2021 වර්ෂයේ 1 යරේණියට ස සුන් ඇ ුලත් ක
තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
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06
07
08
09
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12
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14
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16
17
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20
21
22
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25

::-

ග නීමේයස ්සඛ ප ීක්ෂණෂ

්ීයි්්ලතව

ීා්්ස ආ් ඇන ීදිංචි රුව ඇයේ ළමයි ඇ
90

ළම ායේ නම

එස්.කේ.එස්. තිවංකර
බී.ජී.එස්. සනීෂා
එස්.වී. ධීරසංහ
ඩබ්.ඒ.කේ.ඩී. කසව්මිණ
එස්.ඒ.එන්. දීසා
ඩබ්.කේ.එන්. කමත්නුලි
පී.කේ.ඩී. ආ න්්
ඒ.ජී.ඩී. නිදුවර
ජී.එස්.කේ. මිහිසර
කජ්.කේ.පී.ටී.වී. අනුජානි
එච්.එන්.එච්. රාම ායදරක
කජ්.පී.සී.එල්. සන්තුලි
පී.ඩී. දි ාජ්
එල්.කේ.එස්. තත්සර
එස්.එන්.ඩබ්. වාකිෂ්ට
ඩබ්.ජී.එස්.වී. නිම් ානි
එච්.බී.කේ. දිමාල්
වී.ජී.ඩී. රකබෝධයා
ආර්.වයි.එස්. සදුවර
ආර්.වයි. සවින්
ඩබ්.ඒ.එම්. දිලුේෂ
ඩබ්.ජී.වයි. පහන්මි
ටී.පී. කගොකේවිතා කේ
කේ.බී. යුහන්සා
පී.වී.එන්. සත්සර

මව / පි ා භාග රුයේ නම

එස්.වයි.ආර්. ලේමාල්
බී.ජී.ජගත් ධම්මික
එස්.කේ. ධීරසංහ
ඩබ්.ඒ.කේ. ඉකරෝෂන්
එස්.ඒ.එස්. ප්රියදර්ර්
ඩබ්.කේ.එන්. ්ර්
එච්.පී.එම්. රාජකා
ඒ.ජී.එස්.එස්.එස්. කුමාර
කේ.එස්. කුලසංකේ
ඩබ්.අයි. තුෂාරි
එස්.එච්. රාම ායදරක
කජ්.පී.ජී. කරේමකුමාර
පී.ටී.පී. කුමාර
එල්.කේ. සමන්ත
සී.කේ.ඩබ්. වාකිෂ්ට
ඩබ්.ජී.සී. සමන්කුමාර
එච්.වී. සාලියදර
වී.ජී. අජිත් කුමාර
ආර්.වයි. ඉන්දික සුසන්ත
ආර්.වයි. ජයදරන්ත
ඩබ්.ඒ.එස්. සම්පත්
ඩබ්.ජී.ආර්. යදරසප්රියදර
ටී.වී. කගොකේවිතා කේ
කේ.එම්.එම්. සම්පත්
කේ.ඒ.ඩී. පුෂ්පකාන්ති

හීඳුනුසී ක
අිං

813431823 V
720444674 V
733550988 V
763503330 V
19848400801
740103334 V
847051175 V
831400331 V
846531289 V
835511561 V
198117503769
752610711 V
197827902741
832784974 V
853343285 V
198504300985
870442556 V
752521344 V
812875051 V
793302061 V
840292010 V
198201802405
810823240 V
802133073 V
818141319 V

ලිපින

දිේගහවත්ත, මාතර පාර, කතලිජ්ජවිල
ගැටකකොස්ගහමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො.27, වලව්වත්ත, කතලිජ්ජවිල
ක ො.10/1, මාතර පාර, කතලිජ්ජවිල
178/බී, විකුම් කසවණ, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො.71/ඒ, කකොකල්ජ් වීව්, කතලිජ්ජවිල
8 එච්, කකොකල්ජ් වීව්, කතලිජ්ජවිල
ක ො.190, තේසලා උයදර , කතලිජ්ජවිල
බිකසෝක්ොළ වත්ත, හාවකැටියදර, කතලිජ්ජවිල
ක ො.14 සී 1, වලව්වත්ත, කතලිජ්ජවිල
වාස ා, දිේගහවත්ත, කතලිජ්ජවිල
කකේකග්ර, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
කුඩාමද්ක්කගොඩ, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
කගොඩවාකන්කගොඩ, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
ලියදර කේ වත්ත, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
දිකවල්වත්ත, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
ඉබ්බලමුල්ල, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
කගොඩැල්කල් කගක්ර, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
රුේප වත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
ක ො.121, කුරුදුවත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
155, මුත්කතට්ටු වත්ත, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
116/ එෆ්, ඉහළකග්ර වත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
තිසර, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
නිසංසල නිවස, කබෝගහවත්ත, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
ශ්රී ජයදරමි, , වල්පිට, කතලිජ්ජවිල

