
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

1 ආර්.ඒ.ඩී.චතුරංගනී මිය 865450532
බඳ/හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

2 ටී.චන්ද්රිකළ දමයන්ති මිය 197573702762
ක/බණ්ඩළරගම ජළතික 

ඳළව.

3 එවහ.ටී.හශට්ටිහේ මිය 806683710
ක/ශ්රී සුමංග බළලිකළ 

ම.විදයළය

4
කපි තික් හශට්ටිආරච්චි 

මයළ
753092692

හේල්වහ කුමර විදයළය, 

හමොරටුල.

5 ඩබ්.සේ.මුදිත චතුරංග මයා 8127023896
බප/පිළි/සේල්  ්කුමර 

විදුහ.

6
ශිරළනි චන්ද්රිකළ 

කංකළනම්හේ මිය
665690865

මිළගිරිය ළන්ත ඳළවුළු 

බළ.විදයළය.

7
ඩී.එම්.අරුණ උදයළන්ත 

මයළ
741510960

ශ්රී සුමංග විදයළය - 

ඳළනදුර.

8 එන්.පී.ළන්ති මිය 645600495
ගළ/ක්රිවහතුහේල පිරිමි 

විදයළය.

9
එච්.පී.වී.හශේමමළලි 

හවහනවිරත්න මිය
737080390 කළුතර විදයළය

10
හක්.ඒ.මළධවී කරුණළරත්න 

මිය
798662791 කළුතර විදයළය

11 එවහ.ඒ.පී.වමරසුන්දර මිය 805081503
ධර්මඳළ විදයළය, 

ඳන්නිපිටිය

12
හක්.හක්.අජන්ත පුහඳ 

කුමළර මයළ
681051813

ක/සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර 

මධය විදයළය, මතුගම.

13
ඒ.හකෝව රුලන් කුමළර 

මයළ
862710401 බඳ/කෆ/ගුරුකු විදයළය

14
ඩබ්.ඩබ්.හක්.හේ. ප්රනළන්දු 

මයළ
197900100116

ක/බුත්සංශ 

ම.ම.විදයළය

15 බී.එල්.එවහ.මිහිර කුමළර මයළ 753103244
ක/බුත්සංශ 

ම.ම.විදයළය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

16
එම්.එවහ.ප්රියංකර හඳහර්රළ 

මයළ
831570903

බඳ/ජය/අනුළ විදයළය - 

නුහේහගොඩ

17 එවහ.සී.කළරියලවම් මයළ 713213268
හකො/නළන්ද විදයළය - 

හකොෂඹ 10

18 අයි.ඩී.ටී.හක්.හේප්රිය මයළ 772060262
ක/හදොඩන්හගොඩ මිරිවහලත්ත 

ජළතික ඳළව

19
එවහ.ඒ.ආර්.මදුභළෂිණී 

ජයතික මිය
697221786 පිළියන්ද මධය විදයළය.

20
එවහ.ඒ.ඕ.තළරකළ තත්වරණී 

මිය
845530505

හකොට්හට් ආනන්ද 

ළවහත්රළය

21 එම්.ඩී.පුහඳශීලි මිය 196753700290 රළජකීය විදයළය, හකොෂඹ.

22
එවහ.එවහ.ටී.ඒ.ඩී.ඩී. චන්දිමළලි 

හවහනවිරත්න මිය
196983302247 තිවහව මධය විදුශ

23
වංජීලනී මංජුළ අමරසංශ 

මිය
797542865

සරිමළහලෝ බණ්ඩළරනළයක 

විදුශ, හකොෂඹ 07.

24 නයනළ විජයන්ති උඩුලනහේ 197067002377
සරිමළහලෝ බණ්ඩළරනළයක 

විදුශ, හකොෂඹ 07.

25 ඩී.එවහ.අමරහවේකර මයළ 197219400420 මශළනළම විදයළය, හකොෂඹ

26 එච්.ආර්.විජිත කුමළර මයළ 196119104318 මශළනළම විදයළය, හකොෂඹ

27 අයි.ඒ.නන්දන මයළ 612421609 මශළනළම විදයළය, හකොෂඹ

28 එම්.හේ.යූ.හක්.මල්කළන්ති 677560444V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්

29 එල්.ඩී.එවහ.හඳහර්රළ 897310678V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්

30 ආර්.එන්.හගෝවින්න 685220156V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

31 එච්.ඩබ්.කුමළරි 725932448V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්

32
හක්.ඩබ්.ටී.එම්.එන්.කළරියල

වම්
886801459V

හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

33 එවහ.එවහ.ප්රියන්තිකළ 766830587V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

34 ඊ.ඒ.එම්.හේ.බී.අධිකළරම් 856571416V ක්රිවහතුරළජ විදයළය ජළ ඇ

35 එම්.එවහ.එවහ.ජයහවේකර 687380827V
කෆ/ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

36 බී.ඒ.සී.එන්.බුත්සංශ 776572560V
කෆ/ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

37 ආර්.එම්.එන්.එම්.කීර්තිරත්න 880454218V
කෆ/ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

38 එවහ.අතුහකෝරෂ 636211729V පිලියන්ද මධය විදයළය

39 හක්.එන්.ප්රියංගිකළ 787561763V පිලියන්ද මධය විදයළය

40 හක්.ඒ.එවහ.මධුලන්ති 947561650V පිලියන්ද මධය විදයළය

41 ටී.එම්.එම්.ද.සල්ලළ 948162776V පිලියන්ද මධය විදයළය

42 හේ.එම්.ඩී.එල්.මහනෝශරී 847041463V
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

43 එන්.එල්.ර්මිළ 757953633V
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

44 ඩී.එවහ.ඩී.ඩී.එල්.ප්රනළන්දු 826900687V
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

45 එම්.එල්.සී.පර්ණික 841601149V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

46 ජී.එවහ.හඳහර්රළ 702811805V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය

47 සී.එල්.ගීකියනහේ 802164688V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය

48 ආර්.ඒ.සී.එවහ.රළජඳක් 750710484V සයන ජළතික ඳළව

49 එවහ.ඕ.ඒ.ඩී.එවහ.වමරහවේකර 866662231V සයන ජළතික ඳළව

50 එච්.බී.ජී.එවහ.වන්ධයළ 656841931V සයන ජළතික ඳළව

51 ටී.එන්.හශට්ටිආරච්චි 825193758V
ක/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

52 ජී.ඩී.සී.එල්.කරුණළතික 718072824V
ක/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

53 පී.පී.ලළනගුරු 721712575V
ක/බණ්ඩළරගම මධය මශළ 

විදයළය

54 එල්.ඩබ්.දර්නී 196571501432 නළන්දළ විදයළය

55 එවහ.ඒ.එවහ.එවහ.සරවීර 88837018V නළන්දළ විදයළය

56 පී.එම්.ආර්.කුමළර 782731530V නළන්දළ විදයළය

57 ආර්.එච්.හක්.ඕ.රණසංශ 756882717V
මිනු/හවනරත් ඳරණවිතළන 

ජළතික ඳළව

58 හේ.ඒ.එන්.ප්රියදර්නී 916920920V හේල්වහ කුමර විදයළය

59 එච්.ඩී.සී.ටී.සරිමළන්න 738552059V
ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය

60 එම්.ඒ.සී.එම්.යූ.අලී 791662745V අල් මුබළරක් ජළතික ඳළව



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

61 ඩබ්.ඒ.වී.පී.එම්.විහේසරිය 8910900510V අල් මුබළරක් ජළතික ඳළව

62 එම්.පී.කළන්ති 617642000V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

63 ආර්.ඒ.ජී.හරෝහිණී 617382733V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

64 එච්.ඒ.එන්.හරෝහිණි 666041666V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

65 පි.එල්.දයළනන්ද 722942531V කළුතර බළලිකළ විදයළය

66 එම්.ඒ.ස.මල්ලිකළ 635130717V කළුතර බළලිකළ විදයළය

67 සී.ඒ.එවහ.මංගලිකළ 197653402406 කළුතර බළලිකළ විදයළය

68 ආර්.පී.අයි.හක්.බළසරිය 938310050V කළුතර බළලිකළ විදයළය

69 එම්.ජී.එම්.ක්රිළන්ත 820711769V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

