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අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

1 847471590V ආථ.එම්.එ ේ.පී.ස නවිරත්න මිය කෑ/ඇකිරියගල ක.වි  හිත කෑ/රංවල මහානාග.ම.වි.

2 197753001627 සේ.ඒ.එ ේ.කුලසංහ කෑ/රංවල මහානාග.ම.වි.  හිත  කෑ/ඇකිරියගල ක.වි.

3 708490704V එන්.පි.ආථ.එම්.නුවරපේෂ කෑ/සකාබ්බැවල කීතථිරත්න ම.වි.  හිත     කෑ/අසබ්පු ේ  ම.වි.

4 198086501807 බී.ජී.ඊ.එ ේ.කරුණාිලක කෑ/බණ්ඩාරනායක ජාික පා ල රහිත කෑ/සකාබ්බැවල කීතථිරත්න ම.වි.

5 817954561V ආථ.ආථ.ආථ.එමංජලී කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි.  හිත කෑ/්ැදිගම ප්රා.වි.

6 770021855V ඩබ්.එම්.සී.යු.ආථ.මිරිහැල්ල කෑ/පානකාව ම.වි. රහිත කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි.

7 198085200451 සේ.ආථ.යු.විරස ේකර කෑ/පානකාව ම.වි.  හිත  කෑ/ශාන්ත මරියා ස්. ම.වි

8 198060401947 එම්.එල්.ඉසනෝකා දිල්හානි ජයිලක  කෑ/ශාන්ත මරියා ස්. ම.වි  හිත කෑ/පානකාව ම.වි.

9 805431075V ආථ.ඩී.සී.කරුණානායක කෑ/වර/තුල්හිරිය ප්රා.වි.  හිත කෑ/ධමථසරි ස ේනානායක ම.වි

10 198071702719 එච්.ඒ.ඒ.ඩී.විසේතුංග කෑ/ධමථසරි ස ේනානායක ම.වි  හිත කෑ/වර/තුල්හිරිය ප්රා.වි.

11 755190420V ඒ.ප්රියන්ගනි කුරුසන්රු කෑ/්ැදි/සමාරවක ක.වි. රහිත කෑ/්ැදි/කහබිලියාවල ම.වි.

12 806405370V ටී.ඒ.එ ේ.ිබ්බටුමුණුව කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි.  හිත කෑ/ හිරා ම.වි.

13 796181451V කෙ.ජී.සී.එන්.කෙෝරකේගම කෑ/ හිරා ම.වි.  හිත කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි.

14 197957201940 අයි.පී. ාන්ත මාලනී කෑ/වලගම ම.වි.  හිත කෑ/බටුවත්ත ක.වි.

15 766271839V එ ේ.ඒ.ඩී.ස නවිරත්න කෑ/බටුවත්ත ක.වි.  හිත කෑ/වලගම ම.වි.

16 836701674V ඒ.ජී.එ ේ.ඒ.ජයසුන්්ර කෑ/වලගම සරෝමානු කසතෝලික ප්රා.වි.  හිත කෑ/වලගම ම.වි

17 758023605V ටී.ආථ.එ ේ.ප්රදිපා කෑ/වලගම ම.වි  හිත කෑ/වලගම සරෝමානු කසතෝලික ප්රා.වි.

18 905671278V පී.සේ.පී.සේ.සපාතුපිටිය කෑ/ගලි/සයඹලාපිටිය යටාල ි ේ  ක.වි. හිත කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි.

19 705312435V එ ේ.පී.එන්.ආරියවතී කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි.  හිත කෑ/ගලි/සයඹලාපිටිය යටාල ි ේ  ක.වි.

20 198928100010 ජී.ආථ.එම්.අභයස ේන කෑ/ඉද්්මල්පාන ම.වි.  හිත කෑ/හකහින්න ම.වි.

21 872150013V සේ.ඒ.ටී.පී.ක ේතුරි ආරච්ි මයා කෑ/හකහින්න ම.වි.  හිත කෑ/ඉද්්මල්පාන ම.වි.

22 198350703564 පී.යූ.ඒ.කේමලාේ කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි.  හිත කෑ/ධමථපාල ක.වි.

23 727621849V එල්.ඒ.එන්.නිල්මිණි කෑ/ධමථපාල ක.වි.  හිත කෑ/සහට්ටටිමුල්ල ම.වි

24 718392730V සේ.රත්න කාන්ි කෑ/සමාර්න ම.වි.  හිත කෑ/රංවල මහානාග ම.වි

පා ල් ld¾h  හායක - කෑගල්ල



25 770811082V සේ.එල්.ඒ.චමින්් සුසථෂේ ලේෂාන් කෑ/රංවල මහානාග ම.වි  හිත කෑ/සමාර්න ම.වි.

26 907510468V එච්.එම්.එන්.සී.සහේරත් මිය කෑ/ගැටියමුල්ල ම.වි.  හිත කෑ/බණ්ඩාරණායක ක.වි

27 880402005V අයි.පී.ඩබ්.සේ.බණ්ඩාර කෑ/සබා ේ ැල්ල ම.වි.  හිත කෑ/ගැටියමුල්ල ම.වි.

28 ජී.ආථ. ධථ මස ේන කෑ/බණ්ඩාරණායක ක.වි  හිත කෑ/සබා ේ ැල්ල ම.වි.

29 862717791V එච්.එම්.ඒ.පී.ආථ.ගුණවධථන කෑ/හංගම්පල ම.වි.  හිත කෑ/සබරගල ක. වි.

30 707612797V එන්.එච්.ඩබ්.මංගලිකා නානායේකාරකෑ/සබරගල ක.වි.  හිත කෑ/හංගම්සපාල.ම.වි.

31 810381833V ජී.පී.ජී.ආථ.හපුසගාඩ මයා කෑ/්ැදි/කිවුල්ස්ණිය මහානාග ප්රා.වි.  හිත කෑ/්ැදි/ස ේනානායක ම.වි.

32 760992003V එ ේ.ආථ.ආථ.් නායක මයා කෑ/්ැදි/ස ේනානායක ම.වි.  හිත කෑ/්ැදි/කිවුල්ස්ණිය මහානාග ප්රා.වි.

33 826373695V පී.ජී.ඩී.සී.ධමථපාල මිය කෑ/අරන්්ර නව ආ්ශථ ක.වි.  හිත ෙෑ/ගලි/කේවප්රිය වලිසිංහ ප්රා .වි

34 755820210V ආථ.එම්.අයි.අයි.ප්රියංිකා මිය කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි. රහිත කෑ/අරන්්ර නව ආ්ශථ ක.වි.

35 866403711V එච්.ඒ.එන්.එන්.සහට්ටටිආරච්ි මිය කෑ/අම්සප්ත ආ්ශථ ක.වි.  හිත කෑ/ගලි/පලසපාළුව ක.වි.

36 198263703695 ටී.ජී.ජී.සේ.ධමථ්ා  මිය කෑ/ගලි/පලසපාළුව ක.වි.  හිත කෑ/අම්සප්ත ආ්ශථ ක.වි.

37 740744372V සේ.ඒ.එන්.එම්.ජයසුරිය මයා කෑ/්ැදි/සබලිගල සබෝධිරාජ ම.වි.  හිත කෑ/ හකහින්න ප්රා.වි.

38 915764380V එච්.ඒ.ඩී.ඩී.සහට්ටටිආරච්ි මිය කෑ/වර/ ාරිපුත්ර ආ.ප්රා.වි.  හිත කෑ/්ැදි/සබලිගල සබෝධිරාජ ම.වි.

39 888552162V ආථ.ඩී.අයි.එ ේ. මරතුංග කෑ/ගලි/හත්නාසගාඩ ක.වි. රහිත කෑ/වර/ ාරිපුත්ර ආ.ප්රා.වි.

40 198483703680 එ ේ.එච්.එ ේ.එ ේ.ඉලංගරත්න කෑ/සකාබ්බෑවල කීතථිරත්න ම.වි  හිත කෑ/වර/බාබුල් හ න් ම.ම.වි.

41 685870290V ආථ.ඩී.එන්.ස නවිරත්න කෑ/වර/බාබුල් හ න් ම.ම.වි.  හිත මාසහේන ක. වි.

42 එච්.ඒ.එල් ප්රිය්ථ ශනී කෑ/ හකහින්න ප්රා.වි.  හිත කෑ/සකාබ්බෑවල කීතථිරත්න ම.වි

43 770830290V ජී.ආථ. ඩී.එ ේ.කුමාර මයා කෑ/ගැටියමුල්ල ම.වි. රහිත කෑ/ගංතුන කඳුරට ම.වි.

44 676840311V ඒ.සී.මැණිසේ මිය කෑ/ගංතුන කදුරට ම.වි. උදුසගාඩ ස්මළ ම.වි.

45 197534300334 ඒ.එම්.සී.අසබ්සංහ මයා කෑ/තුම්මුදුන ක.වි. රහිත කෑ/ගැටියමුල්ල මා.වි.

46 198461900830 ජී.ඩි.එන්.බණ්ඩාර මිය කෑ/සරිනිවා  ම.වි.  හිත කෑ/අල්ගම ම.ම. වි.

47 910541005V අයි.පී.සේ.එම්.ගුණිලක කෑ/වර/අල්ගම ම.ම.වි.  හිත කෑ/ස්ාරවක සරි නිවා  ම.වි.

48 815734246V එම්.ජී.ආථ.එ ේ.ජයරත්න මිය කෑ/මීස්ණිය ම.වි. රහිත කෑ/අලපලාවල ම.වි.

49 846730613V ඒ.එන්.ඩී.අරණායක මිය කෑ/අලපලාවල ම.වි.  හිත දිේඇල්ල ප්රා.වි.

50 197968610033 ඒ.ඒ.එ ේ.අතුසකෝරල කෑ/ඉද්්මල්පාන ම.වි. රහිත  කෑ/්ැදිගම ප්රා.වි.

51 777180363V ඩී.එ ේ.ප්රිය්ශථනී ධමථස ේන මිය කෑ/අටුසගාඩ ශ්රී සුමංගල ම.වි. රහිත කෑ/ඇරෑගම ක.වි.

52 745560199V එ ේ.එම්.එම්.සේ. මරසකෝන් කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි. රහිත කෑ/වතුර ශ්රී ලංකා ප්රා.වි.

