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රාජ්ය පරිපාන, කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යාාංය 
        அரசாங்க நிர்வாக முகாமைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சு 
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මමේ අාකය    මේ අාකය           දිනය 

எனது இை  MPA/ESD/01/04/2018                 உது இை                                                ிக ி          2018 09 17 
My No     Your No                        Date     
 
 

සියළුම අමළතයළා මල්කේල්  

ඳෂළත් වභළ ප්රධළන මල්කේල්  

මදඳළර්තමේ තු ප්රධළීන  

 

නසේලාරම්භක පුහුණු පාඨමාාල (ශ්රී ාංකා ඉාංජිනේරු නසේලය   – 2018 

 

රළජ්ය ඳිපඳළන කෂමනළකර  ශළ ීනියය ශළ වළමය ිළිබඳ අමළතයළාය ිනසි  විය 06ක මවේලළරේභක 

පුහුණු ඳළඨමළළලක් 2018 ලවර තුෂ ඳලළ ග නළ ද ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවේලමේ නලක නිධළරී  

වශළ 2018  ක්මතෝේඳර් මව 17 ලන දින සිට ආරේභ කිරීමට කටයුතු සූදළනේ කර ඇත  

 

02  2018 මවේලළරේභක පුහුණු ඳළඨමළළල වශළ නිර්මේශිත ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවේලමේ නලක 

නිධළරී මේ නළම මල්ඛනය ශළ මවේලළරේභක පුහුණු ඳළඨමළළමේ මත රතු් අඳ අමළතයළාමේ නි 

මලේ අඩිනමයහි  www.pubad.gov.lk ශ්රී ාකළ ජානේම ් මවේලළ අාය යන ිළටුමලහි ප්රසිේධ කර ඇත   

 

03  මමම මවේලළරේභක පුහුණු  ඳළඨමළළල වශළ  නලක නිධළරී  වශභළගී කරවීම අනිලළර්යය 

ඳෆින  මේ වේඳ ධමය   ඳ ආයතනමේ මවේලය කරනු ඳන 2018 ලවමර් ශ්රී ාකළ ජානේම ් 

මවේලයට ඳත්වීේ ද නිධළරී  දෆනුලත් කිරීමටත්, මමම පුහුණු ඳළඨමළළලට එම නිධළරී ට වශභළගී 

වීමට ශෆකිලන ඳිපදි රළජ්කළරී නිලළඩු ඳළ දීමටත් කටයුතු කරන මව කළ්ණිකල ජල්ළ සිටිමි  

 

 

ඉාංජි. ආර්.පී.ජ්යසාංහ 

ජානේම ් මවේලළ අධයක් 

රළජ්ය ඳිපඳළන ශළ කමනළකර  අමළතයළාමේ 

මල්කේ මලනුලට 

 

 

https://www.pubad.gov.lk/


 

නසේලාරම්භක පුහුණු පාඨමාාල - 2018 

ශ්රී ාංකා ඉාංජිනේරු නසේලය 

 

 
1 

 
ආරේභක දිනය 

 
2018 10 17 
 

 
2 

 
වහථළනය 

 
ශ්රී ාකළ වාලර්ධන ඳිපඳළන ආයතනය, මමවේකර මළලත, මක ෂඹ 07 
 

 
3 

 
මේළල 

 
මඳ ල  8 30 

 
4 

 
මුළු ඳළඨමළළ කළය  

 
විය 06 (කණ්ඩළයේ ලමය  කෆලනු ෆමේ ) 
විය 04 - ශ්රී ාකළ වාලර්ධන ඳිපඳළන ආයතනය 
විය 02 - ජ්ළියක භළළ අධයළඳන පුහුණු ආයතනය 
 

 
5 

 
ඳළඨමළළල ඳෆලෆත්මලන 
දිනය  

 
2018 10 17, 2018 10 18, 2018 10 19 යන මතදින තු ඳළඨමළළල 
අඛ ඩල ඳෆලෆත්මලන අතර එම දින 03 වශළ සියළුම නිධළරී  
වශභළගීවීම අනිලළර්යය මේ   
 
අමනකුත් ඳළඨමළළ දිනය  ශළ ඳළඨමළළමේ ිනයය නිර්මේය ිළිබඳල 
ඳළඨමළළමේ ආරේභක දිනමේ දී ශ්රී ාකළ වාලර්ධන ඳිපඳළන ආයතනය 
ිනසි   ඳල දෆනුලත් කරනු ඇත  

