




කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

II පනතයසක ට ස ජයරතන0034141 නව සෂථයන මයරවම දසෂතක සලකම 

කයරයයලය මහනවර සලස සලකනන

අනපයපතකයය අපනයන 

කකෂකරම 

සදපයරතසමනතසව ඩ.එසෂ.ඒ. 

සමරවර සව. (023525)

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-උකසවල

II පනතයසජ සක ඒ සපසරරය0059512 නව සෂථයන මයරවම සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය මයතසල සලස සලකනන

අනපයපතකයය යටවතත 

පයසදශය  සලකම 

කයරයයලසය එන.ඩබ. 

චනදසසසන සව. (003983)

සපෂකරමයනත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

I  පනතයය සක එසෂ කමයර0082333 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

දසය අධකරණය-ගමපහII පනතයඒ.ප.ස. ජයලත0098154 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමයගම සරජසෂටයර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

II පනතයසක ප එම චනදන0106945 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ සකකරසළස

III පනතයඑච ය ට අය බ හපආරචච0114726 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ සකකරසළස

II පනතයසක ඩබලය ආර සපසමතලක0127557 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයරලසමනත කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඡ.ඡ වසජරතන බණඩය0133728 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-වලපසන

I  පනතයබ ජ වසජපයල0134159 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර කයරයයලය-සමපරවකI  පනතයඩබ එසෂ සරකහණ01361610 නව සෂථයන මයරවම මදල හය 

කමසමපයදන අමයතඛයතශය සකපළඹ 

01 සලස සලකනන

අනපයපතකයය සදශය 

ආදයයම සදපයරතසමනතසව 

ජ.ජ. පයදයස සව. (015968)

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

III පනතයඒ ඒ ප ආර අමරතතග01372211 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

II පනතයප ඒ ව එල පරසෂ01374112 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-වරකයසපපල

I  පනතයආර සක ප එසෂ තලකරතන01413313 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කරමයනත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

II පනතයඑච ප ජ ගණතලක01461514 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

I  පනතයආර ඒ ප එල රපසතහ01465615 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

තහපහල සසසවය 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

II පනතයඑන ඒ සජ රතනකමයර01469316 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සබකසප - සපකදදල

II පනතයට එල පෂෂපකමයර01509017 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මහරගම

II පනතයසජ ඵෂ සරජ01546318 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

වභයග 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

I  පනතයආර ඩ සක වමලසර01595719 නව සෂථයන මයරවම ආරථක 

සතවරධන අමයතඛයතශය සකපළඹ 10 

සලස සලකනන

අනපයපතකයය ආරථක 

සතවරධන අමයතඛයතශසය 

එන.එසෂ. සමර සව. (052758)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මසෂලම ආගමක හය සතසෂකකතක 

කටයත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

I  පනතයඑච ඩ එසෂ සගපඩවන01622920 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III පනතයඩබ උපයල01635921 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-කරණණගල

II පනතයබ ප එසෂ වමලරතන01675022 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-ගයලල

II පනතයඩ ඒ වසජතතග01676323 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

වදලබල හය බලශකත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

I  පනතයඩබ සක සපමදයස01692224 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-කරණණගල

I  පනතයඑසෂ.සක.බ.ආර ටකරබණඩය01722225 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

දසෂතක මනනසදකර 

කයරයයලය-මහනවර

II පනතයඑන.ජ.ස.ය. සමන කමයර01761826 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සතසෂකකතක හය කලය කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II පනතයඩ ප ස දසයනයයක01845727 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මයවතගම

I  පනතයසජ ඩ ශයනත සදශපය01847128 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

තහපහල සසසවය 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

II පනතය  ට.ජ. කසමයවත01869429 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පරසර අමයතඛයතශය-බතතරමලලII පනතයඑම ආර එන පෂෂපලතය01872130 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

II පනතයසක එල එසෂ සකපඩතවකක01899731 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

වරයය හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයආර.ඵම සගතදයස01933132 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-අනරයධපරII පනතයඑසෂ.ඒ.ඩ සතජව01940033 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය-සකපළඹ 05

III පනතයඑච ඩබලව ප එම කලසරය02136734 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නත සකටමපත සමපයදක 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 12

III පනතයඑම සක ඒ සක ඩ එසෂ 

ජයසසසකර

02150735 නව සෂථයන මයරවම මදල හය 

කමසමපයදන අමයතඛයතශය සකපළඹ 

01 සලස සලකනන

අනපයපතකයය මගමව සදශය 

ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලසය ඩබ.එම. 

වසජසතහ සව. (027922)

අභයයචනයධකරණය-සකපළඹ 12II පනතයප ව දයයරතන02172036 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සහකයර සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-සවනනපපව

II පනතයඑච එම එසෂ ධරමපය02181137 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මනසප

II පනතයසක.එසෂ.එම. අසබසකකන 

බණඩය

02385738 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පශ සමපත හය ගයමය පජය 

සතවරධන අමයතඛයතශය-සකපළඹ 

03

III පනතයඑසෂ.වය.එම.ඩ.බ. සකලසරය02430239 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II පනතයඊ ඩ නනදසර02565640 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-සකපළඹ 

01

III පනතයආර.ඩ. චනදසර02643041 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

I  පනතයප.එසෂ. සපසරරය02655642 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

මහයධකරණය-හමබනසතපටI  පනතයඑච.සජ.සක.ප. වසජරයම02657443 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-යටනවර

II පනතයසක ඒ ජ ස සජ කමයර02695744 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

I  පනතයඑම.වය.එම. නලෆර02715145 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සජඛෂෂඨ සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-කළතර

II පනතයඒ එසෂ අමරතතග02763746 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

නසයකජඛ සපපලසෂපත 

කයරයයලය-රතනපර

II පනතයඑම සවගරතන02803247 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ජයතක බදධමය සදපල 

කයරයයලය-සකපළඹ 10

III පනතයඅර එච එසෂ කමයර02812448 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-සකපළඹ 

01

II පනතයබ ප එසෂ කමයර02814649 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

III පනතයඩබ ඒ වරකසකපඩ02889650 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

තහපහල සසසවය 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

III පනතයඩ එම එසෂ බ දසයනයයක03040051 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඛනජ සතල කරමයනත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

III පනතයඑම එම ඉසසසඩ සවයරල 

හමර

03060652 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කරමයනත හය වයණජ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

III පනතයඑම සජ පයදරශන03074253 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයඑසෂ ඩ පයසර03215254 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක 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 /මසහසසෂතයත 

අධකරණය-සමපරටව

III පනතයආර ප සසනවරතන03240355 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මහරගම

II පනතයට ඒ ඩ සජව කමයර03278156 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

II පනතයඑච.ව.එන. සජවන03278557 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ආපදය කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

III පනතයඩබ.ප.එන. වසජසතහ03285558 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ගරබයව

II පනතයඑසෂ.ඩබ.ය. සසසනයරතන03304559 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

III පනතයසක ප ජයවර03317960 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

II පනතයඩබ.ඒ.ප. පෂෂපකමයර03325061 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

II පනතයඅය.ආර. වසජනයයක03529762 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

රජසය මදණ 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 08

II පනතයඩබ වසජසර03532063 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

III පනතයඩ ලතකය රනල සපසරරය03551064 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-ගමසපපළ