්බා
න ක
්කු
ණු

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

විය ේෂ ්සහ ඇ

26

ඊ.ඒ.එස්. රනුත්ම

ඊ.ඒ. අසංක රදීේ

27

ඩී.වයි.එල්. වීරතුංග

ටී.එස්. වීරතුංග

28

ඩබ්.ඒ.බී. සවිඳුලා

ඩබ්.ඒ.ඒ.ටී. කෆොන්කසේකා

29

කේ.එස්. සන්දිර

කේ. පත්මලාල්

30

ජී.පී.වයි. ගුණතුංග

ජී.කේ. අමර ාථ

31

එච්.එස්.එස්. ් සල්වා

එච්.එස්. ් සල්වා

32

එම්.එස්.අයි.ආර්. සමර ායදරක

එම්.ආර්.එන්. සමර ායදරක

33

එච්.අයි.වී. ටි ාන්

එච්.අයි.යූ. ප්රියදර්ර්

34

එච්.ඒ. සනුරි

එච්.ඒ. අජිත් කුමාර

35

බී.ඒ.කේ. කමතුලිමා

බී.ඒ.ආර්. ප්රියදරන්ත

36

ආර්.එස්.ඒ. රූපස්සර

කේ.පී.ටී. කසව්වන්දි

37

ඩබ්.ඩබ්.එම්. කමහන්සා

ඩබ්.ඩබ්.අයි. කරොසාන්

38

එම්.කේ.ටී. ක්ව්මිණි

පී.කේ.සී. පුණයා කුමාරි

39

එච්.අයි.එස්.ඒ. කරුණාතිලක

ඒ.ආර්. රසකා

40

එන්.වී.එන්. සස්වින්දි

එන්.වි.එස්.ඩී. මධුරංග

41

එල්.පී.එස්.එස්. ්හම්ලි

එම්.එන්. වික්රමවර්ධ

42

එච්.පී.ඩී. කේරුසංහ

එල්.පී. කේරුසංහ

43

එස්.ඩී. ලියදර කේ

කජ්.සී. ලියදර කේ

44

ඩබ්.ඩී.ටී. කලහන්සා

ඩබ්.ඩී. සමීර

45

වයි.ජී.එස්.ඩී. පැහැසර

වයි.ජී.ආර්. බුද්ධික

46

කේ.සී. රණසංහ

කේ.එම්. රණසංහ

47

පී.එල්.ඒ. අකයදරෝධයා

පී.එල්.සී. ජයදරපති

48

ජී.එච්.ඒ.ඩී.වයි. ක ත්මිණි

ජී.එච්.ඒ.ඒ. මකහේන්ද්ර

49

එච්.අයි.ආර්. කසමිත

එච්.අයි. සරත්

50

කේ.ඒ.එස්. ජයදරසංඛ

කේ.ඒ. ජයදරකසේකර

51

එච්.ටී. තිහන්සා

එච්.ආර්. රසන්

52

පී.වයි.එල්. නිහන්ස

පී.එස්.පී. නිකරෝ

53

කජ්.ඩී.ටී. කසකන්ෂ්

කජ්.ඩී. ඥා තිලක

54

එච්.ජී.ටී. කලෝනිත

එච්.ජී.එන්. චින්තක

198814301009
863331889 V
753123474 V
197615800680
730261470 V
720974258 V
761430211 V
783574179 V
780873159 V
790855701 V
866093482 V
841270207 V
938331898 V
797120952 V
852760311 V
826221240 V
722403463 V
830651560 V
820973739 V
841332750 V
51222383 V
712332417 V
197516000640
196905902525
670211479 V
198104802427
742341828 V
752332622 V
197807003229

120/සී, කුරුඳුවත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල

100

5/ 121, කුරුඳුවත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල

100

72/ 161/ ඒ, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
62/ 82 ( 2 ඒ ) , හිල්සයිේ මාවත, කිරිමැටිමුල්ල

100

ක ො. 173, ් ෆි ෑන්ස් පාර, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

100

7 ඒ, අධිකාරිවිල ගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
සහන්සා, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල

100

මුල , වැලිගම පාර, කතලිජ්ජවිල

95 .

කහේකන්කග්ර වත්ත, ගම්සභා හන්දියදර, කතලිජ්ජවිල

95 .

ක ො. 48, කහේකන්කගක්ර වත්ත, ගම්සභා හන්දියදර, කතලිජ්ජවිල

95.

කසව්වන්දි, 3 අදියදරර, අලස්වත්ත, කතලිජ්ජවිල

95 .

ක ො. 225, කන්ක්කහේ , කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

95 .

පුණය ේති, මහකහේ , ගම්සභා හන්දියදර, කතලිජ්ජවිල

95 .

මහකග්ර වත්ත, කතලිජ්ජවිල

95 .

විතා කේ වත්ත,

ාකේ, කතලිජ්ජවිල

95 .

290/ බී, 3 කණුව,

ාකේ, කතලිජ්ජවිල

95 .

කලවිට වත්ත,
253, මීගහවත්ත,

ාකේ, කතලිජ්ජවිල
ාකේ, කතලිජ්ජවිල

100

96 .

95 .
95 .

135 / බී/ 1, වල්පිටවත්ත කහේ , වල්පිට, කතලිජ්ජවිල

95 .

අංක 7/ බී, අධිකාරිවිල ගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

95 .

62/ 20 / ඒ, තල්ගහ කපක්ස, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

95 .

ජයදරපති, ගල්ඇන්්කුට්ටියදර, කතලිජ්ජවිල

95 .

සමඟි, ගල්ඇන්්කුට්ටියදර, කතලිජ්ජවිල

95 .

ක්ොලමුල්ල වත්ත, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල

95 .

ගමකේ වත්ත, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල

95 ..

138 සී/ 1, ඉත්තගලකුට්ටියදර, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල

95 ..

රසාද්, මුුපපැල්ල, කතලිජ්ජවිල

95 ..

111 ඒ, බුද්ධ ජයදරන්ති මාවත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල

95 ..

168/ ඩී, රමය, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල

95 ..

55
56
57
58
59
60
61
62
63

ඩී.අයි.ටී. වි්ා පතිරණ
කජ්.එස්. කුපආරච්චි
එම්.ජී.ඒ. ඉන්සඳී
ඩබ්.ඩී.ටී. තත්මිර
එස්.කේ.ටී.ජී. කිත්මිණ
ආර්.එම්.වී. කන්තිණි
ආර්.කේ.ඕ.කසනුල්යදරා
ඩබ්.එම්.පී.ඕ. කයදරො ාෂි
ඩී.එම්.එස්.බී. දිසා ායදරක

පී. වි්ා පතිර
ඩී.පී. කුපආරච්චි
එම්.ජී.එන්. කුමාර
ඩබ්.ඩී.ටී. උපුල්
එස්.එේ.එස්. ප්රියදරංක
ආර්.එස්. මධු ංක
ආර්.කේ. ධනුෂ්ක
එච්.එම්.ඒ. තරංගනී
එච්.යූ. ඉකරෝෂ, 

87/ ඒ/ 2, කසක හස, ශ්රී බුද්ධ ජයදරන්ති මාවත, කඩුකන්
ක ො. 42, අධිකාරිවිල ගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
සඳමාලි, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
කබෝපගකගොඩ කග්ර, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 450/ ඒ, උස්කගොඩ, කැකල්වත්ත, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
සුපුන්, තල්ගස්කපක්ස, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
27 එෆ්, කකොකල්ජ් වීව්, කතලිජ්ජවිල
ගුණකසවණ, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
80 / 2, ඉඳුනිල්, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල

අයි.ජී.ඒ. බුද්ධික
ඒ.එම්. බුද්ධික
පී.වි. සමන්ත

197325902946
84322409 V
810544180 V
792205119 V
821362350 V
198472000235
821844363 V
888181563 V
878120655 V
198431804022
198958500284
811310743 V
870171749 V
197423602574
803164320 V
918001867 V
811690511 V
851094484V
792342221 V

64

එච්.අයි.වී.එස්. අභිලාෂ

එච්.අයි.පී. කරෝෂාන්

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

පී.ජී.ටී.ඒ. ක්ව්මින්දි

ඒ. විතා කේ

අයි.එන්. විතා කේ

ඩී.ඒ. විතා කේ

ඩබ්.ඩී.ජී. කව්මිණි
කජ්.එච්.එන්. තිරසර
ජී.එල්.ඒ.සී. හංසක

ඩබ්.ඩී. තුෂාර
කජ්.එච්.එස්. චන්ද්රසරි
ජී.එල්.ඒ.එස්. ප්රියදරන්ත

එස්.ඩී.ඒ. අභිමාන්

එන්.ඩී.ජයදරවර්ධ

අයි.ජී.බී.කතසත්
ඒ.එම්. සසදි
පී.වී.එස්. සතුමිණි
ඒ.වී.ටී. සස්මිත

ඒ.වී.ඒ. උෂාන්ත

එච්.එම්.එම්. කාවින්දි
එස්.යූ. වි්ා ගමකේ
කේ.එල්.ටී. සංදීපනී
ටී.ඒ. රාජපේෂ
ආර්.එල්.එස්. මිතුන්ස

95 ..
95 ..
95 ..
95 ..
95 ..
93.5...
92.5...
92.5...
92.5...

