
No Appeal No Name NIC DS Office

1 GT/RE/OTHER/05/01/01 එවහ.ජී.එවහ.ඒ.පී. රික්ළණළ මෙය/මිය 888610502V අකුරණ

2 GT/RE/OTHER/05/01/02 එම්.එන්.එසහ. නුවහරළ මෙය/මිය 926970488V අකුරණ

3 GT/RE/OTHER/05/01/03 ආර්.ඩී.ඩි.සී. කුෙළරි මෙය/මිය 198178601288 අකුරණ

4 GT/RE/OTHER/05/02/01 මේ.එම්.පී.ආර්. සරියබණ්ඩළර මෙය/මිය 948340925V ගඟ ඉශෂ ම ෝරමෂේ

5 GT/RE/OTHER/05/02/02 අයි.ජී.එවහ.එවහ. මවමනවිරත්න මෙය/මිය ගඟ ඉශෂ ම ෝරමෂේ

6 GT/NA/OTHER/05/02/01 ආර්.ජී.එන්.එම්. රත්නළය  මෙය/මිය 918470409V ගඟ ඉශෂ ම ෝරමෂේ

7 GT/RE/OTHER/05/03/01 එම්.ටී.එසහ. වමීරළ මෙය/මිය 917550212V ශළරිවහපත්තුල

8 GT/NA/OTHER/05/03/04 මක්.මක්.එවහ. දිල්රුක්ෂි මෙය/මිය 945053232V ශළරිවහපත්තුල

9 GT/RE/OTHER/05/04/01 ලයි.මක්.එල්.එන්.මක්. යටිලෆල් මෙය/මිය 915353886V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

10 GT/RE/OTHER/05/04/02 ආර්.එම්.බී.එවහ. රත්නළය  මෙය/මිය 945103159V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

11 GT/RE/OTHER/05/04/03 එම්.මේ.ආර්. කුබ්රළ මෙය/මිය 927520940V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

12 GT/RE/OTHER/05/04/04 මක්. ශ්රීදරන් මෙය/මිය 838024343V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

13 GT/RE/OTHER/05/04/05 එන්.  න්දවළමි මෙය/මිය 945351667V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

14 GT/RE/OTHER/05/04/06 එච්.එම්. මෙන්ඩිවහ මෙය/මිය 905222651V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

15 GT/NA/OTHER/05/04/10 පජ්ය නුගමගොල්මල් මරේෙළනන්ද හිමි 911794357V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

16 GT/NA/OTHER/05/04/11 ඩී.පී. ඉශමේ මෙය/මිය 927352478V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

17 GT/NA/OTHER/05/04/12 ඒ.එම්.එවහ.මක්.බී. අමබ්මවේ ර ෙයළ 931442724V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

18 GT/NA/OTHER/05/04/13 ඒ.එන්. ක්මිණි මෙය/මිය 905081772V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

19 GT/RE/OTHER/05/05/01 ඩබ්ලිව්.එම්.එච්.පී. ෙෆණිමක් මෙය/මිය 895103535V කුණ්ඩවළමල්

20 GT/RE/OTHER/05/05/05 ආර්.එම්.ඒ.එවහ. කුෙළරි මෙය/මිය 885420869V කුණ්ඩවළමල්

21 GT/NA/OTHER/05/05/08 ජී.ඩී.එම්. ගෙමේ මෙය/මිය 957412769V කුණ්ඩවළමල්

22 GT/NA/OTHER/05/05/10 ආර්.මක්.ජී.එන්. චන්ද්රමවේ ර මෙය/මිය 888164294V කුණ්ඩවළමල්

23 GT/NA/OTHER/05/05/11 එන්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.එම්. රත්නළය  මෙය/මිය 916603274V කුණ්ඩවළමල්

24 GT/RE/OTHER/05/06/01 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.ජී.මේ.එම්. බණ්ඩළර ෙයළ 199210803971 ෙෆදදුම්බර

