
අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

1 ආර්.එස.එම්.ආර්.යූ. යහභනහඹක 

මිඹ

735142682V ඹම ආණ්ඩුකහයය කහර්ඹහරඹ, භහළිඟහ, කුරුණෆගර 6821401 සංවර 61 භත්

2 ඊ.එම්.එම්.සේ.සේ. ඒකනහඹක 

මිඹ

755040983V ඳශහත් ඉඩම් සකොභහරිස 

සදඳහර්තසම්න්තු,

3 සනි භවර, 

ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6821402 සංවර 41 භත්

3 ආර්.එම්.ආර්. ඵංඩහය භඹහ 621872346V සෞඛ්ය, සේශීඹ වදය, භහජ 

සුබහධන, ඳරිහ වහ ශභහයේක 

සේහ, කහන්තහ කටයුතු ව බහ කටයුතු 

අභහතයහංලඹ,

4 න භවර, ඳශහත් 

බහ කහර්ඹහර 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6821403 සංවර 33 අභත්

4 එම්.ඩබ්. නන්දසංව භඹහ 653561539V ඹම ඳශහත් සෞඛ්ය සේහ අධයේ 

කහර්ඹහරඹ,

මීගමු ඳහය, කුරුණෆගර 6821404 සංවර 41 භත්

5 සේ.ඒ.සී. සකොඩිකහය භඹහ 713463787V ප්රධහන සේකම් කහර්ඹහරඹ, ඳශමු භවර, ඳශහත් 

බහ ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6821405 සංවර 35 අභත්

6 ආර්.එම්.එස.සී. යත්නහඹක මිඹ 607190780V භවජන පුසතකහරඹ, නගය බහ, කුලිඹහපිටිඹ 6821406 සංවර 45 භත්

7 ජී.එම්.ඩබ්.සේ.එස. භහයසංව මිඹ 595452015V භවජන පුසතකහරඹ, නගය බහ, කුලිඹහපිටිඹ 6821407 සංවර 56 භත්

8 එස.ඒ.ආර්. සුඩහගර භඹහ 631970630V භවජන පුසතකහරඹ, භහතගභ 6821408 සංවර 34 අභත්

9 සේ.එන්. යභයරතහ මිඹ 666840380V භවජන පුසතකහරඹ, ප්රහසේශීඹ බහ, භහතගභ 6821409 සංවර 53 භත්

10 එච්.එම්.එස. සවේයත් මිඹ 686541240V භවජන පුසතකහරඹ, ෆඋඩ 6821410 සංවර 53 භත්

11 සේ.එම්. නඹනහ කුභහරි මිඹ 587342537V කුලි/සකොශමගභ විභරසීර භවහ විදයහරඹ, කනත්සත්ළ 6821411 සංවර 51 භත්

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

සෙලන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

12 ඒ.සේ. සප්රේභසරි භඹහ 683242837V කුලි/ශ්රී ම්බුේධහසරෝක ප්රහථමික විදයහරඹ, කයවුේර, උඩුඵේදහ 6821412 සංවර 43 භත්

13 ආර්.ඒ.එේ. සේභසරි භඹහ 702221471V /ගිරි නුංගමු දම්සන් භධය භවහ 

විදයහරඹ,

ඹටිගේඔලු 6821413 සංවර 27 අභත්

14 පී.පී. කරුණහයත්න භඹහ 690181924V /ගිරි/ගළමුණු භධය භවහ විදයහරඹ, ඉංගයදවුර, නහයංසගොඩ 6821414 සංවර 42 භත්

15 සේ.බී.එස. ඉරංගන්තිරක මිඹ 727932917V කුරුණෆගර ප්රහසේශීඹ බහ, භේපිටිඹ, සඵෝඹගසන් 6821415 සංවර 42 භත්

16 එන්.ඩබ්.එස.එස. නහනහඹේකහය 

භඹහ

602682960V කුරුණෆගර ප්රහසේශීඹ බහ, භේපිටිඹ, සඵෝඹගසන් 6821416 සංවර 29 අභත්

17 ඩී.එම්.එස.සේ. දිහනහඹක මිඹ 697101411V කුරුණෆගර ප්රහසේශීඹ බහ, භේපිටිඹ, සඵෝඹගසන් 6821417 සංවර 47 භත්

18 ඩබ්.ආර්. යභයරතහ මිඹ 675380414V කුරුණෆගර ප්රහසේශීඹ බහ, භේපිටිඹ, සඵෝඹගසන් 6821418 සංවර 43 භත්

19 ඒ.සී.ආර්. සසනවියත්න භඹහ 741461838V ප්රහසේශීඹ බහ, සඳොේගවසර 6821419 සංවර 47 භත්

20 ටී.එම්.ජී. උඵඹසේකය ඵංඩහ භඹහ 642490974V ප්රහසේශීඹ බහ, සඳොේගවසර 6821420 සංවර 22 අභත්

21 ඩී.ඒ.සේ. පුසඳකුභහය භඹහ 661921889V ප්රහසේශීඹ බහ, අරව් 6821421 සංවර 29 අභත්

22 ආර්.එම්.එම්.එම්. යහජගුරු මිඹ 625570115V ඳඬුසනුය ප්රහසේශීඹ බහ සවට්ටිසඳොර 6821422 සංවර 42 භත්

