
නිධාරියාගේ 

සම්පූර්ණ නම

ජාතික හැදුනුම්පත් 

අංකය

ගසේලා ස්ථානය ගසේලා ස්ථානගේ 

ලිපිනය

තනතුර පරීක්ෂණයට සහභාගී 

විය යුතු පරිගණක 

සම්පත් මධයස්තානය

දිනය

වේළල

බ ෝගශබ ොටුබේ 

බගදර නිබරෝණී 

දිබේෂි ළ විබේසිරි

848581720V ම/ඳළ යම් 

ජළති  ඳළව

මළතබේ බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

බදගුරු 

ආරච්චිළබේ ප්රදීප් 

මදුවං 

891450761V ම/ඳළ යම් 

ජළති  ඳළව

මළතබේ බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

 ප්ඳ බගදර 

 ේදු වමේ 

කුමළර

831701382V නු/සුමංග 

ජළති  ඳළව

නිේදණ්ඩළහිේන බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

විබේබ ෝේ 

මුදියේබවේළබේ 

ප්රදීප් නිහං  

කුමළර

833313495V මළ/වහිරළ ජළ.ඳළ. මළතබේ බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ජයලර්ධන 

මුදියන්වවේළවේ 

චමිළ නිේමිණි 

ජයලර්ධන

827861375V මළ/විජය ජළතික 

ඳළව

මළතවේ වවේලළ වශයක ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

රණසිංශ 

ආරච්චිළවේ 

ලත්වළ සුභළෂිණී 

වඳවර්රළ

876530252V මළ/විජය ජළතික 

ඳළව

මළතවේ වවේලළ වශයක ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

සයඹළ පිටියවේ 

ඳවිත්රළ ඉන්දීලරී 

විවේසිංශ

935872022V මළ/ළන්ත 

වතෝමවහ විදයළය

මළතවේ වවේලළ වශයක ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



ගමරළළවේ 

නිලුපුලී ක්රිළන්තළ 

වීරසිංශ

875520717V මළ/මළතවේ 

ක්රිවහතුවේල 

ජළතික ඳළව

මළතවේ වවේලළ වශයක ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

පී. එම්. රජිත් 

වංජය  ංඩළර 

විබේරත්න

641950671 V මළ/වහිරළ ජළති  

ඳළව

මළතබේ බවේලළ වශය - 

ආරක් 

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

මළ විටබේ නවීේ 

රහමි  ශ්රී බඳබේරළ

961210895 V මළ/විජය විදයළය මළතබේ බවේලළ වශය - 

ආරක් 

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ජයබවේ ර 

මුදියේබවේළබේ 

ශේ ඉබරෝේ 

ජයසිංශ

942830955 V මළ/ක්රිවහතුබේල 

ජළති  ඳළව

මළතබේ බවේලළ වශය - 

ආරක් 

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

වේ.ජි.රත්නසරි මළ/ක්රිවහතුවේල 

ජළතික ඳළව

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

වේ.වී.එවහ.චතුරළණි 817141102V මළ/හින්දු ජළතික 

ඳළව

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ඩී.එම්.සී.ටී.කුවවේ

කර

861231780V මළ/ළන්ත 

වතෝමවහ විදුශ

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ඒ.ඩබ්.එම්.රළෆි 763023753V මළ/ළන්ත 

