
No Appeal No NAME NIC DS office Reason

1 GT/RE/EPF/08/01/02 ඒ.එච්.පී. නින්ති මමය/මිය 875832590V අකුරැව්ව දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ.

2 GT/RE/EPF/08/01/03 එව.්එම්. වමරසිංශ මයා 913092317V අකුරැව්ව

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

3 GT/RE/EPF/08/01/08 මේ.බී. ේෂිකා මමය/මිය 936590306V අකුරැව්ව විධිමත් ආකෘතිමයන් අභියාචනා ඉදිරිඳත් කර මනොමැත.

4 GT/RE/EPF/08/01/09 එච්.බී.පී. ඳබවරා මමය/මිය 898230503V අකුරැව්ව අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

5 GT/RE/EPF/08/01/11 ආර්.පී.එව.් රබසිංශමේ මයා 882550044V අකුරැව්ව අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

6 GT/RE/EPF/08/01/12 ඒ.ජී.එව.් වමන්කුමාරි මමය/මිය 198063001485 අකුරැව්ව අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

7 GT/RE/EPF/08/01/13 එම්.ඩී.ඩී. ගුණමවේකර මයා 870031360V අකුරැව්ව දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ.

8 GT/RE/EPF/08/02/06 පී.එච්.ටී.ඩී. නිලුෂිකා මමය/මිය 905390597V මදවිනුලර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

රැකියා විරහිත උඳාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන -2020

JOB සහ JOB/EPF කාණ්ඩ යටමේ අභියාචනා ඉදිරිඳේ කිරීම

මාතර දිසත්්රික්කය

රවාගේ අයදුේකරුවන්මේ නාම මේඛනය

(රැකියා විරහිතභාවය/මූලික සුදුසුකේ සනාථ මනොවූ අයදුේකරුවන්)
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9 GT/RE/EPF/08/02/14 ජී.පී.එච්.එච්. ශර්ෂිකා මමය/මිය 897033364V මදවිනුලර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

10 GT/RE/EPF/08/02/15 ඩී.එන්. විංදීඳා මමය/මිය 946280780V මදවිනුලර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

11 GT/RE/EPF/08/02/16 පී.එම්.එව.් එරන්දි මමය/මිය 928364348V මදවිනුලර දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

12 GT/RE/EPF/08/02/18 එව.්සී.එව.් බණ්ඩාර මයා 198835703374 මදවිනුලර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

13 GT/RE/EPF/08/02/20 එව.්මේ. කුඩාවිදානමේ මයා 197604500243 මදවිනුලර ඉදිරිඳත් කර ඇත්මත් දිවුරුම් ප්රකාමේ ඡායා පිටඳතේ ඳමණි.

14 GT/RE/EPF/08/02/23 ඒ.ඒ.ඩී. ධනිංජය මයා 932472406V මදවිනුලර දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර මනොමැත.

15 GT/RE/EPF/08/02/24 එන්. වීරරත්න මයා 912094502V මදවිනුලර දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය වශන් මනොමේ.

16 GT/RE/EPF/08/03/01 ඊ.ඩී. ජයසිංශ මමය/මිය 888133399V දිේලැේ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

17 GT/RE/EPF/08/03/04 එච්.මේ. තිකසරි මයා 723062497V දිේලැේ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

18 GT/RE/EPF/08/03/05 මේ.ජී.ආර්. චතුරිකා මමය/මිය 896120344V දිේලැේ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

19 GT/RE/EPF/08/03/07 එච්.ජී.එන්. ප්රමබෝධනී මමය/මිය 906790432V දිේලැේ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.
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20 GT/RE/EPF/08/03/09 ඩබ්ලිේ.එේ.ඒ.ඒ. ප්රවාදනී මමය/මිය 897242338V දිේලැේ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

21 GT/RE/EPF/08/03/16 ඒ.ඩබ්ලිේ.ඒ.එන්. චාමිකා මමය/මිය 925410420V දිේලැේ දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

