


අනු 

අංකය

නම/දෙපාර්තදේන්තු 

අංකය

වත්මන්ත දේවා 

ේථානය

මාරු 

මණ්ඩල 

නිර්දේශය

අභියාචනා 

මණ්ඩල 

නිර්දේශය

1 එම්.ජී.ජී.එඩ්වින් (Ei/M/473)
හිඟුරක්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

බල්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

හිඟුරක්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

2 එච්.ඒ.සූරියකුමොර (So/H/423)
ජො - ඇල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

3 ආර්.ඩී.්ේමසිරි (Pe/R/3752) අම්පොර ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

4 ආර්.එම්.කුලදොස 3133
ෙව්නියොෙ 

භූමිතික ඒකකය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

5 ආර්.එම්.ගුණරත්න
සියඹලොණ්ඩුෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

6 ්ක.එම්.ජයසුන්දර 3160
මහ ඔය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

7 ආර්.එම්.සිරිපොල Si/R/3310 මිි්ේ ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

1 ්ක.ඒ.කරුණොදොස ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

2 බී.ඒ.ජයන්ත කුමොර Ja/B/2276 බදුල්ල ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

3 ආර්.එම්.ගොමිණි Ga/R/266
බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො
රත්නපුරය

බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො

4 බී.සිරිපොල 5707 බදුල්ල ප්රො.මි.කො රත්නපුරය බදුල්ල ප්රො.මි.කො

5
එච්.එම්.එස්.පුෂ්පකුමොර 

Sa/H/1349
බදුල්ල ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

6 එන්.පී.අමරෙංශ Aa/N/814 බදුල්ල ප්රො.මි.කො ්මොණරොගල ්ෙනසක නැත

7 ඩබ්.එම්.්සනිරත්න Se/W/823 බදුල්ල ප්රො.මි.කො ්මොණරොගල ්ෙනසක නැත

8
ආර්.එම්.ලකෂ්මන් LA/R/159

ෙැලිමඩ ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

9
ඩී.ඒ.චන්ර්ස්න 5658

ෙැලිමඩ ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

10 ඩබ්.ජී.ගුණරත්න Gu/W/1052 බදුල්ල ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

මැනුේ ක්දේත්ර සහායක අභියාචනා මණ්ඩලය - 2019

ඕවර්ියර්

විදේෂ දේණිය / I දේණිය



11 ආර්.එම්.ජය්ස්න Ja/R/2059 බදුල්ල ප්රො.මි.කො ්මොණරොගල ්ෙනසක නැත

12 ආර්.ආර්.උපුල් සංජීෙ Sa/R/1551 බදුල්ල ප්රො.මි.කො ්මොණරොගල ්ෙනසක නැත

13 ජී.ජී.ඥොණරත්න Ga/G/322
ආඳොඋල්පත 

ප්රො.මි.කො
්මොණරොගල අම්පොර

14
එල්.එච්.ඩී.එස්.කරුණොරත්න 

KA/L/1780
බදුල්ල ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

15 ආර්.පී.බණ්ඩඩොර 6104 බදුල්ල ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

16 එම්.බී.එම්.එල්.ජිනතිස්ස 5787 බදුල්ල ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

17 එම්.ඩී.රණවීර  - (5635 )
බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො
රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

18 ආර්.එම්.ගොමීණි 5617
බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො
රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

19
එච්.එම්.එන්.ආර්.කුලතිලක 

Ku/H/355
ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

20 ්ක.ජී.අනුරරත්න Au/K/1900 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

21
ඩී.එම්.ජී.එස්.්ෙද්ගදර 

We/D/207
දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

22 පී.එච්.ඒ.ප්රැන්සිස් 2627 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

23
එස්.ආර්.්ස්නොනොයක 

Se/S/1845
ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

24 එම්.ජී.එල්.්සනිරත්න  2854 මොත්ල් දි.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

25 අයි.ජී.්ේමදොස ික්රමසිංහ ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

26 පී.ඩබ්.්ක.දයොරත්න
කිළි්නොච්ිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

