
අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභළග 

අංකය
කුණු

 වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 යූ.බී. දවනළයක. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310751 40 වමත්

2 එල්.ඒ. වමරසිරි ලියනආරච්චිසේ. ප්රළසේශීය වභළල, පන්න. 6310752 46 වමත්

3 ඒ.සේ.ඩී. සරෝහිත. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, මළකඳුර, සගෝනවි. 6310753 50 වමත්

4 සේ.සේ. විපුල් චන්ද්රරත්න. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ශමංගල්, ගිරිඋල්. 6310754 52 වමත්

5 ඩබ්.එම්. ජයතිවහව. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ශමංගල්, ගිරිඋල්. 6310755 40 වමත්

6 එච්.ඒ. ගළමිණී තිකරත්න. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, ශමංගල්, ගිරිඋල්. 6310756 44 වමත්

7 පී.ඒ. ගළමිණී. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, මළකඳුර, සගෝනවි. 6310757 46 වමත්

8 වී.ඒ. ගළමිණී කුතංග. ලයඹ ප්රධළන අමළතළංය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණිය, කුරුණග. 6310758 48 වමත්

9 එච්.පී.එම්. වහලර්ණළ දශම්පත්. කුලි/කිතල පගල් මශළ විදළය. කිතල. 6310759 40 වමත්

10 එච්.එම්.එන්. දිල්ශළනි සශේරත්. ල/ම/යූ.බී. ලන්නිනළයක නසලෝද පළවෆ බල්. 6310760 40 වමත්

11 ආර්.සේ.බී. බංදු වික්රමලං. ල/ම/මඩශසපො මහින්ද මශළ විදළය, මඩශසපො. 6310761 40 වමත්

12 එවහ.ඒ.එම්.ඒ. අසෝක මයුරපළ.

සවෞඛ් සේශීය වලද ක්රීඩළ ශළ සයෞලන

 කටයුත අමළතළංය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණිය, කුරුණග. 6310762 45 වමත්

13 සේ. සුප්පරමනියම්. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, සපොතශෆර. 6310763 46 වමත්

14 එන්.එම්.එන්.සේ. නළයකරත්න. සකොට්ඨළව අධළපන කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310764 48 වමත්

15 එච්.එම්. බණ්ඩළර. ජනවළු අයතනය, පරගශසදනිය, ලඋඩ. 6310765 50 වමත්

16 ඩබ්.එම්. සරොයිජන් ලර්ණසරිය. ජනවළු මධවහථළනය සශොසරොම්බළල. 6310766 51 වමත්

17 ආර්.ඒ.එච්.එම්. කපුරුබංඩළ. වශකළර කෘෂිකර්ම අධේ කළර්යළය, මෆරුංසගොඩ, මශඋවහලෆල. 6310767 41 වමත්

18 ඩබ්.එම්. සතන්නසකෝන්. සගොවිජන සවේලළ මධවහථළනය, මශගිරිල්. 6310768 40 වමත්

19 ඒ.එච්. නන්දන තිේ කුමළර රංගම. කෘෂිකර්ම උපසේක කළර්යළය, ලෆල්ල. 6310769 ab -

20 බී.ඒ. සිරිල් ජයසනත්ති බණ්ඩළර සබෝගමු.කෘෂිකර්ම උපසේක කළර්යළය, සපොල්ගශසල. 6310770 43 වමත්

21 සේ.එම්. විසේරත්න බංඩළ. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගසන්ලත්ත. 6310771 44 වමත්

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

කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය - 2014

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය : 2014.11.30

සිංහ මාධ්යය



22 සේ.එම්. ගළමිණි වරත්චන්ද්ර. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගසන්ලත්ත. 6310772 45 වමත්

23 සුසිල් මුණසිංශ. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගසන්ලත්ත. 6310773 ab -

24 ඩබ්.එම්.එවහ.සේ. විසේ. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310774 ab -

25 ටී.එම්.ආර්.බී. තිකරත්න. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310775 40 වමත්

26 එච්.එම්. ජයසුන්දර. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310776 46 වමත්

27 ඩී.එම්. සප්මසිරි. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310777 50 වමත්

28 ඒ.එච්.එම්. නිමල් අසබ්රත්න. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310778 51 වමත්