වරකපිටිකේ කගක්ර, ගල්ඇන්කද්කුට්ටියදර, කතලිජ්ජවිල

92.5...

ක ො. 45, කරෝස්මවුන්ට් වත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල

92.5...

කුසුම් කසවණ, කතලිජ්ජවිල

92...

135/ බී/ 5, පාලටුවකගවත්ත, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
පාවුලකකොරටුව, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
අරඹවත්ත, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල

92...
90 *
90 *

අඹගහකග්ර, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල

90 *

301/ 1, ප්රියදරන්ත, විකල්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
111/සී/2, ාකේ හන්දියදර, කතලිජ්ජවිල
කවලවත්කත් කග්ර, පුවේක්ොළ, කතලිජ්ජවිල

90 *

197817703417

222, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල

90 *

එල්.ජී. දීකා
වී.ජී.අයි. රසන්
කේ.එල්. සුනිල්
එස්.කජ්. රාජපේෂ
බී.එල්. රණවක

866381550 V
770940443 V
642122916 V
196900501958
198175203498

ක ො. 47, කහොරකැටියදර, කතලිජ්ජවිල
රසන් නිවස, මහවත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
සසඳු කසවණ, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
කහේකන්කග්රවත්ත, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
62/ 61, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

90 *
90**

එච්.ඒ.එස්. සස්විදු

එච්.ඒ.ආර්. ජයදර ාත

770272254 V

ගයදරනි, කපුකහේ , අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ

90**

එම්.එස්.සී. දිසා ායදරක
වී.ඒ.එස්. දිල්මින්
එල්.එල්.එල්. අක ල්යදරා
ඩබ්.පී.එස්. හසරැල්
කේ.ඩී. කබෝසදී

එම්.එස්.සී. දිසා ායදරක
වී.ඒ.කේ. කීර්ති
ඩබ්.ඒ.කේ.සී. ප්රියදරන්ති
බී.එම්.එම්. සඳමාලි
කේ. සුකර්ෂ්

770500524 V
722883066 V
197885010044
877403564 V
833654624 V

ක ො. 126/ 72, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 72/ 200, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
පියදරකරු, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 77, කසෞභාගයා විම , උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
101 ඒ, ්වටගහවත්ත, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර

90**

90 *
90 *

90 *
90**
90**

90**
90**
90**
90**

86
87
88

බී.වයි.එන්. කමත්සඳී
ඩී.ජී.එස්. සස්සරණි
එච්.පී.එච්. ක්ව්සර

ආර්.ජී.එච්.බී. මධුවන්ති
එස්.ඩී. සඳමාලි
එච්.පී.එස්. නිරංජ

946700894 V
856522741 V
812440667 V

89
90
91

කජ්.එස්. කහේවාගම
වී.ජී.එස්. බිමන්දි
එම්.ජී.එස්. ඕෂධී
ඩබ්.කේ.අයි. සවිධයා
එස්.ඒ.ඕ. බණ්ඩාර
ආර්.පී.එල්.එස්. සත්සරණි
කජ්.කේ.පී.අයි. උ්යාමි
එස්.ජී.ටී.එස්.ආර්.ගමකේ

ටී.ආර්. කහේවාගම
වී.ජී. පාලිත
එම්.ජී.ඒ. කුමාර
ඩබ්.කේ.සී.අයි. කුමාර
සී. බණ්ඩාර
ආර්.පී.එල්.ටී. කුමාර
කජ්.කේ.පී.ඩී. ජයදරවර්ධ
සී.සී. අබයදරසංහ

761330020 V
198210103356
761843648 V
830480030 V
881793890 V
742090086 V
773081743 V
198374002344

92
93
94
95
96

දිකවලවත්ත, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
කන්්උඩ කග්ර, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
සු්ම්, කකොටදූකප, කතලිජ්ජවිල

90**

අංක 17, ලිබර්ටි කටරස්, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 119, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
72/ 86, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 72/ 26/ 1, සපුමල් මාවත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
62/ 28 ඒ, කිරිමැටිමුල්ල, අලස්වත්ත, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 53/ එච්, පරණවත්ත කහේ , අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
කලකගවත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 113, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල

90**

90**
90**
90**
90**
90**
90**
90**
90**
90**

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

::-

්ීයි්්ලතව

ීා්යේ ආදසුන් / සුන්වි  ඇ වන මව්පි  ඇයේ ළමයි ඇ
45

ළම ායේ නම

එම්.ජී.ටී. කසනුමිත
පී.එස්. පහන්යදරා
පී.එස්. මන්සඳී
එස්.එම්. කබල්පගමකේ
එල්.පී.එස්.ඒ. මු්ලිකේ
කේ.පී.එච්. මනුල්දි
ඒ.එම්.ඒ. තනුග
ඩබ්.ඒ.කේ.බී. පහසර
ආර්.ඒ.ඕ.ජී. රණවක
පී.ජී.එන්.ටී. නිකිණි
පී.ජී.සී.එල්. කමත්මික
ටී.එම්.ඩබ්. ආරච්චි
එස්.ඩී.එන්.කේ.වයි.
කන් න්ගර
එච්.ඩබ්.එන්. ක ත්යුග
ඩී.වී.කජ්. ජිත්සර
කේ.පී.ඩී. ක ත්සර
පී.ඒ.එම්. සකසන්යදරා
එච්.ජි.ටී. හිමංෂි

මව / පි ා භාග රුයේ නම

එම්.ජී.සී. නිලංකර
එන්. සී. අකබ්කසේකර
ජී.බී.කජ්. චත්රපානී
බී.ජී.පී. මධුසංක
කේ.එම්.එන්. ලේමාලි
කේ.පී.එම්. ප්රියදරංකර
එච්.එම්. මධු ානි
ඩබ්.ඒ.කේ. බන්දුජීව
ආර්.ඒ.එච්. රංගංජීව
ඒ.ඊ. සුබසංහ
පී.ජී.එස්. ලේමාල්
කජ්.ඩබ්. ආරච්චි
පී.කේ.එන්. විතා කේ

එච්.ජී.ටී. විමංසා

වී.ජී. ඊෂා ඩල්ස
ඩී.වී.එස්. ඉන්දික
කජ්.එල්.එම්. සඳමාලි
පී.ඒ.එල්. ශ්රියදරංස
එච්.ජී.කේ. රභාත්
එච්.ජී.කේ. රභාත්

