කුසලතා ඳදනම මත කළමනාකරණ සසේවා නිලධාරි සසේවසේ අධිසරේණියට
උසස් කිරීම සහා වන තරග විභාග - 2019(2020)
උක්ත තරග විභාග
1,196 ක් සමම අමාතාාංශය ව

සහා අ දුම්කිරීසම් අවසාන දින

වන 2021.07.15 දින වන වි

අ දුම්ඳත්

සවත ල ඇත ඇඅත අතර සසේ අ දුම්ඳත් ලද අ දුම්කරුවේ සා නාමසය න

සම්

සමග ඳළ කරනු ල සේ.
02.

සමම විභාග අ දුම්ඳත් ඉදිරි ක යුතු සිදු කිරීම සහා කඩිනමිේ  විභාග සකොමසාරිස් ජනරාය සවත

ස ොමු කිරීම ක යුතු කරන බව කාරුණියටකව දේ වා සිටිමි.

ස්. ආසලෝකබණ්ඩාර
ඒකාබද්ධ සසේවා අධක් ජනරාය
රාජ සසේවා ඳළාත් සභා හා ඳළාත් ඳාලන අමාතාාංශය වසේ
සයකම් සවනුව

திமந அடிப்மைனில் முகாமநத்துவ சேமவ உத்திசனாகத்தர் சேமவனின்
அதிவிசேை தபத்துக்கு தபமுனர்த்துவதற்கா சாட்டிப்ாீட்மே - 2019(2020)
சநற்குிப்ிட்ை சாட்டிப் ாீட்மேக்காக விண்ணப்ங்கள் மகசனற்கும் இறுதித் திகதினா

2021.07.15

ஆந்

திகதினாகும்

கிமைக்கப்பற்றுள்துைன்

அவ்

சாது

1,196

விண்ணப்த்திற்குின

விண்ணப்ங்கள்

இவ்

விண்ணப்தாாிகின்

அமநச்சுக்கு

பனர்ப்ட்டினல்

இத்துைன் பவினிைப்டுகின்து.

02.

இப் ாீட்மே விண்ணப்ங்கள் சநதிக ைவடிக்மககளுக்காக விமபவாக ாீட்மேகள்

ஆமணனார் ானகத்துக்கு அனுப்ிமவக்க ைவடிக்மக எடுக்கப்டும் என்தம தனவுைன்
அினத்தருகின்சன்.

ஒப்ம்./ எஸ். ஆசாகண்ைாப
இமணந்த சேமவகள் ணிப்ார் ானகம்
அபே சேமவ, நாகாணேமகள் நற்றும் உள்ளூபாட்ேி
அமநச்ேின் பேனாருக்காக

කුසලතා පදනම මත කළමනාකරණ සසේවා නිලධාරි සසේවසසේ අධිසරේණියට උසස් කිරීම සඳහා වන
තරග විභාගය - 2019(2020)
2021.07.15 දිනට අයදුම්පත් යයොමු කර ඇති අයදුම්කරුවන්යේ නාම යේඛනය
අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1

එච්.ඒ.එම්. පද්මිණි මිය

727392149V

2

එස්.ඕ.ඒ.ඩී.එන්.එස්. සමරසසේකර මයා

753161465V

3

එල්. ජයන්තිනී මිය

726121354V

4

බී.ඒ.බී. ශ්රියාමැණිසේ මිය

688540984V

5

ආර්.ඩී.ටී.සේ. රණසිංහ මයා

690960699V

6

ඒ.ඒ.එෆ්. නතිමියා මිය

738192362V

7

වී. රූබකුමාර් මිය

725174187V

8

ආර්.එම්.යූ.පී. රත්නායක මයා

9

ඒ.ජී.ඒ. සජීවනී මිය

737110060V

10

ඒ.සේ.ටී.පී. ද සල්වා මිය

706090070V

11

එම්.එන්.එම්. රම්සාන් මයා

683662321V

12

එම්.එච්.ඒ.එම්. නිලන්තිකා මිය

13

ටී. වික්රමසිංහ මිය

14

එම්.ජී.සේ. බණ්ඩාර මිය

15

පී. ජයවීර මිය

687950623V

16

ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.ඩී. සසේනානායක සමය

695090293V

17

පී.ඒ.එස්. ප්රියිංගනී මිය

668451616V

18

සේ. සවානන්දරාසා මිය

705471975V

19

එස්.ඒ.පී.ආර්. ගුණරත්න මයා

670761282V

20

ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. විසේසිංහ මයා

713012343V

21

එන්.පී.සේ. වන්නිගම මිය

765540828V

22

පී.එච්.එන්. දීපිකා මිය

707991631V

23

ජී.ඒ.එස්. ප්රියිංගනී මිය

197060800600

24

ඩී.ඒ.අයි. පත්මිණී මිය

707392940V

25

ආර්.එම්.සේ. රත්නායක මිය

717610334V

26

එස්.පී.යූ. ජයතිස්ස සමය

727211624V

27

ඒ.ජී.සේ. ඒකනායක මයා

82601809V

28

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඊ.සී. සමරසිංහ මිය

29

එම්.සේ.එස්. ජසීලා මිය

767400713X

30

එන්.ඒ.ඒ.ඒ.එච්. නිශ්ශිංක මයා

731550174V

31

ඩබ්ලිව්.සේ.එස්. මාසනල් මිය

196851201042

197132101621

197176502363
697222006V
197053101196

197673300286
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

32

ආර්.ඩබ්ලිව්. සරිමාන්න මිය

646000289V

33

වයි.ඒ.ඩී.බී.පී. යහම්පත් මිය

658261304V

34

ඩී.එල්. සල්වා මිය

35

ඒ.ඩී.ඩී. විසේවික්රම සමය

685072610V

36

ඩී.එම්.පී.සේ. දිසානායක මිය

687690508V

37

එන්.ඩබ්ලිව්. මාරඹසේ මිය

667920299V

38

එච්.එල්.එන්. ප්රියන්තිකා මිය

745142397V

39

අයි.එල්.එම්. රසාේ මයා

673451519V

40

ජී.එච්.එම්. දමයන්ති මිය

636050210V

41

එල්.සේ. රාජපේෂ මිය

715332140V

42

පී.එල්.ආර්. සරේමතිලක මයා

693202353V

43

සේ.ඩබ්ලිව්.ආර්.අයි.එස්. ගුණවර්ධන මිය

725872666V

44

එම්.එස්. සෙවරප්සපරුම මිය

696051194V

45

වයි.බී. ලාෆීර් මයා

46

එම්.ඒ.සී.එම්. රකීබ් මයා

682100141V

47

එම්.එල්. මර්සූේ මයා

660640487V

48

ආර්. උදයනාදන් මිය

658320599V

49

ඩබ්ලිව්.එච්. පත්මසරි මයා

710541167V

50

සේ.එල්.එන්.පී. සපසර්රා මිය

716890708V

51

බී.ඒ.එස්.එස්. ජයරත්න මිය

726771847V

52

ඒ.එස්. ජමීල් මයා

732811044V

53

වී.ආර්. සමරසිංහ මිය

54

එම්.ඒ. සසල්වදුසරයි මිය

665960625V

55

ඒ.එම්.එන්. අධිකාරි මිය

708232343V

56

ආර්.ඒ.පී. රාජපේෂ මයා

701201922V

57

සී.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. චන්ද්රසසේකර මයා

58

එන්.ජී.ටී. අයිරාිංගනී මිය

687282922V

59

එස්.එම්.එම්.ඩී. චන්ද්රසසේකර මිය

675530050V

60

එච්.ආර්.එස්. මැණිසේ මිය

197484901627

61

එම්.ඩබ්ලිව්.සේ.සේ. ගමසේ මිය

197879510038

62

සේ.ඒ.ජී.එස්. ශාන්ෙ මයා

19670500436

63

එස්.ඩී.එස්. ශාන්ති මිය

708430722V

64

ඒ.එම්.පී. අමරසසේකර මිය

715711524V

65

ඩී.එම්.ඒ. සම්ගමාලි මිය

647792448V

196757402111

196926001351

197775002590
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

66

ඩී.එන්.එස්. රාජපේෂ මිය

638652285V

67

සේ.ඒ.සී. කස්තුරිආරච්චි මිය

686281140V

68

ආර්.එම්.සී.ටී.සේ. පතිරාජ මිය

716981614V

69

ටී.එම්.එස්. සෙන්නසකෝන් මයා

670540138V

70

වයි.පී. සසසනවිරත්න මයා

737501655V

71

එන්. ඉෙයරානි මිය

725802145V

72

පී. සජයකුමාර් මිය

718171822V

73

පී. පුවසන්ස්වරන් මිය

656131985V

74

ආර්.එම්. පියරත්න මයා

630332192V

75

එම්.එම්.එම්. සුබයිර් මයා

196635503429

76

ආර්.ඒ.සී. ජයන්ො මිය

635041960V

77

සේ.ජී.අයි. කුමාරි මිය

687300070V

78

සී.ජී.සී.පී. ගුණසසේකර මිය

196581001862

79

එච්.ඩී.ඒ.සේ. සපසර්රා මයා

653073240V

80

ඒ.එම්.එල්.යූ. අදිකාරි මයා

700081338V

81

යූ.ඩී. ජාලත්සේ මිය

716583023V

82

එම්.ඒ.සේ. මායාදුන්සන් මිය

196764200304

83

එච්.සේ. ද සසොයිසා සමය

196851000967

84

ඩී.එම්.ඒ.සේ. දිසානායක මිය

716180280V

85

එල්.ඒ.පී.ආර්. සපසර්රා මිය

626972454V

86

සේ. සෙයිසව්න්ද්රන් මිය

735610430V

87

එන්.ජී. සසේනාරත්න මිය

656021950V

88

එම්.ජී.පී.එස්. ගුරුසේ මිය

687660943V

89

එම්.එස්. රත්නවීර මිය

658200666V

90

ඒ.ආර්. ත්රිමාවිොන මිය

696782504V

91

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.එස්. වීරසකෝන් මිය

727301453V

92

පී.ජී.එස්.එච්. වික්රමරත්න මිය

716511731V

93

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්. චිත්ාිංගනී මිය

705220304V

94

ඩී.එම්.එන්. දිසානායක මයා

673560741V

95

එන්.ඩබ්ලිව්. ගුණසසේකර මයා

620222330V

96

ඩබ්ලිව්.එස්.පී. ජයවීර මිය

698572604V

97

ටී.ජී.එස්. සාගරිකා මිය

98

ජී.එල්.ආර්. අයිරාිංගනී මිය

99

ඩී.පී.ආර්. සරිවර්ධන මිය

197478101784
736541254V
196664800341
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ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

100

එන්.එස්. සසනරත් මිය

725402945V

101

එස්. කහදූව ආරච්චි මිය

727341587V

102

ඩී.එල්.සී. සරෝහිනී මිය

196163402401

103

එස්.ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.සේ. වික්රමසිංහ මිය

637311026V

104

එන්.පී. මල්ලවාරච්චි මිය

725700903V

105

පී.බී.ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.පී.සේ. ඇහැලසගොල්ල මිය