22 GT/RE/EPF/08/04/06 ඩී.ජී.ටී. දිේරුේෂි මමය/මිය 816061750V ශේමණ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

23 GT/RE/EPF/08/04/17 ඩබ්ලිේ.ඩී. මධුරිංග මයා 902123504V ශේමණ
දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ, 

රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

24 GT/RE/EPF/08/04/18 එන්. ඳත්මිණී මමය/මිය 905102869V ශේමණ
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

25 GT/RE/EPF/08/05/01 එම්.ජී.ඒ. කේඳනී මමය/මිය 927633701V කඹුරුපිටිය

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

26 GT/RE/EPF/08/05/02 ටී.ඒ.පී.ටී. මධුවිංක මයා 873471700V කඹුරුපිටිය රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

27 GT/RE/EPF/08/05/03 එම්.පී.ඒ. ගුණලර්ධන මයා 800681979V කඹුරුපිටිය රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

28 GT/RE/EPF/08/05/04 ඊ.බී.එච්.එම්.ආර්. මශේලමේ මමය/මිය 886173172V කඹුරුපිටිය රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

29 GT/RE/EPF/08/05/10 වී.එම්. ේමාලි මමය/මිය 937420463V කඹුරුපිටිය

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

30 GT/RE/EPF/08/05/11 මේ.ජී. ලනිගමවේකර මමය/මිය 937450338V කඹුරුපිටිය

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.
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31 GT/RE/EPF/08/05/14 අයි.යූ. ඉසුරු මයා 872632816V කඹුරුපිටිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

32 GT/RE/EPF/08/05/16 එච්.බී.එම්. ජයකුමාර මයා 810094222V කඹුරුපිටිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

33 GT/RE/EPF/08/05/17 එේ.එම්.එේ.ටී. පියමවේන මමය/මිය 847853107V කඹුරුපිටිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

34 GT/RE/EPF/08/06/01 මේ.ජී. කුමුදුනී මමය/මිය 917760055V මකොටමඳො
රැකියාල සම්බන්ධ නතොරතුරු අනාලරණය කරගැනීමට අදාළ 

නේඛන සඳයා නනොමැත.

35 GT/RE/EPF/08/06/04 ඩබ්ලිේ.එම්.සී. තාරක මයා 900151586V මකොටමඳො දිවුරුම් ප්රකාය විධිමත්ල බා දී නනොමැත.

36 GT/RE/EPF/08/06/05 ඒ.එව.් ප්රවිංග මයා 883643216V මකොටමඳො අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

37 GT/RE/EPF/08/06/06 ආර්.එේ.මේ. ානිකා මමය/මිය 935793491V මකොටමඳො රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

38 GT/RE/EPF/08/06/09 ජී.එච්.ජී.ජී.අයි. ේමාලි මමය/මිය 867320482V මකොටමඳො රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

39 GT/RE/EPF/08/06/15 එන්.ජී.සී. මධුාන් මයා 931122053V මකොටමඳො

අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියානලන් ඉලත්ව 

බලට නේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය සහ නසේලක 

අර්ථසාධක අරමුදනේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය සමාන 

නනොනේ.

40 GT/RE/EPF/08/06/17 මේ.ඩී.එව.් මධුලන්ති මමය/මිය 938302251V මකොටමඳො රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.
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41 GT/RE/EPF/08/06/18 මේ.එන්. විමේලර්ධන මමය/මිය 768591083V මකොටමඳො අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

42 GT/RE/EPF/08/07/02 එේ. වීරතුිංග මමය/මිය 198450201589 මාලිම්බඩ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

43 GT/RE/EPF/08/07/03 ඊ.එච්.පී. ජීලන් මයා 841150589V මාලිම්බඩ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

44 GT/RE/EPF/08/07/04 ආර්.එව.් මතන්නමකෝන් මමය/මිය 199277401881 මාලිම්බඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

45 GT/RE/EPF/08/07/10 එව.්ඩී. රබසිංශ මමය/මිය 938412871V මාලිම්බඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

46 GT/RE/EPF/08/07/14 ඩබ්ලිේ.ඒ.එච්. ඉන්ද්රචාඳා මමය/මිය 898431991V මාලිම්බඩ දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ.

