
අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 01 එම්.එම්. එසහ. මුවහනි සවේලළ කළය ප්රමළණලත් නෆති බෆවින් නිර්සේ සනොකරමු.

New 02 එම්.එම්.ඒ.එවහ. ගුණලර්ධන
අභියළචනය වකළ ක/සදහි/ අමිතිරිග ම.වි. වහථළනමළරු 

නිර්සේ කරමු.

New 03 එම්.එවහ. සුශයිනළ

දීර්ඝ සවේලළ කළය වශ ර/නිවි/ කශලත්ත මු.ම.වි. ගුරු 

අලයතළලය වකළ අනු. රහිතල ර/නිවි/ කශලත්ත මු.ම.වි. 

වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

2021/22 

- 39
එවහ. දර්නී

22/23 ඇඹිළිපිටිය 15 ජී. රමයළ ලෆඩභළරගත් ඳසු බංසගොඩ 

කළඳසේ ඳශසු ඳළවක් බළ ගෆනීම වශළ නිදශවහ කිරීම 

නිර්සේ කරමු.

2021/22 

- 130 
එම්.සක්.කමනී ලයට්

2021/22 නිවි. 130 තීරණය ක්රියළත්මක වී සනොමෆති බෆවින් නල 

ඳත්වීම් ප්රමුඛතළලය බළදී ඳශසු ඳළවක් බළ දීම වශළ කගල් 

කළඳයට නිදශවහ කිරීමට නිර්සේ කරමු.

New 01 එච්.එච්.සක්. නිවංවළ

අභියළචනය වකළ අනු.රහිතල නිවිතිග සකොට්ඨළවසේ ඳශසු 

ඳළවකට වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු. (කළඳය තුෂ 

වහථළනමළරුල අලංගු කිරීමට උඳසදවහ සදන දී)

New 02 එම්. සරසේකළ
වහථළන මළරු මණ්ඩ තීරණය තලදුරටත් ක්රියළත්මක කිරීම 

නිර්සේ කරමු.

New 03 ජී.ජී. ඒ. නසලෝදයළ සවනරත්
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරිම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 04 බී.ආර්.එවහ. ප්රියදර්න
අභියළචනය වකළ විදුශල්ඳති නිර්සේය මත ර/ එපිටල 

විදයළයට වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

New 05 එච්.ඩී.එවහ. ටී. ජයසංශ
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරිම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 06 සක්.ඒ.යූ.අයි. ගුණසවේකර
වලදය සශේතු මත විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරිම 

වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 07 එම්.පී. ලිත් විමවීර
නල ඳත්වීම් ලලින් ප්රමුඛතළලය බළදී ර/ කිරිඇල් ම.ම.වි. 

වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

New 08 සක්.එම්. ශ්රීමති ගුණතුංග
අභියළචනය වකළ අනු. රහිතල ර/ එල්ළල ඳරණගම 

විදයළයට වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

රත්නපුර කාපය

 නිවිතිග කාපය



අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 09 එවහ.එවහ. සබෝඳෆත්තසේ ඉල්ළ ඇති ඳළවල් ල පුරප්ඳළඩු සනොමෆත. පුතික්සේඳ කරමු

New 10 එන්.ආර්.අයි.ටී. රත්නළයක
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරිම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 11 යූ.ආර්. වංජය කුමළර
වහථළන මළරු මණ්ඩ තීරණය තලදුරටත් ක්රියළත්මක කිරීම 

නිර්සේ කරමු.

New 12 ටී. ක්රිහණසේනි
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරිම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 13 එම්.එන්. දිල්ශළරි

අභියළචනය වකළ ලශළම නිවි/ කශලත්ත ම.ම.වි. අයි.ඩේ.ඒ.ආර්. 

පුහඳකුමළර නිවි/ මඩගම ජනඳද විදයළයටත් වහථළනමළරු 

කිරීමට නිර්සේ කරමු. දින 14ක් ඇතුත කශලත්ත ම.ම.වි. 

අයි.ඩේ.ඒ.ආර්. පුහඳකුමළර ලෆඩභළර සනොගතසශොත් ඔහුසේ 

ලෆටුඳ අත්හිටුවීමට නිර්සේ කරමු.

New 14 ඩේ.ඒ.ටී.ඩී. ලෆලිකඩආරච්චි
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරීම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

New 15 එම්.එසහ. සශළවියළ
2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරිම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

21/22 

බවහනළහිර

 116

බී.ඒ.එන්.එවහ. සබන්සතොටආරච්චි
නල ඳත්වීම් ලලින් ප්රමුඛතළලය බළදී ඳෂළත් මළයිසම් ඳශසු 

ඳළවක් බළ දීම වශළ රත්නපුර කළඳයට නිර්සේ කරමු.

අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 01
ඩේ.ඒ. අයි.එම්. විසේවීර - රත්මවින්න 

මශළ විදයළය

සප්තතු දත්ත ඳේධතිය අනුල විට ඉගෆන්වීම් සනොකරන බෆවින් 

අභියළචනය වකළ අනු. රහිතල ඳශසු ඳළවකට සයොමු කිරීමට 

රත්නපුර කළඳයට නිර්සේ කරමු.

New 02
ආර්.ඒ. මංජුළ මල්කළන්ති - 

බ/උඩරංල විදයළය

2023/24 වශළ නල විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් සයොමු 

කිරීම වශළ උඳසදවහ බළදීමට නිර්සේ කරමු.

අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 01 සක්.ඒ. මදුරංග වකෆළුම් තිකරත්න

සප්තතු දත්ත ඳේධතිය අනුල ඳළවසල් ඉතිශළවය ඳත්වීම්ළභීන් 02 

ක් සටින බෆවින් නල ඳත්වීම් ලලින් කළ උඳළධිධළරිසයකු බළදී 

ඇශෆලියසගොඩ සකොට්ඨළවයට  වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

බංගගොඩ කාපය

ඇඹිළිපිටිය කාපය



අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 02 බී. නළනී

අභියළචනය වකළ නල ඳත්වීම් වින් ර/ඇඹි/ පින්නකන්ද 

ම.වි.ට අනු. බළ දී ර/නිවි/ ගජනළයක ම.වි. ට වහථළන මළරු කිරීම 

නිර්සේ කරමු.

New 03 මයුරි සවේඳළලි අසේගුණතික
අභියළචනය වමඟ විධිමත් අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරිමට නිර්සේ 

කරමු.

අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

2021/22 

සදහි71
ආර්.ලයි. වික්රමරත්න

නල ඳත්වීම් ලලින් අනු. ගඳළ ඳශසු ඳළවක් බළ දීම වශළ 

මළලනෆල් කළඳයට වහථළන මළරු කිරීම නිර්සේ කරමු.

2021/22 

සදහි102
පී.එන්.ඩී. තිකරත්න

නල ඳත්විම් ලලින් අනු. ගඳළ කගල් කළඳයට වහථළන මළරු 

නිර්සේ කරමු.

New 01 එම්.එවහ.එවහ. වසහනළ 2023/24 නල අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරීමට උඳසදවහ සදන්න.

New 02 ඒ.ඒ.අයි. වළරංගි අමරතුංග
විදුශල්ඳති නිර්සේය මත අනු. රහිතල ක/දෆදි/ මල්මඩුල ක.වි. 

වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු (විධිමත් අයදුම්ඳතක් බළ ගන්න).

New 03 එම්.ආර්.එම්.එන්. මළසතොට
අභියළචනය වකළ දෆනටමත් අනුයුක්තල සටින බෆවින් අනු. 

රහිතල ක/ලර/ ඉලිඳන්ගමුල ක.වි. වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

New 04 ඩී. බුේධික වකෆළුම්
විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් බළ සගන නල ඳත්වීම් ලලින් 

අනු. ගෆපීමට නිර්සේ කරමු.

New 05 එච්.ආර්.ඒ.එන්. කරුණළරත්න

විධිමත් වහථළන මළරු අයදුම්ඳතක් බළ සගන 6-11 ඉතිශළවය නල 

ඳත්වීමක් බළ දී ක/ නළඳෆල් ප්රළ.වි. වහථළන මළරු කිරීම 

නිර්සේ කරමු.

New 06 ඩේ.එච්.එම්. ඩී.සී. මින්ති 2023/24 නල අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරීමට උඳසදවහ සදන්න.

New 07 ඒ.ඒ.පී.සේ. අමරසකෝන් අනු. වහිතල මළලනෆල් කළඳයට වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

New 08 ඩේ.එම්. ප්රියදර්නී
විධිමත් අයදුම්ඳතක් බළ සගන විදුශල්ඳති නිර්සේය මත අනු. 

රහිතල කගල් කළඳයට වහථළන මළරු නිර්සේ කරමු.

New 09 සක්.ඒ.එන්.එවහ. කරුණළරත්න

සප්තතු දත්ත ඳේධතිය අනුල ඳළවට අතිරික්ත බෆවින්අනු. 

රහිතල රුලන්ලෆල් සකොට්ඨළවයට වහථළන මළරු කිරීම නිර්සේ 

කරමු.

 ගෙහිඕවිට කාපය



අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 11 බී.ජී.එල්. ගංඟළනි 2023/24 නල අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරීමට උඳසදවහ සදන්න.

New 12 ඊ.පී.ඩී. ප්රියංකර

2023/24 නල අයදුම්ඳතක් සයොමු කිරීමට උඳසදවහ සදන්න. 

(බවහනළහිර ජළනකී වීරසංශසේ අනු. සව නල ඳත්වීම්ලලින් අනු. 

ගඳළ නිර්සේ කරමු.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 01 එච්.පී.සක්. ඩේ. කුමළරි

සප්තතු දත්ත ඳේධතිසේ ගුරු සසු අනුඳළතය වකළ ඳළවට 

අතිරික්ත බෆවින් අනු. රහිතල මළලනෆල් සකොට්ඨළවයට නිදශවහ 

කිරීම නිර්සේ කරමු.

New 02 ඩේ.ඩී.එම්.සේ. දිවළනළයක

අභියළචනය වකළ මධයම 69 තීරණය ක්රියළත්මක ලන සතක් 

සදහිඕවිට 190 අනු. සව ක/සදහි/ඉඹුළන ශ්රී සවේන මශළ 

විදයළයට වහථළනමළරු කිරීම නිර්සේ කරමු.

අනු 

අංකය
නම අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

New 01 එම්.එම්.එම්. සයිවර්
අභියළචනය වකළ නල විදයළපීඨ ඳත්වීමක් (ඕනම වියයක්) 

අනු. සව බළදී නිදශවහ කිරීම නිර්සේ කරමු.

කෑගල් කාපය

මාලනැල් කාපය


