
අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

1 එච්. හිටිඵංඩාය භඹා 643202840V ඹම ඳශාත් සෞඛ්ය සේා 

අධයක් කාර්ඹාරඹ,

මීගමු ඳාය, කුරුණෑගර 6821601 සංවර 44 භත්

2 එ.්ජී.ඩී. සයෝා භඹා 853103594V ආයුර්සේද භධයභ සඵසවත් 

ලාරා

භන්නායභ ඳාය, 

නාතවිල්ලු,

පුත්තරභ 6821602 සංවර 56 භත්

3 ඒ.සක්.ආර්. දභඹන්ති මිඹ 665081680V ආයුර්සේද භධයභ සඵසවත් 

ලාරා

ල්පිටගභ, ඩුමුන්සන්සගදය 6821603 සංවර 52 භත්

4 ඒ.එම්.එම්.එල්. කුරයත්න භඹා 880660993V ආයුර්සේද භධයභ සඵසවත් 

ලාරා

ැල්ර 6821604 සංවර 52 භත්

5 ඩබ්.එම්.සී.එ.් විසේසකෝන් භඹා 921711247V ආයුර්සේද භධයභ සඵසවත් 

ලාරා

මීතැන්ර, උඩගභ 6821605 සංවර 52 භත්

6 ඒ.එන්.ඩී.යූ.ඒ. සරේභතිරක සභඹ 938232555V ආයුර්සේද සයෝවර, පුත්තරභ 6821606 සංවර 48 භත්

7 එච්.එම්.ආර්. ගුණර්ධන මිඹ 767793740V දිා සයෝවර, ආණභඩු 6821607 සංවර 64 භත්

8 ඒ.එම්.එම්.එන්.එ.් අතඳත්තු මිඹ 827041050V දිා සයෝවර, කල්පිටිඹ 6821608 සංවර 72 භත්

9 සක්.ජී.එන්. කරුණායත්න භඹා 692543564V ආයුර්සේද සයෝවර, ාරිඹසඳොර 6821609 සංවර ab -

10 ඩබ්.එම්.සී. භන් කුභාය භඹා 901391629V ඳඬු්නුය රාසේශීඹ 

බා,

සවට්ටිසඳොර 6821610 සංවර 56 භත්

11 එච්.එ.්ආර්. නයත්න මිඹ 808591308V රාසේශීඹ සයෝවර, ගල්මුරු 6821611 සංවර 60 භත්

ඹම ඳළාත් සබා යාජ්ය සසේසේ ප්රාථමික භට්ටභට අඹත් අර්ධ ශිල්පීඹ  (PL 02) සසේා ගණසඹහි  III සරේණිසේ සසේකයින් සහා න

ඳළමු කාර්ඹක්ෂභතා කඩඉම් විබාගඹ - 2016

ප්රතිපර සල්ඛනඹ

විබාගඹ ඳැැත්වූ දිනඹ :- 2016.11.05
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

12 සක්.සක්.වී.අයි. ්ර්ණරතා මිඹ 605361110V අමිර සන, යජසේ බාය ගැනීසම් 

ශභා නිාඹ,

මීගරෑ 6821612 සංවර ab -

13 ආර්.එම්.ආර්.ඒ. ජඹරත් භඹා 921101660V යජසේ සගොවිඳර, ාරිඹසඳොර 6821613 සංවර 36 අභත්

14 එච්.එම්.එන්.එ.් සවේයත් භඹා 852750910V රාසේශීඹ බා, තඹුත්ත 6821614 සංවර 64 භත්

15 ආර්.ඩී.එම්. කුසුභරතා මිඹ 655530533V රාසේශීඹ සයෝවර, භව 6821615 සංවර 36 අභත්

16 එච්.ඩබ්.ඩී.එම්. සසනවියත්න 

මිඹ

686840611V රාසේශීඹ සයෝවර (සී), මුන්සවර, කිරිභැටිඹා 6821616 සංවර 64 භත්

17 ඩබ්.පී.සේ. සෝභරතා මිඹ 785770242V රාසේශීඹ සයෝවර, නතල්ත්ත, අරේ 6821617 සංවර 48 භත්

18 පී.වී.සී.එන්. ඳයණවිතාන මිඹ 785142608V මලික සයෝවර, දමසදණිඹ 6821618 සංවර 56 භත්

19 එන්.පී. චන්ද්රාතී මිඹ 598601607V රාසේශීඹ සයෝවර, අරේ 6821619 සංවර 48 භත්

20 ඩී.එම්.එල්.ආර්.සක්. දවනක මිඹ 666750713V රාසේශීඹ සයෝවර (ඒ), සඳොල්පිතිගභ 6821620 සංවර 44 භත්

