
රරජජ පරපරලන, සසවදදශ කටයත හර අධකරණ අමරතජරතශය

பபபத நநரவபக, உளநபடடலவலகள மறறம நநதந அமமசச

MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, HOME AFFAIRS AND JUSTICE

ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

IIපනතයප. හතරසතහ0055661 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑම.ප.ආර. ජයසතහ0076542 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කරනදදණය

I පනතයඑන. කලතසරය0077443 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දවරළ සතරකෂණ පරදදශය 

කරරයරලය-දදවනවර

III පනතයප.එච.එසස.එන. ඉදනල0082064 නව සසථරන මරරවම මදල 

අමරතජරතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග කළමනරකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

IIපනතයදක.ඩ. හරසසචනද0092435 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරමරනත හර වරණජ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

IIපනතයඑන. චනදදරස0110606 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12III පනතයජ.එසස. දරරහත0179817 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කහළණය

IIපනතයඒ.ඩ.ඩ. දපශමරතන0199288 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයට.එච.ය. ලලරරතන0227929 නව සසථරන මරරවම ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම කරරයරලය ගරලල 

දලස සලකනන
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12IIපනතයඑම.ඩ.ස.ප. ලතකර02494210 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහතවරණ දකකමෂන 

සභරව-රරජගරය

IIපනතයට.ප.දක.එසස. ජයපරල02512511 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

IIපනතයඊ.ඩ. චනදදසශන02662312 නව සසථරන මරරවම මදල 

අමරතජරතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයදජ.එම.එසස.එසස.දක. 

ජයදසශන

02683213 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක ධවර කරරයරලය-මරතරIII පනතයඒ.ඒ සමරදකරන02901814 නව සසථරන මරරවම දසසතක 

මනනදදරර කරරයරලය මරතර දලස 

සලකනන
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මදරරවල

III පනතයප.එසස. වලරකලආරචචදග02923915 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජරතක පතපතත හර ආරථක 

කටයත අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

III පනතයඩ.ඩ.ආර.ප ජයසතහ02976116 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයදක. ජ. චනදදසශන03132717 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නපණතර සතවරධන හර වවතතය 

පහණ අමරතජරතශය-දකකළඹ 05

III පනතයදක.ජ. දලරන03134218 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහතවරණ දකකමෂන 

සභරව-රරජගරය

I පනතයදක.ඒ.ඩ.එසස. කමරර03185019 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග හර ජල සමපත 

කළමණරකරණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

III පනතයඑල.ජ.ප.ආර. වදජරතන03289120 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-මරතර

III පනතයඑච. ඊ. රතනසර03377621 නව සසථරන මරරවම ජරතක ශෂජභට 

බලකර මලසසථරනය මරතර දලස 

සලකනන

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඒ. ඩ. ස. එසස. ආරයරතන03573122 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමරතජරතශය-දකකළඹ 

12

III පනතයඩ.එල.ඩබ.එසස. 

සසවරණදසශන

03589023 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහරමරරග,වරරය හර නරවක 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.ප. රතජත03596424 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-පරනදර

I පනතයප.එල.එසස.ආර. අලවසස03606025 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කලයරපටය බටහර

III පනතයආර.ඒ.ඒ. දරරහණ03646726 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයඒ. ඩබ. එම. නජම03737027 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

III පනතයඑල.දජ.එසස. දප දරරර03756428 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයදක.ට. මරදදවල03791329 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 6 of 54



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නතය සරමය හර දකෂණ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

III පනතයඑසස.එම.ඒ.දජ. දසශරසතහ03852830 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධකරණ අමරතජරතශය-දකකළඹ 

12

III පනතයඑච.ව. සනල03891731 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කරරයරලය-රතමලරන

III පනතයඩ.ය. පෂසපකමරර03902032 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-දදකළව - ගමදපකල

III පනතයඑච.ප.ආර. අදබදකරන03947033 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-රතනපර

III පනතයදක.ඒ. සනල03991534 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයදජ.ප වදලදග03992835 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

III පනතයප.ආර.ඒ. ගණවරධන04083736 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයඒ.ඩ.දක.දජ. අළතදග04103337 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