වතෝමවහ විදුශ

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

යූ.ජී.වේ.පී.ජයති

ක

923601384V මළ/ළන්ත 

වතෝමවහ විදුශ

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ලයි.එම්.අනුෂිකළ 

මධුළනි

926911856V මළ/ක්රිවහතුවේල 

ජළතික ඳළව

මළතවේ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ඒ.ජී.වී.එවහ.ගුණවවේ

කර

930610828V මළ/අේමීර් ජළතික 

ඳළව

උකුවල වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

රළජඳේ 

ආරච්චිවේ චූළනි 

වන්ති

866562482V මළ/ශ්රී නළග 

ජළතික ඳළව

නළඋ වවේලළ වශයක ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



එම්.ඩී.එේ.කරුණළ

රත්න

830930370V මළ/ශ්රී නළග 

ජළතික ඳළව

නළඋ වනීඳළරේක 

කම්කරු

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

රේබ ොත්බේ 

ධනුහ  න ෟළේ 

ශ්රී ජයනේදන

992520248 V මළ/ශ්රී  නළග 

ජළති  ඳළව

නළවු බවේලළ වශය - 

ආරක් 

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

එම්. ජී. අජිත් 

ප්රියේත 

 රුණළති 

198703201694    මළ/ශ්රී  නළග 

ජළති  ඳළව

නළවු බවේලළ වශය - 

ආරක් 

ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

බුනලෆවේ වගදර 

වරෝශණ බිංඩළර 

කරුණළරත්න

793230990V මඳ/ග/වීරකෆප්

වඳටිවඳො 

ජළතික ඳළව

අකුරම්වබොඩ අරක් ෆමි ළන්ත වතෝමවහ ජළතික 

ඳළව,මළතවේ

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

වීරසිංශ 

කිංකළනම්වේ 

උවප්ේඛළ 

වකෞළනි

817264280V මශ/අමුපිටිය 

ජළතික ඳළව

උඩිවහඳත්තුල වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

අමරබ ෝේ 

මුදියේබවේළබේ 

අචළ වමළලි 

අමරබ ෝේ

947552031V බදනු/ශ්රී 

වහලේණබජෝති 

ජළ.ඳළ.

කිරි ත්කුඹුර බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ති රත්න 

මුදියේබවේළබේ 

දිලිනි බමනුෂි ළ 

ති රත්න

198551005144    මශ/ශ්රි 

වහලේණබජෝති 

විදයළය

කිරි ත්කුඹුර බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



තගශවගදර 

ප්රියිංගිකළ මළවනේ 

නන්දනී 

වදොෂපිහිේ

698522968V ශ්රී වහලර්ණවජෝති 

ජළතික ඳළව

කිරිබත්කුඹුර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

එච්.පී.නිමේ 

වීරතුිංග ජයලර්ධන

683503428V ශ්රී වහලර්ණවජෝති 

ජළතික ඳළව

කිරිබත්කුඹුර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

කළු ආරච්චිළවේ 

වළරළ නිකිණි 

ඳබවරළ

997470133V මශ/කඩුගන්නළල 

ජළතික ඳළව

කඩුගන්නළල වවේලළ වශයක
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ජයලේධන 

මුදියේබවේළබේ 

සුබේහ වංජීල 

ජයලේධන

912461971 V මශ/ඩී. බී. 

විබේතුංග ජළති  

ඳළව

දවහ ර, 

මුරුතගශමු

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

අසුරනළද 

ඳළබක්කියළබේ 

දමිත් ආනේද 

ලේණසුරිය

198920200299    ගිරළගම ගුරු 

විදයළය

ගිරළගම, 

පිළිමතළල

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

බඳරමුණබේ 

අංජන ඳෆතුම් 

දයළනේද

923080376 V ගිරළගම ගුරු 

විදයළය

ගිරළගම, 

පිළිමතළල

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



බමරගේ බප්ඩිබේ 

නිමේ ජයසිංශ

772022883 V මශ/ ඩුගේනළල 

ජළති  ඳළව

 ඩුගේනළල බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ආේ. පී. ප්රදීප් 

වංජීල කුමළර

841290453 V මශ/ ඩී. බී. 

විබේතුංග 

විදයළය

මුරුතගශමු බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

වීරප්පුලිබේදිබේහ 

කුවේ  ේශළර

199935211186    මශ/ ඩුගේනළල 

ජළති  ඳළව

 ඩුගේනළල බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ඒ නළය  

මුදියේබවේළබේ 

රංජිත් බවේඳළ 

ඒ නළය 

822960057 V මශ/වහලේණබජෝ

ති ජළති  ඳළව

කිරි ත්කුඹුර බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

එන්.අයි.වම්ඳත් 

මිරැන්ඩළ

861762416V මශ/ශ්රී 

වහලරණවජෝති 

ජළතික ඳළව

කිරිබත්කුඹුර වනීඳළරේක 

කම්කරු
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ඊ.එම්.ලයි.එවහ.දව

නළය 

885170790V මශ/අනුරුේද 

කුමළර ජළ.ඳළ.

