වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

සවනත කරණ

1

001965

එච.එච. ලයනකග

II පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

2

001975

එල.ට.ඩ. කපකරරය

II පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම කයරමක
අධතයපන හය පහණ කරකම
කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10 කලස
සලකනන

නව අනපයපතකයය පරසර
අමයතතයතශකය අය.එම.එසස.
කයනත(038162) කව.

3

002050

බ.එසස.එන. වකජවකම

III පනතය

ජයතක කකකතකයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කදකමකප කලස
සලකනන

නව අනපයපතකයය මදල හය
කම සමපයදන අමයතතයතශකය
ට.චනදයකදව(012345) කව.

4

002244

එච.ඒ.ඩ.එසස. හකමන
ආරචච

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-යටවතත

ඉලලම ඉටකල කනකහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

5

002559

එසස.කක.කක.එන කරණකය

III පනතය

කයරමක වදතයලය-හමබනකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

6

002564

එසස. ව. ඒ. එල. චනදමය

III පනතය

අධකරණ අමයතතයතශය-කකකළඹ
12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

7

002565

එම.කක සලවය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයදමකප

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

8

002673

එන.ප. සරකග

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

නව සසථයන මයරවම මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශය කකකළඹ
01 කලස සලකනන

9

002774

එල.අය. පෂසපකමයර

I පනතය

පරයවදතය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන
අමයතතයතකශකය
ප.ඒ.ඩ.ආර.සලවය (033637)
කලස සලකනන
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

10

002843

ඩබලව.ඩබලව.එම.එච.ඩබ
ලව.ඩබලව.ය අලවහයකර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

11

002910

එච.ට.බ.එන. ඇනජකලල

III පනතය

ආපදය කළමනයකරණ සහ මයනව
හමකම අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

12

002914

එන.ඩ බදදකය තෂයර
නයකනදල

II පනතය

පවයහන අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12 කලස
සලකනන

13

002917

ස.එන. අකබගණවරධන

I පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

14

002919

ඊ.ඒ.ප.ඩ. එදරසතහ

II පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ආරථක
සතවරධන අමයතතයතකශකය
ප.ජ.ප.පයදරශන (038523)
කලස සලකනන
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

15

003104

ඩ.එන.ප. පනයනද

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

16

003141

එසස.එම.කජ.එසස.එම
රතනයයක

III පනතය

සමයජ කසසවය
කදපයරතකමනතව-නකගකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

17

003178

ඩ.ප.ජ.ආර. ද සලවය

III පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

18

003296

ඩබ.කජ.එන. පනයනද

III පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

19

003299

එම.ස.එන. පනයනද

III පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

20

003395

ප.ජ ජයසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකළව - ගමකපකල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

21

003412

අය.එම. වදයනකග

II පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

22

003543

ප. කහසමලතය

I පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

23

003627

එල.ඒ. චනදකය

III පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

24

003695

ට.ය. කහටටආරචච

II පනතය

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

25

003797

එන.ප. වජයවර

II පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

26

003864

එච.ඒ.ස. මකනලර

II පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

27

004006

එච.ජ.එන.ඩ. වකජකසසකර

III පනතය

සවල ගවන කසසවය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

28

004027

ඩ.ඒ.ආර.අය. දනනසරය

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කහළණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

29

004062

ඩ.එම.ඒ.එච දසනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

30

004217

ආර.ඒ.ඩ. චතරයන

II පනතය

පරවයස හය ළමය රකෂක කසසවය
කදපයරතකමනතව-නකගකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

31

004263

එසස. එල.එම. කක. එසස.
ආරයසතහ

II පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

32

004632

එම. ආර .ප. පරසස

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

33

004639

එන.ව.ඩ. මතගලය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

34

004765

ඊ. ඒ. ඒ. ඩ. ඒකනයයක

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කකගලල

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය වරකයකපකල කලස
සලකනන

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කකගලල
දසසතක කමකර කයරයයලකය
එල.ආර.කක.
වකමසතහ(026887)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

35

004813

කජ. ඒ. එන. අකයලම

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයදමකප

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

36

004837

ඩ.අය.එච දයයරතන

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

37

005047

ඩබ.ඒ.ආර.කක. වකජසතහ

III පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
-ගයලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

38

005071

බ.කක ගණවරධන

II පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

39

005115

එච.ඒ.ඩබලව. කහසමචනද

I පනතය

ගයමය කරමයනත හය සසවයත රකයය
පවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

40

005123

ආර.එච.එම රතනයයක

III පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-නවරඑළය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

41

005128

කජ.එච.ඒ. චනදන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දතකකකටව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

42

005141

ආර.එම.කක. රයජකරණය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

43

005211

කජ. ඒ. එල. නකරලෂය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තඹරගසසයයය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

44

005277

ඩබ.ඩ. සගත කපල කමයර

III පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

45

005319

එච.ජ. චනදයන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

46

005372

ජ.එම.ප.එම. ගණවරධන

III පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

47

005464

ජ. ජ. කරණයසල

I පනතය

කදශය ආදයයම පයකදශය
කයරයයලය-මයතර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

48

005494

ප.ඒ.ඩබ. චනදකමයර

II පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

49

005519

බ.එම. මඩගකසසකර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අකරණ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

50

005563

බ.ජ.ආර.අය. ගණපයල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහළණය

නව කසසවය සසථයනය වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

51

005567

ඒ. එච. එම. කසලමයවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකටකවකහර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

52

005608

කක.එන.ජ.එල. සමනත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

53

005636

අය.ඒ. කහසමමයල

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කමකරටව කලස
සලකනන

54

005662

කක. ජ.ස. කඩයගමකග

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයතකහසවයහහට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහර
පයකදශය කලකම
කයරයයලකය කජ.ඒ.පෂසපය
(025659) කව.

නව අනපයපතකයය උණවටන
අමරසරය ගර වදහකල
ඒ.ඒ.ශයයණ (028846) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

55

005675

ඒ.එච.කජ. ලකෂසම

II පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

56

005713

කක.එම.එසස. චමපකමයල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

57

005738

ඩබ.ඩ.බ. චයරකය

III පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

58

005814

ඩබ.එම.ඩ. කලසරය

II පනතය

වගණකයධපත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

59

005882

එච.එම.එසස.ප. කහසරත

III පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-මහර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

Page 12 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

60

005918

ජ.එච.ඩ.එසස. කමයර

III පනතය

කබකදධ කටයත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

61

005993

එච.ඩබ. කවලයතනත

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

62

006179

ස. තනබයලසතහම

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-වවනයය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

63

006329

ට.එම.එසස. කතනනකකලන

II පනතය

කයරමක වදහල-ආනමඩව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

64

006402

ඩබ.ඒ.එච.ප. කපකරරය

II පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

65

006472

එසස.එච.එම.එසස.කක.
සමරකසසකර

II පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-නවරඑළය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

66

006665

එච.එසස. ඇහහලපටය

I පනතය

වගණකයධපත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

67

006713

එම.කක.එන.ස. පනයනද

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හලයවත

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

68

006994

බ.අය. කබලදරගම

III පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

69

007145

එසස.එන. ලලයරතන

II පනතය

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

70

007291

කක.එම.ඒ.ට බණඩයර

III පනතය

සමපකයර හය සමපකයර සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

71

007336

ජ.ඩබ.ඩ.කක.එසස.
බලතසතහල

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

72

007450

ඩබලව.ස. ගමකග.

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහරගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

73

007503

එන.ප. රණසතහ

II පනතය

උතර මහද පළයත නකයලජත
සරකවයර ජනරයල
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

74

007542

එච.එම.ඩ.කක.කක කහසරත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තලයව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

75

007649

ට. කෂසණරයණ

I පනතය

බජ පරකෂණ
රසයයනයගයරය-කපරයකදණය

නව සසථයන මයරවම ශකෂණ කරලහල
මහනවර කලස සලකනන

76

007675

ආර.ඒ.ස. කහසමපයල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බදරලය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

77

007735

ඩබ.එම.කක.කජ. සමරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-යටනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

78

007861

ආර.ඒ. නනදන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කඩකවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

79

007982

එම.එච.එම.ඩ.
කහටටආරචච

II පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය පජයපටය
පයකෙදශය කලකම
කයරයයලකය එච.එම.එසස.කක.
කහසරත (005213) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

80

008047

එන.ව සනධතය කහසමමයල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කතරගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

81

008066

බ.එම.ඒ. දකනෂය

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

82

008132

ඩ.එම.එසස. කමයර

III පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

83

008245

ඩ.එසස.ස.බ. හදනකහසවය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කසවනගල

කවනසක කනකමහත

84

008322

එන. ජ. ස. කක.
කරණයතලක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උකකවල

නව සසථයන මයරවම දසසතක කලකම
කයරයයලය මයතකල කලස සලකනන

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

85

008323

එන.එම.එල. නවරතන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අකරණ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

86

008346

එල. ඊ. එසස. කරණයරතන

III පනතය

අධකරණ හය නත පපතසතසසකරණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

87

008361

ඊ.එම.ඩබ.ඒ.
බණඩයරනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පලකලකපකල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

88

008403

ආර.එම.එසස.එසස රතනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

89

008449

එන.එසස.ප. සලවය

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

90

008587

එච.ජ.ස.එම.ය. හපආරචච

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ලතකයපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

91

008630

එන.එසස. ජයවරධන

II පනතය

මධතම - ඌව කලයප වන
සතරකෂක කයරයයලය-නවරඑළය

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය නවරඑළය කලස
සලකනන

92

008691

ආර.ය. නයගසතහ

II පනතය

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය-නයවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

93

008882

ජ.එච.ඒ. ජවනත

II පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

94

008966

එල.එසස. කපකරරය

II පනතය

කදශය ආදයයම පයකදශය
කයරයයලය-බදලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
නවරඑළය පයකදශය කලකම
කයරයයලකය ප.දනරෂන
(021135) කව.

Page 19 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

95

009025

ය.බ.ජ.ආර පයතගන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

96

009037

එල.එල.ඩබ.එසස කපසමචනද

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

97

009259

ඩ. ස. කක. කරපප

I පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය පයනදර කලස
සලකනන

98

009653

ප .කක. නනදකසසන

I පනතය

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

99

009699

ප.ඩ.ඒ. වයකලට

II පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය සමයගම
ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතකව
එන.ඩබ.එම.එම.කක.
වකජරතන(002989) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

100

009784

එම.ඒ.ට. මදරපකපරම

III පනතය

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

101

009918

අය.එච.ජ.ඩ. පයදරශන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අරනයයක

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

102

009962

කක.ප. දසයනයයක

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

103

010012

එච. කජ. ඊ. අය. උදයතගන

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

104

010040

ඊ.ස.ව.කක. ධරමරතන

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කමකනරයගල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

105

010362

කජ.ඒ. ගණකසසකර

II පනතය

නතපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

106

010427

එම.ප.ඩ.ස.ඩබ. කමයර

III පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

107

010896

කජ.ස.එසස. කරණයරතන

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

108

010908

වය.එම.එන.එසස. පදමසර

II පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

109

010947

ඩ.ඒ.එසස. කපකනනමකපරම

I පනතය

රයජත භයෂය
කදපයරතකමනතව-රයජගරය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

110

010994

එසස.කක.එසස.කක. කපකරරය

II පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

111

011008

ඩබ.එම.ඩබ.එච. පතකබරය

II පනතය

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය-ගනකනලරව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

112

011172

ඩබ.ජ.එම.එල. කපකරරය

III පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

113

011595

ප. මරලදරන

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-තකණයමලය

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය තකණයමලය
කලස සලකනන

114

011751

එසස.එම යදකදහවතත

I පනතය

නතපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
තකණයමලය පයකදශය
කලකම කයරයයලකය ප.
වජයකලය(036472) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

115

011826

ඩ.ආර.ඒ.එම.ස.ආර.
බටනගල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රවනවහලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

116

011915

ආර.ජ.එසස.එන.කක.
වකජකකලන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගකලකවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

117

012141

ප.එසස.බ. ජයසතහ

II පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

118

012160

එම.එම.ස.කක ජයසතහ

III පනතය

ශ ලතකය ගවන හමදයව-කකකළඹ
01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

119

012348

ඩ.ප. පටයකග

II පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

120

012352

ආර.එම.ඩ රතනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බමණයකකකටව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

121

012569

ජ.ජ.එම.එන. ගණවරධන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බණඩයරගම

නව සසථයන මයරවම කජතෂසඨ කපකලසස
අධකයර කයරයයලය ගලකසසස කලස
සලකනන

122

012827

ආර.එම.ඩ.ඩ. මයරයගම

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රදගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

123

012941

එන.එල.එසස. පසයදන

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

124

013267

ට. ශසකලයකදව

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වලපකන

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කමකරටව
පයකදශය කලකම
කයරයයලකය
කජ.එල.ස.සතජවන (008631)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

125

013462

ය.ඩ.කක.ප. කපකරරය

III පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

126

013464

ආර.ප. කතකටකහසවයකග

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

127

013539

අය.ට. කපසමසතහ

III පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-බදලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

128

013566

එම.ඒ. බනදල පෂසප කමයර

II පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

නව සසථයන මයරවම වභයග
කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස
සලකනන

129

013584

ය.ඒ. රණසතහ

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව බ.ඩ.
සතරසතහ(047458) කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

130

013733

එසස.ස.එන.කක. සලවය

II පනතය

රයජත භයෂය
කදපයරතකමනතව-රයජගරය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

131

013930

ජ.ස. පතරණ

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

132

014085

ආර.ඒ.ඩ. රණවක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

133

014087

කක.ජ.ප. රණවර

III පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

134

014124

බ. ඒ. එච. අකබරතන

II පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනත
ගබඩයව-කවයනකගකඩ

නව සසථයන මයරවම කමලටර රථ
පවයහන කදපයරතකමනතව කකකළඹ
05 කලස සලකනන

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කමලටර
රථ පවයහන
කදපයරතකමනතකව
එච.ඒ.එසස.
කහටටආරචච(021835) කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

135

014175

එම. ඩ. ආර. ගණතලක

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

නව සසථයන මයරවම කසකඛත
කදපයරතකමනතව (වවදත සහපයම
අතශය) කකකළඹ 10 කලස සලකනන

136

014214

ආර.එම.ඩබ රතනයයක

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

137

014283

බ.ආර.ට.කක. කපකරරය

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම ඉඩම
කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස
සලකනන

138

014574

ජ.ඒ.ස.එසස. රණසතහ

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

139

014789

ඒ.ය. ලයනයරචච

III පනතය

කපකලසස මලසසථයනය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතකව එසස.ඒ.ස.
වරසතහ (007844) කව

Page 28 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

සවනත කරණ

140

014792

වය.ප.කක. ලයනකගකඩ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දඹලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

141

014842

එච.ඒ.කක.ඒ.ප. ලතකය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහකරයව

නව සසථයන මයරවම මනසසබල හය
රකරකෂය කදපයරතකමනතව
නකගකගකඩ කලස සලකනන

නව අනපයපතකයය මනසසබල
හය රකරකෂය
කදපයරතකමනතකව
ප.ඩබ.කක.ප.
රයජපකෂ(034416) කව

142

014953

ඩ.ප.එසස ජයකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකරටව

නව සසථයන මයරවම මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශය කකකළඹ
01 කලස සලකනන

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව අය.ඒ.
කහසමයල(005636) කව

143

015647

එසස.කක. කපසමයවත

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

144

015782

එසස.ප.කක. පතරණ

I පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

145

016020

ආර. රමණ

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කරණකගල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

146

016331

ඩබ.ප.එල.එම.ඩබ. පතරණ

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

147

016452

එම.එම.අය. පසයද

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කහළණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

148

016476

එල.ඩ. කපකරරය

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කහළණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

149

016708

බ.ප. පදප

III පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

150

016846

ඒ ඒ කහසවයපතරණ

III පනතය

ජනමයධත හය පවකතත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

151

017055

එසස. එන. කක. කදනගම

III පනතය

ඉඩම නරවල කරකම
කයරයයලය-උඩනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

152

017062

ආර. ස. ප. කසසනයනයයක

I පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

153

017173

ඩබ.ඩ.එසස. වකජරතන

III පනතය

ශ ලතකය කපකලසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

154

017195

අය.ස. පදමලතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වලපකන

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

155

017268

ඩබ.ඒ.එන. වකමයරචච

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකගලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

156

017511

ට.එම.ව.බ. ජයකසසකර

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

157

017569

ඒ.කක.ප. රනජන

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

158

017725

ඒ.ස. වකමසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-පදව
ශපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

159

017737

ට.ඒ.එසස. කලඛය

II පනතය

තයකෂණ හය පරකයෂණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

160

017921

කක.ය මකනලහර

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

161

017953

ඩබ.ඒ.කජ. වකමආරචච

II පනතය

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

162

018131

එල.කක.ජ.එසස ජයනත

II පනතය

වයරමයරග හය ජල සමපත
කළමනයකරණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

163

018142

ආර.ඒ.ඩ.අය.එන. රණසතහ

II පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

164

018246

බ.ඒ.එච.එල.කක.
බසසනයයක

II පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

165

018296

ජ. ඒ. ඩ. ජයනත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වලපකන

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

166

018394

ඩ. ආර. එසස. එසස. කමයර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-යටනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

167

018484

ඩබ.ඒ.ට.එම. ද සලවය

II පනතය

කරමයනත සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

168

018496

ඊ.ඊ.ඒ.ඩ.එසස. ජයවරධන

II පනතය

පයකදශය මනනකදලර
කයරයයලය-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

169

018572

ඒ.එම ජමනය බ

II පනතය

උඩරට ගහම පනරතතයපන
කදපයරතකමනතව-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

170

018585

එම. එම. ප. කලරතන

II පනතය

වදතය හය තයකෂණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

171

018640

වය.ඩ සමනදයස

I පනතය

කපකලසස මලසසථයනය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

172

018675

එන.ඒ.එන. නකරලෂන

II පනතය

වරයය හය මහයමයරග
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය අතතනගලල
කලස සලකනන

173

018683

එච.එම.ඩ.එන. ගණතලක

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

174

018756

එම.එන. පදමය තලකරතන

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එම.ජ.ඩ.කක.
අකබරතන(002852) කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

175

018779

ඩ.ආර.ප.ප. දසනයයක

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

176

019028

කක.ඵසස.එසස. සමරසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පඩවසසනවර(නහකගන
හර)

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

177

019078

එන.ට.එම.ආර. ලසනත

III පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-පකලයකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

178

019086

කක.එච.ප.එසස.ස.
කයරයවසම

I පනතය

වයරමයරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

179

019097

කක.ප කදමටකගකඩ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කඩකවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

180

019218

ඩ.එසස.ප. කපකරරය

II පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

181

019273

කජ.ඒ.අය. කපකරරය

I පනතය

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

182

019330

වය. ජ. කසලමයවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අගණකකකළපහලහසසස

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

183

019854

ප.එම.ජ. ද සලවය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රදගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

184

019983

ඩබ.එසස.ඒ.එන. පනයනද

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හයරසසපතතව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

සවනත කරණ

185

020114

එච.ප.ප.ආර.එසස පතරණ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ලතකයපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

186

020260

කජ. කතවරයසය

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-මඩකලපව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

187

020597

වය.ජ.ඩ. චතලතය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

188

020607

ආර.එම.ට.කක රතනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය යටවතත කලස
සලකනන

නව අනපයපතකයය මයතකල
දසසතක කලකම කයරයයලකය
එන.ඩබ.ජ.ආර.ප.
ආරයදයස(041567) කව

189

020774

ජ.එම.අය.එම. අමරකදව

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-රතනපර

නව සසථයන මයරවම රතනපර
මහකරලහල රතනපර කලස සලකනන

ඩබ.ජ.එච.ඩ. ජයවරධන
(040842) කග අනපයපතකයය
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

190

020780

අය.එම. රයයසස

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

191

020909

කක. ආර.කජ. රයජකරණය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

192

020960

ආර.ඒ.ඩ.එන.ඩ කපකරරය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

193

020998

එසස. ඩ. ද සලවය

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

194

021052

ආර.ස.ප ආරයසතහ

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

195

021112

කක.ඒ.එසස. ශපයල

III පනතය

ඛනජ කතල හය ඛනජ කතල
සමපත සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

196

021135

ප. දනරෂන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නවරඑළය

නව සසථයන මයරවම මධතම - ඌව
කලයප වන සතරකෂක කයරයයලය
නවරඑළය කලස සලකනන

197

021283

එම.ඩ.කජ.ය. සමරනයථ

II පනතය

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

198

021497

ආර.ප. දසයනයයක

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

199

021627

ස. කහසවයගමකග

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
මධතම-ඌව කලයප වන
සතරකෂණ කයරයයලකය
එන.එසස.ජයවරධන (008630)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

200

021808

ඩ. ඩබ මහදදකග

I පනතය

කගකඩනහගල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

201

021907

ඩබ.ජ.ඩ කසසනයරතන

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 44)
-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

202

022172

ය.ජ.ප.එසස උඩලමතත

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

203

022177

ජ.ඒ.එන. පතම කමයර

II පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

204

022254

එම.කක. නයලන කසලමලතය

I පනතය

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

205

022669

ආර.ඒ.ආර. මහණකක

II පනතය

කයරමක වදතයලය-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

206

022701

ඩ.එම.අය.එසස. බණඩයර

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තලයව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

207

022743

එම. චනදතලක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකළව - ගමකපකල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

208

022798

එම.ඒ. කරකඩරකගල

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

209

022856

එච. එම. කමයරහයම

I පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

210

022867

එම. ආර. කජ. ප. කමයර

II පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

211

022990

එච. එන. ආර. ධරමකසසන

II පනතය

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

212

023048

බ.ව.කක.එච. කබලපටය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වහලකගකපකළ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

213

023235

ඒ. එම. ආර. එන. ආරයවතශ

III පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-නවරඑළය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

214

023386

ඩ. අය. මදනයයක

I පනතය

කපකලසස මලසසථයනය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

215

023687

එල. එන. ලයනකග

III පනතය

පයකදශය මනනකදලර
කයරයයලය-කරණකගල

නව සසථයන මයරවම කරණකගල
ශකෂණ කරලහල කරණකගල කලස
සලකනන

216

024667

එන.කක.ඒ. කසලමකරත

III පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

217

024725

කක.ඒ.ට. ශතයමල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අතතනගලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

218

024792

එල. ප. එසස. වමලවර

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පනවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

219

024934

එල. ඩ. ආර. සලවය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තඹරගසසයයය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
කරණකගල ශකෂණ
කරලහකල
එම.කක.ඒ.ඩ.පයදයස
(033465) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

220

025185

කක. ඩ. කපසමවරධන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම ශ ලතකය ගවන
හමදයව කකකළඹ 01 කලස සලකනන

221

025371

ය. ඩ. ආර. කහළමකදණ

III පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

222

025463

ඩබ ඩබ කහසමයල

III පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

223

025756

එච.එච.බ. නලනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලපටය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

224

025779

එම.ඩබලව.එම මනවර

I පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ශ ලතකය
ගවන හමදයකව
ඩබ.බ.ප.කපකරරය (029302)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

225

025920

කක.එල.එන.ප. කපකරරය

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-මයතකල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

226

026060

එසස. කපලන

II පනතය

වයරමයරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

227

026302

ආර.ඒ.ට.ප රණසතහ

III පනතය

අපරයධ පරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

228

026692

එච.ඒ.ඩ. ජයසර

III පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

229

026755

එසස.ප.එල.ප. පතරයජ

III පනතය

බණඩයරනයයක වදතයලය-ගමපහ

නව සසථයන මයරවම වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10 කලස
සලකනන

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වශයම
වහටප කදපයරතකමනතකව
එසස.ඒ.එසස.ට.දසයනයයක
(018211) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

230

026986

එසස.එම.එසස.අය.ඩ. ලයනකග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහලමයගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

231

026989

ආර.කක.ඩ. වකජරතන

I පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

232

027025

ජ.එල.එසස. කපකරරය

III පනතය

අපරයධ පරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

233

027054

එසස.එම.එච.ඒ රයජපකෂ

III පනතය

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

234

027500

ඕ.කක.ඩ කමයර

II පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

235

027503

ආර.ඒ රතජන

III පනතය

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය
වතවසයය සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

236

027574

එම.ජ.ඩ.ආර. ගණවරධන

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

237

027734

ජ.ආර.ට.එසස අතරපයන

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මහනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

238

028209

ප.එන. සකදශණ

III පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

239

028220

එච.එම.එසස. උඩගම

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දඹලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

240

028249

ඒ.ආර වරසතහ

II පනතය

නතපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

241

028448

ඩබ.කක.එසස. වහලකගකපකල

I පනතය

ජනතය වත කළමනයකරණ හය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

242

028543

එච.එම. වජයවරධන

II පනතය

වගණකයධපත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

243

028627

එසස.එන. වරතතග ආරචච

II පනතය

ශ ලතකය ගවන හමදයව-කකකළඹ
01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

244

028628

එම.ස.එසස. කපකරරය

I පනතය

ආයරකවද
කදපයරතකමනතව-මහරගම

නව සසථයන මයරවම කපකලසස අධකයර
කයරයයලය නකගකගකඩ කලස
සලකනන

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
නකගකගකඩ කපකලසස අධකයර
කයරයයලකය
ආර.ඩබ.ස.රයජපකෂ(027072)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

245

028796

ඩබ.ඩබ.එම.එසස.බ.
වකජතතග

III පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

246

029336

එච.ඊ.ඒ.එල. උදයයන

III පනතය

ජයතක උරමයන පළබද
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම ඉඩම හමකම
නරවල කරකම කදපයරතකමනතව
බතතරමලල කලස සලකනන

247

029760

බ ආර ප කමයර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරවට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

248

029982

ඒ.බ. රසකය ලසනත

III පනතය

ජයතක කකකතකයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

249

030004

ඒ. ඩ. එච. ඒරතගකය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය
එන.ඒ.ඒ.ඩ.මයකනල (041727)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

250

030011

ආර. බ. එන. ප. ඒකනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

251

030050

ඒ.ජ. කරකෂයන

II පනතය

ශ ලතකය කපකලසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

252

030186

ආර. ජ. ඒ. එන. කමයර

III පනතය

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

253

030322

එසස සබදය

II පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

254

030366

ඒ. ජ. ඒන.ආර. කමයර

III පනතය

කකෂකරම සතවරධන හය කගකවජන
කසසවය අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