717882024V

106

ඒ.ටී.සේ. සමරසිංහ මිය

197155800284

107

බී.එම්.සේ.සේ. බමුණුසිංහ මයා

196928300121

108

සේ.ඒ.ඩබ්ලිව්. සුසන්තිකා මිය

655360603V

109

සේ.සී. ලුණුගම මයා

720830817V

110

ජී.ජී.එන්.එස්. රාජපේෂ මිය

111

පී.එච්. බිංදුසහේවා මිය

735202642V

112

ටී.වී.ඒ. ඊ. නිශාන්ති මිය

667810744V

113

සී.සේ. කුරුවිටසේ මිය

196658202109

114

පී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. පතිරාජ මිය

196786000032

115

සේ.සේ. මුණසිංහ මයා

197217301162

116

එම්.ටී.එන්.පී. වීරසිංහ මිය

117

ඩී.පී. සනත්තිකුමාර මිය

118

එම්.ඒ. සසේමසිංහ මයා

119

ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.සේ. මාරපන මිය

196863701409

120

ඩී.ඩබ්ලිව්.ටී. රසන්තිකා මිය

197069801705

121

බී.එම්.ජී. මැණිසේ මිය

196378101860

122

ජී.ඩී.ජී. සසේපාලිකා මිය

196759600658

123

ඒ.ඩබ්ලිව්.ජී.එම්. සපසර්රා මිය

124

පී.එම්.එස්.සේ. රනාන්දු මිය

196486300107

125

ජී.ආර්.එම්.සේ. බණ්ඩාර මිය

668490832V

126

එච්.ඒ.සී. දමයන්ති මිය

127

සේ.එම්.ආර්.එස්. ජිනපාල මයා

693132142V

128

සේ.ඒ.එල්.ඩී. ජයසකොඩි මිය

737601404V

129

සේ.එම්.ඩී.පී. කරුණාජීව මිය

707890088V

130

එච්.ජී.එස්. අයිරාිංගනී මිය

698391600V

131

එන්.එඒ.එස්.ඩී. කරඳන මයා

132

බී.ජී.එස්. කුමාර මයා

681460470V

133

ඩබ්ලිව්.ටී.ඩී. ද සල්වා මිය

755371238V

197576901132

688331129V
196856104405
643191180V

735071475V

196273301118

197412802062
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ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

134

එම්.වී.එල්. කීර්ති මයා

691150828V

135

ඩබ්ලිව්.ඒ.සේ.එම්. රත්නමාලි මිය

698092050V

136

එස්.වී.සී.සේ. සෙන්නසකෝන් මිය

196659502703

137

සේ.එස්. සර්ණුකා මිය

138

එන්.එම්.එල්. නවරත්න මිය

197051603049

139

ටී.සී. සප්මකාන්ති මිය

196380310104

140

ආර්.බී.සේ. සේ. සහට්ටිආරච්චි මිය

697841946V

141

ආර්. රාජලිිංගම් මිය

727162585V

142

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.අයි. මල්කාන්ති මිය

657781991V

143

එස්. සජයකුමාර් මිය

696031169V

144

අයි. කුහාන්ෙන් මිය

738251806V

145

බී. සම්හවනන් මයා

701680715V

146

සේ. නටරාජා මිය

767341911V

147

එන්.වී.එස්. සමන්ෙ මයා

673362109V

148

ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්. ශ්රියාලො මිය

687532422V

149

ඩබ්ලිව්.ජී.සේ.පී. වික්රමසේ මිය

738160975V

150

සේ.සේ.සේ.ආර්. කන්නන්ගර මිය

648434642V

151

ආර්.එච්.එම්.එස්.එන්. කුමාරි මිය

197169700264

152

එම්.සේ.එම්. බණ්ඩාර මයා

196716201140

153

ආර්.සේ. එනීටා මිය

196668802105

154

සේ.එම්. ලියනගම මයා

197008001454

155

ඩී.ඒ.ආර්. ධර්මරත්න මයා

662353019V

156

එම්.ඒ.ආර්. මාරසිංහ මයා

712302240V

157

ආර්.එම්. ජයතුිංග මිය

735412272V

158

එච්.ජී.එස්. සරේමරත්න මිය

745760570V

159

පී.සේ. විසේරත්න මයා

680290059V

160

ආර්.එම්.වී.බී. මැණිසේ මිය

668080383V

161

වයි.ජී.වී.එල්. යටිපන්සලාව මයා

700670945V

162

ආර්.ඩී.එස්.සේ. රතුවිොන මිය

635501413V

163

ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.සේ. විමලසූරිය මිය

718022517V

164

සේ.එම්.සේ.පී. රත්නායක මිය

165

ආර්.එම්.එස්.පී. බණ්ඩාර මිය

695550200V

166

පී.ජී. කරුණාතිලක මයා

670711722V

167

එන්. ධම්මිකා මිය

677560410V

717261852V

197174500500
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ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

168

ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී. විසේසිංහ මිය

687381319V

169

ඒ.එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී.සේ. අමරසිංහ මිය

67550247V

170

පී.සේ.එස්. චාන්දනී මිය

197756602964

171

පී.එන්. මණ්ඩාවල මිය

726441413V

172

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සී.එල්. වීරසිංහ ආරච්චි මිය

696620610V

173

ආර්.පී.එන්. සුජීවනී මිය

757690705V

174

එච්.එම්.පී. සහේමලො සමය

658651935V

175

එන්.එල්.ඒ.ඩී.පී. සසෝමරත්න මිය

707332794V

176

ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. වීරතුිංග මිය

687700864V

177

එච්.එම්.එස්.සී. පියදාස මයා

701771320V

178

එල්.එස්. සදල්පාසගොඩ මිය

196879500720

179

එන්.ටී. ොවරාසා මයා

680510296V

180

එම්.සේ.පී. මාලනී මිය

675131759V

181

යූ.එම්.සේ.පී. කුමාර මයා

712301350V

182

ජී.ආර්.එස්. දයාවිංශ මයා

673433715V

183

ඩී.එම්.පී. කුමාරිහාමි මිය

678300500V

184

සේ. සයෝසේස්වරි මිය

745981755V

185

ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්.සේ. අසබ්රත්න මිය

717060989V

186

බී.එම්.සේ. කුමාරි මිය

717890523V

187

බී.ආර්.අයි.එස්. බන්දුතිලක මිය

705582459V

188

ඩබ්ලිව්.ඩී.සේ. ද සල්වා සමය

638210061V

189

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.සේ.එම්. විසේසූරිය මිය

738451368V

190

ඩබ්ලිව්.පී.ඩී.එස්.ජී. කුමාරි මිය

687882342V

191

එස්.ඒ. එදුස්සූරිය මිය

626211100V

192

ඩබ්ලිව්.සී.ආර්. රුද්රිගු මිය

698403217V

193

ඩී.පී.එස්. ප්රියන්ෙ මයා

723491290V

194

එම්.ඒ.සී. මල්ලව ආරච්චි මිය

645571991V

195

ඩබ්ලිව්.එස්.යූ. රනාන්දු මිය

695853475V

196

ඩී.සේ.ඩබ්ලිව්. සකොෙලාවල මයා

650291131V

197

එන්.බී.ඒ.ඒ.එල්.ආර්. ස්වර්ණලො සමය

637730231V

198

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. පියසලි මිය

706770321V

199

සේ.ඊ.එන්. ධනසසේකර මිය

686831540V

200

සේ. මතියලගන් මයා

6716512227V

201

ඩබ්ලිව්.සේ.ආර්.අයි.පී. වීරසසේකර මිය

718202175V
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202

එච්.එම්.ඒ.අයි. බණ්ඩාර මයා

681011102V

203

ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.එස්.සී. බාලසූරිය මයා

702340950V

204

ආර්.එම්.පී.සේ. රණතුිංග සමය

725321996V

205

වී. උෂාන්තිනි මිය

746701675V

206

එස්. පත්මකුමාර් මයා

711901183V

207

එස්. මුරුගනාදන් මයා

660460055V

208

එස්. ඇසලෝසයස් මිය

197076300493

209

එන්. සජයරාජි සමය

626201210V

210

සේ. ොයාරූබ මිය

726910561V

211

බී.පී. ප්රියදර්ශනී මිය

745522483V

212

සේ.බී. උස්සගොඩ ආරච්චි සමය

213

ජී.සේ.අයි. මදුරිංගි මිය

776562513V

214

බී.ආර්.එස්. සගෝමස් මිය

725723415V

215

එම්.එම්. සහීඩ් මයා

633351562V

216

සේ.එච්.ජී.සේ. ජයකුරු මිය

687020995V

217

සේ.එම්.ඩබ්ලිව්.පී.එන්. කුලසසේකර මිය

738262328V

218

එම්.ආර්.එන්.ඩබ්ලිව්. කුමාරිහාමි මිය

196282501398

219

එම්.ටී.ජී.ඒ.එස්. අසබ්වර්ධන මිය

196766500890

220

ඕ.ජී.අයි.එස්. මැණිසේ මිය

705351503V

221

බී.එම්.සී.සේ. බාලසූරිය මිය

756801686V

222

ඩබ්ලිව්.සේ. නානායේකාර මයා

742820173V

223

එස්. සත්තියවානි මිය

696021686V

224

සේ. සේතිසව්ල් මයා

651840791V

225

සේ.ඩබ්ලිව්.පී.පී.එම්. ජයවර්ධන මයා

692360060V

226

ඒ.එච්.පී. වල්සපොල මයා

731620121V

227

ඒ.ජී.පී.පී. අසබ්රත්න මිය

685850761V

228

ඒ.සේ.වයි. තිලකරත්න මයා

229

එම්. වයි. ෆයිරූස් මයා

721031810V

230

ඩී.ටී.සේ.පී. රණතුිංග මිය

686401456V

231

සේ.සේ.එස්.සී. ඉන්ද්රානි මිය

646390419V

232

සේ.සේ.එස්. දිල්හානි මිය

738651847V

233

එන්.එච්. රත්නායක මිය

736031779V

234

ඩබ්ලිව්.ඩී.සේ.ආර්. විොන මිය

706610979V

235

ආර්. අරුල්සන්සන් මයා

197268000588

196508100783V

197301400932
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236

සේ.සේ.පී.එම්. රිංජනී මිය

237

සේ.වී.ජී. ජයන්ති මිය

657301477V

238

සේ.එම්. චන්ද්රාවතී මිය

196969601131

239

සී.ඩබ්ලිව්. පුිංචිසහේවා මිය

698223774V

240

ඩී.එම්.ආර්. බණ්ඩාර මයා

197111001500

241

ඩී.පී.එන්.ඩී. අමරසසේන මිය

755340626V

242

එස්.සේ. මීසදණිය මයා

642882015V

243

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සී. ශයාමලී මිය

647211488V

244

පී.එච්. ශිසරෝමිණි මිය

728610956V

245

ඩබ්ලිව්.පී.ඩී. රනාන්දු මිය

718202248V

246

ඩබ්ලිව්.පී.ඩී. වික්රමනායක මිය

708211133V

247

ආර්.ඒ. පුෂ්පා මිය

656051930V

248

එච්.එස්.ඒ.පී. සහේවාසුන්දර මිය

706732101V

249

ආර්.එන්. රණසිංහ මිය

706082549V

250

ඒ.එම්.පී.ඒ. මැණිසේ මිය මිය

646350573V

251

ආර්.එච්.එම්. මුතුමැණිකා මිය

708432431V

252

පී.එම්.අයි. සුමනලො මිය

648120419V

253

එස්.අයි.එන්. සමරනායක මිය

735753240V

254

ඊ.එස්.පී.පී. ඉලිංගරත්න මයා

691752011V

255

එන්. සමරසිංහ මිය

197356400631

256

එච්.ටී. නයනා මිය

197458000424

257

සේ.ඩී.පී.එම්.එස්. චන්ද්රරත්න මයා

652941923V

258

එම්.වී. විසේසසේකර මයා

711350497V

259

ආර්. භාරති මිය

695090471V

260

ඊ.එම්.එස්. දිසානායක මයා

710043027V

261

එන්.එල්. කුමාරසේ මිය

196875600035

262

එස්.එම්.ඩී. සනළුම් මිය

675910030V

263

එච්.ටී.ජී. සිංජීවනී සමය

197468900435

264

පී.ජී. චන්ද්රානි මිය

735890239V

265

එස්.එච්.පී. දිල්රුේෂි මිය

728632852V

266

සේ.එස්. සහේවානාදුගල මිය

267

ජී.ඒ. වික්රමසසේකර මිය

268

ඒ.අයි.එන්. සමරසසේකර මිය

269

එච්.එල්.එන්.ඩී. මාලා මිය

196255900051

197266802836
755972134V
196981402472
767371853V
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270

