
අ� 

අංකය
නම ජා.හැ.අ. ස්�ර ��නය උප� �නය ව�තමාන ෙස�වා ස්ථානය හා ��නය

1
ක�ණාසාගර වාසල කැළ"ය 

බ$ඩාරලාෙ& ක�ණා'ලක
583021027v ල(මා�,ෙප)�*�න, කැ+ෙප,ෙප-ල 10/29/1958 ෛවද0 සැප12 අංශය,�වරඑ5ය

2

ඒකනායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ගෙ�ගල වල8ෙ8 9ම) 

ඒකනායක

592750929v 77/10,තැ�න:;ර,මහ�වර 10/1/1959 �ස්<( =�ක ෙර>හල, ?@)ලගස්කඩ

3 ක�ණා රංජA රBනායක 657902209V අංක 18,භා'ය Dර,ෙක-ටගල 10/16/1965 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය,හැට�

4
කහෙ8 *තානෙ& ෙද>න ල(ෂ්H 

ම)කා�'
596440835V 348/1,මා�ගාතැ�න,I�ෙද"ය 5/23/1959

මධ0ම පළාB ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ කා�යාලය, 

තැ.ෙප.163,මහ�වර

5
ෙත�නෙක>� 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

උපා�A :මා? අෙLරBන
626530095V 37,D)ලයා� ෙක>*) පාර, මාතෙ) 6/1/1962 උ:ෙවල MාෙNO සභාව,උ:ෙවල

6 ක�ණාෙ+� ෙගදර ස්ව�ණලතා 608031880V 813/3,ජයමාලDර,ග2ෙප-ල 10/29/1960 උP�වර MාෙNOය සභාව,ෙග�ඔය

7 ෙනR2 කා�' ෙ)ක2ෙ& 595710758V
6/4,ගගS?වBත,S?ම)වBත, 

Iනනෑපාන
3/11/1959

පළාB පාලන ෙදපා�තෙ2�Uව,මධ0ම පළාB 

සභා සංV�ණය,ප)ෙ)කැෙ), :$ඩසාෙ)

8 උP�වර ෙගදර ජයරBන 642451456V
අංක 367/15, 5 පWමග, ජයමාලDර, 

ග2පල
9/1/1964 ග2පල නගර සභාව, ග2පල

9 අෙශ>ක ල�B :ඩාගම 582200742V
අංක 01,මහාමා�ග 9ල 9වස, 

ඇY)Zගම,�5මතලාව
8/7/1958

9.අධ0(ෂ(ෙසJ.ෙග-.)කා�යාලය,තැ.ෙප.12,මහ�

වර

10
කහY�යවBතෙ& Dෂ්ප:මා? 

[ද�ශA ෙපෙ�රා
597221274V අංක 346,ඉ]( ෙම>දර, I�ෙද"ය 8/9/1959

මධ0ම පළාB ඉං^ෙ�� ෙස�වා 

ෙදපා�තෙ2�Uව,230/3, 

එස්.ඩL.ආ�.`.බ$ඩාරනායක මාවත, මහ�වර

11 අW ෙගදර ච�bලතා 596560474V c 28/1,ම)හෑව,ෙක-Bමෙ) 6/4/1959 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, ෙක-Bමෙ)

12 ෙහ�වෙ& 9ම) Iණව�ධන 570592050V දමන, ෙNවdව 2/28/1957 ගෙ)ෙවල MාෙNOය සභාව, ගෙ)ෙවල

13
eරෙක>� ආරfgලාෙ& 

ක�ණාවh
588201090V

49,කiව අසල, @U)j,යාව, 

කැ@රාව
11/15/1958 මහා නගර සභාව,ද;)ල

14 ෙහk,ත�<මෙ& සරB *lමSංහ 573614291V
ෙර-(j) වBත, පBත��,ය, 

නාවල�,ය
12/26/1957

පස්බාෙ& ෙක>රෙ) MාෙNOය සභාව, 

ර;(�,ය,නාවල�,ය

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� අ� ෙ���යට උසස් ��ෙ� �සලතා තරඟ #භාගය - 2013 

සඳහා #භාග ෙක'මසා(ස් ජනරා) ෙවත ෙය'* කර ඇ, අය-�ප.

