
අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

1 මමය ඩී.සී.ජයසිංශ 966350890V

2 මමය පී.එල්.ආර්.දිනිතිකළ 955801920V

3 මමය ඩබ්ලිව්.එන් මුතුමළ 935061130V

4 මමය බී.මේ.අයි.ශර්නී 955810600V

5 මමය පී.ජී.ටී.ප්රම ෝධි 958313292V

6 මමය ඩබ් .ඒ.පී.මධුලන්ති 947690388V

7 මමය ඩබ්ලිව්.ඒ.ටී.මවව්ලන්දි 968250426V

9 මමය මේ.එල්.ඊ.පී.එන්.ලියනමේ 966782862V

10 මමය මේ.පී.එම්.නිළදි. 948582791V

11 මමය ටී.එච්.එවහ.මවව්ලන්දි 967140260V

12 මමය ඒ.ඩී.ඩී.ඉන්ද්රමළලි 968120018V

13 මමය මේ.ජී.පී. කුමළරි 957973485V

14 මමය මේ. යූ. කවින්ධ්යළ 957692591V

15 මමය එච්. එන්. එවහ. උමර්ළ 966001216V

16 මමය එල්.පී.සී.රංගනී 968043188V

17 මමය එම්.මේ.එන්.එච්.ජයසිංශ 958344058V

18 මමය පී.එවහ. වික්රමසිංශ 956140226V

19 මමය පී.ඒ.එවහ.එල්.වීරසිංශ 956103703V

ජළතික ශිේණ විද්යළ ඩිප්මෝමළධ්ළරීන් ශ්රී ංකළ ගුරු 

මවේලයට  ඳලළ ගෆනීම - 2022 (ද්කුණු පෂළත)



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

20 මමය එන්.ඩී.ඩබ්ලිව්.පතිරණ 926140825V

21 මමය ඩබ්ලිව්.එන්.මේ.ජයලර්ධ්න 199673600651

22 මමය ඩබ්ලිව්.එන්.එවහ.සිල්ලළ 965670351V

23 මමය ඊ.ඒ.එවහ.චළමරිකළ 955481887V

24 මයළ එම්.මේ.සී.එම්.කුමළරමේ 952590618V

26 මමය සී.ආර්.රළමසිංශ 955102789V

27 මමය එවහ.ජි.එන් ප්රියද්ර්නී 966881275V

28 මමය එම්.පී.අමබ්ගුණලර්ධ්න 946760684V

29 මමය පී.එවහ.ටී.ගීත්මළ 199752700190

30 මමය එම්.ඩී.දිංගනී 968182099V

31 මමය ජී.එවහ.ප්රම ෝද්නි 968601571V

32 මමය මේ.එවහ. මකෞයළ 967641200V

33 මමය ආර්.පී.අයි.සී.මධුලන්ති වීරසිරි 966471417V

34 මමය ඩී.එම්.අයි.එම්.දිවළනළයක 958521251V

35 මයළ එන්.ඒ.බුද්ධික වඳරුලන් 943532478V

36 මමය යූ.එච්.මේ ප්රියද්ර්නී 965032568V

37 මමය ආර්.ජී.ආර්.කළංචනළ 948210983V

38 මමය පී.එම්.රත්නළයක 958232896V

39 මමය එච්.ඩබ්ලිව්.අයි.වඳුනිකළ 955860489V

40 මමය ඩබ්ලිව්. ඒ. එවහ. ේමළලි 958141955V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

41 මමය පී.මේ. ඒ. වමච්තනි 199669602216

42 මයළ මේ.එවහ.එවහ.කුමළර 950383216V

44 මයළ ඩී.ජී.එන්.චළමර 950162341V

45 මයළ මේ.ඒ.ජී.ටී.තිංග 953542633V

46 මමය මේ. මේ. ටී. විමර්නි 956941644V

47 මයළ එම්.ජී.නුලන් 950500166V

48 මමය එල්. ඩී. මවව්ලන්දි 956882583V

49 මමය මේ.මේ.ලරළපිටිය 958023286V

50 මමය එවහ.එන්.වීරමුණි 967501034V

51 මමය බී. එවහ .ජී . ආර් මවව්ලන්දි 958394160V

52 මමය ආර්.ටී.මධුළනි 958042000V

53 මමය එවහ.එම්.එවහ.බි. වික්රමපළ 967641715V

54 මමය ආර්.මේ.ගජසිංශ 958522762V

55 මමය ජී.ඒ.එච්.වඳුනිකළ 968061968V

56 මමය ජී.ඒ.ටී. මවව්ලන්දි 967972061V

57 මමය බී.වී.එල්.නිමරෝෂිකළ 968390830V

58 මමය පී .ජී .අයි.ටී.වඳමළලි 965243305V

59 මමය බී.ජී. දිවහනළ දිල්රුේෂි 957613489V

60 මමය එම්.ඒ.ටී.සී.නීරත්න 957172440V

61 මමය පී.ජී.එන්. මධ්ළරළ 965351434V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

