
වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

වසලගත තරරග වදදවයතනය-තකතළඹ 10 තමරටර රථ පවවහන තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 05

3 පනතතය II තශසණයඒ.ඩබ.අය. මවරසලහ0553331

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 10

වසලගත තරරග වදදවයතනය - තකතළඹ 103 පනතතය III 

තශසණය
තජ.ඒ හපතනත0600662

තමරටර රථ පවවහන 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 05

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 10

3 පනතතය III 

තශසණය
ආර.ඒ.එන.එසස.එන. කමවර0700963

කවරමක වදහල-මහනවර පවතදශය තලකම කවරයවලය - පවතදමබර3 පනතතය III 

තශසණය
ආර.එම.එල. කමවරහවම0602374

පවතදශය තලකම කවරයවලය-පවතදමබර කවරමක වදහල - මහනවර3 පනතතය II තශසණයජ.තක. සනතව0627755

ශ ලලකව වභවග 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 10

3 පනතතය II තශසණයඑල .ආර කලලසරය0563756
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 10

ශ ලලකව වභවග තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
එසස. ය. දනතනවරවයන0611167

රජතව ආරයදව ළමව තරරහල-තකතළඹ 08 පදගලයන ලයවපදලච කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 05

3 පනතතය II තශසණයට. සරවර0553018

පදගලයන ලයවපදලච කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 05

රජතව ආරයදව ළමව තරරහල - තකතළඹ 083 පනතතය III 

තශසණය
එසස.එච.ප. කරණතසසන0588729

ශ ලලකව ගවන හමදවව කටකරනද-කළතර පවතදශය තලකම කවරයවලය - 

අමබලනතගතඩ

3 පනතතය III 

තශසණය
ට.එච.එසස.ඩ. පයදරශන05516410

පවතදශය තලකම කවරයවලය-අමබලනතගතඩ ගව/මහනද වදදවලය - ගවලල3 පනතතය II තශසණයජ.ව.එම.එසස. නවනවයකකවර06067311

ගව/මහනද වදදවලය-ගවලල ශ ලලකව ගවන හමදවව කටකරනද - 

කළතර

3 පනතතය II තශසණයඩබලව. ප. ජ. ස. පෂසපකමවර06101112

පවතදශය තලකම කවරයවලය-අමබලනතගතඩ මව/වවලගම ශ සමලගල බවලකව වදදවලය - 

වවලගම

3 පනතතය II තශසණයඑම.ජ.ට. චනදමව06028513

මව/වවලගම ශ සමලගල බවලකව 

වදදවලය-වවලගම

පවතදශය තලකම කවරයවලය - 

අමබලනතගතඩ

3 පනතතය III 

තශසණය
ඩ.එල.ඩබ. සධරමව06075214

ගව/මවනවල උපනනද ම.ම.වදදවලය-ගවලල පවතදශය තලකම කවරයවලය - තබරවල3 පනතතය II තශසණයස.ප. ගමතග05528915
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තබරවල පවතදශය තලකම කවරයවලය - හකකඩව3 පනතතය III 

තශසණය
එම.වය ලකමණ05540216

පවතදශය තලකම කවරයවලය-හකකඩව ගව/මවනවල උපනනද ම.ම.වදදවලය - 

ගවලල

3 පනතතය II තශසණයතක.ට.ඩ.බ. ශයවමවල06320817

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 10

පවතදශය තලකම කවරයවලය - වවලවටය - 

දවතර

3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.ස. ජයවරධන05532218

රවජද භවෂව තදපවරතතමනතව-රවජගරය ශ ලලකව වභවග තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
එච.ප.එන. සතලරචන05839019

ශ ලලකව වභවග 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 10

3 පනතතය III 

තශසණය
එල.ය.ට. පනවනද06029020

පවතදශය තලකම කවරයවලය-වවලවටය - 

දවතර

රවජද භවෂව තදපවරතතමනතව - රවජගරය3 පනතතය II තශසණයඑච.ජ.ට. පයලගන06301721

පවතදශය තලකම කවරයවලය-හබරවදව පවතදශය තලකම කවරයවලය - වවලගම3 පනතතය II තශසණයප.එච.ප. වතජතසසකර05857222

