
අංකය නම ලිපිනය ID
ප්රාදේශීය දේකම් 

දකොට්ඨාසය
විෂයය

1 එච්.එම්.පී.කේ. කශේරත් මයා

කදුරුලැල, 

කමොරකගොල්ාගම 880131044V ඇශැටුලැල ආර්ථික විදයාල

2 ආර්.එම්.ඒ.කකොටුලැල්

“ාන්තිරාම“, 

ඉශ කකොටුලැල්, 

ඳන්න

843352030V ඇශැටුලැල ආර්ථික විදයාල

3 ඩබ්.එම්.කේ. ජයවංඛ මයා

ජයවංඛ කශෝටය, 

ගල්ගමුල ඳාර, 

ආණමඩුල

890460216V ආණමඩුල ඉංජිකන්රු තාේණය

4

ආර්.එම්.ටී.ටී. කරුණාරත්න කමය

අල්ගමකගදර, 

පින්නකඳො, 

නාරම්ම 837873096V

ඇශැටුලැල

ඉංජිකන්රු තාේණය

5 කේ.එම්.ආර්.ආර්.කේ.ජයකකොඩි කමය

කනො : 146 , 

ලඳුරාග ලත්ත , 

බුළුපිටිය , උහුමීය

887311099V රිදීගම ඉංජිකන්රු තාේණය

6 ඩබ්.එව.්සී.පී. මදුවංඛ මයා

මාහිම්පිටිය, 

තහිටිමුල්, 

කුලියාපිටිය

903333570V ආරච්චිකට්ටුල ඉතිශාවය

7 එච්.එම්.ඒ.යූ.කතන්නකකෝන්

කන්කදකගදර, 

කගොකරැල් 887200149V ගල්ගමුල ඉතිශාවය

8 ඒ.ඩී.එම්.කරේමරත්න

කුරත්න කතන්නකකෝන් මාලත, 

දමුණුල, 

කමොරගකන්

888403698V බංගිරිය ඉතිශාවය

9 එන්.පී.ජී.එල්.කරේමරත්න මයා

අලුත්කගදර ලත්ත , 

ගිරාකේ , 

කඳොල්ගශකල

861833739V ඇශැටුලැල කෘෂි විදයාල

ලයඹ ඳෂාත් ඳාවල් වශා උඳාධිධාරී ශ්රී ංකා ගුරු කවේලකේ 

3 ලන ඳන්තිකේ 1(අ) කරේණියට ගුරුලරුන් බලාගැනීම - 2015

සංහල මාධ්යය



10 කේ.එම්.එන්.එච්. ජයසුන්දර කමය

ඉඳල, 

යටිකදුරුල 898333477V කඳොල්පිතිගම කෘෂි විදයාල

11 ඒ.එව.් එදිරිසංශ කමය

කනො.01/16,

වමඟි මාලත, 

සුදුලැල්, මාදම්කේ 857523210V

 මුන්දම

කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

12 ඒ.එම්.එන්.එව.් අධිකාරි කමය

කනො : 197, ඇබන්කටක ඳාර, 

ලත්කත්කගදර, මශඋව්ලැල, 

ආණමඩුල

915262147V ආණමඩුල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

13 අයි.එම්.එන්. ඉංකකෝන් මිය

අංක 125/3, 

මීගමු ඳාර, 

කුරුණෑග

858261317V ආණමඩුල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

14 එම්.ටී. චමින්ද්රා පිංතු මිය

කනො.32, ද කවරින් කවටින්, 

මල්ලත්ත, ඉලිේඳකදණිය,

 ශාලත

768302308V ආරච්චිකට්ටුල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

15 ඩබ්.ඩබ්.ඩි. චානිකා කමය

අංක 08, 

ශල්මිල්ෑල, 

අවුකල්ගම

886582307V ආරච්චිකට්ටුල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

16 ඩබ්.එම්.කේ.පී.වීසංශ බණ්ඩාර

"සරිනිලව", 

කදමටලුල, කදමටලුල, 

කුරුණෑග

890641202V කරුලගව්ලැල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

17

ටී.එම්.එන්.එව.් කතන්නකකෝන් කමය

අළුත් ඳාර, 

කබෝකගොල්ාගම, 

නිකලැරටිය 887440794V

කල්පිටිය කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

18 ඩබ්.එච්.ඊ.බ.පී. වීරපුර කමය

177/2, 

නුගකල, 

අව්ල

875661973V ගල්ගමුල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

19 පී.ආර්. කකොඩිතුලේකු මිය

ඒ.එච්.එම්. චන්ද්රරත්න බාකර්, 

තට්ටෑල, 

ආණමඩුල 867482598V

නලගත්කත්ගම කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

20 එව.්පී.එච්. රවිවාර මයා

අංක 97, 

කවේරුකැකල්, 

ශාලත

891471025V ඳල්ම කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය



21 අයි.ඩී.එන්.එව.් රනාන්දු කමය

කගොඩවිට, 

උහුමීය (රංජනගම) 877803520V පුත්තම කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

22 ඩබ්.එම්.ස.යු. බාසරිය කමය

ෂහිරු කවලන, 

ඉශෂ ඳෂමු කගදර, 

සුනන්දපුර (කශට්ටිකඳොෂ ශරශා)