IIපනතයඑච.ජ. දදනෂස රරජ04110338 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජරතක පහලලට නදරරධරයන 

දසශවය-මතතල

III පනතයඊ.අය. වමලරතන05323639 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මහනවර

III පනතයඑච.එම.ස.ආර.බ. දහශරත05480240 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයඑම.ප. චමනද කමරර05737941 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑම.එල. ලකෂසමන05764242 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

III පනතයඕ.ප.ඩබ. පයදරශන05781143 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

III පනතයඩ.එල.ප. ජයසතහ05781244 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩ. කහවල05855145 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදල සතදදශ හර ඩජටල යටතල 

පහසකම අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

III පනතයඩබ.එම.ඩ. ලකමරල05867046 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

III පනතයඑසස.ප.ඒ. දසශනරධර05872647 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑන.ඒ.ජ.ඩබ. කමරර05876148 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑන.ඒ.එම. උෂසම05898549 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඊ.දජ. පෂසපකමරර05907250 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයරජජ ඉඩම දකකමසරරසස 

කරරයරලය-අනරරධපර

III පනතයඑච.එම.ස.එසස. කමරර05929151 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයය. ජ. එල. ප. දක. 

දසදනවරතන

05929452 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම අමරතජරතශය-බතතරමලලIII පනතයදක.එල.ජ. ගණරතන05979653 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පජර පරදක වදශරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයදක.එච.ඩ. දරරෂන06117454 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයඑම.එල.ආර. ජයතලක06215155 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මසසලම ආගමක හර සතසසකවතක 

කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයඒ.එම.එසස. රලවරන06247856 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පහලලට වවරසස හඳනරගහනදම 

මධජසසථරනය-දහරමරගම

III පනතයදක.ට.ඒ.ප. කසසතරරතන06301457 නව සසථරන මරරවම ආහරර 

දකකමසරරසස  දදපරරතදමනතව 

දකකළඹ 02 දලස සලකනන

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑසස.දජ. කමරර06348958 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය ව පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-දබරඹදවල

III පනතයආර.ආර. දපශමතලක06350459 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සමපකරර දසශවක දකකමෂන 

සභරව-දකකළඹ 03

III පනතයඑච.එම.අය.බ. දහශරත06357860 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයඒ.ඩබ.බ.ස අදබදකරන06362161 නව සසථරන මරරවම දමරටර රථ 

පවරහන දදපරරතදමනතව දකකළඹ 

05 දලස සලකනන

අපනයන කවෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

III පනතයදක.ජ. පෂසප කමරර06472862 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදහවල

III පනතයඅය.ඒ.ප. ඉඳරදග07020363 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑම.ඩ.දජ.එසස. කලරතන07306664 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 13 of 54



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

IIපනතයඒ.එල. රත ජත02542265

 11164 

සසථරන මරර අවලතග දව

දමරටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

කරණලගල

IIපනතයඑච.ඒ.ජ. සමරසතහ01052466

 11165 

අනපරපතක නලධරයර  නතපත 

දදපරරතදමනතදව ඒ.ඩබ.බ.ස. 

අදබදකරන මහතර දව.

 

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

දමරටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

IIපනතයඩබලව.ඒ.ප. දපදරරර02637067

 11165 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයබ.ජ.ඩ. දපදරරර03902168

 11165 

නව දසශවර සසථරනය නතපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

දගකඩනහගල  දදපරරතදමනතව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑන.එසස.ආර.එසස. 

නරනරයකකරර

01653569

 11171 

 දවනසක දනකමහත

දපරරදදණය ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-දපරරදදණය

බජ සහතක කරම හර පහලලට 

සතරකෂණ මධජසසථරනය - 

දපරරදදණය

III පනතයඑසස. ජයසලන03756870

 11172 

 දවනසක දනකමහත

උඩවලව ඇතඅතර 

දසවන-උඩවලව

අනතර පළරත කවෂ අධ ජකෂ  

කරරයරලය - හමබනදතකට

III පනතයඩ.ජ.ට.ප. වකමරතන02038871

 11238 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 02

III පනතයජ.ව.ප. රතනවර00397372

 11240 

සසථරන මරරව 2019.03.26 දන සට 

කයරතමක දව.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 02

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

IIපනතයය.එල.ඩ.ආර. දපශමලරල01129473

 11240 

සසථරන මරරව 2019.03.26 දන සට 

කයරතමක දව.