 
6 

 
ම ලළසික ඳශසුකේ 

 
තමළ ිනසි  මඳෞේගලිකල වඳයළ ගත යුතු මේ  

 
7 

 
ඳෆමිණිය යුතු ආකළරය  

 
ිළිපමි නිධළරී   - ටයි ඳටිය වහිත රළජ්කළරී ඇඳුම 
කළ තළ නිධළිපනිය  - වළිපය මශෝ  විපය 

 
8 

 
වෆකිය යුතු 

 
මමම ඳළඨමළළල වශළ වශභළගීවීම අනිලළර්යය ලන අතර කිසිදු මශේතුලක් 
(රළජ්කළිප, ිනමේගතවීේ, මලනත් ිනභළග, අවීනඳ, පුහුණු ලෆඩවටශ  මශෝ 
මලනත් මශේතු) මත ඳළඨමළළල වශළ වශභළගී ිනය යුතු දිනය  මලනවහ 
කරනු මන ෆමේ  
 

 



1 907732193V එස.් බ ෝධිනි බෙනවිය අධ්යාපන අොත්යාාංශය

2 881780151V ඩබ්.එම්.අයි.පී. තිලකරත්න ෙහත්ා අභ්යන්ත්ර කටයුතු හා වයඹ සාංවර්ධ්න අොත්යාාංශය

3 907292738 V එස.් ෙතුර බෙනවිය උතුරු පළාත් සභ්ාව

4 902950621V බේ. බෙයිබරෝෂන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

5 903473258V ටී. ටිසියන්ත්න් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

6 926320971V බී. බෙොසිත්ා බෙනවිය උතුරු පළාත් සභාව

7 883071794V එස.් කරිකලන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

8 922122644V බේ. සුජීවන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

9 872533583V ආර්. රගුලන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

10 912402967 V එස.් නිබරෝෂන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභාව

11 915841015V එස.් සුලේෂණ බෙනවිය උතුරු පළාත් සභාව

12 893574816V ඩී.එම්.එස.්බේ. දිසානායත් ෙහත්ා උතුරු ෙැද පළාත් සභ්ාව

13 845634084V ඒ.එම්.එම්.පී.බේ. අබබ්සිාංහ ෙහත්මිය උතුරු ෙැද පළාත් සභ්ාව

14 896971700V එන්.ඒ.එම්. රාෙකරුණා ෙහත්මිය උතුරු මැද පළාත් සභාව

15 198934900051 ටී. බසන්තූර්කුොර් ෙහත්ා ඌව පළාත් සභ්ාව

16 860490420V බේ.එම්.ජී ඉඳුනිල් ෙහත්ා ඌව පළාත් සභ්ාව

17 903170824V එල්.යූ. බහන්නායක ෙහත්ා ඌව පළාත් සභ්ාව

18 883070380V බේ. දිවාකර් ෙහත්ා කිලිබනොච්චි දිසත්්රිේ බල්කම් කාර්යාලය

19 861780368V බේ.එච්.පී.වී. ප්රියදර්ශන ෙහත්ා බකොළඹ ෙහ නගර සභ්ාව

20 915472729V ආර්.එම්.එස.්එම්. රත්නායක බෙනවිය බකොළඹ ෙහ නගර සභ්ාව

21 907091651V බී.එම්.බේ.බේ.  ාලසූරිය බෙනවිය ක ොළඹ මහ නගර සභාව

22 878123514V පී. ෙයවර්ධ්න ෙහත්මිය ක ොළඹ මහ නගර සභාව

23 906290430 V ආර්.ජී. වර්ණසූරිය බෙනවිය ක ොළඹ මහ නගර සභාව

24 888050086V එස.්ඒ.එච්.යූ. බසෝලාංග ෙහත්මිය ක ොළඹ මහ නගර සභාව

25 912333299V වයි. බෙෝගප්රොපන් ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

26 916731400V වයි. රෂලිනි බෙනවිය බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

27 921102160V අයි.එම්. රණසිාංහ ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

28 902804021V ආර්.එම්.ඒ.ජී.එල්.යූ.එම්. රණසිාංහ ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

29 918562702V එෆ.්ඩී බලෝගනාදන් බෙනවිය බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

30 881992663V බේ.එම්. ප්රියාංකර ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

31 885600344V බේ.ඩබ්.ආර්. ලේොලි බෙනවිය බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

32 925460184 V බී.ජී.බේ. ෙදුශානි ෙහත්මිය බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

33 890531164V එම්.අයි.එම්. රුස්ධි ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