885151906V බංගිරිය කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

23 කේ.පී.ඕ.එව.් ජයතික මයා

විදයා මාලත, 

කුමාර උඩකල, 

ලැලිඳැන්නගශමුල්

891890400V මශකුඹුේකඩල කෘෂිකර්මය ශා ආශාර තාේණය

24 ඩබ්.ඒ.ඩි.රවාදිනි මිය

271/B, තුන්සය ලත්ත ඳාර, 

කච්චිරාල, 

නාත්තන්ඩිය

877331865V ආණමඩුල ගණිතය

25 ටී.ඒ.එන්.කශේමතික
කනො. 101, කේද්දල කගදර, ලාකගොල් 

ලත්ත, ලැල්ල
861711714V ආණමඩුල ගණිතය

26 ආර්.ඒ.ඒ.කේ.රත්නායක කමය

කනො : 96 , 

මිකදල්කගොල් , 

කලන්කනොරුල

895730343V ආණමඩුල ගණිතය

27 ඩබ්.පි.අයි. රනාන්දු මයා

112, 

කලල්ල, 

බත්තුළුඹය

863541328V ආරච්චිකට්ටුල ගණිතය

28 එච්.ඩි.ටි.ටි ශදුන්ඳතිරන මයා

ඳරණ තැඳැල් කාර්යාය ඉදිරිපිටා, 

ලුණුවි

883140346V

කරුලගව්ලැල ගණිතය

29

එන්.එම්.ඩී.කේ. විකේකවේන කමය

ලැලියාය, 

මශල

898550877V

කරුලගව්ලැල ගණිතය

30

එම්.එම්.ජී.පී.කම්ඝසරීය කමය

"සරිය ඳාය" , 

කු/මාල/කශඳත්ල

887640564V

කල්පිටිය ගණිතය

31 පී.ඒ.ඩී.පී.එච්.ශ්රීකාන්ත

ඇටියාල, 

කයෝගියාන 893284460V ඳල්ම ගණිතය

32 ඊ.එම්.එම්.එව.්ඒකනායක

107/7, ආසරිමාලත, 

කුරුණෑග ඳාර, 

කුලියාපිටිය

865102950V පුත්තම ගණිතය



33 එල්.පී.එව.්රවාද් කුමාර

380, 

ශමන්ගල්, 

නාරංකගොඩ

802944420V බංගිරිය ගණිතය

34 බී.එම්.කේ.ඕ. ජයසුන්දර මිය

236, බණ්ඩාරනායකපුර, 

මල්කඩුලාල, 

කුරුණෑග

885552552V බංගිරිය ගණිතය

35 කේ.ටී.කේ.රනාන්දු

කනො. 50, 1 ඳටුමඟ, 

ඇව්ලත්ත, 

තිත්තලැල්, කුරුණෑග

853393193V මුන්දම ගණිතය

36 ඩබ්.එම්.අයි.එච්.විකේකකෝන්
අංක 25, ග්රීන් ඳාර්ේ, වර්කලෝදය 

මාලත, මාව්කඳොත, කුරුණැග
898182720V රව්නායකපුර ගණිතය

37 එව.්ඩී.එන්.පී. දවනායක මයා

ලාවනා, 

ආාග, 

ලෑ උඩ

873371277V කරුලගව්ලැල ගිණුම්කරණය

38

එව.්එම්.පී. පියුමාලි කමය

මැල්ල, 

ලිහිරියාගම

897453592V

ආරච්චිකට්ටුල ගෘශ ආර්ථික විදයාල

39

ආර්.එම්.කේ.එම්. අමරලං මිය

අංක 56, 

උඩලල්කඳො, 

කුරුණෑග 825370650V

කඳොල්පිතිගම ගෘශ ආර්ථික විදයාල

40

එච්.පී.ඩී. වංජීල මයා

අකරලත්ත, 

නාකගොල්ාකගොඩ

880442147V

ආණමඩුල චිත්ර

41

ඩබ්.අයි.එල්. කුමාරසංශ කමය

මීලියද්ද, 

කණකදනියාල, 

කුරුණෑග 897753049V

කරුලගව්ලැල

චිත්ර

42

බී.එව.්මධුංක මයා

කඳොතුශැර. 

කටුකඳොත

902980644V

කල්පිටිය

චිත්ර

43

එව.් මශගල්ගමුල මයා

කනො.53, යාය 04, 

උව්ග, සයඹන්ගමුල, 

ගල්ගමුල 813325012V

නලගත්කත්ගම

චිත්ර

44

එම්.ලයි.කේ.එන්. ඳතිරාජ කමනවිය

අංක 173, 

කැබැල්ෑල, හීකෝගමුල, 

නිකලැරටිය 896474243V

ඳල්ම

චිත්ර



45

ඩී.එම්.එච්.එව.් දිවානායක කමය

කනො.50, 

කදලන ඳටුමග, නිවතැන්න, 

මශකකළිය 878661974V

පුත්තම

චිත්ර

46

කේ.ඩබ්.ඩී.බී.වමාලී කමය

කටුකලන්ද , 

ඳන්ලියද්ද , 

මැල්සරිපුර 896000152V

මශකුඹුේකඩල

චිත්ර

47 එව.්ඒ.ඩි.එව.්අනුරාධා මයා

කනො 17/9 

වාන්ත කජමිව ්වීදිය, 

ශාලත 882084051V

මුන්දම

චිත්ර

48

එම්.එච්.ඩබ්.එම්.යූ.එව.් ලාව කමය

කකොච්චිලත්ත, 

කනත්කත්ලැල

897470578V

රව්නායකපුර චිත්ර

49

ඩබ්.එම්.ඒ.එන්. ලාව මයා

අංක 29, කබොන්ගම, 

ගිරාතාන,

මීගෑල 900932944V

ලනාතවිල්ලුල

චිත්ර

50 කේ.එන්.එම්.පිරිව් මිය

507, 

කරේව ්ඩයව ්පියනම මාලත, 

කලන්නේපුල

796300124V ආරච්චිකට්ටුල චිත්ර

51 කේ.ඩී.එන්.ටී.රනාන්දු

කලන්කද්සලත්ත, 

මැටියගකන් 885862136V ඇශැටුලැල චිත්ර

52 ආර්.ඩබ්.පී.ප්රියදර්නී කමය

අමි ආර්ට්ව් , 

කඳුබඩගම , 

මාඑළිය

895671843V කඳොල්පිතිගම චිත්ර

53 කේ.එච්.ඊ.ඕ.කේ.කරුණාරත්න

ඳන්ව ඳාර, 

නේකලත්ත 915242596V බංගිරිය චිත්ර

54 එල්.එච්.ඩී.එන්.කේ. රනාන්දු මයා

මැදකටුල ලත්ත, 

ඳලුගමුල, 

දුම්මසරිය

871023425V බංගිරිය චිත්ර

55 එච්.ඒ.ඩී.සී. රවාද් මයා

තඹගල්, 

ගල්ලකශේන, 

ඳනිකරන්ඩාල

871720932V බංගිරිය චිත්ර



56

ඩී.ඩබ්.ජී.ඩී. කශේරත් මයා

කලන්කද්ස ඉඩම, 

යාකරලත්ත,

කිතල 861483525V

ආරච්චිකට්ටුල චිත්ර (තෘතීක අංය)

57 ඩී.එම්.ඩී.කේ.දිවානායක
කජුලත්ත, 

දඹකදණිය
888460683V බංගිරිය චිත්ර (තෘතීක අංය)

