
අනු 

අංක ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික

/ හි

ත,රහි

ත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

1 199303404036 සේ.මලිත්  ඳරුවන් කලුආරච්චි මයා කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි. කෑ/අඹන්ිටිය ස්මළ ප්රා.වි.

2 198105803355 එච්.ප්රදීප් සුරේන්ද්ර රුවන්ද් කුමාර කෑ/අඹන්ිටිය ස්.ප්රා.වි. කෑ/හකහින්න ප්රා.වි.

3 821000254v එම්.පී.සේ කුමාර ස නවිරත්න මයා කෑ/හකහින්න ප්රා.වි. කෑ/කඩිගමුව (බඔරගමුව)ක.වි.

4 853103764v එම්.නිශාන්ත ආරියරත්න මයා කෑ/කඩිගමුව බඹරගම ක.වි. කෑ/ගලි/ගලිගමුව ම.ම.වි.

5 197005900674 යු. මන් විරසංහ මයා කෑ/සමාර්න ම.වි. කෑ/ගලි/කනංගමුව රාජසංහ ම.වි.

6 792091580V පී.ජගත් රාජරත්න මයා කෑ/ධමථපාල ක.වි. කෑ/උඩම්බා සයඹලාිටිය ප්රා.වි.

7 198730101360 එන්.ි.සේ.මදුරංග නුවරපේෂ මයා කෑ/කැගල්ල  හිරා වි. කෑ/පරගම්මන ධමථපාල ක.වි.

8 790184238V පී.බී.ඒ.ගාමිණී පුංචි බණ්ඩාර කෑ/ඇකිරියගල ක.වි. කෑ/බණ්ඩාරනායක ක.වි.

9 198400202099 ආථ.ඩබ්.ඒ.රුවන් නිසරෝෂ රුවන්ස්නිය කෑ/ගලි/කනන්ගමුව ම.වි. කෑ/කෑගලු  හිරා ම.වි.

10 890444032v ඒ.ආථ.සී. පී කුමාර අත්තනසගාඩ මයා කෑ/උඩම්බා සයඹලාිටිය ප්රා.වි. කෑ/ඇකිරියගල ක.වි.

11 890192963V සේ.ඩිලාන් ක්රිෂාන්ත ජයසංහ මයා කෑ/බණ්ඩාරණායක ක.වි. කෑ/දීසවල ම.වි.

12 781710768v අයි.එ ේ.සේ.ජයරත්න මයා කෑ/දීසවල ම.වි. කෑ/බණ්ඩාරනායත ම.වි.

13 780401257v එ ේ.ඩී.ිලේ අනුර ශාන්ත මයා කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි. කෑ/කුරඳුහින්න ප්රා.වි.

14 911493063V එන්.කල්ප තරංග ස නවිරත්න මයා කෑ/පුවේස්නිය ක.වි. කෑ/රාජකීය ම.වි.

15 773560340v සේ.සු න්ත සේමසරි මයා කෑ/රාජකීය ම.වි. කෑ/පුවේස්ණිය ක.වි.

16 822851612V පී.ඒ.එ ේ.එ ේ සපරමුණ ආරච්චි මයා කෑ/පානකාව ම.වි. කෑ/සබරගල ක.වි.

17 910702289v එල්.පී.ඩී.රත්නකුමාර මයා කෑ/බමුණුගම මලියසේව ක.වි. කෑ/ගලි/පානකාව ම.වි.

18 941830641v ආථ.ඩී.එම්.රාජපේෂ මයා කෑ/වලගම සරෝමානු ක.ප්රා.වි. කෑ/ගලි/බමුණුගම මලියසේව ක.වි.

19 871830908v ඕ.ි.එම්. ංගීත් කරුණාරත්න මයා කෑ/වලගම ම.වි. කෑ/ගලි/වලගම සරෝමාණු ක.ප්රා.වි. 

20 840783766v සේ.ඒ.ඩී.එ ේ.සේ.ජයිලක මයා කෑ/ගලිගමුව ම.ම.වි. කෑ/වලගම ම.වි.

21 900491832v ඩබ්.එම්.ඩී.පී මදුරංග ජයරත්න මයා කෑ/වි්යාවධථන නව ප්රා.වි.(මැටියගසන්) කෑ/ගලි/ගලිගමුව ම.ම.වි.

22 වයි.ආථ.අයි.නිශාන්ත ජයවධථන මයා කෑ/හකහින්න ම.වි. කෑ/අරන්්ර ක.වි.
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23 890701477v ඩී.සුසථෂේ අ ංක බ ේනායක මයා කෑ/අරන්්ර ක.වි. කෑ/අටුසගාඩ සුමංගල ම.වි.

24 913244648v සේ.සමරිල්  ම්පත් මයා කෑ/අටුසගාඩ සුමංගල ම.වි. කෑ/්මුණුසපාල ක.වි.

25 සේ.ප්රනිත් ්යානන්් මයා කෑ/්මුණුසපාල ක.වි. කෑ/දිේඇල්ල ප්රා.වි.

26 812274295v වී.ශ්රිමත් ව න්ත කුමාර දි ානායක මයා කෑ/මාසබෝිටිය ප්රා.වි. කෑ/සගෝලින්් ස්මළ ක.වි.

27 733341769v එල්.උපාලි ජයමාන්න මයා කෑ/මීස්ණිය ම.වි. කෑ/මාසබෝිටිය ප්රා.වි.

28 810996102v සේ.විජයකුමාථ මයා කෑ/සගෝලින්් ස්මළ ක.වි. කෑ/උඳුසගාඩ ස්මළ ම.වි.

29 එන්.එම්.සේ.එ ේ.සපසථරා මයා කෑ/ඉේ්මල්පාන ක.වි. කෑ/හකහින්න ම.වි.

30 802042884v සේ.්ම්ික කුමාර ගුණසංහ මයා කෑ/ගැටියමුල්ල ප්රා.වි. කෑ/ඉේ්මල්පාන ම.වි.

31 940972086v වී.පී.සුපුන් ප්රභාත් අසබ්සකෝන් මයා කෑ/ගැටියමුල්ල ම.වි. කෑ/ගැටියමුල්ල ප්රා.වි.

32 812031821v ඩී.ඩී.ආනන්් සරෝහණ කුමාර මයා කෑ/උදුසගාඩ සේධාර්ථ ක.වි. කෑ/ගැටියමුල්ල ම.වි.

33 823481829v සේ.එච්ච.ටී ප්රභාත් කුමාර මයා කෑ/ගලිගමුව ප්රා.වි. කෑ/සබෝයගම ම.වි.

34 83133375v සේ.එම්.ප්රදීප්ත ප්ර න්න ජයසුරිය කෑ/සබෝයගම ම.වි. කෑ/්ැදි/වේස්ණිය ක.වි.(ධම්මසජෝි)

35 703220255v ආථ.එන්.එම්. මන් රත්නවධථන මයා කෑ/වේස්නිය ධම්මසජෝි ක.වි. කෑ/තුල්හිරිය ප්රා.වි.

36 770851947v ඩබ්.අිල නාලක වීරසංහ මයා කෑ/තුල්හිරිය ප්රා.වි. කෑ/ධමථසරි ස ේනානායක ම.වි.

37 198233501780 ඩබ්.ඩී.එ ේ. එච්ච අමරසංහ මයා කෑ/ධමථසරි ස ේනානායක ම.වි කෑ/පුවේස්ණිය ක.වි

38 832181200v පී.අිල කුමාරරත්න මයා කැ/පුවේස්ණිය ක.වි. කෑ/ශාන්ත මරියා ස්මළ ම.වි.

39 702630509v සේ.එ ේ.ආථ.පාලිත සුභසංහ මයා කෑ/ශාන්ත මරියා ස්.ම.වි. කෑ/ඹලගංකන්් ප්රා.වි.

40 910270290v එච්ච.අථ.දුලංග විසේතුංග මයා කෑ/ඹලගන්කන්් ප්රා.වි. කෑ/බමුණුගම මලියසේව ක.වි.

41 882091236v ආථ.බී.එන්.ිලකරත්න මයා කෑ/බමුණුගම මලියසේව ක.වි. කෑ/ගලි/වලගම ම.වි.

42 871830908v එ ේ.පී.දිමුතු පුණථ සුපුන්සරි මයා කෑ/වලගම ම.වි. කෑ/කරඩුපන ස් ක වි

43 891480121v සේ.ඩී.එන්.කුමාර ධමථවධථන මයා කෑ/කරඬුපන ස්.ක.වි. කෑ/ගලි/ගලිගමුව ප්රා.වි.

44 850861983v එච්ච.ව න්ත  ම්පත් කරුණානායක මයා කෑ/මායින්සනාළුව ම.වි. කෑ/නිවටුව ම.වි.

45 840690873v ආථ.ි.සුජීව රාජපේෂ මයා කෑ/ස්ාරවක සරි නිවා  ම.වි. කෑ/මායින්සනාළුව ම.වි.

46 920041370v එල්.ආථ. එම්.එන් ආථ.එම්.පී.රූපසංහ මයාකෑ/ඇත්නාවල ම.වි. කෑ/ස්ාරවක සරිනිවා  ම.වි.

47 752893926v ඩී.චින්් රුේශාන් ිලේ කුමාර මයා කෑ/ස්ාරවක මහස ේන්ක.වි. කෑ/වර/බාබුල් හ න් ම.වි.

48 198116901828 ආථ.ඩී.එරන්් නලින් වරකතැන්න මයා කෑ/වර/ගාිණි ම.වි. කෑ/සමාරවක ක.වි.

49 762862743v ඒ.ඉන්දික අතුසකෝරල මයා කෑ/සමාරවක ක.වි. කෑ/ගලි/සයඹලාිටිය යටාලි ේ  ක.වි.



50 198931000504 ආථ.සුරංජි නිශේශංක විසේසරි මයා කෑ/යටාලි ේ  ක.වි. කෑ/සකාබ්බෑවල  ම.වි.

51 873003693v සේ.ආථ.එන්.එ ේ.ජයලත් මයා කෑ/සකාබ්බෑවල ම.වි. කැ/්ැදී/සබලිගල සබෝධීරාජ ම.වි.

