




ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

තයකෂණ හය පරයයෂණ 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 03

II(අ) පනතයව.ජ.ප මහනද0026311 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

හනද ආගමක හය සතසසකකතක 

කටයත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 04

II(ආ)පනතයඩ. එම. ජයසතහ0033772 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වතවසයය සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

II(අ) පනතයය. ඒ. ජඩ පසතග0037033 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

රජයය මදණ 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 08

II(ආ)පනතයආර.ප.එන. පෂසපකමයර0055924 ඉලලම ඉටකල යනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක බදධමය යදපල 

කයරයයලය-යකකළඹ 10

II(ආ)පනතයඑච. යක. චනදයසසම0056195 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

වරයය හය මහයමයරග 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

II(අ) පනතයඩ.එල.ඒ. නශයනත කතසර0071626 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතතයතශය-යකකළඹ 

03

II(අ) පනතයප. කරණයරතන0071737 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-ගයලල

II(අ) පනතයඑන. කලනසරය0077448 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-අමපයර

II(අ) පනතයට.එල. ගණයසසන0089289 ඉලලම ඉටකල යනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඛනජ යතල කරමයනත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 07

II(අ) පනතයට. ඒ. එසස. යසසමචනද00979810 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 03

II(ආ)පනතයයක. ඩබ. යජ. නමල00996411 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-පතතලම

II(අ) පනතයඑසස.එම. යපමසර01035912 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ණය සහනදයය මණඩලය 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඑච.ඒ.එසස. යපසමලයල02248313 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

අධකරණ අමයතතයතශය-යකකළඹ 

12

II(ආ)පනතයයජ.ජ. සරත කමයර02444414 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

Page 3 of 37



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයජ යසසවය වකතතය පහණ 

ආයතනය-වතයතගම

II(ආ)පනතයඊ.ඩ. චනදයසසන02662315 නව සසථයන මයරවම වයරමයරග 

යදපයරතයමනතව යකකළඹ 07 යලස 

සලකනන

ඛනජ යතල කරමයනත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඒ.ප.ඒ රතනසර02693016 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

නත යකටමපත සමපයදක 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඑසස.ප අලගම02981017 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ආණඩයව රස පරකෂක 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඑච.ව.ස. කමයර03190318 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

රබර සතවරධන 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඑම.ඩ.ට. යජ. මලගල03261719 ඉලලම ඉටකල යනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නයයසජත ඉඩම යකකමසයරසස 

කයරයයලය-අමපයර

II(ආ)පනතයඩබ.එච.එම.ඩ.යඡ.එච. 

වයඡසනදර

03597320 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

සමයජ යසසවය 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

II(ආ)පනතයයක.ඒ. බනදල රතජත03675021 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ඌව පළයත නයයසජත සරයවයර 

ජනරයල කයරයයලය-බදලල

II(ආ)පනතයඩ.එම.එසස ජයවරධන03899722 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ඉඩම නරවල කරයම 

කයරයයලය-යමකරටව

II(ආ)පනතයඑම.යජ ශයයරතන03901423 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ඉඩම නරවල කරයම 

කයරයයලය-පයනදර

II(ආ)පනතයස.යක වයරසසකර03902724 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

Page 5 of 37



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරයවල

II(ආ)පනතයව.එම යසසනයරතන03915725 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

තයකෂණ වදතයලය-අනරයධපරII(ආ)පනතයඑන.ජ. සමනතලක04037826 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

යපෂකරමයනත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 10

II(ආ)පනතයආර.ඒ.අය.ඩ. කමයර04058227 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

රයජත භයෂය 

යදපයරතයමනතව-රයජගරය

II(ආ)පනතයඩබ.ජ.එම.එම.ඩ. සතජව04097528 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

කයරමක අධතයපන හය පහණ 

කරයම 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 10

II(ආ)පනතයඑල.ජ.ඒ. සසනත04097629 ඉලලම ඉටකල යනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-ගයලල

II(ආ)පනතයඩබ. ඒ. ඩයසස04177030 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-මයතයල

II(අ) පනතයඑච.ජ.එසස. ගණරතන05051531 ඉලලම ඉටකල යනකහහක

ජයතක යකකතකයගයර 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයප.එසස. යපයරරය00710232

 3709 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය 

ඩ.උපයල(039110) යලස 

සතයශසධනය කරන ලද.

