම.අය.දක. කඳවනන040376601

 9944 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයඑල.ඩබ.ආර. වකමසතහ062411602

 9944 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ජයතක දභසතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයආර.එම.එන.වය. ද සලවය008671603

 9946 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

II  පනතයඑසස.ජ. දපශමචනද009000604

 9946 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයප.ඩ.එන. වමලදයස027778605

 9946 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක දභසතක සහලසම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.ස.දජ. දදකඩනදගකඩ040206606

 9946 

 දවනසක දනකමහත

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයට.එසස.ය පරසස062325607

 9946 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහකරණ

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ප. කයනත006084608

 9950 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/04/05 දන 

කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහවල

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහකරණ

II  පනතයඑල.ඩ.එසස.එසස. ජයසතහ017548609

 9950 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/04/05 දන 

කයයතමක දව

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

I  පනතයඩබ.දක.එසස. මයදනල041879610

 9950 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/04/05 දන 

කයයතමක දව

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදහවල

III  පනතයඊ.එච.ආර.ප. රසයතගන062326611

 9950 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/04/05 දන 

කයයතමක දව

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඑම.දක. වරදකපන002476612

 9951 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.එම. ආරයපයල030006613

 9951 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකදලකනනයව

I  පනතයඑසස.ඒ.ප. අතදකපරල001898614

 9952 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදලකනනයව

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඩබ.දක.අය.ප. කමයර010393615

 9952 

 දවනසක දනකමහත

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඊ.දක.ප. සමන කමයර025343616

 9952 

 දවනසක දනකමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රයජඛ දසශවය දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයප.එම. ගලගමදග047080617

 9952 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑන.ප. චමපය006935618

 9953 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.එම. කසමයවත025563619

 9953 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයඑම.එසස. උදයතග068158620

 9953 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයඩ.අය.ඩ. ආරයවතශ012285621

 9955 

අනපයපතකයය අභඛනතර 

කටයත,වයඹ සතවරධන හය 

සතසසකකතක කටයත අමයතඛයතශදය 

එම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශයනත 

(010681) දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑසස.ව.ප. ජයදසශකර024051622

 9955 

 දවනසක දනකමහත

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඑම.දජ. ශයනත029737623

 9955 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

I  පනතයප.ස. අමරසතහ029744624

 9955 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

I  පනතයදක.එසස.ස. ද සලවය017724625

 9956 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/05/02 දන 

කයයතමක දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-නයචචයදව

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඑන.බ.ඒ.ඒ.එල.ආර. 

සසවරණලතය

021566626

 9956 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/05/02 දන 

කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඑම.ඩ.එන. කමයර051318627

 9956 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/05/02 දන 

කයයතමක දව

ජව වවදඛ ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛඛ අමයතඛයතශය)-දකකළඹ 

10

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

නයචචයදව

III  පනතයදක.එන. තරතග063733628

 9956 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/05/02 දන 

කයයතමක දව

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ජව වවදඛ ඉතජදනර අතශය 

(දසසඛඛ අමයතඛයතශය) - දකකළඹ 

10

III  පනතයඑම.එල.ව.ඊ.ප. ලයනදග070427629

 9956 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/05/02 දන 

කයයතමක දව

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඊ.ඩ.ඩබ. බණඩයරනයයක003187630

 9957 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/02/27 දන 

කයයතමක දව

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයජ. ධමමක032183631

 9957 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/02/27 දන 

කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 07

II  පනතයඩබ.එසස.එල. දෆකනදසශකය038068632

 9957 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/02/27 දන 

කයයතමක දව

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

III  පනතයඑම. මබෂසෂරය043464633

 9957 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/02/27 දන 

කයයතමක දව

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආරකෂක  අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

I  පනතයප.එන. අමරදකපන022284634

 9963 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහපමයගම

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයට.වය. නලනතකය024951635

 9963 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහපමයගම

III  පනතයඑසස.ඒ.එල. කරපප056039636

 9963 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඩබ.දක.එන. ධරමදසශන061376637

 9963 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලබදව

කරයපටය ශකෂණ දරපහල - 

ගයලල

I  පනතයඑම.ඒ. උමමල රදනපසය020450638

 9969 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.ජ.ප. රණසතහ020809639

 9969 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයදක.ප.ය.අය. වජයවකම021226640

 9969 

 දවනසක දනකමහත

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලල සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

I  පනතයඑම.එසස.ය. රෆකය022761641

 9969 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථයනය - දකකළඹ 01I  පනතයඑම.එච. දහශමනත025072642

 9969 

 දවනසක දනකමහත

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

III  පනතයට.ඒ.එම. දදශපය034504643

 9969 

 දවනසක දනකමහත

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකකළඹ 10

II  පනතයවය.එල.ඒ.ඩ. දසශනයනයයක035504644

 9969 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01 ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයආර.ඩ.ජ.ප. රයගම057023645

 9969 

 දවනසක දනකමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඒ.ඩ.එන. පයනත004487646

 9971 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකදලකනනයව

I  පනතයට.එසස.ප. ජයවර018451647

 9971 

නව දසශවය සසථයනය ආනයන හය 

අපනයන පයලන දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය වනජව 

සතරකෂණ දදපයරතදමනතදව 

ඩ.එසස.ප.එසස.එන.දපදරරය 

(010098) දව.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකදලකනනයව

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඩ.ව.ජ. ජයවරධන026012648

 9971 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයජ.ඩ.ස. කයරයවසම013137649

 9972 

අනපයපතකයය කමකර 

දදපයරතදමනතදව 

දක.ඒ.ඒ.එසස.ජයතලක(044221) දව.

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.දක.ඩ.ආර. ගණරතන030905650

 9972 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයප.ඒ. සරල035872651

 9972 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඒ. මහනදසර011842652

 9973 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපකලසස පවයහන දකකටඨයශය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයබ.එසස.ආර. දපදරරය012945653

 9973 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.එන. තතසරණ056896654

 9973 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දකකළඹ 11

I  පනතයස.ප.ඩබ. වගයචච017345655

 9976 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය ජයතක 

දරපහල - දකකළඹ 10 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකකළඹ 11

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.ඩ.දක.එච. රණතතග046974656

 9976 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

දක.එච.එම.ගණවරධන(030682) 

දලස සලකනන

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඑම.එම. ලයනආරචච006275657

 9978 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ඩ. රමඛය කයනත014197658

 9978 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩ.දජ. වරසතහ019300659

 9978 

 දවනසක දනකමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඊ.එම.එන. ඒකනයයක021982660

 9978 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

I  පනතයඑම.එම.දජ.දජ. අදබරතන047383661

 9978 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

III  පනතයප.ඩබ.ඕ.ප.බ. ද සලවය057161662

 9978 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

I  පනතයඑච.එම.ප.ආර. කමයර 

දහශරත

024021663

 9980 

 දවනසක දනකමහත

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.අය. දලරකෂ031316664

 9980 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක මයනසක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය-අතදගකඩ

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඑසස.එල.ඒ. කමයර041222665

 9980 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයආර.ඒ.ආර. පදමසල046356666

 9980 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ජයතක මයනසක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය - අතදගකඩ

III  පනතයස.එන. රතනයයක062243667

 9980 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

III  පනතයඑසස. දමනකය070419668

 9980 

 දවනසක දනකමහත

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දකණ දකකළඹ ශකෂණ දරපහල - 

කළදබපවල

II  පනතයඑන.එසස. වදජවකම019362669

 9985 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

II  පනතයබ.එන.එසස.ට. බලතසතහල039706670

 9985 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ දකකළඹ ශකෂණ 

දරපහල-කළදබපවල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.එම.එසස.ඕ. ශයෆක048914671

 9985 

 දවනසක දනකමහත

නවයස හය ඉදකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයආර.එම.එම. දතදරසය008467672

 9988 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයස.ඩ.ඩ. තරතග023085673

 9988 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගකඩවතත

I  පනතයව. වරරතන026935674

 9988 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

II  පනතයඑච.එසස.ආර. ජයශයනත030321675

 9988 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඒ.ආර.අය. ධරමකමයර039370676

 9988 

 දවනසක දනකමහත

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

නවයස හය ඉදකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.එසස. රයමනයයක047292677

 9988 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

සමයජ දසශවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.ආර.දක. සතජව014413678

 9989 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑච.එසස. දපශමතලක030356679

 9989 

 දවනසක දනකමහත

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඩ.ආර.ප. වරපදපරම036471680

 9989 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයඩබ.ඒ.එන.එන.එම. 

වතයනදග

041021681

 9989 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකකළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයප.ජ.ය.ප. ගමදග057542682

 9989 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගකඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඕ.එල.ඩ.ඊ. ගණදසශකර010278683

 9993 

 දවනසක දනකමහත

දගකඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

II  පනතයඑම.ඩ.එසස. කමයර018517684

 9993 

 දවනසක දනකමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයජ.ස.එන දපදරරය021067685

 9993 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑසස.එසස. දවහහලලදග039433686

 9993 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඑච.ඩබ.ආර.ඩබ. 

හලකහවදයන

047138687

 9993 

 දවනසක දනකමහත

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපකලදගකලල

ආගමන හය වගමන කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑසස.ව. ආනනද005650688

 9995 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදඛයලය-පයතදමබර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

I  පනතයඩ.එම.ප.දක. දරයඩකඹර009788689

 9995 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - දපකලදගකලල

I  පනතයඊ.දක. රමබඩ014458690

 9995 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

III  පනතයඩබ.ඊ.ජ.එසස. කරණයදසශන034871691

 9995 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

කයරමක වදඛයලය - පයතදමබරIII  පනතයට.එම.එසස.දක. 

දතනනදකපන

042028692

 9995 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයඑම.දජ. ජමයන022944693

 9996 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

I  පනතයදක. වජයකමයර025521694

 9996 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව-වවනයය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - වවනයය

I  පනතයදජ.ඒ. මයකල011729695

 10000 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

කයරයයලය-වවනයයව - වවනයය

I  පනතයඩ. බයසසකරන022234696

 10000 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

I  පනතයට. දතවමදනපහරන043048697

 10000 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

වවනයය

I  පනතයව. දවනචසසලයසස047707698

 10000 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-වවනයය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයව. ශසදරපජය021420699

 10002 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

වවනයය

I  පනතයදක.ව. රව022838700

 10002 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-වවනයය

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම. දසලවකමයරන047462701

 10002 

අනපයපතකයය වවනයයව ආගමන 

හය වගමන දදපයරතදමනතදව 

ජ.එල.ට.එම.රතනයයක(007419)දල

ස සලකනන.නළධයරයය වයරතය කල 

යත දසශවය සසථයනය වවනයයව 

ආගමන හය වගමන 

 

දගකඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.දක.ඒ. ධරමසර031368702

 10006 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ව. වදජදසශකර039882703

 10006 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දගකඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ට. දකකළඹදග049061704

 10006 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ. වකමරතන019877705

 10012 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

II  පනතයබ.ජ.වය.බ. ගණතලක032866706

 10012 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය ජයතක 

දරපහල - දකකළඹ 10 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

සමපකයර සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

II  පනතයස.ඩ. පනයදගකඩ037952707

 10012 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව දක.ඩබ.ඒ.ඒ. 

තමරයස (034006) දලස සලකනන

 

කකෂකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.එල.එසස. සදගරය021731708

 10019 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයඑච. කරණයපයල024577709

 10019 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම  දරජසසටයර 

කයරයයලය-නදගදගකඩ

අධඛයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයආර.දක.එසස.එච. ලකමණ029867710

 10019 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයජ.ඩබ.ඩ. මතමයල030119711

 10019 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම  දරජසසටයර කයරයයලය - 

නදගදගකඩ

III  පනතයඩ.ඩබ.දජ. චතරකය031831712

 10019 

 දවනසක දනකමහත

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය මනනදදපර කයරයයලය 

- රවනවහලල

II  පනතයඩබ.දක. අදබවරධන006711713

 10032 

අනපයපතකයය වභයග 

දදපයරතදමනතදව 

එම.ආර.දලකකමදල(014611)දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යටයනදතකට

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයදක.දක.එසස. රණවර034860714

 10032 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01 වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයදක.ආර.ප. දපදරරය038570715

 10032 

නව දසශවය සසථයනය ජයතක 

දලඛනයරකෂක දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

පයදදශය මනනදදපර 

කයරයයලය-රවනවහලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යටයනදතකට

II  පනතයඒ.ඒ.ප.ආ ර. ගණතලක040492716

 10032 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කෂය දරපග මරධන ඒකකය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ආර. වදජදසශකර001814717

 10037 

නව දසශවය සසථයනය ජනදලඛන හය 

සතඛඛයදලඛන දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ජන හය 

සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතදව එච.එන.ජ. 

අදනපමය(032384) දව

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයප.ස. කලතතග060695718

 10037 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කෂය දරපග මරධන 

ඒකකය-දකකළඹ 05

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

III  පනතයඑම.ආර.ඩ. පනයනද065051719

 10037 

සසථයන මයර අවලතග දව

සරයබද පයදදශය 

කයරයයලය-වයකකයල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

I  පනතයප.එම.ට. දපදරරය005816720

 10041 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දවනනපපව

සරයබද පයදදශය කයරයයලය - 

වයකකයල

II  පනතයඑසස.ප.එසස.දජ. දපදරරය020900721

 10041 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයඑසස.ඒ.එම.එන.එම. 

දපදරරය

025593722

 10041 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මගමව

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දවනනපපව

III  පනතයප.ඒ.ඩ.ඒ.ඩ. කලදදරය033624723

 10041 

 දවනසක දනකමහත

Page 146 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකමමන

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයඩබ.ප. අමයජ005506724

 10045 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-ගයලල දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

I  පනතයජ.එච.ආර.ඩ. ගයලලදග007489725

 10045 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඩබ.ප. චනදරතන009545726

 10045 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

II  පනතයදක.ඩ.එච. නදශයන014080727

 10045 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලබදව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකමමන

I  පනතයඩබ.ට.දක. චනදලතය023327728

 10045 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක පහලකට නදරපධයයන 

දසශවය-කටනයයක

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

II  පනතයඑම.දක. තලකරතන002968729

 10046 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

II  පනතයඊ.ඩබ.එම. වපලරතන004393730

 10046 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර ජයතක පහලකට නදරපධයයන දසශවය 

- කටනයයක

I  පනතයඑල.ආර. ගතයතගන023206731

 10046 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටයන

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ට.එන.ව. කමයර024703732

 10046 

 දවනසක දනකමහත

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඩ. රවන පතරණ025944733

 10046 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයදජ.එල.එම.ස. ජයවරධන039443734

 10046 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයදක.බ.ස. දපයල002097735

 10047 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-ගයලල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

I  පනතයඑල.එච.එල. ඥයණසර009738736

 10047 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලල කරයපටය ශකෂණ දරපහල - 

ගයලල

I  පනතයජ.එච.අය. ශයතගන027485737

 10047 

 දවනසක දනකමහත

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලල සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඑන.ස. තයදබව034848738

 10047 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනවනදගකඩ

II  පනතයඑල.ව. මතකඩආරචච002690739

 10048 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

I  පනතයඑච.ය.එන. දෆකනදසශකය007837740

 10048 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑසස.එම. යදදදහවතත011751741

 10048 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනවනදගකඩ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයජ.ජ.ඩ.ඊ.එන. ශපයල020021742

 10048 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

III  පනතයඑසස.ඩබ.ඒ.ඩ.එම.අය. කමයර036623743

 10048 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයප.එම.එසස.එල. තදසශරය041239744

 10048 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර කයරයයලය-ගමපහ දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය) - දකකළඹ 

10

III  පනතයබ.ඒ.එසස.ප. රනදදණය034155745

 10050 

 දවනසක දනකමහත

දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය)-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඩබ.එසස. පදමලයල054328746

 10050 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දපකලසස  මලසසථයනය - දකකළඹ 01I  පනතයජ.ඒ.එල.ප. ගණරතන001889747

 10051 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයජ.එසස. ඩහම025882748

 10051 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01 වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඕ.ඩබ.එච.එම. ධරමදයස054050749

 10051 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

කකගලල

I  පනතයඒ.එම.ප.දක. ජයතලක015726750

 10053 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයඑන.ඒ.එසස. ජයසතහ016971751

 10053 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයඩ.එෆස.ප.ඒ. දපදරරය012752752

 10060 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 07

III  පනතයආර. පනයනද035079753

 10060 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මනනයරම

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - යයපනය

II  පනතයආර.ආර.එෆස. ජවය017545754

 10061 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයඑම. ශනමසවයයනයතන030648755

 10061 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-යයපනය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

III  පනතයඑසස. දජසතය045748756

 10061 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

යයපනය

III  පනතයඑසස. අජනතන051176757

 10061 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මනනයරම

III  පනතයට. තනෂය060849758

 10061 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සහකයර අධඛකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඩබ.ඒ.එන. වකමයරචච012974759

 10073 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01 කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.දජ. පයතකය019268760

 10073 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනවනදගකඩ

I  පනතයජ. වතදතගම025606761

 10073 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනවනදගකඩ

වනජව සහකයර අධඛකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයදජ.ප.එසස. ජයදනතත030242762

 10073 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑච.ප. දසපමරතන035892763

 10073 

 දවනසක දනකමහත

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 02

ජයතක පතපතත හය ආරථක 

කටයත අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

I  පනතයදජ.දක.එසස.දක. 

ගකයනදග

008697764

 10080 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක පතපතත හය ආරථක 

කටයත අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඒ.දක.එසස.එල. දපදරරය026992765

 10080 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 02

III  පනතයඑම.එම.ඒ. උදයතගන034195766

 10080 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වසතගත දරපග 

වදඛයයතනය-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථයනය - දකකළඹ 01II  පනතයඑසස.ප. තනරය කමයර005665767

 10083 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

වසතගත දරපග වදඛයයතනය - 

දකකළඹ 10

I  පනතයදක.එම.ස. ලලතය025460768

 10083 

 දවනසක දනකමහත

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඩ.ට. ශයනත030294769

 10083 

අනපයපතකයය දපකලසස 

මලසසථයනදය ඩබ.ඒ.වය. චයමර 

(057043) දව.

 

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01 ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයදක.දක. රයගම061352770

 10083 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඒ.දක.ප. දසයනයයක013024771

 10086 

නව දසශවය සසථයනය මහවහල 

සතවරධන හය පරසර අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය අධඛයපන 

පකයශන දදපයරතදමනතදව 

ජ.එන.දක.දපදරරය(027787)දල

ස 

සලකනන

මලදලරයයව ශකෂණ 

දරපහල-අතදගකඩ

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයආර.එම.එසස. පසතග035202772

 10086 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මලදලරයයව ශකෂණ දරපහල - 

අතදගකඩ

III  පනතයඑල.ජ.ඩ.එම. දසයනයයක063732773

 10086 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

I  පනතයට. ඥයණමලර011722774

 10106 

නව දසශවය සසථයනය වයරමයරග 

කළමනයකරණ අතශය - දකකළඹ 07 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දකකළඹ 

07,වයරමයරග කළමණයකරන 

අතශදය එච.ඒ.ප.පභයත( 034813) 

දලස සලකනන

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයය.එන. දසශනයනයයක024836775

 10106 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.එසස. ලයනදග009387776

 10107 

අනපයපතකයය කරණකගල දසසතක 

දලකම කයරයයලදය 

දජ.චනදදසශකර (003748)දලස 

සලකනන

 

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.එසස. සතජත031132777

 10107 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඩ.එල.එම.ඒ.දක. 

දසයනයයක

037819778

 10107 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඩබ.ඩ.එසස.ඩ.දක. 

වකමරතන

029208779

 10113 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

III  පනතයදක.ජ.ඩ.එම.එසස. ධරසතහ044318780

 10113 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

II  පනතයඩබ.දක.ඩබ. වටදපකත003958781

 10118 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයය.එසස. අතතනයයක013837782

 10118 

 දවනසක දනකමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඒ.ස. තෂයර034514783

 10118 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඩබ.එම.ඒ. කමදන055518784

 10118 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.එන. වමලවර015560785

 10119 

 දවනසක දනකමහත

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.දක. නනදන056092786

 10119 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑච.ප.ප.ආර. ජයසතහ062037787

 10119 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 12

I  පනතයප.ස. ආටගල007907788

 10126 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඑච.එම.දක.ජ. 

මහනදරතන

016691789

 10126 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑම.ආර. සයජදය030954790

 10128 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයඑන.එන.එච. පරසස057037791

 10128 

නව දසශවය සසථයනය වහවල 

කරමයනත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III  පනතයදක.ඒ.එන.එසස. වමලදසශන070829792

 10128 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.දක.එම.නසතසලය 

දමනවය(056085) දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයඩබ.එන. පයජයසතහ030695793

 10132 

 දවනසක දනකමහත

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයදක.බ.එසස.දක. කරගල045133794

 10132 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑල.එම.එල. දපදරරය065242795

 10132 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

I  පනතයඑන.ඒ. දක.දක. 

