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Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

I පනතයඑසස.ජ.ආර. දයරනනද0028791 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

IIපනතයජ.ජ.ප.ඩ. ගල දගකඩ0080782 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපෂකරමරනත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයබ.දක.එල. රතජත0164313 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12III පනතයජ.එසස. දරරහත0179814 නව සසථරන මරරවම මදල 

අමරතජරතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සමරජ සවබලගහනවම, සභසරධන 

හර කනද උඩරට උරමය පළබඳ 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

IIපනතයදජ.එම. දජ.එසස කශරනත0266555 නව සසථරන මරරවම මදල 

අමරතජරතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

IIපනතයදජ.එම.එසස.එසස.දක. 

ජයදසශන

0268326 නව සසථරන මරරවම මදල 

අමරතජරතශය දකකළඹ 01 දලස 

සලකනන

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

IIපනතයඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ. 

කරණරරතන

0288797 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

IIපනතයඅය.එල වමලසර0309958 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

IIපනතයදක. එච. එසස. බනදල0324659 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වදලබල හර බලශකත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

III පනතයඑන.එසස.ඒ.එසස.එසස. 

දසනවරතන

03334710 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඒ. ඩ. ස. එසස. ආරයරතන03573111 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මරතර

III පනතයප.ඒ.ඩ. වකමසතහ03593712 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-පරනදර

I පනතයප.එල.එසස.ආර. අලවසස03606013 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ජරතක සතදවරදජරන 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

III පනතයජ.ජ.එන. සරනත03745714 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක උදභද උදජරන 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

IIපනතයඑම.ඒ.ට.ඩ. ගණතලක03804015 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හමකම නරවල කරදම 

කරරයරලය-රතමලරන

III පනතයඩ.ය. පෂසපකමරර03902016 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහනගර හර බසසනරහර සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඒ.දක.එසස. වදජසතහ04031517 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහනගර හර බසසනරහර සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඑම.දක.එම. කමරර04103918 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-වරරයදපකල

IIපනතයදක.ජ.එසස. කමරරසතහ04554319 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑච. එම. ගමදග05439420 නව සසථරන මරරවම මණම ඒකක 

පමත සහ දසශවර දදපරරතදමනතව 

දහරමරගම දලස සලකනන

අනපරපතක නලධරරයර 

එම.එච.ආරයසතහ මහතර දව.

039137

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඕ.ඒ.එම. ඕවටආරචචදග05492021 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඩජටල යටතල පහසකම හර 

දතකරතර තරකෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයදක.එන.දජ. කනදදවතත05739122 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරරවදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයප.ජ.එන. ජයසතහ05780823 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඩජටල යටතල පහසකම හර 

දතකරතර තරකෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයඩබ.එම.ඩ. ලකමරල05867024 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නත දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑන.ඒ.ජ.ඩබ. කමරර05876125 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑම.ඩ.ස. උපශරනත05907726 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නදයරජජ ඉඩම දකකමසරරසස 

කරරයරලය-අනරරධපර

III පනතයඑච.එම.ස.එසස. කමරර05929127 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඑම.දක.ඩ.ජ. සමර05947428 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම සහ පරරලදමනත 

පතසතසසකරණ 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයදක.එල.ජ. ගණරතන05979629 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයඑච එම දජ ජ දහශරත06117130 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මසසලම ආගමක හර සතසසකකතක 

කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

III පනතයඒ.එම.එසස. රලවරන06247831 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කකෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-දබනදතකට

III පනතයප.එම. අමරදකරන06270732 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වරණජ දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

02

III පනතයඑච.එච. ජයතසසස06295033 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඩජටල යටතල පහසකම හර 

දතකරතර තරකෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයආර.ප.ප. අරණ ශරනත06351934 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-රතනපර

III පනතයදක.ව. කමරරසර06442235 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දගකවපල යරනතක  පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-මහඉලපපලලම

III පනතයඑසස.ඩ. මණසතහ06464736 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-පතතලම

III පනතයඑච.එච.ඩ.ඒ. වරසතහ06492637 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයදක.ඒ. උපරල06591638 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කකගලල

III පනතයඑසස.දජ.දක. වරතතග06627039 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක බදධමය දදපල 

කරරයරලය-දකකළඹ 10

III පනතයඑච.ඒ.ඩබ.එම.ආර.ය.ඩබ.ඒ.

එච.එන.දක. උඩගම

06729140 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

III පනතයආර.එම.ය. රරජපකෂ06761341 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරරමක වදහල-මරතදලIII පනතයඑච.එම.අය.එම. දහශරත06834942 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

III පනතයප. වදනරගරන06873943 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

උසසස අධජරපන 

අමරතජතශය-දකකළඹ 07

III පනතයබ.ජ.එල.ප. දබරඹගල07035344 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කරනතර හර ළමර කටයත සහ වයළ 

කලරප සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඩබලව.බ.අය දහශමනත07076345 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරරමක වදහල-දහරමරගමIII පනතයව.ජ. පබර  පතරණ07089846 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දබභදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 02

IIපනතයඑම.ඒ.ආර.අය. රරජපකෂ02677447

 11760 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

දබභදධ කටයත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

IIපනතයඑම.ජ.ඒ. ලරල කමරර03237948

 11760 

 දවනසක දනකමහත

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයආර.එම.එම. රතනරයක06116649

 11760 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-සමනතදරය

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

අමපරර

IIපනතයඒ.ඒ.ඒ. ශරනත බණඩර01990150

 11761 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කරරයරලය-අමපරර වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

සමනතදරය

III පනතයඑසස.ආර.දක. වමලදසශන05915151

 11761 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයඑච.එල. ධමමක නවන00778052

 11765 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

දසසතක ධවර කරරයරලය - තතගලලIIපනතයඑසස.ජ.ආර.දජ. පසතග00912953

 11765 

 දවනසක දනකමහත

Page 11 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක ධවර කරරයරලය-තතගලල ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඒ. දසශනරනරයක01024154

 11765 

 දවනසක දනකමහත

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

IIපනතයදක.ප.දජ. ජයතලක03804955

 11765 

 දවනසක දනකමහත

සමරජ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අභජනතර හර සසවදදශ කටයත සහ 

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 05

III පනතයස.ඒ.ඩ. වසනත කමරර00565556

 11766 

 දවනසක දනකමහත

අභජනතර හර සසවදදශ කටයත සහ 

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 05

දසසතක පශ වමරශන මධජසසථරනය 

- අනරරධපර

IIපනතයජ.ඩ.ජ.එසස. වදජදසශන00626057

 11766 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-ගරතදල

සමරජ දසශවර දදපරරතදමනතව - 

බතතරමලල

I පනතයඑසස.එල. ගරමණ දසරනරයක01029258

 11766 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක පශ වමරශන 

මධජසසථරනය-අනරරධපර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- ගරතදල

III පනතයආර.ඒ.ඒ.එසස. රණසතහ06786759

 11766 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-දමකනරරගල

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- තණමලවල

IIපනතයඩබලව.එම.ප.දක. 