25 GT/NA/OTHER/05/06/01 ටී.එම්.ඩී.එවහ.බී. මතන්නම ෝන් ෙයළ 943551995V ෙෆදදුම්බර

26 GT/NA/OTHER/05/06/02 මේ.එම්.ඩී. ජ්යසිංශ ෙයළ 872951857V ෙෆදදුම්බර

27 GT/RE/OTHER/05/07/01 පජ්ය මිනිමේ ආනන්ද හිමි 832502979V මිනිමේ

රැකයිා විරහති උපාධිධාරින ්හා ඩිපල් ෝමාධාරීන ්රැකයිාගත කරිීලේ වැඩසටහන - 2020
අභයිාචනා ස කා බැ මී - 03

සදුුසුකේ  ද අයදුේකරැවනල්ග් නාම ල ඛ්නය - මහනවුර දිස්තරිකක්ය
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28 GT/RE/OTHER/05/07/02 එච්.එම්.එම්. කුෙළරිශළමි මෙය/මිය 815171756V මිනිමේ

29 GT/RE/OTHER/05/07/03 මක්.එම්.යූ.ඩී. ම ොවහලත්ත මෙය/මිය 927954176V මිනිමේ

30 GT/RE/OTHER/05/07/04 ලයි.එම්.සී.එවහ. අමබ්රත්න මෙය/මිය 198954501070 මිනිමේ

31 GT/RE/OTHER/05/07/05 ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.ඩී. වීරතුිංග මෙය/මිය 917070571V මිනිමේ

32 GT/NA/OTHER/05/07/02 ආර්.එම්.මේ.පී.මක්. නලරත්න මෙය/මිය 928611990V මිනිමේ

33 GT/NA/OTHER/05/07/03 ඩී.පී.මක්. මශේෙචන්ද්ර මෙය/මිය 938332169V මිනිමේ

34 GT/NA/OTHER/05/07/04 එවහ.පී.ජී.අයි. ජ්යලර්ධන මෙය/මිය 875970518V මිනිමේ

35 GT/RE/OTHER/05/08/01 එච්.ඒ.ඒ.එවහ. වික්රෙසිංශ මෙය/මිය 199151502139 පන්වි

36 GT/NA/OTHER/05/09/01 අයි.ටී.එම්.ඊ. නි ළ මෙය/මිය 198254704072 පවහබළමේ ම ෝරමෂේ

37 GT/RE/OTHER/05/10/01 යූ.එම්.ජී.එවහ.මක්. අමබ්වික්රෙ මෙය/මිය 926392018V පළතමශේලළශෆට

38 GT/NA/OTHER/05/10/03 පජ්ය පලුමගොල්මල් විජිතනන්ද හිමි 872512659V පළතමශේලළශෆට

39 GT/NA/OTHER/05/10/05 පී.එවහ.එන්. රනළන්දු මෙය/මිය 927201747V පළතමශේලළශෆට

40 GT/NA/OTHER/05/10/06 බී.ජී.එල්.අයි. ගුණලර්ධන මෙය/මිය 925342610V පළතමශේලළශෆට

41 GT/NA/OTHER/05/10/07 ඒ.එම්.සී.එන්. නලරත්න මෙය/මිය 916502044V පළතමශේලළශෆට

42 GT/RE/OTHER/05/11/01 එච්.ජී.එන්.සී. වීරක්ම ොඩි ෙයළ 940522234V පුජ්ළපිටිය

43 GT/NA/OTHER/05/11/02 ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.එන්. ලන්මවේ ර මෙය/මිය 917670951V පුජ්ළපිටිය