62 මමය ඩබ්.ජී.එවහ.උද්යමළලි 948113732V

63 මමය මේ.එල්.ජී.අයි.මධුළනි 958541368V 

64 මමය බී.පී.ජයමළලි 966101016V

65 මමය එවහ.ඒ.පී.එන්.මමන්ඩිවහ 965760229V

66 මමය පී. ඩී. ඔ. ලත්වළ 946881023V

67 මමය මේ.මේ. ඩී.මේ. මවව්ලන්දි. 956994268V

68 මමය එවහ.එල්.එන්.මධුමළලි 956661480V

69 මමය ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.තරංගළ 947321560V

70 මමය එච්.ඩී.ටී.ටී.ගුණමවේකර 965740910V

71 මමය පී.සී.සුම ෝධ්ළ 965502530V

72 මමය ජී. එච්. ශංසිකළ 967461377V

73 මමය එවහ. ඒ. එන්. දිල්ශළනි 957520723V

74 මමය එන්.ඒ.එන්.මවව්ලන්දි 956663300V

75 මමය එච්.ජී.එච්.ආර්.විමේනළයක 946940968V

76 මමය පී.ඩී.ඒ.ශංවනී 937933193V

77 මමය ඩී.ලියනමේ 967692140V

78 මයළ ආර්. එම්. ආර්. දුළේ 953153866V

79 මමය ඩබ්ලිව්.ජී.ඒ.අයි.දිල්රුේෂි 956900948V

80 මමය ඒ.එල්.මේ.පී.අමබ්සිරිනළරළයන 946770884V

81 මමය එම්.පී.පියුමළලි 966260572V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

82 මමය ටි.ආර්.ඒ.මශට්ටිආරච්චි 957130950V

83 මමය එච්.ජී.එච්.එවහ.මවනරත් 968383027V

84 මමය ඊ.පි.ශංසි නුමර්ළ 946521930V

85 මමය මේ.වී.ජී.වත්මළ වහලර්ණමළලී 956363195V

86 මමය එච් . පී. එවහ. දිල්ළනි 955933427V

87 මමය ආර්.ඩබ්ලිව්.එන්.කල්පනී 967100510V

88 මමය ජී.එම්.එවහ.මේළනි 968473719V

89 මමය පී.පී.එම්.එරන්දි 958022948V

90 මමය එච්.පී.ඊ.ලත්වළ 957872603V

91 මමය එන්.ඒ.ටී.කළංචනමළළ 199568701603

92 මමය එච්.එවහ.ඒ.ප්රළදිනී 956022746V

93 මමය ඩී.ඩී.එවහ.එවහ.ප්රියද්ර්නි 955883691V

94 මමය එම්.ජී.ඩී.මෝචනළ 965172718V

95 මමය බී.ටී.ජයමවේකර 967651095V

96 මමය ටී .ඩී .එවහ.කුමළරි 928282317V  

97 මමය ටී.එන්.මජෝතිරත්න 947240722V

98 මමය එවහ.එන්.ඒ. යළපළ 966302895V

99 මමය එම්.එවහ.එවහ.රත්නළයක 968374141V

100 මමය පි.එම්.එන්.මවව්ලන්දි 947873873V

101 මමය මේ.එම්.පී.ඉමම්ළ 945792264V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

