
රරජජ පරපරලන, සසවදදශ කටයත, පළරත සභර හර පළරත පරලන අමරතජරතශය

பபபத நநரவபக, உளநபடடலவலகள, மபகபண சபபகள மறறம உளளரபடசந அபமசச

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

කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

II පනතයඩබ ආර ස පනරනද0055101 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දකකළඹ 12

වදශශෂ දශශණයඑම ට බරනඩන0064462 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-කරණණගල

I  පනතයදජ ඒ එන එසස ජයදකකඩ0099283 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-පරනදර

II පනතයඩ.ආර. ඉනදපය0132154 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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-ගරලල

වදශශෂ දශශණයඒ ජ ඩ ආර වජයරතන0134245 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර ගවන හමදරව 

කටකරනද-කළතර

I  පනතයජ ඩ එම දදශපය0135606 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-දවනනපපව

වදශශෂ දශශණයඑම ස ඊ එසස දපදරරර0153167 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

I  පනතයආර.ප.ඒ. රබ0155378 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර කරරයරලය-දමකරවකI  පනතයඩබ ඩ රමමක කමරර 

අජනත

0159019 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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-අමපරර

III පනතයඑච.ඩබ.ඩබ.ආර.එල. 

වදජනරයක

01819810 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

I  පනතයබ ජ එන දක 

මලලවආරචච

02291611 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

I  පනතයඒ එන සලවර02335812 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම කරරයරලය 

(නගර හර කඩවත සතර)

-තකණරමලය

III පනතයදක. පයනත දසශනක02564613 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර යධ හමදර 

මලසසථරනය-ඔරදගකඩවතත

I  පනතයඑච.ඒ.ඒ. සසර කමරර02651514 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසසඛජ, දපපෂණ හර දදශය 

වවදජ අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

I  පනතයඩබ ඩ එසස පෂසපකමරර02692915 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ගරලල (දකෂණ) නරවක හමදර 

කඳවර-ගරලල

I  පනතයඑසස දඡ නලනත02728316 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දකකතමදල

I  පනතයආර ජ රණතතග02850117 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර වනද දකකමසරරසස 

කරරයරලය-දකකළඹ 02

I  පනතයඩබ ප වදජසතහ02876318 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරවලපටය-පසසබරදග 

දකපරදළශ

I  පනතයබ එසස දපශමසර02910019 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 දපකලසස 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

I  පනතයඑම.ප.ජ.ය.දක. රතනරයක03352520 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-අමපරර

II පනතයය එල එම හසනරර03600921 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

III පනතයදක එසස ප එන ඩ සලවර03687822 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම කරරයරලය 

(නගර හර කඩවත සතර)

-තකණරමලය

I  පනතයප බ ඉරදයරරජර03722923 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජජෂසඨ දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-ගලකසසස

I  පනතයඑන ප මදලදග03735024 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 කමකර 

කරරයරලය-ගරලල

I  පනතයඩබ එල දක චනදන03790825 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර ගවන හමදර 

කඳවර-රතමලරන

I  පනතයඑසස.ඒ.බ. සලවර03967226 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර නරවක හමදර කඳවර - 

වහලසර-රරගම

II පනතයඑසස.ය.එසස.ආර.ඩබ. 

කනනනගර

03972727 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයදජ.එම.ඩබලව.එන. ජයලත04062228 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයදෙක.ඒම.ඒල. දෙකරෙසනරර04067829 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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-පචචදලයපලදලය

II පනතයඒ බරලචනදන04079430 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයආර ඩබ ඉනදරන04117631 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

III පනතයදක.ඒ. දහශමකරත04133432 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

I  පනතයය.ඩ.එසස.ස. රණසතහ04150033 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දපකලසස  මලසසථරනය-දකකළඹ 01II පනතයඑච.එල.දජ. සමරනරයක04151934 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 කරමරනත ශරලර පරකෂක 

ඉතජදනර කරරයරලය-අනරරධපර

III පනතයඊ ප එම වදෙජසතහ04157435 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහරමරරග,හර මරරග සතවරධන 

සහ ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

II පනතයඒ ඩ එසස එසස දජ පලදල04180236 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහනගර හර බසසනරහර සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

II පනතයආර ජ එම අනරදධ04197137 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයදජ එම ඩ ජයසරය04323138 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හතරලයදද

III පනතයදක නශරනත කමරර04693339 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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

III පනතයඑසස කතසසල04757340 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබ ඩ එන රතනසර04881641 නව සසථරන මරරවම මහරධකරණය 

දකකළඹ 12 දලස සලකනන

ඊ.එසස. ලසනත කමරර 

මයර(050532) අනපරපතකයර 

දලස සලකනන

සමරජ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.ඒ කලරතන04900142 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බදරලය/පරලනදනවර

I  පනතයජ ඩ එච කමරර04916543 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර ගවන හමදරව 

කටකරනද-කළතර

III පනතයට.ආර.ප. ජයරතන04941844 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අභජනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හර සතසසකකතක කටයත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයආර.ඒ.ඒ.ස. රරජපකෂ05002545 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයස.දෙජ දෙකරදෙළරනන05006646 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරදමදප

III පනතයඑසස.ප.ඒ.එසස. සමරසතහ05073847 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දරජසසටරර 

කරරයරලය-දහපමරගම

III පනතයඒන ඒල ඩ මරදනල05078248 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඩ එම බලවරධන05118849 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඒ.එසස.එච. වරසතහ05148250 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කණගලල

III පනතයඑල.ස දපදරරර05170251 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අලවව

III පනතයජ.ඩබ.ඩ. රතනසර05320852 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතය දජ.ඩ.  දක.ස. පදමකරනත05448553 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය  මනනදදපර 

කරරයරලය-වරකහටය

III පනතයදජ ප එම ප කමරර05603654 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වහවල කරමරනත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඩ එච එසස එසස හලතගමව05773555 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

III පනතයඩබ.දෙක සතජව05829856 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහරධකරණය-ගමපහIII පනතයවය.ප.ඒ ලකමරල05881157 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මධජම 

දලඛනරගරරය-මරලගරවතත-දකක

ළඹ 10

III පනතයප.ඩබ අනෂකර05896058 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අභජනතර කටයත, වයඹ 

සතවරධන හර සතසසකකතක කටයත 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයවය.ස.එච යරලගම05900459 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

III පනතයප.ජ.ආර.ඩ සදදශකර05903260 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමපකරර සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

III පනතයදක.ඩ.එසස.එසස. අදබරතන05905061 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරලගණ වදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයඩබ.එසස.ඩ බදධමරල05908362 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරලගණ වදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයදක ඒ ඩ ඒ පයදරශන05908963 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හතරලයදද

III පනතයඑම.ඒ.ඩ.ආර. රතදතදවල05909564 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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

III පනතයප.අය.එල. දපදරරර05913765 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඩබ.ඒ. තරඳ එරතග05968166 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-අමපරර

III පනතයආර.එම.අය.ඩ. පයදසශන05971967 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-පරනදර

III පනතයඑම.එසස.දජ. පනරනද05972068 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඩබ.එම.ඩ. දදශපය05972269 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 පනතයඑම.එසස කමරර06153970 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කඩදවල

III පනතයවය.එසස.එච දදශපය06249171 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කරලගණ වදජර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයදක.එම.ස සමනසතහ06271072 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

III පනතයදක.ඒ.ස ජයසරය06278473 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසර අධකරණය-ගමපහIII පනතයඑච.ප.එන. දපශමසර06359974 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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

III පනතයබ.එසස චනදපරල06370975 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහරධකරණය-ගමපහIII පනතයඑම.ජ.ය.ප. ගම දග06383276 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

III පනතයදජ ට එම එන පසරද06405877 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මණම ඒකක පමත සහ දසශවර 

දදපරරතදමනතව-දහපමරගම

III පනතයප එල ඉනදරන06406578 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය  දලකම 

කරරයරලය-කදරයනගර

III පනතයඑම අනසසටන06461279 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

Page 16 of 123



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මදහශසසතරත අධකරණය-දකකළඹ 

01

III පනතයඒන ඒල ඒම දෙනළම06466380 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-දමකනරරගල

III පනතයඑසස ඒ ඩබ එසස ධරමසර06474381 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අඩව වන නළධරර 

කරරයරලය-නවරඑළය

III පනතයඩබ ජ අය ඩ ගණරතන06484282 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දජජෂසඨ දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-ගලකසසස

III පනතයජ.ස. කමරර06530783 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-මහනවර

III පනතයආර.ඩබ.ප. පෂසපකමරර06538984 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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 දසශවර වකතතය පහණ 

ආයතනය අමණකඹර-ගමපහ

III පනතයජ ඒල කරණරරතන06568885 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පනවල

III පනතයඩ.ජ.එල චතරරණ06585486 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-පරනදර

III පනතයජ.ට.එච දමයනත06590287 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සමථ මණඩල දකකමෂන 

සභරව-බතතරමලල

III පනතයඒච.ඒම.ඒසස.ඩබ බතඩරර06593588 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මහරභරරකරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයට.ඒෙස .ඒසස.ඒන ඥරනරතන06600189 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මහරභරරකරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයඑම චනදකර06616890 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

III පනතයඒ.එල.ආර දපදරරර06640691 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඊ එම එම ඩ දක 

වනනනරයක

06641892 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-රදගම

III පනතයඩබ.එච.එම.ස පෂසපකමරර06684393 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයදජ.ප.අය ජයදකකඩ06691794 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඩබ.ඩබ.ඩ. පයදරශන06701695 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-දවනනපපව

III පනතයය.ආර.එසස. පනරනද06709196 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වරරමරරග ජරතජනතර පහණ 

ආයතනය- 

දකකතමදල-දකකතමදල

III පනතයඩ අෙරර ඒෙස  ඒම ඒෙස  

බණඩරර

06785297 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඒෙස .වය.ඒසස කමරර06803598 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

III පනතයඩබ.ඩ.ස ද සලවර06844399 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

III පනතයඩ වය එන සදරශන068482100 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයදක ඩබ අය ආර ඥරනරතන068488101 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයඑච එම අය එල ගණසතහ068499102 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

