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නිවාසය

50
සුපුේ ප්රසේන විදානපිරණ මයා

පරිවාස හා ළමා රක්ෂක නස්වා නදපාර්තනම්ේතනේ පළාත් 

කාර්යාලය

51
එම්.නක්.චමල් මනහ්ෂ් මධුසුංක

රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම, ක්රීඩා හා නයෞවන කටයුත 

අමාතයාුංශයට අනුයුක්තව සිටී

52 වීරප්නපරුම තෂාර සුංජීව රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

53 සචිේත ලියන ආරච්චි රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

54 නක්.එච්.ඒ. නිනම්ෂ් චාමල්  චතරුංග රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

55 ජි.ජි. ලසිත උදාර රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

56 එස්.පී. සුපුේ තරුංග රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

57 එච්.ඩබ්. විරාජ් චිේතක රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

58 ආර්.එල්. ප්රදීප් මධුෂාේ රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

59 ඩී.ඩබ්. අජිත් රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

60 ඩබ්.ඒ.පී. ජනිත ප්රියෂාේ රජනේ නිවර්තන නිවාසය - රිදියගම

61 P.C.D. ගුණනස්කර අධ්යාපන අමාතයුංශය

62 G.K. ුමිේද අධ්යාපන අමාතයුංශය

63 P.G.ජයේත අධ්යාපන අමාතයුංශය

64 Y.S.නසෝමරත්න අධ්යාපන අමාතයුංශය



65 නක්.එස්.ඒ.එල්. ධ්නුක මනහ්ෂ් මයා දකුණු පළාත් ඉඩම් නකාමසාරිස ්නදපාර්තනම්ේතව

66 නක්.එස්.එේ.එම්.කාරියවසම් මයා දකුණු පළාත් අධ්යාපන නදපාර්තනම්ේතව

67 එේ.එස්.දිසානායක කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය-ගාල්ල

68

නක්.එච්.වී.අයි.වීරනස්කර ගා/සී.ඩබ්.ඩබ්.කේනේගර විදයාලය ( අනුයුක්ත - දකුණු පළාත් 

සුංස්කෘික අමාතයාුංශය

69 ඩබ්.ඒ.එස්.ඩී. වීරනකෝේ මයා ගා/පී.ද.එස.්කුලරත්න වි.

70 නක්.බී.එච්.ටී.ඩී. නාමල් ගා/වල්පල ගුණිලක ම.වි

71 නක්.එල්.දිලාේ චානක ගා/බලනගාඩ මහා විදයාලය

72 ඒ.ඩී.දිනූෂ මයා ගා/ නඩේසිල්  නකාබ්බෑකඩුව ක.වි.

73 පී.ඒ.සී.ඒ.කුමාර මයා ගා/කැටැේනදාළ ක.වි.

74 ආර්.ඒ.පද්ධමකුමාර මයා ගා/සුමනසිරි ම.වි.

75 නේ. ජී. සිරිකුමාර ගා/ විදයාරාජ ජාික පාසල , තවලම

76 එම්.ජී. වසේත කුමාර ගා/වීරපාන ක.වි.

77 එම්.බී.පී.ඉේදික ගා/ අමුනගාඩ ම.වි.

78 එල්.පී.ඉේදික ලක්මාල් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය-හම්බේනතාට

79 ආර්.ඒ.තසිත ප්රසාද්ධ කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය-හම්බේනතාට

80 චූල නාලක දිසානායක හ/අරුංනවල මහා විදයාලය

81 නබෝරාල ලියනනේ ධ්නුෂ්ක මධුසුංක හ/නිහිලුව මහා විදයාලය

82 අමල් නරාෂාේ කවිරත්න හ/නබලිඅත්ත මහා විදයාලය

83 නජ්.එස්.සුදත්ත මයා කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය,වලස්මුල්ල

84 ඩබ්.පී.දිලුම් මධුශුංක හ/මැදවැලෑන මහා විදයාලය

85 එස්.අයි.ඩබ්.නකාඩිකාර මයා. කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය,වලස්මුල්ල

86 පී.නජ්.දිල්ශාේ මයා හ/කැකිරිඕබඩ ම.වි.

87 වර්ණසූරිය මුදියේනස්ලානේ සුසිල් 

කුමාර වර්ණසුරිය

හ/ විජයබා ජාික පාසල

88 එල්.ඒ.ප්රියේත නාමල් හ/ විහාරගල ඉසුරු ප්රාථමික විදයාලය

89 ඊ.බී.එේ.මධුශාේ මයා හ/කැකිරිඕබඩ ම.වි.

90 ආර්.ඒ.ටී.ප්රියසම්පත් මයා හ/වල්ගම්මුල්ල ම.වි.

91 ජී.නජ්.රුක්ෂාේ මයා හ/වල්ගම්මුල්ල ම.වි.

92 ආර්.ජානක මයා හ/නමාරයාය ම.වි

93 එල්.එස්.සම්පත් මයා හ/නමාදරවාන ම.වි

94 ජී.එම්.වී.ආනේද මයා හ/මිද්ධනදනිය ප්රා.වි.

95 ඩබ්.චානක චමිේද ලාල් මයා හ/දකුණු කණුමුල්නදනිය ක.වි

96 එච්.ජී.අසුංක දිල්හාේ මයා හ/දකුණු කණුමුල්නදනිය ක.වි

97 ඩී.ඒ.ඒ.සී.මධුරුංග මයා හ/නහාරවිේන ම.වි.

