ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං111 ලංවරයණියේව  ලං්මත ක ලං
(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

ප ලංකප ලංපන වීම් ස ලං ය
ප ලංකප ලංලිපි)

කේ.ඩී.වයි. ප්රියදර්ශනී ම යයදර(896421093 V)
ටී.පරණමාන යයදර (888411500 V)
එස්.එම්.ඕපාත යයදර (886842570 V)
පී.ඒ.වී.චන්දික මහතා (782942859 V)
ඩබ්ලිව්. එම්.කේ.බී.විකේසිංහ මහතා (882650855 V)
කේ.එම්.රණසිංහ මහතා (851984232 V)
එල්.ඒ.අයි.ගුණතිලක යයදර (747132313 V)
ඒ.පී.ෆාතිමා නස්ියදරා යයදර (806390070 V)
ඊ.ඩී.එස්. ජයදරකස්කර මහතා (631051979 V)
සී.ඇන්දටන්ද කජයදරරාේ මහතා (197727900694)
එච්.ටී.ධශන මසි මහතා (710380546 V)
යූ.ජී.ඒ.එස්.දීපානි යයදර (877152448 V)
ටී.සී.මානවඩු යයදර (907081427 V)
ඒ.එම්.එම්.සයදරාද් මහතා (752671729 V)
ඊ.කේ.ඩබ්ලිව්.ජී.ඒ. මල්කාන්දති යයදර (785620488 V)
පී.එන්ද.පී.පුල්ලකපරුම යයදර (808335546 V)
ඩබ්ලිව්.කේ.අයි.කේ.කපකශනරා යයදර (767990693 V)
ඩබ්ලිව්.එම්.ආශන.කේ.වීරසිංහ යයදර (888483586 V)
කේ.විජිතා යයදර (197873004583)
ආශන.රාජකමෝහන්ද මහතා (793004559 V)
ඊ.එම්.එම්.ජී.එස්.බී. එිිසිංහ මහතා (813004305 V)
ඊ.රවිකචල්වම් මහතා (842782929 V)
ඒ.සී.නූස්රත් නිකලෝෆාරා යයදර (878233248 V)
සී.කවීතා යයදර (7555114981 V)
ආශන.එම්.ආශන.එස්.කේ.කරුණතිලක මහතා (612340161 V)
එන්ද.කේ.කේ.කුමාරසිංහ මහතා (621150863 V)
එච්.කේ. ිනුෂිකා යයදර (877672034 V)
එස්.ඒ.අරසු මහතා (842980984 V)
ඩී.එස්.සමරකහ්වා යයදර (865943261 V)
එස්.කසල්වක ෞි යයදර (667540879 V)
කේ.අතුකකෝරළ යයදර (197683001204)
ඒ.එම්.බී.අත්තනායදරක මහතා (196802502238)
එම්.එල්.එම්.මුතාිස් මහතා (732540075 V)
බී. වාසුකද්වන්ද මහතා (750323405 V)
එස්.බායණී යයදර (867891498 V)

 ලංරීම ස

අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවේක ලංව අමු ලං
ව යේව  ලං111 ලංවරයණියේව  ලංපන වීම් ස ලං ය

ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

 ලංරීම ස

(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

එම්.ඒ.වී.ජී.ඩබ්ලිව්. මාතරආරච්ි යයදර (877260976 V)
ඩබ්ලිව්. මතීතරන්ද මහතා (722780256 V)
ටී.පාශනතීපන්ද මහතා (842260736 V)
එස්.ප්රිජන්දත ම යයදර (915973213 V)
ආශන.විකනෝත්කන්දනන්ද මහතා (782474499 V)
ආශන.ඒ.ඒ.රවීන්දර මහතා (740770306 V)
එම්. කන්දෂමූශනති මහතා (840702847 V)
එස්.ඇන්දටන්ද කජෝශනේ මහතා (733260211 V)
ඒ.බී.ටී.එම්.ඒ.ආශන. බණ්ඩාරනායදරක යයදර (886370237 V)
කේ.කයදරෝකේස්වරන්ද මහතා (780631392 V)

්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං්මත ක ලං

ප ලංකප ලං1 ලංවරයණියේ ට ලංස

(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං
I.

වේ.එ ස.ඉක්බඅල් ලං හකඅ ලං(196331502632)

II.
III.
IV.

එ ස.එ ස.පලී්  ලංිෂ  ලං(696952493 ලංV)
එ ස.එ ස.ජ්ේඅද් ලං හකඅ ලං(7318306606 ලං ලංV)
ආර්.ඩබ්ලලි .එ ස.එ් .පී. ලං්මත  ලංකු අ  ලං වීමපඅ

V.

ඩබ්ලලි .පී.ජී.පී.එ් . ලංබ් ුේාශ ලං හකඅ ලං(718472512 ලංV)

ය ලංරීම ස ලං
ප ලංකප ලංලිපි)

 ලං හකඅ ලං(196812210057)

අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවේක ලංව අමු ලං
ව යේව  ලං1 ලංවරයණියේ ට ලංස

 ලංය රීම ස

(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ)
I.
II.
III.
IV.