III පනතයප.එන. වසජසරය03588865 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සපෂ කරමයනත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 02

I  පනතයජ.ඒ.ඩ.එසෂ.සක. ඩයසෂ03656466 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

III පනතයප එසෂ සමන සපසරරය03667267 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-දඹලල

II පනතයඒ ජ සක එම ජ අසබරතන03678968 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සගපඩනහගල 

 සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

I  පනතයඑච.ජ.ඩබ. ජයසනතත03701969 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

III පනතයඑච එන සදශයන03720670 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-හමබනසතපට

III පනතයජ ඩබ ඩබ අය ද සලවය03721371 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-සකපළඹ 

01

III පනතයප ජ එසෂ ජයසසසකර03782072 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

II පනතයඑච එම ඩබ සහසරත03933973 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

II පනතයසක.ඩබ.ස. අසබවකම03937174 නව සෂථයන මයරවම සගපවජන 

සතවරධන දසෂතක කයරයයලය -ගමපහ 

ගමපහ සලස සලකනන

අනපයපතකයය ජනසලඛන 

හය සතඛඛයසලඛන 

සදපයරතසමනතසව ජ.එච. 

ජයතලක සව. (049528)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-තරපපසන

I  පනතයඑච.ඩබ.ආර. පදමකමයර03944975 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සමයජ සසසවය වකතතය පහණ 

ආයතනය-සදව

III පනතයඑච එච ප ප සහසරත03950076 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

II පනතයඑම.ජ.ජ. අසබසකකන03961477 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සමපකයර හය අභඛනතර සවළඳ 

අමයතඛයතශය,-සකපළඹ 02

II පනතයඊ වමලසසසන03981078 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 23)

-කරණණගල

II පනතයඩබ.එම.ස.ස. වසජසසසකර03997079 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 31)

-වතතල

III පනතයය සක ඩ එසෂ ජයසතහ04004880 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

III පනතයඩ ජ සජ එල ට බණඩයර04006181 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ජනමයධඛ හය පවකතත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 05

III පනතයඡ එම සඡ හරසෂචනද04020182 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

III පනතයඑච සක ට ඉසනකකය04079083 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඌව පළයතබද 

මහයධකරණය-බදලල

III පනතයඑන එම ආනනද04134284 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මසහසසෂතයත අධකරණය-සකපළඹ 

10

III පනතයඒ බ එම එසෂ එසෂ 

අසබසකකන

04135685 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

මහයධකරණය-හමබනසතපටIII පනතයප.එන. උදය කමයර04140386 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

උසසෂ අධඛයපන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

III පනතයඒ.ජ. කරණයතලක04141987 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය-සකපළඹ 05

III පනතයඑච එම එසෂ පයදරශන04144288 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

මහයධකරණය-හමබනසතපටIII පනතයඒ.එම.එසෂ. ආනනද04145389 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ලතකයපර

III පනතයප.එල.ප. වසජසරය04145790 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-අකරණ

III පනතයආර.ජ.ඩ. සමනත කමයර04147691 නව සෂථයන මයරවම කලයප වයරමයරග 

අධඛකෂ කයරයයලය මහනවර සලස 

සලකනන

අනපයපතකයය මහනවර 

කළයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලසය එසෂ.ආර. 

ලයනසග සව. (027078)

තයකෂණ හය පරසයෂණ 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

I  පනතයජ.ප සරවරධන04150692 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ආරථක සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

III පනතයසක ට සමපත04151193 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

රයජඛ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතඛයතශය-සකපළඹ 

03

I  පනතයඑම එල ඉලසලසපරම04216194 නව සෂථයන මයරවම ආගමන හය 

වගමන සදපයරතසමනතව සකපළඹ 

10 සලස සලකනන

අනපයපතකයය ආගමන හය 

වගමන සදපයරතසමනතසව 

එච.එම.ය. සහසරත සව. 

(051019)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසෂකකතක හය කලය කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

I  පනතයආර ඒ සහසමනත සපසරරය04303995 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

මසහසසෂතයත අධකරණය-මහනවරIII පනතයඑච.එම. ගණපයල04548196 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

නසයකජඛ සපපලසෂපත 

කයරයයලය-බදලල

I  පනතයඩ.එම.ප. දසයනයයක04973297 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-සකපළඹ 

01

III පනතයඑන සක ඒ ය ආර 

සකපඩතවකක ආරචච

05004298 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

මහයධකරණය-ගයලලIII පනතයඑම.ඩබ. මදනයයක05051699 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-අකරණ

III පනතයඩබ.ජ.සජ.ස. වහලගල050745100 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-තඹරගසෂයයය

III පනතයඑන සක ඒ ජ සක සසසරසතහ050760101 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මයවතගම

III පනතයඒච.බ.ඒ.ඒසෂ. වසජසතහ050817102 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මගමව

III පනතයඑච.ඒ. මයගට050843103 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සහකයර සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-සවනනපපව

I  පනතයසක.ඒ.එසෂ. ශයනත051325104 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

III පනතයය ඩබ  ඒ කමයර051522105 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

III පනතයඊ ඩබ ව ට ලකමයල051626106 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

රයජඛ සමපත හය වඛවසයය 

සතවරධන අමයතඛයතශය-සකපළඹ 

05

III පනතයඑච.ආර.ඒ. ලකෂෂමන052170107 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

නසයකජඛ සපපලසෂපත 

කයරයයලය-පණලයසගපඩ

III පනතයඑන එල ප ඩබ ලයනසග052175108 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය ගවන හමදයව-සකපළඹ 

01

III පනතයප.ඩ.ඩ සමන කමයර052207109 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය-සකපළඹ 05

III පනතයඑන.ජ චනදන පෂෂප කමයර052234110 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ශ ලතකය සපපලසෂ 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 01

III පනතයඑම.එච. පසයද052251111 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

කමකර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

III පනතයඑම.ජ.ඩ. සහසමකරත052262112 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-කහළණය

II පනතයසක.ඒ.ඩ සමනත ඉනදක 

කමයර

052344113 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

නහවත පදතච කරසම  

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

III පනතයඑන එච ඒ සජ ස ආර 

දසනයයක

052411114 ඉලලම ඉටකල සනපහහක
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කකරයකල සසසවක 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 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

III පනතයඑන. සනත සමර052758115 නව සෂථයන මයරවම වභයග 

සදපයරතසමනතව බතතරමලල සලස 

සලකනන

අනපයපතකයය වභයග 

සදපයරතසමනතසව 

ආර.ඩ.සක. වමලසර සව. 

(015957)

වශයම වහටප 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

III පනතයඩබ.ජ. සමන052890116 නව සෂථයන මයරවම වභයග 

සදපයරතසමනතව බතතරමලල සලස 

සලකනන

අනපයපතකයය වභයග 

සදපයරතසමනතසව එච.එම. 

