
සියලුම අමාත්ාාං ම්වරුලරු  

මවොමින් වභා ම්වරුලරු මෙපාර්ත්මරුන්තු ප්රධාාීනන්  

දිව්ත්රික් ල ම්වරුලරු ආයත්න ප්රධාාීනන් මලත් 

 

කළමනාකරණ ස ේවා නිලධාරි ස ේවසේ  III සරේණියට බ වවා නීමේසස මිත ත තරන 

විභාන  - 2019(2021) 

 

 උක් ලත් ත්රග විභාගය වමත්, මමම නිමේෙනමේ ඇමුණුම 01හි නරු වඳශන් නිධාාරින් 

2023.01.17 දින සිට ක්රියාත්මව ලන පරිදි වෂමනාවරණ මවේලා නිධාාරී මවේලමේ III මරේණියේමේ 

ත්නතුරවට පත් වර ඔවුන්මේ නල මවේලා ව්ථාන මලත් අනුයුක් ලත් වර ඇත්.  

 

02. නිධාාරියා අනුයුක් ලත් වර ඇති මවේලා වථ්ානය MISCO මෘදුවාාංගය ශරශා ඔවුනට ෙැනුලත් 

වර ඇති අත්ර ඔවුන්මේ පත්වීරු ලිපි නල මවේලා ව්ථානල ආයත්න ප්රධාාීනන් මලත් මරු ලන විට මයොමු 

කිරීමට වටයුතු වර තිමේ. 

 

03. ඒ අනුල මමම නිමේෙනමේ ඇමුණුම 01හි නරු වඳශන් නිධාාරින්ට නියමිත් දින නල මවේලා 

ව්ථානමේ රාජවාරි භාර ගැීනමට ශැකිලන පරිදි, ඔවුන් ෙැනට ෙරනු බන ත්නතුමරන් විධිමත්ල මුො 

ශැරීමට වටයුතු වරන මව වාරුණියේවල ෙන්ලා සිටිමි. 

 

04. මමම නිධාාරීන් 2023.01.17 ලන දින නල මවේලා ව්ථානල රාජවාරි භාරගත් යුතු බැවින් 

මමම නිමේෙනය පෙනරු වර ගනිමින් එම මුොශැරීරු වටයුතු සිදු වරන මව ෙ ලැඩිදුරටත් ෙන්ලා සිටිමි. 

 

05. මරු වරුබන්ධාමයන් ඔබ ෙක් ලලන වශමයෝගය අගය මවොට වවමි. 

 

 

 

එව්. ආමෝවබණ්ඩාර 

ඒවාබද්ධා මවේලා අධාක් ල ජනරා් 

 

 

 



 

அமச்சுக்கரின் செயாரர்கள்/ 

                       

திமைக்கரத் தமயலர்கள்/  

ாலட்ட செயாரர்கள்/ நிறுலனத் தமயலர்கள் 
 

                                      III              

                              -       2019(2021) 

 

 மற்படி மபாட்டிப் பாீட்மெில் ெித்திமடந்த, இந்த அமிலித்தலின் இமைப்பு 01 இல் 

சபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர உத்திமாகத்தர்கள் 2023.01.17 ஆம் திகதி முதல் நமடமுமமக்கு லரும் 

லமகில் முகாமத்துல மெமல உத்திமாகத்தர் மெமலின் தம் III இன் பதலிகளுக்கு 

நிிக்கப்பட்டு அலர்களுமட புதி மெமல நிமயங்கரில் மெமலில் 

இமைக்கப்பட்டுள்ரனர்.  
 

02. அலர்கள் மெமலில் இமைக்கப்பட்டுள்ர மெமல நிமயங்கள் MISCO சன்சபாருரின் 

ஊடாக அலர்களுக்கு அமிலிக்கப்பட்டுள்ரதுடன் அலர்களுமட நினக் கடிதங்கள் புதி 

மெமல நிமயங்கரின் தமயலர்களுக்கு அனுப்புலதற்கு ற்கனமல நடலடிக்மககள் 

டுக்கப்பட்டுள்ரன. 
 

03.                        01                       

                                                            

                                                             

                                                . 

 

04.                   2023.01.17                               

                                                          

                                              . 

 

05. இது சதாடர்பில் நீங்கள் லறங்கும் ஒத்துமறப்மப சபாிதும் லமலற்கின்மமன். 

 

 

ஒப்பம் / ஸ். ஆமயாகபண்டா 

இமைந்த மெமல பைிப்பாரர் நாகம் 



1 199484303087 ඩධලිධෝ.එච්.ජී.ඩී.එධ. ගුණවර්ධන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ධෙනනිේසෙෝරු සෙපාර්තසධනේතුව (වයඹ)

2 198730602754 ඊ.ඒ.ඩී.එසේ.එච්. වීරසසේකර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

3 856480267V එධ.එධ.එලේ. විසේසසේකර ධෙය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක ස ාරණ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

4 787533140V එධ.ආර්.ටී. ඉඳුනලිේ ධෙය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක
අධිකරණ, බනේධනාගාර කටයුතු  ා ආණේඩුකරම වයවසේථා 
පරතිසසේකරණ අමාතයාශය

5 198483102290 එධ.ජී.ජී.ඩී. පරියෙර්ශනි ධෙය ගබඩා ස යක
පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය (ම නවුර 
සකාට්ඨාසය)

6 905311093V ධූ.පී.එසේ. උදාන ිධෙය පාසලේ කධකරු අධයාපන අමාතයාශය

7 915054420V ඩධලිධෝ.එනේ.එනේ. පරනානේදු ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

පාලකුඩාව සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

8 199026900549 ඒ.ඒ.ආර්.එලේ. විසේතුග මයා සිවිලේ ආරකේෂක භට සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

9 802622830V ඩධලිධෝ.සකේ.එසේ. ශිසරෝමාලේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය

10 818043635V එනේ.එනේ. ගාලේලසගේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අවිසේසාසධෝලේල ඉඩධ සරධෘසේටරාර් කාර්යාල

11 198552503380 ජී.ආර්.එනේ. කරුණාරතේන ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි රිේසධෝ ආර්යා ළමා සරෝ ල

12 801913180V එසේ.එසේ. ඉනේදක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අගරමාතය කාර්යාලය

13 835580733V එච්.එධ.එධ.ඩී. ස ේරතේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අගරමාතය කාර්යාලය

14 198761203649 ධූ.එධ.ඒ.යූ. බණේඩාරනායක සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය වුවිලි කර්මානේත අමාතයාශය
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15 922240604V ධූ.එධ.  ඳපානේසගාඩ මයා ගබඩා ස ායත අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

16 873601728V සේ.පී.එසේ.එධ. සුගතරතේන මයා ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස ායක ආයුර්සධෝෙ ශිකේෂණ සරෝ ල

17 198961701461 ජී.ඒ.එනේ. චානේෙන ීධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

බණේඩාරගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

18 199110600922 සකේ.එධ.සකේ.සී. බණේඩාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සතේතේව නෂිේපාෙන  ා සසෞඛ්ය සෙපාර්තසධනේතුව

19 198301302848 සකේ.එධ.සකේ. විසේබනේඩාර මයා කේසෂේතර සධබනේධීකාරක සතලේසෙණිය විදාතා සධපතේ මධයසේථානය

20 198930700338 ඩධලිධෝ.එනේ.ඩධලිධෝ. වුලිසතාට මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අධපාර දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය

21 828622706V එච්.එසේ.සී. විමලරතේන ධෙය සකෞතුකාගාර ස ායක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

22 937923848V ටී.එසේ.එනේ. පරනානේදු ධෙය පරාථධෙක(ශිලේපීය සනාවන) කධකරු ජාතික ශාක නසිරෝධායන සසේවය

23 927961857V එච්.සකේ.සී.සේ.ටී. ස ට්ටිආරච්චි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නතීිපති සෙපාර්තසධනේතුව

24 878292677V එධ.එධ.එච්.එනේ. සපසර්රා ධෙය දුධරිය කාර්ය ස ායක දුධරිය ගබඩා උප සෙපාර්තසධනේතුව

25 880521330V එලේ.පී.සකේ. පරසනේන මයා කධකරු ශ්රී ලකා යුෙේධ  මුදාව

26 912861139V එච්.වයි.වයි.එනේ. සිලේවා මයා සගාවිපලේ ලිපිකරු සසේවා සසේකරණ අභයාස ආයතනය

27 946663069V ආර්.එධ.ආර්.එනේ.සකේ. ගුණතිලක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සතේතේව නෂිේපාෙන  ා සසෞඛ්ය සෙපාර්තසධනේතුව

28 915621686V ජී.එධ.පී. මධුශාන ිධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි නවුරඑළිය දසේතරිකේ ම  සරෝ ල

29 866432201V ඩධලිධෝ.ජී.ඒ.ඩී. ආරියවශ ධෙය කේසෂේතර ස ායක අනරුාධපුර වනජීවී සරකේෂණ කාර්යාලය
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30 832734624V ඩධලිධෝ.ඩධලිධෝ.සී.ආර්. කුමාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර පරසෙේශීය ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

31 198952800747 එසේ.සේ.සකේ. දලේ ාරි ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර ස ෝමාගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

32 825581758V එනේ.සී.සේ. කුමාරි ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර වතේසතේගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

33 855971151V පී.සකේ.එසේ.එධ. නශිානේති ධෙය වඩුකාර්ධෙක ස ෝමාගම කාර්ධෙක විෙයාලය

34 871762058V ඩී.එසේ. චනේෙන  මයා ගබඩා භාරකරු කනේතසලේ පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

35 898373770V එධ.ඒ.සී.එධ. තිලකරතේන ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි ෙකුණු සකාළඹ ශිකේෂණ සරෝ ල

36 760071544X එධ.ඒ.ඕ.එසේ. සජෝනේසේ මයා දුරකථන කරයිාකරු ශ්රී ලකා ජාතික සරෝ ල

37 850520828V ඩධලිධෝ.එධ.සී. වනගිසසේකර මයා ගබඩාභාරකරු ශ්රී ලකා කෘෂකිර්ම විෙයාලය

38 818060742V එච්.ඩී. නලිනේති සමය කාර්යාල කධකරු නවුරඑළිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

39 837431328V ආර්.ඩධලිධෝ.එසේ.එනේ.සකේ. රඹුකේවුලේල ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි අනරුාධපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

40 876501317V එච්.ජී.එනේ.පී. සුගතදාස ධෙය කධකරු අලුතේතරම ධූජ  ා සරෝපණ ද්රවය සවර්ධන මධයසේථානය

41 901960976V සකේ.ඒ.ඩී. නයනධෘතේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අභියාචනාධිකරණය

42 918161597V එලේ.ඒ.ටී. මධුෂාන ිධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර ගධප  සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

43 906802457V ජී.සකේ.එධ. සපසර්රා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

44 877130169V එසේ.පී. ෙර්ශන ිධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව
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45 898214001V එච්.එධ.ඒ.සකේ. සසනවිරතේන සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර මාතසලේ සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

46 198353301075 එලේ.පී.ජී.එච්.සකේ. සුගතදාස ධෙය සගාවිපලේ ලිපිකරු උෙයාන සබෝග පර්සයේෂණ  ා සවර්ධන ආයතනය

47 198580102686 ඩී.යූ.සේ. මු නේදරධ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

48 197813702811 එධ.අයි. කවිරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ඉඩධ  ිධෙකධ නරිවලුේ කිරීසධ පරාසෙේශීය කාර්යාලය, මාතර

49 898030091V ඩධලිධෝ.සකේ.ආර්.ඒ. වනේනආිරච්චි ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය ( ධබනේසතාට කලාපය

50 867963189V සේ.ඒ.එසේ. දසනේශානකිා ධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර පුතේතලධ දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන කාර්යාලය

51 846253645V ජී.එලේ.සී. උෙයගන ීධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර ඉඩධ  ා දසේතරිකේ සරධෘසේ ටරාර් කාර්යාලය