53 698453850V ආථ.එන්.වයි.ඩබ්.සේ.නිලගරත්න කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි. රහිත කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි



54 827722243V ඒ.පී.සී.එන්.ඇතුගලසේ කෑ/අම්සප්ත ආ.ක.වි. රහිත කෑ/පින්ස්නිය සද්වප්රිය වලිසංහ ප්රා.වි.

55 738010299V ඩබ්.එම්.යූ.කුමාරි කෑ/සබා ේ ැල්ල ම.වි. රහිත කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි.

56 846703128V ටී.ජී.ජී.ඩී සගාඩමුණ්න කෑ/හකහින්න ම.වි. රහිත කෑ/ස්හි තල්ූව සබෞද්ධ ම.වි

57 837122805V ඩබ්.එම්.අයි.පී.සේ.වීරස ේකර මිය කෑ/පුවේස්ණිය ක.වි. රහිත කෑ/සහට්ටටිමුල්ල නව ම.වි.

58 199500502724 ඩබ්.ඒ.එ ේ.ධනරංජය කෑ/ඉද්්මල්පාන ම.වි. රහිත කෑ/ හීන්වැල්ල ක.වි.

59 198465201712 ඒ.ඒ.යු.සේ සබෝසකාලමුල්ල මිය කෑ/ගලි/බමුණුගම මලියසද්ව ක.වි  හිත නවගමුව ක.වි.

60 748412204V ඩී.එ ේ.බාලසූරිය මිය කෑ/නවගමුව ක.වි. රහිත කෑ/බමුණුගම මලියසද්ව ක.වි.

61 852364220V ඩී.ඩී.සුරංග කුමාර මයා කෑ/්මුණුසපාල ක.වි. රහිත කෑ/ශාන්ත මරියා ස්.වි.

62 820182375V සේ.පී.එ ේ.අයි.එන්.ගුණරත්න මයා කෑ/ශාන්ත මරියා ස්.වි.  හිත ෙෑ/අඹන්ිටිය කෙමළ ප්රා .වි

63 837190339V යු.එච්.සේ.ආථ.සහේමචන්ර කෑ/වර/සගාඩසවල ශ්රී ප්රඥානන්් ම.වි රහිත කෑ/නාංගල්ල මු ේලිම් ම.වි.

64 810764660V පී.ඩබ්.එන්. මරසංහ මයා කෑ/වර/නාංගල්ල මු.ම.වි. කෑ/්මුණුසපාල ක.වි.

65 846381937v එච්.එම්. යුසථකා ් ස ායි ා කෑ/වර සරිනිවා  ම.වි රහිත අේගම මැෙගම ප්රා .වි

66 ඩබ් පී  ේවණථලතා කෑ/ස්හි ගලපිටමඩ වලගම්බා ම.වි කෑ/වර/සගාඩසවල ශ්රී ප්රඥානන්් ම.වි

67 857023510V ජි.ආථ.එන්.පී.සගාඩිගමුව කෑ/සබෝයගම  ම.වි ෙෑ/ගලි/කොබ්බෑවල කීර්තිරත්න ම .වි 

68 860521270V එන්.පී.සේ.සු්ශථන ෙෑ/ඇරෑගම ෙ.වි. රහිත කෑ/මාසබෝපිටිය.මා.වි.

69 906851199V එච්.ඒ.එල්.ප්රිය්ශථනී කෑ/හකහින්න ප්රා.වි. රහිත කෑ/සකාබ්බෑවල කීතථිරත්න ම.වි.

70 ඒ.පී.ඩබ්.ආත.සී.ඇතුගල කෑ/ගංතුන කදුරට ම.වි. ෙෑ/බණ්ඩාරනායෙ ම.වි

71 S.W.M.වීරේසකාඩි ර/බල/්ාමහන ම.වි.

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

72 923613994V එම්.පී.ඒ.එ ේ.විකුම්සරි මයා කෑ/මාව/වි්යාදීප ම.වී.  හිත කෑ/මාව/නාන්ූරුගම ප්රා.වි.

73 887733228V එම්.ජී.සේ.ඒ.විසේසංහ කෑ/මාව/නාන්ූරුගම ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/වි්යාදීප ම.වී.

74 803052760V එම්.එච්.එම්.මුකාරම් මයා කෑ/මාව/අල්අ ථ මු.වි.  හිත කෑ/මාව/බදුරියා මු.ම.වි

75 666901150V එම්.එ ේ.අේවාද් මයා කෑ/මාව/බදුරියා මු.ම.වි  හිත කෑ/මාව/අල්අ ථ මු.වි.

76 725691246V යූ.බි.සථණුකා උඩසග්ර මිය කෑ/මාව/සබෝධිරාජ ක.වි  හිත කෑ/මාව/දිපිටිය රිජගිරිය ම.වි

77 727742115V යු.එල්.වි.සේ.ලියනසේ මිය කෑ/මාව/දිපිටිය රිජගිරිය ම.වි  හිත කෑ/මාව/සබෝධිරාජ ක.වි

පා ල් ld¾h  හායක  හායක - මාවනැල්ල



78 917793409V ජී.ජි.පි.එ ේ.ස ෝමසරි මිය කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ජයපාල ම.වි.

79 ඩී.එම්.පී. අසබ්වික්රම කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ජයපාල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි.

80 762822261V ටී.එම්.සී.උ්යංග ගුණිලක මයා කෑ/මාව/කිවුල්පන ම.වි.  හිත කෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි

81 803172765V සේ.එච්.එ ේ.කළුඅරච්ි කෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි  හිත කෑ/මාව/කිවුල්පන ම.වි.

82 782601326V එච්.එම්.එ ේ.සේ.සහේරත් මයා කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ම.වි.  හිත කෑ/මාව/දුනුසේවල ම.වි.

83 846991590V එ.ඩී. එ ේ අථ අබන්සපාල කෑ/මාව/දුනුසේවල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ම.වි.

84 895050822V එන්.ජී.සී.එ ේ.අසබ්සකෝන් මිය කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි  හිත කෑ/මාව/මුවපිටිය ම.වි

85 846850228V බී.ඒ.එච්.යූ.කුමාර බාලසූරිය මයා කෑ/මාව/මුවපිටිය ම.වි  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි

86 837653096V එම්.එම්.එච්.යු.ඉන්රරත්න මයා කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි  හිත කෑ/මාව/මිදුම ශ්රී සුමංගල ක.වි

87 765761018V සේ.ඒ.ඉසනෝකා දිල්රුේි මිය කෑ/මාව/මිදුම ශ්රී සුමංගල ක.වි.  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි

88 198208204016 සේ.ඒ.ඇන්ටන් කුලසංහ කෑ/මාව/ගසන්තැන්න ම.වි  හිත කෑ/මාව/උතුවන්කන්් ම.වි.

89 827173967V ඩී.ඩබ්.එ ේ.සී.සහේමචන්ර මිය කෑ/මාව/උතුවන්කන්් ම.වි.  හිත කෑ/මාව/ගසන්තැන්න ම.වි

90 198612803151 ජී.ආථ.ඒ.එම්.බණ්ඩාර කෑ/මාව/්නාගම මු.වි.  හිත කෑ/මාව/බදුරියා ම.වි

91 796384654V එම්.එන්.එෆේ.නෆේලියා මිය කෑ/මාව/බදුරියා ම.වි  හිත කෑ/මාව/්නාගම මු.වි.

92 821670071V සේ.ඩී.පී.සපසථරා මයා කෑ/මාව/වලල්සගාඩ ම.වි.  හිත කෑ/මාව/පරසප්ත ම.වි.

93 745821790V ඩබ්.ඩී.ඒ.එම්.චන්රලතා මිය කෑ/මාව/පරසප්ත ම.වි.  හිත කෑ/මාව/වලල්සගාඩ ම.වි.

94 838061281V ඒ.එම්.මසනෝරි නදීකා අලහසකෝන් මියකෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ප්රා.වි

95 870134169V එම්.ඒ.සේ.විජයංග මයා කෑ/මාව/අසශෝක ප්රා.වි  හිත කෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි

96 883431030V ඒ.එම්.එ ේ.ඒ.අසබ්සුන්්ර මයා කෑ/මාව/බැද්්සවල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/බැද්්සවල ප්රා.වි.

97 825183221V ඒ.ජී.උ්යංගනී මසහේිකා නවරත්න මියකෑ/මාව/බැද්්සවල ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/බැද්්සවල ම.වි.

98 681000259V එ ේ.එච්.එම්.යු.ස නවිරත්න කෑ/මිව/පරාක්රම ම.වි.  හිත කෑ/මාව/මුවපිටිය ම.වි

99 1987683592 එ ේ.ජී.සේ.ටී.දිල්රුේි මිය කෑ/මාව/මුවපිටිය ම.වි  හිත කෑ/මිව/පරාක්රම ම.වි.

100 826311835V බී.එම්.ිසලෝචනා ගීතානී බාලසුරිය මියකෑ/මාව/මිදුම ශ්රී සුමංගල වි.  හිත කෑ/මාව/වැලිගමුව ක.වි.

101 745563058V අථ.අයි.ක්රිශාන්ි වික්රමසංහ මිය කෑ/මාව/වැලිගමුව ක.වි.  හිත කෑ/මාව/මිදුම ශ්රී සුමංගල වි.

102 198683403745 එ ේ.පී.ඒ.ලේමාලී ගුණවධථන මිය කෑ/මාව/සුජාතා ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාලගාඩ ජයපාල ම.වි.

103 786441579V ඒ.යු.එන්.කුමුදුනී ස ෝමසරි මිය කෑ/මාව/සමාලගාඩ ජයපාල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සුජාතා ක.වි.

104 875691384V අථ.චම්පා විසනෝ්නී අලහසකෝන් කෑ/මාව/අසශෝක ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/රන්දිසවල ම.වි

105 196701701736 ආථ.ඩී.ජී.එ ේ.පී.ගුණවධථන කෑ/මාව/රන්දිසවල ම.වි  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ප්රා.වි

106 896930842V සේ.ඒ.පී.පී.ජයිලක මිය කෑ/මාව/්ාරුල්උලම් ම.වි.  හිත කෑ/මාව/පුවේසමාසට්ට ම.වි.



