
අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

1 සේ.ඒ. ප්රනළන්දු මයළ 600990926V පෂළත් පළන සදපළර්තසේන්තුල, සදලන මශෂ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821001 සංශ 57 වමත්

2 එන්.ආර්. අසෝකළ මිය 667391059V ලයඹ පෂළත් වභළ රළජය සවේලළ 

සකොමින් වභළල,

පෂළත් වභළ කළර්යළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821002 සංශ 53 වමත්

3 ටී.ඒ. උපුල් ජනක මයළ 812373439V පෂළත් ආදළයේ 

සදපළර්තසේන්තුල,

පෂළත් වභළ  වංකීර්ණය, කුරුණග 6821003 සංශ 51 වමත්

4 එන්.එේ.ඩී.පී.ඩී. රත්නළයක මිය 765732360V පෂළත් ආදළයේ 

සදපළර්තසේන්තුල,

පෂළත් වභළ  වංකීර්ණය, කුරුණග 6821004 සංශ 60 වමත්

5 ආර්.එේ.එන්. රත්නළයක මයළ 691292207V ලයඹ පෂළත් වභළ සල්කේ 

කළර්යළය,

වභළ මන්දිරය, 4 ලන මශ කුරුණග 6821005 සංශ 48 වමත්

6 එච්.ජී.එන්. පද්මසරි මයළ 740193473V ලයඹ පෂළත් වභළ සල්කේ 

කළර්යළය,

වභළ මන්දිරය, 4 ලන මශ කුරුණග 6821006 සංශ 49 වමත්

7 එවහ.එවහ. කුමළර මයළ 702873681V ලයඹ පෂළත් සවෞඛ්ය සවේලළ 

අධයක් කළර්යළය,

මීගමු පළර, කුරුණග 6821007 සංශ 48 වමත්

8 ඩී.පී.අයි. ප්රියළන්ත මයළ 732080732V ලයඹ පෂළත් සවෞඛ්ය සවේලළ 

අධයක් කළර්යළය,

මීගමු පළර, කුරුණග 6821008 සංශ 28 අවමත්

9 එේ.ජී. සප්රේමරත්න මයළ 630622603V ලයඹ පෂළත් ආයුර්සේද 

සකොමවළරිවහ කළර්යළය,

කුරුණග 6821009 සංශ ab -

10 ආර්.පී. කුසුමළලතී මිය 677500298V ආයුර්සේද මධයම සබසශත් 

ළළල,

රේබඩගල්, පළතගමුල 6821010 සංශ 31 අවමත්

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය සනොලන (PL 01) සසේලා ගණසයහි II සරේණිසේ සසේලකයින් සඳහා ලන

සදලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

11 ඩබ්.සී.එසහ. සවොයිවළ මයළ 691604101V ආයුර්සේද සරෝශ, නළරේම 6821011 සංශ 30 අවමත්

12 ඩබ්.එේ.එවහ. විසේසරිය මිය 805284285V ලයඹ ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග 6821012 සංශ 51 වමත්

13 එේ.ඩබ්.එවහ.ඩී.සක්. ගුණරත්න 

මිය

736091828V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821013 සංශ 63 වමත්

14 යූ.එන්. කරුණළලතී මිය 695330030V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821014 සංශ 63 වමත්

15 එන්.පී.පී.එන්. මශපිටිය මිය 676481761V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821015 සංශ 47 වමත්

16 ආර්. සනල්වන් මයළ 631593313V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821016 සංශ 27 අවමත්

17 ලයි.එේ. සුගත්සරි යළපළ මයළ 652954456V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821017 සංශ 35 අවමත්

18 ඒ.එේ.සී.එවහ. බණ්ඩළර මයළ 762250080V ප්රධළන සල්කේ කළර්යළය, පෂමු මශ, පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821018 සංශ 42 වමත්

19 සේ.එේ.සී.සක්. ජයසකොඩි මයළ 740321471V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821019 සංශ 33 අවමත්

20 ඩබ්.ඒ.සී.සී. වික්රමආරච්චි මිය 686180239V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821020 සංශ 27 අවමත්

21 එච්.එේ. තිකරත්න මයළ 631352359V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821021 සංශ 34 අවමත්

22 ආර්.එේ. නන්දළලතී මෆණිසක් මිය 715792451V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821022 සංශ 41 වමත්

23 ඩබ්.එේ. විසේවික්රම මයළ 593453472V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821023 සංශ 56 වමත්

24 එල්.ඩී. චන්ද්රසවේන මයළ 592273004V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821024 සංශ 47 වමත්

25 එේ.ඩී. දිසයෝනිවහ මයළ 582722137V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821025 සංශ 46 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

26 ඩබ්.එේ.ජී. ලනිගසරිය මයළ 690373530V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821026 සංශ 33 අවමත්

27 සක්.එේ.ආර්. මෆණිසක් මිය 626851975V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821027 සංශ 50 වමත්

28 ඩබ්.එේ.ඒ. බණ්ඩළර මයළ 673240895V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821028 සංශ 25 අවමත්

29 එච්.එේ. ගුණපළ මයළ 591482190V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821029 සංශ 34 අවමත්

30 එේ. චන්ද්රසවේකර මයළ 750562930V ලයඹ පුහුණු ආයතනය, රත්මසල්, ලළරියසපො 6821030 සංශ 53 වමත්

