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,ස්2& ෙ(ක/ව01 හා  

ෙදපා3තෙ/1�  පධා61. 

 

2014 වා
�ක ස්ථාන මා��� - ( ඒකාබ�ධ ෙසේවය) 

රජෙ  භාෂා ප$ව
තක ෙසේවය, ' ලංකා ෙතොර+� හා ස-.ෙ/දන තා1ෂණ ෙසේවය,  

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය,' ලංකා රජෙ  4ස්තකාලයා5ප6 ෙසේවය, කා
යාල ෙසේවක ෙසේවය, 

ඒකාබ�ධ $ය7� ෙසේවය. 
 

ෙ/ සමග අ8ණා ඇ; උපෙ(ඛණෙ> සඳහ1 මා0@/ 2014.01.01 ,න ෙහෝ �ලධරය1ෙ) 

න/වලට ඉ,�ෙය1 ද&වා ඇ; ,න -ට FයාGමක වන ප�, අHමත කරI. ෙ/ බව අමාත�ාංශෙ> / 

ෙදපා3තෙ/1�ෙL අදාල �ලධරය1 ෙවත ද1වා �යIත ,නෙ>M අNනව කා3ය සථ්ානෙ> වැඩ භාර 

ග1නා ෙලස ඔR1ට දැH/ ෙදH මැනS. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව / අ(ලස් ෙහෝ Wෂණ ෙචෝදනා 

Sම3ශන ෙකොIෂ1 සභාව / මැ;වරණ ෙදපා3තෙ/1�ව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මා0 කරන ලද 

�ලධරය1ෙ)  ස්ථාන මා0  FයාGමක Sය �GෙG අදාල ආයතන පධා61ෙ) එකඟGවයට යටGව 

බවද ද1වI. 
 

 

02. දැනට ෙසේවය කරන කා3ය සථ්ානෙ> �යIත කාලය ස/[3ණ කර ෙනොමැ; �ලධරය1ට ෙමම 

වා3\ක ස්ථාන මා0 ෙවHෙව1 ගම1 Sයද/ ෙගවH ෙනොලැෙ+. �යIත කාලය ස/[3ණ කර ඇ; 

�ලධරය1 ස/බ1ධෙය1 ආයතන සංගහෙ> සඳහ1 S^Sධානවලට යටGව ගම1 Sයද/ ෙගSය �� 

ෙL. උපෙLශන Mමනා ෙගවH ෙනොලැෙ+. 
 

 

03. ඒකාබධ ෙසේවා සථ්ානමා0 �ෙයෝගවලට යටG ය/a- �ලධරෙයbට ඔබ 

අමාත�ාංශෙ>/ෙදපා3තෙ/1�ෙL cdeවා ඇ; අභ�1තර ස්ථාන මා0 මfඩල මg1 ද අභ�1තර මා0 

ah/ සඳහා �ෙයෝග �bGකර ඇGන/ එdM ඒකාබධ ෙසේවා ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 FයාGමක Sය 

�� ෙL. එෙසේ Rවද �ලධරය1ෙ) ඉ(iම මත අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� අවශ�තාවය1 මත 

අමාත�ාංශ/ෙදපා3තෙ/1� S-1 M ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝග FයාGමක Sය �� යැj ඔබ අදහස් 

කර1ෙ1 න/ ෙමම kcෙ> 07 වන ෙlදෙ> සඳහ1 වන ,නට ෙපර ඔබෙ) �3ෙශ ද ඇ;ව අදාල 

ඉ(iම  ස/බ1ධෙය1 වැmnර උපෙදස ්ලබා ගැ6ම මැනS.  