වකමසතහ

02952160

 11771 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-තණමලවල

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

දමකනරරගල

IIපනතයආර.එම. දපශමදරස03448461

 11771 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හබරරදව

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමණරකරණ පරදදශය 

කරරයරලය - ගරලල

III පනතයඩ.එල. ලලත සමනත03311462

 11772 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-ගරලල පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

හබරරදව

I පනතයදක. එසස. පයතක03806663

 11772 

 දවනසක දනකමහත

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමණරකරණ පරදදශය 

කරරයරලය-ගරලල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

ගරලල

III පනතයඒ.බ. චනදකමරර03927964

 11772 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-කණඩසරදල

පධරන දගකඩනහගල ඉතජදනර 

කරරයරලය(කලරප 5) - මහනවර

IIපනතයජ.ඒ. මනතරතන00770765

 11773 

 දවනසක දනකමහත

පධරන දගකඩනහගල ඉතජදනර 

කරරයරලය(කලරප 5)-මහනවර

වරරමරරග අධජකෂ කරරයරලය - 

කණඩසරදල

I පනතයඑම.එම. දසලවරරජර00999566

 11773 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අනතර පළරත නදයරජජ 

කකෂකරම අධ ජකෂ  

කරරයරලය-අනරරධපර

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

වවනයර

IIපනතයඩ.එසස.ප. දසරනරයක03447567

 11774 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයඑසස.ආර. මනමදපර03615668

 11774 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-වවනයර

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01IIපනතයදජ.එම.ජ.දජ. කපල 

රණසතහ

03642869

 11774 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-අනරරධපර

අනතර පළරත නදයරජජ 

කකෂකරම අධ ජකෂ  කරරයරලය - 

අනරරධපර

III පනතයඑම.බ. ජයදසශන05617370

 11774 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

අනරරධපර

III පනතයඑච.එම.ජ.ඒ.එන.දක. 

රතනරයක

06315971

 11774 

 දවනසක දනකමහත

Page 15 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-කලවරන

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රතනපර

I පනතයදක.ඩබලව.එසස. කමරර02234172

 11776 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- කලවරන

III පනතයඩබ.එසස. ධරමසර05849873

 11776 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පරදකක

ආයරදවද දදපරරතදමනතව - 

මහරගම

III පනතයඩබලව.අය.ඩ. වරනගර02988774

 11778 

 දවනසක දනකමහත

පහලකට වවරසස හඳනරගහනදම 

මධජසසථරනය-දහරමරගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පරදකක

IIපනතයඩබලව. ට. ආර. වතරනදග03714675

 11778 

 දවනසක දනකමහත

ආයරදවද 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

පහලකට වවරසස හඳනරගහනදම 

මධජසසථරනය - දහරමරගම

III පනතයස.ප. රණසතහදග06097276

 11778 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-බදලල අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

හපතදල

IIපනතයඑසස.එම.එසස. ධනපරල00286977

 11781 

සසථරන මරර අවලතග දව

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-හපතදල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

බදලල

I පනතයඩබ. එම. රතජත03924978

 11781 

සසථරන මරර අවලතග දව

දබභදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

රජදය මදණ දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

III පනතයඑම.ඩ.ට. දජ. මලගල03261779

 11782 

 දවනසක දනකමහත

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

දබභදධ කටයත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

I පනතයඑම. ඒ. වදජසතහ03921580

 11782 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයඑල.ප.ඒ.එසස.දක. දසනරයක06480081

 11782 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

සමරජ දසශවර වකතතය පහණ 

ආයතනය - වතදතගම

IIපනතයඑච.එම.ඩබ.එච. වදජරතන02168682

 11783 

අනපරපතක නලධරරයර ට.ජ.එන. 

වදජසතහ මහතර දව.

 

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

III පනතයව.ජ.ඩ. ආනනද02450983

 11783 

 දවනසක දනකමහත

සමරජ දසශවර වකතතය පහණ 

ආයතනය-වතදතගම

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

මහනවර

III පනතයඑච.එම.දජ.එන.ජ. 

දහශවනරයක

06093784

 11783 

 දවනසක දනකමහත

Page 18 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-මරතර

වදදශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

IIපනතයඑම.දක. දමතරවන00895585

 11786 

 දවනසක දනකමහත

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

හමබනදතකට

IIපනතයඑන. චනදදරස01106086

 11786 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-හමබනදතකට

අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

හමබනදතකට

III පනතයස.ප.එම. සමන කමරර03659387

 11786 

අනපරපතක නලධරරයර නත 

දකටමපත දදපරරතදමනතදව 

එන.ඒ.ජ.ඩබ. කමරර මහතර දව.