52 830790705v එච්ච.පී.එම්.පී  ම්පත් ජයස ේන මයා කෑ/සබලිගල සබෝධිරාජ ම.වි. කෑ/කහබිලියාවල ම.වි.

53 893223568v ඒ.ආථ.ප්ර ාේ චතුරංග අධිකාරි මයා කෑ/කහඹිලියාවල ම.වි. කෑ/වර/(වාරියසගාඩ) ාරිපුත්ත ආ.ප්රා.වි.

54 882063321v ඒ.ඒ.එ ේ.ජයසංහ මයා කෑ/වර/(වාරියසගාඩ) ාරිපුත්ත ආ.ප්රා.වි. කෑ/්ැදි/වි්යාවධථන  නව ප්රා.වි.

55 860771799v පී.ල න්ත ඉන්දික කුමාර මයා කෑ/්ැදිගම පැරකුම්බා ම වි. කෑ/වර/ගාිණී ම.වි.

56 198615400065 පී.නිලුප සුරංජිත් ස ෝමරත්න මයා කෑ/්ැදි/ස ේනානායක ම.වි. කෑ/්ැදි/්ැදිගම පැරකුම්බා ම.වි.

57 831372974v බී.සුසනත් ජයන්ත කුසථ මයා කෑ/කිවුල්ස්ණිය මහානාග ම.වි. කෑ/්ැදි/ස ේනානායක ම.වි.

58 853173002v එච්ච.ගයාන් ප්රදීප්ත කුමාර මයා කෑ/්ැදිගම ප්රා. වි. කෑ/කිවුල්ස්ණිය ම.වි.

59 197718300560 ඩබ්.උසප්තන්ර  මන් කුමාර මයා කෑ/්ැදිගම පැරකුම්බා ම වි. කෑ/්ැදි/්ැදිගම ප්රා.වි.

60 873360968v එල්.එච්ච.ඒ.සී.අසබ්ගුණවධථන මයා කෑ/ඔත්තාිටිය ක.වි. කෑ/්ැදි/්ැදිගම පැරකුම්බා ම.වි

61 198634803050 ජි. නත් පුෂේප කුමාර මයා කෑ/මැණිේකඩවර ක.වි. කෑ/වර/ඹතේනාිටිය ක.වි.

62 ############# ඊ.ි.ඩබ්.ධම්ික  ත් ර බංඩාර මයා කෑ/ඇරෑගම ක.වි. රහිත කෑ/සමාර්න ම.වි.

63 790111249v එම්.ඩී.ජයන්ත පුෂේප කුමාර මයා කෑ/සබා ේ ැල්ල ම.වි. කෑ/හංගම්සපාල ම.වි.

64 813074540v ඩී.බී.එ ේ.සකෞශලය ගුණරත්න මයා කෑ/හංගම්සපාල ම.වි. කෑ/සබා ේ ැල්ල ම.වි.

65 199309500351 ඒ.ිලාන් නදීර ආරච්චිසේ මයා කෑ/හීන්වැල්ල ක.වි. කෑ/සේවප්රිය වලිසංහ ප්රා.වි.

66 198200704386 එච්ච.ආථ.අයි.ප්රදීප්ත බණ්ඩාර මයා කෑ/සේවප්රිය වලිසංහ ප්රා.වි කෑ/ගලි/හීන්වැල්ල ක.වි.

67 752693315v වී.නිමල් රත්නසරි මයා කෑ/මල්මඩුව ක.වි. රහිත කෑ/දැදි/කිවුල්රදනිය ප්රා.වි

68 743363264v අයි.පී.එ ේ.ජයරත්න මයා කෑ/උඳුසගාඩ ස්.ම.වි. කෑ/ගංතුන කඳුරට ම.වි.

69 90265195v ඒ.ධනුෂේක ප්රිය්ශථන ජයිලක මයා කෑ/තුම්මුදුන ක.වි. කෑ/මාසබෝටිය ම.වි.

70 198107504516 එම්.ජි.සුජිත් ල න්ත ගමසේ මයා කෑ/මාසබෝිටිය ම.වි. කෑ/ඹලගන්කන්් ප්රා.වි.

71 741430967v සේ.නිලන්ත ලේෂේමන් විජයසුරිය මයා කෑ/ඹලගන්කන්් ප්රා.වි. කෑ/රංවල මහානාග ම.වි.

72 199508203550 අථ.ජි.එම්.නුවන් ප්රදීප්ත රාජකරුණා මයා කෑ/රංවල මහානාග ම.වි. කෑ/රාජකීය ම.වි.

73 830300368v එම්.ආථ.නුවන් ලේමාල් මුණසංහ මයා කෑ/බටුවත්ත ක.වි. කෑ/සකාබ්බෑවල කීතථිරත්න ම.වි.

74 702473110v සේ.විරසංහ මයා කෑ/පලසපාලුව ක.වි. කෑ/සේරගල ක.වි.

75 712963077v සේ.එල්.ඒ.කුමාර මයා කෑ/මල්වාන ජයන්ි වි. කෑ/වර/කන්සේගම ශ්රී පරාක්රම ම.වි.

76 730981210v බී.එ ේ.ගුණස ේන මයා කෑ/කන්සේගම ශ්රී පරාක්රම ම.වි. කෑ/වර/අල්ගම ම.ම.වි.



77 842080142v එන්.ඒ.ශ්රීකාන්ත  ම්පත් ජයවධථන මයා කෑ/අල්ගම ම.ම.වි. කෑ/වර/සගාඩසවල ශ්රී ප්රඥානන්් ක.වි.

78 861943666v ඩී.එච්ච.දිසන්ෂේ නාමල් මයා කෑ/වර/සගාඩසවල ශ්රී ප්රඥානන්් ක.වි. කෑ/වර/ඇත්නාවල ම.වි.

79 783623005v ජි.චන්්න තරංග කුමාරසංහ කෑ/හත්නාසගාඩ ක.වි. කෑ/නවගමුව ක.වි.

80 903111309v එම්.ඩී.එල්.පත්මසරි මයා කෑ/නවගමුව ක.වි. කෑ/හත්නාසගාඩ ක.වි.

81 740222945v එන්.නිහාල් ආනන්් කුමාර මයා කෑ/අලපලාවල ක.වි. කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි.

82 740771540v ඩී.වී.නන්්න පේමසරි ්හනායක මයා කෑ/බණ්ඩාරනායක ම.වි. කෑ/අලපලාවල ම.වි

83 760231118v වයි.ි.චින්් නි්ලාල් ්යානන්් මයා කෑ/නාංගල්ල මු ේලිම් ම.වි. කෑ/මාසහේන ක.වි.

84 ඩබ්.එ.එ ේ ඩබ් කුමාර කෑ/මාසහේන ක.වි කෑ/ අසේපු ේ  ම.වි

85 913030273v ආථ.පී.එම්.ප්රදීප්ත පිරණසේ මයා කෑ/අසේපු ේ  ම.වි. කෑ/නාංගල්ල මු ේලිම් ම.වි.

86 ඩබ්.සී රාජපේෂ කෑ/සේරගල ක.වි කෑ/ කිණිවිට ක.වි

87 එච්ච.ඒ.සේ කරුණාරත්න කෑ/ කිණිවිට ක.වි කෑ/සහාසළාන්බුව ක.වි

88 ඩී.ආථ ජයසංහ කෑ/සහාසළාන්බුව ක.වි කෑ/අම්සප්ත ආ්ශථ ක.වි

89 පී.වී.පී පරණවිතාන කෑ/අම්සප්ත ආ්ශථ ක.වි කෑ/ මාකූර ප්රා.වි

90 ඩබ්.ඩී.ඩී.රුවන්ද් විරේසූරිය කෑ/කන්ස්සග්ර ක.වි කෑ/රංවල මහානාග ම.වි

91 ටී.ජී.සී වා නා කෑ/රංවල මහානාග ම.වි කෑ/ කලුගල ක.වි

92 එල්.එන්.එ ේ ජයිලක කෑ/ කලුගල ක.වි කෑ/කන්ස්සග්ර ක.වි

93 ටී.ඒ.ඩී මදුෂාන් කෑ/ අරුේගම්මන ප්රා වි රහිත කෑ/ සේවප්රිය වලිසංහ ප්රා.වි

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික

/ 

 හිත,

රහිත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

94 රනිල් ප්රභාෂීත ලියනසේ මයා ර/ඇඹි මා්ම්සප විජය ම. වි. ර/ඇඹි/අ ේ ලාම් මු ේලිම් ම.වි

95 A.M.නවු ාේ මයා ර/ඇඹි අ ේ ලාම් මු ේලිම් වි්යාලය ර/ඇඹි/මා්ම්සප විජය ම. වි.

96 K.P.P.විසේ්ා  මයා ර/ඇඹි මුල්ඇඩියාවල ම. වි්යාලය ර/බල අකරැල්ල වි

97 A.G.වව්යරත්න මයා ර/බල/අකැරැල්ල වි. ර/ඇඹි/සකාටසකතන වි.

පා ල් මුරකරු - ඇඔිලිිටිය කලාපය



98 N.චාික ලේමාල් මයා ර/ඇඹි සකාටසකතන වි. ර/ඇඹි/රත්නාසලෝක ම.වි

99 A.D.සුසල් ප්රියන්ත මයා ර/ඇඹි රත්නාසලෝක ම. වි. ර/ඇඹි/පනාවල වි්යාලය

100 911562049v M.A.නුවන් ලේමාල් මයා ර/ඇඹි පනාවල වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර ම.වි.

101 M.M.K.මේදුමසේ මයා ර/ඇඹි සකාළඹසගආර වි. ර/ඇඹි/රාජකීය වි.

102 S.D.සුරවීර මයා ර/ඇඹි රාජකීය වි්යාලය ර/ඇඹි.ජදුර වි.

103 892982210v W.I.S.කුමාර මයා ර/ඇඹි ජඳුර ම. වි. ර/ඇඹි/පනාමුර ම.වි

104 780714247v K.G.දිසන්ෂේ චින්් මයා ර/ඇඹි පනාමුර ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/මුල්ඇඩියාවල ම. වි්යාලය

105 රාසු ප්රදීපන් මයා ර/ඇඹි චන්රකාවැව ජයන්ි ම. වි. ර/ඇඹි/රත්නාසලෝක ම.වි

106 T.K.අජිත් ප්රියන්ත කුමාර මයා ර/ඇඹි රත්නාසලෝක ම. වි. ර/ඇඹි/ගසේයාය වි්යාලය

107 922132020v W.H.K.M.චන්රරත්න මයා ර/ඇඹි ගසේයාය වි්යාලය ර/ඇඹි/කැටගල්ආර වි්යාලය

108 960020642v W.A.I.උ්ය වනිගස ේකර මයා ර/ඇඹි කැටගල්ආර වි්යාලය ර/ඇඹි/වැල්සකනියාය වි.