අයm2පn  *භාග ෙක-මසා?ස් ජනරා) ෙවත ෙය-7 @oම පBe2 M දානය @oම සඳහා [m[ කම( ෙන-ෙ8. 1



අ� 

අංකය
නම ජා.හැ.අ. ස්�ර ��නය උප� �නය ව�තමාන ෙස�වා ස්ථානය හා ��නය

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� අ� ෙ���යට උසස් ��ෙ� �සලතා තරඟ #භාගය - 2013 

සඳහා #භාග ෙක'මසා(ස් ජනරා) ෙවත ෙය'* කර ඇ, අය-�ප.

15 SWෙNවෙ& අෙන>මා *ෙqr?ය 598101566V 35,අං:;ර පාර,අලවUෙග-ඩ 11/5/1959 අ:රණ MාෙNOය සභාව, අලවUෙග-ඩ

16 මකා*ටෙ& sරාt සම�මu 595910412V
අංක 63,v නෙ��bSංහ මාවත, 

:$ඩසාෙ)
3/31/1959 මැදm2බර MාෙNsය සභාව, ෙත)ෙද"ය

17
ච�bා ෙN* රාජක�ණා 

*ෙqරBන
546400301V

අංක 186/2,පරණ වල8ව වBත, 

රණවන, කWගස්ෙත-ට
5/19/1954

මධ0ම පළාB ආ$Pකාර කා�යාලය, තැ.ෙප.06, 

මා5ගා චUරwය, මහ�වර

18 ධ2Hකා න�A ෙහ�රB 567181260V 113/3,*හාර මාවත, [md2පල,මහ�වර 8/5/1956
මධ0ම පළාB කෘyක�ම අමාත0ාංශය,අංක 1060, 

ගැටෙz, ෙ+රාෙද"ය

19 හලා)`� ෙම-ෙහ-ම{ ඉ(බා) 582221251V 117,සjරා පාර,මාවනැ)ල 8/9/1958
9ෙය-ජ0 කෘyක�ම අධ0(ස 

කා�යාලය,තැ.ෙප.20,සරස* මාවත, ෙ+රාෙද"ය

20 උ)R*ස් ෙහ�වෙ& පNමා 588131106V අංක 60,ෙද8S?Dර,තලවාකැෙ) 11/8/1958 �වර එ5ය MාෙNOය සභාව, ෙක-ටගල

21
රBනායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ෙප-) ෙක-Wෙ8 ෙගදර රBනායක
550540940V

අංක 109 ඒ,v අමරවංශ මාවත, 

ෙ+රාෙද"ය
2/23/1955

ෙ+ෂක�ම ෙදපා�තෙ2�Uව, 31,Dෂ්පදාන මාවත, 

මහ�වර

22
රBනායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& vමh 

:මා? රBනායක
567441733V

28/4,ප'|ය පාර, නවයාලතැ�න, 

කWගස්ෙත-ට
8/31/1956

මධ0ම පළාB ෙ+ෂක�ම 

ෙදපා�තෙ2�Uව,31,Dෂ්පදාන මාවත,බjරව 

ක�ද,මහ�වර

23 පාලම:;ෙ� 'ස්ස බ$ඩාර 553581320V 121,Dජාපා,ය පාර,අං:;ර 12/23/1955

මධ0ම පළාB ෙ+ෂක�ම 

ෙදපා�තෙ2�Uව,31,Dෂ්පදාන මාවත, බjරව 

ක�ද,මහ�වර

24
ප�වBෙB ෙගදර මාල9 

ෙසෙන*රBන
637401009V

24/1,අ2�,ය පWමග, 

තැ�ෙ�:;ර,මහ�වර
8/27/1963

මධ0ම පළාB ෙ+ෂක�ම 

ෙදපා�තෙ2�Uව,31,Dෂ්පදාන මාවත,බjරව 

ක�ද,මහ�වර
25 කනගරBන2 7ර�දර� 661201223V අංක 1/1,m;�|?ය පාර,හැට� 4/29/1966 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය,හැට�

26
එ(@ස්ෙස� ගමරාලලාෙ& 

[මනාවh
607621284V 90,ෙදග)ෙද-�ව,I�නෑපාන, 9/18/1960

පළාB ආදාය2 ෙදපා�තෙ2�Uව, 

244,කWගස්ෙත-ට පාර,මහ�වර

27

*ෙqෙක>� 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ආන�ද ඉm9) බ$ඩාර 

*ෙqෙක>�

711822097V
10/5/1,මහෙස� මාවත, හ�තාන 

ෙපෙදස,මහ�වර
6/30/1971

මධ0ම පළාB ආදාය2 ෙදපා�තෙ2�Uව,අංක 

244, කWගස්ෙත-ට පාර,මහ�වර

අයm2පn  *භාග ෙක-මසා?ස් ජනරා) ෙවත ෙය-7 @oම පBe2 M දානය @oම සඳහා [m[ කම( ෙන-ෙ8. 2



අ� 

අංකය
නම ජා.හැ.අ. ස්�ර ��නය උප� �නය ව�තමාන ෙස�වා ස්ථානය හා ��නය

මධ�ම පළා� රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙස�වෙ� අ� ෙ���යට උසස් ��ෙ� �සලතා තරඟ #භාගය - 2013 

සඳහා #භාග ෙක'මසා(ස් ජනරා) ෙවත ෙය'* කර ඇ, අය-�ප.

28 9�ග7ෙ8 ෙගදර [Sලලතා 585781428V
අංක 447/5,අලග)ල පාර, 

මා5ගාතැ�න, කPග�නාව
3/18/1958

සBතව 9ෂ්පාදන හා ෙසJඛ0 

ෙදපා�තෙ2�Uව,තැ.ෙප.29, ගැටෙz,ෙ+රාෙද"ය

29 වාසනා :මා? *ෙqෙස�න 667351766V
1/16,vමා),යහලතැ�න පාර, 

වැ})ලගම
8/22/1966 මහ නගර සභාව,මහ�වර

30 ස�ධ0ා [රංගA ෙහල�ට 586901133V 45 c,රණවන,කWගස්ෙත-ට 7/8/1958
නාග?ක ෙ)ක2 ෙදපා�තෙ2�Uව, මහ නගර 

සභාව,මහ�වර

31
ලංකාබරණ 7U:මාර 

අමරr?යෙ& ෙM�මලතා ජයවh
577031274V :7m,ප):;ර,මැදවල, හා?ස්පBUව 7/21/1957 මහ නගර සභාව,මහ�වර

32 හU�Sංහ දසනායක මj�ද 571831686V 78,හDතෙ) එෙග-ඩගම, තලාUඔය 7/1/1957 මහ�වර මහනගර සභාව,මහ�වර

33
නායකSංහ 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ෙක-Lබෑවල ෙගදර අෙLරBන
592150301V වැටෙ&පත,මUරට 8/2/1959

නාග?ක ෙ)ක2 ෙදපා�තෙ2�Uව, මහ�වර මහ 

නගර සභාව,මහ�වර

34
උPවෑෙ8 ෙබරකාරයලාෙ& 

ෙM�මලතා
596163670V අංක 106,jNද~ල,හ�ෙදස්ස 4/25/1959 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, මහ�වර

35 භbා ච�bS? �යනෙ& 577860203V
අංක 9/2, මාලග2මන, :Rග2මන, 

මහ�වර
10/12/1957 ඉඩ2 ෙදපා�තෙ2�Uව,මහනගර සභාව,මහ�වර

36 9)Ht �යංකා ෙත�නෙක>� 698594454V
අංක 43/2 ඒ,2 පWමග, මා*)මඩ 

පාර,මහ�වර
12/24/1969 7ද) ෙදපා�තෙ2�Uව,මහනගර සභාව,මහ�වර

37
�ල+D 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ක�ණාවh
576941021V 9)ද$ඩාj�න පාර,වලපෙ� 7/12/1957 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, වලපෙ�

38 කD� බ$ඩාෙ& ෙසෙන*රBන 572441369V
193/2-c,ෙග>නමඩ වBත, මඩවල 

උ)පත, මාතෙ)
8/31/1957 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය,නාඋල

39
මා�න උU2 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

[මනා ජයෙස�කර
567901173V අංක 54,අ�+පල වBත පාර, අ�+පල 10/12/1956

මධ0ම පළාB මා�ග සංව�ධන,*m� හා බලශ(' 

අමාත0ාංශය, තැ.ෙප.104,ය,�වර e�ය,මහ�වර

40
රBනායක 7�ය�ෙස� 

රාළහාHලාෙ& ල(ෂ්H රBනායක
576750676V 47/1 - ඒ,ෙබ>වBත,උ:ෙවල 6/23/1957

මධ0ම පළාB මා�ග සංව�ධන,*m� හා බලශ(' 

අමාත0ාංශය, තැ.ෙප.104,ය,�වර e�ය,මහ�වර
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41
එෙග-ඩ රාජප(ෂෙ& අ�රාංගA 

ෙහ�මලතා
567730204X අංක 185, ගලෙගදර පාර, කWගස්ෙත-ට 9/29/1956

�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ කා�යාලය, 

තැ.ෙප.56, ජා'ක 9වාස ෙග-ඩනැ|)ල, ය,�වර 

e�ය, මහ�වර

42
I�වBත *දානලාෙ& ම)�කා 

ෙස�නාරBන
565671111V ෙස�නාA,ව)ෙප-ල,H"ග7ව, ගලෙගදර 3/7/1956 ළය g@Bසකාගාරය,ෙබ>ග2බර මහ�වර

43
 ෙහ-ඩරවාල ෙක-Wෙ8 වල8ෙ8 

අෙLෙක>� බ$ඩා
543494054V 46/1,වරා�,ය,:$ඩසාෙ) 12/14/1954

�ංගාvත ෙර>ග(ඒ{ස් ම�ධන 

වැඩසටහන),තැ.ෙප.207,මහ�වර

44 කන(ක ෙහ�වෙ& *මලS? 581390726V
අංක 104,7Uෙක�යාව පාර, 

9යංෙග-ඩ,:;ෙ�ගම, මහ�වර
5/18/1958

�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ 

කා�යාලය,තැ.ෙප.56, ය,�වර e�ය, මහ�වර

45 *ෙqSංහෙ& ඉ�bා9 *ෙqSංහ 585220760V 19/140,��*),මහවBත, :$ඩසාෙ) 1/22/1958
�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ 

කා�යාලය,තැ.ෙප.56,ය,�වර e�ය,මහ�වර

46
ෙB�වර හැ�න�ෙග ් :[මව' 

S)වා
566921456V 236/3,ෙද-ෙල-ස්බාෙ& පාර, නාවල�,ය 7/10/1956 �ස්<( මහ ෙර>හල,නාවල�,ය

47

දසනායක 7�ය�ෙස�ලෑ 

ෙක>ලෙ&වBෙB ෙගදර රංජ� 

දසනායක

570453998V ව)ෙප-ල, H9ග7ව, ගලෙගදර 2/14/1957
�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ 

කා�යාලය,තැ.ෙප.56,ය,�වර e�ය,මහ�වර

48
ඒකනායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

යසව' ඒකනායක
596600425V

අංක.224/1/ඒ, දබෙවල පාර, 

I�ෙද"ය.
6/8/1959

ෙසJඛ0 ෛවද0 9ලධා? කා�යාලය, 

ගගවටෙක>රෙ) I�ෙද"ය පාර, තැ�ෙ�:;ර

49
*ෙqබාd 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

න�දාවh
586483064V 203 c,මා ඔය,හIර�ෙකත 5/27/1958

මධ0ම පළාB ඉඩ2 ෙක-මසා?ස් 

ෙදපා?තෙ2�Uව , ප)ෙ)කෙ), :$ඩසාෙ)