98 ඩබ්.චතර ප්රසාද්ධ මයා හ/මිද්ධනදනිය ම.වි



99 එල්.ඒ.දර්ශන තමරුංග මයා හ/නගෝනනදණිය ම.වි.

100 පී.ප්රසාද්ධ කුමාර මයා හ/රදනිආර ම.වි

101 නක්.ඒ.සී.දිමුත කුමාර මයා හ/උතරු කණුමුල්නදනිය ම.වි.

102 ඊ.නක්.නක්.සී.සම්පත් හ/උඩනගාමඩිය ක.වි.

103 ඩබ්.ජී.එස්.ඉෂාර මයා හ/නහානර්නවල ම.වි

104 එම්.නක්.ජී මුසුංක මයා හ/ලුමීබිණි ප්රා.වි

105 විජයමුනිනේ ප්රසාද්ධ ඉේදික කුමාර රේන ම.වි.

106 පී.පී.ජී.නක්. සුංජීව හ/ සුචි ජාික පාසල

107 කේ.බී.එස්.ප්රියද්ර්ශන මයා  / සුචී ජ්ාතික පාසල

108 අනබ්වික්රම දිසානායක කුලිලක මාර/නදයියේදර ප්රා.වි.

109 දමිත් ශෂීේර මුණසිුංහ මාර/පනේනවල ක.වි.-මීඇල්ල

110 සමරතුංග චේරිලක මාර/පිටබැද්ධදර ජාික පාසල

111 ඊ.වී.නක්.සී.එදිරිසිුංහ මාර/නදනියාය රාජපක්ෂ ම.වි

112 පී.ජී.තාරක සඳරුවේ මයා මාර/සියඹලානගාඩ නැ/ම.වි

113 ආර්.ඒ.නයනානේද මයා මාර/විලයාය ක.වි

114 ජී.එස්.අසුංක මයා මාර/පරගල ක.වි

115 බී.ජී.සමේ මයා මාර/වරල්ල එම්.ඩී.යාපා ම.වි

116 ඩබ්.අසුංක මධුෂාේ මයා මාර/බානගල සීලරතන ප්රා.වි

117 එස්.ජී.චේදන මයා නබරලපනාතර ප්රා.වි

118 ආර්.ඒ.නිලේත මයා මාර/අනිේකේද නද.ක.වි

119 ඩබ්.ඩී.පී.ලසේත මයා මාර/දුංගල ක.වි

120 කපිල නප්රුසිුංහ මයා මාර/පුහුල්නහ්න කේද ප්රා.වි

121 ඩබ්.එස්.එේ.නහ්වනේ මයා මාර/පල්නල්ගම ද්ධවිික පාසල

122 එච්.ආර්.එල්.නිශාේත මයා මාර/පල්නල්ගම ද්ධවිික පාසල

123 මද්ධුමානේ ජයේත මයා මාර/නගාමිල ප්රා.වි

124 ඩී.එච්.ඩී.වඩනම්බි මාර/කපුදූව ක.වි.

125 නක්.එේ.රත්නප්රිය මාර/කපුදූව ක.වි.

126 එච්.ටී.ප්රදිප් නිශාන්ත මයා මුලටියන කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය

127 ආර්.බී.ඩී.අනුරුද්ධ් මයා මාර/බුද්ධ් ජ්යන්ති කනිෂ්ඨ විද්යාලය

128 ටී.එච්.සුසල් මයා මාර/උපාලි විජ්යෛර්ධ්න විද්යාලය

129 ඩී.එම්.අලක ්න්කගාඩ මාර/බඩබද්ද් ම ා විද්යාලය

130 සමන්ත මලෛරආරච්ි මයා මාර/උපාලි විජ්යෛර්ධ්න විද්යාලය

131 ස න් පසදු අකබ්වික්රම මයා මාර/කරකගාඩ උයන්කගාඩ ක.වි.

132 ඩී.ජී.සිත් ජ්යශාන් මයා මාර/හීල්ලකන්ද් ක.වි.

133 ආර්.කේ.එම්.සී.රණවීර මයා මාර/යටියන ම ා විද්යාලය



134 ඩබ්.ඒ.අසත් ලේමාල් මාර/යටියන ම ා විද්යාලය

135 අමරසං  ලියනකේ ඉන්දික තුෂාර මාර/ක ට්ටටියාෛල ම ා විද්යාලය

136 එච්. කලුආරච්චි මාර/හුලුංදාව නදමල ම.වි.

137 එේ.ඩී.ඩී. කුඩානහට්ටි මාර/ කනුංනක් සිරි පැරකුම් ම.වි.

138 එේ.ඒ.පී.ගම්පලනේ මාර/ නගාඩපිිය ම.වි.

139 ජී.ඒ.ජී. ධ්ම්මික ආිගල මාර/ නහ්නේගම ක.වි.

140 අජිත් අනබ්නකෝේ මාර/ වරකපිිය ම.වි

141 ඕ.චමිේද මාර/ පැනෑියන සද්ධධ්ාිස්ස ක.වි.

142 නක්.ඩීබ්.එස්. සමීර මාර/ මලිදූව ම.වි.

143 ආර්.නක්.නක්. ළහිරු රුංගන මාර/නජ්.ආර්.එස්. ද අල්නම්දා ම.වි.

