
 

ශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලවව ලංශේවය ලංවරයණියේවව ලංතනරුවලල ලංපර්ා ගලීනල ලං

ලැඩබැලීමට ලංඳත්කි සම ලංවශග ලංඅයදුම්ඳත් ලං ැවීම 

 

ශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලවව ලංශේවය ලංවරයණියේවව ලංපුරප්ඳගඩු ලංතනරුවලලට ලංපර්ා ගලීනල ලංලැඩබැලීවම් ලං

ඳදනමින් ලං නිධග සන් ලං ඳත්කි සම ලං වශග ලං වයෙතාතගලය ලං අනුල ලං දුදුදු ම් ලං වම්පර්ා ලං  ෂ ලං නිධග සන් ලං

වම්බන්ධල ලංනිර්වේ ලංඉදිරිඳත් ලං රන ලංවවට ලංරගයෙ ලංවවයලග ලංව  මින් ලංවාගල ලංශේිනන් ලංපඳවදවත ලංබගී  ලංඇත  

 

02  ඒ ලං අනුල, ලං ඇමුණුම I ලං යටවත් ලං වශන් ලං ශේවය ලං වරයණියේවව ලං පුරප්ඳගඩු ලං වම්පර්ා ලං කි සම ලං වශග ලං

ඇමුණුම ලංII ලංයටවත් ලංනම් ලංවශන් ලංශ්රී ලංා ක වවය  ලංI වරයණියේවව ලංනිධග සන්වකන් ලංඅයදුම්ඳත් ලං ැලනු ලංැවේ  ලං 

 

03  ඔබ ලං ශේිනන් ලං මනගඳය ලං ඳෂ රනු ලං බන ලං ආයතන ලං 03 ලං ක් ලං ප්රමුතතගලය ලං අනුල ලං නම් ර ලං ඳශත ලං

වේතන ලං වමඟ ලං 2020 12 15 ලං දිනට ලං වඳර ලං ආයතන ලං ප්රධගනියග ලං මඟින් ලං මග ලං වලත ලං වය මු රන ලං වවට ලං

 ගවලණියේ ල ලංදන්ලග ලංිනටිමි  

 

I. ජීල ලංදත්ත ලංඳත්රි ගල ලංශඳතතගත් ලංපඳගකා ලංවශකය වව ලංවශකය  ලං රන ලංද ලංටපටඳත ලංවමඟ  

II. යගකය  ලංශැඳුනුම්ඳවතහි ලංවශකය  ලං රන ලංද ලංටපටඳත 

 

04  එදිනට ලං වඳර ලං මනගඳය ලං ඳෂ ලං  රනු ලං වන බන ලං නිධග සන් ලං ශේවය ලං වරයණියේවව ලං තනරුර  ලං

පර්ා ගලීනල ලං ලැඩබැලීම ලං වශග ලං ඳත්වීමට ලං අවප්ක්ගලක් ලං වන මැකය ලං වව ලං ව ග ලං ඉදිරි ලං  ටයුරු ලං

ිනදු රනු ලංැවේ  ලං 

 

05  ඇමුණුම ලං II වේතනවව ලංනම් ලංවශන් ලංවන ලන ලංනිධගරින්වේ ලංඅයදුම්ඳත් ලංප්රකයක්වයඳ ලං රනු ලං

බන ලංබැශේන් ලංඑම ලංනිධගරින් ලංශේිනන් ලංවම් ලංවශග ලංඅයදුම්කි සවමන් ලංලෂකින ලංවව ලං ගවලණියේ ල ලංදන්ලමි  

 
      

දිනය ලං: ලං2020 11 11  

වේ වේ  ලංරත්නිනරි ලං 

වේ ම් 

රගයෙ ලංවවයලග, ඳෂගත් ලංවාග ලංශග ලංඳෂගත් ලංඳගන ලංඅමගතෙගාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස වවයලවව ලංශේවය ලංවරයණියේවව ලංපුරප්ඳගඩු ලංතනරුවල 
 

 

අ අ   ැබිනට් / රගයෙ ලංඅමගතෙගාය වදඳගර්තවම්න්රුල/ 

ආයතනය 

තනරුර පුරප්ඳගඩු ලං

වාතෙගල 

1.  මුදේ ලංඅමගතෙගාය රගයෙ ලංමුදේ ලං

වදඳගර්තවම්න්රුල 

අකයවර්  ලංඅධෙක් ලං

යනරගේ 

01 

ාගණ්ඩගකගර ලංවමවශයුම් ලං
වදඳගර්තවම්න්රුල 

අකයවර්  ලංඅධෙක් ලං
යනරගේ 

01 

අකයවර්  ලංඅධෙක් ලං
යනරගේ 

01 

2.  මුදේ ලංශග ලංප්රගේධන ලංවලවෂඳෂ ලංවශ ලං

රගයෙ ලංලෙලවගය ලංප්රකයවාවත රා ලංරගයෙ ලං

අමගතෙගාය 

ලෙගඳිකය ලං ෂමනග රා ලං
ශග ලංඅධීක්ා ලං
වදඳගර්තවම්න්රුල 

අකයවර්  ලංඅධෙක් ලං
යනරගේ 

01 

3.  අාෙන්තර ලංආරක් , ලං

වතලවේ ලං ටයුරු ලංශග ලං

ආඳදග ලං ෂමාග රා ලං

රගයෙ ලංඅමගතෙගාය 

වතලවේ ලං

 ටයුරු ලංඅාය 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

නීකයය ලංශග ලං

වගමය ලංඅාය 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

 වඳ ලිවත ලංමවතථගනය ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

4.  නගකරි  ලංවාලර්ධන ලංනිලගව ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

