
අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

1 අයි.එල්.සී.රවළාංගිකළ මිය 745462529    
මළර/නළරන්දදනිය 

ජළතික ඳළව

2
දේ.ඒ.තනුළ දර්ශි 

චන්ද්රතික මිය
807000551    

ශ/රළජඳේ මධය 

විදයළය -වීරකෆටිය.

3
ජී.සුදේශිකළ දිල්රුේෂි 

දඳදර්රළ මිය
826450061    

මළර/දදයියන්දර ජළතික 

ඳළව

4 දේ.ජයනි නිදරෝළ මිය 837111129    ධර්මළදෝක විදයළය

5
චමින්ද වාංජීල රණලක 

මයළ
730061021    

මළර/දදණියළය මධය 

විදයළය.

6 අයි.එම්.ජී.ඳේමිණී මිය 677630493    
ගා/සනළුව ජාතික 

පා ල

7
ඳේමළ වික්රම 

දවදනවිරත්න මිය
618023036    

ගළ/නළදගොඩ රළජකීය 

ජළතික ඳළව

8 ඒ.ඒච්.ඒ.දුල්රුේෂි 846636194V
ශ/දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව

9 ඩබ්.එල්.ආර්.පී.ලියනදේ 751962150V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

10 ඒ.එම්.එවහ.පී.කුමළර 751793367V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

11 එවහ.එච්.එවහ.දරෝහිණී 775481226V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

12 එල්.මදනළයක 731482721V ගළ/මහින්ද විදයළය

13 එන්.එන්.ඒ.එම්.ටයිටවහ 196922202338    ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

14 යූ.එල්.ඩී.ඩබ්.ප්රියදරනී 766720048V
ශ/ශ්රී ාංකළ සාංගප්පරු 

බළලිකළ විදයළය

15 දේ.ඳරණවිතළරණ 755830232V
ගළ/ක්රිවහතුදේල පිරිමි 

විදයළය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

16 දේ.වී.එවහ.මධුභළෂිණී 8650324719V
ධර්මළදෝක විදයළය 

අම්බන්දගොඩ

17 එම්.එම්.ආර්.පී.කුමළර 762390469V
ශ/කටුලන ජළතික 

ඳළව

18 එම්.ආර.ඒ.චන්ද්රළනි 688282314V
ශ/ළන්ත දම්රි ජළතික 

ඳළව

19 ජී.දේ.ඒ.ප්රියාංගනී 866903069V
ගළ/ක්රිවහතුදේල බළලිකළ 

විදයළය

20 බී.එම්.එල්.ක්රිළන්ති 736850028V
වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

21 ජී.ඩබ්.කුසුමළලතී 647322833V
වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

22 දේ.ආර්.දඳදර්රළ 667431948V
වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

23 ඊ.දේ.නිරළනි 675452997V
වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

24 ඩී.එවහ.එච්.ලියනදේ 677300663V වවුත්න්ඩ් විදයළය

25 ටී.එච්.වම්ඳත් 810516038V
බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

26 ජී.එම්.ේමළලි 827874752V ශ්රී දේලළනන්ද විදයළය

27 ආර්.එම්.ජී.එවහ.රළජසාංශ 947041959V
ශ/දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව

28
එච්.ඒ.එවහ.ඒ.දතන්න

දකෝන්
966470887V

නිල්ලළ ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

29
එම්.එච්.ආර්.ශර්න 

වරුලන්
973342392V ගළ/මහින්ද විදයළය

30 එම්.එම්.ජි.බී.කුරත්න 938502358V

ශ/ශ්රී ාංකළ සාංගප්පරු 

මිත්රත්ල බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

31 එම්.සී.මධුළනි 93710300V

ශ/ශ්රී ාංකළ සාංගප්පරු 

මිත්රත්ල බළලිකළ 

විදයළය

32 ඒ.ඩබ්.සුනිල් 632241569V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

33 දේ.එවහ.යු.කුමළර 19640630160    ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

34
එවහ.එන්.එම්.පී.එවහ.වදරු

ලන්
1989800096    ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

35 දේ.ඒ.ආනන්ද 682210770V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

36 එච්.එවහ.වීරසාංශ 923424776V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

37
එම්.එච්.බී.ඊ.දේ.දවදන

විරත්න
ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

38 ඒ.පී.ළන්ත 753092528V ගළ/ක්රිවහතුදේල විදයළය

39 එන්.බී.එන්.ආර්.කුමළර 753252231V ගළ/ක්රිවහතුදේල විදයළය

40 ජී.එච්.ජී.පී.සුරාංග 791562627V ගළ/ක්රිවහතුදේල විදයළය

41 ජී.දේ.ජී.සී.ගන්දර 945291990V ගළ/ක්රිවහතුදේල විදයළය

42
ඒ.පී.ඩී.ආර්.එම්.කරුණළර

ත්න
970320067V

ගළ/ධර්මළදෝක 

විදයළය

43 එච්.එම්.ඩී.එවහ.දශේරත් 967441554V
ගළ/ධර්මළදෝක 

විදයළය

44 පී.එල්.එවහ.තේෂිළ 886443781V
ගළ/ධර්මළදෝක 

විදයළය

45 එච්.දේ.දේ.පී.දඳදර්රළ 790991311V
ගළ/ධර්මළදෝක 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