255

030387

ඩ. ඒම. ඒන. ඒසස. දනකදන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

256

030604

එම. ජ. වහලකල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහලමයගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

257

030674

එච. ඒ. ඒ. කමයර

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

258

030793

එසස.කක. ගකනකගකඩ

III පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

259

030812

ඒම. ඒම. අකබයර ශලම

III පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

Page 52 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

260

030852

කක. අය. ඒම. කක.
අඹවතත

III පනතය

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය-නයවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

261

030924

එන.ඩබ. දමයනත
රතනයයක මහණකක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයඋල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

262

031014

ට .ආර. ට .ප .ආර. ජ.
මහනකක

III පනතය

කයකවන කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

263

031088

එච. බ .ජ. ස. ප. කමයර

III පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

264

031137

එච. ඒ. එසස. අය.
කහටටආරචච

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

265

031148

ආර. අය. ආර. කපකරරය

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

266

031247

එසස. ට .ආර. බණඩයර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

267

031278

ඊ. ජ. බ. කක. දසනයයක

III පනතය

කරමයනත සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

268

031524

ඒ.ඒ පදමය රතනසල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහලමයගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

269

031642

එල.ජ.ඒ. ධරමසර

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-නවරඑළය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

270

031715

එසස.ආර.එසස.ඩබ.
කසසනයනයයක

III පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

271

031812

ඒ. ජ. ස. කක. රණසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අකරණ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

272

031813

ආර.එම.ඩබ.කජ.කක
රතනයයක

III පනතය

බ/ශයනත කජලෂප
වදතයලය-බණඩයරකවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

273

031883

කක. ප. ප. පයදරශන

III පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

274

032053

එල. ඒ. කජ. කමයර

III පනතය

කඩය අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

275

032172

කක.ඒ. සරත

II පනතය

වන සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම වභයග
කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස
සලකනන

276

032203

එසස.ආර. ගණකසසකර

III පනතය

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

277

032494

කක.ආර.ආර.ට.
රනකකකතකග

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

278

032581

ඩ.ඩ. අමරකසසකර

III පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

279

032773

ජ.එම.ඒ.එසස. ගලපපතත

III පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය බරවය
කරලග මරදන වතයපයරකය
ජ.කක.කදකලවතත (044795)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

280

032850

කක.ජ.ආර. උදයකමයර

III පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

281

032892

ඒ.ඒ.ස. අමරතතග

III පනතය

කවළඳ අකලව සතවරධන සමපකයර
හය පයරකභලගක කසසවය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

282

032954

ඩ.ඒ.ආර.එන පයකසසන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

283

032994

එච.එම.එම.කක.එම.
කමකලකගකඩ

III පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

284

033311

කජ.එම.එල. තලකරතන

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

285

033376

එසස .එන. කතආරචච

III පනතය

වයරමයරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

286

033472

ව. ප. පදමණ

III පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

287

033508

කක.එල. මධරකය

III පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

288

033563

ඊ.ඒ.ඪ. කමයර

III පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

289

033608

ඒ. ඒ. එල මධවනත

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

290

033658

ඩබ. ඒකනයයක

II පනතය

අධතයපන පකයශන
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම සමයජ කසසවය
කදපයරතකමනතව නකගකගකඩ කලස
සලකනන

291

033707

බ.එම.ඊ.ආර.කක. වලබයව

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකකකහපටය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

292

033721

බ. කපසමරතන

III පනතය

සමපකයර සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

293

033748

එච.එම.එසස.එන. බණඩයර

III පනතය

පරයවදතය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

294

033799

කක. බ. එල ඉනදක කමයර

III පනතය

පයකදශය මනනකදලර
කයරයයලය-කමකනරයගල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

ජයතක කභකතක සහලසම
කදපයරතකමනතකව ස.
වකමසතහ
(027524)අනපයපතකයය කලස
සලකනන.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

295

033832

ප.ඩ.එසස. නයගහකතකට

I පනතය

වයරමයරග හය ජල සමපත
කළමනයකරණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

296

033835

ඒ.කජ.එම.ට.ප. වරසතහ

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

297

033856

එච.එම.කක.ආර.ඩ.බ.
වකජරතන

III පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

298

033963

කක.ව. නයලනද

III පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

299

033987

එච. එම සබසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කසවනගල

නව සසථයන මයරවම කයරමක වදහල
ඇඹලපටය කලස සලකනන

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
ඇඹලපටය කයරමක
වදතයලකය ප.එන.
ගණකසසකර(005601) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

300

034016

ජ ඒ ට කක කපකරරය

III පනතය

ජයතක බදධමය කදපල
කයරයයලය-කකකළඹ 10

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කවනනපපව
කලස සලකනන

301

034040

එසස අකබතතග

III පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

302

034049

ට.එසස.ඒ. වතයනකග

III පනතය

කකකළඹ දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

303

034258

ඒ.එන.ට. ද සලවය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කබනකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

304

034265

ප .එසස. ස මහණකක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහවලචචය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වකදශ
කටයත අමයතතයතශකය
එල.ඩබ.ඒ.
රතනකසසන (032652) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

305

034325

එල.ජ.එච.ආර. සඳකහළම

III පනතය

කයරමක වදතයලය-හමබනකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

306

034346

ඊ. ට එරතනකග

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කලවයන

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය ඇලපයත කලස
සලකනන

307

034348

කක.එම. පතමලතය

II පනතය

කජතෂසඨ කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කළතර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

308

034369

ඩ.ජ. කටමපය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරනද පහලවහලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

309

034438

එච. ස කමනඩසස

III පනතය

කපෂකරමයනත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය රතනපර
මහ කරලහකල
ඩබ.ජ.එච.ඩ.ජයවරධන
(040842) කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

310

034471

කක.එල.ඒ ලකෂසම

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයයගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

311

034560

ආර.ඒ.අය.එච. රනකදණය

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

312

034573

ඒ.ප. රතගකය

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

313

034581

ආර.එම.ඩ. රතනයයක

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

314

034591

ප.ඩ.ඩ. ඉෂයධන

III පනතය

කඩය අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

315

034606

ඊ.ඩබ.එන.ඩබ.
වදයනගමකග

III පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

316

034634

අය.ප. වතයන

III පනතය

-ගයලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

317

034668

ජ.ආර. කසලලකහසවය

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

318

034688

කක.කක.එසස. ඉනදනයත

II පනතය

ජයතක සතකවලදතයන
කදපයරතකමනතව-කදහවල

නව සසථයන මයරවම මධතම පළයත
නකයලජත සරකවයර ජනරයල
කයරයයලය ගනකනලරව කලස
සලකනන

319

034689

කක.ඩ.එම.අය.කක.
දසයනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උඩනවර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මධතම
පළයත න.ම. කයර. ඩබ.ඒච.
අනරදධකය (008832)
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

320

034712

ඒ.ජ වකජනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ලගගල - පලකලගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

321

034723

එසස අකබනයයක

III පනතය

වකතතය හය කයරමක පහණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

322

034752

ඩබ.එසස.ජ.කක වරකකකකඩ

III පනතය

රයජත භයෂය
කදපයරතකමනතව-රයජගරය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

323

034765

ජ. සමරනයයක

III පනතය

පයකදශ කලකම කයරයයලය
(සමකදධ අතශය)-රතකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

324

034780

කක.බ.ව.ස. කපසමරතන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගලනකව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

325

034849

එච.කක. රතනයයක.

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කපකලපතගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

326

034863

කජ. එම. එල. ප .කක
ජයවරධන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කපකලපතගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

327

034877

ඩබ. ඒ. වකජසනදර

III පනතය

තහපහල හය වදල සතකදශ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

328

034893

කක.එම.එසස පයනත

III පනතය

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

329

034915

ඩබ. ඒ සසවරණලතය

III පනතය

වයණජ කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

330

034924

එසස.එම.ස.කජ.
කසසනයනයයක

III පනතය

රයජත සමපත හය වතවසයය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

331

034966

ඊ.ආර.ප. ගණතලක

III පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

332

035009

බ.එම.කක.එල.එච.
බයලසරය

III පනතය

කමකර කයරයයලය-පතතලම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

333

035058

වය.එම.ඩබ.කක. යයපය
බණඩයර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයඋල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

334

035060

බ.එම.ස.එම. බසසනයයක

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-යටවතත

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

335

035135

කජ. ප. එසස. ජයසතහ

III පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

336

035201

ප.ස.එච පහලකඳකග

III පනතය

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

337

035227

ජ.එසස.ඒ. ගලකසසස

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පසසසර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

338

035245

ඒ .අය හරෂණ

III පනතය

ශ ලතකය කපකලසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

339

035276

එච.එම.ප. දරශන

III පනතය

තහපහල කසසවය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

340

035348

එච .එම. එසස. බ කහසරත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වනයතවලලව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

341

035355

එච.එම.ඩ.ආර. දපත

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

342

035446

ජ. එච. ට. එච .ඩ කලරතන

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

343

035522

එම.ස.එන. සලවය

III පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

344

035546

ප.ඒ.කක.කක සභරතන

III පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

345

035581

එච. ඒ. එන. ඩ. හපආරචච

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කහළණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

346

035583

එම.අය. ශශකලය

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

347

035593

ජ. සයලජය

III පනතය

හනද ආගමක හය සතසසකකතක
කටයත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 04

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

348

035700

ඩබ.ඒ පනයනද

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

349

036169

එල.කක. රයජපකෂ

I පනතය

වයරමයරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

350

036454

ඩබ.ජ.ප. රනජන

II පනතය

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

351

036465

ඩ.එම. යසවත

I පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

352

036479

කක.ප.ස.ඩබ. පතරණ

II පනතය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

353

037000

එසස. ආර. අකබකසසකර

III පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

354

037081

එන. ට. අභයනයයක

III පනතය

රයජත ආරකෂක, මහජන
ආරකෂයව, නතය හය සයමය පළබද
අමයතතතශය-කකකළඹ 03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

355

037148

ට. ට. ඒ. ආරයදයස

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

356

037312

එච.ජ.එසස.එන.කක ද සලවය

II පනතය

කගකඩනහගල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

357

037664

කජ.එසස.ට. කගලමසස

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කහළණය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

358

037685

එසස. වමලසර

II පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

359

037902

එම.ඩ.ස. ලයලතතයතගන

III පනතය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

360

038503

එම.ඒ.එසස. ශයයලතය

III පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

361

038616

එම. ජ. ඊ .එසස. ජයලත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වනයතවලලව

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

362

038664

එම. කක. එල.ය.කක.
කපසමරතන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

363

038675

කක.ජ.අය සමනකමයර

III පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

364

038700

ඒ. එල. චනදකය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදහවල

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

365

038846

අය.එම.එම. සරනවන

III පනතය

කකකළඹ මහද දසසතක කමකර
කයරයයලය-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

366

039084

ඒ.ජ. අකශලකය උපලතය

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

නව සසථයන මයරවම සතතව
නෂසපයදන හය කසකඛත
කදපයරතකමනතව කපරයකදණය කලස
සලකනන

367

039291

එම.ජ.එන. වරසතහ

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

368

039524

එම. එසස. එල. කලතතග

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

369

039839

ඩ. ට. ආර. සබසතහ

III පනතය

ආපදය කළමනයකරණ සහ මයනව
හමකම අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහනවර
මහයමයයය බයලකය වදහකල
ඩ.ප.එසස.අකබසතහ (035401)
කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

370

039917

කජ.ඒ.එම. රයජපකෂ

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම පදගලයන
ලයයපදතච කරකම කදපයරතකමනතව
කකකළඹ 05 කලස සලකනන

371

040421

ඩබ.ඒ. නමල

II පනතය

හමබනකතකට
මහකරලහල-හමබනකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

372

040443

එච.ඒ. ගණකසසන

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

373

040492

ඒ. ඒ. ප. ආර. ගණතලක

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

374

040588

ස.ඩබ. දසයනයයක

II පනතය

කසකඛත ආරකෂණ හය කපලෂණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතකව
එම.ප.ට.එන.ද සලවය
(004746) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

375

040616

ඩබ.ඒ.ඩ.එසස.එසස.
රතනකසසකර

II පනතය

කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

376

040729

ජ.ආර.ඒ. රතජන

II පනතය

වවදත
පරකයෂනයයතනය-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

377

040922

ඩ.කක. කපකනනමකපරම

II පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

378

040925

ය.ට.කක. කපකරරය

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

379

040969

කජ.ඒ.එන. පදප

II පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

380

040986

ඩබ. එම. ජ. ස. වරකකලන

II පනතය

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කහලමයගම කලස
සලකනන

381

041058

ප.එම.කක. කමයර

II පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

382

041158

ඒ. ඩබ. ව. මලරයජ

III පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

383

041159

ව.ඒ. චනදතතග

II පනතය

කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

384

041193

ඩ.එච.එසස. දමයනත

II පනතය

මලකලරයයව ශකෂණ
කරලහල-අතකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව
එම.ලයනපතරණ (045891)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

385

041194

ට.එල. දලරකෂ

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

386

041209

කජ.ඒ.ප. චනදන

III පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

387

041213

එච. එම. එසස. බ. කහසරත

III පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

388

041233

අය.එම.ස. කයනතලතය

II පනතය

කහද වදහල-කඳයන

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

389

041267

කක.ඩබ.ජ.ඒ.එල.
කසකනවරතන

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

390

041357

එම.එච.එසස. කමයර

II පනතය

කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

391

041577

ට.එසස. ජයලත

II පනතය

මලකලරයයව ශකෂණ
කරලහල-අතකගකඩ

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

392

042019

එච.ප.කක.එසස. පතරණ

II පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

393

042142

ඒ.එල.එල.ව. මහණකක

III පනතය

නවරඑළය මහකරලහල-නවරඑළය

නව සසථයන මයරවම පයකදශය
කලකම කයරයයලය කරණකගල කලස
සලකනන

394

042198

ඩ. ප. කක. වකමසතහ

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කසකඛත
කදපයරතකමනතකව වවදත
සහපයම අතශකය
ඩ.එම.ස.කක.
දසයනයයක(029302) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

395

042233

ඊ.ජ.අය. පතමසර

II පනතය

ඖෂධ තතතව ආරකෂණ හය
පරකයෂණ ආයතනය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

396

042295

ආර.එසස. ගරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රදගම

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

397

042320

එච. කක. පයවත

II පනතය

රජකව ආරයතය ළමය
කරලහල-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

398

042369

ඩබ. එසස. පහටටශයය

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

399

042393

ආර.කක.ඒ.එන. අනරයධ

III පනතය

සවල ආරකෂක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

400

043272

ප. ජ. ස. මදෂයන

III පනතය

කසකඛත අධතයපන
කයරයයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

401

043815

එසස.බ.කක.එම.එසස. අකල
මවලයනය

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

402

043950

වය.කක.එසස. ද සලවය

II පනතය

කයරමක වදහල-බලපටය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

403

044344

ජ.ඩබ.ජ.අය පයදරශන

III පනතය

රජකව ආරයතය ළමය
කරලහල-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

404

044346

ඒ.ඒ.ඩ.ආර. පයදරශන

III පනතය

රජකව ආරයතය ළමය
කරලහල-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

Page 81 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

405

044406

එන.කක.ය.එසස.එල
නයගසතහ

III පනතය

කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

406

044476

බ.එම.එන.එම.කක
බසසනයයක

III පනතය

රජකව ආරයතය ළමය
කරලහල-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

407

044621

ඩ.එල.එම.එන දසයනයයක

III පනතය

කයසල වදකය කයනතය
කරලහල-කකකළඹ 08

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

408

044635

ඩබ.එන.ආර. පනයනද

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

409

044657

එසස.බ.ස ද සලවය

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

410

044661

එන.ට දලයතජල

III පනතය

බරවය කරලග මරදන
වතයපයරය-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

411

044790

ආර.ජ.ආර කකකඩතවකක

III පනතය

නයන කරලහල-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

412

044795

ජ.කක. කදකලවතත

III පනතය

බරවය කරලග මරදන
වතයපයරය-කකකළඹ 05

නව සසථයන මයරවම වන සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස
සලකනන

413

044863

එම.ප කමයරතතග

III පනතය

හමබනකතකට
මහකරලහල-හමබනකතකට

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

414

045052

ඒ.ඩ. අකබවරණ

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව
එසස.එන.ජ.කජ.එන.
ආරයරතන (020987) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

415

045776

එන.ඩබ.ප.ස.ප නසසසතක

III පනතය

සවල ආරකෂක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

416

046448

ජ.ව.ට කපකරරය

I පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

417

047446

එල. ඩ.ස. ලයනකග

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

418

047457

එල.එල.එන. ලයනයරචච

III පනතය

ජව වවදත ඉතජකනර
අතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

419

047460

එන.එන. රයජපකෂ

III පනතය

ජව වවදත ඉතජකනර
අතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

420

047574

එම.එසස.එම. ශයමල

II පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

421

048035

එල. ජයවරධන

I පනතය

කසකඛත අධතයපන
කයරයයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

422

048133

ඩබලය.ඒ.එසස. සජවන

III පනතය

ජව වවදත ඉතජකනර
අතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

423

048493

කක.ට. පතරණ

II පනතය

කයරමක වදහල-බලපටය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

424

048657

ට.ඩ කවගපටය

III පනතය

දනත ආයතනය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

425

049371

එච.ප.ඩ.එන. වකජසතහ

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නව සසථයන මයරවම කගකවජන
සතවරධන කදපයරතකමනතව කකකළඹ
07 කලස සලකනන

426

049420

ට.එසස. රපසතහ

I පනතය

කසකඛත අධතයපන
කයරයයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

427

050141

ප.එසස.කක. කලටවයකග

I පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

428

051946

එම. ඒ. කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමපයර

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

429

052699

ආර. ප. ඩ. කජ. කමයර

III පනතය

කමකර කයරයලය-ඇඹලපටය

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහරගම
දසසතක කමකර කයරයයලකය
ඩබ.එම.එන.පෂසපශයනත
(048284) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

430

053341

කක. ස. එම. ශයයලතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

431

054397

කක.එම.ඒ.එන.
කරනයරතන

II පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ඉලලම ඉටකල කනකහහක

432

029872

ඊ.ඒ.ඩ.එන කපකරරය

III පනතය

ශ ලතකය ගවන හමදයව-කකකළඹ
01

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
ඩබ.ජ.ට.රවන (050588) කව.

030720

එසස.කක.ප.ප. ද සලවය

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ශ ලතකය ගවන හමදයව - කකකළඹ
01

සසථයන මයර අවලතග කව

016479

එන.ඩබ. පනකටල

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන
අමයතතයතශය - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

3619

433
3619

434
3620

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
435

නම

පනතය

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

මධතම
කලඛනයගයරය-මයලගයවතත කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

050869

ආර.අය.ඩ.ට. නඩරයජය

I පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

049180

ඩ.එම. කසකනවරතන

I පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

011742

එම.කක. වරසතහ

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය

ජයතක රධර මධතසසථයනය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

3625

438
3628

අභයයචනය තරණ

කජ.ප.ස. දරශන

3624

437

නව සසසවර සසථරනය

017311

3623

436

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
439

පනතය

I පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය හලපයකතකට

කවනසක කනකමහත

023222

ඒ.ප.ඒ.කක. වයසස
ගණවරධන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

035933

එසස.එම. අයරයතගන

II පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

028311

ප.ජ. ද සලවය

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-ගයලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය
(සමකදධ අතශය) - හකකඩව

කවනසක කනකමහත

005964

කක.ජ. ආරයදයස

I පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

3631

442
3633

443
3634

අභයයචනය තරණ

ඒ.ව.ඒ. ඉනදයන

3631

441

නව සසසවර සසථරනය

008950

3629

440

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

444

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය

ශ ලතකය යධ හමදයව - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

022350

එසස. වකමකසසකර

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කපකලසස පවයහන කකකටඨයශය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

021714

කක.එසස. සරමල

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය කපකලසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

053726

ආර.ඩ. දකඹලරගම

I පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

3641

447
3641

අභයයචනය තරණ

ආර. වරතතග

3638

446

නව සසසවර සසථරනය

049773

3636

445

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
448

නම

පනතය

I පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - බලපටය

සසථයන මයර ලද කසසවය සසථයනය නපණ
නයවක හමදය කඳවර කලස
සතකශලධනය කරන ලද

017040

එච.ප.එසස.ඩබ.
කරණයරතන

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-බලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඇලපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

018898

ප.ඩ.එසස. ගජනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇලපටය

දසසතක කලකම කයරයයලය ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

020475

එම.එච.එසස. රකයය

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගයලල

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය - කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

021864

ඒ.කක.එසස.බ නනදන

I පනතය

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය-කකකළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය

වරතමයන කසසවය සසථයනය
නපණ නයවක හමදය කඳවර කලස
සලකනන

3643

451
3643

452
3643

අභයයචනය තරණ

එම.එම ඉනදලතය

3643

450

නව සසසවර සසථරනය

005496

3643

449

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
453

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ජයතක රධර මධතසසථයනය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

049527

එච. ජයනත

I පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

003836

ජ.ප.එච. රතජන

I පනතය

සමයජ කසසවය
කදපයරතකමනතව-නකගකගකඩ

ඉඩම නරවල කරකම කයරයයලය කහලමයගම

නව අනපයපතකයය අධතයපන
පකයශන කදපයරතකමනතකව ඩබ.
ඒතනයයක(033658) කව.

010957

ඒ.කජ. ධරමපය

II පනතය

අධතයපන පකයශන
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සමයජ කසසවය කදපයරතකමනතව නකගකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

033643

ආර.එම. නනදකසසන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

3646

456
3646

457
3648

අභයයචනය තරණ

ඒ.බ. කකකකනකගදර

3644

455

නව සසසවර සසථරනය

011474

3644

454

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
458

නම

පනතය

III පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය අධකරණ
අමයතතයතශය - කකකළඹ 12 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

016038

ඒ.එල වකජවරධන

I පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය කපකතවල
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
එම.එසස.එම.රයයසස(012593) කව

030234

ආර.එම.අය.ඒ.කක.
දසයනයයක

I පනතය

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

004258

එම.ඒ.ඩ. දයයවත

I පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

දකණ කකකළඹ ශකෂණ කරලහල කළකබලවල

කවනසක කනකමහත

016084

එච.ඒ.ස දමයනත

II පනතය

කපකලසස මලසසථයනය-කකකළඹ 01

බනධනයගයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 09

කවනසක කනකමහත

3652

461
3658

462
3670

අභයයචනය තරණ

එම.එසස.ප. කපකරරය

3652

460

නව සසසවර සසථරනය

015228

3652

459

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
463

නම

පනතය

I පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

කවනසක කනකමහත

021446

ව.ඩ.ඒ. දසයනයයක

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

2013/01/28 දන සට කයයතමක කව.

046412

ඩබ.ඊ.එම. ද කසකයසය

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

2013/01/28 දන සට කයයතමක කව.

032687

එසස. කමකකහකටට

II පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

033402

කක.එම. රපසතහ

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

3678

466
3681

467
3681

අභයයචනය තරණ

ඩබ.එල. උපයල

3678

465

නව සසසවර සසථරනය

003905

3671

464

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
468

නම

පනතය

II පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-කරණකගල

තහපහල කදපයරතකමනතව (දසය
ගණම කයරයයලය) - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

024668

ඒ.ප.කක.ජ. කපකරරය

I පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

027544

ට.ආර.එසස. කමයරහයම

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපකලසස වවදත කසසවය
කකකටඨයශය - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

008204

ය.ඩ.ස.එසස.එම.
නයනයයකකයර

II පනතය

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

පයකදශය කලකම කයරයයලය කටයන

සසථයන මයර අවලතග කව

021622

එල.ආර කහටටතනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කටයන

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

3689

471
3691

472
3691

අභයයචනය තරණ

ආර.එම. බණඩයර මහණකක

3688

470

නව සසසවර සසථරනය

012055

3686

469

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
473

නම

පනතය

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 12

නව කසසවය සසථයනය ආහයර
කකකමසයරසස කදපයරතකමනත ගබඩයව
- කවයනකගකඩ කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

017819

කජ.ඒ.ආර.එම.එන සලවය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

024244

එන.කක. ජයසතහ

II පනතය

සතසසකකතක කටයත
අමයතතයතශය-බතතරමලල

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

022249

කක.කක.එන. දයයරතන

III පනතය

කඩය අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය කමලටරරථ
කදපයරතකමනතකව ඩබ.කක.
කමයරදයස(025188) කව.

034935

ආර.එම.එන. රයජනයයක

I පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කඩය අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

3695

476
3711

477
3711

අභයයචනය තරණ

එච.ඒ.එසස. කහටටආරචච

3695

475

නව සසසවර සසථරනය

021835

3691

474

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ආහයර
කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතකව ගබඩයව,
කවයනකගකඩ බ.ඒ.එච.
අකබරතන (014124) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
478

නම

පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

වගණකයධපත කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

013157

එච. ප. බ. චමපය කමදන

I පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එසස.ඩ.කජ. කලතතග(025104) කව.

025104

එසස.ඩ.කජ. කලතතග

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කකෂකරම අමයතතයතශය බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය කරජසසටයර
ජනරයල කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

නව අනපයපතකයය
කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතකව
එච.ප.බ.ස. කමදන(013157)
කව.

032437

කජ.ඩ. පයතගය

II පනතය

කගකවජන කසසවය හය වනජව
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය වභයග
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව බ.ජ.
ගලකහසන (039671) කව.

052101

එච.ඩ. වජතය මයලන

I පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කගකවජන කසසවය හය වනජව
අමයතතයතශය - බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

3719

482
3719

සවනත කරණ

II පනතය

3719

481

අභයයචනය තරණ

ඩබ.එම.එසස.ප වරසතහ

3719

480

නව සසසවර සසථරනය

009006

3715

479

වරතමරන සසසවර සසථරනය
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
483

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඒ. ජයරතන

I පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය මදල
අමයතතයතශකය කක.ඩබ.ආර. අය.එසස.
ගණවරධන (019686) කව.