102 මමය ඩබ්ලිව්.ජී.දුළංජලී කළංචනළ 947181807V

103 මමය මේ.එච්.ඒ.ටී ශර්ණී 955541677V

104 මමය ජී.ආර්.එම්.වම්මළනි 947903543V

105 මමය ආර්. පී. එම්. මවව්ලන්දි 955522583V

106 මමය එම්.බී.සී.රංගනළ 965581430V

107 මයළ ආර්.එම්.එන්.රවිළන් 962931545V

108 මමය ඩබ්.තෂිණි පියුමිකළ 968411284V

109 මමය ජී.එන්.අමළලි මධුශිකළ 958650396V

110 මමය මේ.ඩී නදීළ 946240834V

111 මමය ජී.එවහ.ලත්වළ 956271258V

112 මමය ඩබ්ලිව් .එච්.අයි.උද්ය කුමළරි 955933613V

113 මමය පී.අයි.මධුංකි 965083006V

114 මමය එච්.මේ.ඩ්.එල්.මේළණි 957921299V

115 මයළ මේ.මේ.පී. චින්තක 962391796V

116 මමය
එච්.එම්.ඒ.පියුමි ශංවනී 

මවේනළරත්න
966402458V

117 මමය ජී. එන්. පලනි 958283423V

118 මමය අයි.ජී.එම්.ප්රවංගි 957001009V

119 මයළ එන්.වී.වී.අකංක 963344457V

120 මමය ඩබ්ලිව්.මේ.ජී.අවංගිකළ 199583401822

121 මමය ඒ.එවහ.බී. ශර්ණි උද්ළරළ 199675601967



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

122 මමය එච්. ආර්. මල්කළ සුභළණී 956180899V

123 මමය ඩබ්ලිව්.එල්.ඒ.බී.තත්වරණි 947654160V

124 මමය මේ.එම්.දිලිනි ප්රම ෝධ්ළ 956303109V

125 මමය ආර්.පී. නදීමළ කළවින්දි 947220357V

126 මමය එම්.ටී.අනුරුද්ධිකළ 955422422V

127 මමය ඩී.එම්.එච්.ජයමවේකර 968302515V

128 මමය වී.ජී නමයෝමළ ශර්නී 965880232V

129 මමය එච්.ටී.මේ.ගයත්රි 968460609V

130 මමය එල්.එච්.ශංවනී එරංගළ 958192452V

131 මමය පි.එම් .ඩි මකෞයළ 948450097V

132 මමය පී.එම්.ටී.මද්වින්දි 975093239V

133 මමය එවහ.එම්.එම්.අයි.එවහ.මවේනළනළයක 966094125V

134 මමය ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.ඩී.සිතුමිණි 937661746V

135 මයළ මේ.ඒ.වදුන් පුහපකුමළර 961323142V

136 මමය මේ.එන්.මමොමශොට්ටි 968320440V

137 මමය ඩී.මේ.එච් ආරච්චි 967703710V

138 මමය එම්.ආර් .ලළකිහඨ 956911893V

139 මමය එම්.එල්.අයි.ශ්රීමළලි 966510943V

140 මමය එවහ.කම ේ .ඩි.මනම ෝරි 965982418V

141 මමය ඩී.තිලිණි 957722555V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

142 මමය ඩබ්ලිව්.සී.නිමම්ෂිකළ 958182732V

143 මමය ඊ.පී. එන්.චින්තළමණි 946182206V

144 මයළ එච්.පී.ඩී.බී.කල්මද්රළ 951252948V

145 මමය සී.එම්.එච්.ආරච්චිමේ 955684184V

146 මමය එන්.ඒ.එන්.ේමළලි 946690716V

147 මයළ එවහ.එච්.එල්.කුමළර 950653132V

148 මමය මේ.ජී.සී.වද්රුලනි 965892575V

149 මමය ඒ.එසහ.රිවහනළ 966313226V

150 මමය එම්.එන්.එසහ.නවහරළ 957910017V

151 මමය එවහ.එවහ.මේ.ආරච්චි 975200540V

152 මමය බී.එච්.ආර්.වී.දිවළනළයක 958402988V

153 මමය මේ.ේමිණී පුන්වරළ 947882546V

154 මමය එච්.එවහ.වී.ද් මවොයිවළ 957693849V

155 මමය පී . ඒ .ඩී .සී . ඩී මවව්ලන්දි 938664250V

156 මයළ ආර්.ජී.කුමළරතුංග 950153474V

157 මයළ එම්. ඩී . සී මළද්දුමගොඩමේ 952300865V

158 මයළ එච්.ඒ.අයි.එවහ තිකසිරි 950431946V

159 මමය එන්.ඒ.එල්.මධුමළලි 946680567V

160 මමය මේ.ඩී.ඩී.එවහ.ගුණලර්ධ්න 956852200V

161 මමය එච්. මේ. එන්. එන්. කුමළරි 947230239V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