 
 

COM2/TRANS/03/2014  2013.10.03 



04. ෙමම ස්ථාන මා0@/ ahෙ/M මා0@/ කIeව S-1 අHගමනය කරන ලද ස්ථාන මා0 ප�පාoය, 

2013.06.17 ,නැ; අංක 01/2013 දරන ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛය  සමග ෙ/ වන SටG ඔබ ෙවත එවා 

ඇත. ෙ/ සමග ඇ; ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග, මා0@/ ඉ(ලා ;r -ය.ම �ලධරය1ට දැනගැ6මට 

සැලැස්Sය �� ෙL. ෙමම ස්ථාන මා0 �ෙයෝගවලට යටG �ලධරෙයbට 2013.12.31 ,න ද&වා ක( 

දමන ලද sට ඉහතM �bG කර ඇ; ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය1 ෙL න/ එවැ� �ලධරයbට නැවත 2014 

වා3\ක ස්ථාන මා0 �ෙයෝග මg1 ෙවනG ස්ථාන මා0 �ෙයෝගය& ලබාM ඇGන/ එdM ෙපර සථ්ාන 

මා0 �ෙයෝගය බල රdත වන බව සලක1න. 
 

05.  ෙමම ස්ථාන මා0 ප�පාoෙයd ෙහෝ ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 ෙහෝ රාජ� ෙසේවා 

ෙකොIෂ1 සභාෙL අංක 1589/30 දරන අ; Sෙශේෂ ගැසw පතෙ> කා3ය පoපාoක h; (කාfඩ අංක 1) d 

XVIII ප�~ෙlදෙ>  S^Sධානවලට අH�ලව හා ඒකාබධ ෙසේවා චකෙ(ඛ 01/2013 d 6.2 d සඳහ1 

ක0� ප�, තම1ෙ) ස්ථාන මා0 ඉ(i/ c�බඳව වා3\ක ස්ථානමා0 කIeෙL අවධානයට ෙයො8 @ 

 ෙනොමැGෙG න/ පමණ& වා3\ක සථ්ාන මා0 ෙයෝජනා සමාෙලෝචන කIeව ෙවත ක0� ඉ,�පG කළ 

හැaය. රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභා ෙ(ක/ෙ) අංක PSC/APL/07/14/2013 හා 2013.09.13 ,නැ; 

kcෙයd �ෙයෝග අHව වා3\ක සථ්ාන මා0 සමාෙලෝචන කIe �රණය ලබා Mෙම1 ප�ව නැවත 

-nකරH ලබන අNයාචනා ස/බ1ධෙය1 රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 �රණ ලබා Mෙම1 

අන�0ව ඉ,�පG කරH ලබන අNයාචනා, n& ගැනSk ෙහෝ ෙදපා3තෙ/1� පධා61ෙ) �3ෙශ මත 

වා3\ක සථ්ාන මා0 �රණ �යIත ,ෙන1 ප�වට ක( දමH ෙනොලැෙ+. වා3\ක ස්ථාන මා0 

ස/බ1ධෙය1 � අNයාචනාවකට රාජ� ෙසේවා ෙකොIෂ1 සභාව S-1 ලබා n1 �රණය1, එ� �රණ 

FයාGමක @ම වලකාලන �ෙයෝගය& ෙනොමැ; න/ වහාම FයාGමක කල ��ය.  
 

06. ක0� දැ1@ෙ/ ඉ(�/ පතෙයd ආද3ශ ආකෘ; පතය& (ඒ.ෙසේ./වා.ස්.මා/04) ෙ/ සමග අ8ණා 

ඇත. ඉ(i/ ස/බ1ධෙය1 සලකා බැiමට  එම ආද3ශ ආකෘ; පතය අHව සකස් කර ගG ඉ:;�ප< 

2013.10.21 >නට පථම එවන ෙම1 ක0ණාෙව1 ද1වI. (අයn/ පතය සකස් ahෙ/M එකම ෙකොළෙ> 

ෙදපසම භාSතා කර1න) එ,නට ප�ව ලැෙබන ඉ(i/ c�බඳව සලකා ෙනොබලන බවද අදාල 

�ලධරය1ට දැ1Sය �� ෙL. තවද ස්ථානමා0 ෙ(ඛනෙ> අදාල �ලධරයා ඉ,�ෙය1 සඳහ1කර ඇ; 

ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉ(�/පෙG සඳහ1කර ෙනොමැ; අයn/පG සලකා ෙනොබලන බවද 

ද1වI. 
 

