




ජ්යෙ මිනින්දෝජ්දු අිිකාර ී 

......................ිිජ්රොට්ම ය 

 

මැනුම්ික්ජ්ේත්රිවශ යරිනදෝජ් ිිභිය චන ිමණ්ඩිියදුම්ිපත්රයි-ි2020 

 

1. ියදුම්ර අජ් ිවම්පූර්ණිනමිිිිි:- .................................................................................................... 

2. ජ්දප ර්තජ්ම්දෝතුිජ්වේල ිිංරය     :- .................................................................................................... 

3. පදෝතියිශ ිජ්රේණිය යිි:-  Iිජ්රේණිය යි ිIIිජ්රේණිය යි ිIIIිජ්රේණිය යි ිශේජ්ේිජ්රේණිය යි ිරලර්යරයර් 

4. උපදෝිදිනයිි  :- .............................................................   

ි2019.12.31ිදිනටිලයව -: ිිවු අදුි: ි ............  ම වි: .............  දිනි:ිිි.................... 

5. මුල්ිපත්වීජ්ම්ිදිනය  :- ...............................................................  

6. ව ථිරිපදිංචිිලිපිනයි  :- ...................................................................................................... 

7. ජ්වේල ිව ථ නජ්ේිලිපිනය :- ...................................................................................................... 

8. පදිංචිිලිපිනයිියත්ිප්ර ජ්ීය යිජ්ල්රම්ිජ්රොට්ම යි :- ................................................................ 

9. ජ්වේල ිව ථ නයිියත්ිප්ර ජ්ීය යිජ්ල්රම්ිජ්රොට්ම ය :- ................................................................ 

(එරමිදිව ත්රික්රජ්ේිවීමිිලෙිජ්නොජ්..  

10. දැනටිජ්වේලයිරරනිව ථ නය  :- ............................................................. 

11. එහිිජ්වේල ිර යි(2019.12.31ිදිනට ි :- ිවු අදුි: ි............ ිිිිම වි:ිිිිි............. දිනි:ිිි.............. 

12. ලත්මදෝිජ්වේල ිව ථ නයටිපැනිණීමටිජ්පරිජ්වේලයිරෂිව ථ නිපිළිජ්ලලිදෝිදිනිලරල නුිවහිතලි:- 

 

 

13. 2020ිව ථ නිම  අිමණ්ඩජ්යදෝිව ථ නිම  අවීම්ිැබූජ්දෝිනම්ිඑමිදිව ත්රික්රයිි:- ..................................... 

14. ිභිය චන ිඉදිරිපත්ිකිීමටිිජ්ශේතු :- 

I .................................................................................................................. 

II ................................................................................................................... 

III ................................................................................................................... 

 

 

15. ව ථ නිම  අවීමටිරැමතිිදිව ත්රික්රය :- ........................................................ 

 

ඉශතිදක්ල ිඇතිිජ්තොරතු අිවතෙිවලත්ින්ලැරදිිවලත්ිප්රර ිරරනි. 

 

 

................................................      ................................................ 

ිිිිිිිියදුම්ර අජ් ිිත්වන       ිිිිිිිිදිනය 

  

ජ්රොට්ම ය ජ්වේල ිර ය ව ථ නිම  අිවීිපැනිණිය ි
දිනය 

ව ථ නිම  අිවීිගියිිිිි
දිනය 
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මැනුම් ක්ෂ ේත්ර සහායක  සාය්ෂික  සහථාය  සමයු ස- ස2020   
අනු ස
අං 
ක 

 ම හා සෂෙපය්ෂතෂම්න්තු සඅං ක  ාත්මන් ෂහේාය සහථාය ක 
මයු මණ්ඩල ස
නි්ෂෂේශක 

ඕා්ෂසික්ෂ 
1 යූ.ජී.ජී.කුභහයදහ භඹහ(2389) ප්රහ..ක. හ රග ර  වනක් නළත 

2 ආර්.එම්.සිරිඳහර භඹහ Si/R/3310 ප්රහ..ක. හ .කපවේ භළ.සි.ආ 

3 ඒ.ජී.ජී.ය හව ොඩ භඹහ2560 ඕර්සිඹර්  හර්ඹහරඹ   වනක් නළත 

4 බී.ආර්.විජිත වභොයව ොල්ර භඹහ4511 ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ   වනක් නළත 

5 සී.ධර්භපූඳහරන් භඹහ (3577) ප්රහ..ක. හ ලතරවුවු   

භළනුම් ඕර්සිඹර් 
වී.එස.එස.ගුණවේ යම් 
භවතහ විශ්රහභ ඹන 
2020.09.19 දින සිට 
ඹහඳනඹට 

6 ආර්.එම්.කුරදහ භඹහ (3133) 
විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ 
ව්පඹහ   

අනුයහධරයය  

7 පී.එම්.රයසඳකුභහය භඹහ (6570) භු.කවු  අංලඹ වනක් නළත 

8 වක්.ආර්.ජඹර්ධන භඹහ (4566) ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය නළත 

විෂශේ  සෂරේණික 

1 ආර්.ඒ.අනුය කිනපසිරි වඳවර්යහ භඹහ (Pe/K/3839)  ප්රහ..ක. හ -වදහිර  වනක් නළත 

2 ආර්.එස.වක්.වික්රභනහඹ  භඹහ (2229) ප්රහ..ක. හ කුණෑණෆ ර භවනුය 

3 එච්.එම්.ලහන්ත රයසඳකුභහය භඹහ (5696) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  ඵදුල්ර 

4 වක්.වී.භහවනල්  ණෑණහඳහර භඹහ ( 5896) ප්රහ..ක. හ භව ඹ  ඵදුල්ර 

5 වක්.යූ.වප්රේභදහ භඹහ (2938) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  අනුයහධරයය 

6 අයි.ජී.පී.වික්රභසිංව භඹහ    (3590)                                 
වි වලේ භළනුම් ඒ  ඹ 
ව්පඹහ  

වනක් නළත 

    

I ෂරේණික 
1 එච්.පී.එස.ඩබ්.වඳවර්යහ  භඹහ (3925) ප්රහ..ක. හ -වදහිර   ම්ඳව 

2 උඳහ වග සුපනප වඳවර්යහ භඹහ( 6692) ප්රහ..ක. හ - වවෝභහ භ   ම්ඳව 

3 වක්.එච්.ප්රිඹකුභහර් භඹහ  (6611) ප්රහ..ක හ - වවෝභහ භ  ම්ඳව 

4 එස.ආර්.ඒ.බුද්ධි වයෝවණ  භඹහ (6797) 
විවලේ භළනුම් වහ තනප 
ඳහරන අංලඹ  

 ම්ඳව 

5 ඩබ්.එල්.ඵන්දුරවේන භඹහ (6937) ප්රහ..ක. හ වවොයණ වනක් නළත 

6 ඊ.එම්.නන්දවේන භඹහ (Na/E/551) ප්රහ..ක. හ තත්නපවනප භ  කුණෑණෆ ර 

7 පී.එම්.එස.ඵංඩහය භඹහ (3692) ප්රහ..ක. හ ප ළයනුඹ  රයනපතරභ 

8 එම්.ආර්.ජිනදහ භඹහ (3024) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2 අනුයහධරයය 

9 එස.එම්.එම්.ජි.එම්.බී.වනවියනපන භඹහ (2558) ප්රහ..ක. හ වදොව නුයඑළිඹ 

10 වක්.එම්.ආර්.ප්රිඹන්ත භඹහ (2431) ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වඳොවශොන්නණෑ 

11 වක්.එම්.ජී.සුදනප භඹහ (3262) ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වඳොවශොන්නණෑ 

12 එච්.එම්.යන්ඵංඩහ භඹහ (2866) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොශ  වඳොවශොන්නණෑ 
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13 ඩබ්.ජී.විවේඳහර  භඹහ (Wi/D/1528) ප්රහ..ක. හ වුයේඳවන්  භහතවල් 

14 එච්.වක්.සිරිල් භඹහ (Ci/H/76) ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