III පනතයය ජ එන ආරයරතන068543103 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඅය.එසස.එම රමරසස068752104 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

නපණතර සතවරධන හර වකතතය 

පහණ අමරතජරතශය-දකකළඹ 05

III පනතයඑම.එම.ඒ.ව. කමරර069564105 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයව දසනදන069945106 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

III පනතයඑල.ඩබ.ඩ.ඩ සරතජත071669107 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

III පනතයඩ ජ ප වදජරතන071770108 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 04)

-ගරලල

III පනතයඑසස එම වරදසශකර071823109 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම සහ පරරලදමනත 

පතසතසසකරණ 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඑල.බ.එච මරරඹදග072349110 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ආරකෂක  අමරතජරතශය-දකකළඹ 

03

III පනතයප.එසස. පයතගකර072539111 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

III පනතයඑසස.එම.ප.දක. සබසතහ072570112 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පදයතලරව

III පනතයඑසස ගමදග072694113 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

රරජජ දසශවර දකකමෂන 

සභරව-දකකළඹ 05

III පනතයඑම.ඒ.එල.අය.එම මණසතහ072862114 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මහරභරරකරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

III පනතයදක.එසස දපදරරර072869115 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

වන සතරකෂණ 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඒ.එම.ප.දක. සරදසශන073136116 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පවරහන අධකරර 

කරරයරලය-අනරරධපර

III පනතයව වජකරන073217117 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ශ ලතකර ජරතක බදධමය දදෙසපල 

කරරයරතශය-දකකළඹ 10

III පනතයඩබ ඒ ට ඩ සමරදසශකර073226118 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පඩවසසනවර(නහදගන

හර)

III පනතයඅය.එම.ජ.ඩ පයදසශන073585119 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

-දකකළඹ 12III පනතයදෙක.ඒම.ඒෙස .ඒම. 

කරතසතහ

073595120 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දකකළඹ 12

III පනතයජ.එල.එසස.එසස මහණදක073601121 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-බදලල

III පනතයඩබ.දක.එන.ඒ. වලදපකල073851122 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

-දකකළඹ 12III පනතයඒච.ජ.ඒසස.ඒච. සමරසරය073955123 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනතදල

III පනතයඩ.එසස. ලලත කමරර074060124 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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

III පනතයආර එම ස ස රතනරයක074341125 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ආරචචකටටව

III පනතයජ.එන ගණවරධන075072126 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මතගම

III පනතයදක ජ ආර එසස ය ගමදග075093127 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

පජර පරදක වදශපධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

III පනතයඑච.එසස.එසස. ජයතතග075322128 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

මධජම 

දලඛනරගරරය-මරලගරවතත-දකක

ළඹ 10

III පනතයඑම.එච.එම. මහයදන075329129 ඉලලම ඉටකල දනකහහක
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කකරයකල සසසවක 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-මදරරවල

III පනතයඒ.ජ.ස. සඳමරල075341130 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

III පනතයඑසස.එච.එන සජවන075351131 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-රතනපර

III පනතයදක.එසස.වය. රතනපරල075352132 ඉලලම ඉටකල දනකහහක

ඉඩම  දරජසසටරර කරරයරලය - 

දදලකඳ-නදගදගකඩ

කමකර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඩබ දක නහරල042988133

 11693 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ඉඩම දකකමසරරසස ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයඅය.ප. වකමසතහ049027134

 11696 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-බදලල

ඉඩම හර  දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - බදලල

I  පනතයඩ එම ඩබ ආර මහණ දක015585135

 11698 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර  දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-බදලල

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

බදලල

III පනතයබ ජ දක බණඩරර047929136

 11698 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

ඉඩම සහ පරරලදමනත 

පතසතසසකරණ අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයඩ.ඒ.ඩබ. දපශමලරල016924137

 11700 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-කනනයර

පරදදශය දලකම කරරයරලය 

(නගර හර කඩවත සතර) - 

තකණරමලය

වදශශෂ දශශණයඒ.ජ. මහරෆස023923138

 11705 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-තමනකඩව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වහලකනද

I  පනතයඩබ ඒ සසර044738139

 11706 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ජරඇල

ශ ලතකර ගවන හමදර මලසසථරනය 

- දකකළඹ 02

II පනතයඑන එන ට පනරනද048721140

 11714 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-මගමව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

නරතතනඩය

වදශශෂ දශශණයදක ඒ ජයතලක022448141

 11716 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-නරතතනඩය

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මගමව

II පනතයආර.එම.එසස. දසශසර057395142

 11716 

සසථරන මරර අවලතග දව

දමපටර රථ පවරහන පරදදශය 

කරරයරලය-රතනපර

කමකර කරරයරලය - කහවතතIII පනතයඊ.ජ.ස. නදරපෂන046994143

 11718 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-යටවතත

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

මරතදල

I  පනතයඒසස දෙසලවරරජර026621144

 11720 

 දවනසක දනකමහත

දබසදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

I  පනතයආර දක හනගරට006819145

 11725 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-වරඹදගදර

දමපටර රථ පවරහන පරදදශය 

කරරයරලය - කරණණගල

වදශශෂ දශශණයදක.එම.දක.ඒ. අදබරතන012492146

 11729 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවරහන පරදදශය 

කරරයරලය-කරණණගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වරඹදගදර

II පනතයඵල ඵච ඵම දක බ දහශරත012862147

 11729 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-බදලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දසකරණරදතකට

III පනතයජ එච දක දසශනරරතන036882148

 11732 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක සතදවපදජරන 

දදපරරතදමනතව-මහරගම

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

II පනතයඑම එසස දක දපදරරර035359149

 11736 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-දඹලරගල

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයඩ එම වනදසර දසනරත012660150

 11737 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව 2021.01.01 දන 

සට කයරතමක දව.

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - දපකදළකනනරව

II පනතයඩබ එම ආර දක වර දසශකර040528151

 11737 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව 2021.01.01 දන 

සට කයරතමක දව.

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදහඅතතකණඩය

III පනතයආර.ඩ.එම. සමරසතහ059139152

 11737 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව 2021.01.01 දන 

සට කයරතමක දව.

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදහඅතතකණඩය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දඹලරගල

III පනතයඩබ.ඩබ.එම.එසස.ප.දජ. 

වකමසතහ

061315153

 11737 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ සසථරන මරරව 2021.01.01 දන 

සට කයරතමක දව.

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-හහටන

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 10) 

- හහටන

II පනතයඵම.ජ දපශමදරස016643154

 11738 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ශ ලතකර ගවන හමදර මලසසථරනය 

- දකකළඹ 02

III පනතයඑච බ සදත ඉනදක041173155

 11739 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-මඩකලපව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - මඩකලපව

I  පනතයට මතපරලසතහම024108156

 11742 

සසථරන මරර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-මඩකලපව

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

මඩකලපව

II පනතයදජ ජයකමරර028545157

 11742 

සසථරන මරර අවලතග දව

දබසදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

I  පනතයඑසස.ඒ.එන. ශරනත037241158

 11744 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදහවල

II පනතයඑම ස ස පනරනද045340159

 11745 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-කණගලල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - කණගලල

III පනතයඒ.ප. ජයතලක050704160

 11746 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පරනදර

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

පරනදර

I  පනතයදක ඒ ශපරලකර052851161

 11748 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-කණගලල

දපකලසස නල සනඛ දකකටඨරශය 

(අසසගරය) - මහනවර

I  පනතයස ජ පතචදහශවර027262162

 11749 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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

සතසසකකතක කටයත 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

II පනතයඩ ඊ පදප කමරර027417163

 11751 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

සමපකරර දසශවක දකකමෂන 

සභරව - දකකළඹ 03

III පනතයඩ.එසස.ආර.එසස. දපදරරර014140164

 11755 

 දවනසක දනකමහත

සයනණ ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-දවයනදගකඩ

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01II පනතයඑසස දක එල සසර කමරර019322165

 11755 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයප සරත028384166

 11756 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

දපකලසස කදෂශත බලකර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 05

I  පනතයප.ඩ.එසස උපරල046038167

 11756 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අකරණ

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II පනතයඑම ජ ජයවර036533168

 11757 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-මහනවර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

අකරණ

III පනතයඑච එම ඩ සරරනරථ051008169

 11757 

නව දසශවර සසථරනය නදයපජජ 

දපකලසසපත කරරයරලය - මහනවර 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

ඒ.ජ.ඩබ. දපදරරර මයර 

(027300) අනපරපතකයර දලස 

සලකර කටයත කරනන

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදකඩමදගකඩ

දසර අධකරණය - මතගමI  පනතයඑච දක එල කඩලගම005261170

 11795 
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කකරයකල සසසවක 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-කළතර

දපකලසස වදශශෂ කරරය බලකර 

පහණ පරසහල -කටකරනද - 

කළතර

I  පනතයඩබ ඒ චනදපරල026463171

 11795 

නව දසශවර සසථරනය දසසතක දලකම 

කරරයරලය - කළතර දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

පරපපරඩ සඳහර අනයතක 

දකදර

දසර අධකරණය-මතගම පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කළතර

I  පනතයප ජ  දෆකනදසශකර026598172

 11795 

 

දපකලසස වදශශෂ කරරය බලකර 

පහණ පරසහල 

-කටකරනද-කළතර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදකඩමදගකඩ

I  පනතයඩබ.ඒ.ඒ. වකමරරචච035293173

 11795 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

කමකර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයඑම රනජත015542174

 11797 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-ආනමඩව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහකඹකකඩවල

I  පනතයඒ එච එම දසරනරයක021754175

 11799 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-තකණරමලය

ශ ලතකර ගවන හමදරව - ඡන 

වරරය

III පනතයඒ පෂසපරරජර016880176

 11803 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම කරරයරලය-මතර කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - තකණරමලය

II පනතයඑච ඩ එසස චනදකරනත017330177

 11803 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර ගවන හමදරව-ඡන වරරය පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කනනයර

II පනතයදජ අසසමර041663178

 11803 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනනයර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මතර

II පනතයඒ.එච.එසස. අල051764179

 11803 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-ගරලල කඩවත සතර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඉමදව

I  පනතයවය.දක.අය දරපහණ019154180

 11805 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

සමකදධ සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයඑල බ දපදරරර016932181

 11806 

 දවනසක දනකමහත

සමකදධ සතවරධන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 07

I  පනතයඑල එල ප වදජතතග027964182

 11806 

 දවනසක දනකමහත

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 39)

-මරතදල

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - මරතදල

III පනතයඑම එම එෆස සෆසනර068456183

 11807 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-මරතර පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- මරතර

I  පනතයප එසස එන පශසපකමරර027325184

 11809 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දනළව

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඩබ ඵස දක චමනද සමනත 

කමරර

019257185

 11810 

ජනරධපත කරරයරලදය සට 

අනයකත කල දක.ඒ.චනදසර මයර 

අනපරපතකයර දලස සලකනන

 

ශ ලතකර දරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

නපණතර සතවරධන හර වකතතය 

පහණ අමරතජරතශය - දකකළඹ 05

II පනතයඑම ආර දසබඥරනම036889186

 11810 

නප. සතවර. හර වකත. පහණ අමර. 