නවනහහලල

003320796

 10142 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දතදකකටව

කමකර කයරයයලය - දවනනපපවI  පනතයට.දක.ප. වහනඩලන022364797

 10142 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-දවනනපපව දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයප.ව.එසස. ජයනත040519798

 10142 

 දවනසක දනකමහත

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතදකකටව

III  පනතයඑන.එන. යයපය042635799

 10142 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයඑච.ඩ.එසස.ප. දපදරරය025227800

 10143 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

III  පනතයඑච.එම.දජ.එල. බණඩයර054119801

 10143 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයඩ.ජ.දක.ස. ජයරතන007361802

 10144 

අනපයපතකයය දමපටර රථ 

දදපයරතදමනතදව 

ජ.ජ.පදමකයනත(042217) දව

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

II  පනතයදජ.ඒ.දක.එම. ජයසතහ020627803

 10144 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

II  පනතයස.එම.එන. පරසස027287804

 10144 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය යධ 

හමදය මලසසථයනය - ඔරදගකඩවතත 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඉදසඩ.එම. සලෆකයර031243805

 10144 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. රණසතහ013640806

 10153 

අනපයපතකයය ධවර අමයතඛයතශදය 

ස.එම.එන.පරසස(027287) දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඩ.ප. චනදකයනත026147807

 10153 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගකඩවතත

I  පනතයජ.ජ. පදමකයනත042217808

 10153 

නව දසශවය සසථයනය මහවහල 

සතවරධන හය පරසර අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයආර.එන. මලදරපය031462809

 10155 

2020/05/04 දන දකවය පමණ  

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 09

I  පනතයඩබ.ව.ඒ. වශසවලතය050136810

 10155 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයආර.දක. බයලසරය031516811

 10158 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/17 දන 

කයයතමක දව

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකකළඹ 10

II  පනතයට.ප. දහටටආරචච033251812

 10158 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය 

මනනදදපර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2018/01/17 දන 

කයයතමක දව

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකකළඹ 10

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

III  පනතයඑම.ඒ.ඩ. පනයනද058603813

 10158 

අනපයපතකයය වරයය හය නයවක 

අමයතඛයතශදය 

ව.එච.එන.ඩ.පනයනද(003820)දලස 

සලකනන.සසථයන මයරව 

2018/01/17 දන කයයතමක දව

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසශවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඒ.ජ. රතජන029449814

 10161 

නව දසශවය සසථයනය දගකවජන 

සතවරධන දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයදක.ය. කලපහන070310815

 10161 

අනපයපතකයය අධඛයපන 

අමයතඛයතශදය 

දක.ඩබ.ආර.ඉදරෂය(030368) දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයඑල.දක.ස. දපදරරය002629816

 10163 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑම.එච.එම.ප. තදසශරය029399817

 10163 

නව දසශවය සසථයනය සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ගයලල දසසතක 

කමකර කයරයයලදය 

දජ.ස.දහටටආරචච(042245) 

දලස සලකනන

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.එම.ඩ. ආනනද057662818

 10163 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

II  පනතයආර.එච.එසස.ඩ. කමයර037342819

 10165 

නව දසශවය සසථයනය රයජඛ භයෂය 

දදපයරතදමනතව - රයජගරය දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ශ ලතකය ජයතක 

දරපහදල ජ.සනලය(046274) 

දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩබ.ඒ.ප.දක. දෆකනදසශකය048224820

 10165 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමණයකරණ අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 10

I  පනතයදජ. මලලකය030482821

 10167 

 දවනසක දනකමහත

මහනගර හය බසසනයහර සතවරධන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑල.දක.එන.එන. 

දපදරරරය

039742822

 10167 

 දවනසක දනකමහත

නවයස හය ඉදකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

මහනගර හය බසසනයහර සතවරධන 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

I  පනතයදක.එසස.ට. වකමරතන041930823

 10167 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමණයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

නවයස හය ඉදකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.දක.එච.එසස. ගණතලක060505824

 10167 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අමපයර

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයඑසස.ඩ.එසස. ශයනත021479825

 10172 

නව දසශවය සසථයනය දගකවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලය - 

අමපයර දලස සතදශපධනය කරන 

ලහදබ.

අනපයපතකයය අමපයර දගකවජන 

සතවරධන කයරයයලදය 

දක.දසයනයයක(041310) දව.

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමපයර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

අමපයර

I  පනතයව.ට. තජඩන028476826

 10172 

සසථයන මයර අවලතග දව

කදෂශත  දභපග පරදයෂණ හය 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - අනරයධපර

I  පනතයඅය.ජ.ප. මතමහණ දක011653827

 10185 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

කදෂශත  දභපග පරදයෂණ හය 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

I  පනතයඑච.ඒ. රයජකරණය013425828

 10185 

නව දසශවය සසථයනය යධ හමදය 

පයදදශය ගණකයධකර කයරයයලය - 

අනරයධපර දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-රඹකව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකව

I  පනතයඩබ.ආර. ජයලතය007416829

 10192 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

රඹකව

III  පනතයප.බ. දයයනනද034421830

 10192 

 දවනසක දනකමහත

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II  පනතයඑම.ජ.ට. පයදරශන005376831

 10196 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය අනරයධපර 

දදශය ආදයයම කයරයයලදය 

එච.ඒ.රයජකරණය  (013425) 

දව.

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

යධ හමදය පයදදශය ගණකයධකර 

කයරයයලය - අනරයධපර

II  පනතයඩ.ඒ. පදමලතය024963832

 10196 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයජ. නදරපජන008538833

 10201 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමසමපයදන 

අතශය-ගමපහ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයආර.ප.ස.දජ. දපශකය028874834

 10201 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දසසතක කමසමපයදන අතශය - 

ගමපහ

III  පනතයඩබ.අය.එසස. වකමසතහ045013835

 10201 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය - දපකදළකනනරව

III  පනතයඒ.එන.එසස. චයමල069526836

 10201 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයආර.එම.එන.දක. 

රතනයයක

020531837

 10206 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයය.එච.එසස. නයලන022957838

 10206 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයදක. එල. පදමය කමයර036356839

 10206 

 දවනසක දනකමහත

තහපහල 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.දක.එල. චයනක006918840

 10209 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

තහපහල දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I  පනතයදක.ඩ.ඩ.එසස.එසස. ජයදසශකර018060841

 10209 

 දවනසක දනකමහත

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

III  පනතයඑම.දක.ය.එන. ජයරතන067910842

 10209 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

III  පනතයඑච.දක.එම.ප.එසස. 

සඳරවන

070488843

 10209 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

II  පනතයඩබ.ජ.එසස.ප. රණසතහ006734844

 10211 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලයගල

I  පනතයඩබ.එම.ස. දමයනත021553845

 10211 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

කයරයයලය - අරලගනවල

III  පනතයආර.ඩ.ඊ.එසස.එම. රදනපර032695846

 10212 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය කකෂකරම පරදයෂණ 

කයරයයලය-අරලගනවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලයගල

I  පනතයදක.එම.එසස. 

බණඩයරනයයක

033202847

 10212 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දඹලයගල

I  පනතයඩබ.ජ.ඒ. රතනයයක020283848

 10213 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දඹලයගල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

III  පනතයඩ.ප. පහලවතත043504849

 10213 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

I  පනතයට.එච.ට. පතමණ001792850

 10224 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බලපටය

II  පනතයඩබ.ඩබ.ස.ප. ශඛයමල006550851

 10224 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගමදවදහර

වනජව සහකයර 

අධඛකෂ(යයල/බනදල) කයරයයලය 

- කතරගම

III  පනතයඒ.ආර. රතනවර034385852

 10224 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගමදවදහර

III  පනතයඑච.එම.එන. දහනනයයක055279853

 10224 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සහකයර 

අධඛකෂ(යයල/බනදල) 

කයරයයලය-කතරගම

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය 

- ගයලල

III  පනතයආර.එම. උයනදගකඩ062043854

 10224 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

I  පනතයඑච.එම.එසස. පයදසශන022550855

 10226 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

I  පනතයදක.ඩ.ස. පෂසපලතය024795856

 10226 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

කයයතමක දව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

I  පනතයප.එම.එන. ශයයලතය021563857

 10229 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

කයයතමක දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - දමකනරයගල

I  පනතයදක.ප.ඩබ.එන. සරන024919858

 10229 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

කයයතමක දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - දමකනරයගල

II  පනතයප.එච. චමපකය022912859

 10231 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

III  පනතයදක.එම.එම. නශයනත054149860

 10231 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

කයරමක වදහල - දමකනරයගලI  පනතයආර.එම. හනනමහතමයය021940861

 10232 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

I  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරදකපන028525862

 10232 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදහල-දමකනරයගල දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

III  පනතයආර.එම.වය.ඩ. රයජපකෂ044333863

 10232 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 02

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

දමකනරයගල

I  පනතයඩබ.එම.එම. ගණදසශකර007272864

 10235 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පළයත සභය හය පළයත පයලන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 02

I  පනතයඑසස.ඒ.ඩබ.ප. සතරසතහ013817865

 10235 

 දවනසක දනකමහත

බදලල මහදරපහල-බදලල දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඒ.ප.දක. ඒකනයයක023558866

 10235 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-දමකනරයගල

කයරමක වදහල - බණඩයරදවලII  පනතයඒ.එම.එසස. ධමමකය032125867

 10235 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදහල-බණඩයරදවල බදලල මහදරපහල - බදලලIII  පනතයඊ.එම.එච. බණඩයර058673868

 10235 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදප

කමකර කයරයයලය - මහයතගනයIII  පනතයඑම.ජ.ට.එල. ජයරතන038610869

 10237 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර කයරයයලය-මහයතගනය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනදප

III  පනතයඩබ.එම.ඩබ. බයලමහණදක055483870

 10237 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහයතගනය

නදයපජඛ කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය - හසලක

II  පනතයඑසස.ට. රණතතග014065871

 10240 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය-හසලක

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහයතගනය

III  පනතයඩ.එම.ඩබ.ය.බ. දසයනයයක034826872

 10240 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

බ/බණඩයරදවල ම.ම.වදඛයලය - 

බණඩයරදවල

III  පනතයඑම.ඒ.ප.ඩබ.ඩ. 

මලලවආරචච

003624873

 10245 

සසථයන මයර අවලතග දව

බ/බණඩයරදවල 

ම.ම.වදඛයලය-බණඩයරදවල

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලයව

I  පනතයආර.එම.ස. රතනයයක032557874

 10245 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයලඇල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - බණඩයරදවල

II  පනතයජ.ඩ.එන.දක. ධරමදසශන012251875

 10246 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයලඇල

I  පනතයඑසස.එම. සරදසශන025259876

 10246 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - හපතදල දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය හපතදල දසසතක 

කමකර කයරයයලදය 

ට.එම.ට.එසස.දතනනදකපන(0052

96) දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හපතදල

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලයව

II  පනතයට.එම.ට.එසස. 

දතනනදකපන

005296877

 10248 

නව දසශවය සසථයනය කලයප 

වයරමයරග අධඛකෂ කයරයයලය - 

බණඩයරදවල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය බණඩයරදවල 

වයරමයරග අධඛකෂ කයරයයලදය 

එසස.එම. සරදසශන (025259) දව.

මහණම හය සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලයව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

III  පනතයඩබ.එම.ජ. පදපය056828878

 10248 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලමඩ

I  පනතයඩ.එම.එසස.අය. ගණතලක018676879

 10249 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලමඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරදවල

III  පනතයඩ.එම.ආර.එසස. දසයනයයක031321880

 10249 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හපතදල

කකෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධඛසසථයනය - 

කහදගකලල - බණඩයරදවල

II  පනතයප.ඊ.එච. දපදරරය006143881

 10251 

සසථයන මයර අවලතග දව

කකෂකරම පරදයෂණ හය 

සතවරධන මධඛසසථයනය - 

කහදගකලල-බණඩයරදවල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හපතදල

I  පනතයප.එම. රතනකමයර016558882

 10251 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදලල

දසය ගණම තහපහල කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඑච.ඊ.ආර. මයදනල002562883

 10254 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදලල

I  පනතයඩබ.එම. චනදමය018331884

 10254 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය බදලල දසසතක 

කමකර කයරයයලදය 

ඩබ.එච.ට.නදමෂය(065954) 

දලස සලකනන

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-බදලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඩබ.ය. පයතගකය036196885

 10254 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - බදලල දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

II  පනතයඩ.එම.ස.දක. දසයනයයක006019886

 10255 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-බදලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඩබ.එච.ට. නදමෂය065954887

 10255 

අනපයපතකයය  බදලල දසය ගණම 

තහපහල කයරයයලදය ඩබ.ය. 

පයතගකය (036196) දලස සළකනන.

 

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-බදලල

පයදදශය පරයවදඛය කයරයයලය - 

බදලල

I  පනතයඩ.එම.එසස.ඩ. ගණදසශකර020215888

 10256 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය පරයවදඛය 

කයරයයලය-බදලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - බදලල

III  පනතයඑච.එම.එසස.එන.එම. 

දහශරත

055745889

 10256 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-බදලල

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයදක.ඩ.අය. දපදරරය019357890

 10257 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-බදලල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

බදලල

III  පනතයඩබ.එම.අය.ය. කමයර058769891

 10257 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලපදන

II  පනතයඒ.එසස.එම.ප. සමරදකපන006428892

 10261 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලපදන

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයඩබ.ඒ.ඒ.එන. වකමසතහ013063893

 10261 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දසය ගණම තහපහල කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයප.ජ.ඩ.එසස.ඒ. සමරසතහ023339894

 10261 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයඩ.ප.එසස. කමයර034691895

 10261 

 දවනසක දනකමහත

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හඟරනදකත

III  පනතයඑම.ජ.ට.දක. මලදලදගදර054002896

 10261 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වලපදන

I  පනතයඑම.ඒ.එල. සලවය022768897

 10263 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වලපදන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හඟරනදකත

III  පනතයඩ.ප.ඩ.එම.ප.දක. පතරණ067747898

 10263 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය-නවරඑළය

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමදපකළ

I  පනතයප.ඒ. කඩයබණඩය003479899

 10265 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-මහනවර

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයඩබ.එම.එසස.ජ. වකමසතහ009468900

 10265 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනපරව

I  පනතයදක.ජ. පභයත ශයනත009886901

 10265 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඊ.ස.ව.දක. ධරමරතන010040902

 10265 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමදපකළ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකළව - ගමදපකල

III  පනතයස.එන.එසස. පලදලදවල011167903

 10265 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-නවරඑළය

නදයපජඛ කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය - නවරඑළය

II  පනතයස.දක. ද සලවය014815904

 10265 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඑම.ආර. සමරතතග030783905

 10265 

 දවනසක දනකමහත

දපකරමඩලල 

ම.ම.වදඛයලය-නවරඑළය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදලදතකට

III  පනතයඩ.එම.ඩබ.ජ. දසයනයයක038541906

 10266 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදලදතකට

දපකරමඩලල ම.ම.වදඛයලය - 

නවරඑළය

II  පනතයබ.එම.ප. කමයරහයම044800907

 10266 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය-පසසබයදග 

දකපරදළශ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹගමව දකපරදළශ

I  පනතයට. වකමසතහ012767908

 10267 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය අඹගමව 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

දක.ඒ.එන.දක. දපශමදයස  

(025891) දව.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹගමව දකපරදළශ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය - පසසබයදග 

දකපරදළශ

II  පනතයඑම.එම.ප.එන. ලයනදග014592909

 10267 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹගමව දකපරදළශ

කමකර කයරයයලය - නයවලපටයII  පනතයදක.ඒ.එන.දක. දපශමදයස025891910

 10270 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය-නයවලපටය - 

පසසබයදග දකපරදළශ දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය පසසබයදග 

දකපරදල පයදදශය දලකම 

කයරයයලදය 

ට.වකමසතහ(012767)දලස 

සලකනන

කමකර කයරයයලය-නයවලපටය පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹගමව දකපරදළශ

II  පනතයප.ජ.ස.දජ. ආරයදසශන032676911

 10270 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඕපනයයක

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලදගදපකළ

I  පනතයඑච.ට.එන.ප. වරසතහ010314912

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

වගණන උප කයරයයලය - කකගලලII  පනතයට.ජ.එසස. ගමදග026811913

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලදගදපකළ

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයඩබ.ඒ.එම.එසස. වකම030339914

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

ආනයන හය අපනයන පයලන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

I  පනතයඑල.ඩබ.ඒ. රතනදසශන032652915

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඕපනයයක

III  පනතයබ.එම.එසස.ස. අමරජව035166916

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණන උප කයරයයලය-කකගලල දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඑම.ජ.එසස.ඩ. පනයනද037211917

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩ. උඩවතත039975918

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයආර.එම.අය. පයදරශන067493919

 10271 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය පරයවදඛය 

කයරයයලය-මහනවර

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනපරව

I  පනතයඩබ.එම.එන.දක. 

ව දජදකපන

012668920

 10273 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.ඩ.එසස. ධරමදසශන013006921

 10273 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

පයදදශය පරයවදඛය කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයදක.දජ.එම.ය.ජ.ස.ප. 

ජයදසශකර

017954922

 10273 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයඑම.ඩ.ස. කලතතග022940923

 10273 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හඟරනදකත

III  පනතයට.ඩබ.එම.ස.ආර. වරසතහ061935924

 10273 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹගමව දකපරදළශ

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 10) 

- හහටන

II  පනතයඑම.ඩබ.ආර.ඩබ. ශයයණ003164925

 10274 

 දවනසක දනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 10)

-හහටන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹගමව දකපරදළශ

III  පනතයඩබ.දක.ආර.එල. වතයනදග045707926

 10274 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඩබ.ඒ.එන.එච. දවඩකකයර024339927

 10276 

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඑසස. දරණකය056264928

 10276 

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

බණඩයරදවල

II  පනතයආර.එම.එම. අදබරතන 

බණඩය

006995929

 10278 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලල

I  පනතයඑච.ට.ස. මලකයනත026214930

 10278 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හඟරනදකත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයඑම.ජ.ඒ.එන. අදබවරධන001943931

 10280 

 දවනසක දනකමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

බජ සහතක කරම හය පහලකට 

සතරකෂණ මධඛසසථයනය - 

දපරයදදණය

II  පනතයදක.ජ.ස.දක. කඩයගමදග005662932

 10280 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහපමයගම

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දහපමයගම

I  පනතයප.ඩබ.ආර. කමයර030625933

 10280 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑම.දජ.එෆස. නසසරන038525934

 10280 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දහපමයගම

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයට.ඒ.ට. රසයතග056792935

 10280 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බජ සහතක කරම හය පහලකට 

සතරකෂණ 

මධඛසසථයනය-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහපමයගම

III  පනතයදක.එම. නවරතන060875936

 10280 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හඟරනදකත

III  පනතයඩබ.ආර.එසස.  වවදඛරතන070799937

 10280 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-කරණකගල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයදක.එම.ට.දක. වකමසතහ033653938

 10283 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය 

- කරණකගල

III  පනතයඑසස.එච.එන. දලරකෂ038566939

 10283 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඅය.ඩබ.එම.ආර.දක.ඩ. 

ඉලතගදකපන

057665940

 10283 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩබදදයව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

පනනල

II  පනතයඩ.ඩ.ප. සඳමයල002785941

 10300 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවනනපපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහවහව

II  පනතයඑම.ආර.ජ.ඒ.එන. මදදණය003574942

 10300 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩබදදයව

II  පනතයඑසස.බ.එම.ට. නදවපදන008023943

 10300 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවනනපපව

II  පනතයය.ඒ.එසස.එම. දපදරරය020937944

 10300 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහවහව

දසසතක දගකවජන දසශවය 

කයරයයලය - හලයවත

III  පනතයදක.එල.එසස. පනයනද026251945

 10300 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දගකවජන දසශවය 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

III  පනතයඑම.ප.දක.දක. දලලවල047866946

 10300 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ප. වනසතහ016139947

 10305 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කරණකගල

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

කරණකගල

II  පනතයඩබ.එල.ප.එම. 

කරණයරතන

027329948

 10305 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කරණකගල

වන වදඛය පරදයෂණ 

මධඛසසථයනය - කරණකගල

II  පනතයට.ස.බ. වකගනතදල029288949

 10305 

 දවනසක දනකමහත

වන වදඛය පරදයෂණ 

මධඛසසථයනය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඑච.එම.ප.එසස. දහශරත035349950

 10305 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28) 

- හලයවත

II  පනතයඩබ.එම.බ.ඩ. වනනනයයක025416951

 10307 

 දවනසක දනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 28)

-හලයවත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

III  පනතයජ.ඩ.එන.එසස. ගරසතහ027529952

 10307 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හලයවත

I  පනතයදක.ට.ආර.ඩ.ආර. දපදරරය031735953

 10307 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහර

II  පනතයඑසස.එච.අය.ඩ. පනයනද002742954

 10313 

අනපයපතකයය මහර පය.දල. 