70
ආර්.ඩබ්.ඩී.ජී.එල්.හක්.හබෝ

හතොට
877830284V

හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

71 ඩබ්.ඩී.අප්වරළ රුද්රිගු 928180590V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

72 එල්.ඩී.එම්.අතඳත්තු 821100127V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

73 ඒ.ඒ.ඩී.එවහ.ප්රියළල් 740594265V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

74 ඊ.හේ.හඳහර්රළ 707682779V
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

75 ජී.එම්.සී.මධුවංඛ
හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

76
ඩබ්.ජී.එම්.ඩී.ඕ.ජී.ඩී.ගුණති

ක
801904149V

හශෝ/මහින්ද රළජඳක් 

විදයළය

77 ඒ.එම්.එන්.ඩී.අමරතුංග 937141165V ක්රිවහතුරළජ විදයළය ජළඇ

78 ජී.හක්.එවහ.මධුළනි 945262605V ක්රිවහතුරළජ විදයළය ජළඇ

79 ආර්.එම්.පී.එන්.රත්නළයක 786671884V
බඳ/කෆෂ ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

80 හක්.එවහ.එම්.ප්රනළන්දු 680222401V පිළියන්ද මධය විදයළය

81 එම්.එම්.හේ.පී.පීරිවහ 737750230V පිළියන්ද මධය විදයළය

82 ජී.ටී.ඉන්ද්රළනි 655540474V පිළියන්ද මධය විදයළය

83 එවහ.එම්.එන්.වමරහකෝන් 906512874V පිළියන්ද මධය විදයළය

84 ජී.එවහ.ඩී.හඳහර්රළ 790580656V පිළියන්ද මධය විදයළය

85 එච්.ඒ.පී.එම්.ංකළතික 942230400V පිළියන්ද මධය විදයළය

86 ඩී.පී.එවහ.විහේසංශ 933053350V පිළියන්ද මධය විදයළය

87 හක්.රවීන්ද්ර කුමළර 883572300V පිළියන්ද මධය විදයළය

88 ඩබ්.පී.පී.හසොන්හවේකළ 900721161V පිළියන්ද මධය විදයළය

89 එච්.ජී.අයි.මධුරංග 19901343624
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

90 එම්.එන්.එවහ.කුමළරි 845051003V
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

91 එවහ.හක්.ඇතුග 198262601005
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

92 බී.බී.හක්.ඩී.සල්ලළ 196983701595
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

93 බි.වී.ටී.පී.කුමළර 771831125V
ජය/හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

94 හක්.ඒ.එන්.ප්රවංජිත් 197914201942
හකො/සරිමළහලෝ බළලිකළ 

විදයළය

95 ටී.එම්.යූ.එම්.හතන්නහකෝන් 936222897V
හකො/සරිමළහලෝ බළලිකළ 

විදයළය

96 එම්.හක්.අයි.ඒ.මුණසංශ 196664300069
හකො/සරිමළහලෝ බළලිකළ 

විදයළය

97 එවහ.ඒ.සී.යමළලි 646402640V
හකො/සරිමළහලෝ බළලිකළ 

විදයළය

98 ඩී.ඩී.සී.නිහරෝන් 752711305V
හකො/සරිමළහලෝ බළලිකළ 

විදයළය

99 එවහ.හක්.වම්ඳත් 198109301558
ක/හදොඩන්හගොඩ මිරිවහලත්ත 

ජළතික ඳළව

100 අයි.ඩී.මංගළ 787893465V
ක/හදොඩන්හගොඩ මිරිවහලත්ත 

ජළතික ඳළව

101 පී.එවහ.එවහ.හඳහර්රළ 790181964V
හකො/හකොටහශේන මධය මශළ 

විදයළය

102 ඩී.එල්.කුමළරසරි 691170179V
හකො/හකොටහශේන මධය මශළ 

විදයළය

103 ආර්.එම්.එන්.කුමළර 743552652V
හකො/හකොටහශේන මධය මශළ 

විදයළය

104 එම්.ඩී.සරිනළත් 631165052V
හකො/හකොටහශේන මධය මශළ 

විදයළය

105 ඒ.එවහ.එම්.වහීල් 933652742V
හකො/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

106 ඒ.එම්.එවහ.අමරහකෝන් 197525901539
හකො/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය

107 හේ.ඒ.අයි.එම්.ජයහකොඩි 928002241V
හකො/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය

108 යූ.පී.යූ.වික්රමසංශ 811660361
හකො/ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය

109 එන්.ඒ.එවහ.පී.ධර්මසරි 966092998V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

110 එම්.එම්.ඩී.ලයි.ජයසුන්දර 976212541V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

111 ආර්.ඩී.ඕ.එම්.බී.අහබ්සංශ 961630614V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

112 අයි.පී.සී.සී.ඉංගරත්න 938581860V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

113 ඩබ්.හේ.හේ.ජී.ප්රනළන්දු 768411010V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

114 එවහ.එච්.කරුණළරත්න 605362593V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

115 ඩබ්.ඒ.අයි.නිලත්ති 887851280V ගම්/සයන ජළතික ඳළව

116 ඩී.අයි.ඩී.ජයසංශ 886340540V
කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික 

ඳළව

117 පී.ඩී.ඩබ්.විජයකුමළර 740613081V
කළු/බණ්ඩළරගම ජළතික 

ඳළව

118 එන්.එම්.පී.හක්.නෆලිගම 782530526V
ලෘත්තීය ගුරු පුහුණු 

මධයවහථළනය කෆෂණිය

119 ඩී.එම්.හේ.පී.ගුණතික 198412800270 හකො/නළන්දළ විදයළය

120 හේ.එම්.සී.පී.ජයත් 811460338V හකො/නළන්දළ විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

121 ඩබ්.ඒ.එම්.එම්.විමුක්ති 932861291V හකො/නළන්දළ විදයළය

122 එම්.පී.එවහ.යූ.කුමළර 198221703039 හකො/නළන්දළ විදයළය

123 හක්.එච්.ඩී.චන්ද්රකුමළර 197626503681 හකො/නළන්දළ විදයළය

124
ඩබ්.ජී.හක්.ඩබ්.ඒ.විජයලර්ධ

න
890032630V හකො/නළන්දළ විදයළය

125 එම්.සී.ප්රනළන්දු 813275643V හකො/නළන්දළ විදයළය

126 ආර්.ඒ.සී.කුමළරහවේන 800932564V හකො/නළන්දළ විදයළය

127 එන්.ඩබ්.ඒ.ප්රියදර්නී 197873800522
රළජකීය ජළතික ඳළව 

හශොරණ

128 පී.ඒ.එච්.ආරියලං 718231647V
රළජකීය ජළතික ඳළව 

හශොරණ

129 ඊ.පී.එන්.ඩී.හවේනළරත්න 198066300217
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

130 හක්.එන්පී.හරොහචල් 800563160V
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

131 හක්.එම්.සී.ප්රනළන්දු 891764030V
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

132 ඩබ්.ඒ.බී.පී.විහේවංශ 766401252V මීග/ශරිවහචන්ද්ර ජළතික ඳළව

133 ඊ.හක්.අයි.යූ.විජයතික 835302997V මීග/ශරිවහචන්ද්ර ජළතික ඳළව

134 එම්.වි.හේ.සී.දිවළනළයක 936611591V
ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

135 ඒ.ඩබ්.ඒ.ඒ.ජී.අහබ්හවේකර 746090684V
ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

136 එච්.එල්.ඊ.පුහඳකුමළර 812895079V
ශළපිටිගම ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

137 ඩබ්.ඒ.යූ.ධර්මලර්ධන 682570512V
වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

138 එච්.ඒ.එම්.එවහ.ජයලර්ධන 807611186V පිළි/හේල්වහ කුමර විදයළය

139 එච්.එම්.අයි.ජයමළලි 928392120V පිළි/හේල්වහ කුමර විදයළය

140 හක්.එම්.එවහ.ජයත් 738260465V හකො/විළඛළ විදයළය

141 එච්.පී.එච්.එන්.ඳතිරණ 853610410V හකො/විළඛළ විදයළය

142 එච්.හක්.ඒ.කුමළර 651753791V හකො/විළඛළ විදයළය

143 එම්.ඩබ්.එවහ.හකොවහතළ 776673650V හකො/විළඛළ විදයළය

144 එච්.ඒ.මහින්ද 723510899V හකො/විළඛළ විදයළය

145 එච්.එම්.එන්.එවහ.ගුණතික 947232045V
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