 

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-හමබනදතකට

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

මරතර

III පනතයඑන. චමනද04001488

 11786 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03

III පනතයට.අය.ඒ. පනරනද05427589

 11786 

නව සසථරන මරරවම නත 

දකටමපත සමපරදක 

දදපරරතදමනතව දකකළඹ 12 දලස 

සලකනන
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කරරයරලය-කනතදල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

තකණරමලය

I පනතයඑසස. මරලදරන02166790

 11788 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-තකණරමලය

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කරරයරලය - කනතදල

III පනතයඒ.ජ.ඒ.අය.බ. අදබසතහ07425791

 11788 

සසථරන මරර අවලතග දව

කරරමක වදජරලය-වරරයදපකල වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයආර.එම.ය.දක. රතනරයක02892992

 11793 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සමපකරර දසශවක දකකමෂන 

සභරව - දකකළඹ 03

I පනතයආර. තලකරතන03907493

 11793 

 දවනසක දනකමහත

සමපකරර දසශවක දකකමෂන 

සභරව-දකකළඹ 03

කරරමක වදජරලය - වරරයදපකලIII පනතයඑච.එම.අය.බ. දහශරත06357894

 11793 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-නවරඑළය

පශ වමරශන මධජසසථරනය - 

නවරඑළය

III පනතයඩබ.ඒ. උදයසර බනදල 

දපශමරතන

01006095

 11794 

 දවනසක දනකමහත

පශ වමරශන 

මධජසසථරනය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

නවරඑළය

III පනතයදක.ට.ආර. බණඩරර05694996

 11794 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-නවරඑළය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - නවරඑළය

III පනතයඩබ.ඩ.ඒ. දපදරරර07191897

 11794 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයදක. අදබසනදර00932898

 11796 

 දවනසක දනකමහත

Page 21 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග කළමනරකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයදක.ප.ප.දක. පයදරශන01366099

 11796 

අනපරපතක නලධරරයර 

ඒ.ප.එසස.දක. ඇතගල මහතර දව.

 

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයදක.ට.එන. පෂසපකමරර028015100

 11796 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වරරමරරග කළමනරකරණ අතශය - 

දකකළඹ 07

IIපනතයඒ.ඒ. චමනද ශරනත කමරර037149101

 11796 

නව දසශවර සසථරනය රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑසස. ස. එන. දපශමතලක008881102

 11812 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයඑල.ඒ. ලයනදග017925103

 11812 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයදක.බ. දසශනරරතන033314104

 11812 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඒ.බ.අය. අනරදධ038902105

 11812 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

IIපනතයබ.දක.ඩ. දකකඩතවකක007507106

 11815 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01III පනතයඑසස. දසශනරනරයක007741107

 11815 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඑම.එල. ලකෂසමන057642108

 11815 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග දනවරසක ඉතජදනර 

කරරයරලය-ලණගමදවදහර

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

හමබනදතකට

III පනතයඑසස.ආර.ජ. සරලනද013446109

 11818 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-හමබනදතකට

වරරමරරග දනවරසක ඉතජදනර 

කරරයරලය - ලණගමදවදහර

III පනතයඒ.ජ. අලහපදපරම058656110

 11818 

 දවනසක දනකමහත

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01IIපනතයබ.ජ.ඒ.එච. කමරර026597111

 11827 

සසථරන මරර අවලතග දව

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03

III පනතයඑසස.ප.එම.ජ. තෂරර037602112

 11827 

නව සසථරන මරරවම 

දශශෂසඨරධකරණය දකකළඹ 12 දලස 

සලකනන

අනපරපතක නලධරරයර 

දශශෂසඨරධකරණදය ජ.එසස. 

දරරහත මහතර දව.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රහණ ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-අකමමන

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

ගරලල

IIපනතයඑච.ය. උපරල036780113

 11828 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදරර 

කරරයරලය-ගරලල

රහණ ජරතක අධජරපන වදජරපඨය 

- අකමමන

IIපනතයදක.එල.ඒ.දක කලසතහ039354114

 11828 

 දවනසක දනකමහත

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-දමකනරරගල

නදයරජජ කකෂකරම අධ ජකෂ  

කරරයරලය - දමකනරරගල

III පනතයඩබ.එම.ස. දහශමනත038510115

 11829 

 දවනසක දනකමහත

නදයරජජ කකෂකරම අධ ජකෂ  

කරරයරලය-දමකනරරගල

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- බබල

IIපනතයට.ජ.ඒම. දපශමතලක038977116

 11829 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-බබල

අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

දමකනරරගල

III පනතයප.එච. රවන ධරමපය 

බණඩරර

057094117

 11829 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අනතර පළරත කකෂ අධ ජකෂ  

කරරයරලය-හමබනදතකට

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - හමබනදතකට

IIපනතයඑල.වය. සරත010849118

 11830 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-හමබනදතකට

අනතර පළරත කකෂ අධ ජකෂ  

කරරයරලය - හමබනදතකට

III පනතයඑම.දක.එම. රකබ063952119

 11830 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-තකණරමලය

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - තකණරමලය

IIපනතයඩබලව.ඩබලව. උපල 

ඥරනසර

006969120

 11834 

සසථරන මරර අවලතග දව

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-තකණරමලය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- තකණරමලය

III පනතයඑම.ආර. චනදතලක056180121

 11834 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයදක.ඩ.ආර. දසරමපරල006210122

 11835 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

රබර සතවරධන දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයවය. ධරමදරස007526123

 11835 

 දවනසක දනකමහත

රබර සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයජ.දක. කරණරදසශන032643124

 11835 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

දශශෂසඨරධකරණය - දකකළඹ 12III පනතයඩබ.ජ.ඒ. සදරනද012901125

 11836 

සසථරන මරර අවලතග දව

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12 වදදශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

III පනතයජ.ඒ.ඩ. දෆකනදසශකර038840126

 11836 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයට.ඩ.ස. කරණරරතන004790127

 11839 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 07

III පනතයඑච.එම.ඩබ.ජ.දජ.බ. 

දහශරත

058417128

 11839 

 දවනසක දනකමහත

රතනපර දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර 

කරරයරලය-රතනපර

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - රතනපර

IIපනතයය.එන.දක.එල. රණසතහ016295129

 11841 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- රතනපර

III පනතයබ.ජ.එසස. අමරසතහ031369130

 11841 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-රතනපර

රතනපර දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයදක.ඒ. සනල039915131

 11841 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය - මහනවර

I පනතයජ.ඒ.දක. බණඩරර016391132

 11842 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

IIපනතයඑච.ඒ.ඩබ. සරත පයනත037428133

 11842 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-බලතදගකඩ (i)

-බලතදගකඩ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

බලතදගකඩ

IIපනතයප.බ.එම. වමලසරය016063134

 11843 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බලතදගකඩ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-බලතදගකඩ (i) - 

බලතදගකඩ

IIපනතයබ.ජ.ජ. බරනගල032561135

 11843 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක සතදවරදජරන 

දදපරරතදමනතව - මහරගම

III පනතයඑල.දක.එන.එම. දපදරරර022710136

 11845 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක සතදවරදජරන 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

ආයරදවද දදපරරතදමනතව - 

මහරගම

III පනතයඑන.ඩ.දක. නපදහශවදග029770137

 11845 

 දවනසක දනකමහත

ආයරදවද 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩ.ආර.එල.ප.දක. 