46 ඒ.ඒ.ඊ.ආර්.අතඳත්තු 198628003485    
ගළ/ධර්මළදෝක 

විදයළය

47 ජී.එච්.දේ.එන්.ජයමශ 977132843V

මළර/දමොරලක කීර්ති 

අදබ්වික්රම ජළතික 

ඳළව

48 දේ.ඒ.එවහ.ජයදකොඩි 74532119V

මළර/දමොරලක කීර්ති 

අදබ්වික්රම ජළතික 

ඳළව

49 එම්.එම්.ටී.නිළධිකළ 927950685V

මළර/දමොරලක කීර්ති 

අදබ්වික්රම ජළතික 

ඳළව

50 දේ.ජී.පී.අවාංගිකළ 848481114V

මළර/දමොරලක කීර්ති 

අදබ්වික්රම ජළතික 

ඳළව

51 ටී.එම්.ඒ.ලයි.කුමළරි 198978000012    
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

52 ඩබ්.එම්.ඊ.එම්.ආනන්ද 965883843V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

53 එම්.ජී.එච්.එම්.වමරසාංශ 935691788V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

54 දේ.එච්.එවහ.දශළරි 938091336V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

55 පී.ඩී.එවහ.ළන්ත 613031855V
ගළ/තලම විදයළරළජ 

ජළතික ඳළව

56 බී.දේ.මළනී 697290699V මළර/මහින්ද විදයළය

57 ජී.පි.එම්.ලියනදේ 716513750V මළර/මහින්ද විදයළය

58 එවහ.ජයසාංශ 199667400650    මළර/මහින්ද විදයළය

59 පී.එල්.බී.වාංජීල 197923302862    මළර/මහින්ද විදයළය

60 ඩබ්.ඒ.පී.එච්.විදේතුාංග 953461048V
ශ/කටුලන ජළතික 

ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

61 එම්.දේ.පී.කුසුමතළ 628214727V
ශ/ළන්ත දම්රි ජළතික 

ඳළව

62 එම්.පී.ඩී.එම්.වික්රමරත්න 855513794V මළ/අේමීර් ජළතික ඳළව

63 එවහ.ඒ.එන්.ප්රවළදිකළ 947130919V මළ/අේමීර් ජළතික ඳළව

64
දේ.ඒ.බී.එවහ.කවහතුරිආර

ච්චි
796093722V මළ/අේමීර් ජළතික ඳළව

65 එච්.එම්.අයි.යූ.දශේරත් 986061487V මළ/අේමීර් ජළතික ඳළව

66
දේ.එන්.එම්.ජී.සී.ජයසුන්

දර
936073042V මළ/අේමීර් ජළතික ඳළව

67 ඒ.ඒ.ඒ.පී.රණසාංශ 956553539V
ගළ/ක්රිවහතුදේල බළලිකළ 

විදයළය

68 එවහ.එච්.එන්.දිල්රුේෂි 867941460V
ගළ/ක්රිවහතුදේල බළලිකළ 

විදයළය

69 ඩී.ඩබ්.ඩී.එන්.දලදදේ 865742843V ගළ/සරිධම්ම විදයළය

70 ආර්.එම්.එවහ.කුමළර 781951820V ශ/සුචී ජළතික ඳළව

71 ටී.එච්.ටී.සළයිවහ 913530683V මළ/වහිරළ ජළතික ඳළව

72 දේ.ඩබ්.බුේධික 671291387V
ගළ/ශ්රී දේලළනන්ද 

විදයළය

73 එල්.එල්.මළදනල් 196177202921    
ගළ/ශ්රී දේලළනන්ද 

විදයළය

74 එන්.පී.කුමුදුනී 746581041V
ගළ/ශ්රී දේලළනන්ද 

විදයළය

75 අයි.බී.වී.එවහ.දවෝමරත්න 198286503954    
ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

76
ඩබ්.එම්.ඒ.පී.දේ.විදේඳළ


863244536V

ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

77 බී.ඒ.සී.රවළදරී 935960940V
ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

78 එල්.ඩී.සී.එන්.ලියනදේ 197675900040    
ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

79 එවහ.ටී.එම්.නිමල් 650481020V
ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

