
අනු 

අංකය

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

අංකය

මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

1 එම්. ගාමිණි රාජපක් මයා 651040159V විධායක ඉංජිසේරු 

කාර්යාය,

අංක 05, සුමංග 

මාලත,

සපොල්ගශසල 6822201 සංශ 40 වමත්

2 සේ.ඒ. ආනේද මයා 610312360V ප්රධාන සල්කම් කාර්යාය, පෂාත් වභා කාර්යා 

වංකීර්ණය

කුරුණෑග 6822202 සංශ 61 වමත්

3 එච්.ජී.ආර්. ාේත මයා 631161626V පෂාත් අභයේතර විගණන 

සදපාර්තසම්ේතුල

තැ.සප.59, පෂාත් 

වභා වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822203 සංශ 42 වමත්

4 ඩබ්.ඒ.එම්.සේ.සක්. බංඩාර 

මයා

651850606V තත්ත්ල පාන පර්සේණ 

මධයව්ථානය වශ 

පරීක්ණාගාරය

ශාලත පාර, ලාරියසපො 6822204 සංශ ab -

5 බී.ඒ.පී.සේ. කුමාර මයා 692242165V ලයඹ පෂාත් සවෞඛ්ය 

සවේලා අධයක් 

කාර්යාය,

මීගමු පාර, කුරුණෑග 6822205 සංශ 47 වමත්

6 සේ.ඒ.ඒ. ජයසකොඩි මයා 621062000V විධායක ඉංජිසේරු 

කාර්යාය,

අසෝක මාලත, කුලියාපිටිය 6822206 සංශ ab -

7 සක්.ඩී. දයානේද මයා 612982473V ප්රාසේශීය වභාල, සපොල්ගශසල 6822207 සංශ 51 වමත්

8 සී.ජී.එේ. සෙනිවේ සපසර්රා 

මයා

641413356V අධයාපන,වංව්කෘතික ශා 

කා කෙයුතු ක්රීඩා ශා 

සයෞලන කෙයුතු වශ 

සතොරතුරු තාක්ණ 

අමාතයාංය,

පෂාත් වභා කාර්යා 

වංකීර්ණය

කුරුණෑග 6822208 සංශ 62 වමත්

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05

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

සෙලන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය
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අනු 

අංකය

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

අංකය

මාධයය කුණු වමත්/ 

අවමත් 

බල

9 ආර්.ඩී.ආර්. කුතුංග මයා 582412859V ප්රාසේශීය වභාල, සබෝලත්ත, බංගිරිය 6822209 සංශ 19 අවමත්

10 ඩබ්.එම්.එව්. බංඩාර මයා 660891609V ප්රාසේශීය වභාල, සබෝලත්ත, බංගිරිය 6822210 සංශ 28 අවමත්

11 එව්.ඒ.ජී. සරිය ආරච්චි මයා 582132127V ප්රාසේශීය වභාල, සබෝලත්ත, බංගිරිය 6822211 සංශ 47 වමත්

12 සක්.ජී.ඒ. ශ්රීනාත් මයා 632711565V මශ නගර වභාල, කුරුණෑග 6822212 සංශ 31 අවමත්

13 ඩබ්.එව්.ආර්. තිසවේරා මයා 651640970V ප්රාසේශීය වභාල, සලේනප්පුල 6822213 සංශ ab -

14 ජී.ජී.එව්. දවනායක මයා 631160271V ප්රාසේශීය සරෝශ, නිකලැල, සමොරසගොල්ාග

ම

6822214 සංශ 43 වමත්

15 එල්.එච්.එව්. මහිේද මයා 670210618V මශ නගර වභාල, කුරුණෑග 6822215 සංශ 23 අවමත්

16 ඩී.එම්.එව්. දිවානායක මයා 751661274V ග්රාමීය සරෝශ, කරසේ, මශල 6822216 සංශ 27 අවමත්

17 ජී.සක්. ලරුණ කුමාර මයා 741711435V ලයඹ පෂාත් වභා සල්කම් 

කාර්යාය,

4 මශෂ, පෂාත් වභා 

වංකීර්ණය,

කුරුණෑග 6822217 සංශ 56 වමත්

අනු 

අංකය

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

අවමත් 

බල

1 එේ. වදාසලම් මයා 592822954V ප්රාසේශීය වභාල, ආරච්චිකට්ටුල 6822251 සදමෂ 43 වමත්

අයඳුම් සනොකෂ අය ** සවත් සනොපැමිණි අයඳුම්කරුලේ ab සවත් වෙශේ කර ඇත.

අදාෂ වියයෙ කුණු 40% ක් සශෝ ඊෙ ලැඩිසයේ බා ගැනීම වියය වමත් වූලා සවේ වෂකනු ැසබ්.

සෙලන කාර්යක්ෂමො කඩඉම් විභාගය - 2016

ප්රතිඵ සල්ඛනය

විභාගය පැලැත්වූ දිනය :- 2016.11.05

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

පිටු අංක 01 සෙ 02 දක්ලා වූ ප්රතිඵ සල්ඛ්නය නිලැරදි බලෙ වශතික කරමි.

ලයඹ පළාත් සභා රාජ්ය සසේලසේ ප්රාථමික මට්ටමට අයත් ශිල්පීය  (PL 03) සසේලා ගණසයහි I 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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