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To Secretaries of all Ministries 

Secretaries of State Ministries 

District Secretaries 

Heads of Departments 

Divisional Secretaries 

 
Transfers in Development Officers’ Service  

 

Considering the transfer requests of the following officers of Development Officers Service, 

following transfers have been approved by me with immediate effect. 

  

02. Since the appointment letters to Development Officers Service will be issued to the 

Graduate Trainees who are recruited in 2019 within one week, action will be taken to attach such 

officers as the successors of the officers included in the above mentioned list. Successors will not 

be nominated for the officers who are transferred and it is possible to select a suitable officer from 

the new officers attached to your office as successors.      

 

03. You are kindly requested to release the officers in the list properly enabling them to 

assume duties at the new service station and further you are kindly informed that the transfer 

letters issued to each officer have already been posted.  

 

04. Since most of the officers, who report to your Ministry/Department/Office, have served a 

number of years far from their permanent residence, you are kindly requested to consider their 

personal difficulties as well as the exigency of service when they attach to a suitable service 

station.  

 

 

Sgd/ S. Alokabandara 

Director General of Combined Service  

   

 

 
 
 

මසේ අාංකය  ඔසබ් අාංකය     දිනය  
எனது இல  உது இல                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COMS/DO/Trans/Min/සපොදු 
ස ොනුල 

 

 16.03.2021 



අනු අංකය පත්වීම් අංකය නම වර්තමාන ස ේවා  ේථානය  ේථාන මාරු කරන ලද ස ේවා  ේථානය

1 CS/DOS/22999 යූ.බී.පි. කුමාරිහාමි මිය  න ාච්චියාගම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව

2 CS/DOS/54585 නේ.විනස්ට්න්තිනි මිය  පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

3 CS/DOS/54610 එස්ට්.විමනේස්ට්වෙන්ත මයා  පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

4 CS/DOS/54672 නක්.ෂයිලජා මිය  පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

5 CS/DOS/54705 නක්.අනුෂා මිය  පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

6 CS/DOS/52707 ඩබ්.පී.කිත්මමිණි ශානිකා නහමචන්තර මිය  මිනුවන්තනගාඩ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

7 CS/DOS/08737 එච්ච.එම්.එන්ත.නස්ට් ානී මිය  වැලිමඩ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

8 CS/DOS/18337 ඩී.ආර්.එන්ත. ෙ නස්ට්ායිස්ට්ා මිය අගලවත්මත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

9 CS/DOS/21544 නක්.ඩී.එේ.එන්ත.නකාට්ටහච්චි මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

10 CS/DOS/37127 එේ.එන්ත.සිේවා මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

11 CS/DOS/42726 එස්ට්.පී.කාරියවස්ට්ම් මයා අධිකෙණ අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

12 CS/DOS/A/42138 නක්.වී.ඩී.ආර්.චන්තදිමා මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය

13 CS/DOS/A/46577 ටී.ජී.සී.ෙමයන්ති මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව

14 CS/DOS/32572 ජී.ඩබ්.නක්.ජී. න්තෙසිරි මයා අධිකෙණ අමාතාාංශය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය

15 CS/DOS/32755 නක්.ඩී.එච්ච.කටුගම්පල මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය ස්ට්මථ මණ්ඩල නකාමිෂන්ත ස්ට්භාව

16 CS/DOS/44030 එස්ට්.එන්ත.ඩී.නහට්ටිආෙච්චි මයා අධිකෙණ අමාතාාංශය ස්ට්මථ මණ්ඩල නකාමිෂන්ත ස්ට්භාව

17 CS/DOS/12243 සී.යූ.ඊ.ආෙච්චිනේ මිය අධිකෙණ අමාතාාංශය ස්ට්මථ මණ්ඩල නකාමිෂන්ත ස්ට්භාව

18 CS/DOS/18999 නක්.එම්.පී.බණ්ඩාෙ මිය අප ය  කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව ස්ට්ත්මත්මව නිෂපාෙ  හා නස්ට්ෞඛ් නෙපාර්තනම්න්තුව

19 CS/DOS/20743 බී.සුනර්ෂ කුමාර් මයා අප ය  කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව

20 CS/DOS/43312 එස්ට්.මධුෙන්ති මිය අප ය  කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව

21 CS/DOS/A/42472 එම්.නක්.නක්.දිස්ට්ා ායක මිය
ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  

අමාතාාංශය

නිපුණතා ස්ට්ාංවර්ධ , වෘත්මීය අධාප , පර්නේෂණ හා  ව 

නිපැයුම් ොජ අමාතාාංශය

22 CS/DOS/09461 ආර්.එම්.එන්ත.පී.ොජපක්ෂ මයා
ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  

අමාතාාංශය
පුත්මතලම දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

23 CS/DOS/54611 ටී.පුරුනස්ට්ෝත්මමන්ත මයා අම්පාෙ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

24 CS/DOS/54453 සී.ඊ. විතා නේ මිය අයගම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ජාික ඵලොයිතා නේකම් කාර්යාලය

25 CS/DOS/41275 ජී.එේ.ඒ. මධුමාලී මිය ආණ්ුනේ ෙස්ට් පරීක්ෂක නෙපාර්තනම්න්තුව ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

26 CS/DOS/41561 පී.සී.මධුෂානි ආණ්ුනේ ෙස්ට් පරීක්ෂක නෙපාර්තනම්න්තුව නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව

27 CS/DOS/52701 ඩබ්.එම්.සී.ස්ට්ෙරුවන්ත මයා ආණ්ුනේ ෙස්ට් පරීක්ෂක නෙපාර්තනම්න්තුව පුොවිො නෙපාර්තනම්න්තුව

28 CS/DOS/35124 එස්ට්.ඒ.ආර්.එන්ත.චන්තරනස්ට්  නමය ආයුර්නේෙ නෙපාර්තනම්න්තුව නකාළඹ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

29 CS/DOS/42750 ඩී.වයි.ජයසුන්තෙෙ මයා ආෙක්ෂක අමාතාාංශය කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

30 CS/DOS/53414 පී.නක්.වැලිවිටිනගාඩ මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

31 CS/DOS/53579 ජී.ඒ.එේ.ජී.කුමාෙ මයා ආෙක්ෂක අමාතාාංශය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

32 CS/DOS/11763 ඩබ්.එඒ.එන්ත.නක්.වික්රමආෙච්චි මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

33 CS/DOS/11819 පී.ඒ.නක්.ඒ.නේමෙත්ම  මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය අධාප  අමාතාාංශය

34 CS/DOS/53697 එස්ට්.නක්.එන්ත.ශාමලී මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව

35 CS/DOS/44390 ආර්.තේෂ ා නමය/මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

36 CS/DOS/53571 ඒ.පී.අයි.නමන්තිස්ට් නමය/මිය ආෙක්ෂක අමාතාාංශය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

37 CS/DOS/02810 ටී.ජී.සී.ලක්මාේ මයා ආෙක්ෂක අමාතාාංශය ජාික ඵලොයිතා නේකම් කාර්යාලය

38 CS/DOS/42553 එච්ච.ඩී.ඒ.ජී. නස්ට්ෝමුාංග මිය ආහාෙ නකාමස්ට්ාරිස්ට් නෙපාර්තනම්න්තුව වොය හා  ාවික කටයුු ස්ට්හ ෙක්ෂිණ ස්ට්ාංවර්ධ  අමාතාාංශය