109 197131003560 K.H.ආරියරත්න මයා ර/ඇඹි වැල්සකනියාය ශ්රී ධම්මස ේන වි. ර/ඇඹි/බිබිසල්ගම ම.වි.

110 S.D.S.චන්රකුමාර මයා ර/ඇඹි බිබිසල්ගම වි. ර/ඇඹි/කුලරත්න ම.ම.වි

111 763420191v G.කරුණාරත්න මයා ර/ඇඹි කුලරත්න ම. ම. වි. ර/ඇඹි/හිරමඩගම ම.වි

112 810470879v R.M.චන්දිමාල් රත්නායක මයා ර/ඇඹි හිරමඩගම වමත්රී වි. ර/ඇඹි/ිරි ේවැල්සපාත වි්යාලය

113 740772953v G.K. රත් කුමාරතුංග මයා ර/ඇඹි ිරි ේවැල්සපාත වි්යාලය ර/ඇඹි/ඇඹිලිිටිය ම.වි

114 T.K.ප්රියන්ත මයා ර/ඇඹි ඇඹිලිිටිය මහා වි. ර/ඇඹි/කරවිලයාය වි.

115 L.සේමිලක මයා ර/ඇඹි කරවිලයාය විදුහල ර/ඇඹි/චන්ිකා වැව ජයන්ි ම.වි

116 198420002214 U.W.N.පුෂේපකුමාර මයා ර/ඇඹි සතෝරසකාළයාය වි්යාලය ර/ඇඹි/ඇඹිලිිටිය ම.වි

117 K.S.ල න්ත මයා ර/ඇඹි ඇඹිලිිටිය මහා වි. ර/ඇඹි/සතෝරසකාලයාය වි.

118 G.G.ගාිණි පත්මකුමාර මයා ර/ඇඹි ිසබාල්කැටිය ම. වි. ර/ඇඹි/උඩවලව ම.වි.

119 W.A.චන්්න මයා ර/ඇඹි උඩවලව ම. වි. ර/ඇඹි/ිසබාල්කැටිය.ම.වි

120 J.N. ප්ර න්න මයා ර/ඇඹි මඩුවන්සවල ජනප් වි්යාලය ර/ඇඹි/කාවන්ි ේ පුර වි.

121 B.R.සුමිපාල මයා ර/ඇඹි කාවන්ි ේ පුර වි්යාලය ර/ඇඹි/මඩුවන්සවල ජනප් වි්යාලය

122 P.D.ලහිරු  ම්පත් ශ්රීමාල් මයා ර/ඇඹි වලල්සගාඩ වි්යාලය ර/ඇඹි/සගාඩසවල ම. වි්යාලය

123 198008100205 R.අනුර රාජපේෂ මයා ර/ඇඹි සගාඩසවල ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/වැලිසපාතයාය ම.වි

124 S.්මයන්ත  ම්පත් මයා ර/ඇඹි වැලිපතයාය  සු්ශථන වි්ය. ර/ඇඹි/සමාරකැටිය ම.වි



125 ටී. අජිත් පුෂේප කුමාර ර/ඇඹි ්ඩයංකන්් වි ර/ඇඹි වලල්සගාඩ වි

126 831090740v E.M.රංග අනුරුේධික මයා ර/ඇඹි චන්රකාවැව ජයන්ි ම. වි. ර/ඇඹි/සර්රපුත්ත වි.

127 W.B.රුවන් විජිත කුමාර මයා ර/ඇඹි සර්ේරපුත්ත ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/ප්ලංගල වි.

128 K.M.අිල ජයශාන්ත මයා ර/ඇඹි ප්ලංගල වි්යාලය ර/ඇඹි/හල්ිල්ලකැටිය ම.වි

129 සේමරත්ත වන්නිගම මයා ර/ඇඹි හල්ිල්ලකැටිය විදුහල ර/ඇඹි/චන්ිකා වැව ජයන්ි ම.වි

130 W.K.කීතථි කුමාර මයා ර/ඇඹි උල්ලිඳුවාව වි්යාලය ර/ඇඹි/විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය

131 N.ජයන්ත හරි ේචන්ර මයා ර/ඇඹි විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය ර/ඇඹි/උල්ලිඳුවාව වි්යාලය

132 781943541v p.p ජනක රූපස ේන ර/ඇඹි/ඕමල්සප ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/සකෝප්තපකන්් වි්යාලය

133 T.ධමථප්රිය ගුණවධථන මයා ර/ඇඹි සකෝප්තපකන්් වි්යාලය ර/ඇඹි/කෑල්ල ම. වි්යාලය

134 ඒච්ච.ඩබ්.නීල නයන සහට්ටටිවත්ත මයා ර/ඇඹි කෑල්ල ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/සකාසලාන්න ප්රා.වි.

135 P.K.K.හරි ේචන්ර ිය්ා  මයා ර/ඇඹි සකාසලාන්න ප්රා.වි. ර/ඇඹි/මඩුවන්සවල ශ්රී  ාරානන්් වි.

136 H.W.S.සු න්ත ියස ේන මයා ර/ඇඹි මඩුවන්සවල ශ්රී  ාරානන්් වි. ර/ඇඹි/විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය

137 G.අජිත් කුමාර මයා ර/ඇඹි විසේරිය සුමන මහා වි්යාලය ර/ඇඹි/ඕමල්සප ම. වි්යාලය

138 G.චිල ප්ර ාේ එලමල්සප්ත මයා ර/ඇඹි කෑල්ල ම. වි්යාලය ර/ඇඹි/ඉත්තකන්් සංහරාජ වි.

139 S.H.රංජිත් උ්ය ශාන්ත මයා ර/ඇඹි ඉත්තකන්් වි්යාලය ර/ඇඹි/කෑල්ල ම. වි්යාලය

140 M.H.A.දීපාල් බණ්ඩාර මයා ර/ඇඹි සහලඋඩකන්් වි්යාලය ර/ඇඹි/රාහල ප්රා. වි.

141 K.M.A.චන්දිමාල් කුරුප්තපු මයා ර/ඇඹි රාහල ප්රා. වි. ර/ඇඹි/සහලඋඩකන්් වි්යාලය

142 4 පරි අංකය සටින අයසේ   නම පා සල් නම කලාපසයන් ිට  ේර්ානමාරු පා ල

143 921701535v H.y.C.නුවන් ආරියසේම මයා ර/ඇඹි අල්ිටිය ශ්රී සේධාර්ථ ම. වි. ර/බල/ඇල්සලසපාල ම.වි.

144 K.W.S.නිශාන්ත මයා ර/ඇඹි ර/බල/ඇල්සලසපාල ම.වි. ර/ඇඹි/අල්ිටිය ශ්රී සේධාර්ථ ම. වි.

145 197926901714 K.D.N.සසර කුමාර මයා ර/ඇඹි කුලරත්න ම. ම. වි. ර/බල/උඩරංවල වි.

146 P.H.A.ගුණස ේකර මයා ර/ඇඹි ර/බල/උඩරංවල වි. ර/ඇඹි/කුලරත්න ම. ම. වි.

147 G.M. රත් සු න්ත මයා ර/ඇඹි ස්මුවාත ම. වි. ර/බල/කහටිටිය හපුගහකුඹුර වි.

148 H.U.R.කීතථි මයා ර/බල/කහටිටිය හපුගහකුඹුර වි. ර/ඇඹි/ස්මුවාත ම. වි.

149 821433389v M.ජයන්ත ධමථසරි මයා ර/ඇඹි බලවින්න ම. වි්යාලය ර/බල/මැටිහේවල වි.

150 902311440v H.W.M.P.වික්රමසේ මයා ර/බල/මැටිහේවල වි. ර/ඇඹි/බලවින්න ම. වි්යාලය

ඇඹිලිිටිය කලාපසේ සට බගංසගාඩ කලාපයට  ේර්ාන මාරු



151 900421567v J.M.P.M.P.ජම්බුග ේවත්ත මයා ර/ඇඹි කැටගල්ආර වි්යාලය ර/බල/උඩසවල ම.වි.

152 M.C.්ශථන මයා ර/බල/උඩසවල ම.වි. ර/ඇඹි/කැටගල්ආර වි්යාලය

153 893181695v J,M,S,විසේසරි දි ානායක මයා ර/ඇඹි පල්සලබැේ් ම. වි. ර/බල/වි්යාකර ප්රා.වි.

154 K.K.I.මාලිංග මයා ර/බල/වි්යාකර ප්රා.වි. ර/ඇඹි/පල්සලබැේ් ම. වි.

155 713320544v K.ගාම්ණි උපනන්් මයා ර/ඇඹි පල්සලබැේ් ම. වි. ර/බල/තලංගම වි.

156 J.N.U. ංකල්ප මයා ර/බල/තලංගම වි. ර/ඇඹි/පල්සලබැේ් ම. වි.

157 712123508v R.K.C.ප්ර න්න ගුණවධථන මයා ර/ඇඹි සබෝධිමළුව වි්යාලය ර/බල/ම ේ ැන්න සරි වජිරඤාණ වි.

158 J.N.P.M.සජෝිරත්න මයා ර/බල/ම ේ ැන්න සරි වජිරඤාණ වි. ර/ඇඹි/සබෝධිමළුව වි්යාලය

159 911174138v M.W.ප්රියන්ත විසේනායක මයා ර/ඇඹි සකාළඹසගආර වි. ර/බල/ශා ේරාලංකාර වි.

160 W.P.N.කුමාර මයා ර/බල/ශා ේරාලංකාර වි. ර/ඇඹි/සකාළඹසගආර වි.

161 941971113v K.P.P.විසේ්ා  මයා ර/ඇඹි මුල්ඇඩියාවල ම. වි්යාලය ර/බල/අකරැල්ල වි.