025994

එම.ඒ.කජ.ප.ඒ. කපකරරය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය යධ හමදයව - කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය පවල කසකඛත
කයරයයතශය - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

019686

කක.ඩබලව.ආර.අය.එසස.
ගණවරධන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පවල කසකඛත කයරයයතශය කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය ශ ලතකය යධ
හමදයව - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

040940

එච.ඒ.ප. අභයරතන

II පනතය

පවල කසකඛත
කයරයයතශය-කකකළඹ 10

බජ හය කරලපණ දවත කයරයයලය ගනකනලරව

නව අනපයපතකයය මදල
අමයතතයතශකය එම.ඒ.කජ.ප.ඒ
කපකරරය(025994) කව

022895

කක. සබසතහ

I පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

3721

485
3723

486
3723

487
3730

අභයයචනය තරණ

017470

3721

484

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
488

පනතය

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකව ආරයතය ළමය කරලහල කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

032665

එම.ඒ පයතක

II පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

033637

ප.ඒ.ඩ.ආර. සලවය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

අධකරණ අමයතතයතශය - කකකළඹ
12

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කලකම
කයරයයලය - කකකළඹ 12 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

036281

ඒච. ඒම.ට.ප. කහසරත

I පනතය

අධකරණ අමයතතයතශය-කකකළඹ
12

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
03

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
එම.එසස.ප.කපකරරය කව.(015228).

027323

එම.ඩබ. චමනද

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

රජකය කරමයනත ශයලයව කකකකලකනනයව

කවනසක කනකමහත

3733

491
3733

492
3735

අභයයචනය තරණ

ප.ඩ.එන. රණවර

3733

490

නව සසසවර සසථරනය

033579

3730

489

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කකකළඹ
දසසතක කලකම කයරයයලකය
එන.ප.සරකග කව.(002673).
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
493

නම

පනතය

III පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව
-පධයන ඉතජකනර කයරයයලය කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

024425

බ.ප.ඒ.ඩ. කපලල

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

නව කසසවය සසථයනය කසකඛත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

039475

ඒ.එච.එම.කජ.ඒ. අකබරතන

II පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව එම.ආර.අය.කක.
මයකතකට(33091) කව.

034628

කජ.එම. මයලන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

032960

කජ. එම. හකසසන

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-මනනයරම

පයකදශය කලකම කයරයයලය මනනයරම

කවනසක කනකමහත

3739

496
3741

497
3744

අභයයචනය තරණ

එම.ඩ.එසස. කමයර

3739

495

නව සසසවර සසථරනය

018517

3738

494

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

498

නම

පනතය

I පනතය

වයරමයරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

කයරමක වදතයලය - රතමලයන

කවනසක කනකමහත

030596

එච.ඩ.එල. කමදන

III පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

වයරමයරග කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

007339

එච.එල.එසස. චනදකයනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

013062

එම.බ.ස.අය. කපකරරය

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

3756

501
3759

අභයයචනය තරණ

එසස.ඩ.ආර. පදමලතය

3748

500

නව සසසවර සසථරනය

029821

3748

499

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
502

පනතය

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

බරවය කරලග මරදන වතයපයරය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

019886

එම.එන. ද සලවය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය ගවන හමදයව - කකකළඹ
01

කවනසක කනකමහත

007208

එන.ජ.ඩ. ලකමයල

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම කරජසසටයර
කයරයයලය - නකගකගකඩ කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

020781

ය. ආදමගන

II පනතය

ඉඩම හමකම නරවල කරකම
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

023683

ජ.ඒ.ඒම.ආර.ආර.
වකමසතහ

I පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

3770

505
3770

506
3773

අභයයචනය තරණ

එසස.එම.එච කගකඩකවල

3761

504

නව සසසවර සසථරනය

028708

3760

503

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ජයතක
උරමයන පළබඳ
අමයතතයතශකය එච.ඊ.ඒ.එල.
උදයයන (029336) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

507

පනතය

II පනතය

අධකරණ අමයතතයතශය-කකකළඹ
12

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

020803

කක.ඵස සලවය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

015044

බ.ඩබ.ස.ඒ.එම.ප.
චනදකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරණකගල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කරණකගල

සසථයන මයර අවලතග කව

024728

එච.එම.කක. පයසල

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කරණකගල

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය - කරණකගල

නව අනපයපතකයය මහනවර ශකෂණ
කරලහකල
ආර.ඩබ.ඒ.බ.එම.එම.ඩබ.එසස.ආර.අ
කබකකලන(054500) කව.

032322

ඩබ.එම.ජ.ඒ.කක රණසතහ

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහදදමබර

කවනසක කනකමහත

3780

510
3780

511
3780

අභයයචනය තරණ

ස.කජ. මහකමයරකග

3777

509

නව සසසවර සසථරනය

017103

3775

508

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
512

පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරණකගල

නව කසසවය සසථයනය කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - කරණකගල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023061

ඩබලව.එල.ස පයනතකය

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

051316

ඩබලව.ට.ජ. කබකකතජ

I පනතය

කහද වදහල-කරණකගල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

002852

එම.ජ.ඩ.කක. අකබරතන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

නව කසසවය සසථයනය වරයය හය
මහයමයරග අමයතතයතශය බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

005313

එච.ඩබලව. ධමමකය

I පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-ගමපහ

කපකලසස අධකයර කයරයයලය ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

3797

516
3797

අභයයචනය තරණ

II පනතය

3789

515

නව සසසවර සසථරනය

ආර.ඩබ.ඒ.බ.එම.එම.ඩබ.එ
සස.ආර. අකබකකලන

3785

514

වරතමරන සසසවර සසථරනය

054500

3780

513

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
517

නම

පනතය

II පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

010499

ඊ.එම.ය.ඩබ.ඩ. බනඩයර

I පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පයකදශය කලකම කයරයයලය අතතනගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

021713

ඒල.ජ.ඩබ. මතගලකය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අතතනගලල

දසය වන නළධයර කයරයයලය ගමපහ

නව කසසවය සසථයනය කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - ගමපහ කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

025667

ආර. ඩබලව. ආශය

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-ගමපහ

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය අතතනගලල
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
එල.ජ.ඩබ. මතගලකය (021713 කව.

030717

ප.එල.ස. දපයන

III පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

වහවල කරමයනත අමයතතයතශය කකකළඹ 02

සසථයන මයර අවලතග කව

3797

520
3797

521
3797

අභයයචනය තරණ

අය.ප. ගණරතජන

3797

519

නව සසසවර සසථරනය

008841

3797

518

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
522

නම

පනතය

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
05

නව කසසවය සසථයනය කසකඛත
කදපයරතකමනතව (වවදත සහපයම
අතශය) - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

026270

ප.ඒ. ගණවරධන

III පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

003558

කක.කක.ජ. සරලයල

I පනතය

බනධනයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 09

පයකදශය කලකම කයරයයලය කදකමකප

සසථයන මයර අවලතග කව

004592

එම.ආර.ඒ.කක. මනතරතන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකමකප

සයරපතත ජයතක අධතයපන
වදතයපඨය - නටටඹව

නව අනපයපතකයය ජයතක
කකකතකයගයර කදපයරතකමනතකව
ඩ.එසස.එන. වකජවකම(002050)කව.

012345

ට. චනදයකදව

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

බනධනයගයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 09

නව කසසවය සසථයනය ජයතක
කකකතකයගයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

3801

525
3801

526
3801

අභයයචනය තරණ

ඩබ.ඩබ. කපකරරය

3800

524

නව සසසවර සසථරනය

008203

3800

523

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කසකඛත
කදපයරතකමනතකව වවදත
සහපයම අතශකය එසස.කක.
වකජවකම (036297) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
527

පනතය

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

019585

එම.ආර.ඩ. පනයනද

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

024553

ව.ව. අරතගල

II පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

053915

එසස. ගණකසසකර

I පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය උඩනවර

කවනසක කනකමහත

038727

කක.ව.එසස. කළකබලවල

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකව ආරයතය ළමය කරලහල කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

3806

530
3817

531
3818

අභයයචනය තරණ

එම.බ. ධරමවසනත

3806

529

නව සසසවර සසථරනය

024967

3803

528

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

532

නම

පනතය

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපකලසස අධකයර කයරයයලය නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

033982

කක.කජ. කපකරරය

III පනතය

ජයතක සතකවලදතයන
කදපයරතකමනතව-කදහවල

ජයතක කලඛනයරකෂක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

001984

බ.එම.කජ.කක. බමණසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වරකයකපකල

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

නව අනපයපතකයය කකගලල ඉඩම හය
දසසතක කරජසසටයර කයරයයලකය
ඊ.ඒ.ඒ.ඩ. ඒකනයයක(004765) කව.

026887

එල.ආර.කක. වකමසතහ

I පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වරකයකපකල

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක
කරජසසටයර කයරයයලය - කකගලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

029691

අය.ඩ.ඩ.ආර කමයර

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

3834

535
3834

536
3834

අභයයචනය තරණ

එල.ඒ.එන. එදරසතහ

3826

534

නව සසසවර සසථරනය

021989

3823

533

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

537

නම

පනතය

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ජයතක රධර මධතසසථයනය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

016494

එල.ජ. ඉනදය කමයර

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

වහවල කරමයනත අමයතතයතශය කකකළඹ 02

නව කසසවය සසථයනය ශ ලතකය
මනනකදලර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

019419

එච.ඒ.ඒ ලකසර

II පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත
අමයතතයතශය, - කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය කක.ප.
කබලලනතඩයව (034111) කව.

024051

එසස.ව.ප. ජයකසසකර

II පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

032494

කක.ආර.ආර.ට.
රනකකකතකග

III පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

3842

540
3843

541
3843

අභයයචනය තරණ

ඩබලව.එම. දයයවත

3842

539

නව සසසවර සසථරනය

044527

3835

538

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

542

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

දසසතක කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

නව අනපයපතකයය කමලටර රථ
පවයහන කදපයරතකමනතකව
කක.ඊ.එන.ඒ. ධනකසසකර (023156)
කව.

023156

කක.ඊ.එන. ධනකසසකර

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-කමකනරයගල

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය කමකනරයගල

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - කමකනරයගල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

027645

ආර.එම. ගණතලක

I පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කමකනරයගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

සසථයන මයර අවලතග කව

014007

කජ.එම. පයදයස

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ආනමඩව

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයසසකපකත

කවනසක කනකමහත

048934

එසස. රතචකගකඩ

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උඩබදදයව

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - පතතලම

කවනසක කනකමහත

3850

545
3887

546
3887

අභයයචනය තරණ

එල.වය. ගහල

3850

544

නව සසසවර සසථරනය

008125

3850

543

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
547

නම

පනතය

III පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-පතතලම

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයදමකප

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

011876

ප.ප.එම.බ. පරසස

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයදමකප

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - පතතලම

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

011902

එසස.ප. අධකයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයදමකප

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - කවනනපපව

කවනසක කනකමහත

018574

එච.එම.ව.එම දමයනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමබලනකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරනකදණය

කවනසක කනකමහත

024962

එම.ඒ.ආර. පදමලතය

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-කපකකළකනනරව

පයකදශය කලකම කයරයයලය හඟරකකගකඩ

කවනසක කනකමහත

3897

550
3912

551
3914

අභයයචනය තරණ

එම.අය.ආර ද සලවය

3894

549

නව සසසවර සසථරනය

005920

3894

548

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 111 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

552

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගලගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය නවගතකතගම

කවනසක කනකමහත

019973

ඩ.එසස.ප. කතනනකකලන

I පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පවල කසකඛත කයරයයතශය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

022299

ඊ.කක.එන.කක. ද කසකයසය

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය වතතල

කවනසක කනකමහත

029071

ඩබ.එම.ආර. කතසර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නවගතකතගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහකඹකකඩවල

කවනසක කනකමහත

041314

ආර.එම.එසස.ජ.
කමකනනනකලම

II පනතය

අනරයධපර ශකෂණ
කරලහල-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගලගමව

නව අනපයපතකයය වසතගත කරලග
වදතයතනකය ආර.ඩබ.ප.ප. පතරණ
(044431) කව.

3922

555
3922

556
3922

අභයයචනය තරණ

එච.එම. කහසරත

3922

554

නව සසසවර සසථරනය

008091

3922

553

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
557

නම

පනතය

II පනතය

පවල කසකඛත
කයරයයතශය-කකකළඹ 10

අනරයධපර ශකෂණ කරලහල අනරයධපර

නව කසසවය සසථයනය නකයලජත
කපකලසසපත කයරයයලය - අනරයධපර
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

003405

ප.ජ.ඩ.ආර. නෂයනත

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-නවරඑළය

බජ අරථයපල ගබඩයව - නවරඑළය

නව අනපයපතකයය බජ අරතයපල
ගබඩයකව ඩ.එම. වරකකකකඩ(031404)
කව

013584

ය.ඒ. රණසතහ

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය) - කකකළඹ
10

නව අනපයපතකයය නවරඑළය
දසසතක කමකර කයරයයලකය කක.ඒ.
බතඩයර(036168) කව

014452

කක.එම.ඩ.එම.එල. සලවය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය නවරඑළය

සසථයන මයර අවලතග කව

031404

ඩ.එම. වරකකකකඩ

III පනතය

බජ අරථයපල ගබඩයව-නවරඑළය

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කමකර
කයරයයලය - නවරඑළය කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

3923

560
3923

561
3923

අභයයචනය තරණ

එම.ජ.අය. මහවතත

3923

559

නව සසසවර සසථරනය

042223

3922

558

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
562

පනතය

III පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

පයකදශය කලකම කයරයයලය නවරඑළය

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කමකර
කයරයයලය - නවරඑළය කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023758

ආර.ඩ. සරවරධන

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-නවරඑළය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය - නවරඑළය

නව අනපයපතකයය නවරඑළය
පය.කල. කයරයයලකය
කක.එම.ඩ.එම.එල.
සලවය(014652)කව

036168

කක.ඒ. බණඩයර

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය නවරඑළය

නව කසසවය සසථයනය වකදශ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

054935

ප. කහසමචනද

I පනතය

අනරයධපර ශකෂණ
කරලහල-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය මධතම නවරගම පළයත

කවනසක කනකමහත

006212

ඩබ.එම. බණඩයර මහණකක

I පනතය

කකෂසත කභලග පරකයෂණ හය
සතවරධන
ආයතනය-මහඉලපපලලම

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඉපකලලගම

කවනසක කනකමහත

3924

565
3929

566
3936

අභයයචනය තරණ

ඩබලව.එම. අකබරතන

3924

564

නව සසසවර සසථරනය

044474

3923

563

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
නවරඑළය දසසතක කමකර
කයරයයලකය ප.ජ.
ඩ.ආර.නශයනත(003405)කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

567

571

අභයයචනය තරණ

වයරමයරග
ඉතජකනරකයරයයලය-රයජයතගනය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - තඹතකතගම

නව අනපයපතකයය ප.ජ.එසස.එච.
වකමරතන (034261)කව

022913

ආර.එන.ප.කක.
සසවරණසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රයජයතගනය

වයරමයරග ඉතජකනරකයරයයලය රයජයතගනය

සසථයන මයර අවලතග කව

034261

ප.ජ.එසස.එච. වකමරතන

II පනතය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-තඹතකතගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය රයජයතගනය

නව කසසවය සසථයනය වයරමයරග
ඉතජකනරකයරයයලය - රයජයතගනය
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

026317

කක.ඩබ.ආර.එම.අය.ස.කක.
වකජතතග

III පනතය

පයකදශය පරයවදතය
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

002481

ඩබ.ආර.ඒ.අය. පදමන

II පනතය

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

සසථයන මයර අවලතග කව

3942

3943

නව සසසවර සසථරනය

III පනතය

3938

570

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඩ.එම.එල.එසස.කක.
දසයනයයක

3938

569

පනතය

007159

3938

568

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
572

නම

පනතය

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-අනරයධපර

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - අනරයධපර

සසථයන මයර අවලතග කව

017489

අය.ඒ. ජයවර

III පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-අනරයධපර

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය - අනරයධපර

සසථයන මයර අවලතග කව

014897

ඩබ. හඳරයගම

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

2013/07/01 සට කයයතමකය

020932

ඩබ.ට.එන.එම. අකබකසසකර

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-අනරයධපර

දසසතක කලකම කයරයයලය අනරයධපර

2013/07/01 සට කයයතමකය

040575

ජ. ඒ.කජ. ගණතතග

II පනතය

අනරයධපර ශකෂණ
කරලහල-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහටගසසදගලය

කවනසක කනකමහත

3945

575
3945

576
3946

අභයයචනය තරණ

ඒ.එල.ඒ. නශය

3943

574

නව සසසවර සසථරනය

016487

3943

573

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
577

පනතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පලගසසවහව

පයකදශය කලකම කයරයයලය තරපපකන

සසථයන මයර අවලතග කව

017798

ජ.එච. කරණයවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඉපකලලගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය පලගසසවහව

සසථයන මයර අවලතග කව

021999

ඊ.එම.ආර.බ. ඒකනයයක

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඉපකලලගම

සසථයන මයර අවලතග කව

027626

ප. අමරසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තරපපකන

දසසතක කලකම කයරයයලය අනරයධපර

සසථයන මයර අවලතග කව

003004

එම.ආර. ජයවරණ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තසසසමහයරයම

පයකදශය කලකම කයරයයලය කතරගම

කවනසක කනකමහත

3950

580
3950

581
3951

අභයයචනය තරණ

එසස.එම.කක. කසසනයනයයක

3950

579

නව සසසවර සසථරනය

016668

3950

578

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
582

නම

පනතය

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කමකනරයගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය බතතල

වරතමයන කසසවය සසථයනය දසසතක
මනනකදලර කයරයයලය කමකණරයගල කලස සතකශලධනය
කරම.

028525

ඩබ.එම.එන.එම. වරකකලන

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කමකනරයගල

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය කමකනරයගල

නව කසසවය සසථයනය දසසතක
මනනකදලර කයරයයලය කමකණරයගල කලස සතකශලධනය
කරම.

024208

එම.එච.ඩබ.එසස. සරතතග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇඹලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කසවනගල

කවනසක කනකමහත

020789

ඒ.එම. කපසමසර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කසවනගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඇඹලපටය

කවනසක කනකමහත

021293

එම.ඒ. ශයයලතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇඹලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කසවනගල

කවනසක කනකමහත

3955

585
3956

586
3956

අභයයචනය තරණ

එච.එම.ජ.එසස. කහනනයයක

3953

584

නව සසසවර සසථරනය

006933

3953

583

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
587

නම

පනතය

III පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-කමකනරයගල

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

020191

ඩබ.ඩබ.එම ගණවත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බතතල

දසසතක කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

021651

ඒ.එම සලවත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වහලලවයය

පයකදශය කලකම කයරයයලය බතතල

කවනසක කනකමහත

022210

එම.ආර.කක.කක. මයකතකට

I පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-බණඩයරකවල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලලවයය

කවනසක කනකමහත

032618

ආර.එම. ලලයවත

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

කයරමක වදහල - කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

3965

590
3965

591
3975

අභයයචනය තරණ

එන.කක. වදයනගමකග

3965

589

නව සසසවර සසථරනය

033888

3961

588

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
592

නම

පනතය

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

නව අනපයපතකයය කමකනරයගල
පය.කල. කයරයයලකය එසස.ප.
සමරසතහ(017815) කව.

020158

ඊ.ඩබ.ආර. රයජපකෂ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

දසසතක කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

සසථයන මයර අවලතග කව

017815

එසස.ප. සමරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

දසසතක කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

නව අනපයපතකයය කමකනරයගල
ද.කල. කයරයයලකය එච.එම.එසස.
චතයතගන(005886) කව.

033237

ඒ.ඩබ. කපතනයයක

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

සසථයන මයර අවලතග කව

012332

කක.ආර.එසස. මතනකමයර

III පනතය

කකෂකරම වදතයලය-වවනයය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - කපදර තඩව

සසථයන මයර අවලතග කව

3977

595
3977

596
3999

අභයයචනය තරණ

එච.එම.එසස. චතයතගන

3976

594

නව සසසවර සසථරනය

005886

3976

593

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
597

නම

පනතය

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කපදර තඩව

කකෂකරම වදතයලය - වවනයය

සසථයන මයර අවලතග කව

030956

කජ. ෂනමගනයදන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වවනයය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - වවනයය

කවනසක කනකමහත

003753

ට. ඔකලගකසසගරම

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මඩකලපව

කපකලසස අධකයර කයරයයලය මඩකලපව

සසථයන මයර අවලතග කව

020226

එම. සකරනදන

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 22)
-මඩකලපව

දසසතක කලකම කයරයයලය මඩකලපව

සසථයන මයර අවලතග කව

032668

ට. වකවකයනනදරයජ

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-මඩකලපව

මඩකලපව ශකෂණ කරලහල මඩකලපව

සසථයන මයර අවලතග කව

4015

600
4015

601
4015

අභයයචනය තරණ

එසස. උමයකයනදන

4010

599

නව සසසවර සසථරනය

015637

3999

598

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
602

පනතය

III පනතය

මඩකලපව ශකෂණ
කරලහල-මඩකලපව

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 22)
- මඩකලපව

සසථයන මයර අවලතග කව

006765

ආර.ඩ.එන.එච. පයකසසන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වහලලවයය

දසසතක කලකම කයරයයලය කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

013670

එච.එම.ඒ. රමතලතය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කමකනරයගල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කමකනරයගල

කවනසක කනකමහත

022086

කජ. ඒ. පදමසල

I පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

041311

කක.ඩබ ගමකග

II පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

වසතගත කරලග වදතයයතනය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

4020

605
4024

606
4024

අභයයචනය තරණ

ජ. දකරෂයන

4020

604

නව සසසවර සසථරනය

044667

4015

603

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය පවල
කසකඛත කයරයයතශකය
එම.ජ.අය. මහවතත (042223)
කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
607

නම

පනතය

I පනතය

වසතගත කරලග
වදතයයතනය-කකකළඹ 10

නකයලජත කපකලසසපත කයරයයලය අනරයධපර

නව කසසවය සසථයනය අනරයධපර
ශකෂණ කරලහල - අනරයධපර කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

016833

එම.එම.ජ. යකසලමහණකක

I පනතය

වයරමයරග ඉතජකනර
කයරයයලය-කණඩසයකල

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 03)
- මහනවර

කවනසක කනකමහත

024501

කජ.ඒ.ඊ ජයසතහ

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-මහනවර

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත
සහලසම කයරයයලය - මහනවර

කවනසක කනකමහත

047714

ඩබ.ප.එසස. කබකකතජ

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය මහනවර

කවනසක කනකමහත

008808

එසස. සමරසතහ

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයතදමබර

සසථයන මයර අවලතග කව

4031

610
4031

611
4032

අභයයචනය තරණ

ආර.ඩබ.ප.ප. පතරණ

4027

609

නව සසසවර සසථරනය

044431

4024

608

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
612

නම

පනතය

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-නවරඑළය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

030795

ජ.ආර.ස.එසස. කගකඩගම

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයතදමබර

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය) - කකකළඹ
10

සසථයන මයර අවලතග කව

041175

ඩ.එම.ස.කක. දසයනයයක

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - නවරඑළය

නව කසසවය සසථයනය නවරඑළය
මහකරලහල - නවරඑළය කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

041846

ය.ජ.ආර. මහණකක

II පනතය

ගමකපකළ මලක
කරලහල-ගමකපකළ

උඩරට ගහම පනරතතයපන
කදපයරතකමනතව - මහනවර

කවනසක කනකමහත

008611

ආර.එච.ඒ. ඉනදරකය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අඹගමව

කපකලසස අධකයර කයරයයලය හහටන

කවනසක කනකමහත

4032

615
4033

616
4034

අභයයචනය තරණ

කක.එසස.එල. වකජකකලන

4032

614

නව සසසවර සසථරනය

020345

4032

613

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එම.ඩ.ආර. ගණතලක
(014175) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
617

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඩ.ජ.ප. ශයයලතය

I පනතය

කමකර කයරයයලය-නයවලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය අඹගමව

කවනසක කනකමහත

025975

ට.ජ. කරලහණ

II පනතය

කපකලසස අධකයර කයරයයලය-හහටන

නවරඑළය මහකරලහල නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

042799

එච.එම.එන.ස.බ. කහසරත

II පනතය

නවරඑළය මහකරලහල-නවරඑළය

පයකදශය කලකම කයරයයලය වලපකන

කවනසක කනකමහත

035026

කක.එන. සමරනයයක

III පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

ශකෂණ කරලහල - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

036031

එන.ඩ. අලහකකලන

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගමකපකළ

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කයරයයලය - මහනවර

නව කසසවය සසථයනය සතතව නෂසපයදන
හය කසකඛත කදපයරතකමනතව කපරයකදණය කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

4034

619
4034

620
4035

621
4035

අභයයචනය තරණ

019328

4034

618

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ගමපළ
කජ.කපකලසස අධකයර
කයරයයලකය ට.ව.
ආරයපයල(013050) කව
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
622

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එම.ඒ.කක. ගණරතන

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගමකපකළ

සසථයන මයර අවලතග කව

023034

ඒ.එම.කක. වතයනකග

II පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

තයකෂණ වදතයලය - මහනවර

කවනසක කනකමහත

016665

එසස.එම.කක. කසසනයනයයක

I පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයතකහසවයහහට

කවනසක කනකමහත

032282

ස.එල. අලහකකලන

II පනතය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයතකහසවයහහට

කවනසක කනකමහත

4036

624
4039

625
4041

අභයයචනය තරණ

047554

4035

623

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
626

නම

පනතය

I පනතය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මහනවර

කවනසක කනකමහත

020331

එසස.ආර. කලරතන

I පනතය

කමකර කයරයයලය-නයවලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය උඩපළයත

කවනසක කනකමහත

024288

එන.එල.කක. මදනයයක

II පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

කවනසක කනකමහත

043847

එච.එච. පනතවරධන

I පනතය

මහකමලදර මහ කරලහල-ගයලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කදකළව - ගමකපකල

කවනසක කනකමහත

4049

629
4050

අභයයචනය තරණ

කක.ඩ.අය.කක. රතනයයක

4047

628

නව සසසවර සසථරනය

026357

4045

627

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
630

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරවට

සබරගමව පළයත නකයලජත
සරකවයර ජනරයල කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

050590

වය.කක.ඒසස. යටවහලල

I පනතය

කපරයකදණය ශකෂණ
කරලහල-කපරයකදණය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කණඩසයකල

කවනසක කනකමහත

005849

ආර.එල.ඒ. ඥයනවත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදහඅතතකණඩය

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කපකකළකනනරව

කවනසක කනකමහත

018767

ප.ඒ.එසස. දසනයයක

II පනතය

පයකදශය කරමයනත කසසවය
මධතසසථයනය-කරවට

කමකර වනශසචය සභයව රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

020172

එන.එල.ඒ.ඩ.ප කසලමරතන

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව-රතනපර

පයකදශය කරමයනත කසසවය
මධතසසථයනය - කරවට

සසථයන මයර අවලතග කව

4052

633
4057

634
4057

අභයයචනය තරණ

ප.ආර. කරපප

4051

632

නව සසසවර සසථරනය

025991

4051

631

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
635

පනතය

II පනතය

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය-මහයතගනය

පයකදශය කලකම කයරයයලය මනකප

කවනසක කනකමහත

010017

ජ.ජ.එසස.කජ. මයලය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මනකප

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහයතගනය

කවනසක කනකමහත

017971

එච.ජ.ඩ. කපකරරය

II පනතය

කකෂකරම වදතයලය
කරපතච-රතනපර

කමකර වනශසචය සභයව රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

019294

ඒ.ඩ. වරසතහ

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරවට

සසථයන මයර අවලතග කව

022135

ය.ඒ උකවතතකග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරවට

කකෂකරම වදතයලය කරපතච රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

4061

638
4061

639
4061

අභයයචනය තරණ

එච.එම. වජයරතන

4059

637

නව සසසවර සසථරනය

006782

4059

636

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
640

නම

පනතය

I පනතය

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය-මහයතගනය

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහයතගනය

කවනසක කනකමහත

033625

ඒ. එම . කසලමයවත

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-බදලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය හයලඇල

කවනසක කනකමහත

018188

එම.ආර.ඒ. කමයර

II පනතය

ඌව පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය-බදලල

දසසතක කමකර කයරයයලය බදලල

කවනසක නහත.
නව කසසවය සසථයනය බදලල දසස.
කරමයනත ශයලය පරකෂක ඉතජකනර
කයරයයලය කලස නවහරද කරන ලද.