52 812754319V එලේ.එසේ. පුෂේප කුමාර මයා අධිකරණ ආරකේෂක කධකරු විනශිේචයාධිකාරය

53 863490146V ධූ.පී.සකේ.ආර්. පරසග මයා රසායනාගාර සසේවක ම ානාම විෙයාලය

54 900941846V ඩධලිධෝ.ඒ.එනේ.පී. සවඩිකේකාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය තරුණ  ා කරඩීා අමාතයාශය (කුඩා වයාපාර සවර්ධන අශය)

55 888343075V සකේ.සකේ. පරියෙර්ශනි ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කළුතර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

56 198252203673 සී.වයි. සගාරකපිටිය ධෙය කානේතා උප නයිාමක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

57 925722510V එනේ.ඩධලිධෝ.එධ. පරියෙර්ශනි ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි කඳාන දසේතරිකේ සරෝ ල

58 199570002307 ඒ.එසේ.ඩී. පරනානේදු සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

59 935023726V එච්.ඒ.ඩී.සකේ.සකේ. උෙයානේගන ීධෙය තාකේෂණ ශිලේපි ස ායක දුධරිය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය
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60 886492570V ඒ.ජී.ඒ.සකේ. මුණසි   ධෙය පිළිගුනසීධ නලිධාරි මාතසලේ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

61 925890618V ජී.ඩධලිධෝ.ඩී.පී. ගුණතුග ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

කළුනේතුනේත සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

62 918660712V සකේ.එධ.ඒ.එනේ.එසේ. අලේසධදා  සමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

නවුරඑළිය සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

63 937093535V ආර්.සකේ.සී. ඉමාෂා සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර  ධබනේසතාට සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

64 915661149V ජී.සකේ.ජී.එසේ.සී. සිරිවර්ධන සමය ගබඩා භාරකරු ධෙනේසනේරිය පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

65 197829601721 ඒ.ඒ.පී.පී. කුමාර මයා රසායනාගාර සසේවක ඩඩ්ලි සසේනානායක මධය විෙයාලය

66 846201343V පී.ඩී.සී. පතිරණ සමය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක ඇලපාත පරාසෙේශීය ම  සලේකධ කාර්යාලය

67 873073225V යූ.සකේ.එසේ.සී. උඩකුඹුර මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

රතේනපුර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

68 199150301919 ටී.සකේ.එසේ.එසේ. සස නේසා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ආගමන  ා විගමන සෙපාර්තසධනේතුව

69 198059803116 ආර්.ඒ.වයි.ධූ. කුමාරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සදාධසප පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

70 921981686V ටී.ටී.එනේ. සෙේශපරිය මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

බණේඩාරගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

71 893422889V සකේ.ඩී.එසේ.ඩී. ධනෂුේක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

72 876280990V ඩී.සකේ.එධ.ආර්. සසේනාරතේන ධෙය ගබඩා භාරකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

73 945992689V එසේ.ඩී. මාතර ආරච්චි සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

74 906100380V පී.ඒ.එසේ.අයි. විසේවර්ධන ධෙය ගබඩා ස යක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව
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75 833183060V සකේ.එසේ.ටී.ආර්. බණේඩාර මයා සකෞතුකාගාර ස ායක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

76 198577303274 එච්.වී.ඒ.එලේ. පරියෙර්ශන ධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර කෑගලේල සගාවිජන සවර්ධය දසේතරිකේ කාර්යාලය

77 825711503V ඒ.එධ.එනේ.පී.එධ. ජයතිලක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇ ුලියසගාඩ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

78 777532910V එච්.ජී.එසේ.එච්. සමරසූරිය ධෙය කාර්යාල කාර්යය ස යක
අධිකරණ, බනේධනාගාර කටයුතු  ා ආණේඩුකරම වයවසේථා 
පරතිසසේකරණ අමාතයාශය

79 840540324V ඩී.වී.ඩී.එනේ.ටී.ඩධලිධෝ. නලිසධ මයා කේසෂේතර සධබනේධීකාරක සකාසලානේනාව විෙතා සධපතේ මධයසේථානය

80 885863264V එච්.ධූ. මෙේදුමආරච්චි ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි ෙ සසායිසා කානේතා (ශිකේෂණ) සරෝ ල

81 852924020V පී.වී.එසේ.සී. කුමාරතිලක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මුතිවරණ සකාධෙෂනේ සභාව

82 918054570V ඩී.එධ.ඩී.එලේ. දසානායක ධෙය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක
අධිකරණ, බනේධනාගාර කටයුතු  ා ආණේඩුකරම වයවසේථා 
පරතිසසේකරණ අමාතයාශය

83 858412579V සී.ඩී. ලියනසගේ ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ඇලේපිටිය සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

84 905893459V ටී.එලේ. දකේමාදුසගාඩ සමය සගාවිපලේ ලිපිකරු සතලිේධෘවිල කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ සේථානය

85 905460730V එධ.සී.එසේ. මචනායක ධෙය අ ාර නරිීකේෂකිා  ලාවත දසේතරිකේ සරෝ ල

86 760872156V සේ.එධ.එසේ. ඉනේදක මයා මුරකරු කුලියාපිටිය මධය විෙයාලය

87 910192175V ඒ.ජී.ඒ.සකේ. සසෝමරතේන මයා සසෞඛ්ය කාර්යය ස ායක අනරුාධපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

88 886651457V සකේ.ජී.ආර්. නසිරෝෂණිී ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නවිිතිගල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

89 198908700074 සකේ.ඩී.එසේ.සකේ. අකලක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව
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90 945242051V එච්.එධ. කුලරතේන සමය කේසෂේතර ස ායක සකාළඹ කාර්ධෙක විෙයාලය

91 905084186V ඩධලිධෝ.ඩී.එසේ.වී. ඩයසේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කාලගුණ විෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

92 197660402139 සකේ.ජී.එසේ.පී. රතේනායක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පශු පර්සයේෂණ ආයතනය

93 905472259V ආර්.එධ.එසේ.යූ. රතේනායක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ගධසපාල දසා/ මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

94 199268102114 පී.ඒ.එනේ.අයි. පතිරාජ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ගාලේල ම ාධිකරණය

95 876510596V ඩධලිධෝ.ජී.එනේ. බුෙේධිනි ධෙය උප තුපුලේ සේථානාධිපති සෙණියාය උප තුපුලේ කාර්යාලය

96 865410298V පී.අයි.එලේ. සපසර්රා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පරිසර අමාතයාශය

97 866330972V එච්.ජී.එනේ. ලකේරුවණි ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු සතලිේධෘවිල කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ සේථානය

98 915350704V එච්.ඒ.එසේ. දලකා ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි කලේමුසනේ (උතුර) මූලික සරෝ ල

99 912701182V ඩී.එධ.ඒ.ටී.එලේ. මුණසි  මයා සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කුරුණෑගල දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන කාර්යාලය

100 936670180V ආර්.පී.ඩී.එසේ.එනේ. වනගිරතේන සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර අනරුාධපුර දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන කාර්යාලය

101 881081814V ඩී.ජී.එසේ. තිලකරතේන මයා සෙපාර්තසධනේතු ස ායක සපාසළානේනරුව දසේතරිකේ ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

102 197077201618 අයි.ආර්.එසේ.එලේ. කානේති ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය ඉඩධ සරධෘසේටරාර් කාර්යාලය

103 903181702V ඩධලිධෝ.සකේ. පිවිතුරු මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාමසාරිසේ ජනරාලේ

104 887853762V ඩධලිධෝ.එච්.සකේ. පරියෙර්ශනී ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය
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105 898662721V පී.සකේ.සකේ.සී. පතිරාජ ධෙය සලේඛ්න ස කාර නතීි සකටධුපතේ සධපාෙක සෙපාර්තසධනේතුව

106 198770002713 එලේ.ජී.එනේ. පරියෙර්ශනී ධෙය වෑෙේදුධකරු වරකාසපාල කාර්ධෙක විෙයාලය

107 875820257V සකේ.එනේ.ඒ. රනේජීව ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

108 893550607V ඩධලිධෝ.එධ.පී.ඊ. විසේසූරිය මයා කාර්යාල කධකරු
මාතසලේ අපනයන කෘෂකිර්ම පර්සයේෂන මධයසේථානය

109 918592563V ඩී.එධ.සකේ.සකේ.සකේ. දසානායක ධෙය කධකරු
ගනේසනෝරුව ධූජ ස තික කිරීම  ා පුළෑටි සරකේෂණ 
මධයසේථානය

110 947620568V එච්.එධ.එසේ.එධ.සකේ. ස ේරතේ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර
සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව (ම නවුර දසේතරිකේ 
කාර්යාලය)

111 946552038V ඩධලිධෝ.ඒ.ඒ. නදීෂා ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර ගාලේල දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

112 902590552V ඩී.එධ.සී.එසේ. අසධසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ජනාධිපති කාර්යාලය

113 948310600V සකේ.පී.සී.ධූ. ජයතිලක සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කුරුණෑගල දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

114 937643560V ඒ.ආර්.එසේ. දසානායක ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර අනරුාධපුර සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

115 885421199V එසේ.සකේ.ටී.ටී.එසේ. විමලසසේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ක වතේත පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

116 936211810V ජී.එච්.එධ.එසේ.සේ. ස ේරතේ සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

117 198958801805 එධ.ඒ.ඩී.සී. පරනානේදු සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

118 945910844V ඒ.ඒ.ආර්.එනේ. දලේරුකේෂ ිසමය කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

119 199076001366 ඩධලිධෝ.ඒ. ශිසරෝන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සෙේශීය අදායධ සෙපාර්තසධනේතුව
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120 871620059V ඩධලිධෝ.යූ.එධ. සමනේඩිසේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

121 805863536V ඒ.ඩී. සසේනාරතේන ධෙය කධකරු විනශිේචය සභා ලිපිකරු කධකරු විනශිේචයාධිකාරය

122 952932705V සකේ.ජී.එධ. ලකේමාලේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අලේලසේ ස ෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශන සකාධෙෂනේ සභාව

123 197653503041 එනේ.පී.ඩධලිධෝ. විසේසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රබර් සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

124 926051350V යූ.එධ.ඩී. අසධරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නාගරික සවර්ධන  ා නවිාස අමාතයාශය

125 846702261V එනේ.එසේ.එධ. ජයසුමන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා දුධරිය සෙපාර්තසධනේතුව

126 866692726V ඩධලිධෝ.එධ.එධ.එධ.ආර්.සකේ. වීරරතේන ධෙය සලේඛ්න ස කාර මා/සානේත සතෝමසේ විෙයාලය

127 198183103667 ඩධලිධෝ.එධ.ඩී.සකේ. විකරමසි  ධෙය ගබඩාබාරකරු සසේවා සසේකරණ අභයාස ආයතනය

128 867984119V ඩධලිධෝ.ජී.එච්.එසේ. ගුණසි  ධෙය පරාථධෙක ශිලේපීය සනාවන කධකරු ජාතික කෘෂකිර්ම සතාරතුරු  ා සනේනසිධෝෙන මධයසේථානය

129 948333422V ඊ.එධ.එසේ.එසේ. එදරිසි  සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කුරුණෑගල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

130 198315300243 එනේ.ධූ. ජයසසේකර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කනේෙකුටිය පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

131 921421605V ටී.එධ.එනේ.ටී. සතනේනසකෝනේ මයා පර්සයේෂණාගාර ස කාර බණේඩාරසවල වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

132 896534254V එච්.එලේ.පී. ස ට්ටිස ේවසගේ ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස යක පාලිනේෙනවුර පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

133 882231410V එසේ.සකේ.එසේ.වී. රසාග මයා කධකරු III ශ්රී ලකා ගුවනේ  මුදාව

134 198973101313 එසේ.ඩී. පලි කේකාර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාළඹ 12 දසා අධිකරණය
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135 198654401649 ඩී.එධ.එනේ.එනේ. දසානායක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කානේතා ළමා කටයුතු  ා සමාජ සවිබලගුනේවීධ අමාතයාශය

136 897862239V ධූ.ඒ.එලේ.එනේ. තිලකරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා දුධරිය සෙපාර්තසධනේතුව