යබකදධ කටයත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

ජයතක යකකතකයගයර 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයවය.ඩ.ඒ ශයනත03004733

 3709 

සසථයන මයර අවලතග යව

වනජව සතරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

යබකදධ කටයත යදපයරතයමනතව 

- යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඩ. උපයල03911034

 3709 

නව යසසවය සසථයනය ජයතක 

යකකතකයගයර යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 07 යලස සතයශසධනය කරන 

ලහයබ.

Page 7 of 37



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයරලයමනත කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

පරසර අමයතතයතශය - බතතරමලලII(ආ)පනතයයක.ව.එසස ජයරතන03921835

 3712 

 යවනසක යනකමහත

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(අ) පනතයයක.යක. හනබණඩය00980736

 3716 

සසථයන මයර අවලතග යව

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

යබකදධ කටයත කයරයයලය - 

මහනවර

II(අ) පනතයආර. ජ. ප. සමනයසසන01145737

 3716 

සසථයන මයර අවලතග යව

යබකදධ කටයත 

කයරයයලය-මහනවර

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- හයරසසපතතව

II(ආ)පනතයඩබලව.ප වනගසරය02712038

 3716 

සසථයන මයර අවලතග යව

යදශය වවදත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 08

වයදශ කටයත අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 01

I පනතයඑච.එච. වමලසර00478239

 3718 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයදශ කටයත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

යදශය වවදත අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 08

I පනතයඩබලව.එල. අයබසර01151540

 3718 

සසථයන මයර අවලතග යව

යගකවජන සතවරධන දසසතක 

කයරයයලය-මයතර

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යදවනවර

II(අ) පනතයඑම.එන.එච ධරමසර00931341

 3724 

නව යසසවය සසථයනය කයරමක වදහල - 

මයතර යලස සතයශසධනය කරන 

ලහයබ.

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-යදවනවර

කයරමක වදහල - මයතරII(අ) පනතයඑන. දලදයවතත01714942

 3724 

සසථයන මයර අවලතග යව

යවරළ සතරකෂණ 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

I පනතයඩබලව.ඒ. ගයමණ00624943

 3726 

 යවනසක යනකමහත

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතතයතශය-යකකළඹ 

03

ආහයර යකකමසයරසස  

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 02

II(අ) පනතයඑසස. රයමනයයක00212344

 3742 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අතශය-යකකළඹ 07

වභයග යදපයරතයමනතව - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑම. එල. අතපතත02957145

 3747 

 යවනසක යනකමහත

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-උකයවල

අඩව වන නලධයර කයරයයලය - 

ලගගල - පලයලගම

II(අ) පනතයඩබලව.එම.ඩ.එසස. වරසතහ00438946

 3749 

 යවනසක යනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

කකෂකරම යදපයරතයමනතව - 

යපරයයදණය

II(අ) පනතයයක.ඩබලව. පයතසසස00924147

 3752 

 යවනසක යනකමහත

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

පසසබයයග යකසරයළස

II(අ) පනතයයක.ජ. ව යජරතන00873048

 3755 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-පසසබයයග යකසරයළස

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(ආ)පනතයආර.එම.ට.බ. රයමනයයක03027649

 3755 

 යවනසක යනකමහත

ආරථක සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයජ.ඩ. ගණරතන00811350

 3758 

 යවනසක යනකමහත

වන සතරකෂණ 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

වභයග යදපයරතයමනතව - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයජ.යජ.යක.ප. යහසවයගම03667051

 3763 

වහරදමකන යක.ඒ.ඩ.බ. බණඩයර 

යලස සඳහන කර තබ 

අනපයපතකයයයග නම යක.ඒ.ඩ. 

බනදල යලස සතයහසධනය කරන ලද.

 

වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

රබර සතවරධන යදපයරතයමනතව 

- යකකළඹ 02

I පනතයයක.ඒ.ඩ. බනදල03898852

 3763 

වහරදමකන යක.ඒ.ඩ.බ. බනදල යලස 

සඳහන කර තබ නම යක.ඒ.ඩ. 

බනදල යලස සතයශසධනය කරන ලද.

 

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

ළමය සතවරධන හය කයනතය 

කටයත අමයතතයතශය - නයගයගකඩ

I පනතය ජ.ඒ.ඩ. යසසමරතන00892753

 3765 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

තහපහල යසසවය අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 10

I පනතයඩ.එම. කරණයදයස00987454

 3766 

 යවනසක යනකමහත

වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(අ) පනතයආර.එම.ඒ.ඩ.ඒ.ඩබලව. 