 

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

I පනතයඑච. එල. පතමසර01637474

 11241 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-වරකහටය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කටවරන

III පනතයඩබලව.ඒ. දසරමපරල00937075

 11243 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කටවරන

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

වරකහටය

I පනතයඒ.දක. දපශමරතන04779976

 11243 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-වහලලවරය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- තණමලවල

III පනතයප.දක.ඩබලව අජත ශරනත03087777

 11247 

සසථරනමරරව වසරකන දරඝ කර 

ඇත.

 

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-තණමලවල

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

වහලලවරය

IIපනතයආර.එම. දපශමදරස03448478

 11247 

සසථරනමරරව වසරකන දරඝ කර 

ඇත.

 

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනනයර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කචචදවල

I පනතයඒ.ආර.ඒ. රසඩ02966979

 11252 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑල.එසස. වකමතලක01687980

 11253 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමරටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

අධකරණ අමරතජරතශය - දකකළඹ 

12

I පනතයඑල.ප.ස.ප.දක. සරවරධන03352181

 11257 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකවතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයදක.ඩ.ආර. දසරමපරල00621082

 11258 

සසථරන මරර අවලතග දව

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයදක.බ. දසශනරරතන03331483

 11258 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක දභසතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකවතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඒ. ඩ. ඒ. දරරහන03931284

 11258 

සසථරන මරර අවලතග දව

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

ජරතක දභසතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයආර.එල. පරසස06294985

 11258 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- ඇලපරත

III පනතයඑසස.ඒ.ආර. පයනත04004286

 11260 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-දකකතමදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

උඩපළරත

I පනතයඑච. ඒ. චනදදසශන00736887

 11263 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-උඩපළරත

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

III පනතයආර.ජ.ඒ.ඒ. ජයවරධන03636888

 11263 

සසථරන මරර අවලතග දව

සහකරර අධජකෂ වනජව 

කරරයරලය,-නවරඑළය

කවතම සතචන මධජසසථරනය - 

දපකදළකනනරව

III පනතයඑච.ජ. සනල හතරසතහ03664689

 11263 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- දකකතමදල

III පනතයප.ආර.එසස.ජ. සලවර06245990

 11263 

නව දසශවර සසථරනය දසසතක 

මනනදදරර කරරයරලය - මහනවර 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සමථ මණඩල දකකමෂන සභරව - 

බතතරමලල

IIපනතයඑල. ඩ. ඒ. දරරහණ01028091

 11264 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

IIපනතයඊ. ඒ. දජ. එල. ස. සනල00912092

 11265 

සසථරන මරර අවලතග දව

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයදජ.දක.ප. ගණදසශකර03634193

 11265 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01I පනතයදක.ඒ.ඒ.ප. දකකතලරවල02151794

 11267 

සසථරන මරර අවලතග දව

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච. ඊ. එම. ඩ. එන. 

බණඩරර

03702995

 11267 

නව දසශවර සසථරනය වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

වරරමරරග දදපරරතදමනතදව  

ඊ.ඩ චනදදසසන මහතර 

අනපරපතකයර දලස සලකනන

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරතර

කරරමක වදහල - මරතරIII පනතයස. වතරන03866596

 11270 

 දවනසක දනකමහත

දගකඩනහගල 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

කවෂකරම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ.ජ.එච.ඒ. කමද යරපර06731997

 11273 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

වදදශ රකයර අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I පනතයදක.ජ. ද සලවර00941598

 11274 

සසථරන මරරව 2019.05.13 දන සට 

කයරතමක දව.

 

වදදශ රකයර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I පනතයඩබ.ප.ප. වරකදකකඩ02327699

 11274 

සසථරන මරරව 2019.05.13 දන සට 

කයරතමක දව.