144 එස්.නක්.පී. චතරුංග මාර/ නසෞභාගයා ක.වි

145 සී.ඩබ්. විතානනේ මාර/ මලිදූව ම.වි.

146 නක්.ජී.වයි. ලක්සිරි මාර/ මලිදූව ම.වි.

147 එච්.ජීීී. සුමුු ජානක මාර/ නකාහුනගාඩ ක.වි.

148 පී.නක්.නක්. ජයානේද මාර/නපෝරඹ ක.වි.

149 ඒ.එච්.ඒ.රුවේ චාමර මාර/තනේ ක.වි.

150 වයි.එස්.දිනේශ ්රුංග කුමාර මාර/උේනගාඩ ක.වි.

151 ඊ.ඩබ්. ිළිණ උමයුංග මාර/උේනගාඩ ක.වි.

152 නක්.ටී. ඉේදික ප්රියේත මාර/උේනගාඩ ක.වි.

153 එේ.එස්.නක්. විනජ්තුංග මාර/යියන ක.වි.

154 ඒ.එම්.අරුණ  නසානමේර මාර/යියන ක.වි.

155 G.G.රවීන්ර මාර/සරි රතනකජ්ෝති ම ා විද්යාලය

156 එම්.එච්.කරෝහිත දිමුතු කුමාර මයා මාර/අංගුන්න බදුල්ල ක.වි.

157 ඩබ්.කසකනවිරත්න මයා කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය මාතර

158 එන් ප්රසාද් පුෂ්ප කුමාර මයා කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය මාතර

159 අයි.එම්.සී.ඊ. විතාරණ මයා මාර/කරෝ ණ ම.වි.

160 එස්.එස්.සුදුආරච්ි මයා මාර/ලුම්ිනි ප්රා.වි.

161 ජී.උදිත ගිම් ාන් මයා මාර/ධ්ාරුල් උලුම් ම.වි.

162 ඊ.එච්.සමීර දිල්ශාන් මයා මාර/කබෝද්ර කන්ද් රතන කජ්ෝති ක.වි.

163 ජ්ගත් එදිරිවීර මයා මාර/ඩඩ්ලලි කස්නානයක ප්රා.වි.

164 ජී.සී.යූ කුමාර මා/නිද්න්ගල ක.වි.

165 ජ්ානක අංජ්න කුමාර් මයා කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය මාතර

166 පී.එල්.අයි.මනහ්ෂ් රුංගන දකුණු පළාත් ප්රධ්ාන අමාතයාුංශය (තාවකාලික අනුයුක්ත)

167 සමීර උනප්ේර හපුනගාඩ දකුණු පළාත් ප්රධ්ාන අමාතයාුංශය (තාවකාලික අනුයුක්ත)

168 නක්.එච්. චමිේද ප්රසාද්ධ පළාත් ආයුර්නේද නදපාර්තනම්ේතව



169 අජේත රත්න කුමාර ගමනේ ආයුර්නේද ඖෂධ් නිෂ්පාදනාගාරය - නබලිඅත්ත

170 නක්.ජී.උමිත් අුංජන ආයුර්නේද ඖෂධ් නිෂ්පාදනාගාරය - නබලිඅත්ත

171 ඩී.සී.මුතකුමාරණ ආයුර්නේද ඖෂධ් නිෂ්පාදනාගාරය - නබලිඅත්ත

172 ඒ.ඩබ්.එම්. ද සිල්වා මහ නගර සභාව-ගාල්ල

173 නක්.ජි.සනත් මහ නගර සභාව-ගාල්ල

174 නක්.දම්සිරි අම්බලේනගාඩ නගර සභාව

175 නක්.එේ.ජී.සමිේද සුභාෂ් අම්බලේනගාඩ නගර සභාව

176 පී.නක්.ඩී.නානායක්කාර යක්කලමුල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

177 පී.හසිත ප්රභාත් යක්කලමුල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

178 ටී.එච්. දිල්ශාන් මධුරංග කරේනදණිය ප්රා.ස.

179 අෛන්ත ගි ාන් අමරතුංග කරේනදණිය ප්රා.ස.

180 හපුනගාඩ ආරච්චිනේ තසිත කුමාර නබෝනප නපෝද්ධදල ප්රානද්ධශීය සභාව

181 කේ.සුමිත් ශාන්ත මයා බලිටිය ප්රාකද්ශිය සභාෛ

182 ආර්.සමිත් ප්රියන්ත මයා බලිටිය ප්රාකද්ශිය සභාෛ

183 ි.එ.එස්.කසකනවිරත්න මයා බලිටිය ප්රාකද්ශිය සභාෛ

184 ඊ.කේ.එස්.ප්රසංග මයා බලිටිය ප්රාකද්ශිය සභාෛ

185 නක්.එල්. සමේ ඇල්පිිය ප්රා.ස.

186 ජී.ඩබ්.එස්.නේමකුමාර ඇල්පිිය ප්රා.ස.

187 නක්.නක්.නක්.අයි. ලීලානේද ඇල්පිිය ප්රා.ස.