ඇලදපකල

039015138

 11845 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග කළමනරකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

ශ ලතකර වභරග දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

IIපනතයබ.ජ. තලකරතන016533139

 11852 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වරරමරරග කළමනරකරණ අතශය - 

දකකළඹ 07

III පනතයඩබලව.ඒ. දපශමදරස041414140

 11852 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-ගරලල

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

ගරලල

IIපනතයදජ. එන.  ට. ලයනදග014445141

 11858 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක වදහල-ගරලල කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - ගරලල

III පනතයප.එන.එච. ගමදග040036142

 11858 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-ගරලල

කරරමක වදහල - ගරලලIII පනතයඩබ.ඒ.දජ. කමරර054940143

 11858 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

හතවහලල

IIපනතයඊ. ඥරනරතන026378144

 11868 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හතවහලල

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයජ.දක. දපශමසර033846145

 11868 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මහයතගනය

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය - මරපරකඩවහව

I පනතයඩ.එම.ඒ. දසරනරයක007437146

 11870 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහයතගනය

IIපනතයදජ.එම. අදබවරධන029978147

 11870 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12 අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඑම.ඩ.ස.ප. ලතකර024942148

 11871 

 දවනසක දනකමහත

ආහරර දදපරරතදමනත දසර 

ධරනජරගරරය-දවයනදගකඩ

දශශෂසඨරධකරණය - දකකළඹ 12III පනතයඑච.ආර. ආරයරතන058589149

 11871 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

ආහරර දදපරරතදමනත දසර 

ධරනජරගරරය - දවයනදගකඩ

III පනතයඩබ.ඒ.ඒ.ඩ. අජත කමරර063977150

 11871 

 දවනසක දනකමහත

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑසස.එම.ඒ.ස. දසදනවරතන030488151

 11872 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඒ.ජ.ඒ.එසස. කලරතන063537152

 11872 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

පරරවදජර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඑසස. මලලකරආරචච029935153

 11873 

 දවනසක දනකමහත

පරරවදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයආර.එච.එන. කරණරතලක070485154

 11873 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයප.ජ.ආර. තලක041071155

 11875 

 දවනසක දනකමහත

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයට.එම.ප. රතනසර046600156

 11875 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-නරචචරදව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - අනරරධපර

IIපනතයඒ.එල. වරවතශ030044157

 11876 

සසථරන මරර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-අනරරධපර

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

නරචචරදව

III පනතයඩබලව.එන.ආර.ප. නලවර046651158

 11876 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-කළතර

ඉඩම නරවල කරදම කරරයරලය - 

පරනදර

IIපනතයය.එසස. දරකහරන ඉනදක036406159

 11879 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-පරනදර

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

කළතර

III පනතයස.දක. වරදසශකර039027160

 11879 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දගකඩනහගල 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

උසසස අධජරපන අමරතජතශය - 

දකකළඹ 07

III පනතයදක.එච. චනදලරල029254161

 11880 

සසථරන මරර අවලතග දව

උසසස අධජරපන 

අමරතජතශය-දකකළඹ 07

දගකඩනහගල  දදපරරතදමනතව - 

බතතරමලල

III පනතයඑච.ඒ.ව.දක. දහටටආරචච031196162

 11880 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මනදප

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මනදප

III පනතයඩබලව.ජ.එන.දක. සමරවර027490163

 11949 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මනදප

හසලක කරරමක වදහල - 

මහනවර

III පනතයඑෆස.එච.එසස.එම. 

දහශටටආරචච

055083164

 11949 

නව දසශවර සසථරනය හසලක 

කරරමක වදහල - මහනවර දලස 

සතදශරධනය කරන ලහදබ.

හසලක කරරමක වදහල-මහනවර වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

මනදප

III පනතයවය.ජ.එන. රරජපකෂ064417165

 11949 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-උඩපළරත

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- දදකළව - ගමදපකල

IIපනතයඑල.ප. රතජත010271166

 11951 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම කරරයරලය-ඟඟ 

ඉහළ දකරරදළශ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

උඩපළරත

IIපනතයප.ජ.ඒ. කමරර029230167

 11951 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-දදකළව - ගමදපකල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඟඟ ඉහළ දකරරදළශ

III පනතයඑච.ප.ආර. අදබදකරන039470168

 11951 

 දවනසක දනකමහත

කදෂශත  දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

නරචචරදව

III පනතයඒ.ජ.එම.එසස බතඩරර030257169

 11952 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරචචරදව

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - අනරරධපර

III පනතයට.දජ. වමලදසශන058725170

 11952 

සසථරන මරර අවලතග දව

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-අනරරධපර

කදෂශත  දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

III පනතයප.එම.ජ.එන.ආර. 

ධරමරතන

073345171

 11952 

සසථරන මරර අවලතග දව

වනජව සහකරර අධජකෂ (වයඹ)  

කරරයරලය-අනරරධපර

උතර මහද - උතර නහදගනහර 

වන සතරකෂණ කලරප කරරයරලය 

- අනරරධපරය - අනරරධපර

IIපනතයඩබ.ප.ය.දක. වරවරධන009113172

 11954 

 දවනසක දනකමහත

උතර මහද - උතර නහදගනහර 

වන සතරකෂණ කලරප කරරයරලය 

- අනරරධපරය-අනරරධපර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කහබතදගකලලකව

IIපනතයදක.එසස. කමරර031933173

 11954 

 දවනසක දනකමහත

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-අනරරධපර

වනජව සහකරර අධජකෂ (වයඹ)  

කරරයරලය - අනරරධපර

III පනතයඩ.දජ.ට.එසස.ඒ. 