47 GT/RE/EPF/08/07/16 එච්.පී.ඩී. මධුලන්ති මමය/මිය 915013783V මාලිම්බඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

48 GT/RE/EPF/08/07/20 ඊ.ඒ.ඩී. සුරිංගනී මමය/මිය 838562167V මාලිම්බඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

49 GT/RE/EPF/08/08/04 එච්.එච්.එව.් දිිංක මයා 873602074V මාතර කඩලත් වතර විධිමත් ආකෘතිමයන් අභියාචනා ඉදිරිඳත් කර මනොමැත.

50 GT/RE/EPF/08/08/08 යූ.ඒ. කලුආරච්චි මමය/මිය 895863106V මාතර කඩලත් වතර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

51 GT/RE/EPF/08/08/12 මේ.සී. ලාවනා මමය 885783392V මාතර කඩලත් වතර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.
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52 GT/RE/EPF/08/08/24 එච්.මේ.ඒ.ටී. උදයිංග මයා 912620786V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

53 GT/RE/EPF/08/08/25 ඩබ්ලිේ.ජී.එව.් දමයන්ති මමය 795150790V මාතර කඩලත් වතර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

54 GT/RE/EPF/08/08/27 මේ.ඒ.පී.ටී. කුමරප්මඳරුම මමය 867143505V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

55 GT/RE/EPF/08/08/28 එච්.ජී.අයි. කුමුදුනි මමය 855193582V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

56 GT/RE/EPF/08/08/29 එව.්ඊ.ඩබ්ලිේ. මඳොන්නම්මඳරුම මමය 877523489V මාතර කඩලත් වතර

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

57 GT/RE/EPF/08/08/32 ඩී. අමබ්වික්රම මමය 936383181V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

58 GT/RE/EPF/08/08/36 ඩබ්ලිේ.එච්. ජයසිංශ මමය 878183185V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

59 GT/RE/EPF/08/08/37 බී.එන්. වමාලි මමය 826550252V මාතර කඩලත් වතර අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

60 GT/RE/EPF/08/08/40 එව.්එච්.ඒ. මධුානි මමය 957120490V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

61 GT/RE/EPF/08/08/42 ඒ.අයි.එේ. ඳඟසිංශ මමය 917733791V මාතර කඩලත් වතර

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

62 GT/RE/EPF/08/08/48 බී.ඒ. කුමාර මයා 842740967V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.
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63 GT/RE/EPF/08/08/51 එන්.එච්.ආර්.එන්. නිාන්ති මමය/මිය 197560900755 මාතර කඩලත් වතර
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

64 GT/RE/EPF/08/08/52 ඩබ්ලිේ.එච්. මශේලාගීගනමේ මමය/මිය 856700755V මාතර කඩලත් වතර
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

65 GT/RE/EPF/08/08/53 එච්. නිපුනආරච්චි මමය/මිය 858034230V මාතර කඩලත් වතර
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

66 GT/RE/EPF/08/08/54 ජී.ඒ.සී. නදීකා මමය/මිය 758252876V මාතර කඩලත් වතර
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

67 GT/RE/EPF/08/08/55 යූ.එේ. මේේල මයා 922161801V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

68 GT/RE/EPF/08/08/56 එච්.එේ.ඩී. දිේශානි මමය/මිය 906950987V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

69 GT/RE/EPF/08/08/57 එම්.එේ.පී.එේ.ඩබ්ලිේ. කුමාරි මමය/මිය 198555800780 මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

70 GT/RE/EPF/08/08/58 මේ.ඒ.එම්. දර්නී මමය/මිය 817564003V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

71 GT/RE/EPF/08/08/59 ඩබ්ලිේ.පී.සී. කනිකා මමය/මිය 896632701V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

72 GT/RE/EPF/08/08/60 ඒ.ටී.එව.් නිේමිණී මමය/මිය 928304426V මාතර කඩලත් වතර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

