සකටුේපත
2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
සයය්ඨ විධායකයින්
අයත්ලන තනතුර

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
දැනට භාවිතාලන තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම
දුම්රිය වළමළනයළධිකළරි

දුම්රිය වළමළනයළධිකළරි

දුම්රිය වළමළනයළධිකළරි

අතිශේකදුම්රිය
අතිශේක
අතිශේක වළමළනයළධිකළරි(ඳරිඳළන)
වළමළනයළධිකළරි(ඳරිඳළන)
වළමළනයළධිකළරි(ඳරිඳළන)
අතිශේක දුම්රිය
අතිශේක
අතිශේක වළමළනයළධිකළරි(යළන්ත්රික)
වළමළනයළධිකළරි(කළේමික)
වළමළනයළධිකළරි(යළන්ත්රික)
අතිශේක දුම්රිය
අතිශේක
වළමළනයළධිකළරි(ශමශශයුම් අතිශේක වළමළනයළධිකළරි(ශමශශයුම්)
වළමළනයළධිකළරි(ශමශශයුම්)
)
අතිශේක
අතිශේක වළමළනයළධිකළරි(යටිත
වළමළනයළධිකළරි(යටිත
ඳශසුකම්)
ඳශසුකම්)
ප්රධළන මූය නිධළරි

ප්රධළන මූය නිධළරි

දැනට බන ලැටුප්

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්

1

විශේ

SL-3-2006

1

විශේ

SL-3-2006

විශේ

SL-3-2006 SL 03 – 2006A
රු.42,390/-

1

SL-3-2006 රු.42,390/-

1

විශේ

SL-3-2006

1

විශේ

SL-3-2006

1

විශේ

SL-3-2006

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්
SL 04 (7පියලර)
රු. 56065/-

SL 03 (10පියවර)
රු. 54180/-

2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
විධායකයින්
අයත්ලන තනතුර

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
දැනට භාවිතාලන තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි (ඳරිඳළන)
ප්රධළන ඳරිඳළන නිධළරි

අධයක් (ඳරිඳළන)

2

අධයක්(ඳරිඳළන)

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

I
SL-1-2006
I

වශකළර අධයක්
(ඳරිඳළන)/නිශයෝජය
අධයක්(ඳරිඳළන)

වශකළර අධයක් (ඳරිඳළන)
/ නිශයෝජය
අධයක්(ඳරිඳළන)

2

නීති නිධළරි

නීති නිධළරි

1

අධිකළරි දුම්රිය ආරක්ක
ශවේලය

අධිකළරි(දුම්රිය ආරක්ක)

අධිකළරි (දුම්රිය ආරක්ක
ශවේලය)

1

නිශයෝජය අධිකළරි දුම්රිය
ආරක්ක ශවේලය

නිශයෝජය අධිකළරි (දුම්රිය ආරක්ක)

නිශයෝජය අධිකළරි (දුම්රිය
ආරක්ක ශවේලය)

2

වශකළර අධිකළරි (දුම්රිය
ආරක්ක ශවේලය)

6

වශකළර ආරක්ක අධිකළරි
වශකළර අධිකළරි(දුම්රිය ආරක්ක)
(දු.ආ.ශවේ.)

දැනට බන ලැටුප්

අධයක් පුහුණු

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි(පුහුණු ශළ
මළනල වම්ඳත් වංලේධන)

අධයක් (පුහුණු ශළ මළනල
වම්ඳත් වංලේධන)

කෂමනළකරු පුහුණු කිරීම්

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු(පුහුණු
ශළ මළනල වම්ඳත් වංලේධන)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (පුහුණු ශළ
මළනල වම්ඳත් වංලේධන)

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

III,II

SL-1-2006

III

SL-1-2006

I

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
SL-1-2006 රු. 36,755/-

II

SL-1-2006

III

SL-1-2006

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

ඉංජිශන්රු (පුහුණු ශළ මළනල වම්ඳත්
වංලේධන)

ඉංජිශන්රු (පුහුණු ශළ මළනල
වම්ඳත් වංලේධන)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(ධළලන
බ)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (ධළලන බ)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (ධළලන
බ)

නිශයෝජය ප්රධළන
ඉංජිශන්රු(ධළලන බ)

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු(ධළලන
බ)

නිශයෝජය ප්රධළන
ඉංජිශන්රු(ධළලන බ)

2

අධිකළරි ඉංජිශන්රු(ධළලන බ)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු(ධළලන
බ)

2

ඉංජිශන්රු(ධළලන බ)
වශකළර ප්රළශේශීය ප්රලළශන වශකළර ප්රලළශන අධිකළරි(බක්ති
අධිකළරි(යළන්ත්රික)
වංරක්ණ)

3

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

III,II

1

ඉංජිශන්රු(ධළලන බ)

14

වශකළර ප්රලළශන
අධිකළරි(බක්ති වංරක්ණ)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

III

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

වශකළර ප්රලළශන
අධිකළරි(යළන්ත්රික)

4

ප්රධළන යළන්ත්රික ඉංජිශන්රු ප්රධළන ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

1

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු
නිශයෝජය ප්රධළන යළන්ත්රික
(යළන්ත්රික), නිශයෝජය ප්රධළන
ඉංජිශන්රු
ඉංජිශන්රු (විදුලි)

නිශයෝජය ප්රධළන
ඉංජිශන්රු(යළන්ත්රික)