146 ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.එවහ.පී.ප්රනළන්දු 198553800480
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

147 සී.පී.එල්.ලයි.කුමළරි 198284804052
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

148 එම්.එල්.තවහලිමළ 728431423V
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

149 හක්.ඒ.ඒ.හක්.කළුආරච්චි 780391936V
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය

150 පි.හක්.ඩී.ප්රවළේ 760684368V
දර්ගළ නගර් ජළතික 

අධයළඳන විදයළපීඨය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

151 එවහ.රංජිත් 653203446V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

152 වී.සී.කත්රිආරච්චි 807182420V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

153 ඒ.එල්.ඒ.හක්.හලරංග 803290822V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

154 හේ.එම්.ඒ.එවහ.සී.හඳහර්රළ 821620627V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

155 හක්.ඩී.හඳහර්රළ 741910942V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

156 එල්.හක්.බී.හේ.රළජඳක් 917904227V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

157 ඒ.ඒ.එවහ.අමරතුංග 947690558V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

158 එච්.එම්.එන්.ඩී.එන්.විහේසංශ 906520290V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

159 ඩබ්.පී.ඒ.රජීන්ද 810151340V හකො/ඉසඳතන විදයළය

160 එම්.පී.එන්.හප්රේමවළන්ත 198908001242 හකො/ඉසඳතන විදයළය

161 අයි.පී.ඩී.ඩී.බළසරිය 812293214V හකො/ඉසඳතන විදයළය

162 එම්.ජී.ජී.බී.තිකරත්න 891481063V හකො/ඉසඳතන විදයළය

163 හක්.හක්.ආර්.එල්.කීර්ති 66041804V හකො/ඉසඳතන විදයළය

164 පී.වී.එවහ.ක්මළල් 892420211V හකො/ඉසඳතන විදයළය

165 හේ.ඒ.ඩබ්.එවහ.හලදහගදර 720802988V හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

166 හක්.ටී.එච්.ආර්.හඳහර්රළ 196870503486 හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

167 ජී.වී.පී.ආර්.විතළනහේ 975241769V හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

168 එච්.එල්.සී.දීපිකළ 726102287V හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

169 ඒ.බී.සී.දිල්ශළනි 806391425V හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

170 ඩබ්.ඒ.එම්.සී.මධුළණී 896294245V හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

171 හක්.ඒ.සී.එවහ.හඳහර්රළ 806754676V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

172 එච්.එම්.ඒ.එවහ.කළන්ති 715390663V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

173 පී.එච්.පී.ප්රවංග 741500744V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

174 සී.හක්.රත්නළයක 812060368V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

175 එම්.එවහ.හශේමළලි 856770435V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

176 එන්.ඒ.ඩී.ප්රනළන්දු 860850672V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

177 ඒ.එල්.ඒ.ජී.අයි.අශහකෝන් 986660100V
කෆ/ශ්රී ධර්මළහෝක 

විදයළය

178 ඊ.එවහ.ෂිකළ 827713414V
හකො/හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය

179 එවහ.එම්.එම්.මශහල 9157330264V
හකො/හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය

180 බී.හක්.එම්.වමළලි 875840347V
හකො/හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

181 යූ.ජී.ටී.ඒ.මළරසංශ 926340050V
හකො/හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය

182 එවහ.ඩබ්.එම්.අයි.බී.විහේසංශ 806813478V
හකො/හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය

183 හක්.හක්.එවහ.ජයමිණී 885391583V
කෆ/අල් මුබළරක් ජළතික 

ඳළව

184 ටී.එම්.එවහ.හතන්නහකෝන් 198566900636
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

185 ඩී.එම්.ඒ.හවේලන්දි 976531850V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

186 ඩබ්.මිල්ල 682370106V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

187 හක්.එච්.පී.එච්.ජයතුංග 958372728V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

188 බී.ඒ.අයි.අයි.බළසරිය 918221689V
ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

189 එම්.ඒ.යූ.ප්රියදර්නී 197856502045
කෆෂ/විශළරමශළහේවි 

බළලිකළ විදයළය

190 ඩී.හක්.රළජඳක් 972882631V
කෆෂ/විශළරමශළහේවි 

බළලිකළ විදයළය

191 හක්.එම්.ටී.පී.මුණසංශ 960321944V
කෆෂ/විශළරමශළහේවි 

බළලිකළ විදයළය

192 එම්.ඒ.පී.එරන්දිකළ 886210574V
ශ්රී රළජසංශ ජළතික ඳළව 

හකොටිකළලත්ත

193 ඒ.ඩබ්.එවහ.හක්.වික්රමසංශ 716631770V
ශ්රී රළජසංශ ජළතික ඳළව 

හකොටිකළලත්ත

194 ඒච්.ඒ.පී.හඳහර්රළ 675722382V
ශ්රී රළජසංශ ජළතික ඳළව 

හකොටිකළලත්ත

195 එල්.ජී.ගළමිණී 691465106V
ශ්රී රළජසංශ ජළතික ඳළව 

හකොටිකළලත්ත



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

196 ඩී.එල්.ඒ.මධුලන්ති 966111690V
ශ්රී රළජසංශ ජළතික ඳළව 

හකොටිකළලත්ත

197 එච්.පී.එවහ.පී.ඳතිරණ 745162304V
හකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය

198 එච්.එම්.එම්.එන්.බන්ඩළර 199664102749
හකො/ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය

199 ඒ.හේ.මළරියදළවහ 70188770X
රත්මළන හින්දු බළලිකළ 

විදයළය

200 ආර්.ජී.හේ.කුමළර 681773126V
කළු/ශ්රී සුමංග බළලිකළ 

විදයළය

201
ඩී.වී.එන්.එම්.එවහ.හසොන්හවේ

කළ
901310793V

කළු/ශ්රී සුමංග බළලිකළ 

විදයළය

202 පී.බී.ආර්.අමරනළත් 700153711V කළුතර විදයළය

203 හක්.ඩී.ඒ.ජයහවේකර 650883969V කළුතර විදයළය

204 එවහ.ජී.වදනළයක 633372799V කළුතර විදයළය

205 එම්.ඩී.එච්.මදුරංග 852811501V කළුතර විදයළය

206 එවහ.ඩී.මංගලිකළ 666141580V කළුතර විදයළය

207 හක්.ඒ.ඒ.මධුශංසනි 928633438V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

208 එම්.එම්.ඩී.හවේනක 690610213V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

209 පී.හේ.ගුණරත්න 680232245V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

210 ජී.එච්එම්.පී.එන්.හඳහර්රළ 690971216V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

211 ඒ.එවහ.බී.හඳහර්රළ 198213603527
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

212 ජී.ආර්.සී.හඳහර්රළ 822090729V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

213 ඩී.එම්.සී.හක්.දිවළනළයක 818094680V
ආනන්ද ළවහත්රළය 

හකෝට්හට්

214 එම්.ඩී.එන්.එවහ.බංඩළර 946182303V
හේල්වහ කුමරි විදයළය 

හමොරටුල

215 ඩබ්.එවහ.එම්.මහශේළ 855105357V
හේල්වහ කුමරි විදයළය 

හමොරටුල

216 හක්.පී.ඩී.ගංගළනි 877051994V
හේල්වහ කුමරි විදයළය 

හමොරටුල

217 පී.එච්.පීරිවහ 198064000343
හේල්වහ කුමරි විදයළය 

හමොරටුල

218 හක්.හක්.එවහ.කන්නන්ගර 671660765V
හේල්වහ කුමරි විදයළය 

හමොරටුල

219 හක්.ටී.සී.නිමිණී 736953196V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

220 පී.එල්.යූ.ක්ළන් 198701500601 හකො/ලුම්බිණි විදයළය

221 ඩී.ඒ.ආර්.කටුගම්ඳ 862231481V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