23 සී.එම්.ඒ. චූරකහන්ති මිඹ 706240519V ඳඬුසනුය ප්රහසේශීඹ බහ සවට්ටිසඳොර 6821423 සංවර 35 අභත්

24 ඒ.ඒ.එන්. ගුණසේකය භඹහ 662852376V ප්රධහන අභහතයහංලඹ, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6821424 සංවර 40 භත්

25 ඒ.එම්.ඩබ්.එච්. අතඳත්තු භඹහ 197529501268 ඳශහත් ළරසුම් කහර්ඹහරඹ, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,

කුරුණෆගර 6821425 සංවර 48 භත්

26 වී.එච්. විසේවික්රභ භඹහ 582724016V සේ කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,ඳශමු 

භවර,

කුරුණෆගර 6821426 සංවර 44 භත්

27 එච්.පී.ටී.ජී. යණතුංග භඹහ 590721689V සේ කර්භහන්ත සදඳහර්තසම්න්තු, ඳශහත් බහ 

ංකීර්ණඹ,ඳශමු 

භවර,

කුරුණෆගර 6821427 සංවර 25 අභත්

28 ආර්.ඩී.එම්. කරුණහතී මිඹ 587090863V කු/භහින්ද විදයහරඹ, දඹුලු ඳහය, කුරුණෆගර 6821428 සංවර 28 අභත්

29 ඒ.එම්.එන්.ටී.සේ. යංගභ භඹහ 693522200V කෘෂිකර්භ උඳසේලක කහර්ඹහරඹ, ළේර 6821429 සංවර ab -
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අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

30 ආර්.පී. සරතී මිඹ 666120540V පු/ආණභඩු භධය භවහ විදයහරඹ, ආණභඩු 6821430 සංවර 33 අභත්

31 බී.එම්.ඒ. සප්රේභතිරක භඹහ 730232144V පු/ආණභඩු භධය භවහ විදයහරඹ, ආණභඩු 6821431 සංවර 42 භත්

32 ඒ.එච්.එම්. සවේයත්ඵංඩහ භඹහ 600962485V පු/ආණභඩු භධය භවහ විදයහරඹ, ආණභඩු 6821432 සංවර 42 භත්

33 ආර්.එම්.අයි. යත්නහඹක මිඹ 667720184V /ඉ/ගසන්/හුණුසඳොර භවහ විදයහරඹ, හුණුසඳොර, නිකදළුසඳොත 6821433 සංවර 72 භත්

34 එච්.එම්.එස. සවේයත් මිඹ 748282483V /ඉ/භහනඳහඹ ප්රහථමික විදයහරඹ, භහනඳහඹ, කුඹුේළ 6821434 සංවර 28 අභත්

35 එස.බී.යි.එම්. සුදර්භහ කුභහරි 

මිඹ

737510956V /ඉ/කුඹුේළ භවහ විදයහරඹ, කුඹුේළ 6821435 සංවර 16 අභත්

36 අයි.එම්.යූ.බී. විසේසුන්දය භඹහ 680791937V කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඉබ්ඵහගමු 6821436 සංවර 21 අභත්

37 එච්.එම්.ඩබ්. ඵහරසරිඹ භඹහ 681543740V ඹම ත්ත් නිසඳහදන වහ සෞඛ්ය 

සදඳහර්තසම්න්තු

අංක 04, විේසගොඩ 

ඳහය,

කුරුණෆගර 6821437 සංවර 40 භත්

38 එම්.ටී. ඵහබු භඹහ 612453560V සකොට්ඨහල අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, භව 6821438 සංවර 34 අභත්

39 එච්.එම්.පී. කුභහරිවහමි මිඹ 687771710V /භ/සඳොපි/සඳොේපිතිගභ යහජසංව 

ප්රහථමික විදුවර,

සඳොේපිතිගභ 6821439 සංවර 53 භත්

40 ඩබ්.එම්. ආරිඹයත්න භඹහ 196013102247 නික/තුබුේර භවහ විදයහරඹ, නඵඩෆ, නිකළයටිඹ 6821440 සංවර 21 අභත්

41 එම්.සේ. වීයසංව භඹහ 580451195V නික/ශ්රී හයහනන්ද භවහ විදයහරඹ, ළේරහගර, හරිඹසඳොර 6821441 සංවර 64 භත්

42 පී.එේ.සේ. සේහ 613072969V නි/අමුණුගභ කණිසඨ විදුවර, අමුණුගභ, නිකදළුසඳොත 6821442 සංවර 30 අභත්

43 ඩබ්.ඒ. සප්රේභසරි භඹහ 580831885V ප්රහසේශීඹ බහ, නහයම්භර 6821443 සංවර 19 අභත්

44 සේ.එම්. පිඹතිරක භඹහ 732592369V ප්රහසේශීඹ බහ, ඳන්නර 6821444 සංවර 21 අභත්

45 එම්.ඒ.ඒ. ඵණ්ඩහය භඹහ 671871090V කු/දිගම්පිටිඹ ශ්රී පිඹයතන භවහ විදයහරඹ, දිගම්පිටිඹ, හිසගොේර 6821445 සංවර 50 භත්

