
අනු 

අංකය

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

අංකය

මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 බී.සී.පී. සරේමරත්න මයා 711632050V සවෞඛ්ය, සේශීය 

වලදය, වමාජ 

සුභවාධන, පරිලාව ශා 

ෂමාරක්ක සවේලා, කාන්තා 

කටයුතු වශ වභා කටයුතු 

අමාතයාංය,

3 ලන මශ, 

පෂාත් වභා 

කාර්යා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822101 සංශ 41 වමත්

2 එච්.එම්.පී. බණ්ඩාර මයා 700553388V සවෞඛ්ය, සේශීය 

වලදය, වමාජ 

සුභවාධන, පරිලාව ශා 

ෂමාරක්ක සවේලා, කාන්තා 

කටයුතු වශ වභා කටයුතු 

අමාතයාංය,

4 ලන මශ, 

පෂාත් වභා 

කාර්යා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822102 සංශ 48 වමත්

3 ඩබ්.ආර්.පී. රනාන්දු මයා 751160763V රාසේශීය වභාල, සබෝහින්ගමුල, කුලියාපිටිය 6822103 සංශ 53 වමත්

4 ටී.එම්.පී.ඩී. සතන්නසකෝන් මයා 612914818V රාසේශීය වභාල, සබෝහින්ගමුල, කුලියාපිටිය 6822104 සංශ 49 වමත්

5 ඊ.පී.ඩී. ආරියරත්න මයා 743043170V රාසේශීය වභාල, සබෝහින්ගමුල, කුලියාපිටිය 6822105 සංශ 28 අවමත්

6 ඩී.ඒ. සවසනවිරත්න මයා 690431700V රාසේශීය වභාල, අව්ල 6822106 සංශ 24 අවමත්

7 ඒ.එම්. සවනවිරත්න බංඩා මයා 643052920V රධාන අමාතයාංය, පෂාත් වභා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822107 සංශ 30 අවමත්

8 ඩී.එම්.ටී.බී. දිවානායක මයා 760802387V රධාන අමාතයාංය, පෂාත් වභා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822108 සංශ 48 වමත්

9 ඊ.එම්.යූ.එව්. එදිරිසංශ මයා 731803080V දිව්ත්රික් සවෞඛ්ය සවේලා 

අධයක් කාර්යාය,

කුරුණෑග 6822109 සංශ ab -

10 එව්.වී. නන්දන තික මයා 691060268V දිව්ත්රික් සවෞඛ්ය සවේලා 

අධයක් කාර්යාය,

කුරුණෑග 6822110 සංශ 51 වමත්

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05

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

සදලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

Page 1



අනු 

අංකය

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

අංකය

මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

11 අයි.ආර්. ගුණසරි මයා 683440370V රාසේශීය වභාල, සලන්නප්පුල 6822111 සංශ 33 අවමත්

12 එම්.යූ. ප්රියවාන්ත මයා 702620473V රාසේශීය වභාල, සලන්නප්පුල 6822112 සංශ ab -

13 එව්.එන්.එම්.ටී.සේ. නලරත්න මයා 613504400V රාසේශීය වභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6822113 සංශ 30 අවමත්

14 එන්.එම්. සබොනිපාව්යුව් මයා 641801062V රාසේශීය වභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6822114 සංශ 49 වමත්

15 ඒ.එච්.එම්. උදය කුමාර මයා 197407800905 රාසේශීය වභාල, ආණමඩුල 6822115 සංශ ab -

අනු 

අංකය

නම ජා.ශැ.අංකය සවේලා ව්ථානය ලිපිනය 1 විභාග අංකය මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 ඒ.එම්. ජලාහිර් මයා 723242258V රාසේශීය වභාල, කල්පිටිය 6822151 සදමෂ 28 අවමත්

2 ඒ.ඒ.එම්. ඉක්බාල් මයා 741371693V රාසේශීය වභාල, කල්පිටිය 6822152 සදමෂ 31 අවමත්

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

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

සදලන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05

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

පිටු අංක 01 සට 02 දක්ලා වූ රතිඵ සල්ඛ්නය නිලැරදි බලට වශතික කරමි.

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

අංකය

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

අංකය

මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල
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