 

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නවතගල

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- රතනපර

III පනතයඑච.ඒ.ඒ. රරජපකෂ060930100

 11275 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-වනරතවලලව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ආරචචකටටව

IIපනතයඒ.ඒ.ඩ.එෆස. පනරනද008143101

 11277 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරතතනඩය

දවරළ සතරකෂණ පරදදශය 

කරරයරලය - මගමව

I පනතයඑම.එම.ය. පෂසපකමරර049594102

 11278 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දකකදබයගදන

IIපනතයඩබලව. සසල ශරනත006144103

 11279 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දකකදබයගදන

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ආනමඩව

IIපනතයඑම.ඩ. ඉලතගරතන030897104

 11279 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ආනමඩව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ජරඇල

III පනතයඑච.ප. ගතතසසස039908105

 11279 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ජරඇල

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑම.ඒ.ප.ඩ. සමරදසශකර058491106

 11279 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක අපනයන කවෂකරම 

කරරයරලය-කළතර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

බදරලය/පරලනදනවර

IIපනතයඩබ.ඩ.ට. දහශමනත021734107

 11286 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බදරලය/පරලනදනවර

දසසතක අපනයන කවෂකරම 

කරරයරලය - කළතර

IIපනතයප.දක. චනද         දසරම024736108

 11286 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-සමනතදරය

සහකරර කවෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය - අමපරර

IIපනතයඒ.ඒ.ඒ. ශරනත බණඩර019901109

 11287 

සසථරන මරර අවලතග දව

සහකරර කවෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය-අමපරර

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

අමපරර

III පනතයඩබලව.ඩ.බ. වකමසර049525110

 11287 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-අමපරර වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

සමනතදරය

III පනතයඑසස.ආර.දක. වමලදසශන059151111

 11287 

සසථරන මරර අවලතග දව

බදධශරසන 

අමරතජරතශය,-දකකළඹ 07

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

IIපනතයට.ඩ.ස. කරණරරතන004790112

 11289 

සසථරන මරර අවලතග දව

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

බයගම

III පනතයඑසස.ප. බරලසරය004816113

 11289 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බයගම

බදධශරසන අමරතජරතශය, - 

දකකළඹ 07

III පනතයදක.එච. චමනද058974114

 11289 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-දමකනරරගල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

දමකනරරගල

IIපනතයදක.ට.එසස.ජ. 

දස දනවරතන

009388115

 11292 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-දමකනරරගල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - දමකනරරගල

III පනතයදක.එම.එසස. දපශමරතන033554116

 11292 

සසථරන මරර අවලතග දව

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයඑච.එම.ප.ඩබ. උපලදදනය036338117

 11296 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අඩඩරලචදචනය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඉරකකරමම

I පනතයඒ.එච.එම. මනසර011525118

 11302 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-කලගලල

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

කලගලල

III පනතයඑම. ගණදසශකර035008119

 11303 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අගලවතත

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මතගම

I පනතයබ.ඒ.ඒ.ප. අදබවරධන035988120

 11304 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයආර.ඒ.එච.එම. වසනත 

දහශරත අදබරතන

038644121

 11306 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක දභසතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑම.එම.එන. ගණදසශකර058952122

 11307 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක දභසතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයට.එම. අල037489123

 11308 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කලගලල

සසවරභරවක සමපත කළමණරකරන 

මධජසසථරනය - මහනවර

III පනතයප.ජ.ආර.දජ.ප. බතඩරර029870124

 11327 

 දවනසක දනකමහත

වරරයදපකල ඉඩම හමකම නරවල 

කරදම පරදදශය 

කරරයරලය-වරරයදපකල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - කරණලගල

III පනතයප.එච.එසස. ජයතලක038772125

 11329 

නව දසශවර සසථරනය දසසතක දලකම 

කරරයරලය - කරණලගල දලස 

සතදශරධනය කරන ලහදබ.

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-කරණලගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මරවතගම

IIපනතයඩ.ප.එම.එන සසර කමරර039213126

 11329 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය - මහනවර

III පනතයඑච.එල.ආර.ඩ. චනදසර005549127

 11338 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මහනවර

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

III පනතයදක.ඩබලව.ආර.ඒ. 

ගණදසශන

019848128

 11338 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රතදතකට

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මරතදල

IIපනතයඩබලව.එම.ඩ.එසස. වරසතහ004389129

 11340 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මරතදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රතදතකට

IIපනතයඑන.එච.එම.එන.දක. 

