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ආර්.ඩී.චිත්රනයනා මිය
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ඩී.පී.එේ.එන්.සී.
වවෙයරත්නන යා

රනතුර
ශ්රී කා ා ිකර ර්
සසේවසේ I සරේණිය
ශ්රී කා ා ිකර ර්
සසේවසේ III
සරේණිය

එේ.එච්.යූ. සිරිවර්ධ්න මිය.

ශ්රී කා ා ිකර ර්
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සක්ෂ. ජහන්නා්න යා

ශ්රී කා ා පරිපාකන
සසේවය III සරේණිය
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වවෙය අි..ඩී.ී..එ්..
ධ්ර් වර්ධ්න හතා.

ශ්රි කා ා ස්න්නව
නිෂ්පාෙන හා
සසෞඛ්ය සසේවය I
සරේණිය

06

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/349

එස්.එ්..රියාසාද් අලි හතා.

ශ්රී කා ා ජානේසන්
සසේවය II / II
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එස්.සුකිතරතන් හතා.
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එච්.සක්ෂ.ඩී.ඩබ්.ටී. ජනාය
හතා.
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බී.ඩී.එේ.පී. බණ්ඩාරත
දිසානාය
යා.

යාන්්රි
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යූ.එස්.පී.ජී. සරිය ආරතච්චි
යා.

නිසයෝජය
සා ානයාධිකා ාරි
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එස්.එන්.බී.සක්ෂ.එස්.
සසේනාරත්නන යා.

අතිසර්

එස්.ආර්.පී.රතණී.රත යා.

නිසයොජය ජක
ශාස්ත්රඥ
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ජානේසන්
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ස්. ේ

ආ රන
ිකර ර්
සෙපාර්තසේන්තුව
ිකර ර්
අධ්යක්ෂෂ
සෙපාර්තසේන්තුව
ිකර ර්
අධ්යක්ෂෂ
සෙපාර්තසේන්තුව
ස ොවිජන
සාවර්ධ්න
සෙපාර්තසේන්තුව
ග්රාමීය ය ආර්ක
ටයුතු හා පශු
සේප්න සාවර්ධ්න
අාශය
ස ොවිජන
සාවර්ධ්න
සෙපාර්තසේන්තුව
වාරි ාර්
සෙපාර්තසේන්තුව
වාරි ාර්
සෙපාර්තසේන්තුව
ජාති පශු අස්වනු
ළ ණා රතණ
ආයතනය
කා ා සපොස්සේට්
ලිමිටඩ්
ධීවරත හා ජකජ
සේප්න සාවර්ධ්න
අාශය
ධීවරත හා ජකජ
සේප්න සාවර්ධ්න
අාශය
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එච්.එච්.පී. සහේෂා මිය.
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ඩබ්.එන්.සී. ප්රියෙර්ශ ම මිය.
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MOA/AD/AS/E8/6/V.P/358

එේ.අනු ද්ධ් කු ාරත හතා.
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MOA/AD/AS/E8/6/V.P/359

සක්ෂ.එස්.ඩී. දිසානාය
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MOA/AD/AS/E8/6/V.P/360

එච්.එේ.එස්.පී. සහේරත්න
හතා.

මිය.
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බී.ස්නවරතාෙන් යා.
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MOA/AD/AS/E8/6/V.P/362

ආර්. නිෂාන්තන් යා.
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ඒ.ක්රිශාන්තන් යා.
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සක්ෂ.වැලි සපොකසේ යා.

සජයෂ්ව විෙයාඥ
සජයෂ්ව විෙයාඥ
ශ්රී කා ා
ණ ාධිකා ාරි I
සරේණිය
ශ්රී කා ා
ණ ාධිකා ාරි I
සරේණිය
ශ්රී කා ා ිකර ර්
සසේවසේ I සරේණිය
ශ්රී කා ා පරිපාකන
සසේවසේ III
සරේණිය
ශ්රී කා ා පරිපාකන
සසේවසේ III
සරේණිය
ශ්රී කා ා ජානේසන්
සසේවය III
ශ්රී කා ා ජානේසන්
සසේවය I සරේණිය

ධීවරත හා ජකජ
සේප්න සාවර්ධ්න
අාශය
ධීවරත හා ජකජ
සේප්න සාවර්ධ්න
අාශය
ිකර ර්
සෙපාර්තුසේන්තුව.
ිකර ර්
සෙපාර්තුසේන්තුව.
ිකර ර්
සෙපාර්තුසේන්තුව.
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සාවර්ධ්න
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