කයරයයලදය එල.එම.ප. දපදරරය 

දව. (010641)
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඩබ.දක.එසස. මලකයනත006421955

 10313 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - ගමපහ දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව ඒ.එන. 

ෆයතමමය දව.(034524)

පයදදශය දලකම කයරයයලය-මහර නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

පකලයදගකඩ

II  පනතයඑල.එම.ප. දපදරරය010641956

 10313 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක 

මනනදදපර කයරයයලය - ගමපහ 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ගමපහ දසසතක 

මනනදදපර කයරයයලදය 

එසස.එච.අය.ඩ. පනයනද දව. 

(002742)

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

I  පනතයඒ. තඛයගලතගම015014957

 10313 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය ජයතක 

දරපහල - දකකළඹ 10 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය රයජඛ භයෂය 

දදපයරතදමනතදව 

එම.ආර.එෆස.එම. නසසරන දව.

(005335)

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඒ.දක. දමනඩසස041780958

 10313 

සසථයන මයර අවලතග දව

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-පකලයදගකඩ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

I  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ස. වසනත041876959

 10313 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-දඹලල දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතදල

I  පනතයආර. නරමලයදදව007569960

 10317 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මයතදල

දසස: කමකර කයරයයලය - මයතදලI  පනතයඑන.දක.දක. ලයනදග018830961

 10317 

 දවනසක දනකමහත

දසස: කමකර කයරයයලය-මයතදල කයරමක වදහල - දඹලලI  පනතයඑම.එසස.දක. දසපමරතන040964962

 10317 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයදමදප

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

I  පනතයආර.දක.ප.අය. දහශරත003033963

 10324 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයදමදප

I  පනතයප.ඩබ.ආර.එම.ඩ. පනයනද024365964

 10324 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයතතනඩය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහවහව

I  පනතයඒ.එසස. ලකෂසම034639965

 10325 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයතතනඩය

III  පනතයඩබ.ආර.ඒ.ය.ප. වදජසතහ055634966

 10325 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පතතලම

පතතලම දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - පතතලම

I  පනතයස. ඥයනපකයශම007269967

 10326 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-පතතලම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වනයතවලලව

II  පනතයආර.ව. ලදයප032650968

 10326 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වනයතවලලව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පතතලම

III  පනතයඒ.එෆස. සරයනය044441969

 10326 

 දවනසක දනකමහත

පතතලම දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-පතතලම

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - පතතලම

III  පනතයඑම.බ.එසස. පයතගන063456970

 10326 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයයලය-දවනනපපව පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

I  පනතයඑච.එම.එච.ඒ.ඩ. ඊනට 

දසශපයලකය

021870971

 10327 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

කමකර කයරයයලය - දවනනපපවI  පනතයඑච.එම.ආර. ඌෂයන022126972

 10327 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ආරචචකටටව

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දවනනපපව

I  පනතයආර.ඒ.ස.ට. රණසතහ012509973

 10328 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දවනනපපව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ආරචචකටටව

III  පනතයඑසස.එම.ඒ.ඩ. පනයනද057260974

 10328 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මනදලම

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - හලයවත

II  පනතයඑසස.ඒ. දමයනත009032975

 10330 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-හලයවත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මනදලම

I  පනතයජ.ඩ.එන.ඩබ. කමයර027347976

 10330 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපකලගහදවල

කමකර කයරයයලය - වරකයදපකලI  පනතයඑච.එම.ඩබ.දක. දහශරත006046977

 10334 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපකල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අලවව

III  පනතයඑච.ව.ප.දක. සමරනයයක019620978

 10334 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අලවව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපකලගහදවල

II  පනතයආර.ඒ.ප.ප.දක. රතනයයක030506979

 10334 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයයලය-වරකයදපකල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපකල

II  පනතයප.එම.එසස.ඩ. රණසතහ048168980

 10334 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අලවව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනනල

I  පනතයඩබ.දක.ආර.අය.ප. 

වරදසශකර

005033981

 10336 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහටවහව

 දසසතක මහතවරණ කයරයයලය - 

කරණකගල

II  පනතයඩබ.ජ. ආරයදසශන013951982

 10336 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපකළ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහටවහව

I  පනතයඑල.දක. දසනයයක017741983

 10336 

සසථයන මයර අවලතග දව

මලයදදව පරම 

වදඛයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අලවව

I  පනතයඑසස.ඒ.දක.ප. කමයර018199984

 10336 

 දවනසක දනකමහත

 දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-කරණකගල

මලයදදව පරම වදඛයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඑසස.ඩබ.ස.එසස. 

දසදනවරතන

021170985

 10336 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනනල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනදපකළ

III  පනතයඑසස.එම.එන.ය. 

දසශනයනයයක

045590986

 10336 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මලයදදව පරම 

වදඛයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

I  පනතයඑන.එම.ප. නරසතහ021970987

 10337 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

මලයදදව පරම වදඛයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඩ.එසස.ජ.බ. රචතමයල029271988

 10337 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරඹදගදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

II  පනතයඑච.එම.ට.ප. දහශරත006038989

 10339 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

මලයදදව බයලකය 

වදඛයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරඹදගදර

II  පනතයඑන.ජ. වරණකලසරය019314990

 10339 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

මලයදදව බයලකය වදඛයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඊ.එම.එන.එසස. ඒකනයයක036064991

 10339 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අලවව

අලවව ශ රයහල ම.ම.වදඛයලය - 

අලවව

I  පනතයආර.එම.ප.එසස. තලකරතන031672992

 10343 

 දවනසක දනකමහත

අලවව ශ රයහල 

ම.ම.වදඛයලය-අලවව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අලවව

III  පනතයඑන.එච.ඩ.ප. ගණරතන035834993

 10343 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප.එච.ප. දසශනයරතන005174994

 10345 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයට.ඩ.එච.දක. ගණවරධන030814995

 10345 

අනපයපතකයය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතදව 

එච.ඒ.ඩ.එසස.සතජත(031132)දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නකවහරටය

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.එම.ආර.ට.දක. අතපතත061864996

 10345 

සසථයන මයර අවලතග දව

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නකවහරටය

III  පනතයඩ.ජ.ප.දක. ධරමසර065440997

 10345 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - දපකලපතගම 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයඑසස.එම.බ.අය.දක. 

සමරදකපන

011345998

 10356 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයඅය.ප.අය. කමදන020692999

 10356 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-කරණකගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයඩබ.ප. දජ. කයරයවසම0253681,000

 10356 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයදක.ඩ.එසස. ජයදසශන0164861,001

 10357 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයඒ.එම.ප.එන.දක. 

අදබදකපන

0208861,002

 10357 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

III  පනතයවය.දක.එසස. ධරමවරධන0587331,003

 10357 

 දවනසක දනකමහත

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය-බතලදගකඩ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයඑච.ඒ.ප.එම.ඒ. පයතලක0111451,004

 10362 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණකගල

ව පරදයෂණ හය සතවරධන 

ආයතනය - බතලදගකඩ

II  පනතයඑච.එම.එසස. දවවහලදපකල0263341,005

 10362 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයවතගම

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩ.ඒ. කමයරදසශන0094251,006

 10364 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයවතගම

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණකගල

III  පනතයඑම.එසස. වදජසරය0548651,007

 10364 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වයරයදපකල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹනදපකළ

I  පනතයඑසස. ජයතතග0174111,008

 10365 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹනදපකළ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වයරයදපකල

III  පනතයඑන.දක.බ.ඊ.ආර.බ.දක. 

නරසතහ

0560791,009

 10365 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නයරමමල

I  පනතයඩ.එම.එල.ආර.දක. 

දසනයයක

0147431,010

 10368 

නව දසශවය සසථයනය දගකවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලය - 

කරණකගල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයරමමල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කලයයපටය-නහදගනහර

I  පනතයඑම.ආර.එල. එදරසතහ0336621,011

 10368 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය වයරයදපකල 

කකෂකරම වදඛයලදය ප.ඩබ.එල. 

තරතගන (044376) දව.

දසසතක කමකර කයරයයලය-මහව සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - මහව

III  පනතයබ.එම.ආර. බයලසරය0532771,012

 10368 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මහව

III  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස. 

වනනනයයක

0557231,013

 10368 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - 

කලයයපටය-නහදගනහර

III  පනතයඊ.එම.එසස. ඒකනයයක0571331,014

 10368 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඩ.එසස.ප. පයදයස0572811,015

 10368 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මලලවපටය

II  පනතයප.එසස.එම. දගකපලලව0094751,016

 10369 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මලලවපටය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඅය.එම.එසස. වරසරය0541351,017

 10369 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

තයකෂණ වදඛයලය - කරණකගලI  පනතයඒ.එච.ස.දක. අලගම0094621,018

 10370 

 දවනසක දනකමහත

තයකෂණ වදඛයලය-කරණකගල වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණකගල

III  පනතයඩ.ට.ඒ.එසස.ප. දසයනයයක0143921,019

 10370 

 දවනසක දනකමහත

වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණකගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

II  පනතයඑම.ඩ.දජ.එසස. කලතලක0249771,020

 10370 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයඅය.ඩ.එන.එසස. ඉඟරවතත0034531,021

 10371 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

I  පනතයදජ. චනදදසසකර0037481,022

 10371 

නව දසශවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඑම.ජ.එසස. ජයමයනන0348661,023

 10371 

අනපයපතකයය දපකලපතගම 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ඩ.එම.ස.ආර. කමයර (069639)දලස 

සලකනන

 

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණකගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයදක.ව.එසස. කරණයරතන0567991,024

 10371 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කරණකගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

II  පනතයඩබ.ඩ.එසස. වගලත0033511,025

 10372 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රදගම

I  පනතයආර.ඒ. කසමසල0073321,026

 10372 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කරණකගල

III  පනතයදජ.එම.එසස. පයතගන0572671,027

 10372 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රදගම

I  පනතයඑන.එසස. බණඩයරනයයක0119081,028

 10373 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රදගම

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

I  පනතයආර.එම.ඒ.එසස.දක. 

රණසතහ

0270111,029

 10373 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කරණකගල

කකෂකරම වදඛයලය - වයරයදපකලI  පනතයඑම.එච.බ.එසස. සදමහණදක0215691,030

 10375 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය කරණකගල 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ඩ.එම.එල.ආර.දක. 

දසනයයක(014743) දව.

කකෂකරම වදඛයලය-වයරයදපකල දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කරණකගල

III  පනතයප.ඩබ.එල. තරතගන0443761,031

 10375 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - නයරමමල 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වයරයදපකල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - නකවහරටය

II  පනතයඩබ.ඒ. සරයලතය0175661,032

 10377 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-නකවහරටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වයරයදපකල

III  පනතයආර.ජ.දජ. ජයරතන0623501,033

 10377 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බතගරය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පඩවසසනවර(නහදගනහර)

II  පනතයඩබ.එම.ය.එසස. වයසල0262951,034

 10378 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පඩවසසනවර(නහදගන

හර)

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බතගරය

III  පනතයඩ.ට.ඒ.එල. දසයනයයක0378681,035

 10378 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණකගල

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයඑම.එෆස.එල. සලමයය0051211,036

 10380 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයදක.එම. දපශමතලක0059021,037

 10380 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කරණකගල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඊ.එම.එම.දක. ඒකනයයක0235541,038

 10380 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක 

වදහල-කලයයපටය-නහදගනහර

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කලයයපටය-නහදගනහර

II  පනතයඑල.දක. අදනපජය0324981,039

 10381 

 දවනසක දනකමහත වරතමයන දසශවය සසථයනය 

කලයයපටය කයරමක වදහල දව.

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කලයයපටය-නහදගනහ

ර

කයරමක වදහල - 

කලයයපටය-නහදගනහර

I  පනතයආර.ඩ.එසස. රනසසගලල0422291,040

 10381 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයර ලද නව දසශවය 

සසථයනය කලයයපටය කයරමක 

වදහල දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කරණකගල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඒ.එම.ය. ගණවරධන0167441,041

 10384 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණකගල

කරණකගල දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර කයරයයලය - 

කරණකගල

I  පනතයඑල.ට.එච. දපදරරය0201031,042

 10384 

 දවනසක දනකමහත

කරණකගල දසස: කරමයනතශයලය 

පරකෂක ඉතජදනර 

කයරයයලය-කරණකගල

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයබ.ප.ස.දක. සසවරණලතය0211951,043

 10384 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයබ.එම.ආර. අමරදසශකර0095861,044

 10385 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

I  පනතයප.ඩබ.ඩබ. පතරයජ0249681,045

 10385 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහ/මහමයයය බයලකය වදඛයලය - 

මහනවර

I  පනතයඑසස. නයනයයකකයර0217971,046

 10387 

 දවනසක දනකමහත

මහ/මහමයයය බයලකය 

වදඛයලය-මහනවර

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - දපරයදදණය

II  පනතයඩ.එම.ඩබ. දසසමඛ කමයර0253121,047

 10387 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දපරයදදණය

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඑන.එම.දක.ප. අදබරතන0308991,048

 10387 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයඊ.එම.අය.එසස.ඩ.දක. 

ඒකනයයක

0068811,049

 10389 

 දවනසක දනකමහත

මහ/මහමයයය බයලකය 

වදඛයලය-මහනවර

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයඑසස.ප. මහදගදර0122731,050

 10389 

 දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහ/මහමයයය බයලකය වදඛයලය - 

මහනවර

II  පනතයට.ජ.ය.ඩබ.දක. දපශමරතන0134581,051

 10389 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයඒ.ස.ආර. දරපෂයන0290911,052

 10389 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කරණකගල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉබබයගමව

I  පනතයට.ප.එසස. පනයනද0092681,053

 10391 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉබබයගමව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයඑම.ඩබ.එසස. සතජවන0387331,054

 10391 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව

මහ/අනරදධ කමයර 

වදඛයලය-නයවලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අඹගමව දකපරදළශ

I  පනතයඑම.ප.ඒ.එල. පරසස0173861,055

 10403 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අඹගමව දකපරදළශ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය - පසසබයදග 

දකපරදළශ

I  පනතයඩබ.එම.එසස.ඩබ. හලගලල0316041,056

 10403 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය-පසසබයදග 

දකපරදළශ

මහ/අනරදධ කමයර වදඛයලය - 

නයවලපටය

II  පනතයඑච.ඒ.ස.එන. තලකරතන0322571,057

 10403 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහ/අනරදධ කමයර 

වදඛයලය-නයවලපටය

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය - පසසබයදග 

දකපරදළශ

I  පනතයදජ.ඒ.ප.එච. වරවරධන0194761,058

 10405 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නයවලපටය-පසසබයදග 

දකපරදළශ

මහ/අනරදධ කමයර වදඛයලය - 

නයවලපටය

III  පනතයඩ.එම.ඒ. දපශමතලක0435101,059

 10405 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයආර.එම.දක. රතනයයක0203161,060

 10411 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහනවර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-මහනවර

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඒ.එම. අදබසතහ බණඩය0209071,061

 10411 

සසථයන මයර අවලතග දව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයඩ.ය. සහබනද0346011,062

 10411 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දතලදදණය

II  පනතයඩබ.ජ.ප.දක. තලක 

බණඩයර

0020771,063

 10418 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දතලදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

I  පනතයඩබ.එම.ඩබ.එසස. ගණතලක0202081,064

 10418 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-කණඩසයදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

I  පනතයඩ.ඩබ. දහටටආරචච0148881,065

 10422 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

වයරමයරග අධඛකෂ කයරයයලය - 

කණඩසයදල

I  පනතයඩ.එම. පතචකමයරහයම0256681,066

 10422 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තමපදන

I  පනතයඑන.ජ.අය.ඩබ.දක. ජයසතහ0090921,067

 10423 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයඑසස.ඩබ.එම.අය.දක.එසස. 

වකමසතහ

0340951,068

 10423 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයරසසපතතව

II  පනතයඑෆස.ආර. ෆයරක0412681,069

 10423 

 දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - දපරයදදණය

I  පනතයස.ජ.ස.ප. ගණදසශකර0058671,070

 10428 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

I  පනතයජ.ආර.එම. රතනයයක0240581,071

 10428 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයජ.ආර.එල.අය. ගමලත0324061,072

 10428 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II  පනතයඑච.එම.එච. දහශරත0151611,073

 10430 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම කලයප දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

I  පනතයව.එසස. වදජවරධන0173131,074

 10430 

 දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයඑච.ආර.ප.එම. රනදකකත0493081,075

 10430 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තමපදන

III  පනතයඒ.ජ. හලඩය කලඛයන0060671,076

 10432 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තමපදන

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය 

- මහනවර

I  පනතයඑච.බ.එන.ස. වරතතග0171131,077

 10432 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හයරසසපතතව

III  පනතයදක.ආර.එන.ට.බ. 

දකකසසවතත

0457461,078

 10432 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

මහ දරපහල - මහනවරI  පනතයඩබ.එම.ඩබ. වලසනදර0083401,079

 10434 

 දවනසක දනකමහත

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

I  පනතයය.ආර.අය.දක. මදවතත0160421,080

 10434 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II  පනතයඩබ.ජ.ඒ. ජයදසශන0195241,081

 10434 

 දවනසක දනකමහත

මහ දරපහල-මහනවර නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයඊ.ඒ.එච.අය. එදරසතහ0220791,082

 10434 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඒ.එම.ඒ.දක. අමරතතග0340281,083

 10434 

 දවනසක දනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය දසසඛඛ 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයට.එම.එන.එසස. කමයරහයම0469471,084

 10434 

 දවනසක දනකමහත

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

II  පනතයආර.එම.අය.එම.එම. 

රතනයයක

0188551,085

 10436 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයඑම.ජ.එන. වරසතහ0392911,086

 10436 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනපරව

II  පනතයබ.එම. අමතය කමයර0398741,087

 10436 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දතලදදණය

III  පනතයඑසස.බ.එම.අය.ඩ. කමයර0308201,088

 10441 

සසථයන මයර අවලතග දව

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දතලදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

III  පනතයප.ඒ.එසස.දක. පලහවඩන0615411,089

 10441 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහණකහනන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

උඩදමබර

I  පනතයඑසස. සදදක0310001,090

 10445 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-උඩදමබර

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දතලදදණය

III  පනතයඊ.ස. අදබරතන0458401,091

 10445 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දතලදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහණකහනන

III  පනතයවය.එම.එන.ජ. 

පණඩතරතන

0569471,092

 10445 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

I  පනතයබ.ඩබ.ආර. මයරලතය0103391,093

 10446 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනපරව

III  පනතයදක.ජ.එන. දසශනයධර0349501,094

 10446 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයඒ.එච.එන.ඒ.එම.ආර.ඒ.ඩබ.

ඒ.අය.දක. ඇරවවයදවල

0620901,095

 10446 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහදදමබර

මධඛම කලයප දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයඑච.ආර.එසස. රමඛකයනත0018231,096

 10449 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - දපරයදදණය

I  පනතයඑච.එම.අය.ඒ.දක. දහශරත0087571,097

 10449 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපරයදදණය

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය - පළමතලයව

I  පනතයආර.එම.ඒ.දක. රනදදණය0271721,098

 10449 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම කලයප දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයට. වකමතතග0550541,099

 10449 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය-පළමතලයව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහදදමබර

III  පනතයඩබ.එම.එන.එම. වරදකපන0594251,100

 10449 

 දවනසක දනකමහත

දසය ගණම තහපහල 

කයරයයලය-මහනවර

බජ පරකෂණ රසයයනයගයරය - 

දපරයදදණය

I  පනතයඩබ.එම.එසස.එසස.දක. 

වදජදකපන

0311541,101

 10451 

 දවනසක දනකමහත

බජ පරකෂණ 

රසයයනයගයරය-දපරයදදණය

දසය ගණම තහපහල කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඑසස.ඒ.එසස.ඩ.දක. 

සමරවකම

0405391,102

 10451 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඒ.එම.දජ. අතතනයයක0209461,103

 10454 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

I  පනතයදක.ආර. දලරකෂ0214631,104

 10454 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - දපරයදදණය

II  පනතයඑච.එම.ඩ. කමයර0258921,105

 10456 

 දවනසක දනකමහත

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

III  පනතයඑසස.ය. සදරශන0444651,106

 10456 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකළව - ගමදපකල

I  පනතයඊ.බ.එම.ආර. ඒකනයයක0147491,107

 10457 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය - දදකළව - ගමදපකල

I  පනතයඑම.එම.ආර. නනදන0240201,108

 10457 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - දපරයදදණය

II  පනතයඩ.ප.එන.ඩ. අමරදසශන0246151,109

 10458 

 දවනසක දනකමහත

දපරයදදණය ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

III  පනතයඑම.ඒ.ස. නෆසලය0471441,110

 10458 

 දවනසක දනකමහත

මහ/පෂසපදයන බයලකය 

වදඛයලය-මහනවර

කකෂකරම දදපයරතදමනතව - 

දපරයදදණය

II  පනතයදක.ස.ඩ. දකකතලයවල0039841,111

 10459 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

මහ/පෂසපදයන බයලකය වදඛයලය - 

මහනවර

III  පනතයඩබ.ජ.ආර.ප. වදජසතහ0457031,112

 10459 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව-දපරයදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකළව - ගමදපකල

I  පනතයඩ.එල.ස. දරපහන0028001,113

 10461 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකළව - ගමදපකල

ජයතක උදභද උදඛයන 

දදපයරතදමනතව - දපරයදදණය

III  පනතයඑම.එසස.ප. පනයනද0610471,114

 10461 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

III  පනතයඑච.එම.එසස.එම.බ. 