දතනනදකරන

039909174

 11954 

 දවනසක දනකමහත

Page 38 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කහබතදගකලලකව

අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

අනරරධපර

III පනතයඩබ.එම.ඒ.බ. වරදකරන058668175

 11954 

 දවනසක දනකමහත

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයආර.එල.දක.ස. රණතතග033778176

 11955 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයබ.එම.ඩ.බ. බණඩර041138177

 11955 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක වදජරලය-තකණරමලය දසසතක දලකම කරරයරලය - 

තකණරමලය

III පනතයඑසස. බරලකෂසණන053709178

 11957 

සසථරන මරර අවලතග දව
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-තකණරමලය

කරරමක වදජරලය - තකණරමලයIII පනතයඩබ.ඒ.ආර. කමරර073090179

 11957 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රතමලරන

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයදක.ඩබ.ස. දකකතලරවල034497180

 11959 

 දවනසක දනකමහත

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයදක.එල. පෂසප කමරර058633181

 11959 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර මනනදදරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රතමලරන

III පනතයඑසස.ඒ. ජයනත කමරර063960182

 11959 

අනපරපතක නලධරරදයක ඉදරදයද 

ලබර දමට කටයත කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-තකණරමලය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

තඹලගමව

III පනතයඑන.ජ.ඩබලව.එම.ආර.ආර. 

දසනවරතන

033685183

 11961 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනතදල

අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

තකණරමලය

III පනතයඩබ.එම.ස.එල. කමරර037845184

 11961 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-තඹලගමව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කනතදල

III පනතයජ.ඒ.ප.ආර. කමරර058646185

 11961 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-පතතලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහකඹකකඩවල

IIපනතයඑසස.එම.එන.ආර. පනරනද026838186

 11962 

 දවනසක දනකමහත

සවල ආරකෂක කඳවර - 

කලපටය-කලපටය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- පතතලම

III පනතයආර.ජ.  එන. රතනසර037470187

 11962 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-පතතලම

සවල ආරකෂක කඳවර - කලපටය 

- කලපටය

III පනතයඑසස.ඒ. අමර039914188

 11962 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මහකඹකකඩවල

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

පතතලම

III පනතයඒ.එම.එසස.ස. සමපත057725189

 11962 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ඉමදව

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- ගරලල

III පනතයඑසස.එසස. අජත038467190

 11966 

නව දසශවර සසථරනය පරදදශය 

මනනදදරර කරරයරලය - ගරලල 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-ගරලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඉමදව

III පනතයදජ.ඩ.ස. පෂසපකමරර040039191

 11966 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-ගරලල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - ගරලල

III පනතයඑන.ජ. සමනතලක040378192

 11966 

නව දසශවර සසථරනය පරදදශය 

දලකම කරරයරලය - ඉමදව දලස 

සතදශරධනය කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 03

III පනතයඩබ.ඒ.එන. අදබරතන024522193

 11969 

නව දසශවර සසථරනය නතපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

අනපරපතකයර නලධරරයර නත 

පත දදපරරතදමනතදව 

දජ.එම.එසස.එසස.දක. ජයදසශන 

මහතර දව.

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01IIපනතයබ.ඩ.ඩබලව. ධරමකරත028134194

 11969 

සසථරන මරර අවලතග දව

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඩ.ඩ.ප. වදජසතහ031861195

 11969 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.දක.ස. අදබවකම054936196

 11969 

නව දසශවර සසථරනය වදජර, තරකෂණ 

හර පරදයෂණ අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03 දලස සතදශරධනය 

කරන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය-දකකළඹ 

07

කරරමක වදහල - කළතරIII පනතයඅය.ප. උකවතතදග037275197

 11972 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක වදහල-කළතර රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය - දකකළඹ 

07

III පනතයඑම.ඒ.ව. දයරනනද040116198

 11972 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

සවල ආරකෂක දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

IIපනතයඑම.ඒ.එල. වදජසතහ029519199

 11973 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

III පනතයඩ.ඒ. කටගමපල057378200

 11973 

 දවනසක දනකමහත

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයප.දක.ය. දරරහණ070367201

 11973 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

සවල ආරකෂක දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

III පනතයඑච.ඩ.එසස වදජසනදර030139202

 11974 

 දවනසක දනකමහත

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයවය.එම.ආර.බ. 

දසනවරතන

057820203

 11974 

 දවනසක දනකමහත

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයආර.එසස.ප. කමරර059238204

 11974 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

සවල ආරකෂක දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 01

III පනතය දක.ඩ. කපලරතන040977205

 11975 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව මරස 03 කන කල 

දමන ලහදබ.
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සවල ආරකෂක 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයඕ.ප.ඩබ. පයදරශන057811206

 11975 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව මරස 03 කන කල 

දමන ලහදබ.

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

කරරමක වදජරලය - 

දපකදළකනනරව

IIපනතයඩ.එම. ධරමපරල026768207

 11976 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක 

වදජරලය-දපකදළකනනරව

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

දපකදළකනනරව

III පනතයඑන.ඩ.ආර.ස. ජයදසශන061127208

 11976 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මහනවර

I පනතයප.ජ.දක. වමලදසශන011394209

 11977 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මහනවර

කකෂකරම දදපරරතදමනතව - 

දපරරදදණය

III පනතයආර.එම.එන.බ. රණසතහ054856210

 11977 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-දමකනරරගල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - දමකනරරගල

III පනතයදක.එම.එසස. දපශමරතන033554211

 11978 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-දමකනරරගල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

දමකනරරගල

III පනතයව. සරපරල042795212

 11978 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-කලමදණ

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය - අමපරර

III පනතයබ.එච.ට. නලනත050905213

 11979 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය-අමපරර

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

කලමදණ

III පනතයබ.එල.එම. ගණසතහ061943214

 11979 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කරරයරලය - මහනවර-මහනවර

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මහනවර

III පනතයඑම.ජ.දජ.දක. 