58 එම්.එම්.එම්.ඩී. වීරරත්න කමය

කනො 06, 

විජයපුර මාලත, 

පු/තබ්කබෝල

898012166V ඇශැටුලැල ජනවන්නිකව්දනය ශා මාධයය අධයයනය

59 එම්.එම්.එව.්කරොාණි කමනවිය

රැන්ස කේඩර්ව,් 

යන්තම්ඳාල ශන්දිය, 

කුරුණෑග

908080327V ආණමඩුල ජීල විදයාල

60 ඩබ්.එම්.පී.එව.් ලාව කමය

“කන්ද උඩ නිලව“, කරව්කදණිය, 

මශගිරිල්, 

නිකලැරටිය

887541345V ආණමඩුල ජීල විදයාල

61

එච්.එම්.ටී.ඩී.කශේරත්

“කලද නිලව“ 

කනළුම්ඳත්ලැල, 

අඹන්කඳො 892650527V

ඇශැටුලැල

ජීල විදයාල

62 බ.ඩි.එන්.කබෝධිනායක කමයා

19 2/1 කණුල, 

ඳළුගව්කවේගම, 

වාලිය ලැල

905452398v කරුලගව්ලැල ජීල විදයාල

63 කේ.සී. සුභසංශ මිය

කනො.175, 

දබකර්රා ලත්ත, කිරිමැටියාන, 

ලුණුවි

887182990V කල්පිටිය ජීල විදයාල

64

ඩබ්.එම්.එම්.දිල්ශාරි  කමය

බම්මන්න, 

රත්මශර, 

නාරංකගොඩ

888271864V

ඳල්ම ජීල විදයාල

65 එම්.ඒ.ආර්. දිල්රුේෂි කමය

කනො 133, 

මීගමු ඳාර, 

නාරම්ම

896224107V පුත්තම ජීල විදයාල

66 එච්.ඒ.ඩී.ඩී. කශට්ටිආරච්චි කමය

79, 

කකොග්ගලත්ත, 

උඩබදල

895711403V කඳොල්පිතිගම ජීල විදයාල

67 ඩී.එම්.එම්.පී. දිවානායක කමය

ශාතාගම,

කඳොතුශැර 908160886V කඳොල්පිතිගම ජීල විදයාල



68

ආර්.එව.්එන්. කුතුංග කමය

උඩුගම, 

කළුගමුල, 

කුරුණෑග 878472330V

මශකුඹුේකඩල

ජීල විදයාල

69 එච්.ආර්. රාජඳේ කමය

කනො 01, 

කකොව්ලාඩිය, 

මශලැල 895043095V

මුන්දම ජීල විදයාල

70 කේ.ඩී.යූ.එල්.ලීාරත්න

ක්රිාන්ත ශර් මයා බාකර්, 

කනො.307/04, 

මීගව්තැන්න, අඹකකොකට්

858150469V රිදීගම ජීල විදයාල

71

එච්.එම්.ඒ.ඒ.එල්.කශේරත් කමය

දැඹෑකඳො , 

කබෝයගකන්

887622175V

ලනාතවිල්ලුල

ජීල විදයාල

72 ඩබ්.එම්.එව.් ගුණතික කමය

කකොරලේමුල් ලත්ත, 

උඩකඳො, 

කඳොල්ගශකල

915181295V බංගිරිය ජීලන නිපුණතා

73 ඩබ්.ජී.ඩී.එල්.සී. විකේසංශ කමය

ආලාව ඳාර, 

කව්ඩාලත්ත, 

කුරුණෑග

896801368V ආණමඩුල ජජල ඳද්ධති තාේණය

74 ඩි.ඒ.ටි.එම්.කශට්ටිආරච්චි කමයා

කනො 79/D, 

දුම්රියඳ ඳාර, 

ලුණුවි

896480713V ආරච්චිකට්ටුල ජජල ඳද්ධති තාේණය

75 කේ.ජී.ඩී.සී. ගුණදාව කමය

හීනුේලැල,

මශල 887810168V ඇශැටුලැල ජජල ඳද්ධති තාේණය

76 ඩී.එම්.එන්.ඩී. අකබ්රත්න කමය

අකබ්රත්න කලෂවැ, 

අන්දරලැල, 

මීගෑල

895303780V ඇශැටුලැල ජජල ඳද්ධති තාේණය

77 එම්.එව.්එන්.රනාන්දු මිය

කනො 401/4, 

ඳල්ලිය ඳාර, 

කලන්නේපුල

885570500V කල්පිටිය ජජල ඳද්ධති තාේණය

78 කේ.එම්.ටී.එන්.කේ.ජයසුන්දර කමනවිය

කමෝලත්ත, 

කුඹුල්, 

නිකලැරටිය

868191260V කල්පිටිය ජජල ඳද්ධති තාේණය



79 පී.ඒ.පී.එම්. ඳල්ල කමය

ගුරුකගොඩැල්, 

දුේකන්නාල, 

නාත්තණ්ඩිය

886700229V

නලගත්කත්ගම ජජල ඳද්ධති තාේණය

80 ආර්.පි.ආර්.එව.් රත්නායක කමය

බුේජම්කඳොෂ, 

දංකකොටුල 878383419V ඳල්ම ජජල ඳද්ධති තාේණය

81 ජී.එම්.එන්.වංජීලනී

359/5, සරිපුර උයන, 

නලගත්ත, 

යටිකඳුරුල

867301895V කඳොල්පිතිගම ජජල ඳද්ධති තාේණය

82 ආර්.ඒ.ඩි.පි. කුමාරි කමය

කනො 5/ඒ, 

ලඩත්ත ශංදිය, 

කකොට්ටුකච්චිය 875620614V

මශකුඹුේකඩල ජජල ඳද්ධති තාේණය

83 ඩබ්.එන්.උදයන්ගනී කමයා

කවංගකලල්ලිය, 

නල්දරන්කට්ටුල

898300153V

මුන්දම ජජල ඳද්ධති තාේණය

84 ආර්.එච්.කේ.පී. කුමාරි මිය

තලිම් ශේජියාර් පුර, 

ඉ/කකොට්ටාරමුල්

888481834V

මුන්දම ජජල ඳද්ධති තාේණය

85 ආර්.ජී.පී. රාජඳේ මයා

“ගයාන් නිලව“, 

ඳශෂ කකොට්ටමුල්, 

ලෑඋඩ

862321642V රිදීගම ජජල ඳද්ධති තාේණය

86 එම්.යූ.එන්.දවනායක කමය

6 ඳටුමග , ලැව්පිටිය ඳාර , 

නල මල්කඩුලාල , 

කුරුණෑග

858251346V ආණමඩුල තාේණය වශා විදයාල

87 කේ.ඒ.ආර්.ඩී. කුමාරසංශ මිය

තඹගල්, 

කාේකඳල්ලිය 908213980V ආරච්චිකට්ටුල කතොරතුරු තාේණය

88 එව.්පී.කවල්ේකඳරුම මයා

තුම්කමෝදර, 

කුලියාපිටිය 831031212V බංගිරිය කතොරතුරු තාේණය

89 එව.්එම්.ඒ.කේ. චතුරංග මයා

වී.සී. මාලත, 

කිරිමැටියාන, 

ලුණුවි

882262421V බංගිරිය කතොරතුරු තාේණය



90 ඩබ්.ආර්.එම්.ටී.කේ. බණ්ඩාර මයා

ඳරණ ලත්ත, 

දඹලියද්ද, 

බමුණාකකොටුල

880681117V ආණමඩුල
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

91 ඒ.එම්.ඩී.ටී. අධිකාරි මයා

අංක 15/1,

ඳාලුකඩල, 

ගල්ගමුල

893063927V ඇශැටුලැල
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

92

ඊ.එම්.එල්.එන්.එදිරිසංශ

කවකනවිරත්න කලවැ, 

කණුකගොල්, 

කදොඩම්ගව්න්ද 891490399V

කරුලගව්ලැල
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

93 එම්.එච්.බී.ටී.ඩී.මාදන කමය

කිරිමැටියාල , 

අඹන්කඳො 886150911V ගල්ගමුල
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

94

ආර්.එන්.එම්.ශංචකඳො

"සරිමැදුර" 

හිරිකගොල්, 

ලාරියකඳො 875724720V

නලගත්කත්ගම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

95 එච්.ඒ.එව.් ලාවනා කමය

කනො 287, කල්පිටිය ඳාර,

 කරඹ, 

ඳාාවිය

896290967V පුත්තම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

96 පී.ආර්.සී.එව.්බණ්ඩාර

කනො.21, ජයනී ලත්ත,

කතෝරයාය, 

කුරුණෑග

897882620V කඳොල්පිතිගම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

97 ඩි.එම්.එම්.ටි. දිවානායක කමය

කනො 295, 

කශන් මාලත, 

කලන්නේපුල

898513130V මුන්දම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

98 කේ.කේ.පි. ේෂිකා කමය

සී 19, ජය මාලත, 

කවත්සරි උයන, 

දංකකොටුල

896360523V ලනාතවිල්ලුල
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

99 ජී.එව.් ප්රියදර්නී මිය

කදිරකඳො, 

නාරංකගොඩ 885831079V රිදීගම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)

100 ඩබ්.ඒ.ඒ.ඩී.එන්.එන්.ලාවසංශ කමය

මල්ලියකගොඩ ඳාර , 

කවිසගමුල , 

කමොරතිශ

897520532V රිදීගම
කතොරතුරු ශා වන්නිකව්දන තාේණය 

(තෘතීක අංය)



101 එම්.පී. කරුණාඳා මයා

වමුඳකාර බැංකුල අව,

 උේඳලත්ත.