පවතන පරපපරඩ සඳහර අනයකත 

දකදර

 

නපණතර සතවරධන හර වකතතය 

පහණ අමරතජරතශය-දකකළඹ 05

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දනළව

III පනතයඩබ.ඒ. වසනත කමරර073848187

 11810 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-අමපරර

මඩකලපව ජරතක ශෂජ බටකරය - 

මඩකලපව

I  පනතයඑන නකකරන025430188

 11837 

 දවනසක දනකමහත

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - අමපරර

III පනතයඑම පදපන071333189

 11837 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම දරජසසටරර 

කරරයරලය-දහපමරගම

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයට.දජ. තලකසර035967190

 11848 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-තකණරමලය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මතර

I  පනතයආර වරදරරජන036736191

 11849 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-මතර දසසතක කමකර කරරයරලය - 

තකණරමලය

III පනතයඅය.එම. රරෆක040612192

 11849 

සසථරන මරර අවලතග දව

මදල අමරතජරතශය-දකකළඹ 01 නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

I  පනතයප ඩබ දපශමලරල014257193

 11881 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරරමමල

පරදදශය දලකම කරරයරලය 

(සමකදධ අතශය) - කරණණගල

I  පනතයට එම ඒ දසනවරතන032399194

 11882 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-අමපරර

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

අමපරර

II පනතයඩ එන ඩ තරමරනන013397195

 11884 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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

ශ ලතකර ගවන හමදර මලසසථරනය 

- දකකළඹ 02

II පනතයඩබ උදයකමරර048586196

 11887 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

මහරභරරකරර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

I  පනතයඩබ රතජත013978197

 11888 

නව දසශවර සසථරනය පවරහන හර 

සවල ගවනදසශවර අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 10 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

දජ.එන.දක.දමනඩසස මයර 

(017475) අනපරපතකයර දලස 

සලකර කටයත කරනන

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අමබලනදගකඩ

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

II පනතයදජ. එන.දක. දමනඩසස017475198

 11888 

 දවනසක දනකමහත

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

අමබලනදගකඩ

I  පනතයඒ බ දජ සරතචනද019280199

 11888 

 දවනසක දනකමහත ඩබ. රතජත මයර(013978) 

අනපරපතකයර දලස සලකර 

කටයත කරනන

මහරභරරකරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයදක ප ජ ආර වදජරතන060608200

 11888 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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 මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

දපකදළකනනරව

III පනතයවය ව දකකතලරවල066375201

 11889 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කරණණගල

දපකලසස සසථරනය - දපකතහහරII පනතයඩබ ඒ සසර ජයශරනත 

සරවරධන

012913202

 11892 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ මරස 03කන දරඝ දකදර

දපකලසස සසථරනය-දපකතහහර දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කරණණගල

II පනතයආර.ස සසවරණසර041543203

 11892 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ මරස 03කන දරඝ දකදර

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පජරපටය

පරදදශය කරමරනත දසශවර 

මධජසසථරනය - මහනවර

III පනතයබ එල නමල004817204

 11893 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-පරනදර

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - දමකරටව

වදශශෂ දශශණයදක ප දපදරරර027834205

 11894 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකර දපකලසස 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 01

I  පනතයව ප ජ ජ වතරන005937206

 11897 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරරලදමනත දපකලසස 

දකකටඨරශය-ශ ජයවරධනපර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදකමදප

III පනතයදක එන ස රපසතහ029608207

 11897 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදකමදප

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

I  පනතයඩ.ට.එසස. දසනරයක050876208

 11897 

දසශවය හහර යණම මත ඇත ව 

පරපපරඩව සඳහර අනයකත දකදර
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කකරයකල සසසවක 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

කමකර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

III පනතයදක.ඒ.ඩ.ඩබ. පසනන053088209

 11900 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කටවරන

දපකලසස සසථරනය - කටවරනIII පනතයදෙක. ජ.ජ.ඒම යරපර065337210

 11905 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-යටනවර

දපකලසස සසථරනය - රඹකකනII පනතයට.ජ.එන.ස.දක නමලරතන004742211

 11908 

සසථරන මරර අවලතග දව

දපකලසස සසථරනය-රඹකකන පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

යටනවර

III පනතයඑම ජ රතජත වරදසශකර031092212

 11908 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-ආනමඩව

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

ඉගනමටය

I  පනතයආර එම ට වජයකමරර005676213

 11910 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදකළව - ගමදපකල

ගමදපකල දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - ගමදපකළ

I  පනතයඑම එල දක වරදසශකර008236214

 11912 

සසථරන මරර අවලතග දව

ගමදපකල දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-ගමදපකළ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදකළව - ගමදපකල

II පනතයදක.ආර. සමත023534215

 11912 

සසථරන මරර අවලතග දව

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

පදගලයන ලයරපදතච කරදම 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයවය.ඩ.ඩ. දරපහණ036874216

 11914 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දහකරණ ඉඩම හර දසසතක 

දරජසසටරර කරරයරලය-දහකරණ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දහකරණ

III පනතයඑම.ජ.ඩ. පයනත059265217

 11918 

 දවනසක දනකමහත

කමකර වනශස චයරධකරණය(අතක 

09)-නවරඑළය

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - නවරඑළය

II පනතයඩබ.ඩ. වදජනනද041503218

 11919 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස සසථරනය-ඇලපටය පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඇලපටය

II පනතයඕ දක ඩ එම එසස 

පෂසපකමරර

026990219

 11920 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කරරයරලය-ඇලපටය දපකලසස සසථරනය - ඇලපටයII පනතයදක.එසස. කලරතන027353220

 11920 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-ඇලපටය

කමකර කරරයරලය - ඇලපටයIII පනතයදක.ජ.එම.ය කමරර048610221

 11920 

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ලගගල - පලදලගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මරතදල

II පනතයදක.ජ.ඒල. කපදකකටව002454222

 11922 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරතදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

නරඋල

III පනතයඑච.ජ. ජයරතන021202223

 11922 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ඇලහහර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ලගගල - පලදලගම

II පනතයට ජ ආර වකමසරය029510224

 11922 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරඋල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඇලහහර

III පනතයදක.එසස.එන කමරර 

නශසශතක

059036225

 11922 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

කලතර ජරතක ශෂජ භට බලකරය 

- කළතර

I  පනතයදජ.ඩ.එම.ය. ජයවරධන026050226

 11925 

 දවනසක දනකමහත

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ආහරර දකකමසරරසස  

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 02

I  පනතයඑසස.අය. වහලකල036722227

 11925 

 දවනසක දනකමහත

දසර අධකරණය-පදගකඩ ඉඩම  දරජසසටරර කරරයරලය - 

අතතනගලල

I  පනතයඑල.ඒ.ය.ආර. ලයනරරචච005161228

 11926 

සසථරන මරර අවලතග දව

ඉඩම  දරජසසටරර 

කරරයරලය-අතතනගලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදකමදප

I  පනතයඅය ඩ එම මතගලජව036258229

 11926 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-දදකමදප

දසර අධකරණය - පදගකඩIII පනතයආර.ඒ.වය.බ. කමරර065335230

 11926 

සසථරන මරර අවලතග දව

පදගලයන ලයරපදතච කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

පරථමක කරමරනත සහ සමරජ 

සවබලගහනවම අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

II පනතයඑසස ඒ ඒ ලරල037343231

 11929 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-දපකදළකනනරව

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

දපකදළකනනරව

I  පනතයඒ සරල දසනවරතන006128232

 11930 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බතගරය

දසස: කමකර කරරයරලය - 

කලයරපටය-නහදගනහර

I  පනතයආර එම ඒ ස දසරනරයක027091233

 11934 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දසස: කමකර 

කරරයරලය-කලයරපටය-නහදගනහ

ර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

බතගරය

III පනතයඑච එම බතඩරරමහණදක048902234

 11934 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක කඩර වවදජ ආයතනය - 

දකකළඹ 07

III පනතයආර ස ඩයසස065461235

 11935 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර කරරයරලය-මහව පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රසසනරයකපර

III පනතයඩබ.එම. ජ.දජ.බ. 

වදජදකපන

039144236

 11936 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර ගවන හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 02

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑම ය එම වදජසර013288237

 11938 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

ශ ලතකර ගවන හමදර මලසසථරනය 

- දකකළඹ 02

වදශශෂ දශශණයඑච.ඩ. දපශමසර042659238

 11938 

නව දසශවර සසථරනය වදලබල හර 

බලශකත අමරතජරතශය - දකකළඹ 

07 දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

එම.එන.ජ.ජ.ට.කහළම මයර 

සසථරන මරර වම මත ඇත ව 

පරපපරඩව සඳහර අනයකත 

දකදර

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හරරසසපතතව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - දපරරදදණය

I  පනතයඑම.දක.ජ.ඒ. වදජරතන004843239

 11941 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-මහනවර

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

II පනතයඅර එම ව දක රතනරයක028786240

 11943 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

කරබතදගකඩ දපකලසස සසථරනය - 

කරබතදගකඩ

II පනතයඩ.ප.ප. ජයසතහ041616241

 11944 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

තකදසශර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ජරතක ශෂජභට බලකර 

මලසසථරනය - දදහවල

I  පනතයජ ප එච එන දරපහත013601242

 11947 

 දවනසක දනකමහත

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-කරණණගල

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඑච එම ඩබ දහශරත039339243

 12001 

ජනරධපත කරරයරලදය සට 

අනයකත කරන ලද 

ඊ.එම.එන.ඒ.එසස.ඒකනරයක මයර 

අනපරපතකයර දලස 

සලකනන(2020.03.23 දන සට 

කයරතමක දව.)