සසකමසර සව. ( 019637)

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය-සකපළඹ 05

III පනතයට.එච.ප.අය. සලවය054127117 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-කරණණගල

III පනතයඑන.ප.ඒ. කමයර054503118 ඉලලම ඉටකල සනපහහක

සරයබද 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

කයලගණ වදඛය සදපයරතසමනතව 

- සකපළඹ 07

III පනතයඩබ එච සපසමලයල011594119

 3642 

 සවනසක සනපමහත

Page 24 of 70



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයභයරකයර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 07

කමකර සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 05

III පනතයඒ ප එසෂ ය සක අමරසතහ027478120

 3650 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සපපලගහසවල

සගපවජන සතවරධන දසෂතක 

කයරයයලය - කරණණගල

III පනතයආර ගණපයල002822121

 3654 

 සවනසක සනපමහත

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-කරණණගල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

සපපලගහසවල

I  පනතයසජ.ඒ. සදවහලල050751122

 3654 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ආණඩසව රස පරකෂක 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 07

II පනතයඑම ඩ ජ සපසරරය012066123

 3663 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක ධවර කයරයයලය-ගයලල ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - මයතර

II පනතයඑච එම චනදපයල037950124

 3676 

සෂථයන මයර අවලතග සව

Page 25 of 70



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මයතර

දසෂතක ධවර කයරයයලය - ගයලලII පනතයප ගයලලසග043680125

 3676 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-හකමන

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

පසෂසගපඩ

II පනතයආර සක ගරසතහ004926126

 3685 

 සවනසක සනපමහත

සමකටර රථ පවයහන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

මසහසසෂතයත අධකරණය - මගමවIII පනතයප ජ නමල012772127

 3687 

 සවනසක සනපමහත

සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය-මයතසල

දසෂතක අපනයන කකෂකරම 

කයරයයලය - මයතසල

II පනතයඑන.ප. හරසෂගම025058128

 3693 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සගපවජන සතවරධන දසෂතක 

කයරයයලය-බදලල

දසෂතක මනනසදකර කයරයයලය - 

බදලල

II පනතයඩ එම ඩබ ආර මහණ සක015585129

 3697 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

පරවයස හය ළමය රකෂක සසසවය 

සදපයරතසමනතව - නසගසගපඩ

II පනතයඑම ඩ ධරමසර009952130

 3781 

 සවනසක සනපමහත

වභයග 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය - 

කහළණය

II පනතයසක.එම. සපසමචනද041710131

 3792 

 සවනසක සනපමහත

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 21)

-මගමව

සහකයර සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය - තඹතසතගම

II පනතයට ප වසජසර016897132

 3807 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සහකයර සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-තඹතසතගම

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

I  පනතයඩ එම අනර දසයනයයක027568133

 3807 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-මගමව

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 21) 

- මගමව

I  පනතයඩබ එම වසජසතහ027922134

 3807 

නව සසසවය සෂථයනය නත සකටමපත 

සමපයදක සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 12 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

නව අනපයපතකයය නත 

සකටමපත සමපයදන 

සදපයරතසමනතසව 

එම.සක.ඒ.සක.ඩ.එසෂ. 

ජයසසසකර සව. (021507)

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-මගමව

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

මගමව

II පනතයආර.සක.ඒ.ඒ.සක. 

රතනයයක

046381135

 3808 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

පරවයස හය ළමය රකෂක සසසවය 

සදපයරතසමනතව - නසගසගපඩ

I  පනතයඑන නයනයයකකයර023840136

 3816 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - අනරයධපර

III පනතයප ප ජයලත037360137

 3821 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

අඹගමව

I  පනතයඩ  සක ජ බනධසසසන022795138

 3827 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-අඹගමව

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

පසෂබයසග සකකරසළස

III පනතයබ එසෂ සපසමසර029100139

 3827 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සපපලසෂ  මලසෂථයනය - සකපළඹ 01II පනතයආර ඒ ප ඉසරකෂණ052451140

 3830 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

පරසර අමයතඛයතශය - බතතරමලලI  පනතයසක ඊ එන ගණසතහ028593141

 3832 

 සවනසක සනපමහත

සමකටර රථ පවයහන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

සජඛෂෂඨ සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය - ගලකසෂස

II පනතයඵම ඩ ආරයරතන013094142

 3833 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මයතසල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

උකසවල

III පනතයආර ජ ජයසසසන037713143

 3841 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑම.ප.සක. ධරමසර005597144

 3844 

නව සසසවය සෂථයනය පදගලයන 

ලයයපදතච කරසම සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 05 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සමපනරයගල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

හඟරකසගපඩ

II පනතයසක ඩ දයයනනද019225145

 3844 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-හඟරකසගපඩ

පදගලයන ලයයපදතච කරසම 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 05

III පනතයඩබ.සක.සක. දලරකෂ019466146

 3844 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පදගලයන ලයයපදතච කරසම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

III පනතයඑම.ප. හරසෂචනද027148147

 3844 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය සදශය 

අදයයම සදපයරතසමනතසව 

එම.ප.සක. ධරමසර සව. 

(005597)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

සමපනරයගල

III පනතයඑම එම එසෂ සක 

අසබසසසකර

051855148

 3844 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය-කරණණගල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

වරඹසගදර

II පනතයඩබ එම එසෂ බණඩයර014865149

 3847 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-හමබනසතපට

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 34) 

- සකපටපල

I  පනතයඡ වසඡසතහ012662150

 3849 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කයරමක වදහල-ඇඹලපටය දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

හමබනසතපට

II පනතයඩබලව ඒ පදපය021322151

 3849 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 34)

-සකපටපල

කයරමක වදහල - ඇඹලපටයIII පනතයඑම.එසෂ.සක.එම.එම. 

සතහයර

053280152

 3849 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ගයමය නයයකයන පහණ කරසම 

ජයතඛනතර මධඛසෂථයනය- 

ඇඹලපටය-රතනපර

කමකර කයරයලය - ඇඹලපටයII පනතයඑච.බ. අසබසර013136153

 3851 

 සවනසක සනපමහත

කමකර කයරයලය-ඇඹලපටය මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයස වගආරචච023907154

 3851 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-කණගලල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

කණගලල

II පනතයය එල සඡ බ සලකමසග024985155

 3851 

නව සසසවය සෂථයනය ඉඩම හය දසෂතක 

සරජසෂටයර කයරයයලය - කණගලල 

සලස සතසශකධනය කරන ලහසබ.

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-කණගලල

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - කණගලල

I  පනතයඑච.ට. සසකමරතන026522156

 3851 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-කණගලල

ගයමය නයයකයන පහණ කරසම 

ජයතඛනතර මධඛසෂථයනය- 

ඇඹලපටය - රතනපර

III පනතයට.සක.එසෂ කරණයසසසන039510157

 3851 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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 අධඛකෂ 

කයරයයලය-පතතලම

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

පතතලම

II පනතයඩබ ස තසසසරය019734158

 3866 

 සවනසක සනපමහත

රයජඛ පරපයලන හය සෂවසදශ 

කටයත අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

වගණකයධපත සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඩ.ප.එසෂ. දසනයයක036707159

 3867 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-හලයවත

සපපලසෂ සෂථයනය - හලයවතII පනතයප ඩ එසෂ සපසරරය020412160

 3868 

 සවනසක සනපමහත නව  සසසවය සෂථයනය 

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය 

හලයවත සලස සතසශකධනය 

කරන ලහසබ.

සපපලසෂ සෂථයනය-හලයවත පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

හලයවත

II පනතයඑම බ බ එන පනයනද025899161

 3868 

වරතමයන සසසවය සෂථයනය 

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය හලයවත 

සලස සතසශකධනය කරන ලහසබ.