162 මමය එච්. මේ. ජී. ටී. ජයනි 945082836V

163 මයළ මේ.පි.ආර්.කිත්සිරි 943660921V

164 මමය වී.ඩිමෝක්ෂනළ 966763582V

165 මමය එවහ.ක්රිළන්තිනි 966043229V

166 මමය එම්.එවහ. සළතිමළ වවහනළ 975103323V  

167 මමය ටී.එවහ.එන්. සිම්ළ 965701230V  

168 මයළ එම්.එම්.සුමප් 940824613V

169 මයළ එච්. පී. උද්යංග 952722972V

170 මමය එන්. එවහ. රළජකරුණළ 967371092V

171 මමය ඩබ්.ජී.ඩී.වමන්මලී 956442249V

172 මමය ඒ. ඩබ්ලිව්.පී.මේ.රවීන්දි 968593870V

173 මමය මේ.එච්.අයි.විද්ළනපතිරණ 957212093V

174 මමය එවහ.ලයි.වීරසිංශ 957983430V

175 මමය එම්.පී.පී.ආර්. මවිපතිරණ 958602057V  

176 මමය පී.බී.වඳුනි 965261907V

177 මමය සී.එම් ලත්තුමශේලළ 935500575V

178 මයළ පී.එල්.සී.එවහ.වඳකෆළුම් 931691970V

179 මයළ ඩබ්ලිව්.එම්.දිවළනළයක 942421508V

180 මමය ඒ.එච්.ආර්.එන්.සිල්ලළ 955760301V

181 මමය අයි.ජී.එච්.ඩබ්ලිව්.සීමළ 955441117V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

182 මමය ඒ.ජී.වංජීලනී ප්රීතිමළළ 927232103V

183 මමය මේ.එච්.දිනළ රුලංගනි 946903132V

184 මමය පී.ජී.එවහ.මධුමළලි 956311241V

185 මමය යූ.ජී .ඒ.කුමළරි 967741094V

186 මමය මේ.එල්.ශංසිකළ මධුළනි 947103210V

187 මමය මේ.මේ.එම්.මධුළනි 945980630V

188 මමය ජී.එල්.එච්.මකෞයළ 938380422V

189 මයළ මේ. බී.ප්රවන්න 960202562V

190 මමය පී.එච්.එන්.ළමිනි 958473567V

191 මමය එච්.ජී.එන්.මමශේෂිකළ 946890448V

192 මමය පී.ටී.මවමනවිරත්න 965683305V

193 මමය ආර්.බී.එච්.ෂිනිකළ. 199470801179

194 මයළ එවහ.එන්.වී.ඒ. නිමම්හ නිමරෝන් 950522178V

195 මයළ ඒ.වී.ධ්නංජය මදුවංක 951402400V

196 මමය ජී.ජී.එවහ.චමත්කළ. 957341934V

197 මයළ එවහ.මේ.ඩි.ේමළල් 951040380V

198 මමය එන්.එම්.එසහ.ශසීනළ 956071330V  

199 මමය එම්.අයි.වළරළ 967522090V  

200 මමය මේ.මේ.ජී.මරොනළළ මද්වින්දි 935793386V

201 මමය ජී.එම්.එවහ. වංකල්පනී 957251463V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