137 199266600594 එධ.එනේ.එනේ. පරනානේදු ධෙය කානේතා සිවිලේ ආරකේෂක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

138 877810712V එලේ.එලේ.ටී.ඩී. ලියනසගේ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

139 927710862V ඕ.ඩධලිධෝ.ඒ.අයි. කරුණාරතේන සමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

අනරුාධපුර සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

140 877710777V ටී.යූ. ගසනේගම ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය

141 876830620V එච්.වී.සකේ.එනේ.එනේ. සකලේපන ීසමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

 ධබනේසතාට සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

142 198965800566 එසේ. විතාරණ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය ඉඩධ සරධෘසේටරාර් කාර්යාලය

143 927320304V ඩී.එසේ. ස ට්ටිආරච්චි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය කටවුන පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

144 198625302341 එනේ.පී.එලේ.එධ. ගුණසසේන මයා ගබඩාබාරකරු ගලේගමුව පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

145 787752420V සකේ.ජී.පී.අයි. සසේනාරතේන ධෙය ගබඩාස යක කුරුණෑගල වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

146 816801176V පී.අයි.සකේ. පීරිසේ ධෙය ගබඩාභාරකරු
ම ඉලුපේපලේලම කේසෂේතර සබෝග පර්සයේෂණ  ා සවර්ධන 
සෙපාර්තසධනේතුව

147 198820301403 ඩී.එධ.ආර්.වී. දසානායක මයා කළමනාකරණ ස කාර පළාතේ සභා  ා පළාතේ පාලන කටයුතු රාජය අමාතයාශය

148 927480697V එච්.එලේ.පී. ජයවර්ධන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය

149 198920200523 ඒ.ඩධලිධෝ.ජී.එධ. විකරමරතේන මයා ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක ක වතේත පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය
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150 198860501670 ඩධලිධෝ.පී.ටී.එසේ. පියරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රජසයේ රස පරීකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

151 198119801010 එලේ.එසේ.පී. ජයසසේකර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

152 836513614V ඩධලිධෝ.සකේ.පී. පරියෙර්ශනී ධෙය ගබඩා ස යක වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

153 198319200556 ජී.එධ.ආර්.ඩී. සතනේනසකෝනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ආගමන  ා විගමන සෙපාර්තසධනේතුව

154 198764203227 ඩධලිධෝ.ඩී.එසේ. සුසනේති ධෙය ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස යක බණේඩාරනායක අනසුේමරණ ආයුර්සධෝෙ පර්සයේෂණායතනය

155 895721263V සේ.පී.අයි. ජයසකාඩි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නතීිපති සෙපාර්තසධනේතුව

156 861190196V සකේ.එධ.ආර්.සී.සේ. අසධරතේන මයා අධිකරණ සපාතේ බුඳුධකරු සකාළඹ පරධාන මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

157 199119401724 සකේ.පී.සේ.එච්. සිලේවා මයා සවළඳ ස ායක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

158 895031879V ඩධලිධෝ.ටී. රජලුා ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු නසියෝජය කෘෂකිර්ම අධයකේෂ (ධූජ) කාර්යාලය

159 906671956V එලේ.ජී.එච්.එසේ.  සන ීධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කුරුණෑගල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

160 198877902771 සකේ.ආර්.එධ. රසාජලී ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු වලේපිට රජසයේ ධූජ සගාවිපල

161 198875601109 එධ.වී.සේ. පීරිසේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය
අධිකරණ, බනේධනාගාර කටයුතු  ා ආණේඩුකරම වයවසේථා 
පරතිසසේකරණ අමාතයාශය

162 198777002693 ටී.ඒ. ස ට්ටිආරච්චි ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

163 198570100663 ධූ.ආර්.එසේ.ඩී. බකේධෛසෙනයි සමය කේසෂේතර ස ායක සතේතේව නෂිේපාෙන  ා සසෞඛ්ය සෙපාර්තසධනේතුව

164 905332180V ජී.එච්.ඊ.එලේ. ජීවන ිධෙය තාකේෂණ ශිලේපි ස යක නානඔුය සේථීර මාර්ග පරීකේෂක කාර්යාලය
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165 847520159V සකේ.ඒ.එධ. චතුරිකා ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි කරාපිටිය ශිකේෂණ සරෝ ල

166 832754439V සකේ.එධ.සකේ. විසේසකෝනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය නකිවුරටිය ශ්රී ලකා සපාලිසේ විෙයාලය

167 198751700759 එසේ.සකේ.ඩී.එධ.පී. සමරසි  ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සපාලේග සවල සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

168 892822441V සකේ.ඩී.ඩී. සපසර්රා මයා කුනධි සකෞතුකාගාර ස කාර පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

169 198870200272 ධූ.ඒ. පීරීසේ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

170 907880265V සකේ.ඒ.ඩී.වී. සනේදීපන ිධෙය ආ ාර නරිීකේෂකිා ජාතික සබෝවන සරෝග විෙයායතනය

171 842050189V ඒ.එධ.එසේ.පී.සකේ. අතේතනායක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ෙ ධ පාසලේ, පිරිසවනේ  ා භිකේෂ ුඅධයාපන රාජය අමාතයාශය

172 199550800033 සේ.ඒ.එසේ.එසේ.ඩී. සපසර්රා සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය සෙේශීය අදායධ සෙපාර්තසධනේතුව

173 891414552V සකේ.පී.සකේ. සපසර්රා මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය තකේසසේරු සෙපාර්තසධනේතුව

174 917521476V පී.ජී.ඩධලිධෝ.ඒ.එනේ. පියනනේෙ ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

පාදුකේක සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

175 198568604740 එසේ.එච්.ඒ.එසේ. මදුවනේති ධෙය කළමනාකරණ ස කාර ම ා භාරකාර සෙපාර්තසධනේතුව

176 198662900822 ආර්.සකේ.එලේ. චතුරිකා ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස යක පරධාන ඉධෘසනේරු (සඥා  ා විදුලි) උප සෙපාර්තසධනේතුව

177 902773819V ආර්.එධ.එනේ.ඩී. රණසි  මයා කධකරු පරධාන ඉධෘසනේරු යානේතරික කාර්යාලය ෙකුණ

178 850323500V එධ.ඒ.යූ. තරග මයා කාර්යාල කාර්ය ස යක ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව

179 927000164V පී.එසේ.අයි. පීරිසේ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර බණේඩාරගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය
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180 917190925V එධ.එච්. කාචනමාලා ධෙය කානේතා සිවිලේ ආරකේෂක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

181 926310178V ඩධලිධෝ.ජී.ඒ.එධ. උපසසේන ධෙය මුනධු කේසෂේතර ස ායක කුරුණෑගල පළාතේ සර්සධෝයර් ජනරාලේ කාර්යාලය

182 935973295V එලේ.ජී.සකේ.එධ. අමරසි  ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

වතේසතේගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

183 197821001226 එනේ.පී.ජී.ආර්. ජයතිලක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කෘෂකිර්ම සෙපාර්තසධනේතුව

184 900341040V සකේ.එසේ.එසේ. පියසසේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කෘෂකිර්ම සෙපාර්තසධනේතුව

185 872944575V යූ.එධ.ඩී. රණතුග මයා සසෞඛ්ය කාර්යාය ස යතක සිරිමාසවෝ බණේඩාරනායක විසශේෂති ළමා සරෝ ල, සපේරාසෙණිය

186 848472581V ජී.එලේ.ජී. රුවනේතිකා ධෙය කධකරු ගාලේල වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

187 910241052V එධ.එධ.ටී. තිලග මයා කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

188 885851266V ඊ.ආර්.ටී.එනේ. ඈපාකනේෙ සමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර සබෝයගසනේ සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

189 867751955V සකේ.සකේ.එධ.සකේ.ඒ. සමරතුග ධෙය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක නවුරඑළිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

190 198157500365 එච්.එධ.එනේ. ස ේරතේ ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු ම ඉලුපේපලේලම නසියෝජය කෘෂකිර්ම අධයකේෂ (ධූජ) කාර්යාලය

191 845401195V ඩධලිධෝ.එධ.සේ.සී. වලිසි  සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය අනරුාධපුර මුතිවරණ කාර්යාලය

192 198759402433 ඒ.ඒ.අයි. ස ේමමාලි ධෙය කධකරු
ම ඉලුපේපලේලම කේසෂේතර සබෝග පර්සයේෂණ  ා සවර්ධන 
සෙපාර්තසධනේතුව

193 927721686V ආර්.එධ.එසේ. කුමාරි ධෙය ගබඩා භාරකරු වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය - අලිසකාටආර

194 901570256V සේ.එධ.එනේ.ධූ. නවුනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මාපාකඩ යානේතරික ඉධෘසනේරු කාර්යාලය
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195 885392148V ධූ.එසේ. සජීවන ිධෙය කාර්යාල කාර්ය ස යක  ලේදුධමුලේල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

196 886611714V එධ.ඒ.ඩී.එච්. මදුරපේසපරුම ධෙය පුරාවිෙයා ස යක අවිසේසාසධෝලේල පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

197 198076303660 එලේ.ඒ.සේ.එධ. රතේනායක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික සලේඛ්නාරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

198 887420726V ඊ.ජී.එලේ.  ර්ෂන ීධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නවිිතිගල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

199 198166001843 ටී.පී.ජී.එසේ.එනේ. පලේලියගුරු ධෙය කළමනාකරණ ස කාර
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

200 918421149V එනේ.එසේ. විදානගමසගේ ධෙය කානේතා සිවිලේ ආරකේෂක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

201 863150418V පී.සකේ.එනේ. විසේසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

202 918664297V ජී.ටී. සකෞශලයා සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය වන සරකේෂණ සෙපාර්තසධනේතුව

203 808583232V එච්.ඩී.ඒ.එලේ. ඥානසි  සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

204 199376903990 එධ.ඩී.පී.ආර්. සකෞෂලයා සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය මුතිවරණ සකාධෙෂනේ සභාව

205 199553102155 ආර්.සකේ. බුෙේධිකා සමය විදාතා කේසෂේතර සධබනේධීකාරක අධයාපන අමාතයාශය (පාලන  ා විදාතා)

206 837613841V ජී.එසේ. අමරසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය

207 936712410V ඩධලිධෝ.ඒ.එධ. පරියෙර්ශන ිසමය ගබඩාබාරකරු වීරකුටිය පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

208 832420581V එසේ.ජී.එලේ. සමරකේසකාඩි මයා පුරාවිෙයා ස යක පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

209 886560362V යූ.පී. ජයරතේන ධෙය වාට්ට ුලිපිකාරිණි නවුරඑළිය ම  සරෝ ල

Page 14 of 42



210 798533304V සකේ.ජී.ඒ.එනේ. ගුණරතේන ධෙය රසායනාගාර සසේවක පශු විමර්ශන මධයසේථානය - සකාළඹ

211 199169102048 ජී.සී.ඩී. කුමාරි සමය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර කෑගලේල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

212 917250200V ඩධලිධෝ.පී.එධ. කුමාර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පුලේමඩුලේල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

213 885551165V එනේ.ජී.ඊ.අයි. අමරසූරිය ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

214 910023241V යූ.සකේ.යූ.ඩී. සසෝමරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කුරුවිට පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

215 198962300140 සකේ.වී.ඩී.ඩී. විමලනාථ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කෑගලේල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

216 763032159V සේ. සකාතලාවල මයා ආයතන ස කාර ස ෝමාගම කාර්ධෙක විෙයාලය

217 906620987V ටී.ඒ. පරියෙර්ශනී ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

218 847913649V සකේ.ජී.එනේ.සකේ. ජයවර්ධන ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

219 928132897V ඊ.ජී.එසේ. සකෞශලයා සමය කේසෂේතර ස ායක කාර්ධෙක අධයාපන  ා පු ුණු කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

220 932252554V සකේ.පී.ඩධලිධෝ. සකේ. කාරියකරවන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සරධෘසේටරාර් ජනරාලේ සෙපාර්තසධනේතුව

