
ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං111 ලංවරයණියේව  ලං්මත ක ලං  ප ලංකප ලංපන වීම් ස ලං ය   ලංරීම ස 

(2021.04.01. ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංලිපි) 

I. ටී. දර් සිනී මිය (766891594 V) 

II. ඊ. එම්.ආර්.ඒකනායක මහතා (652080553 V) 

III. එස්.ඉන්ද්රකුමමාර් මහතා (198113103475) 

IV. කේ.කේ.විජයරත්න මහතා (64223343 V) 

V. ඩබ්ලිව්.එච්.එච්.අයි.වික්රමසිහහ මිය (888062670 V) 

VI. ඩී.පී.ඒ.එස්.විකේරත්න මිය (197884301872 ) 

 

 

 

 අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂටුේ ලංවේක ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ව යේව  ලං111 ලංවරයණියේව  ලංපන වීම් ස ලං ය   ලංරීම ස 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ) 
 

I. ටී.පරණමාන මිය (888411500 V) 

II. ඩබ්ලිව්.කේ.අයි.කේ. කපකර්රා මිය (767990693 V) 

III. කේ.ඒ.විනීතා මිය (777540114 V) 

 

 

 

්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං්මත ක ලං  ප ලංකප ලං1 ලංවරයණියේ ට ලංස  ය ලංරීම ස ලං 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංලිපි) 

I. ආර්.එ ස.පේඅ ය ලං හකඅ ලං(672061482 ලංV) 
 

 

  

 අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂටුේ ලංවේක ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ව යේව  ලං1 ලංවරයණියේ ට ලංස  ය ලංරීම ස 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ) 

I. ජී.එස්.කේ.ඩබ්ලිව්.කහ්වකේ මිය  (725532580 V) 

II. කේ.එම්.පී.එම්. ජයසුන්ද්දර මහතා (730770979 V) 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං්මත ක ලං  ප ලංකප ලං11 ලංවරයණියේ ට ලංස  ය ලංරීම ස 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලංකැපන ෑකට ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංලිපි) 

 

I. අයි.එම්.කස්නාධීර මිය (866843732 V) 

II. ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්.කේ.පී.සූරකස්න මහතා (653081677 V) 

III. වී.ආර්.පී.කුමමාර මහතා (833354004 V) 

IV. ඒ.කේ.පී.එස්. කකාඩිතුවේකුම මිය (747510253 V) 

V. බී.එම්.සී.එන්ද්.කුමලරත්න මිය (878552032 V) 

VI. බී.ඩබ්ලිව්.පී.රත්නසිරි මිය (795911324 V)  

VII. පී.ඩී.එම්.එන්ද්.සී.කේ.රත්නායක මිය (865132760 V) 

VIII. ආර්.කේ.රාජපේෂ මිය (837622913 V) 

IX. ඒ.ජී.එල්.එස්.රණසිහහ මිය (787371868 V) 

X. ඒ.ඩී.ටී.එස්. ක ාන්ද්කස්කා මිය (765850886 V) 

XI. ඒ.එන්ද්.හඟරාපිටිය මිය (845692211 V) 

XII. යූ.ඒ.ඩී.දිලූපා මිය (856081702 V) 

XIII. ජී.එම්.එස්. මීකදණිය මිය (787310940 V) 

XIV. ටී.පී.ඒ. මුණසිහහ මිය (866150834 V) 

XV. ආර්.එස්.එන්ද්.මද්දුම කහ්වකේ මයා (19791930014 ) 

XVI. වී.වල්ිපුරම් මිය (755451525 V) 

XVII. ආර්.වාසල මිය (617921146 V) 

XVIII. එන්ද්.කවන්ද්ගකේෂ්වරන්ද් මහතා (851702130 V) 

XIX. ඩී.ජී.ඒ.එස්.එන්ද්. විකේරත්න මහතා (756250655 V) 

XX. ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.අකනෝමාි මිය (646191203 V) 

 

 

 

 අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂටුේ ලංවේක ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ව යේව  ලං11 ලංවරයණියේ ට ලංස  ය ලංරීම ස 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ) 
 

I. එම්.එම්.එස්.සී. ඩයස් මහතා (800762588 V) 

II. ඩබ්ලිව්.වී.එ්.එස්. සම්පත් මහතා (732500197 V) 

 

 

 

 

 

 



 අජ්ය ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලංව යේඅ ලං ිෂටුේ ලංවේක ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලං

ව යේව  ලංනිකඅපා ලං යථඅප ලං අරු ලං් ස 

(2021.03.15 ලංදිප ලංසිට ලං2021.03.31 ලංදිප ලංපක්ේඅ ලං) 

 

I. කේ.කේ.එල්.එන්ද්. චන්ද්රපාල මිය (877872220 V) 

II. ඩබ්ලිව්.එම්.ටී.චාමර මහතා (862000978 V) 

 

 

 

 අජ්ය ලං ලංව යේඅ ලංව අිෂන්  ලං ාඅව  ලං්යඅපන ප ලං ිෂටුේ ලංවේක ලංව අමු ලං  ප ලංකප ලංශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං

නිකඅපාපවේ ලං අර් ක්න කඅ ලං ඩඉ ස ලං හප ලංකබඅ ලංදී ස 

(2021.04.01 ලංදිප ලංසිට ලං2021.04.16 ලංදිප ලංපක්ේඅ) 

 

I. කේ.ඒ.සුසිල් කේමනාත් මහතා (611344730 V) 

 

 

 

 