31 එන්.එේ.එන්.පී.සක් නළරළයන මිය 768250596V වශකළර විගණකළධිපති 

කළර්යළය,

විල්සගොඩ පළර, කුරුණග 6821031 සංශ 54 වමත්

32 සක්.ඒ.එවහ.ඊ. කරුණළතික මිය 777422910V වශකළර විගණකළධිපති 

කළර්යළය,

විල්සගොඩ පළර, කුරුණග 6821032 සංශ 29 අවමත්

33 ඩබ්.ඒ.ඒ. කරුණළරත්න මයළ 620454780V ආයුර්සේද සරෝශ, සකොෂඹ පළර, පුත්තම 6821033 සංශ 41 වමත්

34 සක්.සී.ඒ.සේ. සබෝල මයළ 630395062V පෂළත් සවෞඛ්ය සවේලළ 

අධයක් කළර්යළය,

මීගමු පළර, කුරුණග 6821034 සංශ 45 වමත්

35 ආර්.ඩී. රංසකොත් මයළ 612752400V මශ නගර වභළල, කුරුණග 6821035 සංශ 40 වමත්

36 එල්.එේ.ආර්.එන්. චන්ද්රපළ මිය 808562111V පෂළත් අධයළපන 

සදපළර්තසේන්තුල,

නුලර පළර, කුරුණග 6821036 සංශ 51 වමත්

37 ඩබ්.පී.ඒ. තිකසරි මයළ 801870910V පෂළත් අධයළපන 

සදපළර්තසේන්තුල,

නුලර පළර, කුරුණග 6821037 සංශ 33 අවමත්

38 පී.එන්. වේපත් මයළ 802853777V පෂළත් අධයළපන 

සදපළර්තසේන්තුල,

නුලර පළර, කුරුණග 6821038 සංශ 43 වමත්

39 සේ.පී.එල්. රපසංශ මයළ 620080691V ප්රළසද්ශීය වභළල, මළලතගම 6821039 සංශ ab -

40 එච්.එේ.එවහ. ලවන්ත මයළ 591681052V ප්රළසද්ශීය වභළල, මළලතගම 6821040 සංශ ab -

41 ඊ.ඒ. වික්රමසංශ මයළ 640923199V ප්රළසද්ශීය වභළල, මළලතගම 6821041 සංශ 16 අවමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

42 එේ.පී.එන්. වික්රමරත්න මයළ 751333528V ප්රළසද්ශීය වභළල, මළලතගම 6821042 සංශ 21 අවමත්

43 එච්.එේ.එවහ.පී. සශේරත් මිය 767651007V කුලි/ඉශ කිනියම මුවහලිේ මශළ 

විදයළය,

වීරසපොකුණ 6821043 සංශ 47 වමත්

44 බී.එේ.ඒ. මෆණිසක් මිය 597473605V කුලි/බිබිළසදණිය මධය මශළ 

විදයළය,

ලෆලිපෆන්නගශමුල් 6821044 සංශ 46 වමත්

45 පී.එේ.යූ.සී. ළන්ත කුමළර මයළ 713323284V කළප අධයළපන කළර්යළය, කුලියළපිටිය 6821045 සංශ 47 වමත්

46 ඩී.එන්.එේ.ඩී. මල්කළන්ති කුමළරි 

මිය

755180483V සකොට්ඨළ අධයළපන කළර්යළය, පඬුලවහනුලර, තුත්තිරිපිටිගම 6821046 සංශ 24 අවමත්

47 එච්.එේ.ඩී. උදය කුමළර මයළ 703262813V කුලි/සශොරතෆසපො මශ විදුශ, ලෆලිපෆන්නගශමුල් 6821047 සංශ 52 වමත්

48 ඩබ්.ඒ.එවහ.එල්. කුමළර මයළ 742922162V කු/ගිරි/බ්බ මශළ විදයළය, බ්බ 6821048 සංශ 46 වමත්

49 ටී.ඒ. ගුණපළ මයළ 592614596V කු/ගිරි සබෝපිටිය මශළ විදයළය, සබෝපිටිය 6821049 සංශ 28 අවමත්

50 ඩී.එේ.පී.ඩී. දිවළනළයක මිය 785570227V ල/ගිරි/කළුන්දළල වරණංකර මශළ 

විදයළය,

කළුන්දළල, නළරේම 6821050 සංශ 68 වමත්

51 ඩී.සක්.ටී. ද සල්ලළ මයළ 650801105V ගිරි/සුසයිමළනියළ මුවහලිේ මශළ 

විදයළය,

කුරීසකොටුල, පශමුසණ් 6821051 සංශ 68 වමත්

52 ආර්.පී.ඩී.එේ. වමන් කුමළර 

වීරසංශ මයළ

760220353V ගිරි/මෆද්සද්කෆටිය මුවහලිේ මශළ 

විදුශ,

මෆද්සද්කෆටිය, අහිටියළල 6821052 සංශ 67 වමත්

53 ඩබ්.එේ.ඒ. ංකළපුත්ර මිය 747793417V ල/ගිරි/නළරේම මශළ විදයළය, නළරේම 6821053 සංශ 58 වමත්

54 එච්.එේ.එන්.ඒ. සශේරත් මයළ 762822890V සලල්පල් මශළ විදයළය, සලල්පල්, සලල්පල් 6821054 සංශ 52 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