188 අයි.නක්.ඉේදික කුමාර මයා නානගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

189 එම්.ඩබ්.හර්ෂ කුමාර නානගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

190 එම්.එම්.මහිේදදාස නානගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

191 දියුණුනේ නේමලාල් ිලකසිරි මයා බද්ධනද්ධගම ප්රානද්ධශීය සභාව

192 නානායක්කාර වසම් නබෝනප 

වීරතුංග ජයේත මයා

බද්ධනද්ධගම ප්රානද්ධශීය සභාව

193 රුක්මේ ප්රියේත ගුණවර්ධ්න මයා බද්ධනද්ධගම ප්රානද්ධශීය සභාව

194 එම්.වී. මුදිත ධ්ර්ම ගුණනස්කර මයා නබේනතාට ප්රානද්ධශය සභාව

195 එම්. අජිත් කුමාර මයා නබේනතාට ප්රානද්ධශය සභාව

196 එච්.එල්.පී.වී. ගුණවර්ධ්න මයා හික්කඩුව නගර සභාව

197 කමල් නිශාේත මයා හික්කඩුව නගර සභාව

198 මනහ්ෂ් මුණවීර මයා හික්කඩුව නගර සභාව

199 ඩී.එම්.ජී.උපුල් සුංජීව කුමාර වැලිවිිය දිවිතර ප්රා.ස

200 එල්.එච්.එල්. නමීර ප්රදිප් කුමාර අම්බලන්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

201 ඩබ්.ඩී. කත්ජ්න් චාමික අම්බලන්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

202 කේ.එච්. මකනෝජ් මිහිරාන් අම්බලන්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

203 නක්.ඩී. ලසිත නිෂාේ මාතර මහා නගර සභාව



204 අසුංක ලක්මාල් රණතුංග මාතර මහා නගර සභාව

205 එස්.එම්.විදානාරච්චිනේ මුංජුල ප්රදප් 

කුමාර

මාතර මහා නගර සභාව

206 එච්.එම්. නුවේ ආරියසිරි මාතර මහා නගර සභාව

207 පී.නක්. මනහ්ෂ් තරුංග මාතර මහා නගර සභාව

208 කපුගමනේ අනුෂ මාතර මහා නගර සභාව

209 නසෝමසිරි විනජ්සිුංහ මයා මාතර මහා නගර සභාව

210 නරෝහිත නසනනවිරත්න මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

211 එච්.නජ්.නක්.චතරුංග දිනුෂාේ මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

212 ඩබ්.ඩී.මනුරාජ් උදාන ප්රියදර්ශන මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

213 අජිත් ප්රියේත නහට්ටිඅරාච්චි මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

214 එම්.ඩබ්.විපුල මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

215 එේ.අරුණ කරුණාිලක මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

216 නක්.ජී.හසිත් වාසිරි මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

217 එච්.එස්.චිේතක සුංජීව මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

218 එච්.ඩබ්.සුපුේ මධුසුංක මයා දික්වැල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

219 නක්.ආර්.අනබ්සිුංහ මයා නදවිනුවර ප්රානද්ධශීය සභාව

220 එච්.ඒ. චමුංග උදයප්රිය මයා නදවිනුවර ප්රානද්ධශීය සභාව

221 ඩී.එස්.නජෝිමුණි මයා නදවිනුවර ප්රානද්ධශීය සභාව

222 නක්.පී. නයන දිල්හාර මයා නදවිනුවර ප්රානද්ධශීය සභාව

223 එච්.එල්. අරුණ ශාේත මයා මාලිම්බඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

224 ඉඳුනිල් රේදිම රාජපක්ෂ මයා  කිරිේද පුහුල්වැල්ල ප්රානද්ධශීය සභාව

225 සම්පත් ප්රියුංග වේනිආරච්චි මයා  කිරිේද පුහුල්වැල්ල ප්රානද්ධශීය සභාව

226 සී.එස්.නක්.සිරිබද්ධදන මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

227 ජී.පී.නිසිත නසනනස ්මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

228 ඩී.එම්.අනබ්ගුණවර්ධ්න මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

229 නක්.ඒ.නිහාල් මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

230 නක්.ජී.ජනේෂ මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

231 ඒ.පී.නිලේත මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

232 එච්.බී.සුගත් මයා කඹුරුපිිය ප්රානද්ධශිය සභාව

233 නක්.ඩබ්.ලලිත් මයා වැලිගම ප්රානද්ධශීය සභාව

234 නක්.පී.උපුල් ප්රභාත් මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

235 පී.නජ්.ජයසිුංහ මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

236 එම්.ජී.ඉෂාේ අනුරුංග මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

237 පී.එම්.නක්.අමල් ඉේදික මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

238 ඒ.එම්.ශෂික නිනරෝෂේ මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව



239 එම්.එච්.මනහ්ෂ් කරුණාරත්න මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

240 ඩබ්.ජී.සුනර්ෂ් විනජ්තුංග මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