73 GT/RE/EPF/08/09/01 මේ.ඕ.ජී. චානක මයා 903141590V මූටියන
රැකියාල වම්බන්ධ මතොරතුරු අනාලරණය කරගැනීමට අදාෂ 

මේඛන වඳයා මනොමැත.
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74 GT/RE/EPF/08/09/02 මේ.ඒ. වරුලන් මයා 862961307V මූටියන
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

75 GT/RE/EPF/08/09/03 එම්.එව.් වමන්මලී මමය/මිය 866491240V මූටියන
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

76 GT/RE/EPF/08/09/05 එම්.එච්.ඩී. උදයිංගනී මමය/මිය 868111259V මූටියන දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ.

77 GT/RE/EPF/08/09/06 එන්.පී. දිවානායක මමය/මිය 868192321V මූටියන

දිවුරුම් ප්රකාය විධිමත්ල බා දී මනොමැත, රැකියා විරහිතභාලය 

වනාථ මනොමේ. රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර 

ඇති ආයතනය වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී 

ඇති ආයතනය වමාන මනොමේ.

78 GT/RE/EPF/08/10/04 පී.ඒ.එන්. ේමාලි මමය/මිය 896033573V ඳව්මගොඩ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

79 GT/RE/EPF/08/10/05 ආර්.එව.්ඩී.ජී. මකෞයා මමය/මිය 936891020V ඳව්මගොඩ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

80 GT/RE/EPF/08/10/09 බී.එව.්අයි. ප්රියදර්න මයා 912472140V ඳව්මගොඩ

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

81 GT/RE/EPF/08/10/14 ඕ.එව.් මවේනාරත්න මමය/මිය 937420838V ඳව්මගොඩ

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

82 GT/RE/EPF/08/10/20 එම්.එව.් චානක මයා 910842650V ඳව්මගොඩ

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

83 GT/RE/EPF/08/10/23 අයි.ඒ.එව.් උදයිංගනී මමය/මිය 876240602V ඳව්මගොඩ දිවුරුම් ප්රකාය විධිමත්ල බා දී නනොමැත.

Page 8 of 13



No Appeal No NAME NIC DS office Reason

84 GT/RE/EPF/08/10/25 එේ.ජී.මේ.ජී. මේානි මමය/මිය 927220571V ඳව්මගොඩ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

85 GT/RE/EPF/08/10/27 මේ.ඒ.මේ.පී. කුමාර මයා 792800084V ඳව්මගොඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

86 GT/RE/EPF/08/10/30 ලයි.එන්. වමාලි මමය/මිය 888000712V ඳව්මගොඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

87 GT/RE/EPF/08/11/02 අයි.එව.් අමබ්සුන්දර මයා 941331971V පිටබැද්දර

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

88 GT/RE/EPF/08/11/06 මේ.ජී.ආර්.එන්. අමබ්වික්රම මයා 923632050V පිටබැද්දර

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

89 GT/RE/EPF/08/11/09 ටී.ජී. ධීරසිංශ මයා 923442294V පිටබැද්දර

රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය 

වශ මවේලක අර්ථවාධක අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය 

වමාන මනොමේ.

90 GT/RE/EPF/08/11/17 එච්.ටී.එන්. ේමාලි මමය/මිය 837760305V පිටබැද්දර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

91 GT/RE/EPF/08/11/18 ඩබ්ලිේ.අයි. වමන්මලී මමය/මිය 887722803V පිටබැද්දර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

92 GT/RE/EPF/08/11/19 සී.එන්. ජයලර්ධන මමය/මිය 886411677V පිටබැද්දර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

93 GT/RE/EPF/08/11/20 එව.්එම්.එච්. ලියනආරච්චි මමය/මිය 878080327V පිටබැද්දර රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.
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94 GT/RE/EPF/08/11/21 එන්.මේ.ටී.මේ. ඳතිරණ මයා 891691882V පිටබැද්දර

රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.රැකියානලන් ඉලත්ව බලට 

නේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය සහ නසේලක අර්ථසාධක 

අරමුදනේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය සමාන නනොනේ.

