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මුකුරු සමඟ නම සම්පූර්ණ නම ජා.හැ.අං මාධ්යය

රජයේ 

කාර්යාල 

භාවිතා ලන 

ගිණුම් ක්රම

සමත්/ 

අසමත් බල

කාර්යා 

ක්රම හා 

කාර්ය 

පටිපාටිය

සමත්/ 

අසමත් බල

1 2141001 ඩී.එම්.එවහ.කුමළරි
දිවළනළයක මුදියන්සවේළසේ වන්ධයළ 

කුමළරි
795731423V සිංශ 53 වමත් 58 වමත්

2 2141003 ඒ.එම්.එම්.සේ.අත්තනළයක
අත්තනළයක මුදියන්සවේළසේ මදුකළ 

කුමළරි අත්තනළයක
836213408V සිංශ 34 අවමත් 54 වමත්

3 2141005 ඒ. විමරත්න අළුත්සේ විමරත්න 700150828V සිංශ AB AB

4 2141007 සේ.ආර්.පී.කුතුිංග
කර්ණසරී රුලන්මලී ප්රියදර්නී 

කුතුිංග
848172502V සිංශ 64 වමත් 62 වමත්

5 2141009 ටී.එම්.දවනළයක ට්රිසයෝනි මසශේෂිකළ දවනළයක 845211701V සිංශ AB AB

6 2141011 ඩී.ටී.සල්ලළ ඩීසගොඩසේ තිවහව සල්ලළ 620850330V සිංශ AB AB

7 2141013 සේ.ඩබ්.කුමළර කිංකළනිසේ ලවන්ත කුමළර 763142230V සිංශ 21 අවමත් 40 වමත්

8 2141015 ආර්.පී.එන්.ඩී.ටී.රත්නළයක
රත්නළයක පතිරණසේ නදීමළ දර්ළ 

තරිංගි රත්නළයක
197551001958 සිංශ 40 වමත් 65 වමත්

9 2141017 එච්.ඒ.එවහ. සේ. සෝගුවහ
සශට්ටි ආරච්චිසේ ශ්රියළනි 

කරුණළතික සෝගුවහ
727390162V සිංශ 24 අවමත් 55 වමත්

10 2141019 එම්.ටී.සේ.අගම්සපොඩි මසනෝරි තනජළ කුමළරි අගම්සපොඩි 746950454V සිංශ 17 අවමත් 40 වමත්

11 2141021 ඩී.සේ.සේරුසිංශ දිනුෂිකළ කුමළරි සේරුසිංශ 867350462V සිංශ 40 වමත් 58 වමත්

12 2141023 එච්.පී.ඩී.සශේලළලවම්
සශේලළලවම් පුලේපිටියසේ ධම්මිකළ 

සශේලළලවම්
196868200203 සිංශ 22 අවමත්

13 2141025 ඒ.ටී.මවිආරච්චි අචිනි තළරකළ මවිආරච්චි 198063001000 සිංශ 46 වමත්

14 2141027 එම්.ඩී.ඒ.එන්.ේෂිකළ මළතරසේ සදොන් අචිනි නිළදි ේෂිකළ 828600672V සිංශ AB AB



15 2141029 ඩබ්.එන්.පී.ගුණතික
ලරිවේපුලිසේ නදීකළ ප්රියදර්නී 

ගුණතික
197755104396 සිංශ AB

16 2141031 සේ.අයි.මධුවිංඛළ කෆටසගොඩසේ ඉළණි මධුවිංඛළ 198484902345 සිංශ 57 වමත් 66 වමත්

17 2141033 සේ.ඒ.යූ.එන්.ජයසකොඩිආරච්චි
ජයසකොඩි ආරච්චිසේ උළනි නිරුද්රිකළ 

ජයසකොඩි ආරච්චි
735521780V සිංශ 21 අවමත් 50 වමත්

18 2141035 එච්.ඩී.ආර්.එම්.ගුණසවේකර
ශපුතන්ත්රිසේ සදෝන රවිංගිකළ 

මධුලන්ති ගුණසවේකර
848573558V සිංශ 36 අවමත් 60

19 2141037 ලයි.අයි.තේෂිළ යළත්රළමුල්සේ ඉරන්ති තේෂිළ 837450357V සිංශ 48 වමත් 58 වමත්

20 2141039 එච්.එවහ.එම්.විජයතුිංග
සශේලළසිංශසේ සුජීලළ මධුලන්ති 

විජයතුිංග
746813007V සිංශ 47 වමත් 51 වමත්

21 2141041 සේ.ඒ.මිළ තිිංගනී කදන ආරච්චිසේ මිළ තිිංගනී 827001309V සිංශ 30 අවමත්

22 2141043 ආර්.ඒ.ඩී.ආර්.රළජපේ
රළජපේ අේපුශළමිළසේ දමිත 

සර්ණුක රළජපේ
690230518V සිංශ 53 වමත්

23 2141045 ජී.අයි.ඩී.එන්.චළන්දනී
ගම්මන්පි ඉමියළසේ සදෝන නිසරෝළ 

චළන්දනී
198375102204 සිංශ AB AB

24 2141047 ඒ.ඩබ්.එවහ.යළපළ අජිත් විසේන්ද්ර සවනරත් යළපළ 197502900221 සිංශ 23 අවමත් 53 වමත්

