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කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 සේ.එච්. ලිත් නිළන්ති බංඩළර. පශු වලදය කළර්යළය, සවේරුකෆසේ. 6311101 40 වමත්

2 එේ.ඩී. චන්දන කුමළර. පෂළත් කෘෂිකර්ම සදපළර්තසේන්තුල, දඹුේ පළර, කුරුණග. 6311102 40 වමත්

3 අයි.බී. කරුණළරත්න. පෂළත් කෘෂිකර්ම සදපළර්තසේන්තුල, රජසේ සගොවිසපො, ලළරියසපො. 6311103 40 වමත්

4 එච්.එේ. නිහංක රළජපක්. ප්රළසේශීය වභළල, ගේගමුල. 6311104 ab -

5 ඒ.එේ.ඒ. උදිත මුණසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, ගේගමුල. 6311105 50 වමත්

6 බී.එේ. කපි උපුේ කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, ගේගමුල. 6311106 56 වමත්

7 ආර්.එවහ.එේ.අයි.ඒ.එවහ. විසේරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, ගේගමුල. 6311107 60 වමත්

8 ඩබ්.එේ.ආර්.සී. බංඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6311108 62 වමත්

9 බී.එේ. සුනිේ ඉන්ද්රසරි බංඩළර. වමළජ සවේලළ සදපළර්තසේන්තුල, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6311109 60 වමත්

10 ඩබ්. අමි ඉන්දික නන්දසරි. පරිලළව ශළ ෂමළරක්ක සදපළර්තසේන්තුල, කුරුණග. 6311110 50 වමත්

11 ජී.එේ. කපි වනත් කුමළර. ආයුර්සේද සකොමවළරිවහ කළර්යළය, කුරුණග. 6311111 ab -

12 සේ.ඒ. ගළමිණී ජයසකොඩි. ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල. 6311112 48 වමත්

13 ආර්.එේ. දයළරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල. 6311113 49 වමත්

14 එේ.බී. අනුර බංඩළර සොකුබළසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, ආණමඩුල. 6311114 40 වමත්

15 බී.එේ. නිළන්ත කුමළර බවහනළයක. ප්රළසේශීය වභළල, සපොේපිතිගම. 6311115 40 වමත්

16 එවහ.එච්.එේ. උපුේ සවේනළධීර. ලයඹ ප්රධළන අමළතයළංය. පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6311116 50 වමත්

17 ආර්.ඒ. වනත් රූපසංශ. ලයඹ ප්රධළන අමළතයළංය. පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6311117 52 වමත්

18 එවහ.එේ.එන්. චන්ද්රසරි. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, අසෝක මළලත, කුලියළපිටිය. 6311118 48 වමත්

19 ඩබ්.ඒ. වංජය වීරසරිය. ප්රළසේශීය වභළල, සපොේගශසල. 6311119 49 වමත්

20 එච්.පී. සරිසවේන. ප්රළසේශීය වභළල, සපොේගශසල. 6311120 40 වමත්

21 ඩබ්. චමින්ද පතිරණ. සවෞඛ්ය අමළතයළංය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6311121 52 වමත්

විභාගය පැලැත්වූ දිනය : 2014.11.30

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් සසේලා ගණයන්හි ශිල්පීය (PL3)  

පළමුලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2014
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සිංහ මාධයය

1



අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභළග 

අංකය
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බල

22 එච්.සක්. මංජු කුසුේ සශට්ටිආරච්චි. පශු වලදය කළර්යළය, ගිරිබළල. 6311122 50 වමත්

23 එේ. කසුන් පියුමන්ත සප්රේමරත්න. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝහංගමුල, කුලියළපිටිය. 6311123 52 වමත්

24
සක්.ජී. ධේමික චරිත් සකෝරෂසේ.