රයජපකෂ

00956455

 3768 

 යවනසක යනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයයක.ඩ.ආර. යසසමපයල00621056

 3772 

 යවනසක යනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

සමයජ යසසවය යදපයරතයමනතව - 

නයගයගකඩ

II(ආ)පනතයඑල.යක. සගතදයස03341257

 3772 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

කමකර යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 05

II(අ) පනතයබ.ඒ.ප. බයලසරය00252758

 3778 

 යවනසක යනකමහත

ආයරයවද 

යදපයරතයමනතව-මහරගම

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතතයතශය - යකකළඹ 

03

II(ආ)පනතයඑසස.එම.ඒ.යජ. යසසරසතහ03852859

 3852 

 යවනසක යනකමහත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 10

II(අ) පනතයආර.ය. රයජපකෂ01026660

 3855 

 යවනසක යනකමහත

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයඑම.ප.ස. ඩයසස03106061

 3855 

 යවනසක යනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතයපන අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඑම.ඒ. වපල කමයර00689462

 3856 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය-නවරඑළය

කකෂකරම පරයයෂණ 

මධතසසථයනය - සතයඑළය

II(අ) පනතයඑසස.ඒ. රතජත02208063

 3857 

 යවනසක යනකමහත

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-තකණයමලය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - තකණයමලය

II(අ) පනතයඩබ.ඩබලව. උපල ඥයනසර00696964

 3858 

සසථයන මයර අවලතග යව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-තකණයමලය

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- තකණයමලය

II(අ) පනතයයක. යනතතකමයර01089565

 3858 

සසථයන මයර අවලතග යව

කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

I පනතයය.ඩබලව. චනදයසසන02155166

 3948 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-ඇලහහර

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

ඉපයලසගම

II(ආ)පනතයඑම.ඒ.ය.එසස. අතපතත00243267

 3952 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-ඉපයලසගම

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- අනරයධපර

II(ආ)පනතයඩබලව.එම. ගණරතන 

බණඩය

00294768

 3952 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-අනරයධපර

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

ඇලහහර

II(ආ)පනතයඑම.ඩ.ය. ජයතතග03630869

 3952 

සසථයන මයර අවලතග යව

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 02

II(ආ)පනතයඩ.ඒ.එම. හඳපයනයගකඩ03100670

 3954 

 යවනසක යනකමහත

පලයත පයලන හය පළයත සභය 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 02

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑම. අලගරසයම03333171

 3954 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-ගලගමව

වනජව සහකයර අධතකෂ (වයඹ)  

කයරයයලය - අනරයධපර

II(ආ)පනතයට.ඩබලව. යපසමදයස02746072

 3957 

 යවනසක යනකමහත

යගකඩනහගල යදපයරතයමනතව - 

පධයන ඉතජයනර කයරයයලය 

(මහනවර 11)-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(අ) පනතයබ.ප.එන. ගණරතන00743273

 3958 

 යවනසක යනකමහත

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-රතනපර

රබර සතවරධන පයයදශය 

කයරයයලය - රතනපර

II(ආ)පනතයය.ඒ. දයයනනද01633574

 3960 

 යවනසක යනකමහත

වරයය හය මහයමයරග 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයප.එල.ය. ලයනයග00699175

 3963 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ජයතක උදභද උදතයන 

යදපයරතයමනතව - 

යපරයයදණය-මහනවර

පශ පරයයෂණ කයරයයලය - 

ගනයනසරව

II(අ) පනතයඩබලව.ඒ. චයමන ගණරතන03705276

 3967 

 යවනසක යනකමහත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයආර. පයලත01083477

 3968 

නව යසසවය සසථයනය සමයජ යසසවය 

අමයතතයතශය - බතතරමලල යලස 

සතයශසධනය කරන ලහයබ.

වහරදමකන ප. රයජපකෂ 

යලස සඳහන කර තබ නම 

ආර. පයලත යලස 

සතයශසධනය කරන ලද.

නතපත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

රජයය මදණ යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 08

II(ආ)පනතයබ.ආර. බයලසරය03848478

 3968 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය එම.ඒ. 