25 2141049 ඩබ්.ඒ.සේ.සේ.වික්රමරත්න
වික්රමරත්න ආරච්චිළසේ කිත්සරි 

ජසේන්ද්ර වික්රමරත්න
196703300273 සිංශ AB AB

26 2141051 ආර්.ඒ.සී.රණතුිංග
රණතුිංග ආරච්චිසේ චිත්රළනන්ද 

රණතුිංග
197202701303 සිංශ 17 අවමත් 27 අවමත්

27 2141053 එල්.සේ.ඒ.ඩී.සේ.ගුණලර්ධන
සොකු කුරුේපු ආරච්චිසේ සදෝන 

කනි ගුණලර්ධන
786591937V සිංශ 46 වමත් 66 වමත්

28 2141055 එච්.පී.එම්.එවහ.වමරසිංශ
සශේලළ පතිරණළසේ මිංජු ශ්රීළල් 

වමරසිංශ
790350588V සිංශ 22 අවමත් 54 වමත්

29 2141057 එච්.පී.ආර්.එන්.දීේති සශේරත් පතිරනසේ රපිකළ නයනළ දීේති 786023262V සිංශ 55 වමත් 65 වමත්

30 2141059 එම්.එන්.එල්.ප්රනළන්දු
මුතුතන්ත්රිසේ නිලුන්දි ේමළලි 

ප්රනළන්දු
786430283V සිංශ 56 වමත් 65 වමත්

31 2141061 එම්.පී.සේ.විසේසිංශ
මුණිසිංශසේ පුහපළ කළන්තිතළ 

විසේසිංශ
697361294V සිංශ 20 අවමත්



32 2141063 එච්.ඒ.සේ.එවහ.ශදිඤහඤළසපො
ශදිඤහඤළසපො අේපුශළමිල්ළසේ 

ජයමිණී වන්ධයළ ශදිඤහඤළසපො
197653002382 සිංශ 30 අවමත්

33 2141065 ඩී.එම්.ඩී.ජනක නින්ත
සදොන් මනුසලල්සේ සදොන් ජනක 

නින්ත
751930100V සිංශ 53 වමත් 73 වමත්

34 2141067 බී.සී.සපසර්රළ සබත්මසේ චළන්දනී සපසර්රළ 865951671V සිංශ AB AB

35 2141069 එම්.සේ.පී.රත්නමළලී
මද්දුමළ කිංකළනමළසේ සේළ 

රත්නමළලී
198570600326 සිංශ 69 වමත්

36 2141071 එවහ.සේ.කත්රිආරච්චි සුලර්ණළ කුමළරි කත්රිආරච්චි 706192590V සිංශ 22 අවමත්

37 2141073 ඩබ්.එම්.ජී.ඩබ්.සේ.විසේසකෝන්
විසේසකෝන් මුදියන්සවේළසේ ගයනි 

ලත්වළ කුමළරි විසේසකෝන්
198564801590 සිංශ 51 වමත් 56 වමත්

38 2141075 එච්.ඒ.පුහපළ කළන්ති සශේලළනම්මුනි ආරච්චිසේ පුහපළ කළන්ති 696720924V සිංශ 52 වමත්

39 2141077 ඩබ්.එම්.ආර්.එම්.වීරසිංශ වීරසිංශ මුදලිසේ අජිත් රුලන් වීරසිංශ 781833010V සිංශ 34 අවමත් 40 වමත්

40 2141079 එච්.ඒ.සී.සේ.සශට්ටිආරච්චි
සශට්ටිආරච්චිසේ චන්දිමළ ජයමළලි 

සශට්ටිආරච්චි
835632016V සිංශ 30 අවමත් 53 වමත්

41 2141081 ඩී.ඒ.ඩී.ශ්රියළකළන්ති
දිංගල් අේපුශළමිළසේ සදෝන 

ශ්රියළකළන්ති
755322695V සිංශ 17 අවමත් 50 වමත්

42 2141083 එම්.එන්.පී.කරුණළසවේන
මුනිපුරසේ නිල්මිණී ප්රියදර්ණී 

කරුණළසවේන
838013902V සිංශ 54 වමත් 71 වමත්

43 2141085 එවහ.ඒ.ඩබ්.එවහ.අත්නළයක
සරිලර්ධන අත්තනළයකසේ ලත්වළ 

සරිලර්ධන අත්තනළයක
197986603380 සිංශ 30 අවමත් 44 වමත්

44 2141087 ආර්.එම්.නන්දනී කුමළරි
රත්නළයක මුදියන්සවේළසේ නන්දනී 

කුමළරී
676480463V සිංශ 27 අවමත් 37 අවමත්

45 2141089 පී.වී.එවහ.දුළිංජලී පන්නි විතළනසේ ශිසරෝමළ දුළිංජලී 197983201811 සිංශ 71 වමත් 46 වමත්