ආර්.පී.පී. ලියනසේ මයා

723102618V

271

ඒ.බී.අයි. උදයාිංගනී මිය

19757502963

272

එස්. සුදාකරන් මයා

663071343V

273

ජී.එච්.සී. විසේසිංහ මිය

757252007V

274

ඩී.බී.එම්.එස්. සර්ණුකා මිය

716912779V

275

ආර්. රමණි මිය

657770442V

276

එන්. සකෝමදි සමය

647452221V

277

ඩබ්ලිව්.ජී.අයි. වික්රමසූරිය මිය

715613123V

278

ආර්. ඉෂ්හාේ මිය

197283402650

279

සේ.ඒ. සරත් මයා

196902900669

280

එස්.ඩබ්ලිව්.එස්.සේ. රසන්තිමාලා මිය

696273367V

281

එස්.ඩී.ඩී. සන්සෙෝෂිනි මිය

715721562V

282

එස්.පී. ගමසේ මිය

717280717V

283

එල්.සේ.සී. රනාන්දු මයා

672960622V

284

සේ.එස්.සී. කුමාරි මිය

728020563V

285

එම්.ඒ.එම්. ොහිර් මයා

732692002V

286

එස්.එම්.ඩී. රාසේන්ද්රන් මිය

667433231V

287

ඩබ්ලිව්.එම්.යූ.ඩී. කුමාර මයා

288

සේ.ඩී.ඩබ්ලිව්. කළුසෙොටසේ මිය

715820650V

289

එස්.ඩබ්ලිව්. සුජාො මිය

635620994V

290

ටී.ජී.ඩී.පී. කරුණාරත්න මිය

291

පී.ආර්. ජයසකොඩි මිය

715353520V

292

ඩී.ජී. චන්දිමා මිය

796662026V

293

සේ. සෙයරූබ මිය

725493584V

294

ටී. ක්රිෂ්ණකුමාර් මිය

757791706V

295

සේ.එන්. ආදවන් මයා

772261411V

296

එන්. රජිො මිය

747831270V

297

ජී.එච්.ආර්.ඩී. ගාල්ලසේ මිය

196979703079

298

බී.ආර්.ඒ.ඒ. රණතුිංග මිය

196668000494

299

බී.එච්.ටී.සී. රනාන්දු මිය

725380186V

300

ජී.සී. ගාල්ලසේ මිය

645640900V

301

එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී. ප්රියන්ති මිය

638401452V

302

එම්.ජී. වැලිකල මයා

671660315V

303

ආර්.එම්.එස්.සේ. රාජපේෂ මිය

668141285V

196921900629

197058200651
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

304

එස්. රාසලිිංගම් මිය

666860691V

305

ටී. කසලයිසචල්වන් මයා

722752767V

306

එස්.ඩබ්ලිව්.ජී.සී. වීරසිංහ මිය

697281606V

307

ආර්.එම්. සහේවාගම මිය

197081700020

308

පී. සවසයෝගරාජා මිය

717580460V

309

එස්. විසේසකෝන් මිය

196766401270

310

එල්.පී. දයාපාල මයා

620380962V

311

ආර්.ආර්.එස්.බී. රාජකරුණා මයා

622282232V

312

එච්.එම්.පී.එල්. හඳුසගොඩ මිය

738272641V

313

එන්.ඩී. සහට්ටිආරච්චි මිය

695290098V

314

බී.පී.එස්. කුමාරිහාමි මිය

196883600242

315

ඊ.එම්.එස්. කරුණානායක මිය

718280907V

316

එම්.එච්. ජයිනුදීන් මයා

681620958V

317

ඒ.එම්. ෆසීල් මයා

690510529V

318

එම්.සේ. නස්රීන් මිය

197779103549

319

සේ.එම්. ජමීල් මයා

671740343V

320

ආර්. ගසන්සමූර්ති මයා

633001472V

321

ඊ. ෙවකුමාර් මයා

682270020V

322

ඒ.එච්.එම්. ලාෆීර් මයා

673380760V

323

ආර්.එම්.එස්. කාන්චනමාලා මිය

324

සේ.වී.ඩී.සේ. විොනසේ මිය

748243348V

325

ඒ. සසීන්දරන් මයා

702743745V

326

ඒ.එච්.සී.සේ. අල්ගම මයා

19682800976

327

එස්. කපිලන් මිය

726553009V

328

එන්.එම්.එම්.එච්. නිශ්ශිංක මිය

686291189V

329

එස්.එම්.පී. රමයලො මිය

716181898V

330

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එච්.පී. ජයශාන්ෙ මයා

712850523V

331

ඒ.ඒ.ඒ.එස්. ප්රියදර්ශිකා මිය

696891060V

332

සී.එච්.එච්.සේ.අයි.සේ. චන්ද්රසසේකර මිය

707401745V

333

ආර්. සජගතීසුවරන් මයා

701819370V

334

සී.සේ. නානායේකාර මිය

686312429V

335

සේ.ටී.ජී.එස්. රඹුේකන මිය

695773110V

336

සේ.ආර්.ඒ.ඩී. කන්නන්ගර මිය

637601571V

337

ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.පී.එන්. වනසිංහ මිය

687211634V

197285102601
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

338

ආර්.පී. නිශාන්ති මිය

725320078V

339

එච්.ඒ.එන්.ඩී. බයට්රිස් මිය

766082513V

340

එල්.බී.සේ. ලේසරි මිය

686521010V

341

බී.එන්. සයෝගරාජා මිය

716102319V

342

ටී.එස්. සවලසගදර මිය

736372185V

343

ඩබ්ලිව්.අයි. මිංගලිකා මිය

636200174V

344

පී.එස්. රමයලො මිය

675012474V

345

එම්.අයි.එම්.එන්. ෆාරිස් මයා

196705100948

346

ඒ.සී.සේ. සදොඩන්සගොඩ මයා

651142598V

347

පී. දනුර්ෂිනි මිය

755681504V

348

ඩබ්ලිව්.සී.එස්. පීරිස් මිය

715580675V

349

එල්.එඒ.එස්. ප්රියදර්ශනි මිය

676700218V

350

එල්.එස්.ඩී. ජයසසේකර මයා

670440486V

351

ජී. සුදර්සන් මයා

771423337V

352

එල්.ඒ.එස්.ආර්. සපසර්රා මිය

675900280V

353

එස්.ඒ.අයි. ප්රියදර්ශනි මිය

805062894V

354

එම්.එම්.එම්.ඉන්සාෆ් මයා

672690145V

355

ආර්.එම්.සේ.ජී.එල්. කුමාරිහාමි මිය

686810151V

356

බී.එම්.ආර්. අමරසසේකර මිය

748241337V

357

ටී.ජී. දයා මිය

637710230V

358

ටී.එන්. අතුසකෝරල මිය

656271213V

359

ඊ.ඩී.ආර්.එම්.ආර්.එස්.බී. ඇහැලියසගොඩ මයා

360

ඒ.ටී.සේ. අතුසකෝරළ මිය

361

එල්. රාජපේෂ මිය

362

ඩී.සී.එම්.ඩී. ජයසූරිය මිය

636191370V

363

ඩී.එම්.එස්.සේ සසනවිරත්න මිය

717232763V

364

ආර්.එම්.එම්. කුමාරි මිය

197079300608

365

එස්.ඩී.සේ. කුලතුිංග මයා

643550636V

366

පී.ජී.එම්. ගුණරත්න මිය

695940270V

367

ඩී.එස්.පී. දුනුසිංහ මයා

680041172V

368

ඒ.ඩී.වී.ඩී.එන්. ජයසසේන මිය

196866303594

369

ඩබ්ලිව්.සේ.එල්. සල්වා මයා

620382230V

370

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.ඩබ්ලිව්. හුළුගල්ල මිය

738221605V

371

ඩී.එම්.එම්. දසනායක මිය

196907001251
716981861V
196750300111

196669610044
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

372

ඩබ්ලිව්.ඒ.එල්. මිංජුල මයා

802471696V

373

එස්. උමමයියාන් මිය

776620521V

374

ඒ. පුෂ්පරාේ මයා

375

එම්.එච්.එම්. හම්සාර් මයා

702540216V

376

එම්. වරෙරාජන් මයා

64319105V

377

ඒ.එල්. ජුනයිඩීන් මයා

663291890V

378

සේ. සජගසීලන් මිය

678441155V

379

එස්. සයෝගනාදන් මිය

618570720V

380

සේ. සුමදි මිය

655301356V

381

එම්.එම්.එස්. සකොලින්දිරන් මිය

707792671V

382

ආර්. අසසෝහන් මයා

19711290233

383

එන්. ෙයාගචන්දිරන් මිය

676961321V

384

වයි. රවිචන්ද්රන් මිය

626141471V

385

සේ. ශණ්මුගනාදන් මිය

658191322V

386

සේ. තිලසේස්වරි මිය

628041407V

387

සේ. නාගසලෝජිනි මිය

687040899V

388

ඒ. සජයරත්නම් මයා

711590706V

389

එම්.සේ.ඒ.පී. අරුසණ්න්ද්රන් මිය

705311862V

390

එස්. ජයපාරන් මිය

636840084V

391

එස්.ඩබ්ලිව්. රත්නායක මිය

721071073V

392

එම්.එච්. චිත්ලො මිය

626303285V

393

ඒ.සේ. සසනවිරත්න මිය

755313106V

394

ඩී.සේ.එස්.එම්. ජයමහ මිය

635390565V

395

එම්.එස්.එම්.ජී. රනාන්දු මිය

635314494V

396

එච්.අයි.පී. සපසර්රා මිය

678510530V

397

සේ.ඒ. දමයන්ති සපසර්රා මිය

695300344V

398

ඒ.ඩී.එස්. ප්රියදර්ශනී මිය

716440249V

399

යු. ඇතුල්ගම මිය

665310655V

400

සේ.ජී.පී. සහේමමාලි මිය

718193060V

401

සී.පී. විදාණපතිරණ මිය

696161976V

402

ආර්.එම්.යූ.එස්. රත්නායක මිය

755432059V

403

ආර්.පී. ජයවික්රම මිය

707130989V

404

සී.එස්. රණවීර මිය

728222522V

405

පී.එච්.ඒ. ද සල්වා මිය

648161204V

197006600729
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ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