241 ආර්.ජී.එස්.මුශුංක මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

242 යු.ජී.සජිත් සඳරුවේ මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

243 පී.එම්.නක්.අසුංක කුමාර මයා මාතර ප්රානද්ධශිය සභාව

244 පී.දිකන්ෂ් ඩිලංක කපකර්රා ෛැලිගම නගර සභාෛ

245 ඊ.ඩබ්.රවීන්ර චන්ද්න ෛැලිගම නගර සභාෛ

246 එම්.චන්රකුමාර ෛැලිගම නගර සභාෛ

247 එස්.එම්.චාමර සම්පත් කුමාර ෛැලිගම නගර සභාෛ

248 එම්.කේ.චමල් කුමාර ෛැලිගම නගර සභාෛ

249 වී.ඒ.අරුණ ශාන්ත ෛැලිගම නගර සභාෛ

250 ආර්.පී.සී.දියුණුකේ ෛැලිගම නගර සභාෛ

251 ඒ.එස්.නක්.මධුර වසේත මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

252 එේ.ඒ.එස්.නස්නාරත්න මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

253 එල්.අජිත් මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

254 එම්.එච්.ප්රදීප් කුමාර මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

255 ආර්.පී.සිසිර කුමාර මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

256 ආර්.දිමුත ප්රසේන මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

257 පී.චතරුංග දිනේෂ් මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

258 ඩබ්.එච්.ලහිරු රුවේ මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

259 වී.පී.සමේ කුමාර මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

260 එල්.නරාහාේ නලිේද මයා මුලියන ප්රානද්ධශිය සභාව

261 ඩබ්.ආර්.නිශාේත මයා නකාටනපාල ප්රානද්ධශීය සභාව

262 එල්.පී.සී.චිේතක මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

263 චිේතක නිනරෝෂේ බණ්ඩාර මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

264 නජ්.අජිත් ප්රියේත මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

265 අයි.එච්.වසේත නරෝහණ මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

266 ආර්.ඒ.නක්.අනුර කුමාර මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

267 සුනිල් පිනායක මයා ිහනගාඩ ප්රානද්ධශීය සභාව

268 එල්.නක්.දිමුත චමිේද මයා අකුරැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

269 ජී.ජී.ධ්ර්මසිරි මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව

270 නජ්.ප්රසාද්ධ ප්රියුංකර මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව

271 එම්.එස්.ජයුංක මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව

272 ආර්.එල්.චමිේද මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව

273 නජ්.වී.ජී. තෂාේත මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව



274 නජ්.වී.ජී. දිනේෂ් මයා පිටබැද්ධදර ප්රානද්ධශීය සභාව

275 ඩබ්. ප්රදීප් කුමාර මයා  ේමණ ප්රාකද්ශිය සභාෛ

276 නිර්මල වීරසං  මයා  ේමණ ප්රාකද්ශිය සභාෛ

277 එම්. රුවේ මුංජුල මහතා පස්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

278 එච්.ජී. ප්රදීප් වසේත මහතා පස්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

279 නක්.නක්.ප්රදීප් කුමාර මහතා පස්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

280 නජ්.බී.මනුජය මහතා පස්කගාඩ ප්රාකද්ශීය සභාෛ

281 පී.එච්.තිළිණ කුමාර  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

282 පී. එච්. ියුමාල් කටෂාන්ත  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

283 ජී. එම්. ඩී. ගයාන්  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

284 ඩබ්. ඊ. පී. සුමිත් ප්රසන්න  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

285 එල්. එච්. ප්රභාත් රංගන  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

286 ආර්.ශිරාන් මධුශංක  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

287 කජ්. එච්. කැලුම්  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

288 ඩබ්. ඊ. පී. සමන්ත  ම්බන්කතාට ම ා නගර සභාෛ

289 නක්.පී සචිත්ර මයා තුංගල්ල නගර සභාව

290 ඩී.ආර් බුද්ධික ඩයාේ මයා තුංගල්ල නගර සභාව

291 ආර්.නක්.ඒ අජිත් ප්රියේත කුමාර මයා තුංගල්ල නගර සභාව

292 W.A ප්රසාද්ධ චතරුංග කටුවන ප්රානද්ධශීය සභාව

293 H.A සහේ චතරුංග කටුවන ප්රානද්ධශීය සභාව

294 J.S චේරසිරි කටුවන ප්රානද්ධශීය සභාව

295  O.D.D චම්ල් කටුවන ප්රානද්ධශීය සභාව

296 සරත් ලියනනේ කටුවන ප්රානද්ධශීය සභාව

297 ඩබ්.පී.ධ්නුක දසුේ තුංගල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

298 එල්.එම්.අජිත් කුමාර තුංගල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

299 ජී.නක්.ප්රදීප් කුමාර තුංගල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

300 නජ්.ඒ.නිශාේත තුංගල්ල ප්රානද්ධශිය සභාව

301 වී.ජී.ඒ ප්රියුංකර මයා අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

302 ඩබ්ලිේ.එස් ලලිත් මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

303 ජයලත් එදිරිසිුංහ මයා අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

304 නක්.ඩී මනනෝජ් ඉේදික මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

305 එස්.ජී චමිේද මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

306 නජ්.එම්.ඒ ගයාේ මධුරුංග මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

307 එේ.ටී ලලිත් මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

308 පී.එච් නිනම්ෂ් මධුෂුංක මයා. අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.



309 නජ්.එම්.එස් සිදත් වසේත කුමාර 

මයා.

අම්බලේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව.