පවතදශය තලකම කවරයවලය-වවලගම පවතදශය තලකම කවරයවලය - හබරවදව3 පනතතය II තශසණයස.එම. තඩතවවතත06320923

දසසතක තලකම කවරයවලය-මවතර පවතදශය තලකම කවරයවලය - තදවනවර3 පනතතය II තශසණයප.එච.ස. මලකවනත06021024
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

දසසතක සලඛදව තලඛන අලශය-ගවලල දසසතක තලකම කවරයවලය - මවතර3 පනතතය II තශසණයබ.ඒ.ඩ.එච. ජයවරධන06031625

ගව/ගනතතතට සහරව ම.ම.වදදවලය-ගවලල දසසතක සලඛදව තලඛන අලශය - ගවලල3 පනතතය II තශසණයඑන.තක.එල. අතබවකම06054826

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තදවනවර ගව/ගනතතතට සහරව ම.ම.වදදවලය - ගවලල3 පනතතය III 

තශසණය
ය.එල.එල. ශදවමල06283327

වසලගත තරරග වදදවයතනය-තකතළඹ 10 පවතදශය තලකම කවරයවලය - තබනතතතට3 පනතතය II තශසණයඩ.එසස.ඩ. සලවව05525128

ජවතක තසසඛද වදදවයතනය-කළතර වසලගත තරරග වදදවයතනය - තකතළඹ 103 පනතතය II තශසණයබ.එල.ඩ.  තමනඩසස05570929

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තබනතතතට දසසතක තලකම කවරයවලය - ගවලල3 පනතතය III 

තශසණය
ට.ආර. දහනවයක05840930

දසසතක තලකම කවරයවලය-ගවලල ජවතක තසසඛද වදදවයතනය - කළතර3 පනතතය III 

තශසණය
ඒ.එසස. කමවර06939631

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

පළයනදල ම.ම.වදදවලය - පළයනදල3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.ඒ.එන.ස. කමවර05535932

පළයනදල ම.ම.වදදවලය-පළයනදල ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය I තශසණයස.එම. අතතකරරළ06073933
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

තරජසසටවර ජනරවල තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය II තශසණයඩබ.ඩ.බ. හතරනද05928434

සමවගම තරජසසටවර 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 10

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය III 

තශසණය
තක.ප. වරසලහ06017035

තරජසසටවර ජනරවල 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

සමවගම තරජසසටවර තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 10

3 පනතතය II තශසණයය.ඊ.ස. පනවනද06024236

ද තසතයසව කවනතව තරරහල-තකතළඹ 08 තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයස.ප.තක. ජයසලහ05858537

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

ද තසතයසව කවනතව තරරහල - තකතළඹ 083 පනතතය II තශසණයඑසස.ප.එසස.ආර. කමවර05929738

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තඹරගසසයවය අධදවපන අමවතදවලශය - බතතරමලල3 පනතතය II තශසණයතක.ය. බණඩවරතගතඩතග05546739

අධදවපන අමවතදවලශය-බතතරමලල පවතදශය තලකම කවරයවලය - තඹරගසසයවය3 පනතතය III 

තශසණය
ජ.එන.එන. නවනවයකකවර06054240

පවතදශය තලකම කවරයවලය-ඕපනවයක පවතදශය තලකම කවරයවලය - බලලතගතඩ3 පනතතය III 

තශසණය
ජ.එසස. පයදරශණ05837641

දසසතක සලඛදවතලඛන අලශය-රතනපර පවතදශය තලකම කවරයවලය - ඕපනවයක3 පනතතය II තශසණයට.ආර.ඩ.ඩ. තලවපටය06015242
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවතදශය තලකම කවරයවලය-බලලතගතඩ දසසතක සලඛදවතලඛන අලශය - රතනපර3 පනතතය III 

