
අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 සේ.එම්. පියතික. ප්රළසේශීය වභළල, පන්න. 6310501 40 වමත්

2 ටී.එම්. නිලකළ දීප්ති කුමළරි. මශජන පුවහතකළය, සමොසශොත්තල, නළරංසගොඩ. 6310502 40 වමත්

3 එවහ.ඒ. අසෝක නන්දසිරි. ශමංගල් ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310503 ab -

4 ඩී.එල්.සේ. සශන්රි. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, මළකඳුර, සගෝනවි. 6310504 30 අවමත්

5 එම්.ටී. නිළන්ත ආනන්ද. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, යේවි. 6310505 40 වමත්

6 ඩබ්.එම්. නන්දසවේන. ශමංගල් ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ගිරිඋල්. 6310506 32 අවමත්

7 ආර්.ඒ. ජයරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, පන්න. 6310507 0 අවමත්

8 ආර්.එම්. උපළලි ආරියදළව. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6310508 ab -

9 එම්.ඩී. කළන්ති ගුණතුංග. ල/ම/සපොපි/පන්සියගම මශළ විදයළය, පන්සියගම. 6310509 40 වමත්

10 එවහ.පී. විමසවේන. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ශතලිවහපහුල. සපොල්ගශසල. 6310510 40 වමත්

11 ඒ.එච්.එම්. සශේරත්බංඩළ. මධය මශළ විදයළය, ආණමඩුල. 6310511 42 වමත්

12 ආර්.එවහ.එම්.ආර්.යූ. රළමනළයක. ලයඹ ආණ්ඩුකළරලර කළර්යළය, මළළිගළල, කුරුණග. 6310512 ab -

13 සේ.එම්. නිමල් කරුණළරත්න. පෂළත් සප් කර්මළන්ත සදපළර්තසම්න්තුල,

නල් සතොග ගබඩළල, 

සගොඩසල, සපොල්ගශසල. 6310513 42 වමත්

14
ජී.පී. නිශළල් ජයන්ත. පෂළත් සප් කර්මළන්ත සදපළර්තසම්න්තුල,

සබෝයගසන් අසවිවෆ ශළ 

ගබඩළල, සබෝයගසන්. 6310514 40 වමත්

15 ටී.එම්. බණ්ඩළර මෆණිකළ. පෂළත් ඉඩම් සකොමවළරිවහ කළර්යළය, කච්සච්රිය, පුත්තම. 6310515 46 වමත්

16 පියසිරි ගමසේ. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310516 52 වමත්

17 සේ.එවහ. නිමල් සවසනවිරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310517 56 වමත්

18 ඩබ්.ඒ. රංජිත් කුමළර වීරසිංශ. පශු වලදය කළර්යළය, නළරම්ම. 6310518 50 වමත්

19
ආර්.එම්. වන්ධයළනි චන්ද්රිකළ 

රත්නළයක. මශජන පුවහතකළය, නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310519 ab -

20 ජී.එම්.ඩබ්.සේ.එවහ. මළරසිංශ. නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310520 ab -

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් සසේලා ගණයන්හි ශිල්පීය සනොලන (PL1)  

සදලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය : 2014.11.30

සිංහ මාධයය
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

21 පි.බී.එම්.සී.එසහ. කරුණළසිංශ. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310521 ab -

22 සේ.එවහ.සේ. සවෝමතික. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310522 48 වමත්

23 එවහ.බී.ලයි.එම්. රත්නළයක බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය. 6310523 40 වමත්

24 පී.ඒ. ජගත් විපු කුමළර. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය. 6310524 46 වමත්

25 පී.ඩී. ගළමිණී වමන් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310525 40 වමත්

26 එම්.ඒ. සතෝමවහ සිංස ෝ. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310526 40 වමත්

27 එල්.ආර්. කුසුමතළ. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය, නිකදළුසපොත. 6310527 44 වමත්

28 බී.එම්. අජිත් වික්රම බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310528 ab -

29 ඒ.එම්.ජී.සේ. රණසිංශ. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310529 50 වමත්

30 එච්.ඒ.ටී.අයි.සේ. ජයවික්රම. පෂළත් ඉඩම් සකොමවළරිවහ සදපළර්තසම්න්තුල පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6310530 56 වමත්

31 ඒ.ඩී. වරත් ගුණලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310531 58 වමත්

32 ඊ.ඒ. ලවන්ත එදිරිසිංශ. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310532 40 වමත්