202 මමය මේ. විමේසිංශ 968052667V

203 මමය මේ.මේ.අයි.මදුමළලි 967641308V

204 මමය මේ.මේ.මගොඩකන්ද් 956961335V

205 මමය එච්.ටී.වීරසිංශ 967273333V

206 මමය ඒ.එල්.ජී.ඩී.ඩී.එවහ. ගුණමවේකර 965922113V

207 මයළ පී.ජි ප්රවළද් මධුවංක 961091357V

208 මමය ටී.ඩී.විතළන 958450532V

209 මයළ ඩබ්.ඩබ්.ප්රවළද් ඉන්දික 950443286V

210 මමය ඩී. එවහ. එච්. එරංගි ද් සිල්ලළ 938414513V

211 මමය මේ.එම්.මේ.දිල්ළනි . 956731488V

212 මමය ආර්.එම්.බී.නමලෝද්නී 956651573V

213 හිමි පුජය මෆටිල විනීත 872040390V  

214 හිමි පජය ද්ඹරයළමේ අනුරුද්ධ් 960433513V  

215 මමය එම් . එච් . මධුෂිකළ 957971067V

216 මමය ඒ.මේ.පී.එවහ.නිමම්ළ 955570359V

217 මමය එම්.මේ.මශේළනි මවව්ලන්දි 967801038V

218 මමය ඒ.ඡී.ඩී.රුලන්ති 975054063V

219 මමය එදිරිසරිය පට ෆදිමේ රුවිනි 946181854V

220 මමය ලයි .එල් .මද්නළයක 965080031V

221 මමය ඒ.එච්.එන් .කුමළරි 956921058V 



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

222 මමය මේ.වී.ගමමේ 946912735V

223 හිමි  පජය ද්ළම්ම සුධ්ම්ම 961414342V  

224 හිමි  පජය ඉන්මද්ො විමසී 880835416V  

225 මමය එවහ.පී.ටී.වංජීලනී 927244390V

226 මමය එම්.ඒ.එසහ.රිසහනළ 958572069V  

227 මමය බී.ඩී.මුතුනළයක 957291112V

228 මමය එම්.එම්.එවහ.එවහ.භළගයළ 967720615V

229 මමය ඩී.ජී.ටී.අයි.කීර්ති 955523520V

230 මමය ඩබ්ලිව්.ඒ.ටී.ළනිකළ 956050766V  

231 මමය එන්.ජී.ඩී.මේ.ප්රියංගනී 957812252V  

232 මමය ඕ.එවහ.එම්.වික්රමතුංග 967624500V  

233 මමය ආර්.එම්.මේ.ප්රියංගනී 955671848V  

234 මමය ටී.පී.එච්.එරන්දි 957782256V  

235 මමය එම්.එම්.පී.පියුමන්ති 948322005V  

236 මමය මේ.ඒ.ඩී.නිළද්නී 966671203V  

237 මමය මේ.ඒ.එල්.සී.මකොඩිතුලේකු 975171302V  

238 මමය එම්.මේ.ඉරංගළ නිළන්දි 968283707V  

239 මමය එම්. මේ. එච්.එන්. රවහමිළ ශනීසළ 966410779V

240 මමය ආර්.ප්රමම්නී 956823820V

241 මයළ ටී.ජී නිවල් ශරිඳු 953503000V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

242 මමය ඒ.එල්.ඩබ්ලිව්.ටී.ලියනමේ 968572717V  

243 මමය ජී.ඩී. දිලීමළ ශර්මළලි 955470605V

244 මමය පි.එන්.වීරතුංග 975280683V

245 මමය ආර්. එවහ. ජී. ද්ශනළයක 965680314V

246 මයළ ඩි.එම්.එම්. හිරු වද්රුලන් 932201623V

247 මමය ඒ. මේ. පී. දිල්ශළනි 957141129V  

248 මමය ඩී. එන් ගුණමවේකර 956880777V

249 මමය එවහ.මේ.එවහ. රංගිකළ 955900340V

250 මමය ආර්.ඒ.ඒ. මධුලන්ති 975081273V

251 මමය එවහ. ඒ. මේ. මේ. යනල් 946782866V

252 මමය එම්.පී.එම්.රණවීර 966562218V

253 මමය එම්.එච්.එම්.ජීලන්ති 957613152V

254 මමය ටී.එන්.ඩී. යළපළ 955400500V

255 මමය ජී .ජී .ඕ.ද්ර්නළ 938601887V

256 මමය ඩී.ඒ. ඉළරළ දිල්ශළනි 936200192V

257 මමය ටී.බී.ඩබ්ලිව් ලළකිහඨ 948084090V

258 මමය ඩබ්ලිව්.එම්.එවහ.එම්.කුමළරි 967290246V

259 මමය ඒ.ජී.ටී.ඒ.එල්.අලුත්මගද්ර 946760749V

260 මමය ඩබ්ලිව් . එම්. අමන්ති 968463659V

261 මමය සී.එවහ.රණසිංශ 955920481V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

