
අනු 

අංකය

නම ජා.ශැ.අංකය සවේලා ව්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය කුණු වමත් 

/අවමත් 

බල

1 සේ.ඒ.ඩී.එන්. අජිත් කුමාර මයා 710780056V පෂාත් වැසුම් ශා 

සමසශයුම් කාර්යාය,

පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822001 සංශ 48 වමත්

2 සේ.එම්.ඩී. වරත් කුමාර මයා 713023817V පෂාත් ඉඩම් සකොමවාරිව් 

සදපාර්තසම්න්තුල,

තැ.සප. 46, පෂාත් වභා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822002 සංශ 32 අවමත්

3 සේ.ඒ.ජී.එම්. ජයසකොඩි මයා 920980015V ප්රධාන සේකම් (ඉංජිසන්රු 

සවේලා) කාර්යාය,

E සගොඩනැගිේ, පෂාත් 

වභා වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822003 සංශ ab -

4 ආර්.එම්.එච්.බී. රත්නායක මයා 732653040V ප්රධාන සේකම් කාර්යාය, පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822004 සංශ 36 අවමත්

5 ටී.එම්.ඩබ්.ආර්. සතන්නසකෝන් 

මයා

720542137V ප්රධාන සේකම් කාර්යාය, පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822005 සංශ 68 වමත්

6 එච්.එම්.ඩබ්.එේ. සශේරත් මයා 861333876V පෂාත් පාන 

සදපාර්තසම්න්තුල,

පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822006 සංශ 48 වමත්

7 සේ.එව්.එම්. විසේසරි මයා 913210018V පෂාත් පාන 

සදපාර්තසම්න්තුල,

පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822007 සංශ 48 වමත්

8 පී.ඩී.ඒ.බී. රත්නායක මයා 841762916V කුඩා කර්මාන්ත 

සදපාර්තසම්න්තුල,

පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822008 සංශ 44 වමත්

9 සේ.බී.ආර්. මසනෝේ කුමාර මයා 711300732V කුරුණෑග ප්රාසේශීය වභාල, මේපිටිය, සබෝයගසන් 6822009 සංශ 52 වමත්

10 එච්.පී.ඩී. අනුරුේධ මයා 841453948V ප්රාසේශීය වභාල, සපොේගශසල 6822010 සංශ 60 වමත්

11 සේ.එම්.එව්. බණ්ඩාර මයා 791610290V පඬුලව්නුලර ප්රාසේශීය වභාල, සශට්ටිසපො 6822011 සංශ 52 වමත්

12 ඒ.එම්.පී.ඩී. බංඩාර මයා 762550989V ලයඹ ප්රධාන අමාතයාංය, පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822012 සංශ 48 වමත්

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය  (PL 03) සසේලා ගණසයහි III සරේණිසේ සසේලකයින් සඳහා ලන

පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05
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අනු 

අංකය

නම ජා.ශැ.අංකය සවේලා ව්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය කුණු වමත් 

/අවමත් 

බල

13 ඩී.එච්.එම්.එන්. චන්ද්රබණ්ඩාර මයා 820262727V ලයඹ ප්රධාන අමාතයාංය, පෂාත් වභා වංකීර්ණය, කුරුණෑග 6822013 සංශ 60 වමත්

14 එන්.ඒ.එව්. සප්රේමාේ මයා 861192962V පරිලාව ශා ෂමාරේක 

සවේලා සදපාර්තසම්න්තුල,

අංක 02, දඹුලු පාර, කුරුණෑග 6822014 සංශ 48 වමත්

15 බී.එම්.එව්.සේ. බන්නැශැක 680590885V පෂාත් කෘෂිකර්ම අධයේ 

කාර්යාය,

දඹුලු පාර, කුරුණෑග 6822015 සංශ 32 අවමත්

16 එව්.පී.එව්.පී.ඩී. සේමසරි මයා 791631785V ගේගමුල රජසේ සගොවිප, මැදගම - මශගේකඩල, ගේගමුල 6822016 සංශ 32 අවමත්

17 එන්.සේ. ජයසවේන මයා 730311303V පෂාත් කෘෂිකර්ම අධයේ 

කාර්යාය,

දඹුේ පාර, කුරුණෑග 6822017 සංශ 32 අවමත්

18 ඩී.පී.එව්. සප්රේමතික මයා 722731565V මශ නගර වභාල, කුරුණෑග 6822018 සංශ 40 වමත්

19 ඩබ්.බී. රුලන්තික මයා 760671452V මශ නගර වභාල, කුරුණෑග 6822019 සංශ 40 වමත්

20 ආර්.පී.එන්. ප්රියකාන්ත මයා 670533859V මශ නගර වභාල, කුරුණෑග 6822020 සංශ 64 වමත්