33 පී.එම්. පුහප ළල් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310533 40 වමත්

34 එවහ.ආර්. රපසිංශ. සශොංරළලබළල උප කළර්යළය, සගොඩසල කටුසපොත. 6310534 ab -

35 එම්.ඩබ්. ජයසුන්දර සවෝමරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310535 48 වමත්

36 එන්.එම්.ආර්. අසබ්ගුණලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය. 6310536 49 වමත්

37 බී.එම්. කරුණළරත්න. නික/කෆබෆල්ල විදුශ, හීසෝගම, නිකලෆරටිය. 6310537 50 වමත්

38 එච්. අනුළ කුමළරිශළමි. වශකළර කෘෂිකර්ම අධයේ කළර්යළය, දඹුල් පළර, කුරුණග. 6310538 52 වමත්

39 එවහ.එම්. කුමළරි. ල/ම/ගල්/ ගල්ගමුල ආදර් මුවහලිම් මශළ විදයළය, ගල්ගමුල. 6310539 56 වමත්

40 එච්.එම්. රපළලතී. කු/දුටුගෆමුණු මධය මශළ විදයළය, සපොතුශෆර. 6310540 60 වමත්

41 ආර්.එම්. නන්දනී රත්නළයක. කු/ඩී.එවහ සවේනළනළයක මධය මශළ විදයළය, උහුමීය. 6310541 62 වමත්

42 ඩබ්.ඒ.පී. ගුණලතී. ල/ඉ/ගසන්/හිරිපිටිය ආදර් කණිහඨ විදයළය, හිරිපිටිය, නිකදළුසපොත. 6310542 40 වමත්

43 ඒ.එම්. නන්දළලතී අතපත්තු. නික/වංඝසබෝධි මධය මශළ විදයළය, අවුසල්ගම. 6310543 45 වමත්

44 එම්.එම්. සශේරත් බණ්ඩළ. නික/වංඝසබෝධි මධය මශළ විදයළය, අවුසල්ගම. 6310544 46 වමත්

45 එම්.පී. නළනී වීරසිංශ. නික/සිරිසුමනසිරි මශළ විදයළය, සියඹළගවහලෆටිය, සකොසබයිගසන්. 6310545 48 වමත්

46 ඒ.එම්. සවසනවිරත්න. නික/මීලෆල්ල මශළ විදයළය, මීලෆල්ල. 6310546 50 වමත්

47 එම්.පී. අමරදළව. නික/ලළරි/ඉසිපතන මධය මශළ විදයළය, බමුණළසකොටුල. 6310547 40 වමත්

48 එවහ. මසනෝරි සගෝපිකළ ද සිල්ලළ. ල/ඉ/ගවහවන්දළුසපොත මශළ විදයළය, තිශල, කුඹුේලෆල. 6310548 40 වමත්

49 සී.එච්. ආරියසවේන. ල/ඉ/රිදී/කවිසිගමුල ශ්රී ගළමිණී මධය මශළ විදයළය, සමොරතිශ. 6310549 40 වමත්

50 බී.ඩබ්. නළනී ප්රියන්කළ වීරසිංශ. ල/ඉ/කුඹුේලෆල මශළ විදයළය, කුඹුේලෆල. 6310550 40 වමත්
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අංකය
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විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/  

අවමත් 

බල

51 එවහ.පී. චන්ද්රසිරි. ල/ඉ/අල්-හිේමළ මුවහලිමි විදුශ, තිත්තලෆල්ගළ, නිකදළුසපොත. 6310551 46 වමත්

52 පී.ජී.එවහ. දයළ මළසනල්. ල/ඉ/රිදී/සගෝනිසගොඩ මශළ විදයළය, සගෝනිසගොඩ, පිහිබුල. 6310552 50 වමත්

53 ආර්.ඩී. සවෝමතික. ල/ඉ/ඕමළරසගොල් මශළ විදයළය, පල්ලියේද. 6310553 52 වමත්

54
ආර්.එම්. උේදික තිේ රත්නළයක 

බණ්ඩළර. ල/ඉ/වීර කර්නල් නිසයොමළල් පලිපළන විදුශ, මුරුතල, ඉබ්බළගමුල. 6310554 40 වමත්

55 සේ.සේ. සප්රේමතික. කු/ගෆට්ටුලළන මශළ විදුශ, කුරුණග. 6310555 44 වමත්

56 ආර්.එම්. සුසන්ත්රළ කුමළරි රත්නළයක. කු/පිෆවහව මශළ විදයළය, පිෆවහව. 6310556 43 වමත්