 

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

වදල සතදදශ, වදදශ රකයර හර 

කඩර අමරතජරතශය - දකකළඹ 07

II පනතයආර ඩ නයන පශනත039606244

 12001 

නව දසශවර සසථරනය නපණතර 

සතවරධන හර වකතතය පහණ 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 05 දලස 

සතදශපධනය කරන ලහදබ.

පරපපරඩ සඳහර අනයකත 

දකදර(2020.03.23 දන සට 

කයරතමක දව.)

වදල සතදදශ, වදදශ රකයර හර 

කඩර අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය - කරණණගල

III පනතයඒච.ඒම.ජ.අය. දහශරත040269245

 12001 

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-කළතර

දපකලසස වදශශෂ කරරය බලකර 

පහණ පරසහල -කටකරනද - 

කළතර

II පනතයඩ එල එන ගණදසකර028359246

 12002 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

මහරමරරග,හර මරරග සතවරධන 

සහ ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයඩබ.ප.එසස. වදජසනදර051366247

 12003 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-වනරතවලලව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයප.ජ.එසස. දසශනරනරයක025950248

 12005 

2020.05.05 දන සට කයරතමක දව.  

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වනරතවලලව

I  පනතයඩබ නලන පසරද027000249

 12005 

2020.05.05 දන සට කයරතමක දව.  
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මරරවල

II පනතයඒ ඩබ ඩ එසස සරමරනන008668250

 12007 

 දවනසක දනකමහත 2020.01.30 දන සට කයරතමක 

දව.

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-මරරවල

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II පනතයඒ ඩ දපශමසර042109251

 12007 

2020.01.30 දන සට කයරතමක දව.  

දසසතක දලකම කරරයරලය-අමපරර සමනතදර වදශශෂ කරරය බලකරය 

කඳවර - සමනතදරය

I  පනතයඩ.එම. ජයතලක047834252

 12009 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

දපකලසස වදශශෂ කරරය බලකර 

පහණ පරසහල -කටකරනද - 

කළතර

I  පනතයඩබ දක පභරතරතග047253253

 12011 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

තතගලල දසර අධකරණය-තතගලල කමකර කරරයරලය - දබලඅතතII පනතයදක.ඩ. දපශමරතන026950254

 12013 

සසථරන මරර අවලතග දව

කමකර කරරයරලය-දබලඅතත තතගලල දසර අධකරණය - 

තතගලල

III පනතයට එසස මතඟවර036102255

 12013 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නයරගම

ඇලපටය දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - ඇලපටය

I  පනතයබ ජ දපශමරතන012753256

 12014 

 දවනසක දනකමහත

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-නවරඑළය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දසකරණරදතකට

III පනතයඩ ඒම ගණතලක074232257

 12016 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

III පනතයඒ.ට.එච.ඩ.එසස. චරමන060594258

 12018 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

වහවල කරමරනත අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

II පනතයඒ ය නරනරයකකරර005868259

 12019 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ 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

I  පනතයඅය.ප වරසතහ012381260

 12020 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයආර දක වමලදසශන020521261

 12021 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

පධරන මදහශසසතරත අධකරණය- 

දකකළඹ 12 - දකකළඹ 12

III පනතයඑම එච ආර උදයතගන048263262

 12024 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරවලපටය-පසසබරදග 

දකපරදළශ

කමකර කරරයරලය - නරවලපටයI  පනතයආර ජ එසස ප ජයවරධන015569263

 12027 

සසථරන මරර අවලතග දව

කමකර කරරයරලය-නරවලපටය පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-නරවලපටය - පසසබරදග 

දකපරදළශ

III පනතයඊ.ආර.අය.දක. 

කරණරරතන

050313264

 12027 

සසථරන මරර අවලතග දව

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-දතලදදණය

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයආර.එම.ඒ.ජ.එන. 

දසනවරතන

026600265

 12029 

2020.03.03 දන සට කයරතමක දව.  
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දපකලසස කදෂශත බලකර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 05

ශ ලතකර වභරග දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයදක.එම.ඩ.එසස. වදජසතහ041494266

 12029 

2020.03.03 දන සට කයරතමක දව.  

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය-කණඩසරදල

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - දතලදදණය

I  පනතයආර අය එසස ජයදදව049309267

 12029 

2020.03.03 දන සට කයරතමක දව.  

පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-මහනවර

සහකරර කකෂකරම අධජකෂ 

කරරයරලය - කණඩසරදල

I  පනතයට එච ට දක ද සලවර051405268

 12029 

 දවනසක දනකමහත 2020.03.03 දන සට කයරතමක 

දව.

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

දපකලසස කදෂශත බලකර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 05

III පනතයඒ ඒ දක දක පදනනදසස054479269

 12029 

 දවනසක දනකමහත 2020.03.03 දන සට කයරතමක 

දව.

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- මහනවර

III පනතයදක එම ඩ ඩ දපදරරර068938270

 12029 

2020.03.03 දන සට කයරතමක දව.  
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයඑම ඩ එසස රතනසර029263271

 12030 

 දවනසක දනකමහත

අධජරපන පකරශන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

III පනතයඩබ.එම.එසස.දක.ස බණඩරර064425272

 12030 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-කරණණගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මලලවපටය

I  පනතයදජ.ඒ.එසස. ජයදකකඩ048424273

 12031 

 දවනසක දනකමහත

සහකරර වගණකරධපත 

කරරයරලය-මහනවර

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

මරතදල

I  පනතයප.එන දළවතත023540274

 12035 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-මරතදල

සහකරර වගණකරධපත කරරයරලය 

- මහනවර

III පනතයදෙක.ඒම.ජ.ජ.ස.බ 

කරණරරතන

065312275

 12035 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-කණගලල

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

කණගලල

II පනතයජ.එල.එසස. ජයරතන003759276

 12038 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-කණගලල

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

කණගලල

I  පනතයආර ඩබ එම ඩබ ප ආර 

මහණදක

039378277

 12038 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-උඩදමබර

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - දතලදදණය

III පනතයජ.ඒ සනතර065999278

 12039 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

නවරඑළය

III පනතයඒ එල ගරනට071776279

 12041 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයය එච නරලක ධරමපය022091280

 12045 

 දවනසක දනකමහත

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

වදද ශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I  පනතයප එම ඒකනරයක004278281

 12047 

සසථරන මරර අවලතග දව

වදද ශ 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

II පනතයඑසස ඩ එසස පෂසපකමරර035770282

 12047 

නව දසශවර සසථරනය ශ ලතකර 

මනනදදපර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05 දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

එසස.ඒ.එම.එසස.එම.ය.සමරනරයක 

මය(064742) දග අනපරපතකයර 

දලස සලකනන
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මදහශසසතරත 

අධකරණය-මනවනදගකඩ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ජරඇල

III පනතයඊ.ප.ඒන.ඒල. ඒෙසකනරයක065828283

 12048 

 දවනසක දනකමහත

මරතර දකෂණ වරරමරරග පධරන 

ඉතජදනර කරරයරලය-මරතර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

තතගලල

වදශශෂ දශශණයය එම රවන013582284

 12051 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවරහන පරදදශය 

කරරයරලය-මරතර

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

මරතර

II පනතයප දපමතලක035970285

 12051 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-තතගලල

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

හමබනදතකට

III පනතයවය.ඒ ධමමක069868286

 12051 

 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-ලගගල - පලදලගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

අඹනඟඟ දකපරදළශ

I  පනතයඩබ.ජ.එසස.දජ. බතඩරර044626287

 12056 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අඹනඟඟ දකපරදළශ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ලගගල - පලදලගම

III පනතයඑම.ජ.ආර.ප. ගමදග061516288

 12056 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 10

II පනතයදක සරපරල අලවසස016551289

 12057 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-තකණරමලය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දසශරවල

II පනතයඵම ඵම දමකහමමද ෆරරසස015080290

 12058 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-දසශරවල

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

තකණරමලය

II පනතයස. එලලවදනන040819291

 12058 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර දරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයදක ජ. ඒ.ස. ගමදග037663292

 12060 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වරකරදපකල

I  පනතයආර.එම.එසස.ප. රතනරයක047838293

 12061 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-වරකරදපකල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මරගම

III පනතයඑන.ප.ට. සරකමරර052640294

 12061 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-හකකඩව

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කළතර

III පනතයඑච.එම.ජ. ගණදසශකර068077295

 12064 

 දවනසක දනකමහත

කමකර කරරයරලය-කහවතත මදහශසසතරත අධකරණය - රතනපරI  පනතයඑම.එච.ඩ.එල. උපතසසස040221296

 12065 

සසථරන මරර අවලතග දව

මදහශසසතරත අධකරණය-රතනපර පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පහලමඩලල

III පනතයඑච ප ස ජයසතහ040624297

 12065 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පහලමඩලල

කමකර කරරයරලය - කහවතතI  පනතයදක ය ඩ සලවර052382298

 12065 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය-කණගලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ගලගමව

II පනතයඩබ ඒ එම ප පෂසපකමරර031842299

 12067 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනදවලරය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පනරකර

II පනතයආර. රරමලතගම036134300

 12069 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පනරකර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කනදවලරය

III පනතයප කරබරකරන065767301

 12069 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

රජදය රස පරකෂක 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑම එම ප බ මහදගදර065464302

 12072 

 දවනසක දනකමහත

Page 68 of 123



කකරයකල සසසවක 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-උහන

අමපරර ගවන හමදර කඳවර - 

අමපරර

III පනතයදක.ඒ.ප.දජ. සරවරධන073945303

 12078 

 දවනසක දනකමහත

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය-දකකළඹ 

07

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01III පනතයඑච.එච.දක. රවන036865304

 12080 

එසස.ය.දක.ගමදග මයර සසථරන 

මරරවම මත ඇත ව පරපපරඩවට 

අනයකත කරමට

 