406

ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්.ආර්. විසේසූරිය මිය

715103079V

407

ඒ.එල්.ඒ.ඩී.පී. අයිරාිංගනී මිය

697171240V

408

එස්.එම්.එන්. සරේමචන්ද්ර මිය

68721154V

409

එන්. ෂන්මුගනාදන් මිය

698082704V

410

ඒ.සී.එම්. ෆලීල් මයා

713422967V

411

ඩී.ඒ.එස්. කුමාර මයා

0718373355V

412

එම්.සේ.එස්. ෆරූජා මිය

197157700032

413

එච්.ජී. විජිො මිය

647710662V

414

සේ.ඒ. මල්කාන්ති මිය

757841312V

415

සේ.පී. සල්වා මිය

646330858V

416

ඩී.එස්.පී.එන්.එස්. ප්රියිංගනී මිය

708451789V

417

ඊ.ජී.ඒ. එදිරිසිංහ මිය

705761132V

418

ජී.එන්.සේ. රත්නපාල මිය

765461065V

419

එස්.බී.ජී. සසේනක මයා

631641296V

420

ඒ.පී.එල්. විමාලි මිය

735412507V

421

එච්.එම්.එස්.එස්.සේ. සහේරත් මිය

685361663V

422

පී.සේ.ඩබ්ලිව්. එදිරිවීර මිය

676062343V

423

සී.එම්.සේ. බස්නායක මිය

715360578V

424

එච්.ඒ. රාජකරුණා මයා

720662841V

425

සේ.එම්. රමයලො මිය

696361169V

426

ටී.සේ.සේ. රාජපේෂ මයා

705442258V

427

එස්.ජී.වී.එම්. රණසිංහ මිය

196475102267

428

බී.එන්.ඩී.එල්.එස්.සේ. බටසගොඩ මිය

196867301286

429

පී.එම්.සේ.පී. ගුණතිලක මිය

695571356V

430

සේ.සේ.ඒ.සේ. විංශපාල මයා

19682740094

431

අයි.සී.පී. මිංගලසසෝම මිය

655970134V

432

ඩී.සේ. වීරසිංහ මිය

737851761V

433

සේ.ඒ. සුභාෂිණි මිය

696600635V

434

ඩී.එස්. කළුපහන මිය

197350302933

435

ඒ.එම්.එස්. සමන්ඩිස් මිය

196758800093

436

ඩී.එස්.එස්. විසේතුිංග මිය

196673901164

437

සී.එන්. රනාන්දු මිය

716990150V

438

සේ. සජයකාන්දන් මිය

667422809V

439

එන්. නසීර් මයා

197032201050
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

440

ආර්.පී.පී. රාජපේෂ මිය

756421409V

441

යූ.එල්.ඒ. හමීඩ් මයා

701113314V

442

පී. පත්මලො මිය

443

එම්.ඩී.එස්. වීරසිංහ මිය

666320450V

444

ජී. කමලාවතී සමය

628560269V

445

සේ.එම්. ජලාලුඩීන් මයා

692170709V

446

ඩබ්ලිව්.ජී.එස්. චන්ද්රිකා මිය

758231534V

447

එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්. සුභාෂිණී මිය

798451731V

448

එච්.ඒ.වී. ද සල්වා මිය

697521860V

449

ආර්.එම්.අයි.ආර්. ජයසරි මිය

747680213V

450

එන්.ඒ.එන්.ඩබ්ලිව්. ඉන්ද්රවිංශ මිය

646740665V

451

ආර්.එම්. සුමනාවතී මිය

666132114V

452

වී. බාලචන්ද්රන් මිය

655982116V

453

සේ. ෂන්මුගරාජා මයා

662461466V

454

ටී. තුසරයිරාජා මයා

651202086V

455

ටී. චන්ද්රසමෝහන් මිය

197352904482

456

පී. ඕබඩසේ මිය

685551152V

457

ඩබ්ලිව්.පී.එම්.ඩී. සපසර්රා මිය

718020735V

458

සේ. සසදරන් මයා

651220998V

459

එන්.ඒ.එන්. මල්කාන්ති මිය

685581345V

460

ඩබ්ලිව්.ජී.සේ. චාමිකර මයා

753540920V

461

එම්.සේ.ටී. දමයන්ති මිය

462

බී.එච්. රමණි මිය

645800761V

463

ඒ.එම්.අයි. අධිකාරි මිය

688061180V

464

ජී.පී.ඩී. ද සල්වා සමය

628540225V

465

ඩබ්ලිව්.ඒ. රුද්රිගු මිය

698582715V

466

ඊ.ටී.සී. දයානන්ද මිය

678580970V

467

ඩී.ඩබ්ලිව්. සහට්ටිආරච්චි මිය

678421774V

468

ඒ.ඒ.ඩී.එම්.ඩී. රණසිංහ මිය

686671445V

469

පී.ඒ. ශ්රියානන්ද මයා මයා

702901081V

470

ආර්.ආර්.එම්.ආර්.එම්.ආර්.සේ. සහේන්සදණිය මිය

19676630040

471

ඒ.ජී.එස්.ආර්. අසබ්වර්ධන මිය

707251247V

472

ජී.ජී.එස්.සී. අසබ්වර්ධන මිය

797760234V

473

එම්. අයි. සත්තිෆරීඩා මිය

658243063V

196983801833

197267200061
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

474

සේ.බී.එච්.පී. මිංගලිකා මිය

636530565V

475

එන්. සකන්ගාෙරන් මිය

705590133V

476

එස්. සජයන්ති මිය

685805430V

477

සේ. සගෞරි මිය

685673193V

478

වයි.එම්.ඩබ්ලිව්.බී. යාපා මයා

692770560V

479

එස්.සචල්වරාණි මිය

727283315V

480

සේ. සගිංගාෙරන් මිය

677112484V

481

එන්. සවසන්සන් මිය

676721983V

482

ඩබ්ලිව්.අයි.ඩබ්ලිව්. ෙසමල් මිය

628321159V

483

ඒ. මර්ජුනා මිය

756132229V

484

සේ. ඉන්තිරකුමාර් මයා

700622789V

485

ඒ. විජයකුමාර් මිය

196975501484

486

ජී. සජයකුමාර් මිය

718130387V

487

එල්.ඩබ්ලිව්.එස්.එම්. ධර්මසරි මිය

618370445V

488

ඒ.පී. ඉන්ද්රානි මිය

656750235V

489

ඒ. රවීන්ද්රන් මිය

707311428V

490

ආර්.එස්. රතුවිොන මිය

676191330V

491

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.අයි.සේ. බිංඩාර මිය

492

ජී.ඒ.සී. ගුණසරි මයා

652040675V

493

සී.එස්. ජයවර්ධන මිය

736412810V

494

එච්.සේ.ඩී.ඩී. පුෂ්පකාන්ති මිය

716620042V

495

ආර්.පී.සේ. ගමසේ මිය

496

පී.ඩබ්ලිව්.යූ. අමරසරේම මයා

622621304V

497

ඒ.ඒ. සගොෙටුව මිය

756090224V

498

එම්.ඒ. සේසුොස් මයා

680071071V

499

සේ.එම්. හිල්ඩා මිය

717161858V

500

පී.එම්.ජී. ද සල්වා මිය

687541030V

501

පී.ටී.එල්. පතිරණ මිය

715433443V

502

ආර්.පී.පී.එම්. පතිරන මිය

503

සේ.සී.එන්. සහට්ටිආරච්චි මිය

678380806V

504

එම්.ජී.එම්. ප්රියිංකා මිය

706210865V

505

සේ.පී.පී.ආර්. අමරනායක මිය

697281070V

506

සේ.වයි.පී. සපසර්රා මිය

638240246V

507

සේ.ඒ.අයි. මායාදුන්න මිය

686470296V

198085702036

196865500648

196659700698
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

508

එන්.ඩී.පී. රිංජනී මිය

698390611V

509

එච්.ආර්.එන්.සී. ජයසූරිය මිය

688651204V

510

අයි.ජී.එච්. චන්ද්රනායක මිය

668360726V

511

ජී.ඩී.යූ. ධම්මිකා මිය

678142018V

512

ඩී.ආර්.ඒ.එම්.සී.ආර්. බටිංගල මිය

645030125V

513

ඒ.පී.ජී.සේ.ජී. සමරතුිංග මිය

196779100097

514

පී.ජී.පී. රනාන්දු මිය

197355202191

515

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. එම්.එස්.සේ. විසේසූරිය මිය

687900715V

516

ජී.ජී.සී. ප්රියිංගනී සමය

648491115V

517

ඒ.වී.සී.ආර්. අඹෙලාව මිය

707341319V

518

ඒ.බී.පී. අසන්තී මිය

677500441V

519

එස්.එස්. සහේවසේ මයා

713001791V

520

ජී.බී. සල්වා මිය

626970257V

521

ආර්.ආර්.එම්.පී. ප්රියදර්ශනී මිය

688380731V

522

එස්.ඒ.සේ. සූරියආරච්චි මිය

625720036V

523

ආර්. චන්ද්රලො මිය

625200148V

524

පී.ජී.එස්. සහේමචන්ද්ර මයා

700650561V

525

එස්. වාසගම්පුල්සල් මයා

690510359V

526

එස්.එම්.ඩී.එන්.සේ. සමරතුිංග මිය

698551356V

527

පී.සේ. ජයරත්න මිය

727462660V

528

සේ.ඒ.එච්. සමරජීව මයා

682830859V

529

ජී.ජී.එස්. ජයන්තිමාලා මිය

197252002806

530

එම්.ජී.සී.බී. ජයසිංහ මයා

197806503418

531

පී. ජයරත්නම් මිය

658321145X

532

අයි.එන්.යූ. ජයසුන්දර මිය

757420236V

533

ආර්.ඩී.එල්. කුමාරි මිය

727571043V

534

ආර්.ඒ. ඉන්ද්රානි මිය

697550135V

535

ඒ.ජී.එල්. බණ්ඩාර මයා

196335202880

536

එල්.ජී.එන්. සසේනාධීර මයා

197126900232

537

ඕ.පී.වී.සේ. ද සල්වා මයා

197931203280

538

එල්.ඒ.සේ. සුසබෝධනී මිය

766480241V

539

සේ.එච්.පී. සහේවාවිොරණ මිය

686391507V

540

සේ.එල්.එම්.සී. ජයවර්ධන මයා

196906900209

541

එස්.ඒ.එස්. සමරතුිංග මයා

642041355V
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

542

ඒ.ඩී.සේ.සී. අමරතුිංග මිය

657510190V

543

යූ.පී. විසේතුිංග මයා

752192006V

544

සී.සේ. අන්ද්රාහැන්නදි මිය

677840552V

545

ජී.එල්. අමරසසේන මයා

672121086V

546

එච්.පී. සසෝමරත්න මයා

670920550V

547

අයි.පී. කටුවාවල මිය

766972071V

548

ඒ.එස්. මහවිොන මිය

715620081V

549

සේ.සේ.එස්.සේ. විසේසිංහ මිය

550

එස්.එස්. සව්හැල්ලසේ මයා

690292106V

551

ඩබ්ලිව්.වයි.ආර්. සපසර්රා මිය

645681088V

552

ආර්.එම්. ජයතිලක මයා

553

එන්. චන්ද්රාවතී මිය

645660013V

554

එච්.ඒ.ජී. රිංජනී මිය

196556202110

555

එන්.වී.පී. සසේනාධීර සමය

196957801237

556

එච්.පී.එල්.සේ. දිසානායක මිය

557

ජී.ඒ. ප්රියිංගනී මිය

558

එම්.සේ.අයි. ප්රියදර්ශනී මිය

706000461V

559

ඒ.සී. අසබ්සසේකර මයා

672120721V

560

ඩබ්ලිව්.එම්.සේ.පී. සසසනවිරත්න මිය

726812586V

561

ජී.ඒ.ඒ. චාන්දනී මිය

562

එන්.පී. සමොරසගොල්ල මිය

563

ටී. නාගරාජා මයා

564

එල්.ජී.එල්.පී. රණසිංහ මිය

696900272V

565

ඩබ්ලිව්.ජී. මිංගලිකා සමය

676273743V

566

ඊ.එම්.එල්. එදිරිසිංහ මිය

196976500474

567

ඩී.එල්.පී.පී. ද අල්විස් මිය

197565500128

568

ආර්. රතීස්පරන් මයා

569

එල්.පී.එස්. ද සල්වා මිය

570

සේ.එන්.ඩී. ජයසුන්දර මිය

726640262V

571

එච්.ඩී.එස්. ප්රියදර්ශනී මිය

685390620V

572

ඩී.එස්.පී.එස්.එන්. සපසර්රා මිය

677630833V

573

සේ.ජී. කුමුදිනී මිය

666391136V

574

එච්.ඩී.එස්. ප්රියිංකර මිය

677440090V

575

එච්.ඩබ්ලිව්. රිංජනී මිය

677140542V

197078602700

196602800278

626790909V
196853501803

197379601729
765492637V
197530802298

662161780V
197054002027
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

576

ආර්.ඩබ්ලිව්. මායාදුන්න මයා

577

සේ.එස්.ටී. වික්රමරත්න මිය

578

එම්. සසල්වකුමාරන් මිය

579

ජී.එස්. සසන්ෙමිල්කුමරන් මිය

708382442V

580

සී.ටී. විමලවීර මයා

720842238V

581

එස්. ජසන්ො සමය

197654101254

582