162 A.G.වව්යරත්න මයා ර/බල/අකරැල්ල වි. ර/ඇඹි/රාහල ප්රා.වි.

163 922351538v J.නිමල් කුමාරවංශ මයා ර/ඇඹි වීරභා ආ්ථY වි්යාලය ර/මැ්බැේ් ම.වි 

164 W.C.J.කුලතුංග මයා ර/බල/වැලිපතයාය ම.වි. ර/ඇඹි වීරභා ආ්ථY වි්යාලය

165 911324318v P.A.A.මධු ංඛ ගුණස ේකර මයා ර/ඇඹි හල්ිල්ලආර වි්යාලය ර/බල/ පනාන විමලවංශ ම.වි

166 D.M.C.ජීවන්ත මයා ර/බල/ පනාන විමලවංශ ම.වි ර/ඇඹි/හල්ිල්ලආර වි්යාලය

167 E.ජනක උ්යංග මයා ර/ඇඹි සමා්රවාන වි්යාලය ර/බල/බුේධජයන්ි වි 

168 G.S.ිහිරංග දි ානායක මයා ර/ඇඹි කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය ර/බල/ගවරන්සහේන වි.

169 P.M.T.L.උ්යසරි මයා ර/බල/ගවරන්සහේන වි. ර/ඇඹි/කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය

170 198320303138 Y.S.පලල්ල විතානසේ මයා ර/ඇඹි කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය ර/බල/ගල්පාය වි.

171 M.T.N.S.සපසථරා මයා ර/බල/ගල්පාය වි. ර/ඇඹි/කුඹුරුගමුව ම. වි්යාලය

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

172 840542750v එම්.ඒ.ඩී.ඩි ගුණසංහ මයා ර/බල/ මනලවත්ත වි. ර/කුරුවිට  හිරා වි.

173 සේ.ඒ.ඒ.එම්.සේ.ආථ.සේ විසේරත්න ර/පාතගම වි ර/බල ශාන්ත ඇේන ේ බාලිකා වි

පා ල් මුරකරු - බලංසගාඩ කලාපය



174 922331502v සේ.සේ.එම්.ඩබ්.ලේමාල් ර/බල/හින්දු වි. ර/පු ේ ැල්ල වි.

175 B.R.R.ධමථසරි මයා ර/පු ේ ැල්ල වි. ර/බල/හින්දු වි.

176 920563090v සේ.පී.පී.එ ේ.සරිවධථන මයා ර/බල/ශ්රී බුේධ ජයන්ි ප්රා.වි. ර/සීවලී ම.වි.

177 S.V.C.සේශප්රිය මයා ර/වි්යරාජ වි ර/බල/ශ්රී බුේධ ජයන්ි ප්රා.වි.

178 791660769v ජි.ඩබ්.ඒ.සී.වීරස ේකර මයා ර/බල/රා ේ ගල වි. ර/බඹරසබාටුව වි.

179 P.L.S.G.කුසථ මයා ර/බඹරසබාටුව වි. ර/බල/රා ේ ගල වි.

180 912431975v ඩබ්.එච්ච.ඒ.එන්.විසේනායක මයා ර/බල/මේසේගම සරි ියරතන වි. ර/ිහිදු වි.

181 W.H.W.M.කීතථිනායක මයා ර/ඇහැලියසගාඩ ප්රා.වි ර/බල/මේසේගම සරි ියරතන වි.

182 960174291v සේ.එච්ච.අථ.කුමාරසරි මයා ර/බල/වි්යාසලෝක ම.වි. ර/නව නගර කුමාර වි.

183 P.P.J.S.නන්්සරි මයා ර/හල්සප්ත උපන්න් වි ර/බල/වි්යාසලෝක ම.වි.

184 803053057v බි.බි.සී.දි ානායක මයා ර/බල/කිරිමැටිතැන්න වි. ර/බැරැණ්ඩුව ශ්රී අභයි ේ   වි.

185 U.W.S.S.P.කුමාර මයා ර/බුලුගහතැන්න වි ර/බල/කිරිමැටිතැන්න වි.

186 952040090v සේ.අයි.ලේමාල් මයා ර/බල/කුමාර වි. ර/ශාන්ත ලූේ ේ වි.

187 M.W.K.සේමජයන්ත මයා ර/ිරිවනාකැටිය වි ර/බල/කුමාර වි.

188 197727901763 යු.එම්.එ ේ.පුෂේපකුමාර මයා ර/බල/වි්යාසලෝක ම.වි. ර/අල් මේකියා මු.ම.වි.

189 E.A.R.N.විසේරත්න මයා ර/සගාඩිගමුව ධමථරාජ වි ර/බල/වි්යාසලෝක ම.වි.

190 900741677v ඩී.ි.ටී.වීරසකෝන් මයා ර/බල/තන්ජතැන්න,බලංසගාඩ ර/සගාඩිගමුව ධමථරාජ වි.

191 T.P. ේවණථ කිල මයා ර/අමුසහන්කන්් වි ර/බල/තන්ජතැන්න,බලංසගාඩ

192 850662827v ජි.එල්.එ ේ.සපසථරා මයා ර/බල/කරග ේතලාව ප්රා.වි. ර/ධමථාසලෝක වි.

193 එච්ච.සේ.එල් නිහාල් සරිවධථන ර/පැල්මඩුල්ල ධථ මාසලෝක වි ර/බල/කරග ේතලාව ප්රා.වි.

194 761862418v ජි.අථ.ප්රියශාන්ත මයා ර/බල/ගල්හිර වි. ර/සුමන  මන් වි.

195 K.A.I.J.උඩුගම මයා ර/මාරපන වි ර/බල/ගල්හිර වි.

196 197005200609 පී.ඒ.එම්.එම්.කරුණාිලක මයා ර/බල/වි්යාකර ම.වි. ර/රත්නපුර ධමථපාල වි.

197 P.T.රත්නායක මයා ර/ධමථපාල වි ර/බල/වි්යාකර ම.වි.

198 771572006v බී.ි.මල්ලිකාරත්න මයා ර/බල/ශ්රාරිපුර ම.වි. ර/දිප්තිටිගල වි.

199 ආථ.එම්.එන්.එ ේ රත්නායක ර/සබෝිටිය වි ර/බල/ශ්රාරිපුර ම.වි.

200 853214175v වයි.ජි.එන්.ඩී.් සල්වා මයා ර/බල/මැේස්කන්් ස්මළ වි. ර/බුළුගහතැන්න වි.

201 ඩබ්.එ ේ.ඒ  මන් කුමාර ර/බුළුගහතැන්න වි. ර/බල/මැේස්කන්් ස්මළ වි.

202 833031992v R.W.S.ප්රියන්ත මයා ර/බල/ස ෝමාසේවි ප්රා.වි.  හිත ර/බල/්ාමහන ම.වි.

203 932930234v H.P.නිශාන්ත මයා ර/බල/්ාමහන ම.වි.  හිත ර/බල/ස ෝමාසේවි ප්රා.වි.



204 800853133v I.V.S.K.චන්රස ේන මයා ර/බල/ඉහල ගලගම වි.  හිත ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.

205 761941690v A.M.S.M.S.N.කුමාර මයා ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.  හිත ර/බල/ඉහල ගලගම වි.

206 841270835v E.M.J.ප්රනාන්දු මයා ර/බල/හඳගිරිය වි.  හිත ර/බල/අම්බැවිල ශ්රී වජිරවංශ ම.වි

207 802993501v P.V.S.I.පනාවැන්න මයා ර/බල/මැ්බැේ් වි.  හිත ර/බල/මැ්බැේ් කාවන්ි ේ  වි.

208 852271086v R.M.P.S.අබයරත්න මයා ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.  හිත ර/බල/මැේස්කන්් ම.වි.

209 198105101206 B.K.S.K. ලමන් මයා ර/බල/මැේස්කන්් ම.වි.  හිත ර/බල/කරග ේතලාව ම.වි.

210 942760280v P.V.M.සරාෂාන් මයා ර/බල/රජවක වි.  හිත ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි.

211 900912420v B.P.P.K.ගමසේ මයා ර/බල/ශ්රී නාර් ම.වි.  හිත ර/බල/රජවක වි.

212 890581371v T.S.අසබ්නායක මයා ර/බල/උඩගම ම.වි.  හිත ර/බල/සමාරහැල බණ්ඩාරනායක ම.වි.

213 882140865v D.D.L.් නායක මයා ර/බල/සමාරහැල බණ්ඩාරනායක ම.වි.  හිත ර/බල/උඩගම ම.වි.

214 933030130v G.A.J.චූලබණ්ඩාර මයා ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි.  හිත ර/බල/සහෝප්තසවල් වි.

215 911933004v H.W.S.කුමාර මයා ර/බල/සහෝප්තසවල් වි.  හිත ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි.

216 833151142v K.M.සේමකුමාර මයා ර/බල/බුේධජයන්ි ම.ම.වි.  හිත ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි.

217 910572245v B.W.S.H.ගුණි ේ  මයා ර/බල/ශ්රී වලගම්බා ම.වි.  හිත ර/බල/බුේධජයන්ි ම.ම.වි.

218 197210700263 B.G.C. මන්කුමාර මයා ර/බල/උඩගම ක.වි.  හිත ර/බල/එසගාඩ වසල්සබාඩ වි.

219 910551248v M.I.S.කුමාර මයා ර/බල/එසගාඩ වසල්සබාඩ වි.  හිත ර/බල/උඩගම ක.වි.

220 780371463v W.R.කුමාර මයා ර/බල/වැලිපතයාය ම.වි.  හිත ර/බල/සකෝන්ගහමංකඩ වි.

221 940582687v H.N.A.D.ස නවිරත්න මයා ර/බල/සකෝන්ගහමංකඩ වි.  හිත ර/බල/වැලිපතයාය ම.වි.

222 770391024v K.M.S.ශාන්ත මයා ර/බල/කල්සතාට ්කුණු ඉවුර වි.  හිත ර/බල/මැේබැේ් ම.වි.