95 GT/RE/EPF/08/11/22 එම්.මේ. මුණසිංශ මමය/මිය 845022011V පිටබැද්දර රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

96 GT/RE/EPF/08/12/01 සී.මේ. දශනායක මයා 197926903920 තිශමගොඩ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

97 GT/RE/EPF/08/12/02 එච්.මේ.ඩී. වමාලි මමය/මිය 856724662V තිශමගොඩ අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

98 GT/RE/EPF/08/12/06 යූ.ජී.අයි. ඉන්දීලරී මමය/මිය 887910243V තිශමගොඩ ඉදිරිඳත් කර ඇත්නත් දිවුරුම් ප්රකානේ ඡායා පිටඳතක් ඳමණි.

99 GT/RE/EPF/08/12/16 එච්.බී.ඒ. නිවිංවා මමය/මිය 876061210V තිශමගොඩ
රැකියාල වම්බන්ධ මතොරතුරු අනාලරණය කරගැනීමට අදාෂ 

මේඛන වඳයා මනොමැත.

100 GT/RE/EPF/08/13/01 එම්.මේ. බුත්සිංශ මයා 822540090V ලැලිගම රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

101 GT/RE/EPF/08/13/05 මේ.එව.් ඳේලියගුරුමේ මයා 880483056V ලැලිගම ඉදිරිඳත් කර ඇත්මත් දිවුරුම් ප්රකාමේ ඡායා පිටඳතේ ඳමණි.

102 GT/RE/EPF/08/13/06 එච්.ලයි.ටී. දිේශානි මමය/මිය 906533316V ලැලිගම අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

103 GT/RE/EPF/08/13/07 ඩබ්ලිේ.ජී.මේ. මධුාන් මයා 921281757V ලැලිගම දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.
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104 GT/RE/EPF/08/13/08 එේ.එච්.එව.් නුලන්තිකා මමය/මිය 897723646V ලැලිගම දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

105 GT/RE/EPF/08/13/12 ඩබ්ලිේ.එේ. දලුලත්ත මමය/මිය 907073017V ලැලිගම

රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ. රැකියාමලන් ඉලත්ව බලට 

මේඛන ඉදිරිඳත් කර ඇති ආයතනය වශ මවේලක අර්ථවාධක 

අරමුදමේ ලියාඳදිිංචි වී ඇති ආයතනය වමාන මනොමේ.

106 GT/RE/EPF/08/13/13 එව.්ඒ.ඩබ්ලිේ.සී. මමොමශොට්ටි මමය/මිය 936801692V ලැලිගම රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

107 GT/RE/EPF/08/13/15 ඩබ්ලිේ.ඒ.එම්.පී. වීරතුිංග මයා 890083013V ලැලිගම අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

108 GT/RE/EPF/08/13/16 පී.එච්.පී. බන්දුලර්ධන මයා 783306450V ලැලිගම රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

109 GT/RE/EPF/08/13/17 ඒ.ඩබ්ලිේ.මේ.ඩී. චන්දන මයා 803264589V ලැලිගම අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

110 GT/RE/EPF/08/13/23 ටී.පී.වී.ඊ. මධුභාෂිණී මමය/මිය 886114117V ලැලිගම
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

111 GT/RE/EPF/08/14/02 මේ.ඒ.එේ. කුමාර මයා 871731446V ලැලිපිටිය
රැකියාල සම්බන්ධ නතොරතුරු අනාලරණය කරගැනීමට අදාළ 

නේඛන සඳයා නනොමැත.