57 පී.එම්. සුරනිම බංඩළර. කළප අධයළපන කළර්යළය, මශල. 6310557 ab -

58 පී. යමුනළ කළන්ති. කුලි/ශ්රී වළරළනන්ද මධය මශළ විදයළය, ලෆලගම. 6310558 50 වමත්

59 ආර්.පී. ජයසවේකර අමරතුංග. කුලි/කනදුල් ධර්මරළජ මශළ විදයළය, කනදුල්, කුලියළපිටිය. 6310559 52 වමත්

60 එවහ.එම්.එන්. නළමල් සවේනළනළයක. කුලි/කට්ටිමශන මශළ විදයළය, දුම්මසරිය. 6310560 51 වමත්

61 සේ.එච්. එරම්ද ගයළන් නිසරෝණ. කුලි/ළරිපුත්ර ප්රළථමික විදයළය, දුම්මසරිය. 6310561 41 වමත්

62 ඊ.එම්. ගුණරත් බණ්ඩළ. කුලි/ශන්තිශල කණිහඨ විදයය, භංතිශල ශල්මිල්ලෆල 6310562 40 වමත්

63 ඩී.ජී.බී.එම්.එවහ.සේ.බී.බී. දවනළයක. කුලි/පඬුපුර සුභූති ප්රළථමික විදුශ, මගුළගම. 6310563 43 වමත්

64 එච්.පී.එම්. උපුල් චින්තක බංඩළර. කුලි/කුඹුරළසපො ආදර් කණිහඨ විදයළය, කඹුරළසපො මණමල්සදණිය. 6310564 50 වමත්

65 සේ.එම්. දයළලතී. කුලි/මහින්සදෝදය මශළ විදයළය, සශට්ටිසපො. 6310565 60 වමත්

66 ඩී.එම්. ධම්මිකළ ප්රියන්ති දිවළනළයක. කුලි/දශනෆේසගදර මශළ විදයළය, දශනෆේසගදර මණමල්සදණිය. 6310566 65 වමත්

67 එච්.එම්. කරුණළසවේන ප්රළසේශීය සරෝශ-බී, අව්ල. 6310567 ab -

68 ඒ.සේ.එවහ. ප්රියන්ත. ප්රළසේශීය සරෝශ, අව්ල. 6310568 ab -

69 සේ.එවහ.ආර්. කුමළරතෆන්න. දිවළ සරෝශ මළලතගම. 6310569 ab -

70 එවහ.එම්. මුදියන්සවේ. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310570 60 වමත්

71 යූ.ඒ.බී.ඩබ්.එම්.ටී. බණ්ඩළරනළයක. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, මශල. 6310571 43 වමත්

72 එවහ.පී.සේ.සී. ගුණලර්ධන. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, මශල. 6310572 45 වමත්

73 එච්.එම්. දයළකළන්ති සශට්ටිසිංශ. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, කටුසපොත. 6310573 52 වමත්

74 ඩී.එම්.ඩී. කරුණළරත්න. පළවල් දන්ත චිකිත්වළගළරය, මධය මශළ විදයළය, නේකළලත්ත 6310574 55 වමත්

75 ඩී.එම්. නලරත්න බංඩළ. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ගසන්ලත්ත, නිකදළුසපොත. 6310575 ab -

76 එච්.එම්. ටිකිරිබණ්ඩළ සශේරත්. රණවිරු උපශළර මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310576 40 වමත්

77 ටි.එම් .ඒ.බී. සතන්නසකෝන් ප්රළසේශීය සරෝශ-බී, කටුසපොත. 6310577 48 වමත්

78 ටී.ඩබ්. සවෝමතළ ගුණදළව. ප්රළසේශීය සරෝශ-බී, තම්පිටිය, සකොහිසල්සගදර. 6310578 50 වමත්

79 ඒ.එම්.බී.ආර්.එන්. සුරවීර. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, කටුසපොත. 6310579 52 වමත්
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80 අයි.එම්.එවහ.ඒ. ජයසිංශ. දිවළ සරෝශ, මශල. 6310580 45 වමත්

81 සේ.එම්.ඩබ්. කුමළරසිංශ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, මෆල්සිරිපුර. 6310581 46 වමත්

82 ආර්.එම්.ජී.බී. රත්නළයක. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, තළරණ, උඩසල. 6310582 ab -