ශ ලතකර ගවන හමදර සවල 

පරපරලන කරරයරලය-කටනරයක

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය - දකකළඹ 

07

III පනතයදෙක එන රරජපකෂ041673305

 12080 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

ශ ලතකර දරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකර ගවන හමදර සවල 

පරපරලන කරරයරලය - කටනරයක

II පනතයඑසස ය දක ගමදග048377306

 12080 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අඟණදකකලපහලහසසස වකතතය 

පහණ 

ආයතනය-අගණදකකළපහලහසසස

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කටවරන

II පනතයඑම ඩ ජනකලරල042143307

 12085 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කටවරන

අඟණදකකලපහලහසසස වකතතය 

පහණ ආයතනය - 

අගණදකකළපහලහසසස

III පනතයඩ.එසස. දහටටආරචච069505308

 12085 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ඇඹලපටය

ඇඹලපටය ඉඩම හර  දසසතක 

දරජසසටරරර කරරයරලය - 

ඇඹලපටය

III පනතයඑච දක නහරල006922309

 12087 

සසථරන මරර අවලතග දව

සහකරර වගණකරධපත 

කරරයරලය-රතනපර

කමකර කරරයලය - ඇඹලපටයII පනතයඩබ.එම.ඒ.එම. වදජරතන035290310

 12087 

සසථරන මරර අවලතග දව

කමකර කරරයලය-ඇඹලපටය පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඇඹලපටය

III පනතයඑසස කලරතන049784311

 12087 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඇඹලපටය ඉඩම හර  දසසතක 

දරජසසටරරර කරරයරලය-ඇඹලපටය

සහකරර වගණකරධපත කරරයරලය 

- රතනපර

III පනතයඅය.ආර.එසස.එල කරනත072672312

 12087 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ගරම සතවරධන අභජරස හර 

පරදයෂණ ආයතනය - දකකළඹ 

08

II පනතයදක ප එම චනදන010694313

 12089 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මරතර

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මරතර

I  පනතයය ඒ රතජත ඉනදක023441314

 12090 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකර ගවන හමදර මලසසථරනය 

- දකකළඹ 02

II පනතයඑසස එම එසස එල ගණදසශකර036583315

 12091 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මධජම 

දලඛනරගරරය-මරලගරවතත-දකක

ළඹ 10

මදහශසසතරත අධකරණය - දකකළඹ 

01

I  පනතයඒ.එසස. සලවර037431316

 12091 

 දවනසක දනකමහත

තකණරමලය පළරත මනම 

කරරයරලය-තකණරමලය

ඉඩම හර   දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - තකණරමලය

I  පනතයඑසස වශසවලතගම045159317

 12092 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර   දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-තකණරමලය

තකණරමලය පළරත මනම 

කරරයරලය - තකණරමලය

III පනතයඑම ඒ එම රෂසව049123318

 12092 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

වදද ශ කටයත අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

II පනතයඑසස.ඩ දසශරසතහ053309319

 12094 
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කකරයකල සසසවක 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 මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

රජදය මදණ දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

III පනතයඑසස ඒ එම එසස එම ය 

සමරනරයක

064742320

 12094 

වදද ශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

ශ ලතකර මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයඑච.ආර. උමගලය069683321

 12094 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වහවල කරමරනත අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

II පනතයඩබ.ආර.ප. ඩයසස037156322

 12096 

 දවනසක දනකමහත

අමපරර ගවන හමදර 

කඳවර-අමපරර

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

අමපරර

III පනතයඒ ට දක දමපහනලරල040883323

 12097 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-අමපරර අමපරර ගවන හමදර කඳවර - 

අමපරර

III පනතයඩබ බ එම ජ එසස 

වදජබණඩරර

051063324

 12097 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ජරතක වගණන කරරයරලය - 

බතතරමලල

I  පනතයඑන එන රරයදරශණ028598325

 12101 

 දවනසක දනකමහත

වදදශ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

අධකරණ හර බනධනරගරර 

පතසතසසකරණ අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 12

III පනතයඒ.එච.එසස. සරනත051555326

 12101 

 දවනසක දනකමහත

වදද ශ කටයත 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

වන සතරකෂණ දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

II පනතයඵච ජ ස සමපත019398327

 12106 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දපකලසස පවරහන 

දකකටඨරශය-දකකළඹ 05

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කහසසබණව

III පනතයප.ආර.ප.දක දපදරරර053067328

 12107 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-නවරඑළය

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

නවරඑළය

වදශශෂ දශශණයට එම එඩසන කරණරරතන022213329

 12108 

 දවනසක දනකමහත

තකදසශර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 01

I  පනතයඑම පතමනරතන028637330

 12110 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

දපකලසස වදශශෂ කරරය බලකර 

පහණ පරසහල -කටකරනද - 

කළතර

III පනතයජ.ආර.එසස නරනරයකකරර072143331

 12110 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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 මනනදදපර 

කරරයරලය-ගරලල

ගරලල සවල අභයරචනර 

මහරධකරණය - ගරලල

III පනතයදක.එල.එච. උදය කමරර041524332

 12117 

සසථරන මරර අවලතග දව

ගරලල සවල අභයරචනර 

මහරධකරණය-ගරලල

පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- ගරලල

III පනතයඑච.ඩබ.එන. ශයරලතර052212333

 12117 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-නවරඑළය

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

නවරඑළය

III පනතයඑම ඩබ එසස එම පරසස041558334

 12118 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-නවරඑළය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දකකතමදල

III පනතයප දජයවනදන068517335

 12118 

 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-වනරතවලලව

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

පතතලම

I  පනතයප ශරනත කමරර025392336

 12120 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හලරවත

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

වනරතවලලව

I  පනතයඑම.බ.බ.එන. පනරනද025899337

 12120 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මනදලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

හලරවත

III පනතයආර.එම. ෆරහම048230338

 12120 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-පතතලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මනදලම

III පනතයඑච.ප. දසශනරරතන057829339

 12120 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-මරතදල

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

I  පනතයඵස ඵම උපරල බතඩර014361340

 12121 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කදෂශත  දභපග පරදයෂණ හර 

සතවරධන 

ආයතනය-මහඉලපපලලම

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඅය එම ඒකනරයක015058341

 12121 

පරදදශය කරමරනත දසශවර 

මධජසසථරනය-අනරරධපර

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

අනරරධපර

I  පනතයඩ.ඵම සජත නශරනත016520342

 12121 

සසථරන මරර අවලතග දව

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

වරරමරරග ජරතජනතර පහණ 

ආයතනය- දකකතමදල - 

දකකතමදල

I  පනතයඩ එම ජ එසස කරණරතලක025684343

 12121 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-අනරරධපර

පරදදශය කරමරනත දසශවර 

මධජසසථරනය - අනරරධපර

III පනතයඑසස ඩ එසස රතනරයක048513344

 12121 

නව දසශවර සසථරනය කදෂශත  දභපග 

පරදයෂණ හර සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

අය.එම.ඒකනරයක මයර 

(048513) අනපරපතකයර දලස 

සලකනන

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-අනරරධපර

පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- මරතදල

III පනතයඑම ඒ ජ ඩ මලලවආරචච066395345

 12121 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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 ජරතජනතර පහණ 

ආයතනය- 

දකකතමදල-දකකතමදල

කදෂශත  දභපග පරදයෂණ හර 

සතවරධන ආයතනය - 

මහඉලපපලලම

III පනතයදෙක ඒම ඩ ඩ කමරරසතහ067853346

 12121 

සසථරන මරර අවලතග දව

නදයපජජ දපකලසසපත 

කරරයරලය-මහනවර

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයඒ.ජ.ඩබ දපදරරර027300347

 12122 

එච.එම.ඩ. සරරරනරථ මයර (051008) 

අනපරපතකයර දලස සලකර කටයත 

කරනන

 

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-මහනවර

නදයපජජ දපකලසසපත කරරයරලය - 

මහනවර

III පනතයප ය පයදරශන052280348

 12122 

නව දසශවර සසථරනය මහවහල 

සතවරධන හර පරසර අමරතජරතශය - 

බතතරමලල දලස සතදශපධනය 

කරන ලහදබ.

දක.ස.එන.දගශරර මයර(007515) 

අනපරපතකයර දලස සලකර 

කටයත කරනන.

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මගමව

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

II පනතයදක ස එන දගශරර007515349

 12124 

2020.01.01 දන සට කයරතමක 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

ශ ලතකර ගවන හමදර සවල 

පරපරලන කරරයරලය-කටනරයක

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මගමව

II පනතයබ ඒ එල ඩ ශලරනත024278350

 12124 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

දදශය ආදරයම පරදදශය 

කරරයරලය-මගමව

ශ ලතකර ගවන හමදර සවල 

පරපරලන කරරයරලය - කටනරයක

III පනතයආර එම ජ එන කතසසල049246351

 12124 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයප ජනසර026374352

 12125 

 දවනසක දනකමහත

මදහශසසතරත අධකරණය-දකකළඹ 

10

දසසතක කමසමපරදන අතශය - 

ගමපහ

III පනතයඑච.එම.ස.ඩ. රරජරතන039139353

 12149 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ 2020.05.05 දන සට කයරතමක 

දව.
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කකරයකල සසසවක 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 කමසමපරදන 

අතශය-ගමපහ

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයආර.දක. සමත කමරර039723354

 12149 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ 2020.05.05 දන සට කයරතමක 

දව.

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

මදහශසසතරත අධකරණය - දකකළඹ 

10

I  පනතයඑසස එච බ ධරමදසශන052482355

 12149 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ 2020.05.05 දන සට කයරතමක 

දව.