44 GT/NA/OTHER/05/11/04 ආර්.එම්.එච්.පී. මවේනළධීර මෙය/මිය 908093453V පුජ්ළපිටිය

45 GT/RE/OTHER/05/12/01 අයි.මක්.ජී.එවහ. ෙෆණිමක් මෙය/මිය 907513106V තුම්පමන්

46 GT/RE/OTHER/05/12/02 පී.එම්.ඩී.මක්. විමේරත්න මෙය/මිය 936700853V තුම්පමන්

47 GT/RE/OTHER/05/12/04 ඩබ්ලිව්.ජී.අයි.එවහ. අමබ්රත්න මෙය/මිය 896284061V තුම්පමන්

48 GT/NA/OTHER/05/13/01 බී.එම්.ඩී. මශේෙෙළලී මෙය/මිය උඩුදුම්බර

49 GT/RE/OTHER/05/14/01 ආර්. නිළන්තිනී මෙය/මිය 935220858V උඩපෂළත

50 GT/RE/OTHER/05/14/02 පජ්ය ගල් ඩල සුගතනන්ද හිමි 923404538V උඩපෂළත

51 GT/RE/OTHER/05/14/04 ඒ.එම්.එවහ. විංජීලනී මෙය/මිය 938552568V උඩපෂළත

52 GT/RE/OTHER/05/15/01 ඒ.ජී.එවහ.පී. අලුත්මේ මෙය/මිය 866282501V උඩුනුලර

53 GT/RE/OTHER/05/15/02 සී.එම්.යූ.අයි.  න රත්න මෙය/මිය 937592957V උඩුනුලර

54 GT/NA/OTHER/05/15/06 යූ.ජී.එච්.එල්. ති රත්න ෙයළ 199227902690 උඩුනුලර

55 GT/NA/OTHER/05/15/07 ඩී.එම්.ඒ.මක්. දිවළනළය  මෙය/මිය 927032430V උඩුනුලර

56 GT/RE/OTHER/05/16/01 ඩී.ආර්.ඒ.බී. විමේරත්න මෙය/මිය 918004602V යටිනුලර

57 GT/NA/OTHER/05/16/01 යූ.ජී.යූ. නිල්නයනි මෙය/මිය 926610996V යටිනුලර
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58 GT/NA/OTHER/05/16/04 පී.ජී.එවහ.සී. ජ්යති  ෙයළ 943630500V යටිනුලර

59 GT/NA/OTHER/05/16/05 ඩබ්ලිව්.ජී.ඩී.ආර්. ඒ නළය  ෙයළ 903013737V යටිනුලර

60 GT/NA/OTHER/05/16/07 පී.ඩී.අයි.එච්. වීරසිංශ මෙය/මිය 918082107V යටිනුලර

61 GT/RE/OTHER/05/18/01 එච්.පී.ඩී. දිල්රුක්ෂි මෙය/මිය 905033271V මදල්මතොට

62 GT/NA/OTHER/05/18/02 ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.යූ. වීරසිංශ මෙය/මිය 916821816V මදල්මතොට

63 GT/RE/OTHER/05/19/01 සී.එම්.එල්.මක්. අමබ්රත්න මෙය/මිය 927953226V ශතරලියද්ද

64 GT/RE/OTHER/05/19/02 ඩී.ජී.එන්. දෙයන්ති මෙය/මිය 805350717V ශතරලියද්ද

65 GT/RE/OTHER/05/20/01 ජී.එවහ.ආර්.ඒ.ඩබ්ලිව්. කුෙළරි මෙය/මිය 905881159V පළතදුම්බර

66 GT/RE/OTHER/05/20/02 ආර්.එම්.ඩී.එන්. රණසිංශ මෙය/මිය 915081193V පළතදුම්බර

67 GT/NA/OTHER/05/20/03 මක්.ඩබ්ලිව්.ජී.පී.එම්. ගුණති  ෙයළ 873270152V පළතදුම්බර

68 GT/NA/OTHER/05/04/16 පී.ඒ.එම්.ආර්.එන්. අමබ්සිංශ මෙය/මිය 907651339V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ම ෝරමෂේ