 ආණමඩුල

872103864V ආණමඩුල කදලන බව කදමෂ

102 ඒ.එච්.එම්.ආර්.කේ. අතඳත්තු කමය

ඳශෂ මාඋල්, 

කබොරළුලැල 897562588V බංගිරිය කදලන බව කදමෂ

103 එච්.එම්.කේ. ප්රියදර්නී කමය

කනො 208, කඳොතුලැල, 

රිඳීබැදි ඇල්, 

මශල

906642425V කඳොල්පිතිගම කදලන බව කදමෂ

104 කේ.ඒ.අයි.ඩී. ජයතික කමය

“සස“, 

කාසකකොකට්, 

අඹන්කඳො

916800576V ඇශැටුලැල කද්ඳාන විදයාල

105 කේ.එම්.සී.කේ.ඩී. වීරසංශ කමය

කජුලත්ත, 

ලෑත්තාල, 

දඹකදණිය

868480300V කඳොල්පිතිගම කද්ඳාන විදයාල

106 එම්.පී.ජී.කේ.විමුේතිනී

කනො.04, 

ලව්ලත්ත, අරකේකඳො, 

කඳොතුශැර

897371600V රව්නායකපුර නාටය ශා රංගකාල

107 පී.සී.පී. නන්දසරි කමය

වදාවරණ මාලත, 

ඳැකඳොකල්කල, 

කුඩාගල්ගමුල, කුරුණෑග

897150425V ඇශැටුලැල නැටුම් (තෘතීක අංය)

108 කේ.ඒ.අයි.අයි. කඳකර්රා මයා

කනො 50, 

ලව්ලත්ත, 

දංකකොටුල

860761459V ආරච්චිකට්ටුල නැටුම් (සංශ භරත)

109 ඩී.එම්.එව.්ඊ. ජයලර්ධන මයා

ඉශෂ කගදර,

කිරිඳිගල්, 

ඉබ්බාගමුල

880053558V ඇශැටුලැල නැටුම් (සංශ භරත)

110 ටී.ඩී.ඩී.එම්.නලරත්න

කන්කදකගදර, 

ඳානගමුල 907102955V පුත්තම නැටුම් (සංශ භරත)

111 එච්.එන්.එල්.ඉදිරිසංශ

ගල්ශැපිටිය, 

කනත්කත්ලැල 905313908V බංගිරිය නැටුම් (සංශ භරත)



112 කේ.ජී.එන්.බී. ජයත් මයා

අජිත් කලෂවැ, 

63/2, කබෝකගොඩ,

 මාව්කඳොත

861532968V මශකුඹුේකඩල නැටුම් (සංශ භරත)

113 යු.එල්.ඒ.ජි.කඳකර්රා කමයා

කනො 31, 

රණසංශ, සුදුලැල්, 

ශාලත

867112316V මුන්දම නැටුම් (සංශ භරත)

114 කේ.ජී.එල්.ඩී.කකොඹකග් මයා

මුදියන්නැගම , 

කුඩාකන්කතොරුල , 

මීගෑල

893330909V ඇශැටුලැල රාථමික

115 එච්.එම්.ටී.එව.්බණ්ඩාර මිය

දංගශලැල, 

හිද්දෑල, 

ඇශැටුලැල

887781753V ඇශැටුලැල රාථමික

116 එච්.එම්.එන්. ලන්නිනායක මිය

“මංජු“, හිද්දෑල, 

ඇශැටුලැල, 

ගල්ගමුල

816203384V ඇශැටුලැල රාථමික

117 එච්.පි.එව.්ඩි. තිකරත්න මිය

බැමිණිගල්, 

අනුේකකන් 847963735V ආණමඩුල රාථමික

118 ආර්.එම්.එන්.ඩබ්. මැණිකේ මිය

පීල්කන්ද, 

දම්ඳැැව්ව, 

නාරම්ම

877461211V ආණමඩුල රාථමික

119 එච්.පි.එව.්එව.් ජයසංශ කමය

කදුරුගව ්ශංදිය, 

කඳරියකුම, 

ආණමඩුල

925303917V ආණමඩුල රාථමික

120 ඩබ්.එම්.සී.කේ. ලන්නිනායක කමය

ඇෂ ෂඟ කදලට ඳාර,

ශල්මිල්ෑල, 

නිකලැරටිය

906402769V ආණමඩුල රාථමික

121 සී.ඩබ්.එම්.ජී.එම්. චන්කද්රව්කර කමය

යකඩඳත, 

මීලැල්ෑල, 

නිකලැරටිය

876400332V ආණමඩුල රාථමික

122 ආර්.පී.ඩී.ඩී.ආර්. කරුණාරත්න කමය

රත්නටුල, 

බණ්ඩාර කකොව්ලත්ත 896253107V ආණමඩුල රාථමික



123 එම්.ඒ.ජී.එව.් මාරසංශ කමය

238/බී, 

කච්චිරාල, 

කකොව්ලත්ත

875981714V ආරච්චිකට්ටුල රාථමික

124 එච්.ඒ.ස.එව.්කශට්ටිආරච්චි මිය

විසුද්ධාරාම ඳාර, 

ඳශෂ කකොට්ටරාමුල්, 

ඉශෂ කකොට්ටරාමුල්

827090816V ආරච්චිකට්ටුල රාථමික

125 ආර්.පි.යු.ස. ඳතිරණ කමය

කනො 105, 

ගම්මාන ඳාර, 

කකොව්ලත්ත

878090802V ආරච්චිකට්ටුල රාථමික

126 ඩබ්.එව.්අනුරුද්ධිකා

ඉශ වීරකකොඩියාන, 

වීරකකොඩියාන 885450458V ආරච්චිකට්ටුල රාථමික

127 බී.එව.්එම්.එච්. කඳකර්රා කමය

කනො 65,

 නැ/අංගම්පිටිය, 

ලයිේකා

895340812V ආරච්චිකට්ටුල රාථමික

128 කේ.ඩි.ආර්. අකබ්ගුණලර්ධන මයා

අංක 89, 

උදානගම, 

හිකගොල්, කුරුණෑග

900582323V කරුලගව්ලැල රාථමික

129 ආර්.එච්.එම්.කේ.එව.් කතන්නකකෝන් මිය

යාය 06, කකෝේ සටි, 

දුණුමඩෑල, 

වාලියලැල ශංදිය

886750102V කරුලගව්ලැල රාථමික

130 එව.්එම්.ටි.එව.්සුබසංශ මයා

ආසරිගම, 

නලගත්කත්ගම 781622280V කරුලගව්ලැල රාථමික

131 එල්.ටී.මිහිරානී කමය

කිලිම්කඳො , 

ඳශමුකණ් 886211023V කරුලගව්ලැල රාථමික

132 කේ.ඒ.ටී. කරොාන්ති මිය

හිලැල,

ගකන්ලත්ත.