නරරමපනරව

046510130

 11340 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-මරතර

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

මරතර

III පනතයඊ.එල.දක.දජ. එදරසරය033407131

 11342 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සහකරර අධජකෂ 

(නහදගනහර) කරරයරලය-අමපරර

වයළ කලරපය උදභද උදජරනය - 

හමබනදතකට

III පනතයඑසස.එච. නශරනත068693132

 11346 

 දවනසක දනකමහත

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-කළතර

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑච.ඩබ.ස.දක. අදබවකම002404133

 11349 

සසථරන මරර අවලතග දව

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

කළතර

III පනතයස.දක. වරදසශකර039027134

 11349 

සසථරන මරර අවලතග දව

Page 30 of 54



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-හරරසසපතතව

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

මහනවර

IIපනතයඩබලව.ප. වනගසරය027120135

 11351 

සසථරන මරරව වසරකන දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-මහනවර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- හරරසසපතතව

I පනතයඩ.ආර. දසදනවරතන 

බණඩර

045669136

 11351 

සසථරන මරරව වසරකන දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-හමබනදතකට

පරදදශය  මනනදදරර කරරයරලය 

- වරකහටය

III පනතයඑච.දක. සනල008926137

 11352 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක පතපතත හර ආරථක 

කටයත අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඩ. එම. ධරමපය031337138

 11353 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

ජරතක පතපතත හර ආරථක 

කටයත අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයදක.අය. බමණආරචච041028139

 11353 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

රජදය බජ දගකවපල - 

දපකදළකනනරව

III පනතයඑල.දක.ජ. ජයවරධන030780140

 11361 

 දවනසක දනකමහත

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයදක.ඒ.දක. චනදන041782141

 11362 

 දවනසක දනකමහත

පළතර දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන මධජසසථරනය-දහකරණ

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 02

IIපනතයඩබලව. ට. ආර. වතරනදග037146142

 11375 

නව දසශවර සසථරනය පහලලට වවරසස 

හඳනරගහනදම මධජසසථරනය - 

දහරමරගම දලස සතදශරධනය 

කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

පළතර දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන මධජසසථරනය - දහකරණ

III පනතයඑච.එසස.ආර. දපදරරර038468143

 11375 

අනපරපතකයර දක.ට.ඒ.ප. 

කසසතරරතන මහතර දලස 

සලකනන.

 

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-දපරරදදණය

කරමරනත හර වරණජ කටයත 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 03

III පනතයබ.ප.එන කරණරරතන037607144

 11376 

නලධරරයරදග දසශවර සසථරනය 

මහනවර පරදදශය කරමරනත 

සතවරධන මධජසසථරනය දව.

 

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජදය කරමරනත ශරලරව - 

දකකදලකනනරව

III පනතයඑසස.ඒ.ඒ.දජ. දපදරරර037230145

 11378 

 දවනසක දනකමහත

පශ වමරශන 

මධජසසථරනය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

නවරඑළය

III පනතයදක.ට.ආර. බණඩරර056949146

 11384 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-නවරඑළය

පශ වමරශන මධජසසථරනය - 

නවරඑළය

III පනතයඑම.ආර. දසශනරරතන068285147

 11384 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක ධවර කරරයරලය-මරතර දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

මරතර

IIපනතයඒ. දසශනරනරයක010241148

 11387 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක මනනදදරර 

කරරයරලය-මරතර

දසසතක ධවර කරරයරලය - මරතරIII පනතයඩබ. ඩ. ට. එසස. කමරර038673149

 11387 

අනපරපතකයර ඒ.ඒ. සමරදකරන 

මහතර දව.

 

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

රපවරහන ගවනවදල දගකව 

දසශවරව - නරරරදහනපට

III පනතයවය.එම.ආර.බ. 

දසනවරතන

057820150

 11407 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රපවරහන ගවනවදල දගකව 

දසශවරව-නරරරදහනපට

සවල ආරකෂක දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

III පනතයඑච.ව.දජ.එච. කමරර065692151

 11407 

සසථරන මරර අවලතග දව

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

ජරතක දභසතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑම.ප.ඒ. වරසතහ058771152

 11409 

 දවනසක දනකමහත

වන වදජර පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-කරණලගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මරසසදපකත

IIපනතයප.එම.එන. පතරරජ007068153

 11410 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරසසදපකත

වන වදජර පරදයෂණ 

මධජසසථරනය - කරණලගල

III පනතයඑල.ආර.ඩ. බතඩරර060405154

 11410 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-රතනපර

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයප.ට.ඩ ජයසරය029726155

 11416 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-රතනපර

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයඑසස.එම.ඩ.ඒ.ට.දක. 