දකකඩතවකක

029941215

 11986 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-මහනවර

දසසතක අපනයන කකෂකරම 

කරරයරලය - මහනවර - මහනවර

III පනතයට.එම.ආර.බ. නවරතන042070216

 11986 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම කරරයරලය-බදලල පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය - බදලල

IIපනතයදක.එම. ජනදරස030866217

 11987 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-බදලල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

බදලල

III පනතයආර.ඒ.ඒ. රණසතහ054826218

 11987 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදරර 

කරරයරලය-රතනපර

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයඅය.එසස.එල. ඉදදමලදගකඩ058652219

 11989 

 දවනසක දනකමහත

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-රතනපර

දසසතක මනනදදරර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයඑම.ඒ.එසස. දයරනනද058715220

 11989 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච.ඒ.දක.එල. හපකඹර040339221

 11992 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයඑසස.දජ. කමරර063489222

 11992 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-බලතදගකඩ (i)

-බලතදගකඩ

අඩව වන නළධරර කරරයරලය - 

බලතදගකඩ

III පනතයඑම.ඩ.එම.ආර. වදජනරයක057874223

 11993 

 දවනසක දනකමහත

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-බලතදගකඩ

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-බලතදගකඩ (i) - 

බලතදගකඩ

III පනතයබ.ඒ.ට.ස. කමරර058489224

 11993 

 දවනසක දනකමහත

තරකෂණ වදජරලය-අනරරධපර දසසතක දලකම කරරයරලය - 

අනරරධපර

IIපනතයඑච.බ.ඩ.ඒ. වදජසර029791225

 11996 

සසථරන මරර අවලතග දව
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-අනරරධපර

පශ වමරෂණ කරරයරලය - වවනයරIII පනතයඊ.එම.දක. ඒකනරයක036270226

 11996 

සසථරන මරර අවලතග දව

පශ වමරෂණ කරරයරලය-වවනයර තරකෂණ වදජරලය - අනරරධපරIII පනතයඑසස.ප.ඒ. දසශනරධර058726227

 11996 

සසථරන මරර අවලතග දව

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයආර.ඩ.එසස. දපදරරර059069228

 11998 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඩබ.ඒ. නමලසර061086229

 11998 

 දවනසක දනකමහත
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයදක.අය. බමණආරචච041028230

 11999 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඑන.එම.ජ.ඩ.ඒ.ඊ.එම. 

ගණරතන

065945231

 11999 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-මරතර

කකෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථරනය - දතලජජවල

IIපනතයඒ. කමරනරයක007775232

 12128 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-දතලජජවල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - මරතර

III පනතයජ. පසරද නරලක063507233

 12128 

 දවනසක දනකමහත
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

I පනතයඑච.ජ.එසස. කමරර010369234

 12135 

 දවනසක දනකමහත

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01IIපනතයස.එසස. බදධදකරරරළ022024235

 12135 

 දවනසක දනකමහත

මහණම හර සතයමගත කරදම 

ආයතනය-දයතලරව

කකෂකරම පරදයෂණ හර 

සතවරධන මධජසසථරනය - 

බණඩරරදවල

III පනතයදක.ප.දජ. දකකඩකරර039662236

 12141 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම පරදයෂණ හර 

සතවරධන 

මධජසසථරනය-බණඩරරදවල

මහණම හර සතයමගත කරදම 

ආයතනය - දයතලරව

III පනතයඑන.එම. සයරම061937237

 12141 

 දවනසක දනකමහත
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නවරගමපලරත 

-නහදගනහර

කරලගණ වදජර දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

III පනතයදක.ඒ. පණජවරධන037432238

 12145 

සසථරන මරර අවලතග දව

කරලගණ වදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

කදෂශත  දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

III පනතයඩ.ස. අදබතතග063353239

 12145 

සසථරන මරර අවලතග දව

කදෂශත  දභරග පරදයෂණ හර 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

නවරගමපලරත -නහදගනහර

III පනතයඩබ.ජ.බ.ස. ගණපරල064646240

 12145 

සසථරන මරර අවලතග දව

අනතර පළරත නදයරජජ 

කකෂකරම අධ ජකෂ  

කරරයරලය-අනරරධපර

වරරමරරග ඉතජදනරකරරයරලය - 

රරජරතගනය

III පනතයඅර.ඩ.ඩබ. ජයතලක063861241

 12147 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග 

ඉතජදනරකරරයරලය-රරජරතගනය

අනතර පළරත නදයරජජ 

කකෂකරම අධ ජකෂ  කරරයරලය - 

අනරරධපර

III පනතයය.ජ.ඒ.ආර.එසස. උඩලමතත073929242

 12147 

සසථරන මරර අවලතග දව

Page 54 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

IIපනතයඊ.ඒ.ආර. චතරතග027631243

 12148 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයඑම.ප. චමනද කමරර057379244

 12148 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මහයතගනය

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය - මරපරකඩවහව

IIපනතයඑච.එම.එම.ඒ. දසරනරයක010800245

 12271 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මහයතගනය

III පනතයඒ.එම. සමන කමරර068687246

 12271 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසතක දලකම කරරයරලය-බදලල පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය - බදලල

III පනතයදජ.ප.එන.එසස. අමරනරයක069453247

 12274 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-බදලල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

බදලල

III පනතයඑසස.එම. හදසශන069485248

 12274 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-තවලම

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- උඩගම

III පනතයඒ.ඒ.ඊ.එම. සරතග058534249

 12278 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-උඩගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

තවලම

III පනතයඑම.දක.ප. ලකමරල063355250

 12278 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය-අලතතරම

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය - මරපරකඩවහව

III පනතයදක.ඒ.එන. ගණදසශකර062708251

 12283 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-මරපරකඩවහව

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය - අලතතරම

III පනතයආර.එම.ට.එසස.දක. 

රතනරයක

071400252

 12283 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ආනමඩව

කරරමක වදහල - ආනමඩවI පනතයඒ.එච.එම.ප.බ. දසරනරයක041756253

 12284 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක වදහල-ආනමඩව පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ආනමඩව

III පනතයආර.එම.ට. දහශමනත068344254

 12284 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

ජරතක බදධමය දදපල කරරයරලය 

- දකකළඹ 10

I පනතයඩ.එම.එසස. දසරනරයක039320255

 12285 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක බදධමය දදපල 

කරරයරලය-දකකළඹ 10

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

III පනතයඑම.ව.එල. මතචනරයක064002256

 12285 

 දවනසක දනකමහත

නත දකකමෂන සභර 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

III පනතයඑම.ඒ.එන.එසස. කමරර029114257

 12289 

 දවනසක දනකමහත

ආරකෂක  අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

නත දකකමෂන සභර 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I පනතයඩබලව.ජ.එන.ආර. 