2

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

2

I

ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

16

III,II

ඉංජිශන්රු (විදුලි)

ඉංජිශන්රු (විදුලි)

10

ශෝශ විදයළඥ ශළ රවළංඥ

ශෝශ විදයළඥ ශළ රවළංඥ

ශෝශ විදයළඥ ශළ රවළංඥ

1

ගබඩළ අධිකළරි

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි
(ප්රවම්ඳළදන)

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි
(ප්රවම්ඳළදන)

1

අධිකළරි (ප්රවම්ඳළදන)

අධිකළරි (ප්රවම්ඳළදන)

2

නිශයෝජය ගබඩළ අධිකළරි

SL 5- 2006
SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු. (ආරම්භක පියවර)
රු.28095/22,935/SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL-1-2006

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

III

වශකළර ප්රළශේශීය ප්රලළශන
වශකළර ප්රලළශන අධිකළරි(යළන්ත්රික)
අධිකළරි(යළන්ත්රික)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (යළන්ත්රික)

SL-1-2006

III

I
SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

I

III,II

SL-1-2006

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

III,II

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I
SL-1-2006
I

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

වශකළර අධිකළරි (ප්රවම්ඳළදන)

වශකළර / නිශයෝජය අධිකළරි
(ප්රවම්ඳළදන)

10

MN 06 – 2006A
රු.17,680/-

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(මළ/ක)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(මළේග ශළ
කේමළන්ත)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ
කේමළන්ත)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(මළ/ඳළ)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ ඳළම්)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ
ඳළම්)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(ලත්කම් ප්රධළන ඉංජිශන්රු (ලත්කම් වංලේධන ප්රධළන ඉංජිශන්රු (ලත්කම්
වංලේධන ශළ ශගොඩනෆගිලි) ශළ ශගොඩනෆගිලි)
වංලේධන ශළ ශගොඩනෆගිලි)

III, II

නිශයෝජය ප්රධළන
ඉංජිශන්රු(මළ/ඳළ),(ශගො)

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු (මළේග
ශළ කේමළන්ත)

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු
(මළේග ශළ කේමළන්ත)

4

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

අධිකළරි ඉංජිශන්රු(මළේග
ශළ ලෆඩඳ දිවහත්රික්
ඉංජිශන්රු)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ
කේමළන්ත)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ
කේමළන්ත)

7

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

I

ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ කේමළන්ත)

ඉංජිශන්රු (මළේග ශළ
කේමළන්ත)

20

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

III

මිනුම්ශදෝරු අධිකළරි

මිනුම්ශදෝරු අධිකළරි

2

වශකළර මෆනුම් අධිකළරි

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

SL-1-2006

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය) රු.
36,755/-

SL 5- 2006 23
පියවර (I පන්තිය)
රු.47870/-

SL-1-2006

මිනුම්ශදෝරු

මිනුම්ශදෝරු

16

ප්රධළන ඉංජිශන්රු(වංඥළ
ශළ විදුලි)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (වංඥළ ශළ විදුලි
වංශේ)

ප්රධළන ඉංජිශන්රු (වංඥළ ශළ
විදුලි වංශේ)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු
(වංඥළ ශළ විදුලි වංශේ)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු (වෆසුම් නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු
ශළ ලයළඳෘති)
(වෆසුම් ශළ ලයළඳෘති)

1

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

අධිකළරි ඉංජිශන්රු(වංඥළ ශළ විදුලි
වංශේ)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු(වංඥළ ශළ
විදුලි වංශේ)

4

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

I

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (වෆසුම් ශළ
ලයළඳෘති)

අධිකළරි ඉංජිශන්රු (වෆසුම්
ශළ ලයළඳෘති)

2

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

I

SL 5- 2006
SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු. (ආරම්භක පියවර)
රු.28095/22,935/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය) රු.
36,755/-

II

මිනින්ශදෝරු

නිශයෝජය ප්රධළන
නිශයෝජය ප්රධළන ඉංජිශන්රු (වංඥළ
ඉංජිශන්රු(වංඥළ ශළ විදුලි) ශළ විදුලි වංශේ)

SL-1-2006

III

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

ඉංජිශන්රු (වංඥළ ශළ විදුලි වංශේ)

ලළණිජ අධිකළරි

ඉංජිශන්රු (වංඥළ ශළ විදුලි
වංශේ)

5

ඉංජිශන්රු (වෆසුම් ශළ ලයළඳෘති)

ඉංජිශන්රු (වෆසුම් ශළ
ලයළඳෘති)

3

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි (ලළණිජ)

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි
(ලළණිජ)

1

නිශයෝජය ලළණිජ අධිකළරි

අධිකළරි (ලළණිජ)

අධිකළරි (ලළණිජ)

1

ශලෂ ශළ අශවි
කෂමනළකරු

නිශයෝජය අධිකළරි (ශලෂ ශළ අශවි)

නිශයෝජය අධිකළරි (ශලෂ ශළ
අශවි)

1

ගමනළගමන අධිකළරි

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි
(ගමනළගමන)

අතිශේක වළමළනයළධිකළරි
(ගමනළගමන)

1

නිශයෝජය ගමනළගමන
අධිකළරි

අධිකළරි(ගමනළගමන)