46 2141091 ඒ.එල්.ඒ.එවහ.විජයරත්න
අසේසගොඩ ලියන ආරච්චිසේ වමන්ති 

විජයරත්න
758252221V සිංශ 22 අවමත් 40 වමත්

47 2141093 ඩබ්.ඩී.එන්.සපසර්රළ ලශේපුලිසේ ඩයනළ නදීළනී සපසර්රළ 855222280V සිංශ 48 වමත්

48 2141095 සේ.ඩබ්.එම්.අසේළ නිම්මි
කුරුේපු වික්රමසිංශ මුදියන්සවේළසේ 

අසේළ නිම්මි
726702438V සිංශ AB AB



49 2141097 ජී.ආර්.එවහ.ප්රියිංගිකළ ගම රළළසේ සවේනළනි ප්රියිංගිකළ 867060766V සිංශ 61 වමත් 75 වමත්

50 2141099 එවහ.ඒ.රමණි වමරසුිංදර ආරච්චිසේ රමණි 715762137V සිංශ 22 අවමත්

51 2141101 ටී.එවහ.තිකරත්න තුළරළ වමන්මලී තිකරත්න 705673179V සිංශ 36 අවමත්

52 2141103 ඩබ්.ඒ.ජී.කුමළරතුිංග
වීරගල්ස ආරච්චිල්ළසේ ගළමිණී 

කුමළරතුිංග
681101993V සිංශ 41 වමත් 55 වමත්

53 2141105 ඒ.එම්.සේ.සේ.ශ්රියළනන්ද
අරළසේ මුදියන්සවේළසේ කළිංචනළ 

කුමුදුනී ශ්රියළනන්ද
838284299V සිංශ 27 අවමත් 47 වමත්

54 2141107 සේ.සේ.සේ.ගිංගළ කුමළරි
සකොට්ටච්ච කිංකළනමළසේ කයළනි 

ගිංගළ කුමළරි
757460181V සිංශ 34 අවමත් 48 වමත්

55 2141109 එච්.ජී.අයි.සශේමළලි සශේලළ සගොඩසේ ඉසරෝෂියළ සශේමළලි 766260756V සිංශ 34 අවමත්

56 2141111 ඩබ්.ඩී.පී.අසබ්ලිං විතළනසේ දුලීකළ ප්රියදර්නී අසබ්ලිං 785251644V සිංශ AB

57 2141113 ජී.ජී.අභයලර්ධන ගුණතිකසේ ගළමණී අභයලර්ධන 640842849V සිංශ 16 අවමත් AB

58 2141115 ජී.ආර්.සුදර්නී ගමසේ සර්ණුකළ සුදර්නී 196470001912 සිංශ 21 අවමත් 37 අවමත්

59 2141117 පී.සේ.වී.මළනී පයළග කිංකළනම්සේ විජිතළ මළනී 655090789V සිංශ 36 අවමත් 42 වමත්

60 2141119 ඊ.එච්.ඩී.සී.ඩී.චන්ද්රරත්න
ඇල් සශේලළසේ සදොන් චමින්ද 

දීපළල් චන්ද්රරත්න
740291262V සිංශ 31 අවමත් 54 වමත්

61 2141121 එන්.එන්.උඩකන්දසේ නිල නතළළ උඩකන්දසේ 775701846V සිංශ 40 වමත් 49 වමත්

62 2141123 එම්.පී.එන්.ජයරත්න මීගමුලසේ ප්රමුදයළ නර්තනී ජයරත්න 795741038V සිංශ 41 වමත් 52 වමත්

63 2141125 පී.සේ.ඒ.සරිසවේන
සපොල්ගවහලත්සත කිංකළනමළසේ 

ආනන්ද සරිසවේන
197617100850 සිංශ 30 අවමත් 47 වමත්

64 2141127 ඩබ්.ඒ.ටී.යළමලී
සලත්තසිංශ අේපුශළමිල්ළසේ තුසතළ 

යළමලී
837510767V සිංශ 49 වමත් 54 වමත්

65 2141129 ඩී.ඒ.එවහ.සේ.දවනළයක
දවනළයක ආරච්චිසේ වරත් කුමළර 

දවනළයක
710490465V සිංශ 25 අවමත් 37 අවමත්



66 2141131 එච්.සී.ශතරසිංශ ශතරසිංශසේ චන්දිමළ ශතරසිංශ 775950838V සිංශ 46 වමත් 56 වමත්

67 2141133 සේ.ඒ.එවහ.මිහිරළණි කළු ආරච්චිසේ සුමුදු මිහිරළණි 856771458V සිංශ 65 වමත් 61 වමත්