15 එච්.ජී.ඒ.දඹහයනපන භඹහ  ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

16 සුපල් වේනහනහඹ   භඹහ (Su/S/1212)  ප්රහ..ක. හ උඩු භ භහතය 

17 රන්වද්වග වදොන්  හ.කණි භඹහ ( Ga/L/370) ප්රහ..ක. හ උඩු භ භහතය 

18 ඩබ්.පී.සුපල්  භඹහ (5396) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ භහතය 

19 බි.ඩී.එල්.භන් කුභහය භඹහ (4981) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ භහතය 

20 එච්.ඒ.ජඹවුර   භඹහ (5781) ප්රහ..ක. හ වීය ළනුඹ   භහතය 

21 එම්.අනුය  භඹහ (4212) ප්රහ..ක. හ වීය ළනුඹ   වනක් නළත 

22 වක්.ඩබ්.සුපල් ජඹංල  භඹහ (4000)  ප්රහ..ක. හ අම්ඵරන්වතොට  භහතය 

23 එන්.ජී.විභරසිරි භඹහ (4134) ප්රහ..ක. හ අම්ඵරන්වතොට  භහතය 

24 එච්.ජී.රයසඳකුභහය  භඹහ (4926) ප්රහ..ක. හ වදඵයළ  භහතය 

25 නොඹනවග ගුණවේන  භඹහ (5318) ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ  වම්ඵන්වතොට 

26 පී.එන්.ඳහනොත භඹහ (1579) ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ වම්ඵන්වතොට 

27 එල්.පව්ටන් භඹහ (5309) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ  වභොණයහ ර 

28 පී.එම්.ආරිඹදහ භඹහ ( 4461) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

29 එම්.එම්.භද්දුභ ඵණ්ඩහය  භඹහ (2066) භළ.සි.ආ - දිඹතරහ  වනක් නළත 

30 ඩී.එම්.වක්.ජී.ඵණ්ඩහය භඹහ ( 2088) භළ.සි.ආ - දිඹතරහ  වනක් නළත 

31 ජී.ආර්.දඹහයනපන  භඹහ (4213) දි..ක. හ යනපනරයයඹ   ෆ ල්ර 

32 එස.සිනොං ම් භඹහ (3471) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර අම්ඳහය 

33 එම්.ඒ.උයිස  භඹහ (3285) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය ත්රිකුණහභරඹ 

34 ඒ.ආර්.ඒ.නහර්  භඹහ (3316) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය ත්රිකුණහභරඹ 

35 එම්.එම්.එම්.ඉබ්යහීම් භඹහ (3318) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය ත්රිකුණහභරඹ 

36 ඒ.ඒ.නවුෂර් භඹහ (3313) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය  ත්රිකුණහභරඹ 

37 එන්.උභහර් වරබ්වබ්  භඹහ (3315) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල්ර ත්රිකුණහභරඹ 

II ෂරේණික 
1 ආර්.ඒ.ජී.එස.ඒ.ඵංඩහ  භඹහ (Ae/R/528) ප්රහ..ක. හ භළදච් ඹ  භහතවල් 

2 එච්.ඩි.එන්.වේ.වීයසිංව  භඹහ (2725) ප්රහ..ක. හ - ව්පඹහ  භහතවල් 

3 පම්.ආර්.ජි.දිහනහඹ   භඹහ (3619) ප්රහ..ක. හ තත්නපවනප භ කුණෑණෆ ර 

4 එම්.එම්.ටී.එස.කුභහය භඹහ (Ti/M/1535) ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව කුණෑණෆ ර 

5 එස.ඒ.එස.ඒ.එම්.රහල් වප්රේභවුර  භඹහ  (3674) ප්රහ..ක. හ අනපතන ල්ර  වනක් නළත 

6 ඩී.එල්.යංජිනප වීයසිංව භඹහ ( 2913) ප්රහ..ක. හ ආදහඋල්ඳත  වනක් නළත 

7 ඒ.ඒ.විරයරවුස භඹහ (2925) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොර  වඳොවශොන්නණෑ 

8 එන්.ඩී.වප්රේභයනපන භඹහ (2957) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොර වඳොවශොන්නණෑ 

9 වක්.ආර්.දිහනහඹ   භඹහ (2977) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොර  වඳොවශොන්නණෑ 

10 ආර්.ඒ.වවේභචන්ද්ර  භඹහ (6418) ප්රහ..ක. හ භහදම්වේ   ම්ඳව 

11 ඒ.එච්.එම්.ටී.අවබ්සිංව  භඹහ (3227) ප්රහ..ක. හ ආණභඩු වනක් නළත 

12 එම්.ජී.ඩී.එන්.යණවීය භඹහ (7672) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

13 එච්.එන්. ණෑණහයනපන භඹහ ( 4439) ප්රහ..ක. හ වම්ඵන්වතොට භහතය 

14 එච්.එම්.එස.වවේයනප භඹහ (5543) භළ.සි.අ- දිඹතරහ  හල්ර 

15 එස.නයනපනම් භඹහ (3278) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්   ඹහඳනඹ 

16 ඩබ්.ඒ.වක්.විතහන ආයච්  භඹහ (5456) භළ.සි.ආ- දිඹතරහ  ඵදුල්ර 

17 වේ.එම්.සිරිඳහර භඹහ (5593) භළ.සි.ආ- දිඹතරහ  නුයඑළිඹ 
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III ෂරේණික 
1 එච්.එල්.එච්.සී.වඳවර්යහ භඹහ ( 11335) දි..ක. හ ව ොශම  වනක් නළත 

2 
ඩී.එම්.යූ.ජී.උදඹ ලහන්ත අවබ්සිංව 

ඵණ්ඩහය  භඹහ (10625) 
වදහිර ප්රහ..ක. හ   වනක් නළත 

3 ඩබ්.ජි.එම්.බී.වරව දය භඹහ (9711) ප්රහ..ක. හ භහදම්වේ   ම්ඳව 

4 වේ.එම්.ඩබ්.එම්.ජඹභව .කඹ(12105) ප්රහ..ක. හ  රලතල්ර   ම්ඳව 

5 ආර්.එම්.අයි.වක්.කුභහරි වභඹ (12036) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

6 ටී.ඒ.ඩී.පීරිස වභඹ (12040) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

7 වී.වක්.ඒ.දු.කන්ද භඹහ(11306) ප්රහ..ක. හ  නො ලත  වනක් නළත 

8 ජී.ඩබ්.එස.වීයනහඹ  භඹහ (10559) ප්රහ..ක. හ ත්රිකුණහභරඹ    ම්ඳව 

9 ඩබ්.ඒ.එම්.එන්.වීයසිංව (10690) ප්රහ..ක. හ ත්රිකුණහභරඹ   ම්ඳව 

10 ඒ.ඩී.ගුණවේන භඹහ( 11552) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්   ම්ඳව 

11 වක්.යූ.ඩී.එල්.අේරයවහ.ක භඹහ (10429) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - වල්ඛන 
 ශභනහ යණ වහ ෘනපතීඹ 
ප්ර.කතීන් අංලඹ 

 ම්ඳව 

12 එන්.ඒ.වක්.වක්.පලසලං  භඹහ (11932) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

වනක් නළත 

13 ඒ.ඩබ්.ජි.එස.එම්.කුභහය භඹහ ( 11422) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

වනක් නළත 

14 ඊ.ඒ.අයි.එන්.ප්රනහන්දු භඹහ (11451) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

 ම්ඳව 

15 
වේ.ආර්.එන්.වේ.ඥහණවුර  භඹහ  

(11934) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

වනක් නළත 

16 
එච්.ඒ.වේ.එල්.වවට්නුආයච්  භඹහ 

(11939) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

වනක් නළත 

17 ආසිරි ඵයණවග භඹහ 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ   

වනක් නළත 

18 එල්.පී.එම්.වඳවර්යහ භඹහ (11293) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ  

වනක් නළත 

19 
වක්.පී.එන්.සී.වෝභයනපන භඹහ               

( 11533) 

ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - වල්ඛන 
 ශභනහ යණ වහ ෘනපතීඹ 
ප්ර.කතීන් අංලඹ 