තශසණය
එම.එල.ස. කෂවනතව06328043

ගව/ශ තදවවනනද මහව 

වදදවලය-අමබලනතගතඩ

පවතදශය තලකම කවරයවලය - පවනදර3 පනතතය II තශසණයආර. තක. ස. ප. ද සලවව06100944

පවතදශය තලකම කවරයවලය-පවනදර ගව/ශ තදවවනනද මහව වදදවලය - 

අමබලනතගතඩ

3 පනතතය III 

තශසණය
එම.ජ. ඉනදවන06326945

පවතදශය තලකම කවරයවලය-මවතතල පවතදශය තලකම කවරයවලය - අකරණ3 පනතතය III 

තශසණය
ප සමරසලහ06281046

පවතදශය තලකම කවරයවලය-අකරණ පවතදශය තලකම කවරයවලය - මවතතල3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.එච.එච. තදශපය06324147

මවතර මහ තරරහල-මවතර පවතදශය තලකම කවරයවලය - තබලඅතත3 පනතතය II තශසණයතක.එච.ආර. පමවල06018148

රබර සලවරධන පවතදශය කවරයවලය-ගවලල මවතර මහ තරරහල - මවතර3 පනතතය II තශසණයප.ඩබ.අය. චමනද06018849

පවතදශය තලකම කවරයවලය-වරකවටය රබර සලවරධන පවතදශය කවරයවලය - 

ගවලල

3 පනතතය II තශසණයඩබ.එච.ස. පෂසපකමවර06033350

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තබලඅතත පවතදශය තලකම කවරයවලය - වරකවටය3 පනතතය II තශසණයඑසස.තක. අතබසරය06936851
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මහ තරරහල-මහනවර පවතදශය තලකම කවරයවලය - 

මවණකහනන

3 පනතතය II තශසණයඅය. තහසවවරචච05862352

පවතදශය තලකම කවරයවලය-මවණකහනන මහ තරරහල - මහනවර3 පනතතය III 

තශසණය
තක.ප.එච.එච. තපතරරව06324953

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

රවජද තනතවන සලවධවන පළබඳ ජවතක 

තලකම කවරයවලය - බතතරමලල

3 පනතතය II තශසණයප.තක.ඩ.ප. සරනද05925954

රවජද තනතවන සලවධවන පළබඳ ජවතක 

තලකම කවරයවලය-බතතරමලල

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයප.ඒ.බ.තක.ඒ. තපතරරව06092655

අධදවපන අමවතදවලශය-බතතරමලල තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයතක. ව. ඒ. එසස. කමවරසලහ05531956

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

අධදවපන අමවතදවලශය - බතතරමලල3 පනතතය II තශසණයතක.අය.ප. පනවනද05929957

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තබරතප - 

තපරදදල

පවතදශය තලකම කවරයවලය - කළතර3 පනතතය II තශසණයඅය.ව.එම. ධරමපය05840658

පවතදශය තලකම කවරයවලය-කළතර පවතදශය තලකම කවරයවලය - තබරතප - 

තපරදදල

3 පනතතය II තශසණයඑන.තක.ඩබ. කමවර06080359

කවනතව හව ළමව කටයත 

අමවතදවලශය-බතතරමලල

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයඑසස.ඩ.ප.එසස. සඟසලහ05523560

Page 7 of 13



වවරෂක සසථවන මවරවම -   2018

ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

කවනතව හව ළමව කටයත අමවතදවලශය - 

බතතරමලල

3 පනතතය II තශසණයඑච.බ.එම.තක. ද සලවව05930461

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

ශ ලලකව ගවන හමදව මලසසථවනය - 

තකතළඹ 01

3 පනතතය I තශසණයය.ආර.එසස. තපතරරව05521862

ශ ලලකව ගවන හමදව මලසසථවනය-තකතළඹ 

01

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය III 

තශසණය
ඩ.එසස.එසස. කමවර05960063

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

ධවර හව ජලජ සමපත සලවරධන 

අමවතදවලශය - තකතළඹ 10

3 පනතතය II තශසණයට.එල. තරණකව05545364

ධවර හව ජලජ සමපත සලවරධන 

අමවතදවලශය-තකතළඹ 10

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයඒ.බ.ඩබ.එසස. අතතනවයක05550465