107 ඩී.එ ේ.සම්නු  අසබ්වික්රම මයා කෑ/මාව/පුවේසමාසට්ට ම.වි.  හිත කෑ/මාව/්ාරුල්උලම් ම.වි.

108 836612523V එච්.ජී.ඉසරෝෂා ප්රියංගිකා කුමාරි මිය කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ජයපාල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ප්රා.වි.

109 767851820V සේ.ඒ.ඉසථෂා නිල්මිණි පීරි ේ මිය කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාලසගාඩ ජයපාල ම.වි.

110 846991590V එච්.ආථ. කුන්තලා කුමාරි ගුණරත්න මියකෑ/මාව/සමසේරගම ම.වි.  හිත කැ/මාව/රන්දිවල ම.වි

111 ? පී.එන්.එ ේ.ජයවීර කැ/මාව/රන්දිවල ම.වි  හිත කෑ/මාව/සමසේරගම ම.වි.

112 ? එච්.ඒ.අයි.ඉන්දීවරී සහට්ටටිආරච්ි කෑ/මාව/සහේසනසපාල ඹල්කට්ට ක.වි  හිත කෑ/මාව/පරාක්රම ම.වි.

113 19802290020 සේ.ඒ.්මිත් පද්මලාල් කුරුප්තපුආරච්ි මයාකෑ/මාව/පරාක්රම ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සහේසනසපාල ඹල්කට්ට ක.වි

114 720494531V එච්.ආථ.ඩබ්.සේ.ස ේනානායක මයා කෑ/මාව/සකසහල්වත්ත  ම.වි.  හිත කෑ/මාව/රාජගිරිය ම.වි.

115 896833472V අථ.ඒ.එ ේ.එ ේ.රාජපේෂ මිය කෑ/මාව/රාජගිරිය මා.වි  හිත කෑ/මාව/නගරගිරිය මා.වි 

116 ? සේ.එම්.එච්.මදුරංගිකා කරුණාරත්නකෑ/මාව/නගරගිරිය මා.වි  හිත කෑ/මාව/රාජගිරිය මා.වි 

117 830764186V අයි.ඩී.එන්.පී.විමල්ා  මයා කෑ/මාව/ගබ්බල සරි ඟසබෝ ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සකාටවැල්ල ක.වි.

118 906310171V එ ේ.එන්.චතුරිකා හෂථණි මිය කෑ/මාව/සකාටවැල්ල ක.වි.  හිත කෑ/මාව/පිටිසේගම ම.වි.

119 898523802V ඩබ්.අථ.සී.ඩී.සුමිපාල මිය කෑ/මාව/සහේවාදිසවල ක.වි.  හිත කෑ/මාව/ගබ්බල සරි ඟසබෝ ම.වි.

120 815051734V ඊ.ජී.එ ේ.ආථ.එල්.ස ේනක බණ්ඩාර මියකෑ/මාව/සකාටවැල්ල ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සහේවාදිසවල ක.වි.

121 877743551V ඩබ්.ජී.එන්.සී.වික්රමසංහ මිය කෑ/මාව/පිටිසේගම ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සකාටවැල්ල ක.වි.

122 685010488V පි.වි.ඩි.නිශාන්ි මිය කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි රහිත කෑ/මාව/පරාක්රම ම.වි

123 692310632V වි.ධම්ම්ක කුමාර වික්රමසංහ කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි.  හිත කෑ/මාව/ කඩිගමුව ක.වි

124 සේ.එම්.ශ්රියානි විසේසංහ මිය කෑ/මාව/කඩිගමුව ක.වි.  හිත කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි.

125 785402855V ඒ.ජී.ඊ.ඩී.ආරියරත්ත මිය කෑ/මාව/මාණිේකාව ක.වි  හිත කෑ/මාව/මාලිගාතැන්න ප්රා.වි.

126 878520629V එම්.ආථ.දිලානි උසප්තේෂා ධමථපාල මියකෑ/මාව/මාලිගාතැන්න ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/මාණිේකාව ක.වි

127 707093242V එච්.එම්.අයි.සේ.පිලපිටිය මිය කෑ/මාව/නගරගිරිය ම.වි.  හිත කෑ/මාව/හත්ගම්පල ම.වි.

128 846150960V ඩබ්.එම්.එන්.සේ.සේ.වික්රමසංහ මිය කෑ/මාව/හත්ගම්පල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/නගරගිරිය ම.වි.

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රාප්ති

ක/ 

 හිත,රහි

ත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

129 702031877V ඒ.එෆේ.ආරිය්ා  මයා ර/බල/වි්යාකර ම.වි.  හිත ර/ධමථපාල වි. (ඇහැලියසගාඩ)

130 එච්.එල්.ඩබ්.එ ේ.ිලකරත්න මිය ර/ධමථපාල වි. රත්නපුර  හිත ර/බල/වි්යාකර ම.වි.

131 197530604176 සේ.ජී.ගුණවධථන මයා ර/බල/සී.සී.ස්මළ ම.වි. ර/හිේග ේවත්ත ක.වි.

පා ල් ld¾h  හායක - බලංසගාඩ



132 අයි.එ ේ.එ ේ. ජයිලක මිය   ර/නීලගම ස්.වි. ර/බල/සී.සී.ස්මළ ම.වි.

133 එ ේ.ආථ.බී.ඒ.එම්.ඩී.ආථ.ජීසන්න්රසංහ මියර/බල/ඉඹුල්සප්ත ශාරිපුර වි.  හිත ර/මිහිඳු වි.

134 පී.ටී.පී ආරියිලක ර/බල/සලල්සලාපිටිය ශ්රී රාහල වි ර/බල/ඉඹුල්සප්ත ශාරිපුර වි.

135 810016698v ජී.ආථ.ඒ.ස ෝමකුමාර මයා ර/බල/රත්මලවින්න ම.වි. ර/ධමථපාල වි. (ඇහැලියසගාඩ)

136 පී.ඒ.පී.එ ේ. සේමරත්න මිය ර/හි්ැල්ලන ආනන්් වි. ර/බල/රත්මලවින්න ම.වි.

137 ඩබ්.එම්.ටී. විසේසුන්්ර ර/පුවේගහසවළ වි රහිත ර/මහින්් වි

138 එම්.බී. එම්.සී.ආථ. මුහන්දිරම් මිය  ර/සමාරසතාට වි. ර/බල/ බුද්ධජයන්ි ප්රා.වි

139 911882108v ජී.ජී.සී.එල්. උපි ේ ර/බල/ හින්දු වි ර/වැලිමළුව වි.

140 ජී.පී.එල්. සල්වා මයා ර/සප්තරලන්්.වි ර/බල/ හින්දු වි

141 901031398v වී.එල්.ඩී.එන්. සේමරත්න ර/බල මැද්සද්ගම සරි පියරතන ර/හිේග ේවත්ත ක.වි.

142 847493470v එම්.ඒ.සී.එ ේ.ටී.ජයසංහ මිය ර/බල/මැද්සද්කන්් ම.වි. ර/පු ේ ැල්ල ම. වි.

143 සේ.එච්.එ ේ.ඩබ්. සල්වා මයා ර/ධමථාසලෝක වි. ර/බල/මැද්සද්කන්් ම.වි.

144 837721458v සේ.එල්.එන්.ටී.ප්රියංගනි මිය ර/බල/බුද්ධජයන්ි ම.ම.වි ර/ හිඳැල්ලන ආනන්් වි.

145 ජී.සේ.ඩී.ටී.එච්.ගුණරත්න මිය   ර/ශ්රී නාමගල් වි. ර/බල/බුද්ධජයන්ි ම.ම.වි

146 830183698v සජ.ඩී.ටී.ජින්ා  මයා ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.  හිත ර/ වි්යරාජ වි.

147 එ ේ.එම්.එම්.ඩී. බණ්ඩාර මිය ර/අමු/ශ්රී විමල ාර වි. ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.

148 198361103128 ඉ.ඩබ්.ගයත්රිකා මිය ර/බල/උඩසවල ම.වි. ර/ධමථපාල ම.වි

149 එච්.ජී.එන්.එම්.හරි ේචන්ර මිය  ර/වි්යාදීප ම.වි. ර/බල උඩසවළ

150 857103386v ආථ.එම්.අයි.උ්යංගනී මිය ර/බල/ශා ේරාලංකාර වි. රහිත ර/ධමථාසලෝක වි.

151 798324381v සේ.එච්.සේ.ඩී.කුමාරි මිය ර/බල/සමාරහැල ක.වි  හිත ර/ පැල්මඩුල්ල අංක 01 ස්.වි.

152 එම්.ඒ.වයි.එන්.කුසල්න්ර මිය ර/ධමථාසලෝක වි. ර/බල/සමාරහැල ක.වි

153 917331960v ඩබ්.ඒ.සේ.එම්.ගුණරත්න මිය ර/බල/බුලත්ගම වි. ර/ශාන්ත ලුේ ේ වි.

154 සේ.ඩබ්.සී.අයි.ිලකරත්න මිය    ර/ ඥානාන්් වි. ර/බල/බුලත්ගම වි.

155 908504480v ටී.එම්.එන්.සතන්නසකෝන් මිය ර/බල/සබලිහල්ඔය ධම්මරතන ම. වි. ර/ධමථාසලෝක වි.

156 ඩබ්.ඩබ්.ජී.සේ. නිසරෝෂණී මිය ර/බැරැණ්ඩුව ශ්රි අභයි ේ  වි. ර/බල/සබලිහල්ඔය ධම්මරතන ම. වි.

157 877791866v ඩි.එම්.එ ේ.එච්.දි ානායක මිය ර/බල/කුමාර වි. ර/ශාන්ත ලුේ ේ වි.

158 පී.ටී.පී. ආරියිලක මිය ර/සලල්ලුපිටිය ශ්රි රාහල වි. ර/බල/කුමාර වි.

159 එ.පී.ජී.සුනිල් කුමාරි මිය ර/ශ්රී ක්රිෂේණා ම.වි. ර/බල/සනල්ලිවල වි.

160 198164001410 අයි.පීසේ.පුෂේපලතා මිය ර/බල/තලංගම වි. රහිත ර/නවනගර කුමර වි.