69 GT/RE/OTHER/05/05/06 එන්.සී. ජ්යසිංශ මෙය/මිය 835251730V කුණ්ඩවළමල්

70 GT/RE/OTHER/05/05/07 ජී.ජී.සී. කුෙළර ෙයළ 853664430V කුණ්ඩවළමල්

71 GT/RE/OTHER/05/05/08 එච්.එම්.මක්.ජී.එම්.මක්. විමේම ෝන් මෙය/මිය 946182770V කුණ්ඩවළමල්

72 GT/RE/OTHER/05/07/06 ඒ.එම්.බී.එම්. අත්තනළය  මෙය/මිය 938392188V මිනිමේ

73 GT/NA/OTHER/05/10/09 ටී.එම්.ඒ.එවහ. තළ ඩ මෙය/මිය 896052233V පළතමශේලළශෆට

74 GT/NA/OTHER/05/13/02 ආර්.එම්.එවහ.එල්. රත්නළය  මෙය/මිය 918633510V උඩුදුම්බර

75 GT/RE/OTHE05/14/06 යූ.එල්.ඒ.අයි.එවහ. ලියනආරච්චි මෙය/මිය 937783248V උඩපෂළත

76 GT/RE/OTHE05/14/07 එච්.එච්.ඩී.ඩී. සල්ලළ මෙය/මිය 887540721V උඩපෂළත

77 GT/RE/OTHE05/14/18 ලයි. ජ්යවිං ර් මෙය/මිය 198759100817 උඩපෂළත

78 GT/RE/OTHE05/18/03 පී. මතන්මෙෝලී මෙය/මිය 198870601475 මදල්මතොට

79 GT/NA/OTHER/05/18/03 මක්.එම්.ආර්.මක්.ඩී. බණ්ඩළර මෙය/මිය 926473263V ශතරලියද්ද

80 GT/RE/EPF/05/01/03 එල්.ජේ.ජේ. රත්නසිරි ජෙය/මිය 897612429V අකුරණ

81 GT/RE/EPF/05/02/04 ජී.එම්.ඒ. නිජරෝන ෙයා 891931050V ගඟඉශෂ ජ ෝරජෂේ

82 GT/RE/EPF/05/03/10 ඩී.ජේ.වී.ටී.එව.්  රුණාරත්න ජෙය/මිය 855152657V ශාරිව්පත්තුල

83 GT/RE/EPF/05/04/08 පී.ජී.ඊ.පී. රණතුුංග ෙයා 940890721V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ජ ෝරජෂේ

84 GT/RE/EPF/05/04/14 එන්.අයි.ජේ. ජශට්ටිආරච්චි ජෙය 897091313V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ජ ෝරජෂේ

85 GT/RE/EPF/05/04/16 එම්.එච්. ජ ොඩි ාර ජෙය 897982560V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ජ ෝරජෂේ

86 GT/RE/EPF/05/04/49 ඩී.එම්.එව.් දිවානාය  මිය 825740929V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ජ ෝරජෂේ

87 GT/RE/EPF/05/04/50 බී.ජී.ජේ. ොවිල්ෙඩ ජෙය/මිය 908533470V
ෙශනුලර  ඩලත් වතර 

ගඟලට ජ ෝරජෂේ
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88 GT/RE/EPF/05/05/02 එව.්එම්. ද සිල්ලා ජෙය 936203396V කුණ්ඩවාජල්