නළලපිටිය බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



දිවළනළයක 

මුදියන්වවේළවේ 

ශිරන්ති දිවළනළයක

825740929V මශ/අනුරුේධ 

කුමළර ජළතික 

ඳළව

නළලපිටිය වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

රවිචේද්රේ 

බරො බේේ මධුරංග

930432652V ගම්බඳො ගුරු 

විදයළය

ගම්බඳොෂ බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

ලේණකුසුරියබේ 

වේත අනුරළධ

862172418V ගම්බඳො ගුරු 

විදයළය

ගම්බඳොෂ බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

පිටිබේ කුඹුබේ 

බගදර ඉේදි  

ජීලප්රිය පිටිබේ 

කුඹුර

1979921900812    මශ/විමධේම 

ජළති  ඳළව

අට ළබේ, 

ගම්බඳො

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

රත්නම් 

රළබම්හකුමළේ

911681110 V මශ/විමධේම 

ජළති  ඳළව

අට ළබේ, 

ගම්බඳො

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30

 ට්ටිකුම් 

ලළසුබේලම් තිලිණ 

ජළන  සුබේේද්ර

880672363 V මශ/අනුරුේධ 

කුමළර ජළති  

ඳළව

නළලපිටිය බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

වඳ.ල. 9.30



බමොරබශෂ 

මෆදලත්බත්බගදර 

ජයේත 

පුහඳකුමළර 

මෆදලත්ත

931211609 V මශ/අනුරුේධ 

කුමළර ජළති  

ඳළව

නළලපිටිය බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

අශංගම 

නළනළයක් ළරබේ 

ඳෆටී  සුේ තුළර

198628401549    මශ/ අනුරුේධ 

කුමළර ජළති  

ඳළව

නළලපිටිය බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

වේ.එවහ.අේත් 

චන්ද්රසරි

812111949V මශ/ගම්වඳොෂ 

වහීරළ විදයළය

ගම්වඳොෂ වනීඳළරේක 

කම්කරු
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

සිලලිංගම් 

රුළේදේ

920541860V මශ/රජලෆේ 

හිේදු ජළ.ඳළව

දිගන බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රත්නළය  

මුදියේබවේළබේ 

වළලිය රත්නළය 

1984135000421V එවහ.ඩබ්.ආේ.ඩී. 

ණ්ඩළරනළය  

ජළ.ඳළ.

කුණ්ඩවළබේ බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

මුශම්මදු කළසම් 

මුශම්මදු සුශයිේ

950150637V මශ/මදීනළ 

ජළතික ඳළව

මඩල කඩවීදිය වවේලළ වශයක කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



සි නු ආවයි තම්බි 800042488 V මශ/එවහ. ඩබ්ලිේ. 

ආේ. ඩී. 

 ණ්ඩළරනළය  

ජළති  ඳළව

කුණ්ඩවළබේ බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

පී.එච්.එච්.වවෝමවීර 762900688V මශ/මදීනළ 

ජළතික ඳළව

මඩල,කඩවීදිය වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ගශවලවේ 

වගදර උඳළලි 

බණ්ඩළර

711760270V ගිරළගම 

වවෞන්දර්ය ගුරු 

විදයළය

ගිරළගම 

පිළිමතළල

අරක් ෆමි අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රංබශොටි බගදර 

ලවේතළ ජයසරිය

635312289V මශ/උවවහ  ළ.වි. මශනුලර බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ලයි.එම්.පුංචි ණ්ඩළ 680702080 V උේදීේ  ළ.වි. මශනුලර බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ලළව 