27 පී.ඩබ්.කුලරත්න දිසොනොයක
කිළි්නොච්ිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

28
එච්.ජී.අනුර දයොරත්න 

Au/H/1883
ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

29 ඩී.එම්.එස්.ආර්.දිසොනොයක 2267 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ලග්ගල ප්රො.මි.කො

30
ජී.එල්.එස්.්ස්නිරත්න 

Se/G/889
බදුල්ල ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්මොණරොගල

31
්ක.්ේමන්ත ප්රියකුමොර් 

Pe/K/3840

්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො

32
උපොසක්ග් සුිත් ්ප්ර්රො 

6692

්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො

33 ්ේ.පී.කරුණොරත්න Ka/J/1688
ගිරිත්ල් 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ගිරිත්ල් ප්රො.මි.කො



34
පී.ආර්.එම්.්ලස්ලි රොජපකෂ 

Ra/P/1363

හිඟුරක්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල

හිඟුරක්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

35
එච්.ජී.ිශොන්ත ලංකො කුමොර 

La/H/161
අම්පොර ප්රො.මි.කො මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

36 ඒ.ඊ.ිපුලතිස්ස
කදුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ්ෙනසක නැත

37
ඩී.එම්.ආර්.දිසොනොයක 2930 කදුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල

කදුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො

38 වී.්මෝහනොදන් Mo/V/471
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මුලතිව්න ්ෙනසක නැත

39
එම්.්ක.එම්.ජි.සමර්ේෙ 

Sa/M/1531

මොත්ල් 

ප්රො.මි.කො
ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

40 ආර්.එම්.පී.බී.රත්නොයක 2639
ෙැල්ලෙල 

ප්රො.මි.කො
ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

41
ඊ.එම්.ඒකනොයක බංඩො 

Ea/E/219

ආඳොඋල්පත 

ප්රො.මි.කො
්මොණරොගල හසලක ප්රො.මි.කො

42
එච්.එම්.සූරිය බණ්ඩඩොර 4071 තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

43
්ක.ඒ.එම්.්කොඩිතුෙකකු 

Ka/K/76

ෙොරිය්පොල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙොරිය්පොල 

ප්රො.මි.කො

44
එච්.එන්.කරුණොරත්න 

Ka/H/1789

හම්බන්්තොට 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

හම්බන්්තොට 

ප්රො.මි.කො

45 ්ක.ගුණපොල Gu/K/1054
හම්බන්්තොට 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

හම්බන්්තොට 

ප්රො.මි.කො

46 පී.සු්ර්න්තිරන් Su/P/1375
ත්රිකුණොමලය 

දි.මි.කො
මුලතිව්න ්ෙනසක නැත

47 එස්.සිෙලිංගම් Si/S/3412
සම්මන්තුර 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මඩකලපුෙ

1 ඩබ්.ජී.ඒ.සුසිිඳු  9537 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

2
ඩී.එම්.එස්.ආර්.දිසොනොයකDi/D/

1107
ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ලග්ගල ප්රො.මි.කො

3 ඊ.ජී.ඩබ්.ිපුල කුමොර Wi/E/1558 දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

4 එන්.ජී.එස්.ප්රියදර්ශනී 9571
මොත්ල් 

ප්රො.මි.කො
ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

5
ජී.්ක.ජී.එන්.එන්.ගුණතිලක 

11514
මුලතිව්න ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මුලතිව්න ප්රො.මි.කො

6 ඒ.්රෝහිත ආරිය්ස්න 10317
ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය
මහනුෙර ්ෙනසක නැත

II/III දේණිය



7

වී.ඒ.සී.ික්රමසූරිය 10309
ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය
මහනුෙර ්ෙනසක නැත

8
ටී.එන්.්ක.රණතුංග 8248 ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො
අනුරොධපුරය ්ෙනසක නැත

9 ්ේ.ඒ.චන්දන ජයසිංහ 10348
කලෙොන 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
කලෙොන ප්රො.මි.කො