161 827402826v සේ.එම්.එන්.ඩී.සී.කුමාරි මිය ර/බල/ගවරන්සහේන වි. රහිත ර/බටුසහේන වි

162 815021886v වයි.එම්.ටී.දීපානි යාපා මිය ර/බල/කිරිමැටිතැන්න වි. රහිත ර/ශ්රී ඥානානන්් වි.

163 885940781v බී.ඩී.එ ේ.සේ.මාලා මිය ර/බල/වි්යාකර ප්රා.වි. ර/ශ්රී ඥානානන්් වි.

164 එම්.එම්.අයි.එ ේ.රුවන්සරි මිය   ර/පාතකඩ සබෞ.වි. ර/බල/වි්යාකර ප්රා.වි.



165 788640935v ඩි.වි.සකාඩිතුවේකු මිය ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි. ර/අල්මේකියා මු.වි

166 ඒ.පී.එන්.කුමාරි ර/ශාන්ත ලූේ ේ වි. ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි.

167 197152901339 ඩබ්.ඒ.සේ.වීරසංහ මිය ර/බල/සබලිහල්ඔය ධම්මරතන ම. වි. රහිත ර/ නීලගම ස්.වි

168 897991950v බී.එල්.එන්.එල්.අමරසංහ මිය ර/බල/පල්සල්කන්් ම.වි. රහිත ර/පාතකඩ සබෞද්ධ වි.

169 916741910v ජි.ඩබ්.අයි.එච්.ශාන්ි මිය ර/බල/බුද්ධ ජයන්ි ප්රා.වි. රහිත ර/වැල්ලවල මූකලාන ස්.වි

170 746743041v සේ.ඕ.ඩි.ජයසංය මිය ර/බල/කුමාර වි. රහිත ර/ඇහැලියසගාඩ ප්රා.වි

171 සේ.වී.එල්.ඩබ්. සේම්ා  මිය ර/ඥාණානන්් වි. රහිත ර/බල කුමර වි

172 836261518v ඒ.ඩි.ජි.සේ.නිල්මිණි මිය ර/බල/රත්මලවින්න ම.වි.  හිත ර/දිප්තපිටිගල වි.

173 ටී.ඩී.එන්.මල්කාන්ි මිය ර/ටි.බි.වීරස ේකර වි.  හිත ර/බල/රත්මලවින්න ම.වි.

174 සේ.ස.ආථ.එන්.එන් ජයිලක සගාඩිගමුව ධමථරාජ වි ර/බල තන්ජින්තැන්න වි

175 යූ.සේ.එ ේ.සේ වීරස ේකර ර/බල ශාන්ත ලූක ේ වි ර/බල අකරැල්ල වි

176 ඊ.එම් අසයෝමා උ්යංගනී ර/සේවැල්වත්ත වි ර/මැද්ස්කන්් ස්.වි

177 ඩබ්.ඒ එ ේ.බුද්දිකා විසේනාත් ර/ක්ෂේණ වි ර/බල වි්යාකර ප්රා.වි

178 එන්.ආථ.ඒ පී නිශේශංක ර/ශ්රි සුමන වි ර/බල සපට්ටටිගල ස්. වි

බලංසගාඩ කලාපසයන් නිවිිගලට  හ නිවිිගලින් බලංසගාඩට

179 815251318v එම්.ඒ.පී.කුමාරි මිය ර/බල/හණුවල ධමථරාජ ම.වි. රහිත ර/නිවි/කහවත්ත ප්රා.වි

180 ඩී.එම්.ආථ.වටලියද්් ර/කහවත්ත ප්රා.වි රහිත ර/නිවි/ ්ෑල ම.වි

181 795591192v එච්.ඒ.එම්.එ ේ.බී.මැණිසේ මිය ර/බල/හත්තැල්ල වි.  හිත ර/නිවි/කලල්ලැල්ල .වි

182 එච්.යු.එ ේ.ජයි   ර/නිවි/කලල්ලැල්ල .වි ර/බල/හත්තැල්ල වි.

183 197965901404 එච්.ආථ.එන්.සහට්ටටිසේ මිය ර/බල/ඇලසල්සපාල ම.වි.  හිත ර/නිවි/කහවත්ත ම.වි

184 එම්.ටී.එ ේ.මුණසංහ ර/කහවත්ත ම.ම.වි  හිත ර/හණුවල ධථ මරාජ වි

185 947340549v එම්.පි.සුගන්ධි මිය ර/බල/වි්යාකර ම.වි.  හිත ර/නිවි/යායින්න වි.

186 යූ.සේ.ඊ.කිත්මිණී ර/නිවි/යායින්න වි. ර/බල/වි්යාකර ම.වි.

187 850642290v අථ.එම්.ස.එ ේ.රාජපේෂ මයා ර/බල/ඇල්සලසපාල ම.වි.  හිත ර/නිවි/හවුසප්ත/ස්මල වි.

188 සේ.එම්.අයි.එම්.රණසංහ ර/නිවි/හවුසප්ත/ස්මල වි. ර/බල/ඇල්සලසපාල ම.වි.

189 936172318v එ ේ.පී.ඩී. ම්මිනි මිය ර/බල/බුද්ධජයන්ි ම.ම.වි.  හිත ර/නිවි/කහවත්ත මු.වි

190 සේ.එන්.ඩී.එ ේ.ධමථරත්ත මිය ර/නිවි/කහවත්ත මු.වි ර/බල/බුද්ධජයන්ි ම.ම.වි.

191 863180961v ඩබ්.ඩී.අයි.පි.යු.කුමාර මයා ර/බල/කුමාර වි. රහිත ර/නිවි/කහවත්ත ප්රා.වි

බලංසගාඩ කලාපසයන් ඇඹිලිපිටියට  හ ඇඹලිපිටිසයන් බලංසගාඩට

192 897403838v සේ.එම්.ටී.ආරියසංහ මිය ර/බල/හපුගහකුඹුර වි.  හිත ර/ඇඹි/සකා ේවැටිය වි්යාලය

193 එච්.සේ.එන්.්මයන්ි මිය ර/ඇඹි/සකා ේවැටිය වි්යාලය  හිත ර/බල/හපුගහකුඹුර වි.

194 786512832v එම්.ඩී.එන්.ජිසන්න්ර මිය ර/බල/ශ්රී නාර් මහා වි.  හිත ර/ඇඹි/වැල්සකණියාය වි්යාලය

195 යූ.බී.සේ. ්මාලි මිය ර/ඇඹි/වැල්සකනියාය ශ්රී ධම්මස ේන වි්යාලය හිත ර/බල/ශ්රී නාර් මහා වි.



196 852692952v සේ.එච්.ඒ.එන්.සේ.කුමාරසංහ මයා ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි  හිත අ/ඇඹි/මා්ම්සප්ත විජය ම.වි

197 සේ.සේ.අයි.සී.කුමාරි මිය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය  හිත ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි

198 835563669v එ ේ.ඩබ්.එන්.වීරේසකාඩි මිය ර/බල/්ාමහන ම.වි.  හිත ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම.වි 

199 පී.එම්.එ ේ.සේ.ස ේනාරත්න ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම. වි්යාලය  හිත ර/බල/්ාමහන ම.වි.

200 860850648v ඩී.ඩබ්.සේමිලක මයා ර/බල/ශ්රි නාර් වි.  හිත ර/ඇඹි/රාහල ප්රා.වි

201 ඩී.ඩී.ස.ශයමිලා මිය ර/ඇඹි/රාහල ප්රා. වි්යාලය  හිත ර/බල/ශ්රි නාර් වි.

202 917723869v එම්.එම්.ඒ.චතුරංගනී මිය ර/බල/සකෝන්ග ේතැන්න ම.ේ.  හිත  ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම.වි

203 A.V.මාලනී පුෂේපලතා මිය ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම. වි්යාලය  හිත ර/බල/සකෝන්ග ේතැන්න ම.ේ.

204 763454045v එම්.එන්.කිත්සරි මයා ර/බල/මාසවල වි.  හිත අ/ඇඹි/වරායාය වි්යාලය

205 ඒ.වී.චන්රා  මරසංහ ර/ඇඹි/වරායාය මහ විදුහල  හිත ර/බල/මාසවල වි.

206 871124930v සේ.වි.එච්.එච්.විසේවධථන මයා ර/බල/ශ්රි වලගම්බා ම.වි.  හිත ර/ඇඹි/ශ්රී ගුණරතන වි්යාලය

207 සේ.පී.එම්.වික්රමසංහ මිය ර/ඇඹි/ශ්රී ගුණරතන වි්යාලය  හිත ර/බල/ශ්රි වලගම්බා ම.වි.

208 685152410V බී.ජී.සප්තමවතී මිය ර/බල/හණුවල ධමථරාජ ම.වි.  හිත ර/බල/්න්ස්නිය වි.

209 ජී.ඒ.ජී.සේ බණ්ඩාර මයා ර/වැල්ලවල මූකලාන ස්.වි ර/බල හනුවල ධමථරාජ ම.වි

210 775633434v ටී.එම්.එම්.සම්නකා මිය ර/බල/උඩගම ම.වි. රහිත ර/බල/පඹසගාල්ල ස්මළ වි.

211 916433166v ජී.වී.පී.ආථ.ආනන්් මිය ර/බල/උඩගම ම.වි  හිත ර/බල/හිටුවල ධමථස ේන වි.

212 955651359v ටී.ඩී  ංජීවනී මිය ර/බල/හිටුවල ධථ මස ේන වි ර/බල උඩගම ම.වි

213 198159101830 ඩබ්.එච්.වී.බණ්ඩාරනායක ර/බල/ බුද්ධජයන්ි ප්රා.වි  හිත ර/බල/ මුත්සතට්ටටුසේගම වි

214 ඒ.ඩී.එම් හංසකා කුලරත්න ර/විසල්සගාඩ විසේනායක වි ර/බල/ බුද්ධජයන්ි ප්රා.වි

215 888261575v එම්.එම්.පී.ටී මුහන්දිරම් ර/බල/ශා ේරාලංකාර වි  හිත ර/බල/සහෝප්තසවල් වි.

216 ඒ.එම්.අජන්තා මැණිසේ අමුවත්ත ර/ිරිවානකැටිය වි ර/බල/හින්දු වි.

217 825450807v ජී.සේ ජයවථ ධන ර/බල/ අල්මිනාරා ප්රා.වි  හිත ර/බල/බණ්ඩාරණායක ම.වි.