21 එච්.එම්.එ.් සවේයත් මිඹ 735801848V රාසේශීඹ සයෝවර (ඒ), සඳොල්පිතිගභ 6821621 සංවර 48 භත්

22 ආර්.එම්.ඒ.එන්.සක්. දිානාඹක 

භඹා

781553611V රාසේශීඹ සයෝවර, භව 6821622 සංවර 48 භත්

23 ඒ.බී. සේභයත්න භඹා 196132604450 රාසේශීඹ සයෝවර, භව 6821623 සංවර 32 අභත්

24 ආර්.එම්.එ.්සී. යණසංව භඹා 720800160V රාසේශීඹ සයෝවර (ඒ), භව 6821624 සංවර 60 භත්

25 සක්.පී.එ.්එන්. කරුණාදා භඹා 771340423V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6821625 සංවර 64 භත්

26 ඩබ්.ඒ.එම්. ජඹසේන භඹා 631192459V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6821626 සංවර 40 භත්

27 පී. භන් කුභාය භඹා 831660538V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6821627 සංවර 56 භත්

28 එම්.එ.්එල්. ගුණතිරක මිඹ 726222061V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6821628 සංවර 48 භත්

29 ආර්.ඩී.පී.එන්. ජඹරත් මිඹ 725211414V යණවිරු උඳවාය මලික 

සයෝවර,

ගල්ගමු 6821629 සංවර 56 භත්
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

30 ඊ.එම්.සේ. ඵංඩාය භඹා 583480927V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), නිකැ, සභොයසගොල්රාගභ 6821630 සංවර 68 භත්

31 එච්.එම්.එම්.එ.් සවේයත් මිඹ 796713526V දිා සයෝවර, භව 6821631 සංවර 68 භත්

32 පී.එම්. ලීරාතී මිඹ 615725137V දිා සයෝවර, භව 6821632 සංවර 32 අභත්

33 ඩී.සී.සක්. දිානාඹක මිඹ 746732333V රාසේශීඹ සයෝවර, ැල්ර 6821633 සංවර 52 භත්

34 එ.්යු. කුරුකුරසරිඹ මිඹ 707680571V රාසේශීඹ සයෝවර, ැල්ර 6821634 සංවර 64 භත්

35 එල්.එච්. සරිසේන භඹා 690021706V රාසේශීඹ සයෝවර, ැල්ර 6821635 සංවර 40 භත්

36 ටී.එච්.ඩී. චන්ද්රාකාන්ති මිඹ 768452717V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), මීගරෑ 6821636 සංවර 64 භත්

37 එච්.පී.ඒ. ප්රිඹංගනී මිඹ 758580199V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), මීගරෑ 6821637 සංවර 48 භත්

38 සී.එම්.ඩී.එ.් චන්ද්රසේකය මිඹ 775522828V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), මීගරෑ 6821638 සංවර 52 භත්

39 ඩී.එම්.සක්. ඵංඩාය භඹා 197623700875 මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6821639 සංවර 64 භත්

40 ඩබ්.එම්.එච්.පී. න්නිනාඹක භඹා 801832784V මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6821640 සංවර 44 භත්

41 ඩබ්.එම්. සුභනාතී මිඹ 636712680V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821641 සංවර 44 භත්

42 ඒ.එම්.එ.්ආර්. අධිකාරි භඹා 763302067V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821642 සංවර 44 භත්

43 ආර්.එම්.ඒ. දභඹන්ති මිඹ 788470517V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821643 සංවර 56 භත්

44 ටී.එම්.ඒ.එ.් සතන්නසකෝන් මිඹ 828501607V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821644 සංවර 64 භත්

45 අයි.බී.ඊ.ආර්.එන්. ජඹති් භඹා 673454062V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821645 සංවර 60 භත්

46 සී.සේ.එම්. කභරාතී මිඹ 706371826V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821646 සංවර 64 භත්

47 සේ.එම්.පී.සක්. ජඹසුන්දය මිඹ 648514280V මලික සයෝවර, නිකැයටිඹ 6821647 සංවර 36 අභත්

48 එ.්එම්.ආර්. නීරකාන්ති මිඹ 695130970V දිා සයෝවර, භව 6821648 සංවර 64 භත්

49 ඒ.ඩී. ඇසලින්සනෝනා මිඹ 577461040V රාසේශීඹ සයෝවර (ඒ), භව 6821649 සංවර 40 භත්
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