10
ඩී.බී.සුගත් සංජීෙ ද සිල්ෙො

කලෙොන 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

11
ඩී.එම්.ආර්.එස්.තිලකරත්න 

11531
පුනරීන් ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
පුනරීන් ප්රො.මි.කො

12 පී.්ක.ජී.ඒ.එම්.පිහිළියකුඹුර බිබිල ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
බිබිල ප්රො.මි.කො

13 එච්.එම්.ඩී.එස්.වීරසූරිය
ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

14 ජී.ආර්.ආර්.ිමලසිරි WI/G/1566
කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම කැකිරොෙ ප්රො.මි.කො

15
එම්.්ක.එන්.්ක.ඒ.ජී.ජී.එන්.

්ක.මොරකෙත්ත KU/M/379

කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම ්ෙනසක නැත

16 ඩී.එම්.පි.රත්නොයක 9781
අනුරොධපුරය 

දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

අනුරොධපුරය 

දි.මි.කො

17 වී.ඒ.සී.ික්රමසූරිය 10309
ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය
මහනුෙර ්ෙනසක නැත

18 ටී.එන්.්ක.රණතුංග 8248
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

19 ඒ.ආර්.සී.්ක.අතපත්තු 10262
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
අනුරොධපුරය මොත්ල්

20
ඊ.ඩබ්.ජී.එස්.්ක.ධර්මසිංහ 

10359

තිස්සමහොරොමය

 ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

21 එච්.එම්.ඩී.එස්.වීරසුරිය 10269
ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

22
පී.ජී.නුෙන් සමීර පල්්ල් ෙත්ත  

Sa/P/1595

මන්නොරම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

මන්නොරම 

ප්රො.මි.කො

23 ඒ.ජී.පී.ි්ේසිරි
මොත්ල් 

ප්රො.මි.කො
ෙව්නියොෙ මොත්ල් ප්රො.මි.කො

24 ජී.එල්.සිරිෙර්ධන  SI/G/3416 පදිය ප්රො.මි.කො පුත්තලම ්ෙනසක නැත

25 ඩී.ආර්.එන්.පී.පේමසිරි 10364
කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම ්ෙනසක නැත

26
ඩබ්.ජී.ෙයි.බංඩොර ජයතිස්ස 

8305

ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය

27 අයි.ජී.යූ.එස්.ජයරත්න 10345
කලෙොන 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්



28 ටී.එම්.එන්.එම්.්තන්න්කෝන්
කිළි්නොච්ිය  

ප්රො.මි.කො 2

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

කිළි්නොච්ිය  

ප්රො.මි.කො 2

29 ෙයි.එන්.එම්.පතිරණ
කිළි්නොච්ිය  

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

කිළි්නොච්ිය  

ප්රො.මි.කො

30 ඒ.ජී.සී.්ක.අමු්කොටුෙ 8878 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ හසලක ප්රො.මි.කො

31
එස්.පී.ජී.සී.්ේ.සූරිය්ගොඩ 

Su/S/1393
ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

32 එස්.එම්.එන්.එස්.බණ්ඩඩොර 8906 ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

33 බී.ආර්.එස්.මධුරංග 10650

මහනුෙර 

ි්ේෂ මැනුම් 

ඒකකය

කුරුණෑගල ්ෙනසක නැත

34 ්ේ.ඩබ්.අයි.ඒ.බණ්ඩඩොර 10761 මිි්ේ ප්රො.මි.කො අනුරොධපුරය හසලක ප්රො.මි.කො

35 පී.ජී.එම්.එස්.ි්ේරත්න 11464
ගොල්ල භූමිතික 

මැනුම් ඒකකය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ගොල්ල භූමිතික 

මැනුම් ඒකකය

36
අලුත් ්ගදර ප්රගීත් ිරොේ 

රත්නොයක Ra/A/1485
මුලතිව්න දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මුලතිව්න දි.මි.කො

37
ඩී.එම්.බී.ඩබ්.ටී.එස්.බුලන්ෙත්ත

 8296

ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙව්නියොෙ 

භූමිතික අංශය

38 ්ක.ඒ.්නිල් ගුණෙර්ධන බිබිල ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
හසලක ප්රො.මි.කො