80 ඩබ්.එම්.සී.එල්.වීරසාංශ 886621540V මළර/රළහු විදයළය

81 පී.වීරරත්න 673322433V මළර/රළහු විදයළය

82 දේ.ජී.ආර්.නී 937241275V

ගුරු ලෘත්තීය වාංලර්ධන 

මධයවහථළනය 

දතලිේජවි

83 එච්.එම්.ඒ.දශේරත් 198632400484    

ගුරු ලෘත්තීය වාංලර්ධන 

මධයවහථළනය 

දතලිේජවි

84 ඒ.එල්.එච්.ප්රනළන්දු 957301240V
ශම්/තාංගල් බළලිකළ 

විදයළය

85 ඩබ්.ඒ.ජී.රුේෂිළ 817063268V
ශම්/තාංගල් බළලිකළ 

විදයළය

86 එවහ.එම්.පී.ේනි 795850252V
මළර/වළන්ත දතෝමවහ 

උවවහ බළලිකළ විදයළය

87 එච්.එම්.ඩී.සුදන්ති 196964602798    
මළර/වළන්ත දතෝමවහ 

උවවහ බළලිකළ විදයළය

88 අයි.ඒ.නළනළයේකළර 856890570V
මළර/වළන්ත දතෝමවහ 

උවවහ බළලිකළ විදයළය

89 එන්.සෆන්සවහකු 820842260V
ශ/ලවහමුල් ජළතික 

ඳළව

90 එන්.ඳලිශේකළර 745683940V
ශ/ලවහමුල් ජළතික 

ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

91 එච්.ඒ.දශේමතළ 197579900563    
ශ/ලවහමුල් ජළතික 

ඳළව

92 ඒ.ඩී.එම්.එම්.මධුරාංග 852013290V
ගළ/අමරසරිය ගුරු 

විදයළය

93 ඩබ්.ඒ.අකි 773521026V
ගළ/අමරසරිය ගුරු 

විදයළය

94 බී.ජී.ජයවීර 673521258V
ගළ/අමරසරිය ගුරු 

විදයළය

95 යූ.ජී.ගුණරත්න 196707204883    
දතලිේජවි ජළතික 

ඳළව

96 එවහ.පී.සී.තුළරි 885061443V
මළර/දතලිේජවි මධය 

විදයළය

97 ඩී.ආර්.ටී.ප්රියදර්නී 745423574V
මළර/දතලිේජවි මධය 

විදයළය

98 ඩී.පී.ඒ.මෆදගම 852651679V මළර/සේධළර්ථ විදයළය

99 එම්.දේ.දේ.පියුමළල් 893264035V මළර/සුජළතළ විදයළය

100 ස.අදබ්දවේකර 826153024V මළර/සුජළතළ විදයළය

101 එච්.පී.එච්.එන්.විදේවික්රම 957732640V මළර/සුජළතළ විදයළය

102 යූ.ඒ.එච්.යූ.කුමළරී 905091840V
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

103 දේ.එම්.එවහ.ප්රියදර්නී 736792362V
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

104 ජී.එම්.පී.එවහ.මෆණිදේ 197953503496    
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

105 ඩී.ඩබ්.දේ.පී.විතළනලවම් 721541991V
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

106 එන්.ඒ.සී.එවහ.නිහාංක 198000600737    
ගළ/වවුත්න්ඩ් බළලිකළ 

විදයළය

107 ඩබ්.ඒ.බී.සී.ඩබ්.මෆණිදේ 956270219V
ගළ/වවුත්න්ඩ් බළලිකළ 

විදයළය

108 ඩබ්.එම්.එවහ.ලන්නිතික 766872212V
ගළ/වවුත්න්ඩ් බළලිකළ 

විදයළය

109 ඩබ්.ජී.එන්.දමයන්ති 768273855V
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

110 දේ.එම්.ඒ.අයි.ජයදවේකර 775280433V ගළ/වහිරළ ජළතික ඳළව

111 පී.දේ.දේ.සරිලර්ධන 710392935V ගළ/වහිරළ ජළතික ඳළව

112 ජී.එල්.ආර්.දශනළයක 802671937V ගළ/වහිරළ ජළතික ඳළව

113 එන්.ජී.එල්.ආර්.නිලන්ත 823453590V
ගළ/මළනවි උඳනන්ද 

ජළතික ඳළව

114
දේ.ඒ.ඩී.ඒ.යූ.ආර්.අලුවි

ශළදර්
710074739V

මළර/ළන්ත වරදේවහ 

විදයළය

115 ඩී.එවහ.ආර්.මළළ 826171677V
මළර/ළන්ත වරදේවහ 

විදයළය

116 ආර්.එම්.ඒ.නන්දික 710714045V
මළර/ළන්ත වරදේවහ 

විදයළය

117 බී.එම්.පී.දේ.සරිලර්ධන 845841306V
ගළ/නළදගොඩ රළජකීය 

ජළතික ඳළව

118
දේ.ඩී.ඩබ්.එවහ.ගුණරත්

න
742600238V

ගළ/නළදගොඩ රළජකීය 

ජළතික ඳළව

119 දේ.දේ.එවහ.කුමළරි 198962902196    
ගළ/නළදගොඩ රළජකීය 

ජළතික ඳළව

120 පී.ඒ.දයළරත්න 750730728V
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

121 ලයි.ජී.එල්.චමින්ද 740041657V
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

122 ජී.ජී.එන්.පුහඳකළන්ති 756010301V
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

123 එල්.එච්.කුසුමළලතී 197568403087    
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

124 ඩබ්.එවහ.පී.එන්.විදේසරි 856968276V
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

125
ආර්.එම්.වී.එම්.රත්නළය

ක
936652239V

රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

126 ඒ.බී.එම්.විදේසුන්දර 946112534V
රුහුණු අධයළඳන 

විදයළපීඨය

127 ආර්.පී.පී.චතුරිකළ 928401464V
මළර/නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව

128 පී.දේ.ජයසාංශ 785500415V
මළර/නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව

129 දේ.දේ.විදේදකෝන් 735660055V
මළර/නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව

130 දේ.පී.ආර්.එන්.බාංඩළර 930041378V
මශළනළග ජළතික ඳළව 

අඟුණුදකොෂඳෆෆවහව

131 වී.පී.එම්.මධුලන්ත 951311839V
මශළනළග ජළතික ඳළව 

අඟුණුදකොෂඳෆෆවහව

132 ඒ.දේ.දේ.වමරමලී 917832404V
මශළනළග ජළතික ඳළව 

අඟුණුදකොෂඳෆෆවහව

133 එච්.ආර්.එම්.යූ.චින්තක 831491140V
මශළනළග ජළතික ඳළව 

අඟුණුදකොෂඳෆෆවහව

134 දේ.දේ.දේ.ආර්.වම්ඳත් 782781812V
මශළනළග ජළතික ඳළව 

අඟුණුදකොෂඳෆෆවහව

135 ඩී.ඒ.එවහ.එවහ.දිවළනළයක 882261725V
ශ/ගෆටමළන්න විජය 

ජළතික ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

136 පී.ඩී.විල්වන් 650574694V ගළ/සරිධම්ම විදයළය

137 එන්.එම්.දඩොනල්ඩ් 1972195000514    ගළ/සරිධම්ම විදයළය

138 ඕ.එම්.දේ.පී.කුමළර 762880687V
ගළ/විදයළදෝක 

විදයළය

139 ඩබ්.දේ.වමළලි 838464114V
ගළ/විදයළදෝක 

විදයළය

140 එච්.එම්.එන්.දවේලන්දි 956820995V
ගළ/කරන්දදණිය මධය 

මශළ විදයළය

141 බී.ආර්.ටී.හිරන්ති 878434196V
ගළ/කරන්දදණිය මධය 

මශළ විදයළය

142 දේ.එච්.ජී.වී.ඒ.ළන්ත 682312297V
ගළ/කරන්දදණිය මධය 

මශළ විදයළය

143 අයි.ඩී.පී.නිල්මිණී 197978302154    
ගළ/කරන්දදණිය මධය 

මශළ විදයළය

144 ඩී.ජී.ඒ.ධර්මලාං 640830530V
ගළ/කරන්දදණිය මධය 

මශළ විදයළය

145 ඩී.සී.දේ.විදේලර්ධන 681331956V ගුරු විදයළය බපිටිය

146 ඩී.ටී.එන්.පී.රණදේල 822940820V ගුරු විදයළය බපිටිය

147 ආර්.ඒ.දේ.සී.නිමනී 685553309V ගුරු විදයළය බපිටිය

148 ඩබ්.ඳතිරදේ 198072500183    
මළර/දදනියළය මධය 

විදයළය

149 පී.ඩී.ගුනලර්ධන 806043940V
මළර/දදනියළය මධය 

විදයළය

150 ආර්.ඩී.ඩී.දේ.රළජඳේ 198401701396    
ගළ/ලදුරඹ මධය මශළ 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

151 ආර්.පී.එවහ.වදමළලි 847172681V
ගළ/ලදුරඹ මධය මශළ 

විදයළය

152
ඩබ්.ඒ.එම්.දේ.එන්.බණ්

ඩළර
960342682V

ගළ/ලදුරඹ මධය මශළ 

විදයළය

153 ඩී.ඩී.ඒ.චන්දද්රවහන 602871681V
ගළ/ලදුරඹ මධය මශළ 

විදයළය

154 ඩබ්.ජී.ඩී.චන්ද්රකළන්ති 748243151V
ගළ/ලදුරඹ මධය මශළ 

විදයළය

155
එල්.ජී.එවහ.ඩබ්.ඩී.මුණසාං

ශ
838383262V

ගළ/ළන්ත ඇල්වීෂියවහ 

විදයළය

156 පී.දශේලළවිතළරණ 812252119V
ගළ/ළන්ත ඇල්වීෂියවහ 

විදයළය

157 එම්.එම්.එම්.සයළම් 197820100042    
ගළ/මල්ශරුසුල්ලියළ 

ජළතික ඳළව

158
ඩබ්.ඒ.ඩී.එම්.දේ.ලරණ

කු
925952729V

ගළ/රිඳන් බළලිකළ 

විදයළය

159 ජී.ජී.දේ.එම්.ලියනදේ 716513750V
මළර/මහින්ද රළජඳේ 

විදයළය

160 ඒ.ඩී.ධම්මි 665010899V
මළතර මධය මශළ 

විදයළය

161 එච්.ඒ.පී. ඉළනි මිය 717891112V
ශ/ විජයබළ ජළතික 

ඳළව

162 ඩබ්.ඒ.දේ. රසකළ මිය 808414232V
මළර/ නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව.

163 බී.එවහ.ඩබ්.ඳතිරණ මයළ 791803462V
මළර/ නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව.

164
එච්.දේ. තරාංග 

ේමළල් මයළ
861641031V

මළර/ නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව.

165 එම්.එම්.එන්. මීරළ මිය 767961707V
ගළ/මල්ශරවහසුල්හියළ 

ජළතික ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

166 එම්.ජී.දේ. ශාංවනී මිය 958150830V
ගළ/ නළදගොඩ රළජකීය 

ජළතික ඳළව.

167 ටී.පී. බණ්ඩළරිදගොඩ මිය 755683647V
ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ඳළව

168 ජී.ජී.අයි.එවහ. කුමළරි මිය 897613174V
ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ඳළව

169 ජී.එන්. රළමනළයක මිය 196855800438    
ගළ/ ලඳුරඹ ජළතික 

ඳළව

170 ඊ.එච්.ලන්නිආරච්චි මිය 835273059V
මළර/ දදණියළය 

ඹධය විදයළය

171 දේ.ඒ.එන්.චන්දිමළ මිය 787301355V
මළර/ දදයියන්දර 

ජළතික ඳළව

172
ඩී.එම්.එන්.යූ.එල්. 

වීරසාංශ මිය
955391772V

මළර/ දදයියන්දර 

ජළතික ඳළව

173
එම්.එඒ. දමොදශොමඩ් 

මයළ
771852157V

174 ඩී. මුණවීර මයළ 762273624V ගළ/ සරිධම්ම විදයළය

175
ඩබ්.ඒ.ටී.පී. විදේසාංශ 

මයළ
960262204V

මළතර මධය මශළ 

විදයළය

176 එන්.ජී. වීරසාංශ මිය මළ/ රළහු විදයළය

177 බී.ඒ.ඒ. වමන්මලී මිය 775291966V
ගළ/ රිඳන් බළලිකළ 

විදයළය

178 අයි.එම්.ජී. ඳේමිණී 677630493V
ගළ/ දනළුල ජළතික 

ඳළව

179 ඩී.ඩි. අදීළ ප්රදීඳළරාංජනී 837973490V වළන්ත දතොමවහ විදුශ

180 එම්.ජී. නයනළ සුදර්නී 775510935V වළන්ත දතොමවහ විදුශ



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

181 එවහ.එල්.ජී. දඩේමළල් 831381027V වළන්ත දතොමවහ විදුශ

182 ඒ.එල්.ආර්. වාංජීල 197624802266    වළන්ත දතොමවහ විදුශ

183 එම්.එවහ. චමරළ ද සල්ලළ 735430246V
ශ/ දථරපුත්ත ජළතික 

ඳළව

184 ඩී.ජී. මාංජු චන්ද්රජිත් 783281201V
ශම්බන්දතොට වහිරළ 

ජළතික ඳළව

185 ආර්.ජී. රාංජිත් 700501361V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