83 ජී. නිළන්ත කුමළර. ප්රළසේශීය සරෝශ, කටුසපොත. 6310583 50 වමත්

84 සේ.ඒ.ජී.ඩබ්. කුමළර. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, මළලතගම. 6310584 40 වමත්

85 ඩබ්. ආරියරත්න. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, ඊතණලත්ත. 6310585 ab -

86 ආර්.එම්. ශ්රියළනී. දිවළ සරෝශ, හිරිපිටිය, නිකදළුසපොත. 6310586 ab -

87 සේ.ඒ.එවහ. ජයසකොඩි. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, මකුල්සපොත. 6310587 40 වමත්

88
සේ.එම්.එන්. උපමළලිකළ 

කරුණළරත්න. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, මිනුලන්ගෆසට්. 6310588 40 වමත්

89 ඩී.එම්. ඉන්ද්රළ කුමළරි දිවළනළයක. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, මිනුලන්ගෆසට්. 6310589 50 වමත්

90 සේ.බී රමයතළ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, කශපන්ල. 6310590 40 වමත්

91 ඒ.එම්. සශේරත් බංඩළ. ප්රළථමික වලදය වත්කළර ඒකකය, කශපන්ල. 6310591 ab -

92 අයි.ඒ. චිත්රළ අයිරළංගනී චන්ද්රතළ. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, අව්ල. 6310592 ab -

93 එම්.සී.එවහ. ගුණසවේකර. ප්රළසේශීය සරෝශ, අව්ල. 6310593 ab -

94 සේ.එච්.එම්.ඒ.සේ. ගුණතික. ප්රළසේශීය සරෝශ, අව්ල. 6310594 ab -

95 ඩබ්.එවහ.සේ. කුමළරි. ප්රළසේශීය සරෝශ-ඒ, අව්ල. 6310595 ab -

96 ඩී.එම්. ජයතික බංඩළර. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310596 46 වමත්

97 සේ.ජී. කුමළරපළ. මලික සරෝශ, ගල්ගමුල. 6310597 48 වමත්

98 සේ.එම්.ආර්.ඩබ්. විසේකුමළරි. දිවළ සරෝශ, මශල. 6310598 ab -

99 යූ. කුරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ, සපොල්ගශසල. 6310599 40 වමත්

100 බී.ඩී. චළන්දනී මල්කළන්ති. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310600 40 වමත්

101 එච්.පී.ඩී.ඒ. ජයසිංශ. ප්රළසේශීය සරෝශ, සපොල්ගශසල. 6310601 40 වමත්

102 එච්.එම්. රත්නළයක බණ්ඩළර. ප්රළසේශීය සරෝශ, සපොල්ගශසල. 6310602 48 වමත්

103 සේ.එම්. අසනෝමළ දිල්රුේෂි. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310603 50 වමත්

104 ඒ.එම්. යවලතී. ප්රළසේශීය සරෝශ, සපොල්ගශසල. 6310604 60 වමත්

105 එච්.එම්. ආරියරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, පඬුලවහනුලර, සශට්ටිසපො. 6310605 63 වමත්

106 යූ.එච්. වරත් සප්රේමසිරි. ප්රළසේශීය වභළල, පඬුලවහනුලර, සශට්ටිසපො. 6310606 53 වමත්

107 ඒ. තංගරළජළ. ප්රළසේශීය වභළල, නිකලෆරටිය. 6310607 55 වමත්

108 ඒ.පී.පී.එල්. ආනන්ද. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, දඹසදණිය. 6310608 51 වමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/  

අවමත් 

බල

109 යූ.ජී. අමිතළ සරෝහිණී මංගලිකළ. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310609 40 වමත්

110 ඩබ්. නිමල් රංජිත්. මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය. 6310610 40 වමත්

111 ඩබ්.ඒ.එම්. සවසනවිරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310611 40 වමත්

112 සේ.ජී. අජිත් සකෝන්සගොඩ. ප්රළසේශීය සල්කම් කළර්යළය, කුලියළපිටිය-නෆසගනහිර. සශොසරොම්බළල. 6310612 ab -

113 ඒ.එම්.ඩබ්. අත්තනළයක. නික/ලළරි/ අධයළපන වංලර්ධන මධයවහථළනය, ලළරියසපො. 6310613 47 වමත්

114 බී.එන්. ප්රියන්ත විසේසිරි. නික/ලළරි/ අධයළපන වංලර්ධන මධයවහථළනය, ලළරියසපො. 6310614 48 වමත්