310 එම්.දිනේෂ් කුමාර සුරියවැව ප්රානද්ධශිය සභාව

311 එච්.නක්.සිසිර උදයුංග සුරියවැව ප්රානද්ධශිය සභාව

312 විජීත නහට්ටිආරච්චි සුරියවැව ප්රානද්ධශිය සභාව

313 ඊ.නක්.රුවේ කුමාර සුරියවැව ප්රානද්ධශිය සභාව

314 බිුංු ශයාමාල් කුමාර සමරසිුංහ හම්බේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව

315 ඊ.ටී.සී.ජයනද්ධව හම්බේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව

316 ජී.ඒ. දයාල් දිසානායක හම්බේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව

317 එම්.ජී. සරත් හම්බේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව

318 එච්.ජී. කුලසිරි හම්බේනතාට ප්රානද්ධශීය සභාව

319 ඩී. මුණසිුංහ මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

320 ජී.ජී. අනුර මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

321 ජී.ඒ. සිරිල් මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

322 ආර්.ජී. දිනේෂ් මධුසුංක මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

323 එම්.එල්. සරත් මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

324 ඩී.නරෝහණ ප්රදීප් කුමාර මයා වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

325 ආර්.ලහිරු ප්රියනාත් වීරකැිය ප්රානද්ධශීය සභාව

326 ඩබ්.එම්.උපුල් පද්ධමලාල් මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

327 එච්.පී.පුෂ්ප කුමාර මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

328 ඩබ්.ජී.ධ්ර්මනස්න මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

329 එච්.ඩී.සුනම්ද ගැටමාේන මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

330 ආර්.ලාල් ප්රියේත මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

331 ඩබ්.ජී.අජිත් මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

332 ඩබ්.ඩී.එම්.වීරනකෝේ මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

333 එේ.ජී.බේුනස්න මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

334 ඒ.සුපුේ සඳරුවේ මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

335 ඩබ්.විමුක්ි කාවිේද මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

336 එල්.ඒ.උපුල් සුංජීව මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

337 එදිරිමාේනනගයි ගාමිණි මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

338 ඩබ්.ඒ.රදීප ලක්ෂාේ මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

339 ඒ.ජී.සරත් මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

340 ආර්.පී.ලක්සිරි මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

341 එච්.එච්.රවිේර කුමාර මයා අඟුණනකාළ පෑලැස්ස ප්රානද්ධශීය සභාව

342 එම්.සුරුංග ප්රදීප් ිස්සමහාරාමය ප්රානද්ධශීය සභාව

343 එේ.පි.ජි ප්රියවිේද ිස්සමහාරාමය ප්රානද්ධශීය සභාව



344 ඊ.පි නිලුංග සම්පත් ිස්සමහාරාමය ප්රානද්ධශීය සභාව

345 එච්.අනශෝක මයා ලුණුගම්නවනහර ප්රානද්ධශිය සභාව

346 ඩබ්. කිල විතාරන කබලිඅත්ත ප්රාකද්ශීය සභාෛ

347 නජ්.ජි ජගත් නරෝෂණ හම්බේනතාට ප.පා.ස.නකා කාර්යාලය

348 වී.ජී.සඳුේ ජානක දකුණු පළාත් නසෞඛ්ය නස්වා නදපාර්තනම්ේතව

349 යූ.නජ්.දක්ෂිණ ප්රදීප් දිස්ික් නසෞඛ්ය නස්වා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය-ගාල්ල

350 නක්.ඒ.නේදන ප්රදීප් ප්රාන ද්ධශීය නරෝහල-හික්කඩුව

351 එස්.එච්.තාරක දිල්හාේ බලපිිය මූලික නරෝහල

352 යූ.පී.ටී.පී.ගුණනස්කර බලපිිය මූලික නරෝහල

353 එස්.එච්.චාමර මධුෂාේ බලපිිය මූලික නරෝහල

354 ජී.එච්.ලසේත බලපිිය මූලික නරෝහල

355 නක්.සුසේත ද සිල්වා බලපිිය මූලික නරෝහල

356 එේ.නක්.සුංචිත මධුරුංග චේනරස්කර බලපිිය මූලික නරෝහල

357 බී.ජී.කැලුම් වසේත සුංජීව පළාත් නසෞඛ්ය පුහුණු මධ්යස්ථානය-දකුණු පළාත

358 ආර්.ඒ.මිලාේ ප්රානද්ධශීය නරෝහල, නගෝණනදණිය

359 එච්.ඩබ්.පී. නිශාේත ප්රානද්ධශිය නරෝහල නගෝණනදනිය

360 පී.ලසේත සුරුංග සම්පත් නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය-යක්කලමුල්ල

361 ජී.එච්.ආර්.අසුංක ජීව වවදය ඉුංජිනේරු ඒකකය-ගාල්ල

362 ආර්.ඒ.එස්.සඳරුවේ රුහුණු සුව නිවහන මානසික පුනරුත්තාපන නරෝහල

363 එම්.ඩී.චමිල් ප්රියුංකර රුහුණු සුව නිවහන මානසික පුනරුත්තාපන නරෝහල

364 පී.නක්.එල්.සම්පත් නසෞ.වව.නි. කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