55 ඩබ්.එච්.අයි. පද්මතළ මිය 638502720V ගිරි/නළලළන 

කණිහඨ විදයළය,

නළලළන, සගෝනවි 6821055 සංශ ab -

56 ජී.ආර්.යූ.සක්.එච්. මෆණිසක් මිය 665050211V පෂළත් වෆසුේ ශළ සමසශයුේ 

අංය,

“බිේ මශ” පෂළත් වභළ 

වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821056 සංශ 54 වමත්

57 පී.ඩී.ජී.එසහ. කරුණළසංශ මයළ 763350037V කුරුණග ප්රළසද්ශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන් 6821057 සංශ ab -

58 පී.බී.එේ.සී.එසහ. කරුණළසංශ මයළ 722343166V කුරුණග ප්රළසද්ශීය වභළල, මල්පිටිය, සබෝයගසන් 6821058 සංශ 54 වමත්

59 ටී.එේ. වමරසංශ මයළ 601233711V ප්රළසද්ශීය වභළල, සබෝහිංගමුල, කුලියළපිටිය 6821059 සංශ 42 වමත්

60 සක්.එේ.ඩී.ටී.එවහ. රත්නළයක මයළ 680323232V ප්රළසද්ශීය වභළල, සපොල්ගශසල 6821060 සංශ ab -

61 ඩී.එවහ.ඒ. විනිෆ්රඩ් මයළ 621130188V ප්රළසද්ශීය වභළල, සපොල්ගශසල 6821061 සංශ 59 වමත්

62 පී.ඒ. නිහංක මයළ 813582783V ප්රළසද්ශීය වභළල, සපොල්ගශසල 6821062 සංශ 43 වමත්

63 එේ.ආර්.එන්.ඒ. ජයරත්න මයළ 630122679V ප්රළසද්ශීය වභළල, සපොල්ගශසල 6821063 සංශ 16 අවමත්

64 ඩී.ආර්. ටිකිරි මෆණිසක් දවනළයක 

මිය

666301323V මශජන පුවහතකළය, ප්රළසද්ශීය වභළල, අේල 6821064 සංශ 57 වමත්

65 සක්.පී. සරිසවේන මයළ 620712426V ප්රළසද්ශීය වභළල, අේල 6821065 සංශ 10 අවමත්

66 ඒ.ඩී. ජයන්ත මයළ 763374203V ප්රළසද්ශීය වභළල, අේල 6821066 සංශ 22 අවමත්

67 ආර්.සක්.යූ. රපසංශ මයළ 611862229V අේල ප්රළසද්ශීය වභළල, ග්රළමීය උප කළර්යළය, කෆප්පිටිලළන 6821067 සංශ 30 අවමත්

68 එවහ.එේ.එවහ.සක්. බණ්ඩළර මයළ 800281563V ලයඹ ප්රධළන අමළතයළංය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග 6821068 සංශ 49 වමත්

69 ඩබ්.එේ.බී.සක්.සක්. විසේසංශ 

මිය

717161254V ලයඹ ප්රධළන අමළතයළංය, පෂළත් වභළ වංකීර්ණය, කුරුණග 6821069 සංශ 58 වමත්

Page 5



අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

70 ඩබ්.එේ.සක්.බී. ලන්නිනළයක 

මයළ

612913879V ග්රළම වංලර්ධන පුහුණු ආයතනය, අටමුසණ්, සතෝරයළය 6821070 සංශ 14 අවමත්

71 ඒ.ඒ. අසුරමළන්න මිය 616203940V පරිලළව ශළ ෂමළරක්ක සවේලළ 

කළර්යළය,

ශළලත 6821071 සංශ 50 වමත්

72 ඩබ්.ඒ.එච්. ධර්මප්රිය මයළ 712020857V පරිලළව ශළ ෂමළරක්ක සවේලළ 

කළර්යළය,

කුලියළපිටිය 6821072 සංශ 54 වමත්

73 ලයි.ඩී.සේ.පී. මෆණිසක් මිය 677091380V කු/මෆද්සද්ගම කනිටු විදුශ, මෆද්සද්ගම, ලෆල්ල 6821073 සංශ 25 අවමත්

74 ඩබ්.ජී. මළසනල් මිය 588322068V කු/මහින්ද මශළ විදුශ, දඹුලු පළර, කුරුණග 6821074 සංශ ab -

75 ඊ.එේ. බණ්ඩළර මෆණිසක් මිය 627692803V කු/ශ්රී නිහංක මශළ විදයළය, දකුණු රවුේ පළර, කුරුණග 6821075 සංශ 50 වමත්

76 එච්.එේ.එේ. චන්ද්රකළන්ති සශේරත් 

මිය

197664501047 කු/වළන්ත ආනළ විදයළය, කුරුණග 6821076 සංශ 62 වමත්

77 එච්.එේ. කුසුමළලතී මිය 587773279V කු/ලයඹ රළජකීය විදයළය, පුත්තේ පළර, කුරුණග 6821077 සංශ 25 අවමත්

78 එේ.පී.එේ.සී.එච්. සප්රේමසංශ මිය 665914674V කු/තල්විට කණිහඨ විදයළය, තල්විට 6821078 සංශ 61 වමත්