නිකදළුකඳොත

867523898V කරුලගව්ලැල රාථමික

133 ආර්.පි.එව.් රවාන්ජලී මිය

කනො 159ඒ-7, 

කමොකශොට්ටිමුල් ඳාර, 

දුම්මකකොටුල, දංකකොටුල

866983402V කරුලගව්ලැල රාථමික



134 ජි.කේ.එව.්අකබ්කවේකර මයා

කමන් සස, 

ඳල්ම ඳාර, 

අඩිගම

823370563V කල්පිටිය රාථමික

135 ඒ.කේ.එන්.ඩී. රනාන්දු මිය

කනො 01, ාන්ත මරියා මාලත, 

මාම්පුරිය, 

පුත්තම

895830518V කල්පිටිය රාථමික

136 ඒ.එච්.එම්.එන්.ප්රියදර්නි මිය

220/C , 

තවි ජනඳදය, 

තවිඳල්ලිය, තවි

848043680V කල්පිටිය රාථමික

137 ආර්.එම්.ඒ. රාජඳේ මයා

ඳන්වල් ශංදිය, 

නිකලැල, 

කමොරකගොල්ාගම

803310734V කල්පිටිය රාථමික

138 එව.්ඒ.ටී. නිල්මිණි කමය

නාරංකගොල්, 

කිතල 905741918V කල්පිටිය රාථමික

139 බී.එව.්පී. කරුණාරත්න මිය

ජයකඩුල, 

පුව්වැලිතැන්න, 

මාලතගම

857250109V කල්පිටිය රාථමික

140 ඩී.එම්.එව.්කේ. ධනඳා  මිය

ශැලනකකොටුල, 

විශාකර්ගම 778091224V කකොටකලකශර රාථමික

141 ඩබ්.එන්.ඒ. වරුලනි මිය

තිබ්බටුලාල, 

උහුමීය 885760406V කකොටකලකශර රාථමික

142 ඩබ්.ජී.ලයි. ප්රියදර්නි මිය

166, කකෝන්ලැල, 

ඉඳකෝගම, 

මශල

838432867V ගල්ගමුල රාථමික

143 ආර්.එම්.එන්.කේ. කශේරත් මිය

එච්.ඒ.නිාන්ත වමන් කුමාර බාකර්, 

වශන මාලත,  

ඉඑෂ ඳලුේනදෑල, ගල්ගමුල

856590372V ගල්ගමුල රාථමික

144 ඒ.එම්.එව.්එව.් අමරකකෝන් මයා

314-04-106, 

ගණන්ගමුල, 

මීගෑල

882881776V ගල්ගමුල රාථමික



145 බී.එම්.ආර්.ඒ. බාසරිය මිය

මිකදල්ල, 

ශබලත්ත, 

බණ්ඩාරකකොව්ලත්ත

875693263V ගල්ගමුල රාථමික

146 කේ.පී.පී.කේ. ක්රිාන්ති මිය

නාලපිටිය නිලව, 

ට්රැේ 06, ජයබම, 

ගල්ගමුල

847472634V ගල්ගමුල රාථමික

147 කේ.බී.එව.්අයි.වික්රමසංශ

කගොඩමුණුල ලත්ත, 

යශකල්කගදර, 

ඳනාදරගම

836233778V ගල්ගමුල රාථමික

148 එච්.එම්.එව.්පී. විකේසුන්දර කමය

ලඳුරාග, 

ලරාලැල, 

ගල්ගමුල

916992394V ගිරිබාල රාථමික

149 ඩබ්.එම්.එව.් විකේකකෝන් මිය

කනො : 144, දඬලැල්ෑල ශන්දිය, 

මයිෑල,

 තඹුත්ත

856131726V ගිරිබාල රාථමික

150 එච්.එම්.යූ.ආර්. කශේරත් කමය

නල ගම්මානය, 

ඉශෂ ගිරිබාල, 

ඳශෂ ගිරිබාල

827531308V ගිරිබාල රාථමික

151 ආර්.එම්.ඒ.දමයන්ති කමය

152 කේද්කදෝලගම, 

මශනාන්කන්රිය, 

ගල්ගමුල

847483156V ගිරිබාල රාථමික

152 ඩී.එම්.පී. දිවානායක මයා

38, තම්මැන්නාල, 

තඹුත්ත, 

ගල්ගමුල

782554646V ගිරිබාල රාථමික

153 ආර්.ටී.සී. රාජඳේ කමය

කනො.278, යාය 05, 

වඟකබෝපුර, 

ලරා ලැල

898263681V ගිරිබාල රාථමික

154 එන්.සී.එව.් කරේමචන්ද්ර කමය

රා.ල.ඉ. යාය 04, 

ජයන්තිපුර, 

කවෝකලැල

885123210V ගිරිබාල රාථමික

155 ආර්.එච්.එම්.එන්.එව.් රාජකරුණා

ාන්ති ව්කටොර්ව් බාකර්, 

කමොරගශලැල ඳාර, 

නලගත්කත්ගම

898311732V නලගත්කත්ගම රාථමික



156 ඩබ්.එම්.පී.එච්. ලන්නිනායක මයා

කනො.32, 

කිරිමැටියාල, 

නලගත්කත්ගම

853183210V නලගත්කත්ගම රාථමික

157 ඒ.එච්.එම්.ඩබ්.කේ.අකබ්සංශ මයා

අංක 10, 

මුල්කල්ගම, 

නලගත්කත්ගම

802021070v නලගත්කත්ගම රාථමික

158 ආර්.එම්.ඒ.ආර්. මැණීකේ මිය

දළුකඳොතගම, 

කමොන්නෑකුම, 

නිකලැරටිය

826632909V නලගත්කත්ගම රාථමික

159 ඉ.ඒ.එම්.විකේකවේකර මිය

අංක 476, 

විල්කඳොත, 

ශාලත

796201282V ඳල්ම රාථමික

160 ආර්.එව.්එව.් රනාන්දු මිය

කනො 178/බී2, 

කබොරැල් ඳාර, 

කලන්නේපුල

897070677V ඳල්ම රාථමික

161 පි.ජි.ස.කේ. සුමනසරි මිය

84/බ/1, 

මල්ලගාර, 

මාදම්කේ

877653838V ඳල්ම රාථමික

162 ජි.පි.එම්.එව.්අයි.සරිලර්ධන මිය

පුලියන්කාර, 

මුගුණුලටලන 877390225V ඳල්ම රාථමික

163 ඒ.ඩබ්.ජී.සී. කවනවිරත්න මිය

අංක 276, නුලර ඳාර, 

කබෝයකගොඩ, 

ලෑඋඩ

786871638V පුත්තම රාථමික

164 ඒ.ඒ.සී.පී. අමරසංශ කමය

කබලිලත්ත, 

ගකදණිය, 

කැේපිටිලාන

848564150V කඳොල්පිතිගම රාථමික

165 පී.ජී.නලින්ද නිකරෝණ

මීලියද්ද, 

කණකදනියාල 882892921V කඳොල්පිතිගම රාථමික

166 එව.්අයි.එව.් කරේමරත්න මයා

මඩිඟ ඳඬාල, 

මණ්ඩකඳො, 

කශට්ටිකඳො

900782012V කඳොල්පිතිගම රාථමික



167 එව.්ඒ.ඒ. වමාලි සුභසංශ මිය

ජයලර්ධන කශෝටය බාකර්, 

කරකේ, 

මශල

865182309V කඳොල්පිතිගම රාථමික

168 එච්.එව.්පී. කඳකර්රා මිය

කඳකර්රා ව්කටෝර්ව්, 