365 පී.ජී.ඉේදික අනුෂ ප්රානද්ධශීය නරෝහල-නියාගම

366 බී.ජී.කපිල වසේත ප්රානද්ධශීය නරෝහල-නියාගම

367 ඩී.ඒ.ිළිණ සහේ චාමර දිසා නරෝහල-දික්වැල්ල

368 ඩබ්.නක්.වී.එල්.ප්රියජනක දිසා නරෝහල-දික්වැල්ල

369 ආර්.එල්.සුගත් මූලික නරෝහල-නදනියාය

370 එස්.එච්.ගයාේ කමලජිත් මූලික නරෝහල-නදනියාය

371 අයි.නක්.දමිේද නද්ධශප්රිය මූලික නරෝහල-නදනියාය

372 එක්.නක්.සුධීර ලක්මාල් මූලික නරෝහල-නදනියාය

373 එේ.එච්.චමිේද කුමාර මූලික නරෝහල-නදනියාය

374 සී.ඩබ්.නකාඩිප්පිලි මූලික නරෝහල-නදනියාය

375 ඔනිල් ඕවේ නදාඩුංනගාඩ මූලික නරෝහල-කඹුරුපිිය

376 ඒ.දිමුත සඳරුවේ මූලික නරෝහල-කඹුරුපිිය

377 ඩබ්.එම්.ඒ.ුෂාේ මධුමාල් දිසා නරෝහල-අකුරැස්ස

378 යු.එස්.අනිල් ප්රියේත නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය-වැලිපිිය



379 වී.පී.ඒ. නුවේ ප්රියදර්ශන නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය -වැලිපිිය

380 අයි.ජී.ප්රභාත් රුංග කුමාර නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - දික්වැල්ල

381 එම්.එච්.හර්ෂණ කරුණාරත්න නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - කැකැණුර

382 ඩබ්.එම්.ඒ.මහිේද දිස්ික් නසෞඛ්ය නස්වා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය-මාතර

383 නක්.ජී.අශාේ තරිඳු දිස්ික් නසෞඛ්ය නස්වා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය-මාතර

384 නක්.ජී. නනරාජ් සම්පත් නසෞ.වව.නි. කාර්යාලය කිරිේද පුහුල්වැල්ල

385 ජී.ජී.ප්රියදර්ශන දිස්ික් නසෞඛ්ය නස්වා අධ්යක්ෂ කාර්යාලය හම්බේනතාට

386 එස්.එච්.දිනේෂ් කල්පිත දිස්ික් නරෝහල -හම්බේනතාට

387 නක්.එම්.එස්.විශ්වජිත් මූලික නරෝහල-වලස්මුල්ල

388 එේ.එඒ.එච්.ඩබ්.ආර්.පී.බුද්ධික මූලික නරෝහල-වලස්මුල්ල

389 නක්.ඩි.නදීශාේ ප්රානද්ධශිය නරෝහල කාරියමඩිත්ත

390 නජ්.ජි. චතරුංග ප්රානද්ධශිය නරෝහල වීරකැිය

391 ඒ.ජී.එච්.ිලනාත් ප්රානද්ධශිය නරෝහල වීරකැිය

392 ඩි.ඩි.මහගම ප්රානද්ධශිය නරෝහල වීරකැිය

393 නක්.එච්.ඒ.සමිත් ප්රසාද්ධ ප්රානද්ධශීය නරෝහල, අම්බලේනතාට

394 ආර්.ිලකරත්න ප්රානද්ධශීය නරෝහල, අම්බලේනතාට

395 ජී.එල්.මුංජුල ප්රානද්ධශීය නරෝහල, නාකුළුගමුව

396 ඒ.පී.සමේ දි.නසෞ.නස.්අ.කා හම්බේනතාට

397 එල්.නක්. කුලනස්කර දි.නසෞ.නස.්අ.කා හම්බේනතාට

398 නජ්.එස්.එම්. ජයසිුංහ දි.නසෞ.නස.්අ.කා හම්බේනතාට

399 නජ්.එච්.ඒ.ජනක පුෂ්ප කුමාර ප්රාථමික වවදය සත්කාර ඒකකය - ගැටමාේන

400 යූ.නක්.සී.ප්රියදර්ශන මයා නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - ලුණුගම්නවනහර

401 ඩී.බී.චානක ප්රසාද්ධ නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - නබලිඅත්ත

402 සුදත් ගමනේ නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - හම්බේනතාට

403 පී.චේදන සිසිර කුමාර නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - හම්බේනතාට

404 ඩබ්.පී.සමේත නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරී කාර්යාලය - තුංගල්ල

405 ඒ.චමිේද ලක්මාල් මුලික නරෝහල තුංගල්ල

406 එච්.එච්.ජයේත කැළුම් ප්රසාද්ධ මුලික නරෝහල තුංගල්ල

407 එච්.ජි.විජය කුමාර මුලික නරෝහල තුංගල්ල

408 ඒ ප්රනමෝද්ධ ඉේරජිත් මුලික නරෝහල තුංගල්ල

409 ජි.ඩබ්.මනනෝජ් නාමල් මුලික නරෝහල තුංගල්ල

410 ආර්.සී.නජ්.රණමුක මුලික නරෝහල තුංගල්ල

411 නජ්.පී.ප්රදීප් කුමාර මුලික නරෝහල ිස්සමහාරාම

412 ඩබ්.ඒ.දිල්ප් චේදන මුලික නරෝහල ිස්සමහාරාම

413 ඒ.නක්.සුරුංග ජීවේත මුලික නරෝහල ිස්සමහාරාම



414 ඒ.පී.රුවේ තරුංග මුලික නරෝහල ිස්සමහාරාම

415 එම්.පී.සමේත ළය චිකිත්සාගාරය හම්බේනතාට

416 ඩබ්.නජ්.පී.සුමුු ප්රියේත නපනර්රා ප්රානද්ධශීය නරෝහල ඌරගස්මුංහේදිය

417 ජී.නුවේ සුංජීව ප්රානද්ධශීය නරෝහල ඌරගස්මුංහේදිය

418 පී. එල්, දසුේ මුසුංක දකුණු පළාත් සුංවර්ධ්න අිකාරිය

419

ඉේදික විනජ්නස්කර මයා දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අිකාරිය, මාතර දිස්ික් 