යපසමරතන මහතය (008389) 

යලස සතයශසධනය කරන ලද.

ඉඩම යකකමසයරසස ජනරයල 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයඒ.ඒ. ගණරතන03701879

 3972 

සසථයන මයර අවලතග යව

වනජව සතරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

ඉඩම යකකමසයරසස ජනරයල 

යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(ආ)පනතයය.ඩ.එසස.යක. යපසමයනනද04778080

 3972 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-කරණණගල

යගකඩනහගල යදපයරතයමනතව - 

පධයන ඉතජයනර කයරයයලය - 

කරණණගල

II(අ) පනතයබ.එසස.එල. චනදනතලක01970881

 3973 

 යවනසක යනකමහත

වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

සමයජ යසසවය අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑම. ඒ. යපසමරතන00838982

 3990 

නව යසසවය සසථයනය නතපත 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 12 යලස 

සතයශසධනය කරන ලහයබ.

සමයජ යසසවය 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

වභයග යදපයරතයමනතව - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑසස.එම. සරවරධන01133483

 3990 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය ආර. 

පයලත මහතය(010834) යලස 

සතයශසධනය කරන ලද.

යමසටර රථ පවයහන 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 05

පරසර අමයතතයතශය - බතතරමලලI පනතයජ.ඩ. සනල01151384

 3991 

 යවනසක යනකමහත

පරසර අමයතතයතශය-බතතරමලල යමසටර රථ පවයහන 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 05

II(අ) පනතයඑල.ප.ස.ප.යක. සරවරධන03352185

 3991 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-හමබනයතකට

සහකයර සමකදධ යකකමසයරසස 

කයරයයලය - හමබනයතකට

II(අ) පනතයඩබලව. ජ. සරත03341386

 3994 

 යවනසක යනකමහත

වයරමයරග ඉතජයනර 

කයරයයලය-මයතයල

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(ආ)පනතයඑච.එම.වය.ජ.එසස. ජයලත 

කමයර

00930787

 4002 

 යවනසක යනකමහත

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

වයරමයරග ඉතජයනර කයරයයලය - 

මයතයල

II(ආ)පනතයඑම.යක. බණඩයර01138288

 4002 

 යවනසක යනකමහත වරතමයන යසසවය සසථයනය 

කලයප නයයසජත වන 

සතරකෂණ කයරයයලය - 

නවරඑළය යලස සතයශසධනය 

කරන ලද.

සතතව නෂසපයදන හය යසකඛත 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II(ආ)පනතයවය.එම.ජ.එච. කතසර05399289

 4002 

නව යසසවය සසථයනය කලයප නයයසජත 

වන සතරකෂණ කයරයයලය - 

නවරඑළය යලස සතයශසධනය කරන 

ලද.

 

සතසසකකතක කටයත 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයයක.එල.එසස. කමයරසර00469890

 4007 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වනජව සතරකෂණ 

 යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ යදපයරතයමනතව 

- බතතරමලල

II(ආ)පනතයඑම.අය.ඩ. .ගණයසසකර03584091

 4009 

 යවනසක යනකමහත

යගකඩනහගල යදපයරතයමනතව - 

පධයන ඉතජයනර 

කයරයයලය-ගයලල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - ගයලල

II(අ) පනතයප.එච.ය. සමරවකම00497492

 4011 

 යවනසක යනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-මහනවර

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- මහනවර

II(අ) පනතයයක.ඒ. ගණරතන01792393

 4013 

 යවනසක යනකමහත

ජනමයධත හය පවකතත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 05

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඩ.ඩ.එසස. නයනයකකයර02950394

 4113 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසසකකතක කටයත 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනයදසර 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඑන.ඒ.ප.එසස.යක. නශසශතක00710195

 4116 

 යවනසක යනකමහත

දසසතක කරමයනත ශයලය පරකෂක 

ඉතජයනර කයරයයලය-මහනවර

යගකඩනහගල යදපයරතයමනතව 

-පධයන ඉතජයනර 

කයරයයලය(මහනවර 1) - මහනවර

I පනතයඑච.එම.එසස.ඩබලව. 

බණඩයර

01673796

 4123 

 යවනසක යනකමහත

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-හයරසසපතතව

දසසතක යලකම කයරයයලය - 

මහනවර

II(අ) පනතයඑන. සබසතහ01061897

 4124 

සසථයන මයර අවලතග යව

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-මහනවර

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- හයරසසපතතව

II(ආ)පනතයඩබලව.එම. එන. බ. 