038868

එච.එම.ඩබ.ආර.කක.
කහසරත

III පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-බදලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය පසසසර

වරතමයන කසසවය සසථයනය බදලල දසස.
කරමයනත ශයලය පරකෂක ඉතජකනර
කයරයයලය කලස නවහරද කරන ලද.

022227

එල.එල. මයරසතහ

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-බදලල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - බදලල

කවනසක කනකමහත

4070

643
4070

644
4076

අභයයචනය තරණ

එම.ට. කපකඩහයමකන

4066

642

නව සසසවර සසථරනය

028864

4064

641

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

645

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

නව සසසවර සසථරනය

026135

ඩබලව.එන. කමයරසතහ

II පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-බදලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය හයලඇල

කවනසක කනකමහත

006393

ඩබ.ස. එදරවර

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-බණඩයරකවල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය බණඩයරකවල

කවනසක කනකමහත

031562

එච.එම.ආර.එසස. කහසරත

I පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-බදලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය පසසසර

කවනසක කනකමහත

001818

බ.ඩ.ඩ. සරවරධන

II පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-බදලල

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4084

646
4087

647
4091

648
4110

අභයයචනය තරණ

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
649

නම

පනතය

I පනතය

වයරමයරග ඉතජකනර
කයරයයලය-මයපයකඩ

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය - මහයතගනය

කවනසක කනකමහත

001879

ඩබලව. කසලමදයස

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නවරඑළය

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

012948

ඩබලව.එච. වමලකසසන

III පනතය

වයරමයරග ඉතජකනර
කයරයයලය-නවරඑළය

පයකදශය කලකම කයරයයලය නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

008502

කජ.ඒ.ඩ.එල. නනදකසසන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අඹගමව

කමකර වනශසචය
සභයව-නයවලපටය - නයවලපටය

කවනසක කනකමහත

031604

ඩබලව.එම.එසස.ඩබලව.
හලගලල

II පනතය

කමකර වනශසචය
සභයව-නයවලපටය-නයවලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය අඹගමව

කවනසක කනකමහත

4119

652
4120

653
4120

අභයයචනය තරණ

ඩ.එම. පයරතන

4119

651

නව සසසවර සසථරනය

025342

4111

650

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 132 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
654

නම

පනතය

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගමපහ

කපකලසස අධකයර කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

033030

ඩ.එම.ය.එල.බ. දසනයයක

II පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය යටනවර

කවනසක කනකමහත

041274

එච.එම.ස. කපසමලතය

II පනතය

කකගලල මහකරලහල-කකගලල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගමපහ

කවනසක කනකමහත

003243

එච.ඒ. කපසමලතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මරගම

දසසතක කලකම කයරයයලය ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

006609

බ.ස. තලකරතන

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

කකගලල මහකරලහල - කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

4125

657
4135

658
4135

අභයයචනය තරණ

එම.එච. පරසස

4125

656

නව සසසවර සසථරනය

015379

4125

655

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
659

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එල.එච හරසසචනද

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගමපහ

ද කසකයසය කයනතය කරලහල කකකළඹ 08

නව කසසවය සසථයනය කපෂකරමයනත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

032977

ඩ.කක. මලලවතයනයචච

II පනතය

ද කසකයසය කයනතය
කරලහල-කකකළඹ 08

වයරමයරග කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එම.ඒ.එසස. කදවනනදන(0019341)
කව.

041821

එම.ප.ඊ.ස. මලවපතරණ

II පනතය

කකගලල මහකරලහල-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මරගම

සසථයන මයර අවලතග කව

019341

එම.ඒ.එසස. කදවනනදන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය ද කසකයසය
කයනතය කරලහල - කකකළඹ 08 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

038033

එම.එච.ජ.කක. කමයර

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

කකගලල ශකෂණ කරලහල කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

4135

661
4135

662
4147

663
4147

අභයයචනය තරණ

011193

4135

660

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ගමපහ
උදභද උදතයනකය
ආර.එම.ආර.ඩ. රතනයයක
(041101) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
664

පනතය

II පනතය

කකගලල ශකෂණ
කරලහල-කකගලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

024264

එසස. කසකනවරතන

I පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

011136

ඒ.එම.ඩ.එසස කමයරහයම

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

022404

එසස.ප ගමකග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයඋල

පයකදශය කලකම කයරයයලය දඹලල

කවනසක කනකමහත

013327

ආර.ඒ.ප. රයජපකෂ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය පලකලකපකල

කවනසක කනකමහත

4156

667
4156

668
4162

අභයයචනය තරණ

එච.ස.ඩ පනයනද

4153

666

නව සසසවර සසථරනය

041307

4147

665

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහනවර
දසය වන කයරයයලකය
එසස.කක.ඒ.ආර.
කමයරනයයක(0007882) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
669

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පලකලකපකල

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - දඹලල

කවනසක කනකමහත

017649

ප.ජ. වරසතහ

III පනතය

අපනයන කකෂකරම පරකයෂණ
මධතසසථයනය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

022749

එසස.ස. සරකසසන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

030530

කජ.ඒ. කසලමයවත

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

4174

672
4176

අභයයචනය තරණ

බ.ප.ජ ගණතලක

4171

671

නව සසසවර සසථරනය

030379

4162

670

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
673

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඩබ.ඒ.ඩ.එන. කපකරරය

II පනතය

කකගලල මහකරලහල-කකගලල

කක/ශයනත මයරයය මහය වදතයලය කකගලල

කවනසක කනකමහත

031675

බ.ජ.එන තෂයර

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය යටවතත

කවනසක කනකමහත

031803

එසස.එම.එන. කපසමතලක

II පනතය

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව
-පධයන ඉතජකනර
කයරයයලය(මහනවර 1)-මහනවර

සහකයර සමකදධ කකකමසයරසස
කයරයයලය - මහනවර

කවනසක කනකමහත

035019

එච.ආර.ඩබලව.ඩබලව.එම.
එසස.කක. හලනකගකඩ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

012698

කක. ප.එන.ප කපකරරය

II පනතය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය-කකගලල

කකගලල ශකෂණ කරලහල කකගලල

2013/04/01දන සට කයයතමකය

4178

675
4181

676
4181

677
4183

අභයයචනය තරණ

040906

4177

674

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
678

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකකකහපටය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය - කකගලල

2013/04/01දන සට කයයතමකය

041298

එම.ඩ වසනත

II පනතය

කකගලල ශකෂණ
කරලහල-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලතකකකහපටය

2013/04/01දන සට කයයතමකය

019540

කක.කක.ඩ.ප. කපකරරය

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කරණකගල

කහද වදහල - කරණකගල

නව කසසවය සසථයනය මදල
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

021004

ජ. ස. ට. වමලකසසන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වයරයකපකල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - කරණකගල

සසථයන මයර කරන ලද කසසවය
සසථකනය-කරජ.ජන.කදපයරතකමනත
කව වයඹ උතර මහද කලයප
කයරයයලය කලස නවහරද කරන ලද

051999

ඒ. ඒ. එසස. ප. අමරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකකබයගකන

පයකදශය කලකම කයරයයලය වයරයකපකල

කවනසක කනකමහත

4184

681
4184

682
4184

අභයයචනය තරණ

කක.ඩ.එසස. ජයකසසන

4183

680

නව සසසවර සසථරනය

034753

4183

679

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

වරතමයන කසසවය
සසථකනය-කරජ.ජන.කදපයරත
කමනතකව වයඹ උතර මහද
කලයප කයරයයලය කලස
නවහරද කරන ලද
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
683

පනතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරණකගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය - කරණකගල

නව අනපයපතකයය නවරඑළය
මහකරලහකල ඒ.එල.එල.ව. මහණකක
(042142) කව.

023673

එල.ආර.එසස. මයරසතහ

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-කරණකගල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

032724

බ.ආර.එම. බතඩයර

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-කරණකගල

කරණකගල ශකෂණ කරලහල කරණකගල

නව කසසවය සසථයනය කහද වදහල කරණකගල කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

047390

එම. එම. කක. ස. එම.
මදනනයයක

I පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරණකගල

සසථයන මයර අවලතග කව

011278

එසස.එච.එම. සමරකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයරමමල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

4185

686
4185

687
4188

අභයයචනය තරණ

ජ. ලලයවත

4185

685

නව සසසවර සසථරනය

003749

4185

684

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
688

පනතය

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කරණකගල

කරණකගල ශකෂණ කරලහල කරණකගල

සසථයන මයර අවලතග කව

033465

එම.කක.ඒ.ඩ. පයදයස

II පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය කරණකගල

කවනසක කනකමහත

032308

ඒ.ඒ.ඩ.එම. අමරසතහ

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කලයයපටය
නහකගනහර

කයරමක වදහල - කලයයපටය
නහකගනහර

කවනසක කනකමහත

048856

අය.ඒ. වකජරතනබණඩය

II පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගකනවතත

කවනසක කනකමහත

042227

ආර.ප.එන. කමයර

II පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගකනවතත

කවනසක කනකමහත

4190

691
4192

692
4194

අභයයචනය තරණ

ප.බ වතයරන

4189

690

නව සසසවර සසථරනය

024769

4189

689

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
කරණකගල දසසතක
මනනකදලර කයරයයලකය
එල. එන. ලයනකග (23687)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

693

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එසස.ඩබ.ස.එසස. කසනවරතන

II පනතය

මහතවරණ කයරයයලය-කරණකගල

මලයකදව බයලකය වදතයලය කරණකගල

සසථයන මයර අවලතග කව

021195

බ.ප.ස.කක. සසවරණලතය

II පනතය

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය-කරණකගල

මහතවරණ කයරයයලය කරණකගල

සසථයනමයර කරන ලද කසසවය සසථයනය
දසසතක කරමයනත ශයලය පරකෂක
ඉතජකනර කයරයයලය කරණකගල
කව.

032188

එන.එසස. වතයනකග

III පනතය

මලයකදව බයලකය
වදතයලය-කරණකගල

කලයප වයරමයරග අධතකෂ
කයරයයලය - කරණකගල

වරතමයන කසසවය සසථයනය දසසතක
කරමයනත ශයලය පරකෂක ඉතජකනර
කයරයයලය කරණකගල කලස නවහරද
කරන ලද.

005421

ඩබ.එසස.ය. පනයනද

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මරගම

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

006895

ඊ.එසස.ප.ප. ඉලතගරතන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වරඹකගදර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කලයයපටය නහකගනහර

කවනසක කනකමහත

4196

695
4196

696
4214

697
4214

අභයයචනය තරණ

021170

4196

694

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
698

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වරඹකගදර

කවනසක කනකමහත

007015

ට.එච. නනදන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයසසකපකත

දසය වන නළධයර කයරයයලය කරණකගල

සසථයන මයර අවලතග කව

014138

කජ.එම. අරණශයනත

I පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයසසකපකත

සසථයන මයර අවලතග කව

048273

ආර.එන.එන. කසලමරතන

I පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කපකලගහකවල

කවනසක කනකමහත

023237

වය.එම.ප.ජ. චනදය
මහණකක

II පනතය

සහකයර කකෂකරම අධතකෂ
කයරයයලය-සතයඑළය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

4226

701
4236

702
4238

අභයයචනය තරණ

ඩබ.ප.ස.ප. කපකරරය

4226

700

නව සසසවර සසථරනය

015254

4214

699

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

703

පනතය

706

අභයයචනය තරණ

II පනතය

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව පධයන ඉතජකනර
කයරයයලය-කරණකගල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

004612

ඩබ.ජ.ආර.එසස. මධශතක

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-නවරඑළය

පයකදශය කලකම කයරයයලය අඹගමව

2013/07/01දන සට කයයතමකය

006455

කජ.අය. වයකෂසඨ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අඹගමව

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - නවරඑළය

2013/07/01දන සට කයයතමකය

022520

ඒ.ජ.ජ.ය. වරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකතමකල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

4243

4245

නව සසසවර සසථරනය

ඩබලව.එම.ප.ආර.
මහණකක

4243

705

වරතමරන සසසවර සසථරනය

025273

4239

704

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
707

නම

පනතය

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කරණකගල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කරණකගල

කවනසක කනකමහත

030686

කක.ඒ.ට. නලනත

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මලලවපටය

කවනසක කනකමහත

019783

බ.එම.ඒ.කක.
බණඩයරනයයක

I පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මලලවපටය

කවනසක කනකමහත

025157

එම.එසස. පනයනද

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය ජයඇල

කවනසක කනකමහත

032652

එල.ඩබලව.ඒ. රතනකසසන

I පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය ජයතක බදධමය
කදපල කයරයයලය - කකකළඹ 10 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4249

710
4253

711
4253

අභයයචනය තරණ

ආර.ප.ට. නකරලෂන

4247

709

නව සසසවර සසථරනය

007534

4247

708

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
712

පනතය

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය කවනනපපව

සසථයන මයර අවලතග කව

012802

ඊ.එච. මයලන

III පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලතකකකහපටය

කවනසක කනකමහත

014779

එච.කක. මයලන වකජලතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගලගමව

කයරමක වදහල - කකගලල

කවනසක කනකමහත

024632

කක.ඒ. කපකඩනලකම

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකකකහපටය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය - කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

027166

ප. රපයවත

II පනතය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලතකකකහපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

4266

715
4268

716
4268

අභයයචනය තරණ

එච.ප.එසස. රණසතහ

4259

714

නව සසසවර සසථරනය

036858

4253

713

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

717

නම

පනතය

I පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වරඹකගදර

කවනසක කනකමහත

023057

ඊ.එම. පතචබණඩය

II පනතය

කයරමක වදහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගකනවතත

කවනසක කනකමහත

042772

එච.එම.බ.එන. කහසරත

II පනතය

කහද වදහල-කරණකගල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයසසකපකත

කවනසක කනකමහත

020066

බ.ය.කක.ඵම ගණවරධන

I පනතය

දසය ගණම කයරයයලය-කකගලල

දසසතක කලකම කයරයයලය කකගලල

කවනසක කනකමහත

4271

720
4274

අභයයචනය තරණ

කක.එම.ආර. පදමසර

4271

719

නව සසසවර සසථරනය

019736

4269

718

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
721

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඩ.ආර. සමනලතය

II පනතය

කයරමක වදතයලය-වරකයකපකල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

025079

එම.ප.ආර කලතලක

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකගලල

කයරමක වදතයලය - වරකයකපකල

සසථයන මයර අවලතග කව

010175

ට.ජ.ජ. මයලන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අරනයයක

පයකදශය තහපහල අධකයර
කයරයයලය - කකගලල

කවනසක කනකමහත

015451

එල.ආර.ඒ. මහණකක

II පනතය

පයකදශය තහපහල අධකයර
කයරයයලය-කකගලල

කයරමක වදහල - කකගලල

කවනසක කනකමහත

010270

ඩ.ව. මලලකය කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වරකයකපකල

කයරමක වදතයලය - වරකයකපකල

සසථයන මයර අවලතග කව

4276

723
4278

724
4278

725
4279

අභයයචනය තරණ

022983

4276

722

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
726

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එම.ඒ. චනදයවත

II පනතය

කයරමක වදතයලය-වරකයකපකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වරකයකපකල

සසථයන මයර අවලතග කව

016756

ඊ.එච.ස.එසස ජයසරය

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-කකගලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

017968

ආර.ඒ.ප. කලකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකගලල

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

025896

ඒ.ව කපමවත

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

006346

ඩබ.ඩබ.එසස.ආර.එම.ස.
සමරනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයවනහලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකගලල

කවනසක කනකමහත

4280

728
4280

729
4280

730
4281

අභයයචනය තරණ

015022

4279

727

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
731

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකතමකල

කයරමක වදතයලය - නවරඑළය

සසථයන මයර අවලතග කව

033896

ඩබ.ජ.ඒ.එසස.එම. වකකඹර

III පනතය

කයරමක වදතයලය-නවරඑළය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකතමකල

සසථයන මයර අවලතග කව

019763

ඩබ.ය.ඵම අකබකසසකර

I පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය - කකකළඹ 02

නව අනපයපතකයය මදල හය කම
සමපයදන අමයතතයතශකය
ඒ.ඩබලව.ව.අයවන(023960) කව.

025188

ඩබලව.කක. කමයරදයස

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

නව කසසවය සසථයනය කඩය අමයතතයතශය
- කකකළඹ 07 කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

007299

එන.ඩ.ඩබ. ගණවරධන

III පනතය

කදශය ආදයයම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

කපකලසස අධකයර කයරයයලය නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

4285

734
4285

735
4286

අභයයචනය තරණ

ඒ.ජ හනබණඩය

4283

733

නව සසසවර සසථරනය

021473

4283

732

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
736

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-ශ
ජයවරධනපර

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

012159

කජ.ප.ඒ.කක. ජයතලක

II පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-කකගලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

020021

ජ.ජ.ඩ.ඊ.ඵන ශපයල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මරගම

ශ ලතකය ජයතක කරලහල - කකකළඹ
10

සසථයන මයර අවලතග කව

032694

ඩබ.එම. සදරශනය

I පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය මරගම

සසථයන මයර අවලතග කව

033097

එම.ඩබ.ඩ. මලලව

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අරනයයක

දසය වන නළධයර කයරයයලය කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

4289

739
4289

740
4289

අභයයචනය තරණ

එච. කකකඩතවකක

4289

738

නව සසසවර සසථරනය

011282

4287

737

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
741

නම

පනතය

III පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

පයකදශය කලකම කයරයයලය අරනයයක

සසථයන මයර අවලතග කව

041220

එල.අය.එන ද සලවය

II පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

සසථයන මයර අවලතග කව

021983

එසස.ඩබ. සරකසසන

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

017892

ඩ.කජ.ආර. ශජත

II පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

රජකව ආරයතය ළමය කරලහල කකකළඹ 08

2013/04/01දන සට කයයතමකය

041879

ඩබ.කක.එසස. මයකනල

I පනතය

රජකව ආරයතය ළමය
කරලහල-කකකළඹ 08

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

2013/04/01දන සට කයයතමකය

4291

744
4292

745
4292

අභයයචනය තරණ

කක.ඩ. කරණයරතන

4289

743

නව සසසවර සසථරනය

033956

4289

742

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
746

පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතකශය
ආර.ඩබ.සරමයනන (020045)කව.

004869

කක.එන.කජ.කක. පනයනද

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය කකකළඹ දසසතක
කලකම කයරයයලකය
ඒ.ජ.කක.කවනද(028454)කව.

006740

එසස.එසස. ඉවහනජලන

I පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

019830

ඵම.ඵස.ඩ. භදයවත

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය ආහයර
කකකමසයරසස කදපයරතකමනතව කකකළඹ 02 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

040594

ජ.ආර. කසලමලතය

II පනතය

කකගලල මහකරලහල-කකගලල

පනනවල අල අනයථයගයරය කකගලල

කවනසක කනකමහත

4294

750
4295

අභයයචනය තරණ

II පනතය

4294

749

නව සසසවර සසථරනය

එන.ඩබ.එම.එම.කක.
වකජරතන

4294

748

වරතමරන සසසවර සසථරනය

002989

4294

747

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
751

නම

පනතය

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

016208

කක.එන.ප. වකජරතන

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

006839

ආර.ජ.අය. වරසතහ

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කලකම
කයරයයලය - කකකළඹ 12 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

019773

ඒ.ජ.එසස. සලවය

I පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයනදර

සසථයන මයර අවලතග කව

021349

එම.ජ.ප. ශතයමල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

පයකදශය කලකම කයරයයලය අමබලනකගකඩ

නව අනපයපතකයය ආරථක සතවරධන
අමයතයයතශකය
ඩ.ස.කක.කරපප(009259)කව.

4301

754
4301

755
4301

අභයයචනය තරණ

එල. පතමයනනද

4296

753

නව සසසවර සසථරනය

012325

4296

752

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
756

නම

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කපකලසස පවයහන කකකටඨයශය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

013046

ට. ප .එල. මයලන

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

007238

එල.ස. කපකරරය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කඩකවල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

021100

ඊ.ඒ.ස.එසස. වකමරතන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

019132

ඩබ.එම.ස. කමයරහයම

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

අපරයධ පරකෂණ
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4308

759
4308

760
4310

අභයයචනය තරණ

ආර. කහබයලන

4305

758

නව සසසවර සසථරනය

021350

4302

757

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

761

පනතය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

නව කසසවය සසථයනය සමයගම
කරජසසටයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

020595

එන.ව.ප කසසනයධර

II පනතය

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එම.ඒ.ඩ.භදයවත(019830) කව.

014864

එම.එසස.ප. කපකරරය

II පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය ප.ට.ප.
කපකරරය(033577) කව

034111

කක.ප. කබලලනතඩයව

III පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 02 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

006641

එම. සලවත

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4313

764
4313

765
4314

අභයයචනය තරණ

ආර .ඩබ. සරමයනන

4312

763

නව සසසවර සසථරනය

020045

4312

762

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

766

නම

පනතය

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

005204

බ.එසස. කහසවයගම

II පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

013795

කජ.ඒ.ආර.කක. ජයසරය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

004984

ඩ.ස.එල.ඒ. ජයසතහ

II පනතය

වහවල කරමයනත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

004071

ඩබ. ඊ .එම. ට .ඩ.
වකජසනදර

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4315

769
4324

770
4326

අභයයචනය තරණ

ප.ඩ.එච. ද සලවය

4315

768

නව සසසවර සසථරනය

001897

4315

767

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
771

නම

පනතය

II පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

පයකදශය කලකම කයරයයලය රතමලයන

කවනසක කනකමහත

046112

එම.කක.ජ. පයශයනත
කමයර

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

041766

ව. කෂසණකමයර

I පනතය

මලක කරලහල-කලමකණ

මඩකලපව ශකෂණ කරලහල මඩකලපව

කවනසක කනකමහත

041731

ඩබ.ය. වජයවරධන

II පනතය

ගමකපකළ මලක
කරලහල-ගමකපකළ

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

කවනසක කනකමහත

4328

774
4331

අභයයචනය තරණ

ආර.ඩ නයනයයකකයර

4327

773

නව සසසවර සසථරනය

015819

4326

772

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
775

නම

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

004014

ආර.ඒ.ස.ස කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අලවව

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

006409

එම.ඒ.කක.කක. මණසතහ

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වරකයකපකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය අලවව

කවනසක කනකමහත

017136

ආර.ඩ.ට. වජයකසසන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහළණය

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

025659

කජ.ඒ.කක. පෂසපය

II පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-මහර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහළණය

කවනසක කනකමහත

4339

778
4339

779
4339

අභයයචනය තරණ

අය.ඒ.ඩ. ලකෂසම

4339

777

නව සසසවර සසථරනය

001993

4339

776

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
780

නම

පනතය

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය කහලණය
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
බ.ජ.ආර.අය. ගණපයල(005563) කව.

041067

ය.එම.ව.එන.කක. අතයවද

II පනතය

කකගලල ශකෂණ
කරලහල-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වරකයකපකල

කවනසක කනකමහත

003720

ප.ඩ.එම.කක කපකරරය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය කබනකතකට
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
ඩබ.ජ.එසස.චනදකය (009684) කව.

006032

ඩබ.එෆස.අය.එසස
කෆකනකසසකය

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කළතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයනදර

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කලකම
කයරයයලය - කළතර කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

018662

වය .එච. ගණවරධන

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4340

783
4340

784
4340

අභයයචනය තරණ

ඩ. එසස. ප .ප .ට. ද සලවය

4339

782

නව සසසවර සසථරනය

031474

4339

781

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
785

නම

පනතය

I පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජයතක කලඛනයරකෂක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - කකකළඹ 12 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023833

ප.එම. නයනයයකකයර

I පනතය

ජයතක කලඛනයරකෂක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහලමයගම

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය ඩබ.ජ.ආර.ප.
ධරමවරධන(037102) කව.