39 CS/DOS/10082 ඒ.ඩී.ඉලාංගනකෝන්ත මිය ඉඩම් අමාතාාංශය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව



40 CS/DOS/12579 ඒ.ඒ.හසිකා නිනෙෝෂණී මිය ඉඩම් නකාමස්ට්ාරිස්ට් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව අධාප  ප්රකාශ  නෙපාර්තනම්න්තුව

41 CS/DOS/43387 එච්ච.ජී. ාලිකා ෙණවීෙ මිය ඉඩම් නකාමස්ට්ාරිස්ට් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව බන්තධ ාගාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව

42 CS/DOS/53272 එස්ට්.සුබිතා මිය ඉඩම් නකාමස්ට්ාරිස්ට් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

43 CS/DOS/A/46612 ඒ.වී.ෙමිත්ම ශාන්තත මයා ඉඩම් නකාමස්ට්ාරිස්ට් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

44 CS/DOS/24573 කේ.එච්.එම්.ශ්රියාණි කෙය/මිය ඉඩම් නකාමස්ට්ාරිස්ට් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව මාතනේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

45 CS/DOS/35044 ආර්.එම්.ටී.ඒ.ෙත්ම ායක නමය/මිය ඉඩම් පරිහෙණ ප්රිපත්මි ස්ට්ැලසුම් නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

46 CS/DOS/32735 එම්.ඒ.එම්.ජෆීර් ෙයා ඉඩම් හිමිකම් නිෙවුේ කිරිනම් නෙපාර්තනම්න්තුව මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

47 CS/DOS/01229 නක්.ජී.එේ.ඩී.එම්.ජයෙත්ම  මිය ඉඩම් හිමිකම් නිෙවුේ කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව ජාික උේිෙ උො  නෙපාර්තනම්න්තුව

48 CS/DOS/37556 පී.ශාන්තිනී මිය ඉඩම් හිමිකම් නිෙවුේ කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව මුලිවු දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

49 CS/DOS/46739 ඩබ්.නක්.බී.යනයෝමි මිය ඉඩම් හිමිකම් නිෙවුේ කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

50 CS/DOS/00050 ඩබ්.එම්.එස්.කේ.වීරක ෝන් ෙයා ඉපනලෝගම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මහනුවෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

51 CS/DOS/21251 එස්ට්.නලෝජිතා නමය/මිය ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

52 CS/DOS/37536 එම්.ආශා නමය/මිය ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

53 CS/DOS/37531 නක්.ආ න්තෙොණි නමය /මිය ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

54 CS/DOS/37539 ටී.වීෙනේේ මයා ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

55 CS/DOS/20737 යු.ස්ට්නේනියා නමය/මිය ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

56 CS/DOS/37525 වී.පුෂපන්ත මයා ඔඩ්ඩුසුඩාන්ත ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

57 CS/DOS/31738 ජී. තෙණි නමය/මිය කන්තඩවලායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

58 CS/DOS/38881 ටී. ජීවිතා නමය/මිය කන්තඩවලායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

59 CS/DOS/31743 ටී. පවිත්රා නමය/මිය කන්තඩවලායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

60 CS/DOS/31725 ආර්.තර්නම්න්තිො මයා කන්තෙවාලල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

61 CS/DOS/00033 එච්ච.එම්.එස්ට්.නහෙත්ම මිය කම්කරු අමාතාාංශය
මහවැලි කලාප ආශ්රිත ඇලනේලි හා ජ ාවාස්ට් නපාදුයටිතල 

පහසුකම් ස්ට්ාංවර්ධ  ොජ අමාතයාාංශය

62 CS/DOS/53641 වී.නක්.එස්ට්.ඉන්තදුමාලා මිය කම්කරු නෙපාර්තනම්න්තුව ස්ට්මථ මණ්ඩල නකාමිෂන්ත ස්ට්භාව

63 CS/DOS/43089 එම්.ඒ.එස්ට්.දිේරුක්ෂි මිය කම්කරු නෙපාර්තනම්න්තුව හම්බන්තනතාට දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

64 CS/DOS/37543 වී.බත්මමශාන්ති නමය/මිය කෙච්චි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

65 CS/DOS/19754 සී.එම්.මා නේ නම විය කෙන්තනෙණිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

66 CS/DOS/22600 ටී.එම්.ජී.සී.ගුණෙත්ම  මිය කරුවලගස්ට්වැව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය අනුොධපුෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

67 CS/DOS/29882 ඩබ්.එච්ච.එම්.එන්ත.එම්.ජයිලක මිය කරුවලගස්ට්වැව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

68 CS/DOS/02427 ටී.ඒ.යූ.පියුමාලි මිය කර්මාන්තත අමාතාාංශය කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

69 CS/DOS/25079 නේ.එම්.අයි.නේ.කුමාරි මිය

කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික 

අධාප , පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  

නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

වාහ  නියාම ය, බස්ට් ෙථ ප්රවාහ  නස්ට්වා හා දුම්රිය මැදිරි හා 

නමෝටර් ෙථ කර්මාන්තත ොජ අමාතාාංශය

70 CS/DOS/15577 ජී.ඒ.එස්ට්.නර්ණුකා මිය
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

71 CS/DOS/25123 එස්ට්.ඩබ්.ජයනස්ට්කෙ මිය
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

72 CS/DOS/28058 ඩී.ඒ.එස්ට්.නක්.ෙණසිාංහ මිය
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

73 CS/DOS/29017 ඩබ්.වී.ඩී.එන්ත.පී.වොනගාඩ මිය
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

74 CS/DOS/38433 ටී.බාලෙත්ම ම් මිය
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ස්ට්ත්මත්මව නිෂපාෙ  හා නස්ට්ෞඛ් නෙපාර්තනම්න්තුව



75 CS/DOS/43232 වයි.සී.ඉන්තදික මයා
කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ව  ස්ට්ාංෙක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුව

76 CS/DOS/46096 ඊ.එම්.ඩබ්.ගනන්තන්තරුකා මිය කාලගුණ විො නෙපාර්තනම්න්තුව කළම ාකෙණ නස්ට්වා නෙපාර්තනම්න්තුව

77 CS/DOS/16536 ඩබ්.එස්ට්.පී. වික්රමසිාංහ මිය කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය නබෞේධ කටයුු පිළිබඳ නෙපාර්තනම්න්තුව