262 මමය එච්. එම්. රිවහනළ කණි 199362600276

263 මමය ටී.සි. කංසරිය 968443771V

264 මමය එන්.එල්.මේ. සුමනමවේකර 967393819V

265 මමය ඩබ්ලිව්.ටී.මදුළනි 955761626V

266 මමය මේ.වී.ආර්.ඩී.පීරිවහ 967331120V

267 මමය ජී.බී.මේ.කුමුදුමළලි 968183060V

268 මමය එල්.ඩබ්.එල්.එල්.මවව්ලන්දි 955272986V

269 මමය මේ.මේ.එවහ.පී.ජයතික 936740995V

270 මමය ඩී.එල් .එන්.තත්වරණි 955263227V

271 මමය ආර්. ජී මධුලන්ති 948342260V

272 මමය ඩී. රණසිංශ 958081804V

273 මමය එම්.ආර්.මගොඩමේ 957933394V

274 මමය එවහ.එම්.ඩබ්. රණසිංශ 966460180V

275 මමය එම්.මේ.ප්රවළදිනී 956302030V

276 මමය
මේ.ඒවහ.තළරුෂිකළ නිරුන්දි 

හිරුමේ
967840637V

277 මමය එම්.ඩී. ලනිගසිංශ 957381308V

278 මමය ඩබ්.එම්.වි.එවහ.විමේමකෝන් 965573836V

279 මමය එන්.ජී.ආර්.මියුරසී 966273275V

280 මයළ මේ. එච්. අරඹමේ 941930212V

281 මමය ජී.ඩබ්.ඒ.වඳුනි චන්දිමළ 955511930V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

282 මමය එල්.එවහ. ළසරිය 965960708V

283 මමය මේ.ඩී.එන්.ඉළනි 965450874V

284 මමය එවහ.එම්.ඒ.පී.මේ.විජයලර්ධ්න 958171196V

285 මමය මේ.ජී.එවහ.ඩී.ජයසිංශ 965720510V

286 මමය ඩබ්ලිව්. ජී. එල්. මකෞයළ 946852872V

287 මමය ඒ.ඒ.එවහ.මකෞළනි 956602530V

288 මමය මේ.ජී.ඒ ශංවනී 966580828V

289 මමය මේ. රීතළ චතුරළනි. 965990054V

290 මමය ඩබ්.ඒ.එල්.මදුෂිකළ 947984101V

291 මමය ඩී.මේ.යූ. මදුමළලි 955471431V

292 මමය එච්.ඒ.ජී.චතුරිකළ 956693012V

293 මයළ ඩබ්ලිව්.ජී දිලිප් උද්යකළන්ත 940384036V

294 මමය ඒ.එල්.එන්.අමේහලරි 965130721V

295 මමය මේ.වි.පි.බි. මින්දුළ 958533250V

296 මමය එම්.එච්.එච්.ලත්වළ 968310950V

297 මමය ඒ.එම්.ඩබ්ලිව්.එවහ යළපළ 916543000V

298 මමය එම්. ටී.මධුලන්ති 966372354V

299 මමය එච්.ඩබ්.ළනිකළ පතිරණ 957152317V

300 මයළ එච්.එම්.විමේසිංශ  940651972V

301 මමය ජී.ජී.ඒ.ෂිකළ  948611538V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

302 මමය මේ.ඒ.එවහ.ප්රම ෝධ්යළ 957794246V

303 මමය එන්.එල්.රණසිංශ 956480019V

304 මමය එන්.ආර්.ජයමිණී ංකළ වද්රුලනි 956133408V

305 මයළ පී.ඒ.ඉළන් ප්රියළන්ත 950581077V

306 මයළ මේ.ආර්.ේළන් 963422601V

307 මමය ඩී.ජී.ඒ.නිවංවළ 956682851V

308 මමය ටී.එවහ.එවහ.අංකළර 936682618V

309 මමය එම්.එම්.ඩ්.ආර්.කරුණළතික 935612675V

310 මමය එවහ.එන්.ජී.මලල්ප්පිලි 955062795V

311 මමය එච්.ජී.සී.ගීතළනි 966340290V

312 මමය එවහ.ඩී.අමබ්ලර්ධ්න 965852123V

313 මමය ඊ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එවහ.මධුළනි 966192470V

314 මමය ඒ.සී.උද්යංගනී 955861256V

315 මමය පී.ඒ.බී.සුද්ර්නි 968170546V

316 මමය ඩබ්.වී.සිතළරි 967603988V

317 මමය මේ.ඩබ්.ඒ.එවහ.මේ.වීරතුංග 968362534V

318 මමය ඒ.ආර්.නිද්ර්නළ 957973574V

319 මමය ඊ.ජී.එන්.ආර්.ද්.සිල්ලළ 975133990V  

320 මමය ටී.ඒ.ඩී.චනි 948052679V 

322 මමය එම්.ඒ.එවහ.නිර්මලි 948082926V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