ටී.ජී.එස්. දිල්හානි මිය

583

එස්. ජන්සරාණි මිය

197064900450

584

සේ.පී. කුමුදිනී මිය

668341527V

585

ඒ.එන්. මඩිහසේ මිය

716333248V

586

ඩබ්ලිව්. ගමසේ මිය

705170908V

587

සේ.සී.එස්. කරුණාරත්න මිය

716681661V

588

එච්.පී.එල්. සහේවාපතිරණ මිය

727191860V

589

එම්.පී. මීපාලසේ මිය

698140160V

590

එම්.එස්. ජයසිංහ මයා

722821289V

591

ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.ඩබ්ලිව්.සේ. වනසිංහ මයා

691700763V

592

එම්. ොරණී මිය

677760966V

593

ඒ.එස්. විමලසුන්දර මිය

737321002V

594

සේ.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එම්.පී. වීරසසේකර මිය

766971326V

595

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.එස්.සේ. විසේසකෝන් මයා

731090033V

596

එස්.එන්.සේ. අල්සදනිය මිය

767572247V

597

සේ.එච්.එම්. මිලන්ති මිය

598

සේ.වී.ජී.බී. ප්රියිංකුමාර මයා

722491491V

599

එස්.සේ.සේ. ඉන්දුනිකා මිය

696111200V

600

ඩබ්ලිව්.ඒ.ටී. අයිරාිංගනී මිය

197374601971

601

එස්.එම්.සී.සේ. සමරසකෝන් මිය

676790831V

602

සේ. සරෝහිනි මිය

727192735V

603

එම්.එන්. ගුණරත්න මිය

627960026X

604

ආර්.ඩී.ටී. විජයසසේන මයා

752340188V

605

පී.සේ. අසබ්නායක මයා

196329702776

606

යූ.එච්.ඒ.ටී.ඒ. මවදයරත්න මිය

196665500056

607

ඒ.එස්.ඒ.එස්. සිංගප්පුලි මයා

608

පී. රාජපේෂ මිය

196967300270

609

එම්. නූපසහේවා මිය

197876304362

197236500968
727522654V
197079810055

735220977V

197176501278

621880144V
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

610

ජී.සී.එන්. සපසර්රා සමය

658562878V

611

එම්.සේ. නුගසවල මිය

628520445V

612

සේ.එල්.එස්. ට්රිලන්ති මිය

19667060079

613

සේ.සේ. සසර මයා

690773937V

614

එන්.පී.ආර්.පී. සපසර්රා මිය

655471758V

615

ඒ.ජී.ආර්. චන්ද්රලො මිය

616

සේ.ඒ.ඩී.ආර්.පී. අතුසකෝරළ මිය

617

එච්.සේ.ඒ. ශාන්ති මිය

196858400235

618

ඩබ්ලිව්.පී.එස්. සබොසත්ජු මිය

196770400319

619

එච්.එම්.එස්.එම්. පැනහැටිසපොල මිය

667410592V

620

සේ.ඩී.සේ. මිංගලිකා මිය

646900476V

621

එස්.ඩී. ජයන්ෙ මයා

692841166V

622

එම්.පී. සසේනාධීර මයා

680452300V

623

ඊ.ඒ.එස්.එස්. ඒකනායක මිය

727181458V

624

එම්.එම්.එම්. ජිස්මි මයා

702050340V

625

පී.පී.ටී. නන්දනී මිය

635811080V

626

එච්.එල්. චන්ද්ර ශාන්ෙ මයා

640800542V

627

සේ. මල්කාන්ති මිය

677874163V

628

ආර්.ඒ.එන්.ඒ. ජයසසේකර මිය

629

එස්.සේ. බමුණුආරච්චි මිය

626201199V

630

ඒ.සී.එන්. විසේලො මිය

686051340V

631

එල්.සේ. දසනායක මයා

652190570V

632

පී.ඩී.වයි.එන්. පරණවිොන මයා

702261481V

633

බී.එල්.සේ. ප්රියිංකා මිය

705843040V

634

අයි.එම්.ඩී. ඉලිංසකෝන් මයා

703241328V

635

ඒ.ඩබ්ලිව්.ඩී. ජයන්ති මිය

636

ඩබ්ලිව්.එම්.ඊ.එල්. ජයවර්ධන මිය

756022890V

637

එම්.සේ.සේ.ඩී. රනාන්දු මිය

685880938V

638

ඩබ්ලිව්.ඩී.සී. කුලතුිංග මිය

666290860V

639

එම්.ජී.පී.බී. ජයසූරිය මිය

727251243V

640

බී.පී.එස්. ගිංගානි මිය

746363117V

641

එස්.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. නිලන්ති මිය

727611428V

642

ජී. මාණිේකදාසන් මයා

663300318V

643

සේ. නේකුණසිංගම් මිය

687780922V

196851000819
715402467V

197377802824

196986600040
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

644

සේ.එම්.අයි.සේ. කඳවින්න මිය

196364301079

645

ඒ.එස්.ඩබ්ලිව්.පී. සෙරසිංහ මයා

673340334V

646

එන්.ඩී. මාවනාසනසහේවා මිය

677530529V

647

ඩී.එම්.ආර්. දිසානායක මිය

716130398V

648

ඩී.එම්.ආර්.ඩී. සදලන මිය

747620784V

649

එම්.ඒ.සී. සීනතුම්මා මිය

707952610V

650

ඒ.එල්.ඒ. රෂීඩ් මයා

651

එස්.එස්. ඇල්ගිරිසයවිොන මිය

667440106V

652

ඒ.සේ.ඒ.පී. කුමාර මයා

692643224V

653

වී.සේ. අරුල්සෙසර්ස් මිය

667080045V

654

සේ.සේ.එන්. පුෂ්පමාලි මිය

676670203V

655

ඒ.සී. බණ්ඩාර මිය

638480816V

656

ඒ. රනවබවා මයා

742671925V

657

ආර්.ඒ.එස්.ආර්. සපොඩිමැණිසේ මිය

657081167V

658

එච්.ජී.ඩී.සේ. නවරත්ෙ මිය

716330915V

659

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී. සරෝහිණී මිය

660

ඩී.ජී.ජී. වර්ණශාන්ති මිය

656191619V

661

ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එල්. විසේසිංහ මයා

770953537V

662

එන්.එල්.ඩී.එන්. සමරතුිංග මයා

663

සේ.එම්.එස්. කුමාරිහාමි සමය

735120786V

664

එස්. සයෝගරාජා මයා

643023660V

665

සේ.එම්.ඩබ්ලිව්.සේ. කුලතුිංග මයා

702000378V

666

ආර්.ඩී. වැලිවිට මිය

726241708V

667

යූ. සිංජීවරාේ මිය

686312844V

668

ඩබ්ලිව්.ඒ.පී. කුමුදුනී මිය

786401135V

669

එම්.ඩී.ආර්. රූපසිංහ මිය

705752397V

670

එස්.ඒ.එස්.ඩී. සපසර්රා මිය

688030218V

671

ආර්.එම්.පී. රණසිංහ මිය

737972526V

672

එච්.සී.ආර්. මැණිසේ මිය

688390222V

673

ඒ.එච්.එම්. නිලන්ති මිය

696120374V

674

සේ.ජී.ඩී. සරෝහිකා මිය

637250558V

675

සේ.ටී.එල්. පද්මිණී මිය

677920254V

676

එම්.එස්. රසන්න මයා

700070999V

677

පී.එච්.සී. පුෂ්පකුමාර මයා

721831906V

196603410087

196959000198

196912601689
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අනු අංකය

නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

678

සේ.අයි.එම්.ඒ.පී. ගුණසසේකර මිය

686691560V

679

ඊ.ඒ.සී.එස්. වික්රමරත්න මිය

696950822V

680

ඩී.පී.සේ. ගමසේ මිය

717571517V

681

එච්.ටී.සී. මල්කාන්ති මිය

707742704V

682

පී. සජයපරන් මයා

681901353V

683

එස්.එම්.ඒ.බී. සමරසකෝන් මයා

643512998V

684

ඒ.එස්. දමුණුගල්ල මයා

720062712V

685

බී. තිනකරන් මයා

740911708V

686

පී.වී. ඥාණරගාසම් මයා

621050761V

687

ආර්. සබෝගහවත්ෙ සමය

196581801858

688

එස්.එම්.එල්. අසශෝක මයා

196705204230

689

සේ.ආර්. ඥාසන්න්ද්රම් මයා

692643801V

690

යූ.එල්.එම්. ජෆ්රි මයා

691

එස්.ඒ.එන්.පී. සෙරසිංහ මිය

698380314V

692

එම්. තිල්සලයිවාසන් මයා

673665209V

693

යූ.ඩී. අසනෝමා මිය

667970288V

694

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. දමයන්ති මිය

678501778V

695

ටී.එච්.සේ. සර්ණුකා මිය

696

අයි. දසනායක මිය

725231652V

697

එම්.එම්.බී. පද්මකාන්ති මිය

638390795V

698

එස්. විජයසාන්තිනි මිය

665871770V

699

එන්. බ්රතීපන් මයා

762022494V

700

ආර්.එම්. නලීල් මයා

680011450V

701

අයි.එස්. කුලරත්න මිය

628370320V

702

එච්.එම්.එස්. රත්නායක මිය

678001538V

703

ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. සබෝගහලන්ද මිය

196853000745

704

එන්.යූ. ඉඹුලාන මිය

197567902377

705

ඩී.එම්. කරුණාවතී මිය

795250891V

706

බී.එන්.යූ. පියසසේන මිය

198073900309

707

ඩබ්ලිව්.පී.සේ. කාරියවසම් මිය

197066802414

708

සේ.සේ.එස්. ඉන්ද්රනාත් මයා

196916801688

709

පී.ජී.ඩී.එස්.ඒ. සමරසිංහ මිය

196779300110

710

ඒ.බී. සකොසණ්සගදර මිය

737250776V

711

සේ.ජී.එම්. කුමාරිහාමි මිය

685381044V

196900201102

196561004058
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712

සී.සේ. ගමසේ මයා

713

එස්.එන්. සමරසිංහ මයා

641921424V

714

ටී.එච්.එන්.එච්. ද සල්වා මිය

726570698V

715

ජී.ආර්.එන්.පී. ගුණසිංහ මිය

758491080V

716

ඒ.ජී.එම්.එන්.සේ. වලසව් මිය

696762333V

717

ඒ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස්. අසබ්සිංහ මිය

197080801213

718

එම්.ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්. ශාන්ෙමාලි මිය

728590084V

719

ඩබ්ලිව්.සේ. රිංජිත් මයා

682650613V

720

එස්.එච්.පී.එස්. සමරතුිංග මයා

631580254V

721

සේ.ඩී.සී. පුෂ්පනී මිය

707662328V

722

ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.ආර්. විජයලත් මිය

196959503119

723

එස්.ඒ.එම්.ඒ. නිමල් මයා

196218501519

724

එම්.එස්.එන්. රුවන්මාලි මිය

737221849V

725

එස්. ඉන්ද්රජිත් මිය

677832231V

726

ජී. සන්දිරමාලිකා මිය

697040587V

727

එම්.ජී.එම්. කුසුමලො මිය

636050644V

728

සේ. සවචන්ද්රසත්වන් මිය

645053974V

729

සේ.බී. සලීම් මයා

730

එච්.ඒ.එස්.එම්. වික්රමරත්න මිය

715053446V

731

එන්. සුබාසනි මිය

707151390V

732

සේ.ඊ. ගුණරූබන් මිය

705040028V

733

එන්. නවීන්ද්රදාස් මිය

707540923V

734

ටී.එම්.සී.සේ.ටී. දන්කන්ද මිය

686660052V

735

එච්.එල්.එම්. ආරිෆ් මයා

701010817V

736

පී.ජී. මාලා මිය

658561928V

737

ආර්.එම්.ඒ.එම්. රාජපේෂ මිය

738

එච්.පී.ටී. සහේරත් මිය

725610769V

739

එච්.පී.ඩබ්ලිව්.එස්. කුමාරි මිය

697580646V

740

එන්.එච්. චන්දනකාන්ති මිය

196884600620

741

සේ.එම්.පී. ජයසූරිය මිය

728621281V

742

සේ.එල්.සී. විදයාසසේකර මිය

626540708V

743

ජී.ඩී. හපුසගොඩ සමය

696273316V

744

වී.එන්. වීරරත්න මිය

666371259V

745

ඩී.එච්.එම්.එම්. කුමාරි මිය

766811221V

196710000560

196614400538

197066503660
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ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