වරයසසකර

02069698

 4124 

සසථයන මයර අවලතග යව

ආණඩයව රස පරකෂක 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

යවරළ සතරකෂණ 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 10

II(ආ)පනතයජ.ව.ප. රතනවර00397399

 4126 

2013/05/02 දන දකවය කල දමන ලද.  
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යවරළ සතරකෂණ 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 10

ආණඩයව රස පරකෂක 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 07

II(අ) පනතයආර. යක.යක. කලයදරය007579100

 4126 

2013/05/02 දන දකවය කල දමන ලද.  

දසසතක යලකම කයරයයලය-ගයලල රහණ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය 

- අකමමන

II(අ) පනතයවය.ප. මහනද007774101

 4127 

 යවනසක යනකමහත

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-කරණණගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - කරණණගල

II(ආ)පනතයඩබලව.එම.එම. වරසතහ012205102

 4129 

සසථයන මයර අවලතග යව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-කරණණගල

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- කරණණගල

II(අ) පනතයඩ.ජ.ට. වයජරතන030998103

 4129 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-තහයගකඩ

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- මයතර

II(ආ)පනතයආර.ඩ. යහසවයපතරණ009281104

 4136 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-මයතර

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

තහයගකඩ

II(ආ)පනතයඑම.ඊ. කරතරතන029768105

 4136 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-කනදකහටය

දසසතක මනනයදසර කයරයයලය - 

බදලල

II(අ) පනතයජ.එම.අය. ගජනයයක003068106

 4137 

 යවනසක යනකමහත

ජයතක යභකතක සහලසම 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(අ) පනතයයක.එච.ඩ.ආර.ය. කමයර040023107

 4141 

 යවනසක යනකමහත

සතසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(අ) පනතයඊ.ප.එන. යසසමසර009319108

 4144 

සසථයන මයර අවලතග යව

නතපත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

සතසසකකතක හය කලය කටයත 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

II(අ) පනතයයක. අයබසනදර009328109

 4144 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-මතගම

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- කළතර

II(ආ)පනතයඑසස.ඒ. පදමලයල027241110

 4145 

 යවනසක යනකමහත

වයරමයරග කළමනයකරණ 

අතශය-යකකළඹ 07

යරජසසටයර ජනරයල 

යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයඑසස.බ.ඒ. සමරයකසන033380111

 4146 

 යවනසක යනකමහත

ජනමයධත හය පවකතත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 05

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඑන.ඒ.එසස. දපත030107112

 4148 

 යවනසක යනකමහත

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතතයතශය,-යකකළඹ 07

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(අ) පනතයඩ.එම. යසසනයරතන017484113

 4149 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යවරළ සතරකෂණ 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 10

මනසසබල හය රකරකෂය 

යදපයරතයමනතව - නයගයගකඩ

II(අ) පනතයඑසස.ඩ. සර යහසමනත006564114

 4150 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-වරකයයපකල

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- ගමපහ

II(ආ)පනතයඩබලව.ප. යසනරත 

වකමරතන

038485115

 4150 

 යවනසක යනකමහත

ආයරයවද 

යදපයරතයමනතව-මහරගම

ගයම සතවරධන අභතයස හය 

පරයයෂණ ආයතනය - යකකළඹ 

08

II(අ) පනතයඑච.ඒ. නමල ශයනත050223116

 4152 

 යවනසක යනකමහත

පයරලයමනත කටයත 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

මනසසබල හය රකරකෂය 

යදපයරතයමනතව - නයගයගකඩ

II(අ) පනතයඩබලව. යහසවයමයන031058117

 4155 

 යවනසක යනකමහත

කකෂකරම පරයයෂණ හය 

සතවරධන මධතසසථයනය - 

කහයගකලල-බණඩයරයවල

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- බණඩයරයවල

II(අ) පනතයඑම.බ. සමරවර008634118

 4161 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-රතනපර

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- කලවයන

II(ආ)පනතයබ.ඒ. රතජත037390119

 4165 

 යවනසක යනකමහත

කකෂකරම 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

නත යකටමපත සමපයදක 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 12

II(අ) පනතයඑම.ඩ. තලකරතන039080120

 4167 

 යවනසක යනකමහත

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-තසසසමහයරයම

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(දකණ)කයරයයලය - 

ලණගමයවයහර

II(අ) පනතයයක.එච.ඒ. සරයසසන010431121

 4168 

සසථයන මයර අවලතග යව

වනජව සහකයර අධතකෂ 

(දකණ)කයරයයලය-ලණගමයවයහ

ර

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය - තසසසමහයරයම

II(ආ)පනතයස. ජයයගකඩ036986122

 4168 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ආරථක සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