112 GT/RE/EPF/08/14/05 මේ.පී.එන්. මවේලන්දි මමය/මිය 198977100854 ලැලිපිටිය රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

113 GT/RE/EPF/08/14/10 ඒ.පී. නේමඳරුම මමය/මිය 945371307V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.
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114 GT/RE/EPF/08/14/11 එේ.අයි. ජයරත්න මයා 901450668V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය මගින් රැකියා විරහිතභාලය සහන් නනොනේ, 

රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

115 GT/RE/EPF/08/14/12 එව.්සී. රාජඳේ මමය/මිය 935292379V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

116 GT/RE/EPF/08/14/13 එච්.ජී.මේ.එව.් කිත්මිණි මමය/මිය 917463050V ලැලිපිටිය
වම්පර්ණ කෂ යුතු මවසු සුදුසුකම් වම්බන්ධ ගැටලු ඇත.

(විමද් උඳාධි)

117 GT/RE/EPF/08/14/14 මේ.ඒ.ඩී.එව.් ජයමකොඩි මයා 821901243V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

118 GT/RE/EPF/08/14/16 වී.ජී.එච්. චිත්ාිංගනී මමය/මිය 198485002669 ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

119 GT/RE/EPF/08/14/17 එව.්ජී.යූ. වමන් කුමාර මයා 831640936V ලැලිපිටිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

120 GT/RE/EPF/08/14/18 ටී.එව.් යාඳා මයා 842963042V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

121 GT/RE/EPF/08/14/19 එච්.ජී.ඩී. ශන්ති මමය/මිය 888331549V ලැලිපිටිය
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

122 GT/RE/EPF/08/14/20 පී.පී.ජී. රිංජනී මමය/මිය 718101670V ලැලිපිටිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

123 GT/RE/EPF/08/15/01 ලයි. වේගාදු මමය/මිය 898353281V අතුරලිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

124 GT/RE/EPF/08/15/02 එව.්ඩබ්ලිේ.ජී.සී. ාමන්ති මමය/මිය 915501915V අතුරලිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.
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125 GT/RE/EPF/08/15/03 වී.එව.් දශනායක මමය/මිය 917043086V අතුරලිය අලය නේඛන ඉදිරිඳත් කර නනොමැත.

126 GT/RE/EPF/08/16/01 යූ.ආර්.ජී. මශැරඹ මමය/මිය 865690762V කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

127 GT/RE/EPF/08/16/02 ඩබ්ලිේ.ඒ.ඒ. ේමාලි මමය/මිය 198859702659 කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

128 GT/RE/EPF/08/16/03 පී.ඒ.එව.් නිවිංවා මමය/මිය 936831540V කිරින්ද පුහුේලැේ
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.

129 GT/RE/EPF/08/16/04 ජී.එන්.බී. රාජරත්න මමය/මිය 877962431V කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

130 GT/RE/EPF/08/16/05 එච්.මේ.අයි.එේ. ජයලර්ධන මමය/මිය 198279502613 කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය වනාථ මනොමේ.

131 GT/RE/EPF/08/16/07 එච්.බී.එන්.එව.් මර්ඛා මමය/මිය 916494092V කිරින්ද පුහුේලැේ දිවුරුම් ප්රකාය විධිමත්ල බා දී මනොමැත.

132 GT/RE/EPF/08/16/13 මේ.මේ.ජී. දිේරුේෂි මමය/මිය 907810119V කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

133 GT/RE/EPF/08/16/14 මේ.ඒ.එන්. මවමනවිරත්න මමය/මිය 935742951V කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

134 GT/RE/EPF/08/16/15 ඩී.ඩබ්ලිේ.සී. ේවාේ මයා 852813210V කිරින්ද පුහුේලැේ රැකියා විරහිතභාලය සනාථ නනොනේ.

135 GT/RE/EPF/08/16/17 එච්.ලයි.ටී. නිරිංජා මමය/මිය 896130536V කිරින්ද පුහුේලැේ
දිවුරුම් ප්රකාය ඉදිරිඳත් කර නනොමැත. රැකියා විරහිතභාලය 

සනාථ නනොනේ.
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