222 ලයි.ජී.ආර්.කුමළර 820481644V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

223 ඩබ්.ඒ.රංජනී 645440688V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

224 ඩබ්.ජී.සී.ජී.හවහනවිරත්න 795971165V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

225 එච්.ජී.ටී.එන්.හඳහර්රළ 825682441V හකො/ලුම්බිණි විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

226 ඒ.පී.වහලර්ණධළරළ 697501266V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

227 බී.හේ.හඳහර්රළ 657582972V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

228 ටී.එවහ.කුමළර 750883125V කළු/අළුත්ගම මශළ විදයළය

229 එවහ.ඒ.හක්.ඩබ්.ගුණලර්ධන 752743806V
බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය හේයන්හගොඩ

230 එච්.ඒ.එන්.දිල්ශළනි 806340642V
බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය හේයන්හගොඩ

231 ටී.ඩී.ජී.ආර්.එවහ.හඳහර්රළ 198405710021 ගුරු මධයවහථළනය කළුතර

232 එම්.ඒ.එවහ.අදීළ 936403190V
හකො/මුවහලිම් කළන්තළ 

විදයළය

233 ඩී.එම්.ඩී.ඩබ්.තුළරි 786402301V හකො/හින්දු විදයළය

234 පී.චන්ද්රන් 196313902733 හකො/හින්දු විදයළය

235 පී.එවහ.කුරුවිටහේ 832253510V හකො/හින්දු විදයළය

236 හක්.එවහ.ඩී.කුමළරි 718662079V හකො/හින්දු විදයළය

237 ආර්.ඒ.නින්ති 745361315V හකො/හින්දු විදයළය

238
හක්.ඒ.එවහ.බී.හක්.කළරියප්හඳ

රුම
199174502105

පිළි/හප්රේවහබිට්රියන් බළලිකළ 

විදයළය

239 ඩී.ඒ.එම්.ටී.ඒ.එවහ.අන්ද්රළදි 893594388V
පිළි/හප්රේවහබිට්රියන් බළලිකළ 

විදයළය

240 එච්.සී.ජයන්ති 766082360V අනුළ විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

241 එන්.ඩී.වීරසරිය 847173564V අනුළ විදයළය

242 එවහ.එම්.එම්.වංජීලනී 897483882V අනුළ විදයළය

243 එච්.ජී.එවහ.ඉන්දික 731402426V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය

244 ඕ.ඒ.සී.එවහ.කුමළරි 755793191V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය

245 ආර්.පී.ටී.ක්ෂිකළ 926432915V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය

246 අයි.එම්.අනුළලතී 728633204V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

247 එන්.එල්.එල්.හක්.ලියනහේ 915032575V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

248 හක්.සී.ඒ.එවහ.ඩී.චන්ද්රතිතක 806304964V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

249 ආර්.එම්.ඩී.එම්.රත්නළයක 878650131V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

250 එවහ.එම්.එල්.එම්.තිකරත්න 912792811V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

251 ඒ.එම්.පී.සී.මධුමළලි 935411505V
සීතළලක මධය මශළ විදයළය 

අවිවහවළහේල්

252 ආර්.පී.ජී.එවහ.හක්.හවේනළධීර 763213013V
සීතළලක මධය මශළ විදයළය 

අවිවහවළහේල්

253 ඩබ්.එවහ.ඩී.හවේනළරත්න 745212425V
සීතළලක මධය මශළ විදයළය 

අවිවහවළහේල්

254 හේ.බී.එච්.එවහ.ජයතික 816460077V
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

255 ඩබ්.ඒ.ජී.එච්.කුමළරසරි 926503804V
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

256 පී.බී.හේලහේ 197613102057
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

257 ඩබ්.ආර්.ඒ.පී.එවහ.රණසංශ 917524122V
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

258 එම්.එම්.ඩී.හක්.මළන්නහප්රු 878431596V
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

259 පී.එම්.ආර්.දමයන්ති 197471801560
මීග/නිවුවහහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

260 ඩී.එම්.එවහ.එල්.දිවළනළයක 931191071V
ක/බුත්සංශ මධය මශළ 

විදයළය

261
ඩබ්.ඒ.එවහ.හක්. වහර්ණුකළ 

මිය
767613717V සීතළලක ජළතික ඳළව

262
හක්.හක්.ඩී.එවහ. කුතික 

මිය
795761322V

ශ්රී සුමංග බළලිකළ විදයළය 

- ඳළනදුර

263 එවහ.ඒ.ආර්. නිල්මිණි මිය 19767771649
ශ්රී සුමංග බළලිකළ විදයළය 

- ඳළනදුර

264 එච්.එම්.එවහ. හශේරත් මිය 748651403V
බඳ/ජය ආනන්ද ළවහත්රළය 

- හකෝට්හට්.

265 ඒ.එන්. නළගශලත්තහේ මිය 907701492V
ලුම්බිණි විදයළය, හකොෂඹ 

05.

266 එල්.පී.එම්.එල්. රණසංශ මිය 857250745V
ලුම්බිණි විදයළය, හකොෂඹ 

05.

267 එල්.පී. වමරවීර හමය 888003150V
ලුම්බිණි විදයළය, හකොෂඹ 

05.

268
ඩබ්.එම්.එච්.එච්.හක්. 

ලනිගහවේකර මිය
866623678V

ලුම්බිණි විදයළය, හකොෂඹ 

05.

269 ඩබ්.පී.ඒ.පී. කුමළර මයළ 762000202V ගහිටියළල මධය විදයළය

270 එච්.එම්.ඩී.එවහ. හශේරත් මයළ 900112190V ගහිටියළල මධය විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

271 යූ.ඩී.එන්.එන්. ජයරත්න මිය 905910833V ගහිටියළල මධය විදයළය

272
ආර්.එන්. හශේමන්ත රණවිර 

මයළ
893321764V ගහිටියළල මධය විදයළය

273 එච්.එම්.ආර්. හශේරත් මිය 1.96869E+11
හදහිල හප්රවහබිටීරියන් 

බළලිකළ විදයළය

274 එම්.එවහ. චතුරංග මයළ 903171650V හින්දු විදයළය - හකොෂඹ

275 එම්.ආර්.කුමළර මයළ 882261719V හින්දු විදයළය - හකොෂඹ

276 එවහ. කුමළරතුංග මිය 825644075V
මී/නිේවහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

277
එවහ.එම්.ඒ.ඩී.හවේනළනළයක 

මයළ
852641734V

මී/නිේවහටඩ් බළලිකළ 

විදයළය

278 පී.ටී.සී. පීරිවහ මයළ 803630623V විළකළ විදයළය, හකොෂඹ

279 එවහ.එඒ.ඒ.එම්.සුබසංශ මයළ 750541577V විළකළ විදයළය, හකොෂඹ

280 එල්.ඒ.ඊ. ජයහවේකර මයළ 820523628V
හකො/ මුවහලිම් කළන්තළ 

විදයළය

281 එච්.හක්.එන්. කල්හේරළ මයළ 802600046V හේල්වහ කුමර විදුශ

282 බී.හක්.එවහ.එම්. රුද්රිගු මිය 916830645V හකො/ ඉසඳතන විදයළය

283 එම්.එම්.ඒ.සී.ඩී. මහීඳළ මයළ 822233350V හකො/ ඉසඳතන විදයළය

284 ඩබ්.ජී.ඒ. මශනළද මයළ 660790209V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

285 ඒ.එන්. ප්රියංගිකළ මිය 846184023V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

286 එවහ.ජී. වීරක්හකොඩි මිය 848260703V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

287
එච්.එන්. අනුරළධළ සරිහවේන 

මිය
745801846V

හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

288 එවහ.එම්.සී.ඒ. වමරප්පුලි මිය 1.98986E+11
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

289
පී.එම්.ඒ.එවහ.එවහ. ඳශගම 

මිය
905510150V

ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

290 හේ.එම්.අයි. මධුළණී මිය 955702255V
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

291 එච්.ඒ.එම්.ඒ. හවේලන්දි මිය 948032457V
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

292 ඒ.පී.ඩී.ටී.පී. ජයලර්ධන  මිය 737631958V
ශ්රී ඳඤහඤළනන්ද ජළතික 

ඳළව

293 ජී.ඒ.ආර්. ගුණතික මිය 828392735V
හකො/ රත්නළලලී බළලිකළ 

විදයළය

294 ඒ.ජී.ඒ. ශිහරෝමනී මිය 766280048V හේවී බළලිකළ විදයළය

295 එවහ.ඒ.ඩී.එවහ. දර්නී මිය 857994175V හේවී බළලිකළ විදයළය

296 හක්.එච්.ජි. කුසුමසලි මිය 845333432V හේවී බළලිකළ විදයළය

297
එවහ.එච්.එම්.එච්.පී. 