 

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය - සකපළඹ 05

II පනතයඩබ.ප.ට.ඒ. ජයසතහ005184162

 3869 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමකටර රථ පවයහන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

තඹරගසෂයයය

I  පනතයඑසෂ ඒ ප රතජන සපසරරය005430163

 3869 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සපපලසෂ  මලසෂථයනය - සකපළඹ 01II පනතයප. ඕපනයයක052656164

 3872 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය මනනසදකර 

කයරයයලය-මහනවර

දසෂතක මනනසදකර කයරයයලය - 

කණගලල

III පනතයඩබ ව චනදතලක බණඩය015210165

 3875 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය මහනවර 

දසෂතක ඉඩම පරහරණ 

පතපතත සහලසම 

කයරයයලසය ට.එච.ට.සක. ද 

සලවය සව. ( 051405)

දසෂතක මනනසදකර 

කයරයයලය-කණගලල

සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයප ඩ ස රණසතහ015716166

 3875 

 සවනසක සනපමහත

සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය-මහනවර

පයසදශය මනනසදකර කයරයයලය 

- මහනවර

II පනතයජ.සක.ඒ. දපයල050936167

 3875 

නව සසසවය සෂථයනය දසෂතක ඉඩම 

පරහරණ පතපතත සහලසම 

කයරයයලය - මහනවර සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

වසදශ කටයත අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 01

II පනතයඒ ය නයනයයකකයර005868168

 3876 

 සවනසක සනපමහත

සවල ගවන සසසවය 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 10

I  පනතයය.ඩ.එසෂ. රපසර023265169

 3876 

සෂථයන මයර අවලතග සව

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

සවල ගවන සසසවය අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 01

I  පනතයආර ජ ට චනදකයනත037351170

 3876 

නව සසසවය සෂථයනය සමපදයයක 

කරමයනත හය කඩය වඛවසයය 

සතවරධන අමයතඛයතශය - සකපළඹ 10 

සලස සතසශකධනය කරන ලහසබ.

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ශ ලතකය යධ හමදයව - සකපළඹ 01II පනතයඑසෂ.ස සපසරරය027773171

 3877 

 සවනසක සනපමහත

නසයකජඛ සපපලසෂපත 

කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

රතනපර

II පනතයසජ ට සනල023460172

 3879 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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-රතනපර

රබර සතවරධන පයසදශය 

කයරයයලය - රතනපර

II පනතයසජ අර සනල026875173

 3879 

 සවනසක සනපමහත

රබර සතවරධන පයසදශය 

කයරයයලය-රතනපර

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

කරවට

I  පනතයසක. වසජවරධන049716174

 3879 

 සවනසක සනපමහත

දසය අධකරණය-අවසෂසයසවලල පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

හතවහලල

III පනතයබ එල ඒ සක එසෂ ලයනසග010003175

 3884 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-හතවහලල

දසය අධකරණය - අවසෂසයසවලලI  පනතයඑම ආර ඒ කසර015311176

 3884 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

සමපකයර සතවරධන 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 02

I  පනතය ට එච එන සපඩන006477177

 3885 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පදගලයන ලයයපදතච කරසම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

සමපකයර සතවරධන 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 02

I  පනතයඑසෂ සරවරධන005520178

 3886 

 සවනසක සනපමහත

දසය අධකරණය-අතතනගලල පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයඑම.ඩබ. මතගලකය040748179

 3888 

 සවනසක සනපමහත

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

රයජඛ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතඛයතශය - සකපළඹ 

03

I  පනතයඩබ.එන. සලවය037386180

 3890 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-නවරඑළය

දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

නවරඑළය

I  පනතයආර එම පයදයස039610181

 3890 

 සවනසක සනපමහත

සශසෂෂඨයධකරණය-සකපළඹ 12 මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයඅය ට තලක කමයර013865182

 3892 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සශසෂෂඨයධකරණය - සකපළඹ 12I  පනතයඩබලව එම ස ආර 

වසජරතන

019178183

 3892 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-රඹණව

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

III පනතයආර සක ඵල සපසමචනද016701184

 3893 

 සවනසක සනපමහත

මහයභයරකයර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 07

සපපලසෂ  මලසෂථයනය - සකපළඹ 01I  පනතයට.ජ. ධනපයල036540185

 3895 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

තයකෂණ හය පරසයෂණ 

අමයතඛයතශය - සකපළඹ 03

II පනතයසජ.ඒ.ඩ. පතමසර012411186

 3896 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය - සකපළඹ 01

II පනතයසජ ඒ ඒ ස ජයසරය010148187

 3900 

 සවනසක සනපමහත

සවල ගවන සසසවය 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - සකපළඹ 10

II පනතයඩබ ප ප සක වසජසතහ013429188

 3901 

නව අනපයපතකයය සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතසව ඩබ.ජ.එසෂ.සක. 

ලතකයතලක සව. (051637)

 

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

සවල ගවන සසසවය අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 01

I  පනතයඑච ජ ප නයනයයකකයර032047189

 3901 

නව සසසවය සෂථයනය සමයගම 

සරජසෂටයර සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 10 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

පයසදශය සලකම කයරයයලය - ශ 

ජයවරධනපර

II පනතයජ.එල.සක. සපසරරය042588190

 3903 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

වගණකයධපත සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල

II පනතයඒ.ඩ. කරතපයල003279191

 3905 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව - බතතරමලල

II පනතයසක ඒ ඩ එන ඩ සපසරරය017117192

 3907 

නව සසසවය සෂථයනය කරමයනත හය 

වයණජ කටයත අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 03 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයබ සරසසසන038938193

 3907 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය සදශය 

අදයයම සදපයරතසමනතසව 

ජ.සක. ඇලඩන සව. (042750)

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සපපලසෂ කසෂසත බලකය 

මලසෂථයනය - සකපළඹ 05

II පනතයඑසෂ.ඵෂ.ප.එසෂ සපසරරය012343194

 3909 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

සකපළඹ 12

II පනතයසජ.ඒ.එසෂ. ජයසකපඩ048424195

 3915 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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 සලඛනයරකෂක 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 07

වනජව සතරකෂණ 

 සදපයරතසමනතව - බතතරමලල

II පනතයඩබ ඒ අනල012514196

 3926 

සෂථයන මයර අවලතග සව

වනජව සතරකෂණ 

 සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

ජයතක සලඛනයරකෂක 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 07

III පනතයඩ.සක.ඩ. ජයරතන049633197

 3926 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

යධ හමදය සසසවය බලකය පයසල - 

අනරයධපර

I  පනතයසක එම ධරමදයස022308198

 3933 

 සවනසක සනපමහත

දසය වන නළධයර 

කයරයයලය-කණගලල

කයරමක වදහල - කණගලලI  පනතයසජ ප ට ජයලත004887199

 3935 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කයරමක වදහල-කණගලල දසය වන නළධයර කයරයයලය - 

කණගලල

II පනතයසජ ඒ ප ඩබ සභසතහ025644200

 3935 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සදපළව - ගමසපපල

අපනයන කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව - සපරයසදණය

II පනතයඒ එච එම එසෂ බණඩයර005090201

 3937 

සෂථයන මයර අවලතග සව

අපනයන කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

සදපළව - ගමසපපල

II පනතයඩබ ජ ට පයශයනත026529202

 3937 

සෂථයන මයර අවලතග සව

අපනයන කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

මහනවර

II පනතයඩ.එසෂ.ඒ සමරවර023525203

 3939 

නව සසසවය සෂථයනය සතතව නෂෂපයදන 

හය සසසඛඛ සදපයරතසමනතව - 

සපරයසදණය සලස සතසශකධනය 

කරන ලහසබ.