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කරනදදණය

දදශය ආදරයම දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 02

I  පනතයප.එම.ස. පසරද010589356

 12152 

සසථරන මරර අවලතග දව

දදශය ආදරයම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 02

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කරනදදණය

II පනතයප එච රපරවත030595357

 12152 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ළමර මදහශසසතරත අධකරණය - 

දකකළඹ 04

II පනතයඑම ඒ ඩ ජ මණසතහ050145358

 12153 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර කරරයරලය-මරතර දපකලසස අධකරර කරරයරලය - 

මරතර

III පනතයඩ ඒසස මදදගකඩ035085359

 12154 

සසථරන මරර අවලතග දව

දපකලසස අධකරර කරරයරලය-මරතර දසසතක කමකර කරරයරලය - 

මරතර

III පනතයදක.දජ.දක.එම. රතගජව037790360

 12154 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

කමකර දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 05

I  පනතයආර.එම.ය. මදචත013639361

 12157 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ වසරකන දරඝ කරම

(2021.01.01)
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

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

වරරය හර නරවක කටයත සහ 

දකෂණ සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

I  පනතයදක.ජ.එසස. සමනපය052849362

 12157 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ වසරකන දරඝ කරම

(2021.01.01)

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හඟරනදකත

කකතම සතචන මධජසසථරනය - 

කණඩසරදල

I  පනතයඩබ එම ගණරතන බණඩර037010363

 12158 

සසථරන මරර අවලතග දව

කකතම සතචන 

මධජසසථරනය-කණඩසරදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

හඟරනදකත

III පනතයඩබ එම ව එල වකමසතහ052781364

 12158 

සසථරන මරර අවලතග දව

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-නරතතනඩය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

හලරවත

II පනතයඑච.ප.ආර. චමනද048167365

 12159 

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

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-හලරවත

සහකරර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - නරතතනඩය

III පනතයආර,ස ලරසරසස074507366

 12159 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ගදලදවල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පලදලදපකල

I  පනතයඩබ.ජ.ය කලතතග027198367

 12161 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පලදලදපකල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ගදලදවල

II පනතයඩබ.ජ.ස.අය.කමරර කමරර052541368

 12161 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

මහරගම ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය - මහරගම

II පනතයඩබ ප එම දබකදතජ015203369

 12162 

 දවනසක දනකමහත

Page 84 of 123



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

මහරගම ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-මහරගම

ජරතක වගණන කරරයරලය - 

බතතරමලල

III පනතයස.එම. වතරනදග040211370

 12162 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පරනදර

ශ ලතකර ගවන හමදර කඳවර - 

රතමලරන

I  පනතයය.බ.එසස.ද සලවර025316371

 12163 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර ගවන හමදර 

කඳවර-රතමලරන

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පරනදර

III පනතයආර.ප.එසස. උදයකමරර040786372

 12163 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

දපකලසස කදෂශත බලකර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 05

III පනතයඑම.ඒ. පනනද048216373

 12166 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දපකලසස කදෂශත බලකර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 05

රජදය මදණ දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 08

III පනතයඑම එසස පදප කමරර054537374

 12166 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කඩවත සතර හර ඟඟවට 

දකපරදළශ-මහනවර

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය - මහනවර

I  පනතයදක ඒ ජ ස දජ කමරර026957375

 12167 

 දවනසක දනකමහත

මහනවර උතර දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මහනවර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කඩවත සතර හර ඟඟවට 

දකපරදළශ - මහනවර

III පනතයඑම ආර ඩබ දක මලලකර050053376

 12167 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-කරණණගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රදගම

I  පනතයජ ජ ව බතඩරර015992377

 12168 

 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

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මහනවර

II පනතයආර ප ඩ එන ප ජයසතහ015562378

 12170 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-මහනවර

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

III පනතයදක ඒම ආර ගයරත043975379

 12170 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-අනරරධපර

ඉඩම  හර දසසතක දරජසසටරර  

කරරයරලය - අනරරධපර

වදශශෂ දශශණයඵස ජයදසශකර014521380

 12171 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම  හර දසසතක දරජසසටරර  

කරරයරලය-අනරරධපර

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - අනරරධපර

III පනතයඩබ.එසස කරණරරතන050452381

 12171 

 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

මදහශසසතරත අධකරණය-රතනපර පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ඕපනරයක

III පනතයජ.දක.එසස රරජපකෂ049211382

 12173 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-ඕපනරයක

මදහශසසතරත අධකරණය - රතනපරIII පනතයආර එම ස සභරෂණ051902383

 12173 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දදහඕවට

කමකර කරරයරලය - 

යටයනදතකට

III පනතයඩබ,ජ,එසස, චනදපරල041826384

 12174 

සසථරන මරර අවලතග දව

කමකර කරරයරලය-යටයනදතකට පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දදහඕවට

III පනතයඒ එච ඒ ඒ ඩබ එච එම ප 

එම කමරරහරම

049494385

 12174 

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

පදගලයන ලයරපදතච කරදම 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයඑල.ඒ.ඩ.ආර. දපශමරතන039880386

 12176 

 දවනසක දනකමහත

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

පදගලයන ලයරපදතච කරදම 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

III පනතයදක.එම.එසස.එන. 

කමරරසතහ

050168387

 12176 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-අමපරර

නදයපජජ ඉඩම දකකමසරරසස 

කරරයරලය - අමපරර

I  පනතයඑසස. බරලකෂසණන016872388

 12179 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-පතතලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පතතලම

I  පනතයදජ ඒ ගණවරධණ021091389

 12181 

 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

ඉඩම හර   දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-කලමදණ

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

අකකදරයපතත

III පනතයඑසස.එල සරලහන058941390

 12186 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අකකදරයපතත

ඉඩම හර   දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - කලමදණ

III පනතයඑච.ඒ. අහසසන059270391

 12186 

සසථරන මරර අවලතග දව

ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දපකලසස  මලසසථරනය - දකකළඹ 01I  පනතයඒ ඒ කමරර027461392

 12191 

 දවනසක දනකමහත

දපකලසස  මලසසථරනය-දකකළඹ 01 ආගමන හර වගමන 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

II පනතයඩ.ඩ.ඩ.ඒ දහශමනත052088393

 12191 

 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

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 03)

-මහනවර

දසර අධකරණය - මහනවරIII පනතයදක.ජ.ප.දග. දසකෙසමරතන064582394

 12194 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-අකරසසස

දසර අධකරණය - මරතරIII පනතයආර නනදක පයනත052831395

 12196 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසර අධකරණය-මරතර පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- අකරසසස

III පනතයදක.ජ.ඒ. සඳන075335396

 12196 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-කරණණගල

අපනයන කකෂකරම දසසතක 

කරරයරලය - කරණණගල

III පනතයඑල ඒ එසස කමරර066426397

 12198 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දමරය දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 

10

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

නරරමමල

III පනතයඒ.එච වතරනදග072264398

 12199 

 දවනසක දනකමහත

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය-දකකළඹ 

07

පධරන මදහශසසතරත අධකරණය- 

දකකළඹ 12 - දකකළඹ 12

I  පනතයඵච.ඵසස. උපල ඉනදජත019235399

 12200 

සසථරන මරර අවලතග දව

පධරන මදහශසසතරත අධකරණය- 

දකකළඹ 12-දකකළඹ 12

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය - දකකළඹ 

07

III පනතයඑසස.ඒ.ආර.ස. කරණරරතන073924400

 12200 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහනවර දකණ දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මහනවර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහදදමබර

වදශශෂ දශශණයස.බ.ස. රතනරයක036958401

 12201 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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 කමකර 

කරරයරලය-කළතර

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 01

I  පනතයය.ඩ. හරසසචනද027220402

 12202 

 දවනසක දනකමහත

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය - දකකළඹ 01

III පනතයට සසකමරර059001403

 12203 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර නරවක හමදර 

මලසසථරනය-දකකළඹ 01

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 07

III පනතයඒ එච ඩ සලවර065535404

 12203 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අකකදරයපතත

සහකරර සමකදධ දකකමසරරසස 

කරරයරලය - අමපරර

වදශශෂ දශශණයඑෆස.එන. අහමඩ051636405

 12204 

 දවනසක දනකමහත

Page 93 of 123



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

දශශෂසඨරධකරණය - දකකළඹ 12III පනතයඩ එසස එන රරජපකෂ057718406

 12206 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

II පනතයඑසස.ඩබ.එසස. සජව053310407

 12207 

 දවනසක දනකමහත

නතපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

වශරම වහටප දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයප.ස.ආර. දපදරරර068216408

 12208 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ මරස 06කන දරඝ කරම

වශරම වහටප 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

III පනතයඑම එන ශමරල070068409

 12208 

සසථරන මරරවම කලදමන ලහදබ මරස 06කන දරඝ කරම
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කකරයකල සසසවක 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

පජර පරදක වදශපධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12

III පනතයඒ.ය.ස. දසරනරයක059003410

 12209 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය-අනරරධපර

ඉඩම  හර දසසතක දරජසසටරර  

කරරයරලය - අනරරධපර

II පනතයඑම එම දජ ව දක 

රතනරයක

044569411

 12210 

සසථරන මරර අවලතග දව

ඉඩම  හර දසසතක දරජසසටරර  

කරරයරලය-අනරරධපර

දසසතක ඉඩම පරහරණ පතපතත 

අතශය - අනරරධපර

III පනතයදජ එම බ දජ බණඩරර065208412

 12210 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඑන ජ  දරකහරන සරත 

කමරර

019638413

 12212 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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

ජරතක වගණන කරරයරලය - 

බතතරමලල

III පනතයඑසස.ඒ.එසස.එසස.බ සමරතතග068644414

 12212 

සසථරන මරර අවලතග දව

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

I  පනතයඵස.දක අදබ රණසතහ016683415

 12213 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-කළතර

දපකලසස අධකරර කරරයරලය - 

පරනදර

I  පනතයඑම ප රතනසර013435416

 12214 

සසථරන මරර අවලතග දව

දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-පරනදර

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

කළතර

III පනතයට.එසස වදජසර067157417

 12214 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දමකරවහව

III පනතයඑසස තදසයනදරන072699418

 12215 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දමකරවහව

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

තකණරමලය

III පනතයඑල.ඒ.එන. දහශමනත075316419

 12215 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහවහල ජරතක අධජරපන 

වදජරපඨය-දපකලදගකලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පනවල

I  පනතයඑම එම ය බ මරපරරතන030143420

 12216 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

I  පනතයආර.එසස ආනනද023692421

 12217 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-හතවහලල

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඑන ජ ගරමණ021097422

 12218 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කනදකහටය

වරරමරරග ඉතජදනර කරරයරලය - 

කනදකහටය

III පනතයආර.එම. පයදරස053305423

 12221 

සසථරන මරර අවලතග දව

වරරමරරග ඉතජදනර 

කරරයරලය-කනදකහටය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කනදකහටය

III පනතයඑල ආර එම එන එම 

අමරතතග

064813424

 12221 

සසථරන මරර අවලතග දව

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

වන සතරකෂණ දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

II පනතයප.දක.දජ.එසස. දයරරතන053268425

 12222 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

වන සතරකෂණ 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයඑච.දක.ආර. දපදරරර067017426