අදබසතහ

0085331,115

 10462 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මහනවර

III  පනතයදක.ඒ.ඒ. ජයලත0144871,116

 10462 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනදනපරව

III  පනතයඑන. රදමෂස0480111,117

 10464 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගනදනපරව

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයආර.එම.එම.ට. රතනසරය0504841,118

 10464 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

II  පනතයඊ.එම.ස.එම. ඒකනයයක0090611,119

 10465 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩවත සතර හය ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මහනවර

II  පනතයඑසස.ප.දක. කනටවල0187311,120

 10465 

සසථයන මයර අවලතග දව

කකගලල මහදරපහල-කකගලල දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - කකගලල

I  පනතයබ.ය.දක.එම. ගණවරධන0200661,121

 10466 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

කකගලල මහදරපහල - කකගලලIII  පනතයජ.ආර.ස.එසස. කමයර0387821,122

 10466 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කකගලල

III  පනතයඩබ.ජ.ඒ.ජ. ධනපයල0566901,123

 10466 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-වරකයදපකල කයරමක වදඛයලය - වරකයදපකලIII  පනතයට. ෂනමගදයසස0062641,124

 10472 

 දවනසක දනකමහත

හයපටගම ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-මරගම

කමකර කයරයයලය - වරකයදපකලI  පනතයඩබ.ඒ.එසස.දක. ගණවරධන0115141,125

 10472 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදඛයලය-වරකයදපකල හයපටගම ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - මරගම

I  පනතයඑච.ඩ.දක. කමයර0181411,126

 10472 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවලපටය

II  පනතයඩ.එම.දක.එන.දජ. කමයර0059101,127

 10473 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපකල

I  පනතයප. ජයවර0064421,128

 10473 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපකල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මරගම

III  පනතයදජ.ඒ.ඩ.දජ.එසස. ජයසතහ0567021,129

 10473 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

කකගලල මහදරපහල - කකගලලI  පනතයඑච.ජ. නමල චනදදයස0031351,130

 10478 

 දවනසක දනකමහත

පනනවල අල 

අනයථයගයරය-රඹකකන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

II  පනතයදක.එම.ය.ස. බණඩයර0074081,131

 10478 

 දවනසක දනකමහත

කකගලල මහදරපහල-කකගලල නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

කකගලල

I  පනතයදක.ප.එන.ප. දපදරරය0126981,132

 10478 

නව දසශවය සසථයනය දගකවජන 

සතවරධන දසසතක කයරයයලය - 

කකගලල දලස සතදශපධනය කරන 

ලහදබ.

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කකගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - කකගලල

I  පනතයඑම.ප.ආර. කලතලක0250791,133

 10478 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-කකගලල

පනනවල අල අනයථයගයරය - 

රඹකකන

II  පනතයආර.ආර.ආර. ජයනත0386051,134

 10478 

අනපයපතකයය කකගලල මහ 

දරපහදල දක.ඩ.එන.ප.දපදරරය 

(012698) දව.

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදහඕවට

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

කකගලල

III  පනතයව.දක. වමලසරය0068291,135

 10482 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදහඕවට

I  පනතයජ.ඒ.එසස.දක. කරණයරතන0250171,136

 10482 

 දවනසක දනකමහත

කකගලල මහදරපහල-කකගලල නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

කකගලල

I  පනතයආර.ජ.එම.එසස. ජයලත0149521,137

 10485 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කකගලල

I  පනතයදක. දසයපතදග0215081,138

 10485 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

කකගලල මහදරපහල - කකගලලI  පනතයඑම.ඒ.ආර. කමයර0249871,139

 10485 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

කකගලල

III  පනතයඑන.එසස.එසස. වකමරතන0328151,140

 10486 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

I  පනතයට.ඒ.එම. කමයර0364531,141

 10486 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කකගලල

II  පනතයදක.දක.ඒ. දතජය කමයර0227091,142

 10489 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

II  පනතයබ.එම.එන.එසස. බයලසරය0242251,143

 10489 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රඹකකන

I  පනතයඑච.ඒ.ට. හපආරචච0216381,144

 10491 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රඹකකන

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කකගලල

III  පනතයප.එසස.අය. රතනවර0480211,145

 10491 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකයදපකල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගලගමව

II  පනතයජ.දක.අය.එන. ගජනයයක0103541,146

 10499 

 දවනසක දනකමහත

කයරමක වදහල-කකගලල කමකර කයරයයලය - වරකයදපකලI  පනතයජ.ආර.ඒ. පතමණ0244051,147

 10499 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කකගලල

II  පනතයඑම.ජ.ඒ. පයදරශන0258931,148

 10499 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කකගලල

කයරමක වදහල - කකගලලII  පනතයප.ආර.ඒ.ඩ.ස. රණබයහ 

කමයර

0294471,149

 10499 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයයලය-වරකයදපකල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකයදපකල

III  පනතයඒ.ඒ.එච. මදරසර0342051,150

 10499 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කකගලල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කකගලල

II  පනතයඕ.ආර. දගකඩකඹර0071421,151

 10510 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කකගලල

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කකගලල

III  පනතයඑල.ආර.ඩ.එසස. ආරයදසශන0454761,152

 10510 

සසථයන මයර අවලතග දව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කකගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතදකකහපටය

I  පනතයආර.ප. රමඛය ලයලන 

මහණදක

0237131,153

 10515 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතදකකහපටය

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කකගලල

II  පනතයඑම.ඩ.එම.ප.එසස. දලරකෂ0385581,154

 10515 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

තහපහලපත කයරයයලය-රතනපර

කමකර වනශස චය සභයව - 

රතනපර

II  පනතයදක.ඩ.එන.දක. 

දසදනවරතන

0107391,155

 10517 

 දවනසක දනකමහත

කමකර වනශස චය සභයව-රතනපර පයදදශය පරයවදඛය කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

I  පනතයබ.වය. දකකඩතවකක0110801,156

 10517 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය පරයවදඛය 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

I  පනතයආර.ඒ.ස. ජයනතය0243531,157

 10517 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරවට

III  පනතයඑසස.එච. නලනත0348751,158

 10517 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරවට

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

තහපහලපත කයරයයලය - රතනපර

III  පනතයඩ.ස.ප. වරරතන0475211,159

 10517 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

III  පනතයආර.ඩ. රතජන0650431,160

 10517 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයආර.ඩ.දජ. මහණදක0037191,161

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයදක.ජ.එච. දපදරරය0188991,162

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දහපමයගම

දහපමයගම මහනද රයජපකෂ 

ජයතක පයසල - දහපමයගම

I  පනතයඩබ.එම.දජ.ප. දසනවරතන0247851,163

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය පරයවදඛය 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දහපමයගම

II  පනතයඑච.ඩ.ස.ට.ප. කමයර0328311,164

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දහපමයගම මහනද රයජපකෂ 

ජයතක පයසල-දහපමයගම

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයස.එසස. මදනදකකටව0414891,165

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය පරයවදඛය කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

III  පනතයආර.එච.ඩ.එසස. ගලදගදර0617401,166

 10518 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක  දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය-රතනපර

රතනපර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයදක.දක.අය. බණඩයර0200871,167

 10519 

 දවනසක දනකමහත

රතනපර දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-රතනපර

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයදක.ඒ.ඩ.එම. චනදසර0232591,168

 10519 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක  දවනහගම සතවරධන 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයඑම.ඩබ.ඩ. ශයයකයනත0309941,169

 10519 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මහරගම

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

I  පනතයඒ.ඒ.ඩ.ප.එල.එන. අපපහයම0051431,170

 10523 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගකඩ

සතයවක මධඛ මහය වදහල - 

හතවහලල

I  පනතයඑම.එන. තරතගන0100951,171

 10523 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය පරයවදඛය 

කයරයයලය-අවසසසයදවලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මහරගම

I  පනතයදක.ඩ.එච. තලකරතන0111681,172

 10523 

 දවනසක දනකමහත

සතයවක මධඛ මහය 

වදහල-හතවහලල

පයදදශය පරයවදඛය කයරයයලය - 

අවසසසයදවලල

I  පනතයබ.එන.ඩබ.එම.දජ. 

කයනතමත

0260291,173

 10523 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

II  පනතයඑම.ඒ.ඩබ.ඩබ. ව දජරතන0328051,174

 10523 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයප.ජ.ස. මදෂයන0432721,175

 10523 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

I  පනතයඑන.එච. ඉෆසතකයර0469721,176

 10523 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

ර/ඇහහලයදගකඩ ම.ම.වදඛයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

III  පනතයඒ.එම.ආර.ජ.ප. ජයසතහ0298321,177

 10526 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම වදඛයලය 

කරපතච-කරවට

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

III  පනතයආර.ඒ.ස. දපශමවතශ0299221,178

 10526 

 දවනසක දනකමහත

ර/ඇහහලයදගකඩ 

ම.ම.වදඛයලය-ඇහහලයදගකඩ

කකෂකරම වදඛයලය කරපතච - 

කරවට

II  පනතයඑල.ඒ.ඒ. පයදරශන0320731,179

 10526 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇඹලපටය

උඩවලව ඇතඅතර දසවන - 

උඩවලව

I  පනතයය.එම.එම.ඩ.බ. උකවතත0221431,180

 10531 

 දවනසක දනකමහත

නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධඛසසථයනය-ඇඹලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇඹලපටය

III  පනතයආර.එම.ජ.එසස.දක. 

රයමනයයක

0333381,181

 10531 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයලය-ඇඹලපටය නයයකතව සතවරධන ජයතක 

මධඛසසථයනය - ඇඹලපටය

II  පනතයඑච.එම.ස.එන. කමයර0448721,182

 10531 

 දවනසක දනකමහත

උඩවලව ඇතඅතර 

දසවන-උඩවලව

කමකර කයරයලය - ඇඹලපටයIII  පනතයඑසස.එන. දසශනයධර0530691,183

 10531 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - රතනපර

III  පනතයජ.බ.දක. පයදරශන0158951,184

 10533 

 දවනසක දනකමහත

දබසදධ කටයත  

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයදක.ඒ.එම. ජයවර0414781,185

 10533 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඑම.බ. පයදරශන0469581,186

 10533 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-රතනපර

දබසදධ කටයත  කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඩ.එල.ස. සභයෂණ0584631,187

 10533 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයජ.ඒ.එසස. පයතගන0031801,188

 10535 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-රතනපර

කලයප  නදයපජඛ වන සතරකෂණ 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඊ.ජ.එච. කලදසශන0054021,189

 10535 

 දවනසක දනකමහත

කලයප  නදයපජඛ වන සතරකෂණ 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයව.එසස. දහශවයවදසනත0219261,190

 10535 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඒ.ඩ.ඩ. ජයනත0063091,191

 10536 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑසස.ආර. අදබදසශකර0370001,192

 10536 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කයරයයලය-රතනපර

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය 

- රතනපර

III  පනතයඕ.ව. වජයරතන0280551,193

 10539 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-රතනපර

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කයරයයලය - රතනපර

II  පනතයඑච.ස.දක. දපදරරය0439951,194

 10539 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදපර 

කයරයයලය-පහලමඩලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇඹලපටය

II  පනතයඑල.ජ.බ. ඉනදයන0089101,195

 10541 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහවතත

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පහලමඩලල

I  පනතයඩබ.ඩ.දක. ද සලවය0174631,196

 10541 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇඹලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහවතත

I  පනතයඑම.එච.ඩබ.එසස. සරතතග0242081,197

 10541 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පහලමඩලල

පයදදශය මනනදදපර කයරයයලය 

- පහලමඩලල

III  පනතයඑච.ට.එසස.ඩ. මතවතත0422591,198

 10541 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයජ.ජ.එන.එන. පයදරශන0412781,199

 10542 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයට.ආර.එල. කමයර0532651,200

 10542 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර කයරයයලය-කහවතත දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඒ.ජ.ඩ.ඒ. ගණදසශන0328671,201

 10543 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

කමකර කයරයයලය - කහවතතII  පනතයට.එසස.එන. කහතගමදග0640301,202

 10543 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයජ.එම.ආර. පයදරශන0111221,203

 10544 

සසථයන මයර අවලතග දව

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයඩබ.ජ.ට.ඩ. වරදසශකර0282391,204

 10544 

සසථයන මයර අවලතග දව

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-රතනපර

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - රතනපර

I  පනතයඑන.එසස. වනගතතග0205281,205

 10545 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයට.එම.එසස.ඒ. ද සලවය0253761,206

 10545 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරවට

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑම.ඩ.ඒ.දක. දසශනයරතන0129971,207

 10547 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරවට

I  පනතයප.ආර. වජයලතය0378181,208

 10547 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයජ.ඩබ.එම. නලමන0409021,209

 10548 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

III  පනතයඩබ.එම.එම.ප.ස. වදනපදඛය0475431,210

 10548 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයඑසස.ඒ.එන.එල. සලවතර0074981,211

 10550 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

රතනපර

II  පනතයබ.එන. අදබදර0329651,212

 10550 

සසථයන මයර අවලතග දව

කයරමක වදහල-දබලඅතත පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තතගලල

II  පනතයආර.එච.ජ.ඩබ.ය.ප.දක. 

රඹකකන

0067031,213

 10557 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑච.ජ.එම. ඉඳමන0069741,214

 10557 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගණදකකළපහලහසසස

හමබනදතකට මහදරපහල - 

හමබනදතකට

I  පනතයඩබ.ප. සනල0249161,215

 10557 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

මහද දකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය - දකකළඹ 05

I  පනතයජ.ජ.එන.එසස. රයජපකෂ0259881,216

 10557 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තතගලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගණදකකළපහලහසසස

I  පනතයඑච.ට.ජ. සතජවන0309321,217

 10557 

 දවනසක දනකමහත

හමබනදතකට 

මහදරපහල-හමබනදතකට

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතකට

II  පනතයඑල.ය. ගමදහශවය0320891,218

 10557 

 දවනසක දනකමහත

Page 256 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහද දකකළඹ දසසතක කමකර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

කයරමක වදහල - දබලඅතතIII  පනතයදජ.එච.ඩ.එන. දරණකය0530761,219

 10557 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පවයහන හය සවල ගවනදසශවය 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

I  පනතයආර.ඒ.ආර.ස. රණතතග0124251,220

 10562 

නව දසශවය සසථයනය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

පවයහන හය සවල ගවනදසශවය 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.ව.එන.ප. කරණයදසශන0170291,221

 10562 

සසථයන මයර අවලතග දව

රතනයවල බයලකය 

වදඛයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයආර.දක.ප.ඒ.දක. 

රයමනයයක

0233491,222

 10562 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබලඅතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

I  පනතයප.ඒ. කලඛයණසර0280721,223

 10562 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටවයන

රතනයවල බයලකය වදඛයලය - 

ගමපහ

III  පනතයදජ.එන. පයතගන0491181,224

 10562 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටවයන

III  පනතයප.ජ.එසස.ඩ. දදවසදරනද0618501,225

 10562 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබලඅතත

III  පනතයබ.ප.ඒ. දසයනයයක0619011,226

 10562 

අනපයපතකයය ගමපහ දජඛෂසඨ 

දපකලසස අධකයර කයරයයලදය 

ආර.ඒ.ආර.ස.රණතතග(012425)දලස 

සලකනන

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතකට

II  පනතයඑච.ජ.ස. මයලන0154481,227

 10564 

සසථයන මයර අවලතග දව

හමබනදතකට දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-හමබනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදතකට

I  පනතයඑල.එච.එන. තරතගන0316531,228

 10564 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතකට

හමබනදතකට දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - හමබනදතකට

III  පනතයප.දක.එම. දසයනයයක0344031,229

 10564 

 දවනසක දනකමහත

මයෂ සහ දතල දභපග පරදයෂණ 

හය සතවරධන 

මධඛසසථයනය-අගණදකකළපහලහසස

ස

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

I  පනතයඑච.ඒ. සමරනයයක0305461,230

 10566 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

මයෂ සහ දතල දභපග පරදයෂණ 

හය සතවරධන මධඛසසථයනය - 

අගණදකකළපහලහසසස

II  පනතයඒ.ඩබ.එසස. දලහයන0318871,231

 10566 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක ධවර කයරයයලය-තතගලල දසසතක කමකර කයරයයලය - 

හමබනදතකට

I  පනතයඅය.ප. චනදයවත0146091,232

 10571 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දසසතක ධවර කයරයයලය - තතගලලII  පනතයදජ.එසස. කයනතලතය0448301,233

 10571 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතකට

හ/තතගලල පරම වදඛයලය - 

තතගලල

II  පනතයඑල.ප.දක. වසනත0262311,234

 10572 

 දවනසක දනකමහත

හ/තතගලල පරම 

වදඛයලය-තතගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - හමබනදතකට

III  පනතයඑල.දජ. දසයනයයක0349201,235

 10572 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටවයන

II  පනතයඑච.ප.ඩ. වරසතහ0082501,236

 10573 

නව දසශවය සසථයනය වයරමයරග 

ඉතජදනර කයරයයලය - වරකහටය 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටවයන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

II  පනතයබ.එල.ආර. මතජල0334971,237

 10573 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය ඕදකදවල 

පයදදශය දලකම කයරයයලදය 

ඩබ.ප.එසස.කලතතග(025109)දල

ස සලකනන.සසථයන මයරව 

2018/07/02 දන සට කයයතමක 

දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

හමබනදතකට

I  පනතයඑසස. වරසතහ0171631,238

 10574 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

III  පනතයඩබ.ඩ. අනදයහහනනද0360341,239

 10574 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-තතගලල දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

I  පනතයඑම.දක. නයනයනනද0225281,240

 10575 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

දසසතක ධවර කයරයයලය - තතගලලI  පනතයඑසස.ඩබ. රතනයයක0228451,241

 10575 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - හමබනදතකට

I  පනතයඑල.ප. චමනදය0229601,242

 10577 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

III  පනතයඑල.එච.ආර. චයමර0571311,243

 10577 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - හමබනදතකට

I  පනතයඑම.දජ.ඒ. මධෂයන0154101,244

 10578 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

III  පනතයඑච.දක.එසස. කමදන0556521,245

 10578 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - හමබනදතකට

III  පනතයබ.ජ.එන. කසන0159801,246

 10581 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-හමබනදතකට

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

III  පනතයආර.ඩබ.ඒ.ට.දක. 

දසවවනද

0560601,247

 10581 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය -   දදබරවහව

II  පනතයදක.ඒ.එන. පයදරශන0134821,248

 10582 

 දවනසක දනකමහත

Page 263 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නදයපජඛ ඉඩම දකකමසයරසස 

කයරයයලය-  දදබරවහව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

I  පනතයප. කරණයරතන0253211,249

 10582 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-වරකහටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඕදකදවල

I  පනතයඑච.එසස.ස.එන. සමනත0212921,250

 10585 

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන සට 

කයයතමක දව.