34 921380720V ජී.එන්.යූ. තිලකරත්න ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

35 892570426V ඒ.බී.ඩී.ටී. නන්දරත්න ෙහත්ා බගොවිෙන සාංවර්ධ්න බදපාර්ත්බම්න්තුව

36 857783840V පී.ජී.සී.එස.් ආරියරත්න ෙහත්මිය බගොවිෙන සාංවර්ධ්න බදපාර්ත්බම්න්තුව

37 870652097V ටී.බේ. බලබරෝසියන් ෙහත්ා ොතික ප්රො ෙල සැපයුම් බදපාර්ත්බම්න්තුව

38 842201365 V එස.් ප්රතී න් ෙහත්ා ොතික ප්රො ෙල සැපයුම් බදපාර්ත්බම්න්තුව

39 900410220V ඊ.එම්.ඒ.සී. ඒකනායක ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

40 902041214V එච්.එම්.එච්.ඒ.  ණ්ඩාර ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

41 902144242V බේ.එල්ඒ.එන්.පී. ලියනාරාච්චි ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

42 903222190V අයි. කුගන් ෙහත්ා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ාාංශය

43 841265246 V බී.එච්. හසන් ෙහත්ා  දුල්ල දිසත්්රිේ බල්කම් කාර්යාලය

44 843111025V සී.එස.් අලහබකෝන් ෙහත්ා  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

45 885462367 V ඩී.එම්.එච්.එන්. දිසානායත් ෙහත්මිය  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

46 891670451V ඊ.එම්.ටී.එන්. ඒකනායක ෙහත්ා ෙධ්යෙ පළාත් සභ්ාව

47 198702601934 එච්.පී.එස.් ශ්රීලාල් ෙහත්ා ෙහවැලි සාංවර්ධ්න හා පරිසර අොත්යාාංශය

48 926063006V වයි.බී.පී. කහටගහවත්ත් බෙනවිය ෙහානගර හා  සන්ාහිර සාංවර්ධ්න අොත්යාාංශය

49 927970619 V පී.පී. ෙයබසේකර බෙනවිය ෙහාොර්ග හා ොර්ග සාංවර්ධ්න අොත්යාාංශය

50 901472548V එස.් කෙන්ත් ෙහත්ා මුලතිව් දිසත්්රිේ බල්කම් කාර්යාලය

51 858181712V එම්.එල්.ජී.ඩී. කුොරි ෙහත්මිය රාෙය පරිපාලන, කළෙනාකරණ සහ නීතිය හා සාෙය පිළි ඳ අොත්යාාංශය.

52 926010263V එස.්එස.්ඩී. බසේනාරත්න බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

53 890871356V එස.්එම්. ශමීර් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

54 922951888V එස.් ෙනිවනන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

55 1.98912E+11 ඩබ්.ජී. චතුරාංග ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

56 897483165V එස.්ටී. සිරිවර්ධ්න ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

57 911643081V ආර්. බවල්කෙන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

58 903351063V සී.එන්. වතුබගදර ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

විවෘත බඳවා ගැනීම් - 2018

සිවිල්

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය



59 905092332V එච්.ආර්.ඩී බප්රේෙරත්න ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

60 911511304 V එම්.ටී.සී. බප්රේෙතිලක ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

61 881060221 V ඩබ්.ඒ.සී.ආර්. ෙයබසේකර ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

62 908572050V ආර්.එම්.යූ.එන්. ෙයවර්ධ්න බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

63 897830523V එස.්බේ.පී. ශාන්ත්ප්රිය ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

64 923270507 V බී සු රාේ ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

65 892530467V එම්.එච්.ඒ. අහෙත් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

66 896602896V ටී.ඩී. ලියනබේ ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

67 906233347V ඒ.එම්.ටී.එච්.එස.් වෑදන්ඩ බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

68 925260380V එම්.එෆ.් රිසන්ා ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

69 912681327V ඩබ්.එම්.ඩී.එම්. වනසිාංහ ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

70 880660713V එස.්එම්. රුෙයිස ්ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

71 913040465 V පී. නිරුත්ෂානන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

72 862093569 V එල්.ඒ. ඉන්ද්රජිත් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

73 892140804V ආර්. ෙතුරනන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

74 883651014V එම්.යූ.එම්. ඉොස ්ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

75 861281272V ඒ.ඒ.එම්. අල් - ත්බීත් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