115 සේ.එම්.සේ.ඒ.සේ. ජයසුන්දර. නික/ලළරි/ අධයළපන වංලර්ධන මධයවහථළනය, ලළරියසපො. 6310615 46 වමත්

116 ඩබ්.යූ. ජයරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310616 45 වමත්

117 ඩී.එම්.ජයරත්න දිවළනළයක ප්රළසේශීය මෆසල්රියළ නිධළරි කළර්යළය, පුත්තම. 6310617 40 වමත්

118 සේ.ජී.අයි. චිත්රතළ. ප්රළසේශීය සරෝශ, මුන්දම. 6310651 36 අවමත්

119 ඩබ්.එල්.ජී. සසොන්සවේකළ. මලික සරෝශ, මළරවි. 6310652 32 අවමත්

120 ආර්.ඩී. සුවන්ත ේහමන්. දිවළ සරෝශ, මුන්දම. 6310653 ab -

121 ඩබ්.ඩී. නිරංජළ ලළනපුර. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, අලුත්ගම, ඉශ පුලියන්කුම,  පුත්තම. 6310654 30 අවමත්

122 ඩබ්.පී.එවහ.සේ. සපසර්රළ. දිවළ සරෝශ, මුන්දම. 6310655 40 වමත්

123 සේ.ඒ.ඩී. ලිතළ කුසුමළලතී. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ශළලත. 6310656 30 අවමත්

124 යූ.ඩබ්. සිරියතළ. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, අලුත්ගම, ඉශ පුලියන්කුම,  පුත්තම. 6310657 32 අවමත්

125 එවහ.ඒ.ඩී.අයි. සුරංගනී. පළවල් දන්ත චිකිත්වළගළරය, අභය මශළ විදයළය, මෆදගම. 6310658 40 වමත්

126 ආර්.එච්. චළන්දනී. මධයම සබසශත් ළතළල, නළත්තන්ඩිය. 6310659 40 වමත්

127 ඩී.එම්. නිළන්ත විසේරත්න. ප්රළසේශීය මෆසල්රියළ නිධළරි කළර්යළය, පුත්තම. 6310660 ab -

128 එවහ.එවහ. අයිලන් සප්රි. දිවළ සරෝශ, ආණමඩුල. 6310661 35 අවමත්

129 ඊ.එම්. සුජීලළ දමයන්ති. මශ සරෝශ, ශළලත. 6310662 32 අවමත්

130 ඩබ්.එම්. නලින් වමන්ත වීරසවේකර. ප්රළසේශීය සවෞඛ්ය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, සරෝශල් සගොඩනෆගිල්, මළදම්සප්. 6310663 34 අවමත්

131 ආර්.පී.එවහ. නන්දසිරි. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ආරච්චිකට්ටුල. 6310664 38 අවමත්

132 බී.ඒ.ඒ. සමරිල්. ප්රළසේශීය මෆසල්රියළ නිධළරි කළර්යළය, පුත්තම. 6310665 38 අවමත්

133 සේ.ඒ. සුනිල් ළන්ත ආනන්ද. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, ගල්මුරුල. 6310666 34 අවමත්

134 එල්.එන්. සපසර්රළ. මලික සරෝශ, මළරවි. 6310667 ab -

135 සේ.එවහ. සප්රේමරත්න. ප්රළසේශීය මෆසල්රියළ නිධළරි කළර්යළය, පුත්තම. 6310668 ab -

136 වී. වන්දනම්. මලික සරෝශ, පුත්තම. 6310669 35 අවමත්

137 එච්.පී. මල්ලිකළ ජයත්. ප්රළසේශීය සරෝශ, මළදම්සප්. 6310670 36 අවමත්

138 අයි. අවංගළ කරුණළසවේන. ප්රළසේශීය සරෝශ, මළදම්සප්. 6310671 35 අවමත්
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/  

අවමත් 

බල

139 සේ.ඒ. සශේමන්ත කවහතුරි. ප්රළසේශීය සරෝශ, මළදම්සප්. 6310672 32 අවමත්

140 ඩබ්.ඒ.අයි.සී. ලනසිංශ. ශළ/වළන්ත සවේවියර් මධය මශළ විදයළය, මළරවි. 6310673 30 අවමත්