78 CS/DOS/03649 පී.ඩබ්.අයි.වී.නවෙනේ මිය කිරිඇේල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

79 CS/DOS/44151 එස්ට්.නකෞෂිගා මිය කිලින ාච්චි දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

80 CS/DOS/38132 ආර්.නජයොමන්ත නමය/මිය කිලින ාච්චිය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

81 CS/DOS/38129 එන්ත.ශ්රිස්ට්කන්තෙොජා නමය/මිය කිලින ාච්චිය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

82 CS/DOS/38115 ටී.අරුලා න්තෙම්  නමය/මිය කිලින ාච්චිය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

83 CS/DOS/38233 වී.වි සිත්මතම්පි නමය/මිය කිලින ාච්චිය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

84 CS/DOS/38231 නක්. තර්ීණි නමය/මිය කිලින ාච්චිය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

85 CS/DOS/13484 ඒ.ඒ.ඩී.ඩබ්.මේකාන්ති මිය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

86 CS/DOS/24874 එච්ච.එම්.එස්ට්.එන්ත.නහෙත්ම මිය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව

87 CS/DOS/28307 ජී.ඩබ්.ජී.ඒ.බී.ගාංනගාඩ මයා කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය මහනුවෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

88 CS/DOS/37394 ටී.මනහන්තරන්ත මයා කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය

89 CS/DOS/22371 ඩබ්.ජී.රුවනි නමය/මිය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය හම්බන්තනතාට දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

90 CS/DOS/01030 පී.ජී.ජී.එන්ත.නේමිලක මිය කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය

91 CS/DOS/28275 පී.ජී.එස්ට්.ජයසුන්තෙෙ කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

92 CS/DOS/54273 ඩී.පී.වික්රමසිාංහ මයා කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව ෙජනේ ප්රවෘත්මි නෙපාර්තනම්න්තුව

93 CS/DOS/53365 පී.නක්.ජී.යූ.එේ.පිටිනයකුඹුෙ නමය නකාත්මමනේ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

94 CS/DOS/05087 ඊ.ඩී.සී.පී. කුමාෙ මයා නකාළඹ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

ව ජීවී රැකවෙණ.අලිවැට හා අගේ ඉදිකීරීම ඇුලු ආෙක්ෂිත 

වැඩපිළිනවලවේ හා කැළෑ  ැවත වගා කිරීම හා ව  ස්ට්ම්පත්ම 

ස්ට්ාංවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය

95 CS/DOS/53984 එස්ට්.නබ ික් මයා ක්රිස්ට්ියානි ආගමික කටයුු නෙපාර්තනම්න්තුව ජ නේඛ්  හා ස්ට්ාංඛ්ානේඛ්  නෙපාර්තනම්න්තුව

96 CS/DOS/52717 නේ.ඒ.එස්ට්.එච්ච.ජයනකාි මිය නගාඩ ැගිලි නෙපාර්තනම්න්තුව ජ නේඛ්  හා ස්ට්ාංඛ්ානේඛ්  නෙපාර්තනම්න්තුව

97 CS/DOS/18127 පී.වී.සී.ඩී.ආරියෙත්ම නගාඩ ැඟිලි නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

98 CS/DOS/01306 එන්ත.නක්.නකෝෙනළනගෙෙ මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව

99 CS/DOS/14082 යූ.එම්.නේවැේලවල මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව වැවිලි අමාතාාංශය

100 CS/DOS/16882 පී.බී.ජී.ධර්මි ෙන්තමැණිනක් මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව නපානලාන්ත රුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

101 CS/DOS/28112 එච්ච.ඩී.උෙයාංගනී මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව ස්ට්වනේශ කටයුු ොජ අමාතාාංශය

102 CS/DOS/37738 පී.ජී.ඩී.ඩී.ජයලත්ම මයා නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව මාතනේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

103 CS/DOS/41208 ආර්.ඒ.නක්.ඒ. කරුණාෙත්ම  මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව නකාළඹ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

104 CS/DOS/41779 ිරු ාකෙසු මුරුගොස්ට්න්ත මයා නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

105 CS/DOS/43019 අයි.ඒ.ඩී.සී.කරුණාෙත්ම  මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව ඉඩම් හිමිකම් නිෙවුේ කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව

106 CS/DOS/6219 ආර්.පී.ඒ.එන්ත.රූපසිාංහ මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව නබෞේධ කටයුු නෙපාර්තනම්න්තුව

107 CS/DOS/53301 අනශෝක් සුෙර්ශනී මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව
නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  

හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ අමාතාාංශය

108 CS/DOS/25486 බී.ඩබ්.ඩී.එන්ත.මේකාන්ති මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව මාතනේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

109 CS/DOS/18198 වී.එන්ත. දීශානි මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව හම්බන්තනතාට දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

110 CS/DOS/18325 ලක්මාලි එස්ට්.ගුරුනේ මිය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව ොජ නස්ට්වා පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය



111 CS/DOS/21474 ඕ.නේ.දීගේල මිය
ග්රාමීය නිවාස්ට් ස්ට්හ ඉදිකිරීම් හා නගාඩ ැගිලි රව 

කර්මාන්තත ප්රවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය
ජාික විගණ  කාර්යාලය

112 CS/DOS/09607 නක්.එම්.එන්ත.අේවිස්ට් මිය
ග්රාමීය නිවාස්ට් ස්ට්හ ඉදිකිරීම් හා නගාඩ ැගිලි රව 

කර්මාන්තත ප්රවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය
අධාප  අමාතාාංශය

113 CS/DOS/02201 ඒ.ඒ.පී.අමෙුාංග මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය ෙත්ම පුෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

114 CS/DOS/06970 අයි.එච්ච.එම්.එස්ට්.ජයවර්ධ  මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය නමාණොගල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

115 CS/DOS/12400 ආර්.ඒ.එම්.එම්.ෙණවීෙ මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

116 CS/DOS/21035 නක්.නේ.චාන්තෙනී මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

117 CS/DOS/24851 ඩී.එම්.ආර්.වස්ට්න්ති මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය ගාේල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

118 CS/DOS/28074 ඊ.ඩී.එන්ත.එස්ට්.නේමෙත්ම  මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

119 CS/DOS/28261 ඩබ්.එම්.ඒ.එන්ත.දිේරුක්ෂි මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව

120 CS/DOS/28904 එච්ච.ඩබ්.පී.ස්ට්ඳරුවන්ත මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

121 CS/DOS/29022 යූ.බී.එස්ට්.පී.බණ්ඩාෙ නමය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

122 CS/DOS/29968 එච්ච.එම්.එන්ත.එච්ච.නහෙත්ම මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

123 CS/DOS/31136 ඩබ්.පී.සී.එේ.වික්රමසිාංහ මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

124 CS/DOS/32718 එච්ච.ඒ.ඒ.ගුණනස්ට්කෙ මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය ජාික ප්රජා ජල ස්ට්ැපයුම් නෙපාර්තනම්න්තුව