223 880861190v U.K.R.I.C.කුමාර මයා ර/බල/මැේබැේ් ම.වි.  හිත ර/බල/කල්සතාට ්කුණු ඉවුර වි.

224 19840300430 G.H.G.කුමාර මයා ර/බල/උඩගම ම.වි.  හිත ර/බල/ින්නවල ස්මළ ම.වි.

225 873232625v T.U.L.ස ෝමපාල මයා ර/බල/ින්නවල ස්මළ ම.වි.  හිත ර/බල/උඩගම ම.වි.

226 880481614v M.W.A.ිලේසරි මයා ර/හතරබාසේ වි.  හිත ර/බල/ගුරුබැවිල වි.

227 851111093v M.H.N.ජයසේව මයා ර/බල/ගුරුබැවිල වි.  හිත ර/හතරබාසේ වි.

228 860282216v U.H.S.සේ ප්තප්රිය මයා ර/බල/සමාරහැල කණිෂේඨ වි.  හිත ර/බල/කුමාර වි.

229 920350364v A.M.G.L.අත්තනායක මයා ර/බල/කුමාර වි.  හිත ර/බල/සමාරහැල කණිෂේඨ වි.

230 780080051v U.M.N.A.උඳුසගාඩ මයා ර/බල/වීරස ේකර වි.  ේර්ානමාරු කර නැත

231 893441484v I.A.P.T.රත්නායක මයා ර/බල/අල්ිනාරා වි. රහිත ර/බල/කරග ේතලාව ප්රා.වි.

232 811365785v K.M.ජයසීලන් මයා ර/බල/සතෝරසවල කන්් වි. රහිත ර/බල/වි්යාසලෝක ම.ම.වි.

233 197210700263 E.V.විපුලරත්න මයා ර/බල/සකෝන්ග ේතැන්න ම.වි. රහිත ර/බල/පනාන විමලවංශ වි.



234 එච්ච.ඒ.එල් මධුෂාන් ර/බල වැලිපතයාය ප්රා.වි ර/බල වැලිපතයාය ම.වි

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/ 

 හිත,ර

හිත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

235 822432140v ඩබ්.අ ංක අසබ්ස ේකර මයා කෑ/මාව/බැේ්වල ප්රා.වි  හිත කෑ/මාව/සකම්ිටිකන්් ම.වි.

236 840843068v එම්.පී.පී.සේ.අසබ්රත්න කෑ/මාව/සකම්ිටිකන්් ම.වි.  හිත කෑ/මාව/බැේ්වල ප්රා.වි

237 670400972v පී.ජී.ඊ.විසේබණ්ඩාර කෑ/මාව/බැේ්වල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/මුවිටිය ම.ම.වි

238 841982169v එච්ච.එම්.එ ේ.සී.බණ්ඩාර කෑ/මාව/මුවිටිය ම.වි.  හිත කෑ/මාව/බැේ්වල ම.වි.

239 762761955v එච්ච.එි.එ ේ.නිශාන්ත සහරත් කෑ/මාව/මීදුම ශ්රී සුමංගල වි  හිත කෑ/මාව/පරාක්රම ප්රා.වි

240 906050225v බී.ජී.එ ේ.සබලිසගාල්ල කෑ/මාව/පරාක්රම ප්රා.වි  හිත කෑ/මාව/මීදුම ශ්රී සුමංගල වි.

241 790531493v බී.අයි.ඒ.ප්රනාන්දු කෑ/මාව/උතුවන්කන්් ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/වි්යාදීප ම.වි.

242 932391627v ඒ.යූ.රුසම්ෂේ බණ්ඩාර වීරසකෝන් කෑ/මාව/වි්යාදීප ම.වි.  හිත කෑ/මාව/උතුවන්කන්් ප්රා.වි.

243 881424380v එම්.ආථ.එම්.හෂථිය ජයිලක කෑ/මාව/සුජාතා ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සහේවාදිසවල ම.වි.

244 882653528v සේ.ඒ.එම්.සේ.කරුණාිලක කෑ/මාව/සහේවාදිසවල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සුජාතා ක.වි.

245 783453622v ආථ.යූ.සේ.රාජපේෂ කෑ/මාව/ගල්අතර උඩසේවල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සබෝධිරාජ ක.වි.

246 890202462v ඊ.ඩී.මදු ංක කෑ/මාව/සබෝධිරාජ ක.වි.  හිත කෑ/මාව/ගල්අතර උඩුසේවල ම.වි.

247 197707703890 සේ.සේ.චන්්න සකෝනසග්ර කෑ/මාව/හත්ගම්පල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/ස්බත්ගම ක.වි

248 එ ේ.පී.එ ේ.අයි.ිලකරත්න කෑ/මාව/ස්බත්ගම ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සකසහල්වත්ත ම.වි.

249 782750526v එච්ච.ඒ.සේ.ස ේනානායක  හිත කෑ/මාව/හත්ගම්පල ම.වි

250 811390933v ඩබ්.ඩී.එන්.සේ.විසේසංහ කෑ/මාව/ිටිසේගම ක.වි.  හිත කෑ/මාව/දුනුසේවල ම.වි

251 880441051v චානක ් ස ායි ා සරිවධථන කෑ/මාව/දුනුසේවල ම.වි  හිත කෑ/මාව/ිටිසේගම ක.වි.

252 852561068v එන්.ඩබ්.ඒ.එල්.වීරසංහ කෑ/මාව/සමාළසගාඩ ජයපාල ම.වි  හිත කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ක.වි.

253 900804431v ආථ.එම්.එම්.ටී.සුරවීර කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාළසගාඩ ජයපාල ම.වි

254 843182399v එම්.ආථ.එම්.අ ේි කෑ/මාව/්ාරුල් උලුම් මු.ම.වි  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි.

255 900253191v ඒ.ඩී.චතුර බුේධික රත්නායක කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි.  හිත කෑ/මාව/්ාරුල්- උලුම් මු.ම.වි

256 781923389v ඒ.සේ.උඩදිසවල කෑ/මාව/මානදී ප්රා.වි  හිත කෑ/මාව/රහල බටහිර ක.වි.

257 890261930v එම්.සේ.ඒ.පී.කුමාර කෑ/මාව/රහල බටහිර ක.වි.  හිත කෑ/මාව/මානදී ප්රා.වි

258 921621701v ඒ.ඩබ්.ජී.පී.ඒ.අමුසකාටුව කෑ/මාව/හබ්බුන්කඩුව ක.වි  හිත කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ම.වි.

පා ල් මුරකරු - මාවනැල්ල කලාපය



259 752843970v එන්.පී.එ ේ.සේමරත්න කෑ/මාව/වෑගන්තසල් ම.වි.  හිත කෑ/මාව/හබ්බුන්කඩුව ක.වි

260 912553000v සේ.එන්.එ ේ.වීරසංහ කෑ/මාව/සපාල්අසේසගාඩ ක.වි.  හිත කෑ/මාව/මානදී ම.වි.

261 922803439v ඩබ්.ඒ.ඒ.එ ේ.විසේස ේකර කෑ/මාව/මානදී ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සපාල්අසේසගාඩ ක.වි.

262 802250843v යූ.ජී.ඩී.එ ේ. මරදිවාකර කෑ/මාව/උඩමාකඩවර ක.වි.  හිත කෑ/මාව/සම්සේරිගම ම.වි

263 750582630v එච්ච.ආථ.සමාන්ටි මායාදුන්න කෑ/මාව/ගසන්තැන්න ම.වි.  හිත කෑ/මාව/උඩමාකඩවර ක.වි.

264 852601108v සේ.ි.ි.ටි.ජයසරි කෑ/මාව/සමසේරිගම ම.වි.  හිත කෑ/මාව/ගසන්තැන්න ම.වි

265 823171293v එච්ච.ආථ.ඩබ්  ින්ත ස සනවිරත්න කෑ/මාව/දිප්තිටිය රාජගිරි ම.වි  හිත කෑ/මාව/දිප්තිටි මු.ම.වි

266 199216801860 ආථ.පී.සේ.එම්.ිලකරත්න කෑ/මාව/දිප්තිටි මු.ම.වි  හිත කෑ/මාව/දිප්තිටිය රාජගිරි ම.වි

267 199514400019 එ ේ.එච්ච.ලාහීථ කෑ/මාව/නුරානියා මු.ම.වි  හිත කෑ/මාව/බැිණිවත්ත ම.වි.

268 911680564v ඩී.එම්.පී.ලාල් ්ා ේවත්ත කෑ/මාව/බැිණිවත්ත ම.වි.  හිත කෑ/මාව/බලවත්ත ම.වි

269 868840593v පී.ජී.සේ.ආථ. ම්පත් කෑ/මාව/බලවත්ත ම.වි  හිත කෑ/මාව/නුරානියා මු.ම.වි.

270 950341319v එච්ච.පී.එම්.ඩී.මල්ස්ණිය කෑ/මාව/බැේ්වල ප්රා.වි  හිත කෑ/මාව/මාලියේ් ක.වි

271 932950596v එම්.නිපුන් හෂථ කෑ/මාව/මාලියේ් ක.වි.  හිත කෑ/මාව/බැේ්වල ප්රා.වි

272 950681799v එම්.ජී.සී.ඩී.විසේසකාන් කෑ/මාව/උ්න්විට ම.වි.  හිත කෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි.

273 951151577v එ ේ.එම්.උ්ාර ස සනවිරත්න කෑ/මාව/්ැලිවල ම.වි.  හිත කෑ/මාව/උ්න්විට ම.වි.

274 198726701730 ඩී.පී.්ශථණ  රංග ජයරත්න කෑ/මාව/මාණ්ේකාව ක.වි.  හිත කැ/මාව/අලුත්නුවර ක.වි.

275 85255180v ආථ.පී.ජී.ඩී.මුණසංහ කෑ/මාව/අලුත්නුවර ක.වි.  හිත කෑ/මාව/මාණිේකාව ක.වි

276 911102277v ඩී.එම්.එල්.වයි.ආරියරත්න කෑ/මාව/මුවිටිය ම.වි.  හිත කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි

277 961671515v එච්ච.සී.ඩී.බණ්ඩාර කෑ/මාව/හිරිවඩුන්න ම.වි  හිත කෑ/මාව/මුවිටිය ම.වි.