මුදියේබවේළබේ 

තමරළ කුමළරි

197268502774    මශ/මශමළයළ 

 ළලි ළ විදයළය

මශනුලර බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

වශට්ටිනළරළයන 

මුදියන්වවේළවේ 

චතුරිකළ ඉළරළ 

රුලන්දිනී

898243001V පුහඳදළන බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



සරිය 

මුදියන්වවේළවේ 

තළරකළ වරැවහ 

සරිය කුමළරි

907761428V පුහඳදළන බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ඩබ්ලිේ.එම්.මළධවී 

දිවළනළයක

905732404V පුහඳදළන බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

අතළවුද 

මුදියන්වවේළවේ 

ඉවනෝකළ ශ්රීමතී 

කුමළරි අතළවුද

825402020V මශමළයළ බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රණතුිංග 

ආරච්චිේළවේ 

වමන්ති නිරිංජළ 

රණතුිංග

795790799V මශමළයළ බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රත්නළයක 

මුදියන්වවේළවේ 

තුළරි ප්රියන්තිකළ 

රත්නළයක

725132204V මශ/පුහඳදළන 

බළලිකළ විදුශ

මශනුලර වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ලලියේවේ වශේරත් 

මුදියන්වවේළවේ 

අනුරළධළ 

චතුරිංගනී කුමළරි 

වීරවකෝන්

925542725V උවවහ බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ගණිත වගදර 

ඉන්ද්රළනි 

ප්රියදර්නී 

කුමළරනළයක

746360479V මශ/පුහඳදළන 

බළලිකළ විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



විදළන 

වශේවන්ළවේ 

ඉළනි වම්නකළ 

විදළනවේ

977860237V මශ/පුහඳදළන 

බළලිකළ විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

සළතිමළ සසළනළ 876942194V මශ/බේ-උේදීන් 

මශමුේ බළලිකළ 

විදයළය

මශනුලර වවේලළ වශයක අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ආර්.එම්.යූ.ආර්.බිං

ඩළර

750063560V මශ/කිිංවහවුඩ් 

විදුශ

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

බී.ජී.ඳත්මසරි 

නන්දළේ

712272872V මශ/කිිංවහවුඩ් 

විදුශ

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

පී.එච්.සුවන්ත්රළ 

පුහඳකළන්ති

765571006V මශ/මශළමළයළ 

බළලිකළ විදුශ

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

බේලවළයගම් 

නිබරෝේ

941312472 V මශ/මළරවහවන 

ජළති  ඳළව

මළරවහවන බවේලළ වශය - 

ආරක් 
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

අ ගශලත්බත් 

බගදර අවං  උදය 

කුමළර

821584019 V මශ/මළරවහවන 

ජළති  ඳළව

මළරවහවන බවේලළ වශය - 

ආරක් 
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



බශේරත් 

මුදියේබවේළබේ 

දමිත් තනුහ  

 ණ්ඩළර

970971840 V මශ/මළරවහවන 

ජළති  ඳළව

මළරවහවන බවේලළ වශය - 

ආරක් 
අධයළඳන වංලේධන 

ඳේබේණ ශළ පුහුණු 

මධයවහථළනය, 

ගුරුබදනිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ආේ. එම්. අබෝ  

කුමළර රත්නළය 

891161794 V මශ/පුහඳදළන 

 ළලි ළ විදයළය

මශනුලර බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

කුමළර බප්ලි 

ආරච්චිබේ සිත් 

නිවයුරු 

බවේනළනළය 

962460445 V මශ/ශ්රී රළහු 

විදයළය

 ටුගවහබතොට බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ඊ.පි.එම්.එවහ.වේ.ර

ත්නළයක

811424781V මශ/ධර්මරළජ 

විදයළය

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ආර්.පි.පී.ඉඳුනිේ 

කුමළර

790383354V මශ/ධර්මරළජ 

විදයළය

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

එේ.එච්.වශේමන්ත 

වශේරත්

812671111V මශ/ධර්මරළජ 

විදයළය

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

එන්.පී.ඉන්දික 

කුමළර

831612380V මශ/ධර්මරළජ 

විදයළය

මශනුලර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



එච්.එම්.සී.බී.බශේර

ත්

702590949V මශ/නුගබල 

ජළ.ඳළ.