පයදරශන

049464258

 12289 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑම.එච. ආරයසතහ039137259

 12291 

අනපරපතකයර එච.එම.ගමදග 

මහතර දව.

054394

 

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයඒ.එසස.ඊ. රණතතග053995260

 12291 

සසථරන මරර අවලතග දව

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

ජරතක බදධමය දදපල කරරයරලය 

- දකකළඹ 10

III පනතයආර.එල ඩ.ආර. රතනරයක039408261

 12292 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක බදධමය දදපල 

කරරයරලය-දකකළඹ 10

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයඒ.ඩ.ප. ධරමදරස067033262

 12292 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහරමරගම

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයඒ.ඒ.එන. දපශමලරල063363263

 12293 

 දවනසක දනකමහත

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව - දහරමරගම

III පනතයආර.ඒ.ඩ. මහරනරම067290264

 12293 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I පනතයඑම. අලගරසරම033331265

 12297 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකර වභරග දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

IIපනතයප.ඩ.ආර. පරදකක040084266

 12297 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආරකෂක  අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

මහරගම ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය - මහරගම

IIපනතයඑම.එන.ප.ප.දජ. පතරණ049624267

 12298 

 දවනසක දනකමහත

මහරගම ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-මහරගම

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

III පනතයඩබ.එම.එසස. සතජය072933268

 12298 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කකෂකරම පරදදශය කරරයරලය - 

දකකළඹ 10

III පනතයඩ.ඩ.ඒ. ශරනත060656269

 12299 

 දවනසක දනකමහත

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කකෂකරම පරදදශය 

කරරයරලය-දකකළඹ 10

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයඩ.ඒ.ස.ආර. ජයවකම067186270

 12299 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නවරස,ඉදකරම සහ සතසසකකතක 

කටයත අමරතජරතශය-බතතරමලල

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 03

III පනතයදක.ජ.එසස. දසශනරරතන039768271

 12315 

 දවනසක දනකමහත

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

නවරස,ඉදකරම සහ සතසසකකතක 

කටයත අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑල.ඒ.ව. දදශපය066747272

 12315 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

I පනතයආර.දක.ඒ. ලලත003309273

 12318 

 දවනසක දනකමහත

කරරමක අධජරපන හර පහණ 

කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ප. බරලසරය004816274

 12318 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයජ. එසස. වරදකකන030541275

 12318 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

IIපනතයඑල. ජයතසසස037150276

 12318 

 දවනසක දනකමහත

දශශෂසඨරධකරණය-දකකළඹ 12 දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

IIපනතයප. ලලත පයනත003709277

 12319 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

දශශෂසඨරධකරණය - දකකළඹ 12I පනතයඑන.ඒ.එම. සබර004382278

 12319 

 දවනසක දනකමහත

වරවල කකෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථරනය-වරවල

මතතල ගවන දතකටපළ - 

හමබනදතකට

III පනතයඒ.අය.ඩ. ලයන පතරණ033085279

 12325 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මතතල ගවන 

දතකටපළ-හමබනදතකට

වරවල කකෂකරම පරදයෂණ 

මධජසසථරනය - වරවල

IIපනතයආර.ජ.ඒ. ධරමදරස039343280

 12325 

 දවනසක දනකමහත

කඩව සතහරරජ සතරකෂණ 

මධජසසථරනය, වහදදරගල-කලවරන

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කරරයරලය - රතනපර

IIපනතයඑච.ඒ.ය. රතනරයක010049281

 12327 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කරරයරලය-රතනපර

කඩව සතහරරජ සතරකෂණ 

මධජසසථරනය, වහදදරගල - 

කලවරන

III පනතයඑම. චනදදසශන020690282

 12327 

 දවනසක දනකමහත

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයආර.ඒ.එල. රණවර046663283

 12336 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජනදලඛන හර සතඛජරදලඛන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඒ.ඩ.එසස. අතදකරරල063641284

 12336 

අනපරපතක නලධරරදයක ඉදරදයද 

ලබර දමට කටයත කරන ලහදබ.

 

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

III පනතයඩබ.ඒ.ඩ.එසස. දපශමකමරර063979285

 12336 

නව දසශවර සසථරනය පරදදශය 

දලකම කරරයරලය - මගමව දලස 

සතදශරධනය කරන ලහදබ.

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

IIපනතයදක.ඒ.ඒ. වරසතහ006485286

 12350 

 දවනසක දනකමහත

වනජව සතරකෂණ 

 දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

IIපනතයජ. අලහපදපරම030566287

 12350 

නව දසශවර සසථරනය දබභදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

දවරළ සතරකෂණ හර දවරළ 

සමපත කළමනරකරණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජරතක දභභතක සහලසම 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයප.බ.එම.ඩබ. රණසතහ063623288

 12350 

අනපරපතක නලධරරයර 

එම.ප.එසස.ජයසතහ මහතර දව.
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජනමරධජ අමරතජරතශය-දකකළඹ 

05

රජදය පවකතත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 05

III පනතයදක.එම.එන. සමපත030778289

 12353 

 දවනසක දනකමහත

රජදය පවකතත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජනමරධජ අමරතජරතශය - දකකළඹ 

05

III පනතයඩබ.ආර.ට. අ දබවර056972290

 12353 

 දවනසක දනකමහත

දපරරදදනය වජරපකත හර පහණ 

මධජසසථරනය-දපරරදදණය

යටනවර පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය - පළමතලරව

I පනතයජ.ඒ.ආර. බණඩරර009083291

 12355 

 දවනසක දනකමහත

යටනවර පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-පළමතලරව

දපරරදදනය වජරපකත හර පහණ 

මධජසසථරනය - දපරරදදණය

III පනතයදක.එසස.ඩබ. 