එස්.බී.ඒ.කජ්. විමංෂා

ඒ.එච්.පී. ප්රියදරන්ති

ජී.එච්.ඒ.එස්. භාරිත
ඒ.ඩබ්.ඒ.එස්.ඒ.
කසක විරත්
අයි.ජී. බුද්ධිනී
ජී.එම්.ඩී. තාරි

එම්.ජී. දීකා රංගනී
ඒ.ඩබ්.එස්. කසක විරත්
අයි.බී. කුලතුංග
කේ.ඒ. ශිකරෝම, 

හීඳුනුසී ක
අිං

861092100 V
806521051 V
857063406 V
831980648 V
197981302482
831920726 V
199857110034
733590483 V
741190834 V
198150403456
862302796 V
841130197 V
838174795 V
846830308 V
763524191 V
936960294 V
763343049 V
830322191 V
830322191 V
817060188 V
846923306 V
802595328 V

ලිපින

්බාන ක විය ේෂ
්කුණු ්සහ ඇ

ක ො. 145/ 5, පිං මුල්ල, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
11, පිටියදරගවත්ත, මාලිම්බඩ, පාලටුව
අංක 08, අධිකාරිවිල ගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
කරේමාලි, පිංමුල්ල, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
පුවේවත්කත් කග්ර, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
අංක 17, කයදරොවුන්ගම, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
ක ො. 30, කබෝගහකන්්, වරකපිටියදර, ක්නිපිටියදර
තල්ගස්මංඩියදර, කවනිඅකුලපාර, කිරිමැටිමුල්ල
රණකච්චිකේ වත්ත, කැරැන්කතොල්ල, කතලිජ්ජවිල
කුඩාදූව, මාලිම්බඩ, පාලටුව
ලේමාල්, ආ්න් වත්ත, ගල්පමුණ, පාලටුව
තුෂාරා, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
අංක 237, සම්පත් නිවස, පාවුල කකොරටුව, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල

61.8
56.5
56.1
54.5
48.7
47.5
47
45.6
44.3
44.2
43.9
43.7

යදරද්ක්හිකේ වත්ත, ගල්කපොත්තවිල, වරකපිටියදර, ක්නිපිටියදර
ඩී 21, කසෞභාගය විම , උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
කකොමෑලී මුල්ල, අරලියදර මාවත, හල්ලල, වැලිගම
රන්මල්, මැ්වත්ත, පරදුව, අකුරැස්ස
ජ හිත, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ජ හිත, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල

43
43
42.5
42
42
42

්වටගහවත්ත, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර

41.7

කැටක්ොළ කකේ, ගල්ලල, ක ංකේ, කඩවීදියදර
ඉස්කකෝකල්කහේ වත්ත, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර

41.3

890901930 V විතා කේ වත්ත, උස්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
776000744 V රංග ටයදරර් වර්ේස්, බිකසෝක්ොළ ඉදිරිපිට, කතලිජ්ජවිල

43.5

40.2
40.1
40.1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48

වී.ජී.එම්. ඉමල්සා
වයි.කේ.ජී.එස්.ඩී.
යදරටිවැල්ල
ඩබ්.ඒ.වී. ්හම්සා
එල්.එල්.ඒ. ක ාලියදරා
ඩී.එන්. අකබ්කසේකර
ඊ.එම්.ඩී. තිසන්සා
ඩී.එල්.එස්. ක ත්සර
වයි.ජී.ඩී.කේ. ඉමායදරා
එම්.වයි.ඩී. ් සල්වා
ආර්.කේ.අයි. කතවිසස්
එම්.එම්.ආර්. කත්ස්වින්
එම්.එල්.එස්. සයදරන්සා
කජ්.බී. කයදරලින්සා
ඩබ්.බී.ඩී. නිම්සර
ඩබ්.ඒ.කේ. අභිලාෂ්
ටී.කේ.එස්. කවිනු

සී.ඩී. කහට්ටිආරච්චි
ආර්.පී.අයි.ජී.ක්ව්මිණි
ජී.එච්.බී. සස්මිත
එන්.කේ.ඒ.කේ. ගීත්සඳී
එස්.කේ.එස්. මනුසර
ඩී.පී. මිහාරා
එස්.ජී. යදරාපා
පී.කේ.එම්.එස්.
49
කකොඩිතුවේකු
සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :-

වී.ජී.කජ්. කුමාර
ආර්.කේ.අයි. අේසරා

742940985 V අලුත්කේ කකොරටුව, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
4 ඒ 2, අකබ්කකෝන් වත්ත, උඩුකාව,ක්නිපිටියදර
198265103977

ඩබ්.ඒ.මකහේෂ්
එල්.එල්.කේ. මධුසංක
සී.ටී. අකබ්කසේකර
ඊ.එම්.එස්. රසන්
එම්.කේ.සී. කර්ණුකා
ඩබ්.අයි.එම්. කපකර්රා
එම්.ඒ.කේ. ් සල්වා
ආර්.කේ.එස්. සුරංග
එම්.එම්.ආර්. සාර ාත්
එච්.ආර්. ඉක ෝකා
ඩී.වී.සී.එස්. ඉකර් ා
ඩබ්.අයි. යාමලී
ඩබ්.ඒ.කේ.එන්. කුමාර
ටී.කේ.කේ.එන්. සම්පත්

197901301924
912124410 V
198305500100
198413300170
897541211 V
966890223 V
781453153 V
198115202635
833264087 V
838431445 V
846633162 V
807765094 V
832412821 V
802745141 V
701991354 V
198532704410
843181058 V
840793630 V
198478403101
887584133 V
732181350 V

බී.කජ්. කහට්ටිආරච්චි
ආර්.පී.සී. පුෂ්පකුමාර
ජී.එච්.පී. හර්ෂණ
එන්.කේ.ඒ.ටී.පී. කුමාර
බී.වී.ටී. රසාදිනී
එච්.අයි. දීකා
යූ.කජ්. යදරාපා
පී.කේ.එස්.පී.
කකොඩිතුවේකු

773163235 V

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

ක ො. 128/ 1, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
124/ බී, පලිවත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
ජඹුකර්කගොඩ වත්ත, කවනිඅකුල පාර, කිරිමැටිමුල්ල,කතලිජ්ජවිල
ක ො. 2/30, අධිකාරිවිල වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවල
පිටකකොරටුව, කවළ්කගොඩ,කතලිජ්ජවිල
46/ 17/ බී, පහළ කයදරොවුන්ගම, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
කලුකේ වත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
50/ 6, පරණවත්ත කහේ , අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
ක ො. 145/ 3ඒ, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
හුලවාලිග වත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
ආසල වත්ත, ක්නිපිටියදර
කයදරොවුන්ගම, පහළ පාර, චාලිමවුන්ට් වත්ත, ක්නිපිටියදර
කසෞභාගයා විම , උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 211/ ඒ/ 5, මැකජස්ටිේ කකෝට්, මාලිම්බඩ, පාලටුව
කසේ ාරි, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
200, නුගගහ වත්ත, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
සස්මිත, ක්නියදරවත්ත, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
387, බාඳුරාවිල, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
සකුණ, පීරිස්වත්ත, වරකපිටියදර, ක්නිපිටියදර
මිරිස්කසේ කග්ර, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
වළාකුුපකගවත්ත, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
ප්රියදරංකර, මැන් හිකග වත්ත, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ

1.
2.
3.
4.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)

5.

ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

40
40
40
40
40
39.7
39
38.6
38.1
38
37.8
37.5
37.2
37.1
37
37
37
37
36.2
36
35
35
35
35

6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

::-

්ීයි්්ලතව

ීා්යේ අධ්යාීන ්බන සුන් / සුන්වි  ඇයේ ්යහර/ග/ ්යහර/යන  ඇ
27

ළම ායේ නම

මව / පි ා භාග රුයේ නම

කජ්.පී.සී.එල්. සන්තුලි
ඩබ්.එස්. දී
කජ්.එස්. කුපආරච්චි
කේ.ඩබ්.එස්. ්හම්සර
එච්.අයි.ආර්. කසනිත
එම්.එල්.එස්. සයදරන්සා
ඩබ්.ඒ.බී. සවිඳුලා
ආර්.එම්.එස්.වයි. කහේරත්
එච්.ඕ. යදරාපා

කජ්.පී.ජී. කරේමකුමාර
ඩී. ඉන්දිකා
ඩී.පී. කුපආරච්චි
ර්මිලා කබෝකගොඩ
එච්.අයි. සරත්
එච්.ආර්. ඉක ෝකා
ඩබ්.ඒ.ඒ.ටී. කෆොන්කසේකා
එස්.ඩී.ජී. කුමාරි
එන්.බී. යදරාපා

ටී.ඩී. මල්ලව
කේ.ඩබ්.එස්. කසහන්සා
එල්.පී.එස්.එස්. ්හම්ලි
කජ්.ඩබ්.පී.ඩී. ඔමින්දි
වී.පී.ටී. සඳයුරු
එම්.ආර්. කද්කව්න්ද්ර
කේ.ජී.එම්. ක ත්සර
එස්.එච්.ජී. යදරක ේන්
ආර්.ඒ.කේ. රතිභා
එම්.ඒ.එස්. ක තා ා
පී.වී.එස්. සතුමිණි
කජ්.කේ.එස්. ක්නුවන්
කේ.සී.බී. ර ්මින්දි
පී.වී.එන්. සත්සරණි
එස්.සී.ටී. කහට්ටිආරච්චි
පී.වී.එන්. තාරුල්යදරා

අයි.පී. මල්ලව
කේ.ඩබ්.ඩී. කද්වප්රියදර
එම්.එන්. වික්රමවර්ධ
කජ්.ඩබ්.පී. නි ාන්ත
වී.පී. ාන්ත
පී.පී.කේ. කද්කව්න්ද්ර
එම්.ඒ.ආර්. යාමලී
එස්.එච්.එන්. චින්තක
එස්.කේ. ප්රියදරන්ති
එම්.ඒ.ජී.එස්. කුමාර
පී.වී. සමන්ත
කජ්.කේ.එම්. සම්පත්
කේ.එස්. පී. කුමාර
කේ.ඒ.ඩී. පුෂ්පකාන්ති
එච්.ඒ.සී. රභාත්
එස්.ජී. සංජීවනී

හීඳුනුසී ක
අිං

752610711 V
827174670 V
843224091 V
726183759 V
196905902525
838431445 V
753123474 V
197974901330
810920912 V
197628803015
793343302 V
826221240 V
700032248 V
19783031841
770782279 V
816272807 V
820860055 V
765533007 V
780532920 V
792342221 V
810304022 V
732981012 V
818141319 V
800882265V
795442278 V

ලිපින

්බා
න ක
්කු
ණු

කකේකග්ර, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
ඉන්දිකා, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
ක ො. 42, අධිකාරිවිලගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
453/ 1, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක්ොළමුල්ල වත්ත, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
හුලවාලිග වත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
72/ 161/ ඒ, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
131/ ඒ/ 1, පාරවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 55/ ඒ, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ

98
92
89
88
86
84
83
80
80

අංක 10, අධිකාරිවිල වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
289/ ඒ, ක ල්කා, පාුපවත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
290/ බී, 3 කණුව, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
්ා පති වත්ත, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
තුම්මිනියදර වත්ත, අුපත්කහේ , කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 92/ ඒ, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
පුබුදු ස්කටෝර්ස්, යදරකුරුත්ත, වැල්ලා , පැ ෑටියදර , වැලිගම
ඉඳිකඩක්නියදර, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
සරිනිවස, වල්ගමකේ වත්ත, කැරැන්කතොල්ල, කතලිජ්ජවිල
52/ 9/ සී, පරණවත්ත කහේ , අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
කවළවත්කත් කග්ර, පුවේ ක්ොළ, කතලිජ්ජවිල
කළවිට, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
දීකගොඩකහේ , කකොේමාදුව, වැලිපිටියදර
ශ්රී ජයදරමිණි, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
75 /1ඒ, අධිකාරිවිල වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
122 ඊ 8, ලියදරාරා කසව , තිේපලකහේ , පරදුව, අකුරැස්ස

80

79
79
78
78
78
77
77
77
76
74
74
73
73
73
73

විය ේෂ ්සහ ඇ

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04
05
06
07
08
09

::-

අධ්ය න
09

ළම ායේ නම

එම්.ඒ.ඩී. කමතුම්සා
එච්.යූ.එස්. සකවත්මා
එස්.ඒ.එස්. ක තුල්ක
ආර්.එම්.වී. කන්තිනී
ආර්.එම්.එස්.වයි. කහේරත්
ඩී.ටී.එන්. සමරකසේකර
එච්.ජී.වී. කහසාරා
එස්.එල්. පැලැකැටියදර
ජී.එච්. සක්ව්

්ීයි්්ලතව

ාර් ම්ඩල් ස අ  ක තීනී කත ඇයේ ළමයි ඇ

මව / පි ා භාග රුයේ නම

එම්.ඒ.ජී. කද්වප්රියදර
එස්.එච්.යු. ලංකානී
ඒ.වී.අයි. සඳමාලි
ආර්.එම්.සී. සංජීව
ආර්.එම්.පී.පී. කහේරත්
ඩී.එන්.එන්. සමරකසේකර
එච්.ජී.එල්. රුවන් කුමාර
ඩී.ඒ.ඒ. වීරකසේකර
ජී.ඩබ්. සංජීව

හීඳුනුසී ක
අිං

772531567 V
878552172 V
837564450 V
198432801133
793111592 V
742781895 V
772943580 V
198177000039
711544160V

ලිපින

කකත්සරි, මලිදුව, අකුරැස්ස
ක්හිගහමුල්ල පාර, ජයදරමාන් වත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
203/ සී/ 1, මාරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
සුපුන්, තල්හගකපක්ස, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 131/ ඒ/ 1, පාකර්වත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
දුරකේ වත්ත, වැලිකහේ , කබෝපකගොඩ, අකුරැස්ස
129/ ඒ, මහවත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
88/ 4, පන්සලවත්ත පාර, කේපරකතොට, වැලිගම
101/5 ඒ , අඹගහකගොඩ පාර, කිරිමැටිමුල්ල