278 753651322v ඒ.වී.එන්.අරුණ කුමාර කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි.  හිත කෑ/මාව/වලල්සගාඩ ම.වි

279 783262320v එච්ච.ඒ. මන්ි ේ  බණ්ඩාර කෑ/මාව/වලල්සගාඩ ම.වි.  හිත කෑ/මාව/අසශෝක ම.වි

280 වී.එම්.ජයිලක කෑ/මාව/අල්අ ථ මු.වි. රහිත කෑ/මාව/සකසහල්පන්නල ක.වි

281 722383150v පී.ඩී.සුනිල් ශාන්ත කෑ/මාව/කිවුපන ම.වි.  හිත කෑ/මාව/සමාළසගාඩ ප්රා.වි.

282 761921584v සේ.පී.එ ේ.එ ේ.වික්රමරත්න කෑ/මාව/සමාළසගාඩ ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/කිවුපන ම.වි.

283 792352359v ඩී.එ ේ.යූ.කුමාර කෑ/මාව/බකුල්වල ක.වි.  හිත කෑ/මාව/රාජගරිය ප්රා.වි.

284 932950391v ඩී.ඩබ්.ජි.ස.එ ේ.ජයිලක කෑ/මාව/රාජගරිය ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/බකුල්වල ක.වි

285 770513847v අථ.එ ේ.අථ.ජයරත්න කෑ/මාව/ස්ාසේමඩ ක.වි.  හිත කෑ/මාව/උඩගලස්ණිය ම.වි.

286 910962248v එන්.ටී.සී.රණසංහ කෑ/මාව/උඩගලස්ණිය ම.වි.  හිත කෑ/මාව/ස්ාසේමඩ ක.වි

287 920332021v සේ.අථ.ඒ.ඒ.එ ේ.රත්නායක කෑ/මාව/තම්ිට ක.වි.  හිත කෑ/මාව/ගල්අතර ප්රා.වි.

288 197005803597 ආථ.ජී.එන්.විසේරත්න කෑ/මාව/ගල්අතර ප්රා.වි.  හිත කෑ/මාව/තම්ිට ක.වි



ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය අනුප්රාප්තික/  හිත,රහිත ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

289 832902993v ඩබ්.ඒ.යූ.ස ේනාධීර මයා කෑ/ස්හි/බ ේනාගල මහින්්සයෝ්ය ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/නූරීය ස්මල වි.

290 800573320v එන්.පේමනා්න් මයා කෑ/ස්හි/ නුරීය ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ බ ේනාගල ම.වි.

291 872272470v එ ේ. තයකුමාරන් මයා කෑ/ස්හි/ ශ්රී ගසන්ෂා ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ම.වි.

292 722122658v ඩබ්.එ ේ.ප්රනාන්දු මයා කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ක.වි.

293 ඩබ්.ඒ.එම්.සේමකුමාර මයා කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ශ්රී ගසන්ශා ස් .වි.

294 833494228v පී.එ ේ.එන්.ධමථස ේකර මයා කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ක.වි.

295 ඩබ්.එල්.සේ.නන්්සරි මයා කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි.

296 සේ.ආථ.එ ේ.රාජවික්රම මයා කෑ/ස්හි/ තුම්බාසේ ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සීලානන්් ම.වි.

297 731571309v එල්.ඒ.එල්.මහින්් මයා කෑ/ස්හි/ අටුලුගම මායාදුන්න ම.වි. රහිත කෑ/ස්හි/ස්හිඕවිට ස්මල වි.

298 එම්.අයි.එ ේ.රණතුංග මයා කෑ/ස්හි/ස්හිඕවිට ස්මල වි.  හිත කෑ/ස්හි/ මාගම්මන ක.වි

299 911262096v එල.පී.එල්.සේ.පිරණ මයා කෑ/ස්හි/ සරිවධථන ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ගරාසගාඩ මු.ම.වී.

300 791520266v සේ.ඒ.සහේමන්ත කුමාර මයා කෑ/ස්හි/ ගරාසගාඩ මු.ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/  රිවධථන ම.වි

301 683411183v ඩබ්.ඒ.ඒ.එන්.චන්රසරිමයා මයා කෑ/ස්හි/ අිිරිගල ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සගෝණගල ම.වි.

302 720223198v ඩබ්.ජී.මහින්් වීරසංහ මයා කෑ/ස්හි/ සගෝනගල ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ අිිරිගල ම.වි

303 821463815v පී.එ ේ.පන්නිල මයා කෑ/ස්හි/මුහන්දිරම් .ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ඌඩාසපාල ක.වි.

304 802320612v සේ.ජී.එන්.බී.ධනස ේකර මයා කෑ/ස්හි/ඌඩාසපාල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ මුහන්දිරම් ක.වි

305 750183093v බී.ජී.සුමනිසරි මයා කෑ/ස්හි/සපාත්ස්නිකන්් ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ නේකාවිට ක.වි

306 860182157v ඩී.සේ.එ ේ.ප්රියන්ත මයා කෑ/ස්හි/නේකාවිට ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සපාත්ස්නිකන්් ම.වි.

307 863071879v වයි.එ ේ.සේමරත්න මයා කෑ/ස්හි/පන්නල ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ වෑගල්ල ක.වි

308 943521034v සේ.එ ේ.ටී.රණසංහ මයා කෑ/ස්හි/වෑගල්ල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ පන්නල ම.වි

309 760073334v එච්ච.සේ.එ ේ.සේමරත්න මයා කෑ/ස්හි/සකා ේගහකන්් ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/  ර වතී ස්.වි.

310 882883400v එල්.මරු්වීර මයා කෑ/ස්හි/ ර ේවදී ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සකා ේගහකන්් ම.වි.

311 813064197v සේ.එන්.ඒ.කුලතුංග මයා කෑ/ස්හි/රත්නාවලී ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ඉහළගම්මැේ් ක.වි

312 ඒ.ටී.එම්.කුමාර මයා කෑ/ස්හි/ඉහලගම්මැේ් ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ රත්නාවලී ම.වි.

313 810321539v එච්ච.පී.මංජුල සේශප්රිය මයා කෑ/ස්හි/වැලිසහලතැන්න ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සපාල්ිටිය ක.වි

314 එච්ච.පී .එ ේ.සුනිල් ශාන්ත මයා කෑ/ස්හි/සපාල්ිටිය ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ වැලිසහලකන්් ක.වි

315 821071720v එච්ච.ස ෝමිලක මයා කෑ/ස්හි/අංසහට්ටටිගම ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ හිගුරණ ක.වි

316 783114623v ඩබ්.එ ේ.සේ. රණතුංග මයා කෑ/ස්හි/හිගුරණ ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ අංසහට්ටටිගම ම.වි.

 පා ල් මුරකරු - ස්හිඹවිට කලාපය



317 සේ.ආථ.එ ේ.සේ.බී. කහ්ව මයා කෑ/ස්හි/මූදුගමුව ක වි රහිත කෑ/ස්හි/ කල්ඔළුව ක.වි

318 840640353v සේ.එ ේ. ේකන්්කුමාථ මයා කෑ/ස්හි/පුණුගල ස්.ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/  ාන්ත මරියා ස්.ම. වි.

319 912690229v ජී.මවීන් මයා කෑ/ස්හි/ශාන්ත මරියා ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ පූනගල ස්.වි

320 932063840v වී.චන්රසමෝගන් මයා කෑ/ස්හි/ගරාසගාඩ මු.ම.වී.  හිත කෑ/ස්හි/ ඩනඩින් ස්.වි.

321 සේ.විජයකුමාථ මයා කෑ/ස්හි/ඩනඩින් ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ගරාසගාඩ මු.ම.වී.

322 850351643v එච්ච.එ ේ.සපසථරා මයා කෑ/ස්හි/සබරන්නාව අභයරාජ ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සීසපෝත් ස ේනානායක ම.වි.

323 පී.ඩබ්.එන්.එම්.විජයසරි මයා කෑ/ස්හි/සීසපෝත් ස ේනානායක ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සබරන්නාව අභයරාජ ම.වි.

324 713490741v එච්ච.ඒ.ස ෝමරත්න මයා කෑ/ස්හි/උඩුව ශ්රී  ේධානන්් ම.වි. රහිත කෑගල්ල කලාපයට නි්හ ේ

325 943400660v එ ේ.සේ.ඩී.එ ේ.එම්.ගුණවධථන මයා කෑ/ස්හි/මානියංගම ප්රා.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ මානියංගම ම.වි.

326 841251610v ආථ.ජී.එ ේ.පී.රංසේගම මයා කෑ/ස්හි/මානියංගම ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ මානියංගම ප්රා.වි.

327 731210268v එච්ච.ඩී.ඒ.ය රත්න මයා කෑ/ස්හි/ඉඹුලාන ශ්රි ස ේන ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ගලිටමඩ වලගම්බා ම.වි

328 752223068v ඩබ්.සී.පී.එම්.කුමාර මයා කෑ/ස්හි/සලවන්ගම ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ඉඹුලාන ශ්රී ස ේන. වි

329 843370756v ඩබ්.එ ේ.විතානසේ මයා කෑ/ස්හි/නිවුන්හැල්ල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ සලවන්ගම ක.වි

330 933592529v ඩබ්.සේ.එල්.සී.වල්සපාල මයා කෑ/ස්හි/ගලිටමඩ වලගම්බා ම.වි  හිත කෑ/ස්හි/ නිවුන්හැල්ල ක.වි

331 අයි.ජී. මන්සරි මයා කෑ/ස්හි/කහනාවිට ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ගුරුගල්ල ක.වි.

332 ඒ.එ ේ.පුෂේප කුමාර මයා කෑ/ස්හි/ගුරුගල්ල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ කහනාවිට ක.වි.

333 එම්.එ ේ.ඩී.ජයරත්න මයා කෑ/ස්හි/උතුරුසගෝනගල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ්යිගල ක.වි.

334 සේ.ඒ.එන්.එ ේ.ජයසුන්්ර මයා කෑ/ස්හි/්යිගල ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ උතුරුසගෝනගල ක.වි.

335 763603130v ජී.එම්.ධමථරත්න මයා කෑ/ස්හි/ස්ල්ඹලුව ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ කදිසථෂන් ස්.වි.