218 806440434v පී.එ ේ උඩසවල මිය ර/බල/ බණ්ඩාරණායක ම.වි.  හිත ර/බල/මද්ස්ගම සරි පියරතන වි.

219 197262500480 එච්.පී.එ ේ.එන්.පිරණ මිය ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි  හිත ර/බල/හතරබාසේ වි.

220 875321439v W.H.U.D.කරුණාිලක මිය ර/බල/හතරබාසේ වි.  හිත ර/බල/කරග ේතලාව ප්රා.වි.

221 828560093v ඒ.ජි.ඩී.අයි.කුමාරි මිය ර/බල/වැලිපතයාය ම.වි.  හිත ර/බල/දියවින්න වි.

222 896221582v K.K.I.ප්රිය්ශථනී මිය ර/බල/දියවින්න වි.  හිත ර/බල/වැලිපතයාය ම.වි.

223 913230841v බී.ටී.සේ.ඩී.ජී.්යාවංශ මයා ර/බල/රා ේ ගල වි.  හිත ර/බල/එසගාඩ වසල්සබාඩ වි.

224 901020183v H.B.J.පුෂේපකුමාර මයා ර/බල/එසගාඩ වසල්සබාඩ වි.  හිත ර/බල/රා ේ ගල වි.

225 861041212v එ ේ.එම්.සේ.ඉෂාන් මයා ර/බල/මැ්බැද්් ම.වි. රහිත ර/බල/කල්සතාට ්කුණු ඉවුර වි.

226 ටි.ඩී. ංජීවනි මිය ර/බල/හිටුවල ධමථස ේන වි.  හිත ර/බල/උඩගම ම.වි.

227 G.V.P.R.ආනන්් මිය ර/බල/උඩගම ම.වි. ර/බල/හිටුවල ධමථස ේන වි.

228 925200638v එන්.සේ.එන්.එම්.ප්රිය්ශථනී මිය ර/බල/උඩගම ක.වි.  හිත ර/බල/බණ්ඩාරණායක ම.වි.



229 806440434v P.P.C.ස ේනාරත්න මිය ර/බල/බණ්ඩාරණායක ම.වි.  හිත ර/බල/උඩගම ක.වි.

230 796850728v එ ේ.ඒ.සේ.අසබ්රත්න මිය ර/බල/මැ්බැද්් ම.වි.  හිත ර/බල/කල්සතාට සරෝහණ වි.

231 866181551v M.G.N.D.ගමසේ මිය ර/බල/කල්සතාට සරෝහණ වි.  හිත ර/බල/මැ්බැද්් ම.වි.

232 197867200320 පි.එම්.ස.කුමාරි මිය ර/බල/මුත්සතට්ටටුසේගම වි. ර/බල/ඉහල ගලගම වි.

233 938591610v සේ.සී.කුමුදුනී මිය ර/බල/ගැටඅරළුව වි. රහිත ර/බල/පල්සලසවල ගාමිණි වි.

234 එල්.පි.පි.ලියනසේ මිය ශාන්ත ඇේන ේ බා.වි. ර/බල ශා ේරාලංකාර වි

235 පී.වි.එ ේ.අථ.කුමාරි මිය ර/බල/ශ්රි වලගම්බා ම.වි.  හිත ර/බල වජිරවංශ ම.වි

236 එම්.සේ.එම්.යු.සේ.ේ.ජයසුන්්ර මයා ර/බල/රංවල ම.වි.  හිත ර/බල වලගම්බා ම.වි

237 ඩබ්.ඒ.ඩී.රණසංය මිය ර/බල/වජිරවංශ ම.වි.  හිත ර/බල රංවල ම.වි

238 ඩබ්.එම්.සේ.වීරසංහ මයා ර/බල/රා ේ ගල වි. රහිත ර/බල වි්යාකර ම.වි

239 ජි.සේ.සේ.එ ේ. ම්පත් මයා ර/බල/අල්මිනාරා වි. ර/කනගනායගම් ස්.ම.වි

ජා.හැ.අ

නම

වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

240 835771342v පී.ඩී.සී. ්සන්ෂීකා ර/කරඳන ශ්රී ජිනරතන වි. ර/ඇහැලියසගාඩ ප්රා.වි

241 737350479v ආථ.එ ේ.සී. මල්කාන්ි ර/එල්ලාවල පහළගම වි. ර/කරඳන ශ්රී ජිනරතන වි.

242 837823196v අයි.පී.එම්. නිලූිකා ර/ඇහැලියසගාඩ ප්රා.වි ර/එල්ලාවල පහළගම වි.

243 916433131v පී.එම්.එම් රාජපේෂ ර/උඩුමත්ත මිහිදු වි. ර/උඩුවක සද්ධාර්ථ වි.

244 735491415v ඒ.ඩී.ඒ නාලනී ර/උඩුවක සද්ධාර්ථ වි. ර/උඩුමත්ත මිහිදු වි.

245 765614163v එම්.අයි.ඩී.ඩී ඉද්්මල්සගාඩ ර/මිටිසපාල වි. ර/කිරිසපෝරුව වි.

246 773240515v එ ේ.ඩී.එ ේ කුමාරසංහ ර/සපාසහාරබාව වි. ර/මිටිසපාල වි.

247 786070970v ඊ.පී.ඩී.සී පිරණ ර/සපාසහාරබාව වි. ර/පත්සබ්රිය නාර් වි.

248 871831009v එම්.ජී.එම්.සී ්යාරත්න ර/පත්සබ්රිය ශ්රී නාර් වි. ර/සපාසහාරබාව වි.

249 198456000465 ඩබ්.ජී.ඩී අමරසංහ ර/එරත්න ම.වි ර/පාතගම ම.වි

250 892340480v බී.එම්.ඩී වීරසංහ ර/කිරිඇල්ල ම.ම.වි ර/කහංම සබෞද්ධ වි.

251 197453202379 යූ.ඩබ්.එල් ජයනන්් ර/සුමන මන් වි. ර/කිරිඇල්ල ම.ම.වි

252 825143033v අයි.ජී.පී.සේ ස සනවිරත්න ර/සීවලි ම.වි ර/ ශ්රී සුමන වි.

253 813381044v එම්.පී සු්ත් කුමාර ර/කහන්ගම සබෞද්ධ වි ර/කිරිඇල්ල ම.වි

 පා ල් ld¾h  හායක - රත්නපුර



254 775593598v ඩී.සේ.ජී.එ ේ අසබ්නායක ර/මිහිදු වි. ර/මීහිටිය වි.

255 871590699v එච්.ඩී.ජී සකෝකිල සප්තම්ා ර/සබෝපැත්ත වි. අනුයුේිය අවලංගුකිරීම

256 198252802548 ජී.ජී.එ ේ  මන්ි සුභසංහ ර/ධමථාසලෝක වි. ර/රත්නපුර ස්.වි

257 ඒ.ජී.සී.සේ සපසථරා ර/විසල්සගාඩ විසේනායක වි ර/ධමථාසලෝක වි.

258 776750158v පි.ඒ.සේ පිය්ෂථනී ර/පු ේ ැල්ල වි. ර/පත්සබ්රිය නාර් වි

259 837520720v සේ.සේ.ටී.එ ේ ගල්සහේන ර/නුග්න්ඩ වි. ර/කරඳන ක.වි

260 805361506v සේ.ඩී.එන්.එන් ්ායාසරි ර/කරඳන ක.වි ර/නුග්න්ඩ වි.

261 907382273v ඩී.එම.ඒ.එ ේ ප්රියනාත් ර/නව නගර කුමර වි. ර/කහන්ගම සබෞද්ධ වි.

262 සේ.ජී චතුරංග ර/කහන්ගම සබෞද්ධ වි ර/නව නගර කුමර වි.

263 756020498v ජී.එන්.එ ේ ගුරුසංහ ර/හි්ැල්ලන ආනන්් වි. ර/හිේග ේවත්ත ක.වි

264 836401581v සේ.ජී.එම්.ජී සහේමකුමාරි ර/හිේග ේවත්ත ක.වි ර/ස්ඩම්සප්ත ශ්රී රාහල වි.

265 802766033v එ ේ.ඒ.එ ේ ස නරත් ර/උඩුමත්ත මිහිදු වි. ර/ඇහැලියසගාඩ ප්රා.වි

266 872381155v එල්.සේ.එ ේ සුරංග සේමිලක ර/කළුඅඳුර වි ර/දිේරුමිපිටිය  මන් වි.

267 747713057v එම්.එම්.ජි.සී කුමාරි ර/දිේරුමිපිටිය  මන් වි. ර/කලුඅඳුර වි

268 793304030v සේ.ඒ.ආථ.ඒ ජයසංහ ර/සකා ේපැලවින්න වි ර/හි්ැල්ලන වි.

269 916481187v සේ.සේ.ටී.එ ේ රත්නසරි ර/පාතගම වි ර/පු ේ ැල්ල ම.වි

270 741740486v සේ.ජී.එච් නිලන්ත ගමසේ ර/පාතකඩ සබෞද්ධ වි ර/ගැටන්ගම රාජකීය වි.

271 198450401687 එම්.ඒ.වයි.එන් කුසල්න්ර ර/ධථ මාසලෝක වි ර/බල/සමාරහැල ක.වි

272 907701991v ඩී.ඩබ්.ඒ.එම් ් නායක ර/පත්සබ්රිය නාර් ම.වි ර/බුලුගහතැන්න වි

273 915871033v එම්.එම්.එ ේ මැණිසේ ර/සලල්ලුපිටිය ශ්රී රාහල වි ර/වි්යාදීප වි.

274 776543403v ඩබ්.ඒ  මන්ි වීරසකෝන් ර/තලාවිටිය සරි මන් වි. ර/එල්ලාවල ම.වි

275 807564510v බී.ආථ.එල් බණ්ඩාර ර/එල්ලාවල ම.වි ර/තලාවිටිය සරි මන් වි.

276 197359902635 ඩබ්.එ ේ.එච් රුද්රිගු ර/දිප්තපිටිගල වි. ර/මහින්් වි

277 727622667v ඩී.එම්.ආථ ව න්තා දිල්රුේි ර/පනාවැන්න ධමථමාරාම වි ර/දිප්තපිටිගල වි.