ව ොශම 

20 
එස.එම්.එන්.එස.භයව ෝන් භඹහ 

(10612) 
ප්රහ..ක. හ රග ර  භවනුය 

21 
එස.ටි.ඩබ්.ජි.සී.වේ.සරිඹව ොඩ භඹහ 

(8866) 
ප්රහ..ක. හ රග ර  ඵදුල්ර 

22 පී.ජී.එම්.එස.විවේයනපන භඹහ (11464) භූ.කවු  භළනුම් ඒ  ඹ  හල්ර  වනක් නළත 

23 
පී.ජී.වහන් ඉන්දි  යහජඳක් භඹහ         

( 9876) 
ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

24 
වක්.එම්.ජී.චහර  නුන්ප්රිඹ යහජඳක් 
භඹහ  

ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 
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25 යි.එම්.ජී.ජී.චවභන් ඹහඳහ ඵණ්ඩහය භඹහ  ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  භවනුය 

26 පරං  ඵණ්ඩහය නු ටිනුඹ  භඹහ (9640) ප්රහ..ක. හ කුණෑණෆ ර  භවනුය 

27 එච්.එම්.එච්.එස.ඵණ්ඩහය භඹහ (10816) ප්රහ..ක. හ කුණෑණෆ ර  වනක් නළත 

28 
වක්.එල්.ඒ.ව ොඩිවක්කු  

වභඹ(12046) 
ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ  වනක් නළත 

29 ජී.ආර්.එස.එල්.ඵණ්ඩහය වභඹ (12035) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

30 ටී.ජී.ඩී.එන්.කුභහරි වභඹ ( 11983) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

31 
ජී.වක්.ජී.එන්.එන්.ගුණවුර  

භඹහ(11514) 
දි..ක. හ ලතරවුවු  භවනුය 

32 
ඩබ්.එම්.එන්.නු.නු  ණෑණහයනපන භඹහ 

(11482) 
ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  භවනුය 

33 වේ.එම්.එස.එම්.ජඹවේ ය භඹහ(11484) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  භවනුය 

34 
එච්.ඊ.එම්.ඒ.එස.වක්. නහනහඹක් හය 

භඹහ( 11486) 
ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  භවනුය 

35 එච්.ජී.ඒ.එස. කුරයනපන භඹහ( 11487) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  අනුයහධරයයඹ 

36 
ඒ.ආර්.එම්.වක්.පී.එස.යනපනහඹ  භඹහ 

(11936) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

වනක් නළත 

37 
පී.ජී.එස.එන්. ණෑණහයනපන භඹහ 

(10356) 
ප්රහ..ක. හ ව ොශම  භහතවල් 

38 යූ.ජී.ජී.සී.වේ.එම්.ඵණ්ඩහය භඹහ( 10274) ප්රහ..ක. හ වවෝභහ භ  භහතවල් 

39 
ඩි.එම්.පී.එම්.යනපනහඹ  භඹහ  

(Ra/D/1511) 
දි..ක. හ අනුයහධරයයඹ  වනක් නළත 

40 වක්.ඩබ්.ඩි.චවයං  භඹහ( 8891) ප්රහ..ක. හ  ළකියහ  භහතවල් 

41 
එම්.වක්.වක්.ජී.එන්.වක්.භහය නපත 

භඹහ (Ku/M/379) 
ප්රහ..ක. හ  ළකියහ වනක් නළත 

42 ජි.ආර්.ආර්.විභරසිරි  භඹහ (Wi/G/1566) ප්රහ..ක. හ  ළකියහ වනක් නළත 

43 පී.වක්.ජී.එස.ජඹසුන්දය භඹහ( 10287) ප්රහ..ක. හ ඳදවිඹ භහතවල් 

44 
වක්.ජී.එල්.වක්.වක්.වප්රේභවුර  

භඹහ(10286) 
ප්රහ..ක. හ ඳදවිඹ භහතවල් 

45 
එච්.එම්.එස.වක්.වුර යනපන භඹහ          
(8854) 

ප්රහ..ක. හ අනුයහධරයයඹ වනක් නළත 

46 
ආර්.එම්.එන්.එන්.යනපනහඹ  භඹහ 

(10271) 
ප්රහ..ක. හ වුයේඳවන් වනක් නළත 

47 
එන්.ජී.යූ.එස.ජඹවුස භඹහ 

(Ja/N/2322) 
ප්රහ..ක. හ වුයේඳවන් වනක් නළත 

48 
එම්.එච්.එම්.ඒ.බී.භහහිනු භඹහ 

(Ba/M/1395) 
ප්රහ..ක. හ වුයේඳවන් වනක් නළත 

49 
වක්.ඒ.ඩී.එස.ව ොඩි හය භඹහ 

(Ko/K/86) 
ප්රහ..ක. හ භළදච් ඹ භහතවල් 

50 අයි.ජී.යූ.බී.සිරිවං  භඹහ(Si/I/3456) ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

51 ඒ.එම්.සී.අනපතනහඹ   භඹහ (Aa/A/938) ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

52 ඩබ්.වක්.සු.කයුණෑ භඹහ (Su/W/1398) ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

53 
ඩබ්.එම්.ඒ.ජී.සී.සී.බී.ර්ණසරිඹ භඹහ 

(Ba/W/1393) 
ප්රහ..ක. හ වහරිසඳනපව වනක් නළත 

54 
ඩබ්.ජී.එල්.වප්රේභකුභහය භඹහ                      

( Pe/W/3908) 
ප්රහ..ක. හ භවනුය වනක් නළත 

55 
ඩබ්.එම්.ජි.නු.බී.වවේයනප  

භඹහ(He/W/1324) 
ප්රහ..ක. හ භවනුය වනක් නළත 
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56 
ඒ.එම්.ටි.එල්.අරවව ෝන් භඹහ 

(Aa/A/934) 
ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වනක් නළත 

57 
ටී.ජී.අ.කර තයං  කුභහය භඹහ                  

( Ku/T/425) 
ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වනක් නළත 

58 
එන්.ඒ.එම්.සී.නහභල්ආයච්   

භඹහ(Na/N/601) 
ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වනක් නළත 

59 
ආර්.ඩබ්.එස.පී.යහජඳක් 

භඹහ(Ra/R/1498)  
ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වනක් නළත 

60 
එම්.ජී.පී.ණෑන් ඒ නහඹ  භඹහ 

(Ea/M/232) 
ප්රහ..ක. හ ව ොනපභවල් භහතවල්  

61 ජී.ජී.ජී.එස.සී.ඵණ්ඩහය භඹහ(11465) ප්රහ..ක. හ උඩු භ වනක් නළත 

62 
පී.එම්.ජී.පලහන්ත ප්රදීපේ ගුණයනපන භඹහ 

(10355) 
ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

63 ඒ.ජී.ආර්.එස.ඵංඩහය භඹහ( 8836) ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

64 
ආර්.ජී.අවලෝ   හ.කණී කුභහය  

භඹහ(9594) 
ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

65 
එම්.ජී.නහර  ප්රදීපේ වේනහයනපන  

භඹහ(9645)   
ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

66 
ආර්.එම්.ජිය ඵණ්ඩහය යනපනහඹ   

භඹහ(9593) 
ප්රහ..ක. හ ආහඋල්ඳත  වනක් නළත 

67 ඩබ්.එම්.අයි.වීයව ෝන් වභඹ(9553) 
දි..ක. හ කුණෑණෆ ර 
(වල්ඛනහ හයඹ)  

භහතවල් 

68 
අයි.ඩී.ජී.නු.එල්.බි.වක්.වික්රභයනපන භඹහ 

(8841) 
ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

69 බී.ජී.ජි.වක්.වවනවියනපන භඹහ (8858) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

70 ඩී.ජී.ඩී.සී.වෞභයසිරි භඹහ (8853) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

71 වේ.ඒ.යි.එල්.එල්.ජඹසිංව භඹහ(8880) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත වනක් නළත 

72 වක්.ජී.ඩී.පී.ජඹවීය භඹහ (8873) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

73 ඩී.පී.ජී.ආර්.වක්.අභයසිංව භඹහ (8890) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොර  භහතවල් 