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-මහනවර

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - මහනවර

II පනතයස ඡ පතචසහසවය027262204

 3939 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය සතව 

නෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතසව  සක.ට.ස. 

ජයරතන සව. (003414)

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව - සපරයසදණය

I  පනතයප ජ ඩබ බණඩයර034963205

 3939 
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

කයරමක වදහල-අමපයර පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

උහන

II පනතයඩ එම ජ වරසර028088206

 3941 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-උහන

කයරමක වදහල - අමපයරI  පනතයබ.එම. තලකරතන037104207

 3941 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-යටවතත

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

උකසවල

III පනතයඑන ඩබ චනදරතන003983208

 4018 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-උකසවල

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය - 

මයතසල

I  පනතයඑච ජ ගණසතහ009004209

 4018 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය-මයතසල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

යටවතත

II පනතයසක ජ මතසසසන040798210

 4018 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය උකසවල 

පයසදශය සලකම 

කයරයයලසය සජ.සක.ඒ. 

සපසරරය සව. (005951)

Page 43 of 70



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ශ ලතකය සපපලසෂ 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 01

II පනතයඩබ ප ය සක සවඩකකයර026665211

 4019 

නව සසසවය සෂථයනය සතසෂකකතක හය 

කලය කටයත අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල සලස සතසශකධනය 

කරන ලහසබ.

ශ ලතකය සපපලසෂ 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයජ ඒ එම ජයවරධන041168212

 4019 

නව අනපයපතකයය සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතසව සක.ඒ. සරතචනද 

සව. (048144)

 

දසෂතක සලකම කයරයයලය-අමපයර කයරමක වදහල - අමපයරII පනතයඑච.ඒ.ඩබ. පනයනද041578213

 4021 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කයරමක වදහල-අමපයර දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

අමපයර

II පනතයසක ඕ නමල043267214

 4021 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය - 

සකපළඹ 01

I  පනතයසක එන රණතතග019781215

 4022 
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-උහන

කයරමක වදහල - අමපයරII පනතයඩ එන ඩ තරමයනන013397216

 4023 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කයරමක වදහල-අමපයර පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

උහන

II පනතයඑම ජ ගණරතන044478217

 4023 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

දසෂතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

සහලසම කයරයයලය - මහනවර

II පනතයඩ ජ සරසසසන023504218

 4028 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දසෂතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

සහලසම කයරයයලය-මහනවර

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව - සපරයසදණය

I  පනතයට එච ට සක ද සලවය051405219

 4028 

නව සසසවය සෂථයනය පයසදශය 

මනනසදකර කයරයයලය - මහනවර 

සලස සතසශකධනය කරන ලහසබ.

නව අනපයපතකයය මහනවර 

සමකටර රථ පවයහන 

පයසදශය කයරයයලසය 

ජ.සක.ඒ. දපයල සව. (050936)

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

රජසය මදණ සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 08

III පනතයසක. චනදසසසකරම046606220

 4030 
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සදපළව - ගමසපපල

කකෂකරම සදපයරතසමනතව - 

සපරයසදණය

II පනතයඑම එල සක වරසසසකර008236221

 4053 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

සදපළව - ගමසපපල

I  පනතයසක එච ජ රතනසර031407222

 4053 

සෂථයන මයර අවලතග සව

අධකරණ අමයතඛයතශය-සකපළඹ 

12

රයජඛ ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතඛයතශය - සකපළඹ 

03

III පනතයඩබ.ඒ.ඊ. දසයනයයක053518223

 4054 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-නවරඑළය

වයරමයරග ඉතජසනර කයරයයලය - 

නවරඑළය

II පනතයඑසෂ ඒ කරණයසසසකර012012224

 4058 

නව සසසවය සෂථයනය ඉඩම හය දසෂතක 

සරජසෂටයර කයරයයලය - නවරඑළය 

සලස සතසශකධනය කරන ලහසබ.

නව අනපයපතකයය 

නවරඑළය ඉඩම හය දසෂතක 

සරජසෂටයර කයරයයලසය 

සක.එම. ධරමසසසන මයය සව. 

(018367)

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-නවරඑළය

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

නවරඑළය

II පනතයසක එම ධරමසසසන018367225

 4058 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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 ඉතජසනර 

කයරයයලය-නවරඑළය

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - නවරඑළය

II පනතයසක.එච.ඒ. පයනනදන041651226

 4058 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කකෂකරම 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

මධඛම පළයත නසයකජඛ සරසවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගනසනකරව

II පනතයඑල.ජ. ජයවර049019227

 4071 

 සවනසක සනපමහත

මහනවර උතර දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය - සපපලසගපලල

II පනතයඩ ස ආර වරසරය023941228

 4077 

සෂථයන මයර අවලතග සව

මහවහල ජයතක අධඛයපන 

වදඛයපඨය-සපපලසගපලල

මහනවර උතර දසෂතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

II පනතයඒ එම සහසරතබණඩය039340229

 4077 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දසෂතක මනනසදකර 

කයරයයලය-අනරයධපර

මහනවර දකණ දසෂතක කමකර 

කයරයයලය - මහනවර

I  පනතයඑන සක ජ අජත කමයර016543230

 4080 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහනවර දකණ දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-මහනවර

දසෂතක මනනසදකර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II පනතයස.බ.ස. රතනයයක032806231

 4080 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ශ ලතකය ගවන හමදයව-යයපනය සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය - යයපනය

II පනතයඩ.ඩ. සසසනයරතන002428232

 4083 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සමකටර රථ පවයහන පයසදශය 

කයරයයලය-යයපනය

ශ ලතකය ගවන හමදයව - යයපනයIII පනතයඑම. සදසවනදන049792233

 4083 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මගමව

ශ ලතකය ගවන හමදයව - 

කටනයයක

II පනතයබ ඒ එල ඩ ශලයනත024278234

 4092 

 සවනසක සනපමහත

සතසෂකකතක හය කලය කටයත 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයඑච සක සක බ සරකහත006238235

 4093 

නව අනපයපතකයය සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතසව ඩබ.ප.ය.සක. 

සවඩකකයර සව. (026665)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සතසෂකකතක හය කලය කටයත 

අමයතඛයතශය - බතතරමලල

I  පනතයසක.ඒ. සරතචනද048144236

 4093 

නව සසසවය සෂථයනය ශ ලතකය සපපලසෂ 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 01 සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ආනමඩව

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

පතතලම

III පනතයඒ.එච.එම.ඩබ. පයදරශන053054237

 4095 

 සවනසක සනපමහත

කරමයනත සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

තයකෂණ හය පරසයෂණ 

අමයතඛයතශය - සකපළඹ 03

II පනතයඩබ ආර ස පනයනද005510238

 4096 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය සදශය 

ආදයයම සදපයරතසමනතසව 

සක.ඒ.ඩ.එන.ඩ. සපසරරය සව. 

