
අනු 

අංකය

නම ජා.හැ.අංකය සසේවා ස්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය ලකුණු සමත්/ 

අසමත් 

බව

1 ඩී.එම්.පී. දසනායක මිය 597031068V ආයුර්සේද ස ෝහල කුරුණෑගල 6821801 සංහල 55 සමත්

2 ආර්.එම්.එස්.සේ.  ත්නායක 

මයා

712264004V ආයුර්සේද ස ෝහල විලාකටුස ොත, වාරියස ොල 6821802 සංහල 58 සමත්

3 එම්. චන්ද්රාවතී මිය 637913212V ආයුර්සේද ස ෝහල විලාකටුස ොත, වාරියස ොල 6821803 සංහල 18 අසමත්

4 සේ.වී.ඩී.එස්. ජයවර්ධන මිය 716180344V ආයුර්සේද ස ෝහල විලාකටුස ොත, වාරියස ොල 6821804 සංහල 44 සමත්

5 වයි.බී.ඩබ්.  ත්නායක මයා 651392691V  ඬුවස්නුව  ප්රාසේශීය 

සභාව,

සහට්ටිස ොල 6821805 සංහල ab -

6 එම්.එච්.බී.එම්.ඩී. සහේ ත් මිය 746392966V දිසා ස ෝහල, මහව 6821806 සංහල 31 අසමත්

7 ආර්.එම්. කුසුමාවතී මිය 615870986V දිසා ස ෝහල, මහව 6821807 සංහල 45 සමත්

8 එච්.එම්.ඒ. මැණිසේ මිය 678193259V දිසා ස ෝහල, මහව 6821808 සංහල 46 සමත්

9 ආර්.ඩී.අයි. නන්දාවතී මිය 666641701V ප්රාසේශීය ස ෝහල (සී), සකොස්සහේන, ඉලුේසහේන 6821809 සංහල 52 සමත්

10 ඩබ්.ඩී.සී.  ාජ ත්න මිය 675512221V ප්රාසේශීය ස ෝහල , බංගිරිය 6821810 සංහල 45 සමත්

11 ආර්.එම්.එස්.  ත්නායක මිය 636730734V ප්රාසේශීය ස ෝහල , බංගිරිය 6821811 සංහල 69 සමත්

12 ඒ.ආර්.එම්. ප්රනාන්දු මිය 608360204V ප්රාසේශීය ස ෝහල , බංගිරිය 6821812 සංහල 58 සමත්

13 එම්.එච්.ඒ.අයි. සහට්ටිආ ච්චි 

මිය

607861820V ප්රාසේශීය ස ෝහල , බංගිරිය 6821813 සංහල 47 සමත්

14 එම්.ඒ.ඩබ්.එන්.  මය කුමාරි මිය 668342493V මූලික ස ෝහල, කුලියාපිටිය 6821814 සංහල 22 අසමත්

15 ඩබ්.එස්. මැණිසේ මිය 675153469V ප්රාසේශීය ස ෝහල - ඒ, දංසකොටුව 6821815 සංහල 46 සමත්

16 එම්.පී.ඩී.සී. මර්වින් ස සර් ා 

මයා

640521023V ප්රාසේශීය ස ෝහල - සී, ගල්මුරුව 6821816 සංහල ab -

විබාගඹ ඳැැත්වූ දිනඹ :- 2016.11.05

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

සදන කාර්ඹක්ෂභතා කඩඉම් විබාගඹ - 2016

ප්රතිපර සල්ඛනඹ
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අනු 

අංකය

නම ජා.හැ.අංකය සසේවා ස්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය ලකුණු සමත්/ 

අසමත් 

බව

17 එම්.ටී. ඇන්ටනී සජෝශප් මයා 570051121V ප්රාසේශීය ස ෝහල - සී, ගල්මුරුව 6821817 සංහල ab -

18 එස්.ඒ.පී. සලස්ලි කුමා  මයා 582382352V ප්රාසේශීය ස ෝහල - සී, ගල්මුරුව 6821818 සංහල 25 අසමත්

19 එච්.එන්.එම්. මධු ාවතී මිය 685561719V ප්රාසේශීය ස ෝහල, සකොස්සහේන, ඉලුේසහේන 6821819 සංහල 41 සමත්

20 ආර්.ඒ. චන්ද්රිකා මිය 625350933V ප්රාසේශීය ස ෝහල -සී, ගල්මුරුව 6821820 සංහල 40 සමත්

21 එස්.එම්.සේ. සහේ ත් මිය 618273261V මූලික ස ෝහල, මා විල 6821821 සංහල 55 සමත්

22 ආර්.සේ.ටී.ආර්. නිහාල් මයා 632982526V මූලික ස ෝහල, මා විල 6821822 සංහල 53 සමත්

23 ආර්.ඩබ්. ගුණසසේක  මිය 637692569V මූලික ස ෝහල, මා විල 6821823 සංහල 41 සමත්

24 පී.ටී.පී.එම්. ප්රනාන්දු මිය 617963078V මූලික ස ෝහල, මා විල 6821824 සංහල 68 සමත්

25 එච්.සේ.එම්.  ංබණ්ඩා මයා 608552970V මූලික ස ෝහල, මා විල 6821825 සංහල 25 අසමත්

අනු 

අංකය

නම ජා.හැ.අංකය සසේවා ස්ථානය ලිපිනය 1 විභාග අංකය මාධයය ලකුණු සමත්/ 

අසමත් 

බව

1 වී.ඒ. අයිංක  ාජන් මයා 683261793V ප්රාසේශීය සභාව, ආ ච්චිකට්ටුව 6821851 සදමළ 54 සමත්

අයඳුම් සනොකළ අය ** සලසත් සනො ැමිණි අයඳුම්කරුවන් ab සලසත් සටහන් ක  ඇත.

අදාළ විෂයයට ලකුණු 40% ේ සහෝ ඊට වැඩිසයන් ලබා ගැනීම විෂයය සමත් වූවා සසේ සළකනු ලැසබ්.

සදන 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 02 දේවා වූ ප්රතිඵල සල්ඛනය නිවැ දි බවට සහතික ක මි.

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

අංකය

නම ජා.හැ.අංකය සසේවා ස්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය ලකුණු සමත්/ 

අසමත් 

බව
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