39
ටී.එම්.එස්.්ක.්තන්න්කෝන් 

Sa/T/1474

ආඳොඋල්පත 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ආඳොඋල්පත 

ප්රො.මි.කො

40 ්ක.ආර්.දිසොනොයක di/k/114
කඳුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ්ෙනසක නැත

41 ජී.්ක.අ්බ්ික්රම al/g/499
ගිරිත්ල් 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ගිරිත්ල් ප්රො.මි.කො

42
පී.ජී.ධර්මදොස DA/P/1371

කඳුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ්ෙනසක නැත

43 එම්.බී.ටී.ආර්.ප්රභොංජන් 8838 දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

44 ්ක.ජී.ලකෂ්මන් කුමොර
තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

45
ඩී.වී.එස්.බී.දසනොයක 

DA/D/1440

කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම ්පෝලොන්නරුෙ

46 ්ක.එම්.අනුරසිරි 11513
මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො

47
්ක.එල්.ඒ.යූ.්ේ.්ක.සමරතුංග

 Sa/K/1602
දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ මොත්ල්

48 පී.ජී.සී.කරුණොරත්න ලග්ගල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ලග්ගල ප්රො.මි.කො



49 ඒ.එච්.එම්.ටී.අ්බ්සිංහ
ආණමුෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ආණමුෙ 

ප්රො.මි.කො

50 එම්.මංජුල ්ප්ර්රො 10580
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

51 එම්.එම්.හසිත  එමිරංග 10680

මහනුෙර 

ි්ේෂ මැනුම් 

ඒකකය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

මහනුෙර ි්ේෂ 

මැනුම් ඒකකය

52 කළුආරච්ි්ග් අරින්ද 10575
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

53
ආර්.ඩබ්.එම්.්ේ.්ක.රොජපකෂ

 10568

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

54
එන්.ඩී.ඊ.ඒ.අයි.ි්ේ්කෝන් 

10544

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මන්නොරම ්ෙනසක නැත

55 ්ක.එම්.ඒ.පී.සමර්ස්න 10539
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

56 ආර්.එම්.ඒ.පී.රත්නොයක 8010
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

57 ඒ.සී.එම්.ජෙොහීර් 10570
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො

58 ජී.ජී.එන්.සී.බණ්ඩඩොර 10556
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

59
්ක.ඒ.ඩී.ටී.ඒ.නොනොයකකොර 

10578

සංචොරක 

බංගලොෙ,කුච්ච

්ව්නලි

මන්නොරම

සංචොරක 

බංගලොෙ,කුච්ච්ව්න

ලි

60 ඩබ්.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 10556

සංචොරක 

බංගලොෙ,කුච්ච

්ව්නලි

මන්නොරම

සංචොරක 

බංගලොෙ,කුච්ච්ව්න

ලි

61
ඊ.ඒ.පී.ඉන්දික එදිරිසිංහ 

Ei/E/478

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො

62 එම්.අයි.එම්.ෆයිරුස්  10577
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

63 එච්.එම්.ඊබ්රහම්
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මුලතිව්න ්ෙනසක නැත

64 එම්.ඒ.උෙයිස්
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මුලතිව්න ්ෙනසක නැත

65 ි.ඒ.ඩී.පී.ික්රමසිංහ  10571
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මන්නොරම ්ෙනසක නැත

66 වී.එම්.ඊ.පී.්ක.රත්නොයක 9702
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

67 එම්.එම්.්ප්ර්රො 10580
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

68
එන්.ඊ.ඒ.ඩී.අයි.ිිිිිි ේ්කෝන් 

10547

කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මන්නොරම ්ෙනසක නැත

69 ටී.එම්.ඒ.ජී.එස්.ඒ.බණ්ඩඩොර 8223
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත



70 ිජයකුමොර් ප්රියංකො 10493
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