746

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයන්ෙ මයා

196319410040

747

සේ.ඩබ්ලිව්. කුමාරි සමය

196960102520

748

ජී.ඒ.එම්. සගොඩැල්ලවත්ෙ මිය

685252023V

749

සේ. ලින්සේස්වරන් මිය

746891806V

750

අයි.ආර්.ඩී. ගුණවර්ධන මයා

197406801877

751

ජී.සී. ප්රියන්ති මිය

197359302250

752

එම්.එම්.එල්.ඩී. සෙන්නසකෝන් මයා

753

එන්.පී. විජයවීර මිය

754

ඒ.එම්.පී.යූ. ද සල්වා මයා

700542882V

755

ජී.එම්.සේ. ශිසරෝමණි මිය

727210318V

756

සේ.අයි.බී.සේ. පැල්පිට මිය

638510057X

757

එම්.සේ.ආර්.එස්. මුදුන්සකොටුව මයා

758

ඩී.සේ. වික්රමසේ මිය

658651722V

759

ඩබ්ලිව්.සේ. ක්රිසන්ෙ මයා

681050566V

760

සේ.එච්. රණසිංහ මිය

666451945V

761

එම්.ජී.එස්.ඒ.එම්.ඊ.ඩබ්ලිව්.සේ.සේ. එසගොඩසවල මිය

666731034V

762

එල්.එල්.ඩී. නන්දසරි මයා

671180518V

763

එස්. මාග්රට් මිය

708092738V

764

එච්.සේ.ඩී. චන්ද්රිකා මිය

665040798V

765

එම්.සේ.සී. වීරරත්න මයා

673221599V

766

සේ.ටී.සී. ආරියසසේන මිය

747492506V

767

ආර්.ඒ.ආර්. රණවක මිය

688501474V

768

ටී. ගුණරත්නම් මයා

661712880V

769

ටී.ආර්. ජයසසේකර මිය

726190526V

770

එච්.ජී.ටී.සේ. ගුණරත්න මිය

737700097V

771

එස්. සජයන්ති මිය

628040826V

772

ඩී.එම්.ජී.ටී.බී. දිසානායක මයා

196211701747

773

එම්. විමලසසේකරම් මිය

197261501741

774

එම්.ජී. ක්රිස්ටිනා මිය

706722670V

775

එස්. ක්රිෂ්නසව්නි මිය

727102469X

776

එස්. රවීන්ද්රිරන් මිය

662810649V

777

එස්.සේ.පී. ජිනදාස මිය

698211814V

778

එම්.පී.සී.පී. සමරසිංහ මිය

779

පී. නන්දකුමරන් මිය

691081230V
197069702595

197115400865

197082101664
695310978V
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780

සේ.ඒ.එච්.සී. ලසන්ති මිය

775332972V

781

ඒ. සුදාක්රිෂ්ණන් මයා

681180575V

782

සේ.සී. ශයාමලී මිය

687544170V

783

එම්.ආර්. ජයවර්ණ මිය

675220468V

784

ඊ.පී.ඩබ්ලිව්. කුමාරි මිය

685971712V

785

ඒ.අයි.එස්. යාපා මිය

727334130V

786

එම්.අයි. ෂර්නියා මිය

785312473V

787

ඩබ්ලිව්.ජී.සේ.එල්. ගලිදවත්ෙ මිය

686203417V

788

ඩී.ජී.ඒ. ගුරුසේ මයා

196521401307

789

එම්.එම්.එම්. සමීම් මයා

196228702285

790

ඒ.සී. මුහම්මඩ් මයා

196830600186

791

යූ. අදම්භාවා මයා

792

ඩී.එම්.පී.අයි. අසබ්රත්න මිය

793

සේ.ඩබ්ලිව්.එස්. කාරියවසම් මිය

678491080V

794

සේ.එම්. සීලාවතී මිය

678301442V

795

ඩබ්ලිව්.බී.එම්.යූ. රාජරත්න මයා

712292482V

796

එස්.ඒ.ඩී.සේ. විසේරත්න මිය

688620910V

797

ඒ.එන්.පී. වික්රමසිංහ මිය

705014183V

798

එම්.එම්.පී.සේ. සහේරත් මිය

696483213V

799

එල්.ජී.එඒ.එන්.ආර්.එස්.සේ. සල්ල්වල මිය

676600582V

800

ඒ. මුරලීස්වරන් මිය

787050620V

801

සේ.එම්.එස්.ඩී.සේ. ජයසිංහ මිය

738250796V

802

ඒ.එච්.එම්. ජයතිලක මිය

682790750V

803

එස්.එම්.පී. නිමල නයනා මිය

697732419V

804

ඒ.එච්.එම්. එම්. කුසුමාවතී මයා

805

ඩබ්ලිව්.එම්. සුමනාවතී මිය

647041663V

806

ටී.එම්.එල්. ධර්මපාල මයා

752652228V

807

ඩබ්ලිව්.එස්.අයි.එස්. සහේමන්ෙ මයා

790670825V

808

ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එම්. වික්රම ආරච්චි මයා

809

ඩබ්ලිව්.එම්.පී.සේ. සසේරසිංහ මිය

810

ඩී.එම්.එන්.ඩී. දහනක මයා

811

ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.එන්. විසේසූරිය මිය

755091189V

812

එම්.ඒ.ආර්.පී. මයාදුන්න මිය

726230013V

813

එච්.එම්.ඩබ්ලිව්.බී. සහේරත් මයා

792562760V

631111912V
197180802846

196872701017

197072600840
706962980V
196818803703
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814