141 පී.සේ. නීල් රළජකරුණළ. ශළ/මෆදගම අභය මශළ විදයළය, පනිසරන්ඩළල. 6310674 39 අවමත්

142 ඊ.ඒ.එල්.ඩබ්. සපසර්රළ. ශළ/ළන්ත බර්ණසදත් මශළ විදයළය, ශළලත. 6310675 38 අවමත්

143 එන්.ආර්. සිල්ලළ. ශළ/ආරච්චිකට්ටුල ප්රළථමික විදයළය, ආරච්චිකට්ටුල. 6310676 36 අවමත්

144 ආර්.එම්. රසිකළ කුමළරි වමරනළයක. ශළ/ඉරණවි වළන්ත පීතර කනිටු විදුශ, අඹකදවි. 6310677 32 අවමත්

145 එච්.එම්.එවහ. ගළමිණී ධර්මරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ-සී, අලුත්ගම, ඉශ පුලියන්කුම, පුත්තම. 6310678 ab -

146 ආර්.පී. නිමල් ක්රිවහටි. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, කල්පිටිය. 6310679 30 අවමත්

147 ජී.එම්. රංජන්. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, කල්පිටිය. 6310680 39 අවමත්

148 ඒ.එන්.එම්. ධම්මිකළ සවේමසිංශ. සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි කළර්යළය, ආණමඩුල. 6310681 38 අවමත්

149 ඩබ්.එම්. ආරියළන්ත විසේසිංශ. කුලි/රත්මල් ශ්රී ආරියලං මශ විදුශ, රත්මල්, කටුසපොත. 6310682 39 අවමත්

150 සේ.ඒ. ධම්මික සිරි ජයසරිය. කුලි/ඉශ සශොරගවහ අගළර මශළ විදයළය, හිරුලල්සපො. 6310683 37 අවමත්

151 සේ.එම්. ප්රියළන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310684 36 අවමත්

152 පී. රංජිත් කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6310685 30 අවමත්

153 යූ.එවහ.එන්. ප්රනළන්දු. විජය කටුසපොත මශ විදුශ, විජය කටුසපො, ශළලත. 6310686 ab -

1 අයි.එල්.එම්. වමුඊල්. කු/අත්තළරිේ මුවහලිම් මශළ විදයළය, සතෝරයළය, කුරුණග. 6310701 40 වමත්

2 එම්.එච්.එම්. කලීල්. වහිරළ ආදර් මශළ විදයළය, දඹුල් පළර, කුරුණග. 6310702 ab -

3 එච්.ජී. පේමසිරි. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, මළකඳුර, සගෝනවි. 6310703 ab -

4 එන්. සිලපළ. ෂය චිකිත්වළගළරය, සකොෂඹ පළර, පුත්තම. 6310711 45 වමත්

5 එම්.අයි. යළසිදීන්. ප්රළසේශීය සවෞඛ්ය සවේලළ අධයේ කළර්යළය, මළදම්සප්. 6310712 45 වමත්

6 එම්.එච්.එවහ. මුශයියදීන්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310713 ab -

7 ටී.එවහ.එම්.ටී.එවහ. ඩිල්ළන් මන්දු. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310714 ab -

8 එවහ.ටී.එම්.එම්. හුමළයූන්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310715 46 වමත්

9 ඒ.ආර්.එම්. බළකීර්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310716 47 වමත්

10 සේ.එම්.ඩී. වළම්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310717 50 වමත්

11 එවහ.ඒ.ඒ. වළම්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310718 52 වමත්

12 ඒ.ආර්. සළසිේ. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310719 40 වමත්

13 ඒ. අබුල්ශවන්. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310720 42 වමත්

සදමළ මාධයය
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අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/  

අවමත් 

බල

14 සේ.එම්. රිවහවි. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310721 48 වමත්

15
ටී.එවහ.එම්. සනෝනළ වරීනළ සමොරින් 

මන්දු. ප්රළසේශීය වභළල, කල්පිටිය. 6310722 ab -

16 එසහ. රිසළන්වහ සමොසශොමඩ්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310723 50 වමත්

17 ඒ.එච්. සවේේ අබ්දුල්ළ. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310724 52 වමත්

18 ඒ.එම්.එල්. වළජශළන්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310725 ab -

19 එවහ.එච්.එම්. වල්ජූේ. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310726 50 වමත්

20 පී. මසශේහලරන්. කළප අධයළපන කළර්යළය, ශළලත. 6310727 52 වමත්

21 එම්.එච්. හුසවේන්. ශළ/නවහරියළ මධය මශ විදයළය, පුත්තම් පළර, ශළලත. 6310728 40 වමත්
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