221 877180930V එච්.ජී.එධ.එනේ.  තුරුසි  ධෙය ලිපිකරු වාරිමාර්ග අමාතයාශය

222 198761902160 එච්.ඩී. ලකේධෙණි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය වන සරකේෂණ සෙපාර්තසධනේතුව

223 887701890V සේ.ඒ. විසේසකෝනේ සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය පරධාන දුධරිය ගණකාධිකාරි කාර්යාලය

224 845202265V සේ.එධ.එසේ. ජීවනේෙර ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර ගධප  සගාවිජන සවර්ධන දසේ තරකිේ කාර්යාලය
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225 199459901593 ආර්.ඒ.එනේ. රතේනායක සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාළඹ දසා අධිකරණය

226 198785100780 පී.එලේ. මාසතාටආරච්චි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ආරකේෂක අමාතයාශය

227 198815400525 සකේ.පී.අයි. චානක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සගාඩනුගිලි සෙපාර්තසධනේතුව

228 198962401311 එධ.ඒ.එනේ. සපසර්රා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරී කාර්යාලය

229 199460002119 ඊ.ඊ.ඩධලිධෝ.එධ.එධ.පී.සකේ. විමලධර්ම සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ම ාධිකරණය

230 917561060V ඩී.ආර්. සසසනවිරතේන ධෙය රසායනාගාර ස කාර ම නවුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය (මධයම)

231 197572800400 එධ.ඒ.ටී. දලේරුකේෂ ිධෙය කේසෂේතර ස ායක බලපිටිය කාර්ධෙක විෙයාලය

232 887433097V එසේ.ඒ.එධ.සී. සුබසි  ධෙය රසායනගාර සසේවක කුලි/සේ.ආර්. ජයවර්ධන ජාතික පාසල

233 895043117V ඩධලිධෝ.එධ.ඩී.එධ. විසේවර්ධන ධෙය ගබඩාබාරකරු  ිරියාල පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

234 895823414V ඩී.එධ.එසේ.ඩී. දසානායක ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

කුරුණෑගල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

235 857084454V සකේ.එධ.එසේ.එසේ. කරුණානායක ධෙය සසෞඛ්ය කාර්යාය ස යක රිේසධෝ ආර්යා ළමා සරෝ ල

236 925152374V ජී.අයි.සී. සපසර්රා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික සතේසවෝෙයාන සෙපාර්තසධනේතුව

237 857241240V සකේ.ඒ.ජී.ඒ. මධූෂා ධෙය රසායනාගාර සසේවක සෙේවි බාලිකා විෙයාලය, සකාළඹ 08

238 198559910027 යූ.ඒ.ඩී. චනේද ජගතේෙලා ධෙය පුරාවිෙයා ස යක පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

239 820010515V පී.ඩී.ජී.එසේ.එනේ. විසේනායක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව
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240 915941060V ඩී.ධූ.ටී. නදීෂාන ිසමය කාර්යාල කධකරු ඉඩධ  ිධෙකධ නරිවලුේ කිරීසධ පරාසෙේශීය කාර්යාලය, මාතර

241 198767803029 ධූ.වී.ආර්.පී. සපරේමචනේද්ර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

242 925091120V ඩධලිධෝ.ඒ.ඒ. ගගාන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කෘෂකිර්ම අමාතයාශය

243 797090298V සී.ඩී.සකේ. දසානායක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පූසගාඩ දසා/මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

244 199331100419 එනේ.වී.එධ. කුසර් මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

245 866340633V ඩධලිධෝ.සී.ඩී. පතිරණ ධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර පමුණුගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

246 198921900038 පී.ටී. කුමාරසගේ මයා කධකරු යුෙේධ  මුදා මූලසේථානය

247 930362662V එනේ.ජී.අයි.එසේ.සකේ. ජයලතේ මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

මුරියකඩවල සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

248 881731517V ඩධලිධෝ.එධ.ඩී.සී. බණේඩාර මයා මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර සමාරයාය සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

249 858360943V පී.ජී.ජී.ඩී.ඩධලිධෝ. සමරසි  ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ඇලේකඩුව සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

250 815014014V එලේ.ජී.ටී.එසේ. ෙමයනේති ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක ම නවුර ජාතික සරෝ ල

251 817441769V ඒ.ජී.සී.එනේ. තිලකරතේන ධෙය කධකරු ම නවුර පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

252 199352800419 ඩී.යූ. ගධස ේවා ධෙය ගබඩා භාරකරු ලුණුගධසවස ර කලාප යානේතරික ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

253 198286203540 ඒ.එධ.අයි. සමනේලතා ධෙය සගාවිපලේ ලිපිකරු ධූජ  ා සරෝපණ ද්රවය අසලවිසුල -  ුගම

254 897451735V සකේ.ඩධලිධෝ.ඒ.එධ.එච්. චතුරගිකා ධෙය සගාවිපලේ ලිපිකරු වීරවිල කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ සේථානය
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255 198680303002 ආර්.ඩී.එසේ.එධ. කරුණාරතේන ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

මාවතගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

256 197963202586 ඩධලිධෝ.සේ.සී. බණේඩාර ධෙය දුරකථන කරයිාකරු සේවසන සරෝග පිළිබඳ ජාතික සරෝ ල

257 928081354V ඩී.එධ. සෂ ාන ිසමය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

සකාසබයිගසනේ සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

258 198682503240 සී. බාලසූරිය ධෙය කධකරු සගාවිපල යානේතරීකරණ පර්සයේෂණ මධයසේථානය

259 918512837V එසේ.ආර්.ඩී.එධ.යූ.ඩී. බඩාර ධෙය පුරාවිෙයා ස යක අනරුාධපුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

260 198363602144 එධ.සකේ. නදීකා ධෙය උපසේථායක ම සමෝෙර ශිකේෂණ සරෝ ල

261 937670362V සකේ.ජී.එනේ.එනේ. කුමාරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය  ලේදුධමුලේල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

262 848191060V එධ.ඒ.එනේ.එසේ.සකේ. ආරියරතේන ධෙය පුරාවිෙයා ස යක ම නවුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

263 856003876V ජී.ආර්.එනේ.එසේ. ගධලතේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අවිසේසාසධෝලේල දසා අධිකරණය

264 926741454V ටී.එච්.ආර්.එසේ.පී. චනේද්රතිලක සමය උපසේථායක ශ්රී ලකා ජාතික සරෝ ල

265 898500390V ඩී.පී.එලේ.එනේ.ඩී. ලියනසගේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

266 199470600333 ආර්.පී.ඩී.ඩී. රණසි  සමය ගබඩා භාරකරු රතේනපුර පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

267 199013001611 එනේ.පී.ඒ. ජයසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය ඉඩධ සරධෘසේටරාර් කාර්යාලය

268 887910022V ඒ.එසේ. සඳමාලි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ම ජන ආරකේෂක  අමාතයාශය

269 198562400479 ඩී.ආර්.ආර්. පීරිසේ ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව
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270 891322410V ඊ.ඒ.ටී.එසේ. වීරරතේන මයා රසායනාගාර කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

271 903633956V ආර්.ජී.එසේ.ටී. රාජපකේෂ මයා සවරළ සරකේෂණ නයිාමක
සවරළ සරකේෂණ  ා සවරළ සධපතේ කළමනාකරණ 
සෙපාර්තසධනේතුව

272 880252046V සකේ.එධ.එසේ.එධ. උෙයකුමාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

273 936312810V එධ.ඒ.එසේ.  සන ීධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

කුරුණෑගල සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

274 866794340V එධ.එසේ. මාරසි  ධෙය සකෞතුකාගාර ස යක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

275 880100220V යූ.ඒ. පණේඩිතරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව

276 199376900150 එධ.ජී.ඩී.ටී.එනේ. තතේසරණි සමය සලේඛ්න ස කාර මුතිවරණ සකාධෙෂනේ සභාව

277 913104897V ඩධලිධෝ.ජී.එලේ. සපසර්රා මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාටවු මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

278 937703120V සේ.එච්.ජී. දලේරුකේෂකිා ධෙය ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස යක බණේඩාරනායක අනසුේමරණ ආයුර්සධෝෙ පර්සයේෂණායතනය

279 199151103680 එනේ.එනේ. මුණසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය

280 199300803852 ඩී.සී.ටී. වුලිකල මයා ගබඩා ස යක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

281 198919100401 එධ.ඒ.එච්. සුසලෝචන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කර්මානේත අමාතයාශය

282 885490972V එධ.එසේ. නසවෝෙන ිධෙය සිවිලේ ආරකේෂක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

283 199226503763 එලේ.එනේ.ඩී. රුද්රිගු මයා
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

කනනේවිල සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

284 198257010164 ධූ.ඒ.ආර්. ලකේමාලි ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යිකා කළුතර ශිකේෂණ සරෝ ල
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285 198166500925 ජී.ජී.එසේ.එනේ. සසේනාරතේන ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යිකා ම නවුර ජාතික සරෝ ල

286 812564170V සකේ.ජී.සී. නුධෝගල මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය නපිුණතා සවර්ධන අශය

287 726000239V ඊ.ජී.එසේ.ඩී.සකේ. එලගලේල සමය
පරාථධෙක ශිලේපිය සනාවන සසේවා 
ගණසයේ කධකරු

කෘෂකිර්ම සෙපාර්තසධනේතුව

288 848204536V එලේ.ආර්.ජී.එච්.යූ. බණේඩාර ධෙය කධකරු කුණේඩසාසලේ පරාසෙේශීය ඉධෘසනේරු වුඩපල

289 880380044V සකේ.ඩධලිධෝ.සී.එනේ. රනේතිලක ධෙය රසායනාගාර ස කාර පශු වවෙය පර්සයේෂණ ආයතනය

290 841191170V සකේ.පී.එධ. උබයසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කතරගම පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

291 875860631V සකේ.ධූ.එසේ. ලයානේධෙ ධෙය උෙයාන කධකරු  ධබනේසතාට වියළි කලාප උෙේභිෙ උෙයානය

292 198386101656 ටී.එධ.ආර්.සකේ. සතනේනසකෝනේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ආ ාර සකාමසාරිසේ සෙපාර්තසධනේතුව

293 815181956V එච්.එධ.ඒ.ඩී. ස ේරතේ ධෙය උපසේථායිකා කුරුණෑගල ශිකේෂණ සරෝ ල

294 888121277V සකේ.පී.එසේ.ධූ. ජයතිලක ධෙය මධයසේථාන කළමනාකාර ස කාර රසධේ සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

295 905221728V පී.ඩධලිධෝ.එසේ.සකේ. විකරමනායක ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක අනරුාධපුරය ශිකේෂණ සරෝ ල

296 775463058V සකේ.ආර්.එසේ. ජයනේති ධෙය කාර්යාල කධකරු ක වතේත පරාසෙේශිය සලේකධ කාර්යාලය

297 880880527V එසේ.ඩී. කාමනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර පරාසෙේශිය සලේකධ කාර්යාලය

298 892982830V ආර්.ඩධලිධෝ.පී. පුෂේපකුමාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර දසේතරිකේ සමෘෙේධි සවර්ධන කාර්යාලය

299 825612572V ආර්.ඒ.ඒ.වී. රණසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය
සරධෘසේටරාර් ජනරාලේ සෙපාර්තසධනේතුව, ඌව සබරගමුව කලාප 
කාර්යාලය

Page 20 of 42



300 910780069V එච්.අයි.එධ. විකරමපාල මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර දසා අධිකරණය

301 198200302373 ජී.පී.සී.එසේ. කුමාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇධොලිපිටිය සපාලිසේ අධිකාරි කාර්යාලය

302 199158800592 යූ.ඒ.ටී.ජී. ජයසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඕපනායක පරාසෙේශිය සලේකධ කාර්යාලය

303 921570686V එසේ.ජී.ඩී.පී. පෙේමපරිය මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය තරුණ  ා කරඩීා අමාතයාශය

304 935291780V සකේ.ඩී.ටී.එධ. කුලරතේන සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික සලේඛ්නාරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