ඊ.එම්.පී. ඒකනායක මිය

715160951V

815

එස්.එම්. යද්සදහිවත්ෙ මිය

617353032V

816

එස්. පහීදරන් මයා

733322306V

817

ඩී.එස්. දියුණුගල මිය

716111571V

818

සේ.එච්. ගමසේ මිය

686081338V

819

සී.එස්.පී. ලියනආරච්චි මිය

196282802846

820

ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්. වනසිංහ මයා

196221501103

821

පී.සේ. ප්රියිංකා මිය

736623412V

822

වයි. පරාසේති මයා

196852910025

823

සේ.ඩී. ශ්රියාකාන්ති මිය

708453374V

824

එම්.ඒ.පී. බාලසූරිය මිය

737950433V

825

එච්.එම්.සී. රුේමන් විසේරත්න මයා

826

ආර්.එම්. අමරසසේන මයා

633311480V

827

ආර්.එම්.එන්. රත්නායක මයා

632650132V

828

එම්.ජී. අමරදාස මයා

670680312V

829

සේ.ටී.එන්. ප්රියිංකා මිය

697911162V

830

සී.එස්. දන්ෙනාරායන මිය

831

ඩී.එල්.එස්.ඩී. වනිගරත්න මිය

726241830V

832

සේ.ආර්. ලසන්ති මිය

747811733V

833

ඒ.සේ.ඩී.එස්. නානායේකාර මිය

717842863V

834

ඒ.එස්.එම්. ජාවිඩ් මයා

661071419V

835

එස්.එම්. ොජුඩීන් මිය

196856801463

836

ඩී.එම්.ඩී. මැණිසේ මිය

648320523V

837

එස්.එම්.පී. සසේනානායක මයා

651870917V

838

ඒ. ලලිො මිය

785761081V

839

පී.ඩී. අසබ්සිංහ මිය

708251313V

840

ඩී. හපුෙන්තිරි මිය

727132465V

841

ඒ.සේ. පතිනායක මිය

646870801V

842

පී.එච්.එස්. රදීපනී මිය

696862877V

843

පී.ඒ. ජයවීර මිය

706483012V

844

වී. ගසන්සලිිංගම් මයා

196214801312

845

සේ.ඒ.පී. වසන්ති මිය

716462340V

846

ඩබ්ලිව්.අයි.එල්. ද සල්වා මිය

715812258V

847

එස්.එම්.එච්.එම්. අයින් මිය

706391614V

197603901603

196681500365
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848

එච්.එම්. ලාෆිරා මිය

637454005V

849

ඒ.එම්.පී.සේ. ජයතිලක මිය

678610771V

850

පී. ජයසිංහ මිය

697301291V

851

ආර්.ඩී. ධර්මදාස මයා

672403154V

852

එස්.වී. ආනන්ද මිය

655061029V

853

එම්.එස්. විසේසසේකර මිය

854

ජී. ෙයාපරම් මිය

676570192V

855

ඩී.ඩී.එස්. වික්රමසිංහ මයා

653602413V

856

ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. දිල්හානි මිය

715201062V

857

සේ. ප්රියදර්ශනි මිය

697561684V

858

ආර්.ජී.එස්. වීරතුිංග මිය

706941479V

859

සේ.සී.එස්. ගුණසිංහ මිය

745102387V

860

අයි. ගුරුසිංහ මිය

745622119V

861

සේ. විසේසූරිය මිය

686220290V

862

එස්.ඩබ්ලිව්. චන්ද්රානි මිය

638550679V

863

එච්.බී.ඩී.ඩී. බටසගොඩ මිය

197576500096

864

ඩබ්ලිව්.එම්.යූ.එස්. ගුණදාස මයා

633292604V

865

ඒ.ඩබ්ලිව්.සේ. ජයනි මිය

706720294V

866

සේ.සේ.පී. එදිරිසිංහ මයා

691200892V

867

පී.සේ.පී. සමන්තිනි මිය

727882480V

868

එම්.එෆ්. සබාර් මයා

682290269V

869

සේ.ඒ.සේ.ආර්. ජයසිංහ මයා

732802363V

870

සේ.එම්.ඒ. පුෂ්පකුමාර මයා

672040400V

871

එන්.ආර්. ඒකනායක මිය

698500875V

872

ඩී.එම්.එස්. සීලවතී මිය

737441717V

873

පී.ජී.සේ. චන්ද්රලො මිය

735912313V

874

එම්.ජී.ඩී.එල්. ගල්වඩුසේ මිය

758472671V

875

එම්.එම්. වන්නිආරච්චි මිය

747320870V

876

එම්.සේ. උදයකාන්ති මිය

197170902589

877

ඩබ්ලිව්.ඒ.සේ.ඒ. විජයවර්ධන මිය

682500635V

878

ටී.සේ. ජයසනත්ති මිය

667750334V

879

පී. ආනන්දශ්රී මයා

646660971V

880

ඩී.එම්. දහනායක මිය

881

එන්.එල්.සේ. සර්ණුකා මිය

197060700354

196972601958
706812024V
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882

එම්.සේ. ගන්කන්දසේ සමය

677801042V

883

වී. සජයසද්වි මිය

708020532X

884

ඩී.ඩබ්ලිව්.ඩී. ආරියරත්න මිය

727072179V

885

ආර්.ඒ.එන්.ඩී. රණතුිංග මයා

643282399V

886

සේ.පී.එස්. රනාන්දු මිය

687241258V

887

පී.ඒ.අයි. දයානන්ද මිය

736243296V

888

පී.එස්. ජයන්ෙ මයා

661850396V

889

ආර්.එන්.එස්. මල්කාන්ති මිය

890

එන්. ෂන්මුගනාදන් මයා

693180341V

891

ඩබ්ලිව්.එස්. රනාන්දු මිය

196386510056

892

සේ.ඒ.ඒ.එම්.එස්. වීරසිංහ මිය

893

එස්.එල්.එම්.ඩී.එන්.එන්. සමරතුිංග මිය

196877210086

894

වී. රාජකුමාර මයා

197302801870

895

වී. රවීන්ද්රන් මිය

896

වී. කමලනායහි මිය

897

සේ. සන්මිනාදන් මයා

711840834V

898

එම්.එම්. සමූන් මයා

632944527V

899

ඒ.එම්. මහීර් මයා

640614323V

900

පී. ආනන්දරාජා මිය

901

සේ. සුන්දරම්පිල්සලයි මිය

902

ජී.ටී. ගම්ලත් මිය

196865303123

903

පී.එස්. ඩයස් මිය

706950079V

904

එච්.ජී. සසර මයා

631280838V

905

ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. වික්රමආරච්චි මිය

196473500798

906

ඒ.ජී. උපතිස්ස මයා

197001301637

907

එන්.එස්. බාලසූරිය මිය

685520435V

908

සේ.එම්. රණවීර මිය

726660565V

909

එච්.ජී.පී. නිලන්ති මිය

757611783V

910

එච්.එම්.සී. තුෂාරි මිය

197066302883

911

ඒ.ජී.පී.ආර්. සරිසසේන සමය

197055500190

912

පී.ඒ.එන්. ජයතිලක මිය

617171090V

913

ඒ.එල්.සී.සේ. රනාන්දු මිය

666960793V

914

එන්.එස්. උඩවත්ෙ මිය

676530550V

915

ඒ.සී. සසසනවිරත්න මිය

628155593V

196853501528

668240844V

706551140V
197073100090

196480702880
648512384V
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916

ඩී.එම්.ඒ.සේ. දිසානායක මයා

741470268V

917

එම්.පී. මහගලවත්ෙ මිය

706052763V

918

සේ.එල්.එන්.සේ. සපසර්රා මිය

646472067V

919

ඩබ්ලිව්.එම්.සී.පී. ගුණතිලක මිය

688331420V

920

එම්.එම්.පී. විමලතුිංග මිය

921

එම්. රවිශිංකර් මිය

656033070V

922

ඩබ්ලිව්.පී.සේ.එච්. ජයලත් මිය

715983192V

923

සේ.ඒ. ශිරානි මිය

648300751V

924

ඒ.ජී.ජී.යූ. වීරසිංහ මයා

712882930V

925

යූ.ඒ.ආර්. කුමාරතුිංග මයා

926

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.සේ.එල්. ගුණතිලක මිය

677310804V

927

එස්. අරවින්දන් මයා

712771747V

928

සේ.ජී.එන්. නිල්මිණි මිය

685670925V

929

වයි.ජී.එස්. ප්රියදර්ශනී මිය

755720216V

930

සී.ඩී. මල්වත්ෙ මිය

777392468V

931

ඒ.එච්.එෆ්. ෆිසරෝසා මිය

725820054V

932

ඩී.එන්. ජයසිංහ මිය

747241805V

933

සේ.ඩී. ජයවර්ධන මිය

705350450V

934

එච්.ඩී.ඩබ්ලිව්.ඩී. ඉන්ද්රානි මිය

685551047V

935

ටී.ජී.සී. කලයාණි මිය

657301426V

936

එච්.සේ.ඒ. ප්රියදර්ශනී මිය

196883400985

937

ඒ. බාස්කරන් මයා

197115403171

938

එච්.එම්.අයි. විජයලො මිය

197186100710

939

සේ.බී.එම්.සී. දීපාල් මයා

622450267V

940

ආර්.ඒ.එල්.සී. රණසිංහ මයා

702413320V

941

සේ.පී.ඩබ්.එන්. සුරනි මිය

726522022V

942

සේ.සේ.එන්.ඩී. සකොඩිතුවේකු මිය

686301583V

943

සේ.එම්.වයි. කරුණාරත්න මිය

716623408V

944

එම්.එච්.සේ. සකසහල්වත්ෙ මිය

686282937V

945

එල්.ආර්. ගීොජගනී මිය

676162151V

946

එම්.ටී.එස්.ඩී. සපසර්රා මිය

665530930V

947

සී.එන්. ක්රිස්ටි මයා

687650360V

948

ඒ.එස්.එම්. සජනිටා මිය

727280880V

949

ඒ.සී.ආර්. රනාන්දු මිය

196768002487

197074700674

197134001730
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950

එස්. ලියනාරච්චි මිය

618152570V

951

බී. කාන්ෙරූබන් මිය

197062002536

952

ආර්.ඒ.එන්. රණවීර මිය

718111528V

953

සී.එන්.එස්. රණසිංහ මිය

677310421V

954

ඒ.සේ. විසරෝෂණ මයා

742561038V

955

අයි.ආර්. විමලසුන්දර මිය

687480872V

956

එම්.ඩබ්ලිව්.සේ.අයි. මඩහසපොල මිය

685950340V

957

යූ.එම්.පී. වනිගසූරිය සමය

958

එස්. ෙනරාේ මිය

715240084V

959

එල්.ඩබ්ලිව්.ඒ. මාලනී මිය

756801562V

960

ජී.එම්.එල්.ආර්. කුමාරි මිය

695530617V

961

සී. ෙවරාජා මිය

687903382V

962

පී.ඒ.ආර්. ප්රියිංගනී මිය

675930953V

963

සේ.එච්.ඒ.ඩී.සී.එස්. පුිංචිසහේවා මිය

727581618V

964

සේ. පරසම්ෂ්වරන් මයා

741801221V

965

සේ. සවලිිංගම් මයා

640091843V

966

අආර්. මසනෝරිංජිනිසද්වි මිය

697301070V

967

සේ.ඒ. ප්රියිංකා මිය

726583161V

968

පී. එදිරිවීර මයා

680581584V

969

සේ.පී.එස්. සකොඩිතුවේකු මිය

726433496V

970

එස්.සේ. ධර්මකීර්ති මිය

696330271V

971

ටී.ආර්. කමල් මයා

750232973V

972

ආර්.එල්.ඒ. ඥානවතී මිය

196654503782

973

බී.පී.එස්. ගුණමිණි සමය

647641857V

974

එම්.එල්. සර්ඛා මිය

786392926V

975

එම්.ආර්. ජයසිංහ මයා

642760068V

976

එන්.සේ. ප්රියානි මිය

728152907V

977

ඒ. ආනන්දරූබන් මයා

710070202V

978

පී.සී.සේ. කුමාරණතුිංග මයා

979

ටී.එම්.සේ.ටී. සසසනවිරත්න මිය

980

ඒ.පී.එස්.ඩී. අමරසිංහ මිය

981

සේ.එම්.එච්. කුලරත්න මිය

982

ඩී.ටී.ඩී. වික්රමනායක මිය

196455701568

983

බී.එම්.එස්. බණ්ඩාර මයා

633624879V

197978003685

197204200899
725592280V
197086000733
695610440V
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984