07. ඔබ අමාත�ාංශෙය1 / ෙදපා3තෙ/1�ෙව1 cටතට ස්ථාන මා0@/ ලබාM ඇ; �ලධාh1, 

අBපාC6කය- පැEෙණන ෙත1 රඳවා ෙනොෙගන �යIත ,න නව ෙසේවා ස්ථානෙ> රාජකාh භාරගැ6මට 

හැa වන ෙසේ 8දා හැhමට කට�� කරන ෙලස ද1වන අතර ෙමම ස්ථාන මා0@/ පමාදෙය1 ෙතොරව 

FයාGමක කල �� බැL ද ද1වI. S^මG අHමැ;යa1 ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මා0@/ �ෙයෝග පැහැර 

හැර -oන �ලධාh1 ස/බ1ධෙය1 01/2013 චකෙ(ඛෙ> 10 වග1;ය අHව කට�� කල හැa බවද 

ද1වI. 

 

ෙ&.@.�.එ/.ෙ�.ගමෙ), 
ඒකාබධ ෙසේවා අධ�&ෂ ජනරා(. 



 

2014 වා�	ක ස්ථාන මා��� ස�බ�ධෙය� සමාෙලෝචන ක��ව ෙවත කර� දැ"�ෙ� ඉ$%� පතය 
                                                            

තන(ර හා ප�*ය 
 
 

ඉ-මානව ස�ප, අංකය 
     (ඒ.ෙසේ.අ.ජ.ෙ� මා�� 

    ෙ�ඛණෙ� ෙසේවක අංකය) 

 

 

අ.      ෙපෞ3ග5ක ෙතොර(� 
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23 රේ.ආර්. දිල්ශළනි 3-III අධයළපන අමළතයළිංය ජළතික මළනසක රවෞඛ්ය විදයළයතනය - අිංරගොඩ

24 ඒ.රේ.පී.එන්. රපරර්රළ 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - ගම්පශ

25 එවහ.ඒ.එන්. ප්රියදර්නී 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - ගම්පශ ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

26 පී.ඒ.බී.රේ.ඒ. රපරර්රළ 3-III ආරේක අමළතයළිංය ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

27 එම්.ටී.ජී.ඒ.එවහ. දීපළල් 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල ආරේක අමළතයළිංය

28 එවහ.ටී.ඩී. ජයතික 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. අනුළ විදයළය-නුරේරගොඩ

29 එන්.පී.ඩී.බී. වන්ති 3-III අනුළ විදයළය-නුරේරගොඩ ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

30 එච්.ඩී.රේ.රේ. සරිමළන්න 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

31 රේ.සී. කලුපශන 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

32 ඩී.එම්.එන්.ඩී. කුමළර් 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

33 රේ.ඩී.එච්.එදිරිසිංශ 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය -  කෆණිය

34 රේ.ඒ. ශපුතන්ත්රී 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය -  කෆණිය කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

35 එම්.පී. දළුරගොඩ 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ආනන්ද විදයළය - රකොෂඹ

36 එන්.ඒ.රේ. රළජපේ 3-III ආනන්ද විදයළය - රකොෂඹ කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

37 යූ.ජී.සී. උදයළන්ත 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - මල්ලපිටිය ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

38 රේ.වී.ටී. ප්රියදර්නී 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල ඉඩම් රකොමවළරිවහ ජනරළල් රදපළර්තරම්න්තුල

39 එම්.එච්.එල්.ඒ.වරත්චන්ද්ර 3-III ඉඩම් රකොමවළරිවහ ජනරළල් රදපළර්තරම්න්තුල ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

40 ආර්.එම්.එවහ.ඩී. වීරරකෝන් 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - මල්ලපිටිය
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අනු 

අංකය  නමසසේවක අංකය වර්තමාන සසේවා සථ්ානය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරුවීම් - 2014

ශ්රී ිංකළ රතොරතුරු ශළ වන්නිරේදන තළේණ රවේලය

41 රේ.යූ. බණ්ඩළරරගොඩරේ 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - තිඹිරිගවහයළය ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

42 එල්.ආර්. කිංසරිය 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - තිඹිරිගවහයළය

43 ඒ.රේ.ජී.රේ. රදීපළ 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - කළුතර මීපළල අමරසරිය විදයළය - ගළල්