රජයය කරමයනත ශයලයව - 

යකකයලකනනයව

II(ආ)පනතයට. එච. ස. යක. වයජයසසකර002152123

 4169 

2013/04/01 දන දකවය කල දමන ලද.  

රජයය කරමයනත 

ශයලයව-යකකයලකනනයව

ඉඩම නරවල කරයම කයරයයලය - 

රදගම

II(ආ)පනතයඑසස.යක.යක. පයසර032709124

 4169 

2013/04/01 දන දකවය කල දමන ලද.  

ඉඩම නරවල කරයම 

කයරයයලය-රදගම

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 10

II(ආ)පනතයප.එච.එසස. ජයතලක038772125

 4169 

2013/04/01 දන දකවය කල දමන ලද.  

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

ඉඩම නරවල කරයම කයරයයලය - 

උඩනවර

II(අ) පනතයබ.ප.ඡ.ආර. කමයරතතග020845126

 4197 

සසථයන මයර අවලතග යව

ඉඩම නරවල කරයම 

කයරයයලය-උඩනවර

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(ආ)පනතයආර.එච.එම.ආර.එසස. 

රතනයයක

039026127

 4197 

සසථයන මයර අවලතග යව

Page 27 of 37



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-කණගලල

කයරමක වදහල - කණගලලII(ආ)පනතයආර.ජ. ජයතලක038063128

 4198 

 යවනසක යනකමහත

කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව - යපරයයදණය

II(අ) පනතයඩබලව.එච.එම. ජයවකම009207129

 4203 

සසථයන මයර අවලතග යව

අපනයන කකෂකරම 

යදපයරතයමනතව-යපරයයදණය

දසසතක මනනයදසර කයරයයලය - 

කණගලල

II(ආ)පනතයඉයසඩ.ඒ.එම. යයසර031779130

 4203 

සසථයන මයර අවලතග යව

දසසතක මනනයදසර 

කයරයයලය-කණගලල

කකෂකරම යදපයරතයමනතව - 

යපරයයදණය

II(අ) පනතයආර.එසස. රතජත039329131

 4203 

සසථයන මයර අවලතග යව

වයදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතතයතශය-යකකළඹ 

01

ඉදකරම, ඉතජයනර යසසවය, නවයස 

හය යපකද පහසකම අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑසස.ප.ය.එම. යසනරත029159132

 4204 

සසථයන මයර අවලතග යව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉදකරම, ඉතජයනර යසසවය, නවයස 

හය යපකද පහසකම 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

වයදශ රකයය පවරධන හය 

සබසයධන අමයතතයතශය - යකකළඹ 

01

II(ආ)පනතයජ.ප. යහසමචනද033405133

 4204 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-වරකහටය

පයයදශය  මනනයදසර කයරයයලය 

- වරකහටය

II(අ) පනතයඩ.ප.යක. යමතතයනනද037815134

 4206 

 යවනසක යනකමහත

කකෂකරම 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

දසසතක මනනයදසර  කයරයයලය - 

යකකළඹ 05

II(අ) පනතයඩබලව.එම.එන.යක. 

ජයමපත

028990135

 4210 

 යවනසක යනකමහත

ආරථක සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

සමයගම යරජසසටයර 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස.එම.එසස. ධනපයල002869136

 4216 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යගකවජන සතවරධන 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