71 ඒ.එම්.ෆර්සොත්
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

72 එම්.අයි.එස්.්බ්ගම්
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

73 වී.ත්නෝේ
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

74 සී.එම්.සුබබර්
උයිලන්කුලම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

75 එම්.්ජයග්න්ෂ් 10714
ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

76 එස්.එම්.ඉර්ෆොන් 10716
ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

77 එම්.ඒ.අස්ලොම් 10720
ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ෙන්දොරමුල්ල 

ප්රො.මි.කො

78 ජී.්ක.බී.ගලේපත්ති 10595
තිස්සමහොරොමය

 ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

79 එම්.එම්.එච්.ඒ.වීර්කෝන් 10680

මහනුෙර 

ි්ේෂ මැනුම් 

ඒකකය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

මහනුෙර ි්ේෂ 

මැනුම් ඒකකය

80
එන්.ඩී.ජී.ඒ.ි්ේෙර්ධන     

10442

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

භූමිතික අංශය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

81 එන්.එම්.ඉේෂොන් 10521
මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

82 ඩබ්.ඒ.එස්.ප්රියදර්ශන 10668
පැල්මඩුල්ල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

83 ජී.එම්.එස්.ඩී.මුණසිංහ 10828
කලෙොන 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

84
ජී.්ක.බුේික සඳකැලුම් 

Sa/G/1583

හම්බන්්තොට 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොතර

85
ජී.ජී.පි.පී.්ක.ධර්මරත්න 

Da/G/1448
ගොල්ල ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ගොල්ල ප්රො.මි.කො

86 ඊ.එම්.ජී.ඩී.ඒකනොයක Ea/E/230
කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම අනුරොධපුරය

87
්ක.වී.දි්න්ෂ් චතුරංග 

Ca/K/1454

කැකිරොෙ 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම අනුරොධපුරය

88
ඩබ්.ආර්.ඒ.එම්.පී.ඩබ්.ඩී.බී.ි

්ේෙර්ධන 8885

අනුරොධපුරය 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම

අනුරොධපුරය 

ප්රො.මි.කො

89 එස්.රොසකුමොර් 11005
මැදෙච්ිය 

ප්රො.මි.කො
කිළි්නොච්ිය අනුරොධපුරය

90
වී.කුහ්න්ෂ්ෙරම්

මැදෙච්ිය 

ප්රො.මි.කො
කිළි්නොච්ිය අනුරොධපුරය



91 පරමොනන්දසිෙම් ශ්රි ෙරහන්
මැදෙච්ිය 

ප්රො.මි.කො
යොපනය අනුරොධපුරය

92

ආර්.එස්.එස්.ඩබ්.එම්.ආර්.ඩබ්.

ඩබ්.ටී.එම්.බී.අලුිහෝර් 

Au/R/1931

මැදෙච්ිය 

ප්රො.මි.කො

්පෝ ොන්නරු

ෙ
්ෙනසක නැත

93 එච්.එම්.ඒ.වී.ජයතිස්ස 7659
තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො
පුත්තලම ්ෙනසක නැත

94 ඊ.ජී.ඩබ්.ිපුල කුමොර 8855 දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

95 එස්.ජී.ජී. එන්.ිමලසිරි දඹුල්ල ප්රො.මි.කො ෙව්නියොෙ ්ෙනසක නැත

96 එම්.ටී.එන්.එම්.ි්ේපොල 10657 මුලතිව්න ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ්ෙනසක නැත

97 ්ේ.පී.සුරංගි සෂිකලො 10449
ත්රිකුණොමලය 

දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
හම්බන්්තොට

98 එච්.එම්.එම්.ජී.අ්බ්රත්න රත්නපුරය
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
හම්බන්්තොට

99 ඩී.ජී.එස්.්සව්නෙන්දි 10732
බේ්ේගම 

ප්රො.මි.කො
්කො ඹ ්ෙනසක නැත

100 එල්.ඒ.ිලූකො මල්කොන්ති
බේ්ේගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්කො ඹ

101 ්ක.එම්.ඊ.කුමොරි ගොල්ල ි.මැ.ඒ
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්කො ඹ