පවතදශය තලකම කවරයවලය-මතගම ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
එල.එල.එන. පභවෂණ05540966

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

පවතදශය තලකම කවරයවලය - මතගම3 පනතතය III 

තශසණය
එල.ආර. ශදවමල06323967

පවතදශය තලකම කවරයවලය-මවසසතපතත දසසතක සලඛදව තලඛන කවරයවලය - 

කරණණගල

3 පනතතය II තශසණයඑසස.තක. වතජතසසකර06277468

දසසතක සලඛදව තලඛන 

කවරයවලය-කරණණගල

පවතදශය තලකම කවරයවලය - ගතනවතත3 පනතතය II තශසණයආර.ඩ.ආර.එන. ද ගණතලක06277969
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

පවතදශය තලකම කවරයවලය-ගතනවතත පවතදශය තලකම කවරයවලය - මවසසතපතත3 පනතතය II තශසණයඑම.ජ.ස. දමයනත06281570

කණ/ශවනත තජරශප බවලකව 

වදදවලය-කණගලල

දසසතක සලඛදව තලඛන කවරයවලය - 

කණගලල

3 පනතතය II තශසණයඑච.ට.ජ.එසස.තක. ඉඹලගල06112271

දසසතක සලඛදව තලඛන කවරයවලය-කණගලල කණ/ශවනත තජරශප බවලකව වදදවලය - 

කණගලල

3 පනතතය II තශසණයට.එච.ස.එසස. ද සලවව06582572

දසසතක මනනතදරර කවරයවලය-ගමපහ ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
ප.ඩබ.ව.ඒ.ඩ.එච. තලකරතන05859273

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

දසසතක මනනතදරර කවරයවලය - ගමපහ3 පනතතය II තශසණයඑම.ඩ.එන. හරනත06327274

ශ ලලකව වභවග 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
ඊ.තක .එන. තක එදරසලහ05639875

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

ශ ලලකව වභවග තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය II තශසණයආර.ඩ.එම. පදමකමවර06314676

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

තබරමරය ම.ම.වදදවලය - කඩතවල3 පනතතය II තශසණයඑම.එච.ඒ. කමවර06019177

තබරමරය ම.ම.වදදවලය-කඩතවල ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
තක.ඩ.බ.ඩ. තහසවතග06064778
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

මඩකලපව ශකෂණ තරරහල-මඩකලපව දසසතක සලඛදව තලඛන අලශය - මඩකලපව3 පනතතය III 

තශසණය
එන. සවකමවර06017879

දසසතක සලඛදව තලඛන අලශය-මඩකලපව මඩකලපව ශකෂණ තරරහල - මඩකලපව3 පනතතය III 

තශසණය
එසස. තජගතසසවරන06043480

පවතදශය තලකම 

කවරයවලය-තකතතලතනනවව

ශ ලලකව වභවග තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
තක.තක.එන. ද සලවව06016481

ශ ලලකව වභවග 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

පවතදශය තලකම කවරයවලය - 

තකතතලතනනවව

3 පනතතය III 

තශසණය
ට එසස ගනකනද06068182

කවරමක වදහල-බලපටය පවතදශය තලකම කවරයවලය - බදතදගම3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.එන. ජවතගතඩ05999483

පවතදශය තලකම කවරයවලය-බදතදගම කවරමක වදහල - බලපටය3 පනතතය II තශසණයතක.එච.එසස. කවරයවසම06282084

පදගලයන ලයවපදලච කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 05

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
එච.ජ.එච නශවන05519085

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

පදගලයන ලයවපදලච කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 05

3 පනතතය II තශසණයඒ.එන.තජ. තවතතසලහ06320386

වන සලරකෂණ 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

ගව/බලපටය තරවත ම.ම.වදදවලය - 

බලපටය

3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.තක.ට. ද සලවව05524487
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