 12222 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයආර.ජ. වසනත කමරර036883427

 12223 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම පරහරණ පතපතත සහලසම 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

II පනතයඑච ප ආර දජ ට කලදදරර036393428

 12225 

 දවනසක දනකමහත

කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

ගමදපකල වදශශෂ කරරය බලකරය 

කඳවර - ගමදපකළ

I  පනතයට දක යරපර බණඩරර027043429

 12226 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ගමදපකල වදශශෂ කරරය බලකරය 

කඳවර-ගමදපකළ

කකෂකරම දදපරරතදමනතව - 

දපරරදදණය

III පනතයඩබ.ජ.ට.ප කමරර074686430

 12226 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

නවරස,ඉදකරම සහ සතසසකකතක 

කටයත අමරතජරතශය-බතතරමලල

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයජ ට දපදරරර028091431

 12228 

 දවනසක දනකමහත

වශරම වහටප 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

ඩජටල යටතල පහසකම හර 

දතකරතර තරකෂණ අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03

I  පනතයආර ඩ ඒ කරණරරතන018765432

 12229 

 දවනසක දනකමහත

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

කමකර වනශසචය සභර කරරයරලය 

- බතතරමලල - බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයඑච.ඩ.එන. දරපහණ008892433

 12230 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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

ජරතක බදධමය දදපල කරරයරලය 

- දකකළඹ 10

I  පනතයස ගදනවතත010224434

 12231 

 දවනසක දනකමහත

දමපටර රථ පවරහන 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

I  පනතයඑම. වමල ශරනත017613435

 12232 

 දවනසක දනකමහත

දවරළ සතරකෂණ පරදදශය 

කරරයරලය-දදවනවර

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

මරතර

III පනතයජ.ඩබ. තසත075633436

 12234 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-අකරසසස

දකකටදපකල පරදදශය 

මනනදදපර කරරයරලය - 

පටබහදදර

II පනතයප ජ ජයවරධන023485437

 12236 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-මරතර පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

අකරසසස

III පනතයඑසස.එසස ලයනදග052725438

 12236 

සසථරන මරර අවලතග දව

දකකටදපකල පරදදශය 

මනනදදපර කරරයරලය-පටබහදදර

දසසතක දලකම කරරයරලය - මරතරIII පනතයඩ පලහකකරර064047439

 12236 

සසථරන මරර අවලතග දව

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-ගරලල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

ගරලල

III පනතයජ.එල.එසස. කමරරසර048600440

 12237 

 දවනසක දනකමහත

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑම.ඒ. වජතමද062897441

 12238 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

ජරතක වගණන කරරයරලය - 

බතතරමලල

III පනතයඩබ බ චරත065667442

 12238 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයදජ.එසස.ඒ.ට.එසස. 

කරණරරතන

073530443

 12239 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

I  පනතයජ.ප. දපදරරර009892444

 12242 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක ධවර කරරයරලය-තතගලල තතගලල දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - තතගලල

III පනතයඩබ ජ ඩ එන රණසතහ048630445

 12243 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

තතගලල දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-තතගලල

දසසතක ධවර කරරයරලය - තතගලලIII පනතයඒ බ අය එසස කමරර071723446

 12243 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රතනපර

වදශශෂ දශශණයදක ඒ ජ රරමනරයක012682447

 12246 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-පරතදහශවරහහට

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය - කණගලල

III පනතයඑම.දක.ඩ.එල මණසතහ040208448

 12250 

සසථරන මරර අවලතග දව

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය-කණගලල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පරතදහශවරහහට

III පනතයප.එච.එසස. දරණකර075327449

 12250 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

මහර මදහශසසතරත අධකරණය - 

මහර

III පනතයඑච එම කහකලරහනද047534450

 12251 

 දවනසක දනකමහත

රජදය මදණ 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 08

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

II පනතයඩබ වදජසර035320451

 12253 

 දවනසක දනකමහත

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

වන සතරකෂණ දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඅය ආර මලවතතදග013212452

 12254 

 දවනසක දනකමහත

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයදක.බ. කරණරදසශන019868453

 12255 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

දහපමරගම  

මහරධකරණය-දහපමරගම

මහවහල සතවරධන හර පරසර 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

III පනතයදජ.එච මදෂන074427454

 12255 

 දවනසක දනකමහත

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය-කරණණගල

නදයපජජ දපකලසසපත කරරයරලය - 

කරණණගල

I  පනතයආර එම එසස සවරතන 

බණඩර

023498455

 12256 

සසථරන මරර අවලතග දව

නදයපජජ දපකලසසපත 

කරරයරලය-කරණණගල

කලරප වරරමරරග අධජකෂ 

කරරයරලය - කරණණගල

II පනතයඑච.ඒ.ඩ.ව.ඒ. රණසතහ048529456

 12256 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක වගණන 

කරරයරලය-බතතරමලල

පරදදශය සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 01

III පනතයප.දක.ඩබ.එන. දනපනසස062889457

 12257 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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 සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 01

ජරතක වගණන කරරයරලය - 

බතතරමලල

III පනතයදක.ඩ.දක. රකෂරන072550458

 12257 

සසථරන මරර අවලතග දව

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-රතනපර

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයබ.ව.අය. සජවන පයනජත051720459

 12259 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-රතනපර

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - රතනපර

III පනතයය.එන.ඩ ධනවරධන071801460

 12259 

සසථරන මරර අවලතග දව

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය-රතනපර

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

රතනපර

III පනතයජ.ජ.ආර. දසදනවරතන051878461

 12260 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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 කමකර 

කරරයරලය-රතනපර

රබර සතවරධන පරදදශය 

කරරයරලය - රතනපර

III පනතයඑල.ට.අය.එන ජයලත071831462

 12260 

සසථරන මරර අවලතග දව

කරණණගල දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර 

කරරයරලය-කරණණගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

රදගම

I  පනතයඩබ.එම. රතනරයක054433463

 12261 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-රදගම

කරණණගල දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර කරරයරලය - 

කරණණගල

III පනතයබ.ආර.එම.ස.දක 

රතනරයක

075015464

 12261 

සසථරන මරර අවලතග දව

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

පධරන මදහශසසතරත අධකරණය- 

දකකළඹ 12 - දකකළඹ 12

III පනතයඑසස.ඒ.ඩ.අය පයදරශන059000465

 12263 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

පධරන මදහශසසතරත අධකරණය- 

දකකළඹ 12-දකකළඹ 12

බදධශරසන සහ වයඹ සතවරධන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 07

III පනතයබ.ඒ.ඩ. දලරකෂණ075266466

 12263 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මහඔය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පදයතලරව

III පනතයආර.එච.ඒ මදනපජර හරෂන 

රණසතහ

048587467

 12267 

 දවනසක දනකමහත

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

II පනතයඩබලය ජ ට වසනත කමරර013459468

 12273 

සසථරන මරර අවලතග දව

සතතව නෂසපරදන හර දසසඛජ 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

අපනයන කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව - දපරරදදණය

III පනතයප.ඒ.අය. පයදරශන075356469

 12273 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක 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-පලදලදපකල

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

මරතදල

I  පනතයජ.ඵම.ජ. ඉලතගරතන013528470

 12301 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-මරතදල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

පලදලදපකල

II පනතයඑල ජ එන කරණරරතන018775471

 12301 

සසථරන මරර අවලතග දව

දගකවජන සතවරධන දසසතක 

කරරයරලය-මඩකලපව

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01III පනතයප රවචනදන029514472

 12303 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-උකදවල

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - මරතදල

I  පනතයඑච ජ ගණසතහ009004473

 12304 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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-ආනමඩව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ආරචචකටටව

III පනතයඑම. තෂරර051857474

 12306 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මනදලම

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

පතතලම

III පනතයඑම.එසස.එම මසමමල059040475

 12306 

 දවනසක දනකමහත

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-පතතලම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

ආනමඩව

I  පනතයඩ එම එන දසනරයක065882476

 12306 

 දවනසක දනකමහත

ශ ලතකර දරග 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

ශ ලතකර නරවක හමදර කඳවර - 

වහලසර - රරගම

I  පනතයඑසස ඒ ආර උපරල035676477

 12308 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක 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

නතපත දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 12

I  පනතයඩ ඩ ජ එසස දතගලල027498478

 12309 

 දවනසක දනකමහත

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය-රතනපර

පරදදශය මනනදදපර කරරයරලය 

- රතනපර

III පනතයදක.ඩබ.දක. දසශනරධර048967479

 12311 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-රතනපර

ඉඩම හර දසසතක දරජසසටරර 

කරරයරලය - රතනපර

III පනතයදෙක.ඒසස. කරනත052724480

 12311 

සසථරන මරර අවලතග දව

පවරහන හර සවල ගවනදසශවර 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03

II පනතයබ.ප. ජයමන039198481

 12312 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම 

දදපරරතදමනතව-දපරරදදණය

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

උඩනවර

III පනතයඩ එම අයරරතගන004466482

 12313 

සසථරන මරර අවලතග දව

යටනවර පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය-පළමතලරව

කකෂකරම දදපරරතදමනතව - 

දපරරදදණය

I  පනතයප.ජ. වදජසතහ026365483

 12313 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-උඩනවර

යටනවර පරදදශය මනනදදපර 

කරරයරලය - පළමතලරව

III පනතයආර.එම.එසස.ස. රතනරයක041490484

 12313 

සසථරන මරර අවලතග දව

අධජරපන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - දකකළඹ 10

III පනතයඩ ස ඩබ ජයවර040062485

 12328 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහනවර ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනත 

කරරයරලය-මහනවර

අධජරපන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඑම එන ය දක මලවතත060428486

 12328 

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

තහපහල දසශවර හර මසසලම ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය-දකකළඹ 10

මහනවර ජරතක දලඛනරරකෂක 

දදපරරතදමනත කරරයරලය - 

මහනවර

III පනතයප.ආර.ජ.ස. කමරර071328487

 12328 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දගකවජන සතවරධන 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 07

II පනතයඑන කලපහන040684488

 12329 

 දවනසක දනකමහත

සරරබද අධකරර කරරයරලය-ගමපහ කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන අමරතජරතශය - 

දකකළඹ 03

II පනතයඑම එල ප කදර036396489

 12330 

2020.02.03 දන සට කයරතමක දව.  

