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1 එච්.එම්.කරුණරත්න මය ම. . ං. ඳග ප්ර.ගේ.ක දඹේූ ප්ර.ගේ.ක 2020.07.06

2 එච්.එම්.එ .ගේ.ග ේරත් මිය ම. . ං. කකිරල ප්ර.ගේ.ක ඉඳගෝගම ප්ර.ගේ.ක 2020.07.06

3 එම්.ඩී.ආර්.පී.වික්රමසිං  මය ම. . ං. දඹුේ ප්ර.ගේ.ක කකිරල ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

4 ගේ.ජී.එ .තලතුර මය ම. . ං. මතගේ දි.ගේ.ක දඹුේ ප්ර.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

5 ඩබ්.ජී.ගේ.ග නරත් මය ම. . ං. ක්ගේ දි.ගේ.ක ගම්ඳ  දි.ගේ.ක ම  06 ට අලංගුයි 2021.01.01

6 ගේ.ගේ.ඒ.එ .ගඳගර්ර මිය ම. . ං. ගම්ඳ  දි.ගේ.ක
ප්රධන කර්යය - 

බත්තරමුේ
ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

7 බී.ආර්.එ .රත්නයක මය ම. . ං. ම ගඳොත ප්ර.ගේ.ක කුරුණ්ග දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

8 ගේ.ඩී.එ . මලි මිය  ං.නිධරී
ඳඩුල නුලර බටහිර 

ප්ර.ගේ.ක
කුරුණ්ග දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

9 එච්.එම්.ජයරත්න ග ේරත් මය ම. . ං. කුරුණ්ග දි.ගේ.ක ම ගඳොත ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

10 ලයි.පී.එම්.එන්.ඳතිරජ මිය ම. . ං. කුරුණ්ග දි.ගේ.ක මලතගම ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06
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11 එේ.ඩබ්.ඩී.පී.ජයලර්ධන මිය ම. . ං. මලතගම ප්ර.ගේ.ක කුරුණ්ග දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

12 එච්.ආර්.ටී.වික්රමසිං  මය ම. . ං. කුරුණ්ග දි.ගේ.ක ලරියගඳො ප්ර.ගේ.ක 2020.07.06

13 ඩබ්.ඒ.ආර්.ඩී.විගේසිං  මිය  ං.නිධරී ප්රධන කර්යය ක්ගේ දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

14 එ .ඩී.එ .සී.පියති   මය ම. . ං. 
ගකොගොන්නල 

ප්ර.ගේ.ක
ගකොළඹ දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

15 ටී.එච්.පී.යු.ේමිණි මිය  ං.නිධරී හිේකඩුල ප්ර.ගේ.ක ගේ දි.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

16 ඩබ්.එ .ප්රගමෝදනී මිය  ං.නිධරී ඇේපිටිය ප්ර.ගේ.ක හිේකඩුල ප්ර.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

17 එච්.ජයන්ති මිය ම. . ං. නුලරඑළිය දි.ගේ.ක ම නුලර දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

18 එච්.එම්.ටී.එන්.ග ේරත් මය ම. . ං. පුත්තම දි.ගේ.ක ඳේම ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

19 පී.එම්.එන්.ඩී.පී.වික්රමසිං  මිය ම. . ං. පුත්තම දි.ගේ.ක පුත්තම ප්ර.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

                                       ග
20 එ .එම්.ෆරි  මය ම. . ං. පුත්තම ප්ර.ගේ.ක පුත්තම දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

21 ඊ.ජී.එම්.පී.විජයකුසිං  මිය ම. . ං. තමන්කඩුල ප්ර.ගේ.ක ලලිකන්ද ප්ර.ගේ.ක 2020.07.06

22 ඒ.එම්.ආර්.එ .ඒ.බණ්ඩර මය ම. . ං. ඇේ ප්ර.ගේ.ක බදුේ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

23 බී.එම්.ගේ.එන්.බ නයක මය ම. . ං. බදුේ ප්ර.ගේ.ක ඇේ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06



24 ඩී.එම්.ගේ.දි නයක මය ම. . ං. බණ්ඩරගල ප්ර.ගේ.ක බදුේ දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

25 ඩී.එම්. ලර්ණතික මය ම. . ං.  ලිඇ ප්ර.ගේ.ක බදුේ දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

26 එ .මිර්  මිය  ං.නිධරී බදුේ දි.ගේ.ක  ලිඇ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

27 එ .එම්.එන්.සුබසිං  මිය ම. . ං. බදුේ දි.ගේ.ක බණ්ඩරගල ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

28 ආර්.එම්.ගේ.ගප්රේමතික මය ම. . ං. මහියංගනය ප්ර.ගේ.ක මිණිගේ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

29 සී.කුසිං  මිය ම. . ං. ගදවිනුලර ප්ර.ගේ.ක මතර දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

30 එච්.එම්.සුනිමේ මය ම. . ං. මතර දි.ගේ.ක ගදවිනුලර ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

31 එන්.ඩී.දි න මිය ම. . ං. මතර දි.ගේ.ක පිටබද්දර ප්ර.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

32 පී.එම්.ඩී.ගරෝ ණ මය ම. . ං. මතර දි.ගේ.ක මලිම්බඩ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

33 ගේ.ඩී.ආර්.සී.ජයගකොඩි මය ම. . ං. කිරිඇේ ප්ර.ගේ.ක දිේලේ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

34 එම්.ආර්.විගේසිං  මය ම. . ං. පිටබද්දර ප්ර.ගේ.ක ගේ දි.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

35 එ .ඒ.එ .ඉන්දික මිය ම. . ං. මලිම්බඩ ප්ර.ගේ.ක මතර දි.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

36 ඩබ්.ඩී.අයි.නිරංජ මිය ම. . ං. දිේලේ ප්ර.ගේ.ක මතර දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06



37 ඩී.එච්.ජී.එ .ගුණලර්ධන මය ම. . ං. ගේ දි.ගේ.ක කළුතර ප්ර.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

38 එම්.ඩී.එ . ේගදු මිය ම. . ං. කළුතර දි.ගේ.ක
ප්රධන කර්යය - 

බත්තරමුේ
ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

39 ඩී.එම්.එ .එන්.බී.ද නක මය ම. . ං. ඳේගේගඳො ප්ර.ගේ.ක මතගේ දි.ගේ.ක  ථන මරුල අලංගුයි 2020.07.06

40 එ .එච්.එන්.කුමර මය ම. . ං. දි.ගේ.ක මතගේ මතගේ ප්ර.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06

41 එ .ලත්ගත්ගගදර මිය ම. . ං. මතගේ ප්ර.ගේ.ක මතගේ දි.ගේ.ක ගලන ේ සිදු ගනොගේ 2020.07.06
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