50 ර�ෙක-B ෙගදර *^තා :මා? 676290079V D�m,ඇලලග ෙගදර, @jU)j,යාව 5/8/1967 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, ගෙ)ෙවල

51
අෙLෙක>� 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ඉ�bා9
605160573V අංක 50/99, ෙක-ෙහ-Y�ෙවල, මාතෙ) 1/16/1960

�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ 

කා�යාලය,මාතෙ)

52

වැ})ෙ) ��ෙක�ද 

7�ය�ෙස�ලාෙ& අ�ලාවh 

:මා?හාH

666941250V 10/65,වා?යෙප-ල,කWෙද9ය 7/12/1966
�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ කා�යාලය,එ2� 

පාර, මාතෙ)
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53
eරෙක>� 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

පNHt ෙසෙනෙහලතා eරෙක>�
547333292V eර 9වස,ෙප-)වBත,හතර�යNද 8/20/1954 �ස්<( =�ක ෙර>හල,ද;)ල

54
උඩගම හDගහඅංෙ& රංජA 

V�'ලතා කDෙක-Wව
595210828V 35/41,මැලm2පත පාර,මාතෙ) 1/20/1959 �ස්<( මහ ෙර>හල,මාතෙ)

55
ෙල-:බm eරr?ය පටබැ�ෙ& 

ච�bාවh ඒකනායක
606162715V අංක 25,eරDර�අ+D ෙපෙදස, මාතෙ) 4/25/1960 �ස්<( මහ ෙර>හල,මාතෙ)

56
ෙප-)ෙක-Wෙ8 වල8ෙ8 මාලA 

:මා?හාH
677880139V 114,ම)ගම�ෙද"ය, අලවUෙග-ඩ 10/14/1967

�ස්<( ෙසJඛ0 ෙස�වා අධ0(ෂ 

කා�යාලය,මාතෙ)

57 බඹ}�ද I�ෙ& ච�bා9 ජයමාල 665122832V නව 90,බලෙග-)ල,ෙක�ග)ල 1/12/1966
ප?වාස හා ළමා ර(ෂණ ෙස�වා 

ෙදපා�තෙ2�Uව,මහ�වර

58
��ෙක�ද 7�ය�ෙස�ලාෙ& Dංg 

බ$ඩාර ��ෙක�ද
581672888V

��ෙක�ද 9වස, ෙව)�යාවBත, 

ද7iමෑය, හIර�ෙකත
6/15/1958 MාෙNOය සභාව,හIර�ෙකත

59
යාපා 7�ය�ෙස�ලාෙ& ඉ�mමh 

:මා?හාH
646101213V 222,පාතම�ල�,ය,ම�ල�,ය 4/19/1964 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, හIර�ෙකත

60
සමරSංහ ආරfgෙ& ඉ�bා9 

සමරSංහ
587210789V මාද�වල,හIර�ෙකත 8/8/1958 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, හIර�ෙකත

61
�සානායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ෙප-� මැ"ෙ(
578540652V SSල 9වස, නාපටෙවල, ප�යපැලැ)ල 12/19/1957 කලාප අධ0ාපන කා�යාලය, හIර�ෙකත

62

යාපා 7�ය�ෙස�ලාෙ& 

ෙද-ඩ2ගස්තැ�ෙ� අෙLරBන 

බ$ඩා

570153552V
116/12 �,*හාර මාවත, 

7)ග2ෙප-ල,මහ�වර
1/15/1957

පළාB *ගණන ෙදපා�තෙ2�Uව 

ප)ෙ)කැෙ),:$ඩසාෙ)

63
ඒකනායක 7�ය�ෙස�ලාෙ& සංජා 

:මා? ඒකනායක
607920869V 213/1c,SSල,අර ෙzගම, �5මතලාව 10/18/1960

Mධාන ෙ)ක2 කා�යාලය,මධ0ම පළාB සභා 

සංV�ණය, තැ.ෙප.102, ප)ෙ)කැෙ), 

:$ඩසාෙ)

64
මාද2ෙප�2 ආරfgෙ& ඉ�bාවh 
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