අනපයපතකයය වරකහටය පයදදශය 

දලකම කයරයයලදය 

එච.ප.ඩ.වරසතහ(008250)දලස 

සලකනන

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඕදකදවල

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

වරකහටය

I  පනතයඩබ.ප.එසස. කලතතග0251091,251

 10585 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - කටවයන දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන 

සට කයයතමක දව.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබලඅතත

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගණදකකළපහලහසසස

I  පනතයය.ස. පයතගන0027751,252

 10592 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගණදකකළපහලහසසස

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබලඅතත

III  පනතයස.එච. ඒකනයයක0533631,253

 10592 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තතගලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතකට

II  පනතයදක.ඒ.ට. දලහයන0163791,254

 10593 

 දවනසක දනකමහත

හමබනදතකට 

මහදරපහල-හමබනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදතකට

II  පනතයඑසස. දකකඩපපල0229421,255

 10593 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතකට

හමබනදතකට මහදරපහල - 

හමබනදතකට

III  පනතයදක.ඒ.ඩ. පයදරශන0595811,256

 10593 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතකට

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තතගලල

III  පනතයඑම.එච.බ.ප. හසන0678961,257

 10593 

 දවනසක දනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටවයන

I  පනතයඩබ.ඩබ.ඒ. පදමණ0052641,258

 10597 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටවයන

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වරකහටය

III  පනතයදක.ජ. නයලන0270881,259

 10597 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගකඩ

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයඩබ.එසස.එසස. ගණරතන0042371,260

 10598 

 දවනසක දනකමහත

සබරගමව පළයත නදයපජඛ 

සරදවයර ජනරයල 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

II  පනතයඑන.ඩ.ඩබ.ප. නයවලදග0079251,261

 10598 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතය දජ.ප.එසස. නනදන0096211,262

 10602 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-තහදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

I  පනතයඑසස. දසශනයරතන0474771,263

 10602 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

තහදගකඩ

III  පනතයදක.එසස. වදයනපතරණ0549701,264

 10602 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මයතර

මය/සජයතය බයලකය වදඛයලය - 

මයතර

III  පනතයට.එසස.ජ. වනනආරචච0019531,265

 10607 

 දවනසක දනකමහත

මය/සජයතය බයලකය වදඛයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයලමබඩ

I  පනතයට.ඩබ.දක.ව. සරමත0070301,266

 10607 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක දලකම 

කයරයයලය - මයතර දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයලමබඩ

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයඩබ.ඒ.ප.දක. ජයවරධන0262821,267

 10607 

අනපයපතකයය මයතර  දජඛෂසඨ 

දපකලසස අධකයර කයරයයලදය 

ප.ප.බනදල (009441) දලස 

සලකනන

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

කමකර කයරයයලය - දමකරවකI  පනතයඩ.ආර. වජයරප0188031,268

 10611 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයයලය-දමකරවක පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

II  පනතයදක.ඒ.ඩ.ඒ.ස. සරවරධන0475141,269

 10611 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතරලය

මය/දගකඩපටය ම.ම.වදඛයලය - 

අකරසසස

I  පනතයඑච.ඩබ.අය.එන. ශඛයමල0196461,270

 10612 

 දවනසක දනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මය/දගකඩපටය 

ම.ම.වදඛයලය-අකරසසස

පයදදශය මනනදදපර කයරයයලය 

- අකරසසස

II  පනතයට. දරසතහ0308281,271

 10612 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය මනනදදපර 

කයරයයලය-අකරසසස

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අතරලය

III  පනතයආර.එල.එසස. තනජය0533901,272

 10612 

 දවනසක දනකමහත

මය/දදවනවර ම.ම.වදඛයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකවහලල

II  පනතයඑසස.ඩ.එන.දක. අමරසතහ0342961,273

 10613 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකවහලල

මය/දදවනවර ම.ම.වදඛයලය - 

මයතර

III  පනතයඒ.ප.ස. ඉනදකය0533911,274

 10613 

 දවනසක දනකමහත
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

මය/ශයනත සරදවශසස වදඛයලය - 

මයතර

I  පනතයදක.ජ.එන. පශනත0226451,275

 10614 

 දවනසක දනකමහත

මය/ශයනත සරදවශසස 

වදඛයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

II  පනතයබ.එල.ආර. ලසසන0239001,276

 10614 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකටදපකල

මය/දදනයයය ම.ම.වදඛයලය - 

මයතර

II  පනතයඑම.ඒ. රතජත0135361,277

 10615 

 දවනසක දනකමහත

මය/දදනයයය ම.ම.වදඛයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකටදපකල

III  පනතයප.එම. පයදරශන0348221,278

 10615 

 දවනසක දනකමහත

Page 270 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලපටය

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයඑසස.එසස.ඒ. ගණවරධන0020271,279

 10616 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලපටය

II  පනතයදක.එන. දපකය0074491,280

 10616 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතරලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පටබහදදර

I  පනතයඩබ.එසස.ඩ. දසසනය0181451,281

 10617 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පටබහදදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අතරලය

III  පනතයඑච.ඩබ.ආර. පයතගන0339191,282

 10617 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලපටය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

III  පනතයඑසස.එසස. රවනපතරණ0346921,283

 10618 

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලපටය

I  පනතයස.එච. රපසතහ0505941,284

 10618 

සසථයන මයරව 2018/07/02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දසසතක ධවර කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදවනවර

I  පනතයජ. චමලය පයනත0100661,285

 10622 

 දවනසක දනකමහත

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය)-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයප.බ. චයනදන0130381,286

 10622 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදවනවර

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය) - මයතර

I  පනතයඑම.එල.ප. මතගලකය0212771,287

 10622 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දසසතක ධවර කයරයයලය - මයතරIII  පනතයව .දක.ප. ගයයන0557631,288

 10622 

 දවනසක දනකමහත

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය)-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලපටය

I  පනතයඑම.බ. රකමන0188601,289

 10624 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලපටය

තහපහල දදපයරතදමනතව (දසය 

ගණම කයරයයලය) - මයතර

II  පනතයප.ඩබ.එන. වකමසරය0238631,290

 10624 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඹරපටය

I  පනතයප.  දසදනවරතන0394201,291

 10625 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඹරපටය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

III  පනතයදක.එච.එම.එන. නශයනත0580551,292

 10625 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-මයතර දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරI  පනතයඑන.දක. පයයන0226621,293

 10627 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අකරසසස

I  පනතයදජ.ස. වදයනගම0255101,294

 10627 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දසසතක ධවර කයරයයලය - මයතරI  පනතයදක.ප.එසස. තමරය0277931,295

 10627 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අකරසසස

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයඩබ.එසස. දහනයයක0598221,296

 10627 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයඩ.එන. ගයලලදග0020121,297

 10629 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයඑම.ඒ.ස. රදෂනකය0298161,298

 10629 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයව.ජ.එන. තරතගය0333051,299

 10629 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකවහලල

II  පනතයඩබ.දක.ප. පයයදර0344831,300

 10632 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකවහලල

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරI  පනතයප.ප.එච.දක. ලලනත0345401,301

 10632 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-මයතර දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරI  පනතයප.ප. බනදල0094411,302

 10633 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - මයලමබඩ 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඹරපටය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මයතර

III  පනතයඩ.එම.ඩ.එන.දක. 

දසයනයයක

0313181,303

 10633 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඹරපටය

I  පනතයඑම.එච.ස. කරණයරතන0518961,304

 10633 

අනපයපතකයය මයතර සජයතය 

බයලකය වදඛයලදය ට.ඩබ.දක.ව. 

ශමත (007030) දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය - මයතර

II  පනතයජ.ඒ.ඩ. රනදකය0345661,305

 10634 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරII  පනතයඒ.ඩබ.ව. මලරයජ0411581,306

 10634 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

I  පනතයදක. වකමරතන0179571,307

 10635 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

III  පනතයප.එච.ප.ප. වරණසරය0281101,308

 10635 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

දසසතක දලකම කයරයයලය - මයතරI  පනතයඑම.ප.එම.අය.ය. ජයරතන0076881,309

 10638 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක දලකම කයරයයලය-මයතර දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයප.එසස.ඩබ. මතකමයරණ0231881,310

 10638 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර කයරයයලය-මයතර දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - මයතර

I  පනතයස. වරසතහ0438711,311

 10638 

සසථයන මයර අවලතග දව

වකතතය පහණ 

ආයතනය-දතළඹයයය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - හමබනදතකට

III  පනතයඑසස. තලකය0052901,312

 10644 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ලණගමදවදහර

II  පනතයඑම.ස. පරසස0078061,313

 10644 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-හමබනදතකට

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

තසසසමහයරයම

I  පනතයඑම.එච. චතලතය0150281,314

 10644 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගණදකකළපහලහසසස

වකතතය පහණ ආයතනය - 

දතළඹයයය

II  පනතයඑච.ජ.ඩ.ඒ. චනදයන0159211,315

 10644 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ලණගමදවදහර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගණදකකළපහලහසසස

III  පනතයස.ඩ. රණතතග0582561,316

 10644 

 දවනසක දනකමහත

අධකරණ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 12

කරයපටය ශකෂණ දරපහල - 

ගයලල

I  පනතයදක.ජ.ප. හමයශල0183321,317

 10646 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

අධකරණ දසශවය දකකමෂන සභයව 

- දකකළඹ 12

III  පනතයජ.එසස.ය. සලවය0337711,318

 10646 

නව දසශවය සසථයනය වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලල දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඑම.දක.ජ.ආර. නයමචනද0464591,319

 10646 

අනපයපතකයය ගයලල දසසතක 

දලකම කයරයයලදය එම.ඒ.ස.එච. 

දසදනවරතන (060425) දලස 

සලකනන

 

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

දරගයනගර ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - අලතගම

I  පනතයඒ.ස. ගමදග0086131,320

 10648 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

රබර සතවරධන පයදදශය 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයදක.දක. තෂයර0111211,321

 10648 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

II  පනතයබ.ප.ජ. පයතගන0309791,322

 10648 

සසථයන මයර අවලතග දව

දරගයනගර ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-අලතගම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බලපටය

I  පනතයජ.ප. දලනටය0415731,323

 10648 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

II  පනතයඑල.එච.ස.ප. ද සලවය0047341,324

 10650 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

දකණ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඑන.එන. වදජසතහ0128161,325

 10650 

 දවනසක දනකමහත

දකණ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඑච.ඒ. අදනපමය0515831,326

 10650 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයප.ආර. තකෂලය0575451,327

 10650 

 දවනසක දනකමහත

Page 281 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වහලගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මයතර

II  පනතයට.එම.එසස. හරෂකය0024561,328

 10652 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මයතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වහලගම

I  පනතයඑම. මහයනයම0411041,329

 10652 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

I  පනතයබ.එල. රණතතග0300821,330

 10653 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇලපටය

I  පනතයඅය.ඩ. ලලතය0315361,331

 10653 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයදක.එම. පතමලතය0343481,332

 10653 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඑල.එම. මලකයනත0132741,333

 10654 

අනපයපතකයය ගයලල දදශය 

ආදයයම දදපයරතදමනතදව 

ඩබ.ඩබ.එම.ආර.ස.එන. අලවහයදර 

(031250) බව සලකනන

 

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ලබදව

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයඑම.ඊ.ඩබ.ප. සමරවර0220011,334

 10654 

සසථයන මයර අවලතග දව

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගයලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ලබදව

II  පනතයඩබ.ඩබ.එම.ආර.ස.එන. 

අළවහයදර

0312501,335

 10654 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක කමකර 

කයරයයලය - ගයලල දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

දදවපතරයජ ම.ම.වදඛයලය - 

ගයලල

II  පනතයඑම. යමනය0067591,336

 10655 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ කළයප කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

I  පනතයඒ.ප. ඉනදයන0132281,337

 10655 

 දවනසක දනකමහත

දදවපතරයජ ම.ම.වදඛයලය-ගයලල දකණ කළයප කමකර කයරයයලය 

- ගයලල

I  පනතයඩබ.ඩ.ප. ද සලවය0439451,338

 10655 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කයරයයලය-ඇලපටය දදවපතරයජ ම.ම.වදඛයලය - 

ගයලල

II  පනතයඩබ.ඩ. අපසරය සමනමල0351021,339

 10657 

 දවනසක දනකමහත

දදවපතරයජ ම.ම.වදඛයලය-ගයලල කමකර කයරයයලය - ඇලපටයI  පනතයඑල.එසස.ස. ජයසතහ0352551,340

 10657 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගය/වදඛයදලපක මහය 

වදඛයලය-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයඑම.ව.අය.එච.දක. ඩයසස0311601,341

 10661 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඒ.එච.ප. ගණදසශකර0565031,342

 10661 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

ගය/වදඛයදලපක මහය වදඛයලය - 

ගයලල

III  පනතයබ.ඒ. ද සලවය0570631,343

 10661 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

අමබලනදගකඩ

II  පනතයජ.ආර. සමනත0034521,344

 10665 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයබ.එන. වරෂවතයන0128471,345

 10665 

 දවනසක දනකමහත

Page 285 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

I  පනතයආර.එසස.ප. සසනතය0201991,346

 10667 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

කමකර කයරයයලය - 

අමබලනදගකඩ

I  පනතයට. කයනත0283851,347

 10667 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබපදප - දපපදදල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

II  පනතයට.ජ.අය. දමයනත0198791,348

 10669 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර කයරයයලය-ගයලල ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයඑච.බ. නනදසර0336461,349

 10669 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

කරයපටය ශකෂණ දරපහල - 

ගයලල

II  පනතයදක.එල.ජ.ප. නලමණ0409151,350

 10669 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබපදප - දපපදදල

III  පනතයඉදසඩ.ඒ. එෆස. ෆරහයනය0451791,351

 10669 

 දවනසක දනකමහත

කරයපටය ශකෂණ දරපහල-ගයලල දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයදක.ය.ජ.ස. දලරකෂ0566991,352

 10669 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබපදප - දපපදදල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයදක.එච.අය. ලකමයල0148001,353

 10671 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබපදප - දපපදදල

I  පනතයඑන.දක. සමරනයයක0304191,354

 10671 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබපදප - දපපදදල

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය - ගයලල

II  පනතයඑන.ප. රයජපකෂ0039481,355

 10672 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබපදප - දපපදදල

I  පනතයස.ය. කලතසරය0280301,356

 10672 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලපටය

I  පනතයඩබ.එම.ජ. කයනත0332311,357

 10674 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලපටය

කමකර කයරයයලය - 

අමබලනදගකඩ

III  පනතයප.ඩ.ඩ. ලකමණ0478671,358

 10674 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හකකඩව

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - අමබලනදගකඩ

I  පනතයඑල.ඒ.දක. සදබපධන0166141,359

 10675 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හකකඩව

I  පනතයව.ප. ගයලලදග0404271,360

 10675 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

III  පනතයදක.ජ. රවන0345321,361

 10680 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයදක.දක.අය. දලරක0597731,362

 10680 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබපදප - දපපදදල

III  පනතයදක.එච. ජයසතහ0353111,363

 10683 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබපදප - දපපදදල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයය.ජ.ආර.ප. සඳමයල0468781,364

 10683 

 දවනසක දනකමහත

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-ගයලල

දකණ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයප.ඩබ.ඒ. පයයන0145531,365

 10685 

සසථයන මයරව 2018.05.01 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දකණ කළයප කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

ගයලල

I  පනතයඩබ.ඩ.ආර. දලහයන0220761,366

 10685 

සසථයන මයරව 2018.05.01 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දකණ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

දකණ කළයප කමකර කයරයයලය 

- ගයලල

III  පනතයඒ.අය. දවදළනදයව0553781,367

 10685 

සසථයන මයරව 2018.05.01 දන සට 

කයයතමක දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

II  පනතයට.ඒ.ප. දහනයයක0137661,368

 10687 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයඑච.ස.ට. දහටටදග0595831,369

 10687 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදගකඩ

දසසතක දරජසසටයර කයරයයලය - 

ඇලපටය

I  පනතයඑන.ඩ. මයවනයදනදහශවය0153881,370

 10689 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ඇලපටය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරනදදණය

III  පනතයඑච.ප.එසස.ඩබ. 

කරණයරතන

0170401,371

 10689 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරනදදණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදගකඩ

II  පනතයඑසස. සවනතය0464251,372

 10689 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-ගයලල පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගයලල

III  පනතයඑම.අය. දලරකෂ0344731,373

 10692 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගයලල

දසසතක ධවර කයරයයලය - ගයලලII  පනතයඑම.දක. නලයන0358291,374

 10692 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-   දගපනයපනවල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බදදදගම

I  පනතයඩබ.එච.ඒ. නලනත0033641,375

 10693 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බදදදගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

   දගපනයපනවල

I  පනතයඒ.ව.ඒ. ඉනදයන0089501,376

 10693 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කයසල වදදය කයනතය දරපහල - 

දකකළඹ 08

I  පනතයඩබ.ජ.එසස.ප. ගණරතන0083141,377

 10698 

නව දසශවය සසථයනය පභ ආරකෂක 

දසයව - දකකළඹ 02 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය පභ ආරකෂක 

දසය ගණකයධකයර කයරයයලදය 

ඩ.බ.එන. දදකළදග (016156) 

දලස සළකනන

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බලපටය

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයදක.ඩබ.ප. මයදනල0231031,378

 10698 

සසථයන මයර අවලතග දව

කයසල වදදය කයනතය 

දරපහල-දකකළඹ 08

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

II  පනතයදක.එම.ස. දරශන0446241,379

 10698 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බලපටය

II  පනතයප.එච. සමන ලයල0475691,380

 10698 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - ඇලපටය දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය වයරමයරග 

දදපයරතදමනතදව 

ප.ජ.බ.කරණයරතන(005690)

දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - පයනදර

I  පනතයඑම.එසස. පනයනද0055381,381

 10711 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-පයනදර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයඑච.ඩබ.ආර. පරසස0083721,382

 10711 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දබරවල

I  පනතයදක. සරයලතය0178021,383

 10711 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - කළතර දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 12

I  පනතයප. කලවරධන0191021,384

 10711 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඩ.ප. සමරසතහ0234771,385

 10711 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දබරවල

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයඑම.ව.ප.ඩ. ගණදසශකර0437641,386

 10711 

අනපයපතකයය පසසදනරට 

වදඛයපඨදය ඒ.දජ.එසස.ඩ. 

සලවය(028938)දලස සලකනන

 

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

III  පනතයඑච.ඒ.ආර.එසස. කමයර0470091,387

 10711 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

I  පනතයඩබ. අයලපදපරම0069531,388

 10715 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකරණ

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයබ.ඩ.ඩ. චනදයන0072771,389

 10715 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.එන.එම. දපදරරය0193111,390

 10715 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකරණ

II  පනතයඩබ.ඒ.ඩබ.දක. වදජසතහ0279601,391

 10715 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආරකෂක  අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

III  පනතයඑච.ඒ.එල.එසස. දපදරරය0686781,392

 10715 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 12

II  පනතයදජ.දක.ඩ.එන. තලකරතන0028951,393

 10716 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අගලවතත

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

මතගම

I  පනතයදක.ඩ. ජයවර0156701,394

 10716 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අගලවතත

III  පනතයදක.එම.එසස. ජයනත0268461,395

 10716 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තකෂලය ම.ම.වදඛයලය-දහකරණ දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඒ.ඒ. දලරකෂ0289481,396

 10716 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉතගරය

III  පනතයආර.එන.ප. ජයසතහ0349651,397

 10716 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉතගරය

තකෂලය ම.ම.වදඛයලය - දහකරණI  පනතයබ.ඩ.එල.එසස. වමලරතන0376861,398

 10716 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-මතගම

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකරණ

II  පනතයදක.දක.ව.ස.ව. වටයදපකත0422541,399

 10716 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය දපකලසස අභඛයස 

වදඛයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඒ.එසස. කදනආරචච0250731,400

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III  පනතයඑසස.දක.එන. සඳමයල0351091,401

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

ශ ලතකය දපකලසස අභඛයස වදඛයලය 

- කළතර

I  පනතයඒ.ඒ.එසස. මයදනල0403911,402

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II  පනතයඑන.එසස. ගණදසශකර0421061,403

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඑච.ඩ.එන. චනදමයල0442201,404

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-කළතර

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයබ.ඩ.ප. මලකයනත0476891,405

 10719 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දදකඩමදගකඩ

ජයතක දසසඛඛ වදඛයයතනය - 

කළතර

I  පනතයඑසස.ප.ඩ. කසම දපදරරය0149981,406

 10720 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

ශයනත දජපන මහය 

වදඛයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දදකඩමදගකඩ

I  පනතයඅය.ස. දදනගම0211271,407

 10720 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

කළතර මහදරපහල-කළතර ශයනත දජපන මහය වදඛයලය - 

පයනදර

II  පනතයආර.එසස. කලරතන0418581,408

 10720 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

ජයතක දසසඛඛ 

වදඛයයතනය-කළතර

කළතර මහදරපහල - කළතරII  පනතයඊ.ඒ.එන. සමරවකම0463361,409

 10720 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

පසසදනරට ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-කළතර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඒ.දජ.එසස. ද සලවය0289381,410

 10721 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - දබරවල දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කළතර

පසසදනරට ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - කළතර

III  පනතයඑම.අය.ය. පනයනද0307261,411

 10721 

අනපයපතකයය කලතර දසසතක 

දලකම කයරයයලදය 

දක.සරයලතය(017802)දලස 

සලකනන

 

රයජකය වදඛයලය-දහකරණ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහකරණ

II  පනතයඑම. පබසරය0372591,412

 10722 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහකරණ

රයජකය වදඛයලය - දහකරණIII  පනතයදඡ.එම.එල. කරණයතලක0494171,413

 10722 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බලතසතහල

ශපයල වදඛයලය - දහකරණI  පනතයඑල.ඩබ.එසස. නලතගන0070141,414

 10723 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශපයල වදඛයලය-දහකරණ පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බලතසතහල

I  පනතයඑසස.ප. මනමදපර0256921,415

 10723 

සසථයන මයර අවලතග දව

තසසස වදඛයලය-කළතර දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කළතර

III  පනතයදක.ඩ. සජවය0068511,416

 10724 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක ධවර කයරයයලය - කළතරII  පනතයඩ.එම.දක.එච. පරසස0127541,417

 10724 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-කළතර දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඑම. රනජන0260761,418

 10724 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

තසසස වදඛයලය - කළතරIII  පනතයජ.එච.එන. සලවය0460341,419

 10724 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

II  පනතයඩ.ප.ඒ. දසනවරතන0202221,420

 10726 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-පයනදර

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - කළතර

I  පනතයආර.ප. දපකය0214561,421

 10726 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

කළතර

II  පනතයඑන.ප.එන. ඩයසස0163551,422

 10730 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-කළතර

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

කළතර

III  පනතයය.ජ.දක. දසශනයරතන0387461,423

 10730 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඉතගරය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කරඇලල

I  පනතයඩබ.එම.ඩ. බණඩයර0057901,424

 10731 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කරඇලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඉතගරය

I  පනතයඑසස.එල.එම.ඩ.එන.එන. 