21 ඩී.පී.එන්.ආර්. පු්ප කුමාර මයා 720140241V ප්රාසේශීය සරෝශ, සකොන්තන්තිවු 6822021 සංශ ab -

22 සේ.එම්.අයි.එව්. ජයසුන්දර මයා 803201307V ලයඹ ඉංජිසන්රු 

සදපාර්තසම්න්තුල,

සදලන මශෂ, පෂාත් 

වභා වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822022 සංශ 48 වමත්

23 එේ.ඩී.ආර්. සපසර්රා මයා 741172062V ප්රාසේශීය වභාල, උඩුබේදාල 6822023 සංශ 56 වමත්

24 එච්.එම්.ඒ.ඩබ්. කුමාර මයා 671001613V ප්රාසේශීය වභාල, උඩුබේදාල 6822024 සංශ 52 වමත්

25 එව්.ඒ.එව්. සවේනකආරච්චි මයා 790893557V දිව්ත්රිේ සවෞඛ්ය සවේලා 

අධයේ කාර්යාය,

පුලේගව් ශංදිය, කුරුණෑග 6822025 සංශ 36 අවමත්

26 එම්.ඒ.එව්.පී. ප්රනාන්දු මයා 711201025V ධීලර අමාතයාංය, කුරුණෑග පාර, ශාලත 6822026 සංශ 32 අවමත්

27 එන්.අයි. එදිරිසංශ මයා 863370396V ලයඹ ප්රධාන අමාතයාංය, පෂමු මශ, පෂාත් වභා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822027 සංශ 44 වමත්

28 ලයි.එම්.පී. පු්ප කුමාර මයා 832470570V ප්රාසේශීය සවෞඛ්ය සවේලා 

අධයේ  කාර්යාය,

සරෝශේ සගොඩනැඟිේ, මාදම්සේ 6822028 සංශ 40 වමත්

29 අයි.එම්.එන්.පී. දිවානායක මයා 782933094V ප්රාසේශීය සවෞඛ්ය සවේලා 

අධයේ  කාර්යාය,

සරෝශේ සගොඩනැඟිේ, මාදම්සේ 6822029 සංශ 44 වමත්
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අනු 

අංකය

නම ජා.ශැ.අංකය සවේලා ව්ථානය ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 විභාග 

අංකය

මාධයය කුණු වමත් 

/අවමත් 

බල

30 ඒ.එච්.එම්.සේ. අසබ්සංශ මයා 912953530V ෂය සරෝශ, පුත්තම 6822030 සංශ 44 වමත්

31 ඩබ්.එේ.එන්. ද සේලා මයා 761382683V වශකාර කෘෂිකර්ම 

අධයේ කාර්යාය,

නල නගරය, මාදම්සේ 6822031 සංශ 64 වමත්

32 බී. රංග දීපාේ මයා 803491755V නිසයෝජය කෘෂිකර්ම 

අධයේ කාර්යාය,

පුත්තම 6822032 සංශ 72 වමත්

33 එේ.එේ.ඒ.එව්. සපසර්රා මයා 753210687V රජසේ සගොවිප, ලාරියසපො 6822033 සංශ 72 වමත්

34 ආර්.සේ.වී.සී. රන්සදනි මයා 870952457V ප්රාසේශීය වභාල, නාත්තන්ඩිය 6822034 සංශ 68 වමත්

35 සේ.ඒ.ඩබ්. ජයසංශ මයා 711012427V පශු වලදය කාර්යාය, සකොව්ලාඩිය, මශලැල 6822035 සංශ 56 වමත්

36 සී.ඒ.ආර්.කේ. ප්රනාන්දු මයා 860651594V ප්රාකේශීය සභාව, කවන්නප්පුව 6822036 සංශ 44 වමත්

37 සී.එම්.එස්. කහේමන්ත මයා 680121907V ප්රාකේශීය කසෞඛ්ය කසේවා 

අධ්යේෂ  කාර්යාලය,

ක ෝහල් ක ොඩනැඟිල්ල, මාදම්කප් 6822037 සංශ 36 අවමත්

අයඳුම් සනොකෂ අය ** සවත් සනොපැමිණි අයඳුම්කරුලන් ab සවත් වටශන් කර ඇත.

අදාෂ වියයට කුණු 40% ේ සශෝ ඊට ලැඩිසයන් බා ගැනීම වියය වමත් වලා සවේ වෂකනු ැසබ්.

විෂයය -: කාර්ය පටිපාටික රීති, ආයතන සංග්රහසේ පළමුලන කාණ්ඩය, පළාත් සභා විනය කාර්ය සංග්රහය හා පළාත් මූය රීති සංග්රහය පිළිබඳ දැනුම

පිටු අංක 01 සට 03 දේලා ව ප්රතිඵ සේඛ්නය නිලැරදි බලට වශතික කරමි.
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