74 ඊ.එම්.එස.එස.ඒ නහඹ  වභඹ(9558) ප්රහ..ක. හ හරිඹවඳොර  භහතවල් 

75 ඩි.ඩී.එම්.විභරසරිඹ (9680) ප්රහ..ක. හ ප ළයනුඹ  වනක් නළත 

76 එල්.එන්.පී.යනපනහඹ  10277 ප්රහ..ක. හ භව  වනක් නළත 

77 ආර්.එම්.ඩී.එස.වක්.යනපනහඹ  8834 ප්රහ..ක. හ භව  වනක් නළත 

78 ඒ.ජී.ඒ.සී.නොඹනවග .කඹ (9536) 
දි..ක. හ කුණෑණෆ ර 
(වල්ඛනහ හයඹ)  

භහතවල් 

79 එච්.එම්.ඩී.ආර්.බී.කුරවං  (9699) දි..ක. හ රයනපතරභ  භහතවල් 

80 ඩී.ජී.ටී.භවනෝසි හ .කඹ(12045) ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ  භහතවල් 

81 ජී.ජි.එස.පී.වක්.ටිඹදහ භඹහ (11286) ප්රහ..ක. හ  රහන  භහතවල් 

82 එන්.එන්.ටී.සිල්හ භඹහ (11289) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

83 එල්.ජී.පී.එම්.විවේයනපන භඹහ (10299) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  භහතවල් 

84 ඒ.එම්.එස.ඒ.අනපතනහඹ  භඹහ(9597) ප්රහ..ක. හ ඇරඳහත  භහතවල් 

85 යූ.ඩී.පී.කුභහය භඹහ(10543) ප්රහ..ක. හ  න්තවල්  වනක් නළත 

86 
එන්.ඊ.ඒ.ඩී.අයි.විවේව ෝන් 

භඹහ(10544) 
ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ ත්රිකුණහභරඹ 

87 ඒ.ජී.පී.වී.යනපනහඹ  භඹහ(8268) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  භහතවල් 

88 ආර්.පී. වුඩර් භඹහ (11521) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  භහතවල් 
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89 ඊ.එම්.එන්.බී.ඒ නහඹ  භඹහ (11551) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  භහතවල් 

90 ආර්.එම්.ජී.සී.ඵණ්ඩහ භඹහ(11522) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  භහතවල් 

91 පී.ජී.යූ.ආර්.වක්.යහජඳක් භඹහ(8848) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  අනුයහධරයය 

92 ටී.ජී.සී.රයසඳ කුභහය භඹහ (11527) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්   භහතවල් 

93 ඩබ්.ඒ.ඒ.වක්. වික්රභආයච්  භඹහ(8294) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  භහතවල් 

94 
අයි.ජී.ටී.පී.වක්. වනවියනපන 

භඹහ(8300) 
ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  භහතවල් 

95 ඒ.ආර්.ආරිඹවේන භඹහ(10317) විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ  අනුයහධරයයඹ 

96 එච්.ජී.ඒ. දඹහයනපන  භඹහ (2295) විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ වනක් නළත 

97 
ඩි.එම්.බි.ඩබ්.නු.එස බුරන්නපත 

භඹහ(8296) 
විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ  වනක් නළත 

98 වක්.එම්.ඒ.ඩි.කුභහයනහඹ  භඹහ (8301) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  වනක් නළත 

99 යූ.ජී.අයි.එස.විවේසරිඹ භඹහ(12056) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ   

වනක් නළත 

100 
ඩබ්.එම්.බී.එස.එල්.වනවියනපන භඹහ 

(12054) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ   

වනක් නළත 

101 වක්.එස.එම්.හුරං ලත භඹහ (12055) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ   

වනක් නළත 

102 ඒ.ඒ.එස.ටී.ජඹසුන්දය  භඹහ (11470) ප්රහ..ක. හ උඩු භ  ඵදුල්ර 

103 
ඩබ්.ජී.එල්.ම්ඳනප වික්රභවග 

භඹහ(11463) 
භූ.කවු  ඒ  ඹ  හල්ර  නුයඑළිඹ 

104 එම්.ඊ.එල්.ල් හදු භඹහ(11273) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  වනක් නළත 

105 ඩබ්.ඒම්.ඒස.සී.භධුලං  භඹහ භළ.සි.ආ- දිඹතරහ වනක් නළත 

106 ඩබ්.එම්.පී.එම්.විවේසිංව .කඹ(9531) 
 ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

නුයඑළිඹ 

107 එස.ඒ.එස.ජී.විවේයනපන භඹ(10498) වදහිර ප්රහ..ක. හ  අනුයහධරයය 

108 ආර්.එම්.එස.එන්.බී.යනපනහඹ  භඹහ   ළසඵෆ ප්රහ..ක. හ  අනුයහධරයයඹ 

109 එන්.ජි.එස.ප්රිඹදර්ල  .කඹ ( 9571) විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ - භවනුය  අනුයහධරයය 

110 
දුග න්නහ රව්වව් සුන්ත ඵංඩහය 

දනහඹ  භඹහ( Da/D/1440) 
ප්රහ..ක. හ  රුණෑවර වනක් නළත 

111 ඩී.ජි.ඩී.යූ.වක්.වප්රේභවුර  භඹහ( 9791) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

112 ඩබ්.එල්.යූ.වක්.ද සිල්හ භඹහ (9780) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත වනක් නළත 

113 වක්.ජී.එල්. ණෑණහවුර  භඹහ (10272) දි..ක. හ රයනපතරභ  වනක් නළත 

114 ධනුස  කුභහය විතහනවග භඹහ( 9601) ප්රහ..ක. හ ඇරඳහත  අනුයහධරයය 

115 
ආර්.ඩබ්.එම්.වේ.වක්.යහජඳක් භඹහ 

(10568) 
ප්රහ..ක. හ  න්තවල්  වනක් නළත 

116 වක්.එම්.ඒ.පී.භයවේන  භඹහ (10539) ප්රහ..ක. හ  න්තවල් වනක් නළත 

117 
ඩී.වක්.ජී.ඩී.එම්.එස.ගීතහංජලී 

වභඹ(10866) 
ඳ..ජ  හර්ඹහරඹ නළව නහිය වනක් නළත 
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118 එම්.ටී.එන්.එම්.විවේඳහර භඹහ(10657) ප්රහ..ක. හ ඩුඩුහ ල්  අනුයහධරයය 

119 
ඩී.එම්.එල්.ජී.සී.දිහනහඹ  භඹහ               

(11523) 
ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  අනුයහධරයය 

120 එස.සී.අයි.වෝභයනපන භඹහ(10450) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ   

අනුයහධරයය 

121 ඩි.ජී.ජී. දිහනහඹ  භඹහ (10567) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

122 එස.සී. එයං  භඹහ(10549) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

123 
ආර්.ජී.සී.එස.යන්ව ොනපවග භඹහ                        
(10569) 

ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

124 ඩබ්.ඒ.යහජහ භඹහ(10682) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  අනුයහධරයය 

125 වේ.එම්.එස.යහජ ණෑණහ භඹහ(11483) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  අනුයහධරයය 

126 ඊ.එම්.එස.ඵංඩහය භඹහ(11488) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ  අනුයහධරයය 

127 ඩි.එම්.එම්.දිහනහඹ  භඹහ(11503) ප්රහ..ක. හ දත්ල්ර වඳොවශොන්නණෑ 

128 ඩබ්.එම්.පරන්වු වික්රභසිංව .කඹ(10744) ප්රහ..ක. හ ඹනුනුය වඳොවශොන්නණෑ 

129 ඩී.ඒ.වේ.බී.වද්ලතණි භඹහ(8852) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත  වනක් නළත 

130 ජී.වක්.බී. රේඳනපවු භඹහ(10595) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ  වනක් නළත 

131 ඒ.පල හ අභයසිංව .කඹ(10434) ප්රහ..ක. හ  න්තවල් වනක් නළත 

132 ඩී.ජී.ඊ.සී.යූ.වදවට්ව දය භඹහ(10648) ප්රහ..ක. හ  න්තවල් වනක් නළත 

133 එම්.ජී.එම්.පී.ප්රිඹපලහන්ත භඹහ(7641) ප්රහ..ක. හ  න්තවල් වඳොවශොන්නණෑ 

134 ආර්.එම්.ඒ.පී.යනපනහඹ  භඹහ(8010) ප්රහ..ක. හ  න්තවල්  වනක් නළත 

135 වක්.ඒ.අයවින්ද භඹහ (10575) ප්රහ..ක. හ  න්තවල්  වනක් නළත 

136 ජී.ඩී.සුවනනප චහභය භඹහ (9816) ප්රහ..ක. හ භව ඹ  වඳොවශොන්නණෑ 

137 පී.එම්.ඩබ්.ජී. ණෑණහයනපන භඹහ (9798) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර  වඳොවශොන්නණෑ 