මා වී කශේන, 

කටුකඳොත

838283187V කඳොල්පිතිගම රාථමික

169 එව.්කේ.බී.ඒ.ඩී. බණ්ඩාරනායක මිය

විමසරි ව්කටෝර්ව් බාකර්, 

කනො 589, යාය 07, ඉඳිකගොල්, 

කඳොල්පිතිගම

887583676V කඳොල්පිතිගම රාථමික

170 ටී.ඒ.එම්. ප්රියංකර මයා

කනො 14, 

අබකකොලැල, 

අඹන්කඳො

872134271V කඳොල්පිතිගම රාථමික

171 එම්.ඩී.එව.්දීඳප්රිය

තල්ලැශැර, 

මකුල්කඳොත 877870243V කඳොල්පිතිගම රාථමික

172 ඩබ්.පී.එම්.එල්. ලියනකග් මිය

ලියනගම, 

කඳොල්පිතිගම 865822006V කඳොල්පිතිගම රාථමික

173 එව.්ඒ.ටී.එව.් කවේනානායක මිය

කශට්ටිගම, 

කුඹුේගැකට් 848063401V කඳොල්පිතිගම රාථමික

174 එව.්එම්.ඒ.ඩී. සරිලර්ධන මිය

කනො.70, 

මාකඩුලාල, 

මශල

845651655V කඳොල්පිතිගම රාථමික

175 එච්.එම්. එරන්දි වව්මයා කුමාරි කශේරත් කමය

8 කණුල, 

තල්ඳත්ලැල, 

කඳොල්පිතිගම

857081056V කඳොල්පිතිගම රාථමික

176 ආර්.එම්.එන්.කේ. රත්නායක මයා

“ප්රියදර්න“, 

කිරිදිගල්, 

රිදීබැඳිඇල්

763550486V කඳොල්පිතිගම රාථමික

177 එච්.ඒ.ආර්.සුභාෂිණි මිය

මිනඟ 225/81, 

මැණිේ ලත්ත, 

අනුරාධපුර ඳාර, පුත්තම

835651843V පුත්තම රාථමික



178 ටි.ජි.පි. කවේනාරත්න මිය

කනො 78, 

තම්මැන්නාගම, 

තල්අඩිය

825263470V පුත්තම රාථමික

179 ටී.එම්.එව.්එව.් කතන්නකකෝන් මිය

ඳන්ව අව, 

ඉශෂගම, 

නිකලැරටිය

785422615V පුත්තම රාථමික

180 ඊ.එම්.ඒ.යූ.ඒකනායක

කනො. 678, 

කණුබච්චිය, 

දුම්මසරිය,

838393071V බංගිරිය රාථමික

181 ආර්.එඒ.ජී.එව.්රාජඳේ

කශනගශපිටිය, 

වීරකඳොකුණ 898241904V බංගිරිය රාථමික

182 කේ.ඒ.ඩී. ානිකා කමය

ප්රියානි ව්කටෝර්ව්, 

දඹුකැකල්, 

වීරකඳොකුණ

886880170V බංගිරිය රාථමික

183 බී.එම්.ටී. බන්නැශැක කමය

වමාධි මාලත, 

කනදුල්, 

කුලියාපිටිය

876882485V බංගිරිය රාථමික

184

කේ.ජී.එව.්කේ. කවෝමරත්න මිය අංක 464, ශපුගව්යාය, 

ලඩුලාල, 

යටිගල්කොලුල

886755117V

මශකුඹුේකඩල රාථමික

185 ආර්.පී.එව.්ඒ. කුමාර මයා

කරුලගව්ලැල, 

දිවුල්ලැල, 

ආණමඩුල

831303620V මශකුඹුේකඩල රාථමික

186 ඩී.එම්.එල්. ප්රියංගිකා කමය

කත්න්කුට්ටියාල, 

මශකුඹුේකඩල 887530297V මශකුඹුේකඩල රාථමික

187 කේ.එම්.එන්.පි.ජයසංශ මිය

ලල්ඳාලුල, 

මශකුඹුේකඩල 865611382V මශකුඹුේකඩල රාථමික

188 කේ.බී.වී.අයි.ඒ.ඩී.විකේතුංග

හිත්තරගම, 

පිහිඹිය, 

රත්මකල්

876772868V මශකුඹුේකඩල රාථමික



189 කේ.එම්.ඩී. ගයනා කමය

ඉරබඩගම, 

වංකාල 856601323V මුන්දම රාථමික

190 සී.එච්.එච්.කේ.ටී. අයන්ති කමය

අංක 23, 

තල්කටුල ලත්ත,

දුම්මසරිය

896923510V මුන්දම රාථමික

191 එව.්ඒ.එන්. දිල්ශාරි කමය

මශ විතිකුලිය, 

විතිකුලිය 886381395V මුන්දම රාථමික

192 එච්.කේ.එම්.ටී.එන්. ජයසුන්දර කමය

කනො.38, 

දංල ඳාර, ශාල්දඬුලන, 

දංකකොටුල

896503510V මුන්දම රාථමික

193 ඩබ්.එම්.එන්.පි.විරකවේකර මයා

ජයන්ති, 

කබෝකගොල්ාගම, 

හුළුගල්, නිකලැරටිය

810680393V මුන්දම රාථමික

194 ඩබ්.ටි.ඩි. වීරේකකොඩ් කමය

ඉශෂ වීරකකොඩියාන, 

වීරකකොඩියාන 856762114V මුන්දම රාථමික

195 පී.ඒ.ආර්. එව.්ජී.එව.්ජී.තිකරත්න කමනවිය

අංක 50, 

උඩංගාල, 

අඹන්කඳො

908490495V මුන්දම රාථමික

196 ඩී.එම්.එන්. චතුරාණි මිය

කාඳ අධයාඳන කාර්යාය, 

ශාලත 786851513V මුන්දම රාථමික

197 කේ.බී.එච්.පී. දයාරත්න මිය

කුඹුේගශමුල්, 

ලැලිඳැන්න ගශමුල් 796420693V මුන්දම රාථමික

198 බී.එම්.එව.්එව.් බාසරිය කමය

කනො : 238, 

ලඩුගම, 

තුත්තිරිපිටිගම

877340872V මුන්දම රාථමික

199 ඩබ්.එම්.කේ.එව.්ලාව මිය

අංක 40, 

කැබැල්ෑල, 

හීකෝගම

845973903V රව්නායකපුර රාථමික



200 ඒ.එම්.එම්.පී. අධිකාරි කමය

ආර්.බී. කලෂවැ, 

ගලැල, 

ලන්නි රව්නායකපුර

897811960V රව්නායකපුර රාථමික

201 එච්.එන්.කේ. රාජඳේ කමය

කිවුකල්කගදර, 

නාරම්ම 847740060V රිදීගම රාථමික

202 ඊ.ඒ.එව.් මල්කදණිය කමය

369/1, 

මල්කදණිය, 

අව්ල

898532550V රිදීගම රාථමික

203 ඩබ්.පී.ටී.ශර්ෂිකා කමය

කනොතාරිව්ලත්ත , 

හිකගොල් , 

කකොන්කගොඩ

917610878V රිදීගම රාථමික

204 ආර්.එන්.ඩි. ගුණරත්න මිය

අංක 36, කනළුම් කඳොකුණ, 

කීරියන්කල්ලිය, 

මුන්දම

848550086V මුන්දම රාථමික

205 බී.එම්.ජී.සී. බව්නායක මයා