වශකළර ලළණිජ අධිකළරි

වශකළර අධිකළරි/නිශයෝජය අධිකළරි
ප්රළශේශීය ප්රලළශන අධිකළරි (ලළණිජ/ ගමනළගමන)
(යළන්ත්රික ශනොලන)

නිශයෝජය වළමළනයළධිකළරි
(ගමනළගමන)
වශකළර අධිකළරි/නිශයෝජය
අධිකළරි (ලළණිජ/
ගමනළගමන)

අධයක් (වෆසුම්)

1
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අධයක්(වෆසුම්)

අධයක් (වෆසුම්)

නිශයෝජය අධයක් (
වෆසුම්)

වශකළර අධයක්/නිශයෝජය අධයක් වශකළර අධයක්/නිශයෝජය
(වෆසුම්)
අධයක් (වෆසුම්)

2

වශකළර අධයක් (
වෆසුම්)

වශකළර අධයක්/නිශයෝජය අධයක් වශකළර අධයක්/නිශයෝජය
(වෆසුම්)
අධයක් (වෆසුම්)

1

1

නිශයෝජයය දත්ත වෆකසුම් නිශයෝජය අධයක් (ශතොරතුරු
කෂමනළකරු
තළක්ණ)

නිශයෝජය අධයක්
(ශතොරතුරු තළක්ණ)

1

ලෆඩවටශන් වම්ඳළදක
/විහශේක

වශකළර අධයක්(ශතොරතුරු
තළක්ණ)

වශකළර අධයක්(ශතොරතුරු
තළක්ණ)

2

ප්රධළන ගමනළගමන
පිරිලෆය නිධළරි

වශකළර අධයක්/නිශයෝජය
අධයක්(පිරිලෆය)

වශකළර අධයක්/නිශයෝජය
අධයක්(පිරිලෆය)

1

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

III, II

SL-1-2006

I

SL-1-2006

II

SL 5- 2006
SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු. (ආරම්භක පියවර)
රු.28095/SL-1-2006 22,935/-

I

SL-1-2006

III,II

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

I

SL-1-2006

III,II

SL-1-2006

I ඳන්තිය
II
ශරේණිය
I ඳන්තිය
III
ශරේණිය

III,II

SL-1-2006

SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු.
22,935/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006
(ආරම්භක පියවර)
රු.28095/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 5- 2006
SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු. (ආරම්භක පියවර)
රු.28095/SL-1-2006 22,935/-

නිශයෝජය ප්රධළන
ගණකළධිකළරි-අභ්යන්තර
විගණක

නිශයෝජය ප්රධළන
ගණකළධිකළරි

ගණකළධිකළරි

ප්රධළන අභ්යන්තර විගණක

ප්රධළන ගණකළධිකළරි

ගණකළධිකළරි

ප්රධළන අභ්යන්තර විගණක

ප්රධළන ගණකළධිකළරි

ගණකළධිකළරි

1

4
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SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A (1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර)
රු. 22,935/-

I

I

III,II

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL 01 – 2006A
(1 ඳන්තිය)
රු. 36,755/-

SL 5- 2006 23 පියලර (I
ඳන්තිය) රු.47870/-

SL-1-2006

SL-1-2006
SL 5- 2006
SL 01 – 2006A
(ආරම්භක පියවර) රු. (ආරම්භක පියවර)
රු.28095/SL-1-2006 22,935/-

2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
තෘතීයික මට්ටම
අයත්ලන තනතුර

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
දැනට භාවිතාලන තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම

දැනට බන ලැටුප්

MN 07 – 2006A (4 පියලර)
රු. 21,125/-

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

පුහුණු කිරීශම් නිධළරි

පුහුණු කිරීශම් නිධළරි

පුහුණු කිරීශම් නිධළරි

5

ශේඛකළධිකළරි

ශේඛකළධිකළරි

ශේඛකළධිකළරි

1

විශේ

දිවහත්රික් ඳරීක්ක(යළන්ත්රික)
ධළලනළගළර ශසෝමන්
විශේ ඳන්තිය
දුම්රිය රියදුරු කළේයභ්ළර
නිධළරි
ධළලනළගළර ශසෝමන්
විශේ ඳන්තිය
දුම්රිය එන්ජින්
රියදුරු(විශේ ඳන්තිය)
යළන්ත්රික ශසෝමන් විශේ
ඳන්තිය
යළන්ත්රික ශසෝමන් විශේ
ඳන්තිය
වහථීර මළේග ඳරීක්ක
විශේ ඳන්තිය
ශගොඩනෆගිලි ඳරීක්ක
විශේ ඳන්තිය
ඳළම් ඳරීක්ක විශේ
ඳන්තිය
වහථීර මළේග ඳරීක්ක
විශේ ඳන්තිය
ඳළම් ඳරීක්ක විශේ
ඳන්තිය
ශගොඩනෆගිලි ඳරීක්ක
විශේ ඳන්තිය

දිවහත්රික් ඳරීක්ක(යළන්ත්රික)
ප්රධළන අධීක්ණ
කෂමනළකරු(ධළලනළගළර)

22

විශේ

8

විශේ

දුම්රිය රියදුරු කළේයභ්ළර නිධළරි

9

විශේ

අධීක්ණ කෂමනළකරු(ධළලනළගළර)
දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු(විශේ
ඳන්තිය)
ප්රධළන අධීක්ණ
කෂමනළකරු(කේමළන්ත ළළ)
අධීක්ණ කෂමනළකරු(කේමළන්ත
ළළ)
ප්රධළන අධීක්ණ කෂමනළකරු(වහථීර
මළේග)
ප්රධළන අධීක්ණ
කෂමනළකරු(ශගොඩනෆගිලි)