278 695990944v ඩී.ජී.ආථ ස සනවිරත්න  ර/සතප්තපනාව කුමර වි. ර/විජයකුමාරතුංග වි.

279 708571210v ඩබ්.එම්.මල්ලිකා ර/සූ්ාගල ශ්රී රාහල වි. ර/වලඳුර ධථ මපාල වි.

280 786430739v එ ේ.ආථ.සී ස ෝමසරි ර/වලඳුර ධථ මපාල වි. ර/සූ්ාගල ශ්රී රාහල වි.

281 917820481v සේ.එච්.පී.සී විමලරත්න ර/සගෝනකුඔුර වි. ර/ක්රිෂණ ම.වි

282 197185003426 වි.සේ.එල්.ටී.එ ේ විතානකන්් ර/පාතගම වි ර/එල්ලාවල ක. වි



283 787943420v බී.අයි.යූ සපසථරා ර/ඇහැලියසගාඩ ධථ මපාල වි ර/ධථ මාසලෝක ම.වි

284 198454600337 ඩබ්.එන්.එම්.සී විසේමාන්න ර/එරත්න ම.වි ර/සූ්ාගල වි

285 සේ.ඩබ්.සුමනරත්න මයා පළාත් අධ.ස් ර/ රාජකීය .වී

286 එම්.ඒ.එන් ලේමාල් මයා පළාත් අධ.ස් ර/ශ්රී සුමන වි

287 ජී.ආථ. සේම ව න්ත මයා පළාත් අධ.ස් ර/ සීවලී මා.වි

288 ටී.ඩබ්.එම් කුමාරි ර/ ශ්රීපා් ම.ම.වි ර/පුංිගම සදුහත් වි.

289 පී.ආථ.එ ේ මංගලිකා ර/හකමුව තේිලා ආ.වි ර/රත්නපුර ස්.ම.වි

290 858344417v පී.ඊ.ඩබ්. කාන්චනා ර/රත්නපුර ස්.ම.වි ර/ශ්රිපා් ම.ම.වි

291 සේ.ආථ.එ ේ නිල්මිණී ර/විලිමලුව වි ර/පනාවැන්න ධමථාරාම වි.

292 සේ.සී. ඳමාලි සකාඩිප්තපිලි ර/ඇහැලියසගාඩ ධමථපාල වි ර/ගැටහැත්ත අනුර ම.වි

293 ඒ.ජී.සේ.සී ස සනවිරත්න ර/ඒල්ලාවල ක.වි ර/අමුසහේනකන්් ශ්රී විමල ාර වි.

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා 

 ේර්ානය

294 746861451V B.H.R.පත්මකාන්ි මිය ර/ඇඹි/සකාටසකතන වි්යාලය ර/ඇඹි/ස්මුවාත වි්යාලය

295 690354195V W.M.S.C.වීරසකෝන් මයා ර/ඇඹි/ස්මුවාත ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/ශාන්ත අන්සතෝනි වි්යාලය

296 826582030V A.ශිරානි ගුණරත්න මිය ර/ඇඹි/ශාන්ත අන්සතෝනි වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාටසකතන වි්යාලය

297 917913447V M.P.I.මධුෂානි ස ෝමරත්න මිය ර/ඇඹි/ශාන්ත සජෝන් ස්. වි්යාලය ර/ඇඹි/ස්මුවාවත වි්යාලය

298 728211261V K.P.මල්ලිකා ් සල්වා මිය ර/ඇඹි/ස්මුවාත ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/ශාන්ත සජෝන් ස්. වි්යාලය

299 716940578V R.P.S.ජයලත් අමරසංහ මිය ර/ඇඹි/සේරහැර ධමථ විජය ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/නියංගම. වි්යාලය

300 817350293V L.A.දිල්රුේි මිය ර/ඇඹි/නියංගම වි්යාලය ර/ඇඹි/සේරහැර ධමථ විජය ම. වි්යාලය

301 736800390V N.M.ධම්මිකා නිශාන්ි මිය ර/ඇඹි/බිබිසල්ගම වි්යාලය ර/ඇඹි/කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය

302 805220732V H.M.J.ප්රියංගිකා ගුණරත්න මිය ර/ඇඹි/කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/බිබිසල්ගම වි්යාලය

303 841701550V P.G.දිසන්ෂේ ඉන්දික මයා ර/ඇඹි/ජදුර ම.වි්යාලය ර/ඇඹි/ඕමල්සප්ත වි්යාලය

304 820592808V K.S.මනම්සප්තරි මයා ර/ඇඹි/ඕමල්සප්ත වි්යාලය ර/ඇඹි/ජදුර ම.වි්යාලය

305 768610878V M.M.S. මන්කුමාරි මිය ර/ඇඹි/ිසඹාල්කැටිය ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/හල්මිල්ලආර වි්යාලය

306 817582460V P.I.S.අමරනායක මිය ර/ඇඹි/හල්මිල්ලආර වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය

307 886010974V D.B.U.ප්රිිකා ්යාරත්න මිය ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය ර/ඇඹි/සබෝධිමළුව වි්යාලය

පා ල් ld¾h  හායක  - ඇඹිලිපිටිය



308 825880892V T.පියුමි වත් ලා ප්රිය්ශථනි  මිය ෆර/ඇඹි/ සබෝධිමළුව වි්යාලය ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය ම. වි්යාලය

309 857050827V P.P.ගුණස ේකර මිය ර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය මහා වි්යාලය ර/ඇඹි/ජදුර ම.වි්යාලය

310 806621129V K.H.L.චන්ද්රිකා මිය ර/ඇඹි/ජදුර ම.වි්යාලය ර/ඇඹි/වීරභා ආ්ශථ වි්යාලය

311 886390629V D.D. නදීකා දිල්රුේි මිය ර/ඇඹි/වීරභා ආ්ශථ වි්යාලය ර/ඇඹි/ිසබාල්කැටිය. වි්යාලය

312 800680294V G.V. රත් ගුණිලක මයා ර/ඇඹි/පනහඩුව වි්යාලය ර/ඇඹි/ උඩවලව ප්රා. වි්යාලය

313 812614096V D.H.J.P.ලලිත් ධම්මික ප්රභාත් මයා ර/ඇඹි/උඩවලව ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/ මිරි ේවැල්සපාත වි්යාලය

314 827791502V K.G.දීපිකා ගමසේ මිය මිරි ේවැල්සපාත වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය

315 702660041V H.A.D.A.සු ල්ටන් සහට්ටටිආරච්ි මයා ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය ර/ඇඹි/ කුලරත්න ම. වි්යාලය

316 986374354V N.D.M.චතුරිකා කුමාරි මිය ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/උඩවලව ම වි්යාලය

317 925822809V R.K.W.ලේමාලි නානායේකාර මිය ර/ඇඹි/යහසලසවල  වි්යාලය ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි්යාලය

318 687990064V E.K.A.B.ශයාමලී ස ෝමරත්න මිය ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/අල්පිටිය සද්ධාර්ථ ම.වි.  වි්යාලය

319 791233585V W.M.අජන්ත මයා සකාට්ටඨා  කායථාලය ර/ඇඹි/යහසලසවල  වි්යාලය

320 945980206V P.D.D.චතුරානි මිය ර/ඇඹි/උඩවලව ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය

321 913270991V W.V.A.ජනිත් වික්රමසංහ මියා ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි්යාලය ර/ඇඹි/බිබිසල්ගම වි්යාලය

322 847692995V  A.ලලනි දිල්රුේි මිය ර/ඇඹි/සබෝධිමළුව වි්යාලය ර/ඇඹි/උඩවලව ම. වි්යාලය

323 765520410V අසනෝමා පුෂේපලතා මිය ර/ඇඹි/බිබිසල්ගම වි්යාලය ර/ඇඹි/සබෝධිමළුව වි්යාලය

324 806823430V H.P. මන්ි ලේමාලි මිය ර/ඇඹි/සමාරකැටිය ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/චන්රකාවැව ජයන්ි ම. වි්යාලය

325 766030157V G.A.අනුෂා ප්රියානි මිය ර/ඇඹි/චන්රකාවැව ජයන්ි ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/හල්මිල්ලකැටිය විදුහල

326 757053152V O.G.ශ්රියානි මිය ර/ඇඹි/හල්මිල්ලකැටිය විදුහල ර/ඇඹි/සමාරකැටිය ම. වි්යාලය

327 696103615V A.A.ිරා ජයවධථන මිය ර/ඇඹි/කාවන්ි ේ පුර වි්යාලය ර/ඇඹි/සමා්රවාන වි්යාලය

328 745440770V N.K.්මයන්ි ධම්මිකා මිය ර/ඇඹි/සමා්රවාන වි්යාලය ර/ඇඹි/කාවන්ි ේ පුර වි්යාලය

329 713560698V යාපා නවරත්න මයා ර/ඇඹි/කෑල්ල ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය

330 761782797V R.P.P.කැළුම් කුමාර මයා ර/ඇඹි/විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය ර/ඇඹි/කෑල්ල ම. වි්යාලය

331 751022492V R.ඒකනායක මයා ර/ඇඹි/තුංකම වි්යාලය ර/ඇඹි/සරි ඝසබෝ වි්යාලය

332 915661971V P.G.ශිනි මධුෂා මිය ර/ඇඹි/සරි ඝසබෝ වි්යාලය ර/ඇඹි/කරවිලයාය විදුහල

333 726452725V W.G.R. ේවණථලතා වීරසංහ මිය ර/ඇඹි/කරවිලයාය විදුහල ර/ඇඹි/ප්ලංගල වි්යාලය

334 650014057V T.ස  ේනානයක මයා ර/ඇඹි/ප්ලංගල විදුහල ර/ඇඹි/හල්මිල්ලකැටිය විදුහල

335 632302819V W.සුගත්ා  මයා ර/ඇඹි/හල්මිල්ලකැටිය විදුහල ර/ඇඹි/තුංකම ම. වි්යාලය

336 750873332V A.M.පවු ාන් මයා ර/ඇඹි/අ ේලාම් මු ේලිම් වි්යාලය ර/ඇඹි/ශාන්ත සජෝන් ස්. වි්යාලය

337 782461060V K.පුෂේපරාජා මයා ර/ඇඹි/ශාන්ත සජෝන් ස්. වි්යාලය ර/ඇඹි/අ ේලාම් මු ේලිම් වි්යාලය

338 895471631V P.M.S.කාංචනා ස ේනාරත්න මිය ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම. වි්යාලය ර/බල/්ාමහන ම.වි.