ප්රියදර්නී හමය
955451252V ශ්රී ධර්මළහෝක ජළතික ඳළව

298 හේ.එම්.අයි. ගුණරත්න මයළ 723330548V
හකො/ හගෝතමී බළලිකළ 

විදයළය

299 ටී.පී.කලුහේ මයළ 19812640151 සීතළලක මධය මශළ විදයළය

300
පී.හේ.ටී.එල්.එන්. බන්දුසරි 

මයළ
893351086V

හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

301 ඒ.එම්.නිශළල් අහබ්සංශ මයළ 751091893V
ශළ/නත්/ධම්මිවහවර ජළතික 

ඳළව

302 අයි.දමිත් කසුන් කුමළර මයළ 832461970V
හකොෂඹ රළමනළදන් හින්දු 

බළලිකළ විදයළය

303 හේ.එම්.නිශළල් මයළ 1.97005E+11 හකො/ලුම්බිණි විදයළය

304
බී.එම්.එවහ.සී.එවහ.බළසරිය 

මයළ
1.99318E+11

සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නංගර මධය 

විදයළය

305
ටී.නිලුපුල් තළහකොටුන්න 

මයළ
1.9811E+11 මහින්ද රළජඳක් විදයළය

306 එච්.එවහ.කුමළර මයළ 752440204V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

307
ජී.ආර්.හේ.කරුණළරත්න 

මයළ
622232634V

ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය - මීරිගම

308 බී.සී.පුහඳකුමළර  මයළ 663092650V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය - මීරිගම

309
හක්.පී.ආර්.බී.කවිටිහගොඩ 

මයළ
812181432V

ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය - මීරිගම

310 ඩබ්.වී.ආනන්ද කුමළර මයළ 763151760V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය - මීරිගම

311 ඩී.එම්.ටී.හක්.දිවළනළයක මයළ 853151955V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක 

විදයළය - හකොෂඹ 07

312 එඒ.ඩබ්.ඒ.ජයසංශ මයළ 630854423V හින්දු විදුශ - බම්බපිටිය

313 එවහ.අයි.එම්.නවුළත් මයළ 721650871V හින්දු විදුශ - බම්බපිටිය

314 හක්.ඩී.හේ.නිළන්ත මයළ 690923769V ක/අලුත්ගම ජළතික ඳළව

315 පී.එම්.එන්.උදය කුමළර මයළ 873460989V ක/අලුත්ගම ජළතික ඳළව



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

316 බී.ඒ.වනත් කුමළර මයළ 751971699V විළඛළ විදයළය හකොෂඹ 05

317 එච්.එම්.විජය කුමළර මයළ 841660870V විළඛළ විදයළය හකොෂඹ 06

318 හක්.ටී.ආර්.කුරත්න මයළ 840730140V හකොටහශේන ම.ම. විදයළය

319 බී.එවහ.ආර්.හඳහර්රළ මයළ 681351035V හකොටහශේන ම.ම. විදයළය

320
එන්.එවහ.ප්රභළහ චතුරංග 

ඩයවහ මයළ
920192165V

හඳො/ආනන්ද බළලිකළ 

ජළතික ඳළව

321
එච්.එම්.ප්රවන්න කුමළර 

හශේරත් මයළ
952282786V

ළන්ක හජෝන් ජළතික ඳළව 

. , උඩශමුල්, ඳළනදුර

322 එච්.ඒ.ශරිවහචන්ද්ර කුමළර මයළ 671984200V
බඳ/කෆ ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

323 බී.ආර්.වමීර හබෝහගොඩ මයළ 841560418V
බඳ/කෆ ළන්ත අන්හතෝනි 

ජළතික ඳළව

324 ඩී.ආර්.වංජීල කුමළර මයළ V

325 එන්.හක්.ඒ.ප්රවළේ මයළ V

326 එවහ.එල්.වමළර මයළ 870870450V
ඳවහදුන් රට ජළතික අධයළඳන 

පීඨය

327
එල්.ඩී.සී. ජීලරංග ජයසංශ 

මයළ
86349266V

ඳවහදුන් රට ජළතික අධයළඳන 

පීඨය

328 හක්.ඩී.චන්ද්රසරි මයළ 631422039V
ඳවහදුන් රට ජළතික අධයළඳන 

පීඨය

329 යූ.වමන් මයළ 733621680V
හකො/හේවි බළලිකළ 

විදයළය, හකොෂඹ 08

330 බී.ඇන්ටන් මයළ 822842100V
රළජසංශ මධය විදයළය - 

ශංලෆල්



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

331 එච්.ඩබ්.එච්.වංජය මයළ 771723179V
රළජසංශ මධය විදයළය - 

ශංලෆල්

332 හේ.එන්.පී.හක්.සලිලළ මයළ 851430903V
හේල්වහ කුමරි විදයළය - 

හමොරටුල

333 එන්.එවහ.ඒ.ජයත් මයළ 623094324V
රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය 

- ගම්ඳශ

334
හක්.හේ.එවහ.ආර්.ජයහකොඩි 

මයළ
812741268V

රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය 

- ගම්ඳශ

335 ඩබ්.අසත මයළ 713240940V
රත්නළලලී බළලිකළ විදයළය 

- ගම්ඳශ

336 ජී.ජී.ප්රවන්න මයළ 830593357V
බඳ/ගම් සයන ජළතික 

ඳළව

337 හක්.පී.එන්.සරිචන්ද්ර මයළ 620831220V
බඳ/ගම් සයන ජළතික 

ඳළව

338 එච්.බී.හශේමචන්ද්ර මයළ 622583631V
බඳ/ගම් සයන ජළතික 

ඳළව

339 එල්.ඩී.පී.එවහ. කුමළර මයළ 670573524V හකො/මශළනළම විදයළය

340 ඩබ්.හක්.හසොන්හවේකළ මයළ 511093246V හකො/මශළනළම විදයළය

341 එවහ.ඒ.ජයතිවහව මයළ 623283100V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

342 පී.ජී.ආරියරත්න මයළ 672910447V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

343 එම්.පී.ඩී.ලිත් මයළ 702041821V
ක්රිවහතුරළජ විදයළය, 

තුඩෆල්, ජළඇ

344
අයි.පී.එන්.පී.හවෝමතික 

මයළ
702011957V

බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය - හේයන්හගොඩ

345 අයි.පී.හවෝමරත්න මයළ 660614028V
බඳ/සීතළලක මධය මශළ 

විදයළය, අවිවහවළහලල්



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

346 පී.බි.පී. ශර් කුමළර මයළ 793023634V
බඳ/ජය/ හබෝමිරිය මධය 

මශළ විදයළය

347
අන්.ජී.නිකුවහ අප්ඳඅශළමි 

මයළ
622931550V මීග/ශරිවහචන්ද්ර ජළතික ඳළව

348 එම්.පී.එන්.කිත්සරි  මයළ 68772794V මීග/ශරිවහචන්ද්ර ජළතික ඳළව

349 හක්.හරෝන් නින්ත මයළ 781032247V
කළු/රළජකීය විදයළය - 

හශොරණ

350 හේ. ක්හමන් මයළ 731760802V
කළු/රළජකීය විදයළය - 

හශොරණ

351 ඒ.එවහ.හක්. සල්ලළ මයළ 801630286V
බඳ/ජය/ ශ්රි රළජසංශ ජළතික 

ඳළව

352
හකෝදළහගොඩ ගමහේ මලිත් 

යවන්ත මයළ
720681870V

ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය, මිළගිරිය, 

හකොෂඹ 05

353
ලශළපිටිය ආරච්චිහේ 

හේනුක නුලනහේලප්රිය මයළ
831262737V

ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය, මිළගිරිය, 

හකොෂඹ 06

354 එම්.හක්. අනුර මයළ 662782750V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