68 2141135 ආර්.ඩී.එම්.එවහ.සී.දිවළනළයක
රළජකරුණළ දිවළනළයක 

මුදියන්සවේළසේ සුරිංගි චන්ද්රකුමළරි 
835083438V සිංශ 54 වමත් 63 වමත්

69 2141137 ඒ.ඩී.එම්.එවහ.සතන්නසකෝන්
අතපත්තු දිවළනළයක මුදියන්සවේළසේ 

සුසන්ත්රළ සතන්නසකෝන්
665121020V සිංශ AB AB

70 2141139 එන්.ටී.අතුසකෝර නිලෂි තරිංගළ අතුසකෝර 785930240V සිංශ 40 වමත් 64 වමත්

71 2141141 එල්.එවහ.එල්.සපසර්රළ ලියනසේ මිළ යනි සපසර්රළ 816463688V සිංශ 69 වමත් 61 වමත්

72 2141143 එච්.එල්.ශිරළනි සශේලළ ලුණුවිසේ ශිරළනි 758440087V සිංශ 41 වමත් 55 වමත්

73 2141145 ජී.සී.වළගරිකළ ගබඩළසේ චළමලී වළගරිකළ 717650387V සිංශ 12 අවමත් 32 අවමත්

74 2141147 එවහ.එච්.එම්.පී.සබෝපිටිය
වමරේපුලි සශේලළසේ මසනෝජළ ප්රියිංගි 

සබෝපිටිය
717912047V සිංශ 32 අවමත් 53 වමත්

75 2141149 ඒ.එවහ.සශට්ටිසශේලළ අශිකළ විංජීලනී සශට්ටිසශේලළ 198271200553 සිංශ 40 වමත් 57 වමත්

76 2141151 එම්.සී.ඩී.පින්තු සමොරසගොඩසේ චතුරි ධනන්ජනී පින්තු 856931757V සිංශ 78 වමත් 79 වමත්

77 2141153 ඩබ්.යූ.නසලෝදි විතළනසේ උත්පළ නසලෝදි 848411442V සිංශ 50 වමත් 67 වමත්

78 2141155 ඩී.එච්.නිහිංක දිනළ ශර්නී නිහිංක 198181300813 සිංශ 74 වමත් 70 වමත්

79 2141157 ඩී.සේ.එම්.එවහ.දිල්ශළනි
සදමටළසේ ජයතික මුදියන්සවේළසේ 

වසකළ දිල්ශළනි
806401285V සිංශ 63 වමත් 59 වමත්

80 2141159 එන්.එල්.ජයසවේකර නිලකළ ේමළලි ජයසවේකර 826621087V සිංශ 35 අවමත් 54 වමත්

81 2141161 ඩබ්.ඒ.එල්.විසේසකෝන් වික්රම ආරච්චිසේ ලුවළන්ති විසේසකෝන් 865471173V සිංශ AB AB

82 2141163 බී.ඒ.ආර්.පළඨලී සබල්න ආචළරිසේ රුචිරළ පළඨලී 866831530V සිංශ 52 වමත් 57 වමත්



83 2141165 අයි.එන්.මළනසගොඩසේ ඉසනෝකළ නිල්මිණී මළනසගොඩසේ 805421401V සිංශ 61 වමත් 59 වමත්

84 2141167 එම්.ඒ.වී.සී.රළජිනී
මළතර ආරච්චි විදළනළසේ චිරන්තළ 

රළජිනි
855203170V සිංශ 73 වමත් 55 වමත්

85 2141169 සේ.එච්.බී.උමයළිංගනී
සකෝදළසගොඩ සශේලළවිතළරණසේ 

බන්දුනී උමයළිංගනී
857660455V සිංශ 57 වමත් 66 වමත්

86 2141171 බී.ඒ.සේ.සපසර්රළ සබොරළුසගොඩසේ අමිත් කුමළර සපසර්රළ 870053657V සිංශ AB AB

87 2141173 සේ.එන්.එම්.ගුණරත්න
කරුම්පුල්ලිසේ නයනළ සම්නකළ 

ගුණරත්න
197181402032 සිංශ 44 වමත්

88 2141175 සේ.එන්.වික්රමරත්න ජයම්පති නිල්මිණී වික්රමරත්න 633641668V සිංශ 43 වමත් 29 අවමත්

89 2141177 ආර්.පී.ඒ.එවහ.විදුරිංග
රුලන් පතිරණ අේපුශළමිළසේ සුපුන් 

විදුරිංග
861433340V සිංශ AB AB

90 2141179 එවහ.එවහ.සල්ලළ සවම්බිකුට්ටිසේ වහලර්ණළ සල්ලළ 736230771V සිංශ 35 අවමත් 34 අවමත්

91 2141181 එච්.ඒ.ඩී.තරිංගළ
සශේලලවන් ඇසේවෆන්ඩර් දිලිනි 

තරිංගළ
855740974V සිංශ 35 අවමත් 66 වමත්

92 2141183 එවහ.පී.වීරසිංශ ළමිළ ප්රවළදි වීරසිංශ 826500476V සිංශ 35 අවමත් 60 වමත්

93 2141185 එච්.එම්.සප්රේමකුමළර සශට්ටිආරච්චිසේ මිංග සප්රේමකුමළර 732903399V සිංශ 59 වමත් 60 වමත්

