
" frE{b &tzfu car'S:Sxrt enqwt e{tu NtezssAq tt

6&lm edmffi ffi)b{,s}ff}ffi - ffidm3ffiS mg:{B
drypnemr Gm*:*enmrf g*S3laua:mrh - &r"est mrmnwnb
*FrKr *r THr {HtrF sEeftrTs'ny - wrSTEftFi pm*uh{{r

?O4, eCId86f ronxffiOra:S* @r*t::, Oc$rl6$dgr.
I {^} 4, Gr--cir Slrt 6la,iru € uo gou u;n*l g onp. up 6y irpriu a;.
204, Denzil Knbbekaduwa Mawatha, Battaramulla.

3[']$, .s(ic{, 
I iL;c..:n lr,,,raauriir.{il Ielephcn* - 011 - 2A9?r99

Li,;l,i1t Lr.Utrilrri I niilr i (irr*zrl:l lax - B'i I - ?09:601
fhi*iSerr,trrr, J n,a.iriu" in1.ainl;aaiilE-mail -chi*f:ecretary$,wpc"goy.lk

s.&ffi
!f ,1 lii ri',r 1
lr'*;.'r,,i ir.crr L : t-tCSjCCrrt ISOflEC:17021

I QMS.001-01!t itti: t{ l( p1(,t I I

':;J f,lr:,; 1cswplprR/l l-3lFr t3-2021 ?';1i:l"tyl, 1niyNo J - - -- t.ou,'t*lo. t I.'d l 2020.t2. 30

qc<dQzs:cd oglzs:9 (A.el.)

oglzn:9,ogcaf dceJ> oe,JOc om:c@es?rJ eoucO (a.er.)

OedzlcEd ogcori IcoeJ@ q@ca>c"oa oglzor@Odlai

OaJrr:cEd ogcoai Scod9 6ocoCe5> gOcrl oglzor@Oftaf

OajzlcEd esgcoal Scod@ oqocUzslo@rrle gOcE2rJ / qccoaar gOcdtri
!

OaiarcEd eseczd dcd> oaiOosj @c<dO8r: oarcoa (oQerc6ao@ajeozl toc qcozaa:cozl oalcoro)
zo6dd oaiOzorSaJos'J aiOczt @cd7 o6jej2tc eo@coeCO2r'r zo@9 Oc6zrcO - 2021 gOczr od2$@
zocEcoceo OajarcEd Ee.czrJ dcej> Bo6dz oaiOo oc zocEcecre oajOzo oaiOo

OaimcEd ogcai dcd> 6cogd1 oaiOco eoc zo'rcScocg oaJOzsr oaiOooi 202I a5eacl eoqtoc Q OcSSzor odOcrl
@c67 86<6 ee@cogCOrrr zo@Q 66o qlnloOa q8ad4O o@ es@eo OOp gO:rr qa6,8E 8c.:eJ eidcar
@c67 E6<5 qnlOc q16 Qzroo3 o:ol 2027.02.01 Qzrr 8O @coczr}@zs: E- gA OO zorcdl6zoO qafO@.

02. d qAO OcSEzor oidcar @cd1 6ocoCoco2tJ gq OadracEd ogczrl dce3> osdOoc9 Bcogdl oaiOc,s roc

zo:cScocg oe,iOzor oaiOoci dgOcSoI 6c^:@a Qarocd@ r:@ qccozlaocoaf pqc aol8co gq qad,eg eoqoc

OpocJ qpgceSdzococ o1@o6zlr ozlzo'l o:rrc8O OpocrJ 6tejmlc6 qcOd6co 66@0 acOzo:c@zo: O1O

8@oOgmi qto>afzld Oo:oo3z:.J ococE) o16@0 qccob?t gOcdcoc E8:rf $coc 2rr€ g6J OOq Oi6 gdOoJ

EzrJ eJ(9.

6ocsJe3> gOczlr oglzo@(88a* toc 996)

qzd/zs:ogf-oe5. d@.E. docrJd 8oe54.o
gOca o6fzor9

OeizlcEd o€c6:.

tiiiit:,idij i1i]tp rtJfi g

rl r i r: ri {ar4 a:}ri.i r.!,

eli!,
l) i i^. rri

Admioi;lrniiirn

c($ $) nraqix
lli\ni (i;;sil til:rl

t{rrrirrei a Tr.l+;n-q

i'b
l'ind..e

4.,i!28
ii:r lilD
Fla* n i nq

E.tl4d ai
illriltl l1',rtl
lrtrneeilN!t

h.',r +-,..:s. f,<?i

{lriri aterlill!dilrr
trir.HE
ffi*T#Ill : 01 1:lr]i:5i6 ?sl:f:i?rq16.31 Trl:[i120t)a].,X$ lel:0112$9]53? l+l ; l1 l)03i5ll