305 199070901392 එලේ.එධ.පී. කුමාරි ධෙය පරාථධෙක ශිලේපිය සනාවන සසේවා සගාඩනුගිලි සෙපාර්තසධනේතුව

306 927001144V සකේ.එසේ. මධුෂාන ිසමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ධෙනසිේබල  ා රැකීරකේෂා සෙපාර්තසධනේතුව

307 199386200890 ටී.පී.ජී.ඩී.එසේ. මධුෂාන ිධෙය කේසෂේතර ස යක කාර්ධෙක අධයාපන  ා පු ුණු කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

308 881494620V ඩධලිධෝ.ඒ.එනේ.පී. කීර්ති මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

309 197984602350 එච්.එසේ. රසණේපුර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

310 871451176V එච්.ඒ.එසේ. මධුශඛ් මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පරජා පාෙක විසශෝධන සෙපාර්තසධනේතුව

311 875620193V ජී.පී.අයි. රගිකා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය
නපිුණතා සවර්ධන, වෘතේතීය අධයාපන, පර්සයේෂණ  ා නව 
නපිුයුධ රාජය අමාතයාශය

312 197764402674 එච්.ඩී.ඩධලිධෝ. සසසනවිරතේන ධෙය උපසේථායිකා ශ්රී ලකා ජාතික සරෝ ල

313 888242589V ඩධලිධෝ.ජී.ටී. ලකේෂතිා ධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

314 198157100363 සකේ.පී.එනේ. ෙමයනේති ධෙය රසායනාගාර ස කාර ඩී.එසේ. සසේනානායක විෙයාලය
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315 902612157V ආර්.එධ.එධ.ඩී. රතේනායක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කානේතා  ා ළමා කටයුතු රාජය අමාතයාශය

316 905412205V එධ.ඒ.සකේ. ගලබඩවනගිසි ලාසගේ ධෙය දුධරිය කාර්ය ස යක
පරධාන යානේතරික ඉධෘසනේරු කාර්යාලය, ශ්රී ලකා දුධරිය 
සෙපාර්තසධනේතුව

317 846330895V එසේ.ඒ.ඩී. පරියගන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ගධප  දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය (කෘෂකිර්ම අශය)

318 860521474V ආර්.පී.ඩී.සී. ගුණරුවනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රජසයේ කර්මානේතශාලා සෙපාර්තසධනේතුව

319 890404316V සකේ.ඒ.ටී. පරනානේදු මයා කධකරු ශ්රී ලකා ගුවනේ  මුදාව

320 876713640V ටී.ජී.ඩී. ඉමලේකා ධෙය කේසෂේතර ස යක කාර්ධෙක අධයාපන  ා පු ුණු කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

321 897394154V එච්.ජී.වයි. සඳධෙණී ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය, සකාළඹ කලාපය

322 199210800832 එධ.සී.එලේ. සිලේවා මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අලේලසේ ස ෝ දූෂණ සචෝෙනා විමර්ශන සකාධෙෂනේ සභාව

323 920020275V ඩධලිධෝ.සකේ.එනේ.ටී. වීරසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මාතසලේ දසේතරිකේ කෘෂකිර්ම අධයකේෂ කාර්යාලය

324 811780324V ඩධලිධෝ.සකේ.ඩී.පී.ආර්. වකේවුලේල මයා කධකරු උෙයාන සබෝග පර්සයේෂණ  ා සවර්ධන ආයතනය

325 830745181V ආර්.ඩධලිධෝ.එධ.ආර්. රඹුකේවුලේල මයා කධකරු උලේපතගම රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

326 198566004004 සකේ.ඒ.ධූ.එනේ. කුකුලාවල ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ගල  සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

327 198607604075 ආර්.එධ.අයි.එලේ. රතේනායක මයා සගාවිපල ලිපිකරු රජසයේ ධූජ අර්තාපලේ සගාවිපල

328 828164449V ඒ.ඒ.පී.පී. සසසනවිරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ගාලේල මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

329 818352930V පී.ඒ.එච්. කුමාරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය මාතර පරාසෙේශීය ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය
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330 876840820V එධ.එනේ. ෙර්ශිකා ධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

සනසටාලේපිටිය සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

331 198730703292 ජී.සී.එසේ. ගයාශානේ මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

සපාතු ුර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

332 821572479V ඩධලිධෝ.ඒ.එධ.එසේ.සී. බණේඩාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පළාතේ සභා  ා පළාතේ පාලන කටයුතු රාජය අමාතයාශය

333 923100415V ඩී.එධ.එසේ.සකේ. දසානායක මයා සුලසුධ මුද්රණකරු උෙධෝකරු අනරුාධපුර වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

334 895732354V ජී.සේ.ආර්.එධ.එලේ.එසේ. ජයසි  ධෙය කධකරු අනරුාධපුර වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

335 892814201V ඩධලිධෝ.එධ.පී.එලේ. වලිසුනේෙර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අගරාමාතය කාර්යාලය

336 888481710V ඩී.එධ.ධූ.එලේ. දසානායක ධෙය ගබඩා භාරකරු මාපාකඩවුව පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

337 863152186V ආර්.ඩී.ජී.ආර්. දසානායක මයා පර්සයේෂණාගාර ස යක වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

338 915913709V පී.එසේ. බණේඩාර ධෙය පුරාවිෙයා ස යක ම නවුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය (මධයම)

339 900762534V එධ.පී.ටී.එලේ. විසේරතේන මයා මුරකරු බදුලේල පරාසෙේශිය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

340 198234402858 ඩධලිධෝ.එච්.එනේ.පී.ධූ. විකරමනායක මයා සකෞතුකාගාර ස යක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

341 198856800658 ඩධලිධෝ.ඩී.ඩධලිධෝ.එසේ. වර්ෂමාන ධෙය රසායන සරකේෂණ ස කාර රතේනපුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

342 927000024V එධ.ඩධලිධෝ.සකේ.සී. විකරමආරච්චි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය නතීිපති සෙපාර්තසධනේතුව

343 906441632V ඩධලිධෝ.සකේ. සියුමාලි ධෙය රසායනගාර ස කාර රතේනපුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

344 198911701773 එසේ.එධ.ඩී.එසේ.එසේ.එසේ. සමරතුග මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා ධෙනනිේසෙෝරු සෙපාර්තසධනේතුව
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345 818112718V ඩධලිධෝ.සකේ.ඩී. වීරසසේකර ධෙය කාර්යාල කධකරු සගාඩකසවල පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

346 198784401656 ඩධලිධෝ.එසේ.එනේ. විදානගමසගේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය මධයම සලේඛ්නාගාරය

347 906141574V එච්.එධ.ජී.යූ.එසේ.සකේ. මුණිසකේ ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක ජාතික රුධිර මධයසේථානය

348 199306402169 ඒ.පී.එසේ.එසේ. විසේසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය
නපිුණතා සවර්ධන, වෘතේතීය අධයාපන, පර්සයේෂණ  ා නව 
නපිුයුධ රාජය අමාතයාශය

349 865490470V ආර්.ඒ.වී. නයනේති ධෙය
කළමනාකරණ ස කාර තාකේෂණික 
සනාවන පරිගණක ලිපිකරු

ම ා භාරකාර සෙපාර්තසධනේතුව

350 198901702032 ඩධලිධෝ.ඒ.එසේ. රගන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය
නපිුණතා සවර්ධන, වෘතේතීය අධයාපන, පර්සයේෂණ  ා නව 
නපිුයුධ රාජය අමාතයාශය

351 822930042V සකේ.එධ.ඒ. සඳරුවනේ මයා රසායනාගාර ස කාර ජනාධිපති විෙයාලය

352 857501403V එලේ.ජී.එච්. තුෂනේතිකා ධෙය රසායනාගාර සසේවක නාලනේදා විෙයාලය

353 908212843V සකේ.එධ.  පුආරච්චිසගේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය

354 818542585V ජී.ආර්.එසේ.සකේ.ඩධලිධෝ. මුණිසකේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රාජය සසේවා සකාධෙෂනේ සභාව

355 905881450V එනේ.පී.එලේ.එනේ. අමරසි  ධෙය කේසෂේතර ස යක වනජීවි සරකේෂණ සෙපාර්තසධනේතුව

356 818093349V ටී.පී.එධ.එධ. සපසර්රා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය යකේකල පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

357 856912221V එච්.ඒ.ජී.එසේ. ස ට්ටිආරච්චි ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

බඩලේගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

358 865611536V ආර්.එච්.එසේ. රණසි  ධෙය ලඝු සලේඛ්ක කධකරු සෙපාර්තසධනේතුව

359 866720495V ඩී.එධ.එනේ.  ර්ෂණී ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දුධරිය සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය
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360 847614404V එධ.ජී.පී.සකේ. ඒකනායක ධෙය උපසේථායක ම නවුර ජාතික සරෝ ල

361 858513189V සකේ.ඩධලිධෝ.ඒ. ජයවර්ධන ධෙය
කළමනාකරණ ස කාර තාකේෂණික 
සනාවන ලිපිකරු

සකාතේමසලේ වාරිමාර්ග  ා ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ 
ජාතයනේතර පු ුණු ආයතනය

362 916990669V පී.ටී. ෙ නායක ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු සපාසළානේනරුව රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

363 896041380V ආර්.පී.එසේ.එලේ. රෑපසි  සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය වලපසනේ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

364 856091376V එධ. ෙර්ෂකිා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ඇලේපිටිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

365 817522831V ඩධලිධෝ.එච්.ඊ. ෙ සිලේවා ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

366 197105701260 එච්.ආර්.ජී. පරියනේත මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පිටබුෙේෙර පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

367 198280803929 ටී.පී. විකරමතුග ධෙය සගාවිපල ලිපිකරු සතලිේජවිල රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

368 753311866V එධ.සී.සකේ. එදරිසි  මයා කධකරු
නසියෝජය වයාපෘති අධයකේෂ කාර්යාලය , උමාඔය ප ළ නධින 
සවර්ධනය

369 945280638V ඊ.පී.එසේ. ඕෂන ීසමය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

අධබලනේසතාට සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

370 803233870V යූ.පී.එසේ. පරියෙර්ශන මයා කධකරු ම ඔය පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

371 875443224V එසේ.පී.සේ.ටී. සරතේචනේද්ර ධෙය කධකරු අධපාර ශ්රී ලකා ගුවනේ  මුදා කඳවුර

372 823280890V එච්.ධූ.ආර්.සකේ.  ීනටිගල මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සවනේනපේපුව පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

373 750641091V ඒ.එධ.සකේ.එසේ.ධූ. තිලකරතේන මයා ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස යක ම නවුර ආයුර්සධෝෙ ඔසු උයන

374 932521385V අයි.එධ.ඒ.සකේ. අමරසූරිය මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ම නානේසනේරිය සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය
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375 897572095V ඒ.එධ.ඩධලිධෝ.එසේ. ගුණතිලක ධෙය කධකරු
පුතේතලම යානේතරික ඉධෘසනේරු කාර්යාලය, වාරිමාර්ග 
සෙපාර්තසධනේතුව

376 937552726V පී.එධ.ඩී.ඩී. සසසනවිරතේන ධෙය සසෞඛ්ය කාර්යය ස යක අනරුාධපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

377 198163704120 එච්.එධ.සී.ආර්.සකේ. ස ේරතේ ධෙය උප තුපුලේ සේථානාධිපති සසලේසවස රගම උප තුපුලේ කාර්යාලය

378 847302488V ඩී.එධ.ජී.පී. දසානායක ධෙය ගබඩා ස යක බණේඩාරසවල වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

379 831252057V වී.ජී. සමනේ කුමාර මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සියඹලානේඩුව පරාසෙේශීය ම  සලේකධ කාර්යාලය

380 198966410073 එනේ.ධූ.සකේ.එසේ.එලේ. කරුණාතිලක ධෙය සකෞතුකාගාර ස යක ම නවුර ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

381 865742827V ආර්.පී.එලේ. රණසි  ධෙය සකෞතුකාගාර ස යක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

382 803453411V ජී.ජී.ධූ. චතුරග මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කටවුන පරාසෙේශීය ම  සලේකධ කාර්යාලය