8

විශේ

58

විශේ
විශේ

5
දුම්රිය ශමශශයුම්
කෂමනළකරණ ශවේලය

11

විශේ

MN 07 – 2006A (4 පියලර)
රු. 21,125/-

විශේ

8

විශේ

1

විශේ

ප්රධළන අධීක්ණ කෂමනළකරැ(ඳළම්)

1

විශේ

අධීක්ණ කෂමනළකරු(වහථීර මළේග)

47

විශේ

අධීක්ණ කෂමනළකරු(ඳළම්)

7

විශේ

අධීක්ණ කෂමනළකරු(ශගොඩනෆගිලි)

14

විශේ

MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්

MN 07 – 2006A – (8
පියලර) රු. 22,585/-

MP 2 - 2006 A
රු.26990/-

MN 07 – 2006A – (8
පියලර) රු. 22,585/-

MP 2 - 2006 A
රු.26990/-

වංඥළ ශළ විදුලි වංශේ
ඳරීක්ක විශේ ඳන්තිය
වංඥළ ශළ විදුලි වංශේ
ඳරීක්ක විශේ ඳන්තිය

ප්රධළන අධීක්ණ කෂමනළකරු(වංඥළ
ශළ විදුලි වංශේ)
අධීක්ණ කෂමනළකරු(වංඥළ ශළ
විදුලි වංශේ)

7

විශේ

13

විශේ

විමේන
නිධළරි/ඳරීක්ක(ප්රලළශන
-දිවහත්රික ප්රලළශන ඳරීක්ක) දිවහත්රික් ඳරීක්ක(ප්රලළශන ශළ ලළණිජ)

26

විශේ

ඩිශඳෝ මළවහටේ

අංගනළධිඳති

2

විශේ

නියළමක ඳරීක්ක

නියළමක ඳරීක්ක(විශේ)

1

විශේ

දුම්රිය වහථළන අධිකළරි

දුම්රිය වහථළන අධිකළරි

බඩු ගබඩළ නිශයෝජිත

බඩු ගබඩළ ඳළක

ප්රධළන දුම්රිය ඳළක
දුම්රිය වහථළනළධිඳති(අධි
ශරේණිය)

ප්රධළන දුම්රිය ඳළක
ශජයහඨ දුම්රිය වහථළනළධිඳති (දුම්රිය
වහථළන කළේයභ්ළර)
ශජයහඨ දුම්රිය වහථළනළධිඳති (ඳළන
මෆදිරි කළේයභ්ළර)

දුම්රිය ශමශශයුම්
කෂමනළකරණ ශවේලය

2
1

MN 07 – 2006A (4 පියලර)
රු. 21,125/-

විශේ
විශේ

1

විශේ

50

විශේ

10

විශේ

දුම්රිය නියළමක කළේයභ්ළර
නිධළරි
දුම්රිය නියළමක කළේයභ්ළර නිධළරි

9

විශේ

නියළමක විශේ ඳන්තිය

දුම්රිය නියළමක (විශේ)

65

විශේ

ප්රධළන කේමළන්ත ළළ උඳශේක

2

විශේ

ප්රධළන උඳශේක

1

විශේ

1

විශේ

ප්රධළන උඳශේක
ඳේශේණ
වශකළර(විශේ ඳන්තිය)
වෆසුම් ශිේපී විශේ
ඳන්තිය

ඳේශේණ වශකළර
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය (සිවිේ)
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය (වංඥළ)
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය (යළන්ත්රික)

ඳරිඳළන නිධළරි
(දු.ලි.ශවේ.අධිඳන්තිය)
ඳරීක්ක

ඳේශේණ වශකළර
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය
(සිවිේ)
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය
(වංඥළ)
වෆසුම් ශිේපී ශරේණිය
(යළන්ත්රික)

ඳරිඳළන නිධළරි

ඳරිඳළන නිධළරි

ප්රධළන ආරක්ක නිධළරි

ඳරීක්ක (දුම්රිය ආරක්ක
ශවේලය)

3

MN 07 – 2006A (4 පියලර)
රු. 21,125/-

විශේ

1

විශේ

2

විශේ

30

15

MN 07 – 2006A
(1 පියලර)
රු.
20,030/RS 02 -2006A
(11 පියලර)
රු.17,910/-

MN-72006A
MN-72006A

MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A
MN-72006A

MN-72006A

අධි ඳන්තිය

MN-72006A

විශේ

MN-72006A

MN 07 – 2006A – (8
පියලර) රු. 22,585/-

MP 2 - 2006 A
රු.26990/-

MN 07 – 2006A (4
පියලර)
රු. 21,125/-

MP 2 - 2006 A
රු.26990/-

MN 07 – 2006A
(1 පියලර)
රු.
20,030/MN 07 – 2006A
(1 පියලර)
රු.
20,030/-

MN 07 (4 පියලර)
රු.21125/MN 07 – 2006A
(04 පියලර) රු.
21,125/-

භ්ළළ ඳරිලේතක (ඉංග්රීසි-02/ශදමෂ02)

භ්ළළ ඳරිලේතක (ඉංග්රීසි02/ශදමෂ-02)