(017117)

තයකෂණ හය පරසයෂණ 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයඒ ප වලබට006632239

 4096 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-ගමපහ

කරමයනත සතවරධන අමයතඛයතශය 

- සකපළඹ 03

II පනතයජ සක ඇලඩන042750240

 4096 

නව සසසවය සෂථයනය සතසෂකකතක 

කටයත සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල සලස සතසශකධනය 

කරන ලහසබ.
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

සදහවල

II පනතයඵම ප ඵසෂ පනයනද015088241

 4101 

 සවනසක සනපමහත

ශ ලතකය සරග 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 01

කරමයනත සතවරධන අමයතඛයතශය 

- සකපළඹ 03

II පනතයආර.ඒ.සක.ඒ.සක. රණසතහ040932242

 4102 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-ගයලල

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය - සකපළඹ 01

I  පනතයඑසෂ සඡ නලනත027283243

 4106 

 සවනසක සනපමහත

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

අභයයචනයධකරණය - සකපළඹ 12II පනතයඩබ.ඒ.එච. කසමසර018689244

 4248 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

අඩව වන නළධයර කයරයයලය - 

අනරයධපර

II පනතයබ.ඵසෂ.ඵම.සජ කමයර014505245

 4250 

සෂථයන මයර අවලතග සව

අඩව වන නළධයර 

කයරයයලය-අනරයධපර

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

I  පනතයඡ ආර චලරතන027957246

 4250 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ශ ලතකය ගවන හමදයව-අනරයධපර පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

නවරගමපලයත -නහසගනහර

III පනතයඑච ඒ ප වමලයනනද015578247

 4255 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-නවරගමපලයත 

-නහසගනහර

ශ ලතකය ගවන හමදයව - 

අනරයධපර

I  පනතයඩබ ඒ ගරසගකරසෂ043183248

 4255 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

රජසය මදණ සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 08

II පනතයස ගසනවතත010224249

 4256 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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 අධඛකෂ 

කයරයයලය-සපපසළපනනරව

කකතම සතචන මධඛසෂථයනය - 

සපපසළපනනරව

II පනතයඩ එන පරණවතයන016783250

 4260 

 සවනසක සනපමහත

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

ශ ලතකය ගවන හමදයව - සකපළඹ 

01

II පනතයඒ.ඩබ.ඒ.ය.සජ. අලහසකකන042776251

 4261 

 සවනසක සනපමහත

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 42)

-කණගලල

දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

කණගලල

II පනතයඩබලය පයදයස018816252

 4263 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-කණගලල

කමකර වනශෂ චය සභයව(අතක 42) 

- කණගලල

II පනතයසක.ඒ. කරණයසතහ026700253

 4263 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-කළතර

සපපලසෂ වසශසෂ කයරය බලකය 

පහණ පයසහල -කටකරනද - 

කළතර

III පනතයඑම.එසෂ.එසෂ.ප.එම.එල.ප. 

කසර

040679254

 4267 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

සමයජ සසසවය සදපයරතසමනතව - 

නසගසගපඩ

II පනතයඑසෂ ඒ ආර ඩ සක ඒ ඩබ ප 

සදණපටය

021708255

 4275 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ඉඩම සකපමසයරසෂ ජනරයල 

සදපයරතසමනතව - බතතරමලල

II පනතයඑච වසජසර016797256

 4282 

 සවනසක සනපමහත

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

මනසෂබල හය රකරකෂය 

සදපයරතසමනතව - නසගසගපඩ

II පනතයඑම එම අතල බණඩයර013882257

 4284 

 සවනසක සනපමහත

මහණම හය සතයමකරණ 

ආයතනය-දයතලයව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - බණඩයරසවල

III පනතයප.ඩ. උදයනගන025916258

 4290 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක 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 අධඛකෂ 

කයරයයලය-බණඩයරසවල

මහණම හය සතයමකරණ 

ආයතනය - දයතලයව

II පනතයට එම නමල041147259

 4290 

සෂථයන මයර අවලතග සව

මසහසසෂතයත 

අධකරණය-මහයතගනය

දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

බදලල

III පනතයඩ.එම.එන. සමපත052880260

 4293 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ඇහහලයසගපඩ

සමයජ සසසවය මනද මයනසක 

ආයතනය - සහකමයගම

I  පනතයආර ස රණවර007888261

 4299 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සමයජ සසසවය මනද මයනසක 

ආයතනය-සහකමයගම

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

ඇහහලයසගපඩ

II පනතයසක ප එන නසරකෂන048410262

 4299 

සෂථයන මයර අවලතග සව

වභයග 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

සපපලසෂ වසශසෂ කයරය බලකය 

පහණ පයසල - කහළණය

II පනතයආර ප සක ජයලත015432263

 4300 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක 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 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

දසය /මසහසසෂතයත අධකරණය - 

සමපරටව

I  පනතයඒ.සක. දයයනනද023852264

 4303 

 සවනසක සනපමහත

මසහසසෂතයත අධකරණය-ගයලල නපණ නයවක හමදය කඳවර - 

ගයලල

I  පනතයසක අනරලයල011780265

 4304 

 සවනසක සනපමහත

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

ශ ලතකය ගවන හමදයව - 

කටනයයක

III පනතයඵෂ.ඵම.ආර නශයනත016504266

 4307 

 සවනසක සනපමහත

දසය අධකරණය-සපපසළපනනරව දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

සපපසළපනනරව

II පනතයආර එම ගණරතන011481267

 4318 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසෂතක කමකර 

කයරයයලය-සපපසළපනනරව

දසය අධකරණය - සපපසළපනනරවII පනතයය ජ ඒ සමන කමයර037767268

 4318 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පතතලම දසය හය මසහසසෂතයත 

අධකරණය-පතතලම

වසදශ කටයත අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 01

III පනතයඑසෂ.එම. රයෆ040625269

 4321 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මහව

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - කරණණගල

II පනතයසජ ඒ එන එසෂ ජයසකපඩ009928270

 4323 

 සවනසක සනපමහත

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-කරණණගල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

මහව

III පනතයසජ ඒ එල ජයසකපඩ041170271

 4323 

 සවනසක සනපමහත

ධවර හය ජලජ සමපත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

ශ ලතකය නයවක හමදය කඳවර - 

වහලසර - රයගම

III පනතයස එච එම අනසතකන044180272

 4325 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය-සකපළඹ 01

වසදශ කටයත අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 01

II පනතයජ එන ධරමසර041548273

 4330 

 සවනසක සනපමහත

වසදශ කටයත 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 01

ශ ලතකය නයවක හමදය 

මලසෂථයනය - සකපළඹ 01

I  පනතයසක.ඒ.එසෂ. සපසමචනද041642274

 4330 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-පතතලම

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

මනදලම

I  පනතයප.ජ. සසසනයනයයක025950275

 4332 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මනදලම

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

පතතලම

III පනතයඒම ඒ ස පනයනද043972276

 4332 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සහකමයගම

සපපලසෂ වවදඛ සසසවය 

සකපටඨයශය - සකපළඹ 05

II පනතයප.ජ.බ. සපසරරය026876277

 4334 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-සකපසබයගසන

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

පඩවසෂනවර

II පනතයට ප එල ආර ගණසසසන008935278

 4336 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක මනනසදකර 

කයරයයලය-මයතසල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

අකරණ

I  පනතයඒ.ඒ.එන. සපසරරය016878279

 4337 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-අකරණ

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය - මහනවර

II පනතයඑසෂ.එච.ඒ. කයදර026629280

 4337 

සෂථයන මයර අවලතග සව

කලයප වයරමයරග අධඛකෂ 

කයරයයලය-මහනවර

සබසදධ කටයත කයරයයලය - 

මහනවර

III පනතයඑසෂ.ආර. ලයනසග027078281

 4337 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය අකරණ 

පයසදශය සලකම 

කයරයයලසය ආර.ජ.ඩ.එසෂ. 