79 සේ.එේ.එච්.සී. ජයසකොඩි මිය 197561903295 කෘෂිකර්ම උපසද්ක කළර්යළය, සගොවිජන සවේලළ 

මධයවහථළනය,

කුලියළපිටිය 6821079 සංශ 50 වමත්

80 ජී.එේ. උපළලිරත්න මයළ 582951160V රජසේ සගොවිප, ලළරියසපො 6821080 සංශ 59 වමත්

81 පී.ජී. මහින්ද ඩයවහ මයළ 741462656V පෂළත් කෘෂිකර්ම අධයක් 

කළර්යළය,

දඹුල් පළර, කුරුණග 6821081 සංශ 49 වමත්

82 ආර්.එේ.ඩබ්.එේ. ප්රවළද් කුමළර 

මයළ

197829101848 පෂළත් කෘෂිකර්ම 

සදපළර්තසේන්තුල,

දඹුල් පළර, කුරුණග 6821082 සංශ 41 වමත්

83 ආර්.ඩබ්.පී.එේ.සක්. රළජපක් 

මයළ

603390792V නිසයෝජය කෘෂිකර්ම අධයක් 

කළර්යළය,

දඹුල් පළර, කුරුණග 6821083 සංශ 42 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

84 ඩී.එන්. අතුසකෝර මයළ 692250494V පෂළත් කෘෂිකර්ම 

සදපළර්තසේන්තුල,

දඹුල් පළර, කුරුණග 6821084 සංශ 43 වමත්

85 ජී.ඩී.අයි. සසර කුමළර මයළ 660593411V වශකළර කෘෂිකර්ම අධයක් 

කළර්යළය,

කුලියළපිටිය 6821085 සංශ 35 අවමත්

86 ඒ.එේ. සවේමසංශ මයළ 662910465V පු/ආණමඩුල මධය මශළ විදයළය, ආණමඩුල 6821086 සංශ 54 වමත්

87 ඩබ්.ආර්. වික්රමරත්න මයළ 711541349V ල/ඉ/නළමල් අංග මශළ විදයළය, මෆල්සරිපුර 6821087 සංශ 50 වමත්

88 එච්.ඒ.සේ. වේපත් මයළ 802632320V කළප අධයළපන කළර්යළය, ඉබ්බළගමුල 6821088 සංශ 45 වමත්

89 ටී.එේ.එන්.එවහ.සක්. 

සතන්නසකෝන් මයළ

761960091V කළප අධයළපන කළර්යළය, ඉබ්බළගමුල 6821089 සංශ 42 වමත්

90 ඒ.එන්. කුමුදුනී මිය 717522176V ල/ඉ/නළඹිරිත්ත ලෆල මශළ 

විදයළය,

නිකදළුසපොත 6821090 සංශ 31 අවමත්

91 පී.ඩී.පී. වික්රමරත්න මයළ 701061330V ල/ඉ/රිදි ශ්රී ගළමිණි මධය මශළ 

විදුශ,

කවිසගමුල 6821091 සංශ 42 වමත්

92 ආර්.එන්.එවහ. සවේනළධීර මයළ 842120187V පෂළත් අධයක් කළර්යළය, අංක 04, විල්සගොඩ පළර, කුරුණග 6821092 සංශ 63 වමත්

93 එච්.වී.යූ. වීරසංශ 750552048V පශු වලදය කළර්යළය, ඉබ්බළගමුල 6821093 සංශ 27 අවමත්

94 එවහ.පී.එවහ. කුමළරසංශ මයළ 702773270V පශු වලදය කළර්යළය, සපොල්ගශසල 6821094 සංශ 21 අවමත්

95 ආර්.එේ.සේ. රත්නළයක මයළ 640314079V මෆදින්සනෝරුල කණිහඨ 

විදයළය,

කුඩළකත්සනෝරුල, මීගල 6821095 සංශ 45 වමත්

96 ඩබ්.බී. සීලතී මිය 657120987V කළප අධයළපන කළර්යළය, මශල 6821096 සංශ 47 වමත්

97 ඩබ්.එේ.ඩී.ඩී. චන්ද්රතික මිය 806730831V කළප අධයළපන කළර්යළය, මශල 6821097 සංශ 56 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

98 ටී.එේ.එවහ.එවහ.සක්. 

සතන්නසකෝන් මිය

597381204V ල/ම/සපොපි/පන්සයගම මශළ 

විදයළය,

පන්සයගම 6821098 සංශ 49 වමත්

99 ඩී.පී. මළනී මිය 695012080V නික/ගසගදර කනිටු විදුශ, ගසගදර, නිකලෆරටිය 6821099 සංශ 47 වමත්

100 ඩබ්.එේ.එවහ. බංඩළර මයළ 632393233V නික/රජබිම විදයළය, මළගල්සල්ගම, නිකලෆරටිය 6821100 සංශ 28 අවමත්

101 සක්.පී.එන්. කුමළරි මිය 796132175V නික/ශෂඹග මශළ විදයළය, සරිසවතගම, නිකලෆරටිය 6821101 සංශ 52 වමත්

102 ඩබ්.එේ.එවහ. රත්න මෆණිසක් මිය 625073243V නික/ශෂඹග මශළ විදයළය, සරිසවතගම, නිකලෆරටිය 6821102 සංශ 51 වමත්

103 සේ.එච්.එේ.ඩබ්. ජයපත්ම මයළ 603380983V කළප අධයළපන කළර්යළය, නිකලෆරටිය 6821103 සංශ 40 වමත්