355 යූ.ජී.ප්රියන්ජිත් මයළ 693014298V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

356 හක්.ඒ.විජිත මයළ 650412516V
ක/ හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව

357 එච්.ඩී.නදී මධුෂිකළ මිය 877170985V
ක/ හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව

358 අයි.ඩී.ටි.හක්. හේප්රිය මයළ 772060262V
ක/ හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව

359 හක්.හක්. වම්ඳත් මයළ 823464797V
ක/ හදොඩන්හගොඩ 

මිරිවහලත්ත ජළතික ඳළව

360 ඩබ්.බී.සී.එන්.ප්රනළන්දු මිය 718262828V
ක්රිවහතුරළජ විදයළය 

කුඩෆල් ජළඇ



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

361 ඒ.ඩී.යළමළ නිළනි මිය 748640150V
හකො/හකොටහශේන 

ම.ම.විදයළය

362 බී.ජී.මහවේකර 726791805V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

363 එම්.ඩී.එන්.එච්. ආරියසංශ 835044092V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

364 එච්.එම්.ඩී.හශේරත් 907650570V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

365 එන්.ඩබ්.උඩුලනහේ 1.97067E+11
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

366 එවහ.එම්. අමරසංශ 797542865V
හකො/ සරිමළහලෝ 

බණ්ඩළරනළයක විදයළය

367 ඒ.එන්.කවහතුරිආරච්චි හමය 1.9805E+11
හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

368 ඩී.ඩී.ටී.දීඳළනි මිය 1.98462E+11
හබෝමිරිය මධය මශළ 

විදයළය

369 ඊ.ඒ.එන්.ජිනළදරී විහේලර්ධන 1.98263E+11
බඳ/ජය/ හබෝමිරිය මධය 

මශළ විදයළය

370 ඩී.එම්.ඩී.එවහ.හවේනළත්න මිය 628300690V
බඳ/ජය/ හබෝමිරිය මධය 

මශළ විදයළය

371 එවහ.ඒ.ආර්.එම්.ජයතික 697221786V මධය විදයළය පිළියන්ද

372 බී.එම්.කුමුදුනී පුහඳළන්ති 838284205V
ළන්ත අන්හතෝනි ජළතික 

ඳළව ලත්ත

373
බී.ඩී.චිරන්ත වංජය 

අමරහවේකර
790981332V

ළන්ත අන්හතෝනි ජළතික 

ඳළව ලත්ත

374 හක්.හක්.ඩී.කළන්තිතළ 1.96476E+11 කළුතර බළලිකළ විදයළය

375 ආර්.එම්.එවහ.රත්නළයක මිය 715662973V
මිනු/ නළන්දළ පිරිමි 

විදයළය මිනුලන්හගොඩ



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

376 . 887874204V කළුතර බළලිකළ විදයළය

377
එම්.එම්.එවහ.එවහ.රත්නසංශ 

මිය
866683573V රළජසංශ විදයළය ශංලෆල්

378 ජී.ජී.ජී.ප්රියදර්නී 888272178V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

379 හක්.ඒ.සී.ඩී.රුලන්මළලි 806100919V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

380 ආර්.එම්.සුමිත් කුමළර 1.98507E+11 මහින්ද රළජඳක් විදයළය

381 ඒ.ටී. ලක්වළ 875911562V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

382 ටී.ඒ.ප්රවළේ චතුරංග 863512581V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

383 වී.පී.හක්.එවහ. හඳහර්රළ හමය 767301685V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්

384 එච්.ඒ.ඩී. නළක මයළ 652832768V
රළජසංශ මධය විදයළය 

ශංලෆල්

385 එම්.ඒ.ආර්. පුහපිකළ 737441229V මහින්ද රළජඳක් විදයළය

386 ඩබ්.පී.එල්. කුමළර මයළ 752162042V
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර 

මධය ලළදයළය මතුගම

387 පී.වී.යූ. නිරළෘ මිය 547311215V
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර 

මධය ලළදයළය මතුගම

388 ජී.ඩී.වංජීල මයළ 781743062V
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර 

මධය ලළදයළය මතුගම

389 හක්.හක්. අජන්ත පුහඳකුමළර 681051813V
සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර 

මධය ලළදයළය මතුගම

390 එ.එවහ.ගහගදර මයළ 661222379V
ශංලෆල් රළජසංශ මධය 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

391 ඩබ්.පී.සී.ප්රියදර්නී හමය 855530724V
ශංලෆල් රළජසංශ මධය 

විදයළය

392 ඊ.ඩී.එම්.එල්.එදිරිසංශ මයළ 921341172V
මහින්ද රළජඳක් විදයළය-

හශෝමළගම

393 ඉන්දුමතී නමිවලළයම් 918540555V
මහින්ද රළජඳක් විදයළය-

හශෝමළගම

394 ආර්.ඒ.භද්රළනි රණවීර මිය 197071201793    
සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර 

මධය විදයළ

395 ජී.ඩී.එවහ.ධම්මිකළ මිය 678644501V
මහින්ද රළජඳක් විදයළය-

හශෝමළගම

396 එල්.සී.ටී.ගුණලර්ධන මිය 767883072V කළුතර බළලිකළ විදයළය

397 අනුළ නිළන්ති වීරතුංග මිය ක/බළලිකළ ජළතික ඳළව

398 ආර්.එවහ.ඒ.සී.පියසරි මයළ 840260844V ක්රිවහතුරළජ ජළතික ඳළව

399 ඩී.එම්.එවහ.කුමළරි 1.97575E+11
බඳ/කෆෂ/ළන්ත 

අන්හතෝනි ජළතික ඳළව

400 බී.ඩී.නිල්මිණි 1.97962E+11
බඳ/ජය/හබෝමිරිය මධය 

මශළ විදයළය

401 අයි.සී.පී.පීරිවහ 1.97877E+11
බඳ/ජය/හබෝමිරිය මධය 

මශළ විදයළය

402 එවහ.එම්.එවහ.අනුරළධ මයළ 880811690V
බණ්ඩළරනළයක විදයළය 

ගම්ඳශ

403 ඒ.එල්.හක්.ද සල්ලළ මයළ 750493823V
බණ්ඩළරනළයක විදයළය 

ගම්ඳශ

404 එවහ.ඩී.විතළරණ මිය 797940895V
හකො/හගෝතමි බළලිකළ 

විදයළය

405
ඩී.එම්.එම්.දිවළනළයක 

මෆණිහක් මිය.
1.97281E+11

හකො/හගෝතමි බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

406 යු.එච්.එල්.ප්රිංස ද සල්ලළ මිය 1.96777E+11
හකො/හගෝතමි බළලිකළ 

විදයළය

407 ඒ.එච්.අහෝක මයළ 1.9632E+11 හකො/හේවි බළලිකළ විදයළය

408
ඩී.හක්.හේ.ආර්.වන්ධයළ 

කුමළරි මිය
758332209V

ශ්රී ධර්මළහෝක විදයළය-

කෆෂණිය

409 එම්.ඒ.ඩී.වම්ඳත් තුළර මයළ 782081071V
ශ්රී ධර්මළහෝක විදයළය-

කෆෂණිය

410 ඩී.ආතළවුද ආරච්චි මිය 197277903321V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

411 ආර්.එම්.වරත් කුමළරසරි මයළ 771464726V
ධර්මඳළ විදයළය 

ඳන්නිපිටිය

412 ටී.ගුණරත්න මයළ 611102151V
දර්ගළනගර ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

413 ඩී.පියල් මයළ 683620238V
දර්ගළනගර ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

414 එම්.එල්.එවහ.ප්රනළන්දු මිය 736023164V
දර්ගළනගර ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