138 වක්.එම්.යූ.ඩී. ණෑණහයනපන භඹහ (9796) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර  වඳොවශොන්නණෑ 

139 නු.ඊ.ඩී.පීරිස භඹහ (11317) ප්රහ..ක. හ වල්රහවලී වනක් නළත 

140 ඩබ්.එම්.එච්.වඳවර්යහ  භඹහ (11328) ප්රහ..ක. හ වල්රහවලී වනක් නළත 

141 වේ.ආර්.ප්රිඹන්ජිනප භඹහ (11316) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

142 එම්.වක්.පී.එම්.යනපනහඹ  භඹහ (11337) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය වනක් නළත 

143 ආර්.ඒ.සී.එන්.යනපනහඹ  භඹහ (11336) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

144 එන්.එම්.එස.ංජඹ භඹහ (11333) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

145 වක්.එම්.අනුයසිරි භඹහ (11513) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  වඳොවශොන්නණෑ 

146 ඩී.පී.ආර්.එස.ගුණවුර  වභඹ(9528) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - වල්ඛන 
 ශභනහ යණ වහ ෘනපතීඹ 
ප්ර.කතීන් අංලඹ 

වඳොවශොන්නණෑ 

147 
එච්.ජි.අජිනප ම්ඳනප කුභහය භඹහ 

(Ku/H/383) 
ප්රහ..ක. හ  ළකියහ  කුණෑණෆ ර 

148 ජී.ජී.ලතද්රහ දභඹන්වු .කඹ (Da/G/1451) ප්රහ..ක. හ තත්නපවනප භ  කුණෑණෆ ර 

149 එච්.එම්.අයි.යූ.වක්.වවේයනප භඹහ(12110) ප්රහ..ක. හ ඳළරනපත  වනක් නළත 

150 එච්.ජී.ආර්.පී.වවේහම් භඹහ(10349) ප්රහ..ක. හ  රහන කුණෑණෆ ර 

151 
ඊ.එම්.පී.එන්.බී.දිහනහඹ   

භඹහ(11984) 
ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

152 එම්.ටී.ප්රදීපේ කුභහය භඹහ (11327) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය වනක් නළත 

153 ඊ.ඒම්.ඩී.පී.එදිරිසිංව භඹහ (11512) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම් කුණෑණෆ ර 

154 ජී.ඒ.සී.එස.කුභහය  ජවීය භඹහ( 11518)  ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  කුණෑණෆ ර 
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155 වේ.එම්.ඒ.වීයවේ ය භඹහ(11524) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  කුණෑණෆ ර 

156 එච්.ඒ.එන්.වවනවියනපන භඹහ(11537) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  කුණෑණෆ ර 

157 යු.ජී.එස. භදුවං  භඹහ(10576) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ   වනක් නළත 

158 ඩී.ඒ.පී.වක්.ඵණ්ඩහය භඹහ(11480) දි..ක. හ ව්පඹහ   කුණෑණෆ ර 

159 ඩබ්.ජී.යි.ජඹවුස භඹහ විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ  කුණෑණෆ ර 

160 වේ.ඒ.ජී.භධුහන් භඹහ (12053) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ  

වනක් නළත 

161 ඒ.එල්.ජී.ටී.ජී.එන්. භවග භඹහ (11310) ප්රහ..ක. හ  නො ලත  භළ.සි.ආ 

162 එච්.එම්.ඩී.යවම්ස කුභහය භඹහ( 11287) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

163 ඩබ්.ජී.ඒ.අයි.විදයහයනපන භඹහ (11291) ප්රහ..ක. හ  රහන  වනක් නළත 

164 ආර්.එම්. ම්භන්ටිර භඹහ(11270) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර වනක් නළත 

165 ඒ.වේ.ඒ.පී.ඵණ්ඩහය භඹහ(11274) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  භළ.සි.අ 

166 ඩී.වේ.එන්.ප්රිඹදර්ල  .කඹ(12006) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  වනක් නළත 

167 එස.වවේයනප .කඹ (11975) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ භළ.සි.අ 

168 ආර්.බී.සී.වක්.ගුණයනපන භඹහ(11980) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

169 එච්.එම්.එස.සුභං නො .කඹ(11982) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ   වනක් නළත 

170 
ආර්.එම්.එන්.එස.යනපනහඹ  භඹහ             

(11264) 
ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

171 ඩී.එස.එම්.සී.වනවියනපන භඹහ(11265) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  භළ.සි.අ 

172 ඩබ්.එම්.ජී.පී.යණසිංව භඹහ(11266) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ වනක් නළත 

173 එච්.එම්.එන්.උදඹං   වභඹ(12024) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

174 එන්.එම්.පී.ආර්.පලසලං  භඹහ(12025) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

175 ආර්.ඩී.එන්.රක්හප වභඹ(12026) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

176 ඒ.එල්.ජී.එම්.අයි. භවග භඹහ(12027) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

177 ඒ.ඒ.ඒ.එස.ජඹසුන්දය භඹහ(120280 ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

178 ඩබ්.එම්.එස. හ.කණී භඹහ(12030) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

179 ඩබ්.එම්.ටී.වීයව ෝන් භඹහ(12031) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

180 ඩබ්.එම්.එස.ංජී භඹහ(12032) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

181 එච්.එම්.වක්.ඩී.වවේයනප භඹහ(12033) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

182 ආර්.එස.තහය හ වභඹ(10796) ප්රහ..ක. හ භව ඹ  භවනුය 

183 ටී.එම්.පී.කුභහය භඹහ (9717) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  ඵදුල්ර 

184 එච්.එම්.වක්.පී.එල්.වවේයනප භඹහ(10838) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ   ඵදුල්ර 

185 ඩී.ඒම්.සී.භධුලං  භඹහ(10840) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ වනක් නළත 

186 පී.ඒම්.ටී.ඒම්.බී.ජඹවුර  භඹහ(10847) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  වනක් නළත 

187 වක්.එම්.එස.එල්. ඩත භඹහ(10856) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  වනක් නළත 

188 ටී.ඒ.සී.ප්රිඹදර්ලන මඹහ(10857) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  වනක් නළත 

189 ආර්.එම්.සී.ප සරිඹ භඹහ(10860) භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  ඵදුල්ර 

190 
වක්.එච්.ඩබ්.එම්.එල්.එන්.ඩබ්.දිවිවතොට

වර භඹහ(11504) 
භළ.සි.ආ  දිඹතරහ  වනක් නළත 

191 එච්.එම්.එ.දිල්ණෑක්ෂි වභඹ(12193) ප්රහ..ක. හ ලතරවුවු  ඵදුල්ර 

192 ඩබ්.ජී.ටි. දනහඹ   භඹහ (9706) විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ  වනක් නළත 
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193 එම්.එම්.එච්.ඊ.වීයව ෝන් භඹහ භවනුය විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ වනක් නළත 

194 
නසිංව ලතදිඹන්වේරහවග ණෑක්භහල් 

නසිංව භඹහ(10779) 
ප්රහ..ක. හ  දුණෑවර වනක් නළත 

195 වේ.වී.ටී.ඩී.භධුයං  භඹහ(10831) ප්රහ..ක. හ භහදම්වේ ත්රීකුණහභරඹ 

196 ඩී.එම්.එන්.ඩී.දිහනහඹ  භඹහ(120110 ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  වනක් නළත 

197 පී.ඒ.අයි.චන්දිභහනො වභඹ(11977) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

198 පී.ජී.ඩී.ණෑන් භඹහ (10606) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ   ත්රීකුණහභරඹ 