දකකකරනදගකඩ

070376292

 12355 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ජරතක ඒකරබදධතර, රරජජ භරෂර, 

සමරජ පගත සහ හනද ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය-රරජගරය

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01III පනතයඩ.ඒ. කමරරසතහ022506293

 12356 

 දවනසක දනකමහත අනපරපතක නලධරරදයක 

ඉදරදයද ලබර දමට කටයත 

කරන ලහදබ.

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 ජරතක ඒකරබදධතර, රරජජ භරෂර, 

සමරජ පගත සහ හනද ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - රරජගරය

III පනතයඑසස.ඒ.අය.එසස. කමරර053973294

 12356 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පජරපටය

සතතව නෂසපරදන හර දසභඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

I පනතයප.ඩ.ප. ජයසරය006184295

 12360 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය කරමරනත දසශවර 

මධජසසථරනය-මහනවර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පජරපටය

III පනතයආර.ආර.දජ.එම.ප. කමරර038507296

 12360 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

පරදදශය කරමරනත දසශවර 

මධජසසථරනය - මහනවර

I පනතයඒසස.ඩ. ලලත පනරනද038948297

 12360 

 දවනසක දනකමහත
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ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

සතතව නෂසපරදන හර දසභඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

වදදශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I පනතයජ.ට. දෆකනදසශකර043209298

 12360 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරලමබඩ

වදදශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I පනතයඒ.ඩබ.දක. පයල චනදන005574299

 12361 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයඑසස.ට.දක. කලදකකටව011318300

 12361 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-වහලපටය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මරලමබඩ

IIපනතයආර. සභසතහ022362301

 12361 

 දවනසක දනකමහත

අඩව ආරකෂක 

කරරයරලය-ඇලහහර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වහලපටය

III පනතයඑල.ප. පයසර023153302

 12361 

 දවනසක දනකමහත
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

අඩව ආරකෂක කරරයරලය - 

ඇලහහර

IIපනතයආර.ඩබලව.ජ.දක. 

රරජපකෂ

023832303

 12361 

අනපරපතක නලධරරයර ඩබ.දක. 

රමජ ලරල මහතර දව.

 

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

බජ සහතක කරදම පරදදශය 

කරරයරලය - දපකදළකනනරව

III පනතයප.ජ.ඩ.එසස. තලකරතන063550304

 12361 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-දමකනරරගල

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

දමකනරරගල

III පනතයජ.ඩ.එසස. කමරර026687305

 12364 

 දවනසක දනකමහත

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-දමකනරරගල

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

දමකනරරගල

III පනතයදක.ඒ.ඊ.එන. ජයදසශකර071283306

 12364 

 දවනසක දනකමහත

Page 69 of 74
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වරරමරරග කළමනරකරණ 

අතශය-දකකළඹ 07

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

IIපනතයදක.ඩ. හරසසචනද009243307

 12365 

 දවනසක දනකමහත

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

වරරමරරග කළමනරකරණ අතශය - 

දකකළඹ 07

III පනතයදක.එච. චනදදසශන029522308

 12365 

 දවනසක දනකමහත

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඩ.එල.එන. දපදරරර027718309

 12369 

 දවනසක දනකමහත

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

IIපනතයඩබලව.එම. කසමරනනද039439310

 12369 

 දවනසක දනකමහත

Page 70 of 74



ඒකකබදධ රයදර සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මගමව

ජරතක දකභතකරගරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයදක.දක.අය.ය. වරසතහ035705311

 12372 

අනපරපතක නලධරරයර  අධජරපන 

අමරතජරතශදය ඩබ.ඒ.ඒ.ඩ.එසස.ප. 

දපමකමරර මහතර දව.

 

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-පනනල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මගමව

III පනතයවය.ඒ.එම. තලකරතන039029312

 12372 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක දකභතකරගරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

ඉඩම නරවල කරදම කරරයරලය - 

පනනල

III පනතයආර.එසස.එසස. රතනදසශකර057790313

 12372 

නව දසශවර සසථරනය ගමපහ ඉඩම 

හමකම නරවල කරදම කරරයරලය - 

ගමපහ දලස සතදශරධනය කරන 

ලහදබ.

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑච.ව.ඩ.ප. පෂසපකමරර037704314

 12375 

සසථරන මරර අවලතග දව

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයඑම.ඊ.දජ. පෂසපකමරර059072315

 12375 

අනපරපතක නලධරරදයක ඉදරදයද 

ලබර දමට කටයත කරන ලහදබ.
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

IIපනතයජ.ඒ. දයරරතන002844316

 12376 

අනපරපතක නලධරරයර සමරජ 

සවබලගහනවම හර පරථමක 

කරමරනත අමරතජරතශදය 

දජ.එම.දජ.එසස. කශරනත මහතර 

දව.

 

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

III පනතයඑම.ඩ.ඩ.දක.ස. දසරනරයක007511317

 12376 

සසථරන මරර අවලතග දව

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

I පනතයඑම.ඩ. තලකරතන039080318

 12380 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑන.එම. රතදකකතදදණය063611319

 12380 

සසථරන මරර අවලතග දව
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01IIපනතයඑච.ඒ.ඩ.එන.දක. නශසශතක030005320

 12381 

 දවනසක දනකමහත

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයවය.ඒ.අය. පයදරශන037553321

 12381 

නව දසශවර සසථරනය කමකර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05 

දලස සතදශරධනය කරන ලහදබ.

දසසතක ධවර කරරයරලය-මගමව කමකර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III පනතයඑල.බ.ඩ.එසස.එසස. බරලසරය041069322

 12381 

සසථරන මරර අවලතග දව

රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දසසතක ධවර කරරයරලය - මගමවIII පනතයඑන.ඒ.දක. වජයනත058669323

 12381 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-මරතදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දඹලල

IIපනතයට.එන. දපදරරර049516324

 12383 

සසථරන මරර අවලතග දව
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වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කහකරරව පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය-කහකරරව

පරදදශය මනනදදරර කරරයරලය 

- මරතදල

III පනතයඩබලව.ඒ.ඒ. වදජසරය057080325
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පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දඹලල

කහකරරව පරදදශය මනනදදරර 

කරරයරලය - කහකරරව

III පනතයඒ.ජ. වදජසතහ069952326

 12383 

සසථරන මරර අවලතග දව

Page 74 of 74