කලදසශකර

053222156

 11416 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- ඇලපරත

III පනතයඑච.ජ.ඒ.දක. දබරධපරල058612157

 11418 

 දවනසක දනකමහත

වන සතරකෂණ 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඩ.එම. පනරනද058874158

 11419 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12

IIපනතයදජ. දපශමදරස009442159

 11432 

 දවනසක දනකමහත

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-හමබනදතකට

දසසතක කමසමපරදන අතශය - 

හමබනදතකට

III පනතයඒ.එච.ප ඇදලකසහනඩර029588160

 11434 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමසමපරදන 

අතශය-හමබනදතකට

ඉඩම නරවල කරදම කරරයරලය - 

වහලගම

III පනතයඩ. සනල039126161

 11434 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-වහලගම

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

හමබනදතකට

III පනතයඑච.ජ.ඒ. කමරර059344162

 11434 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-අනරරධපර

දගකවපල යරනතක අභජරස 

මධජසසථරනය - අනරරධපර

III පනතයදජ.එම.එන.ස. අමරසතහ041066163

 11435 

සසථරන මරර අවලතග දව

දගකවපල යරනතක අභජරස 

මධජසසථරනය-අනරරධපර

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

අනරරධපර

III පනතයඑච.එම.ඩ.ඩ. දහශරත059171164

 11435 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රතමලරන

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12

III පනතයඩබ.එම.ස. දකකතලරවල034497165

 11439 

 දවනසක දනකමහත

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයඑච.ඩ.එන. දපශමතලක058787166

 11439 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයප.බ. වජත නරමල031192167

 11442 

සසථරන මරර අවලතග දව

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.එසස. අතදකරරල063641168

 11442 

සසථරන මරර අවලතග දව

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑසස.ආර.ප.ප.එම 

දසදනවරතන

030389169

 11443 

 දවනසක දනකමහත

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩබලව.ය. දහශමනත035971170

 11447 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය පරරවදජර 

කරරයරලය-බදලල

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

බදලල

III පනතයට එම ඩබ ගණතලක038931171

 11448 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-බදලල

පරදදශය පරරවදජර කරරයරලය - 

බදලල

III පනතයස.එසස.එම. දසරනරයක068452172

 11448 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මහයතගනය

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

මරපරකඩවහව

I පනතයඩ.එම.ඒ. දසරනරයක007437173

 11449 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහයතගනය

III පනතයආර.එම.ට.එසස.දක. 

රතනරයක

071400174

 11449 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රතමලරන

III පනතයඑච.ඩබ.ප. කමරර033222175

 11490 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රතමලරන

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑච. එම. ඒ. වකමරතන036837176

 11490 

 දවනසක දනකමහත

ආයරදවද 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

IIපනතයදක.දක. සතජව සසනත026877177

 11497 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආයරදවද දදපරරතදමනතව - 

මහරගම

III පනතයඩ. දසරනරයක033419178

 11497 

ආයරඅදවද දදපරරතදමනතදව 

ඒ.ඒ.අය නෂරද මහතර 

අනපරපතකයර දලස සලකනන.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය-කලගලල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කලගලල

III පනතයප.එම.ප. වරදකරන030641179

 11510 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ගලගමව

ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය - කලගලල

III පනතයඩ.එම.බ.එම.දක. 