4

ගමනළගමන පිරිලෆය
නිධළරි

ගමනළගමන පිරිලෆය නිධළරි

ගමනළගමන පිරිලෆය නිධළරි

3

ඳේධති ඳළක

ශතොරතුරු ශළ වන්නිශේදන තළක්ණ ශතොරතුරු ශළ වන්නිශේදන
නිධළරි
තළක්ණ නිධළරි

භ්ළළ ඳරිලේතක

1

MN 06 – 2006A
රු.17,680/MN 06 – 2006A
රු.17,680/MN 06 – 2006A
රු.17,680/-

II,I

MN-62006A

MN 06 – 2006A
රු.17,680/-

III,II,I

MN-42006A

MN 06 – 2006A
රු.17,680/-

2 ඳන්තිශේ
II,Iශරේණි

MN-62006A

MN 06 – 2006A
රු.17,680/-

MN 07 – 2006A (1
පියලර)
රු.
20,030/MN 07 – 2006A (1
පියලර)
රු.
20,030/MN 07 – 2006A (1
පියලර)
රු.
20,030/-

2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
ේවිතීක මට්ටම
අයත්ලන තනතුර

දැනට භාවිතාලන තනතුරු
නාමය

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම
දුම්රිය වම්ඳත් වංලේධන
නිධළරී

දැනට බන ලැටුප්

MN 04 – 2006A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 15,215/-

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

මළනල වම්ඳත් වශකළර

වංලේධන නිධළරි

වහථීර මළේග ඳරීක්ක

120

III,II,I

ශගොඩනෆගිලි ඳරීක්ක

අධීක්ණ කෂමනළකරු (වහථීර මළේග)
අධීක්ණ කෂමනළකරු
(ශගොඩනෆගිලි)

75

III,II,I

ඳළම් ඳරීක්ක
වංඥළ ශළ විදුලි වංශේ
ඳරීක්ක

අධීක්ණ කෂමනළකරු (ඳළම්)
අධීක්ණ කෂමනළකරු(වංඥළ ශළ
විදුලි වංශේ)

20

III,II,I

80

III,II,I

දුම්රිය වහථළනළධිඳති

දුම්රිය වහථළනළධිඳති

නියළමක

දුම්රිය නියළමක

620

III,II,I

එන්ජින් රියදුරු

දුමිරිය එන්ජින් රියෆදුරු

400

III,II,I

ධළලනළගළර ශසෝමන්

45

III,II,I

යළන්ත්රික ශසෝමන්

අධීක්ණ කෂමනළකරු (ධළලනළගළර)
අධීක්ණ කෂමනළකරු (කේමළන්ත
ළළ)

48

III,II,I

ප්රධළන උඳශේක

උඳශේක

17

III,II,I

ඳේශේණ වශකළර

ඳේශේණ වශකළර

ඳේශේණ වශකළර

5

III,II,I

වෆසුම් ශිේපී

වෆසුම් ශිේපී (සිවිේ)

වෆසුම් ශිේපී (සිවිේ)

24

වෆසුම් ශිේපී (වංඥළ)

වෆසුම් ශිේපී (වංඥළ)

5

III,II,I

වෆසුම් ශිේපී (යළන්ත්රික)

වෆසුම් ශිේපී (යළන්ත්රික)

18

III,II,I

දුම්රිය ශමශශයුම්
කෂමනළකරණ ශවේලය

250

1050

MN 03 – 2006A රු.
15,005/-

MN 03 – 2006A රු.
15,005/-

III,II,I

III,II,I

III,II,I

MN-42006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A
MN-32006A

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්
MN 04 – 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර) රු.
15,215/-

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්
MN 05 2006 A (4
පියලර)

MN 04 – 2006A (6
පියලර) රු. 16,290/-

MP 1 - 2006 A
රු.16820/-

MN 03 2006 A (
ආරම්භ්ක පියලර)
රු.15,005/

MP 1 - 2006 A
රු.16820/-

නයළයළච
 ළේය
නයළයළච
 ළේය
ලිපිකරුලන්(1/11 අ/11ආ1088 රළජය
කෂමනළකරණ වශකළර232)
රළජය කෂමනළකරණ වශකළර

3
රළජය කෂමනළකරණ
වශකළර/දුම්රිය
කෂමනළකරණ වශකළර

1562

MT-3-2006A

MN 02- 2006A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,990/RS 02 -2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු.15,850/-

III,II,I

III,II,I

MN-12006A

දුම්රිය ආරක්ක නිධාරී

උඳ ඳරීක්ක (දුම්රිය
ආරක්ක ශවේලය)

වශකළර දුම්රිය ආරක්ක නිධළරී

වෆරයන් (දුම්රිය ආරක්ක
ශවේලය)

125

දුම්රිය ආරක්ක (පිරිමි)

දුම්රිය ආරක්ක (පිරිමි)

405

දුම්රිය ආරක්ක (කළන්තළ)

දුම්රිය ආරක්ක (කළන්තළ)