010519

කක.ආර.ඒ.ඩ කනනනගර

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කසකඛත කසසවය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 08 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

041009

ඩබ.ව.ඩ.ජ.කක.
වරකයකගකඩ

II පනතය

කසකඛත කසසවය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
ආර.එම.එන. රයජනයයක (0034935)
කව.

015168

ආර.ඩ.එල කමයර

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

4351

788
4351

789
4352

අභයයචනය තරණ

කජ.ඩබ. ඩබ. ජයමයනන

4343

787

නව සසසවර සසථරනය

004134

4343

786

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
790

නම

පනතය

III පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

019179

කක.එම.ජ. ශයයන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ශ ලතකය ජයතක කරලහල - කකකළඹ
10

කවනසක කනකමහත

017460

ඒ.එම.එම.ඒ. කසකනවරතන

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය) - කකකළඹ
10

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කලකම
කයරයයලය - ගමපහ කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023183

එසස.ඒ.එසස. ගණරතන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කඩකවල

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

044038

ඩබ.එම.එසස. වකජසනදර

III පනතය

කයසල වදකය කයනතය
කරලහල-කකකළඹ 08

පයකදශය කලකම කයරයයලය කඩකවල

කවනසක කනකමහත

4359

793
4376

794
4376

අභයයචනය තරණ

ජ.ඒ.ඩ.එල.එසස. සරවරධන

4358

792

නව සසසවර සසථරනය

023230

4356

791

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

795

පනතය

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

009050

ප.ප.ට. නනදන

II පනතය

වරයය හය මහයමයරග
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ජයතක කභකතක සහලසම
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
කක.ඩබ.එම.ජ.ජ.එසස.කක. ගමකගදර
(035537) කව.

024309

ඩ.එසස. ඩයසස

I පනතය

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
05

වරයය හය මහයමයරග අමයතතයතශය
- බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

031157

එම.ජ.ඒ.ඩ වජයසර

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ජනමයධත හය පවකතත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 05

නව සසථයන මයරවම කමකර
කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05 කලස
සලකනන

048233

අය.ඩ. වතයරන

I පනතය

ජනමයධත හය පවකතත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 05

කයකවන කටයත හය නපණතය
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
05

සසථයන මයර අවලතග කව

4383

798
4383

799
4383

අභයයචනය තරණ

ඩ. නයන පනතලතය

4383

797

නව සසසවර සසථරනය

012084

4380

796

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
800

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මහරගම

සමයජ කසසවය අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

006442

ප. ජයවර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මරගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය දවලපටය

කවනසක කනකමහත

008724

ආර.ඒ.ස.ඩ. රණසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දවලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

017885

ඒ.කජ.එම. දනවත

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

024732

කක.ඒ. සමණවරධණ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහළණය

කවනසක කනකමහත

4386

803
4386

804
4386

අභයයචනය තරණ

ඩ.ව.එසස. වලපටකග

4386

802

නව සසසවර සසථරනය

020856

4385

801

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
805

නම

පනතය

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

030129

කක.ඩ.එම. ජයරනජන

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

තයකෂණ හය පරකයෂණ
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

කවනසක කනකමහත

029302

ඩබ.බ.ප. කපකරරය

III පනතය

ශ ලතකය ගවන හමදයව-කකකළඹ
01

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව ඩ.එම.එල.
බනදල (0036181) කව.

047458

බ.ඩ. සතරසතහ

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය ගවන හමදයව - කකකළඹ
01

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - කකකකලකනනයව කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

007873

ජ.ජ.අය. ලකමයල

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4391

808
4391

809
4393

අභයයචනය තරණ

ඒ.ප. කඩයකහටටකග

4390

807

නව සසසවර සසථරනය

051295

4389

806

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
810

නම

පනතය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

003698

ප.එම. හනටගල

II පනතය

ශ ලතකය යධ හමදයව-කකකළඹ 01

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

030503

කක.ප.ඩබ.ජ. රපසතහ

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය යධ හමදයව - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

006603

ට.ඩ.එසස. කතවරපකපරම

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

009639

කක.කක. නනදසර

I පනතය

ආණඩකව රස පරකෂක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

වරයය හය මහයමයරග අමයතතයතශය
- බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4395

813
4396

814
4396

අභයයචනය තරණ

එච.ඩබ. කලකදරය

4395

812

නව සසසවර සසථරනය

010741

4393

811

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
815

නම

පනතය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ආණඩකව රස පරකෂක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

002941

ආර.එම.ඩබ.එම. රතනයයක

II පනතය

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය-නයවල

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

008376

ඩ.එසස.කක. ගමකග

II පනතය

වරයය හය මහයමයරග
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය - නයවල

සසථයන මයර අවලතග කව

039671

බ.ස. ගලකහසන

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

වරයය හය මහයමයරග අමයතතයතශය
- බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය කගකවජන කසසවය
හය වනජව අමයතතයතශය බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

022846

ව.එසස.ව. කපකරරය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පරවයස හය ළමය රකෂක කසසවය
කදපයරතකමනතව - නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

4397

818
4397

819
4398

අභයයචනය තරණ

එන. පනඩතරය

4397

817

නව සසසවර සසථරනය

025393

4396

816

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය කගකවජන
කසසවය හය වන ජව
අමයතතයතශකය කජ.ඩ.
පයතගය(032437)
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
820

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ආර.කක. ධරමයවත

I පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

පයකදශය කලකම කයරයයලය කඩකවල

කවනසක කනකමහත

047897

එච.ජ. ආරයරතන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

015106

අය. චනදවරණන

I පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-තකණයමලය

පයකදශය කලකම කයරයයලය තකණයමලය

සසථයන මයර අවලතග කව

036472

ප. වජයකලය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තකණයමලය

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය තකණයමලය

නව අනපයපතකයය දසසතක
මනනකදලර කයරයයලය, තකණයමලය
ප. මරලදරන(011595)කව

002629

එල.කක.ස කපකරරය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ජයතක කකකතකයගයර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4399

822
4400

823
4400

824
4403

අභයයචනය තරණ

047669

4399

821

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
825

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ආර. ජ. එන. ආර. රයජපකෂ

III පනතය

මලක කරලහල-කනතකල

දසසතක කලකම කයරයයලය තකණයමලය

කවනසක කනකමහත

020416

ඊ. පරපයකරන

II පනතය

දසසතක මනනකදලර
කයරයයලය-තකණයමලය

පයකදශය කලකම කයරයයලය තකණයමලය

සසථයන මයර අවලතග කව

021620

කක. ශයනතරබන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තකණයමලය

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය තකණයමලය

සසථයන මයර අවලතග කව

015504

කජ.ඒ.කජ.ආර ජයසතහ

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

වවදත පරකයෂනයයතනය කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

029345

ප. මයගට

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

වහවල කරමයනත අමයතතයතශය කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

4410

827
4410

828
4412

829
4415

අභයයචනය තරණ

047468

4405

826

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

830

නම

පනතය

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

සමපකයර සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

011313

ඩ. එම. ස. එසස. කක.
ජයමහණකක

III පනතය

අධතයපන පකයශන
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය එම.කක.ට. කෂයනත
(041571) කව.

023960

ඒ. ඩබ. ව. අයවන

III පනතය

කදශය ආදයයම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 02

අධතයපන පකයශන
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය ආහයර
කකකමසයරසස කදපයරතකමනතව කකකළඹ 02 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

018645

එම. කසසනයරතන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

4418

833
4419

අභයයචනය තරණ

එම. එම. කපකරරය

4418

832

නව සසසවර සසථරනය

025799

4417

831

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
834

නම

පනතය

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කඩවත සතර හය ඟඟවට
කකලරකළස - මහනවර

කවනසක කනකමහත

026197

ආර. ඒ. ජ. කරණයරතන

II පනතය

නකයලජත කපකලසසපත
කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

කවනසක කනකමහත

006458

එල.ආර.ජ ජයතලක බණඩය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-යටනවර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

030571

එම.කක.ඩ. දරශන

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය යටනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

007882

එසස. ඒ. ඒ. ආර.
කමයරනයයක

II පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

නව කසසවය සසථයනය කකගලල
මහකරලහල - කකගලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4422

837
4422

838
4423

අභයයචනය තරණ

ඒ.ඒ කලකකමහණකක

4421

836

නව සසසවර සසථරනය

005012

4420

835

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
839

නම

පනතය

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

අපනයන කකෂකරම
කදපයරතකමනතව - කපරයකදණය

නව අනපයපතකයය වයරමයරග
කදපයරතකමනතකව
එසස.ප.වකමසතහ(032748) කව.

010574

ඩ. එම. ඒ. බණඩයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මනකප

සහකයර අධතකෂ වනජව (මධතම)
කයරයයලය, - රනටහකඹ

සසථයන මයර අවලතග කව

026279

ජ.ඩ.ආර.ඩ ජයවරධන

II පනතය

සහකයර අධතකෂ වනජව (මධතම)
කයරයයලය,-රනටහකඹ

පයකදශය කලකම කයරයයලය මනකප

සසථයන මයර අවලතග කව

050484

ආර.එම.එම.ට. රතනසරය

II පනතය

මහ/ උසසස බයලකය
වදතයලය-මහනවර

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය මහනවර

කවනසක කනකමහත

051457

ට.එම. කසමයවත

I පනතය

නවරඑළය මහකරලහල-නවරඑළය

දසසතක කමකර කයරයයලය නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

4424

842
4425

843
4426

අභයයචනය තරණ

ජ.ජ.ආර.ප දමයනත

4424

841

නව සසසවර සසථරනය

036468

4423

840

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

844

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදහඅතතකණඩය

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහයතගනය

කවනසක කනකමහත

017238

එච. එම. කක. කහසරත

I පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය අකරණ

කවනසක කනකමහත

018003

ඩ.එල.එච.එසස. මයලකය

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 39)
-මයතකල

උණවටන අමරසරය ගර වදතයලය
- ගයලල

කවනසක කනකමහත

028846

ඒ.ඒ. ශයයණ

II පනතය

උණවටන අමරසරය ගර
වදතයලය-ගයලල

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය වභයග
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

038634

කක.කක.එම. සමනත

III පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයදකක

නව අනපයපතකයය කමකරටව
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
ඩ.ප.එසස. ජයකසසකර(0014953) කව.

4431

847
4431

848
4431

අභයයචනය තරණ

වය.එම.ප.කක. යයපයරතන

4430

846

නව සසසවර සසථරනය

013777

4428

845

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
849

පනතය

852

අභයයචනය තරණ

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 39)
- මයතකල

කවනසක කනකමහත

031789

ඩබ.ඒ.ආර.ඩ වකජසතහ

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-ගමකපකළ

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඟඟ ඉහළ කකලරකළස

කවනසක කනකමහත

054452

ජ. කක. එසස. වසනත කමයර

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

කවනසක කනකමහත

047584

ඩ. එම. ඩබ. කක.
දසයනයයක

I පනතය

ගමකපකළ මලක
කරලහල-ගමකපකළ

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඟඟ ඉහළ කකලරකළස

කවනසක කනකමහත

4433

4434

නව සසසවර සසථරනය

එම. ජ. ඩ. ස. කක.
කතනනකකලන

4432

851

වරතමරන සසසවර සසථරනය

053731

4431

850

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
853

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තරකකකලවල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කපකතවල

කවනසක කනකමහත

014867

එසස.එසස.ඩ. වජයවරධන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

029855

ඒ.එම.ට.ප අමරසතහ

III පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

වරතමයන කසසවය සසථයනය රයජත
ආරකෂක හය නයගරක සතවරධන
අමයතයයතශය කලස සලකනන.
අනපයපතකයය අධකරණ
අමයතතයතශකය එච.එම.ට.ප.කහසරත

012273

එම.ජ.එසස. පදමණ

II පනතය

සතතව නෂසපයදන හය කසකඛත
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

මහ/මහමයයය බයලකය වදතයලය මහනවර

නව අනපයපතකයය මහනවර ශකෂණ
කරලහකල ඒ.ජ. අකශලකය
උපලතය(039084) කව.

051218

අය. ප. ඩ. උදයනත

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

සතතව නෂසපයදන හය කසකඛත
කදපයරතකමනතව - කපරයකදණය

සසථයන මයර අවලතග කව

4435

856
4436

857
4436

අභයයචනය තරණ

ට. සවනදරරයජය

4435

855

නව සසසවර සසථරනය

012892

4435

854

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 174 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
858

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එම.ආර. සතත රශනය

II පනතය

කමකර කයරයයලය-ගමකපකළ

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඟඟ ඉහළ කකලරකළස

කවනසක කනකමහත

015978

එම. ජ. බ. උදයතගන

III පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-ඟඟ
ඉහළ කකලරකළස

කමකර කයරයයලය - ගමකපකළ

කවනසක කනකමහත

032355

ඒ.එල. අබදල හමඩ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නනදවර

දසසතක ධවර කයරයයලය කලමකණ

කවනසක කනකමහත

003549

එම.ඒ.එන. මයරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දමන

අමපයර මහකරලහල - අමපයර

කවනසක කනකමහත

029719

ස.කක. කහටටකග

III පනතය

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය-අමපයර

දසසතක කමකර කයරයයලය අමපයර

කවනසක කනකමහත

4439

860
4442

861
4443

862
4446

අභයයචනය තරණ

005479

4439

859

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

863

පනතය

III පනතය

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය-ගනකනලරව

ජයතක උදභද උදතයන
කදපයරතකමනතව - කපරයකදණය මහනවර

නව අනපයපතකයය ජයතක උදභද
උදතයන කදපයරතකමනතකව
කක.කක.එසස.ඉනදනයත (034688)කව.

039872

ස. වකමසතහ

I පනතය

ජයතක උදභද උදතයන
කදපයරතකමනතව කපරයකදණය-මහනවර

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය - ගනකනලරව

සසථයන මයර අවලතග කව

012519

ට. ස. ජයනත

I පනතය

දසය වන නළධයර
කයරයයලය-මහනවර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මහනවර

කවනසක කනකමහත

022663

එච.එම.එසස.ස. මහණකක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උහන

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - අමපයර

කවනසක කනකමහත

4448

866
4449

අභයයචනය තරණ

ඩබ.එච. අනරදධකය

4447

865

නව සසසවර සසථරනය

008832

4447

864

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 176 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
867

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දමන

අමපයර මහකරලහල - අමපයර

කවනසක කනකමහත

055104

ආර. එම. රණවර බතඩය

III පනතය

අමපයර මහකරලහල-අමපයර

පයකදශය කලකම කයරයයලය දමන

කවනසක කනකමහත

042340

කක. ඒ. ප. ස. කපසමලයල

III පනතය

අමපයර මහකරලහල-අමපයර

පයකදශය කලකම කයරයයලය අමපයර

කවනසක කනකමහත

010472

ජ.ජ.එච. ගණවරධන

II පනතය

සතතව නෂසපයදන හය කසකඛත
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

කපකලසස අධකයර කයරයයලය ගමකපකළ

නව අනපයපතකයය ගමපළ ඉඩම
කරජ. කයරයයලකය එම.ඩ.
අලහකකකන (036031) කව

013050

ට.ව. ආරයපයල

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-ගමකපකළ

ගමකපකළ මලක කරලහල ගමකපකළ

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම හය දසසතක
කරජසසටයර කයරයයලය - ගමකපකළ
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4452

870
4453

871
4453

අභයයචනය තරණ

ප.එච.එන. දමයනත

4450

869

නව සසසවර සසථරනය

035172

4450

868

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
872

නම

පනතය

II පනතය

ගමකපකළ මලක
කරලහල-ගමකපකළ

සතතව නෂසපයදන හය කසකඛත
කදපයරතකමනතව - කපරයකදණය

සසථයන මයර අවලතග කව

028703

එම.එල. පදමන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

034226

කක. එම. කරණයරතන

II පනතය

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

දසසතක කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

054343

ඩ.එම.ස. පෂසපකමයර

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පජයපටය

කවනසක කනකමහත

005888

ඩබ.එම.එන.ඩ ගණතලක

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4455

875
4456

876
4457

අභයයචනය තරණ

එම.ප.ප.එසස. ආරයවතශ

4455

874

නව සසසවර සසථරනය

041581

4453

873

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

877

නම

පනතය

I පනතය

සමපකයර හය අභතනතර කවළඳ
අමයතතයතශය,-කකකළඹ 02

අධකරණ කසසවය කකකමෂන සභයව
- කකකළඹ 12

සසථයන මයර අවලතග කව

019385

ආර.ප.ඵසස සලවය

III පනතය

අධකරණ කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 12

කපකලසස වකශසෂ කයරය බලකය
මලසසථයනය - කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
එසස.ප.ඊ.එසස. පතරණ (037898) කව.

031954

කක.ජ. චනදවත

I පනතය

කපකලසස වකශසෂ කයරය බලකය
මලසසථයනය-කකකළඹ 07

සමපකයර හය අභතනතර කවළඳ
අමයතතයතශය, - කකකළඹ 02

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම පරහරණ
පතපතත සහලසම කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

056232

එච.එම චයනදන

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහදදමබර

කවනසක කනකමහත

039828

බ. කසලමයවත

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කපකලසස සබසයධක කකකටඨයශය නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

4458

880
4464

881
4467

අභයයචනය තරණ

ට.එම. ධනපයල

4458

879

නව සසසවර සසථරනය

004695

4458

878

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

882

පනතය

886

සවනත කරණ

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය) - කකකළඹ
10

නව කසසවය සසථයනය බරවය කරලග
මරදන වතයපයරය - කකකළඹ 05 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

නව අනපයපතකයය වන
සතරකෂන
කදපයරතකමනතකව කක.ඒ.
සරත (032172) කව.

036297

එසස.කක. වකජවකම

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතව - කකකළඹ
10 කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

නව අනපයපතකයය ආගමන
හය වගමන
කදපයරතකමනතකව ඩබ.ඩබ.
කපකරරය(0008203) කව.

004479

ප.ජ.ය.එන. ධරමවතශ

III පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

037466

එසස.එච.ප.ප. ගණවරධන

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

කවනසක කනකමහත

005536

ඒ.ආර.ඩ.බ. අඹකදණය

II පනතය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය-කකගලල

කයරමක වදහල - කකගලල

කවනසක කනකමහත

4472

4475

අභයයචනය තරණ

II පනතය

4472

885

නව සසසවර සසථරනය

එසස.එම.ජ.කජ.එන.
ආරයරතන

4470

884

වරතමරන සසසවර සසථරනය

020987

4470

883

නම

Page 180 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
887

නම

පනතය

III පනතය

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

නව අනපයපතකයය කපකලසස වකශසෂ
කයරය බලකය මලසසථයනකය කක.ජ.
චනදවත (031954) කව.

037898

එසස.ප.ඊ.එසස. පතරණ

III පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

නව කසසවය සසථයනය අධකරණ කසසවය
කකකමෂන සභයව - කකකළඹ 12 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

005113

ආර.ඩ.එන රයජකරණය

III පනතය

කකෂකරම
අමයතතයතශය-බතතරමලල

උසසස අධතයපන අමයතතයතශය කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

005961

එච. එම. ඒ. කමයරසතහ

II පනතය

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය-නයවල

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

022645

කක.ජ නයනය පශයනත

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කකෂකරම අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4476

890
4476

891
4476

අභයයචනය තරණ

වය.එම.එන.ප. යයපය

4475

889

නව සසසවර සසථරනය

027623

4475

888

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 181 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
892

නම

පනතය

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය - නයවල

කවනසක කනකමහත

014875

ප.එන නනදයවත

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපයරතකමනතව කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

047763

ඩබ.ඩ.ප එළසබත

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසසතයයන කටයත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

015234

එම.ට.ස. කපකරරය

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

4479

895
4480

අභයයචනය තරණ

එච.අය.එම.එන. සදසතහ

4478

894

නව සසසවර සසථරනය

022932

4476

893

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
896

නම

පනතය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 08 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

042200

ව.කජ. වරකකකකඩ

III පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව අනපයපතකයය කමලටර රථ
පවයහන කදපයරතකමනතකව
බ.ප.ඒ.ඩ. කපලල(0024425) කව.

032158

එසස.ආර නදශයන

III පනතය

පරයවදතය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව අනපයපතකයය පවයහන
අමයතතයතශකය එසස.ඒ.එසස.බ.
කසසනයධර(21068) කව.

036238

ඒ.ප. කහසනයධර

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පරයවදතය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය කරජසසටයර
ජනරයල කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

044347

කක.එල. නශයනත

III පනතය

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

4497

899
4497

900
4499

අභයයචනය තරණ

එම.ආර.අය.කක. මයකතකට

4481

898

නව සසසවර සසථරනය

033091

4481

897

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
901

නම

පනතය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ජයතක පළකයයතනය - මහරගම

කවනසක කනකමහත

003318

ආර.ඒ. සරතචනද

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

වසතගත කරලග වදතයයතනය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

043277

ඒ.බ. මදලකග

II පනතය

වසතගත කරලග
වදතයයතනය-කකකළඹ 10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

032351

එච.කක. අරණ ශයනත

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නකයලජත කපකලසසපත කයරයයලය නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

021897

ඩ.එච.එසස. ඉනදක

III පනතය

කමලටරරථ පවයහන පයකදශය
කයරයයලය-හමබනකතකට

හමබනකතකට මහකරලහල හමබනකතකට

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම නරවල
කරකම කයරයයලය - තසසසමහයරයම
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4500

904
4502

905
4503

අභයයචනය තරණ

එම. ලයනපතරණ

4500

903

නව සසසවර සසථරනය

045891

4499

902

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය හතවහලල
පයකදශය කලකම
කයරයයලකය ඩබ.ව.එච.එල.
රතනයයක(018155) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
906

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කෂය කරලග මරධන ඒකකය කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

038589

ව. කදකවනද

III පනතය

ඉඩම නරවල කරකම
කයරයයලය-තසසසමහයරයම

දසසතක කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

049440

ඩබ.එච. වකජදයස

I පනතය

හමබනකතකට
මහකරලහල-හමබනකතකට

ඉඩම නරවල කරකම කයරයයලය තසසසමහයරයම

සසථයන මයර අවලතග කව

018501

එසස.එම.බ සමරකකලන

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කඩය අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

027468

එසස.ඒ.ඩ. ශයලන

II පනතය

නතපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4503

909
4504

910
4507

අභයයචනය තරණ

වය.ජ.එසස. පයදරශන

4503

908

නව සසසවර සසථරනය

025825

4503

907

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
911

නම

පනතය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපයරතකමනතව කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

028072

ප.ඒ කලතයණසර

II පනතය

මයෂ සහ කතල කභලග පරකයෂණ
හය සතවරධන
මධතසසථයනය-අගණකකකළපහලහසස
ස

පයකදශය කලකම කයරයයලය කබලඅතත

කවනසක කනකමහත

022811

ඊ.ඒ.එසස.එසස. ඒකනයයක

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

දසසතක කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

044577

එසස.ඒ. කසලමවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකඩමකගකඩ

ජයතක කසකඛත වදතයයතනය කළතර

කවනසක කනකමහත

015875

ආර.ඒ.ඩ. රතජන

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

4510

914
4510

915
4513

අභයයචනය තරණ

එන. ෂනමගනයදන

4508

913

නව සසසවර සසථරනය

040357

4507

912

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

916

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහසසබකව

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

003143

ප.ජ.කජ. බණඩයර

II පනතය

කපකලසස වකශසෂ කයරය බලකය
මලසසථයනය-කකකළඹ 07

නතපත කදපයරතකමනතව කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

024577

එච. කරණයපයල

II පනතය

සතසසකකතක හය කලය කටයත
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

050914

ආර. රයජසකමයර

II පනතය

සරයබද අධකයර
කයරයයලය-තකණයමලය

පයකදශය කලකම කයරයයලය තකණයමලය

කවනසක කනකමහත

4520

919
4521

අභයයචනය තරණ

කක. ඩබ. කක. කපසමතලක

4519

918

නව සසසවර සසථරනය

015643

4515

917

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
920

නම

පනතය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කපකලසස වකශසෂ කයරය බලකය
මලසසථයනය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

018308

එම. ඒ. කසමලතය

III පනතය

කපකලසස වකශසෂ කයරය බලකය
මලසසථයනය-කකකළඹ 07

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

006096

ඒ.ආර.එම. ෆසල

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

012405

ඒ.ප. කරණයවත

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගයලල

කරයපටය ශකෂණ කරලහල ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

016413

ආර.එච.එල. රමතකයනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නයයගම

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - ගයලල

නව කසසවය සසථයනය කරයපටය
ශකෂණ කරලහල - ගයලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4523

923
4523

924
4523

අභයයචනය තරණ

ඩ. ඩ. ඩබ. කකකතලයවල

4522

922

නව සසසවර සසථරනය

016405

4522

921

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
925

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එන.ඩ.ප. කමයර

II පනතය

කරයපටය ශකෂණ කරලහල-ගයලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයකගකඩ

නව අනපයපතකයය බදධශයසන හය
ආගමක කටයත අමයතතයතශකය
ප.එම.කකකටගල(016415) කව

040498

ඩබ.ප. ධනපයල

II පනතය

කරයපටය ශකෂණ කරලහල-ගයලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය යකකලමලල

කවනසක කනකමහත

019316

ජ.වය.එසස. කපකරරය

II පනතය

වයරමයරග කළමනයකරණ
අතශය-කකකළඹ 07

මනසසබල හය රකරකෂය
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

022157

ඩබ.එසස. සමනමල

II පනතය

ඉඩම කරජසසටයර
කයරයයලය-නකගකගකඩ

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

නව අනපයපතකයය මදල හය
කමසමපයදන අමයතතයතශකය
එන.ජ.ඩ. ලකමයල(007208) කව.

022175

ආර.බ.ප. උදය කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තරපපකන

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය අනරයධපර

සසථයන මයර අවලතග කව

4524

927
4525

928
4525

929
4525

අභයයචනය තරණ

042216

4523

926

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
930

නම

පනතය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

වයරමයරග කළමනයකරණ අතශය කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය කපකලසස
මලසසථයනය - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

029697

කක.එල .ස.ආර කරතරතන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහකරයව

පයකදශය කලකම කයරයයලය තරපපකන

සසථයන මයර අවලතග කව

034416

ප.ඩබ.කක.ප. රයජපකෂ

III පනතය

මනසසබල හය රකරකෂය
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහකරයව

නව අනපයපතකයය කහකරයව
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
එච.ඒ.කක.ඒ.ප. ලතකය(014842) කව.