102
එල්. පි. ධනුෂ්ක පුෂ්පකුමොර 

Pu/L/1444

්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො
්කො ඹ ්ෙනසක නැත

103 ආර්.පී.ආරියදොස Ai/R/1051
පන්ිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

පන්ිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

104 ඒ.්ේශක ගුණ්ස්න 11552
මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො

105 ඩබ්.ඩී.යූ.ඉන්දිකො 10432

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ගිණුම් අංශය

්කො ඹ ජො- ඇල

106
එම්.එච්.එන්.ප්රසොදනී ද සිල්ෙො 

9882

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ක මනොකරණ 

හො සංෙර්ධන 

පුහුණු අංශය

අනුරොධපුරය ගම්පහ

107 ඒ.ඒ.සරත් ජයසුන්දර Ja/A/1982
බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො
රත්නපුරය

බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො

108 ආර්.ඒ.රත්නසිරි RA/R/1404
බණ්ඩඩොර්ෙල 

ප්රො.මි.කො
නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

109 ඩී.එම්.ඩී.පි.්ේමලොල් 11370
අකුරැස්ස 

ප්රො.මි.කො
නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත



110 ආර්.එම්.එන්.එස්.රත්නොයක
බලං්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

111 ටී.එම්.සී.එන්.ගුණරත්න 11373
්කොට්පොල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
බදුල්ල

112 එච්.එස්.එම්.්ප්ර්රො 11369
අකුරැස්ස 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

113
එම්.එම්.එන්.එස්.වී.මනතුංග 

10804
ෙැලිමඩ ප්රො.මි.කො නුෙරඑළිය ්ෙනසක නැත

114
ඊ.එල්.ලකෂිකො දිලුමිණි 

්ප්ර්රො

ෙැකුණු්ගොඩ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

115 බී.එච්.පී.්ක.ප්රනොන්දු 8851
්හෝමොගම 

ප්රො.මි.කො

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ි.මැ.ඒ

්ෙනසක නැත

116 ඒ.ජී.ජී.ෙරකෝගොඩ Ga/A/368
පන්ිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ප්රධොන කොර්යොලය 

- භූමිතික අංශය

117 එස්.සී.අයි.්සෝමරත්න 10450
්දහිෙල 

ප්රො.මි.කො

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ි.මැ.ඒ

්ෙනසක නැත

118 ඒ.ඒ.අ්ශෝක ආනන්ද 6117
මීගහතැන්න 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ජො- ඇල

119 එම්.ඒ.එස්.දමයන්ති 10728
රත්නපුරය 

දි.මි.කො
ත්රිකුණොමලය ්කො ඹ

120 ඩබ්.ජී.එල්.එස්.ික්රම්ග් 11463
ගොල්ල භූමිතික 

මැනුම් ඒකකය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

121 ඒ.ජී.එම්.අර්ෂොේ 10458
ෙව්නියොෙ 

ප්රො.මි.කො
අනුරොධපුරය ෙව්නියොෙ

122 එම්.ම්ේන්රන් කිළි්නොච්ිය
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