336 එම්.සවකුමාථ මයා කෑ/ස්හි/කදිසථෂන් ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ස්ල්ඹලුව ක.වි.

337 893600019v එච්ච.ජී.ආථ.එ ේ.ඒ.හත්නාිටිය මයා කෑ/ස්හි/ ඉඹුල්ිටිය ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ හිගුරලකන්් ම.වි

338 933134911v ඩබ්.පී.විසේිලක මයා කෑ/ස්හි/ අම්ඹලන්ිටිය ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ඉඹුල්ිටිය ක.වි

339 890194320v එම්.සී.සේ ්යානන්් මයා කෑ/ස්හි/ හිඟුරලකන්් ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ අම්බලන්ිටිය ම.වි

340 771742912v එ ේ.ඒ.යූ. මරසංහ මයා කෑ/ස්හි/ වැන්්ල ප්රා.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ රාජකීය ම.වි

341 792211658v සේ.ජී.ියරත්න මයා කෑ/ස්හි/ රාජකීය ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ වැන්්ල ප්රා.වි.

342 ඩී.ප්රභූ මයා කෑ/ස්හි/ කදිසථෂන් ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/  පුමල්කන්් ස්.වි.

343 ජී.ජී.ඒ.චින්් සේමසරි මයා කෑ/ස්හි/  පුමල්කන්් ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ කදිසථෂන් ස්.වි.

344 942601930v ජී.මසගයි ේපරන් මයා කෑ/ස්හි/ යටි්ැරිය ස් වි  හිත කෑ/ස්හි/ සනේ ේියථ ඉහළ ම.වි

345 771452949v බී.පී.ජී.එ ේ.කුමාර කෑ/ස්හි/ සනේ ේියථ ඉහල  හිත කෑ/ස්හි/ යටි්ැරිය ස් වි

346 732701630v ඩබ්.ඒ.සී.කුමාර කෑ/ස්හි/ දුනුමාල රාජපේෂ ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ කිතලංගමුව ක.වි.



347 821904480v සේ.සේ.එ ේ.එල්.කුමාර මයා කෑ/ස්හි/ කිතලංගමුව ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ දුනුමාල ක.වි

348 බී.ජී.සී.ඩී.වනිගසුරිය මයා කෑ/ස්හි/ ගලිටමඩ වලගම්බා ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ කඩිගමුව ක.වි.

349 පී.පී.රත්නායක මයා කෑ/ස්හි/ කඩිගමුව ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ගලිටමඩ වලගම්බා ම.වි.

350 842433550v ටී.සී.එ ේ.දි ානායක මයා කෑ/ස්හි/ හඹ ේවලාන ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ රුවන්වැල්ල රාජකීය වි.

351 ඊ.ඩී.එ ේ.එල්ලාවල මයා කෑ/ස්හි/ රුවන්වැල්ල රාජකීය ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ හඹ ේවලාන ක.වි.

352 ඩබ්.එම්.එම්.ආථ.එල්.බණ්ඩාර මයා කෑ/ස්හි/ තල්දුව සබෞේධ ම.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ඉහල තල්දුව ක.වි.

353 සේ. රත් රූපසංහ මයා කෑ/ස්හි/ ඉහල තල්දුව ක.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ තල්දුව සබෞේධ ම.වි.

354 892211698v සේ.එම්.බී.ටී.සම්ඝසුරිය මයා කෑ/ස්හි/ කබලුමුල්ල ළමා ිතුරු රහිත මාවනැල්ල කලාපයට

355 951701440v ඒ.අ ාන් මයා කෑ/ස්හි/ ගසන්ෂා ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ යටි්ෑරිය ස් වි.

356 870491867v එ ේ.එ ේ.කුමාර මයා කෑ/ස්හි/ යටි්ෑරිය ස්.වි.  හිත කෑ/ස්හි/ ගසන්ශා ස්. වි.

357 සේ.එල්.අරුණ ශාන්ත මයා කෑ/ස්හි/ රංජන් විසේරත්න ම.වි. රහිත කෑ/ස්හි සයෝගම ස්.ම.වි

358 198135802210 එල්.ඒ.ව න්ත සේමචන්ර මයා කෑ/ස්හි/ අංසහට්ටටිගම ම.වි. රහිත කෑ/ස්හි ස්ාඩාවත්ත ප්රා.වි

ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/

 

 හිත,

රහිත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

359 813513773v ඒ.එම්.ස සනවිරත්න මයා ර/ශ්රි පා් ම.ම.වි  හිත ර/එරත්න ම.වි. 

360 940922577V එම්.ජී.එන්.ලේමාල් මයා ර/එරත්න වි.  හිත ර/ශ්රී පා් ම.ම.වි. 

361 730583826v යූ.එල්.එච්ච.පී.කුමාර මයා ර/සවලි ම.වි  හිත ර/හිේග ේවත්ත ප්ර.වි. 

362 673493858V ආථ.ජී.රාජපේෂ මයා  ර/මල්වල ම.වි.  හිත ර/හි්ැල්ලන ස්.වි.

363 710084149V ඊ.එම්.චන්රසරි මයා ර/ඇල්ලගාව වි.  හිත ර/මල්වල ම.වි.

364 750370098V ඒ.එ ේ.සේ.සහට්ටටිකන්් මයා ර/දිප්තිටිගල වි.  හිත ර/ශ්රී සුමන වි

365 881750465v ජී.ඒ.සී.්යානන්් මයා ර/බටුසහේන වි.  හිත ර/ඇල්ලගාව වි.

366 942171447V වී.ිරුස ල්වන් මයා ර/ හිරා වි.  හිත ර/බටුසහේන වි.

367 782624283V එම්.එච්ච.එ ේ.මුණසංහ මයා ර/කරඳන ශ්රි ජිනරතන වි.  හිත ර/කිරිඇල්ල ශ්රී සේවරේිත වි.

368 782288610V ඩී.රවීන් විසනෝේ මයා ර/කිරිඇල්ල ශ්රි සේවරේිත වි.  හිත ර/කරඳන ශ්රි ජිනරතන වි.

369 710693749v එම්.එ ේ.රෑපසංහ මයා ර/සතප්තපනාව කුමාර වි  හිත ර/විජයකුමාරතුංග වි.

370 863570999v ඩී.එම්.එන්.සේ.ස ේනාධීර මයා ර/පාතගම වි.  හිත ර/සතප්තපනාව කු.වි.

 පා ල් මුරකරු - රත්නපුර කලාපය



371 701633040V පී.ඩබ්.සී.පී.වන්නිආරච්චි මයා ර/කහංගම සබෞේධ වි.  හිත ර/පාතගම වි.

372 892821992v ඊ.වයි.ඒ.එච්ච.මුණසංහ මයා ර/තලාවිටිය සරි මන් වි.  හිත ර/කහංගම සබෞේධ වි.

373 760742562v එ.ඩීඅයි.එ ේ.ලියනසේ මයා ර/අල් අේෂා මු ේලිම් වි.  හිත ර/තලාවිටිය සරි  මන් වි

374 843044646v බී.ජී.සේ.අසබ්වික්රමපාල මයා  ර/සබෝධිමළුව වි. රහිත ර/අල් අේෂා මු.ම.වි. 

375 710770549v ඩී.පී.එ ේ.සේමලාල් මයා ර/පත්සබ්රිය නාර් වි.  හිත ර/එල්ලාවල ම.වි. 

376 840901750V එම්.සේ.එල්.සේ.මහින්්්ා  මයා ර/එල්ලාවල ම.වි  හිත ර/පත්සබ්රිය නාර්  වි.

377 712372338V බි.සේ.ඩී.එ ේ.කුමාර මයා ර/සබෝපැත්ත ම.වි රහිත ර/එල්ලාවල ම.වි.

378 771320538v එන්.එන්.එ ේ.සේ.නවරත්න මයා ර/නවනගර කුමර වි.  හිත ර/බටුසහේන වි.

379 853333905v ඩී.ඒ.එ ේ.ජයස ෝම මයා ර/විජය කුමාරතුංග වි.  හිත ර/හල්සප්ත උපනන්්.වි

380 940161592V පී.පී.සේ.එ ේ.නන්්සරි මයා ර/හල්සප්ත උපනන්් වි.  හිත ර/බල වි්යාසලෝක ම.වි

381 78055167v එ ේ.එම්.ඩී.ටී.කුමාර මයා ර/ඇරෑසපාල ශ්රි මහින්් වි.  හිත ර/කිරිඇල්ල ම.ම.වි.

382 763233111V ආථ.පරංසජෝි මයා ර/කිරිඇල්ල ම.ම.වි  හිත ර/ඇරෑසපාල ම.වි.

383 197007103369 සේ.බී.එන්.සු න්ත මයා ර/දිප්තිටිගල වි.  හිත ර/සබෝිටිය වි. 

384 730574339v ඒ.සේ.පී.සරෝහණ මයා ර/ශ්රි සුමන වි.  හිත ර/ගැටන්ගම රාජකීය

385 198116204934 පී.එඒ.එච්ච.පේමකුමාර මයා ර/ගැටන්ගම රාජකීය වි.  හිත ර/ශ්රී සුමන වි

386 742770141v සේ.ඒ.එ ේ.ආනන්්  මයා ර/උඩුමත්ත ිහිඳු වි.  හිත ර/සහේවායින්න කන්් වි.

387 930753605V සේ.ඩි.පී.එම්.සේ. මරේසකාඩි මයා ර/සහේවායින්න වි.  හිත ර/උඩුමත්ත ිහිදු වි.

388 8200033493v එච්ච.වී.ආථ.තරංග මයා ර/ධමථපාල ම.වි  හිත ර/හි්ැල්ලන ආනන්්.වි.

389 842924588v ආථ.එම්.එ ේ.රත්නායක මයා ර/හි්ැල්ලන ආනන්් වි.  හිත ර/පඥාධීර වි.

390 790440480v ජී.එම්.සී.මැ්සග්ර මයා ර/සේවැල්වත්ත ක.වි  හිත ර/බසට්ටසවල වි. 