037667

ඒ.අය. ගණකසසකර

III පනතය

කකෂකරම වදතයලය-අනරයධපර

ඉඩම කරජසසටයර කයරයයලය නකගකගකඩ

නව කසසවය සසථයනය දසසතක
මනනකදලර කයරයයලය - අනරයධපර
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

026289

ස.එන. ජයවර

I පනතය

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 03

කබකදධ කටයත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය රයජත කසසවය
කකකමෂන සභයකව
එල.කජ.එච.එසස.සලවය (002007) කව.

4525

933
4525

934
4526

අභයයචනය තරණ

එම.එසස.ඒ. කපකරරය

4525

932

නව සසසවර සසථරනය

024624

4525

931

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
අනරයධපර දසසතක
මනනකදලර කයරයයලකය
එම.කක.එසස.මණසතහ(02252
4) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
935

පනතය

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

නව කසසවය සසථයනය කමකර හය
කමකර සබඳතය අමයතතයතශය කකකළඹ 05 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

030810

ආර.කජ. පලයන ගමකග

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

පයකදශය කලකම කයරයයලය - ශ
ජයවරධනපර

කවනසක කනකමහත

023277

ජ.ජ. චනදමය

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 32)
-රතමලයන

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයනදර

සසථයන මයර අවලතග කව

026243

අය.එන. වරෂවතයන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 32)
- රතමලයන

සසථයන මයර අවලතග කව

033855

එම.ඩබ.ප.එම. වතයරණ

III පනතය

සතසසකකතක හය කලය කටයත
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉදකරම, ඉතජකනර කසසවය, නවයස
හය කපකද පහසකම අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4531

938
4531

939
4532

අභයයචනය තරණ

එන.ජ. සගතදයස

4528

937

නව සසසවර සසථරනය

028575

4526

936

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

940

නම

පනතය

I පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය - ගනකනලරව

කවනසක කනකමහත

002097

කක.බ.ස දපයල

II පනතය

කකෂකරම වදතයලය-ලබදව

පයකදශය කලකම කයරයයලය හබරයදව

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - ගයලල කඩවත සතර
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

010486

ඒ.ආර.එම.ඒ.කක. අමණගම

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

උණවටන අමරසරය ගර වදතයලය
- ගයලල

කවනසක කනකමහත

035544

එම.එන.එෆස සයයනය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හබරයදව

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගයලල කඩවත සතර

සසථයන මයර අවලතග කව

012882

ඒ.එසස. බදකදවතයන

II පනතය

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය-ගනකනලරව

ජයතක උදභද උදතයන
කදපයරතකමනතව - කපරයකදණය මහනවර

2013.07.01 දන සට කයයතමකය.

4536

943
4536

944
4539

අභයයචනය තරණ

කක.එම.එන. කපකරරය

4536

942

නව සසසවර සසථරනය

022104

4535

941

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
945

පනතය

II පනතය

ජයතක උදභද උදතයන
කදපයරතකමනතව කපරයකදණය-මහනවර

මධතම පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය - ගනකනලරව

2013.07.01 දන සට කයයතමකය.

008246

ජ. ගරසතහ

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කබලකප - කපලදදල

පයකදශය කලකම කයරයයලය අකමමන

සසථයන මයර අවලතග කව

019971

කක.කක පෂසපය දයයසල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අකමමන

පයකදශය කලකම කයරයයලය බදකදගම

සසථයන මයර අවලතග කව

020163

එසස. ගණකසසකර

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බදකදගම

සහකයර සමකදධ කකකමසයරසස
කයරයයලය - ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

034650

එන.ඒ.එසස.එම. ගතයතජල

III පනතය

සහකයර සමකදධ කකකමසයරසස
කයරයයලය-ගයලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කබලකප - කපලදදල

සසථයන මයර අවලතග කව

4540

948
4540

949
4540

අභයයචනය තරණ

බ.එම. අමතයකමයර

4540

947

නව සසසවර සසථරනය

039874

4539

946

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

වරතමයන කසසවය සසථයනය
නයකගකඩ පයකදශය කලකම
කයරයයලය ( සමකදධ අතශය)
කලස නවහරද වය යතය
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
950

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බදලල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය බදලල

කවනසක කනකමහත

031552

එච.ඒ.එම කලකකමහණකක

II පනතය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

ශකෂණ කරලහල - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

038536

කක.එම.ප.එන.කක.
කලතතග

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පජයපටය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

054380

කක.ජ.ඩබ. කමයර

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පජයපටය

නව අනපයපතකයය බජ පරකෂන
රසයයනයගයරකය ට.
කෂසණරයන(007649) කව.

024615

ඩ.ප.එන.ඩ අමරකසසන

II පනතය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය-මහනවර

ශකෂණ කරලහල - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

4542

953
4542

954
4543

අභයයචනය තරණ

ඩ.කක. රතනයයක

4542

952

නව සසසවර සසථරනය

020594

4541

951

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
955

නම

පනතය

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

මහනවර දකණ දසසතක කමකර
කයරයයලය - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

047651

ඒ.එම.එන.කක.
අකබකකලන

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

සසථයන මයර අවලතග කව

018314

එසස. එල. ආර. ද සලවය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමබලනකගකඩ

කයරමක වදහල - බලපටය

කවනසක කනකමහත

006691

එම.එසස ජයසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරනකදණය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - අමබලනකගකඩ

කවනසක කනකමහත

026927

එල . එච.එන ද සලවය

II පනතය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-අමබලනකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලපටය

කවනසක කනකමහත

4544

958
4545

959
4545

අභයයචනය තරණ

ඩබ.කක. දසයනයයක

4543

957

නව සසසවර සසථරනය

035814

4543

956

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
960

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කබනකතකට

කවනසක කනකමහත

020173

ආර.එම ගණසලවත

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මහනවර

බජ හය කරලපණ දවත කයරයයලය ගනකනලරව

කවනසක කනකමහත

015275

කක.ඩ.ඩබලව. ගමකග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමබලනකතකට

පයකදශය කලකම කයරයයලය හමබනකතකට

කවනසක කනකමහත

028346

ඒ.ස.ප.කජ. ඒකනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හමබනකතකට

පයකදශය කලකම කයරයයලය අමබලනකතකට

කවනසක කනකමහත

056289

ආර.බ. සමරකකලන

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

දසසතක මනනකදලර කයරයයලය මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

4548

963
4548

964
4550

අභයයචනය තරණ

එම.ඉසඩ. එසස. සරපය

4546

962

නව සසසවර සසථරනය

035776

4545

961

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

965

නම

පනතය

II පනතය

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය-කකකළඹ 02

දසසතක කමකර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

018682

කක.ය.ට. කකලදයකගකඩ

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හතවහලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහලමයගම

කවනසක කනකමහත

024027

ආර.ආර. කපකරරය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

008521

ට.එච. චනදකසසන

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගයලල

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
- ගයලල

කවනසක කනකමහත

014553

ප.ඩබ.ඒ පයයන

II පනතය

දකණ පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය-ගයලල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගයලල

කවනසක කනකමහත

4551

968
4552

969
4552

අභයයචනය තරණ

ස.එන. අලහකකලන

4551

967

නව සසසවර සසථරනය

018328

4551

966

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ගයලල
කමකර වනශසචය සභයව(04)
හ කක.ඒ.දපයල (020992)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
970

නම

පනතය

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
-ගයලල

දකණ පළයත නකයලජත සරකවයර
ජනරයල කයරයයලය - ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

003976

ඒ.එච.එසස. කමනඩසස

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අමබලනකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය හකකඩව

සසථයන මයර අවලතග කව

032455

ඩබ.ජ මහනද පයතක කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හකකඩව

පයකදශය කලකම කයරයයලය අමබලනකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

013438

ඩබලව.කක.ඩ. රයජකරනය

II පනතය

වගණකයධපත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

027673

කක.ඒ.අය.ඒ. ගණතලක

III පනතය

ර/ශයනත ඇකලලසයසස
වදතයලය-රතනපර

රතනපර මහකරලහල - රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

4553

973
4554

974
4556

අභයයචනය තරණ

ප.එන. මණඩයවල

4553

972

නව සසසවර සසථරනය

019594

4552

971

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
975

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

කක.ඒ.ඩ.ආර. සභයෂණ

II පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

ර/ශයනත ඇකලලසයසස වදතයලය රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

019586

බ.එම. ලලයවත

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-රතනපර

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

022584

එච.ඩ.ජ.ඒ. බණඩයර

II පනතය

වයරමයරග ඉතජකනර
කයරයයලය-රතනපර

දසසතක කලකම කයරයයලය රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

002578

ඩ.ඩබ.එච. කසකනකහලතය

I පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-රතනපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

040916

එම.ඒ. පතචමහණකක

II පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඕපනයයක

කවනසක කනකමහත

4557

977
4557

978
4558

979
4558

අභයයචනය තරණ

040463

4556

976

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
980

පනතය

අභයයචනය තරණ

ට.ව.කක.ස. පතමණ

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ජයතක පළකයයතනය - මහරගම

කවනසක කනකමහත

024946

එම.ඩ.බ. නලනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මදරයවල

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - කහකරණ

කවනසක කනකමහත

005126

ජ.ප.ට.ප.ප. කසකයසය

III පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගයලල

දසසතක ධවර කයරයයලය - ගයලල

කවනසක කනකමහත

029796

බ. සනතය

II පනතය

සහකයර වගණකයධපත
කයරයයලය-රතනපර

පයකදශය පරයවදතය කයරයයලය අවසසසයකවලල

කවනසක කනකමහත

038094

බ.ස. පශනතකය

II පනතය

පයකදශය පරයවදතය
කයරයයලය-අවසසසයකවලල

සහකයර වගණකයධපත කයරයයලය
- රතනපර

කවනසක කනකමහත

4559

982

නව සසසවර සසථරනය

024789

4559

981

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

4560

983
4562

984
4562
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
985

නම

පනතය

III පනතය

ගය/ධරමයකශලක මහය
වදතයලය-අමබලනකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරනකදණය

කවනසක කනකමහත

017967

බ.ව. මලලකය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

029346

එසස. මරයගලල

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පහලමඩලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහවතත

කවනසක කනකමහත

019348

ඩබ.එම.එම.එසස.එම.
වකජසනදර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලකගකපකළ

කවනසක කනකමහත

4566

988
4567

අභයයචනය තරණ

ය.ඩබ.ඒ.කක. ද සලවය

4565

987

නව සසසවර සසථරනය

016474

4564

986

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
989

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගයලල කඩවත සතර

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
- ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

018818

එසස. ලයනපතරණ

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගයලල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

020992

කක. දපයල

II පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගයලල

නව කසසවය සසථයනය දකණ පළයත
නකයලජත සරකවයර ජනරයල
කයරයයලය - ගයලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

028323

එම.ඒ .ප.ඩ ගණකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇහහලයකගකඩ

රතනපර මහකරලහල - රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

040441

ආර.එසස. රතජන

II පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඇහහලයකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

4570

993
4570

අභයයචනය තරණ

II පනතය

4568

992

නව සසසවර සසථරනය

ජ.කක.එන.එසස
කසනවරතන

4568

991

වරතමරන සසසවර සසථරනය

018024

4568

990

පනතය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
994

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඒ.ආර. ලලයවත

II පනතය

ර/සවල ම.ම.වදතයලය-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පහලමඩලල

කවනසක කනකමහත

017899

එන.ඒ. සරකසසන

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගයලල

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
- ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

030101

එල.එසස.එච.ප රවනතය

I පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 04)
-ගයලල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

015572

කක.ඩ.අය. කපසමයනනදන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරනකදණය

කමකර කයරයයලය - ඇලපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

023623

එම.එච.ආර. සදමයල

III පනතය

කමකර කයරයයලය-ඇලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරනකදණය

සසථයන මයර අවලතග කව

4572

996
4572

997
4574

998
4574

අභයයචනය තරණ

028424

4571

995

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
999

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලපටය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - අමබලනකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

040427

ව.ප. ගලලකග

II පනතය

සහකයර කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-අමබලනකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

040615

කක. රයජපකෂ

II පනතය

මයතර මහ කරලහල-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලගම

කවනසක කනකමහත

028120

ඊ.කක.ඩ.එල කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඉමදව

පයකදශය කලකම කයරයයලය යකකලමලල

කවනසක කනකමහත

032839

ජ. නයනය මතගලකය

II පනතය

ගය/මයනවල උපනනද
ම.ම.වදතයලය-ගයලල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - ගයලල

කවනසක කනකමහත

4577

1,002
4578

1,003
4578

අභයයචනය තරණ

ප.කක.ප දමයනත

4576

1,001

නව සසසවර සසථරනය

018605

4576

1,000

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,004

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇහහලයකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරවට

කවනසක කනකමහත

029375

ප.එම.ආර.එම.ජ. මහණකක

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇහහලයකගකඩ

සබරගමව පළයත නකයලජත
සරකවයර ජනරයල කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

034077

ඩබ. එම. එම. කක.
වකජසරය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලකගකපකළ

කවනසක කනකමහත

020905

ප.ආර රතනකයනත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඕපනයයක

කවනසක කනකමහත

4581

1,007
4582

අභයයචනය තරණ

ප.කක.ඒ.එසස. පයනත

4580

1,006

නව සසසවර සසථරනය

002337

4579

1,005

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,008

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කලවයන

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඇලපයත

සසථයන මයර අවලතග කව

008260

එම.එම.කක.ස කපසමරතන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඇලපයත

කපකලසස අධකයර කයරයයලය රතනපර

නව අනපයපතකයය කලවයන
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
ඊ.ට.එරතනකග (033346) කව.

016499

ප.කක.කක.කජ. නනද

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-රතනපර

රතනපර මහකරලහල - රතනපර

සසථයන මයර අවලතග කව

017482

කක.ව.අය. ගණකසසකර

III පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-රතනපර

රතනපර මහකරලහල - රතනපර

කවනසක කනකමහත

020795

ඩ.එසස. පයරතන

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-රතනපර

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

4583

1,011
4584

1,012
4585

අභයයචනය තරණ

බ.ජ. ඉනදයන ඇගනසස

4583

1,010

නව සසසවර සසථරනය

006021

4583

1,009

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,013

පනතය

II පනතය

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය-රතනපර

දසය වන නළධයර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

007506

එම.එසස. සරවරධන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරඇලල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - රතනපර

කවනසක කනකමහත

023701

ය.ඩ.අය. මතගලකය

I පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-රතනපර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - රතනපර

කවනසක කනකමහත

033790

ඩබ.එන. රයජපකෂ

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කරඇලල

සසථයන මයර කරන ලද කසසවය සසථයනය
කරඇලල පයකදශය කලකම
කයරයයලකය සමකදධ අතශය කව.

004060

ජ. සරපයල

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකගකඩ

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලකගකපකළ

කවනසක කනකමහත

4587

1,016
4587

1,017
4589

අභයයචනය තරණ

ජ.ප. රයමචනද

4587

1,015

නව සසසවර සසථරනය

022779

4586

1,014

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

වරථමයන කසසවය සසථයනය
කරඇලල පයකදශය කලකම
කයරයයලකය සමකදධ අතශය
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,018

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

කක.එම.කක. ශයයලතය

III පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඕපනයයක

කවනසක කනකමහත

004121

ඩ.ආර ශතයමල සමනතකය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහවතත

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඕපනයයක

කවනසක කනකමහත

029725

එම.ඩ.එම සමරවර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඕපනයයක

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහවතත

කවනසක කනකමහත

002439

ඩ.ය. වකජතතග

II පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

002387

එච. කක. එසස. අතකකලරයල

III පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

4593

1,020
4593

1,021
4596

1,022
4599

අභයයචනය තරණ

043867

4590

1,019

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,023

නම

පනතය

I පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

කමකර හය කමකර සබඳතය
අමයතතයතශය - කකකළඹ 05

නව කසසවය සසථයනය කරමයනත හය
වයණජ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 03 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

001935

ට. ගණකසසකර

II පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

035442

කක.ඒ.ආර.එසස. කමයරකපල

III පනතය

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

002231

කක.එන. ඇලකලකගකඩ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

වරයය හය මහයමයරග අමයතතයතශය
- බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

002561

ඩ.ඩ.ආර. ද සලවය

I පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

සසථයන මයර අවලතග කව

4601

1,026
4602

1,027
4602

අභයයචනය තරණ

එල.කජ.එච.එසස. සලවය

4601

1,025

නව සසසවර සසථරනය

002007

4600

1,024

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,028

නම

පනතය

III පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

රයජත කසසවය කකකමෂන සභයව කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

030715

ට. නෂයනත ද සලවය

III පනතය

වරයය හය මහයමයරග
අමයතතයතශය-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

005683

එච.කක.එසස. පනයනද

II පනතය

රයජත කසසවය කකකමෂන
සභයව-කකකළඹ 05

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

002260

ආර.ව.එසස.ස.එම. කපකරරය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ජයඇල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වතතල

කවනසක කනකමහත

015255

එම.කජ.එසස. පනත

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වතතල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4603

1,031
4615

1,032
4615

අභයයචනය තරණ

ව.ප.එච. ගමකග

4602

1,030

නව සසසවර සසථරනය

004815

4602

1,029

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,033

පනතය

I පනතය

ජයතක පහලකට නකරලධයයන
කසසවය-කටනයයක

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගමපහ

2013/04/01දන සට කයයතමකය

016976

බ. ඩ. චනදයන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගමපහ

රයගම ශකෂණ කරලහල - රයගම

2013/04/01දන සට කයයතමකය

046378

එම.එම.ඩබලව.ඒ.
සමනකමයර

II පනතය

රයගම ශකෂණ කරලහල-රයගම

ජයතක පහලකට නකරලධයයන කසසවය
- කටනයයක

2013/04/01දන සට කයයතමකය

047805

එසස. ගමකග

I පනතය

මයතර මහ කරලහල-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය හකමන

කවනසක කනකමහත

012972

ප.ඒ. කරණයතලක

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

රජකය කරමයනත ශයලයව කකකකලකනනයව

කවනසක කනකමහත

4616

1,036
4617

1,037
4618

අභයයචනය තරණ

කජ.ස.කජ.ස. නවරතන

4616

1,035

නව සසසවර සසථරනය

009547

4616

1,034

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,038

නම

පනතය

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

022728

ඩ.ප.ඩ.එල. රතජන

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-ජයඇල

ලය කරලහල - රයගම

කවනසක කනකමහත

047777

බ.එම. බසසනයයක

I පනතය

ලය කරලහල-රයගම

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

016358

එම.ඩබ.එසස. ශයනත

I පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය වහලගම

කවනසක කනකමහත

011187

ඒ.එම.ආර. ගණරතන

III පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

027536

ආර.එසස.ප. ගණරතන

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

කයරමක වදහල - ගමපහ

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

4618

1,039

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

4618

1,040
4619

1,041
4620

1,042
4620
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,043

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ඩ.කක.එසස. දසයනයයක

III පනතය

කයරමක වදහල-ගමපහ

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

045530

ඊ.ව. කසලමරතන

III පනතය

මය/සජයතය බයලකය වදතයලය-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයතර

කවනසක කනකමහත

040937

ප.කක. පතමය

II පනතය

මයතර මහ කරලහල-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය අතරලය

කවනසක කනකමහත

023863

ප.ඩබලව.එන. වකමසරය

III පනතය

මය/ශයනත සරකවශසස
වදතයලය-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කදවනවර

කවනසක කනකමහත

4621

1,045
4622

1,046
4623

අභයයචනය තරණ

030681

4620

1,044

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,047

නම

පනතය

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගයලල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගයලල

කවනසක කනකමහත

033181

එසස.කක.ඩ. ගමකග

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-ගයලල

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගයලල

කවනසක කනකමහත

011892

බ.එම.අය.ඒ. බයලසරය

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කමකර වනශසචය සභය කයරයයලය
- බතතරමලල - බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

020556

ආර.එම.එච.එසස. රතනයයක

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය -ගමපහ-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහර

සසථයන මයර අවලතග කව

020583

ඩබ.ජ. චනදකයනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහළණය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

4625

1,050
4625

1,051
4625

අභයයචනය තරණ

එන.ජ පතමලතය

4624

1,049

නව සසසවර සසථරනය

020102

4624

1,048

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,052

පනතය

I පනතය

කමකර වනශසචය සභය කයරයයලය
- බතතරමලල-බතතරමලල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය -ගමපහ - ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

033322

ඩ.එල.ඩ.ඒ. ගණතලක

II පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-මහර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහළණය

සසථයන මයර අවලතග කව

020279

එම.ආර.එසස කලකකවතයන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කරවට

රතනපර මහකරලහල - රතනපර

කවනසක කනකමහත

040545

කක.ආර. ගමකග

I පනතය

රතනපර මහකරලහල-රතනපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය
(සමකදධ අතශය) - මහරගම

කවනසක කනකමහත

043334

ආර.ඒ.කක. රණසතහ

II පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

දසසතක කමකර කයරයයලය රතනපර

කවනසක කනකමහත

4629

1,055
4629

1,056
4629

අභයයචනය තරණ

ඒ.ඊ වරසතහ

4625

1,054

නව සසසවර සසථරනය

028230

4625

1,053

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,057

නම

පනතය

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය ජයතක කරලහල - කකකළඹ
10

කවනසක කනකමහත

033233

ඊ.ආර.ට.ඩ. ගණවරධන

II පනතය

මය/ශයනත කතලමසස උසසස බයලකය
වදතයලය-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය මයතර

කවනසක කනකමහත

048687

එම. කළකතකට

I පනතය

මයතර මහ කරලහල-මයතර

කරද පරකයෂණ මධතසසථයනය තහකගකඩ

කවනසක කනකමහත

008194

එම.ජ.එසස. නයනයයකකයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වතතල

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

030622

එම.ඩ. ශකරලම

III පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

පයකදශය කලකම කයරයයලය වතතල

සසථයන මයර අවලතග කව

4633

1,060
4634

1,061
4634

අභයයචනය තරණ

එසස. පලලයගර

4631

1,059

නව සසසවර සසථරනය

047769

4629

1,058

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 216 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,062

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එම.ඒ.ස.එන. කබගම

II පනතය

මය/සජයතය බයලකය වදතයලය-මයතර

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 26)
- මයතර

කවනසක කනකමහත

026256

ඩබ.එම.ඩබ.එසස. වජයපයල

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය වතතල

සසථයන මයර අවලතග කව

033986

එච.ඒ.ජ.කක රදග

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-වතතල

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

012733

කජ.එම. ඩ. එසස. කජ.
ජයමයනන

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය වතතල

කවනසක කනකමහත

4639

1,064
4639

1,065
4641

අභයයචනය තරණ

045754

4636

1,063

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 217 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,066

පනතය

II පනතය

කපෂකරමයනත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය ගමපහ දසසතක
කලකම කයරයයලකය එල.එච.
හරසසචනද(011193) කව.