125 CS/DOS/37204 නක්.කාංගෙෙන්ත මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

126 CS/DOS/38278 ඩී.එම්.එච්ච.උපමාලිකා මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාාංශය

127 CS/DOS/39634 ආර්.එස්ට්.ක ාංනක් මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය ස්ට්වනේශ කටයුු ොජ අමාතාාංශය

128 CS/DOS/40259 ටී.විමනේශවරී මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව

129 CS/DOS/53109 නක්.ුලසිකෙන්ත මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

130 CS/DOS/A/45330 නක්.ඒ.ටී.එස්ට්.කුමාෙ මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

131 CS/DOS/A/46202 ආර්.නගෞතා මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

132
CS/DOS/Absorb/003

99
ඊ.ජී.ටී.එම්.නක්.අෙේනපාල මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  

හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ අමාතාාංශය

133 CS/DOS/19739 එම්.ඩබ්.අයි.ප්රියෙර්ශනී මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

134 CS/DOS/00687 එස්ට්.එම්.එේ.අයි.ස්ට්මෙනකෝන්ත මිය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය මහනුවෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

135 CS/DOS/27950 එච්ච.ජී.සී.කරුණාෙත්ම  මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව

136 CS/DOS/41802 ඒ.ප්රදීපන්ත මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය
නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  

හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ අමාතාාංශය

137 CS/DOS/36820 එස්ට්. ිරුකුමෙන්ත මයා ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

138 CS/DOS/46011 එච්ච.ඒ.ඩී.නේ.නහට්ටිආෙිි මයා ජාික නකෞුකාගාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව ජාික උේිෙ උො  නෙපාර්තනම්න්තුව

139 CS/DOS/53154 පූර්විකා කුමාෙස්ට්ාමි ජාික නකෞුකාගාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

140 CS/DOS/53158 නිනෙෝෂිනි කුනබ්න්තිෙන්ත ජාික නකෞුකාගාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

141 CS/DOS/53228 එස්ට්.ස්ට්ාංජීවන්ත ජාික නකෞුකාගාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව මිනිස්ට්බල හා රැකීෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව

142 CS/DOS/23121 ඒ.ජී.පී.ආ න්තෙ මිය ජාික ඵලොයිතා නේකම් කාර්යාලය අනුොධපුෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

143 CS/DOS/39137 ඒ.එස්ට්.අන්තවර්දීන්ත මයා තඔලගමුව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

144 CS/DOS/17433 එඒ.එස්ට්.එස්ට්.ෙත්ම ායක මිය තණමේවිල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

145 CS/DOS/16836 එන්.ජී.ටී.සුරෙයොලි කෙය/මිය තමන්තකුව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

146 CS/DOS/00301 ආර්.එම්.එන්ත.දිස්ට්ා ායක මිය තඹුත්මනත්මගම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

147 CS/DOS/26754 එේ.ඒ.එන්ත.ෙමයන්ති මිය තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය අධාප  අමාතාාංශය



148 CS/DOS/20750 එස්ට්.අන ෝජන්ත මයා ුනුක්කායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

149 CS/DOS/20568 එම්.නස්ට්ේවොනි නමය/මිය ුනුක්කායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

150 CS/DOS/20734 එස්ට්.සුතර්ජිනී නමය/මිය ුනුක්කායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

151 CS/DOS/20728 එම්.කුගනන්තස්ට්න්ත නමය/මිය ුනුක්කායි ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

152 CS/DOS/53051 ජී.ආර්.එම්.පූර්ණිකා මිය නෙේනතාට ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය

153 CS/DOS/54626 එස්ට්. නිජන්තතා මිය නෙහිඅත්මතකණ්ිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

154 CS/DOS/54675 වී. නතනර්ස්ට්ා මිය නෙහිඅත්මතකණ්ිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

155 CS/DOS/54685 එම්.ලාව ා මිය නෙහිඅත්මතකණ්ිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

156 CS/DOS/15558 ඩබ්.එන්ත.ආර්.ප්ර ාන්තදු මිය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ 

නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ 

අමාතාාංශය

කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

157 CS/DOS/13520 එච්ච.ඒ.සී.පී.දිස්ට්ා ායක මිය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ 

නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ 

අමාතාාංශය

ජාික ඵලොයිතා නේකම් කාර්යාලය

158 CS/DOS/30891 ආර්.එම්.එන්ත.ඩී.ෙත්ම ායක මිය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ 

නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ 

අමාතාාංශය

නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

159 CS/DOS/31053 එම්. වී. එම් මුු ායක නමය/මිය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ 

නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ 

අමාතාාංශය

කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

160 CS/DOS/43227 නක්.එේ.ඩී. නිලාංක මයා ධීවෙ අමාතාාංශය
වාහ  නියාම ය, බස්ට් ෙථ ප්රවාහ  නස්ට්වා හා දුම්රිය මැදිරි හා 

නමෝටර් ෙථ කර්මාන්තත ොජ අමාතාාංශය

161 CS/DOS/42619 පී.නක්.ඊ.ඩී.නස්ට් ාෙත්ම  මයා

 ාගරික ස්ට්ාංවර්ධ , නවෙළ ස්ට්ාංෙක්ෂණ, අපරව 

බැහැෙලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුු ොජ 

අමාතාාංශය

කළුතෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

162 CS/DOS/04400 ටී.එස්ට්.නහවාවිතා  මිය  ානගාඩ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ප්රජා පාෙක විනශෝධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

163 CS/DOS/39774 ඩබ්.එේ.ඩබ්.කුමාරි මිය
නිපුණතා ස්ට්ාංවර්ධ , වෘත්මීය අධාප , පර්නේෂණ 

හා  ව නිපැයුම් ොජ අමාතාාංශය

අධාප  ප්රිස්ට්ාංස්ට්කෙණ, විවෘත විශව විොල හා දුෙස්ට්ථ අධාප  

ප්රවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය

164 CS/DOS/37237 ටී.ගෙුෂා න්ත
නිපුණතා ස්ට්ාංවර්ධ , වෘත්මීය අධාප , පර්නේෂණ 

හා  ව නිපැයුම් ොජ අමාතාාංශය
බහුකාර්ය ස්ට්ාංවර්ධ  කාර්ය ස්ට්ාධක බලකා නෙපාර්තනම්න්තුව