44 රේ.පී.අයි. රරෝෂිණී 3-III මීපළල අමරසරිය විදයළය - ගළල් දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - කළුතර

45 එම්.එල්. කශදලආරච්චි 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මළතර රිපන් බළලිකළ විදයළය - ගළල්

46 රේ.ඊ.සී. චමිතළ 3-III රිපන් බළලිකළ විදයළය - ගළල් දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මළතර

47 රේ.ඩී. සුභසිංශ 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මළතර රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - ඉමදල

48 එම්.රේ.රේ.ආර්. ගුණරවේකර 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - ඉමදල දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මළතර

49 ඩී.එන්. මල්ලෆන්න 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - මදුරළල කළර්මික විදයළය -  කළුතර

50 එවහ. අරබ්සිංශ 3-III කළර්මික විදයළය -  කළුතර රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - මදුරළල

51 එම්.එල්.ආර්. ජළනකී 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - ගළල්

52 එසහ.එවහ. රමොරශොමඩ් 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - ගළල් කළුතර බළලිකළ විදයළය

53 ඩබ්.ටී.ආර්.ආර්.චන්රද්රවහන 3-III කළුතර බළලිකළ විදයළය කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

54 ජී.සී.එම්.එන්. පීරිවහ 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

55 රේ.ඒ.එවහ. රගෝපිකළ 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

56 සී.එච්.සී.සී.මුශන්දිරම් 3-III ඉඩම් රකොමවළරිවහ ජනරළල්රදපළර්තරම්න්තුල අධයළපන අමළතයළිංය

57 ජී.ජී.එන්.නළනළයේකළර 3-III අධයළපන අමළතයළිංය ඉඩම් රකොමවළරිවහ ජනරළල් රදපළර්තරම්න්තුල

58 ඒ.රේ. කළුආරච්චි 3-III ඉඩම් ශළ ඉඩම් විංලර්ධන අමළතයළිංය රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - පළදුේක

59 ඩබ්.වී.ටී. උදයිංගනී 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - පළදුේක ඉඩම් ශළ ඉඩම් විංලර්ධන අමළතයළිංය

60 වී.එල්. ජයරකොඩි 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ දුම්රිය රදපළර්තරම්න්තුල

61 එච්.එල්.එන්. කල්රේරළ 3-III ශ්රී ිංකළ දුම්රිය රදපළර්තරම්න්තුල ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

Page 3 of 5



පන්තිය නව සසේවා සථ්ානය සවනත් කරුණු

අනු 

අංකය  නමසසේවක අංකය වර්තමාන සසේවා සථ්ානය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරුවීම් - 2014

ශ්රී ිංකළ රතොරතුරු ශළ වන්නිරේදන තළේණ රවේලය

62 එන්.ඩබ්.ජී.ආර්.රවන්න 3-III කළර්මික විදයළය -  රත්මළන අධයළපන අමළතයළිංය

63 ආර්.එම්.ඩී.එන්. රනළන්දු 3-III අධයළපන අමළතයළිංය කළර්මික විදයළය -  රත්මළන

64 පී.වී.ඒ. ලවන්ති 3-III ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල  ධීලර ශළ ජජ වම්පත් විංලර්ධන අමළතයළිංය

65 එම්.රේ.එම්.එවහ. රපරර්රළ 3-III ධීලර ශළ ජජ වම්පත් විංලර්ධන අමළතයළිංය ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල  

66 සී.පී. කරුණළරත්න 3-III ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල  අධයළපන අමළතයළිංය

67 ටී.ඒ. දිල්රුේෂි 3-III අධයළපන අමළතයළිංය ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල  

68 රේ.ටී. චමරි 3-III ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල -දියතළල රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - ශපුතරල්

69 පී. රවේමරේ 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - ශපුතරල් ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල -දියතළල

70 වී.ඩී.එල්. විතළනරේ 3-III තළේණ විදයළය-කුරුණග දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මශනුලර

71 ආර්.එම්.එල්. කුමළරිශළමි 3-III දිවහත්රිේ රල්කම් කළර්යළය - මශනුලර තළේණ විදයළය -  මශනුලර