කරමරනත හර වරණජ කටයත, 

දගකරලනව අවතහනව පදගලයන 

නහවත පදතච කරම, සමපකරර 

සතවරධන සහ වකතතය පහණ හර 

නපණතර සතවරධන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01III පනතයඩ.ඒ. ෂරමලර සනධජර 

දසරනරයක

052419490

 12330 

2020.02.03 දන සට කයරතමක 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

ධවර හර ජලජ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

වරරමරරග දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 07

III පනතයඩබ.ඩ.ඒ චමනද046617491

 12331 

 දවනසක දනකමහත

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය-දකකළඹ 

07

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

I  පනතයදක.ඵස.ඩ ෂමනද019371492

 12332 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-මහව

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

බමණරදකකටව

I  පනතයඩ එම ස බ දසරනරයක021836493

 12333 

සසථරන මරර අවලතග දව

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය-දකකළඹ 

07

ශ ලතකර මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05

I  පනතයදක ඩ ශරනත දපශමවතශ043719494

 12333 

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

දසර වන නළධරර 

කරරයරලය-කරණණගල

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

මහව

III පනතයව ජ එන ට ලයනගම052197495

 12333 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර මනනදදපර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 05

දසර වන නළධරර කරරයරලය - 

කරණණගල

III පනතයඩබ.එච.ජ.ඩ.එම. 

ගණවරධන

064843496

 12333 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-බමණරදකකටව

රරජජ පරපරලන, ආපදර 

කළමනරකරණ සහ පශ සමපත 

සතවරධන අමරතජරතශය - දකකළඹ 

07

III පනතයඒම.ඒම.ස වරරජ කමරර065949497

 12333 

සසථරන මරර අවලතග දව

ශ ලතකර වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01වදශශෂ දශශණයඑම ආනනද සනල019760498

 12335 

 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

දසසතක දලකම 

කරරයරලය-මරතදල

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 39) 

- මරතදල

II පනතයඑම. රරජන040307499

 12340 

සසථරන මරර අවලතග දව

දසසතක මනනදදපර 

කරරයරලය-කරණණගල

දසසතක දලකම කරරයරලය - 

මරතදල

I  පනතයප ජ එසස දහශරත041411500

 12340 

සසථරන මරර අවලතග දව

කමකර වනශස චය සභරව(අතක 39)

-මරතදල

දසසතක මනනදදපර කරරයරලය - 

කරණණගල

II පනතයදක.දක තලකරතන050057501

 12340 

සසථරන මරර අවලතග දව

මහරමරරග,හර මරරග සතවරධන 

සහ ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01වදශශෂ දශශණයඑම ජයවරධන015435502

 12344 

 

ජරතක අයවහය 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 03

I  පනතයඑසස ය දගකඩදග033298503

 12344 
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කකරයකල සසසවක 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 වභරග 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයදක ජ තලකරතන036493504

 12344 

සසථරන මරර අවලතග දව

ඉඩම සහ පරරලදමනත 

පතසතසසකරණ 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

මහරමරරග,හර මරරග සතවරධන 

සහ ඛනජ දතල සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය - බතතරමලල

වදශශෂ දශශණයඑසස.ඩබ. රතනරයක036603505

 12344 

 

වදජර, තරකෂණ හර පරදයෂණ 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 03

ශ ලතකර වභරග දදපරරතදමනතව 

- බතතරමලල

I  පනතයඊ එසස ලසනත කමරර050532506

 12344 

ඩබ.ඩ.එන. රතනසර මයර(048816) 

දග අනපරපතකයර දලස සලකර 

කටයත කරනන

 

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව-බතතරමලල

ඉඩම සහ පරරලදමනත 

පතසතසසකරණ අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයදක.ප.ව.දක කරරයකරවන068487507

 12344 

ඉදරදය ද අනපරපතකයක ලබර 

දදන බවට සලකනන

 

දමපටර රථ පවරහන පරදදශය 

කරරයරලය-කළතර

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන අමරතජරතශය - 

බතතරමලල

III පනතයඩ ලතකර රනල දපදරරර035510508

 12348 

 දවනසක දනකමහත

Page 118 of 123



කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

ආරකෂක  අමරතජරතශය - දකකළඹ 

03

I  පනතයඩබ ඡ වකමසතහ028029509

 12352 

 දවනසක දනකමහත

සමරගම දරජසසටරර 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 10

දරජසසටරර ජනරරල 

දදපරරතදමනතව - බතතරමලල

III පනතයඑච ආර එම අතරවලලර065153510

 12352 

 දවනසක දනකමහත

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-කහසසබණව

දබසදධ කටයත දදපරරතදමනතව 

- දකකළඹ 07

I  පනතයට සරදසශන003679511

 12358 

සසථරන මරර අවලතග දව

සබරගමව කලරප කමකර 

කරරයරලය-රතනපර

මදල අමරතජරතශය - දකකළඹ 01I  පනතයඑල ඩ අදබගණවරධන017364512

 12358 
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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

වදදශ සමපත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 01

ණය සහනදරය මණඩලය 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 12

II පනතයය.ඒ.එන සසර048890513

 12358 

නව දසශවර සසථරනය කමකර 

දදපරරතදමනතව - දකකළඹ 05 

දලස සතදශපධනය කරන ලහදබ.

එල.ඩ. අදබගණවරධන 

මයර(017364) අනපරපතකයර 

දලස සලකර කටයත කරනන

දසසතක කමකර 

කරරයරලය-මහරගම

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

කහසසබණව

III පනතයදක.එම.එසස අදබවරධන051819514

 12358 

සසථරන මරර අවලතග දව

දබසදධ කටයත 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 07

සබරගමව කලරප කමකර 

කරරයරලය - රතනපර

II පනතයප.ඩබ.එන.ප. අතතනරයක058303515

 12358 

සසථරන මරර අවලතග දව

ණය සහනදරය මණඩලය 

දදපරරතදමනතව-දකකළඹ 12

දසසතක කමකර කරරයරලය - 

මහරගම

III පනතයඑසස ඒ රකෂරන071790516

 12358 

සසථරන මරර අවලතග දව

කකෂකරම, ගරමය ආරථක කටයත, 

වරරමරරග සහ ධවර හර ජලජ 

සමපත සතවරධන 

අමරතජරතශය-බතතරමලල

වශරම වහටප දදපරරතදමනතව - 

දකකළඹ 10

III පනතයප නල066430517

 12366 

 දවනසක දනකමහත
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

අභජනතර හර සසවදදශ කටයත සහ 

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය-දකකළඹ 05

පරදදශය දලකම කරරයරලය - 

දතදකකටව

III පනතයඅය. සෆරන051908518

 12367 

සසථරන මරර අවලතග දව

පරදදශය දලකම 

කරරයරලය-දතදකකටව

ජරතක ඒකරබදධතර, රරජජ භරෂර, 

සමරජ පගත සහ හනද ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය - රරජගරය

III පනතයඑච.ජ දහශමචනද059051519

 12367 

සසථරන මරර අවලතග දව

ජරතක ඒකරබදධතර, රරජජ භරෂර, 

සමරජ පගත සහ හනද ආගමක 

කටයත අමරතජරතශය-රරජගරය

අභජනතර හර සසවදදශ කටයත සහ 

පළරත සභර හර පළරත පරලන 

අමරතජරතශය - දකකළඹ 05

III පනතයඑන.එසස අරණරසලම061544520

 12367 

සසථරන මරර අවලතග දව

රතනපර දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර 

කරරයරලය-රතනපර

රතනපර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය - රතනපර

III පනතයඑම ට එම අශරන041363521

 12370 

සසථරන මරර අවලතග දව

Page 121 of 123
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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

රතනපර දපකලසස අධකරර 

කරරයරලය-රතනපර

රතනපර දසස: කරමරනතශරලර 

පරකෂක ඉතජදනර කරරයරලය - 

රතනපර

II පනතයඑම දක ය මහණකදදවල049977522

 12370 

සසථරන මරර අවලතග දව

වදල සතදදශ, වදදශ රකයර හර 

කඩර අමරතජරතශය-දකකළඹ 07

ජරතක ඵලදරයතර දලකම 

කරරයරලය - බතතරමලල

III පනතයජ.එච.එම.එම.එසස. 

දහනනරයක

062573523

 12371 

 දවනසක දනකමහත

සබරගමව පළරත සරදවයර 

ජනරරල කරරයරලය-රතනපර

සබරගමව කලරප කමකර 

කරරයරලය - රතනපර

III පනතයඒසස.ඒම.ඒසස.ඒසස. සභරෂණ050045524

 12377 

සසථරන මරර අවලතග දව

සබරගමව කලරප කමකර 

කරරයරලය-රතනපර

සබරගමව පළරත සරදවයර 

ජනරරල කරරයරලය - රතනපර

III පනතයප ජ එල දසදනවරතන068480525

 12377 

සසථරන මරර අවලතග දව
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කකරයකල සසසවක සසසවය 

වකරෂක සසථකන මකරවම සමකසලලචන කමට තරණ - 2020

නම පනතය වරතමකන සසසවක සසථකනය නව සසසවක සසථකනය
අන අඅකය සසසවක 

අඅකය
අභයරචනර තරණ සවනත කරණ

ඉඩම නරවල කරදම 

කරරයරලය-යටනවර

වරරමරරග අධජකෂ කරරයරලය - 

කණඩසරදල

III පනතයඑච.එම.එම.ජ.එන.දක. 

දහශරත

066893526

 12378 

 දවනසක දනකමහත
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