සමරතතග

0216871,425

 10731 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

අධකරණ දසශවය දකකමෂන සභයව 

- දකකළඹ 12

I  පනතයප.එම.ට. පනයනද0102191,426

 10734 

 දවනසක දනකමහත

අධකරණ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 12

සමයජ දසශවය වකතතය පහණ 

ආයතනය අමණකඹර - ගමපහ

I  පනතයආර.ඒ.එසස.ප. රයජපකෂ0228611,427

 10734 

 දවනසක දනකමහත

සමයජ දසශවය වකතතය පහණ 

ආයතනය අමණකඹර-ගමපහ

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඑල.ඒ.ඒ. නයනකයනත0278391,428

 10734 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයඑන.ඒ.ඩ.ආර.දක. 

නවනහහලල

0054071,429

 10735 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑම. ජයරතන0301111,430

 10735 

 දවනසක දනකමහත

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය-ගමපහ

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයජ.ආර.ප. අතරපයන0322781,431

 10735 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

ගමපහ දසසතක මහතවරණ 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයවය.ප.දජ. අභයරතන0336701,432

 10735 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඑසස.එසස. රණවර0468371,433

 10735 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

II  පනතයඑසස.ආර.එම.එසස. නදෂයන0038081,434

 10739 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයජ.එම. වතයන0069651,435

 10739 

අනපයපතකයය දස්ෟඛඛ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශදය 

ඩබ.දක.එසස.මලකයනත(006421)දල

ස සලකනන

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඩබ.එන. ආරයරතන0145521,436

 10739 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බයගම

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑන.ආර. දසශපයල0191611,437

 10739 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඒ.එන. ෆයතමමය0345241,438

 10739 

නව දසශවය සසථයනය දසසඛඛ, 

දපපෂණ හය දදශය වවදඛ 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

Page 305 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බයගම

III  පනතයඩ.ආර. සඳමයල0351851,439

 10739 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කයරයයලය-ගමපහ වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

I  පනතයඑම.ඒ.එන. පයදරශණ0125311,440

 10742 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. දසයනයයක0160761,441

 10742 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක බදධමය දදපල 

කයරයයලය-දකකළඹ 10

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

III  පනතයඑම.දක.බ.එන. දමයනත0351621,442

 10742 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජයතක බදධමය දදපල කයරයයලය 

- දකකළඹ 10

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ආර. මධභයෂණ0434171,443

 10742 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සහකයර අධඛකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයඩ.ඒ.ඒ.ප. සමරවර0178671,444

 10744 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය - බයගම

I  පනතයඩබ.ට.එසස. කමයර0184231,445

 10744 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වසතගත දරපග වදඛයයතනය - 

දකකළඹ 10

I  පනතයඒ.ආර.එම. දයයරතන0209891,446

 10744 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කයරයයලය-බයගම

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.එසස.දක. ජයනත0340941,447

 10744 

සසථයන මයර අවලතග දව

වසතගත දරපග 

වදඛයයතනය-දකකළඹ 10

වනජව සහකයර අධඛකෂ 

(බසසනයහර) කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඑච.එම.ඒ.ඩ. දහශරත0420901,448

 10744 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක  දරජසසටයර  

කයරයයලය-අතතනගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - ගමපහ

III  පනතයඑන.එල.ස. අදබතතග0084821,449

 10747 

සසථයන මයර අවලතග දව

දමරය දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 

10

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - දකකළඹ 10

I  පනතයදක.ජ. රතජත0271921,450

 10747 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-දකකළඹ 10

ඉඩම හය දසසතක  දරජසසටයර  

කයරයයලය - අතතනගලල

III  පනතයආර.ආර. මලලකය0283291,451

 10747 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-ගමපහ

දමරය දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

II  පනතයදජ.එන.එන. දහශවයගම0412441,452

 10747 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවලපටය

ගම/දවයනදගකඩ බණඩයරණයයක 

මහය වදඛයලය - දවයනදගකඩ

I  පනතයදජ.ආර.ප.ඒ. පෂසපකයනත0320831,453

 10750 

 දවනසක දනකමහත

ගම/දවයනදගකඩ බණඩයරණයයක 

මහය වදඛයලය-දවයනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවලපටය

II  පනතයඑච.ඒ. සධරමය0329911,454

 10750 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

ගම/දවයනදගකඩ බණඩයරණයයක 

මහය වදඛයලය - දවයනදගකඩ

II  පනතයප.එම. ශඛයමල0097941,455

 10751 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මගමව

I  පනතයඑන.එල. ධනපයල0211011,456

 10751 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගම/දවයනදගකඩ බණඩයරණයයක 

මහය වදඛයලය-දවයනදගකඩ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑම.ජ. මයල පයතකය0324441,457

 10751 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

III  පනතයඑම.ඩබ.ප. චතරකය0570451,458

 10751 

සසථයන මයර අවලතග දව

ලය දරපහල-රයගම පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

I  පනතයප.එසස.එසස.එම.එල. පනයනද0062691,459

 10752 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයආර.එම.එන.ඩබ. 

රතනයයක

0071901,460

 10752 

සසථයන මයර අවලතග දව

ගම/ගලහටයයව 

ම.ම.වදඛයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

වතතල

II  පනතයඑල.ආර.එම.අය.එල. 

කරණයරතන

0225631,461

 10752 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ජයඇල

ගම/ගලහටයයව ම.ම.වදඛයලය - 

ගමපහ

II  පනතයඩ.එන.දක. සරවරධන0306201,462

 10752 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-වතතල

ලය දරපහල - රයගමIII  පනතයඑච.එම.ආර. ලකෂසම0638241,463

 10752 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

සයරපතත ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - නටටඹව

II  පනතයඒ.දක.ස.දක. අහතගම0137681,464

 10753 

 දවනසක දනකමහත

සයරපතත ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-නටටඹව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

I  පනතයආර.ඒ.එසස.ආර. 

දපකඩමහණදක

0157701,465

 10753 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අතතනගලල

සයරපතත ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - නටටඹව

I  පනතයඑච.ඒ.ප.එන.එසස. 

දහටටආරචච

0216741,466

 10754 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සයරපතත ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-නටටඹව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අතතනගලල

I  පනතයඩ.ජ.එසස. ජනදයස0330621,467

 10754 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමසමපයදන 

අතශය-ගමපහ

බණඩයරනයයක වදඛයලය - ගමපහI  පනතයඩ.ඒ.එන. ගනවරධන0104811,468

 10755 

 දවනසක දනකමහත

බණඩයරනයයක වදඛයලය-ගමපහ දසසතක කමසමපයදන අතශය - 

ගමපහ

I  පනතයආර.ප.ප.එම. පතරණ0335041,469

 10755 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-අමබලනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ජයඇල

II  පනතයඑම.ඩබ.ට.ස. දහශමයල0073511,470

 10760 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයජ.ඩ. චනදමය0195631,471

 10760 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවලපටය

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඅය.ප.ව.දක. පතරණ0244091,472

 10760 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මගමව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මගමව

II  පනතයඊ.ආර.එසස.ප. ජයසරය0245571,473

 10760 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවලපටය

II  පනතයඑච.ප.එන. වලයසන0262551,474

 10760 

 දවනසක දනකමහත

දමපටරරථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-හමබනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

අමබලනදතකට

II  පනතයඑල.ආර.එසස.දක. ජයදසශකර0438581,475

 10760 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ජයඇල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මගමව

II  පනතයආර.එච.ජ. සයගරකය0475961,476

 10760 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

ඇඹලපටය ඉඩම හය  දසසතක 

දරජසසටරයර කයරයයලය - 

ඇඹලපටය

III  පනතයඩබ.ඒ. දරශන0601331,477

 10760 

 දවනසක දනකමහත

ඇඹලපටය ඉඩම හය  දසසතක 

දරජසසටරයර කයරයයලය-ඇඹලපටය

දමපටරරථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - හමබනදතකට

III  පනතයඩබ.එච. අමතසර0620001,478

 10760 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කයරයයලය-මගමව පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයඒ.එච.එසස. කමයර0253051,479

 10765 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මගමව

දසසතක ධවර කයරයයලය - මගමවI  පනතයඩ.ඒ.එසස. වදජතතග0342271,480

 10765 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑල.එන. පයතගකය0247901,481

 10766 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගමපහ

III  පනතයආර.දක.එල.ඩබ. 

දසයනයයක

0533541,482

 10766 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයට.ජ.ආර. ජයනත0171651,483

 10768 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගමපහ

III  පනතයඩබ.ඒ.දක.ඒ.එල. ඉනදවර0351461,484

 10768 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 12

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

II  පනතයදජ.ඒ.ඩ. වමලරතන0130201,485

 10773 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 12

I  පනතයජ.එසස.එම. සරවරධන0207451,486

 10773 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයට. වරසතහ0215811,487

 10773 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඑම.එසස. දපශමලයල0373101,488

 10773 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයජ.එන.ප. ජයසතහ0678251,489

 10773 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දසසඛඛ අධඛයපන කයරයයතශය - 

දකකළඹ 10

I  පනතයඩබ.ආර. නයනයයකකයර0093451,490

 10774 

සසථයන මයරව 2018/03/12 දන සට 

කයයතමක  දව.

 

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-ගමපහ

නදයපජඛ දපකලසසපත කයරයයලය - 

පකලයදගකඩ

I  පනතයප.ජ.එසස.එන. දපදරරය0130681,491

 10774 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/03/12 දන 

සට කයයතමක දව.

දසසඛඛ අධඛයපන 

කයරයයතශය-දකකළඹ 10

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

II  පනතයඩබ.ඒ.ප.එම. වදජසනදර0173471,492

 10774 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/03/12 දන 

සට කයයතමක දව.

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑම.දජ. උදයකයනත0253751,493

 10774 

සසථයන මයරව 2018/03/12 දන සට 

කයයතමක  දව.

 

නදයපජඛ දපකලසසපත 

කයරයයලය-පකලයදගකඩ

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

III  පනතයඩබ.ආර.එන. වතයරණ0708761,494

 10774 

සසථයන මයරව 2018/03/12 දන සට 

කයයතමක දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගමපහ

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයදක.ඩ.ඒ.ප. ගණතතග0081541,495

 10776 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයදක.ජ. චතයනනද0332751,496

 10776 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

II  පනතයඩබ.ඒ.ට.එම. ද සලවය0184841,497

 10779 

 දවනසක දනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

මසසලම ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

II  පනතයදක. රෆඩන0260561,498

 10779 

 දවනසක දනකමහත

මසසලම ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයආර. ඉෂසහයක0325301,499

 10779 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ඉඩම අමයතඛයතශය - බතතරමලලII  පනතයබ.ඒ. දරශන0035971,500

 10786 

දසශවයට වයරතය කල යතදත ඉඩම 

හය පයරලදමනත පතසතසසකරණ 

අමයතඛයතශදය පයරලදමනත 

පතසතසසකරණ අතශය දවත දව.

 

කයරමක වදහල-දහපමයගම ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඒ.ඩබ.දජ. ජයන0112311,501

 10786 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම අමයතඛයතශය-බතතරමලල ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයබ.ජ.ඩ. රතනපභය0120171,502

 10786 

වරතමයන දසශවය සසථයනය ඉඩම හය 

පයරලදමනත පතසතසසකරණ 

අමයතඛයතශදය පයරලදමනත 

පතසතසසකරණ අතශය දවත දව.

 

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයරමක වදහල - දහපමයගමI  පනතයදක.එන. කළපහන0282931,503

 10786 

 දවනසක දනකමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයදජ.එම.ඩ.ප. ජයවර0305851,504

 10786 

 දවනසක දනකමහත

Page 319 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

II  පනතයඑම.ඩ.දක. දලතකය0385541,505

 10786 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයදක.ඩ.අය. පනයනද0403191,506

 10786 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයදජ.බ.එන.එම.ස. ඩයසස0126481,507

 10787 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයඒ.ප.එසස. මණසතහ0622841,508

 10787 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

II  පනතයදජ.එල. චයමකය0036411,509

 10788 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඑල.බ.එන. අජත0344621,510

 10788 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයප.ආර.එසස.එසස. දපදරරය0436431,511

 10788 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයදක.ජ.එන.දක. කමයර0551531,512

 10788 

 දවනසක දනකමහත

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයදක.එසස. දපදරරය0195291,513

 10789 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02

III  පනතයඑම.ඒ.ආර. පයනත0341771,514

 10789 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයදක.දක.ඕ. දපදරරය0435451,515

 10789 

 දවනසක දනකමහත

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

සමයජ සවබලගහනවම, සභසයධන 

හය කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඩබ.දක.ඊ. හරෂණ0489611,516

 10789 

 දවනසක දනකමහත

ආහයර දකකමසයරසස  

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආරකෂක  අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

III  පනතයඩ.වය. අදරපශ0621101,517

 10789 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආනයන හය අපනයන පයලන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

III  පනතයඑච.එම.එසස.එසස. පසනත0311711,518

 10796 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඑච.ප.දක. වකමආරචච0367201,519

 10796 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පසසසර

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයඑච.එම.එසස.දක. ගලකඹර0087331,520

 10798 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයඩබ.ඒ.එසස.ප. කමයර0087451,521

 10798 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරදවල

ආනයන හය අපනයන පයලන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

I  පනතයඑන.දක.ප.දක. නයගසතහ0153341,522

 10798 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-බදලල

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයඩබ.එම. වමලදයස0208181,523

 10798 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - බණඩයරදවල

III  පනතයඑන.එම.ආර. සදරශන0571781,524

 10798 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පසසසර

III  පනතයදක.එම.ජ.අය. දකපනයර0696371,525

 10798 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයආර.ප. නශයනත0230931,526

 10801 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආනයන හය අපනයන පයලන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

II  පනතයඒ.ජ.එල. රණවර0410441,527

 10801 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

ආනයන හය අපනයන පයලන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

II  පනතයඑන. සතරසතහ0028031,528

 10803 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

II  පනතයදක.ඩබ.ඩ.ස. සමරසතහ0343171,529

 10803 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඒ.ආර. සහදන0309471,530

 10809 

නව දසශවය සසථයනය ද දසකයසය 

කයනතය දරපහල - දකකළඹ 08 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ට.ඩ.ඩ. වරසතහ0707121,531

 10809 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

බ.එසස.ප.දපදරරය(002255)දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයදක.එච.එම. ගණවරධන0306821,532

 10810 

නව දසශවය සසථයනය දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දකකළඹ 11 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයප.දක. නශයනත0408851,533

 10810 

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව ස.ප.ඩබ. 

වගයචච(017345) දලස සලකනන

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය - දකකළඹ 05

I  පනතයඑල.ඒ.ඩ.එසස.අය. සමරසතහ0191641,534

 10812 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය-දකකළඹ 05

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයබ.ප.ඊ.බ. ගලවතත0361321,535

 10812 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයඩ.ස. සරයආරචච0363091,536

 10812 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දබසදධ කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයදජ.එම.ඒ. වසනත සසර 

කමයර

0141511,537

 10814 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

I  පනතයඩබ.දජ. රනජන0413271,538

 10814 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

දපකලසස පවයහන දකකටඨයශය - 

දකකළඹ 05

III  පනතයජ.ය.අය. දපදර රය0541101,539

 10814 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

දබසදධ කටයත දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

III  පනතයඑන.ආර. ගම දග0618831,540

 10814 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයදක.දජ. මණසතහ0227411,541

 10819 

අනපයපතකයය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතදව 

ඩ.ඒ. ශයනතපය(012210) දලස 

සලකනන

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

III  පනතයඑච.බ.ට.ඩ. දබපගහවතත0335951,542

 10819 

නව දසශවය සසථයනය ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයඑන.දක.බ. නශසශතක0035941,543

 10821 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

II  පනතයස.එන.දක. ජයසතහ0180891,544

 10821 

 දවනසක දනකමහත

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රයජඛ දසශවය දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑන.ඩ. වරසතහ0194471,545

 10821 

 දවනසක දනකමහත

Page 328 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

දපකලසස පවයහන දකකටඨයශය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑසස.එන.එසස. වකමතතග0321311,546

 10821 

සසථයන මයර අවලතග දව

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයට.දජ. කනනනගර0399771,547

 10821 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයට.ජ.දක. දකසෂලඛය0278081,548

 10822 

 දවනසක දනකමහත

රජදය රස පරකෂක 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයආර.ආර. ඇනතන0323641,549

 10822 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

III  පනතයආර.ප.එම.ප. අමරසතහ0337151,550

 10823 

 දවනසක දනකමහත

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයබ.ඒ.දක. දපදරරය0454231,551

 10823 

 දවනසක දනකමහත

වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය-කරණකගල

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - කරණකගල

II  පනතයදක.එච.එම.ඒ.ජ.අය.දක. 

අඑතදගදර

0048111,552

 10824 

සසථයන මයරව 2018.07.02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-කරණකගල

වයඹ පළයත නදයපජඛ සරදවයර 

ජනරයල කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයඑන.ඒ.ආර.එසස. පදමලතය0194411,553

 10824 

සසථයන මයරව 2018.07.02 දන සට 

කයයතමක දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයට.එම.ව.බ. ජයදසශකර0175111,554

 10825 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඩ.ඩ.දජ. වරවතශ0351581,555

 10825 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

III  පනතයඑම.දක.ආර. සජවය0657831,556

 10825 

 දවනසක දනකමහත

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑච.ඒ.බ. නෂයනත0085621,557

 10826 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

බනධනයගයර පතසතසසකරණ, 

පනරතථයපන, නහවත පදතචකරම 

හය හනද ආගමක 

කටයතඅමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

III  පනතයඑන.ස.දක. නහලගම0419751,558

 10826 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

මහයභයරකයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

II  පනතයඑන.එල.දක.ඒ. කමයර0242871,559

 10830 

 දවනසක දනකමහත

මහයභයරකයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.ඩ.ආර.එසස. රයජපකෂ0470581,560

 10830 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

දපකලසස  මලසසථයනය - දකකළඹ 01II  පනතයඒ.ඒ.ඩ.එම. මහරයන0110941,561

 10833 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

II  පනතයදක.ඩබ.ආර. ඉදරෂය0303681,562

 10833 

නව දසශවය සසථයනය සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01 අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයය.ඒ.එන.ඩ. තලකරතන0538171,563

 10833 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

III  පනතයආර.ඒ.එසස.එම. රයජපකෂ0620271,564

 10833 

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව 

එච.ඒ.ජ.රතජන(029449)දලස 

සලකනන

 

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

II  පනතයදක.ය. මදනපහයර0179211,565

 10836 

 දවනසක දනකමහත

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I  පනතයආර.එම.එම.ආර. රතනයයක0228421,566

 10836 

 දවනසක දනකමහත අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.දක.ප.දසයනයයක(013024)දල

ස සලකනන

අධඛයපන පකයශන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයජ.එන.දක. දපදරරය0277871,567

 10836 

නව දසශවය සසථයනය මදල 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එච.දක.ස. ද සලවය0467891,568

 10836 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දපකලසස පවයහන දකකටඨයශය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයජ.බ.ඊ.එම.එන. ඒකනයයක0067971,569

 10846 

සසථයන මයරව 2018.04.02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.ඒ. බණඩයර0168541,570

 10846 

සසථයන මයරව 2018.04.02 දන සට 

කයයතමක දව.

 

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදය මලසසථයනය - 

ඔරදගකඩවතත

I  පනතයඒ.ට. රණසතහ ආරචච0369641,571

 10848 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය යධ හමදය 

මලසසථයනය-ඔරදගකඩවතත

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඩ.ජ.එම. දනදයස0545311,572

 10848 

සසථයන මයරවම කලදමන ලහදබ සසථයන මයරව 2018/04/02 දන 

සට කයයතමක දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 12

II  පනතයඒ.එච.එම. තලකරතන0203281,573

 10849 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයජ.ඩබ.එන.ඩ. පනයනද0224131,574

 10849 

 දවනසක දනකමහත

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයදක. පරදමෂසවරන0535471,575

 10849 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය - දකකළඹ 05

I  පනතයඑම.එසස. දපශමලයල0210881,576

 10850 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය-දකකළඹ 05

වයණජ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 02

I  පනතයඑච.එම.ඒ.ස. දහශරත0354411,577

 10850 

සසථයන මයර අවලතග දව

වයණජ දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 

02

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඩ.ඩ.එම. කමයර0541121,578

 10850 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය)-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01III  පනතයඒ.බ. ගමදග0440551,579

 10852 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය) - දකකළඹ 

10

I  පනතයඩබ.එම. දරපසස0506391,580

 10852 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01 ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයආර.ඒ.ඩ.ඒ.ප. වරදසශකර0036151,581

 10854 

සසථයන මයර අවලතග දව

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඑච.එන.ජ. අදනපමය0323841,582

 10854 

අනපයපතකයය මදල අමයතඛයතශදය 

ඩබ.ඒ.ආර. වදජදසශකර(001814) 

දලස සලකනන

 

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

II  පනතයඑච.ප.එසස. චනදදසශකර0225621,583

 10857 

සසථයන මයර අවලතග දව

නවයස හය ඉදකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයජ.ට. වදජසතහ0542351,584

 10857 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

නවයස හය ඉදකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදක.එන.බ.බ.එච.එම.ප.බ. 