කාර්යාල

420

නහ්වා ලියනනේ දිලුංක මයා දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අිකාරිය, හම්බේනතාට 

දිස්ික් කාර්යාල

421

සමරනේ ුමිේද ජයමාල් මයා දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අිකාරිය, ප්රධ්ාන කාර්යාල

422 ජීවේ නකාඩිකාර නසෞඛ්ය වවදය නිලධ්ාරි කාර්යාලය -අම්බලේනතාට

423 ඩී.පී.එල්.ආර්.ප්රදීප් කුමාර ප්රානද්ධශීය නරෝහල - මාවරල

424 එල්.පී. චේදන පුෂ්ප කුමාර මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - සී, හකුරුනවල.

425 ටී.පී.ධ්නුෂ්ක සුංජීව ප්රානද්ධශීය නරෝහල -නරවැල්පිට

426 ඒ.ඒ. ඉෂාේ චානක ප්රා. නරෝ. අම්බලේනතාට

427 යූ.ජී.ටී.පුෂ්පකුමාර මයා. දිස්ිේ කරෝ ල, කමාරෛක.

428 එස්.එච්.ප්රභාත් කුමාර මයා. දිස්ිේ කරෝ ල, කමාරෛක.

429 ටී.ජී.ජී.නරාෂාේ මධ්යම නබනහත් ශාලාව හා මාතෘ නිවාසය-පල්නල්ගම

430 පී.ජී.සමීර පුෂ්පකුමාර මධ්යම නබනහත් ශාලාව හා මාතෘ නිවාසය-පල්නල්ගම

431 H.H.V. නද්ධවප්රිය ප්රාථමික වවදය සත්කාර ඒකකය - කපුගම

432 එච්.අයි.අසංක ලේමාල් ප්රාක ද්ශීය කරෝ ල-බී කාරියමඩිත්ත

433 ආර්.ජී.නේදජීව මයා  මූලික නරෝහල - උඩුගම

434 එච්.පී.ජී.ඉේදික කුලසිුංහ මයා  මූලික නරෝහල - උඩුගම

435 එේ.ජී.ලසේත සමීර මයා  මූලික නරෝහල - උඩුගම

436 තල්දූව ගමනේ සුසිල් ප්රියුංක මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - නානගාඩ

437 දිනේෂ් චතරුංග රණවීර මයා දි.නසෞ.නස.්අ.කාර්යාලය-ගාල්ල

438 නක්.නක්.පී.චතරුංග මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - මාදම්පාගම

439 නක්.නක්.ිලුංග මයා ලිුංගාශිත නරෝග මර්ධ්න ඒකකය බලපිට්ටය

440 ඒ.ටී.මධුෂාේ මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - බටනපාල

441 නක්.සී.කළුපහන මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - බටනපාල

442 ඩී.අයි.ආර්.ද.සිල්වා මයා දිසා නරෝහල - බද්ධනද්ධගම

443 ඩබ්.ජී.කවිරුංග මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - නනළුව

444 ඩබ්.ජී.පැතම් සමීර මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - නනළුව

445 සී.එල්.ජයසිුංහ මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - නනළුව

446 එස්.වී.අයි.සම්පත් මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - අහුංගම



447 එ.ජී.ගාමිණී මයා දිසා නරෝහල - හිනිුම

448 ඩබ්.නක්.සම්පත් මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - රත්ගම

449 මරකපුනේ ඉේරසිරි මහතා මූලික නරෝහල - ඇල්පිිය

450 ඒ.එම්.දමිත් උදයුංග අිකාරී මයා

451 නක්.ජී.නිශාේත ප්රියලාල් මයා

452 යූ.ඊ.උප්ල් පුෂ්ප කුමාර මයා

453 එම්.අජිත් ඉේරලාල් මයා

454 බී.එම්.ඒ.බස්නායක මයා

455 එම්.ජී.වරුණ වසේත මයා

456 එච.ජී.අරුණ කුමාර මයා මූලික නරෝහල - උඩුගම

457 එම්.ඩබ්.ඩී.සී.ප්රියදර්ශන මයා

458 නදීශ ලක්මාල් දිසානායක මයා

459 එච්.ඒ.ලලිත් කුමාරසිුංහ මයා

460 ඩබ්.ඒ.නුවේ ධ්නුංජය මයා

461 සුදත් ගුරුනේ මයා ප්රානද්ධශීය නරෝහල - හික්කඩුව

462 නක්.අයි.චමිේද කුමාර මයා ප්රානද්ධශීය වවදය සැපයුම් අුංශය -උණවටුන

463 එස්.එච්.තාරක දිල්හාේ මයා මූලික නරෝහල - බලපිිය

464 යූ.පී.ටී.පී.ගුණනස්කර මයා

465 එස්.එච්.චාමර මධුෂාේ මයා

466 ජී.එච්.ලසේත මයා

467 නක්.සුසේත ද සිල්වා මයා

468 ඩබ්.නක්.සුගත් වසේත කුමාර මයා

469

එේ.නක්.සුංචිත සධුරුංග චේනරස්කර 

මයා

470 බී.නක්.ලක්මාල් මයා ප්රාථමික වවදය සත්කාර ඒකකය - අහුංගම