සමයජ යසසවය යදපයරතයමනතව - 

නයගයගකඩ

I පනතයඊ.යක. ජයතතග026843137

 4217 

 යවනසක යනකමහත

ආරථක සතවරධන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 10

ශ ලතකය මනනයදසර 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 05

II(ආ)පනතයඑසස.එච.ප.එසස. ආනනද041075138

 4221 

 යවනසක යනකමහත

වයරමයරග ඉතජයනර 

කයරයයලය-යපකයළකනනරව

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- හඟරකයගකඩ

II(අ) පනතයජ.ඒ.යජ. යපයරරය010181139

 4222 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-හඟරකයගකඩ

වයරමයරග ඉතජයනර කයරයයලය - 

යපකයළකනනරව

II(ආ)පනතයට.එච.එම. පයතකර039929140

 4222 

සසථයන මයර අවලතග යව

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

පරසර අමයතතයතශය - බතතරමලලII(අ) පනතයඑච.ආර.ය. වරවරධන029283141

 4223 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඩ.ස. සනල045677142

 4223 

 යවනසක යනකමහත

වයදශ කටයත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

ජයතක උරමයන පළබද 

අමයතතයතශය - බතතරමලල

II(අ) පනතයඑන. යසසමතලක009497143

 4230 

 යවනසක යනකමහත

අධතයපන 

අමයතතයතශය-බතතරමලල

වයරමයරග යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයඩබලව.ජ.එන. යපසමසර027889144

 4233 

 යවනසක යනකමහත

වයරමයරග 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

පයයදශය යලකම කයරයයලය - 

යදහවල

II(අ) පනතයඒ.ඒ.ඩ. යසනරත033451145

 4234 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය ඊ.ඩ. 

චනදයසසන මහතය (026623) 

යලස සතයශසධනය කරන ලද.

දරගයනගර ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-අලතගම

වයරමයරග යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයයජ.ප.යක.එන. කමයර037372146

 4234 

නව යසසවය සසථයනය සමයජ යසසවය 

වකතතය පහණ ආයතනය - 

වතයතගම යලස සතයශසධනය කරන 

ලහයබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සයනණ ජයතක අධතයපන 

වදතයපඨය-යවයනයගකඩ

සමපකයර හය අභතනතර යවළඳ 

අමයතතයතශය, - යකකළඹ 02

I පනතයඒ.ඒ.එසස.ආර. අමරසතහ030085147

 4463 

සසථයන මයර අවලතග යව

සමපකයර හය අභතනතර යවළඳ 

අමයතතයතශය,-යකකළඹ 02

සයනණ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය 

- යවයනයගකඩ

II(ආ)පනතයඊ. ඒ. ස. ප. එදරසතහ036892148

 4463 

සසථයන මයර අවලතග යව

නතපත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

ජයතක යභකතක සහලසම 

යදපයරතයමනතව - බතතරමලල

II(අ) පනතයඑච.ඒ.එන. ආරයදයස030275149

 4465 

සසථයන මයර අවලතග යව

ජයතක යභකතක සහලසම 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඩබලව.ඩ. කරණයපයල036729150

 4465 

සසථයන මයර අවලතග යව

වහවල කරමයනත 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 02

යශසෂසඨයධකරණය - යකකළඹ 12II(අ) පනතයජ.ඒ. දයයරතන002844151

 4466 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසසතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

උතර මහද පළයත නයයසජත 

සරයවයර ජනරයල කයරයයලය - 

අනරයධපර

II(ආ)පනතයඑම. ජ.ඩබලව. 

මලවතතයග

041742152

 4468 

 යවනසක යනකමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-යමකනරයගල

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- යමකනරයගල

II(අ) පනතයයක.ප.ප. තලකරතන021216153

 4473 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය මනනයදසර 

කයරයයලය-යමකනරයගල

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

යමකනරයගල

II(ආ)පනතයයක.එම.ය.ආර යකසනයර030909154

 4473 

සසථයන මයර අවලතග යව

පයයදශය යලකම 

කයරයයලය-බතතල

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- බතතල

II(ආ)පනතයආර.එම. යපසමදයස034484155

 4474 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

සමයජ යසසවය යදපයරතයමනතව - 

නයගයගකඩ

II(අ) පනතයඑච.ඒ.බ. බහසල යපයරරය008782156

 4483 

නව යසසවය සසථයනය නතපත 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 12 යලස 

සතයශසධනය කරන ලහයබ.

සමයජ යසසවය 

යදපයරතයමනතව-නයගයගකඩ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයඑච.එම. ආරයදයස024521157

 4483 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය අය.ජ. 

සමරවර මහතය (045653) 

යලස සතයශකධනය කරන ලද.

කයයතමක වන දනය -

2013/01/08 යව.