නුගබල බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

එච්.පී.ජී.බේවි ළ 

ජයබ ොඩි

657821020V  /අවහශේ ජළ.ඳළ. අකුරණ බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

වීරවවේකර බමුණු 

මුදයන්වවේළවේ 

ඉරළනි ගීතළ 

රණසිංශ

785863321V මශ/අහශර් 

ජළතික ඳළව

අකුරණ වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ඩබ්.එම්.ජී.මධුවිංඛ 

වීරබළහු

931011529V මශ/ගවගදර 

මධය මශළ 

විදයළය

ගවගදර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ටී.පී.උදයිංග 

ජයමළේ

861264475V මශ/ගවගදර 

මධය මශළ 

විදයළය

ගවගදර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

බඳරුම් ඩ බප්ඩි 

දුරයළබේ 

බරොශළේ බ ෝකි 

අමරබවේ ර

950071753 V මශ/ගබගදර 

මධය මශළ 

විදයළය

ගබගදර බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රවහවළක් බමොශමඩ් 

රසීසහ

953481260 V මශ/අකුරණ 

වහිරළ ජළති  

ඳළව

බුළුගශතෆේන, 

අකුරණ

බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



අමළනුේළ නිබ්රළවහ 902010050 V මශ/ අේ මනළේ 

මධය මශළ 

විදයළය

ගේහිේන බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රත්ත විභූණ ලඩු 

ආචළරිබේ අමි 

විමුක්ති වමරවීර

882013499 V මශ/ශතරලියෆේද 

ජළති  ඳළව

ශතරලියෆේද බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ලේනිනළය  

මුදියේබවළබේ 

වමිත චතුරංග 

 ණ්ඩළර 

ලේනිනළය 

831380640 V මශ/ශතරලියෆේද 

ජළති  ඳළව

ශතරලියෆේද බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ඩබ්ලිේ.පි.නළලිකළ 

නිේමිණී වීරසිංශ

736231891V මශ/අලතුවගොඩ

 මධය මශළ 

විදයළය

අලතුවගොඩ වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

එච්.පි.ගුණසරි 

නුලන් කුමළර

781184209V මශ/ශතරලියේද 

ජළතික ඳළව

ශතරලියේද වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ඩබ්.ඒ.චමින්ද ප්රදීප් 

කුමළර

902543414V මශ/ශතරලියේද 

ජළතික ඳළව

ශතරලියේද වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ඒ.එම්.නී 

වර්ණුකළ

728253347V මශ/ශතරලියේද 

ජළතික ඳළව

ශතරලියේද වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00



එවහ.ඒ.එම්.එන්.ඩී.අ

වබ්වකෝන්

793435126V මශ/ශතරලියේද 

ජළතික ඳළව

ශතරලියේද වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ඩබ්.එම්.ජී.මධුවිංඛ 