නරඇලල

0605711,585

 10857 

සසථයන මයර අවලතග දව

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑන.එච.ඒ. දහශමපයල0250541,586

 10860 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II  පනතයදක.ඩ.එම. ජයරනජන0301291,587

 10860 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයප.එල.එන. ආනනද0208921,588

 10861 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

III  පනතයඩබ.වය.ප. අමරසතහ0343081,589

 10861 

 දවනසක දනකමහත

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 05

III  පනතයඑම.එල.එම. දපදරරය0421721,590

 10861 

 දවනසක දනකමහත

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑසස.එම.ඩ.ඊ. දපදරරය0540111,591

 10861 

 දවනසක දනකමහත

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

II  පනතයඊ.ජ.ඒ.දක. බණඩයර0029821,592

 10862 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

නපණතය සතවරධන හය වකතතය 

පහණ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 05

III  පනතයබ.දක.එසස.ඒ. කමයර0385551,593

 10862 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

II  පනතයඑම.ආර. දලකකමදල0146111,594

 10863 

නව දසශවය සසථයනය වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

ජයතක දලඛනයරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඒ.ඒ.එම.එන. රණසතහ0700991,595

 10863 

අනපයපතකයය මදල අමයතඛයතශදය 

දක.ආර.ප.දපදරරය(038570)දලස 

සලකනන

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ද දසකයසය කයනතය දරපහල - 

දකකළඹ 08

I  පනතයබ.එසස.ප. දපදරරය0022551,596

 10864 

නව දසශවය සසථයනය දරජසසටයර 

ජනරයල දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

ද දසකයසය කයනතය 

දරපහල-දකකළඹ 08

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයදක.ආර.ජ.එසස. නශයමල0444071,597

 10864 

අනපයපතකයය ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතදව 

ඒ.ආර.සහදන(030947) දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසශවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයප.ඒ.ජ. දදනෂස කමයර0186981,598

 10866 

 දවනසක දනකමහත

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයදක.එම.එසස.ප. අදබරතන0648911,599

 10866 

 දවනසක දනකමහත

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 01

III  පනතයඩබ.දක.ප. දනෂ0347621,600

 10868 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දපකලසස 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඩ.දජ.වය.එම.ජ.එම. 

ජයදසශකර

0539581,601

 10868 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයව.ප.එන.එසස. දෆකනදසශකය0058501,602

 10869 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.ඒ.ජ.ඒ. කයනත0131651,603

 10869 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ. අදබසතහ0637391,604

 10869 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඒ.එම.එම. සෆසරයසස0067641,605

 10870 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයදක.ඒ.ඒ.එසස. ජයතලක0442211,606

 10870 

නව දසශවය සසථයනය අධඛයපන 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව 

ප.ඒ.සරල(035872) දලස 

සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-නවරඑළය

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - නවරඑළය

I  පනතයවය.එම.ප.ජ. චනදය 

මහණදක

0232371,607

 10871 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - නවරඑළය

I  පනතයආර.ඩ. සරවරධන0237581,608

 10871 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය-ගමපහ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහළණය

I  පනතයඑන.එසස.එසස. දපදරරය0138721,609

 10873 

 දවනසක දනකමහත

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඑම.ඩබ.ස. තලකරතන0333351,610

 10873 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයඑල.එසස.ඩ. ජයදසශකර0475271,611

 10873 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

පයදදශය තහපහල අධකයර 

කයරයයලය - ගමපහ

I  පනතයඊ.එම.ට. ජයතලක0536081,612

 10873 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහළණය

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඩ.එච. දදවසදරනද0543201,613

 10873 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

II  පනතයදක.ඩබ.ඒ.ඒ. තමරයස0340061,614

 10874 

නව දසශවය සසථයනය සමපකයර 

සතවරධන දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 02 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඩ.දජ.ජ.ආර.දක. 

දසයනයයක

0543481,615

 10874 

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව බ.ජ.වය.බ. 

ගණතලක (032886)දලස සලකනන
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

III  පනතයදක.එච.ඩ.එම. පෂසප කමයර0348791,616

 10879 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයට.එම.ජ. කරණයරතන0458011,617

 10879 

අනපයපතකයය පදගලයන ලයයපදතච 

කරදම දදපයරතදමනතදව එන.ප. 

වතයනවසම(034767)දලස 

සලකනන

 

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන.ප. වතයනවසම0347671,618

 10882 

නව දසශවය සසථයනය දසසඛඛ, 

දපපෂණ හය දදශය වවදඛ 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දසසඛඛ හය 

දදශය වවදඛ අමයතඛයතශදය 

ට.එම.ජ. කරණයරතන 

(045801)දලස සලකනන

මහවහල සතවරධන හය පරසර 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයආර.එම.ඒ.එසස. රණසතහ0459871,619

 10882 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයට.බ.දජ.බ. දසශනයරතන0354501,620

 10883 

 දවනසක දනකමහත

මහතවරණ දකකමෂන 

සභයව-රයජගරය

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඒ.එච.එල.වය. පතමසල0437221,621

 10883 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහතවරණ දකකමෂන සභයව - 

රයජගරය

III  පනතයදක.ඒ.ජ.ඩබ.දක. ගමදග0452661,622

 10883 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහතවරණ කයරයයලය(නයගරක) - 

රයජගරය

I  පනතයඑම.ප. ලයනදග0188421,623

 10886 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයඑසස.එම.ඩ. රයදජනදන0201231,624

 10886 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඅය.ආර. දහශවදග0347581,625

 10886 

 දවනසක දනකමහත

මහතවරණ කයරයයලය(නයගරක)

-රයජගරය

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III  පනතයඩ.ප.එන. දලරකෂ0608851,626

 10886 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දමකරටව

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසසස

II  පනතයඑම.දක.දක. නසය0053651,627

 10899 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-කරණකගල

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑන.එම.ආර.දක. ජයතලක0211161,628

 10899 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-කරණකගල

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - කරණකගල

I  පනතයආර.එල. ශරයන සමරතතග0335381,629

 10899 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස  මලසසථයනය-දකකළඹ 01 දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

කරණකගල

III  පනතයය.ස. සඳරවන0387091,630

 10899 

 දවනසක දනකමහත

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 03

දපකලසස  මලසසථයනය - දකකළඹ 01II  පනතයස.ට. ආරයවතශ0396361,631

 10899 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දමකරටව

III  පනතයඑසස.දජ.ඒ.එසස.ව. දසශරසතහ0542521,632

 10899 

 දවනසක දනකමහත

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-ගලකසසස

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 03

III  පනතයඑච.එච.ප.එසස. මධෂයන0704171,633

 10899 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

සවල ආරකෂක දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

II  පනතයඑල.ඒ.දජ.එච. දපදරරය0017941,634

 10900 

සසථයන මයර අවලතග දව

Page 348 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සවල ආරකෂක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

ගයලල

III  පනතයදක.එම.දක. කමයර0344811,635

 10900 

අනපයපතකයය ආගමන වගමන 

දදපයරතදමනතදව එම.එච.එම.ප. 

තදසශරය(029399) දලස සලකනන

 

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

II  පනතයඑම.එච.එ ෆස. ෂෆයනය0357831,636

 10900 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-ගයලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයදජ.ස. දහටටආරචච0422451,637

 10900 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

අධකරණ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

12

II  පනතයඑසස.ප.එම.දක. ධරමදයස0072821,638

 10901 

 දවනසක දනකමහත

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මගමව

I  පනතයඑම.එල.අය. සලවය0196431,639

 10901 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මගමව

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කටයන

I  පනතයඑල.දක. වකමආරචච0371761,640

 10901 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කටයන

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයදජ.ස.ආර. වමලසරය0544251,641

 10901 

 දවනසක දනකමහත

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II  පනතයඊ.ඒ.ප.ඩ. එදරසතහ0029191,642

 10905 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 09

I  පනතයඑම.ඩ.ට. පහනසසස0396151,643

 10905 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II  පනතයආර.එම. සමනත0342311,644

 10909 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 09

II  පනතයඑසස.දක.ඩ. නශයනත0393481,645

 10909 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකක

ළඹ 10

හනද ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 04

II  පනතයබ. කවවයනන0036501,646

 10910 

 දවනසක දනකමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත - 

දකකළඹ 10

II  පනතයප.ඒ.ස.එල. දපදරරය0036801,647

 10910 

 දවනසක දනකමහත

හනද ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 04

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III  පනතයඒ. දසනතජය0652261,648

 10910 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඩ.එසස.ප.එසස.එන. දපදරරය0100981,649

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

වන සතරකෂණ 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයදජ.එම. කමයරදග0124951,650

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

වයරමයරග ඉතජදනර 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

වන සතරකෂණ දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඩ. දක.ඩබ.  දකකතලයවල0125321,651

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

ජයතක දකසතකයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

වයරමයරග ඉතජදනර කයරයයලය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඊ.ජ.එසස.ප. එදරසතහ0220741,652

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයදක.දක.එන. ද යයරතන0222491,653

 10912 

නව දසශවය සසථයනය දසසතක දලකම 

කයරයයලය - දකකළඹ 05 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජයතක දකසතකයගයර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයඑසස. සභදය0303221,654

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයදක.ඒ.එම.එම. නනදන0317061,655

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

බදධශයසන 

අමයතඛයතශය,-දකකළඹ 07

දමපටර රථ පවයහන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයආර.ඩ. දක. මයරසතහ0346751,656

 10912 

 දවනසක දනකමහත සසථයන මයරව 2018/01/01 දන 

සට කයයතමක දව

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

බදධශයසන අමයතඛයතශය, - 

දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.ට.එන.එසස. කමයර0459181,657

 10912 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතදව 

ට.එසස.ප.ජයවර(018451)දලස 

සලකනන.සසථයන මයරව 

2018/01/01 දන සට කයයතමක දව

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉසපතන වදඛයලය - දකකළඹ 05 - 

දකකළඹ 05

III  පනතයඑසස.අය.ස. කලරතන0451151,658

 10922 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉසපතන වදඛයලය - දකකළඹ 05

-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ.දක.අය.ස.දක. 

වදජසතහ

0493121,659

 10922 

 දවනසක දනකමහත

තරසසටන වදඛයලය-දකකළඹ 07 වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

I  පනතයස. දමරසතහ0225361,660

 10924 

 දවනසක දනකමහත

වදල සතදදශ හය ඩජටල යටතල 

පහසකම අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

සමයජ දසශවය මනද මයනසක 

ආයතනය - දහපමයගම

III  පනතයඑන.ජ.බ. මහයනයම0379451,661

 10924 

නව දසශවය සසථයනය සමයජ දසශවය 

මනද මයනසක ආයතනය - 

පවකපටය දව.

 

සමයජ දසශවය මනද මයනසක 

ආයතනය-දහපමයගම

තරසසටන වදඛයලය - දකකළඹ 07III  පනතයජ.ආර.වය. දපදරරය0493671,662

 10924 

වරතමයන දසශවය සසථයනය සමයජ 

දසශවය මනද මයනසක ආයතනය - 

පවකපටය දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දවලසස කමර වදඛයලය-දමකරටව ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයබ.ඩ.එන. දමනඩසස0032221,663

 10925 

 දවනසක දනකමහත

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

දවලසස කමර වදඛයලය - දමකරටවII  පනතයට.එම. සමරතතග0049711,664

 10925 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 07

II  පනතයබ.එසස. දහශවයගම0052041,665

 10925 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කනතදල

මලක දරපහල - කනතදලI  පනතයස.ඩ.ආර. චයමනද0278951,666

 10929 

 දවනසක දනකමහත

මලක දරපහල-කනතදල පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කනතදල

III  පනතයබ.එම.එසස.ඒ. සතජව0566701,667

 10929 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය) - දකකළඹ 

10

II  පනතයඒ.ප. ජයසරය0240591,668

 10930 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසඛඛ දදපයරතදමනතව 

(වවදඛ සහපයම අතශය)-දකකළඹ 

10

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

II  පනතයඩබ.එසස.දක. දපදරරය0482761,669

 10930 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දහපමයගම

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - නදගදගකඩ

I  පනතයඑච.එම.එසස.එම. 

පහනහහටදපකල

0212141,670

 10934 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දහපමයගම

I  පනතයඑල.ඩ.ස. රමඛලතය0315061,671

 10934 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දජඛෂසඨ දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-නදගදගකඩ

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයට.ස. මහවතතදග0434621,672

 10934 

 දවනසක දනකමහත

වරයය හය නයවක 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයව.එච.එන.ඩ. පනයනද0038201,673

 10938 

නව දසශවය සසථයනය ජයතක බදධමය 

දදපල කයරයයලය - දකකළඹ 10 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

සසථයන මයරව 2018.01.17 දන 

සට කයයතමක දව.

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

වරයය හය නයවක අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයඑච.එම.ස. ජයමණ0550571,674

 10938 

අනපයපතකයය දමපටර රථ 

දදපයරතදමනතදව 

ට.ප.දහටටආරචච(033251)දව. 

සසථයන මයරව 2018.01.17 දන සට 

කයයතමක දව.

 

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

II  පනතයට. කෂයනතන0120001,675

 10940 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - තකණයමලය

I  පනතයදක. දනමනයදන0132141,676

 10940 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත - 

දකකළඹ 10

I  පනතයඑසස.ඒ.දජ. ඥයණතලක0084401,677

 10944 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකක

ළඹ 10

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

II  පනතයප.එම. පදමයතගන0229201,678

 10944 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

03

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑච.එම.බ.ප. වරසරය0362931,679

 10945 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආරකෂක  අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

03

III  පනතයඑන.එම.ජ.ට. සතයරය0631271,680

 10945 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

III  පනතයආර.එම. මනහයජ0432021,681

 10947 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

III  පනතයදජ. අගලඛය0541971,682

 10947 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර) - 

තකණයමලය

I  පනතයආර. ශයනත0191901,683

 10948 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය 

(නගර හය කඩවත සතර)

-තකණයමලය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - තකණයමලය

II  පනතයව. රවනදන0228321,684

 10948 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

II  පනතයඑච.ඒ.එසස. තෂයර0249201,685

 10950 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයට. කමසයනය0559191,686

 10950 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

III  පනතයදජ. දක.එම. දජනටය0566261,687

 10951 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයප. සජතය0570981,688

 10951 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - තකණයමලය

I  පනතයප.එම. චමපකය0069621,689

 10953 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

තකණයමලය

I  පනතයඑන. නයලන0243501,690

 10953 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - තකණයමලය

I  පනතයඑසස. තලලයයමපලම0288011,691

 10954 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - තකණයමලය

III  පනතයදජ. කෂසණවයන0559131,692

 10954 

 දවනසක දනකමහත

රජදය කරමයනත 

ශයලයව-දකකදලකනනයව

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයප.ජ. හතදතකටව0195281,693

 10955 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදය කරමයනත ශයලයව - 

දකකදලකනනයව

III  පනතයඩබ.දක.ඊ. ජයතසසස0624791,694

 10955 

 දවනසක දනකමහත

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය-දකකළඹ 05

රජදය මදණ දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

I  පනතයඑම.දක. වරසතහ0117421,695

 10956 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 08

ජයතක රධර පයරවලයන 

මධඛසසථයනය - දකකළඹ 05

II  පනතයප. කතසර0375731,696

 10956 

සසථයන මයර අවලතග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

බනධනයගයර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 09

III  පනතයදක.ඒ.ඩ.එසස. සසවරණමයල0443631,697

 10957 

සසථයන මයර අවලතග දව

බනධනයගයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 09

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III  පනතයප.දජ.ඒ.ස. මහනදරතන0623361,698

 10957 

සසථයන මයර අවලතග දව

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වයරමයරග කළමනයකරණ අතශය - 

දකකළඹ 07

II  පනතයප.ඒ. වමලසතහ0338281,699

 10958 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑල.ජ. මලවරආරචච0551521,700

 10958 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකඩනහගල  දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑව.දක.එල.එන. 

අභයවකම

0059341,701

 10959 

 දවනසක දනකමහත

දගකඩනහගල 

 දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයව.ආර.ඩ. සලවය0347871,702

 10959 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කඩදවල

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 05

II  පනතයස.එසස. ගලපපතත0053431,703

 10964 

නව දසශවය සසථයනය සමයජ 

සවබලගහනවම, සභසයධන හය කනද 

උඩරට උරමය පළබඳ අමයතඛයතශය 

- බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කඩදවල

III  පනතයආර.ඒ.දක.එම. රණසතහ0611821,704

 10964 

අනපයපතකයය ආගමන හය වගමන 

දදපයරතදමනතදව 

දක.දක.එන.දයයරතන(022249) 

දලස සළකනන.

 

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-දකකළඹ 11

නවයස හය ඉදකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.ව.එන. දපදරරය0677411,705

 10966 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව දක.එසස. 

පෂසපලතය (031806) දලස සලකනන

 

නවයස හය ඉදකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

දකකළඹ 11

III  පනතයඩබ.ඒ.එසස. දලහයන0681181,706

 10966 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දපපරතව පතත

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - කලමදණ

III  පනතයඑසස. ෂදරපම0565431,707

 10967 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය   දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-කලමදණ

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දපපරතව පතත

III  පනතයඑම.එසස.එෆස. රවෂයන0699641,708

 10967 

සසථයන මයර අවලතග දව

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයදක.ඩ. දමකදහකටටදග0025971,709

 10969 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

නත දකටමපත සමපයදක 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 12

I  පනතයඑල.ජ.එච.එම. උදයසර0364911,710

 10969 

සසථයන මයර අවලතග දව

හනද ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 04

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත - 

දකකළඹ 10

I  පනතයඑසස. වරවග0034291,711

 10970 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මධඛම 

දලඛනයගයරය-මයලගයවතත-දකක

ළඹ 10

හනද ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 04

III  පනතයඑල.දජ.ස.දජ. දරකදමෂස0568021,712

 10970 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ රකයය 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයට.ව.එම. ශයතජන0443741,713

 10972 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

වදදශ රකයය අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයඩබ.ඒ.ආර.එම. වනගරතන0618111,714

 10972 

 දවනසක දනකමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

අලලසස දහප දෂණ දචපදනය 

වමරෂන දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයදක.ඩ.ඩ. පසතග0040631,715

 10974 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.ඒ.ඩ.එසස. මලකයනත0276741,716

 10974 

 දවනසක දනකමහත

අලලසස දහප දෂණ දචපදනය 

වමරෂන දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 07

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයබ.එම. සසර කමයර0415701,717

 10974 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III  පනතයඑන.ප.ස.ප. නවරපකෂ0532241,718

 10974 

 දවනසක දනකමහත

වයරමයරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

අධකරණ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

12

III  පනතයඑම.එන.ජ.ආර.ආර. 

අදබරතන

0516441,719

 10975 

 දවනසක දනකමහත

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

කකෂකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඑන.එන. වකමසතහ0627341,720

 10975 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වයරමයරග දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයඑච.එම.එන.ජ. දහශරත0676971,721

 10975 

 දවනසක දනකමහත

මනමදණ උතර පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මඩකලපව

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

මඩකලපව

III  පනතයජ. වයසදදවන0333541,722

 10979 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-මඩකලපව

මනමදණ උතර පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - මඩකලපව

I  පනතයඑසස. යදසපදරන0390041,723

 10979 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-මඩකලපව

මනමදණ උතර පයදදශය දලකම 

කයරයයලය - මඩකලපව

II  පනතයආර. දජයරබන0175821,724

 10984 

 දවනසක දනකමහත

Page 369 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මනමදණ උතර පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-මඩකලපව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - මඩකලපව

II  පනතයඑන. රකකරන0184881,725

 10984 

 දවනසක දනකමහත

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-මඩකලපව

දපකලසස අධකයර කයරයයලය - 

මඩකලපව

II  පනතයඑම. පටකණරයජන0099291,726

 10985 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය-මඩකලපව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - මඩකලපව

III  පනතයදක. වතසයයන0543751,727

 10985 

 දවනසක දනකමහත

අනලය බයලකය 

වදඛයලය-නදගදගකඩ

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයප.ජ.එසස.එසස. ශඛයමල0166551,728

 10989 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයආර.එම.බ.අය. රතනයයක0470611,729

 10989 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකය වභයග දදපයරතදමනතව 

- බතතරමලල

III  පනතයඑච.ඒ.ඩ.ඒ.ස.දක. 