104 ඩබ්.එේ.එවහ.සක්. විසේසකෝන් මිය 666250940V නික/හුළුගල් කවිසවේන සශේරත් 

මශළ විදයළය,

හුළුගල්, නිකලෆරටිය 6821104 සංශ 42 වමත්

105 ඩබ්.එේ.සක්. සපොඩිමෆණිසක් මිය 585351016V නික/හුළුගල් කවිසවේන සශේරත් 

මශළ විදයළය,

හුළුගල්, නිකලෆරටිය 6821105 සංශ 40 වමත්

106 එච්.එේ.පී.සක්. සශේරත් මිය 705372284V කළප අධයළපන කළර්යළය, නිකලෆරටිය 6821106 සංශ 44 වමත්

107 ජී.සේ.ඩබ්.සක්. ජයසංශ මයළ 792760112V නික/උඩුසනෝල කණිහඨ 

විදයළය,

සමොන්නකුම 6821107 සංශ 65 වමත්

108 ඩබ්.එේ.ජී. හුළුගල් මයළ 682820870V නික/නිකලෆරටිය මුවහලිේ මධය 

මශළ විදයළය,

නිකලෆරටිය 6821108 සංශ 52 වමත්

109 ආර්.ඒ.එච්.එේ.එවහ. 

නලගත්සත්ගම මිය

635364793V නික/දිගන්නල ශ්රී සද්ලමිත්ත 

මශළ විදයළය,

දිගන්නල 6821109 සංශ 42 වමත්

110 එල්.සී.එල්. සපසර්රළ මයළ 743293371V නික/තුඹුල් මශළ විදයළය, නබඩල, නිකලෆරටිය 6821110 සංශ 53 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

111 ඩබ්.එේ.පී. ලන්නිනළයක මිය 806350575V නික/මීලෆල්ල මශළ විදයළය, මීලෆල්ල, නිකලෆරටිය 6821111 සංශ 52 වමත්

112 අයි.එේ.සී. අසබ්සංශ මිය 797792535V නික/සරිසුමනසරි මශළ විදයළය, සයඹළගශලෆටිය, සකොසබයිගසන් 6821112 සංශ 51 වමත්

113 ඒ.එේ.සේ.එවහ. අතපත්තු මයළ 791560829V කළප අධයළපන කළර්යළය, නිකලෆරටිය 6821113 සංශ 42 වමත්

114 ඩබ්.බී.ටී. බණ්ඩළර මයළ 732770879V නික/ගල්පළනල මුවහලිේ කණිහඨ 

විදයළය,

ගල්පළනල, සමොන්නකුම 6821114 සංශ 49 වමත්

115 පී.එච්.එල්. ජයලර්ධන මිය 806381110V නික/රජබිම විදයළය, මළගල්සල්ගම, නිකලෆරටිය 6821115 සංශ 40 වමත්

116 ඒ.එේ.පී.සක්. අසබ්සංශ මිය 827791628V නික/ලඳුරැවහව ශ්රී බුද්ධ රක්ඛිත 

විදුශ,

ලඳුරැවහව,මශගිරිල්, නිකලෆරටිය 6821116 සංශ 53 වමත්

117 එච්.එේ.ඩී. ගුණතික මිය 796961252V නික/මිනුලන්ගෆසට් මශළ 

විදයළය,

මිනුලන්ගෆසට් 6821117 සංශ 40 වමත්

118 එේ.එච්.එන්.එේ. මුතුබණ්ඩළ මයළ 641090859V නික/ලළරි/මිනුලන්ගෆසට් ප්රළථමික 

විදයළය,

මිනුලන්ගෆසට් 6821118 සංශ 29 අවමත්

119 එච්.එේ. ඉන්ද්රළ කුමළරි මිය 686641040V නික/ලළරි/සදමටළුල මශළ 

විදයළය,

සදමටළුල, සදමටළුල 6821119 සංශ 31 අවමත්

120 එච්.එේ.එන්.ජී. බංඩළර මිය 756120808V නික/මිනුලන්ගෆසට් මශළ 

විදයළය,

මිනුලන්ගෆසට් 6821120 සංශ 45 වමත්

121 ඩබ්.එේ. ගළමිණි මයළ 663222821V නික/ලළරි/සදමටළුල මශළ 

විදයළය,

සදමටළුල 6821121 සංශ 33 අවමත්

122 සක්.එච්. ජයරත්න මයළ 196115700422 කළප අධයළපන කළර්යළය, නිකලෆරටිය 6821122 සංශ 31 අවමත්

123 පී.ඒ. රපළ පද්මිණි මිය 587812436V නික/ලළරි/කටුසපොත තිවහව මධය 

මශළ විදයළය,

කටුසපොත 6821123 සංශ 59 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

124 එච්.එේ.එන්. විසේසරිය මයළ 693523591V නික/ලළරි/මගසන් මශළ 

විදයළය,

මගසන් 6821124 සංශ ab -

125 ටී.එේ.එේ. සතන්නසකෝන් මයළ 582520747V නික/ලළරි/බයල ආදර් කණිහඨ 

විදයළය,

අවුසල්ගම 6821125 සංශ 19 අවමත්

126 ඩබ්.එේ.ඒ.බී. නලරත්න මයළ 712212942V නික/ඩී.එවහ. සවේනළනළයක විදුශ, මිල්සගොඩ, නිකලෆරටිය 6821126 සංශ 42 වමත්

127 සක්.එේ.ඒ. ජයතිවහව මයළ 792643841V ශමන්ගල් උප කළර්යළය, ගිරිඋල් 6821127 සංශ 30 අවමත්