වීරබළහු

931011529V මශ/ගවගදර 

මධය මශළ 

විදයළය

ගවගදර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ටී.පී.උදයිංග 

ජයමළේ

861264475V මශ/ගවගදර 

මධය මශළ 

විදයළය

ගවගදර වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ශමළදියළ 

වේලළවේ  

වවෝමළලතී

625674824V මශ/නුගවල 

මධය විදයළය

නුගවල අරක් ෆමි කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

මදීනළ ජළතික ඳළව, 

මඩල, කඩවීදිය

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ගන්නිවේ වගදර 

ගයළන් 

අනුරුේධික 

කුමළරසිංශ

851093079V නු/ගළමිණි 

දිවළනළයක 

ජළතික ඳළව

වකොත්මවේ වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

ගවගොඩ ලත්වත් 

වගදර තුළර ප්රදීප් 

වරොළන් කුමළර

801200915V නු/අේ-මින්ශළේ 

ජළතික ඳළව

ශපුගවහතළල වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

බවහනළයක 

මුදියන්වවේළවේ 

වගොවරොේගශවඳො

වේ චන්ද්රකළ 

කුමළරි බවහනළයක

807494546V අේ-මින්ශළේ 

ජළතික ඳළව

ශපුගවහතළල වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30



ජී.ජි.ජි.ඒ.කුමළරසිං

ශ

851093079V නු/ජයවශෂ 

ජළතික ඳළව

පඩළුඔය වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

එේ.ශිවරෝමි ද 

සේලළ

නු/ජයවශෂ 

ජළතික ඳළව

පඩළුඔය වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

ඩී.ජී.එවහ.පි.විම

වවේන

807961705V නු/ජයවශෂ 

ජළතික ඳළව

පඩළුඔය වනීඳළරේක 

කම්කරු

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

යුසුසහ අවහම් 850981396 V නු/ අේ-මිේශළේ 

ජළති  ඳළව

ශපුගවහතළල බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

බමොශම්මදු ජලළදු 

මුශම්මඩි ජශහරළවහ

901091757 V නු/ අේ-මිේශළේ 

ජළති  ඳළව

ශපුගවහතළල බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

 ළුඳශන සුසිේ 

ධම්මි  ජයසුේදර

840201023 V නු/ජයබශෂ 

ජළති  ඳළව

පුඩළුඔය බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

වවුේදේ රළජේ 

ේමිළ

915073921V නු/ගළමිණී ජළති  

ඳළව

නුලරඑළිය බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30



ශත්තළවගොඩ 

ඒකනළයක 

මුදියන්වවේළවේ 

මවශේෂිකළ ඳේමිණි 

කුමළරි 

ශන්තළවගොඩ

199450102170 නු/ගළමිණී 

ජළතික ඳළව

නුලරඑළිය වවේලළ වශයක කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

රළජඳක් 

ඳතිරනබේ වරත් 

රළජඳක්

660783628 V නු/ගළමිණී ජළති  

ඳළව

නුලරඑළිය බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

නඩරළජළ 

එගම් රම්

790092910 V නු/ගළමිණී ජළති  

ඳළව

නුලරඑළිය බවේලළ වශය - 

ආරක් 

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

වේළතන්ත්රිවේ 

නිලන්ති සුධර්මළ 

වබොවත්ජු

766471200V ශ්රී සුමිංග 

ජළතික ඳළව

නිේදණ්ඩළහින්න අරක් ෆමි කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

දිවළනළය  

මුදියේබවේළබේ 

උක්ලත්බත් බගදර 

චළමර වරුලේ 

දිවළනළය 

893171126 V නු/බඳොරමඩුේ 

මධය විදයළය

රිකිේගවහ ඩ බවේලළ වශය - 

ආරක් කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

පියතික මධය මශළ 

විදයළය, ශඟුරන්වකත.

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

විබේබවේ ර 

මුදියේබවේළබේ 

විබේසුේදර

652163963 V නුල/ශ්රී සුමංග 

ජළති  ඳළව

නිේදණ්ඩළහිේන බවේලළ වශය - 

ආරක් 
කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

පියතික මධය මශළ 

විදයළය, ශඟුරන්වකත.

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00



නේති  

දුරයළබේ වමේ 

 රුණළරත්න

820794788 V නුල/ශ්රී සුමංග 

ජළති  ඳළව

නිේදණ්ඩළහිේන බවේලළ වශය - 

ආරක් 
කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

පියතික මධය මශළ 

විදයළය, ශඟුරන්වකත.

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

සුේ්ය  

විබේබ ෝේ 

ගුණලත් 

මුදියේබවේළබේ 

 පි කුමළර 

විබේරත්න  ංඩළර

710061610 V නුල/ශ්රී සුමංග 

ජළති  ඳළව

නිේදණ්ඩළහිේන බවේලළ වශය - 

ආරක් කළපීය ඳරිගණක 

වම්ඳත් මධයවහථළනය, 

පියතික මධය මශළ 

විදයළය, ශඟුරන්වකත.