186
ඩබ්.එච්.ඉන්ද්රළනි 

මළතදල්
196675503083    මහින්ද විදයළය ගළල්

187 ටී.ඩී. සරියආරච්චි 797932302V
රිච්මන්ඩ් විදයළය 

ගළල්

188
ඊ.එම්. අදෝකළ 

විදනෝදනී
705182531V

ගළ/ක්රිවහතුදේල පිරිමි 

විදුශ

189 පී.පී.දිේමළදුදගොඩ මිය 198059301680    
මළර/ දගොඩපිටිය ම.ම. 

විදයළය

190 චම්මි තරංගා මිය 197873502472    ගා/ ශ්රී සුමංග විදයාය

191 රසිකා දිල්ශානි මිය 197960603211    ගා/ ශ්රී සුමංග විදයාය

192 ජේ.ගුරුසිංශ මිය 635113928V
ගා/ක්රිව්තුජේල බාලිකා 

ව්දයාය බේජේගම

193 ඩබ්. දශේටිආරච්චි මයළ 680161100V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

194 දේ.ටී.සී. ද සල්ලළ දමය 707233214V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

195
එන්.එම්.ඒ.ටී.අචින්තක 

මයළ
923433635V

ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

196 එන්.ආර්. දවනළයක මිය 615694274V
ගළ/තලම විදදයරළජ 

ජළතික ඳළව

197 සරිල් දලදදේ මයළ 611540361V නිල්ලළ ජළ.අ.වි. පීඨය

198
පී.ජේ.ඉජනෝකා කුමාරි 

මිය
198783903295    මශන්ද විදයළය ගළල්

199 සී.විරාේ ගුණාව්කර මයා 871180911V මශන්ද විදයළය ගළල්

200
එම්.දේ.යදෝධි 

ශාංසකළ මිය
885954480V මශන්ද විදයළය ගළල්

201 එන්.ඒ.ළන්ති මිය 6456004V
ගා/ක්රිව්තුජේල පිරිමි 

ව්දයාය

202 දේ.ජයනි නිදරෝළ මිය 837111129V
ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

203
එව්.ටී.ලවන්තා 

ප්රියදර්නී මිය
197454500326    

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

204
ශසිතා ජනනි 

හිරිමුතුජගොඩ මිය
857000188V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

205
ආර්.එම්.ආර්. ධම්මිකා 

මැණිජේ මිය
695792719V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

206
දේ.ඒ. හිරු නිල 

මධුරාංග මයළ
942481071V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

207
එච්.එම්.ඩී.දකෞයළ 

මිය
198481302950    

මළර/දගොඩපිටිය ම.ම. 

විදයළය

208 අයි.එම්.ජී. ඳේමිණී 677630493V
ගළ/ දනළුල ජළතික 

ඳළව

209 ඩී.ඩි. අදීළ ප්රදීඳළරාංජනී 837973490V වළන්ත දතොමවහ විදුශ

210 එම්.ජී. නයනළ සුදර්නී 775510935V වළන්ත දතොමවහ විදුශ



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

211 එවහ.එල්.ජී. දඩේමළල් 831381027V වළන්ත දතොමවහ විදුශ

212 ඒ.එල්.ආර්. වාංජීල 197624802266    වළන්ත දතොමවහ විදුශ

213 එම්.එවහ. චමරළ ද සල්ලළ 735430246V
ශ/ දථරපුත්ත ජළතික 

ඳළව

214 ඩී.ජී. මාංජු චන්ද්රජිත් 783281201V
ශම්බන්දතොට වහිරළ 

ජළතික ඳළව

215 ආර්.ජී. රාංජිත් 700501361V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

216
ඩබ්.එච්.ඉන්ද්රළනි 

මළතදල්
196675503083    මහින්ද විදයළය ගළල්

217 ටී.ඩී. සරියආරච්චි 797932302V
රිච්මන්ඩ් විදයළය 

ගළල්

218
ඊ.එම්. අදෝකළ 

විදනෝදනී
705182531V

ගළ/ක්රිවහතුදේල පිරිමි 

විදුශ

219 පී.පී.දිේමළදුදගොඩ මිය 198059301680    
මළර/ දගොඩපිටිය ම.ම. 

විදයළය

220 චම්මි තරංගා මිය 197873502472    ගා/ ශ්රී සුමංග විදයාය

221 රසිකා දිල්ශානි මිය 197960603211    ගා/ ශ්රී සුමංග විදයාය

222 ජේ.ගුරුසිංශ මිය 635113928V
ගා/ක්රිව්තුජේල බාලිකා 

ව්දයාය බේජේගම

223 ඩබ්. දශේටිආරච්චි මයළ 680161100V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

224 දේ.ටී.සී. ද සල්ලළ දමය 707233214V
ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල

225
එන්.එම්.ඒ.ටී.අචින්තක 

මයළ
923433635V

ශ/ දදබරලෆල ජළතික 

ඳළව දදබරලෆල



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

226 එන්.ආර්. දවනළයක මිය 615694274V
ගළ/තලම විදදයරළජ 

ජළතික ඳළව

227 සරිල් දලදදේ මයළ 611540361V නිල්ලළ ජළ.අ.වි. පීඨය

228
පී.ජේ.ඉජනෝකා කුමාරි 

මිය
198783903295    මශන්ද විදයළය ගළල්

229 සී.විරාේ ගුණාව්කර මයා 871180911V මශන්ද විදයළය ගළල්

230
එම්.දේ.යදෝධි 

ශාංසකළ මිය
885954480V මශන්ද විදයළය ගළල්

231 එන්.ඒ.ළන්ති මිය 6456004V
ගා/ක්රිව්තුජේල පිරිමි 

ව්දයාය

232 දේ.ජයනි නිදරෝළ මිය 837111129V
ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