383 916542356V ධූ.සකේ.එසේ.සකේ. ජයසසේකර ධෙය භාෂා ඇමතුධ සධබනේධීකාරක
රාජය සසේවා, පළාතේ සභා  ා පළාතේ පාලන අමාතයාශය 
(ජාතික භාෂා අශය)

384 798462962V එසේ.එධ.ඩී. සුබසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර දසේතරිකේ ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

385 886430949V අයි.ආර්.ඕ.එච්. පලි කේකාර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ම ජන ආරකේෂක අමාතයාශය

386 915030114V සී.එනේ.ඩධලිධෝ. අල සකෝනේ ධෙය ගබඩා ස යක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

387 198180403929 එච්.ජී.පී.එධ. තිලකරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය මුතිවරණ සකාධෙෂනේ සභාව

388 948133083V එසේ.එධ.ඩී.සකේ.වී. මධුෂාන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සරධෘසේටරාර් ජනරාලේ සෙපාර්තසධනේතුව

389 198277703336 ඩධලිධෝ.ඩී.සේ.සී. කරුණාරතේන ධෙය ගබඩා ස යක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව
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390 856060187V සකේ.එනේ. පරියගන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කෘෂකිර්ම අමාතයාශය

391 830512861V සකේ.අයි.එසේ. ගුණපාල මයා නවිාස භාර නලිධාරි ම ා භාරකාර සෙපාර්තසධනේතුව

392 916700075V ඒ.ඒ.එධ.ඩී.එසේ.එසේ.ධූ. සරතේචනේද්ර සමය සලේඛ්න ස කාර අධයාපන අමාතයාශය

393 816733430V එධ.එධ.යූ. සපසර්රා ධෙය මධයසේථාන කළමනාකාර ස කාර සකාළඹ සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

394 888363718V ජී.එසේ. කුමාරි ධෙය අමාතයාශගත ලිපිකරු වාරිමාර්ග අමාතයාශය

395 856620336V පී.සකේ.ඩී. පරියෙර්ශනී ධෙය ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස යක ආයුර්සධෝෙ ශිකේෂණ සරෝ ල

396 858034027V එලේ.එච්.එලේ. දනෂුේකා ධෙය ෙතේත සට නේ කරයිාකරු
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

397 198954200530 ඩී.පී.සී.එධ. දයාලසගාඩ ධෙය රසායනාගාර ස කාර පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

398 197778501683 සේ.ඒ.ජී.එනේ. ජයසූරිය සමය අධිකරණ සපාතේ බුඳුධකරු ධෛගමුව සිවිලේ අභියාචන ම ාධිකරණය

399 810561220V ඩී.පී.පී.එසේ. සෙේවපරිය මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව

400 198359710127 එධ.ඩී. චාධෙකා ධෙය දුධරිය කාර්ය ස යක
පරධාන යානේතරික ඉධෘසනේරු උප සෙපාර්තසධනේතුව,  දුධරිය 
සෙපාර්තසධනේතුව

401 896820982V වී.ඩී.ඕ. ෙර්ශණී සමය තාකේෂණ ශිලේපි ස යක
පරධාන යානේතරික ඉධෘසනේරු උප සෙපාර්තසධනේතුව,  දුධරිය 
සෙපාර්තසධනේතුව

402 199160110020 ඊ.එධ.ඩී. ඒකනායක සමය ලඝු සලේඛිකා මාතසලේ කධකරු විනශිේචයාධිකරණය

403 935381231V සකේ.ඩී.එච්.එලේ. රාජපකේෂ සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

404 786171369V එධ.සේ.ඒ.අයි. ෙමයනේති ධෙය කුනධී  ා සකෞතුකාගාර ස කාර ම නවුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය
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405 197964500959 එනේ.පී.ජී.සේ.ඒ.එධ. නවරතේන ධෙය කධකරු කෘෂකිර්ම සෙපාර්තසධනේතුව

406 198884210064 ජී.එච්.එලේ. ජයධෙණි ධෙය උපසේථායිකා අසපේකේෂා සරෝ ල

407 748320342V ටී.ඩධලිධෝ. සඳමාලි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය මාතර ඉඩධ  ා දසේතරිකේ සරධෘසේටරාර් කාර්යාලය

408 823170572V එච්.ඩධලිධෝ. ස බනේදු මයා සගාවිපල ලිපිකරු සතලිේජවිල රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

409 827281140V එච්.එධ.ඩධලිධෝ.එධ. රතේනායක ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක  ලාවත දසේතරිකේ ම  සරෝ ල

410 928211665V ධූ.එධ.ඩී.එධ. ජයතිලක සමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

මාවතගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

411 880920170V ඩධලිධෝ.ඒ.අයි.පී. සමරනායක මයා සිවිලේ ආරකේෂක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

412 846203311V එධ.ඒ.පී.සකේ. මුණසි  ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කුරුණෑගල වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

413 926742930V එසේ.ඒ.සී. චසමෝද සමය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

පලුගසේවුව සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

414 199031401921 ජී.සකේ.එධ.සී.ඩී. ධෘනසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සමානරාගල දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය

415 867142835V ඩධලිධෝ.එධ.එලේ. නදීශාන ිධෙය කධකරු වුලේලවාය සනේවාසික ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

416 199052102699 ආර්.ඒ.එසේ.සකේ. රාජපකේෂ ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ඇ ුලියසගාඩ සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

417 908400941V එධ.ඩධලිධෝ.ඩී.එසේ. කුමාරි ධෙය කේසෂේතර සධබනේධීකාරක ධෙලේලනයි විදාතා සධපතේ මධයසේථානය

418 198500204774 එසේ.ඒ.ඒ.ධූ. සපසර්රා මයා විෙයාගාර ඕර්ඩර්ලි රජසයේ රස පරීකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

419 845192910V ඩී.එධ.ජී.එසේ. දසානායක ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක කේෂය සරෝග මර්ධන  ා ළය සරෝග පිළිබඳ ජාතික වුඩසට න
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420 896393693V ඩධලිධෝ.එධ.එනේ.පී. වාසල ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක රිේසධෝ ආර්යා ළමා සරෝ ල

421 947400401V එසේ.අයි.එධ. සිලේවා සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය සමාරටවු ඉඩධ  ිධෙකධ නරිවලුේ කිරීසධ පරාසෙේශීය කාර්යාලය

422 198965400840 ඒ.එධ.ඩී.එධ. අසධවර්ධන සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය පුෙේගලයනේ ලියාපදචි කිරීසධ සෙපාර්තසධනේතුව

423 199573300100 ඩධලිධෝ.ඩී.සකේ.අයි. සපසර්රා සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

424 912390870V එධ.ඒ.වයි. මධුසක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මුතිවරණ සකාධෙෂනේ සභාව

425 867391177V ඩධලිධෝ.වයි.සකේ.ජී. අසගිකා ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

426 863512581V ටී.ඒ.පී. චතුරග මයා රසායනාගාර සසේවක ම ිනේෙ රාජපකේෂ විෙයාලය

427 908000110V එච්.සී. ගීතරාණි ධෙය සලේඛ්න ස කාර අධයාපන අමාතයාශය

428 867310720V එසේ.ඒ.එසේ. චානේෙන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

429 737081362V අයි.එනේ.එසේ. ෙ සිලේවා ධෙය සලේඛ්න ස කාර සියනෑ ජාතික අධයාපන විෙයාපීඨය

430 917022054V ඒ.ඒ.ඩී.යූ.ආර්. මසනෝ රි සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජලසධපාෙන අමාතයාශය

431 947201450V ඩධලිධෝ.එධ.ඒ. ඩිලේෂාන ිසමය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

මරෙග මුල සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

432 868572612V ඩධලිධෝ.ඒ.එසේ.එධ. විකරමආරච්චි ධෙය රසායනාගාර ස කාර සධෝ/බණේඩාරනායක මධය විෙයාලය

433 936991386V එලේ.ආර්.ඩධලිධෝ.එධ. පීරිසේ ධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

පාලකුඩාව සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

434 847524707V ආර්.ඒ.එනේ. රසධෘ ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව
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435 198761400373 එච්.එලේ.එසේ. දලේෂාන ිධෙය ගබඩා ස යක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

436 198173403953 ධූ.එසේ.එධ.සී.සකේ. බසේනුක ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ෙඹුලේල ඉඩධ  ිධෙකධ නරිවලුේ කිරීසධ පරාසෙේශීය කාර්යාලය

437 905830554V එච්.ඒ.සකේ.ජී.එනේ.අයි. සසසනවිරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කුකිරාව පරාසෙේශීය ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

438 936151680V ඒ.ඩධලිධෝ. ධමයනේති ධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

නවුරඑළිය සගාවිජන සවර්ධන දසේතරිකේ කාර්යාලය

439 198278104229 එධ.එසේ. නතිුලේගමුව ධෙය කධකරු අධයකේෂ ජනරාලේ

440 896750674V ඩධලිධෝ.එධ.ඒ.යූ.සකේ. වීරසකෝනේ ධෙය නඩතේතු ස කාර ම නවුර පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය (මධයම)

441 872283404V එච්.එධ.ඩී.ධූ. සගාඩමුනේසනේ මයා අධිකරණ ආරකේෂක ම නවුර ම ා අධිකරණය

442 897161010V සකේ.එධ.එසේ.ඩී. සකෝණාර ධෙය කාර්යාල කධකරු නවුරඑළිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

443 936733166V ආර්.ඩධලිධෝ.සකේ.අයි. රාජපකේෂ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සශරේෂේඨාධිකරණය

444 865882050V යූ.ජී.පී. කුමාරි ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක කරාපිටිය ශිකේෂණ සරෝ ල

445 197565602134 යූ. සමරසසේකර ධෙය උපසේථායික කරාපිටිය ශිකේෂණ සරෝ ල

446 198268403977 එච්.ටී.ටී. සේවර්ණමාලි ධෙය ලඝු සලේඛිකා කධකරු විනශිේචයාධිකරණය අක 01

447 917914095V ජී.එලේ.ඒ.ඩී. පරියගන ිසමය කධකරු චමලේ රාජපකේෂ කෘෂතිාකේෂණ  ා සචාරක උෙයානය

448 830450050V සකේ.ඒ.එසේ.එසේ. සකාඩිතුවකේකු මයා සගාවිපල ලිපිකරු බටඅත රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

449 902311602V සේ.ඒ.එසේ. ජයරුවනේ මයා වගා කධකරු තරිකුණාමලය දසා වන කාර්යාලය
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450 926073346V ඩධලිධෝ.ඩධලිධෝ.එධ.ඩධලිධෝ. දලේරුකේෂ ිධෙය
සසේකෘතික මධයසේථාන කාර්යාල 
සසේවක සසේවය

පුලියනේකුලම කරුවලගසේවුව සසේකෘතික මධයසේථානය

451 828410385V පී.ඩී. වීරසකෝනේ ධෙය උපසේථායිකා ලාදුරු සරෝ ල

452 198783700635 ආර්.එධ.එනේ. රණතුග සමය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

සකාටසවස ර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

453 198852101003 ටී.සී.එසේ. විසේසි  ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක අනරුාධපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

454 898450180V සකේ.සකේ.අයි. නදීෂාණි ධෙය වගා කධකරු සපාසළානේනරුව අඩවි වන කාර්යාලය

455 886540370V ඩධලිධෝ.එධ.වයි.ආර්. විසේසුනේෙර සමය ගසධෝෂණ ස කාර බදුලේල පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

456 845950954V ජී. චතුරිකා ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක රිේසධෝ ආර්යා ළමා සරෝ ල

457 911203014V ආර්.එධ.එධ.සී. රතේනායක මයා සකෞතුකාගාර ස යක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

458 890430368V එච්.සකේ.අයි. ධෙලානේ මයා සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක රතේනපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

459 198962301430 ධූ.සකේ.ටී.වී. කුසර් ධෙය
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

ඇ ුළියසගාඩ සගාවිපල සසේවා මධයසේථානය

460 722995015V ඒ.එච්.යූ. අමරතුග මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කලවාන විභවි වෘතේතිය පු ුණු ආයතනය