199 වක්.ජී.එස.එම්. භවග භඹහ(10596) ප්රහ..ක. හ වුසභවහයහභඹ  ත්රීකුණහභරඹ 

200 ඩබ්.ඩී.ඩී.කුභහය භඹහ(10791) ප්රහ..ක. හ භව ඹ වනක් නළත 

201 එම්.එස.එම්.යහසික් භඹහ(10527) ප්රහ..ක. හ අක්  යඳනපව  භඩ රරය 

202 වේ.එම්.ජී.එස.ජඹසුන්දය භඹහ(10806) ප්රහ..ක. හ භව ඹ  වනක් නළත 

203 ඩබ්.පී.වක්.නුන්දන භඹහ(11318) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

204 ඩබ්.ජී.එස.භධුභහල් භඹහ ( 11321) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

205 ආර්.වක්.ප්රවභෝදය භඹහ (11326) ප්රහ..ක. හ වල්රහවව්නො වනක් නළත 

206 එම්.වජඹ වන්ස  භඹහ (10714) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර  ත්රීකුණහභරඹ 

207 එස.එම්.ඉර්ෂහන් භඹහ(10716) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර  ත්රීකුණහභරඹ 

208 ටී.අභවල්න්ද්රන් භඹහ (10719) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර  ත්රීකුණහභරඹ 

209 එම්.ඒ.අසරම් භඹහ (10720) ප්රහ..ක. හ න්දහයලතල් ර ත්රීකුණහභරඹ 

210 ආර්.එම්.ඒ.ඩබ්.යනපනහඹ  භඹහ(10552) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය  වනක් නළත 

211 එච්.රිඹහස වභොවවොභඩු භඹහ(12154) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

212 එම්.එම්.එම්.අසරිම් භඹහ(12149) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

213 පී.පලහන්තන් භඹහ(8264) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  ත්රීකුණහභරඹ 

214 වක්.ක්රිලහන්තන්භඹහ( 10481) දි..ක. හ කිළිවනොච්  භඩ රරය 

215 එම්.එම්.ජීනප භඹහ(12152) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ   වනක් නළත 

216 වක්.පී.එස.රක්භහල් භඹහ(10798) විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ ව්පඹහ  වනක් නළත 

217 එන්.යවම්ස  භඹහ (10585) ප්රහ..ක. හ  ව්පඹහ ත්රීකුණහභරඹ 

218 ඩි.ඒ.වක්.දඹහයනපන භඹහ(10757) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ-2  ත්රීකුණහභරඹ 

219 
ආර්.එම්.විජීත වික්රභඳහර 

භඹහ(Wi/R/1518)  
භූ.කවු   හර්ඹහරඹ -  හල්ර   වභොණයහ ර 

220 
ඩී.එම්.වක්.ජහනොත දිහනහඹ  

භඹහ(11468) 
ප්රහ..ක. හ උඩු භ  වභොණයහ ර 

221 එම්.එම්.ආර්.එච්.දඹහසිංව භඹහ(10734)  ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වභොණයහ ර 

222 ඩබ්.එම්.එල්.ඩබ්.වීයසිංව භඹහ(10861) භළ.සි.ආ දිඹතරහ වභොණයහ ර 

223 ආර්.ජී.ජහන  භඹහ (7430) ප්රහ..ක. හ අම්ඵරන්වතොට  වනක් නළත 

224 එච්.එම්.ඩී.වක්.වවේයනප භඹහ(10842) භළ.සි.ආ වනක් නළත 

225 වක්.ජී.යි.චහ.ක  භඹහ(11466) ප්රහ..ක. හ උඩු භ  වම්ඵන්වතොට 

226 එම්.ටී.යසිරු භඹහ(12048) ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ  වනක් නළත 

227 එන්.එස.ප්රිඹදර්ල  සිල්හ .කඹ(10776) ප්රහ..ක. හ ළනොභඩ   ෆ ල්ර 

228 වක්.එම්.එස.සී.ඵණ්ඩහය භඹහ(10817) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත   ෆ ල්ර 

229 ඩබ්.ආර්.සී.එම්.ජඹසරිඹ භඹහ(10820) ප්රහ..ක. හ  ල් ලත   ෆ ල්ර  

230 එම්.ඩී.යු.එස.විවේසිරි භඹහ(8028) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

231 වක්.පී.එම්.එල්.විභරයනපන භඹහ (10609) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 
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232 එච්.පී.ජී.එම්.ඳවුයණ  භඹහ (9848) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

 ෆ ල්ර 

233 එස.එම්.ජී.එම්.විවේයනපන භඹහ (12043) ප්රහ..ක. හ ඇලිනොටිනුඹ  වනක් නළත 

234 ඒ.එච්.එම්.පලහනප භඹහ (11974) ප්රහ..ක. හ යනපනරයයඹ  වනක් නළත 

235 සී.වුවන්ස හන්ත භඹහ( 10710) ප්රහ..ක. හ භඩ රරය  අම්ඳහය 

236 එස.එන්.අවභඩු භඹහ(12010) ප්රහ..ක. හ ඳළල්භඩුල්ර  වනක් නළත 

237 වක්.ජහහීස භඹහ (8161) ප්රහ..ක. හ අක්  යඳනපව  වනක් නළත 

238 ඒ.විවව් න් භඹහ (10529) ප්රහ..ක. හ ඹහඳනඹ  භඩ රරය 

239 ආර්.එම්.පී.වක්.වවේභචන්ද්ර භඹහ (12029) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ  වනක් නළත 

240 යි.එම්.ඒ.වප්රේභසිරි භඹහ (12034) ප්රහ..ක. හ ඵරංව ොඩ   වනක් නළත 

241 වේ.ඒ.එස.විවේර්ධන භඹහ (10558) ප්රහ..ක. හ ත්රිකුණහභරඹ  ලතරවුවු 

242 එස.වුවන්ලසකුභහර් භඹහ (10953) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  ලතරවුවු 

243 එස.තයදනන් භඹහ (12159) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

244 එස.රයණෑවෝනපතභන් භඹහ (12155) ප්රහ..ක. හ භන්නහයභ  වනක් නළත 

245 ටී.ටිය රහතන් භඹහ (10935) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  වනක් නළත 

246 බී.න්වුයණෑඵන් භඹහ( 10943) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  වනක් නළත 

247 වේ.එස.යන් නහතන් භඹහ (7656) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

248 අයි.ඒ.විවම්ලස  භඹහ (8812) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

249 වක්.භවුහන්නන් භඹහ( 8811) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

250 ටී.සුදර්ලන් භඹහ(8823) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

251 ඊ.ජීවනලුජන් භඹහ (8821) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

252 එස.දන් භඹහ (8280) ප්රහ..ක. හ කිනොවනොච්  2  වනක් නළත 

253 
ආර්.එම්.එස.ඩී.වික්රභඳහර භඹහ               

( 12174) 
ප්රහ..ක. හ ලතරවුවු  යනපනරයය  

254 වේ.යන්සිනප කුභහර් භඹහ ( 8814) ප්රහ..ක. හ භහන්කුරම්  කිළිවනොච්  

255 වක්.ජී.අනුයයනපන භඹහ ප්රහ..ක. හ  ව්පඹහ II භහතවල් 

256 ඊ.ඒ.වක්.පී.සිල්හ භඹහ (11417) ප්රහ..ක. හ  තත්නපවනප භ රයනපතරභ 

257 යූ.ජී.සුයන් විදුයං  භඹහ(11395) ප්රහ..ක. හ  භව භ ව ොශම 

258 ටී.එම්.අජිනප කුභහය භඹහ(12192) ප්රහ..ක. හ  ලතරවුව් භළ.සි.අ 

259 එම්.භංජුර වඳවර්යහ භඹහ(10580) ප්රහ..ක. හ   න්තවල් වනක් නළත 

260 ආනන්දම්  විතර්න් භඹහ ප්රහ..ක. හ  භහදම්වේ  භඩ රරය 

261 එච්.ඒ.නදීප හ දිල්ණෑක්ෂි .කඹ (12094) ප්රහ..ක. හ  තණභල්විර   නුයඑළිඹ 

262 වේ.බී.පී.ඒ.ඵණ්ඩහය භඹහ (9738) ප්රහ..ක. හ  වහරිසඳනපව  භහතවල් 

263 
එම්.වී.වසිත දසුන් විදහනවග 
භඹහ(11388) 