රතනයයක

0595251,730

 10989 

 දවනසක දනකමහත

සහකයර කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයජ.ජ.එන.ප. කරණයරතන0261841,731

 10991 

සසථයන මයරව 2018/02/01 දන සට 

කයයතමක දව.

 

ජනදලඛන හය සතඛඛයදලඛන 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01II  පනතයඩබ.වය.එම.එසස. නදරපෂමය 

කමයර

0272561,732

 10991 

සසථයන මයරව 2018/02/01 දන සට 

කයයතමක දව.

 

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

සහකයර කකෂකරම අධඛකෂ 

කයරයයලය - දකකළඹ 05

I  පනතයඩ.ඩ.අය.එච. වදජරතන0375241,733

 10991 

සසථයන මයරව 2018/02/01 දන සට 

කයයතමක දව.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-යයපනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දවයන උතර

I  පනතයඑන. දජයරයජ0309201,734

 10995 

සසථයන මයර අවලතග දව

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - යයපනය

III  පනතයඑසස. දජයමයලන0441771,735

 10995 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දවයන උතර

පදගලයන ලයයපදතච කරදම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

III  පනතයඩ. දගපබකයනතන0686201,736

 10995 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතනමයරචච

II  පනතයප. ශඛයමලය0288601,737

 11003 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දතනමයරචච

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

III  පනතයඑසස.ආර.එෆස. නයනස0706841,738

 11003 

සසථයන මයර අවලතග දව

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 07

II  පනතයය.ඩ.දක.ප. දපදරරය0134621,739

 11006 

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව එන.එන.එච. 

පරසස (057037) දලස සලකනන

 

අලලසස දහප දෂණ දචපදනය 

වමරෂන දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 07

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයප.එච.ඒ.ව. කසමලතය0194731,740

 11006 

 දවනසක දනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගමපහ

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඑසස.එම.එල. සමරවර0348971,741

 11006 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

වහවල කරමයනත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයඒ.දක.එම. නසතසලය0560851,742

 11006 

නව දසශවය සසථයනය කමකර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

අලලසස දහප දෂණ දචපදනය 

වමරෂන දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 07

III  පනතයබ.ඒ.දක.ඩ. වරසතහ0642871,743

 11006 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයනදර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

බණඩයරගම

I  පනතයඑච.එම.ආර. උදය කයනත0174811,744

 11013 

 දවනසක දනකමහත

වහවල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

දසසතක ධවර කයරයයලය - කළතරI  පනතයඑච.ඒ.ඒ. ලකසර0194191,745

 11013 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

වහවල කරමයනත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඒ.එම.එසස. ලලනතකය0228371,746

 11013 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-බණඩයරගම

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II  පනතයවය.එම .ප. තලගල0248041,747

 11013 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කයරයයලය-කළතර පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයනදර

III  පනතයඑසස.ආර. සමරසතහ0565451,748

 11013 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-දතනමයරචච

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පනයකර

II  පනතයජ. වසනතන0019971,749

 11015 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පනයකර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

දතනමයරචච

III  පනතයආර. වමලරයජ0475261,750

 11015 

සසථයන මයර අවලතග දව

අධකරණ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 

12

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයආර.දක.ජ. ආරයවතශ0019421,751

 11019 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධකරණ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 

12

III  පනතයඑම.ඩබ. මලලකය0704141,752

 11019 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-යයපනය

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

යයපනය

I  පනතයඑසස. මදනපහරන0266791,753

 11020 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-යයපනය

දසසතක කමකර කයරයයලය - 

යයපනය

II  පනතයදක. පරබයහන0439841,754

 11020 

 දවනසක දනකමහත

කයලගණ වදඛය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයදක.එසස.ප. අලවසස0085091,755

 11023 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයප. දනරෂන0211351,756

 11023 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටයර ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රයජඛ දසශවය දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඒ.එල.ට. හතසමයල0254651,757

 11023 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දකකළඹ 05

කයලගණ වදඛය දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස.එන.එන. ගණතලක0570061,758

 11023 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයඑම.ඩ.ට. පසනන0491611,759

 11024 

 දවනසක දනකමහත

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

සතසසකකතක කටයත 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

III  පනතයඅය.එච. දහශමචනදදග0550931,760

 11024 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

රයජඛ දසශවය දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයආර.එම. චනදදසශන0571261,761

 11024 

 දවනසක දනකමහත

රයජඛ දසශවය දකකමෂන 

සභයව-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

I  පනතයදක.බ.එච.ප. මතගලකය0064361,762

 11027 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

ඉඩම අමයතඛයතශය - බතතරමලලI  පනතයප.එල. පයනත0322751,763

 11027 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම අමයතඛයතශය-බතතරමලල රයජඛ දසශවය දකකමෂන සභයව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඩ.එම.අය. සතජවන0351511,764

 11027 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක මනනදදපර කයරයයලය - 

වවනයය

I  පනතයඑසස. ජයවරධන0295971,765

 11028 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

I  පනතයආර.ජ.එම. සලදවසසටර0323761,766

 11028 

සසථයන මයර අවලතග දව

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 10

II  පනතයදක.ප.ස.එම. කයරයවසම0077251,767

 11032 

 දවනසක දනකමහත

සමයගම දරජසසටයර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

II  පනතයඅය.ආර.ඩ. ගණවරධන0365591,768

 11032 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයඒ.එම. කසසටනය0232311,769

 11037 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයජ. නරමදය0460761,770

 11037 

සසථයන මයර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දකණ දකකළඹ ශකෂණ දරපහල - 

කළදබපවල

I  පනතයඒ.දක.එල. වකමසතහ0206831,771

 11038 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයදක.ඩ. දයයවත0316111,772

 11038 

 දවනසක දනකමහත

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයඑච.එම.ආර.ඩබ. 

දසදනවරතන

0337691,773

 11038 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දකණ දකකළඹ ශකෂණ 

දරපහල-කළදබපවල

උසසස අධඛයපන හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 07

III  පනතයඑසස. කයතචනය0651301,774

 11038 

 දවනසක දනකමහත

නවයස හය ඉදකරම 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 07

I  පනතයබ.ඒ. රතජන0300251,775

 11045 

අනපයපතකයය දකකළඹ දජඛෂසඨ 

දපකලසස අධකයර කයරයයලදය 

එච.ඒ.ව.එන. දපදරරය (067741) 

දව.

 

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

නවයස හය ඉදකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයදක.එසස. පෂසපලතය0318061,776

 11045 

නව දසශවය සසථයනය දපකලසස අධකයර 

කයරයයලය - දකකළඹ 11 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

රයජඛ පරපයලන හය 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III  පනතයඑච.ප.ඒ.ඩ. කලදදරය0352121,777

 11045 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව-මහරගම

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම බටහර) - 

මහරගම

I  පනතයස.එන. ජයදගකඩදග0039531,778

 11046 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම බටහර)

-මහරගම

ආයරදවද දදපයරතදමනතව - 

මහරගම

I  පනතයඑල.ප.එල.ආර. දපදරරය0322961,779

 11046 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 05

II  පනතයජ.එල. කතසර0239891,780

 11049 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය මනනදදපර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑම.එම. වනනආරචච0333001,781

 11049 

 දවනසක දනකමහත

Page 382 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-වවනයය

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - වවනයය

II  පනතයට. ලයවනඛය0148341,782

 11051 

සසථයන මයර අවලතග දව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-වවනයය

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

වවනයය

II  පනතයප. නරමලයදදව0287511,783

 11051 

සසථයන මයර අවලතග දව

වසයකය වදඛයලය-දකකළඹ 05 ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල

II  පනතයප.ඩ. රතනයයක0075991,784

 11054 

 දවනසක දනකමහත

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයබ.එසස.එසස. පරසස0442891,785

 11054 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දකකමසයරසස ජනරයල 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

කයනතය හය ළමය කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑසස.ඩබ.දක.එසස. වරසරය0540721,786

 11054 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයනයම වදඛයලය-දකකළඹ 03 කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

II  පනතයඑසස.එම.ස.එන. සමරනයයක0212861,787

 11056 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III  පනතයදජ .ඒ.ව. මධෂයන0434151,788

 11056 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයදගකඩ

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

I  පනතයඒ.ස. වනගසරය0348311,789

 11069 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-රතනපර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

I  පනතයට.ඒ.ජ. පරසස0470321,790

 11069 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 19)

-අවසසසයදවලල

ර/ඇහහලයදගකඩ ම.ම.වදඛයලය - 

ඇහහලයදගකඩ

I  පනතයආර.ඒ. සනල0224571,791

 11070 

 දවනසක දනකමහත

ර/ඇහහලයදගකඩ 

ම.ම.වදඛයලය-ඇහහලයදගකඩ

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 19) 

- අවසසසයදවලල

III  පනතයඑම.එම.ජ.එසස.එසස. 

වනනආරචච

0531301,792

 11070 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-නලලර

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය - යයපනය

I  පනතයඑම. ජවනරයජය0261261,793

 11074 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවයහන පයදදශය 

කයරයයලය-යයපනය

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

නලලර

III  පනතයප. නශයනතන0539271,794

 11074 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතය දක.එල.එන. දසයනයයක0181371,795

 11076 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

III  පනතයඑන.ස.ව. කමයර0496561,796

 11076 

 දවනසක දනකමහත

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-පයතදමබර

මධඛම කලයප දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය - මහනවර

II  පනතයඑච.ඒ.ජ. ජයවරධන0230121,797

 11078 

 දවනසක දනකමහත

මධඛම කලයප දරජසසටයර ජනරයල 

කයරයයලය-මහනවර

සරයබද අධකයර කයරයයලය - 

මහනවර

I  පනතයදක.ඩ.අය.දක. රතනයයක0263571,798

 11078 

 දවනසක දනකමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-මහනවර

සමයජ දසශවය වකතතය පහණ 

ආයතනය - මහනවර

II  පනතයඑම.එම.ඩ. ද සලවය0307081,799

 11078 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ දසශවය වකතතය පහණ 

ආයතනය-මහනවර

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

පයතදමබර

III  පනතයජ.ජ.අය. මලදව0341581,800

 11078 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-යයපනය

උතර කළයප කයරයයලය - යයපනයII  පනතයඑසස. දසලවරයජය0043901,801

 11088 

 දවනසක දනකමහත

උතර කළයප කයරයයලය-යයපනය දසසතක දලකම කයරයයලය - 

යයපනය

II  පනතයජ. මදවනනන0226201,802

 11088 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකය දරග 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 01

වශයම වහටප දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I  පනතයඑච.ඩ. ශරනත0214901,803

 11089 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-කහසසබකව

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඑම.දජ.දක. වදජරතන0376781,804

 11089 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

කහසසබකව

II  පනතයඩ.අය.ප. මණසතහ0432211,805

 11089 

 දවනසක දනකමහත

වශයම වහටප 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයඑම.එසස.ප. ඩයසස0460581,806

 11089 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

දපකලසස පවයහන දකකටඨයශය - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑම.ආර.ඒ.ඩ. උමයතගන0333731,807

 11090 

සසථයන මයර අවලතග දව

දපකලසස පවයහන 

දකකටඨයශය-දකකළඹ 05

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III  පනතයවය.ඒ.අය. උදයතගන0699341,808

 11090 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-දපකලදගකලල

මහ/ උසසස බයලකය වදඛයලය - 

මහනවර

I  පනතයඩ.එම.ඩබ. කමයර0113411,809

 11106 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම වදඛයලය-කණඩසයදල මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - දපකලදගකලල

II  පනතයආර.ඒ.ස. රනවක0199821,810

 11106 

 දවනසක දනකමහත නලධයරනයදග වරතමයන දසශවය 

සසථයනය දපකද ආකකත පත 

ගබඩයව, කණඩසයදල 

(කකෂකරම දදපයරතදමනතව) 

දව.

මහ/ උසසස බයලකය 

වදඛයලය-මහනවර

කකෂකරම වදඛයලය - කණඩසයදලII  පනතයඒ. දපරයයයය0212041,811

 11106 

 දවනසක දනකමහත නලධයරනය සසථයන මයර ලද නව 

දසශවය සසථයනය දපකද ආකකත පත 

ගබඩයව, කණඩසයදල 

(කකෂකරම දදපයරතදමනතව) 

දව.

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - දකකළඹ 07

II  පනතයදජ.ප. ඒකනයයක0055241,812

 11115 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 07

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑම.ආර. ජයදසශකර0132001,813

 11115 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-යයපනය

වගණන උප කයරයයලය - යයපනයI  පනතයඑසස. දගතගයදරන0188341,814

 11126 

 දවනසක දනකමහත

වගණන උප කයරයයලය-යයපනය ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - යයපනය

I  පනතයඑසස. සවකමයරන0335331,815

 11126 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-බදලල

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය 

- බදලල

I  පනතයආර.එම.දජ.ප. රතනයයක0252711,816

 11127 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සහකයර වගණකයධපත 

කයරයයලය-බදලල

ඉඩම හය  දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - බදලල

I  පනතයආර.එම. සද මහණකය0463991,817

 11127 

 දවනසක දනකමහත

වගණන උප කයරයයලය-මගමව ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය - මගමව

I  පනතයඒ.එල.එසස.ප. අදබදගකඩ0101771,818

 11128 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හය දසසතක දරජසසටයර 

කයරයයලය-මගමව

වගණන උප කයරයයලය - මගමවII  පනතයඒ.ඒ.ඩ.දජ.ආර. සපරමයද0205621,819

 11128 

 දවනසක දනකමහත

වගණන උප කයරයයලය-මයතදල අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධඛසසථයනය - මයතදල

I  පනතයආර.ජ.එම. කලයයන0057801,820

 11129 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අපනයන කකෂකරම පරදයෂණ 

මධඛසසථයනය-මයතදල

වගණන උප කයරයයලය - මයතදලIII  පනතයආර.ජ.ස.ප.දක. සභසතහ0351641,821

 11129 

 දවනසක දනකමහත

වගණන උප 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

දසසතක දලකම කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයබ.ඒ.එසස.එසස. ජයරතන0169821,822

 11130 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-දපකදළකනනරව

වගණන උප කයරයයලය - 

දපකදළකනනරව

II  පනතයඑන.ඩබ.දක.එසස. උදය 

කමයර

0186111,823

 11130 

සසථයන මයර අවලතග දව

වගණන උප කයරයයලය-කළතර දසසතක දලකම කයරයයලය - 

කළතර

I  පනතයඩ.ට. ජයලත0243311,824

 11131 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-කළතර

වගණන උප කයරයයලය - කළතරIII  පනතයබ.ව.එල. සදරශණ0443601,825

 11131 

 දවනසක දනකමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය - දකකළඹ 10

II  පනතයඑන.ව.එල.ඩ.දක. ජයවර0298421,826

 11133 

සසථයන මයර අවලතග දව

දසසඛඛ, දපපෂණ හය දදශය 

වවදඛ අමයතඛයතශය-දකකළඹ 10

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයඑසස.ඒ. චනදකය0362291,827

 11133 

අනපයපතකයය වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතදව ට.ඩ.ව.පතරණ 

(001813) දව.

 

කමකර 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 05

නතපත දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

II  පනතයඩබ.ප.එන.ස. වතයන0074861,828

 11134 

නව දසශවය සසථයනය දපකලසස  

මලසසථයනය - දකකළඹ 01 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සරයබද 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

කමකර දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඅය.බ. ඥයණවත0079001,829

 11134 

අනපයපතකයය දපකලසස  

මලසසථයනදය එච.එසස.ප. පරසස 

(033929) දව.

 

නතපත 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 12

ශ ලතකය ජයතක දරපහල - දකකළඹ 

10

I  පනතයට.එසස.ආර. දපදරරය0323031,830

 11134 

සසථයන මයර අවලතග දව

ශ ලතකය ජයතක දරපහල-දකකළඹ 

10

මදල අමයතඛයතශය - දකකළඹ 01I  පනතයජ.එම. දකපදයදගකඩ0537271,831

 11134 

සසථයන මයර අවලතග දව

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හලයවත

වගණන උප කයරයයලය - හලයවතII  පනතයආර.ප.ඩ.ඩ. රනදන0050961,832

 11135 

 දවනසක දනකමහත

වගණන උප කයරයයලය-හලයවත පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හලයවත

II  පනතයදජ.ඒ. මලකයනත0237071,833

 11135 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

රජදය බජ දගකවපල - නවරඑළයIII  පනතයඑන.දක.ඒ.ඩ. කමයර0472851,834

 11136 

 දවනසක දනකමහත

රජදය බජ දගකවපල-නවරඑළය දසසතක දලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

III  පනතයඑන. රජකමයරන0562631,835

 11136 

 දවනසක දනකමහත

සමයජ දසශවය 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

වගණකයධපත දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

I  පනතයජ. වරතතග0284401,836

 11137 

 දවනසක දනකමහත

වගණකයධපත 

දදපයරතදමනතව-බතතරමලල

සමයජ දසශවය දදපයරතදමනතව - 

බතතරමලල

III  පනතයජ.ආර.ට.එසස. ගණසතහ0472391,837

 11137 

 දවනසක දනකමහත
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර)

-මහරගම

වයරමයරග කළමනයකරණ අතශය - 

දකකළඹ 07

I  පනතයඑච.එම.ප.එම. දහශරත0030781,838

 11142 

නව දසශවය සසථයනය ආයරදවද 

දදපයරතදමනතව - මහරගම දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය ආයරදවද 

දදපයරතදමනතදව 

දජ.ඒ.ඩ.ජයසතහ(018215) දලස 

සලකනන

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

දදශය ආදයයම පයදදශය 

කයරයයලය (මහරගම නහදගනහර) 

- මහරගම

III  පනතයඑච.ඒ.ප. පභයත0348131,839

 11142 

නව දසශවය සසථයනය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 02 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතදව 

ට.ඥයනමලර(011722)දලස 

සලකනන

පයදදශය දලකම 

කයරයයලය-හමබනදතකට

හමබනදතකට මහදරපහල - 

හමබනදතකට

II  පනතයඕ.දක.ට. බජට මයලය0312751,840

 11143 

 දවනසක දනකමහත

හමබනදතකට 

මහදරපහල-හමබනදතකට

බටඅත කකෂතයකෂණ හය 

සතවරධන උදඛයනය - 

අමබලනදතකට

I  පනතයඊ.එම.ඊ.ජ.ඒ. ඒකනයයක0331171,841

 11143 

 දවනසක දනකමහත

බටඅත කකෂතයකෂණ හය 

සතවරධන 

උදඛයනය-අමබලනදතකට

පයදදශය දලකම කයරයයලය - 

හමබනදතකට

III  පනතයඒ.එල. හරෂණ0353531,842

 11143 

සසථයන මයර අවලතග දව
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රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

වදද ශ කටයත අමයතඛයතශය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයඑම.ප.එම.එසස.එසස.ය. ශයනත0106811,843

 11144 

නව දසශවය සසථයනය ශ ලතකය වභයග 

දදපයරතදමනතව - බතතරමලල 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

අනපයපතකයය දගකඩනහගල 

දදපයරතදමනතදව ප.ස. 

අමරසතහ (029744) දලස 

සලකනන

වදද ශ කටයත 

අමයතඛයතශය-දකකළඹ 01

අභඛනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හය සතසසකකතක කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

I  පනතයඒ.දක.ප.ප. දසපමරතන0219791,844

 11144 

සසථයන මයර අවලතග දව

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 18)

-කළතර

දදශය ආදයයම දදපයරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයආර. හරෂණ කලහයර0280541,845

 11146 

සසථයන මයර අවලතග දව

ඉඩම දරජසසටයර 

කයරයයලය-දකකළඹ 01

කමකර වනශස චය සභයව(අතක 18) 

- කළතර

II  පනතයප.දක.ඒ. දපකතපටයදග0335761,846

 11146 

නව දසශවය සසථයනය පයදදශය 

දලකම කයරයයලය - කළතර දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

Page 397 of 398



රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය 

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2018

නම පනතය වරතමරන සසසවර සසථරනය නව සසසවර සසථරනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදයයම 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 02

ඉඩම දරජසසටයර කයරයයලය - 

දකකළඹ 01

III  පනතයප.දක.ඒ.ඩ. මධෂයන0562381,847

 11146 

අනපයපතකයය කළතර පයදදශය 

දලකම කයරයයලදය එසස.එසස.එච. 

හලදපවතත (031563) බව 

සලකනන

 

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

පරයවදඛය දදපයරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

I  පනතයඑම.දජ.අය. සලගයද0246121,848

 11148 

 දවනසක දනකමහත

පරයවදඛය 

දදපයරතදමනතව-දකකළඹ 07

දගකවජන සතවරධන 

දදපයරතදමනතව - දකකළඹ 07

III  පනතයදක.දක.ප. දකකසසතය0565291,849

 11148 

 දවනසක දනකමහත
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