ගව/බලපටය තරවත ම.ම.වදදවලය-බලපටය ඩ.එසස.තසසනවනවයක ජවතක පවසල - කළතර3 පනතතය III 

තශසණය
ඩබ. ජ. ඩබ. වරසලහ05545188

ඩ.එසස.තසසනවනවයක ජවතක පවසල-කළතර වන සලරකෂණ තදපවරතතමනතව - 

බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
එම.තක.ඩබ.ට. මරහවන06944289

මව/වජත ම.ම.වදදවලය-දකවවලල පවතදශය තලකම කවරයවලය - 

තසසසමහවරවම

3 පනතතය III 

තශසණය
ඒ.එසස.ස. චවමල06065090

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තසසසමහවරවම මව/වජත ම.ම.වදදවලය - දකවවලල3 පනතතය II තශසණයතක. තක. එසස. ඩ. කමවර06092491

ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව-බතතරමලල

බමසවය කවරයවලය - කළතර3 පනතතය II තශසණයඑම.ප.එසස.එන. ජයතසසන06038892

බමසවය කවරයවලය-කළතර ජනතලඛන හව සලඛදවතලඛන 

තදපවරතතමනතව - බතතරමලල

3 පනතතය III 

තශසණය
ය.ප. ගමතග06272193

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තලගලල මව/මවතර ම.ම.වදදවලය - මවතර3 පනතතය II තශසණයජ.ප. තහසමවල05541594

මව/මවතර ම.ම.වදදවලය-මවතර පවතදශය තලකම කවරයවලය - තලගලල3 පනතතය III 

තශසණය
එ සස. එසස. කලආරචච06055395

දසසතක මනනතදරර  කවරයවලය-තකතළඹ 05 තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.ඒ.ජ. ජයසලහ05877696
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

දසසතක මනනතදරර  කවරයවලය - තකතළඹ 

05

3 පනතතය II තශසණයට.එල.එසස. දලරකෂ05930597

පවතදශය තලකම කවරයවලය-තවලම තවකෂණ වදදවලය - ගවලල3 පනතතය II තශසණයඑච.ජ.එන. සරලග06023498

ගව/නවතගතඩ රවජකය මහව 

වදදවලය-නවතගතඩ

කවරමක වදහල - බලපටය3 පනතතය III 

තශසණය
එච.ජ.ස. දමයනත06033299

තවකෂණ වදදවලය-ගවලල ගව/නවතගතඩ රවජකය මහව වදදවලය - 

නවතගතඩ

3 පනතතය III 

තශසණය
ජ.තක.ඒ. පයලගකව060411100

කවරමක වදහල-බලපටය පවතදශය තලකම කවරයවලය - තවලම3 පනතතය III 

තශසණය
තක.එච.ජ.ඩ. චවනදන060440101

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

ජවතක මවනසක තසසඛද වදදවයතනය - 

අලතගතඩ

3 පනතතය III 

තශසණය
එම.එම. කනනනගර059257102

සසථවන මවරව 02/20/2018 

දන සට කයවතමකය

ජවතක මවනසක තසසඛද 

වදදවයතනය-අලතගතඩ

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයතක. ආර. දලහවන060157103
සසථවන මවරව 02/20/2018 

දන සට කයවතමකය

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 10

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය III 

තශසණය
එසස.එල.ඩ ද සලවව055272104

සසථවන මවරව 03/02/2018 

දන සට කයවතමකය

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

කවරමක අධදවපන හව පහණ කරතම 

තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 10

3 පනතතය II තශසණයඑන.ඩ.එන. ද සලවව059303105
සසථවන මවරව 03/02/2018 

දන සට කයවතමකය
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ශ ලලකව තතතරතර හව සනනතවදන තවකෂණ තසසවය

නම පනතය වරතමමන සසසවම සසථමනය නව සසසවම සසථමනයඅන අඅකය සවනත කරණසසසවක අඅකය

බනධනවගවර තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 09 තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව - 

තකතළඹ 02

3 පනතතය II තශසණයබ.එම.ජ.එන. ගණතසසකර055174106

තදශය ආදවයම තදපවරතතමනතව-තකතළඹ 

02

බනධනවගවර තදපවරතතමනතව - තකතළඹ 

09

3 පනතතය I තශසණයප.ව.ඩ.එල.එසස. තජ. සපරමවද059296107
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