්බා
න ක
්කු
ණු

විය ේෂ ්සහ ඇ

65
61
56
53
51
51
49
46
46

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04
05
06
07

::-

ළම ායේ නම

කේ.බී.ඒ.එස්.
ක්ව්ක ත්ම
එල්.කජ්.එන්.වයි.
දිල්ක ත්
අයි.ජී.බී. කතසත්
එස්.පී.එස්. වාස ා
එච්.ඒ.ජී. චනිරු
කේ.පී.වයි.එස්.එම්.
උකබ්සංහ
එච්.ජී.කේ. රකමෝධය

ගජයේ ය්ේවා අව යතා මත වාර්ෂි
07

මව / පි ා භාග රුයේ නම

කේ.බී.පී. මාලක
එල්.කජ්.එන්.අයි. මධු ංක
පී.එල්. ඉන්ද්රාණි
ඩී.ආර්. වික්රමසංහ
එච්.ඒ.ජි. ධම්මික රසන්
යූ.එල්.සී. තරංගා
කජ්.ඒ.වයි.ටී. ශිවන්ති

්ීයි්්ලතව

්්ථාන මාරුවීස ්ීබූ නිළධ්ාක් ඇයේ ළමයි ඇ

හීඳුනුසී ක
අිං

198125600069
872584250 V

ලිපින

310, බිකසෝක්ොළ වත්ත, කතලිජ්ජවිල
ඉසුර, නි්න් උයදර , උඩුකාව , කතලිජ්ජවිල

198164300520 301/ 1, ප්රියදරන්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
876760711 V සමඟි, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර
842070554 V අංක 14/ සී, කහේවකේ වත්ත, මාලිම්බඩ, පාලටුව
ක ො. 43/ 4, ගල්අමු , උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
846730079 V
818322836 කබෝවිටියදරමුල්ල, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල

්බා
න ක
්කු
ණු

විය ේෂ ්සහ ඇ

93
81
81
80
79
79
77

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව

අනුක්ර
මි
අිං
01

::-

ළම ායේ නම
ඒ.එන්. ්හම්සා

ළම ා ්මඟ වියේ ගස
02

ීදිංචිව සුස ීීමියනන තීනී කත ඇයේ ළමයි

මව / පි ා භාග රුයේ නම
ඒ. රංජිත්

්ීයි්්ලතව

හීඳුනුසී ක
අිං

ලිපින

792093930 V දිලීපා නිවස, ගල්ඇන්් කුට්ටියදර, කතලිජ්ජවිල

්බා
න ක
්කු
ණු
86.5

විය ේෂ ්සහ ඇ

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….

5.

ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

::-

යීොයගො කලත ්ීයි්්ලතව

ීා්්ස ආ් ඇන ීදිංචි රුව ඇයේ ළමයි ඇ
90

ළම ායේ නම

මව / පි ා භාග රුයේ නම

ජී.එච්.බී. සස්මිත
වී.ජී.ඩී.ඩී. සුමුදුනී
කේ.ඒ.එච්. කහම්සඳී
ඩී.වයි.එස්. ගමකේ
ජී.එච්.ඩී. ගිහන්ස
එල්.පී.එස්. මනීෂා
කේ.ඒ.ටී. විභාෂ්
ඊ.එම්.එන්. ක ත්සර
පී.වී. පසන්
කේ.ජී.කජ්.ඩී. අකබ්සූරියදර
කජ්.එල්.එම්. සුහන්සා
ඩී.එන්. ජයදරලත්
එච්.බී.එන්. ලේෂා

ජී.එම්. රභාත් හර්ෂණ
වී.ජී.එස්. කුමාර
සී.පී. කුරුේපුආරච්චි
යූ.එස්.එස්. ගමකේ
ජී.එච්. සුනිල්
ටී.එම්.ටී. ගුණවර්ධ
එස්.එන්.ආර්. කරෝෂිකා
ඊ.එම්.ආර්. සම්පත්
පී.වී. එස්. සමීර
කේ.ජී.ජී.ඒ. අකබ්සුරියදර
කජ්.එල්. ධර්මප්රියදර
කජ්.සී.පී. කුමාර
කේ.ඒ.එස්.කේ. ගීතාංජලී

එන්.වී.ඒ.එස්. උකේේෂා
ආර්.එම්.එස්.වයි. කහේරත්
වී.ඕ. අකබ්ගුණකසේකර
ආර්.එම්.එම්.එච්. රත් ායදරක
එස්.එච්.ජී. යදරක ේන්

එන්.වී.ඒ. රවීන්ද්ර
එස්.ඩී. ගීතා කුමාරි
ටී. අකබ්ගුණකසේකර
ආර්.එම්.ඒ.යූ. රත් ායදරක
එස්.එච්.එන්. චින්තක

වී.පී.ටී. සඳයුරු
එම්.ජී.ටී. කසනුමිත
කජ්.කේ.එස්. ක්නුවන්
එස්.එස්. කසහස් ා
ඩී.එච්. කද්කව්න්ද්ර
කේ.ඒ.ඒ.එස්. කයදරෂ්මිත
ඩී.එන්. අකබ්කසේකර

වී.පී. ාන්ත
එම්.ජී.සී. නිලංකර
කජ්.කේ.එම්. සම්පත්
එස්.අයි. කුමාර
එස්.සී. කද්කව්න්ද්ර
කේ.ඒ.ඒ. ඉදුනිල්
සී.ටී. අකබ්කසේකර

හීඳුනුසී ක
අිං

843181058 V
871823103 V
892450145 V
197721002160
733463317 V
908551370 V
868473991 V
830670777 V
880624016 V
842832535 V
793211350 V
810681934 V
808100211 V
851892460 V
197974901330
710670293 V
821160081 V
810860055 V
19783031841
861092100 V
810304022 V
913253671 V
821403537 V
198231201830
198305500100

ලිපින

්බා
න ක
්කු
ණු

සස්මිත, ක්නියදරවත්ත, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 248, රංචකගොඩ, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
අංක 23, අධිකාරිවිලගම, සමඟි මාවත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
්නුජ, දූව වත්ත, ාකේ, කතලිජ්ජවිල
නිකිණි, මැද්්වත්ත, වල්පිට, කතලිජ්ජවිල
උඩුමුල්ලකේ වත්ත, පහළ ගකන්ගම, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 01, ක්ොලගාව මුල , කතලිජ්ජවිල
වරුණ, ්ංකහේ , කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
128/ ඒ/ 4, පුවේගහවිල, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 80 ඒ, ාරම්මල වත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 38, ලිබර් කටරස්, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 50/ 8, පරණවත්ත කහේ , අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
ක ො. 61, ඉහළ වත්ත, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ

88
87.5
87.5
87.5
86
86
86
86
85
85
85
85
85

ක ො. 42, ලිබර්ටි කටරස්, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 131/ ඒ/ 1, පාරවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
අංක 213/ 2, තුඩුව, කවනිඅකුල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 116/ 1/ බී, මාවී ක්නියදර, අකුරුකගොඩ
ඉදිකඩ ක්නියදර, උඩුකාව, ක්නිපිටියදර

85
85
85
85
85

තුම්මිනියදර වත්ත, අුපත්කහේ , කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 145/ 5, පිංමුල්ල, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
කලවිට, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 76, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 92, දිේගහකගවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
436/ 2, සත්සරිපායදර, මැ්වත්ත, අකුරුකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ජඹුකර්කගොඩ වත්ත, කවනිඅකුල පාර, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

85
85
85
85
85
85
85

විය ේෂ ්සහ ඇ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

එම්. ආර්. කද්කව්න්ද්ර
ඕ.පී.වයි. පැහැසර
ටී.කේ.ඒ. විතාරණ
ඩබ්.ඒ.කේ.බී. පහසර
ඒ.පී.යූ.ටී. දුල්මිත
සී.එන්.එස්. ගිම්හා
ආර්.වයි.වයි.එස්. දිනුසරී
එච්.අයි.එස්. සතුමිණ
එච්.එන්.පී.එන්. කටනුජි
ආර්.ඩී. විකජ්සරිවර්ධ
එස්.එන්. රාජපේෂ

පී.පී.කේ. කද්කව්න්ද්ර
ඕ.පී.එච්. ක්රිස්මල්
අයි.එස්.ඒ, විතාරණ
ඩබ්.ඒ.කේ. බන්දුජීව
ඒ.පී.එන්. කුමාර
සී.එන්.ඩබ්. ජයදර ාන්ත
ආර්.වයි.එස්.පී. කුමාර
ටී.පී. කවල්ලේපිලි
එස්.ඩී. ක ල්කා
ඩී.යූ. විකජ්සරිවර්ධ
පී.ජී.සී.පී. කුමාරි

කේ.පී.එස්. යදරහන්සා
එම්.ඩී.අයි. පබසරා

කේ.පී.කේ.පී. කුමාර
එච්.ස. ්මයදරන්ති

770782279 V
198519002198
841453047 V
733590483 V
802050259 V
861394123 V
832014800 V
81770266 V
798551361 V
940172780 V
826281359 V
851993045 V
937371950 V

ක ො. 92/ ඒ, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
72/ ඒ/ 4/ 1, මහවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
39, කබොකුටුගහකහේ , ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
තල්ගස්මංඩියදර, කවනිඅකුල පාර, කිරිමැටිමුල්ල
ක ො. 254, වල්පලකගවත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
14/ ඒ/ 19, ලිබර්ටි කටරස්, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
94/ ඒ, ගකන්වත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
රමයා, පැලිගලකහේ , කතලිජ්ජවිල
ක ො. 26, විකුම්ගම, ඇල්ගිරියදර, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 71, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
8/ ඊ, වජීව , කකොකල්ජ්වීව්, කතලිජ්ජවිල
සනුගි, ජම්බුගහවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල
12/ බී, පහළවත්ත, ්ම්පැල්ල, කතලිජ්ජවිල

85
85
85
85
85
85
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82.5
82.5
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සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්ර
මි
අිං

::-

ීා්යේ ආදසුන් / සුන්වි  ඇ වන මව්පි  ඇයේ ළමයි ඇ
45

ළම ායේ නම

01 ඩබ්.ඩබ්.එම්. කමහන්සා
02 ඒ.පී.ජී.එස්. ඉඳුසර
03 එස්.ස.ටී. කහට්ටිආරච්චි
04 කජ්.පී. කතවින්කා
05 පී.වී. පසන්
06 ආර්.වයි.වයි.එස්. දිනුසරි
07 එච්.අයි.ආර්. කසනිත
08 එල්.එල්.එල්. අක ල්යදරා
09 ඊ.ඩබ්.ඒ. දිසස්
10 එම්.ජී.ඒ. ඉන්සඳී
11 එල්.පී.වී. හිමසඳී
12 කේ.ඩබ්.එස්. කසහන්සා
13 ඩී.එම්.එස්.බී. දිසා ායදරක
14 පී.වී.එන්. තාරුල්යදරා
15 ටී.ඕ. ර ාන්දු
සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.
5.

යීොයගො කලත ්ීයි්්ලතව

මව / පි ා භාග රුයේ නම

ඩබ්.ඩබ්.අයි. කරොසාන්
ඒ.පී.ජී.ඩී. මධු ංක
එච්.ඒ.සී. රභාත්
කජ්.එම්. චන්්
පී.වී.එස්. සමීර
ආර්.වයි.එස්.පී. කුමාර
එච්.අයි. සරත්
එල්.එල්.ඒ. ඉන්ද්රජිත්
පී.එල්.ආර්. දීපානි
එම්.ජී.එන්. කුමාර
එල්.පී.ජී. චින්තක
කේ.ඩබ්.ඩී. කද්වප්රියදර
එච්.යූ. ඉකරෝෂ, 
එස්.ජී. සංජීවනී
කේ.අයි. ජයදරලත්

හීඳුනුසී ක
අිං

841270207 V
198503601088
800882265 V
770910455 V
880624016 V
832014800 V
196905902525
197721300260
197956801388
810544180 V
197905101921
793343302 V
878120655 V
795442278 V
946101656 V

ලිපින

ක ො. 225, කන්්කහේ , කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ක ො. 250, විතා කේ වත්ත, උස්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
75/ 1ඒ, අධිකාරිවිලගම, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
51/ සී, මාලිම්බඩකගවත්ත, හිත්තැටියදර මැ්, මාතර
128/ ඒ/ 4, පුවේගහවිල, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල
94/ ඒ, ගකන්වත්ත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
ක්ොළමුල්ල වත්ත, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
පියදරකරු, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ගමච්චිකග්ර, තල්ගහකගොඩ, මාලිම්බඩ
සඳමාලි, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
ගල්කපොත්තවිල, වරකපිටියදර, ක්නිපිටියදර
289/ ඒ, ක ල්කා, පාුපවත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
80/ 2, ඉඳුනිල්, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
122 ඊ 8, ලියදරාරා කසව , තිේපලකහේ , පරදුව, අකුරැස්ස
ජයදරසරි, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ

්බා
න ක
්කු
ණු

විය ේෂ ්සහ ඇ

34.5
33
33
32
32
32
31
30
26
26
24
24
24
22
20

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................