කඩය සතවරධන 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයඩ.ඒ.එසස.ප. දසයනයයක003528158

 4484 

 යවනසක යනකමහත

පරසර අමයතතයතශය-බතතරමලල මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය - යකකළඹ 01

II(අ) පනතයබ.ඒ.එම. බයලසරය008499159

 4487 

 යවනසක යනකමහත

නතපත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

අධතයපන අමයතතයතශය - 

බතතරමලල

II(අ) පනතයඑන.එසස.ආර.එසස. 

නයනයයකකයර

016535160

 4492 

 යවනසක යනකමහත නව අනපයපතකයය එච.ඒ.බ. 

බහසල යපයරරය මහතය 

(008782) යලස සතයශසධනය 

කරන ලද.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

II(ආ)පනතයඅය.ජ. සමරවර045653161

 4492 

නව යසසවය සසථයනය සමයජ යසසවය 

යදපයරතයමනතව - නයගයගකඩ යලස 

සතයශසධනය කරන ලහයබ.

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

ආහයර යකකමසයරසස  

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 02

II(ආ)පනතයයක.ජ.ආර. වයජවරධන050000162

 4496 

 යවනසක යනකමහත

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතතයතශය-යකකළඹ 01

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය - 

යකකළඹ 10

II(අ) පනතයඑසස. අයබවකමසතහ010476163

 4498 

 යවනසක යනකමහත

කරද පරයයෂණ 

මධතසසථයනය-තහයගකඩ

කකෂකරම පරයයෂණ 

මධතසසථයනය - යතලජජවල

II(අ) පනතයඑච.ආර. දයයරතන022185164

 4534 

 යවනසක යනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යගකවජන සතවරධන 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 07

දසසතක මනනයදසර  කයරයයලය - 

යකකළඹ 05

I පනතයඩබලව.ඒ.එල. යහසමදයස024539165

 4668 

සසථයන මයර අවලතග යව

දසසතක මනනයදසර  

කයරයයලය-යකකළඹ 05

යගකවජන සතවරධන 

යදපයරතයමනතව - යකකළඹ 07

II(ආ)පනතයය.ආර.ප. වමලසරය039469166

 4668 

සසථයන මයර අවලතග යව

වභයග 

යදපයරතයමනතව-බතතරමලල

නතපත යදපයරතයමනතව - 

යකකළඹ 12

I පනතයයක.එම. පනයනද026438167

 4674 

සසථයන මයර අවලතග යව

නතපත 

යදපයරතයමනතව-යකකළඹ 12

රයජත ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතතයතශය - යකකළඹ 

03

II(ආ)පනතයඑසස.එසස.ආර.එන. පදප 

කමයර

029002168

 4674 

 යවනසක යනකමහත අනපයපතකයයක පසව ලබය 

දමට කටයත කරන ලහයබ.

දසසතක යලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

යදවහව වයරමයරග 

කළමනයකරණ අතශය - 

ගයලයවල

II(අ) පනතයස.ඒ. වකමසරය006815169

 4689 

සසථයන මයර අවලතග යව

Page 36 of 37



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

යදවහව වයරමයරග 

කළමනයකරණ අතශය-ගයලයවල

දසසතක යලකම කයරයයලය - 

කරණණගල

II(ආ)පනතයඑම.ආර.ප. රතජත039867170

 4689 

සසථයන මයර අවලතග යව

කලයප වයරමයරග අධතකෂ 

කයරයයලය-යපකයළකනනරව

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- හඟරකයගකඩ

II(අ) පනතයඩ.එම. ඒකනයයක010999171

 4698 

 යවනසක යනකමහත

පහලණට සතරකෂණ 

යසසවය-ගනයනසරව

පයයදශය මනනයදසර කයරයයලය 

- හයරසසපතතව

II(අ) පනතයඩබලව.එම.ය. වයජ සනදර008824172

 4864 

 යවනසක යනකමහත

පහලණට සතරකෂණ 

යසසවය-ගනයනසරව

පශ වමරශන මධතසසථයනය - 

කණඩසයයල

II(ආ)පනතයඑල.යක.එන. 

යකකඩතවකක

013356173

 4876 

සසථයන මයර අවලතග යව

පශ වමරශන 

මධතසසථයනය-කණඩසයයල

පහලණට සතරකෂණ යසසවය - 

ගනයනසරව

II(ආ)පනතයඊ.එම.ය.ඒ. ගණරතන040393174

 4876 

සසථයන මයර අවලතග යව
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