          බවන්ාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ රියදුරු සවේලය ලාර්ෂික වථ්ාන මාරුවීම් අභියාචනා මණ්ඩ තීරණ -2021 

අනු 

අංක
නම ලත්මන් සවේලා ව්ථානය සයෝජිත නල සවේලා ව්ථානය අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

ටී.ජී.වම්පත් ප්රියංකර මයා ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) කෘෂිකර්ම සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

නල සවේලා ව්ථානය අධයාපන 

අමාතයංය(බ.ප.)සව වංසෝධනය කර 

ක්රියාත්මක සේ

සේ.පී.කංව්ලි මයා
කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.)

අලංගුයි

එව්.ඩී.එම්.පු්පකුමාර සිල්ලා මයා අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

එම්.ඒ.රංජිත් සවෝමසිරි මයා ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයේ(ලයාප්ති)කාර්යාය-ගම්පශ ක්රියාත්මකයි

එච්.එන්.ාන්ත මයා
පෂාත් පාන වශකාර 

සකොමවාරිව් කාර්යාය-සකොෂඹ
ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි

සේ.ජී.ජී.මානලඩු මයා

නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයේ(ලයාප්ති)කාර්යාය-

ගම්පශ

කර්මාන්ත සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

ටී.එච්.ප්රියන්ත උදය කුමාර මයා
කර්මාන්ත 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

පෂාත් පාන වශකාර සකොමවාරිව් 

කාර්යාය-සකොෂඹ ක්රියාත්මකයි

එච්.බී.කීර්ති විසේසිරි මයා ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
පෂාත් ඉඩම් සකොමවාරිව් 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

නල සවේලා ව්ථානය නිසයෝජ්ය 

පෂාත්කෘෂිකර්ම 

අධයේ(ලයාප්ති)කාර්යාය-සකොෂඹ 

සව වංසෝධනය කර ක්රියාත්මක සේ

සේ.ඒ.ජී.සී.ජ්යසිංශ මයා
පෂාත් ඉඩම් සකොමවාරිව් 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි
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සී.එව්.ආර්.සේ.එන්. ගුණලර්ධන මයා ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) පෂාත් ලාරිමාර්ග සදපාර්තසම්නතුල
ක්රියාත්මකයි

එව්.බී.වම්පත් ගුණපා මයා
පෂාත් ලාරිමාර්ග 

සදපාර්තසම්නතුල
සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි

එව්.එල්.රණතුංග මයා සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.) ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

එව්.ඒ.ප්රනාන්දු මයා ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.)
දිව්ත්රිේ කෘෂිකර්ම පුහුණු 

මධයව්ථානය-සශොරණ අලංගුයි

ඩබ්.ඒ.ාලික මධුරංග මයා
දිව්ත්රිේ කෘෂිකර්ම පුහුණු 

මධයව්ථානය-සශොරණ

ශ්රී ජ්යලර්ධනපුර කාප අධයාපන 

කාර්යාය අලංගුයි

ජී.ඩී.පියරත්න මයා
ශ්රී ජ්යලර්ධනපුර කාප අධයාපන 

කාර්යාය
ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.)

අලංගුයි

සේ.එව්.ඒ.පී.සපසර්රා මයා ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.) වමාජ් සවේලා සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

ආර්.පී.සුනන්ද රණතුංග මයා
වමාජ් සවේලා 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයික්රියාත්මකයි

ඩබ්.වී.ඩී.සී.ආර්.වීරසිංශ මයා
වත්ල නි්පාදන ශා සවෞඛ්ය 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි

ඒ.ඒ.එව්.එල්.සේ. නලරත්න මයා ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.)
වත්ල නි්පාදන ශා සවෞඛ්ය 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

එන්.එව්.ප්රදීප් කුමාර මයා
වමූපකාර වංලර්ධන සකොමවාරිව් 

කාර්යාය-මශරගම

නිලාව සකොමවාරිව් 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
අලංගුයි

එම්.එල්.එම්.කුමාර මයා
නිලාව සකොමවාරිව් 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

වමූපකාර වංලර්ධන සකොමවාරිව් 

කාර්යාය-මශරගම අලංගුයි
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ඒ.ජී.චමින්ද වම්පත් මයා
ආයුර්සේද 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
පරිලාව සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ඕ.ආර්.වීරසවේකර මයා පරිලාව සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

ඒ.එම්.ඩී.නිමන්ත මයා
වමාජ් සවේලා 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි

බී.බන්දුතික මයා අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) වමාජ් සවේලා සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

බී.සේ.බුද්ධික ප්රදීප් විසේරත්න මයා සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.)
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම අධයේ 

(ලයාප්ති)කාර්යාය-සකොෂඹ අලංගුයි

සේ.ඒ.එම්.රංජ්න් මයා අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.)