415 ඒ.එම්.එම්.මර් මිය 626182690V හකො/ඉසඳතන විදයළය

416 හේ.ඒ.ඒ.එන්.හඳහර්රළ මයළ 682421568V හකො/ඉසඳතන විදයළය

417 එම්.එවහ.හඳහර්රළ මයළ 613354050V හකො/ඉසඳතන විදයළය

418 එම්.නිහයිනළදන් මයළ 702320445V හකො/ඉසඳතන විදයළය

419 හක්.ඩී.ඥළණසරි මයළ 661051752V හකො/විළකළ විදයළය

420 ෆ්රීඩළ දමයන්ති මිය 649892736V හකො/විළකළ විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

421 ආර්.එවහ.තිකරත්න මිය 737092259V හකො/විළකළ විදයළය

422 ඒ.එල්.එවහ.ජයන්ති මිය 755270890V හකො/විළකළ විදයළය

423 ඒ.පී.එවහ.මදුරංග මයළ 913460960V
වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

424 ආර්.එවහ.නන්දනමයළ 811811203V
වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය

425 ටී.එම්.වරුලන් 861000150V
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

426 ඩී.පී.ඩී.හක්.හශේමතළ 747361983V
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

427 හක්.එම්.එවහ.මල්කළන්ති 80627418V
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

428 එවහ.ජී.එවහ.ඉන්ද්ර කුමළරි 198055403221V
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

429 බී.ඒ.කයළනි මිය 19616343068
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

430 ටී.එම්.එවහ.ධර්මහවේන මයළ 861000150V
ශළපිටිගම් ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

431 ඩබ්.ඩී.ඒ.ඉන්දික 792883710V හේල්වහ කුමර විදයළය

432 ආර්.ඒ.නින්ති මිය 745361315V හකො/හින්දු විදයළය

433
ආර්.එම්.ඩබ්.නන්දනී කුමළරි 

මිය
1.97876E+11

හප්රවහබිටීරියන් ගෆශෆණු 

විදයළය

434 අයි.එම්.අනුළලතී මිය 728633204V බඳ/ගම් ගහිටයළල

435 බී.පී.එවහ.හක්.කුසංශ මිය 908553179V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

436 එම්.ඩී.ඒ.ටී.ජයතික මිය 1.9847E+11 නුහේහගොඩ අනුළ වි.

437 එච්.එම්.එවහ.ඒ.හශේරත් මිය 1.98285E+11 නුහේහගොඩ අනුළ වි.

438 ඩී.එම්.ඒ.එවහ.දිවළනළයක 1.96328E+11 හකො/ලුම්බිණි විදයළය

439 පී.ජී.මංජු 782372904V හකො/ලුම්බිණි විදයළය

440 හේ.එම්.මළනි මිය 1.96286E+11
ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය-මිළගිරිය

441 බී.ජී.පී.හඳහර්රළ මයළ 1.97735E+11
ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය-මිළගිරිය

442 ටී.ජී.ජී.මංගලිකළ මිය 745883249V
ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය-මිළගිරිය

443 ඒ.ජී.චන්ද්රළලති මෆණිහක් මිය 756231766V
ළන්ත ඳළවුළු බළලිකළ 

විදයළය-මිළගිරිය

444 එවහ.ඩබ්.ඩී.හප්රේමසරි මයළ 900702264V
හකො/හකොටහශේන ජළතික 

ඳළව

445 ටී.හේ.හරෝශණ මයළ 1.971E+11
හකො/හකොටහශේන ජළතික 

ඳළව

446 ජී.සී.මුණසංශ මයළ 777542184V ශ්රි සුමංග බළලිකළ ම.ම.වි.

447 පී.එල්.ඳත්මප්රිය මයළ 66176022V කළුතර විදයළය

448 ජී.ඩී.පී.කුමළරි මිය 748071865V කළුතර විදයළය

449 ඩී.වී.කන්නන්ගර මයළ 741351455V කළුතර විදයළය

450 ආර්.ඒ.ටී.පුහඳකුමළර මයළ 753320091V
හකෝට්හට් ආනන්ද 

ළවහත්රළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

451 ඒ.කලීල් හඳහර්රළ මයළ 78284550V
හකෝට්හට් ආනන්ද 

ළවහත්රළය

452 වී.ටී.හඳහර්රළ මයළ 1982346003
හකෝට්හට් ආනන්ද 

ළවහත්රළය

453 ඒ.එම්.කුහර් මිය
හකෝට්හට් ආනන්ද 

ළවහත්රළය

454 එන් විජිතමල්ලිකළ මිය 1.96381E+11
සරිමළහලෝ බණ්ඩළරනළයක 

විදයළය

455 ජි.පී.එම්.මහනෝරත්න මයළ 702631521V
ඩී.එවහ.හවේනළනළයක ජළතික 

ඳළව

456
ඩබ්.ඩබ්.හක්.ඩී.හවහනහශ

තළ
676292020V

ඩී.එවහ.හවේනළනළයක ජළතික 

ඳළව

457 අයි.පී.ඒ.විහේරත්න 1.97131E+11 හකො/මශළනළම විදුශ

458 එම්.හරෝවහහමරී 747422010V හකො/මශළනළම විදුශ

459 එවහ.හමොශළන් 66171479 හකො/මශළනළම විදුශ

460 ඩබ්.ටී.එන්.එච්.කුමළර 871574391V හකො/මශළනළම විදුශ

461
හේ.පී.ඩී.මිල්ටන් 

වමන්නළයක
1.98037E+11

බණ්ඩළරනළයක මධය මශළ 

විදයළය

462
එම්.එච්.ඩී.ඩබ්.ඒ.පී.ආර්.ඩබ්.

එම්. හශේරත් මුලිහල්ගම
1.97801E+11

බණ්ඩළරනළයක මධය මශළ 

විදයළය

463 ආර්.එම්.කුමළරසරි රණසංශ 742881105V
බණ්ඩළරනළයක මධය මශළ 

විදයළය

464
හක්.ඩී.නදීළ ශර්නි 

හඳහර්රළ
805941871V

බඳ/කෆෂ/ විශළර මශළ හේවි 

බළලිකළ විදයළය

465
පී.පී.ඩී.සී. ලළපුසරි 

කරුණළරත්න
1.9812E+11

ඳවහදුන්රට ජළතික අධයළඳන 

විදයළපීඨය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

466 ඩබ්.පී.එවහතආර්. කුමළරි 736730561V
බඳ/ගම්/ සයන ජළතික 

ඳළව

467 එම්.බී.රගුනළදන් 701402049V
හකො/ නළන්දළ විදයළය 

හකොෂඹ 10

468 ආර්.හක්. වළයක්කළර 780042960V
හකො/ නළන්දළ විදයළය 

හකොෂඹ 11

469 ජී.ආර්.යූ.අයි. ගම්ත් 648522187V

බඳ/හශෝ/සීතළලක මධය 

මශළ විදයළය, 

අවිවහවළහේල්

470 බී.ඩී.හශේමචන්ද්ර 612870926V
කළු/ රළජකීය විදයළය - 

හශොරණ

471 එල්.සී.ප්රියන්ති 748411143V
ක/ ශ්රි සුමංග විදයළය - 

ඳළනදුර

472 එවහ.ඒ.චන්ද්රතළ 698621206V
විශළරමශළහේවි බළලිකළ 

විදයළය - කිරිබත්හගොඩ

473 අයි.එවහ.එලට්වහ 698621206V
විශළරමශළහේවි බළලිකළ 

විදයළය - කිරිබත්හගොඩ

474 ආර්.ඒ.අජිත් ප්රියන්ත 713560278V
වළරිපුත්ත ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය

475 ආර්.පී.වරත් චන්ද්ර කුමළර 651980542V හකො/ලුමිබිණි විදයළය

476 එවහ.එම්.බුේධික ප්රභළත් 940862582V හකො/ලුමිබිණි විදයළය

477 පී.ටී.එවහ.හඳහර්රළ 828591878V හකො/ලුමිබිණි විදයළය

478 එම්.ඩී.එම්.ටී.ජයතික 646400317V හකො/ලුමිබිණි විදයළය

479 එච්.ජී.චන්ද්රසරි 672101085V හකො/ලුමිබිණි විදයළය

480 හක්.එම්.වළරිකළ ගයළනි 776441775V හකො/ලුමිබිණි විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