006717

ආර. අකබසතහ

I පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපෂකරමයනත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

041101

ආර.එම.ආර.ඩ. රතනයයක

II පනතය

ගමපහ උදභද උදතයනය-ගමපහ

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය දසසතක කලකම
කයරයයලය - ගමපහ කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

032272

ආර. පයනත

II පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහර

කවනසක කනකමහත

036489

කක.ඩ.ප ජයසතහ

II පනතය

ගම/කවයනකගකඩ බණඩයරණයයක
මහය වදතයලය-අතතනගලල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

4645

1,069
4646

1,070
4646

අභයයචනය තරණ

ඩබ. එන. චතරකය

4645

1,068

නව සසසවර සසථරනය

004562

4645

1,067

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,071

පනතය

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

011217

ආර.එම.ස.ට.කක. පතරයජ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අතතනගලල

සයරපතත ජයතක අධතයපන
වදතයපඨය - නටටඹව

සසථයන මයර අවලතග කව

015630

කක. එල. ධරමකරත

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය අතතනගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

033062

ඩ.ජ.එසස ජනදයස

I පනතය

සයරපතත ජයතක අධතයපන
වදතයපඨය-නටටඹව

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

020660

ජ.ප. කමදන

II පනතය

සරයබද අධකයර කයරයයලය-මයතර

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - මයතර

කවනසක කනකමහත

4648

1,074
4648

1,075
4649

අභයයචනය තරණ

බ. ඒල. ප. ස. බයලසරය

4648

1,073

නව සසසවර සසථරනය

031178

4647

1,072

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,076

නම

පනතය

I පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-මයතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය දකවහලල

කවනසක කනකමහත

015062

ඩබ.ඒ.ආර චතකලකය

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-අනරයධපර

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹතකතගම

කවනසක කනකමහත

019979

එච.කක.ඩ.ස. වකමනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහර

කවනසක කනකමහත

032746

ආර.එම.එසස.ඩබ.කක.
රතනයයක

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

034660

කක. ඉලතකරන

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කපදර තඩව

කකෂකරම වදතයලය - වවනයය

කවනසක කනකමහත

4650

1,079
4650

1,080
4650

අභයයචනය තරණ

ඩබ.එම.ව.ඒ. සරත

4650

1,078

නව සසසවර සසථරනය

022978

4649

1,077

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,081

නම

පනතය

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-පතතලම

දසසතක කමකර කයරයයලය හලයවත

2013/040/01 දන සට කයයතමකය

015287

එසස.ඩ. ගණවරධන

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-හලයවත

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - පතතලම

2013/040/01 දන සට කයයතමකය

032854

ප.එසස.ඩබ. මතනයයක

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-හලයවත

කපකලසස අධකයර කයරයයලය හලයවත

2013/040/01 දන සට කයයතමකය

051896

එම.එච.ස කරණයරතන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මයතර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මයතර

කවනසක කනකමහත

006280

එසස. ඒ. කක. කසලමසර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තතගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය අගණකකකළපහලහසසස

කවනසක කනකමහත

4651

1,084
4652

1,085
4653

අභයයචනය තරණ

එම.එල.ට පනයනද

4651

1,083

නව සසසවර සසථරනය

005247

4651

1,082

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,086

පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ඉතගරය

පයකදශය කලකම කයරයයලය බණඩයරගම

කවනසක කනකමහත

006853

ය.කක අරණකයනත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බණඩයරගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයනදර

කවනසක කනකමහත

020926

එසස.එච. අකබසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

037321

ඩබ.ප.එසස වරසතහ

I පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

නයන කරලහල - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

047797

ඊ. එල. චනදකය

I පනතය

නයන කරලහල-කකකළඹ 10

පයකදශය කලකම කයරයයලය ඉතගරය

කවනසක කනකමහත

4658

1,090
4658

අභයයචනය තරණ

II පනතය

4658

1,089

නව සසසවර සසථරනය

එල.එච.එසස.ඩ
කරණයරතන

4658

1,088

වරතමරන සසසවර සසථරනය

002075

4658

1,087

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,091

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උකකවල

දසසතක කලකම කයරයයලය මයතකල

සසථයන මයර අවලතග කව

030953

ඕ.ජ. සසවරණලතය

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

012792

කජ.කක. වකජසනදර

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උකකවල

කවනසක කනකමහත

003200

කජ.ජ.ප.එම කපකරරය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහසසබකව

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

010144

ප. ඩබලව. ස. කක. පලපන

I පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

4660

1,094
4661

1,095
4663

අභයයචනය තරණ

ඩ. එම. එන. ඒ. කලතතග

4659

1,093

නව සසසවර සසථරනය

018600

4659

1,092

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය උකකවල
පයකදශය කලකම
කයරයයලකය
එන.ජ.ස.කක.කරණයතලක(0
08322)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,096

පනතය

4672

අභයයචනය තරණ

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

028387

එම. ජ. ප. එසස. ගරකග

I පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

041567

එන.ඩබලව.ජ.ආර.ප.
ආරයදයස

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය යටවතත

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - රතකතකට කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

031722

ඩබ.කක පයතවදය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

වයරමයරග කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4671

1,099

නව සසසවර සසථරනය

කක.එසස.එම.කක.ප.කක
සමරකකලන

4670

1,098

වරතමරන සසසවර සසථරනය

030964

4664

1,097

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,100

නම

පනතය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

ජයතක මයනසක කසකඛත
වදතයයතනය - අතකගකඩ

කවනසක කනකමහත

012984

කක.කක. වඩගමතගයව

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

වයරමයරග හය ජල සමපත
කළමනයකරණ අමයතතයතශය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

008509

කක.එසස.ප අලවසස

II පනතය

කයලගණ වදතය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

017847

එම.ආර.ට.ජ. දසයනයයක

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කයලගණ වදතය කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

003469

එම.ඩ.ඒ. ඉකරලෂණ

II පනතය

රජකය පවකතත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

වකදශ කටයත අමයතතයතශය කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

4677

1,103
4677

1,104
4681

අභයයචනය තරණ

කක.බ.එසස පයදරෂන

4675

1,102

නව සසසවර සසථරනය

020744

4673

1,101

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,105

නම

පනතය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

රජකය පවකතත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 05

නව කසසවය සසථයනය වදලබල හය
බලශකත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

013093

එසස. මලවආරචච

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය - ශ
ජයවරධනපර

කවනසක කනකමහත

030797

අය.කක.එච. ගමකග

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකඩමකගකඩ

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර
ම.ම.වදතයලය - මතගම

සසථයන මයර අවලතග කව

032294

ඒ.ඩ.වය.ඩ අතකකලරල

II පනතය

ස.ඩබ.ඩබ.කනනනගර
ම.ම.වදතයලය-මතගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය කදකඩමකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

005576

ය.කක.අය. ගණරතන

III පනතය

ශ ලතකය කරග
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය - ශ
ජයවරධනපර

නව කසසවය සසථයනය කගකඩනහගල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4684

1,108
4684

1,109
4685

අභයයචනය තරණ

එච.ඩ.ආර.එල රදකගල

4682

1,107

නව සසසවර සසථරනය

020508

4681

1,106

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
බලතකකකහපටය පයකදශය
කලකම කයරයයලකය
ය.ආර.එසස.
ගණරතන(034044)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,110

නම

පනතය

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කළතර

රබර සතවරධන පයකදශය
කයරයයලය - කළතර

කවනසක කනකමහත

021053

ව.එච. වරකසසන

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පරයවදතය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

016256

ස.ව. වතතකග

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත
අමයතතයතශය, - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

025239

එසස.එසස.අය. සතජවන

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පලයත පයලන හය පළයත සභය
අමයතතයතශය - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

4692

1,113
4693

අභයයචනය තරණ

කක. ඩබ සලවය

4687

1,112

නව සසසවර සසථරනය

009302

4686

1,111

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,114

නම

පනතය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

011112

එච.එම.බ කහසරත

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

පරයවදතය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

056372

කක.එම.ප.ට. පයරතන

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

නත කකටමපත සමපයදක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

009626

ඩබ.ඒ.කක. මයලන

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කඩය සතවරධන කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4703

1,117
4704

අභයයචනය තරණ

ඩබ.එසස හලලලව

4695

1,116

නව සසසවර සසථරනය

007612

4694

1,115

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,118

නම

පනතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහලමයගම

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - හතවහලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

024677

කක. සමණයවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හතවහලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහලමයගම

සසථයන මයර අවලතග කව

003550

එම.එන.ඩ. කකර

III පනතය

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

010619

ඒ.ස. කපකරරය

II පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය අධතයපන
අමයතතයතශය - බතතරමලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

031925

එසස.එම.ඩ.එල.කක.
සකලසරය

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

4707

1,121
4707

1,122
4707

අභයයචනය තරණ

එල.එල.කක. කකකකහකඹන

4705

1,120

නව සසසවර සසථරනය

017936

4705

1,119

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,123

පනතය

I පනතය

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - ශ ජයවරධනපර කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

041125

ප.ව.අය. කහසමකමයර

I පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

බනධනයගයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 09

කවනසක කනකමහත

018155

ඩබලව.ව.එච.එල.
රතනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හතවහලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහලමයගම

නව කසසවය සසථයනය වභයග
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

045847

එසස.එච.එම. ලයනකග

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහලමයගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය - ශ
ජයවරධනපර

කවනසක කනකමහත

047404

ජ. හරපටය

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

දසසතක ධවර කයරයයලය - කදහවල

කවනසක කනකමහත

4709

1,126
4709

1,127
4710

අභයයචනය තරණ

ඒ.ප. නනදයවත

4708

1,125

නව සසසවර සසථරනය

037138

4707

1,124

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහරගම
පළකයයතනකය ඩබ.එම.ජ.ස.
වරකකලන(040986)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,128

නම

පනතය

III පනතය

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

පයකදශය කලකම කයරයයලය බලතකකකහපටය

නව අනපයපතකයය වකදශ කටයත
අමයතතයතශකය
ඒ.ඩ.ආර.එල.රදකගල(020508)කව.

034044

ය.ආර.එසස. ගණරතන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බලතකකකහපටය

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය වකදශ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

005332

එච.ප.කක.ට ජයවරධන

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

අධකරණ අමයතතයතශය - කකකළඹ
12

කවනසක කනකමහත

006441

කජ.ඒ.ඩ.එච ජයසරය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4712

1,131
4713

අභයයචනය තරණ

ඒ.ඒම.ඩ. අලගයවනන

4711

1,130

නව සසසවර සසථරනය

029864

4711

1,129

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,132

නම

පනතය

II පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

032833

අය.ඩ.ඒ. නලෂ

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

006707

එන.ඊ.එච ජයසරය

II පනතය

වකදශ කටයත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කරමයනත හය වයණජ කටයත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 03

කවනසක කනකමහත

032368

කක.ට.ආර අතකකලරල

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

033008

අය.බ. වකමසරය

II පනතය

කපකලසස මලසසථයනය-කකකළඹ 01

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය
එම.එසස.ඒ.කපකරරය(024624) කව.

4715

1,135
4716

1,136
4716

අභයයචනය තරණ

ට.ජ.එසස. දලහයන

4714

1,134

නව සසසවර සසථරනය

001902

4714

1,133

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,137

නම

පනතය

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013.07.01 දන සට කයයතමකය.

047846

ඒ.ප. රණරයජය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

2013.07.01 දන සට කයයතමකය.

039082

එම.ඒ.ඩ.එසස. කපකරරය

II පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

028052

ඒ.එම කයලතග

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

003530

එච.අය.ජ.කක.ඩබ කමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහසසබකව

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013/04/01 දන සට කයයතමකය.

4718

1,140
4719

1,141
4720

අභයයචනය තරණ

ඒ.ඩ.එසස. සතජවකය

4717

1,139

නව සසසවර සසථරනය

005178

4717

1,138

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,142

නම

පනතය

III පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

පයකදශය කලකම කයරයයලය කහසසබකව

2013/04/01 දන සට කයයතමකය.

029672

කක.එසස. හතවහලල

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

2013/04/01 දන සට කයයතමකය.

047770

කක.ජ.ඩ. පනයනද

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

004499

කක.එන. සරයආරචච

II පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

037650

එසස.ආර. අමරකසසකර

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

4721

1,145
4723

1,146
4723

අභයයචනය තරණ

බ.එසස.ව. උපයල

4720

1,144

නව සසසවර සසථරනය

012305

4720

1,143

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,147

නම

පනතය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කඩකවල

කවනසක කනකමහත

002366

එම.එල.කක. කපකරරය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කළතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය රතමලයන

කවනසක කනකමහත

009132

එෆස.ප. ලයනකගකඩ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-රතමලයන

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

039553

අය.කක. ලයනකග

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

030220

ඒ.ඒම.ජ. අතතනයයක

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

රජකය පවකතත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4727

1,150
4728

1,151
4729

අභයයචනය තරණ

එම.එච. චනදදයස

4727

1,149

නව සසසවර සසථරනය

021613

4724

1,148

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,152

නම

පනතය

III පනතය

රජකය පවකතත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

033923

කජ.ඩ. ජයකකකඩ

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

රජකය පවකතත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 05

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

019994

ප.කක.ප. මලකයනත

II පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

පයකදශය කලකම කයරයයලය හතවහලල

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය එච.ප.ඩ.එන.
වකජසතහ(049371) කව.

023342

ජ.බ.එන.ප. එදරසතහ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-හතවහලල

දසසතක කමකර කයරයයලය මහරගම

කවනසක කනකමහත

034622

එසස.ට. මලලව ආරචච

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කසකඛත අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

4733

1,155
4733

1,156
4733

අභයයචනය තරණ

එසස.ඩ.ප. වතයන

4731

1,154

නව සසසවර සසථරනය

008210

4731

1,153

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,157

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

041227

ආර.කජ. ලයනකග

II පනතය

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

047591

කක.ඩබලව. පදමලතය

I පනතය

කසකඛත අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ජයතක පළකයයතනය - මහරගම

සසථයන මයර අවලතග කව

004691

ආර.ඩ. ජයනත

I පනතය

වරයය හය මහයමයරග
අමයතතයතශය-බතතරමලල

සමපදයයක කරමයනත හය කඩය
වතවසයය සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

034088

කක.එම.ස.එසස. වකමසරය

III පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

046129

ඒ.එම. කපසමතලක බණඩය

I පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

වරයය හය මහයමයරග අමයතතයතශය
- බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4733

1,158

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

4733

1,159
4734

1,160
4734

1,161
4734
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,162

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

නව අනපයපතකයය ආගමන හය
වගමන කදපයරතකමනතකව
කජ.ඩබ.ඩබ. ජයමයනන (004134) කව.

037102

ඩබ.ජ.අර.ප ධරමවරධන

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

නව කසසවය සසථයනය ජයතක
කලඛනයරකෂක කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07 කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

036181

ඩ.එම.එල. බනදල

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකකලකනනයව

නව කසසවය සසථයනය රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 08 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

018525

ඒ.එච.එම ජයතලක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ආනමඩව

පයකදශය කලකම කයරයයලය නවගතකතගම

සසථයන මයර අවලතග කව

018679

බ.ඒ.බ. ශයයමහණකක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-නවගතකතගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය ආනමඩව

සසථයන මයර අවලතග කව

4736

1,165
4737

1,166
4737

අභයයචනය තරණ

ප.එන.ප. පරසස

4735

1,164

නව සසසවර සසථරනය

011139

4735

1,163

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,167

නම

පනතය

III පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

අධකරණ අමයතතයතශය - කකකළඹ
12

කවනසක කනකමහත

004898

එසස.එච.ඒ. නනදන

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බණඩයරගම

කපකලසස අධකයර කයරයයලය පයනදර

කවනසක කනකමහත

004746

එම.ප.ට.එන.ඩ ද සලවය

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

නව අනපයපතකයය අධයපන
අමයතතයතශකය කජ.ඒ.එම. රයජපකෂ
(039917) කව.

030782

එම.එච.ස සමනකමයර

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

035212

එච.ප.ඒ.ඩ. කලකදරය

III පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4741

1,170
4741

1,171
4742

අභයයචනය තරණ

එල.ඩ.එසස.ජ. වසනත

4740

1,169

නව සසසවර සසථරනය

013533

4739

1,168

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,172

නම

පනතය

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය කදහවල

කවනසක කනකමහත

041775

කජ. ඒ. එසස. එන. ජයකකකඩ

III පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

වභයග කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

039703

එම.ප. කසසනයධර

II පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

019721

ප.ඵම නනදයවත

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

දසසතක කමකර කයරයයලය පයනදර

කවනසක කනකමහත

4746

1,175
4748

අභයයචනය තරණ

ට.ඩබ.කක.ඩබ. මධභයෂණ

4744

1,174

නව සසසවර සසථරනය

009773

4744

1,173

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,176

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකරටව

පයකදශය කලකම කයරයයලය බණඩයරගම

කවනසක කනකමහත

021124

ඩබ.එන.ප. දහරණයගල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බණඩයරගම

කජතෂසඨ කපකලසස අධකයර
කයරයයලය - ගලකසසස

සසථයන මයර අවලතග කව

029479

කක.ජ.ට. නනදන

II පනතය

කජතෂසඨ කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-ගලකසසස

පයකදශය කලකම කයරයයලය කමකරටව

නව අනපයපතකයය බණඩයරගම
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
ජ.ජ.එම.එන. ගණවරධන
(012569)කව.

001857

ඒ. ඒ. ආර. එසස. කපකරරය

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

නකයලජත කපකලසසපත කයරයයලය නකගකගකඩ

කවනසක කනකමහත

014756

ජ.එච. ඒ. එසස ධනපයල

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කමකරටව

දසසතක කමකර කයරයයලය පයනදර

කවනසක කනකමහත

4750

1,179
4751

1,180
4752

අභයයචනය තරණ

කජ.එල.ස. සතජවන

4750

1,178

නව සසසවර සසථරනය

008631

4750

1,177

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,181

නම

පනතය

III පනතය

ආරථක සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

023625

ජ.ඩ. මහයයකගකඩකග

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

032295

කක.ඒ. කපමදයස

II පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

නව අනපයපතකයය අධතයපන
අමයතතයතශකය ඩ.ආර.ට.කක.
කපකරරය(014283) කව.

035997

කක.ඒ.ස.ට. කකකඩකයර

III පනතය

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

017966

කජ.ඒ.ඒ. උදයතග

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4754

1,184
4754

1,185
4756

අභයයචනය තරණ

එසස.ව. වකජතතග

4754

1,183

නව සසසවර සසථරනය

032764

4753

1,182

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,186

නම

පනතය

III පනතය

ශ ලතකය නයවක හමදය
මලසසථයනය-කකකළඹ 01

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

019846

එන.ඩබ.එසස.ආර. චනදන

II පනතය

පරයවදතය
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

030059

ඩබ.එම.එම.ව. වශයනතකය

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

පරයවදතය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

2013/07/01 දන සට කයයතමකය.

010250

ප. බහනඩගමපල

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉඩම හය ඉඩම සතවරධන
අමයතතයතශය - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

024575

කක.ඩ.එන. ජයසරය

I පනතය

රයජත කළමනයකරණ
පතසතසසකරණ
අමයතතයතශය-බතතරමලල

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

4757

1,189
4758

1,190
4759

අභයයචනය තරණ

ඩබ. එසස. ප. කමයර

4757

1,188

නව සසසවර සසථරනය

029735

4756

1,187

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,191

නම

පනතය

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

රයජත කළමනයකරණ
පතසතසසකරණ අමයතතයතශය බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

030805

එච.එම. සනල බණඩයර

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කයසල වදකය කයනතය කරලහල කකකළඹ 08

කවනසක කනකමහත

035277

ඩ.එම.ඒ.එසස. දසනයයක

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කයසල වදකය කයනතය කරලහල කකකළඹ 08

සසථයන මයර අවලතග කව

041649

ඩ.එම.ප.එසස. දසයනයයක

II පනතය

කයසල වදකය කයනතය
කරලහල-කකකළඹ 08

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

004262

එම. ආර. ජ. ජයතලක

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4761

1,194
4761

1,195
4763

අභයයචනය තරණ

කක.ඩ. අනලයවත

4760

1,193

නව සසසවර සසථරනය

047820

4759

1,192

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,196

නම

පනතය

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

033245

එසස. ලයනකග

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

035866

කක.එල.ඒ.ආර. පනයනද

III පනතය

රජකය මදණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

මහතවරණ කයරයයලය(නයගරක) රයජගරය

නව අනපයපතකයය මදල හය කම
සමපයදන අමයතතයතශකය
කක.ආර.ඒ.ඩ.කනනනගර
(010519)කව.

041571

එම.කක.ට. කෂයනත

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

රජකය මදණ කදපයරතකමනතව කකකළඹ 08

නව කසසවය සසථයනය අධතයපන
පකයශන කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

4770

1,199
4770

අභයයචනය තරණ

කක.එම.ඩ.ප කරණයජව

4769

1,198

නව සසසවර සසථරනය

027227

4766

1,197

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,200

නම

පනතය

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ආපදය කළමනයකරණ
අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

020304

ආර.එම.ප රතනයයක

II පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
03

කවනසක කනකමහත

032206

කජ. කක. ආර. ලකමණ

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

011200

ජ.එන. කපකරරය

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

සවල ආරකෂක කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

026260

ඩබ.එම.ය.ප. වනසතහ

II පනතය

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

වයරමයරග කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

නව අනපයපතකයය කමලටර රථ
පවයහන කදපයරතකමනතකව එල.ජ.
ඉනදය කමයර(016494) කව.

4772

1,203
4773

1,204
4774

අභයයචනය තරණ

එම.එසස කරකබට

4772

1,202

නව සසසවර සසථරනය

030021

4771

1,201

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,205

නම

පනතය

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

නව කසසවය සසථයනය ඉඩම කකකමසයරසස
ජනරයල කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

024391

ඩබලව.ඒ.ආර. රණතතග

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කකකළඹ 01

සසථයන මයර අවලතග කව

036781

ය.ඒ.එම.එසස. පයදයස

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

022829

ඩබ. ස. කමදන

I පනතය

ආයරකවද
කදපයරතකමනතව-මහරගම

කපකලසස අධකයර කයරයයලය නකගකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

027072

ආර.ඩබ.ස රයජපකෂ

III පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-නකගකගකඩ

ආයරකවද කදපයරතකමනතව මහරගම

කවනසක කනකමහත

4775

1,208
4778

1,209
4778

අභයයචනය තරණ

ප.ට.ප කපකරරය

4775

1,207

නව සසසවර සසථරනය

033577

4774

1,206

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ආයරකවද
කදපයරතකමනතකව
එම.ස.එසස.කපකරරය
(028628)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,210

පනතය

II පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

022703

එම.ඩ.ඒ. රපසතහ

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

තහපහල කදපයරතකමනතව කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

051254

ඩබලව.ඩ.ඒ. පනයනද

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
03

කවනසක කනකමහත

024132

ය. ඒ. සනතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කදකමකප

පයකදශය කලකම කයරයයලය හතවහලල

කවනසක කනකමහත

4785

1,213
4786

අභයයචනය තරණ

ව. චනදනයයක

4782

1,212

නව සසසවර සසථරනය

003042

4780

1,211

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 248 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,214

නම

පනතය

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ශ ලතකය කපකලසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

010099

එන.එම. නනදකසසන

I පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ගයම සතවරධන අභතයස හය
පරකයෂණ ආයතනය - කකකළඹ
08

කවනසක කනකමහත

010039

වය.එම.කජ.ජ යයපය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තඹරගසසයයය

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

013235

එච. ජ.කජ. කපකරරය

I පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

සසථයන මයර අවලතග කව

035999

එච.ඒ.ස පනයනද

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4790

1,217
4790

1,218
4791

අභයයචනය තරණ

ප.ඒ.බ. හරනදයන

4789

1,216

නව සසසවර සසථරනය

007906

4788

1,215

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,219

නම

පනතය

I පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

වරතමයන කසසවය සසථයනය ධවර හය
ජලජ සමපත කදපයරතකමනතව කලස
සලකනන.

016724

ඩ.ය. ජයවරධන

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ධවර හය ජලජ සමපත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය ධවර හය ජලජ
සමපත කදපයරතකමනතව - කකකළඹ
10 කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

025613

ට.බ ජයවරධන

II පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

රජකය කරමයනත ශයලයව කකකකලකනනයව

කවනසක කනකමහත

031206

කක.ඒ.ඩ.එසස. චනදසර

II පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

කවනසක කනකමහත

4793

1,222
4794

අභයයචනය තරණ

ඩ.ප. කදකලමලල

4792

1,221

නව සසසවර සසථරනය

003835

4792

1,220

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,223

නම

පනතය

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ජයතක බදධමය කදපල කයරයයලය
- කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

038691

එච.එසස.එසස. සලවය

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

033353

එච. එම. ඉනදයමහණකක

III පනතය

මය/නයවල ශ නයග
වදතයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

028232

එච.එම. නනදසල

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

වදලබල හය බලශකත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4798

1,226
4799

අභයයචනය තරණ

ඒ.බ.ඩබලව. අකබසනදර

4796

1,225

නව සසසවර සසථරනය

014014

4795

1,224

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,227

නම

පනතය

I පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රජකය කරමයනත ශයලයව කකකකලකනනයව

කවනසක කනකමහත

010329

ඒ. එම. එසස. ස. කමයර

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කසසතයයන කටයත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 08

සසථයන මයර අවලතග කව

018953

ආර.ප.ප ජයනත

II පනතය

ජනමයධත හය පවකතත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 05

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

035341

එම. එසස. ප. පනයනද

III පනතය

කසසතයයන කටයත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 08

ජනමයධත හය පවකතත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

005495

එච.එම. පදමය කමයර

II පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

පදගලයන ලයයපදතච කරකම
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4801

1,230
4801

1,231
4802

අභයයචනය තරණ

ඩ.ඩ. වකමයරචච

4801

1,229

නව සසසවර සසථරනය

017478

4800

1,228

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,232

නම

පනතය

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-කරණකගල

කරණකගල ශකෂණ කරලහල කරණකගල

කවනසක කනකමහත

036455

බ.එම.එසස.ප කමයර

II පනතය

දසසතක කමකර
කයරයයලය-කරණකගල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - කරණකගල

කවනසක කනකමහත

048596

එම.ඒ.එම.
බණඩයරමහණකක

I පනතය

කරණකගල ශකෂණ
කරලහල-කරණකගල

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කරණකගල

කවනසක කනකමහත

024753

ඩ.එම.ජ.ඒ.එම.
දයරකපකකණ

III පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

030196

ඒ.එම.එන. කමයර

III පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව
කජ.ඒ.ආර.එම.එන. සලවය(017819)
කව.

4804

1,235
4806

1,236
4806

අභයයචනය තරණ

එච.එම.එසස.කක කහසරත

4804

1,234

නව සසසවර සසථරනය

021273

4804

1,233

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 253 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,237

නම

පනතය

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

038162

අය.එම.එසස කයනත

III පනතය

පරසර අමයතතයතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

005946

කක.එම.ස.එන. කමයර

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බදලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය පසසසර

සසථයන මයර අවලතග කව

022924

ට.එන.ට. පරසස

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පසසසර

පයකදශය කලකම කයරයයලය බදලල

සසථයන මයර අවලතග කව

005480

එසස.එන.කක. අලකදනය

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - මහනවර

සසථයන මයර අවලතග කව

4807

1,240
4807

1,241
4808

අභයයචනය තරණ

ජ. ඒ. අය. එච. ගණකසසකර

4806

1,239

නව සසසවර සසථරනය

032647

4806

1,238

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,242

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එච.එම.එසස.ඩ. කමයර

II පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

නව කසසවය සසථයනය කගකවජන
සතවරධන දසසතක කයරයයලය මහනවර කලස සතකශලධනය කරන
ලහකබ.

008330

එච. ඒ. එසස. එන. චනදලතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගමපහ

වරතමයන කසසවය සසථයනය
මනවනකගකඩ පයකදශය කලකම
කයරයයලය කලස නවහරද වය යතය.

011320

ඩබ. ප. ස. නදශයන

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය මගමව

නව කසසවය සසථයනය මනවනකගකඩ
පයකදශය කලකම කයරයයලය කලස
සලකනන.

013244

ස. ඇනඩඩ

III පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

ඉඩම කරජසසටයර කයරයයලය කකකළඹ 01

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව එම.ජ.ඒ.ඩ.
වජයසර (031157) කව.