72 පී.එම්.ජී.එන්. දිල්රුේෂි 3-III තළේණ විදයළය -  මශනුලර ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

73 එන්.එම්. නලරත්න 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල තළේණ විදයළය-කුරුණග

74 සී.අයි. රවරනවිරත්න 3-III තළේණ විදයළය -අනුරළධපුර රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - කෆකිරළල

75 සී. කළරියලවම් 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය - කෆකිරළල තළේණ විදයළය -අනුරළධපුර

76 එන්.රේ. උවහරශට්ටිරේ 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ආර්ථික විංලර්ධන අමළතයළිංය

77 ආර්. කුරරවළ 3-III ආර්ථික විංලර්ධන අමළතයළිංය කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

78 ජී.රේ.යූ.එල්.සුගතපළ 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල

79 එවහ.එච්.පී. කරුණළරවේන 3-III පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

80 අයි.බී.සී. අමරරවේන 3-III ජනමළධය ශළ රලෘත්ති අමළතයළිංය අධයළපන අමළතයළිංය

81 රේ. උේලත්තරේ 3-III අධයළපන අමළතයළිංය ජනමළධය ශළ රලෘත්ති අමළතයළිංය

82 ඒ.ඩී. අනුපමළ 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - බණ්ඩළරගම

83 එවහ.ඒ.එන්.සී. කුමළරි 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - බණ්ඩළරගම ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල
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අනු 

අංකය  නමසසේවක අංකය වර්තමාන සසේවා සථ්ානය

වාර්ෂික සථ්ාන මාරුවීම් - 2014

ශ්රී ිංකළ රතොරතුරු ශළ වන්නිරේදන තළේණ රවේලය

84 එම්.එච්.ඒ. කුමළරි 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

85 පී.එච්.ඩබ්.සී.ඩී.එවහ. සල්ලළ 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

86 බී.එම්.ඒ. උදයිංගනී 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

87 එච්.එම්.එවහ.පී. ජයතික 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

88 පී.පී.එන්. පේමරේ 3-III ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල - මීරිගම රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - දිවුපිටිය

89 ටී.ඩී. පරණවිතළන 3-III රළරේශීය රල්කම් කළර්යළය  - දිවුපිටිය ශ්රී ිංකළ ගුලන් ශමුදළල - මීරිගම

90 ටී.එම්. අරබ්රවේකර 3-III ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල රවෞඛ්ය අමළතයළිංය

91 ඩී.ජී.රේ. අලුත්රේ 3-III රවෞඛ්ය අමළතයළිංය ජනරල්ඛ්න ශළ විංඛ්යළරල්ඛ්න රදපළර්තරම්න්තුල

92 58390 එච්.පී.එන්. සුරෝචනී 3-III රළජය භළළ රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

93 එම්.ආර්.ඩී.පී. ගුණරත්න 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල රළජය භළළ රදපළර්තරම්න්තුල

94 එච්.ජී.එච්. නිළන් 3-III පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

95 ඩබ්.එම්.ටී. මිංගලිකළ 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල

96 රේ.එම්.ඩී. විමසරි 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

97 එම්.ඒ.එම්.පී. ප්රියන්ති 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

98 රේ.ආර්.යූ. ලියනරේ 3-III පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

99 යූ.අයි. සරිපුර 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල පුේගයින් ලියළපදිිංචි කිරීරම් රදපළර්තරම්න්තුල

100 එම්.ඒ.ජී.එල්. දුමින්ද 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

101 එම්.ටී.එම්.රේ. රකෝරරල්රේ 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

102 එච්.එවහ. වීරසිංශ 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

103 ටී.එච්.එච්.රේ. නිළන්ත 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.

104 රේ.ජී.ජී.එල්. කුමළර 3-III කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ. ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල

105 ආර්.ඩී. චන්ද්රිකළ 3-III ශ්රී ිංකළ විභළග රදපළර්තරම්න්තුල කළර්මික අධයළපන ශළ පුහුණු කිරීරම් රදපළ.
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