දසරනරයක

037563180

 11510 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කලගලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ගලගමව

III පනතයය.එන.ප. දපදරරර039932181

 11510 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයඩබ.ඒ.එල. වසනත කමරර022794182

 11511 

සසථරන මරරව වසරකන  දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

වදල සතදදශ හර ඩජටල යටතල 

පහසකම අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

III පනතයආර.එල ඩ.ආර. රතනරයක039408183

 11511 

සසථරන මරරව වසරකන  දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

Page 42 of 54



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වදල සතදදශ හර ඩජටල යටතල 

පහසකම අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයආර.ප.ප. අරණ ශරනත063519184

 11511 

සසථරන මරරව වසරකන  දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

ආහරර දදපරරතදමනත දසර 

ධරනජරගරරය-දවයනදගකඩ

ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයඑච.ආර. ආරයරතන058589185

 11514 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වදල සතදදශ හර ඩජටල යටතල 

පහසකම අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

IIපනතයඑච.ඒ.ඒ. කමරරසර011004186

 11518 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-අගණදකකළපහලහසසස

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වරකහටය

IIපනතයඩබ.ඩබ. සගතදරස009473187

 11538 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-වරකහටය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- අගණදකකළපහලහසසස

III පනතයදක.ව.ඒ. රතනපරල010984188

 11538 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහණම හර සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලරව

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- බදලල

III පනතයදක.ප.දජ. දකකඩකරර039662189

 11541 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කරණලගල

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

කරණලගල

III පනතයඩබ.එම.ආර.බ. වරදකරන037842190

 11542 

නව දසශවර සසථරනය පරදදශය 

දලකම කරරයරලය - මරවතගම 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

වරරයදපකළ ඉඩම හමකම 

නරවල කරදම කරරයරලදය 

ප.එච.එසස. ජයතලක මහතර 

අනපපතකයර දලස සලකනන.

දසසතක මනනදදරර 

කරරයරලය-කරණලගල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කරණලගල

IIපනතයදක.ජ.එසස. කමරරසතහ045543191

 11542 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-අනරරධපර

අනරරධපර බලකර 

මලසසථරනය-රඹලව - රඹලව

IIපනතයදක. එන. දක. සතජව009709192

 11560 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මහයතගනය

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

මරපරකඩවහව

III පනතයජ.එච.ආර. ධරමදසශන054811193

 11562 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මහයතගනය

III පනතයඑච.එම. වජතබණඩරර057411194

 11562 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කලදනකචච

ව පරදයකෂණ මධජසසථරනය - 

යරපනය

III පනතයප. කරණරයදචලවන008710195

 11563 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ව පරදයකෂණ 

මධජසසථරනය-යරපනය

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කලදනකචච

III පනතයඒ. දජරසප අමලන065691196

 11563 

සසථරන මරර අවලතග දව

වලපතත ජරතක 

උදජරනය-පතතලම

අනතර පළරත නදයරජජ 

කවෂකරම අධ ජකෂ  කරරයරලය - 

අනරරධපර

IIපනතයඑන.ඩ. රතනමලල059487197

 11564 

 දවනසක දනකමහත

උදජරන දභරග පරදයෂණ  හර 

සතවරධන ආයතනය-ගනදනරරව

වරරමරරග ජරතජනතර පහණ 

ආයතනය- දකකතමදල - 

දකකතමදල

IIපනතයඩබ.එම.දජ. උදයලරල016290198

 11565 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-රතනපර

සබරගමව වරණජ හර කරමරනත 

මණඩලය - රතනපර

III පනතයඑම.එසස.එසස.එන. කමරර058497199

 11566 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමකණරරගල වනජව අඩව 

සතරකෂණ 

කරරයරලය-දමකනරරගල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - දමකනරරගල

III පනතයට.එම.දජ.දක.ආර. 

අතතනරයක

065944200

 11567 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඩබ.ජ. චමනද062475201

 11605 

 දවනසක දනකමහත

නරගරක සතවරධන, ජලසමපරදන 

හර ජලරපවහන 

අමරතජරතශය-නරවල

රජදය මදණ දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

III පනතයදජ. වනගදසශකර054917202

 11626 

සසථරනමරරව වසරකන දරඝ කරන 

ලහදබ.

 

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

නරගරක සතවරධන, ජලසමපරදන 

හර ජලරපවහන අමරතජරතශය - 

නරවල

III පනතයඒ.එම.එම.ජ.දජ.ස. 

අතතනරයක

062477203

 11626 

සසථරනමරරව වසරකන දරඝ කරන 

ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

දපෂකරමරනත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 10

III පනතයබ.දක.එල. රතජත016431204

 11627 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදරර 

කරරයරලය-මහනවර

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

මහනවර

IIපනතයආර.එම. සමනතලක039769205

 11627 

අනපරපතකයර ප.ආර.එසස.ජ. සලවර 

මහතර දලස සලකනන.