ආර්.එම්.බී. මැණිසේ මිය

985

සේ.එස්.ඒ. සෆොන්සසේකා මිය

986

බී.පී. සහේමමාලා මිය

646835046V

987

ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ.එන්. වික්රමසිංහ මිය

705320730V

988

වී.එන්.යූ. චන්ද්රසරි මයා

197114603542

989

ජී. සුන්දසර්ස්වරන් මිය

745250580V

990

ඒ.ජී.එල්. සර්ණුකා මිය

725513437V

991

එම්.ආර්.ටී.ජී. දිසානායක මයා

670130215V

992

එන්. පාන්ඩිතුසරයි මිය

196975301726

993

ඊ. කීොන්ජලී මිය

196961200978

994

ඒ.ආර්.අයි. ධර්මකුමාර මයා

197205200249

995

එස්.පී. මිංගලිකා මිය

996

එන්.එම්.ඒ. ඉන්ද්රානි මිය

997

එස්. මසනෝහාරන් මිය

998

සේ.ඒ.සී. තුෂාරි මිය

999

එම්. සද්විකා මිය

676521879V

1000

සී. ජිට්නීස් මිය

678402389V

1001

ඊ.ඒ.එච්. සපසර්රා මිය

717862104V

1002

ඒ.සේ.එම්. මහීර් මයා

1966246021857

1003

සේ.බී.එන්.එම්.සී. ඩයස් මිය

697601163V

1004

එච්.ඒ.ආර්. සහට්ටිආරච්චි මිය

676431063V

1005

එන්.වී.එම්. සරිමාන්න මිය

677450916V

1006

ඩී.ආර්. විජයරූප මිය

1007

පී.ජී.ඩී.ආර්. නිෂාන්ෙ මයා

741210541V

1008

එස්.එච්.පී.පී. ගුණවර්ධන මයා

673230237V

1009

පී.ඒ.එම්. කුමාරසරි මයා

730301324V

1010

එස්. රවිචන්ද්රන් මයා

751761198V

1011

එච්.එස්. රූපසිංහ මයා

713412180V

1012

එම්. විසව්කනන්දන් මයා

197109100359

1013

සේ.පී. සහේවාගම මිය

196952900225

1014

ටී.එස්. රූපසිංහ මිය

648271263V

1015

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එල්. ධර්මසසෝමා මිය

698301953V

1016

ඩබ්ලිව්.එන්.එස්. රනාන්දු මිය

625773571V

1017

එස්. සරවනපවන් මයා

723170028V

687841336V
196257000434

715670283V
196563902240
745461816V
197286602190

197957203781
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1018

එස්.එච්.එන්.පී. ද සල්වා සමය

755160652V

1019

සේ.එම්.ඒ. සබ්රි මයා

723501709V

1020

පී.එච්.එස්.එන්. කාන්ති මිය

1021

එච්.එම්.පී.එල්.එස්. සහේරත් මිය

678071595V

1022

එච්.එල්.ආර්.පී. කුමාරි මිය

79833303V

1023

ඩබ්ලිව්.සේ.ඒ. තුෂාන්ෙ මයා

1024

එස්.ඒ. සඟාසනත්ති මිය

726002878V

1025

එස්. සරිවර්ධන් මිය

686561119V

1026

ඩී.ආර්. ලියනසගොඩ මිය

665940284V

1027

ඩී.එම්.පී. රනාන්දු මිය

685860376V

1028

ජී. කන්නන්ගර මිය

196732300730

1029

ඩී.එස්.සේ.සේ. වික්රමරත්න මිය

196279701540

1030

ජී.එම්.ආර්. ප්රියදර්ශනී මිය

675671532V

1031

ඩබ්ලිව්.ඒ.ජී. සමන්මලී මිය

807881566V

1032

ආර්.එන්. විසේරත්න මයා

671590899V

1033

සේ. ශ්රියාලො මිය

677770104V

1034

එස්. චන්ද්රකුමාර් මිය

748661450V

1035

ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ. වනසිංහ මයා

702803578V

1036

එම්.එච්.එස්.ජී. ලියනසේ මිය

196875001276

1037

ඩී.එම්.පී. දසනායක මිය

645312147V

1038

ආර්.ජී.එම්. ස්වර්ණලො මිය

646312345V

1039

බී.ජී.එන්. තුෂාරි මිය

197456702477

1040

ඒ.ජී.එන්. කුමාරි මිය

737211568V

1041

ජී.එන්. රණසිංහ මිය

677810815V

1042

ඒ.ඩී. වික්රමසිංහ මිය

618422259V

1043

ඩී.අයි. මුණසිංහ මිය

697212922V

1044

එස්.පී.එම්.ටී.ඩී.ඩී. බටුවන්තුඩාව මිය

695820810V

1045

එම්.ජී. අනූෂා මිය

696180571V

1046

බී.පී.සේ. බණ්ඩාර මයා

1047

එච්.එම්.ඒ. අසබ්රත්න මිය

715062798V

1048

එස්. ශාන්ති මිය

668120300V

1049

ඒ.එච්.එම්. ගුණතිලක මයා

196414100918

1050

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. විසේනායක මයා

197300204088

1051

එස්.සේ.ඩබ්ලිව්.එදිරිවීර මයා

196852600220

196804100739

196909301907

710910766V
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1052

එම්.ඒ. ප්රියිංගිකා දමයන්ති මිය

1053

එස්.ඩී. අමරතුිංග මිය

1054

ඊ.සේ. සාන්ෙ මයා

1055

එන්.සරේමරත්න මයා

197119901417

1056

එස්.එල්.ආර්. ද සල්වා මිය

196650300504

1057

සේ. විජයකුසල්න්ද්රන් මිය

653263570V

1058

එම්. විජයසගෞරි මිය

746182309V

1059

අයි.ආර්.පී. සපසර්රා මයා

0715243123V

1060

පී.එම්. තිලකරත්න මිය

662922145V

1061

එච්.එම්.බී.සී.සේ. සහේරත් මයා

762471329V

1062

සේ.ටී.එච්.එස්. ද සල්වා විසේසරිවර්ධන මිය

765990661V

1063

ඩී. උඩවත්ෙ මිය

196863701697

1064

සේ.පී.එන්. සකොඩිතුවේකු මයා

197020300196

1065

ආර්.එම්. පද්මසීලි මිය

655243194V

1066

එස්.ඒ.සේ.අයි. ජයසූරිය මිය

666521986V

1067

එච්.බී.එස්. පද්මසීලි මිය

728063190V

1068

එච්.එල්.එස්. චන්ද්රකාන්ති මිය

675470642V

1069

ඒ.ඒ. නන්දා මාලනී මිය

716682609V

1070

ඒ.එච්.එම්.පී.එස්. අසබ්රත්න මිය

726750408V

1071

අයි.එච්.එම්.එච්.එන්.සහේරත් මිය

197381900670

1072

සේ.එච්. පත්මිණි මිය

197053601053

1073

සේ.ඩබ්ලිව්.පී.ඊ.සේ. විසේතුිංග මිය

737161781V

1074

යූ.ජී.ඩී.සේ. කාරියවසම් මිය

667321280V

1075

ආර්.ඩී.එන්. නාලිකා මිය

706241213V

1076

පී.එච්.ඒ.අයි. වීරකාන්ති මිය

665370267V

1077

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.සේ. වාසල මයා

743601904V

1078

එච්.ඩබ්ලිව්.එන්. දමයන්ති මිය

728421789V

1079

ජී.ඩබ්ලිව්.සී. කරුණාසීලි මිය

738300866V

1080

එම්.ඒ.ඒ. රසාද්සිංහ මයා

630814910V

1081

ඩබ්ලිව්.වී.ඒ. විශ්වලො මිය

616270818V

1082

ඒ.සරජිඇසලෝසයස් මයා

702131995V

1083

ඒ.ඩී. බාලසූරිය මිය

657591734V

1084

ඩබ්ලිව්.ඒ. ස්වර්ණලො මිය

666401719V

1085

ආර්.එම්. රත්නායක මැණිසේ මිය

647371574V

738211740V
196285801320
701430077V
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1086

එම්.එම්.ඒ. රමයලො මිය

686360741V

1087

ආර්.ජී.ආර්.එම්. රත්නායක මිය

705111634V

1088

එම්. සුබාකරන් මිය

775173513V

1089

ජී. සන්නෙම්බ මිය

786452341V

1090

එල්.එල්.සේ. සකොසහොඹන් මිය

1091

ටී.ඕ.ඩි. පීරිස් මිය

1092

එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්.එස්.සේ. කුළුගම්මන මිය

1093

එම්.එස්.එෆ්. බුෂ්රා මිය

776040738V

1094

ඩබ්ලිව්.ජී. සරියාවතී මිය

647890776V

1095

එස්.එල්.පී. ප්රියිංගනී මිය

756882325V

1096

ජී.ජී.සේ. බණ්ඩා මයා

1097

එල්.එල්.සී.පී. සරේමතිලක මිය

728241632V

1098

ඩබ්ලිව්.ඒ.වී.පී. වනිගසූරිය මයා

711620370V

1099

ආර්.ඩී.එස්. රණස්ගල්ල මිය

1100

සේ.එම්.ඒ. කීරවැල්ල මිය

678560456V

1101

සේ.එම්.ඩබ්ලිව්.සේ. විසේරත්න මිය

716010490V

1102

එම්.එම්.එස්.යූ. රණතුිංග මයා

691063135V

1103

සේ.ජී.එල්. සුජාො මිය

665470687V

1104

වයි. ගලගමසේ මිය

636642037V

1105

එල්.එල්.ඩී.යූ. දීරසිංහ මයා

663072633V

1106

සේ.සේ. තුෂාරි මිය

736231697V

1107

ආර්.එස්. වික්රමනායක මයා

631523463V

1108

වයි.එම්.පී.ජී. චන්ද්රා මැණිසේ මිය

717403622V

1109

ඊ.සේ.පී. සමන් කුමාර මයා

663524046V

1110

බී.එම්.සේ.එස්.එල්. සසේනානායක මයා

710260214V

1111

එන්.වී.සී. වාරප්සපරුම මිය

665670600V

1112

ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.එස්.සේ. වීරසූරිය මිය

715961415V

1113

ඩී.එම්.ඩබ්ලිව්.ආර්.බී.පී. දිසානායක මයා

672533210V

1114

එච්.එම්.එස්.සේ. ගලකුඹුර මිය

696590559V

1115

එස්.ඒ.සී.එම්. රියාස් මයා

662440043V

1116

ඩී.එම්.අයි.එස්. බණ්ඩාර මිය

676911049V

1117

සේ.පී. සසෝමරත්න මයා

712610344V

1118

ටී.එස්.ටී. ෙස්ලීම් මයා

612800375V

1119

ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී. රුද්රිගු මිය

696392269V

196773900506
655571175V
197369601083

196829203954

196464200849
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1120

එස්.එච්.එම්. ලියනසේ මිය

1121

ඩබ්ලිව්.ටී.එන්.වී. කුමාර මයා

1122

එච්.ඒ.පී.එල්.එස්. චින්ෙක මයා

681411283V

1123

එන්.ටී.සේ. යටවර මිය

656340355V

1124

එල්. අකුරැටියසේ මිය

616890263V

1125

එම්.ඩී.එන්. කුමාරි මිය

658181734V

1126

එච්.එම්. වීරසිංහ මයා

621722310V

1127

ටී. කිංසේස්වරන් මයා

197213601608

1128

එස්. සුහුමාර් මිය

718341795V

1129

ඩී.සේ. රත්නායක මිය

697462384V

1130

එච්.අයි.ජී.සේ.ඩබ්ලිව්. කුමාරි මිය

688320470V

1131

ජී.එන්. සහේමමාලි මිය

1132

බී.ඒ.එච්. අසබ්රත්න මයා

653473389V

1133

ජී.එච්.අයි. විසේසිංහ මිය

735563483V

1134

ඩබ්ලිව්.සී.එස්. සපසර්රා මිය

196656802951

1135

සේ.එම්.පී.සේ. කුලතුිංග මිය

678640387V

1136

ඊ.එම්.සී. එදිරිසිංහ මිය

1137

සේ.සී.බී.එම්. බස්නායක සමය

635840978V

1138

ආර්.එස්.ඩී.එස්. විජයසරිවර්ධන මිය

735911643V

1139

ඒ.සී. කාන්ති සමය

697581685V

1140

යූ.ජී.සේ.ජී. කරුණාරත්න මිය

197382300884

1141

ආර්.එම්.එස්.ආර්. මැණිසේ මිය

686360784V

1142

පී.එම්. චම්පිකා මිය

666022530V

1143

පී.එච්.පී. ආරියවිංශ මයා

710331448V

1144

ආර්.ඒ.එම්.ටී. රිංසදනි මිය

197250600564

1145

ඒ.ඩී.සේ.ජී. මැණිසේ මිය

657090212V

1146

එස්.ඒ.සේ.පී. ද සල්වා මිය

647401732V

1147

එන්.ඒ.ඩී.ආර්.සේ. නිවුන්හැල්ල මිය

617281074X

1148

සේ. සුමනසසේකර මිය

718552869V

1149

එම්.එම්.සේ. පද්මකුමාර මයා

692220340V

1150

ඒ. නීො මිය

668400086V

1151

එන්.පී. චම්පා මිය

626331149V

1152

එල්.අයි. සපසර්රා මිය

668221807V

1153

පී.එම්.ආර්.සී.පී.එම්. ගුණරත්න මිය

696441545V

647511104V
196632501694

196782700610

197052902264
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1154

වයි. වසන්ො මිය

668091601V

1155

ඒ.සී.පී. ද සල්වා මිය

657690961V

1156

ජී.සේ. සමරජීව මිය

196181300398

1157

එම්.ඩී.සේ. කුමාරසේ මයා

1158

ඩී.එම්.ඒ.එස්. දිසානායක මිය

1159

ඒ.ජී. සල්මියා මිය

V

1160

එස්.ඒ. රෂීඩ් මයා

721342565V

1161

සේ. ක්රිෂ්ණසද්ව මයා

196323502635

1162

සේ.එම්. නිල්මිණි මිය

197484201700

1163

එම්.සේ.පී. රහීමා මිය

758560317V

1164

ජී.ජී.ඒ.ඩබ්ලිව්. ගුණතිලක මිය

715521318V

1165

ඒ.ඒ.අයි.ඩී. සපසර්රා මිය

715902311V

1166

වී.ඒ.වී.සේ. වික්රමසේ මිය

748250409V

1167

ඩබ්ලිව්.සේ.එන්.ජී. ප්රියන්ති මිය

726010110V

1168

වී. මල්ලිකා මිය

685754517V

1169

එන්.එස්. සපසර්රා මිය

678281620V

1170

ඩබ්ලිව්.එන්.සේ. ගමසේ මිය

718370353V

1171

එන්.එස්. ජයතිලක මිය

798192221V

1172

ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එස්. සපසර්රා මිය

1173

එච්. සලෝගරන්ජන් මිය

787421539V

1174

සේ.එම්.ආර්.සී. පීරිස් මිය

746820291V

1175

එස්.ඒ.එම්.ටී. පත්මිණි මිය

196374902357

1176

වී. දිසානායක මිය

698343419V

1177

එච්.සී.එස්. ඩයස් මයා

660461035V

1178

එච්.අයි.ටී. පීරිස් මිය

776122530V

1179

ආර්.ඩී. අසබ්ගුණසසේකර මිය

685501350V

1180

පී.එල්.පී. කුසුමලො මිය

685960761V

1181

යූ.ආර්.එම්.සී. උඩකුඹුර මිය

1182

ඩබ්ලිව්.එන්.පී. දැරණියගල මිය

647381588V

1183

සේ.ටී. චන්සද්රස්කර මිය

717400038V

1184

අයි.සී. සදනගම මිය

657190721V

1185

පී.සේ.ජී. කුසර් මිය

707941014V

1186

සේ.සේ. චම්පිකා මිය

697692088V

1187

සේ.ජී.පී. කුමාරි මිය

747550077V

700341879V
196766500687

196480901001

197253100234
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නම

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

1188

පී.සේ.වී. ජයනි මිය

705452261V

1189

සේ.එල්.පී. කුමාරි මිය

717270657V

1190

එල්.එච්. ශ්රියානි මිය

707712759V

1191

යූ.එච්.ඒ.එස්.සේ. කපුසකොටුව මයා

196807801397

1192

එම්.ඩබ්ලිව්.ඩී. මල්ලව මිය

196979603367

1193

ආර්.එම්.පී. රාජපේෂ මිය

745370071V

1194

ඩබ්ලිව්.එච්.එම්.අයි. විසේසකෝන් මිය

676972277V

1195

ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්.එස්. සසෝමසරි මිය

1196

එම්. කාරියකරවන මිය

197250903101
757140047V
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