128 ආර්. රළසේන්ද්රේ මයළ 681792252V ප්රළසද්ශීය වභළල, පන්න 6821128 සංශ 31 අවමත්

129 එන්.ආර්.ඩබ්. බංඩළර මයළ 701571860V ප්රළසද්ශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල 6821129 සංශ 13 අවමත්

130 බී.එේ.ඒ. වික්රම බංඩළර මයළ 752167328V ප්රළසද්ශීය වභළල, ඉබ්බළගමුල 6821130 සංශ 29 අවමත්

131 සක්.එේ.බී. මෆණිසක් මිය 716171447V මශජන පුවහතකළය, කුඹුක්ගෆසට් 6821131 සංශ 22 අවමත්

132 සක්.එවහ.සී. කරුණළසංශ මයළ 743051696V වත්ත්ල නිහපළදන ශළ සවෞඛ්ය 

සදපළර්තසේන්තුල,

සනො.04,විල්සගොඩ පළර, කුරුණග 6821132 සංශ 29 අවමත්

133 එන්.එච්.එල්. රළජපක් මයළ 680063397V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, බිංගිරිය 6821133 සංශ 42 වමත්

134 එච්.එේ.ටී. සුබසංශ මයළ 691431371V ප්රළසද්ශීය සරෝශ (බී), අඹන්සපො 6821134 සංශ ab -

135 සක්.පී.ඩී.බී. සවේනළරත්න මයළ 196909400930 ප්රළසද්ශීය සරෝශ, බිංගිරිය 6821135 සංශ 45 වමත්

136 ජී.ආර්.එවහ.එවහ. පතිරළජ මයළ 621863711V සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි 

කළර්යළය,

අේල 6821136 සංශ 12 අවමත්

137 පී.එේ.එේ. ජයත් මිය 645140656V දිවළ සරෝශ, මශල 6821137 සංශ 52 වමත්

138 ඩී.එේ.එවහ. දිවළනළයක මයළ 630481139V සකොට්ඨළ අධයළපන කළර්යළය, සකොටසලසශර 6821138 සංශ 31 අවමත්

139 සක්.එවහ.එවහ. කුමළර මයළ 722401425V ගිරි/නළලළන 

කණිහඨ විදයළය,

නළලළන, සගෝනවි 6821139 සංශ 36 අවමත්

140 ඩී.පී. චන්ද්රළලතී මිය 628483256V දිවළ සරෝශ, ලළරියසපො 6821140 සංශ 40 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

141 ආර්.එේ.එන්.සී. මෆණිසක් මිය 645760824V ලයඹ ඉංජිසන්රු 

සදපළර්තසේන්තුල,

2 මශෂ,පෂළත් වභළ 

කළර්යළ වංකීර්ණය,

කුරුණග 6821141 සංශ 59 වමත්

142 ඩී.සී. බණ්ඩළරනළයක මිය 766070035V දිවළ සරෝශ, ලළරියසපො 6821142 සංශ 31 අවමත්

143 ජී.සක්. සල්ලළ මයළ 690211981V ප්රළථමික වලදය වත්කළර 

ඒකකය,

නළරංසගොඩ 6821143 සංශ 27 අවමත්

144 එවහ.ඒ.අයි.පී. කුමළරතුංග මයළ 832471488V ප්රළථමික වලදය වත්කළර 

ඒකකය,

නළරංසගොඩ 6821144 සංශ 13 අවමත්

145 එච්.එේ.ඒ. චළමින්ද මයළ 693591783V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, බිංගිරිය 6821145 සංශ 26 අවමත්

146 එච්.ඒ.ආර්. කිංවහලි මයළ 652933401V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, බිංගිරිය 6821146 සංශ 24 අවමත්

147 ජී.ඩබ්.ජී.ලයි.එේ. විසේසරිය 

මෆණිසක් මිය

726883211V ප්රළසද්ශීය සරෝශ (සී), නළසගොල්ළගම 6821147 සංශ ab -

148 එවහ.පී.ඩී.එවහ.ආර්. වමරනළයක 

මිය

648563094V ප්රළථමික වලදය වත්කළර 

ඒකකය,

කනත්සත්ලෆල, සකොෂඹගම 6821148 සංශ 29 අවමත්

149 ඊ.එවහ.ඒ. කරුණළරත්න මිය 785122747V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, අේල 6821149 සංශ 47 වමත්

150 සේ.එේ. පියසවේන මයළ 591551981V නි/ බමුණළසකොටුල මශළ විදයළය, බමුණළසකොටුල 6821150 සංශ ab -

151 එච්.එේ. කුමළරතික මයළ 723634091V නික/ අධයළපන වංලර්ධන 

මධයවහථළනය,

ලළරියසපො 6821151 සංශ 20 අවමත්

152 එච්.එේ.සී.සක්. සශේරත් මයළ 736810875V නික/ අඹුක්කළගම මුවහලිේ විදුශ, සමොන්නකුම 6821152 සංශ 52 වමත්

153 සේ.එච්.එේ.ඩී. ජයපද්ම මිය 676174397V නික/ දිගන්නල මශළ විදයළය, දිගන්නල 6821153 සංශ 53 වමත්

154 ඩබ්.එවහ. සපසර්රළ මයළ 652954359V මුවහලිේ මශළ විදයළය, මනල්කුන්ඩුල, පුත්තම 6821154 සංශ 12 අවමත්