යූ.කේ.මහීපාල මහතා (196433501684)
ඩී.එල්.එන්ද. කලයාණි ම යයදර (725400098 V)
එච්.එම්.එම්.ඩී. කහ්රත් මහතා (713442631 V)
ඒ.පී.සත්කේන්දරා යයදර (645560302 V)

ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං්මත ක ලං

ප ලංකප ලං11 ලංවරයණියේ ට ලංස

(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

ය ලංරීම ස

ප ලංකප ලංලිපි)

ආශන.ටී.ඒ.පුෂ්පකුමාර යයදර (815062930 V)
ඒ.එස්.එස්.කිංකානම්කේ යයදර (765892155 V)
එන්ද.පී.සී.ටී.නිී්ීිංක මහතා (742822141 V)
එම්.ඒ.ආශන.පී.කුමාර මහතා (780882140 V)
කේ.එම්.පී.එම්.ජයදරසුන්ද්ර මහතා(730770979 V)
එම්.ඒ.එන්ද.ටී.මුණවීර යයදර (8661150834 V)
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.ජී. කපකශනරා යයදර (837392578 V)
පී.ඒ.කේ.ඒ.පතිනායදරක යයදර (628530289 V)
කේ.ප්රතිබා යයදර (695220650 V)
ඩී.පී.වව්යතිලක යයදර (818193157 V)
එම්.කේ. ෆාතිමා ිෆ්කා යයදර (875072501 V)
ඒ.ජී.ෆස්යල් මහතා (883112954 V)
එම්.ඩී.ගුණවශනධන මහතා (642253620 V)
යූ.එල්.ඩී.කේ.එච්.කුමාි යයදර (787422640 V)
කේ.ඒ.ඩී.කරුණාරත්න මහතා (751122713 V)
එස්.කේ.ඒ. කරුණාකස්න මහතා (733320567 V)
ඩී.ටී.කේ. කකාකහාඹන්ද යයදර (837862469 V)
එම්.එම්.එස්.සී. ඩයදරස් මහතා (800762588 V)
එන්ද.අබ්ලුල් වහබ්ල මහතා (196426100520)
එස්.ටී.එම්.අම්මුුවකේ යයදර (756002163 V)
ඒ.එම්.අයි.එස්.ආශන.බී. අකබ්ලරත්න මහතා (730560087 V)
කේ.කේ.ඩී. කසකනවිරත්න යයදර (685750023 V)
ඩී.ඒ.එස්.ජී. ිසානායදරක යයදර (725201834 V)

අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවේක ලංව අමු ලං
ව යේව  ලං11 ලංවරයණියේ ට ලංස

ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ය ලංරීම ස

(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ)
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II.
III.
IV.
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VI.

ඊ.ඒ.ඒ.ප්රියදරිං  ම යයදර (758612597 V)
කේ.එන්ද. කුමාි යයදර (846191364 V)
එල්.බී.ඩබ්ලිව්.පී.ඩී.බී. නවරත්න යයදර (826973820 V)
එම්.ආශන.ඒ.එස්.එම්. බණ්ඩාර යයදර (686281710 V)
එම්.ජී.කේ. ලේමාි යයදර (867162887 V)
එන්ද.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.පී. ජී.ඩී.එන්ද. කස්නානායදරක යයදර (756561367 V)

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලංලධකඅපා ලං යනඅප ලං අ ව ලං් ස ලංප් ේඅ ලං ැ් ස
(2021.04.19 ලංදිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලං)
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II.
III.
IV.
V.

කේ.එල්.ජී.එල්.පියදරිං  ම යයදර (785513355 V)
එච්.පී.පී. රණසිංහ යයදර (887831688 V)
ඩී.එම්. එිිමාන්දන යයදර (757920751 V)
ඒ.කේ.එස්. අයි.කුමාි ියදරනකේ යයදර (737471454 V)
වයි.එම්.එච්.කේ.අකබ්ලකකෝන්ද මහතා (197734502660)

අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවේක ලංව අමු ලං

ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ව යේව  ලං ලංලධකඅපා ලං යනඅප ලං අ ව ලං් ස
I.

බී.එම්.එස්.එස්.එස්. බස්නායදරක මහතා (750633366 V)

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලංලධකඅපාපවක ලං අර් ක්න කඅ ලං ඩඉ ස ලං හප ලංකබඅ ලංම ස
(2021.04.19දිප ලංසිට ලං2021.07.02 ලංදිප ලංපක්ේඅ)
I.

ජී.ආශන.ටී.ඩී.එම්. කපුකන්ද් යයදර (746652356 V)

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලංලධකඅපා් වක ලංවිරඅ  ලංනැ් ් ස
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

ඒ.එල්.එ ස. ලංමුක්කඅර් ලං හකඅ ලං(602860680 ලංV)
වක්.පී.වක්.විපුල් ලංිෂලි් ප ලං හකඅ ලං(603470370 ලංV)
ඊ.වක්.වේ සිපා ලං හකඅ ලං(660550275 ලංV)
ආර්.  වණඅසිපා ලං හකඅ ලං(612353085 ලංV)
ඩබ්ලලි .එ ස. ලංජ් වීමප ලං හකඅ ලං(6112260334 ලංV)
ජී.එච්.පී.එ් . ලංජ් ව ය  ලං හකඅ ලං(610540163 ලංV)
එල්.එ් . ලංවිවේව ය  ලංිෂ  ලං(616892703 ලංV)
පී.
්  ලංිෂ  ලං(615690589 ලංV)
වක්.ඒ. ලංසුසිල් ලංවේ පඅවීම ලං හකඅ ලං(611344730 ලංV)

අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂව ේ ලංවේක ලංව අමු ලං
ව යේව  ලංලධකඅපා් වක ලංවිරඅ  ලංනැ් ් ස ලං
I.
II.

ආශන.කේ. මිවානන්ද මහතා (711280650 V)
ඩබ්ලිව්.පී.ජයදරතිලක මහතා (620552720 V)

ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