කමයර සව. (041476)

සබසදධ කටයත 

කයරයයලය-මහනවර

දසෂතක මනනසදකර කයරයයලය - 

මයතසල

II පනතයඊ එම සරනයම036820282

 4337 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

නහවත පදතච කරසම  

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 03

මසෂලම ආගමක හය සතසෂකකතක 

කටයත සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 10

III පනතයඑම ට එම ෆයහම029899283

 4338 

 සවනසක සනපමහත

මසෂලම ආගමක හය සතසෂකකතක 

කටයත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

නහවත පදතච කරසම  අමයතඛයතශය 

- සකපළඹ 03

I  පනතයඑම ආර එම ඉෂයම029943284

 4338 

 සවනසක සනපමහත

ඉඩම හය   දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-තකණයමලය

ශ ලතකය ගවන හමදයව - 

අනරයධපර

III පනතයප ආර සක සහසරත036754285

 4350 

 සවනසක සනපමහත

වභයග 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

නතපත සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 12

III පනතයඑච එම සසකමසර019637286

 4353 

නව සසසවය සෂථයනය වශයම වහටප 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 10 සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.

නව අනපයපතකයය වශයම 

වහටප සදපයරතසමනතසව 

ඩබ.ජ. සමන සව. (052890)

නතපත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 12

වභයග සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච එසෂ ද සලවය037373287

 4353 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ලතකයපර

පරසර අමයතඛයතශය - බතතරමලලIII පනතයඑම එල ඒ මධශතක040841288

 4362 

 සවනසක සනපමහත

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය-මගමව

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - ගමපහ

III පනතයසක ඒ එසෂ එසෂ කරපප048905289

 4364 

 සවනසක සනපමහත

වරයය හය මහයමයරග 

අමයතඛයතශය-බතතරමලල

ආරථක සතවරධන අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 10

II පනතයප ජ ධරමවත013567290

 4372 

 සවනසක සනපමහත

ආරථක සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

වරයය හය මහයමයරග අමයතඛයතශය 

- බතතරමලල

III පනතයඑල සක ට චනදන037921291

 4372 

 සවනසක සනපමහත

දසය අධකරණය සකපළඹ-සකපළඹ 

12

වභයග සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ ඩ එන රතනසර048816292

 4379 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සබසදධ කටයත 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 07

වභයග සදපයරතසමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයබ ජ ඩ අය පදප037516293

 4382 

 සවනසක සනපමහත

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව-සපරයසදණය

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

ඟඟ ඉහළ සකකරසළස

II පනතයසජ ව ආර සසසනයරතන019654294

 4384 

සෂථයන මයර අවලතග සව

පයසදශය සලකම කයරයයලය-ඟඟ 

ඉහළ සකකරසළස

සතතව නෂෂපයදන හය සසසඛඛ 

සදපයරතසමනතව - සපරයසදණය

III පනතයජ.ජ.එසෂ. මහණසක038247295

 4384 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ආරථක සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

පවයහන අමයතඛයතශය - සකපළඹ 

10

III පනතයඒ.ඒ.ස. අතසකකරළ051789296

 4388 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-පතතලම

පතතලම දසය හය මසහසසෂතයත 

අධකරණය - පතතලම

II පනතයඑසෂ.සජ සදවසගයයම021775297

 4392 

 සවනසක සනපමහත

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

නතපත සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 12

I  පනතයසක එම ඩ සමරසකකන028164298

 4392 

 සවනසක සනපමහත

පතතලම දසය හය මසහසසෂතයත 

අධකරණය-පතතලම

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන 

අමයතඛයතශය - සකපළඹ 10

I  පනතයඒ.සක.එම. රසෂව031289299

 4392 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසෂතක සරජසෂටයර 

කයරයයලය - බලපටය

I  පනතයඑම එල සනල012639300

 4401 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-මයතර

දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

පයනදර

II පනතයඑන ප ගයලලසග043454301

 4402 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-මයතර

දසය අධකරණය - පයනදරIII පනතයව ජ එන ට සකකකල050095302

 4404 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දසය අධකරණය-පයනදර මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

III පනතයඡ ඩ පටදවසග051887303

 4404 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සරයබද අධකයර 

කයරයයලය-රතනපර

දසෂතක කමකර කයරයයලය - 

රතනපර

II පනතයආර ඒ අමරසසසන017247304

 4406 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

දකණ පළයත නසයකජඛ සරසවයර 

ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

I  පනතයඑම එම එම වකල005960305

 4409 

සෂථයන මයර අවලතග සව

දකණ පළයත නසයකජඛ සරසවයර 

ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

ගයලල කඩවත සතර

II පනතයජ ගයමණ028407306

 4409 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වශයම වහටප 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

සමකටර රථ පවයහන 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 05

II පනතයඑල ඩ චමනද කමයර037359307

 4411 

සෂථයන මයරව 2013.04.01 දන සට 

කයයතමක සව.

 

සමකටර රථ පවයහන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 05

සපපලසෂ  මලසෂථයනය - සකපළඹ 01I  පනතයසක.ඕ.සජ. සපසරරය043833308

 4411 

සෂථයන මයරව 2013.04.01 දන සට 

කයයතමක සව.

 

සපපලසෂ  මලසෂථයනය-සකපළඹ 01 වශයම වහටප සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 10

I  පනතයඑසෂ.ඒ.ව. පතරණ049482309

 4411 

සෂථයන මයරව 2013.04.01 දන සට 

කයයතමක සව.

 

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-දඹලල

පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

වලගමව

I  පනතයප. සමරතතග048474310

 4514 

 සවනසක සනපමහත

රයජඛ පරපයලන හය සෂවසදශ 

කටයත අමයතඛයතශය-සකපළඹ 07

සගපවජන සතවරධන දසෂතක 

කයරයයලය -ගමපහ - ගමපහ

I  පනතයසක ඒ සසකමරතන024660311

 4592 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සගපවජන සතවරධන දසෂතක 

කයරයයලය -ගමපහ-ගමපහ

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයඑසෂ සක එන පෂෂපකමයර039761312

 4592 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය ඉඩම 

පරහරණ පතපතත සහලසම 

සදපයරතසමනතසව 

සක.ඩබ.ස. අසබවකම සව. 