76 830613587V ටී. පිරපකරන් ෙහත්ා වාරිොර්ග සහ ෙල සම්පත් හා ආපදා කළෙනාකරණ අොත්යාාංශය

77 918462945V බී.එම්.වී.  සන්ායක බෙනවිය බවරළ සාංරේෂණ හා බවරළ සම්පත් කළෙනාකරණ බදපාර්ත්බම්න්තුව

78 903162554V බේ.එම්. රිෆාස් ෙහත්ා බවරළ සාංරේෂණ හා බවරළ සම්පත් කළෙනාකරණ බදපාර්ත්බම්න්තුව

79 902712470 V යූ. ත්නශ්රී ෙහත්ා බවරළ සාංරේෂණ හා බවරළ සම්පත් කළෙනාකරණ බදපාර්ත්බම්න්තුව

80 887743029V පී.වී.ආර්. රණසිාංහ ෙහත්මිය ස රගමුව පළාත් සභ්ාව

81 896510860 V එච්.ආර්.ඩී.ජී ශාන්ත්ප්රිය ෙහත්මිය ස රගමුව පළාත් සභ්ාව

82 895481580 V බේ.ජී.ඒ.ඩී. බකෝරලබේ බෙනවිය ස රගමුව පළාත් සභ්ාව

83 861140750V බේ.බේ.එල්.එල්.පී. වීරබසබනවි ෙහත්ා බසෞඛ්ය, බපෝෂණ හා බේශීය වවදය අොත්යාාංශය

84 198701502086 එච්.සී. සෙරවික්රෙ ෙහත්ා සව්බේශ කටයුතු අොත්යාාංශය

1 851892133V බේ. ජුලියස ්ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

2 895673609V ආර්. රෙෙනනි බෙනවිය නැබගනහිර පළාත් සභ්ාව

3 19881223511 ටී.එම්.බේ. ෙදුසාංක ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

4 199106800978 ඒ.ටී.එස.් සිල්වා ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

5 908183908V වයි.පී. ොධ්වී බෙනවිය බකොළඹ ෙහ නගර සභ්ාව

6 882010600V එම්.ඒ.පී.එස.්බේ. කුලසූරිය ෙහත්ා කෘෂිකර්ෙ බදපාර්ත්බම්න්තුව

7 928261379V එන්.ජී.පී. දුලාාංෙනී බෙනවිය කෘෂිකර්ෙ බදපාර්ත්බම්න්තුව

8 903141085V එම්.එම්. ඉර්තීස ්ෙහත්ා කම්කරු බදපාර්ත්බම්න්තුව

9 893653333V පී. ෙනත්ර්සන් ෙහත්ා කම්කරු බදපාර්ත්බම්න්තුව

10 893350101V ආර්.එම්.ඊ. ලේොල් ෙහත්ා ඌව පළාත් සභ්ාව

11 923200312V අයි.එන්. වර්ණසූරිය ෙහත්ා ආරක්ෂ  අමාත්ාාංශය

1 870441584V ඩබ්.බේ.එල්.ඩබ්.එම්. වික්රෙ ෙහත්ා උතුරු මැද පළාත් සභාව

2 923613625V ජී.සී.ජී. බපබර්රා ෙහත්ා ක ොළඹ මහ නගර සභාව

3 926681079V එම්.ජී.එස.්අයි. කුොරි බෙනවිය දකුණු පළාත් සභ්ාව

4 902592512V එස.් සුභ්න්කන් ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

5 926860810V බේ.එම්.ඩී. ධ්ර්ෙබසේන බෙනවිය ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් බසේවා අොත්යාාංශය

6 877753484V බේ.එල්.ඩී.එන්.බේ. ආරියවාංශ ෙහත්මිය වයඹ පළාත් සභ්ාව

7 927560836V සී. ෂබලොමි බෙනවිය විදුලි ල හා පුණර්ෙනනීය  ලශේති අොත්යාාංශය

8 891511400V ඩබ්.එම්.බේ.ඊ. වීරසිාංහ ෙහත්ා ස රගමුව පළාත් සභ්ාව

9 897970295V ඊ.ආර්.එස.්එස.් ඈපාකන්ද බෙනවිය බසෞඛ්ය, බපෝෂණ හා බේශීය වවදය අොත්යාාංශය

1 920750885V ආර්.ටී.පී.අයි.යූ. චන්ද්රබසේන ෙහත්ා වාරිොර්ග සහ ෙල සම්පත් හා ආපදා කළෙනාකරණ අොත්යාාංශය