339 825842187V A.V.මාලනී පුෂේපලතා මිය ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම. වි්යාලය ර/බල/සකෝන්ග ේතැන්න ම.වි.

340 M..M.A.චතුරංගනී මිය ර/බල/සකෝන්ග ේතැන්න ම.වි. ර/ඇඹි/පල්සලබැද්් ම. වි්යාලය



341 H.K.සනලුකා ්මයන්ි මිය ර/ඇඹි/සකා ේවැටිය වි්යාලය ර/බල/හපුගහකුඹුර වි.

342 සේ.එම්.ටී.ආරියසංහ මිය ර/බල/හපුගහකුඹුර වි. ර/ඇඹි/සකා ේවැටිය වි්යාලය

343 935371040V K.P.මධුෂානි වික්රමසංහ මිය ර/ඇඹි/ශ්රී ගුණරතන වි්යාලය ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි.

344 සේ.වී.එච්.එච්.විසේවධථන මයා ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි. ර/ඇඹි/ශ්රී ගුණරතන වි්යාලය

345 896261576V K.K. චලනි ඉෂාරා කුමාරී මිය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි.

346 සේ.එච්.ඒ.එන්.සේ.කුමාරසංහ මයා ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි. ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය

347 866090653V U.B.A.K. ඳමාලි මිය ර/ඇඹි/වැල්සකනියාය ශ්රී ධම්මස ේන වි්යාලය ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි.

348 එම්.ඩී.එන්.ජිසන්න්ර මිය ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි. ර/ඇඹි/වැල්සකනියාය ශ්රී ධම්මස ේන වි.

349 936710131V D.D.චමිලා ශයාමලී මිය ර/ඇඹි/රාහල ප්රා. වි්යාලය ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි.

350 ඩී.ඩබ්.සේමිලක ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි. ර/ඇඹි/රාහල ප්රා. වි්යාලය

351 738612418V ඒ.වී.චන්රා  මරසංහ මිය ර/ඇඹි/වරායාය මහ විදුහල ර/බල/මාසවල වි.

352 එම්.එන්.කිත්සරි මයා ර/බල/මාසවල වි. ර/ඇඹි/වරායාය මහ විදුහල

353 837942632V D.V.D.P.සේම්ා  මිය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය රත්නපුර කළාපයට

354 එම්.සේ.එම්.මැණිසේ මිය රත්නපුර කළාපය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය

355 806902560V H.K.ිලකා රංජනී මිය ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි්යාලය රත්නපුර සලල්ලුපිටිය වි්යාලය

356 K.V.H.H.විසේවධථන රත්නපුර සලල්ලුපිටිය වි්යාලය ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි්යාලය

357 K.T.ශානිකා මැණිසේ මිය ර/ඇඹි/අල්පිටිය ශ්රී සද්ධාර්ථ ම.වි්යාලය කහවත්ත ප්රාර්මික වි්යාලය

358 කුෂාණි නිරංජලා මිය නිවිිගල කලාපය                කහවත්ත ප්රාර්මික වි්යාලයර/ඇඹි/ඇඹිලිපිටිය කණිශේඨ ද්විියික වි්යාලය

359 K.A.ආරියසරි මයා ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය නිවිිගල කලාපය         කලල් ඇල්ල වි්යාලය

360 ප්රියන්ි ස සනවිරත්න මිය නිවිිගල කලාපය         කලල් ඇල්ල වි්යාලය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි්යාලය

361 J.K.C ෙෳශලයා තිළිණි මිය ර/ඇඹි/දිඹුල්වල වි්යාලය ස්හිඕවිට කලාපයට අනු. රහිතව මාරු කරන ලදී

ජා.හැ.අ

නම

වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

367 868180358V ජී.ඩී.ඩී.එ ේ ලේෂේමි කෑ/ස්හි/ අභයරාජ ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ මලල්සපාල ම.වි

368 එ ේ.පී.ඒ.එ ේ.ටී පිරණ කෑ/ස්හි මලල්සපාල ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ අභයරාජ ම.වි

369 747280096V ඒ.එන්.පී.ඩී.ටී නන්්ස ේන කෑ/ස්හි/ සපාත්ස්නිකන්් ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/හිඟුරන ක.වි

370 827021458V පී.ජී.ආථ.එන් ප්රියංගනී කෑ/ස්හි/හිඟුරන ක.වි  හිත කෑ/ස්හි/ සපාත්ස්නිකන්් ම.වි

371 867152741V එච්.ඒ.සේ.සේ ස ෝමරත්න කෑ/ස්හි/සරිවථ ධන ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ ගරාසගාඩ මු.ම.වි

පා ල් ld¾h  හායක - ස්හිඔවිට



372 726341656V එම්.ආථ.අයි ගුණවථ ධන කෑ/ස්හි/ ගරාසගාඩ මු.ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/සරිවථ ධන ම.වි 

373 921211252V එම.සේ.එම් ්ානීථ කෑ/ස්හි/ අල් අකීම් මු.වි  හිත කෑ/ස්හි/සුලලයි මානියා මු.වි

374 653443090V එම.එ ේ.එම්  ජේපථ කෑ/ස්හි/සුලලයි මානියා මු.වි  හිත කෑ/ස්හි/ අල් අකීම් මු.වි

375 921211252V එන්.එ ේ.සේ සචල්වන් කෑ/ස්හි/ ශ්රීවානි ස්.වි  හිත කෑ/ස්හි/ ඉද්්මල්ලසලන ම.වි

376 876021480V ඒ.සේ.ඩී.සේ වීරසංහ කෑ/ස්හි/ ඉද්්මල්ලසලන ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ ශ්රීවානි ස්.වි

377 915061672V ටී.ජී.ජී.ඩී සගාඩමුන්න කෑ/ස්හි/ හකහින්න ම.වි රහිත කෑ/ස්හි/ තල්ූව සබෞ.වි

378 827511005V ඩී.පී.එල්.එ ේ ජයස ේන කෑ/ස්හි/ තල්ූව සබෞ.වි  හිත කෑ/ස්හි/ කඹුලු මුල්ල ළමාමිතුරු වි

379 918033734V ආථ.ඩී.එම් නුවන්ි ප්ර ාදිනී කෑ/ස්හි/ කඹුලු මුල්ල ළමාමිතුරු වි  හිත කෑ/මාව සකාටවැල්ල ම.වි

380 756911376V බී.ඒ.එ ේ.ඩී බුලත්ගම  කෑ/ස්හි/ අටුලුගම ප්රා.වි  හිත කෑ/මුදුගමුව ක වි

381 885232680V එච්.ආථ.ජී සහට්ටටිආරච්ි කෑ/මුදුගමුව ක වි  හිත කෑ/ස්හි/ අටුලුගම ප්රා.වි

382 826590548V එ ේ.එල්.ඩබ්.එච් ස ේනාරත්න කෑ/ස්හි/ සපතංසගාඩ ක.වි  හිත කෑ/ස්හි ඉඹුලාන ර්ශ්ර ස ේන ම.වි

383 එන්.එම්.එන් නි ේ ංක කෑ/ස්හි ඉඹුලාන ර්ශ්ර ස ේන ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ සපතංසගාඩ ක.වි

384 775953578V ඩබ්.පී  ේවථ ණලතා කෑ/ස්හි/ ගලපිට මඩ වලගම්බා ම.වි පසුව ලබාදීසම් ප්නම මතකෑගල්ල කලාපය

385 716630773V ඩබ්.ඩී රණසංහ කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ම.වි කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි

386 738132173V සේ.ඒ.ඒ වීරස ේකර කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ම.වි

387 887233110V ආථ.ඩී.එ ේ රියන්ස කෑ/ස්හි/ වහරක ම.වි කෑ/ස්හි/ වහරක ප්රා.වි

388 806331619V ඩී.එම්.එ ේ ් නායක කෑ/ස්හි/ වහරක ප්රා.වි කෑ/ස්හි/ වහරක ම.වි

389 881990822V ජී.අයි.බී ලේමාල් කෑ/ස්හි/ සගෝනගල ම.වි කෑ/ස්හි/ බටුවිට ම.වි

390 807673955V ඩබ්.එන්.එ ේ ශිසරෝමාලා කෑ/ස්හි/ බටුවිට ම.වි කෑ/ස්හි/ සගෝනගල ම.වි

391 90652233V සේ.ටි.එම් ්යාපාල කෑ/ස්හි ඉඹුලාන ර්ශ්ර ස ේන ම.වි කෑ/ස්හි/ නිවුන්හැල්ල ක.වි

392 දිල්කා  මරසංහ කෑ/ස්හි/ නිවුන්හැල්ල ක.වි කෑ/ස්හි ඉඹුලාන ර්ශ්ර ස ේන ම.වි

393 815133447V ඩබ්.එම්.අයි.සේ වික්රමසංහ කෑ/ස්හි/ වැන්්ල රාජසංහ වි රහිත කෑ/ස්හි/ ශ්රී වික්රම ක.වි

394 847344482V පී.එේ.ජී.අයි.පී අලුත්වත්ත කෑ/ස්හි/ රත්නාවලී ම.වි කෑගල්ල කලාපය

395 916763549V ආථ.ජී.එ ේ.ඩීීී බැද්ස්සවළ කෑ/ස්හි/ රුවන්වැල්ල රාජකීය වි  හිත කෑ/ස්හි/ පන්නල ම.වි

396 717390423V ආථ.පී.එ ේ රාජපේෂ කෑ/ස්හි/ පන්නල ම.වි  හිත  කෑ/ස්හි/ රුවන්වැල්ල රාජකීය වි

397 710072566V එන්.එම්.සේ.සේ මිරිහාසගාඩ කෑ/ස්හි/ කැළණි ස්.වි  හිත කෑ/ස්හි/ අල්අකීල් මු.වි

398 686031683V එම්.ආථ.අයි. අයිනා කෑ/ස්හි/ අල්අකීල් මු.වි  හිත කෑ/ස්හි/ කැළණි ස්.වි