155 ඩබ්.එේ.ඒ. විසේසංශ මයළ 771023428V කුලි/රත්මල් ශ්රී ආරියලං මශ 

විදුශ,

රත්මල්, කටුසපොත 6821155 සංශ 53 වමත්

156 එල්.පී.ඒ.එච්. සුබසංශ මයළ 742202704V කුලි/එල්.බී. ජයසවේන මශ විදුශ, සශොරගවහ අගළර 6821156 සංශ 45 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

157 බී.එවහ.ඩී. රංජණී මිය 775950200V පු/ඉශ මංඩළන කණිහඨ 

විදයළය,

කුමළරකට්ටුල 6821157 සංශ 23 අවමත්

158 සක්.එල්.ඒ.පී. නලින්ද මයළ 801992536V ශ්රී සීළනන්ද මශ විදුශ, සකොවහලත්ත 6821158 සංශ 30 අවමත්

159 එන්.ආර්. සල්ලළ මයළ 681851534V ශළ/ආරච්චිකට්ටුල ප්රළථමික 

විදුශ,

ආරච්චිකට්ටුල 6821159 සංශ 33 අවමත්

160 එච්.ඒ.සී. ප්රදීප් මයළ 763530949V පශු වලදය කළර්යළය, පුත්තම 6821160 සංශ ab -

161 එම්.ජී. පීරිස් මයා 713270903V නගර සභාල, හාලත 6821161 සංශ 29 අවමත්

162 එම්.ඩී.එස.් පීරිස් මයා 770460654V නගර සභාල, හාලත 6821162 සංශ 48 වමත්

163 ඊ.ඒ.සී. එදිරිසිංහ මයා 722480201V නගර සභාල, හාලත 6821163 සංශ 29 අවමත්

164 එම්. තිරුච්සසල්ලම් මයා 800133670V නගර සභාල, හාලත 6821164 සංශ ab -

165 එන්.ඩී.එෆ.්එම්. ජයසීන් මයා 801383653V ප්රාසේශීය සභාල, සලන්නප්පුල 6821165 සංශ 27 අවමත්

166 ඩබ්.ඒ.එස.්ඩී. විසේරත්න මිය 768523037V මහජන පුස්තකාය, දුම්මසූරිය 6821166 සංශ 74 වමත්

167 ඩබ්.බී. සාමලතී මිය 726731136V ප්රාසේශීය සභාල, උඩුබේදාල 6821167 සංශ 75 වමත්

168 ආර්.ඩී. පියරත්න මයා 622110822V ප්රාසේශීය සභාල, උඩුබේදාල 6821168 සංශ ab -

169 ඒ.එම්. පියතිස්ස මයා 701172529V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821169 සංශ 21 අවමත්

170 සී.එච්.එච්.සේ.එල්. උදයකාන්ත 

මයා

196509904230 ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821170 සංශ 26 අවමත්

171 සේ. සප්රේමචන්ද්ර මයා 630664209V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821171 සංශ 16 අවමත්

172 එස.්සේ.සේ. ප්රනාන්දු මයා 680513279V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821172 සංශ 41 වමත්

173 සේ.ඩී.සී. සරිවිම මයා 681032924V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821173 සංශ ab -

174 ටී.ඒ.සේ.ඒ.ජී.එස.් අසබ්සකෝන් 

මයා

671530306V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821174 සංශ 58 වමත්

175 පී.එම්.සේ.ඩී. පතිරාජ මයා 670231526V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821175 සංශ 33 අවමත්

176 එච්. ේෂ්මන් මයා 641302783V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821176 සංශ 40 වමත්

177 ඩබ්.පී.එන්. වික්රමසිංහ මයා 690340852V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821177 සංශ 34 අවමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

178 එස.්පී. දයාරත්න මයා 573523113V ප්රාසේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821178 සංශ 18 අවමත්

179 සේ.ඒ.එච්. කස්තුරි මයා 712262494V ප්රාසේශීය සරෝහ, මාදම්සප් 6821179 සංශ 27 අවමත්

180 එච්.ඩී. පුෂ්පකුමාර මයා 722703979V ප්රාසේශීය සරෝහ (ඒ), දිංසකොටුල 6821180 සංශ 32 අවමත්

181 සේ.ඒ.එස.් ධර්මතික මයා 663470345V ප්රාසේශීය සරෝහ (ඒ), දිංසකොටුල 6821181 සංශ 25 අවමත්

182 යූ.ඩබ්. සරියතා මිය 628273928V ප්රාසේශීය සරෝහ (සී), අලුත්ගම, ඉහ 

පුලියන්කුම

6821182 සංශ 29 අවමත්

183 ඩී.එම්. කරුණාරත්න මයා 711424466V ප්රාසේශීය සභාල, කරුලගස්ලැල 6821183 සංශ ab -

184 සේ.පී.එල්.එන්. රත්නායක මයා 690282283V පුත්තම ප්රාසේශීය සභාල, මදුරන්කුලිය 6821184 සංශ 27 අවමත්

185 එන්.ඒ.ඒ.ඩී. කුසර්රා මයා 701662253V පුත්තම ප්රාසේශීය සභාල, මදුරන්කුලිය 6821185 සංශ 10 අවමත්

186 ඩබ්.ආර්.එස.්එස.් ප්රනාන්දු මයා 721493288V පුත්තම ප්රාසේශීය සභාල, මදුරන්කුලිය 6821186 සංශ 12 අවමත්