5.  බන්ධනගකගර ලංප්රකයවාවත රා ලංශග ලං

ිනර වලලන් ලංපුනවලත්තගඳන ලංරගයෙ ලං

අමගතෙගාය 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

6.  ශේවේ ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

7.  ඖධ ලංනිතඳගදනය, ලංවැඳයීම ලංශග ලං

නියගමන ලංරගයෙ ලංඅමගතෙගාය 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

8.   ිෂි ර්ම ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

9.  වඳ වශ ර ලංනිතඳගදන ලංශග ලංවැඳයුම්, ලං
රවගයනි  ලංවඳ වශ ර ලංශග ලං ිමිනග  ලං
ාගශේත ලංනියගමන ලංරගයෙ ලංඅමගතෙගාය ලං 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

10.  ඳශු ලංවම්ඳත්, ලංවක ශේඳෂ ලංප්රලර්ධන ලංවශ ලං
කිරි ලංශග ලංබිත්තර ලංආශ්රිත ලං ර්මගන්ත ලංරගයෙ ලං
අමගතෙගාය 

 ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

11.  ලගරිමගර්ක ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

12.  ය ලංවම්ඳගදන ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

13.  බක්කය ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

14.  තවලා ලංශග ලංක්රීඩග ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

15.  වාතගර  ලංඅමගතෙගාය ලං  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

16.  වලෂ ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

17.  යනමගධෙ ලංඅමගතෙගාය  ප්රධගන ලංමෙ ලංනිධග ස 01 

 

 

 

ඇමුණුම ලංI 



 

වයෙතාගලය ලංඅනුල ලංදුදුදු ම් ලංවම්පර්ා ලං ෂ ලංශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලවව ලං 

I වරයණියේවව ලංනිධග සන්වේ ලංනගම ලංවේතනය 

 

අ අ  
වයෙතාතග ලං

අා ය 
නම 

යගකය  ලංශැදුනුම්ඳත් ලං

අා ය 

1.  03 සී  ලංමිරිවතවවේ ලංමයග 612141070V 

2.  08 ඩී වී ඩේ  ලංවබත්මවේ ලංමිය ලං 655141154V 

3.  17 වක් ඩී එන්  ලං වලාගකය  ලංමයග ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 

631122158V 

4.  30 බී ඩේ  ලංවමන්ඩිවත ලංමයග 

 

610730701V 

5.  37 එන් වක් ආර්  ලංවඳවර්රග ලංවමය 

 

656751207V 

6.  42 එේ ජී  ලංඅනුර ලංමයග 

 

640891033V 

7.  44 ආර් ටී එවත එේ  ලංයයිනාශ ලංමයග 

 

641470783V 

8.  57 ජී  ලංශේක්රමිනාශ ලංමයග 

 

640311142V 

9.  58 ජී ඒ එවත  ලංඅරු ලංකුමගර ලංමයග ලං 

 

653383339V 

10.  59 අයි  ලංවමෝශන් ලංමිය 

 

196358102915 

11.  60 වේ එච්  ලංකුනම් ලංමයග ලං 

 

612080585V 

12.  62 වක්  ලංවයකී වතලරන් ලංමයග ලං 620153485V 

13.  63 එවත  ලංකුකදගවත ලංමයග ලං ලං 

 

652050760V 

14.  64 ය  ලංරගවේවතල ස ලංමිය 608361413V 

15.  67 එවත  ලංවන්වරගයග ලංමයග 632372213V 

16.  68 එම් එේ අේදුේ ලං ගදර් ලංමයග ලං 

 

622331942V 

17.  69 එච් එම් එම්  ලංරෂීඩ් ලංමයග ලං 

 

633062510V 

18.  72 එවත  ලංකුී ඳන් ලංමයග ලං 

 

621841092V 

19.  73 එච් පී වක්  ලංවඳවර්රග ලංමයග ලං 

 

660261176V 

ඇමුණුම ලංII 



20.  75 වක් ජී ඩී  ලංමැණියේවක් ලංමිය ලං 

 

616620100V 

21.  76 ඩේ පී එවත වක්  ලංප්රනගන්දු ලංමයග ලං 620840440V 

22.  79 එම් පී ඩී පී  ලංඳකයරා ලංමිය 

 

647962190V 

23.  80 ආර් පී  ලංදුවන්තග ලංමිය ලං 

 

627700903V 

24.  81 එච් වක් ඒ රාජිත් ලංපදයිනරි ලංමයග ලං 

 

633180644V 

25.  84 පී ඩී එේ  ලංකුරත්න ලංමයග ලං 

 

671570133V 

26.  87 පී එවත  ලංවශට්ටිවේ ලංමිය 

 

658592793V 

27.  88 එන් ජී  ලංඅයිරග ලංජිනවවයන ලංමිය ලං 628090033V 

28.  89 එවත එවත  ලංනර් ලංඅමීත් ලංමිය 646972469V 

29.  95 ජී ඒ අයි  ලංවේේල ලංමිය ලං 656090707V 

 

 