123
ම්නෝහර රොසො ි්රෝජන් 

10491
මුලතිව්න දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

124 ්ක.දර්ශනන් ගොල්ල
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

125 එන්.කිරුෂොන්ත්
කිළි්නොච්ිය 

ප්රො.මි.කො
මුලතිව්න ්ෙනසක නැත

126

වී.ඒ.ඒ.අමර්ස්න 1881 ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

පොරි්භෝගික 

්ස්ෙො 

මධයස්ථොනය

ගම්පහ ්ෙනසක නැත



127

ඒ.ඒ.එන්.පී.එදිරිසිංහ 9522

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ගිණුම් අංශය

කුරුණෑගල

ප්රධොන කොර්යොලය 

- ්ල්ඛන 

ක මනොකරණ 

අංශය

128

එන්.එන්.ප්රියදර්ශනී
ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

පර්්ේෂණ හො 

සංෙර්ධන අංශය

්කො ඹ

ප්රධොන කොර්යොලය 

- ්ල්ඛන 

ක මනොකරණ 

අංශය

129

එම්.්ේ.එස්.ධනපොල

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

ආයතන අංශය

ගම්පහ

ප්රධොන කොර්යොලය 

- ්ල්ඛන 

ක මනොකරණ 

අංශය

130

පී.ඩබ්.යූ.එන්.බී.්කෝහොන
ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

්තොරතුරු 

තොකෂණ අංශය

්කො ඹ ්ෙනසක නැත

131 ටී.ජී.එන්.ඒ.්ක.ජය්ස්කර

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

අධයයන අංශය

්කො ඹ
ප්රධොන කොර්යොලය 

- භූමිතික අංශය

132 පී.ජී.එස්.එස්.ජයරත්න

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

සිතියම්කරණ 

අංශය

්කො ඹ

ප්රධොන කොර්යොලය 

- ්ල්ඛන 

ක මනොකරණ 

අංශය

133 ්ක.ඩී.අයි.සමරසිංහ

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

උපකරණ හො 

්ගොඩනැගිලි 

අංශය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

134 ඒ.ඩබ්.ජී.එස්.කුමොර

ප්රධොන 

කොර්යොලය - 

භූමිතික අංශය

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

135 ජී.ජී.එස්.කුමොර Sa/G/1335

ප්රධොන 

කොර්යොලය - භූමි 

්තොරතුරු 

පේධති අංශය

්කො ඹ

ප්රධොන කොර්යොලය 

- භූමි ්තොරතුරු 

පේධති අංශය



136 බී.එස්.ඩී.්ප්ර්රො

ප්රධොන 

කොර්යොලය -

අභයන්තර 

ිගණන අංශය

්කො ඹ

ප්රධොන කොර්යොලය 

- ්ල්ඛන 

ක මනොකරණ 

අංශය

137
එච්.එම්.එම්.අලහ්කෝන් 

බන්ඩො 10542

ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

138
පි.ආර්.එම්.එස්.බී.රණතුංග 

10541

ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
අම්පොර ්ෙනසක නැත

139 ජී.ජී.එස්.එච්.කුමොර 10560
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මන්නොරම ්ෙනසක නැත

140 එස්.චමිත් ඉරංග 10549
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මන්නොරම ්ෙනසක නැත

141 එම්.එච්.එම්.ඩී.ඊ.්ේරත් 10535
කන්ත්ල් 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

142 එම්.අයි.එම්.මුනීර් 10546
ත්රිකුණොමලය 

ප්රො.මි.කො
මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත

143 එම්.ජී.මිලොන් ප්රියන්ත 10602
තිස්සමහොරොමය

 ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ත්රිකුණොමලය

144 ඩී.බී.එස්.එස්. ද සිල්ෙො 10346
කලෙොන 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

145 ඩබ්.ආර්.ඩී.්ක.දිල්රුකෂි 10678
ඇලපොත 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

146 ඩී.එල්.ආර්.වීරසිරි Ra/D/1333
මහියංගනය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

147 තිලංගසිරි යොපො 7642
මහියංගනය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්පෝ ොන්නරුෙ

148 ටී.සී.ජී.පුෂ්පකුමොර 11527 පුනරීන් ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
්ෙනසක නැත

149 ෙයි.එම්.ඒ.ජී.ගුණරත්න
අනුරොධපුර 

දි.මි.කො
පුත්තලම

අනුරොධපුර 

දි.මි.කො

150 එම්.බුේධදොස
කිළි්නොච්ිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
අනුරොධපුර

151 එස්.පී.සී.රංජන් පතිරොජ
මොදම්්ේ 

ප්රො.මි.කො
ගම්පහ මොදම්්ේ ප්රො.මි.කො

152 එස්.ආර්.ඒ.බුේි ්රෝහණ  6797

පන්ිපිටිය 

ප්රො.මි.කො
ගම්පහ

පන්ිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

153

එච්.ඒ.ඒ.එල්.්හට්ටටිආරච්ි 

11529
පුනකරී ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
කුරුණෑගල

154
්ේ.තයොපරන්

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

කිළි්නොච්ිය 

දි.මි.කො

155
එච්.එම්.එම්.්කෞශලයො

කිළි්නොච්ිය 

දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රො.මි.කො

156
්ක.ජී.තිලිණ මධුෂොන් කුමොර

කිළි්නොච්ිය 

දි.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ඇඹිලිපිටිය 

ප්රො.මි.කො



157
්ක.ජී.සරත් මයො ගොල්ල   ප්රො.මි.කො රත්නපුරය ගොල්ල   ප්රො.මි.කො

158 ඩබ්.ඒ.ආර්.ි්ේසූරිය මුලතිව්න ප්රො.මි.කො
ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
දඹුල්ල

