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2022 විද්යාවේදී ව යාපාරාඅ ්යයන  සාාාා ය)  ාාිරඅ පපාරාි 

පාරාඨාාලා ාඳහා ලියනාපාරදිංචි කිරීා  
 

්ාම්පූර්ණ ්යනදුම්පපාරත් ඉදරිපාරත් කඅ  ලද් ්යනදුම්පකරුන් ාඳහා විවේද ේෂ 

නිවේදීද් යනයි  

 

ශ්රී ජයවර්ධනපුර ව ජයශ්වව්ශ්යාලයේ බ ජයහාර ව ජයාධා හ ජය ා ජයශ්තවරාත ර ජයධාාලාලයේා ජයකයයර ජය

ලඟින් ජය ධ්ත්්නු ජය ලයේහු ජය ශ්යා ී ව ජය ්යාධාව ජය ්පයරු ජය සතාලාුය)  ජය හාර ව ජය ාධා හ ජය

ධාාලාලයේා්ට ජය2022 ජය්ධනෂරට ජයලිරාධදිංචි ජයවීල ජයතඳ ා ජයඔහ ජයශ්සින් ජය්ධ ජය ්ර ජයඑ්ා ජයඇති ජය

්රදුම්ධර ජය ා ජයහැ ඳව. ජය 

 

ාක්ර ජයාධා හ ජයධාාලාලයේා් ජයතඳ ා ජයලිරාධදිංචි ජයකිරීලට ජය්්වය ජයධ ර ජයතඳ න් ජය ඛනු ජය

ඔහ ජයශ්සින් ජයතම්ූධනණ ජයයව ජයලයේහා ජය ව ජය ුාලැර. ජයක ජය්නු් ජයඔහ ජයශ්සින් ජයතම්ූධනණ ජයයළ ජයයුතු ජය

්ඩුධාඩු් ජයකුලක් ජයරන්ු ජයධ තින් ජයක්්ා ජයඇර. ජය 

 

ඔහ ේ ජයලිරාධදිංචිර ජයසිදු ජයකිරීල ජයතඳ ා ජයඉ ර ජය ව ජයඇති ජයාධ තව ජයධත ද ජය්ාලයේ ජය ඛනු ජය

තම්ූධනණ ජය  යාට ජය 2022.12.06, 2022.12.07, 2022.12.08   ා 2022.12.09 ජය

දු්ලයේ ජයහාර ව ජයාධා හ ජය ා ජයශ්තවරාත ර ජයධාාලාලයේා ජයකයයර ජය ්ර ජයයාධනරාලීර ජය ීලයේා් ජය

තුළ ජය^fm'j 9'00 - m'j 4'00&  ෙුශ්ත් ජයභාව ජය ු ජය ලයේත ජය්ැඩිදුවටත් ජයන්්ා ජයසිටිමි. ජය

ස2022.12.07 ්ු ජය ධෝර ජයදු ජය ජයයාධනරාලයේර ජයශ්්ෘර ජයයව ජයඇර.)  
 
           
2022.12.09 ද ට ාම්පූර්ණ කිරීාට වේද ාහැකි ්යනදුම්පපාරත් ප්රතික්වේදෂේපාර කඅු 

ලා  ා කාරුණික ද්න්මි.  

 

්ඩුධාඩු ජයතම්ූධනණ ජයකිරී ලන් ජයධසු ජයලිරාධදිංචිර ජයපිළිහඳ ජයශ්තවරව ජයඉදත  බ ව ජයඔහට ජය ්බ් ජය

්ඩශ් රන් ජයලයේහා ජයෙර ජය ැකිර. ජය 

 

නි රෝවය ජය ඛනයා හයාරී 

හාර ව ජයාධා හ ජය ා ජයශ්තවරාත ර ජයධාාලාලයේා ජයකයයර 

2022.12.05 
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1 53406 200256802500 
W D Randi 

Sandunika 
හැිංකු්ට ජයමුඛ ජය ේු ජයලයේ ජයරු. ජය3000 ජය
ත සිට්ධ ත් ජයපිටධර ජය(Customer Copy) 

2 53661 987762071V W.G. Chamini 
හැිංකු්ට ජයමුඛ ජය ේු ජයලයේ ජයරු. ජය3000 ජය
ත සිට්ධ ත් ජයපිටධර ජය(Customer Copy) 

3 53744 200155103948 
MMTK 

Kumarasingha 

ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

4 53821 200266602570 
W.Tharushi 

Nethmini vikrama 
rathna 

වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

5 54038 991722386V S.J.C Rosildon 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

6 54245 200271303563 H.P.D.Nipunika 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

7 54249 200271303571 H.P.K.Supunika 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

8 54477 200302602226 R.P.L.Kumara 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක්/ ජය
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

9 54582 200176703152 KAN Diwyanjalee 
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

10 54825 200162201673 PCK Fernando 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

11 

54903 200252601084 MDKS Jayalath 

ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

12 55289 200205401780 DM Gayan Kavinda 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

13 55548 972460940V MAS Fernando 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක්/ ජය
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

14 55634 996761487V 
AG Nanduni 

Pabasara 
Thaksharani 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 

15 56080 200179000450 
K.M.T.D.K. 
Kulasekara. 

හැිංකු්ට ජයමුඛ ජය ේු ජයලයේ ජයරු. ජය3000 ජය
ත සිට්ධ ත් ජයපිටධර ජය(Customer Copy) 
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 



16 56883 200276703159 K.D.S.PERERA 

ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් ජය/වාතිය ජය
 ැඳුනුම්ධත් ජය්ිංයර ජයනි්ැවද ජය ුා ී. 

17 56886 200054503092 BAPCA Beauty 
ාප්ධැන්ු ත තියර ජයමිළ ජයඑයකි. ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය ජය
ඉිංග්රීසි ජයධත ්ධනරු පිටධරක් 

18 57023 200127800104 P. Sachin Prashath 
ාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජයත  ජය්. ධා.ත ජය
ාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජයුල ජය ්ුතව ජය ී. ජය
ක ජයතඳ ා ජයදවුරුම් ජයප්රයාවරක් 

19 57050 200053801814 D K S Wijesuriya 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක්/ ජය
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

20 57400 966182237V H N K Perera 
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක් 

21 57550 987900652V 
D M K C 

WEHERAGAMA 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක්/ ජය
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

22 60161 956330912V R Sangavi 
ාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජයත  ජය්. ධා.ත ජය
ාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජයුල ජය ්ුතව ජය ී. ජය
ක ජයතඳ ා ජයදවුරුම් ජයප්රයාවරක් 

23 60582 200058302441 R.Thakshila 
ාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජයත  ජය්. ධා.ත ජය
ාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජයුල ජය ්ුතව ජය ී. ජය
ක ජයතඳ ා ජයදවුරුම් ජයප්රයාවරක් 

24 61515 977410231V HKRD Haputhanthri ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක් 

25 61808 943512795V T.S.Dissanayake 

ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයාප්ධැන්ු ජයත තිය බ ජය
පිටධරක්/ ජය ජයශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජය
නිකුත් ජයයවනු ජයලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජය
ත තිය බ ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක්/ ජය
වාතිය ජය ැඳුනුම්ධ ත් ජයත තිය ජයයවු ජයලයේ ජය
පිටධරක් 

26 62191 200170100676 MTF Mifla 
ශ්දු ඛධති ේ ජය්ත්තනින් ජයනිකුත් ජයයවනු ජය
ලයේහු ජය්. ධා.ත ජයාතතව ජය ධළ ජයත තිය බ ජය
ත තිය ජයයවු ජයලයේ ජයපිටධරක් 