94 2141187 සේ.ඩබ්.වමන්තිකළ සකෝරළෂළසේ විළසනී වමන්තිකළ 816821690V සිංශ 55 වමත් 37 අවමත්

95 2141189 බී.පී.එච්.සේ.සී.සවේනළරත්න
බදුල් පරණ සශේලළ කළටුසේ චන්ද්රිකළ 

සවේනළරත්න
646781728V සිංශ 16 අවමත් 36 අවමත්

96 2141191 ඩබ්.එවහ.එම්.විහලනළථ
ලටුතන්තිරිසේ වන්සතෝහ මධ 

විහලනළථ
720552124V සිංශ 17 අවමත්

97 2141193 එච්.ජී.පී.උදයිංගනී
හීන්නපිට ගම්ත්රළළසේ 

පුහපමළළ උදයිංගනී
728362553V සිංශ 24 අවමත්

98 2141195 ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩී.ලණිගසරිය
ලනිගසරිය ආරච්චිසේ දිවහනළ දමයන්ති 

ලණිගසරිය
197851002428 සිංශ 42 වමත් 53 වමත්

99 2141197 යූ.ජී.ජී.සී.වික්රමසිංශ
උඩබළසේ සගදර ගයළනි චතුරිංගිකළ 

වික්රමසිංශ
867600400V සිංශ 66 වමත් 44 වමත්



100 2141199 එම්.එම්.එවහ.මෆණිසේ
මවුදෆල් මුදියන්සවේළසේ සවේපළලි 

මෆණිසේ
727002197V සිංශ 54 වමත් 51 වමත්

101 2141201 එච්.සේ.සේ.අයි.සවසනවිරත්න
සශේලළ කුට්ටිසේ කුමුදුනී ඉසර්ළ 

සවසනවිරත්න
197580000591 සිංශ 48 වමත් 49 වමත්

102 2141203 එම්.ඩී.අයි.ගයත්රිකළ මඩපළතසේ සදෝන ඉළනි ගයත්රිකළ 865680929V සිංශ 34 අවමත් 51 වමත්

103 2141205 එච්.එම්.ඩී.සී.ප්රියිංගිකළ
සශේලළ මඩිශසේ සදෝන චන්දිමළලි 

ප්රියිංගිකළ
747220964V සිංශ 57 වමත් 47 වමත්

104 2141207 ඒ.ජී.ඩබ්.සුදර්නී අඹගමුල සගදර විසජන්තළ සුදර්නී 696622051V සිංශ 08 අවමත් 25 අවමත්

105 2141209 එච්.යූ,ඒ.ළන්ත සශට්ටිසේ උපුල් අරුණ ළන්ත 711163964V සිංශ 28 අවමත් 29 අවමත්

106 2141211 ඩබ්.ඩබ්.ඒ.වීරසිංශ
වීරසිංශ ලෆලිලත්තසේ අසනෝමළ 

වීරසිංශ
835370666V සිංශ 81 වමත් 76 වමත්

107 2141213 ආර්.එම්.ආර්.ේළන්ති
රත්නළයක මුදියන්සවේළසේ රුලනි 

ේළන්ති  ි
857911725V සිංශ 68 වමත් 65 වමත්

108 2141215 ඩබ්.අයි.එම්.ජී.බණ්ඩළර මෆණිසේ
විතළරණසේ ඉසුරි මදළරළ ගුණරත්න 

බණ්ඩළර මෆණිසේ
198753202176 සිංශ AB AB

109 2141217 ඩබ්.අයි.අල්විවහ ලටුතන්ත්රිසේ ඉන්ද්රළනි අල්විවහ 696601283V සිංශ 48 වමත් 42 වමත්

110 2141219 එල්.ඒකනළයක වන්ත ඒකනළයක 773292671V සිංශ AB AB

111 2141221 එම්.ආර්.ඒ.එච්.යූ.ප්රියදර්නී
මන්ත්රීරත්න රළජසුන්දර 

අේපුශළමිළසේ හිරන්ති උමිංගළ 
848222437V සිංශ 50 වමත්

112 2141223 එම්.ඩී.සී.ප්රනළන්දු
මශවිදළසනළසේ දීපළල් චන්දන 

ප්රනළන්දු
730534060V සිංශ AB AB

113 2141225 ලයි.පී.ආර්.එවහ.ප්රියිංගි
යළපළ පතිරන්නෆශෆළසේ රන්ති වරිතළ 

ප්රියිංගි
768522090V සිංශ 40 වමත් 60 වමත්

114 2141227 එවහ.ඒ.ඒ.විසේලර්ධන සිංගන් ආරච්චිසේ අසේළ විසේලර්ධන 198418000354 සිංශ 47 වමත් 58 වමත්