391 870371314V ආථ. රන් මයා ර/ස්මළ වි.  හිත ර/සේවැල්වත්ත ක.වි

392 197926910010 ආථ.සවකුමාරන් මයා ර/අමුණුතැන්න ස්.වි  හිත ර/රත්නපුර ස්.වි

393 820440943V එම්.ආථ.ඒ.කුමාර මයා ර/බඹරසබාටුව වි.  හිත ර/අමුණුතැන්න වි. 

394 931012150ඩ ජී.වී.පී.එම්.විතානසේ මයා ර/ඥාණානන්් වි.  හිත ර/බටුසග්ර  වි.

395 831050365V ආථ.සලෝසේෂේ කුමාථ මයා ර/පැල්මඩුල්ල අංක 01 ස්.වි  හිත ර/ශ්රී ඥානානන්් වි.

396 933651584V පී.වී.ජයසකාඩි මයා ර/අල් අේෂා මු ේලිම් වි.  හිත ර/පැල්මඩුල්ල අංක 01 ස්.වි

397 961353726V එන්.සී.කුමාථ මයා ර/වැල්ලවල මූකලාන වි.  හිත ර/ගයිරෑනගම වි

398 731063443V එච්ච.එ ේ.ඒ.කුමාරසරි මයා ර/ගයිරෑනගම වි.  හිත ර/වැල්ලවල මූකලාන වි.

399 198624002260 යූ.ඒ.ශාන්ත මයා ර/ශ්රි සුමන වි.  හිත ර/ස්මළ වි

400 732950346V ආථ.ඒ.එ ේ.යූ.බණ්ඩාර මයා ර/ස්මළ වි.  හිත ර/සබෝධිමලුව

401 901052013v යූ.සී.ප්රිය්ශථන මයා ර/සුමන  මන් වි.  හිත ර/මාරපන ම.වි. 

402 912900991V සේ.එම්.ඒ.නිශාන්ත මයා ර/පත්සබ්රිය නාර් වි.  හිත ර/අමුසහේන්කන්් ශ්රි විමල ාර වි.

403 902472169V එ ේ.ආථ.එම්.ඒ.ඩී.ජී.සී.විසේස ේකර මයා ර/හිේග ේවත්ත කණිෂේඨ වි.  හිත ර/සීවලී ම.වි.



404 942831048V ඕ.අයි.ආථ.විසේිලක මයා ර/ප්රඥේඥාරතන වි.  හිත ර/අල් මේකියා වි.

405 841010345V ඩබ්.එම්.එ ේ.සේ.එච්ච.ආරියරත්න මයා ර/සූ්ගල ශ්රී රාහල වි.  හිත ර/එරත්න ම.වි. 

406 900233914V පී.එ ේ.ආථ.කුමාර මයා ර/එරත්න වි.  හිත ර/සූ්ගල ශ්රී රාහල වි.

407 802164666V සේ.එම්.ඒ.ඩබ්.බණ්ඩාර මයා ර/සගෝණකුඹුර වි.  හිත ර/සලල්සලෝිටිය ස්.වි. 

408 932240300V පී.උ්යකුමාථ මයා ර/සලල්ලුිටිය ස්මළ වි.  හිත ර/සගෝණකුඹුර වි. 

409 850701873V ජී.ජී.ආථ.පේමකුමාර මයා ර/ගල්ලෑල්ල වි.  හිත ර/කුඩාව වි. 

410 770260914V එච්ච.සේ.ජයි ේ  මයා ර/කුඩාව වි.  හිත ර/ගල්ලෑල්ල ම.වි. 

411 852342455V ඩබ්.ඒ.පී.කුමාරසංහ මයා ර/උඩුවක සේධාර්ථ වි. රහිත ර/උඩුමත්ත ිහිදු වි.

412 822513093V ඩබ්.සී.එල්.අභයසකෝන් මයා ර/බැරුණ්ඩුව ශ්රි අභයි ේ  වි.  හිත ර/බුළුගහතැන්න වි. 

413 723193508v සී.සේ.ජී.සී.සබෝධිපාල මයා ර/ශාන්ත ලූේ ේ වි්යාලය.  හිත ර/ිරිවානකැටිය වි.

414 710650861V සී.සේ.සේ.රණවීර මයා ර/සීවලි ම.වි  හිත ර/ප්රඥේඥාරතන වි. 

415

416 ජා.හැ.අ නම වර්ථමාන ස ේවා  ේර්ානය

අනුප්රා

ප්තික/

 

 හිත,

රහිත  ේර්ාන මාරු නිස්ථේශිත ස ේවා  ේර්ානය

417 833345516V පී.එම්.ජී.පී. කුමාර මයා ර/ගබ්සබල වි. රහිත ර/කළල්ඇල්ල වි.

418 740133004V සේ.එම්.ඒ.ියරත්න මයා ර/රඹුක ම.වි. රහිත ර/සපාතුිටිය වි.

419 921732775V එ ේ.සේ.කුමාර මයා ර/මඩබේ්ර ස්.වි. ර/අයගම ශ්රි. රහල

420 713333883V ඩබ්.ඒ.වීරසංහ මයා ර/අයගම ශ්රී රාහල වි. ර/මඩබේ්ර ස්.වි.

421 780621133V සේ.ඒ.ඩී.එ ේ.කුමාර මයා ර/මීපාගම ජයන්ි වි. ර/වැේ්ාගල ්කුණ වි.

422 872880011V ඩී.එම්.සී.ලේමාල් මයා ර/වැේ්ාගල ්කුණ වි. ර/මීපාගම ජයන්ි

423 882240355V ටී.සුභාගරන් මයා ර/වැල්ලඳුර ස්. වි. ර/මීනච්චියම්මාල් වි.

424 862082117V ටී.ඉලයරාජා මයා ර/මීනච්චියම්මාල් වි. ර/වැල්ලඳුර ස්.වි.

425 882781798V පී.සේ.කරුණාරත්න මයා ර/පලාසවල ශ්රී රත්නාකර  වි.  හිත ර/සකසහල්ඕවිටිගම වි.

426 821492572V වයි.එන්.ගුණිලක මයා ර/සකසහල්ඕවිටිගම වි.  හිත ර/පලාසවල ශ්රී රත්නාකර  

427 901700320V සේ.බී.ඩී.පී. කුමාරසංහ මයා ර/කළල්ඇල්ල ම.වි. සකාට්ටඨා යට අනුයුේත

428 942272405V වී.පී.ඩී.මධුරංග මයා ර/ඇලපාත ම.වි.  හිත ර/පලාසවල ශ්රී රත්නාකර  

429 822911650V ඊ.අයි.එ ේ.කුමාර මයා ර/පලාසවල ශ්රී රත්නාකර  වි.  හිත ර/ඇලපාත ම.වි.

පා ල් මුරකරු - නිවිිගල කලාපය



430 703440401V පී.එම්.ඩී.ධනවධථන මයා ර/පෑසබාටුව ම.වි.  හිත ර/ගාිණි ප්ර.වි.

431 951811521V එච්ච.ඩී.අයි.එන්. ංජීව මයා ර/ගාිණී ප්රා. වි.  හිත ර/පෑසබාටුව වි.

432 861680495V එම්.ඩී.එ ේ.විසේ්ා  මයා ර/රාජකීය වි. ර/එරබේ් වි.

433 සේ.වී.එ ේ වීරසකෝන් ර/බල රජවක වි ර/රාජකීය වි.

434 860941562V එම්.එ ේ.මුරුගන් මයා ර/කලවාන ස්.වි. ර/සේවැල්කඳුර වි.

435 730951167V එච්ච.ඩී.සේ.සරෝහණ මයා ර/සේවැල්කඳුර වි. ර/කලවාන ස්.වි.

436 880250582V ජී.සේ.සී.ලේමාල් මයා ර/ඇලපාත ම.වි. ර/සලෝකස්ණිය වි.

437 750443478V ඩබ්.බී.පී.ඩී.සේ. ආරියරත්න මයා ර/සලෝකස්ණිය වි. ර/යේස්හිවත්ත වි.

438 970081399V එච්ච.ඒ.ඩී.එන්. සහට්ටටිසේ මයා ර/තුත්ිරිිටිය වි. ර/සුමන ම.වි.

439 893622268V එම්.එම්.එන්.එ ේ. සපසථරා මයා ර/සුමන ම.වි. ර/තුත්ිරිිටිය වි.

440 ජී.සේ.ටී කුමාර ර/මඩල ම.වි  හිත ර/සගාඩකුඹුර ියනවිට

441 එච්ච.බී.ආථ උසේෂේ මදු ංඛ  ර/සගාඩකුඹුර ියනවිට ම.වි රහිත ර/බල වි්යාකර

442 823632517V සේ.ඒ.යු.සේ. කරුණාරත්න මයා ර/කහවත්ත ම.ම. වි.  හිත ර/සකාටසකතන වි.

443 ඊ.ආථ.එම්.ඩබ් උපි ේ ර/බල වි්යාකර ම.වි  හිත ර/කහවත්ත ම.ම. වි. 

444 එම්.ටී.අයි.ආථ කීතථිරත්න ර/නිවි කලල්ඇල්ල ම.වි  හිත ර/බල රත්මලවින්න ම.වි

445 832413194v සී.සේ  මරසංහ ර/කහවත්ත ප්රා වි ර/මඩලගම ම.වි

446 එ ේ පරමගුරු ර/්ෑල රාජකීය වි  හිත ර/බල බුලත්ගම වි

447 ඒ.පී.සේ.එන් ජයි ේ ර/බල බුලත්ගම වි  හිත ර/්ෑල රාජකීය වි

448 එන්  රත් බාබු ර/ කහවත්ත මු.වි  හිත ර/බල රා ේ ගල වි

449 එල්.ඒ.ඒ ලියනසේ ර/බල රා ේ ගල වි  හිත ර/ කහවත්ත මු.වි

450 932230305v ඩී. විජය ප්රගා ේ ර/්ෑල ස්.වි රහිත ර/බල රජවක

451 සේ.යූ.එ ේ වීරසකෝන් ර/බල රජවක  හිත ර/්ෑල රාජකීය වි

452 892922497v එම්. විජයකාන්ත් ර/්ෑල ස්.වි  හිත ර/බල අල් ිහාරා වි

453 ඒ.එම්.එම් ඉිිය ේ ර/බල අල් ිහාරා වි රහිත ර/්ෑල ස්.වි