233
එව්.ටී.ලවන්තා 

ප්රියදර්නී මිය
197454500326    

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

234
ශසිතා ජනනි 

හිරිමුතුජගොඩ මිය
857000188V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

235
ආර්.එම්.ආර්. ධම්මිකා 

මැණිජේ මිය
695792719V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

236
දේ.ඒ. හිරු නිල 

මධුරාංග මයළ
942481071V

ධර්මළදෝක විදයළය 

අමිබන්දගොඩ

237
එච්.එම්.ඩී.දකෞයළ 

මිය
198481302950    

මළර/දගොඩපිටිය ම.ම. 

විදයළය

238
ඒ.එන්.එම්.ගුණදවේකර 

මිය
696233381V

ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

239
ජී.ආර්. දනරාංජළ 

ගඳළත මිය
838434681V

ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

240
එවහ.එම්.ඩී.ඩී.පී. 

දවදනවිරත්න
625780683V

ගළ/ වවුත්න්ඩ් 

බළලිකළ විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය
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241
එම්.එල්.අනෘ 

දිල්රුේෂී මිය
806008329V

රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

242 පී.ජී.අනුර මයළ 672221200V
රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

243
එන්.ටී.ආර්. දමයන්ති 

නල්දඳරුම
868561548V

රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

244
එන්.පී.එවහ. දශේමතළ 

මිය
197456301290    

රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

245
එච්.දේ.සුචරිත වම්ඳත් 

මයළ
198318102907    මළර/ රළහු විදයළය

246
ඩී.සී. චින්තක ෂීප්රිය 

මයළ
802423977V මළර/ රළහු විදයළය

247 දේ.වි.එච්.නදිකළනි මිය 875024361V බපිටිය ගුරු විදයළය

248 ඒ.නිලකළ ද සල්ලළ මිය 845022801V බපිටිය ගුරු විදයළය

249 ආර්.සී.එවහ. ද සල්ලළ මිය 865814321V බපිටිය ගුරු විදයළය

250 ජේ.ඒ.මාලි මිය 708421910V
මාර/ ජතලිේජවි මධය 

විදයාය

251
එම්.එල්.චමින්ද දර්න 

මයා
198219803495    ගා/සිරිධම්ම විදයාය

252
එම්.ටී.පී.සුරංජි ද සිල්ලා 

මිය
777451626V ගා/සිරිධම්ම විදයාය

253
දේ.එල්. ඳේමළ ජයන්ති 

මිය
716370313V ගළ/ සරිධම්ම විදයළය

254 ඒ.වී. අමි ප්රියන්ත මයළ 810980907V ගළ/ සරිධම්ම විදයළය

255
ඩබ්.දේ.සී.ජළනක 

කුමළර මයළ
722310756V

ගළ/ අමරසරිය ගුරු 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 
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256 පී.ඩබ්.දනොදයල් මයළ 702532892V ගළ/ රිච්මන්ඩ් විදයළය

257 දේ.දේ. චතුරිකළ මිය 895073440V
නිල්ලළ ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

258 මධුමති මිය 196583002760    
නිල්ලළ ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

259 ජේ.පී.පී,චන්ද්රසිරි මය 731841764V ගා/ මහින්ද විදයාය

260 ආර්.ඒ. නන්දළලතී මිය 627243391V
මාර/ජදනියාය මධය 

විදයාය

261
ඩබ්.එම්.අනිල් ප්රියන්ත 

මයළ
820703804V

මාර/ජදනියාය මධය 

විදයාය

262 ලයි.ඒ.සුභද්රළ  මිය 197662604220    
නිල්ලළ ජළතික 

අධයළඳන විදයළ පීඨය

263 එච්.එච්.චන්ද්රපා මයා 670241475V
නිල්ලා ජාතික 

අධයාපන විදයා පීඨය

264
එම්.ලයි.ජේ. දිවානායක 

මයා
882893774V

නිල්ලා ජාතික 

අධයාපන විදයා පීඨය

265
 එච්.ඩබ්.නිරඳළ වාංජීලනී 

ජයදවේකර
875423436V

ගළ/වාංඝමිත්තළ බළලිකළ 

විදයළය

266 දේ.දේ.ඩී.සුධළර මයළ 922580022V මහින්ද විදයළය ගළල්

267 ඩබ්.පී.එවහ.දිමුතුමළලි 901291411V සරිධම්ම විදයළය

268 ඩබ්.ඉ. දිදන්ළ දර්නී 718611059V සරිධම්ම විදයළය

269 ඩබ්.ජී.එම්.ජයමළලි මිය 875370790V
මළර/දතලිේජවි මධය 

විදයළය

270 ආර්.එවහ.ඩී.සල්ලළ 198809500711    
රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 
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271 අයි.දේ.දේ.ප්රනළන්දු 897312409V
නිල්ලළ ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