461 935320950V ඒ.ඩධලිධෝ.එධ.ඒ.ආර්.එධ. බනේඩාර ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

462 880760920V ජී.ජී.ආර්. සසසනවිරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර රබර් සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

463 875040154V ඩධලිධෝ.එධ.එධ.එධ.එනේ.එනේ. වීරරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

464 838482147V ඩධලිධෝ.එධ.ඒ.එධ. විසේරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර ජාතික විගණන කාර්යාලය
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465 198073404340 අයි.එධ.ජී.ඩී. පියසසේන ධෙය කාර්යාල කධකරු ඉගිරිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

466 198980900264 එධ.පී.පී.යූ. බුෙේධදාස ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සීතාවක පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

467 861611728V ආර්.සකේ.එසේ. වීරසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාළඹ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

468 825385134V ධූ.ජී.එනේ. උෙයගන ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රජසයේ රස පරීකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

469 921840233V එධ.ඩී.එච්. මධුභාෂණ මයා සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක සසෞඛ්ය අමාතයාශය

470 198553203443 සී.සේ. සකාඩිතුවකේකු ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අගරාමාතය කාර්යාලය

471 902250123V ආර්.ඩී. සූරියආරච්චි මයා කාර්යාල කධකරු
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

472 198751900032 ඩධලිධෝ.ඩී.ටී.ජී. කුමාරසි  ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස යක ජාතික මානසික සසෞඛ්ය විෙයායතනය

473 857994175V එසේ.ඒ.ඩී.එසේ. ෙර්ශන ිධෙය රසායනාගාර සසේවක සෙේවි බාලිකා විෙයාලය

474 837583420V ධූ.ඩධලිධෝ.එසේ.ඒ.ඒ. බණේඩාරවතේත ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය දවලුපිටිය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

475 198923001166 එධ.ජී.ජී. නමිලසසේන මයා ගබඩා භාරකරු ජලශකේති පර්සයේෂණාගාරය, වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

476 937280840V සකේ.ඊ. දලේරුකේෂ ිධෙය මධයසේථාන කළමනාකාර ස කාර කුසේබෑව සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

477 776270105V ධූ.එධ.වයි.ජී. බනේනු ුක ධෙය රසායනාගාර සසේවක සකෝට්සට් ආනනේෙ ශාසේතරාලය

478 870160399V ඩධලිධෝ.ජී.සී. කාවිනේෙ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ජනසලේඛ්න  ා සඛ්යාසලේඛ්න සෙපාර්තසධනේතුව

479 199004000527 ජී.ඒ.ඩී. බුෙේධික මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා දුධරිය සසේවය, සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය
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480 776691909V සකේ.ඩී.එසේ. දලේරුකේෂ ිධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ගලේකිසේස මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

481 867650156V ජී.ඒ.ඩී.එසේ. කුමාරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා දුධරිය සසේවය, සාමානයාධිකාරි කාර්යාලය

482 198561900498 එධ.සකේ.එලේ. මස ේෂකිා සමය කාර්යාල පිවිසුධ නලිධාරි සෙේශීය ආදායධ සෙපාර්තසධනේතුව

483 887022747V ආර්.එධ.එසේ. පරියගන ිධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

484 846371753V එච්.එනේ.පී. වීරසසේකර ධෙය සිවිලේ ආරකේෂක කානේතා උප නයිාමක සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

485 898522784V සේ.ඒ.ඩී.අයි. මධුෂාන ිධෙය ගබඩා භාරකරු කළුතර උතුර පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

486 887853053V එච්.ඩී.සී.එච්. ගුණතිලක ධෙය රසායනාගාර ඕර්ඩලි රජසයේ රස පරීකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

487 891124589V එච්.එධ.එලේ.අයි.ටී. ස ේරතේ මයා මුරකරු වයඹ තිරසාර කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා සවර්ධන මධයසේථානය

488 875483366V ආර්.එධ.ජී.පී.එනේ. කුමාරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය මාතසලේ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

489 876733030V වයි.එධ.එසේ. ලකේමාලි ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

කටගුසේසතාට සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

490 816174066V පී.ඒ.යූ. කාරියවසධ ධෙය රසායනාගාර ස යක පශු වවෙය පර්සයේෂණ ආයතනය

491 866351180V එසේ.එච්. දසනේශිකා ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

ඇතේකඳුර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

492 768040079V පී.එච්.පී. මලේකානේති ධෙය උපතුපුලේ සේථානාධිපති රතේගම උපතුපුලේ කාර්යාලය

493 821811864V සකේ.ජී.වී.ආර්. ගයානේ මයා පුරාවිෙයා ස යක ගාලේල පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

494 197560900755 එනේ.එච්.ආර්.එනේ. නශිානේති ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සෙවිනවුර පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය
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495 868152567V ධූ.සකේ.එසේ.ඩධලිධෝ. ගුණතිලක ධෙය ආ ාර නරිීකේෂකිා අකේකරපතේතුව මූලික සරෝ ල

496 875321250V පී.ඩධලිධෝ.සී.එධ. සපසර්රා ධෙය උප තුපුලේ සේථානාධිපති රතේකරධෝව උප තුපුලේ කාර්යාලය

497 918481362V පී.ඩී.එච්.එසේ. පතිරාජ ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස ායක කුරුණෑගල ශිකේෂණ සරෝ ල

498 198720800414 එච්.එධ.වී. බණේඩාර මයා පුරාවිෙයා ස ායක යාපනය පරාසෙේශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලය

499 946161292V ඩධලිධෝ.එධ.එසේ. රුවනේතිකා ධෙය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර කසනෝගම සගවිජන සවර්ධන මධයසේථානය

500 838482210V ටී.එච්.එනේ. සමනේමලී සමය සගාවිපලේ ලිපිකරු කනේතසලේ රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

501 198235501770 ආර්.එධ.ජී. රතේනායක මයා ගබඩා ස ායක බදුලේල පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

502 198911602430 එධ.ආර්.අයි. සසේනාරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය බදුලේල දසේතරිකේ සලේකධ කාර්යාලය

503 906091321V එධ.එනේ. තරීමාවිතාන ධෙය කධකරු මාපාකඩවුව වයාපෘති අධයකේෂ කාර්යාලය

504 863220890V සකේ.ජී.පී.සකේ. සසෝමරතේන මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ම නවුර කධකරු විනශිේචයාධිකරණය

505 827712272V එනේ.එධ.එසේ. කුමාරි ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස ායක රුවනේපුර ජාතික අධයාපන විෙයා පීඨය

506 197761110430 ටී.ටී.ආර්.සකේ. පරනානේදු ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය රතේනපුර කලාප නසියෝජය වන සරකේෂණ කාර්යාලය

507 900461984V පී.ඩධලිධෝ.ටී.එනේ. වර්ණසූරිය මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මාතර දසේතරිකේ මුතිවරණ කාර්යාලය

508 199085603735 ටී.එච්.ආර්. ස ේමචනේද්ර සමය ජාතික ඒකාබෙේධතා සධබනේධීකාරක
අධිකරණ, බනේධනාගාර කටයුතු  ා ආණේඩුකරම වයවසේථා 
පරතිසසේකරණ අමාතයාශය

509 918213937V එනේ.එච්.එසේ. ෙ නායක ධෙය ගබඩා ස ායක අධයාපන පරකාශන සෙපාර්තසධනේතුව

Page 34 of 42



510 888233130V සී.එසේ.එලේ. ස ානේසසේකා ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

511 911291312V සකේ.ඩධලිධෝ.එධ.එසේ.එසේ. සකාධබෑවල මයා සසෞඛ්ය කාර්ය ස ායක සසෞඛ්ය අමාතයාශය

512 873653582V ධූ.එධ.එලේ.එසේ.ධූ. බසේනායක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කධකරු සෙපාර්තසධනේතුව

513 847692588V එච්.එධ.එනේ. ස ේරතේ ධෙය සසෞඛ්ය කාර්ය ස ායක ශ්රී ලකා ජාතික සරෝ ල

514 198117602903 ඩී.සී.සකේ. ලියනසගේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

515 812311026V ජී.එසේ. ශානේත මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

516 900254563V ඩී.ජී.ධූ.එනේ. සසේනානායක මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ආණේඩුසධෝ රස පරීකේෂණ සෙපාර්තසධනේතුව

517 752083290V සේ.සී. රණතුග මයා රියදුරු ආරකේෂක අමාතයාශය

518 866793174V ඕ.එධ.ඩී. සසධෝවනේද සමය කාර්යාල සසේවක සසේවය ශ්රී ලකා විභාග සෙපාර්තසධනේතුව

519 917622744V ඕ.ජී.එනේ.ඒ.වී. ගමසගේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය අධයාපන අමාතයාශය

520 898551210V ටී.එච්.එසේ.එච්.එසේ.පී. කානේති ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස ායක
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය

521 905680056V ඩී.ජී.ඒ.එනේ. සෙ ිග ලනේෙ ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස ායක ඉඩධ අමාතයාශය

522 816380316V ඒ.ඒ. අනෂූා ධෙය කධකරු ශ්රී ලකා නාවික  මුදාව

523 902882502V ආර්.එලේ.එධ. ජයසි  මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය ගධප  සජයෂේඨ සපාලිසේ අධිකාරී කාර්යාලය

524 923012567V එසේ.එච්.ටී.පී. සසනරතේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය නතීිපති සෙපාර්තසධනේතුව
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525 886991517V එධ.එධ.එධ.එනේ.පී. මුතුනායක ධෙය පුරාවිෙයා ස ායක පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

526 917031371V ජී.පී.ඒ. පරනානේදු ධෙය රසායන සරකේෂණ ස කාර පුරාවිෙයා සෙපාර්තසධනේතුව

527 911661586V එච්.ඩධලිධෝ.පී.පී. පීරිසේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

528 875790951V එධ.ඩී.සී.පී. ගුණතිලක සමය කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

529 197380103271 ධූ.පී.ටී. මධූකා ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සෙේශීය අදායධ සෙපාර්තසධනේතුව

530 906510278V ඒ.ජී.එධ.සකේ. අතපතේතු සමය මුනධු කේසෂේතර ස යක දසේතරිකේ ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

531 855850117V සේ.එසේ.ඩී.එධ.අයි.එධ. විසේවර්ධන ධෙය පරිශර නලිධාරි කුලියාපිටිය කාර්ධෙක විෙයාලය

532 925944467V එලේ.ජී.සේ.එලේ. ජයවර්ධන ධෙය සතේතේව පාලන ස ායක පශු වවෙය පර්සයේෂණ ආයතනය

533 198250804320 ඕ.ජී.යූ.සී. ජයසූරිය ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය කෘෂකිර්ම සෙපාර්තසධනේතුව

534 198973710088 ඒ.ඩී.එධ.එනේ.එධ. ගුණරතේන ධෙය ආයුර්සධෝෙ සසේවා ස ායක පලේසලේකුසලේ ආයුර්සධෝෙ ඔසු උයන

535 199308100541 සේ.එධ.පී.එසේ. ජයසුනේෙර මයා සුලසුධ මුද්රණ ස කරු කුණේඩසාසලේ වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

536 898381501V ඒ.එසේ.සකේ. විසේසූරිය ධෙය පරාථධෙක ශිලේපීය සනාවන කධකරු ධූජ  ාසරෝපණ ද්රවය ඒකකය

537 905292005V ඒ.ටී.ඩී.එච්. මධුෂාණි ධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස නාර ගාලේල සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

538 826094346V එලේ.පී.අයි. ලකේමාලි ධෙය සනේවාසිකාගාර පාලිකා ශ්රී ලකා කෘෂකිර්ම විෙයාලය

539 902552359V සේ.එනේ.සකේ. ධෘනරතේන මයා කාර්යාල කධකරු සමෝටර් රථ පරවා න සෙපාර්තසධනේතුව
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540 198124502908 ඒ.ජී.ඩී. පරියනේත මයා පාසලේ කධකරු  ලා/ආනනේෙ ජාතික පාසල