2 881283662V එම්.අයි.එම්. සබ්රි ෙහත්ා වාරිොර්ග සහ ෙල සම්පත් හා ආපදා කළෙනාකරණ අොත්යාාංශය

3 861430375V එස.්පී.ඩී. ප්රියාන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

4 911990490V එම්.එච්.එම්. අසරුදීන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

යාන්ත්රික

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය

සසේවා සථ්ානය

භූ සම්පත්

විදුලි

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය



5 880150944V ටී. නිබවත්න් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

6 851411585V එස.්බේ.ඒ.එස.් චතුරාංග ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

7 900034733V ඒ.ජී.එන්.එස.් ොරසිාංහ ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

8 198402100049 ආර්. බසල්වබසේකරන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

9 878161688V එම්.ඒ.ඩී.එන්. ආරියබසේන ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

10 887910650V බී.බී. ොයාදුන්න ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

11 910521829V යූ.එච්.එන්.එච්. ද සිල්වා ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

12 907171698V බේ. එම්.ජී.එස.් කාරියවසම් බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

13 898552144V යූ.එච්.බී.අයි.යූ. අන්ගන්ෙන ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

14 903173726V ජී.එච්.එස.්පී. ෙධුසාංඛ් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

15 917620644V යූ.අයි. ෙනතුාංග බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

16 891901330V එච්.එම්.ඩබ්.ඩී. බහේරත් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

17 882263517V එස.්ඩබ්.එම්. ෙධුරාංග ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

18 881730545V ඊ.එම්.ටී.ජී. එදිරිසූරිය ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

19 901922713V ජී.පී.එන්.ඒ. පතිරණ ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

20 917832960V බේ.බේ.එස.්එන්. ෙයසිාංහ බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

21 863451868V එස.් සබබ්සන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

22 920081983V ටී.එච්.ජී.එස.් ෙයතුාංග ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

23 892900833V එම්.ඉබසඩ්.එම් රිෆාඩ් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

24 835962482V එන්.බී.බී. උඩවත්ත් ෙහත්මිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

25 881751941V ටී. සත්යපරත්න් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

26 871684022V බේ. විෙයරත්න් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

27 922503630V වී. රාෙබෙෝහන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

1 582811199V ඒ.එම්.එන්. ධ්ර්ෙතිලක ෙහත්ා අධිකරණ අොත්යාාංශය

2 603023668V එස.් ක්රිෂ්ණාන්දම් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභ්ාව

3 590810894V එස.්එන්.බී.එම්. අභ්යසිරි ෙහත්ා උතුරු ෙැද පළාත් සභ්ාව

4 647751210V එස.්එස.් මිල්ලනියබේ ෙහත්මිය උසස ්අධ්යාපන හා සාංසක්ෘතික කටයුතු අොත්යාාංශය

5 581570163V ජී.එම්. ෙනතුාංග ෙහත්ා ඌව පළාත් සභ්ාව

6 582901554V එම්.ජී.ඒ. කාරියවසම් ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

7 590810681V බී.එම්.ජී. අලුත්ගෙ ෙහත්ා බගොවිෙන සාංවර්ධ්න බදපාර්ත්බම්න්තුව

8 671570499V ඒ.ඒ. රූපසිාංහ ෙහත්ා ත්ැපැල්  බදපාර්ත්බම්න්තුව

9 621460978V බේ.බේ. ගිනිබේ ෙහත්ා දකුණු පළාත් සභ්ාව

10 613110119V එම්.ඩබ්ලිව්. සිසිරකුොර ෙහත්ා දකුණු පළාත් සභ්ාව

11 627101236V ජී.පී.එච්.බේ. ොංගලිකා ෙහත්මිය දකුණු පළාත් සභ්ාව

12 590070793V එස.්එම්.ඒ.එස.් සෙරබකෝන් ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

13 591510975V පී.ජී. ෙයතිලක ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

14 602121550V බේ.එස.්ඊ.ඩී. බකොඩිකාර ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

15 611062109V ඩබ්ලිව්.බී.පී. සිල්වා ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

16 582960445V ආර්.ක්රිෂ්ණදාසන් ෙහත්ා නැබගනහිර පළාත් සභ්ාව 

17 620150053V පී.ආර්.ආර්.එම්.ඒ.බේ.බී.පුසස්ලෙන්කඩ ෙහත්ා නුවරඑළිය දිසත්්රිේ බල්කම් කාර්යාලය

18 611142234V ඒ.බේ. සයිරිේ ෙහත්ා  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

19 658371401V එච්.ටී.එස.් සව්ර්ණකාන්ති ෙහත්මිය  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

20 590611522V ආර්.එල්.එන්. රාෙපේෂ ෙහත්ා  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

21 613550704V ඒ.ඩී. ගුණවර්ධ්න ෙහත්ා රාෙය පරිපාලන, කළෙනාකරණ සහ නීතිය හා සාෙය පිළි ඳ අොත්යාාංශය.