272 ඩබ්.පියබන්දු 623505502V

273
ඒ.එම්.ඩබ්.පී.දේ.අත්ත

නළයක
672010330V

274 එම්.ඩබ්.දරෝශණ විදේලාං මයළ731801835V ගළ/දර්ලත ජළතික ඳළව-බපිටිය

275 ටී.චන්දන සල්ලළ මයළ 660071113V ගළ/දර්ලත ජළතික ඳළව-බපිටිය

276 වීරප්පුල්ලිදේ  නීතළරළණි මිය  716080706V ශ/වීරකෆටිය රළජඳේ මධය විදයළය

277 දේ.ජී.තුළරි ඉන්දිකළ මිය787693512 ශ/වීරකෆටිය රළජඳේ මධය විදයළය

278
එච්.එම්.එවහ.ලයි.දශේරත් 

මයළ
772281838V මළර/අරසළ ම.ම.වි

279 ඒ.එම්.එවහ.එච්.අතඳත්තු මයළ197615602886 මළර/අරසළ ම.ම.වි

280 බී.එම්.දේ.ජී.බවහනළයක මිය937441002V නිල්ලළ ජළතික අධයළඳන විදයළ පීඨය

281 පී.එම්.එවහ.ප්රියාංගන මයළ 197606803930 ගළ/මහින්ද විදයළය

282 එම්.එච්.ආර්.එච්.වරුලන් මයළ973442392V ගළ/මහින්ද විදයළය

283 දේ.පී.එම්.එවහ.ඳතිරණ 833411691V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

284 ඒ.එම්.එවහ.පී.අයි.තිකරත්න831450576V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

285 ඩබ්.පී.එන්.දඳදර්රළ මයළ 19760523917 ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය
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286 ආර්.ඒ.එච්.පී.රණසාංශ මයළ941770169V ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

287 වී.ජී.වරත් මයළ ගළ/රිච්මන්ඩ් විදයළය

288 ඩබ්.පී.ඩී.එල්.ළන්ත ධර්මසරි මයළ780157773V ගළ/කතළුල ම.ම.වි.

289 දේ.ඒ.පී.පුහඳ කුමළර මයළ730792212V
මළර/දදවිනුලර ජළතික 

ඳළව

290 ඒ.ඩී.එන්.ඇරැේලදේ මිය198152701580V

මළර/දමොරලක කීර්ති 

අදබ්වික්රම ජළතික 

ඳළව

291 පී.ජී.දප්මසරි මයළ 722602684V
මළර/ලෆලිගම සේධළර්ථ 

විදයළය

292 ජී.එච්.ඒ.වරත් මයළ 653322887V
මළර/දතලිේජවි 

ම.විදයළය

293 ගීතළ ලියනදේ මිය 656981261V ගළ/විදයළදෝක විදයළය

294 ඩබි.එම්.එවහ.චන්ද්රදවෝම 732140468V ගළ/විදයළදෝක විදයළය

295 ඒ.ජී.ඒ.එවහ.තරුෂිකළ මිය 966063793V
ශ/තාංගල් බළලිකළ 

විදයළය

296
ඒ.එම්.එල්.දේ.අතඳත්තු 

මයළ
872734503V

මළර/දදනියළය මධය 

විදයළය

297 එල්.බී.ජී.වමන් මයළ 630921309V
ගළ/අමරසරිය ගුරු 

විදුශ

298 දේ.දේ.ප්රියන්ත මයළ 671213173V
ගළ/අමරසරිය ගුරු 

විදුශ

299 ඩී.එම්.වතිකළ කුමළරි මිය 197765403047    
ළන්ත දතෝමවහ උවවහ 

බළලිකළ විදයළය

300
දේ.ඒ.පී.පුහඳකුමළර 

මයළ
730792212V

මළර/දදවිනුලර ජළතික 

ඳළව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

301
ඩබ්.පී.ඩී.එල්.එවහ. 

ළන්ත මයළ
780157773V ග/කතළුල ජළතික ඳළව

302 ආර්.ඒ.ද සල්ලළ මිය 196453410038V ගළ/සරිධම්ම විදයළය

303 සී.ඒ.අයිරළාංගනි මිය 675750173V
ශ/තාංගල් බළලිකළ 

විදයළය

304
දේ.ඩී.ඒ.අයි.එම්.ලළව

සාංශ
897252856V ගළ/ලඳුරඹ ම.ම.වි.

305 ඒ.ටී.ජී.අමරදවේන මයළ 750352707V ගළ/ලඳුරඹ ම.ම.වි.

306 පී.එම්.ඩබ්.ධර්මදළව මයළ 611321821V ගළ/ලඳුරඹ ම.ම.වි.

307 ටී.දේ.එච්.ජයසාංශ මයළ 851265104V ගළ/ලඳුරඹ ම.ම.වි.

308 දේ.ඩී.එච්.ආර්.ශ්රී නිළන්ත මයළ782870513V ගළ/ලඳුරඹ ම.ම.වි.

309 එච්.එම්.ඒ.එවහ.දශේරත් මයළ771863000V
ශ/ගෆටමළන්න විජය 

ජළතික ඳළව

310 එම්.පී.එල්.කරුණළදවේන මයළ823012950V
ශ/ගෆටමළන්න විජය 

ජළතික ඳළව

311 ඩී.එම්.ඩී.එවහ.දවනළයක මයළ933653250V
ශ/මශළනළග ජළතික 

ඳළව

312 එච්.ඒ.එම්.දේ.එන්.දශේටිආරච්චි මයළ771373215V
මළර/නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව

313 එච්.රාංජිත් මයළ 197500401183V
මළර/නළරන්දදණිය 

ජළතික ඳළව

314 එම්.පී.පී.කුමළර රණතුාංග මයළ751491875V
ශ/හුාංගම විජයබළ 

ජළතික ඳළව

315 දේ.ජී.කළන්ති මිය 1964481007163V
රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

316 එච්.ජී.ධම්මිකළ මිය 196659010021V
රුහුණු ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