89 GT/RE/EPF/05/05/09 ආර්.ජී.අයි.ඩී. විජේරත්න ජෙය 936090389V කුණ්ඩවාජල්

90 GT/RE/EPF/05/05/23 එච්.එම්.ජේ.ජී.ටී.එන්.ජේ. වෙරජ ෝන් මිය 866982660V කුණ්ඩවාජල්

91 GT/RE/EPF/05/05/66 ඒ.ඒ.ඩී.සී. අශජ ෝන් ෙයා 913144384V කුණ්ඩවාජල්

92 GT/RE/EPF/05/06/08 ඩබ්ලිව්.ජී.පී.ජේ. දිවානාය  ජෙය/මිය 927600692V ෙැදදුම්බර

93 GT/RE/EPF/05/06/15 යූ.පී.එව.් උඩජගදර ෙයා 890650325V ෙැදදුම්බර

94 GT/RE/EPF/05/06/20 ඒ.එම්.ජී.එව.් අශජ ෝන් ෙයා 812293435V ෙැදදුම්බර

95 GT/RE/EPF/05/06/23 ජී.ඒ.එච්.එම්. නලරත්න ජෙය/මිය 855933977V ෙැදදුම්බර

96 GT/RE/EPF/05/07/08 ඒ.ඩබ්ලිව්.ටී.එම්.ජේ. අජබ්ජ ෝන් ජෙය/මිය 928310809V මිණිජේ

97 GT/RE/EPF/05/07/11 ලයි.එම්.එන්.ජී.ඩී.ලයි. ෙැණිජේ ජෙය/මිය 917072558V මිණිජේ

98 GT/RE/EPF/05/09/01 අයි.ටී.ඩබ්ලිව්.එම්.ඊ. නි ා ජෙය/මිය 825474072V පව්බාජේ ජ ෝරජෂේ

99 GT/RE/EPF/05/09/08 ඩී.ඒ. ලියනාරච්චි ෙයා 892320578V පව්බාජේ ජ ෝරජෂේ

100 GT/RE/EPF/05/10/05 ආර්.එම්.ආර්.සී.බී. ජගොඩමුන්ජන් ෙයා 883303210V පාතජශේලාශැට

101 GT/RE/EPF/05/10/12 එච්.ඩබ්ලිව්.සී.යූ.පී.ජේ. වීරනාය  ෙයා 893600973V පාතජශේලාශැට

102 GT/RE/EPF/05/10/15 පී.ආර්.එව.්බී. පළිපාන ෙයා 893400184V පාතජශේලාශැට

103 GT/RE/EPF/05/10/19 ජේ.පී.ඒ.එල්. අජබ්වික්රෙ ෙයා 870090285V පාතජශේලාශැට

104 GT/RE/EPF/05/10/25 එච්.එම්.ආර්. වාගරි ා ජෙය/මිය 907950042V පාතජශේලාශැට

105 GT/RE/EPF/05/10/28 ඩී.එම්.එව.් දුල්මිණි ජෙය/මිය 905580086V පාතජශේලාශැට

106 GT/RE/EPF/05/10/30 ජේ.එම්.එම්.එව.් කුොරි ජෙය/මිය 908331028V පාතජශේලාශැට

107 GT/RE/EPF/05/11/03 ලයි.ජී.ටී.එව.් කුඹුජර්ගෙ ජෙය 905401947V පූජාපිටිය

108 GT/RE/EPF/05/12/03 එච්.එම්.ආර්.ජී.සී. කුොරි ජෙය/මිය 887320624V තුම්පජන්

109 GT/RE/EPF/05/12/09 එච්.එම්.ජේ.ජී.එච්.ජේ. රත්නාය  ජෙය/මිය 858302919V තුම්පජන්

110 GT/RE/EPF/05/12/19 ඩී.ජී.ආර්.එව.් කුොරි ජෙය/මිය 898301249V තුම්පජන්

111 GT/RE/EPF/05/14/15 ටී.එන්. ජයලර්ධන ජෙය/මිය 885842062V උඩපෂාත

112 GT/RE/EPF/05/15/07 ජී.එච්.එම්.එන්.පී. කුොර ෙයා 922883939V උඩුනුලර

113 GT/RE/EPF/05/15/13 බී.පී.එම්. ජබ්රුලජේ ජෙය 915981313V උඩුනුලර