22 196271500016 ජී.එම්.ජී.බී.බේ.ගුණරත්න ෙහත්මිය වයඹ පළාත් සභ්ාව

23 610870686V එල්.එස.්ඩබ්ලිව්.බී. විබේබකෝන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

24 602530728V එස.්ඒ.ඩී.එන්. සෙරසිාංහ ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

25 581520182V බේ.ආර්.ඒ. විබේබසේකර ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

26 643090520V ටී.සී. බගොඩබවල ෙහත්ා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා බසෞඛ්ය බදපාර්ත්බම්න්තුව

27 580460836V යූ.ජී.එම්.ඩබ්ලිව්. ගුණවර්ධ්න ෙහත්ා ස රගමුව පළාත් සභ්ාව

28 580461387V බේ.එච්.බී. නන්දලාල් ෙහත්ා  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

29 592610183V ජී.බී. ත්ල්ගහබගොඩ ෙහත්ා දඹුල්ල ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාලය

30 610250831V ඩී.බේ.බී. බහලපිටිය ෙහත්ා  සන්ාහිර පළාත් සභ්ාව

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය

සීමිත බඳවා ගැනීම් - 2017



නව පත්වීම් (විවෘත) - 08.10.2018

1 922494061V එස.් නිබවෝෂන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

2 198607403639 වී. සුකීසන් ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

3 922591156V එන්. සුලේෂන් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභ්ාව

4 926890085V වී. විෙයදර්ශිනී බෙනවිය උතුරු පළාත් සභ්ාව

5 933660133V එස.්ශ්රී ගුබන්ෂන් ෙහත්ා උසස ්අධ්යාපන හා සාංසක්ෘතික කටයුතු අොත්යාාංශය 

6 873543396V ඒ. යුලිට්රියාඩ් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභ්ාව

7 913491203V ඒ. ඩිලේෂන් ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

8 892464057V පී. එම්. ගලප්පත්ති ෙහත්ා උතුරු මැද පළාත් සභාව

9 921762577V එස.් දිලුෂ්රාන් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

10 900270399V ඩබ්.ඒ.සී. කුොර ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

11 930064025V එම්.ආර්.එම්. ඉෆහ්ාම් ෙහත්ා බගොඩනැගිලි බදපාර්ත්බම්න්තුව

12 925440671V එස.් කිරුපාජිනී ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

13 902801375V බේ.ආනන්ත් ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභ්ාව

14 913524373V අයි. සුබනෝේ ෙහත්ා උතුරු පළාත් සභ්ාව

1 926903160V රේෂිකා රවීන්ද්රරාො බෙනවිය ක ොළඹ මහ නගර සභාව

2 907172740V බේ.ඒ.එම්. ප්රියදර්ශනී බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

3 863663229V එස.් රෙයදර්ශන් ෙහත්ා දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

1 887183708V එම්.ඒ.ඒ.සී. ොන්නතුාංග ෙහත්මිය දුම්රිය බදපාර්ත්බම්න්තුව

2 928310523V එස.් වර්මිලා ෙහත්මිය උතුරු පළාත් සභ්ාව

රසායනික

1 837480175V ජී.එන්. රණසිාංහ බෙනවිය ෙහවැලි සාංවර්ධ්න හා පරිසර අොත්යාාංශය

1 890343457V එම්.ඩබ්.වී.එස.් බප්රේෙරත්න ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

2 930024244V බේ.ඩී.එස.්යූ. ෙයබකොඩි ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

3 855713870V ටී.බේ.ඒ. බකොඩිප්පිලි බෙනවිය වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

4 922840067V එම්.එන්. වීරබසේකර ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

5 900844468V ඩබ්.ඩී.එම්. ද ෙැල් ෙහත්ා වාරිොර්ග බදපාර්ත්බම්න්තුව

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය

භූ සම්පත්

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය

සසේවා සථ්ානය

සිවිල්

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම

යාන්ත්රික

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය

විදුලි

අනු 

අංකය
ජා.හැ.අ. මුලකුරු සමඟ නම සසේවා සථ්ානය