අලත්ත, 

කුඩාගල්ගමුල, 

කුරුණෑග

873361301V මුන්දම රාථමික

206 ආර්.එච්.එම්.ගුණකවේකර

මැව්වගම්මන, 

කදොරටියාල, 

කුරුණෑග

895121738V රිදීගම රාථමික

207 කේ.එම්.එන්.යූ. කරුණාරත්න මිය

කලුගමුල, 

හිරියා, 

කල්නල

887833206V රිදීගම රාථමික

208 ඩබ්.එම්.යූ.කේ.කේ. විකේසුන්දර මිය

“ඳත්මසරි නිලව“, 

කරව්ලැල, 

කගොකරැල්

867072780V රිදීගම රාථමික

209

ආර්.එම්.එන්.එව.්කේ. රත්නායක කමය

7 කණුල, 

ඳන්සයගම

897843862V

ලනාතවිල්ලුල රාථමික

210 එල්.එව.්ප්රියදර්නී මිය

වමන්ති  ව්කටෝර්ව්, 

ලනාතවිල්ලුල 838071147V ලනාතවිල්ලුල රාථමික



211 ඩබ්.එම්.සී.කේ. විකේකකෝන් මිය

කුඹුල්ලුල, 

මාව්කඳොත 877161951V ලනාතවිල්ලුල රාථමික

212 එම්.පී.ආර්.එව.්බණ්ඩාර

ඉශ කඩිගමුල, 

ඉශ කඩිගමුල. 830730486V බංගිරිය බුද්ධ ධර්මය

213 කේ.එම්.එව.් කුමාරිශාමි මිය

“සැනසුම”, 

කුඩාගල්ගමුව, 

මාස්ප ොත

885330843V රිදීගම බුද්ධ ධර්මය

214 එව.්එම්.ඒ.එන්. වමරකකෝන් මිය

කනො : 172, 

බටගලත්ත, කදනගමුඳාර,

කඳොල්ගශකල

877740390V ගල්ගමුල කබෞද්ධ ශි්ටාචාරය

215 ඩබ්.එම්.පී. විකේකකෝන් කමය

323/3, ගම්කඳො,

ඳශ ගිරිබාල, 

ගල්ගමුල

896992767V කඳොල්පිතිගම කබෞද්ධ ශි්ටාචාරය

216 කේ.ඒ.ඒ. ධනුව්වක මයා

ලතුකඳො, 

ඳල්ම 863643155V කඳොල්පිතිගම භූකගෝ විදයාල

217 එව.්එන්.බී.බී.එන්.කේ.එව.් නාරායන මයා

මඩල නිලව, 

ලැද්දාකඩකශේන, ලටරැක, 

ඉඟුරුලත්ත, මාලතගම

883300670V කඳොල්පිතිගම භූකගෝ විදයාල

218 ජී.පී.එන්.කේ. පුංචිකශේලා කමය

අවුකල්ගම, 

අවුකල්ගම 867342060V ආණමඩුල කභෞතික විදයාල

219 ආර්.ආර්.කවනවිරත්න මයා

අංක 48, 

එච්.අයි.ඒ.ඉඟිණිමිටිය, 

ආණමඩුල

870610874V ආණමඩුල කභෞතික විදයාල

220 ඒ.එම්.එම්.සී.පී. අධිකාරි මයා

කපුකශේන, 

අඹගම්මන, 

නාරම්ම

832680567V කරුලගව්ලැල කභෞතික විදයාල

221

පී.ආර්.එච්.පී. වකනත් කමය

කනො : 36, 

කබෝගශකශේන ලත්ත, 

කශරලියාල, කුරුණෑග 876492008V

කල්පිටිය

කභෞතික විදයාල



222

ඩබ්.එම්.එම්.එව.් ලාව මයා

405, 

කඳොල්ඳත්ත, 

දීකිරිකෑල 873581611V

ඳල්ම කභෞතික විදයාල

223 ඩබ්.කේ.එම්.එව.්ඩී. ධර්මසරි කමය

කකොව්කගොල්, 

නිකදළුකඳොත 897883031V පුත්තම කභෞතික විදයාල

224 බ.ටී.කේ. රනාන්දු මිය

129 බී, 

ශණකතොටුඳ ඳාර, 

නැ/නයිනමඩම

847773251V පුත්තම කභෞතික විදයාල

225 ඒ.එම්.ආර්.ඩී.බී. අකබ්සංශ මයා

කනල්ලිය, 

කිඹුල්ලානා ඔය, 

මැල්සරිපුර ශරශා

892211809V කඳොල්පිතිගම කභෞතික විදයාල

226 පී.පී.විජයසංශ

වමෘද්ධි බැංකුල අව,

නාන්කන්රිය ඳාර, 

කලුකන්දෑල, ගල්ගමුල

915951392V මශකුඹුේකඩල

කභෞතික විදයාල

227 එච්.එම්.එම්. කාංචනාමාලි කමය

“සුනි“, 

කරගව්ලැල, 

ඳාකදණිය

908420586V රිදීගම කභෞතික විදයාල

228 පී.ටී.කේ. ජයරත්න කමය

කනො : 13, 

මාකේ නිලාව කයෝජනා ක්රමය, 

පිහිඹුල

897110628V රිදීගම කභෞතික විදයාල

229 ඩී.එම්.ඩී.එම්.කේ. දිවානායක මයා

කනො.23, සුනිල් රත්නායක බාකර්, 

මරළුලාල,

කුරුණෑග

883334647V මශකුඹුේකඩල කභෞතික විදයාල

230

එව.්ඒ.බී. මකශේෂිනී මිය

කනො 275/3, 

ගයියා, 

කුලියාපිටිය 875942492V

ලනාතවිල්ලුල

කභෞතික විදයාල

231 කේ.ජී.ඩී.එල්. චන්ද්රසරි මයා

උමංගාල, 

කටුකඳොත 893111107V ආණමඩුල රවායන විදයාල

232 ඒ.ඒ.අසත ගුණකවේකර

“ගුණකවේරකර“ 

අනුරාධපුර ඳාර, 

අඹන්කඳො

902744460V ඇශැටුලැල රවායන විදයාල



233 එම්.ජි.පි.ස. රනාන්දු මයා

10/150, 

දර්න මාලත, 

කුරුණෑග ඳාර, පුත්තම 863050944V

කරුලගව්ලැල රවායන විදයාල

234 එච්.එච්.එව.් දවනායක මිය

ඉශෂගම, 

උමංගාල. 

කටුකඳොත

885311946V කල්පිටිය රවායන විදයාල

235 ඩී.එම්.අයි.එව.් දවනායක මයා

හුණුගල්ල ඳාර, 

උඩගම, 

මශල

872652639V ගල්ගමුල රවායන විදයාල

236 යූ.ඩී.එව.්කේ. සුබසංශ මයා

කකොටකන්ද ලත්ත, 

ගපිටමුල්, 

හිකගොල්, කුරුණෑග

881293510V ඳල්ම රවායන විදයාල

237 ඩබ්.ඩි.එව.් නදීානි කමය

කනො 30, 

ආනන්ද මාලත, 

ශාලත

908410980V ඳල්ම රවායන විදයාල

238 එම්.කේ. දිවානායක මයා

129 බී, 

ශණකතොටුඳ ඳාර, 

නැ/නයිනමඩම

842060648V පුත්තම රවායන විදයාල

239 ජී.ඒ.එන්.එව.්ජයවීර කමය

කකොහුකමෝකල් නිලව, 

ඉව්ලැටිය, ඳඹකදණිය, 

අව්ල.