019647

කක.ට.එසස. කපකරරය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-මගමව

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මගමව

කවනසක කනකමහත

4809

1,244
4809

1,245
4809

1,246
4809

අභයයචනය තරණ

054331

4808

1,243

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,247

පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

නව කසසවය සසථයනය වරයය හය
මහයමයරග අමයතතයතශය බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

011333

එසස.ආර. ජයකසසකර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කලයයපටය
නහකගනහර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය කලයයපටය නහකගනහර

වරථමයන කසසවය සසථයනය කලයයපටය
බටහර පයකදශය කලකම කයරයයලය
කලස නවහරද කරන ලද

029462

ආර.ඒ.එම.ට. රතකදන

II පනතය

කපකලසස අධකයර
කයරයයලය-කලයයපටය
නහකගනහර

පයකදශය කලකම කයරයයලය කලයයපටය නහකගනහර

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - කලයයපටය බටහර කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

018238

කක. ඒ. දයයවත

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-තතගලල

කයරමක වදහල - කබලඅතත

කවනසක කනකමහත

010231

ප.එච. බනදකහසවය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කළතර

පයකදශය කලකම කයරයයලය පයනදර

කවනසක කනකමහත

4811

1,251
4813

අභයයචනය තරණ

III පනතය

4810

1,250

නව සසසවර සසථරනය

කක.ඩබ.එම.ජ.ජ.ඒ.එසස.කක.
ගමකගදර

4810

1,249

වරතමරන සසසවර සසථරනය

035537

4809

1,248

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,252

නම

පනතය

I පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පයනදර

කයරමක වදතයලය - රතමලයන

කවනසක කනකමහත

022563

එල.ආර.එම.අය.එල.
කරණයරතන

III පනතය

ගම/ගලහටයයව
ම.ම.වදතයලය-ගමපහ

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 31)
- වතතල

සසථයන මයර අවලතග කව

032439

ඩබ.එසස පදමය

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගමපහ

ගම/ගලහටයයව ම.ම.වදතයලය ගමපහ

නව කසසවය සසථයනය රයගම ශකෂණ
කරලහල - රයගම කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

033592

ආර.ඒ.ඹ.බ. රණසතහ

III පනතය

කමකර වනශසචය සභයව(අතක 31)
-වතතල

දසසතක කලකම කයරයයලය ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

012510

එච.ප.ඒ.ප. පනත

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කබකදධ කටයත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

4814

1,255
4814

1,256
4816

අභයයචනය තරණ

කක.කක. චමපකය

4814

1,254

නව සසසවර සසථරනය

020610

4813

1,253

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ගමපහ
දසසතක මහතවරණ
කයරයයලකය ඩ.ඒ.කජ.එසස.
රණතතග(033700)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,257

පනතය

I පනතය

කබකදධ කටයත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

024185

ය. ස. කජ. පනයනද

I පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ළමය සතවරධන හය කයනතය
කටයත අමයතතයතශය - නකගකගකඩ

සසථයන මයර අවලතග කව

032545

ඩ. ජ. නලෂය

III පනතය

ළමය සතවරධන හය කයනතය
කටයත අමයතතයතශය-නකගකගකඩ

ධවර හය ජලජ සමපත
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

007184

ඩබ.ඩ.එසස.ආර. කපකරරය

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

නතපත කදපයරතකමනතව කකකළඹ 12

සසථයන මයර අවලතග කව

020436

ඩබ.ජ.බ. වරයකගකඩ

II පනතය

නතපත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 12

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

4817

1,260
4818

1,261
4818

අභයයචනය තරණ

කක. ස. ඩ. ආකබව

4817

1,259

නව සසසවර සසථරනය

024188

4816

1,258

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,262

නම

පනතය

II පනතය

ජයතක කකකතකයගයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය - නයවල

සසථයන මයර අවලතග කව

013200

එම.ආර. ජයකසසකර

II පනතය

ජලසමපයදන හය ජලයපවහන
අමයතතයතශය-නයවල

ජයතක කකකතකයගයර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

නව කසසවය සසථයනය ඛනජ කතල
කරමයනත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023290

බ.එම.එසස. සභයෂණ

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-දතකකකටව

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - මගමව

සසථයන මයර අවලතග කව

030759

එන. ඒ. ප. ලයලන

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-මගමව

පයකදශය කලකම කයරයයලය දතකකකටව

සසථයන මයර අවලතග කව

029642

එල.ට.ඩ. ලයනආරචච

II පනතය

ඉඩම කරජසසටයර
කයරයයලය-කකකළඹ 01

පයකදශය කලකම කයරයයලය තඹරගසසයයය

වරතමයන කසසවය සසථයනය කරජසසටයර
ජනරයල කදපයරතකමනතව කලස
නවහරද වය යතය.

4821

1,265
4821

1,266
4824

අභයයචනය තරණ

ඩ.එසස.කක.ඩබ. කනනනගර

4820

1,264

නව සසසවර සසථරනය

010349

4820

1,263

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව
ආර.ආර.එම.එසස.චනදසර
(011497)කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,267

නම

පනතය

III පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

ඉඩම කරජසසටයර කයරයයලය කකකළඹ 01

නව කසසවය සසථයනය කරජසසටයර
ජනරයල කදපයරතකමනතව බතතරමලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

016945

ඩබ.කක.කජ.එසස.
වනනආරචච

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහර

කවනසක කනකමහත

018141

එච.ඩ.කක. කමයර

II පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කයරමක අධතයපන හය පහණ
කරකම කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

046977

ආර.ඒ.ට.අය.එසස. රතනයයක

I පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගමපහ

පයකදශය කලකම කයරයයලය ගමපහ

කවනසක කනකමහත

022848

ආර.එම.එසස.කක. රතනයයක

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ධවර හය ජලජ සමපත
අමයතතයතශය - කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

4825

1,270
4825

1,271
4826

අභයයචනය තරණ

අය. සවඳරතන

4825

1,269

නව සසසවර සසථරනය

031111

4824

1,268

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,272

නම

පනතය

III පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

ආයරකවද කදපයරතකමනතව මහරගම

කවනසක කනකමහත

008764

ජ.එම.ඩ. තරතගකය

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

බදධ ශයසන හය ආගමක කටයත
අමයතතයතශය, - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

010659

ඩ. එසස. ඩ. හරෂණ

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

මධතම
කලඛනයගයරය-මයලගයවතත කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

006667

ආර.බ.කක ජයකසසන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කහළණය

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

028279

කක.එසස.එසස.කජ.එල
පනයනද

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4828

1,275
4829

1,276
4829

අභයයචනය තරණ

බ. එසස. ප. පරසස

4827

1,274

නව සසසවර සසථරනය

034827

4826

1,273

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

1,277

පනතය

I පනතය

මහයභයරකයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 07

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

සසථයන මයර අවලතග කව

022348

ට. මහකදව

II පනතය

කමකර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 05

මහයභයරකයර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

013684

ජ.එසස. පයතගන

II පනතය

පයකදශය කලකම කයරයයලය-මහර

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

033639

එම.එම. නහයල

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

සමකදධ කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

035832

එච.ආර. රණතතග

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බයගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහර

කවනසක කනකමහත

4831

1,280
4831

1,281
4831

අභයයචනය තරණ

ඩබ. ඩබ. ප. පනයනද

4830

1,279

නව සසසවර සසථරනය

006302

4830

1,278

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,282

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකළඹ 12

ආරථක සතවරධන අමයතතයතශය කකකළඹ 10

නව අනපයපතකයය පවයහන
අමයතතයතශකය එන.ට.බ.නයකනදල
කව.(0029140

032779

කක. එන. එම. කපකරරය

III පනතය

පවයහන අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකළඹ 12

සසථයන මයර අවලතග කව

013852

එල.ඒ කරණයනනද

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-පතතලම

පයකදශය කලකම කයරයයලය බතගරය

සසථයන මයර අවලතග කව

018058

එච.ඒ.එම.ස. දමයනත මය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-බතගරය

පයකදශය කලකම කයරයයලය පනනල

සසථයන මයර අවලතග කව

039847

කජ.අය.එන. පයතගන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පනනල

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - පතතලම

සසථයන මයර අවලතග කව

4834

1,285
4834

1,286
4834

අභයයචනය තරණ

ජ.එල.අය. ගණවරධන

4833

1,284

නව සසසවර සසථරනය

025381

4833

1,283

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,287

නම

පනතය

III පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-පජයපටය

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

නව කසසවය සසථයනය බජ පරකෂණ
රසයයනයගයරය - කපරයකදණය කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

023339

ප.ජ.ඩ.එසස.ඒ සමරසතහ

I පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

පයකදශය කලකම කයරයයලය පජයපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

013878

එසස.ඩ.ඩ.එම.
බණඩයරනයයක

II පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

නතපත කදපයරතකමනතව කකකළඹ 12

කවනසක කනකමහත

004363

කක.අය.ප. කපකරරය

I පනතය

දසසතක කලකම කයරයයලය-ගමපහ

රයගම ශකෂණ කරලහල - රයගම

සසථයන මයර අවලතග කව

054450

ආර.ඒ.ප.ස. රතනයයක

II පනතය

රයගම ශකෂණ කරලහල-රයගම

ගමපහ දසසතක මහතවරණ
කයරයයලය - ගමපහ

නව අනපයපතකයය ගමපහ දසසතක
කලකම කයරයයලකය ඩබ.එසස. පදමය
(032439) කව.

4840

1,290

අභයයචනය තරණ

එච.එම.එසස.කක. කහසරත

4838

1,289

නව සසසවර සසථරනය

005213

4838

1,288

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය මහනවර
ශකෂණ කරලහකල
කක.ජ.ඩබ. කමයර(054380)
කව.

4841

1,291
4841
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,292

නම

පනතය

II පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

වවදත තයකෂණ හය සහපයම
අතශය - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

054314

ඒ.කජ. වකරලෂණ

II පනතය

වවදත තයකෂණ හය සහපයම
අතශය-කකකළඹ 10

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

024561

එම.ආර ශයරලන

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කහලමයගම

කදශය වවදත කම පළබඳ ජයතක
ආයතනය - මහරගම

කවනසක කනකමහත

010604

ආර.එම.ය.ජ. සලවත
කමයරහයම

III පනතය

වයරමයරග ඉතජකනර
කයරයයලය-කණඩසයකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය උඩදමබර

සසථයන මයර අවලතග කව

032861

ආර.එම.ඩ.එසස. රතනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-උඩදමබර

වයරමයරග ඉතජකනර කයරයයලය කණඩසයකල

සසථයන මයර අවලතග කව

4843

1,295
4844

1,296
4844

අභයයචනය තරණ

ඊ.ප. කහටටආරචච

4842

1,294

නව සසසවර සසථරනය

002872

4842

1,293

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,297

පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

002680

එන.එන.ඊ. කලකකගමකග

III පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආණඩකව රස පරකෂක
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

002652

ආර.ඒ.ඩ.ව. නනදන

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

030468

එසස.ඒ.ස.ආර. සමරතතග

III පනතය

ආපදය කළමනයකරණ
අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය පරසර
අමයතතයතශය - බතතරමලල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

032182

ආර.එන. වකමසතහ

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආපදය කළමනයකරණ
අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

වරථමයන කසසවය සසථයනය පරසර
අමයතතයතශය කලස නවහරද කරන ලද.

4848

1,301
4848

අභයයචනය තරණ

I පනතය

4847

1,300

නව සසසවර සසථරනය

කජ.ඒ.ඩබලව.ආර.
ජයකකකඩ

4846

1,299

වරතමරන සසසවර සසථරනය

035268

4845

1,298

නම

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය

1,302

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ස.එසස. දයයනනද

III පනතය

අනරයධපර මහකරලහල-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

044420

ඩබලව.එම.එච. ජයතලක

I පනතය

අනරයධපර මහකරලහල-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

016806

ඒ. සබමනයම

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කපදර තඩව

දසසතක ධවර කයරයයලය - මලතව

සසථයන මයර අවලතග කව

032331

ට. තයයලන

III පනතය

දසසතක ධවර කයරයයලය-මලතව

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - කපදර තඩව

සසථයන මයර අවලතග කව

4851

1,304
4854

1,305
4854

අභයයචනය තරණ

044629

4850

1,303

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,306

නම

පනතය

II පනතය

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය-අනරයධපර

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

032819

එසස. කවරකගකඩ

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-අනරයධපර

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කයරයයලය - අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

022167

එසස.එම.ප.කක සමරකකලන

II පනතය

කකෂකරම
කදපයරතකමනතව-කපරයකදණය

ශකෂණ කරලහල - මහනවර

සසථයන මයර කරන ලද කසසවය සසථයනය
කපරයකදණය ශකෂණ කරලහල කලස
නවහරද කරන ලද

048285

ට.එච. ශයනතකමයර

I පනතය

ශකෂණ කරලහල-මහනවර

කකෂකරම කදපයරතකමනතව කපරයකදණය

වරතමයන කසසවය සසථයනය
කපරයකදණය ශකෂණ කරලහල කලස
නවහරද කරන ලද

054494

එසස.ව.ජ. ආරයවත

II පනතය

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම

සතසසකකතක කටයත
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

4856

1,309
4856

1,310
4857

අභයයචනය තරණ

එන.එම පතරණ

4855

1,308

නව සසසවර සසථරනය

021767

4855

1,307

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,311

පනතය

II පනතය

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය)-කකකළඹ
10

ශ ලතකය ජයතක කරලහල - කකකළඹ
10

සසථයන මයර අවලතග කව

046494

ඒ. පහලපට

I පනතය

ශ ලතකය ජයතක කරලහල-කකකළඹ
10

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

050588

ඩබ.ජ.ට. රවන

II පනතය

ආගමන හය වගමන
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

කසකඛත කදපයරතකමනතව
(වවදත සහපයම අතශය) - කකකළඹ
10

නව කසසවය සසථයනය ශ ලතකය ගවන
හමදයව - කකකළඹ 01 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

010592

බ.එම.එන.කක. බසසනයයක

II පනතය

මය/නයවල ශ නයග
වදතයලය-මයතකල

පයකදශය කලකම කයරයයලය නයඋල

කවනසක කනකමහත

040459

ආර.ඩ.වය. පයදරශන

II පනතය

ජයතක පළකයයතනය-මහරගම

කගකවජන සතවරධන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07

කවනසක කනකමහත

4858

1,314
4859

1,315
4860

අභයයචනය තරණ

එච.එම. කමයරසතහ

4858

1,313

නව සසසවර සසථරනය

041202

4858

1,312

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
කගකඩනහගල
කදපයරතකමනතකව
ඒ.ඩබ.කක.වතයනකග
(052442) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,316

නම

පනතය

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කබනකතකට

දසසතක කලකම කයරයයලය කළතර

නව කසසවය සසථයනය පයකදශය කලකම
කයරයයලය - පයනදර කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

041769

එසස.ඩ.කජ. ඇනටනකය

II පනතය

දසසතක කලකම
කයරයයලය-කළතර

කලතර මහකරලහල - කළතර

නව අනපයපතකයය කළතර ඉඩම හය
දසසතක කරජසසටයර කයරයයලකය
ඩබ.එෆස.අය.එසස.කෆකනකසසකය (006032
) කව.

018211

එසස.ඒ.එසස.ට. දසයනයයක

II පනතය

වශයම වහටප
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

බණඩයරනයයක වදතයලය - ගමපහ

නව අනපයපතකයය ගමපහ
බණඩයරනයයක වදතයලකය
එසස.ප.එල.ප. පතරයජ (026755) කව.

033969

ඊ.ප.ආර.එසස. පතරණ

III පනතය

බණඩයරනයයක වදතයලය-ගමපහ

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

සසථයන මයර අවලතග කව

041727

එන.ඒ.ඒ.ඩ. මයකනල

II පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

වශයම වහටප කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

නව කසසවය සසථයනය ජයතක උරමයන
පළබද අමයතතයතශය - බතතරමලල
කලස සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4862

1,319
4862

1,320
4862

අභයයචනය තරණ

ඩබ.ජ.එසස. චනදකය

4861

1,318

නව සසසවර සසථරනය

009684

4861

1,317

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය
නකගකගකඩ ඉඩම කරජසසටයර
කයරයයලකය
ඩබ.එසස.සමනමල(022157)
කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,321

නම

පනතය

II පනතය

නකයලජත කකෂකරම අධතකෂ
කයරයයලය-නවරඑළය

මධතම - ඌව කලයප වන
සතරකෂක කයරයයලය - නවරඑළය

කවනසක කනකමහත

011648

එසස.එම. මදයනකසස

II පනතය

නකයලජත ඉඩම කකකමසයරසස
කයරයයලය-මහයතගනය

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහයතගනය

කවනසක කනකමහත

033795

ඒ.ඒ.ප සභයෂණ

III පනතය

ටකපකල යධ හමදය කදවර-කකකළඹ
10

වගණකයධපත කදපයරතකමනතව බතතරමලල

කවනසක කනකමහත

010870

එම.එච. පලලයකගකඩකග

II පනතය

ගයම සතවරධන අභතයස හය
පරකයෂණ ආයතනය-කකකළඹ 08

අධතයපන අමයතතයතශය බතතරමලල

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

019205

කක.ජ.ස.ජ. පදමකමයර

I පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

4869

1,324
4870

1,325
4870

අභයයචනය තරණ

ඒ.ඒ.එච. ශමත

4868

1,323

නව සසසවර සසථරනය

018083

4867

1,322

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,326

නම

පනතය

III පනතය

ඉඩම කකකමසයරසස ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 10

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

035109

එසස.කක.එන. සඳමයල

III පනතය

සමයගම කරජසසටයර
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

ගයම සතවරධන අභතයස හය
පරකයෂණ ආයතනය - කකකළඹ
08

2013/04/01 දන සට කයයතමකය

005433

එන.එසස.එන. පනයනද

III පනතය

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය-කකකළඹ 07

කකගලල මහකරලහල - කකගලල

සසථයන මයර අවලතග කව

023423

එසස.එම.ඩබ.ඒ.ය.ඒ.
සභවකම

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-අලවව

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය - ගමපහ

සසථයන මයර අවලතග කව

029867

ආර.කක.එසස.එච. ලකමණ

III පනතය

කපෂකරමයනත
කදපයරතකමනතව-කකකළඹ 10

රයජත පරපයලන හය සසවකදශ
කටයත අමයතතයතශය - කකකළඹ 07

සසථයන මයර අවලතග කව

4871

1,329
4871

1,330
4871

අභයයචනය තරණ

ඒ.එම.එසස. ආරයතලක

4870

1,328

නව සසසවර සසථරනය

033018

4870

1,327

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,331

නම

පනතය

III පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-ගමපහ

පනරතතයපන කරලහල - රයගම

සසථයන මයර අවලතග කව

040412

ජ.ජ.එම.කක. කපසමරතන

I පනතය

කකගලල මහකරලහල-කකගලල

පයකදශය කලකම කයරයයලය අලවව

සසථයන මයර අවලතග කව

040570

එල.කජ.ප. සලවය

II පනතය

පනරතතයපන කරලහල-රයගම

කපෂකරමයනත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 10

සසථයන මයර අවලතග කව

004625

ප.එම. කපකරරය

I පනතය

පවයහන අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

කමලටර රථ පවයහන
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

008623

ඩබලව.කක.ස කහසමයල

II පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

කමකර හය කමකර සබඳතය
අමයතතයතශය - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

4871

1,334
4873

1,335
4874

අභයයචනය තරණ

කක.ඒ.ඒසස.ඩ. කමයර

4871

1,333

නව සසසවර සසථරනය

030683

4871

1,332

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

Page 273 of 279

වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක

නම

අඅකය
1,336

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

එන.ඩබ.ආර. දයයන

II පනතය

කරයපටය ශකෂණ කරලහල-ගයලල

ජයතක කසකඛත වදතයයතනය කළතර

සසථයන මයර අවලතග කව

047465

ඒ.ජ. රතනසතහ

III පනතය

දකණ කකකළඹ ශකෂණ
කරලහල-කළකබලවල

කරයපටය ශකෂණ කරලහල ගයලල

නව කසසවය සසථයනය මහකමලදර මහ
කරලහල - ගයලල කලස සතකශලධනය
කරන ලහකබ.

050595

ප.ව. අජනත

II පනතය

ජයතක කසකඛත
වදතයයතනය-කළතර

දකණ කකකළඹ ශකෂණ කරලහල කළකබලවල

නව අනපයපතකයය මනනකදලර
කදපයරතකමනතකව එන.එම.
කහටටආරචච(022684)කව.

041284

කක.ඒ. වරසතහ

II පනතය

දකණ කකකළඹ ශකෂණ
කරලහල-කළකබලවල

ශ ලතකය මනනකදලර
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

051318

එම. දපශකය නලමණ
කමයර

I පනතය

ජයතක කසකඛත
වදතයයතනය-කළතර

දකණ කකකළඹ ශකෂණ කරලහල කළකබලවල

සසථයන මයර අවලතග කව

4875

1,338
4875

1,339
4877

1,340
4877

අභයයචනය තරණ

041333

4875

1,337

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ

නව අනපයපතකයය ජන හය
සතඛතය කලඛන
කදපයරතකමනතකව
කක.ඩ.ඒ.ඊ.ප. ද වමල
චයනදන(025538)කව.

නව අනපයපතකයය කළතර
ජයතක කසකඛත වදතයතනකය
ප.ව. අජනත (041284) කව.
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,341

නම

පනතය

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කපකලසස මලසසථයනය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

012951

ඒ.එච.එම.ඩබලව.
පෂසපකමයර

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-ආනමඩව

නකයලජත කපකලසසපත කයරයයලය පතතලම

කවනසක කනකමහත

004367

එච.ආර.එම.එසස. ආරයරතන

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කසවනගල

මහකමලදර මහ කරලහල - ගයලල

සසථයන මයර අවලතග කව

005601

ප.එන. ගණකසසකර

II පනතය

කයරමක වදහල-ඇඹලපටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කසවනගල

නව අනපයපතකයය කසවනගල
පයකදශය කලකම කයරයයලකය
එච.එම. සබසතහ(033987) කව.

025538

කක.ඩ.ඒ.ඊ.ප.ඩ.ඩබ.
චයනදන

I පනතය

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 01

කගකඩනහගල කදපයරතකමනතව බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය දකණ කකකළඹ
ශකෂණ කරලහල - කළකබලවල කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

4882

1,344
4882

1,345
4882

අභයයචනය තරණ

ජ.බ.ඊ.එම.එන. ඒකනයයක

4878

1,343

නව සසසවර සසථරනය

006797

4878

1,342

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,346

නම

පනතය

III පනතය

කගකඩනහගල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කයරමක වදහල - ඇඹලපටය

සසථයන මයර අවලතග කව

048846

එන.වය.ආර. නයනලතය

I පනතය

මහකමලදර මහ කරලහල-ගයලල

රහණ ජයතක අධතයපන වදතයපඨය
- අකමමන

නව අනපයපතකයය කළකබලවල,
දකණ කකකළඹ ශකෂන
කරලහකලඒ.ජ.රතනසතහ(047465)
කව.

017060

අය.ස. ජයවකම

II පනතය

ඉඩම හය දසසතක කරජසසටයර
කයරයයලය-කහලමයගම

පයකදශය කලකම කයරයයලය මහරගම

කවනසක කනකමහත

028904

ඩබ.වය.අය කබකකතජ

III පනතය

අධතයපන
අමයතතයතශය-බතතරමලල

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

023757

කක.එල.ආර. ජයනත
කමයර

I පනතය

දමරය කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
10

ආහයර කකකමසයරසස
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

4883

1,349
4883

1,350
4885

අභයයචනය තරණ

එච.කක.කජ. කදවකය

4882

1,348

නව සසසවර සසථරනය

038544

4882

1,347

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය
1,351

නම

පනතය

වරතමරන සසසවර සසථරනය

ස. ලයනයආරචච

III පනතය

බණඩයරනයයක වදතයලය-ගමපහ

දමරය කදපයරතකමනතව කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

048863

ආර. නලනකරත

I පනතය

අනරයධපර මහකරලහල-අනරයධපර

කපකලසස අධකයර කයරයයලය අනරයධපර

කවනසක කනකමහත

008070

කජ.එම දලරකෂකය

III පනතය

ධවර හය ජලජ සමපත සතවරධන
අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

කමකර කදපයරතකමනතව කකකළඹ 05

කවනසක කනකමහත

020867

ආර.ය.කජ.කක.
කෆකනකසසකය

III පනතය

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය-කකකළඹ
03

මහජන කසකඛත පශ වවදත කසසවය
කයරයයලය - නයරයකහනපට

කවනසක කනකමහත

044423

කක.ජ.ඩ. කපකරරය

I පනතය

මහජන කසකඛත පශ වවදත කසසවය
කයරයයලය-නයරයකහනපට

රයජත ආරකෂක හය නයගරක
සතවරධන අමයතතයතශය - කකකළඹ
03

කවනසක කනකමහත

4886

1,353
4887

1,354
4888

1,355
4888

අභයයචනය තරණ

028513

4885

1,352

නව සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,356

නම

පනතය

III පනතය

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

පවයහන අමයතතයතශය - කකකළඹ
10

නව අනපයපතකයය වභයග
කදපයරතකමනතකව ඒ.ප.
කසසනයධර(036238) කව.

021068

එසස.ඒ.එසස.බ කසසනයධර

II පනතය

පවයහන අමයතතයතශය-කකකළඹ 10

කරජසසටයර ජනරයල
කදපයරතකමනතව - බතතරමලල

නව කසසවය සසථයනය පරයවදතය
කදපයරතකමනතව - කකකළඹ 07 කලස
සතකශලධනය කරන ලහකබ.

021142

බ. එම. එසස. ආර. දසනයයක

II පනතය

පයකදශය කලකම
කයරයයලය-කකකකබයගකන

බජ සහතක කරකම පයකදශය
කයරයයලය - නකවහරටය

සසථයන මයර අවලතග කව

051251

කක.එම.ට.බ.
කරණයනයයක

I පනතය

බජ සහතක කරකම පයකදශය
කයරයයලය-නකවහරටය

පයකදශය කලකම කයරයයලය කකකකබයගකන

සසථයන මයර අවලතග කව

019478

ට.ඩබ.එසස. පයකයනත

II පනතය

වයණජ කදපයරතකමනතව-කකකළඹ
02

මදල හය කමසමපයදන
අමයතතයතශය - කකකළඹ 01

කවනසක කනකමහත

4890

1,359
4890

1,360
4921

අභයයචනය තරණ

කජ.ජ.ඒ. පයනත

4889

1,358

නව සසසවර සසථරනය

005490

4889

1,357

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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වරරෂක සසථරන මරරවම සමරසලලචන කමට තරණ - 2013
රරජජ කළමනරකරණ සහකරර සසසවය
අන අඅකය සසසවක
අඅකය

1,361

නම

පනතය

4922

නව සසසවර සසථරනය

අභයයචනය තරණ

010927

කජ.එම.එසස. කහටටආරචච

I පනතය

වභයග
කදපයරතකමනතව-බතතරමලල

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය - කකකළඹ 02

කවනසක කනකමහත

029415

එම.ඩ.කක. රපසතහ

II පනතය

කමකර වනද කකකමසයරසස
කයරයයලය-කකකළඹ 02

කපෂකරමයනත කදපයරතකමනතව
- කකකළඹ 10

කවනසක කනකමහත

4922

1,362

වරතමරන සසසවර සසථරනය

සවනත කරණ
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