159 එන්.ජී.එඒ.එස්.සම්පත්
සියඹලොණ්ඩුෙ 

ප්රො.මි.කො
ගම්පහ ්මොණරොගල

160 අයි.පි.එන්.මධුසංඛ 9722
ගල්ගමුෙ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

කදුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො

1
ඩබ්.එම්.්ක.ජී.එස්.්ක.එස්.ි

්ේ්කෝන් 10315

ගිරිත්ල් 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
දඹුල්ල ප්රො.මි.කො

පී.්ක.ජී.එම්.ඩී.්සෝම්ස්න 

9826
දඹුල්ල ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
ගිරිත්ල් ප්රො.මි.කො

2 ඩී.එම්.ජී.අයි.දිසොනොයක
්හොරණ 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
කුරුණෑගල

ජී.ජී.එම්.සුරංග පිය්ස්න
්හොරණ 

ප්රො.මි.කො
කුරුණෑගල ්හොරණ ප්රො.මි.කො

3
එන්.එම්.ඩබ්.එස්.පී.බී.තිලකර

ත්න 9829

කඳුරු්ෙල 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත
මොත්ල්

එච්.එම්.ආර්.අ්බ්ෙර්ධන
ෙව්නියොෙ 

භූමිතික ඒකකය
මොත්ල් ්පෝ ොන්නරුෙ

4
ඩී.එම්.තොරක සඳරුෙන් 

සම්පත් 10605

ිකෙැරටිය 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

එච්.යූ.දයොනන්ද 3591
තඹුත්්ත්ගම 

ප්රො.මි.කො

ස්ථොන මොරු 

ලබො දී නැත

ිකෙැරටිය 

ප්රො.මි.කො

සුහෙ මාරු

                                ඩබ්.එස්.එල්.සී.්ප්ර්රො

                                           සොමොජික

                ්ජයෂ්ඨ මිින්්දෝරු අිකොරී(භූමිතික මැනුම්)

             සභොපති

    පී.එම්.පී.උදයකොන්ත

     සර්්ව්නයර් ජනරොල්











                                                                                                   



අනු 

අංක

ය

නම දේවා ේථානය

ේථාන මාරු 

වීමට කැමති 

ේථානය

අභියාචනා 

මණ්ඩල 

තීරණය

1
ජී.්ක.ජී.එන්.එන්.ගුණතිල

ක 11514
මුලතිව්න

 මොත්ල්
්ෙනසක නැත

2
අලුත් ්ගදර ප්රගීත් ිරොේ 

රත්නොයක Ra/A/1485
මුලතිව්න දි.මි.කො මහනුෙර ්ෙනසක නැත

3 ්ක.එම්.අනුරසිරි 11513
ප්රො.මි.කො -

මොන්කුලම්

්පෝ ොන්නරු

ෙ
්ෙනසක නැත

4 එන්.එම්.ඉේෂොන් 10521
මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො
ත්රිකුණොමලය ත්රිකුණොමලය

5
එම්.ටී.එන්.එම්.ි්ේපොල 

10657
ප්රො.මි.කො - මුලතිව්න අනුරොධපුර ්ෙනසක නැත

6 ඒ.්ේශක ගුණ්ස්න 11552
මොන්කුලම් 

ප්රො.මි.කො
ජො - ඇල ්ෙනසක නැත

7
ම්නෝහර රොසො ි්රෝජන් 

10491
මුලතිව්න දි.මි.කො මඩකලපුෙ ්ෙනසක නැත
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