තාව ාලි
න
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව
අනුක්රමි
අිං

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

::-

යීොයගො කලත ්ීයි්්ලතව

ීා්යේ අධ්යාීන ්බන සුන් / සුන්වි  ඇයේ ්යහර/ග/ ්යහර/යන  ඇ
27

එම්.ඩී.එස්. රසාංගි

මව / පි ා භාග රුයේ
නම
එම්.ඩී. ලාල්

එච්.බී.ජී. පතිරණ

ජී.පී.එන්. සම්පත්

කේ.එස්. සන්දිර
කජ්.ඩී.ටී. කසකන්ෂ්
බී.වී.ටී. හංසලු
ආර්.ඒ.ඕ.ජී. රණවක
ආර්.එම්.එම්.එච්.
රත් ායදරක
කේ.ඒ.ටී. පසත්මා
කජ්.කේ.පී.අයි. උ්යාමි

කේ. පත්මලාල්
කජ්.ඩී. ඥා තිලක
බී.වී.ඒ. කුමාර
ආර්.ඒ.එච්. රංගජීව
ආර්.එම්.ඒ.යූ.
රත් ායදරක
කේ.ඒ.එස්. ප්රියදර්ර් නී
කජ්.කේ.පී.ඩී.
ජයදරවර්ධ
එන්.ඩී. ජයදරවර්ධ
ඒ.පී. සුසන්ත
එල්.ටී.එස්. ප්රියදර්ර්
එල්.එල්.ඩී.ඒ. කබ්රාල්

ළම ායේ නම

එස්.ඩී.ඒ. අභිමාන්
ඒ.පී.ජී. රගිත්මා
එච්.කේ.එේ. බිගුසර
එල්.එල්.එස්.ඩී.ඩී.
කබ්රාල්
ඒ.බී.බී.එම්.
වික්රමරත්
එම්.එස්.සී. දිසා ායදරක

ඒ. රූපා
එම්.එස්. සී. දිසා ායදරක

හීඳුනුසී ක
අිං
730232381 V

ලිපින
ඇලගහවිට වත්ත, කකොකල්්ණ්ඩ, වැලිගම

750171796 V ශ්රියදරානි, කකොටදූප, කතලිජ්ජවිල
197615800680 ක ො. 62/ 82 ( 2 ඒ), හිල්සයිේ මාවත, කිරිමැටිමුල්ල
752332622 V 111 ඒ, බුද්ධ ජයදරන්ති මාවත, කඩුකන් , කතලිජ්ජවිල
772682620 V 60/ සී , කතපුක්නියදර, ක ංකේ, කඩවීදියදර
741190834 V රණකච්චිකේ වත්ත, කැරැන්කතොල්ල, කතලිජ්ජවිල
821160081 V
753522786 V
773081743 V

ක ො. 116/ 1/ බී, මාවීක්ණියදර, අකුරුකගොඩ
ාකගොඩකහේ , තැන් පිටකහේ , හල්ලල, වැලිගම
කැටකගවත්ත, උඩුකාව, කතලිජ්ජවිල

918001867 V අඹගහකග්ර, කවළ්කගොඩ, කතලිජ්ජවිල
197433601989 සමන් කසවණ, කපොල්ගහවත්ත, පරදුව, අකුරැස්ස
747880549 V තල්ගහවත්ත, ගම්කකොරටුව, වැලිපිටියදර, වැලිගම
813065533 V
197660901369

14 ඒ 7, ලිබර්ටි කටරස්, කහොරකගොඩ, කතලිජ්ජවිල
ගංකගොඩකග්ර, මීරුේප, ක්නිපිටියදර

770500524 V ක ො. 126/ 72, අලස්වත්ත, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල

්බාන ක
්කුණු
72

විය ේෂ
්සහ ඇ

71

71
70
69
69
69
69
69
68
68
68
68
68
68

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
...................................................
6. පාසල් සංවර්ධ සමිති නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………………
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්))
...................................................
7. ආදි ශිෂය සංගම් නිකයදරෝජිත (සාමාජික) ……………………………………….
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
...................................................
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)
...................................................
5. ඩී.ආර්.ඒ.අයි. මල්ලිකා මියදර (සාමාජික -රාථමික අං රධානී) ...................................................
1.
2.
3.
4.

තාව ාලි

යීොයගො කලත ්ීයි්්ලතව

න
:-අධ්ය න ාර් ම්ඩල් ස අ  ක තීනී කත ඇයේ ළමයි ඇ
පුගප්ීාඩු ්ිංපයාව :- 09
අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04

ළම ායේ නම

කේ.ඒ.අයි. සංකල
එල්.එල්.එල්. අක ල්යදරා
ඩී.එන්. අකබ්කසේකර
පී.එස්. පහන්යදරා

මව / පි ා භාග රුයේ නම

කේ.ඒ.සී. කුමාර
ඩබ්.ඒ.කේ.සී. ප්රියදරන්ති
සී.ටී. අකබ්කසේකර
එන්.සී. අකබ්කසේකර

හීඳුනුසී ක
අිං

ලිපින

822764312 V පැතුම, හටන්කේ වත්ත, ක්නිපිටියදර
197885010044 පියදරකරු, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
198305500100 ජඹුකර්කගොඩ වත්ත, කවනිඅකුල පාර, කිරිමැටිමුල්ල, කතලිජ්ජවිල
806521051 V 11, පිටියදරකග වත්ත, මාලිම්බඩ, පාලටුව

්බා
න ක
්කු
ණු

විය ේෂ ්සහ ඇ

45
38
37
35

සම්මුඛ පරීේෂණ මණ්ඩලයදර :1.
2.
3.
4.

ඒ.ඩී. කුපආරච්චි ( සභාපති)
එම්.ජී. කාන්තිලතා මියදර (කල්කම්)
සී. ලියදර කේ මියදර (සාමාජික)
ඩී. උත්තමාවඩු (සාමාජික)

...................................................
...................................................
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තාව ාලි
න
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අනුක්ර
මි
අිං

01
02
03
04

ළම ායේ නම

යීොයගො කලත ්ීයි්්ලතව

්්ථාන මාරුවීස ්ීබූ නිළධ්ාක් ඇයේ ළමයි ඇ

මව / පි ා භාග රුයේ නම

හීඳුනුසී ක
අිං

ලිපින

උඩහකග්ර, පරදුව, අකුරැස්ස
778480069 V පව , ැටැව්ව වත්ත, අකුරුකගොඩ, සුල්තා ාකගොඩ
අංක 340/7, මැ්කහේ පාර, කවකල්කගොඩ, මාතර

්බා
න ක
්කු
ණු

ටී.ටී. ජයදරසංහ
වයි.වයි. විතා
ඩබ්.ඒ.වයි.වයි.
වන්නිආරච්චි

එච්.ආර්.එච්.ඩබ්. රණසංහ
එස්.ආර්.ජී.එස්. රන්දිමා
කේ.ඩී.එස්.ඩී. විජයදරවර්ධ

886440626 V
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848452866 V

73

වයි.කේ. ම්රසංහ

කේ.කේ. ම්රසංහ

733183349 V

ක ො. 18, අත්මහකහේ , අකුරැස්ස පාර, මාලිම්බඩ, පාලටුව

විය ේෂ ්සහ ඇ
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