 

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

මහනවර

III පනතයඑම.ඩබලව.ප.දක. සලවර053710206

 11627 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක ධවර කරරයරලය-ගරලල ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය - හකකඩව

IIපනතයදක. වය. සමනවරධන008514207

 11628 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

තහපහල, තහපහල දසශවර හර මසසලම 

ආගමක කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 10

III පනතයඑසස.එම. උඩයරන030967208

 11629 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඑම. අලගරසරම033331209

 11630 

 දවනසක දනකමහත

අනරරධපර ගදලවලදපකල 

අලපරලන ඒකකය-අනරරධපර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දනකචචයරගම

III පනතයඑම.අය.ට. ගණවරධන062474210

 11632 

 දවනසක දනකමහත

උඩවලව ජරතක 

උදජරනය-උඩවලව

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

දමකනරරගල

III පනතයඩ.එම.ප. දසශනරරතන067921211

 11633 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමරටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

කරලගණ වදජර දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

III පනතයඒ.එල.ආර. ගරමණ058490212

 11636 

 දවනසක දනකමහත

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජරතක සහජවනය, සතවරද හර 

රරජජ භරෂර අමරතජරතශය - 

රරජගරය

IIපනතයදක.අය.ජ. දකරසල007103213

 11637 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-නවරඑළය

වනදරරමලල පරදදශය 

මනනදදරර කරරයරලය - 

මඩකලපව

III පනතයදජ.ප. දරකසරර063549214

 11641 

 දවනසක දනකමහත

කවඩලල ජරතක 

උදජරනය-කවඩලල

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

කවඩලල

III පනතයඩ.එම.එසස. දහශමනත033803215

 11642 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

තසසසමහරරරමය නමලව අඩව 

කරරයරලය-තසසසමහරරරම

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- තණමලවල

III පනතයඑම.දක.ඩ.ආර. මතගල039176216

 11643 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-පතතලම

සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය 

- කලපටය

IIපනතයඑසස.එම.එන.ආර. පනරනද026838217

 11644 

සසථරන මරර අවලතග දව

සවල ආරකෂක කඳවර - 

කලපටය-කලපටය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- පතතලම

III පනතයආර.ජ.  එන. රතනසර037470218

 11644 

සසථරන මරර අවලතග දව

සතසසකවතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වරරය හර නරවක අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

III පනතයඑච.එච.එන. ජයමරල038903219

 11645 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ඉතගරය

වරරය හර නරවක අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I පනතයදක. බ. චනදන024032220

 11647 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරය හර නරවක 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඉතගරය

III පනතයඩබ.ඒ.ට. අනරරධ039049221

 11647 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම අමරතජරතශය - බතතරමලලI පනතයඑසස.එම. සරවරධන011334222

 11648 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය-මරතර

දසසතක දලකම කරරයරලය - මරතරIII පනතයඩ.ප.බ.ස.දක. ද සලවර039569223

 11686 

නව දසශවර සසථරනය දසර වන 

නළධරර කරරයරලය - මරතර දලස 

සතදශරධනය කරන ලහදබ.

අනපරපතකයර එච.ඊ. රතනසර 

මහතර දව.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-මරතර ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය - මරතර

III පනතයඑසස.ස. ජයසතහ058575224
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සසථරන මරර අවලතග දව

කවෂකරම 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මදල හර කමසමපරදන 

අමරතජරතශය

I පනතයඑම.ඩ. තලකරතන039080225

 11687 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර දරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑසස.ඩ. පයනත047790226

 11687 

නව දසශවර සසථරනය නතපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

කවෂකරම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.ඩ.දක.ප. හපතනත059504227

 11687 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2019

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-මරතර ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කරරයරලය - ගරලල

IIපනතයඒ.ප. සසටවන045660228

 11688 

නව දසශවර සසථරනය දවරළ 

සතරකෂණ පරදදශය කරරයරලය - 

දදවනවර දලස සතදශරධනය කරන 

ලහදබ.
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