165 CS/DOS/41706 එන්ත.සුෙර්ශන්ත මයා
නිපුණතා ස්ට්ාංවර්ධ , වෘත්මීය අධාප , පර්නේෂණ 

හා  ව නිපැයුම් ොජ අමාතාාංශය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  

හා ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ අමාතාාංශය

166 CS/DOS/02083 පී.ඩී.බී.නිශාන්ති නිවිිගල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය

167 CS/DOS/54584 එම්.සුනේශ කුමාර් පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය අධිකෙණ අමාතාාංශය

168 CS/DOS/54864 එස්ට්.උෙයොජා නමය පදියතලාව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

169 CS/DOS/A/45998 නක්.නක්. කරුණාසිාංහ මයා පරිස්ට්ෙ අමාතාාංශය නකාළඹ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

170 CS/DOS/13594 එස්ට්.ආර්.එච්ච.ප්රබුේධිකා මිය

පසුගාමී ග්රාමීය ප්රනේශ ස්ට්ාංවර්ධ  ස්ට්හ ගෘහාශ්රිත 

ස්ට්ත්මත්මව පාල  හා සුළු ආර්ික නභෝග වගා ප්රවර්ධ  

ොජ අමාතාාංශය

ස්ට්ාංචාෙක අමාතාාංශය

171 CS/DOS/14266 නක්.එම්.යූ.ඩබ්.කුමාෙ මයා
පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  කටයුු ොජ 

අමාතාාංශය
තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය

172 CS/DOS/12325 එම්.එල්.ටී.ෙද්දුෙකේ කෙය /මිය පැේමුේල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය නකාළඔ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

173 CS/DOS/35598 එම්.ඒ.ගාංගානි මිය පුත්මතලම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය බුේධශාස්ට් , ආගමික හා ස්ට්ාංස්ට්කෘික කටයුු අමාතාාංශය



174 CS/DOS/39421 නක්. ාගනජෝි නමය/මිය පුදුකුුඉරිප්පපු ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

175 CS/DOS/20775 නක්.ප්රභාකෙන්ත මයා පුදුකුුඉරිප්පපු ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

176 CS/DOS/37526 ටී.කවිතා නමය/මිය පුදුකුුඉරිප්පපු ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

177 CS/DOS/39425 ඒ. න්තදිනි නමය/මිය පුදුකුුඉරිප්පපු ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

178 CS/DOS/01195 එම්.එම්.ඩී.ඩී.පත්මමසිරි මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව මහනුවෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

179 CS/DOS/02744 ජී.එේ.ජීවනි මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

180 CS/DOS/06975 ආර්.එන්ත.ප්රියෙර්ශනී මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාාංශය

181 CS/DOS/32804 එම්.ජී.එස්ට්.ප්රියෙර්ශ  මයා පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව ස්ට්වනේශ කටයුු ොජ අමාතාාංශය

182 CS/DOS/41545 ආර්.නගෞරිස්ට්වරී මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

183 CS/DOS/54844 එන්ත. නක්ොජිනී මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව වේනියාව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

184 CS/DOS/A/45265 ඒ.එස්ට්.පී.ගමනේ මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව ආෙක්ෂක අමාතාාංශය

185 CS/DOS/41447 එම්.වී.ශිනෙෝමණී මිය පුේගලයන්ත ලියාපදිාංි කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

186 CS/DOS/09977 බී.එන්ත.නහන්තෙවිතාෙණ මිය

නපාේ, කිුේ හා තේ වගා ප්රවර්ධ ය හා ආශ්රිත 

කාර්මික භාණ්ඩ නිෂපාෙ  හා අප ය  

විවිධාාංගිකෙණ ොජ අමාතාාංශය

අප ය  කෘෂිකර්ම නෙපාර්තනම්න්තුව

187 CS/DOS/53487 නක්.වී.ටී.ප්රියෙර්ශනී මිය

නපාේ, කිුේ හා තේ වගා ප්රවර්ධ ය හා ආශ්රිත 

කාර්මික භාණ්ඩ නිෂපාෙ  හා අප ය  

විවිධාාංගිකෙණ ොජ අමාතාාංශය

නපානහාෙ නිෂපාෙ  හා ස්ට්ැපයුම්, ෙස්ට්ායනික නපානහාෙ හා 

කෘමි ාශක භාවිත නියාම  ොජ අමාතාාංශය

188 CS/DOS/Absorb/397 එම්.ඩබ්.එච්ච.ජී.ඩී.මනුවික්රම මිය
බික්, අත්මයන්තත්ර නෙදි හා නේශීය ඇඟළුම් නිෂපාෙ  

ොජ අමාතාාංශය
ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

189 CS/DOS/07449 නක්.එේ.සී.නිනෙෝෂිණී
බික්, අත්මයන්තත්ර නෙදි හා නේශීය ඇඟළුම් නිෂපාෙ  

ොජ අමාතාාංශය
නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය

190 CS/DOS/08627 එන්ත.එන්ත.මැන්තදිස්ට් මිය බදුේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය වාර්මාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව

191 CS/DOS/44335 වී.පී.ඒ. එස්ට්. ක්රිෂාණි නම විය
බන්තධ ාගාෙ කළම ාකෙණ හා සිෙකරුවන්ත 

පු රුත්මථාප  කටයුු ොජ අමාතාාංශය
මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

192 CS/DOS/12330 ඩබ්.එේ.එස්ට්.සී.කුමාෙ මයා බලාංනගාඩ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ජාික ප්රජා ජල ස්ට්ැපයුම් නෙපාර්තනම්න්තුව

193 CS/DOS/40077 එන්.ජී.එන්.එම්.කේ.අදි ාරම් කෙය/මිය බලශක්ි අමාතාාංශය මාතනේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

194 CS/DOS/43424 ඒ.එම්.එස්ට්.එස්ට්.බී.අධිකාරී
බහුකාර්ය ස්ට්ාංවර්ධ  කාර්යය ස්ට්ාධක බලකා 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ජාික ප්රජා ජල ස්ට්ැපයුම් නෙපාර්තනම්න්තුව

195 CS/DOS/43472 එස්ට්.එම්.එස්ට්.එස්ට්.කුමාෙ මයා
බහුකාර්ය ස්ට්ාංවර්ධ  කාර්යය ස්ට්ාධක බලකා 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

196 CS/DOS/53700 එම්.පී.එන්ත.මධුමාලි මිය
බහුකාර්ය ස්ට්ාංවර්ධ  කාර්යය ස්ට්ාධක බලකා 

නෙපාර්තනම්න්තුව
හම්බන්තනතාට දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

197 CS/DOS/53428 ආර්.ඒ.නිනෙෝෂණී මිය
බහුකාර්ය ස්ට්ාංවර්ධ  කාර්යය ස්ට්ාධක බලකා 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

198 CS/DOS/29226 ඒ.පී.එන්ත. ප්රස්ට්න්තිකා මිය බුලත්මනකාහුපිටිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ෙත්ම පුෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