46 එස.එච්.එස. ජඹඳේභ මිඹ 657340960V මලික සයෝවර, නිකළයටිඹ 6821446 සංවර 29 අභත්

47 සේ.ඒ. සුනිේ ලහන්ත භඹහ 680054487V ඳන්නර ප්රහසේශීඹ බහ උඳ කහර්ඹහරඹ, ඹේවිර 6821447 සංවර 29 අභත්

48 සේ.එම්. උදඹයත්න ඵණ්ඩහය 

භඹහ

600343513V ප්රහසේශීඹ බහ, භව 6821448 සංවර 33 අභත්

49 සේ.එච්. අජිත් වීයර්ධන භඹහ 733520752V නික/ හරි/ නයභහන භවහ විදයහරඹ, නයභහන, ඳහසදණිඹ 6821449 සංවර 33 අභත්
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අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

50 ඩබ්.එම්.ටී.බී. න්නිනහඹක භඹහ 722523130V සකොට්ඨහල අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, සකොසඵයිගසන් 6821450 සංවර 29 අභත්

51 ඒ.යූ.ඊ.සේ.එස. සඳසර්යහ භඹහ 730880383V කුලි/ළේරයහ භවහ විදයහරඹ, ළේරයහ 6821451 සංවර 52 භත්

52 එච්.සේ.එම්.ඒ.සී. ජඹසුන්දය භඹහ 651100526V ප්රහසේශීඹ බහ-සන්නේපු, ඕතය උතුය උඳ 

කහර්ඹහරඹ,

කිරිභළටිඹහන 6821452 සංවර 53 භත්

53 සේ.එන්.සේ. ප්රනහන්දු මිඹ 755212270V ප්රහසේශීඹ බහ, සන්නේපු 6821453 සංවර 73 භත්

54 පී.පී.ඩී. නන්ද කුභහය භඹහ 700054438V පු/සකොට්ටුකච්චිඹ භවහ විදයහරඹ, සකොට්ටුකච්චිඹ 6821454 සංවර ab -

55 සේ.එම්.එස.ඩී. ජඹභහන්න භඹහ 763243621V වරහ/ඳළුළේගහර කණිසඨ විදයහරඹ, ඳළුළේගහර, ඉවශ 

සකොට්ටහයමුේර

6821455 සංවර 34 අභත්

56 සී.ඩී.ඒ.එම්. පණ්ඩිතරත්න මයා 580593500V ප්රාදේශීය සභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6821456 සංවර ab -

57 එන්. කුමාරගම මයා 588281604V හා/නාත්/ශු.පවුදේ බාලිකා මධ්ය මහා 

විද්යාය,

මාරවි 6821457 සංවර 31 අභත්

58 ඩබ්.එන්.ආර්. ප්රනාන්දු මයා 691893723V හා/නාත්/කටුදන්රිය සා.දසබස්තියන් 

මධ්ය මහා විද්යාය,

හාලත පාර, කටුදන්රිය 6821458 සංවර 27 අභත්

අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

1 ඒ.එෂස. අහයහ මිඹ 725322593V පු/ෂහතිභහ ඵහලිකහ භවහ විදයහරඹ, සඳෝේස ඳහය, පුත්තරභ 6821501 සදභශ 49 භත්

2 එම්.අයි. ර්මිරහ ඵහනු මිඹ 755950513V වරහ/කහර්සභේ ඵහලිකහ භධය භවහ 

විදයහරඹ,

සජට් වීදිඹ, වරහත 6821502 සදභශ ab -

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

සෙලන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

3 ඒ.එච්.එම්. ව්කහත් භඹහ 690071770V ප්රහසේශීඹ බහ, කේපිටිඹ 6821503 සදභශ 22 අභත්

4 සේ.එම්. ඳහරිස භඹහ 781823635V ප්රහසේශීඹ බහ, කේපිටිඹ 6821504 සදභශ 26 අභත්

5 සේ.එම්.ඩී. රහම් භඹහ 723343011V ප්රහසේශීඹ බහ, කේපිටිඹ 6821505 සදභශ 16 අභත්

6 එස.ඒ.ඒ. රහම් භඹහ 632830440V ප්රහසේශීඹ බහ, කේපිටිඹ 6821506 සදභශ 30 අභත්

අඹඳුම් සනොකශ අඹ ** සරත් සනොඳළමිණි අඹඳුම්කරුන් ab සරත් ටවන් කය ඇත.

අදහශ විඹඹට රකුණු 40% ේ සවෝ ඊට ළඩිසඹන් රඵහ ගළනීභ විඹඹ භත් වහ සේ ශකනු රළසබ්.

පිටු අංක 01 සට 05 දේහ ව ප්රතිපර සේඛ්නඹ නිළයදි ඵට වතික කයමි.

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

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ
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අනු 

අංකඹ

නභ ජහ.වළ.අංකඹ සේහ සථහනඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබහග 

අංකඹ

භහධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ
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