(039371)

ජනසලඛන හය සතඛඛයසලඛන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 03

රයජඛ පරපයලන හය සෂවසදශ 

කටයත අමයතඛයතශය - සකපළඹ 07

III පනතයජ.එච. ජයතලක049528313

 4592 

නව සසසවය සෂථයනය ඉඩම පරහරණ 

පතපතත සහලසම සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 05 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-කරණණගල

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

ගමපහ

I  පනතයආර එම එම එසෂ 

සලපකබණඩය

006487314

 4598 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-බදලල

ඉඩම නරවල කරසම කයරයයලය - 

රදමයලයදද

I  පනතයආර.ඵම අසබසකපන016597315

 4605 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-කරණණගල

සපපලසෂ අධකයර කයරයයලය - 

කලයයපටය නහසගනහර

II පනතයඩබ ඒ සසර ජයශයනත 

සරවරධන

012913316

 4608 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

මහයධකරණය-හලයවත මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

III පනතයආර.ප.ඩ.එසෂ. කරණයරතන042574317

 4608 

වරතමයන සසසවය සෂථයනය 

දසය/මසහසසෂතයත අධකරණය හලයවත 

සලස සතසශකධනය සකසර.

 

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-බතගරය

මහයධකරණය - හලයවතIII පනතයඩබ ඒ සක සමනපය052485318

 4608 

සෂථයන මයරකරන ලද  සසසවය සෂථයනය 

දසය/මසහසසෂතයත අධකරණය හලයවත 

සලස සතසශකධනය සකසර.

 

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

ශ ලතකය ගවන හමදයව - සකපළඹ 

01

II පනතයඑච.එන. ද සලවය053519319

 4610 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

සපපලසෂ සෂථයනය - ගයලලIII පනතයවය.ජ.ආර. සදශපය053499320

 4611 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සගපවජන සතවරධන දසෂතක 

කයරයයලය - සකපළඹ 10

I  පනතයඩ ඒ එසෂ සපසරරය028028321

 4700 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

අධඛයපන අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඒ එම ඒ දරශකය052644322

 4706 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සහකයර සපපලසෂ අධකයර 

කයරයයලය - සකපළඹ 01

I  පනතයජ අය සපසරරය011532323

 4765 

 සවනසක සනපමහත

පයසදශය සලකම 

කයරයයලය-මධඛම නවරගම පළයත

දසෂතක සලකම කයරයයලය - 

අනරයධපර

II පනතයව ගසනෂෂ007916324

 4768 

නව සසසවය සෂථයනය උතර මහද පළයත 

නසයකජඛ සරසවයර ජනරයල 

කයරයයලය - අනරයධපර සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.

සදශය ආදයයම පයසදශය 

කයරයයලය-අනරයධපර

ශ ලතකය ගවන හමදයව - 

අනරයධපර

I  පනතයඑම ආර එසෂ ප සබකධන008301325

 4768 

 සවනසක සනපමහත

දසෂතක සලකම 

කයරයයලය-අනරයධපර

උතර මහද පළයත නසයකජඛ 

සරසවයර ජනරයල කයරයයලය - 

අනරයධපර

II පනතයඩ එම වකමසතහ014980326

 4768 

සෂථයන මයර අවලතග සව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

උතර මහද පළයත නසයකජඛ 

සරසවයර ජනරයල 

කයරයයලය-අනරයධපර

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයඵච රණසතහ015777327

 4768 

 සවනසක සනපමහත නව අනපයපතකයය මධඛම 

නවරගම පළයත පයසදශය 

සලකම කයරයයලසය ඩබ. 

ගසනෂෂ සව. (007916)

ශ ලතකය ගවන හමදයව-අනරයධපර පයසදශය සලකම කයරයයලය - 

මධඛම නවරගම පළයත

II පනතයසක.ජ.ඩ.ඩබ. සරකෂන036738328

 4768 

 සවනසක සනපමහත

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

ජයතක බදධමය සදපල කයරයයලය 

- සකපළඹ 10

III පනතයආර.සක.සක.ඒ.එම. කෂෂණ 

කමයර

049441329

 4776 

 සවනසක සනපමහත

ගයම සතවරධන අභඛයස හය 

පරසයෂණ ආයතනය-සකපළඹ 08

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 10

II පනතයඩබ.එම. වපලසසසන039819330

 4777 

සෂථයන මයර අවලතග සව

ආගමන හය වගමන 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

ගයම සතවරධන අභඛයස හය 

පරසයෂණ ආයතනය - සකපළඹ 

08

III පනතයඑච.එම.ය. සහසරත051019331

 4777 

නව සසසවය සෂථයනය රයජඛ ආරකෂක 

හය නයගරක සතවරධන අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 03 සලස සතසශකධනය කරන 

ලහසබ.

නව අනපයපතකයය රයජඛ 

ආරකෂක හය නයගරක 

සතවරධන අමයතඛයතශසය 

එම.එල. ඉසලසපරම සව. 

(042161)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

වයණජ සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 

02

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

II පනතයට නශෂශතක016983332

 4779 

 සවනසක සනපමහත

සමයගම සරජසෂටයර 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 10

වයණජ සදපයරතසමනතව - 

සකපළඹ 02

I  පනතයට.ඵම සසනත019036333

 4779 

නව අනපයපතකයය ධවර හය ජලජ 

සමපත සතවරධන අමයතඛයතශසය 

එච.ජ.ප. නයනයයකකයර සව. (032047)

 

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

සමයගම සරජසෂටයර 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 10

II පනතයඩබ ජ එසෂ සක ලතකයතලක051637334

 4779 

නව සසසවය සෂථයනය සවල ගවන සසසවය 

අමයතඛයතශය - සකපළඹ 01 සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.

සරයබද 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

කකෂකරම අමයතඛයතශය - 

බතතරමලල

III පනතයසක.එසෂ.ඒ. ජයවර048194335

 4783 

 සවනසක සනපමහත

වභයග 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 10

II පනතයඑම.ඩබ. සපසරරය026486336

 4822 

 සවනසක සනපමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2013

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයයචනය තරණ සවනත කරණ

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය 

වඛවසයය සතවරධන 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

සතසෂකකතක කටයත 

සදපයරතසමනතව - බතතරමලල

III පනතයසක.එම.ජ. දලරකෂ052958337

 4822 

 සවනසක සනපමහත

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ 

අමයතඛයතශය-සකපළඹ 10

ධවර හය ජලජ සමපත 

සදපයරතසමනතව - සකපළඹ 10

II පනතයඑච ප ආර එසෂ සක 

සහටටපතරණ

009856338

 4823 

 සවනසක සනපමහත

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත 

අමයතඛයතශය,-සකපළඹ 07

වයරමයරග හය ජල සමපත 

කළමනයකරණ අමයතඛයතශය - 

සකපළඹ 10

II පනතයආර එම ජ එන ඒ 

වනගරතන

015809339

 4823 

 සවනසක සනපමහත

වන සතරකෂණ 

සදපයරතසමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන 

අමයතඛයතශය

I  පනතයඊ.එල.එසෂ. නනදසර004713340

 4866 

සෂථයන මයර අවලතග සව

සදශය ආදයයම 

සදපයරතසමනතව-සකපළඹ 02

වන සතරකෂණ සදපයරතසමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයජ ජ පයදයස015968341

 4866 

නව සසසවය සෂථයනය කමකර 

කයරයයලය - සමපරවක සලස 

සතසශකධනය කරන ලහසබ.

නව අනපයපතකයය සමපරවක 

දසෂතක කමකර කයරයයලසය 

ඩබ.එසෂ. සරකහණ සව. 

(013616)
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