50 එ.්එච්.ටී. දිල්රුක්ෂි මිඹ 815463129V දිා සයෝවර, ාරිඹසඳොර 6821650 සංවර 60 භත්

51 එච්.එම්.එන්. ්ර්ණා කුභාරි මිඹ 745790585V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), සවට්ටිසඳොර 6821651 සංවර 48 භත්

52 එච්.එම්.ආර්.ඩී.සක්. සවේයත් මිඹ 727862064V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), සවට්ටිසඳොර 6821652 සංවර 56 භත්

53 ඊ.එම්.එන්.එ.් ඒකනාඹක මිඹ 788212178V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), සවට්ටිසඳොර 6821653 සංවර 64 භත්

54 පී.එම්. කරුණා කුභාරි මිඹ 726092478V රාසේශීඹ සයෝවර, බංගිරිඹ 6821654 සංවර 44 භත්

55 ආර්.එම්. ධර්භසරි ඵණ්ඩාය භඹා 712651440V දි්ත්රික් සෞඛ්ය සේා 

අධයක් කාර්ඹාරඹ,

කුරුණෑගර 6821655 සංවර 48 භත්

56 ඊ.එම්.සේ. ඵංඩාය භඹා 583480927V රාසේශීඹ සයෝවර (බී), නිකැ, සභොයසගොල්රාගභ 6821656 සංවර ab -

57 ආර්.එම්.ඩී.එ.් ය්නාඹක මිඹ 745660738V දිා සයෝවර, ආණභඩු 6821657 සංවර ab -

58 ඒ.එච්.එම්.ඒ. ඉන්ද්රානි මිඹ 197476201403 ග්රාමීඹ සයෝවර, සකොට්ටුකච්චිඹ 6821658 සංවර 48 භත්

59 එච්.එම්.ආර්. චම්පිකා මිඹ 787791468V රාසේශීඹ සයෝවර - (ඒ), රංකා, සගෝනවිර 6821659 සංවර 60 භත්

60 ඩබ්.එච්. අභයදා භඹා 592240033V රංකා රාසේශීඹ සයෝවර -

 (ඒ),

භාකඳුය, සගෝනවිර 6821660 සංවර 52 භත්

61 පී.ටී.එ.් ගංගා කුභාරි මිඹ 19787730070 රංකා රාසේශීඹ සයෝවර -

 (ඒ),

භාකඳුය, සගෝනවිර 6821661 සංවර 60 භත්

62 ආර්.ඒ.ටී. ප්රිඹංගිකා මිඹ 776552445V රංකා රාසේශීඹ සයෝවර -

 (ඒ),

භාකඳුය, සගෝනවිර 6821662 සංවර 40 භත්

63 වී.එච්.එ.් කාන්ති මිඹ 626192890V රංකා රාසේශීඹ සයෝවර -

 (ඒ),

භාකඳුය, සගෝනවිර 6821663 සංවර 44 භත්

64 එන්.සී. සරේභරාල් භඹා 731831050V රාසේශීඹ සයෝවර - (බී), සඳොල්ගවසර 6821664 සංවර 48 භත්

65 එ.්ජී.එන්. භාලි මිඹ 815541901V රාසේශීඹ සයෝවර - (සී), නාසගොල්රාගභ 6821665 සංවර 44 භත්
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

66 ඩී.එම්.සක්. දිානාඹක මිඹ 655801219V රාසේශීඹ සයෝවර - (සී), නාසගොල්රාගභ 6821666 සංවර 48 භත්

67 සක්.සේ.ඒ.එම්. ජඹසංව මිඹ 738542690V රාසේශීඹ සයෝවර - (බී), අමන්සඳොර 6821667 සංවර 40 භත්

68 ඒ.ඩී.එච්.ඩබ්. කුභාරි මිඹ 778090392V මලික සයෝවර, ගල්ගමු 6821668 සංවර 52 භත්

69 එම්.ඩී.ආර්. සේභරතා මිඹ 625492084V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821669 සංවර 44 භත්

70 ඒ.එම්.එ.්එම්. අධිකාරි මිඹ 797791806V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821670 සංවර 44 භත්

71 බී.එල්.පී. භැණිසක් මිඹ 678211974V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821671 සංවර 52 භත්

72 පී.එම්.ඩී.ආර්. ඳතියාජ මිඹ 695840780V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821672 සංවර 48 භත්

73 ඊ.එම්.එ.්ආර්. ඒකනාඹක මිඹ 628230315V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821673 සංවර 56 භත්