29 ඩබ්.එම්. අමරතංග ලළව. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310779 41 වමත්

30 ඊ.එම්. රංජිත් ඒකනළයක. සවෞඛ් වලද නිධළරි කළර්යළය, ගල්ගමුල. 6310780 40 වමත්

31 ඒ.පී. සුජන්ත වමන් කුමළර. කුලි/සුරදත බළලිකළ මශළ විදුශ, කුලියළපිටිය. 6310781 41 වමත්

32 සී. ළන්ත සමරිල් සකොෂඹසේ. කුලි/ඉශෂ කඩිගමුල මශළ විදළය, ඉශ/කඩිගමුල. 6310782 40 වමත්

33 ඒ.එම්.ඩී. අසබ්සිංශ. කු/සකොවහසගොල් විදළය, සකොවහසගොල්, කුරුණග. 6310783 40 වමත්

34 ඒ.එම්. අනුර ප්රියදර්ණ අධිකළරි. ල/ම/සපොපි/ තළසකොෂ ලෆල මශ විදුශ, තළසකොෂ ලෆල, සපොල්පිතිගම. 6310784 40 වමත්

35 ඩබ්.සේ.එවහ.එම්.ඒ.එච්.බී. විසේරත්න. කළප අධළපන කළර්යළය, කුරුණග. 6310785 50 වමත්

36 ඩබ්.එම්. ගළමිණී බන්ඩළර. සබෝගමුල මශළ විදළය, සබෝගමුල. 6310786 52 වමත්

37 ආර්.එම්. සවේනළරත්න. නිකලෆශෆර විදුශ, මකුල්සපොත. 6310787 43 වමත්

38 ඊ.එම්. කරුණාතික. නික/ගිරිල් නසලෝදළ පළව, ගිරිල්, මශගිරිල්. 6310788 44 වමත්

39 ඩබ්.එම්. ගුණතික ලන්නිනළයක. නික/හුළුගල් කවිසවේන සශේරත් මශළ විදළය, හුළුගල්, නිකලෆරටිය. 6310789 ab -

40 එම්.ඩබ්. ධර්මසිරි. ප්රධළන සල්කම් කළර්යළය, ලයඹ, කුරුණග. 6310790 45 වමත්

41 ඒ.ඩී.එම්. තිකරත්න බංඩළර. ප්රධළන සල්කම් කළර්යළය, ලයඹ, කුරුණග. 6310791 60 වමත්

42 එවහ. ජයරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310792 61 වමත්

43 බී.එම්. මුතබංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6310793 53 වමත්

44 ඊ.එම්. රත්නළයක බංඩළ. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය, නිකදළුසපොත. 6310794 51 වමත්

45 ඒ.එම්.පී. ධර්මසවේන. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය. 6310795 ab -

46 එම්.පී. දයළරත්න. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හිරිපිටිය. 6310796 50 වමත්

47 එච්.ඩී. අනුර ජයරත්න. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, කුඹුේගෆසට් 6310797 40 වමත්

48 බී.එම්. රසිකළ ේමිණී බන්නෆශෆක. මශජන පුවහතකළය, නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310798 41 වමත්

49 ඒ.ජී. භද්රළ මළනී අල්සල්සල. මශජන පුවහතකළය, නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310799 43 වමත්

50 එච්.එම්. පේමළ කුමළරි සශේරත්. මශජන පුවහතකළය, නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310800 40 වමත්

51 ඊ.එම්. වමන් කුසුමතළ. මශජන පුවහතකළය, නගර වභළල, කුලියළපිටිය. 6310801 40 වමත්

52 ඩබ්.එම්. ගුණරත්න බංඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310802 44 වමත්

53 සේ.එම්. සවෝමතික. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310803 44 වමත්

54 ටී.ඒ. සවෝමරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310804 45 වමත්



55 ඒ. වරත් පුහප කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310805 51 වමත්

56 ජී.පී. සුමිත් සප්රේමකුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310806 56 වමත්

57 එම්.ඩි.සී. ජයසිරි. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310807 60 වමත්

58 ජී. කරුණළරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන්. 6310808 41 වමත්

59 ඩී.එම්. විසේසිරි දිවළනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, ගිරිබළල, තඹුත්ත. 6310809 43 වමත්