187 ජී.එච්. චන්දිමාා මිය 765983142V මූලික සරෝහ, පුත්තම 6821187 සංශ 46 වමත්

188 එම්.ඒ.ආර්. මාරසිංහ මිය 666830121V ප්රාසේශීය සභාල, ආණමඩුල 6821188 සංශ 30 අවමත්

189 ඩබ්.ඒ.සක්.සක්. විජයමුනි මයළ 632320744V මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය 6821189 සංශ 41 වමත්

190 ආර්.එේ.ලයි.එන්. කුමළරි මිය 738043952V මලික සරෝශ, කුලියළපිටිය 6821190 සංශ 52 වමත්

191 අයි.බී.සී.එේ. වීරසකෝන් මිය 795205110V ය සරෝශ, සකොෂඹ පළර, පුත්තම 6821191 සංශ 50 වමත්

192 ඒ.එේ.සේ. කුමළර මයළ 197802802126 ප්රළසද්ශීය සවෞඛ්ය සවේලළ 

අධයක් කළර්යළය,

සරෝශල් සගොඩනෆඟිල්, මළදේසප් 6821192 සංශ 54 වමත්

193 එේ.සක්.ජී.පී. සල්ලළ මයළ 755013390V ප්රළසද්ශීය සවෞඛ්ය සවේලළ 

අධයක් කළර්යළය,

සරෝශල් සගොඩනෆඟිල්, මළදේසප් 6821193 සංශ ab -

194 ආර්.එේ.සක්. රංජනී මිය 587932172V සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි 

කළර්යළය,

මුන්දම 6821194 සංශ 40 වමත්

195 ඒ.ඒ.එන්.ඊ. අධිකළරි මයළ 842972728V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, ගල්මුරුල 6821195 සංශ 27 අවමත්

196 ඩබ්.එේ.ඩී.සක්. විසේපළ මිය 806780391V දිවළ සරෝශ, ආණමඩුල 6821196 සංශ 41 වමත්

197 එච්.එේ.එන්.බී. බංඩළර සශේරත් 

මයළ

823210701V දිවහත්රික් මශ සරෝශ, ශළලත 6821197 සංශ 15 අවමත්

198 ආර්.පී.එේ. රන්දුනු මිය 685510600V පර්යන්ත ඒකකය, මළදේසප් 6821198 සංශ 27 අවමත්

199 එච්.එේ.එවහ. පුහප කුමළරි මිය 825384049V දිවළ සරෝශ, ආණමඩුල 6821199 සංශ 42 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් බල

200 පී.එේ.එන්.එවහ. පතිරණ මිය 807870351V සවෞඛ්ය වලදය නිධළරි 

කළර්යළය,

මදුකටුල, මළරවි 6821200 සංශ 21 අවමත්

201 එවහ.එන්. සජෝතිපළ මයළ 641181625V ප්රළසද්ශීය සරෝශ, ලළරියසපො 6821201 සංශ 29 අවමත්

අනු 

අංකය

නම ජළ.ශෆ.අංකය සවේලළ වහථළනය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභළග 

අංකය

මළධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 එවහ.ඒ. නළගරළජන් මයළ 730272103V ප්රළසද්ශීය වභළල, පන්න 6821301 සදමෂ 20 අවමත්

2 එේ.එච්.එේ. කලීල් මයළ 821440483V කු/වහිරළ මුවහලිේ විදයළය, දඹුලු පළර, කුරුණග 6821302 සදමෂ 47 වමත්

3 එවහ. සවල්වළමි මයළ 693191343V නගර වභළල, ශළලත 6821303 සදමෂ 22 අවමත්

4 ඒ.එේ.එේ. නෆීක් මයළ 722232836V කල්පිටිය ප්රළසද්ශීය වභළල, සනොසරොච්සචෝ 6821304 සදමෂ 26 අවමත්

5 ටී.එවහ.ඩී. මුන්දු මයළ 761252410V කල්පිටිය ප්රළසද්ශීය වභළල, සනොසරොච්සචෝ 6821305 සදමෂ 23 අවමත්

6 එේ. කළලිමුත්තු මයළ 680404640V පුත්තම ප්රළසද්ශීය වභළල, මදුරන්කුලිය 6821306 සදමෂ 42 වමත්

7 ආර්. රළවපළක්කියේ 622010234V ප්රළසද්ශීය වභළල, ආරච්චිකට්ටුල 6821307 සදමෂ 27 අවමත්

අයඳුේ සනොකෂ අය ** සවත් සනොපෆමිණි අයඳුේකරුලන් ab සවත් වටශන් කර ඇත.

අදළෂ වියයට කුණු 40% ක් සශෝ ඊට ලෆඩිසයන් බළ ගෆනීම වියය වමත් වලළ සවේ වෂකනු ෆසබ්.

පිටු අංක 01 සට 14 දක්ලළ ව ප්රතිඵ සල්ඛ්නය නිලෆරදි බලට වශතික කරමි.

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය සනොලන (PL 01) සසේලා ගණසයහි II සරේණිසේ සසේලකයින් සඳහා ලන

සදලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05

විෂයය -: කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්රහසේ පළමුලන කාණ්ඩය හා පළාත් සභා විනය කාර්ය සංග්රහය පිළිබඳ දැනුම
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