399 788371780V පී.ජී.අයි  ේවථ ණ ලතා  කෑ/ස්හි/ රුවන්වැල්ල රාජකීය වි  හිත  කෑ/ස්හි/ වහකුල ක.වි

400 857083245V වී.එ ේ.ටී විසේසූරිය කෑ/ස්හි/ බ ේනාගල ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ නේකාවිට ප්රා.වි



401 776630900V පී.සේ පද්මකාන්ි කෑ/ස්හි/ නේකාවිට ප්රා.වි  හිත කෑ/ස්හි/ බ ේනාගල ම.වි

402 786331218V සේ.එම්.එන් මංගලිකා කුමරි කෑ/ස්හි/ ්ැරණයගල මුහන්දිරමි ක. වි  හිත කෑ/ස්හි/ කහනවිට ම.වි

403 686263452V ඒ.ආථ.ඒ ගුණරත්න කෑ/ස්හි/ අංසහට්ටටිගම ම.වි රහිත කෑ/ස්හි/ ්ැරණයගල මුහන්දිරමි ක. වි

404 700502422V එන්.පී.ජයසරි කෑ/ස්හි/ ශ්රී සීලානන්් වි රහිත කෑ/ස්හි/ හාතාසගාඩ සරිවථ ධන ප්රා.වි

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත

 ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා 

 ේර්ානය

405 836733525V ඩී.එම්.ආථ.වටලියද්් ර/කහවත්ත ප්රා.වි  හිත ර/්ෑල රාජකීය ම.වි

406 756882848V සේ.ඒ.තුෂානි නිරංජලා මිය ර/නිවි/්ෑල රාජකීය වි  හිත ර/ඇඹ් කණිෂේඨ ද්වීික පා ල

407 197485803343 එන්.සේමිකා  මිය ර/නිවි/සුමන ම.ම.වි රහිත ර/නිවි/්ෑල රාජකීය වි

408 සේ.ටී.ශානිකා මැණිසේ ර/ඇඹ් කණිෂේඨ ද්වීික පා ල  හිත ර/කහවත්ත ම.වි 

409 එම්.ඒ පී කුමාරි ර/බල හණුවල ධමථරාජ වි.  හිත ර/කහවත්ත ප්රා.වි 

410 737951715V ඩී.ඒ.ඩී.එම්.ආථ.ස්ල්සගාඩඅරාච්ි  මිය ර/නිවි/සුමන ම.ම.වි  හිත ර/නිවි/සකාළඹගම මහානාම වි. 

411 838112137V ඒ.ටී.එල්.සජෝෂප්ත ර/නිවි/සකාළඹගම මහානාම වි.  හිත ර/නිවි/සුමන ම.ම.වි

412 915060374V එම්.ටී.එ ේ.මුණසංහ  මිය ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි  හිත ර/බල/ හණුවල ධථ මරාජ

413 එච්.ආථ.එන්.සහට්ටටිසේ ර/බල/ඇල්සලපාළ වි. රහිත ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි.

414 855112647V ආථ.ඒ.ටී.සේ. රණවීර  මිය ර/නිවි/ගබ්සබල ම.වි.  හිත ර/නිවි/කහවත්ත ප්රා. වි

415 776621706V සේ.එ ේ.ප්රියංගනී මිය ර/නිවි/පලාසවල ස්.වි  හිත ර/නිවි/ගබ්සබල වි.

416 798213199V ටී.පී.ආථ.එන්.පිරණ මිය ර/නිවි/ඇලපාත ම.වි.  හිත ර/නිවි/පලාසවල ස්.වි.

417 965120343V සේ.ආථ.එ ේ.එම්. විසේසරි මිය ර/නිවි/එරබද්් වි.  හිත ර/නිවි/ඇලපාත වි.

418 815144260V එ ේ.සී.සහට්ටටිආරච්ි මිය ර/නිවි/යේස්හිවත්ත වි.  හිත ර/නිවි/ඒරබද්් .වි

419 835691500V ඩබ්.සේ.ටී.කුමාරි මිය ර/නිවි/ඇලපාත ම.වි. රහිත ර/නිවි/යේස්හිවත්ත වි.

420 925840653V එච්.යූ.එ ේ. ජයි ේ   මිය ර/නිවි කළල්ඇල්ල වි  හිත හත්ඇල්ල වි.

421 එච්.ඒ.එම්.එ ේ.බී. මැණිසේ හත්ඇල්ල වි.  හිත ර/නිවි කළල්ඇල්ල වි

422 896183435V සේ.එන්.ඩී.එ ේ.ධමථරත්න මිය ර/කහවත්ත  මු ේලිම් වි්යාලය  හිත ශ්රි බුද්ධජයන්ි වි.

423 එ ේ.පී.ඩී. ම්මානි ශ්රි බුද්ධජයන්ි වි.  හිත ර/කහවත්ත  මු ේලිම් වි්යාලය 

424 768002622V යූ.සේ.එනුිකා කිිමිණි ර/නිවි/යායින්න වි්යාලය  හිත ර/බල වි්යාකර වි.

425 එම්.පී. සුගන්ධි ර/බල වි්යාකර වි.  හිත ර/නිවි/යායින්න වි්යාලය 

426 867763090V ආථ.එම්.එච්.එරන්දි බණ්ඩාර ර/නිවි/හංගමුව රත්සනෝ්ය වි්යාලය  හිත ර/ දිවුරුම්පිටිය ම.වි

පා ල් ld¾h  හායක - නිවිිගල



427 ඩී.ඩී.එ ේ.එන්.කුමාරි ර/ බටුසහේන ම.වි  හිත ර/නිවි/හංගමුව රත්සනෝ්ය වි්යාලය 

428 826713532V එෆේ.සේ.එ ේ.රුසමයිජා මිය ර/නිවි/්ෑල ස්.වි.  හිත ර/නිවි/ සගාඩකුඹුර මියනවිට වි.

429 පී.ඩබ්.ඒ.සී. වන්නිආරච්ි ර/නිවි/ස්ල්වල ම.ම.වි  හිත ර/සලෝකස්ණිය වි.

430 863280508V ජී.ඩබ්.එච්.සී.  මරසංහ මයා ර/නිවි/හංගමුව රත්සනෝ්ය වි.  හිත ර/නිවි/ස්ල්වල ම. වි.

431 805560703V K.A.M.S.ආරියක ේන මයා ර/නිවි/හල්ස්ාල වි.  හිත ර/නිවි/්ෑල ස්. වි.

432 875820672V යූ.ඒ.යූ. විමලරත්න මිය ර/නිවි/ඇලපාත ම. වි.  හිත ර/නිවි/හංගමුව රත්සනෝ්ය වි.

433 796192135V ජී.ආථ.නිලන්ි මිය ර/නිවි/සලෝකස්ණිය වි.  හිත ර/නිවි/හල්ස්ාල  වි. 

434 ආථ.ඒ තුෂාරා නිල්මිණී ර/නිවි/ සගාඩකුඹුර මියනවිට වි.  හිත ර/නිවි හවුසප්ත නාවලකන්් වි

435 671251423V සේ.ඉන්රපාල මයා ර/නිවි/අයගම ශ්රී රාහල වි ර/නිවි සංහලසගාඩ වි.

436 740422600V M.A.P.J.කුමාර මයා ර/නිවි/සංහලසගාඩ වි. ර/නිවි/අයගම රාහල වි.

437 845550840V යූ.ඩී.එන්.එන්.කරුණාරත්න මිය ර/නිවි/රිදීඇල්ල වි. ර/නිවි/කරවිට ප්රා.වි.

438 927042657V එ ේ.එම්.එන්.සුභාිණී මිය ර/නිවි/කරවිට ප්රාර්මික වි. ර/නිවි/රිදීඇල්ල වි.

439 878151348V ඩී.ඩී.ඒ. ලේමාලි මිය ර/නිවි/නිරිඇල්ල ස්.වි. ර/නිවි/පලාසවල ශ්රි රත්නාකර 

440 816833949V එ ේ.එච්.ආථ.එන්. ගුණවථOk මයා ර/නිවි/පලාසවල ශ්රී රත්නාකර වි. ර/නිවි/නිරිඇල්ල ස්.වි.

441 917801169V ඒ.එෆේ.ටී.දිල්හානි මිය ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. ර/නිවි/හවුසප නාවලකන්් වි.

442 797020290V ජී.පී.ඩී.පී.පිරණ මිය ර/නිවි/හවුසප නාවලකන්් වි. ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි 

443 908562968V ඒ.එ ේ.අතුසකෝරල මිය ර/නිවි/කහවත්ත ම.ම.වි. රහිත ර/නිවි/ඇන්්ාන වි.

444 සේ.ඒ.ජී ඥාණරත්න ර/නිවි/ඇන්්ාන වි.  හිත ර/ඇලපාත ප්රා.වි

445 198330000000 එන්.ආරියස ේන මයා ර/නිවි/මීපාගම ජයන්ි වි.  හිත ර/නිවි/කලවාන රාජකීය වි.

446 828071475V පී.ඒ.එල්.ආථ.සේ.මැණිසේ මිය ර/නිවි/වැද්්ාගල ්කුණ ම.වි.  හිත ර/නිවි/මීපාගම ජයන්ි වි.

447 767452500V ඩබ්.එන්.ඩී.කුමාරි මිය ර/නිවි/මීපාගම ජයන්ි  වි. රහිත ර/නිවි/වැද්්ාගල ්කුණ වි.

448 ඩී.සේ.ජනක ප්රභාත් ධනවධථන මයා ර/නිවි/්ෑල රාජකීය වි. රහිත ර/මාරපන වි

449 එච්.වී.පී ස ේනාරත්න ර/මාරපන වි ර/ඇලපාත ම .වි

450 සේ.එම්.අයි.එම් රණසංහ ර/ හවුසප්ත ස්.වි  හිත ර/බල ඇල්සල්සපාල වි

451 ආථ.එම්.සී.එ ේ රාජපේෂ ර/බල ඇල්සල්සපාල වි  හිත ර/ හවුසප්ත ස්.වි 

452 එච්.පී.පී.අයි නන්්සරි ර/්ෑල රාජකීය වි  හිත ර/ ගගබඩ සීවලි වි

453 දීපිකා සුමනපාල ර/ ගගබඩ සීවලි වි  හිත ර/්ෑල රාජකීය වි 