ලයඹ පෂළත් ඉඩේ සකොමවළරිවහ 

සදපළර්තසේන්තුල, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග. 6311124 40 වමත්

25 ආර්.සක්. අජිත් දමින්ද රත්නළයක. ලයඹ පළත් ආණ්ඩුකළරලර කළර්යළය, මළළිගළල, කුරුණග. 6311125 40 වමත්

26 සක්.එේ. කුරත්න බණ්ඩළර. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, ලළරියසපො. 6311126 40 වමත්

27 සේ.ඒ.පී. අසබ්වික්රම. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, සලන්නප්පුල. 6311127 46 වමත්

28 අයි.එේ. අසවෝක වේපත් ඉන්සකොන්. ප්රළසේශීය වභළ උප කළර්යළය, හරිපිටිය, නිකදළුසපොත. 6311128 44 වමත්

29 පී.බී. වරත් නන්දසරි. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6311129 50 වමත්

30 ලයි.ජී. ජයතික. ප්රළසේශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල. 6311130 52 වමත්

31 ආර්.එච්.එේ.එවහ.එවහ. රළජකරුණළ. ප්රළසේශීය වභළල, නලගත්සත්ගම. 6311131 40 වමත්

32 සක්.ඩබ්. දිසන්හ කුමළර විසේසංශ. ප්රළසේශීය ඉංජිසන්රු කළර්යළය, දෂදළගම, මශල. 6311132 40 වමත්

33 සක්.එේ. චන්ද්රතික බණ්ඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, මළලතගම. 6311133 46 වමත්

34 ඩබ්.සේ.ඒ. ප්රවන්න නළලින්ද කුමළර. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බිගිරිය. 6311134 48 වමත්

35 සේ.එේ. නිමේ ජයලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, සපොේපිතිගම. 6311135 40 වමත්

36 ආර්.එේ. ජයතික. ප්රළසේශීය වභළල, මශල. 6311136 50 වමත්

37 ඩබ්.අයි.සේ.එේ.පියේ ලර්ණසරිය ප්රළසේශීය වභළල, සකොසබයිගසන් 6311137 52 වමත්

38 ලයි.පී.එවහ. වික්රමසංශ. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6311151 ab -

39 ඩබ්.ආර්.එසහ. තසමේ. ප්රළසේශීය වභළල, නළත්තන්ඩිය. 6311152 48 වමත්

40 පී. නුලන් ප්රභළත් ජයලර්ධන. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6311153 46 වමත්

41 එච්.එේ.ආර්.ආර්. සශේරත්. විගණන උප කළර්යළය, ලළඩිය පළර, ශළලත. 6311154 40 වමත්

42 ආර්.ඒ. ආරිය රංජිත් තරංගළ. ශළලත ප්රළසේශීය වභළල, දන්වෆ, මළදේසප්. 6311155 50 වමත්

43 එච්.ඒ. ළේ ගුණසවේන. ශළලත ප්රළසේශීය වභළල, දන්වෆ, මළදේසප්. 6311156 ab -

44 ඩබ්. මිේටන් ප්රනළන්දු. නගර වභළල, පුත්තම. 6311157 56 වමත්

45 ටී.එේ.ඩී. වහලර්ණසරි. නගර වභළල, පුත්තම. 6311158 40 වමත්

46 ඩී. ක්හමන් ජයසරි. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6311159 44 වමත්

47 එේ. උපුේ ප්රියළන්ත. ප්රළසේශීය වභළල, සලන්නප්පුල. 6311160 48 වමත්

48 ඩබ්.ඒ. මසශේන්ද්ර සුවන්ත පීරිවහ. ප්රළසේශීය වභළල, සබෝලත්ත, බිංගිරිය. 6311161 50 වමත්

49 සේ.ඒ. ඇන්ඩෘෘෘ සේටන්. පශු වලදය කළර්යළය, පුත්තම. 6311162 46 වමත්

50 එවහ.පී. කෆලුේ චළමර. ප්රළසේශීය වභළල, ලනළතවිේලුල. 6311163 40 වමත්

51 ඩබ්.බී. දුමින්ද වංජය බණ්ඩළර. ප්රළසේශීය වභළල, කරුලගවහලෆල. 6311164 44 වමත්

2



අනු 

අංකය
නම සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 2 ලිපිනය 3

විභළග 

අංකය
කුණු

වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 එවහ. රළජමනි. නගර වභළල, පුත්තම. 6311176 46 වමත්

2 සී.එේ.ඒ. බවළර්. නගර වභළල, පුත්තම. 6311177 40 වමත්

3 ඒ. ප්රෆන්සවහ. නගර වභළල, පුත්තම. 6311178 50 වමත්

4 සක්. මුරුගයියළ. නගර වභළල, පුත්තම. 6311179 42 වමත්

5 එවහ. සජෝප්. නගර වභළල, පුත්තම. 6311180 ab -

සදමළ මාධයය

3