නල සවේලා ව්ථානය පෂාත් ඉඩම් 

සකොමවාරිව් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 

සව වංසෝධනය කර ක්රියාත්මක සේ

එව්.එම්.නිරංජ්ය ලියනසේ නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයේ(ලයාප්ති)කාර්යාය-සකොෂඹ

අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ටී.අජිත් සප්රේමචන්ද්ර මයා
ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයේ(පශු) කාර්යාය-කළුතර
ක්රියාත්මකයි

එච්.යූ.ආර්.ශදුන්ල මයා
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයේ(පශු) කාර්යාය-කළුතර
ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

ක්රියාත්මකයි

එම්.ටී.ජ්ගත් ර්ලි ප්රියන්ත මයා
අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) කෘෂිකර්ම අමාතයංය(බ.ප.)

නල සවේලා ව්ථානය සවෞඛ්ය 

අමාතයංය(බ.ප.) සව වංසෝධනය කර 

ක්රියාත්මක සේ

එම්.ආර්.පී.කුමාර මයා කෘෂිකර්ම අමාතයංය(බ.ප.) අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) අලංගුයි
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ඩබ්.එල්.එව්.පු්පකුමාර මයා අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.)
අලංගුයි

පී.ඩී.සී.මසශේන්ද්ර මයා සවෞඛ්ය අමාතයංය(බ.ප.) අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

එන්.එම්.ඩී.එල්.ආරියරත්න මයා ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.) දිවුපිටිය පශු වලදය කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

එව්.පී.එල්.රංජිත් මයා දිවුපිටිය පශු වලදය කාර්යාය ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ආර්.ඒ.එල්.පී.රණතුංග මයා අත්තනගල් ප්රාසද්ශීය වභාල බියගම ප්රාසද්ශීය වභාල ක්රියාත්මකයි

සේ.ඒ.ඒ.වමන් වීරසිංශ මයා බියගම ප්රාසද්ශීය වභාල අත්තනගල් ප්රාසද්ශීය වභාල ක්රියාත්මකයි
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                        බව්නාහිර පෂාත් වභා කාර්යා සවේලක සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරු - 2021

                                    අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය-ප්රධාන සේකම් කාර්යාය(බ.ප.)
අනු 

අංකය
නම ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය නල සයෝජිත සවේලා ව්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩ තීරණය

පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) කෘෂිකර්ම සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප) ක්රියාත්මකයි

ඒ.ඒ.අසයෝමා පු්පකුමාරි මිය කෘෂිකර්ම සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප) පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයක්(ලයාප්ති)කාර්යාය-කළුතර
2021.05.02 සිට ක්රියාත්මකයි

සශොරණ කාප අධයාපන කාර්යාය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 2021.05.02 සිට ක්රියාත්මකයි

එම්.සක්.සදීර වම්පත් මයා
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයක්(ලයාප්ති)කාර්යාය-කළුතර
සශොරණ කාප අධයාපන කාර්යාය 2021.05.02 සිට ක්රියාත්මකයි

එච්.පී.සිරිලර්ධන මයිකේ මයා පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) සශොරණ කාප අධයාපන කාර්යාය 2021.04.01 සිට ක්රියාත්මකයි

සක්.එේ.සී.ඩී.තිකරත්න මිය සශොරණ කාප අධයාපන කාර්යාය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 2021.04.01 සිට ක්රියාත්මකයි

එව්.ඒ.සී.පී.සුරවීර මිය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ගම්පශ කාප අධයාපන කාර්යාය  ක්රියාත්මකයි

ඩබ්.ඩී.එන්.ජ්යත් මයා ගම්පශ කාප අධයාපන කාර්යාය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)  ක්රියාත්මකයි

එන්.පී.එම්.පී.ජ්යසුන්දර මයා පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ගම්පශ කාප අධයාපන කාර්යාය 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

ඩී.පී.පී.ලවන්ත සේලප්රිය මයා ගම්පශ කාප අධයාපන කාර්යාය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි
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ඩී.ඒ.එන්.පී.එව්.දයාරත්න මයා