868090529V කඳොල්පිතිගම රවායන විදයාල

240 ටී.එම්.සී.කේ. තලත්කත්කශේන මිය

බී.ඒ.එන්.ටී. කබොල්ෑග බාකර්, 

මැල්ල, ලිහිරියාගම, 

දංකකොටුල

858131707V මුන්දම රවායන විදයාල

241 ඊ.ජී.එන්.වමරවීර කමය

කනො : 23 , 

අරලිය උයන, 

ලැලරවුම, කුරුණෑග

875290916V රිදීගම රවායන විදයාල

242

එව.්ඩී.එම්.ටී.එච්.අමරසරිය

ඩී/86, 

කැේපිටිග ඳාර, 

රිදීගම 887230226V

ලනාතවිල්ලුල

රවායන විදයාල

243 එව.්පී.ඒ.එච්. වීරසංශ කමය

කබොරැල් ඳාර, 

කලන්නේපුල

907911349V

බංගිරිය කරෝමානු කකතෝලික ධර්මය



244 ඒ.එම්.එව.්කේ. අතඳත්තු මිය

ඩබ්.ඒ.එම්. චමින්ද කශේරත් අකබ්සංශ 

බාකර්

ලතුඳෂගම, 

මශල,

837213770V ඇශැටුලැල ලයාඳර අධයයනය

245 එව.්සී.ඒ. කුතික මයා

285/2,

මශපිටිය, 

කඳොතුශැර

880550926V ආණමඩුල විදයාල

246 ටී.එම්.ඩි. චතුරානි මිය

4 ලන ඳටුමග, 

ඌරලියාගාර ලත්ත, 

මාදම්කේ

887422788V ආණමඩුල විදයාල

247 ඩබ්.එම්.ඒ.ජි.බ. ගුණකවේකර කමය

කනො 56, 

කර්ව්ලත්ත ජනඳදය, 

මාලතගම, දංකකොටුල

896720511V ආරච්චිකට්ටුල විදයාල

248
එන්.කේ.බී.කේ.ආර්.පී.අයි. නරසංශ 

කමනවිය

කලකන්එකගොඩ ලත්ත, 

නරමාන, 

ඳාකදණිය

891620543V ඇශැටුලැල විදයාල

249

ඊ.එම්.එව.්එන්. එදිරිසංශ මිය

ඳන්ව ඳාර, 

බබුරුගම, 

කුරු/කළුගමුල

856692558V

කරුලගව්ලැල

විදයාල

250

එන්.ඩී.ඩී.එම්.කවනරත්න කමය

කඩිශාගම , 

අංශන්දිය , 

කුරුණෑග 905622560V

කල්පිටිය

විදයාල

251 අයි.ඩී.සී. සරියඅරාච්චි මිය

කුලියාපිටිය ඳාර, 

කශට්ටිකඳො 888502556V නලගත්කත්ගම විදයාල

252 කේ.ඒ.ඩි. ජයසංශ මිය

මැනුම් කැකල්, 

මනේකුම, 

කාේකඳල්ලිය

868513055V ඳල්ම විදයාල

253 අයි.ඒ.වී. රංග මයා
කඳරියකුම, 

ඳාවිය
871751722V පුත්තම විදයාල

254

එල්.බී.බී.එච්. ජයසරිය මිය

ශ්රී වාරා, 

බුළුපිටිය, 

උහුමීය 878280954V

පුත්තම විදයාල



255 ඒ.ඒ.ඩී. අමරසංශ කමය

කනො 37, 

කුලීපිටිය ඳාර,

කඳොල්ගශකල

878173635v කඳොල්පිතිගම විදයාල

256 එල්.කේ.ටී.ඩී. රණසංශ කමය

“අමල්“,

 ඉශෂගම, 

මඩශකඳො

895310999V කඳොල්පිතිගම විදයාල

257 ඒ.පී.ඩී.එම්. වංජීලනී කමය

ගිරාකැතිකුඹුර, 

කම්බලත්ත, 

ඳශෂ දියකදොර

885613560V බංගිරිය විදයාල

258 පී.එම්.එම්.එම්. පිටිකේකගදර කමය

ඉශෂ කකොව්ලත්ත, 

තාරණ,

 උඩකල

897433389V බංගිරිය විදයාල

259

කේ.කේ.ඒ. ජයතිව්ව කමය

කකොටවිාකන්ද, 

ඳශමුකණ්

885750257V

මශකුඹුේකඩල

විදයාල

260 ඊ.එම්.ආර්.ඒ. ඒකනායක මයා

එච්.ඒ.ඩබ්.එව.් කරෝහිත බාකර්, 

අංක 185, කරේව්න්ඩ්ලත්ත, 

ගල්මුරුල

870991169V මුන්දම විදයාල

261 එල්.එච්.ඩී.එච්.කේ.ේ්මන් කමය

ඇවෂ උයන , 

කන්නැශැකඳො , 

උහුමීය

877092845V රිදීගම විදයාල

262 ආර්.එම්.ජි.පී. රත්නායක මයා

දනිකිතල ඳාර, 

අඹන්කඳො (ආයුර්කව්ද කරෝශ 

ඉදිරිපිට)

873643056V ලනාතවිල්ලුල විදයාල

263 ඒ.ඒ.ඒ. අතාවුද කමය

අංක 675, 

ශපුකගදර, 

අව්ල

906470209V බංගිරිය වංගීතය

264 ඒ.යු.එල්. තිකරත්න මයා

කනො79, 

ලව්ලත්ත, 

ඉබ්බාගමුල

892470502V කරුලගව්ලැල වංයුේත ගණිතය

265 ටී.එඒ.එව.්එම්.ගුණතික

දිවුල්ගශකකොටුල,

මශරච්චිමුල් 853510297V කල්පිටිය වංයුේත ගණිතය



266 එම්.එම්.අයි.එම්. කුකර් කමය

කම් කකොකට්ේ, 

වදා වරණ මාලත, 

කලන්නේපුල

896693697V මුන්දම වංයුේත ගණිතය

267 එච්.එම්.කේ.වී. කශේරත් කමය

ගුරුකගොඩ (කිරින්කද්ගම), 

වීරකඳොකුණ 905371089V බංගිරිය සංශ

268 ලයි.අයි.පී. කවෝමවීර කමය

176, 

අලුත්ඳාර, 

කලන්නේපුල

885100295V ආරච්චිකට්ටුල සංශ (ඳෂමු බව)

269 එච්.පි.එම්.කේ.කවේනානායක  මයා

සුදුලැල් ඳාර, 

වාලියලැල ශන්දිය 872802975V කරුලගව්ලැල සංශ (ඳෂමු බව)

270 ඒ.එච්.එම්.එන්.කේ.අකබරත්න මිය

 කනො 288, 06, 

ගම්මානය, උගරියාල, 

ආණමඩුල

846940340V කල්පිටිය සංශ (ඳෂමු බව)

271 ආර්.එම්.සී.කේ. රාජඳේ කමය

මිනිමුතු නිලව,

 කුරුණල, 

ලාරියකඳොෂ

905452983V ගිරිබාල සංශ (ඳෂමු බව)

272 අර්.ඩබ්.එව.්කේ. රාජකරුණා කමය

නකලෝදය, 

කුරුණලගම, 

ලාරියකඳොෂ

805150653V ගිරිබාල සංශ (ඳෂමු බව)

273 ඊ.එම්.ඒ.ඩී.ඒකනායක

පුබ්කබෝල, 

ඳාකදණිය, 

ලාරියකඳො

868410809V ඳල්ම සංශ (ඳෂමු බව)

274 එව.්සී.පී. ජයමංග මයා

මීතැන්ල, 

මැද්කද්ගම්කගොඩ, 

මාලතගම

873260670V මුන්දම සංශ (ඳෂමු බව)

275 එව.්ඒ.එව.්එව.් කවකනවිරත්න මිය

කනො 798/ඒ, වා. අම්කරෝස මාලත, 

මැද කටුකන්රිය, 

කටුකන්රිය

915380751V මුන්දම සංශ (ඳෂමු බව)

276 එච්.එච්.ඒ.රනාන්දු කමයා

අංක 75, 

ඳල්ලිය අව ජුබලි මාලත, 

මැරල, ශාලත

895290343V ලනාතවිල්ලුල සංශ (ඳෂමු බව)



277 ඩබ්.එම්.අයි.ඩී.වික්රමසංශ

ගම්මන ඳාර, 

එපිටලත්ත, 

කඳොතුශැර

887740496V රිදීගම කවෞඛය ශා ාරීරික අධයාඳනය

278 එව.්එම්.එච්. රවාද් මයා

ශපුගම්මන, 

තහිටිමුල්, 

කුලියාපිටිය

903483784V බංගිරිය කවෞඛය ශා ාරීරික අධයාඳනය

279

පී.එම්.පී.බී. වමරකවේකර මයා

මැද මාලත, 

කව්රකඳො, 

ලාරියකඳො 900163690V

ඇශැටුලැල කවෞඛය ශා ාරීරික අධයාඳනය