115 2141229 ඩබ්.අසබ්වික්රම සලනුර අසබ්වික්රම 771951538V සිංශ 47 වමත් 43 වමත්

116 2141231 ඊ.ඩී.ඇතුෂත්මුදලි ඉසනෝකළ දිල්රුේෂි ඇතුෂත්මුදලි 725021810V සිංශ AB



117 2141233 එවහ.සේ.මද්දුමළසේ ළන්ත කුමළර මද්දුමළසේ 196812701090 සිංශ 72 වමත් 44 වමත්

118 2141235 පී.එච්.ආර්.නිවිංවළ
සපරුම්පුල්ලි සශේලළසේ රුවිනි 

නිවිංවළ
198358201234 සිංශ 65 වමත් 53 වමත්

119 2141237 ආර්.සේ.සේ.යූ.අයි.රණතුිංග
රණතුිංග ජයසවේකර සකෝරළෂළසේ 

උදය ඉන්ද්රජිත් රණතුිංග
781913090V සිංශ 32 අවමත් 46 වමත්

120 2141239 ජී.ඩී.ඒ.එවහ.ගසගදර
ගබඩ සද්ලසේ අනළ යළමලී 

ගසගදර
738652266V සිංශ 40 වමත් 62 වමත්

121 2141241 බී.ඒ.යූ.ප්රියිංගනී බමුණුආරච්චිසේ උසද්ශිකළ ප්රියිංගනී 646602408V සිංශ AB Hold

ප්රතිඵ 

අත්හිටුලළ 

ඇත

122 2141243 ඩී.සේ.එම්.සපසර්රළ
දිවළනළයකසේ කුමුදිනී මිංගලිකළ 

සපසර්රළ
666700368V සිංශ Hold

ප්රතිඵ 

අත්හිටුලළ 

ඇත

123 2141245 ඩබ්.ඒ.එවහ.වම්පත් විසේසිංශ ආරච්චිසේ සුජිත වම්පත් 197209300463 සිංශ 19 අවමත් 44 වමත්

124 2141247 එම්.ඩී.සී.ිංකළතික
මශරළළසේ සදොන් චමින්ද්ර 

ිංකළතික
763380114V සිංශ AB AB

125 2141249 ටී.ජී.පී.ඩී.විසේරත්න
තහිටිය ගමරළළසේ සප්රේශිළ 

දිල්රුේෂි විසේරත්න
866701237V සිංශ AB AB

126 2141251 එම්.ඩී.එන්.සේ.ජයත්
මශලත්තසේ සදෝන නිරිංජළ කුමුදිනි 

ජයත්
655522115V සිංශ 23 අවමත් 43 වමත්

127 2141253 ටී.එවහ.ජයසකොඩි තිළිණි විංජීලනී ජයසකොඩි 198386400087 සිංශ 71 වමත් 85 වමත්

128 2141255 එවහ.එන්.ප්රියදර්න සවේනළධීරසේ නළමල් ප්රියදර්න 198430902802 සිංශ 64 වමත් 62 වමත්

129 2141257 ඩී.ඒ.අයි.සේ.දිවළනළයක
දිවළනළයක අේපුශළමිල්ළසේ ඉසරෝළ 

කුමළරි දිවළනළයක
736930951V සිංශ 67 වමත් 59 වමත්

130 2141259 ඩබ්.එම්.කුඩළලියනසේ ලරුණි මසනෝජිකළ කුඩළලියනසේ 747261679V සිංශ 22 අවමත් 57 වමත්

131 2141261 එච්.ඩබ්.ජි.එම්.පුනයමළලි
සශේලළ සලසන්සගොඩසේ ගයළත්රි 

මධුරිකළ පුනයමළලි
855780526V සිංශ AB AB

132 2141263 ආර්.ඒ.එවහ.සල්ලළ රළගසේ අනළ වදමළලිකළ සල්ලළ 755533335V සිංශ 56 වමත්



133 2141265 එන්.එම්.දිවළනළයක නිපුන මලින්ද දිවළනළයක 198409001882 සිංශ 49 වමත් 57 වමත්

134 2141267 ටී.ටී.ගුණතුිංග තුයියළසේ තිේ ගුණතුිංග 650520165V සිංශ AB AB

135 2141269 එම්.ඩී.ප්රියිංගිකළ මද්දුමළසේ දීේති ප්රියිංගිකළ 737290239V සිංශ 28 අවමත් 66 වමත්