100

ලළප්පු ලිපිකරු

ලළප්පු ලිපිකරු

ලළප්පු ලිපිකරු

15

MN 1 - 2006A

III,II,I

නඩත්තු ඳරිඳළක

නඩත්තු ඳරිඳළක

නඩත්තු ඳරිඳළක

2

MN 1 - 2006A

III,II,I

ලළප්පු ඳරිඳළක

ලළප්පු ඳරිඳළක

ලළප්පු ඳරිඳළක

2

MN 1 - 2006A

III,II,I

සුභ් වළධන නිධළරි

සුභ් වළධන නිධළරි

සුභ් වළධන නිධළරි

2

MN 1 - 2006A

III,II,I

MN 1 2006A
MN 1 2006A
MN 1 2006A
MN-12006A
MN-12006A
MN-12006A
MN-12006A

MT-1-2006A

3 ඳන්තිශේ
III,II,I ශරේණි

MT-12006A

උඳ ඳරීක්ක

වෆරයන්
දුම්රිය ආරක්ක

ඳේධති ක්රියළකරු-02 දත්ත ශතොරතුරු ශළ වන්නිශේදන තළක්ණ ශතොරතුරු ශළ වන්නිශේදන
වටශන්කරු-16
වශකළර
තළක්ණ වශකළර

65

18

RS 01 -2006A
(09 පියලර)
රු.15,475/RS 01 -2006A (04
පියලර) රු.14,715/-

III,II,Iශරේණි
ය

MT-32006A

11 ශරේණිය
111
ශරේණිය
111
ශරේණිය

MN 1 2006A

MT-3-2006A

MT-3-2006A

MN 02- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර) රු.
13,990/MN 03 – 2006A
(12 පියලර)
රු.17485/-

MN 3 - 2006 A ( 5
ලන පියලර) රු.
15,725/-

MN 03 2006 A (
ආරම්භ්ක පියලර)
රු.15,005/-

MN 03 2006 A (12
ලන පියලර) රු.
17,485/-

MN 03 2006 A (23
ලන පියලර) රු.
21,045/-

MN 02- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,990/-

MN 03 2006 A (
ආරම්භ්ක පියලර)
රු.15,005/-

MN 02- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,990/-

MN 03 2006 A (
ආරම්භ්ක පියලර)
රු.15,005/-

MT-1-2006A

MT-1-2006A

2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
මූලික තාේණ සවේලය
අයත්ලන තනතුර

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
දැනට භාවිතාලන තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම

මු.තළ.ශි.(ඳරීක්ක)-36
මු.තළ.ශි(ඳරිඳළක)-285
මු.තළ.ශි(උඳශේක)-13
මු.තළ.ශි(ප්රගති
වෆකසුම්කරු)-25

දුම්රිය තළක්ණීක කෂමනළකරණ
වශකළර(ඳරීක්ක)
දුම්රිය තළක්ණීක කෂමනළකරණ
වශකළර(ඳරිඳළක)

38
දුම්රිය තළක්ණීක
කෂමනළකරණ වශකළර

මූලික තළක්ණ ශිේපී(ප්රගති වෆකසුම්)

ප්රගති ඳළන නිධළරි
ප්රගති ඳළන නිධළරි
මු.තළ.ශි.(වළමළනය
දුම්රිය තළක්ණික කෂමනළකරණ
ලෆේදුම්කරු)-662
මු.තළ.ශි(යළන්ත්රික
වශකළර(යළන්ත්රික)
ලෆේදුම්කරු)-327
මු.තළ.ශි.(ආශම්චේ
ඔතන්නළ)-15
මු.තළ.ශි(විදුලි ලෆේදුම්කරු)දුම්රිය තළක්ණික කෂමනළකරණ
66
මු.තළ.ශි.(ශකොයිේ
වශකළර(විදුලි)
ඔතන්නළ)
මු.තළ.ශි.(විදුලි කළේමික)224
මු.තළ.ශි.(ඩීවේ
ලෆේදුම්කරු)-83

දුම්රිය තළක්ණික කෂමනළකරණ
වශකළර(යළන්ත්රික)

මු.තළ.ශි.(මෆෂින්කරු)-185

දුම්රිය කළේමික කෂමනළකරණ
වශකළර(මෆෂින්කරු)

මු.තළ.ශි.(මළකේ)

මු.තළ.ශි.(මළකේ)

මු.තළ.ශි.(කෆටයම්කරු)

මු.තළ.ශි.(කෆටයම්)

දැනට බන ලැටුප්

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(වළමළනය ලෆේදුම්)

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

III,II,I

298

III,II,I
MN 01- 2006 A (1 ඳන්තිය)

17

III,II,I

25

III,II,I

2

III,II,I

1072

III,II,I
III,II,I

305

III,II,I
III,II,I

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (විදුලි)

III,II,I
III,II,I
III,II,I

MT-22006A

185

III,II,I

MT-12006A

6

III,II,I

PL-3-2006A

3

III,II,I

PL-3-2006A

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (ඩීවේ
ලෆේදුම්)

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්

MT 03 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,910/-

MT 03 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,910/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

PL-3-2006A
MN-12006A
MT-22006A
MT-22006A
MT-22006A
MT-22006A
PL-3-2006A
MT-22006A

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(මෆෂින්)

MT-22006A
MT-22006A
MT-22006A

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්

දුම්රිය කළේමික කෂමනළකරණ
වශකළර(ඳවහසුම්කරු)
දුම්රිය කළේමික කෂමනළකරණ
මු.තළ.ශි(ගවහ කඳන්නළ)-36 වශකළර(ගවහ කඳන්නළ)
මු.තළ.ශි(ඳවහසුම්කරු)-81