323 මමය එච්.ජී.විමංළ වකුණි තිේෂිකළ 966690186V

324 මමය මේ.ඕ.ඒ.සිල්ලළ 958451997V

325 මමය ඩබ්ලිව් .ආළ මවව්ලන්දිකළ 199570200380

326 මයළ මේ.ජී.මේ ඉන්දික 199630201151

327 මමය එච්.ජී.අයි.ේළනි 965823107V

328 මමය එවහ.ඩී. ලියනමේ 967981460V

329 මමය එන්.එම්.එවහ මධුලන්ති 965782907V

330 මමය ජී.ඒ.එන් නුලන්දි 967621226V

331 මයළ මේ.බී.කසුන් වඳරුලන් 930522970V

332 මමය ඩබ්.එම්.එවහ.මවව්ලන්දි 975132498V

333 මමය යූ.එල්.මේ.ලත්වළ 968320840V

334 මයළ එවහ.ඒ.ඩි.මේ.ශළන් 961720036V

335 මමය ලයි. සී.එන්. ඒකනළයක 966922370V

336 මයළ ඩබ්ලිව්.මේ.ඒ.එවහ.වංජීල 962303498V

337 මයළ එන්. එම්. තිේණ 961730813V

338 මමය ඩබ්ලිව්.මේ.ේළරි 965552529V

339 මමය එම්.ටි.ඩි. මිහිරළණි 957003230V

340 මයළ එල්.පී.මනත්තිකුමළර 961660858V

341 මයළ එච්. එම්. එවහ. නළමල් 952782916V

342 මයළ යූ.මේ.සි.ළමළල් 962803121V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