136 2141271 ඩබ්.ඩී.ඩබ්.ළන්ත සලත්තසිංශසේ සදොන් විපුල් ළන්ත 722170903V සිංශ AB AB

137 2141273 ඩී.සේ.ඩී.ඒ.ශිසරෝමනී
සද්ල කත්රිආරච්චිසේ සදෝන අනළ 

ශිසරෝමනී
197686502090 සිංශ 20 අවමත් 47 වමත්

138 2141275 පී.පී.එවහ.සේ.සපසර්රළ
පුළුේකුට්ටිසේ ප්රදීේ වමන් කුමළර 

සපසර්රළ
197404903418 සිංශ 47 වමත් 46 වමත්

139 2141277 පී.ඩී.එන්.ශර්නී පරණගමසේ සදෝන නදීළ ශර්නී 817433022V සිංශ 28 අවමත්

140 2141279 පී.ඊ.යූ.එම්.මිහිඳුකුසරිය
පෆවින්නසේ ඒකළන්ත උදයිංග මිත්ර 

මිහිඳුකුසරිය
840690490V සිංශ 94 වමත් 59 වමත්

141 2141281 ඒ.ඩී.සේ.බී.අතුසකෝර
අතුසකෝරසේ සදෝන ජිනළදරී බන්දු 

අතුසකෝර
745231730V සිංශ 49 වමත් 62 වමත්

142 2141283 එවහ.පී.එම්.සශට්ටිසගොඩ වශන් ප්රභළත් මිංජු සශට්ටිසගොඩ 782735039V සිංශ 57 වමත් 67 වමත්

143 2141285 සේ.සේ.පී.රණතුිංග
කන්කළනිසේ සනොසශොත් කුඩළබළසේ 

පුබුදිනී රණතුිංග
197869400648 සිංශ 70 වමත් 72 වමත්

144 2141287 එම්.එවහ.කළිංචනළ මදුරේසපරුමසේ සුමළලි කළිංචනළ 876281422V සිංශ 46 වමත් 72 වමත්

145 2141289 ඒ.එල්.එම්.සපසර්රළ ඇත්මඩසේ මළධවී විංගිකළ සපසර්රළ 198684502404 සිංශ 57 වමත් 63 වමත්

146 2141291 ආර්.ඩබ්.එවහ.ඩබ්.රළජපේ ආර්.ඩබ්.යළමලී වලළඛළ රළජපේ 787840108V සිංශ 56 වමත්

147 2141293 බී.ආර්.පී.විසේරත්න
සබෝතසේ රුලනි ප්රියදර්නී 

විසේරත්න
198375503601 සිංශ 41 වමත් 53 වමත්

148 2141295 එවහ.එල්.ඩී.එච්.එවහ.සද්ප්රිය
වමරතුිංග ලියනසේ සදොන් ශර් ශ්රී 

සද්ප්රිය
198401802096 සිංශ 58 වමත් 54 වමත්

149 2141297 පී.ඒ.පි.ද සල්ලළ සපෝරඹ අනළ ප්රවළදිනී ද සල්ලළ 198581500248 සිංශ 66 වමත් 75 වමත්



150 2141299 සේ.ඩී.එන්.පී.සකොෂමුන්න
සකොෂමුන්න සද්ලසේ නයනළ ප්රදීපිකළ 

සකොෂමුන්න
198078901464 සිංශ 54 වමත් 51 වමත්

151 2141301 සේ.ඒ.සී.පුහපිකළ කුරුේපු ආරච්චිසේ චමරි පුහපිකළ 856241122V සිංශ AB AB

152 2141303 පී.එන්.ඩබ්.සේ.දළබසර්
පරළක්රමසේ නුලන් ලවන්ත කුමළර 

දළබසර්
198109201250 සිංශ 65 වමත් 62 වමත්

153 2141305 එල්.සී.එන්.පීරිවහ ලියනසේ චමිළ නිසරෝනී පීරිවහ 198580601423 සිංශ 66 වමත් 61 වමත්

154 2141307 එම්.එන්.සුදර්නී මුදලිසේ සනලුකළ සුදර්නී 197855703528 සිංශ 25 අවමත් 43 වමත්

155 2141309 බී.සේ.ප්රනළන්දු සබන්තරසේ කුමළරි ප්රනළන්දු 197871601723 සිංශ 26 අවමත් 55 වමත්

156 2141311 ටී.පී.එම්.පීරිවහ සතල්සේ පවිත්රළ මධුළණි පීරිවහ 837922950V සිංශ 45 වමත් 44 වමත්

157 2141313 අයි.ජී.සකෝකිළ ඉද්දසගොඩසේ ගයළනි සකෝකිළ 198372203202 සිංශ 28 අවමත් 48 වමත්

158 2141315 ඕ.පී.එන්.එන්.සපසර්රළ
ඕකන්දසපොෂසේ නිරිංජළ නයනි 

සපසර්රළ
787782256V සිංශ 35 අවමත්

159 2141317 එම්.ඩී.ටී.ලවන්තමළළ මද්දසේ සදෝන තුළරිකළ ලවන්තමළළ 826833220V සිංශ AB AB

160 2141319 පී.එච්.එවහ.ප්රනළන්දු පනළසගොඩසේ ශිංසකළ වමීරළ ප්රනළන්දු 848412287V සිංශ 33 අවමත් 58 වමත්

161 2141321 ටී.එච්.එවහ.කුමළරි සශේලළ සශට්ටිසේ යළමලී කුමළරිකළ 835811921V සිංශ AB 58 වමත්

162 2141323 එම්.ඩබ්.එන්.යූ.පීරිවහ මනිසමල් ලඩුසේ නිල්මිණී උදළනි පීරිවහ 835041395V සිංශ AB AB

