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රු. 

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය 
ස්ථානාධිපති,දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමණාකාර තනතුරුවල 
විශ ේෂ ශරේණිය 
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ශ්රී ලාකා රුරු ශසේවශ1 ප පන්තිය      GE 02 44950 

භාෂා පරිවර්තක ශසේවශ1 විශ ේෂ ශරේණිය MN 07 45355 
ශ්රී ලාකා විදු්පතපති ශසේවශ1 ප ශසේවශ1 ප පන්තිය GE 04 46325 

ශ්රී ලාකා පරිපාලන ශසේවය  SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා ්න්ජිශන්රු ශසේවය SL 01 47615 
ශ්රී ලාකා වියාත්මකමක ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා කිකරකර්ම ශසේවය  SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා අයාපන පරිපාලන ශසේවය SL 01 47615 
ශ්රී ලාකා වාස්තු වියාඥ ස ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා නිනින්ශුරු ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා රම සම්පාන ශසේවය SL 01 47615 
ශ්රී ලාකා කණකාධිකා ස ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා විනණන ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා රුරු අයාපනඥ ස ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා කාර්නික අයාපන ශසේවය SL 01 47615 

ශ්රී ලාකා ශපිසිසේශසේ ස්කාර ශපිසිස් අධිකා ස SL 01 47615 

අමාතයා  ්ා ශපාර්තශම්න්තුවල තිති නිලා සන්  SL 01 47615 

ශපාර්තශම්න්තුනත ස්කාර අයක්ෂසස්කාර ශකිමසාරිස්  SL 01 47615 
ශේශීය ආායම් ස්කාර ශකිමසාරිස් SL 01 47615 

සාඛ්යාශපතකන ශපාර්තශම්න්තුශස සාඛ්යා ශපතකනඥ ස SL 01 47615 

ශතිරතුරු ්ා සන්නිශසන ස්කාර අයක්ෂ SL 01 47615 
ස්කාර සුරාබදු ශකිමසාරිස්  SL 01 47615 

ස්කාර කම්කරු ශකිමසාරිස් SL 01 47615 

ස්කාර ශර්රු අයක්ෂ SL 01 47615 
ස්කාර ආනමන විනමන පාලක SL 01 47615 

අතුරු වවය ශසේවශ1   MT 04) විශ ේෂ ශරේණිය MT 08 50200 

ම්ජන ශසෞඛ්ය ප සක්ෂක විශ ේෂ ශරේණිය MT 08 51545 

අතුරු වවය ශසේවශ1    MT 05) විශ ේෂ ශරේණිය MT 08 51545 
පරිපූරක වවය ශසේවාවන්ශ  විශ ේෂ ශරේණිය MT 08 52890 

අතුරු වවය ශසේවශ1   MT 06)  විශ ේෂ ශසේවය MT 08 52890 

න්ත වවය නිලා සන් SL 02 52955 
ආයුර්ශස වවය නිලා සන් SL 02 52955 

ශ් ශසේවශ1 විශ ේෂ ශරේණිය MT 08 54235 

වවය නිලා සන් SL 02 54290 

සියාපදාචිසස්කාර වවය නිලා සන්  විශ ේෂ ශරේණිය) MP 02 56205 
 

ශයුජිත සාශ ුන ක්රියාත්මකමක කළශ්ිත්මක දුම්රිය එන්ජින් 
රියදුරු, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, දුම්රිය 
අධිකරණ කළමනාකරණ තනතුරුවල විශ ේෂ ශරේණිශ1 
වැටුප 
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