343 මයළ ඒ.ජී.ඩී.එවහ.ගමළච්චි 961070503V

344 මමය මේ. ඩී. ඩී. දිමල්කළ 966022744V

345 මයළ එච්.සී.පී.ද් මවොයිවළ 951691089V

346 මයළ එම්.එන්.එම්.තවහනීම් 962110894V

347 මමය එන්.එච්.ජී.ඩී.ඕගනී 936380719V

348 මමය මේ.ඩබ්ලිව්.ඒ.අයි.ලගීළ 965300473V

349 මමය ඩී.එවහ.ජයළනි 966800151V

350 මමය වී.එම්.එන්. චතුරළණි 968623877V

351 මමය ඩී.ආර්.ලතියමේ 946680230V

352 මමය එවහ.එන්.විමේසිංශ 967241342V

353 මමය වී .ජී.පී.මධුමළලි 968292315V

354 මමය පී.මේ.ඩී.මවව්ලන්දි 947092430V

355 මමය එච්.දිල්ශිකළ තත්වරණි 199751401616

356 මමය ඒ. එච්. හිරුමළලි 947130188V

357 මමය එම්.එන්.එසහ.වළලිශළ 966800763V

358 මමය ඩබ්ලිව්.මේ.බී.රවළංජලී 926972626V

359 මමය මේ.ලයි.එම්.මේ.මලමගද්ර 945653159V

360 මමය එච්.ජී.තිළිණි වඳුන් කුමළරි 937864256V

361 මමය ඒල්.ඒ.ඩී.වංදීපනී 967393657V

362 මමය එච්.එල්.බී.චමුදිකළ 967582956V



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

363 මමය එච්.පී.පී.එම්.වීරසිංශ 966670240V

364 මමය එම්.ඩබ්.අමමෝදි තළරිකළ වද්මිණි 955010450V

365 මමය ඩබ්.මේ.එච්.එන්.ගුණමවේකර 966821680V

366 මමය ඩබ්.ජී.ටී.එම්.මවව්ලන්දි 965972846V

367 මමය පී.එම්.සී.වත්වරණි 975192628V 

368 මයළ පී.ටී.එන්.ද්ර්න 961230756V

369 මමය එච්.ඒ.සිරිමල්ලත්ත 967752550V

370 මමය ඩබ්.ඒ.මේ.පර්ණි තළරකළ 958571836V

371 මමය මේ.බී.එච්.මකෞයළ 968311913V

372 මයළ එම්.ජී.සී.එවහ.නදීළන් 963042710V

373 මමය පී.පී.ඒ.වංජීලනී 966211806V  

374 මමය මේ.ඩි.විහමිණි මල්ළ 965030611V  

375 මමය මේ.එල්.එවහ.මලනුහකළ 966630590V  

376 මමය මේ.අයි.එවහ. ඉන්ද්රසිරි 965360603V  

377 මමය එච්. ඒ. වචිනි උද්ළරි 945231599V  

378 මමය එල්.එච්.අළනි මරෝෂිමළ 937782209V  

379 මයළ ඩබ්ලිව්.ටී.එල්.සුභීත 960550846V

380 මයළ මේ. අමි වම්පත් කුමළර 963304439V  

381 මයළ ජී.ඊ. සිරිලර්ධ්න 951940844V  

382 මමය මේ. පසිදු පමල්ජිත් 960941004V  



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

383 මමය ඒ.එන්.ගල්මන්මගොඩ 955382471V

384 මමය ටී.බී.මනත්මළ පම ෝධ්නී 958280220V

385 මමය පී.ඒ.ඒ.එම්. ධ්ර්මලර්ධ්න 956171334V

386 මමය එම්.එම්.අවහළ 968043692V

387 මමය පී.ආර්.පළතිමළ ඉවහවත් 966213108V

388 මමය ආර්. නර් රයිශළ 957420761V

389 මමය ඒ.එම්.වළහිතළ 967900680V

390 මමය එම්.එම්.එසහ.'නුළ 958394799V

391 මමය එන්.එසහ.නවහළ 965190244V

392 මමය එවහ.ලිළන්තිනි 966373695V

393 මමය ඒ.ඒ.නසීපළ 967312525V

394 මමය ටී.තනුජියළ 945651261V

395 මමය පී.එච්. එම්.ජී.වකුන්තළ මධුලන්ති 948154021V  

396 මමය ඊ.එච්.අයි.වංජනළ 965490582V  

397 මමය මේ.ජී.අයි.වඳමළලි 958381387V  

398 මමය එවහ.එන්.චතුරංගනී 968453033V  

399 මයළ ඒ.එවහ.එවහ.රළජපේ 952750437V  

400 මයළ ජී.ඒ.මේ.චතුර 952060350V  

401 මමය ඩී.ඒ.ආටිග 957363849V  

402 මමය එච්.ආර්.ඩී.රවංගිකළ 945540583V  



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

403 මමය යූ.එවහ. ගුණරත්න 957990061V  

404 මමය එම්.ඕ.දුමල්කළ 965790802V  

405 මමය මේ.මේ.එවහ.එවහ.නිවංවළ 948140411V  

406 මමය ඩී.ඩී.ශර්ණී මධුළණි 945572302V  

407 මමය ටී.ඩී.රණසිංශ 968002996V  

408 මමය ඩබ්ලිව්.පී.ගුණරත්න 957990053V  

409 මමය එන්.වී.එන්.මදුළනි 967821039V

410 මමය ඊ.ඩී.ඩී.එවහ.එම්.එදිරිසිංශ 957263380V

411 මමය එච්.ඒ.පී.යූ.අමබ්සිංශ 947252445V  

412 මමය එම්.ඩී.ආර්.ප්රවළදිකළ 955803418V  

413 මමය ආර්.පී.නිමළළ රුවිනි 965191305V  

414 මමය එම්.මේ.එන්.ශර්ණි 948321866V  

415 මමය මේ.පී.ටී.මධුළනි 945671602V  

416 මමය අයි.ඒ.මුණසිංශ 966111585V

417 මමය එවහ.එච්.ඒ.එම්.එවහ. සරියමශට්ටි 947591428V  

418 මමය ඩබ්ලිව්.මේ.අචිනි මධුවරළ 975134148V  

419 මමය එවහ.පී මවල්මශේලළ 958543670V  

420 මමය එම්.ඒ.ජී.එම්.මධුචළනි 958222750V  

421 මමය ආර්.ජී.එන්.ේළනි 956902363V  

422 මමය එම්.මේ.එන්.වඳමළලි 955691261V  



අනු 

අංකය

සිවිල් 

තත්ලය 

(සිංශ)

මුකුරු වමඟ නම (සිංශ) ජළ.ශෆ.අ.

423 මමය එවහ.එවහ.සිළවළ 975014738V  

424 මමය එම්.එවහ.එසහ.මුර්සිද්ළ 966690798V  

425 මමය ඒ.ආර්.එන්.රිශළමළ අලි 975210251V  

426 මයළ එල්.එන්.ජී.ටී.ආර් කුමළර 963420641V

427 මමය මේ.ඒ.ටී. දුල්මිණී 968262637V

428 මමය යු.එච්.අයි.සී.ගුණරත්න 947683713V

429 මමය එම්.බී.එසහ.ෆ්රිවළනි 966083417V