163 2141325 ඊ.එම්.පී.අසබ්සවේකර
ඒකනළයක මශවිතළනසේ පළලිත 

අසබ්සවේකර
660635254V සිංශ 27 අවමත්

164 2141327 එච්.එම්.ටී.දිල්රුේෂි
සශේරත් මුදියන්සවේළසේ තනජළ 

දිල්රුේෂි
198477100721 සිංශ 60 වමත් 45 වමත්

165 2141329 සී.ඩී.බමුණු ආරච්චි චන්දන දිසන්හ බමුණු ආරච්චි 802692358V සිංශ 59 වමත් 42 වමත්

166 2141331 ඩබ්.ඒ.සී.වත්වරණි
වික්රමආරච්චි අේපුශළමිළසේ චමල්කළ 

වත්වරණි
837142580V සිංශ 81 වමත් 61 වමත්



167 2141333 බී.සේ.එන්.දමයන්ති
බටසගොඩ කිංකළනම්සේ නිලකළ 

දමයන්ති
848082945V සිංශ 46 වමත්

168 2141335 එම්.එල්.එන්.දිල්රුලනි මඩල ලියනසේ නීකළ දිල්රුලනි 856601021V සිංශ 81 වමත් 61 වමත්

169 2141337 එච්.ඩී.එන්.ප්රවන්දිකළ හිඳුරිංගසේ සදෝන නිලළ ප්රවන්දිකළ 196983302433 සිංශ 47 වමත් 47 වමත්

170 2141339 සේ.සේ.ටී.විංජීවිකළ
සකොහුණුගමුසේ කඩලතසේ තිලිනි 

විංජීවිකළ
836471350V සිංශ 48 වමත් 53 වමත්

171 2141341 සේ.පී.පී.සේ.කරුණළනළයක
කරුණළනළයක පතිරන්නෆශෆළසේ 

පුහපිකළ ක්රිළන්ති කරුණළනළයක
857052552V සිංශ 40 වමත් 54 වමත්

172 2141343 ඩබ්.ඒ.එන්.පී.විසේසිංශ
විසේසිංශ ආරච්චිසේ නදීකළ ප්රියදර්නී 

විසේසිංශ
785890167V සිංශ 43 වමත්

173 2141345 ආර්.ඒ.සී.එන්.රණතුිංග
රණතුිංග ආරච්චිසේ චමිළ නිසරෝළ 

රණතුිංග
808332078V සිංශ 47 වමත් 40 වමත්

174 2141347 ඒ.ඒ.පී.චන්දිමළ අමරසිංශ ආරච්චිසේ පුබුදු චන්දිමළ 767682034V සිංශ 16 අවමත් 41 වමත්

175 2141349 සේ.වී.එම්.නඳුනි ජයසවේකර විතළනසේ මහිළ නඳුනි 885242413V සිංශ 70 වමත් 53 වමත්

176 2141351 ඒ.ඩබ්.එම්.සී.ගුණසවේකර
අල්සගලත්සත් මළලිකළ චමරි 

ගුණසවේකර
785813502V සිංශ AB 47 වමත්

177 2141353 සේ.ටී.පී.ජයළන්ති
කටුදම්සප තන්ත්රිසේ ප්රියිංගනී 

ජයළන්ති
788100060V සිංශ 26 අවමත් 48 වමත්

178 2141355 ඊ.ඒ.පී.එදිරිසිංශ එදිරිසිංශ ආරච්චිසේ ප්රියන්තළ එදිරිසිංශ 715202093V සිංශ 42 වමත්

179 2141357 එවහ.ඒ.අයි.නයනකළන්ති
විංගරසවේකර ආරච්චිසේ ඉසනෝකළ 

නයනකළන්ති
747441308V සිංශ 41 වමත්

180 2141359 එවහ.එම්.සේ.එවහ.බී.වකසරිය
වකසරිය මුදියන්සවේළසේ සජෝතිය 

සුධීර බණ්ඩළර වකසරිය
740210068V සිංශ AB

181 2141361 පී.පී.ජී.එන්.පීරිවහ
පට්ටිය පතිරනළසේ ගයළන් නිලපම 

පීරිවහ
842900433V සිංශ AB 41 වමත්

182 2141363 එච්.අයි.ජී.ද සවොයිවළ හිද්දළදුර ඉසර්ළ ගයළනි ද සවොයිවළ 767491999V සිංශ 40 වමත් 54 වමත්

183 2141365 එච්.පී.පී.එවහ.පතිරණ
හීරළු පතිරන්නෆශෆළසේ ප්රභළහලරී 

ෂිකළ පතිරණ
836010620V සිංශ 50 වමත් 54 වමත්



184 2141367 එවහ.ඒ.එවහ.එවහ.අතුසකෝර
සිංගන්කුට්ටි අතුසකෝරසේ ළන්ති 

ශ්රීමතී අතුසකෝර
628242194V සිංශ AB AB

185 2141369 එම්.එන්.එසහ.සයළනළ
MOHAMED NATHEER FATHIMA 

SIYANA 
746780036V TAMIL 54 වමත් 40 වමත්


