199 CS/DOS/20004 ආර්.ජී.සී.කුමාෙ මයා බුලත්මසිාංහල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

200 CS/DOS/05742 ඩබ්.ඒ.ඩී. ය ාකාන්ති නමය/මිය බුලත්මසිාංහල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ෙත්ම පුෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

201 CS/DOS/26382 ඩී.එම්.සී.නක්.දිස්ට්ා ායක මයා නබෞේධ කටයුු පිළිබඳ නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

202 CS/DOS/26891 බී.ආර්.සී.ඩී.නේමොස්ට් මිය නබෞේධ කටයුු පිළිබඳ නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

203
CS/DOS/Absorb/ 

08836
බී.එම්.එස්ට්.පී.බන්ත ක මයා නබෞේධ කටයුු පිළිබඳ නෙපාර්තනම්න්තුව ස්ට්ාංස්ට්කෘික කටයුු නෙපාර්තනම්න්තුව



204 CS/DOS/A/46723 වී.ජී.එන්ත.චන්තිකා මිය ජාික නභෞික ස්ට්ැලසුම් නෙපාර්තනම්න්තුව මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

205 CS/DOS/07800 ඩී.එස්ට්.නස්ට්න්තෙ ායක මිය මුගම ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව

206 CS/DOS/21302 පී.විනේකෙන්ත මයා මන්තතායි  ැනග හිෙ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

207 CS/DOS/54665 ටී.කාාංච ා මිය මහඔය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

208 CS/DOS/54902 බී.එම්.ඩී.දුලාංගනී මිය මහඔය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

209 CS/DOS/29921 එස්ට්.බී.ආර්.ප්රියාංගනී මිය මහකුඹුක්කඩවල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

210 CS/DOS/39605 නක්.එම්.එන්ත.ආර්.විජයබණ්ඩාෙ මිය මහකුඹුක්කඩවල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

211 CS/DOS/21471 ටී.එස්ට්.එස්ට්. දිස්ට්ා ායක මහා භාෙකාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

212 CS/DOS/43274 වයි.එම්.අයි. ප්රස්ට්න්ත මහා භාෙකාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

213 CS/DOS/43460 ආර්.එම්.නපනර්ො මහා භාෙකාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

214 CS/DOS/A/45923 එේ.ඒ.එස්ට්.නෙජි ා මිය මහා භාෙකාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව විශ්රාම වැටුප්ප නෙපාර්තනම්න්තුව

215 CS/DOS/06293 එන්ත.එස්ට්. ෙස්ට් ායක මිය මහාමාර්ග අමාතාාංශය වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව

216 CS/DOS/11024 එච්ච.ඒ.ෙස්ට්.ෙස්ට්.ජයසිාංහ මිය මාතනේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

217 CS/DOS/21132 එම්.එම්.කේ.ටී.මුල්කෙකුඹුර කෙය /මිය මාතනේ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මහනුවෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

218 CS/DOS/53261 නක්.කනලහිනචේවන්ත මයා මැෙවච්චිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය
නිපුණතා ස්ට්ාංවර්ධ , වෘත්මීය අධාප , පර්නේෂණ හා  ව 

නිපැයුම් ොජ අමාතාාංශය

219 CS/DOS/04667 ජී.නක්.ජී.අයි.එච්ච.මැණිනක් මිය මැදිරිගිරිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

220 CS/DOS/09904 එම්.එම්.එන්ත.එන්ත.  ාකුළුගමුව මිය මැදිරිගිරිය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මිනිස්ට්බල හා රැකී ෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව

221 CS/DOS/37534 එස්ට්. ස්ට්තපමා නමය/මිය මැරිටයිම්පත්මු ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

222 CS/DOS/03285 ආර්.එම්.ඞි.එස්ට්.ෙත්ම ායක මයා මිනින්තනෙෝරු නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

223 CS/DOS/08258 ඩබ්.ජී.ඒ. මධුවන්ති මිය මිනින්තනෙෝරු නෙපාර්තනම්න්තුව  හම්බන්තනතාට දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

224 CS/DOS/53506 අයි.බී.ලක්මාලි මිය මිනින්තනෙෝරු නෙපාර්තනම්න්තුව මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

225 CS/DOS/43386 ජී.එච්ච.නිනෙෝෂණී මිය මිනින්තනෙෝරු නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

226 CS/DOS/A/46187 බී.එම්.අයි.නහමමාලි බස්ට් ායක මිය මිනිස්ට්බල ස්ට්හ රැකීෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව මිනුම් ඒකක, ප්රමිි හා නස්ට්වා නෙපාර්තනම්න්තුව

227 CS/DOS/22985 ඩබ්.එස්ට්.විනේබණ්ඩාෙ මයා මිනිස්ට්බල හා රැකීෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාාංශය

228 CS/DOS/40462 නක්.ආර්.එස්ට්.පී.ගුණනස්ට්කෙ මිය මිනිස්ට්බල හා රැකීෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

229 CS/DOS/18494 පී.මාංගලිකා මිහින්තතලය ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

230 CS/DOS/38671 යු.ඉස්ට්ාකි ා උම්මා මිය මුතූර් ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

231 CS/DOS/A/46153 එස්ට්. වනීතන්ත මයා මුලිේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

232 CS/DOS/20749 එස්ට්.අකිලකුමාර් මයා මුලිේ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

233 CS/DOS/41862 ටී.නජයගේරි මුහුදුබඩපත්මුව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ඉඩම් අමාතාාංශය

234 CS/DOS/53580 ඩබ්.ඒ.ඩී. ස්ට්ාංජීවනී නමය ෙත්ම පුෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

235 CS/DOS/11040 ඩී.එම්.ජී.නක්.දිස්ට්ා ායක මිය ෙඹෑව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය වවුනියාව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

236 CS/DOS/22194 එස්ට්.බී.ටී.එස්ට්.ස්ට්ෙගිරිමයා ොජ භාෂා නෙපාර්තනම්න්තුව නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

237 CS/DOS/08266 ආර්.එම්.පී. ශාමලී මිය
ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  

අමාතාාංශය
ජාික ඵලොයිතා නේකම් කාර්යාලය

238 CS/DOS/52783 ඩබ්.එස්ට්.පී.කුෂාණි මිය
ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  

අමාතාාංශය
කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

239 CS/DOS/53491 එච්ච.ජී.එේ.හර්ෂණී මිය
ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  

අමාතාාංශය
ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

240 CS/DOS/05174 ඩී.පී.ශ්රියාකාන්ති මිය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව අධාප  ප්රකාශ  නෙපාර්තනම්න්තුව



241 CS/DOS/36125 නේ.එම්.එන්ත.ජයසිාංහ මිය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

242 CS/DOS/41045 ඒ.එඒ.එම්.ෙම්සි මයා නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව අම්පාෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