මු.තළ.ශි.(ශජට් කටේ)
මු.තළ.ශි.(ශන්ඩිමන්)/රිශල
ටේ
මු.තළ.ශි.(ශන්ඩිමන්)
දුම්රිය කළේමික කෂමනළකරණ
මු.තළ.ශි(තශඩුකරු)-31
වශකළර(තශඩුකරු)
මු.තළ.ශි.(ටින්කේ)

මු.තළ.ශි.(ශබශක් ලෆඩ)

මු.තළ.ශි.(තඹකරු)

මු.තළ.ශි.(තඹ)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(ඳවහසුම්)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (තශඩු)

මූලික තළක්ණ ශිේපී(ගෆේ ශළ මෆදිරි
ඳරීක්ක)
මූලික තළක්ණ ශිේපී(ඇක්වේ
ඳරීක්ක)
මු.තළ.ශි.(ශබොයිශේරු)

මු.තළ.ශි.(ශමෝටේ කළේමික) මු.තළ.ශි.(ශමෝටේ කළේමික)
මු.තළ.ශි.(ගුලන් විදුලි
කළේමික)
මු.තළ.ශි.(ගුලන් විදුලි)

III,II,I

36

III,II,I

MT-12006A
MT-12006A

III,II,I

PL-3-2006A

7

III,II,I

31

III,II,I

PL-3-2006A
MT-12006A

16

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

2

III,II,I

PL-3-2006A

76

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

17

III,II,I

PL-3-2006A

20

III,II,I

PL-3-2006A

1

III,II,I

PL-3-2006A

65

III,II,I

PL-3-2006A

5

III,II,I

PL-3-2006A

367

III,II,I

PL-3-2006A

4

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

2

මු.තළ.ශි.(විදුලි ආශේඳකරු) මු.තළ.ශි.(විදුලි ආශේඳ)
මු.තළ.ශි.(ගෆේ ශළ මෆදිරි
ඳරීක්ක)-76
මු.තළ.ශි(ඇක්වේ
ඳරීක්ක)-02
මු.තළ.ශි(ශබොයිශේරු
වළදන්නළ)

81

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී(ගෆේ
ශළ මෆදිරි ඳරීක්ක)
දුම්රිය තළක්ණ
ශිේපී(ඇක්වේ ඳරීක්ක)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(ශබොයිශේරු)
දුම්රිය තළක්ණ
ශිේපී(ශමෝටේ කළේමික)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී(ගුලන්
විදුලි)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී(කම්බි)

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

මු.තළ.ශි.(කම්බිකරු)
මු.තළ.ශි.(ශමෝවහතර
වළදන්නළ)

මු.තළ.ශි.(කම්බි)

මු.තළ.ශි.(ලඩුකරු)

මු.තළ.ශි.(ලඩු)

මු.තළ.ශි.(ශේලෆේකරු)

මු.තළ.ශි.(ශේලෆේ)

මු.තළ.ශි.(වීදුරු කඳන්නළ)
මු.තළ.ශි.(කියත්
මුලශත්කරු)

මු.තළ.ශි.(වීදුරු)
මු.තළ.ශි.(කියත් මුලශත්)

10

මු.තළ.ශි.(අගුලුකරු)
මු.තළ.ශි.(යතුරු ලියන
අලුත්ලෆඩියළකරු)
මු.තළ.ශි.(ඔරශෝසු අලුත්
ලෆඩියළකරු)
මු.තළ.ශි.(සියුම් ශමලම්
අලුත්ලෆඩියළ කරන්නළ)

මු.තළ.ශි.(අගුලු)

1

III,II,I

PL-3-2006A

3

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ඔරශෝසු අලුත් ලෆඩියළ)

8

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(සියුම් ශමලම් අලුත්ලෆඩියළ)

4

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ශමෝවහතර)

මු.තළ.ශි.(යතුරු ලියන අලුත්ලෆඩියළ)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (රථ
නිමෆවුම් ශළ ලඩු)

1

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(එකවහ)

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

මු.තළ.ශි.(ආයුධකරු-තළඳ
ක්රියළකරු)

මු.තළ.ශි.(ආයුධකරු-තළඳ)

මු.තළ.ශි.(කම්මේකරු)

මු.තළ.ශි.(කම්මේ)

මු.තළ.ශි.(ඳට්ටේකරු)

මූලික තළක්ණ ශිේපී(ඳට්ටේකරු)

මු.තළ.ශි.(තන්නළ)

1

III,II,I

PL-3-2006A

105

III,II,I

PL-3-2006A

198

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(තෆලීම්)

87

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(විදුලි මිටිකරු)

මු.තළ.ශි.(විදුලි මිටි)

1

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ලළත්තුකරු)

මු.තළ.ශි.(ලළත්තු)

35

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ශකෝර වළදන්නළ)
මු.තළ.ශි.(උදුන්කරු)
මු.තළ.ශි.(ඳවහ යන්ත්ර
ක්රියළකරු)

මු.තළ.ශි.(උදුන්)

මු.තළ.ශි.(සුදු ශෝශකරු)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(කම්මේ)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(ලළත්තු)

III,II,I
15

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ඳවහ යන්ත්ර)

3

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(සුදු ශෝශ)

6

III,II,I

PL-3-2006A

7

III,II,I

PL-3-2006A

159

III,II,I

PL-3-2006A

10

III,II,I

PL-3-2006A

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (ප්රගති)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(රවළයනළගළර)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(ශෝශ තශඩු)
දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(වන්ඩ් බ්ළවහටේ)