541 867801847V ටී.එධ.එනේ.ආර්. කරුණාරතේන ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය ජාතික විගණන කාර්යාලය

542 825471154V ඒ.ඩී.එච්.ජී.ආර්.සකේ. ගුණතිලක ධෙය පාසලේ සසේවා ස ායක මාතසලේ ගුරු වෘතේතීය සවර්ධන මධයසේථානය

543 847130881V එලේ.ඒ.පී.සකේ. සසේනාරතේන ධෙය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර මඩ සපාල සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

544 199257300114 ආර්.එධ.එනේ.සී. රතේනායක ධෙය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර මාවතගම සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

545 926420399V ඩධලිධෝ.ඒ.එසේ. පීරිසේ ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය, ගසනේවතේත

546 917670528V ආර්.ඩී.එධ. කාවිනේද ධෙය සකෞතුකාගාර ස ායක ජාතික සකෞතුකාගාර සෙපාර්තසධනේතුව

547 905291696V ධූ.සකේ.ඩී. සඳමාලි ධෙය කධකරු III සශරේණිය
ධූජ ස තික කිරීසධ සසේවය, පරාසෙේශීය කාර්යාලය, 
සපාසළානේනරුව

548 862380754V ඩධලිධෝ.ඒ.සකේ. චනේද්රසිරි මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය වුලිකනේෙ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

549 199011000730 එච්.ඒ.ඩී.සේ. ධෙතේසක මයා රසායනාගාර කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

550 877822389V එසේ.එසේ.ඒ.එසේ.ඊ. සමරසි  ධෙය කධකරු අළුතේතරම රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිපල

551 868560061V එච්.එධ.ජී. ධර්මපාල ධෙය වාට්ට ුලිපිකරු රතේනපුර ශිකේෂණ සරෝ ල

552 199176901290 ජී.ඩධලිධෝ.ඩී. කුලසි  ධෙය කධකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

553 198466200940 පී.ආර්.එසේ. ධර්මලතා ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස ායක ඕපනායක පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

554 915371302V සේ.එධ.ටී.එච්.ඊ. කරුණාතිලක ධෙය කාර්යාල කාර්ය ස ායක ධෙනධු ඒකකය, පරධෙති  ා සසේවා සෙපාර්තසධනේතුව,
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555 198811301030 ධූ.එච්.ජී.එසේ. කුමාර මයා කේසෂේතර සධබනේධීකාරක අධයාපන අමාතයාශය (පාලන  ා විදාතා)

556 198867900635 ටී. නර්මතා ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර කිලිසනාච්චි සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

557 883272188V ටී. ලිසගේසේවරනේ  මයා ගබඩා භාරකරු රඹෑව දසේතරිකේ වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

558 897922754V සකේ. වර්නකිේකා ධෙය ගබඩා භාරකරු කලේමුසනේ දසේතරිකේ වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

559 887191654V අයි.සේ. රදීකා ධෙය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර තරිකුණාමලය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

560 936061125V එනේ. කාධෙන ිධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

561 948021560V ජී. සුෙර්සින ිසමය සමෘෙේධි ස කාර යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

562 947481568V පී. විසනෝජා ධෙය කෘෂකිර්ම සසේවා මධයසේථාන ස කාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

563 940310563V ඩී. පාදුජනේ මයා ගබඩා භාරකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

564 937921306V ජී. අනෂුයිා සමය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

565 922153957V එසේ. සුධෘතරනේ මයා සිවිලේ ආරකේෂක භට මුලතිධෝ සිවිලේ ආරකේෂක සෙපාර්තසධනේතුව

566 910250892V ආර්.එධ. සපානේ මයා ගබඩා භාරකරු  ුරුළුවුව පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

567 930111155V සකේ. මතුරාකරනේ මයා කේසෂේතර සධබනේධීකාරක සපේදුරුතුඩුව පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

568 907870766V එසේ. තර්ෂගිා ධෙය සගාවිපළ ලිපිකරු පරනේතනේ රජසයේ ධූජ නෂිේපාෙන සගාවිසපාළ

569 913381807V එනේ. තිරුකේකුමරනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය වවනුයිාව දසේතරිකේ මුතිවරණ කාර්යාලය
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570 902941568V එසේ. සුෙර්සේමනේ මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

571 937842783V එධ. ඩිලකේජනා සමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

අධපාර සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

572 833311506V එධ.එ ේ.එධ.  ුයාසේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය
රාජය පරිපාලන, සේවසෙේශ කටයුතු, පළාතේ සභා  ා පළාතේ 
පාලන අමාතයාශය (පළාතේ සභා  ා පළාතේ පාලන අශය)

573 935473438V ආර්. උසානේතින ිසමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

574 907392392V ටී. ස පේතනේ ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර  මඩකලපුව සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

575 920300278V ඒ. යුගරාසා මයා ගබඩා භාරකරු වාරිමාර්ග සෙපාර්තසධනේතුව

576 878584074V එසේ. සයෝගසගෞරි ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය නවුරඑළිය දසේතරිකේ මුතිවරණ කාර්යාලය

577 923391878V වයි. සජීධෝ මයා සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර යාපනය දසේතරිකේ සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

578 198901900723 සකේ. ඩර්ෂනේ මයා සිවිලේ ආරකේෂක භට
(විශේවමඩු/කිලිසනාච්චි/මුලතිධෝ) සිවිලේ ආරකේෂක 
සෙපාර්තසධනේතුව

579 198857310020 ආර්. තනෂුපරියා ධෙය කධකරු තිරුසනලේසධෝලි කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ සේථානය

580 823553412V එච්.අයි. ආෂකිේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය අඩ්ඩාලච්සච්සනයි පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

581 907292622V ඒ. ශෂකිේකා ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

මඩකලපුව සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

582 938390665V එසේ. තර්ශිකා සමය ගබඩාබාරකරු සචනේකලඩි පරාසෙේශීය වාරිමාර්ග ඉධෘසනේරු කාර්යාලය

583 198983601918 එසේ. කාර්තිකේකා ධෙය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර පූනකරි සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

584 940100771V සී. සා ිතේතියනේ මයා සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර පූනකරි සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය
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585 900791607V ටී. සජයකරෂිේණා මයා කේසෂේතර ස ායක මඩකලපුව පරාසෙේශීය ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

586 916463677V වයි. රාධෘන ිසමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර මුලතිව ුසගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

587 885011837V ටී. තිරුසලෝධෘන ිසමය කධකරු මඩකලපුව වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

588 940652448V පී. යසසෝතරනේ මයා මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර අධපාර සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

589 947810944V යූ. තකේෂායන ීසමය සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන ස කාර ඉලුපේසපයිකඩසවයි සගාධෝජන සසේවා මධයසේථානය

590 880973304V සකේ. මයූරනේ මයා සසකේත ලිපිකරු යාපනය පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

591 926771361V එනේ. ලකේෂකිා සමය කධකරු වවනුයිා ශ්රී ලකා කෘෂකිර්ම ජාතික පාසල

592 945823623V ධූ. සජීලා ධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර පුදුකුඩිඉරිපේපු සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

593 847620170V සකේ. උෙයකුමාර් ධෙය කේසෂේතර ස යක මඩකලපුව කාර්ධෙක විෙයාලය

594 198335103800 වී. විමලරාේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය  උඩුවිලේ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

595 907851940V එනේ. රෑබානනේතේ ධෙය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

තරිකුණාමලය සගාවිජන සසේවා සෙපාර්තසධනේතුව

596 199174402738 වී. සගීරනේ ධෙය කධකරු මඩකලපුව වාරිමාර්ග අධයකේෂ කාර්යාලය

597 923254269V ඒ.ආර්.සකේ. අනාධ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය පළාතේ සභා  ා පළාතේ පාලන කටයුතු රාජය අමාතයාශය

598 896052187V ඒ. සපරියතධධු ධෙය කාර්යාල සසේවක සසේවය සපාලිසේ අධිකාරි කාර්යාලය, ධෛගමුව

599 872882030V සකේ. කජීපනේ මයා
සගාවිජන සසේවා මධයසේථාන 
කළමනාකරණ ස කාර

සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව
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600 901681724V ජී. සුසර්නේෙර් මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සවගල සචඩ්ඩිකුලධ පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

601 198681302213 ඒ.එධ.එ ේ.  ර්විනේ ධෙය සලේඛ්න ස කාර මාතර මුතිවරණ කාර්යාලය

602 915763545V ආර්. කාර්තිකා සමය
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

යාපනය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

603 199419001662 සකේ.  ිසනෝෂනේ මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

මඩකලපුව සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

604 922633614V එධ. කිරිෂනේ මයා
කෘෂකිර්ම පර්සයේෂණ  ා නෂිේපාෙන 
ස කාර

චාවලකේකවඩ සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

605 901012504V එසේ. ගසේසාලි මයා මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර සයිනේෙමරුදු සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

606 871410623V එධ.ඒ. ඩගේලසේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සරධෘසේටරාර් ජනරාලේ සෙපාර්තසධනේතුව

607 883144040V ටී. සරාෂානේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කයිට්සේ දසේතරිකේ මස ේසේතරාතේ අධිකරණය

608 906384108V ටී. කිරුෂේනසධෝන ිධෙය කධකරු වවනුයිා ශ්රී ලකා කෘෂ ිවිෙයාලය

609 911381974V ඒ.එධ. ඉර්ෂාතේ මයා මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර තරිකුණාමලය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

610 800181364V ධූ. ශ්රීදීපනේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය කිලිසනාච්චි ජාතික විගණන කාර්යාලය,

611 916403267V ඒ. සුෙර්ශින ිසමය සේථාන කළමනාකරණ ස කාර තරිකුණාමලය සගාවිජන සවර්ධන සෙපාර්තසධනේතුව

612 946932493V එසේ. ඩිලාෂනි ිධෙය මධයසේථාන කළමනාකරණ ස කාර කවරතිව ුසගාවිජන සවර්ධන මධයසේථානය

613 198926010034 එනේ.  සගෞරිශකර් මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සමාරවුව පරාසෙේශීය සලේකධ කාර්යාලය

614 942031726V එසේ.එධ. අධජතේ මයා මධයසේථාන කළමනාකරණ ස නාර අකේකසරයිපතේතු නුසගන ිර සගවිජන සවර්ධන මධයසේථානය
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615 858560764V එධ. සරනේඥයා සමය සගාවිජන සසේවා කළමනාකරණ ස කාර පුතූර් සගාවිජන සසේවා මධයසේථානය

616 790060881V ඊ.ජී.එනේ. සපරේමරතේන මයා සතේවපාල ස යක සතේතේව නෂිේපාෙන  ා සසෞඛ්ය සෙපාර්තසධනේතුව

617 941940099V එනේ.එසේ.සී ෙ සිලේවා මයා අධිකරණ ආරකේෂක iii කධකරු විනශිේචයාධිකාර අක 32

618 198259602557 ධූ.එධ.ආර්.එසේ. තිලකරතේන ධෙය මුනධු කේසෂේතර ස ායක මාතසලේ දසේතරිකේ ධෙනනිේසෙෝරු කාර්යාලය

619 930590460V එධ.එසේ.එධ. ඉනේෂාඩ් මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය සකාළඹ නාගරික මුතිවරණ කාර්යාලය

620 927030292V එසේ.එධ.ඩී.එසේ. සසේනානායක සමය කුනධී  ා සකෞතුකාගාර ස කාර කුනධී  ා සකෞතුකාගාර ස කාර

621 911921650V එධ.ටී.එලේ. දලේ ානේ මයා කාර්යාල සසේවක සසේවය මුෙලේ අමාතයාශය

622 199014202729 සකේ.එසේ.ටී.ආර්. පරසග මයා කාර්යාල කාර්යය ස යක විසෙේශ අමාතයාශය

623 198924800087 එච්.ආර්.එධ.ටී. බණේඩාර මයා වඩු කාර්ධෙක ශිලේපි පඬුවසේනවුර පරාසෙේශිය පුරාවිෙයා කාර්යාලය
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