එච්.සක්.මධුවංඛ මයා

ඒ.පී.වමන් කුමාර අරුග්සගොඩ මයා



ආර්.එව්.සක්.ගුණසවේන මයා පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
මානල වම්පත් වංලර්ධන වශ 

කෂමනාකරණ පහුණු ආයතනය-යක්ක
2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

සක්.ඒ.අයි.පී.දුාන්ති මිය
සකොට්ඨා අධයාපන කාර්යාය-

කඩුසල
පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

සක්.ඒ.අවංක කුමාර මයා
මානල වම්පත් වංලර්ධන වශ 

කෂමනාකරණ පහුණු ආයතනය-යක්ක
සකොට්ඨා අධයාපන කාර්යාය-කඩුසල 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

සේ.ඒ.ඩබ්.එව්.සපසර්රා මයා
පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)

සශෝමාගම ප්රාසේශීය ඉංජිසන්රු කාර්යාය
ක්රියාත්මකයි

ඩී.ශවංග ශර්කුමාර පීරිව් මයා සශෝමාගම ප්රාසේශීය ඉංජිසන්රු කාර්යාය
පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ඩබ්.ආර්.ජ්යලර්ධන මිය පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.) 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

එම්.ඒ.එන්.පී.මුතුකුඩ මයා ප්රලාශන අමාතයංය(බ.ප.) පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

එච්.පී.සී.වම්පත් පතිරණ මයා පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයක්(ලයාප්ති)කාර්යාය-ගම්පශ

නල සවේලා ව්ථානය සවෞඛය 

අමාතයංය (බ.ප.)සව වංසෝධනය 

කර 2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

නි්ංක අතුසකෝර මයා සවෞඛය අමාතයංය(බ.ප.) පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)  2021.07.01 සිට ක්රියාත්මකයි

සේ.ආර්.එව්.සක්.ජ්යසකොඩි මිය
නිසයෝජ්ය පෂාත් කෘෂිකර්ම 

අධයක්(ලයාප්ති)කාර්යාය-ගම්පශ
සවෞඛය අමාතයංය(බ.ප.) අලංගුයි

ඩබ්.එම්.රුපසවේන මයා පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ජී.ඕ.ඩබ්.ජ්යරත්න මයා ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) පෂාත් ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

8

9

10

7

6



සක්.එම්.රවිචන්ද්රම් මයා කෘෂිකර්ම අමාතයංය(බ.ප.) සකොෂඹ කාප අධයාපන කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

එව්.ඩබ්.චන්ද්රතා මිය සකොෂඹ කාප අධයාපන කාර්යාය කෘෂිකර්ම අමාතයංය(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ආර්.ඒ.පී.දිවානායක මයා
වත්ල නි්පාදන ශා සවෞඛය 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
කැණිය කාප අධයාපන කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

ඩබ්.ඩී.ඩී.මැණිසක් මිය කැණිය කාප අධයාපන කාර්යාය
වත්ල නි්පාදන ශා සවෞඛය 

සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.)
ක්රියාත්මකයි

එේ.ඒ.බන්දු සශේමංග මයා
සබෝඹුල සවේලා වංව්කරණ අභයාව 

ආයතනය
කළුතර කාප අධයාපන කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

එම්.ඒ.අනු්ක ගයාන් මයා කළුතර කාප අධයාපන කාර්යාය
සබෝඹුල සවේලා වංව්කරණ අභයාව 

ආයතනය
ක්රියාත්මකයි

ඩබ්.ඒ.ක්රිාන්ත වංජීල මයා ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.) සශෝමාගම කාප අධයාපන කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

එේ.සක්.සී.මධුානි මිය සශෝමාගම කාප අධයාපන කාර්යාය ඉංජිසන්රු කාර්යාංය(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

සක්.එම්.ඩී.අවංක රනිේ මයා කර්මාන්ත සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

සක්.එඒ.ඩී.වමන් කුමාර මයා අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) කර්මාන්ත සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

සේ.එම්.දිසන්් සේලප්රිය මයා බත්තරමුේ ඉංජිසන්රු කාර්යාය පිළියන්ද කාප අධයාපන කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

සේ.යූ.ගමසග් මයා පිළියන්ද කාප අධයාපන කාර්යාය බත්තරමුේ ඉංජිසන්රු කාර්යාය ක්රියාත්මකයි

සක්.රසම්් සපසර්රා මයා ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි

ඩබ්.එේ.චතුරංග මයා අධයාපන අමාතයංය(බ.ප.) ආයුර්සේද සදපාර්තසම්න්තුල(බ.ප.) ක්රියාත්මකයි
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