ප්රහ..ක. හ  ඳළරනපත වඳොවශොන්නණෑ 

264 ඩබ්.පී.තහය  වහන් භඹහ (11382) ප්රහ..ක. හ   වතය  වඳොවශොන්නණෑ 

265 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.එන්.වද්ප්රිඹ භඹහ (6853) ප්රහ..ක. හ  පට්ටත්  රයනපතරභ 

266 එච්.එන්.පී.එල්.යහජයනපන  වභඹ (12082) ප්රහ..ක. හ  ව්පඹහ  වඳොවශොන්නණෑ 

267 සී.පී.මී වව දය භඹහ  ප්රහ..ක. හ  ආණභඩු  අනුයහධරයයඹ 

268 ඒ.ජී.ටී.පී.ජඹවුර  භඹහ (9682) ප්රහ..ක. හ   ල් ලත  වඳොවශොන්නණෑ 

269 ඊ.එම්.ඩබ්.ජී.එස.වක්.ඒ නහඹ  භඹහ ප්රහ..ක. හ  භහතවල් වනක් නළත 

270 සු නප නඹන බුද්ධි  යනපනහඹ  භඹහ ප්රහ..ක. හ   ළසඵෆ අනුයහධරයයඹ 

271 පී.ඩී.එස.රක්ෂි හ දිල්ණෑක්ෂි වභඹ ප්රහ..ක. හ  ඇල්ටිනුඹ  ම්ඳව 

272 එස.ටී.එල්.වක්.වඳවර්යහ ප්රහ..ක. හ   ළසඵෆ  ම්ඳව 

273 වක්.ඒ.දිල්ලහන්  හංචන භඹහ ප්රහ..ක. හ   හල්ර වම්ඵන්වතොට 
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274 එම්.ජී.දිනොප ධනුස හ වභඹ ප්රහ..ක. හ  ඵද්වද් භ භහතය 

275 ංජඹ ම්ඳනප ධර්භදහ භඹහ විවලේ භළනුම් ඒ  ඹ භවනුය අනුයහධරයයඹ 

276 ආර්.එස.ඩබ්.ජී. සුන් භයසිංව භඹහ භූ.කවු  ඒ  ඹ -  හල්ර නුයඑළිඹ 

277 එම්.ඒ.නදීප හ දිල්ණෑක්ෂි .කඹ ප්රහ..ක. හ  තණභල්විර නුයඑළිඹ 

278 ටී.වජඹ තහ .කඹ ප්රහ..ක. හ  රයනපතරභ  භඩ රරය 

279 එන්.ධනුසහ .කඹ ප්රහ..ක. හ  රයනපතරභ  භඩ රරය 

280 එස.ජී.එන්.පභරසිරි භඹහ (8308) ප්රහ..ක. හ  ව්පඹහ භහතවල් 

281 ඩබ්.ඒ.ඩී.කුභහය  භඹහ  ප්රහ..ක. හ   නො ලත  දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

282 බී.පී.ජී.ආර්.ඵරංව ොඩ භඹහ (9605) ප්රහ..ක. හ   ෆ ල්ර දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

283 
ආර්.එම්.එන්.ආර්.නන්දවේන භඹහ 

(10674) 
දි..ක. හ  අනුයහධරයයඹ දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

284 එච්.ඩි.අයි.පී.භයසිංව භඹහ (11320) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - භූ.කවු  
අංලඹ 

දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

285 පරයන් දිල්ලහන් නොඹනවග භඹහ (11444) ප්රහ..ක. හ  දි න දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

286 වේ.එම්.ඩී.වී.එච්.ජඹභව භඹහ (11292) 
ප්රධහන  හර්ඹහරඹ - විවලේ 
භළනුම් වහ තනප ඳහරන අංලඹ  

දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

287 
එන්.පී.ටී.සි.දිනුනපතය නහනහඹක් හය 
භඹහ  

දි..ක. හ  අනුයහධරයයඹ දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

288 
වක්.ඒ.අ.කනප වර්න කුභහය භඹහ 
(11943) 

ප්රහ..ක. හ  ඵද්වද් භ දුම්රිඹ වදඳහර්තවම්න්ව 

289 එන්.පී.එස.සී.වක්.නු වර භඹහ  ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ 2 කුණෑණෆ ර 

290 එච්.එම්.සරිඹ ඵණ්ඩහය භඹහ (4071) ප්රහ..ක. හ තත්නපවනප භ  කුණෑණෆ ර 

291 එච්.ජී.අජිනප ම්ඳනප කුභහය භඹහ  ප්රහ..ක. හ  ළකියහ කුණෑණෆ ර 

292 ධනුස  වඳවර්යහ භඹහ (11410) ප්රහ..ක. හ  ළබිවුව ොල්රෆ  ම්ඳව 

293 අභහනො භල්නො හ සුබසිංව .කඹ  ප්රහ..ක. හ තණභල්විර යනපනරයය 

294 ආර්.පී.දිනුෂි දභඹන්වු යහජඳක් .කඹ ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ ත්රීකුණහභරඹ 

295 
එස.බී.ඩබ්.එස.ඩබ්.ඒ.ඩබ්.එම්.ඩී.වක්.බී.

සරිඹම්වඳොර භඹහ (11931) 
ප්රහ..ක. හ නුයඑළිඹ භවනුය 

296 ආර්.පී.එච්.ඊ.විවේයනපන වභඹ (12061) ප්රහ..ක. හ  හල්ර කුණෑණෆ ර 

297 අයි.ඊ.එම්.ටී.එල්.ඒ නහඹ  වභඹ  ප්රහ..ක. හ  රලතල්ර  කුණෑණෆ ර 

298 ජී.උදඹ ක්රිසණ භඹහ (10946) ප්රහ..ක. හ ව්පඹහ ඹහඳනඹ 

299 ආර්.එස.ඩබ්.පභරයනපන භඹහ  ප්රහ..ක. හ තණභල්විර 
 හල්ර (ය   හරඹක් 
වහ ) 

300 බී.ඒ.ජඹන්ත කුභහය භඹහ (5765) ප්රහ..ක. හ නුයඑළිඹ ඵදුල්ර 

301 ඊ.එල්.එල්.ඩී.වඳවර්යහ වභඹ (12064) ප්රහ..ක. හ  හල්ර භළ.සි.අ 
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අනිලාර්ය මාරු  
අනු 
අංක

ය 
නම ලත්මන් සසේලා සථ්ානය 

2020 මාරු මණ්ඩ 
තීරණය 

1 එවහ. නලරත්නම් මයළ  ප්රළ..ක. ළ  කිලිනනොච්චි  යළපනය 

2 ඒ.උමළනේහලරන් මයළ  ප්රළ..ක. ළ  කිලිනනොච්චි  මුතිව් 

3 එවහ.ශිලරළවළ මයළ  ප්රළ..ක. ළ  කිලිනනොච්චි  මුතිව් 

4 නේ.විමදළවන් මයළ  ප්රළ..ක. ළ  කිලිනනොච්චි  මුතිව් 

5 එවහ. තිහලරන් මයළ  ප්රළ..ක. ළ  කිලිනනොච්චි  මුතිව් 

6 පී.දිනන්හ මයළ  ප්රළ..ක. ළ කිලිනනොච්චි  මුතිව් 
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ඒ  ය 