114 GT/RE/EPF/05/15/20 එච්.එම්.එව.්එව.් ජශේරත් ජෙය 946032735V උඩුනුලර

115 GT/RE/EPF/05/15/21 පී.ජේ.ජී.ඒ.ජේ. ාමිනි ජෙය/මිය 886070551V උඩුනුලර

116 GT/RE/EPF/05/15/25 එම්.ජේ.ජී.ඩී.එම්. විජේරත්න මිය 937122110V උඩුනුලර

117 GT/RE/EPF/05/15/27 එන්.ඩබ්ලිව්.ජේ.ඒ.ජේ.එව.් අල්විව් ජෙය 935611563V උඩුනුලර
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118 GT/RE/EPF/05/15/29 එච්.පී.ඩී.එව.් ජයසිුංශ ජෙය/මිය 927653079V උඩුනුලර

119 GT/RE/EPF/05/15/31 එන්.ජී.ඩී.ඒ. නි ජදණිය මිය 916170793V උඩුනුලර

120 GT/RE/EPF/05/15/32 එච්.ඒ.ජේ.ජේ. ජශේරත් මිය 908113390V උඩුනුලර

121 GT/RE/EPF/05/15/34 පූජය මිහින්තජල් රතනවාර  හිමි 890640427V උඩුනුලර

122 GT/RE/EPF/05/15/35 එන්. වෙරවීර මිය 825841997V උඩුනුලර

123 GT/RE/EPF/05/15/37 ජී.ඩී. ඊරියගෙ ජෙය/මිය 857893719V උඩුනුලර

124 GT/RE/EPF/05/16/10 ඒ.පී.ජී.එව.්එල්. නන්දසිරි ෙයා 893111522V යටිනුලර

125 GT/RE/EPF/05/16/18 පී.ඩබ්ලිව්.ජී.එල්.එව.් ජයරත්න ජෙය/මිය 928481964V යටිනුලර

126 GT/RE/EPF/05/16/20 එව.්එම්.ටී.එව.් කුොරි ජෙය/මිය 937822472V යටිනුලර

127 GT/RE/EPF/05/17/11 එන්.ජී.ඒ.එව.් විජේරත්න ජෙය/මිය 906180448V ජදොළුල

128 GT/RE/EPF/05/19/02 පී.එම්.සී. විජේරත්න ෙයා 881942780V ශතරලියද්ද

129 GT/RE/EPF/05/19/03 ඩී.එම්.පී. දවනාය  ජෙය/මිය 845050694V ශතරලියද්ද

130 GT/RE/EPF/05/19/09 ඒ.එම්.පී.එම්. අජබ්සිුංශ ජෙය/මිය 937132492V ශතරලියද්ද

131 GT/RE/EPF/05/19/10
ඊ.ඩබ්ලිව්.එව.්එම්.ඒ.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්.ජේ. 

වික්රෙසිුංශ ජෙය/මිය
935042275V ශතරලියද්ද

132 GT/RE/EPF/05/19/11 පී.ජී.ඒ. බණ්ඩාර ෙයා 880750879V ශතරලියද්ද

133 GT/RE/EPF/05/19/15 ආර්.එම්.ජේ.එච්. රත්නාය  ජෙය/මිය 915841520V ශතරලියද්ද

134 GT/RE/EPF/05/19/16 ටී.ඩබ්ලිව්.පී.ටී. ලාවසූරිය ජෙය/මිය 918033475V ශතරලියද්ද

135 GT/RE/EPF/05/20/08 අයි.ජේ. ජදොඩුංල ජෙය/මිය 766850731V පාතදුම්බර

136 GT/RE/EPF/05/20/19 යූ.ජී.ඩී.එන්. කුොරි ජෙය/මිය 938461465V පාතදුම්බර

137 GT/RE/EPF/05/20/31 යූ.ඒ.ඩී.පී. උඩලත්ත ෙයා 922824800V පාතදුම්බර
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