481
එච්.එම්.හවේලන්දි ක්මිණී 

ශශහකෝන්
876990385V

බඳ/පිළි/හේල්වහ කුමරි 

විදයළය

482 හක්.ඩී.කරුණළතළ 638383063V
බඳ/පිළි/හේල්වහ කුමරි 

විදයළය

483 හක්.හක්.එම්.එවහ.රණවීර 738183320V ක/කළුතර මශළ විදයළය

484 හක්.හක්.ඒ.එරංග රණවීර 852810378V ක/කළුතර මශළ විදයළය

485 ආර්.ඩබ්.හකොතළල 812473379V ක/කළුතර මශළ විදයළය

486 එච්.පී.පී.හශට්ටිඳතිරණ 656232080V
නිවුවහටඩ් බළලිකළ විදයළය - 

මීගමුල

487 ඊ.ඩී.සී.කිත්සරි 731673314V ධර්මඳළ විදයළය

488 ජී.ඩබ්.වජිත් හේප්රිය 752212147V
ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය -

 දර්ගළ නගරය

489 එච්.ඩබ්.ලිතළ ඳේමසීලි 1.97378E+11
ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය -

 දර්ගළ නගරය

490 එච්.බි.දයළලං 670511596V
ජළතික අධයළඳන විදයළපීඨය -

 දර්ගළ නගරය

491 හේ.ඒ.නිලෂි ප්රියදරිනී 916920920V
හේලිවහ කුමර විදයළය - 

හමොරටුල

492
පී.ඒ.එවහ.ආර්.ආර්.අයි.චන්ද්රර

ත්න
937361670V

හේලිවහ කුමර විදයළය - 

හමොරටුල

493 එම්.පී.ඳත්මතළ 72539483V
හේලිවහ කුමර විදයළය - 

හමොරටුල

494 ඩබ්.යූ.එම්.ප්රනළන්දු 723140323V
හකො/හගෝතමි බළලිකළ 

විදයළය

495 අයි.එච්.හශට්ටිආරච්චි 718410290V
හකො/රත්නළලලී බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

496 එච්.ඩී.ඩී.ද සල්ලළ 800210755V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය

497 එවහ.එන්.අයි.ඩයවහ 777882899V
හකො/ආනන්ද බළලිකළ 

විදයළය

498 එච්.එන්.ආර්.හඳහර්රළ 672451469V හකො/ඉසඳතන විදුශ

499 බි.හක්.එවහ.එම්.රුද්රිගු 916830645V හකො/ඉසඳතන විදුශ

500
ආර්.ඒ.ඒ.ඳත්මළ ප්රියදර්නී 

රණසංශ
725631693V විළකළ විදයළය

501 ඩබ්.හක්.දිවළනළයක 866764247V විළකළ විදයළය

502 හක්.ඒ.ඩී.පී.හකොතළල 775041595V විළකළ විදයළය

503 සී.ඩී.සී.නිවංවළ 886090064V විළකළ විදයළය

504
හක්.හක.හවේලන්දි කරංගනි 

කිර්ති
1.98876E+11

බඳ/පිළි හප්රවහබිටිරියන් 

බළලිකළ ඳළව

505 පී.එච්.එවහ.දීපිකළ 727801774V
බඳ/පිළි හප්රවහබිටිරියන් 

බළලිකළ ඳළව

506 එවහඩි.ටී.සල්ලළ 688620830V ශ්රි සුමංග බළලිකළ විදයළය

507 එම්.ඩී.එම්.ධීනී 1.98451E+11 ශ්රි සුමංග බළලිකළ විදයළය

508 රමනි කුසරිලර්ධන 716842142V ශ්රි සුමංග බළලිකළ විදයළය

509 එම්.එන්.ළලිකළ ජයමළලි 1.98358E+11
අනුළ විදයළය - 

නුහේහගොඩ

510 ආර්.ඒ.එවහ.පී.හවහනවිරත්න 885670245V
අනුළ විදයළය - 

නුහේහගොඩ



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

511 හක්.බී.හිමළලි ප්රියදර්නි 716221130V
බඳ/මීග/ශ්රි ඳඤහඤළනන්ද 

ජළතික ඳළව

512 ඩබ්.ඒ.එවහ.වික්රමආරච්චි 685840243V
බඳ/මීග/ශ්රි ඳඤහඤළනන්ද 

ජළතික ඳළව

513 පී.එ.එන්.හවෝමරත්න 762993023V
බඳ/මීග/ශ්රි ඳඤහඤළනන්ද 

ජළතික ඳළව

514 ඒ.පී.නීල් කුමළරසරි අමරසංශ 723570883V
ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

515
එච්.එච්.එවහ.මංගලිකළ 

හශේලළලවන්
627472250V

ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

516 හක්.හක්.නිලකළ ජයලර්ධන 1.9796E+11
ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

517 එන්.ඒ.ඒ.කීර්ති 623195228V
ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

518 එවහ.පි.එවහ.එදිරිසංශ 790781104V
ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

519 පී.එච්.ජී.එන්.රෑඳසංශ 821323819V
ශළපිටිගම ජළතික අධයඳන 

විදයළ පීඨය

520 ඩබ්.චන්ද්රතළ 19675311897V
ශ්රි ධර්මළහෝක මශළ 

විදයළය

521 ඒ.පී.ජනිත රංග සරිදළව 803123349V
ශ්රි ධර්මළහෝක මශළ 

විදයළය

522 ලජිරළ රණවීර 77858314V
ශ්රි ධර්මළහෝක මශළ 

විදයළය

523 එච්.ඩී.ජී.හප්රේමතික 630380036V
ශ්රි ධර්මළහෝක මශළ 

විදයළය

524 එච්.එන්.නුලන්ති 82685051V
ශ්රි ධර්මළහෝක මශළ 

විදයළය

525 ජී.ඩබ්.බී.මහනොශළරි 715462826V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

526 එච්.පී.ජී.විදඳතිරණ 1.96619E+12
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

527 ජී.බී.පි.පි.විහේරත්න 813064154V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

528 එවහ.එවහ.චන්ද්රළනි 678460605V
හකොහොන්නළල බළලිකළ 

විදයළය

529 ජී.අගිහල්න්දුරන් 773303770V හකො/හින්දු විදයළය

530
එම්.සුධර්මළ යළමලි 

ජයහවේකර
687380827V

බඳ/කෆ/ළන්ත 

අන්හතෝනි ජළතික ඳළව

531 එල්.ඩී.දිවහනළ ලළවනළ 798132501V
ගම්/ගහිටියළල මධය 

විදයළය

532 ජී.එල්.හර්ණුකළ දමයන්ති 747082332V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

533 ආර්.පී.රළජකරුණළ 84261338V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

534 එච්.එන්.සී.හඳහර්රළ 827390240V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

535 ඩී.එවහ.ඩී.කෆකුළල 867892567V
ආනන්ද ළවහත්රළය - 

හකෝට්හට්

536 සී.එම්.ආර්.චන්ද්රහවේකර 687440188V
කළු/අලුත්ගම මශහ 

විදයළය

537 එවහ.ගමහේ 682710535V
කළු/අලුත්ගම මශහ 

විදයළය

538 එච්.ප්රදීඳළ ප්රියදර්නි 695241321V
කළු/අලුත්ගම මශහ 

විදයළය

539 ආර්.පී.සී.එන්.රත්නළයක 741100622V
බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය

540 එවහ.ඒ.එම්.ඒ.එන්.දමයන්ති 806510173V
බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය



අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය

 ලාර්ෂික  ථ්ාන මාරු-2020  (බ න්ාහිර පළාත)

541 බී.හක්.හේ.බළසරිය 720230356V
බණ්ඩළරනළයක මධය 

විදයළය

542 එවහ.ඩී.එන්.එන්.ගුණරත්න 847443324V
බඳ/හශෝ/සීතළලක මධය 

මශළ විදයළය

543 පී.එම්.වමරසංශ 892100101V
බඳ/හශෝ/සීතළලක මධය 

මශළ විදයළය

544 එවහ.ඒ.පී.රවළංගිකළ 847142057V
බඳ/හශෝ/සීතළලක මධය 

මශළ විදයළය

545 ඩබ්.හක්.එවහ.හක්.රළජඳක් 622881770V
බඳ/හශෝ/සීතළලක මධය 

මශළ විදයළය