66 එච්.පී.ටී.නේ.වික්රමනළය  මයළ ප්රළ..ක. ළ ගිරිතනල් මඩ පුල 

67 එච්.පී.වමීර නිළන්ත පතිරම මයළ ප්රළ..ක. ළ ගිරිතනල් ශම්බන්නතොට 

68 ජීලන් ප්රවළ්  නමොනශෝටි  මයළ ප්රළ..ක. ළ ගිරිතනල් ශම්බන්නතොට 

69 ඒ.පී.පියුම් ප්රවන්න මයළ ප්රළ..ක. ළ ගිරිතනල් ශම්බන්නතොට 

70 පී.ජී.සී.ේමළල් විනජ්රත්න මයළ ප්රළ..ක. ළ හිඟුරේනගොඩ ශම්බන්නතොට 

71 පී.ජී.එම්.බු් ධි  ප්රභාළත් වීරසිංශ මයළ ප්රළ..ක. ළ හිඟුරේනගොඩ ශම්බන්නතොට 

72 ජීනේ.ජී.ඩී. චළමර ප් ම කුමළර මයළ ප්රළ..ක. ළ හිඟුරේනගොඩ න ොෂඹ 

73 ආර්.පී.ආරියදළව මයළ  ප්රළ..ක. ළ න ොෂඹ ගම්පශ 

74 එම්.මළතකිළන් මයළ   දි..ක. ළ මඩ පුල ශම්බන්නතොට 
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75 ටී.ලුජළන්තන් මයළ   ප්රළ..ක. ළ නලල්ළනව්ලි ශම්බන්නතොට 

76 ි .ජයක්රිහම මයළ  ප්රළ..ක. ළ ලන්දළරමුල්ල ශම්බන්නතොට 

77 ි .ජනරත්නම් මයළ  ප්රළ..ක. ළ මඩ පුල ශම්බන්නතොට 

78 ටී.නජයන්තන් මයළ  ප්රළ..ක. ළ  ල්ඩි ශම්බන්නතොට 

79 වී.න ෝනනළයගම් මයළ  ප්රළ..ක. ළ මඩ පුල ශම්බන්නතොට 

80 මයුරිංග එවහ.ලරළලෆල මයළ ප්රළ..ක. ළ කිලිනනොච්චි කුරුමග 

81 ඩී.ඩී.එවහ.තරිංඟ මයළ ප්රළ..ක. ළ තමමල්වි ශම්බන්නතොට 

82 ආර්.එම්.වරත් මයළ ප්රළ..ක. ළ නමොමරළග ශම්බන්නතොට 

83 ඒ.ඩේ.එම්.චන්ද්රසරි මයළ ප්රළ..ක. ළ නමොමරළග ශම්බන්නතොට 

84 ඒ.ඩී.වීරසිංශ මයළ ප්රළ..ක. ළ නමොමරළග ශම්බන්නතොට 

85 බී.පී.නේ.රත්නළය  මයළ ප්රළ..ක. ළ මළතර නලනවේ නෆත 

86 ඩේ.ඩී.රන්දි  කුමළර මයළ ප්රළ..ක. ළ අකුරැවහව ශම්බන්නතොට 

87 ජී.ඒ.යූ.වම්පත් මයළ ප්රළ..ක. ළ අකුරැවහව ශම්බන්නතොට 

88 ඊ.ටී.ජගත්සරි මයළ ප්රළ..ක. ළ න ොටනපො ශම්බන්නතොට 

89 ඒ.ආර්.නශ්ටි ආරච්චි මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

90 නේ.ඒ.පී.ජයසරිය මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

91 ජී.ඩී.නිශළල් ප් මසරි මයළ  ප්රළ..ක. ළ ගම්පශ න ොෂඹ 

92 එවහ.ඒ.එල්.කුමළරසිංශ මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

93 ඒ.ඒ.අනෝ  ආනන්ද මයළ ප්රළ..ක. ළ ජළඇ න ොෂඹ 

94 එන්.එච්.ඩි.අජිත් පුහපකුමළර මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

95 එච්.ඒ.ලවන්ත රමසිංශ මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

96 ඩේ.ඒ.චන්ද්රරත්න මයළ  ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් න ොෂඹ 

97 පී.ඒ.ඩි.චන්දන මයළ ප්රළ..ක. ළ ගම්පශ න ොෂඹ 

98 පී.ජී.එච්.මධුවිං  මයළ ප්රළ..ක. ළ ජළඇ නලනවේ නෆත 

99 එන්.එන්.එවහ.දිවළනළය   මයළ ප්රළ..ක. ළ අත්තනගල් 
ප්ර. ළර්යළය - භූ.කති  
අිංය 

100 ඩී.ආනෝ  ප්රභාළත් මයළ ප්රළ..ක. ළ ජළඇ 
ප්ර. ළර්යළය - භූ.කති  
අිංය 

101 නේ.එම්.නේ.නප්රේමරත්න මයළ ප්රළ..ක. ළ මශඔය බදුල් 

102 එම්.ජී.වරත් අමරසරි මයළ ප්රළ..ක. ළ මශඔය බදුල් 

103 ඊ.එම්.වනත් නන්දන මයළ ප්රළ..ක. ළ මශඔය බදුල් 

104 ආර්.එම්.පියතිවහව මයළ ප්රළ..ක. ළ මශඔය බදුල් 

105 ඩී.එම්.ජගත් කුමළර මයළ ප්රළ..ක. ළ අේ ලරපත්තල බදුල් 

106 ඩී.එම්.ගුමනවේන මයළ  ප්රළ..ක. ළ බණ්ඩළරනල මෆ.ස.ආ 

107 නජ්.එම්.සුමනපළ මයළ ප්රළ..ක. ළ බණ්ඩළරනල මෆ.ස.ආ 

108 ආර්.එම්.ඩේ.සරිනවෝම මයළ  ප්රළ..ක. ළ බණ්ඩළරනල මෆ.ස.ආ 

109 එච්.පී.නිමල් රිංජිත් මයළ ප්රළ..ක. ළ ලෆලිමඩ මෆ.ස.ආ 

110 ඩි.එම්.සරිනවේන මයළ ප්රළ..ක. ළ බණ්ඩළරනල මෆ.ස.ආ 
  111 නජ්.එම්.ජයරත්න බණ්ඩළ මයළ  ප්රළ..ක. ළ බණ්ඩළරනල මෆ.ස.ආ 

112 ආර්.එවහ.ඩී.නිමල් සුරවීර මයළ ප්රළ..ක. ළ ලෆලිමඩ මෆ.ස.ආ 

113 නේ.නේ.එවහ.විනජ්ති  මයළ  ප්රළ..ක. ළ  ගල් රත්නපුරය 

114 එච්.ආර්.ඒ.පී.දවනළය  මයළ ප්රළ..ක. ළ රුලන්ලෆල් රත්නපුරය 

115 එල්.ඒ.එම්.එවහ.ලියනළරච්චි මයළ  ප්රළ..ක. ළ රුලන්ලෆල් රත්නපුරය 

116 ඊ.එඒ.නිමරත්න මයළ ප්රළ..ක. ළ රුලන්ලෆල් රත්නපුරය 

117 ඩේ.එඒ.පී.වික්රමආරච්චි මයළ  ප්රළ..ක. ළ රුලන්ලෆල් රත්නපුරය 
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118 එච්.ඩේ.නේ.ඒ.එවහ.ප්රියදර් ම .කය දි..ක. ළ නුලරඑළිය මෆ.ස.ආ 

119 බී.ජී.දයළනන්ද මයළ  ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

120 එවහ.එම්.එවහ.එවහ.නවනනවිරත්න .කය ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

121 ඒ.ජී.ඩී.නජ්.නතන්නන ෝන් මයළ  ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

122 ආර්.එම්.අයි.ේමළලි .කය  ප්රළ..ක. ළ නුලරඑළිය මෆ.ස.ආ 

123 ආර්.එම්.අනුර බිංඩළර මයළ  ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

124 එච්.එම්.තිේ චන්දන මයළ ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

125 ඩේ.එම්.එම්.සරිනවේන මයළ  ප්රළ..ක. ළ නුලරඑළිය මෆ.ස.ආ 

126 
එච්.එම්.නේ.අනේන ෝන් බණ්ඩළර 
මයළ ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 

127 ඩේ.එම්.උදය කුමළර මයළ  ප්රළ..ක. ළ න ොත්මනල් මෆ.ස.ආ 
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    1 ආර්.පී.වඳුනි ෂි ළ .කය ප්රළ..ක. ළ අඟුමන ොෂපෆෆවහව  ප්රළ..ක. ළ උඩුගම  

2 නේ.ජී.ලයි.චළ.ක  මයළ ප්රළ..ක. ළ උඩුගම  

ප්රළ..ක. ළ 

අඟුමන ොෂපෆෆවහව  
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