2021.04.06

ඳ.ල. 12.00

ලර ළලත්බත් 

ලිත් පුභය මළේ 

විබේරත්න

823622805 V

මශලෆලි ජළති  

අධයළඳන 

විදයළපීඨය

බඳොේබගොේ

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ගබේලත්ත 

දුරයළබේ මලී 

ව ෆලුම් 

ගබේලත්ත

962251536 V

මශලෆලි ජළති  

අධයළඳන 

විදයළපීඨය

බඳොේබගොේ

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රම්ඳටි බේලබේ 

හිරු විමසිරි
862662610 V

මශලෆලි ජළති  

අධයළඳන 

විදයළපීඨය

බඳොේබගොේ

බවේලළ වශය - 

ආරක් බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



වමරේවකොඩි 

මුදියන්වවේළවේ 

සුමිත් වමන් කුමළර

197518502525 ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය 

වප්රළවදණිය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

එදිරිසිංශ 

ආරච්චිේළවේ 

ඉවනෝකළ රණසිංශ

198150400139 වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ළිගළල වගදර 

මධුරභළෂිණි 

මුණසිංශ

198055300847 වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රළජඳේළවේ 

වදොන් මළවනේ 

ප්රියදර්ඹනී 

විවේසිංශ

197950800791 වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

මළදන හිටි 

බන්ඩළරළවේ 

උදය ප්රවන්න 

වශේරත්

941113605V වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

මශගම රළෂළවේ 

මේෂි අනීළ 

දයළරත්න

996724328V වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



රණසිංශ 

ආරච්චිළවේ 

අනුරුේධීකළ 

දිේරුේෂි

978342469V වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

වශට්ට්ආරච්ච්වේ 

ශ්රියළනි රළජසිංශ

766242413V මශලෆලි ජළතික 

අධයළඳන විදයළ 

පීඨය වඳොේවගොේ

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

එවහ.ජී. ඳත්මසරි 

සරිමේලත්ත

657440973V වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

ගවේ  

විතළරණළවේ 

කුමළරරත්න බිංඩළ

197035403561    වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

උඩවගදර වරත් 

වමරවීර

670634523V වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

අරක් ෆමි

බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

මද මුත්තු දර්නී 857891120V

වප්රළවදණිය 

ජළතික අධයළඳන 

විදයළ පීඨය වප්රළවදණිය

වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00



ශපුවගොඩ 

බවහනළයක 

මුදියන්වවේළවග 

මෆණිවේ චළරුමිත්රළ 696091889V

මශලෆලි ජළතික 

අධයළඳන විදයළ 

පීඨය වඳොේවගොේ

වවේලළ වශයක - 

පුවහතකළ
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

සීදුල 

මුදියන්වවේළවේ 

නිමළලි ප්රියදර්නී 

බණ්ඩළර 907571785V

මශලෆලි ජළතික 

අධයළඳන 

විදයළපීඨය වඳොේවගොේ

වවේලළ වශයක
බදනුලර ඳරිගණ  

වම්ඳත් මධයවහථළනය,ශ්රී 

ධීරළනේද මශළ විදයළය 

පිළිමතළල

2021.04.05

ඳ.ල. 12.00

රළජඳේ 

මුදියන්වවේළවේ 

නිමේ රළජඳේ

197603601240
ශ්රී ඳළද ජළතික 

අධයළඳන විදයළ 

පීඨය ඳතන

අරක් ෆමි

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

රමනතන් 

වකුන්තළ

755562149V
ශ්රී ඳළද ජළතික 

අධයළඳන විදයළ 

පීඨය ඳතන

අරක් ෆමි

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

පී.මයිේලළශනම්

702093090V
ශ්රී ඳළද ජළතික 

අධයළඳන විදයළ 

පීඨය ඳතන

අරක් ෆමි

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

නඩරළජළ බගොේරි 927053136V ශ්රීඳළද විදයළ පීඨය ඳතන

බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30

ඳටුලන විතළනබේ 

දිනළ ජීලනී
845261873V ශ්රීඳළද විදයළ පීඨය ඳතන

බවේලළ වශය -

රවළයනළගළර

කළපීය වතොරතුරු 

මධයවහථළනය,ගළමිණී 

මධය මශළ විදයළය, 

නුලරඑළිය

2021.04.06 වඳ.ල. 9.30