243 CS/DOS/41578 ඩබ්.ඒ.සී.ප්රියෙර්ශනී මිය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව

244 CS/DOS/22082 එන්ත. ටී. ඒ. නපනර්ො මයා වත්මතල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

245 CS/DOS/40800 පී.නේ.එච්ච. ැණසිරි වත්මතල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය ොජ නස්ට්වා, පළාත්ම ස්ට්භා හා පළාත්ම පාල  අමාතාාංශය

246 CS/DOS/31446 ඊ.එච්ච.බී.සුජීවා මිය ව  ස්ට්ාංෙක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුව මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

247 CS/DOS/13704 එම්.නක්.පී.ෙමයන්ති මිය වොය හා  ාවික කටයුු අමාතාාංශය නකාළඹ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

248 CS/DOS/25928 ආර්.එම්.එන්ත.පී.අනබ්ෙත්ම  මිය වොය හා  ාවික කටයුු අමාතාාංශය නකාළඹ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

249 CS/DOS/41508 එේ.ලවනේහි මිය වවුනියාව ෙකුණ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය යාප ය දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

250 CS/DOS/01520 ඒ.නක්.එන්ත.ප්රියෙර්ශනී මිය වාරිමාර්ග අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

251 CS/DOS/07980 යූ.ජී.ඒ.එස්ට්.ආරියෙත්ම  මයා වාරිමාර්ග අමාතාාංශය මිනිස්ට්බල ස්ට්හ රැකීෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව

252 CS/DOS/25036 ඩබ්.එන්ත.පී.විතා නේ මයා වාරිමාර්ග අමාතාාංශය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

253 CS/DOS/42612 එන්ත.පී.සී.යූ.නක්.නේමෙත්ම  මයා වාරිමාර්ග අමාතාාංශය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

254 CS/DOS/42623 නක්.ජී.එේ.ලක්මිණි මිය වාරිමාර්ග අමාතාාංශය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

255 CS/DOS/42624 පී.ඩබ්.ඩී.බී.පහන්ත කුමාරි මිය වාරිමාර්ග අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

256 CS/DOS/27336 ඩබ්.ඩී.ටී.පී.ෙස්ට් ායක මිය වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

257 CS/DOS/54461 ඩී.අයි.ෙමයන්ති වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව නබෞේධ කටයුු පිළිබඳ නෙපාර්තනම්න්තුව

258 CS/DOS/32959 එච්ච.එම්.එම්.නහෙත්ම මයා වාරිමාර්ග නෙපාර්තනම්න්තුව මහනුවෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

259 CS/DOS/15353 බී.පී.ටී.එම්.නපනර්ො වැලිමඩ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මිනිස්ට්බල හා රැකී ෙක්ෂා නෙපාර්තනම්න්තුව

260 CS/DOS/25638 ඒ.එම්.බී.පී.ෙමයන්ති මිය වැවිලි අමාතාාංශය නමාණොගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

261 CS/DOS/53388 එම්.ඩී.සී.ටී.කුමාරි නමය වැවිලි අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

262 CS/DOS/12031 එස්ට්.අයි. මධුභාෂි මිය විදුලිබල අමාතාාංශය ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

263 CS/DOS/41422 පී.ඩී.අයි.චුොංගි මිය විදුලිබල අමාතාාංශය කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

264 CS/DOS/33581 නක්.විකිනන්තස්ට්වෙ ාතන්ත මයා විනේශ අමාතාාංශය
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළඳපළ විවිධාාංගිකෙණ ොජ 

අමාතාාංශය

265 CS/DOS/31268 ඩී.බී.අයි.දිේරුක්ෂි මිය
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළඳපල විවිධාාංගීකෙණ 

ොජ අමාතාාංශය

නේශීය නවෙකම් ප්රවර්ධ , ග්රාමීය හා ආයුර්නේෙ නෙෝහේ ස්ට්ාංවර්ධ  

ස්ට්හ ප්රජා නස්ට්ෞඛ් ොජ අමාතාාංශය

266 CS/DOS/16201 වී.ජී.නක්.නක්.ෙත්ම ායක මිය
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළඳපළ විවිධාාංගීකෙණ 

ොජ අමාතාාංශය
ඉඩම් අමාතාාංශය

267 CS/DOS/25522 නක්.වී.නක්.නිස්ට්ාංස්ට්ලා නමය විශ්රාම වැටුප්ප නෙපාර්තනම්න්තුව ෙත්ම පුෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

268 CS/DOS/35882 නක්.ඒ.පී. මධුොණි නමය විශ්රාම වැටුප්ප නෙපාර්තනම්න්තුව පුත්මතලම දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

269 CS/DOS/A/46277 පී.එේ.එස්ට්.දිේරුක්ෂි විශ්රාම වැටුප්ප නෙපාර්තනම්න්තුව මහා භාෙකාෙ නෙපාර්තනම්න්තුව

270 CS/DOS/12091 ආර්.නක්.එස්ට්. ොජපක්ෂ මිය නවන්ත ප්පපුව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මහනුවෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

271 CS/DOS/53438 යු.එේ.එච්ච. දිේහානි මිය
නවෙළ ස්ට්ාංෙක්ෂණ ස්ට්හ නවෙළ ස්ට්ම්පත්ම 

කළමණාකෙණ නෙපාර්තනම්න්තුව
මහනුවෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

272 CS/DOS/53594 ඒ.කුමුදි මිය
නවෙළ ස්ට්ාංෙක්ෂණ ස්ට්හ නවෙළ ස්ට්ම්පත්ම කළම ාකෙණ 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ධීවෙ හා ජලජ ස්ට්ම්පත්ම ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

273 CS/DOS/38833 එම්.නොෂාන්තදිනි නවරුගේ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

274 CS/DOS/38835 එන්ත.නයෝහලලිතා නවරුගේ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

275 CS/DOS/43038 නක්.පුෂපොණි මිය නවරුගේ ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය මඩකලපුව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

276 CS/DOS/28636 ඩබ්.ටී.ඒ.නක්.පිෙණ මිය නවළඳ අමාතාාංශය තැපැේ නෙපාර්තනම්න්තුව

277 CS/DOS/18039 නක්.එම්.ආර්.තොංගනී මිය නවළඳ අමාතාාංශය පුත්මතලම දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය



278 CS/DOS/09790 පී.ඊ.එස්ට්.ප්රියෙර්ශනී මිය
නේවැේ, පිත්මතල, මැටි, ලී බු ස්ට්හ ග්රාමීය කර්මාන්තත 

ප්රවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය

කාන්තතා හා ළමා ස්ට්ාංවර්ධ , නපෙ පාස්ට්ැේ හා ප්රාථමික අධාප , 

පාස්ට්ැේ යටිතල පහසුකම් හා අධාප  නස්ට්වා ොජ අමාතාාංශය

279 CS/DOS/10909 ආර්.එම්.ටී.කේ.රත්නාය  කෙය/මිය ශ්රි ලාංකා නපාලිස්ට් මුලස්ට්ථා ය කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