74 බී.එන්.ඩබ්. ජීන්ති කුභාරි 

අත්තනාඹක මිඹ

795811060V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821674 සංවර 48 භත්

75 එච්.එම්.එ.් ඵංඩාය භඹා 622861933V මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6821675 සංවර 52 භත්

76 එච්.එම්.සී. සවේයත් මිඹ 786660114V දිා සයෝවර, ආණභඩු 6821676 සංවර 60 භත්

77 සේ.එම්. සෝභාතී මිඹ 685182084V දිා සයෝවර, ආණභඩු 6821677 සංවර 32 අභත්

78 පී.වී.එ.් පු්ඳ කුභාය භඹා 642000683V මලික සයෝවර, කුලිඹාපිටිඹ 6821678 සංවර 52 භත්

79 එ.්ඒ.එම්. ජසන්තා මිඹ 697310770V මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6821679 සංවර 60 භත්

80 සේ.එම්.සක්. ්ර්ණරතා මිඹ 768164517V මලික සයෝවර, පුත්තරභ 6821680 සංවර 56 භත්

81 එම්.ජී.එ.්පී. ජඹවීය මිඹ 687983394V රාසේශීඹ සයෝවර (සී), අළුත්ගභ, ඉවශ පුලිඹන්කුරභ 6821681 සංවර 64 භත්

82 ඒ.ඒ.ආර්.එල්. සපරමාදු මයා 710991383V මූලික රරෝහ, පුත්තම 6821682 සංවර 48 භත්

83 ඒ.ආර්.සී. සුඵයත්න මිඹ 805301333V සෞඛ්ය වදය නිරධාරි 

කාර්ඹාරඹ,

සකොටසසවය 6821683 සංවර 56 භත්

84 එම්. ගුණයත්න සල්ා භඹා 573450191V මලික සයෝවර, භායවිර 6821684 සංවර 64 භත්
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ

85 ආර්.එච්.එම්.එ.්සක්. රක්්භන් 

භඹා

691842215V මලික සයෝවර, භායවිර 6821685 සංවර 68 භත්

86 සක්.එම්.එම්.සේ. ්ර්ණා 

තසභල් මිඹ

655380426V රාසේශීඹ සයෝවර, ලුණුවිර 6821686 සංවර 48 භත්

87 එම්.බී.එම්. පිඹතිරක සල්ා මිඹ 688570921V මලික සයෝවර, භායවිර 6821687 සංවර 52 භත්

88 එච්.එම්.ඒ. ජඹසරි භඹා 692322428V මලික සයෝවර, භායවිර 6821688 සංවර 56 භත්

89 අයි.ඒ. කරුණාසේන මිඹ 785310250V මලික සයෝවර, භායවිර 6821689 සංවර 60 භත්

90 එච්.පී.එම්. ජඹරත් මිඹ 677362839V මලික සයෝවර, භායවිර 6821690 සංවර 36 අභත්

අනු 

අංක

ඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් 

ඵ

1 ඒ.එම්.එන්. ෆීනා මිඹ 688572088V ග්රාමීඹ සයෝවර, සකොන්තන්තිවු 6821701 සදභශ 28 අභත්

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

අදාශ විඹඹට රකුණු 40% ක් සවෝ ඊට ැඩිසඹන් රඵා ගැනීභ විඹඹ භත් වා සේ ශකනු රැසබ්.

ඹම ඳළාත් සබා යාජ්ය සසේසේ ප්රාථමික භට්ටභට අඹත් අර්ධ ශිල්පීඹ  (PL 02) සසේා ගණසඹහි III සරේණිසේ සසේකයින් 

ඳළමු කාර්ඹක්ෂභතා කඩඉම් විබාගඹ - 2016

ප්රතිපර සල්ඛනඹ

විබාගඹ ඳැැත්වූ දිනඹ :- 2016.11.05

විෂඹඹ -: කාර්ඹ ඳටිඳාටික රීති, ආඹතන සංග්රහසේ ඳළමුන කාණ්ඩඹ, ඳළාත් සබා විනඹ කාර්ඹ සංග්රහඹ හා ඳළාත් මූරය රීති සංග්රහඹ පිළිඵ දැනුභ

පිටු අංක 01 සට 06 දක්ා ව රතිපර සල්ඛ්නඹ නිැයදි ඵට වතික කයමි.
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අනු 

අංකඹ

නභ ජා.වැ.අංකඹ සේා ්ථානඹ ලිපිනඹ 1 ලිපිනඹ 2 විබාග අංකඹ භාධයඹ රකුණු භත්/ 

අභත් ඵ
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