317 එල්.එම්.ඒ.පී.බණ්ඩළර මයළ741153254V ශ/සරියලෆල ජළතික ඳළව

318 එවහ.එම්.ේහමන් කුමළර මයළ741961288V ශ/සරියලෆල ජළතික ඳළව

319 ඒ.ඩබ්.මහින්ද මයළ 693082986V
ගළ/බදේමුල් ජළතික 

ඳළව

320 දේ.එම්.එන්.ලර්ණබණ්ඩළර මයළ792470440V
ගළ/මීඳළල අමරසරිය 

විදයළය

321 ආර්.ඩී.එම්.ඒ.අයි.රළජකරුණළ මයළ891002149V
ගළ/මීඳළල අමරසරිය 

විදයළය

322 ජී.කරුණළතික මයළ 710762910V ළන්ත ඇදෝසයවහ විදයළය

323 දේ.ඩී.එන්.දේ.සරියතළ මිය198180300860V ගළ/ශ්රී දේලළනන්ද විදයළය

324 ඩබ්.එම්.එන්.එවහ.වීරදකෝන් මයළ197330302260V ගළ/ශ්රී දේලළනන්ද විදයළය

325 ආර්.රණසාංශ මයළ 671702620V මළර/ළන්ත දතෝමවහ විදයළය

326 දේ.එච්.අයි.දිල්ළන් මයළ802124236V මළර/ළන්ත දතෝමවහ විදයළය

327 ඒ.දේ.අදබ්ලර්ධන මයළ 952641549V ශ/ළන්තදම්රි ජළතික ඳළව

328 ආර්.එම්.බී.වම්ඳත් කුමළර 930942022V ශ/ළන්තදම්රි ජළතික ඳළව

329 දේ.පී.එන්.නිල්මිණි මිය 726981469V
මළර/මහින්ද රළජඳේ 

විදයළය

330 යු.එම්.ගුණතුාංග මිය 916622350V
මළර/මහින්ද රළජඳේ 

විදයළය



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

331 ජරේමාල් ජජෝතිමුණි 653180772V
ශ/තංගල් බාලිකා 

විදුශ

332 ඒ.සුරවීර 613481168V
ගා/අමරසරිය, ගුරු 

විදුශ

333
ඩී.ඒ.ඉජනෝකා ේමාලි 

ගුණරත්න
197986600926V

වාන්ත ඇවීසියව් 

විදයාය

334 ඒ.එච්.එෆ්.සීනියා 197885903201
ගා/මල්ශරුව් සුල්හියා 

ම.ම.විදයාය

335 ජී.එල්.නිශාරි 197879802450
ගා/මල්ශරුව් සුල්හියා 

ම.ම.විදයාය

336 ඒ.ඒ.ඒ.එම්.ඩී.ජශේරත් 917590060V
මාර/සිේධාර්ථ ජාතික 

පාව

337 ජී.වාගරිකා ප්රියදර්නි 766491243V
ශ/ලව්මුල් ජාතික 

පාව

338
එල්.ආර්.අයි.එම්.ජල්කම්

ජේ
968231545V

මාර/ජදයියන්දර ජාතික 

පාව

339 ආර්.ජර්ණුකා රත්නායක 735742809V මාර/රාහු විදයාය

340 එච්.සුජර්ඛා මධුලන්ති 927682249V මාර/රාහු විදයාය

341 ජේ.එල්.එල්.ධම්මිකා 715030357V
මාර/මාතර මශා 

විදයාය

342 සී.යූ.කළුබදන 801381928V
මාර/මාතර මශා 

විදයාය

343 පී.එන්.ජේ.රත්නසිංශ 783040859V
මාර/මාතර මශා 

විදයාය

344
ඒ.එච්.එම්.අයි.එම්.අජේ

සිංශ ලඩිගමංජගොඩ
965203346V

ගා/කරන්ජදණිය 

ජාතික පාව

345
ඩේ.ඈන්.රවාදිනි 

දිල්රුේෂි
907592421V

ගා/කරන්ජදණිය 

ජාතික පාව



අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (දකුණු පළාත)

346 ජී.එච්.අනුාලතී 677751606V
මාර/නාරන්ජදණිය 

ජාතික පාව

347 ඩේ.රංජනි 657303054V
මාර /ඌරුජබොේක 

ජාතික පාව

348 ඩේ.ආර්.එව්.ජපජර්රා 19782760781
මාර /ඌරුජබොේක 

ජාතික පාව

349
එම්.මජශේ් 

කරුණාරත්න
741842092V

මාර /ඌරුජබොේක 

ජාතික පාව

350 වී.ජී.සී.චතුරංග 833132300V ශ/විජයබා ජාතික පාව

351 එව්.එව්.ඩේ.රත්නායක 755402290V ශ/විජයබා ජාතික පාව

352
එම්.ජී.එන්.වම්පත් 

ජවජනවිරත්න
1973314510032

ගා/ලඳුරඹ මධය 

විදයාය

353 පී.ඩේ.අජිත් කුමාර 77038350V
ගා/ලඳුරඹ මධය 

විදයාය

354 ජේ.ගුණජවේන 603573790V
ගා/ලඳුරඹ මධය 

විදයාය

355 ලිේනව් ඈපා 637411101V ගා/නාජගොඩ රාජකීය

356
එව්.එල්.ඩේ.ජවජනවිර

ත්න
771923399V ගා/නාජගොඩ රාජකීය

357 එව්.එච්.පත්මසිරි 630870607V
ගා/විදයාජෝක 

විදයාය

358 ටී.එම්.කරුණාතික 632430420V
ගා/විදයාජෝක 

විදයාය

359
ජේ.එච්.එච්.ජේ.විජයන්

ත
770330521V

මාර/ජතලිේජවි මධය 

විදයාය