280 CS/DOS/31109 ටී.එම්.පී.සී.කෙන්නක ෝන් කෙය/මිය ශ්රි ලාංකා යුේධ හමුො මුලස්ට්ථා ය කුරුණෑගල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

281 CS/DOS/14281 බී.එච්ච.බී.එන්ත.අේවිස්ට් මිය ශ්රී ලාංකානේ ජාික බුේධිමය නේපල කාර්යාලය කළුතෙ දිස්ට්ික්  නේකම් කාර්යාලය

282 CS/DOS/16602 එච්ච.එම්.ඒ.එන්ත. නහෙත්ම මිය ස්ට්ාංස්ට්කෘික කටයුු නෙපාර්තනම්න්තුව කෑගේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

283 CS/DOS/00017 එස්ට්.එස්ට්.ඩී.එස්ට්.ශාන්තතමාේ මයා ස්ට්ත්මත්මව නිෂපාෙ  හා නස්ට්ෞඛ් නෙපාර්තනම්න්තුව
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාංශය

284 CS/DOS/37264 නක්.තයලේුමි මිය ස්ට්ත්මත්මව නිෂපාෙ  හා නස්ට්ෞඛ් නෙපාර්තනම්න්තුව කාර්මික අධාප  හා පුහුණු කිරීනම් නෙපාර්තනම්න්තුව

285 CS/DOS/40427 එච්ච.ඒ.නක්.ඩී.බන්තදුමී මිය
ස්ට්මුපකාෙ නස්ට්වා, අනලවි ස්ට්ාංවර්ධ  හා පාරිනභෝගික 

ආෙක්ෂණ ොජ අමාතාාංශය
මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

286 CS/DOS/20232 එස්ට්.වී.ඩබ්.දිස්ට්ා ායක මිය ස්ට්මූපකාෙ ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව ව  ස්ට්ාංෙක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුව

287 CS/DOS/11545 ආර්.එම්.ඩී.ෙත්ම ායක මිය
ස්ට්මෘේධි, ගෘහ ආර්ික, ක්ුර මූල, ස්ට්වයාං රැකියා හා 

වාපාෙ ස්ට්ාංවර්ධ  ොජ අමාතාාංශය
නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

288 CS/DOS/10331 ඒ.ඊ.ටී.දිේරුක්ෂි මිය
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
ශ්රී ලාංකා දුම්රිය නෙපාර්තනම්න්තුව

289 CS/DOS/42727 පී.ජී.එන්ත.සී.කරුණා ායක මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
නවළෙ අමාතාාංශය

290 CS/DOS/42935 ආර්.ඩබ්.එස්ට්.කුමාෙ මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
කළුතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

291 CS/DOS/43090 එස්ට්.ජී.අයි.එම්.නේමෙත්ම  මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)

විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාංශය

292 CS/DOS/43354 ඩබ්.ජී.ඒ.ප්රියන්තත මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
ජාික ප්රජා ජල ස්ට්ැපයුම් නෙපාර්තනම්න්තුව

293 CS/DOS/43463 ආර්.එම්.සී.ොජගුරු මිය
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

294 CS/DOS/46299 එම්.පී.පිරිස්ට්යාලනේ මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
ෙජනේ මුරණ නෙපාර්තනම්න්තුව

295 CS/DOS/A/46382 ඩබ්.ජී.සිරිේ මයා
ශ්රී ලාංකා යුේධ හමුොව(සිවිේ පරිපාල  අධක්ෂ 

මණ්ඩලය)
අධිකෙණ අමාතාාංශය

296 CS/DOS/11601  නක්.ඒ.සී.එච්ච.කුලෙත්ම සීතාවක ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය කම්කරු නෙපාර්තනම්න්තුව

297 CS/DOS/02339 එච්.එන්.සී.පී.කුොර ෙයා සූරියවැව ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය නකාළඔ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

298 CS/DOS/22721 එම්.ඒ.එේ.එස්ට්.මදුෙප්පනපරුම මිය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය ගම්පහ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

299 CS/DOS/22753 ඩබ්.පී.එන්ත.එස්ට්.පිෙණ මිය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය නෙජිස්ට්රාර් ජ ොේ නෙපාර්තනම්න්තුව

300 CS/DOS/52505 ආර්.එම්.චුොංග මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය
ග්රාමීය හා පාස්ට්ේ ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධ  ොජ 

අමාතාාංශය

301 CS/DOS/52507 ඒ.එම්.එම්.එන්ත.නක්. අනබ්සිාංහ මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය
ග්රාමීය හා පාස්ට්ේ ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධ  ොජ 

අමාතාාංශය

302 CS/DOS/52817 නේ.ඒ.එස්ට්.එස්ට්.කුමාෙ මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය ොජ ගිණුම් නෙපාර්තනම්න්තුව

303 CS/DOS/53441 නක්.එච්ච.එච්ච.රුක්මාලී නමය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

304 CS/DOS/A/46280 බී.එම්.සී.පුෂපකාන්ති මිය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

305 CS/DOS/44123 බී.ජී.එස්ට්.එන්ත.කුමාෙ මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

306 CS/DOS/53380 ඩබ්.ජී.එම්.දිලුක්ෂිකා මිය නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය අධාප  අමාතාාංශය



307 CS/DOS/34553 ටී.එස්ට්.පී.ස්ට්ම්පත්ම මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය ගාේල දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

308 CS/DOS/41427 එම්.එේ.එස්ට්. චන්තදීප මයා නස්ට්ෞඛ් අමාතාාංශය මාතෙ දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය

309 CS/DOS/05343 ඩබ්.අයි. උෙයාංගනි මිය ස්ට්වනේශ කටයුු ොජ අමාතාාංශය
විනේශ රැකියා ප්රවර්ධ  හා නවළෙපළ විවිධාාංගීකෙණ ොජ 

අමාතාාංශය

310 CS/DOS/08659 ඩී.නක්.සී.අාංජලිකා මිය හාලිඇල ප්රානේශීය නේකම් කාර්යාලය නගාවිජ  ස්ට්ාංවර්ධ  නෙපාර්තනම්න්තුව

311 CS/DOS/37374 නක්. තක්ෂිකුමාර් මයා
හින්තදු ආගමික හා ස්ට්ාංස්ට්කෘික කටයුු 

නෙපාර්තනම්න්තුව
ජාික ආපො ස්ට්හ  නස්ට්වා මධස්ට්ථා ය

312 CS/DOS/34066 ුවොජා නේනේන්තරන්ත නමය වවුනියාව දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය කිලින ාච්චි දිස්ට්ික් නේකම් කාර්යාලය 