60 එම්. ගළමිණී සවේනළරත්න. මශ නගර වභළල, කුරුණග. 6310810 40 වමත්

61 සේ.පී.ජී.ආනන්ද රළජපේ ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල 6310811 ab -

62 එච්.එම්.ජයසරිය සශේරත් අධළපන වංලර්ධන මධවහථළනය ලළරියසපො 6310812 40 වමත්

63 බී.ආර්.සපොඩිබණ්ඩළ අධළපන වංලර්ධන මධවහථළනය ලළරියසපො 6310813 46 වමත්

64 බි.ඩී.බන්දු රුලන් සප්මසිරි ප්රළසේශීය සල්කම් කළර්යළය කුරුණග. 6310814 45 වමත්

65 ඩබ්.එල්.සී.ප්රවන්න පෂළත් කෘෂිකර්ම අමළතළංය -  ලයඹ කුරුණග. 6310815 57 වමත්

66 එවහ.එම්. අජිත් වන්ධළ කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310816 ab -

67 එවහ.එම්. මුතබණ්ඩළ. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6310817 ab -

68 සී.පී.වීරසරිය පශු වලද කළර්යළය සවේරුකෆසල් 6310818 ab -

69 ඩබ්ලිව්.ඒ.ළන්ත විසේසරිය පශු වලද කළර්යළය දුම්මසරිය 6310819 54 වමත්

70 සේ.ඒ.දීප්ති දයළලං පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ කළර්යළය ගල්ගමුල. 6310820 45 වමත්

71 ටී.ජී.සී.අරුණ කුමළර පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ සදපළර්තසම්න්තල කුරුණග. 6310821 46 වමත්

72 සේ.ඒ.විසේරත්න පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ සදපළර්තසම්න්තල කුරුණග. 6310822 48 වමත්

73 සේ.සේ.ඩී.චළමර අප්පුශළමි පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ කළර්යළය මළරවි 6310823 40 වමත්

74 ඒ.එම්.ටිකිරි බණ්ඩළ මයළ පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ කළර්යළය කුලියළපිටිය. 6310824 40 වමත්

75 ඒ.එම්.සුමිත්ර සශන්රි බණ්ඩළර පරිලළව ශළ ෂමළ රේකසවේලළ කළර්යළය කුලියළපිටිය. 6310825 40 වමත්

76 ඊ.ඒ. අජන්ත එදිරිසිංශ. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310851 46 වමත්

77 ඩී.පී. අසෝක කීර්ති. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310852 40 වමත්

78 සේ.ඒ.පී.එන්.ජී. ප්රනළන්දු. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල. 6310853 41 වමත්

79 එවහ.ඒ. තිකරත්න. ප්රළසේශීය සරෝශ, මුන්දම. 6310854 40 වමත්

80 එච්.එම්. ජයරත්න. ලයඹ පෂළත් ධීලර කළර්යළය, පම්බ, කළේකපල්ලිය. 6310855 43 වමත්

81 බී.ඒ.එවහ.ඒ. සිරිමළන්න. නගර වභළල, පුත්තම. 6310856 42 වමත්

82 එවහ. ලඩිසව්ල්. ප්රළසේශීය සරෝශ, මළදම්සප්. 6310857 43 වමත්

83 එල්.එල්.සේ. සපසර්රළ. ශළ/විජය මශළ විදුශ, ශළලත. 6310858 40 වමත්

84 සේ.පී. වරත් කරුණළධීර. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය 6310859 ab -

85 එන්.ඩබ්.පී.අයි.පී. සපසර්රළ. ශළ/නළත්/ ලූර්දු මශළ විදුශ, නළත්තන්ඩිය 6310860 40 වමත්



අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 සේ.එම්. නව්සරෝවහ හිනළයළ. කළප අධළපන කළර්යළය, පුත්තම. 6310876 40 වමත්

2 එම්.අයි.එම්. ජළබීර්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310877 41 වමත්

3 එවහ.එවහ. පවුසුල්ශේ. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310878 40 වමත්

4 සේ.එම්. නබුශළන්. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිල්ලුල 6310879 42 වමත්

5 ඒ.ආර්.ඒ. සලළවහ. නගර වභළල, පුත්තම. 6310880 ab -

සෙමළ මාධ්යය