50

III,II,I

PL-3-2006A

6

III,II,I

PL-3-2006A

1

III,II,I

PL-3-2006A

4

III,II,I

PL-3-2006A

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී
(ඉදිකිරීම්)

312

III,II,I

PL-3-2006A

3

III,II,I

PL-3-2006A

236

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(වංශක්ත ශේඛක) මු.තළ.ශි.(වංශක්ත ශේඛක)
මු.තළ.ශි.(පිංතළරුකරු)

මු.තළ.ශි.(පිංතළරු)

මු.තළ.ශි.(ශඳොරළදුකරු)

මු.තළ.ශි.(ශඳොරළදු)

මු.තළ.ශි.(ප්රගති වශළයක)

මු.තළ.ශි.(ප්රගති)

මු.තළ.ශි.(රවළයනළගළර)

මු.තළ.ශි.(රවළයනළගළර)

මු.තළ.ශි.(ශෝශ තශඩුකරු) මු.තළ.ශි.(ශෝශ තශඩු)
මු.තළ.ශි.(වන්ඩ් බ්ළවහටේ) මු.තළ.ශි.(බ්ළවහටින් මෆෂින්)
මු.තළ.ශි.(ශඳදශේරු)

මු.තළ.ශි.(ශඳදශේරු)

මු.තළ.ශි.(ජනකරු)

මු.තළ.ශි.(ජන)

මු.තළ.ශි.(කට්ටි භ්ළරකරු)

මු.තළ.ශි.(කට්ටි භ්ළරකරු)

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (විවිධ
රථ ලෆඩ )

දුම්රිය තළක්ණ ශිේපී (කට්ටි
භ්ළරකරු)

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

දුම්රිය එන්ජින්
රියදුරු(න්ටින්)

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු(න්ටින්)

දුම්රිය එන්ජින්
රියදුරු(න්ටින්)
දුම්රිය එන්ජින් රියෆදුරු
වශළයක

රියෆදුරු වශළයක

දුම්රිය එන්ජින් රියෆදුරු වශළයක

මු.තළ.ශි.(ලින්කරුශබොශොක්කරු)

මු.තළ.ශි.(ලින්-ශබොශොක්)

මු.තළ.ශි.(විදන්නළ)

මු.තළ.ශි.(විදින යන්ත්ර)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී (ලින්ශබොශොක්)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී .(විදින
යන්ත්ර)

මු.තළ.ශි.(ශප්රොශවවහ යන්ත්ර
ක්රියළකරු)

මු.තළ.ශි.(ශප්රොශවවහ යන්ත්ර)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ශප්රොශවවහ යන්ත්ර)

මු.තළ.ශි.(ඉරුම්කරු)

මු.තළ.ශි.(ඉරුම්)

මු.තළ.ශි.(ශඳොම්ඳකරු)

මු.තළ.ශි.(ශඳොම්ඳ)

මු.තළ.ශි.(යන්ත්රළගළර
ක්රියළකරු)

මු.තළ.ශි.(යන්ත්රළගළර)

මු.තළ.ශි.(කංකළනම)

මු.තළ.ශි.(කංකළනම)

මු.තළ.ශි.(ශචකේ)
මු.තළ.ශි.(ඔඳකරු)

මු.තළ.ශි.(ඔඳ)

මු.තළ.ශි.(දම්ලෆේකරු)

මු.තළ.ශි.(දම්ලෆේ)

මු.තළ.ශි.(යතුරුකරු)

මු.තළ.ශි.(යතුරු)

මු.තළ.ශි.(ගබඩළකරු)
මු.තළ.ශි.(ප්රථමළධළර
ප්රවළදක)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී (ඉරුම්)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ශඳොම්ඳ)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(යන්ත්රළගළර)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(කංකළකම)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ශචකේ)

147

MT 01 2006 -A ආරම්භ්ක
පියලර රු. 14425/-

III,II,I

MT-12006A

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

540

III,II,I

PL-3-2006A

3

III,II,I

PL-3-2006A

5

III,II,I

PL-3-2006A

2

III,II,I

PL-3-2006A

8

III,II,I

PL-3-2006A

19

III,II,I

PL-3-2006A

2

III,II,I

PL-3-2006A

39

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

දුම්රිය කළේමික ශිේපී (ඔඳ)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(දම්ලෆේ)

10

III,II,I

PL-3-2006A

26

III,II,I

PL-3-2006A

180

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ගබඩළ)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී (යතුරු)
දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ගබඩළකරු)

120

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ප්රථමළධළර)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ප්රථමළධළර)

3

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(මෆෂින්මයින්ඩේ)

මු.තළ.ශි.(මෆෂින්මයින්ඩ්)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(මෆෂින්මයින්ඩ්)

19

III,II,I

PL-3-2006A

පිඹුරුකරු

පිඹුරුකරු

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(පිඹුරුකරු)

1

III,II,I

MN-22006A

මු.තළ.ශි.(ඩක්කුකරු)

මු.තළ.ශි.(ඩක්කුකරු)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ඩක්කුකරු)

114

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ශදොඹකර රියදුරු) මු.තළ.ශි.(ශදොඹකර)
මු.තළ.ශි.(බුේශඩෝවේ
රියෆදුරු)
මු.තළ.ශි.(බුේශඩෝවේ)

28

III,II,I

PL-3-2006A

1

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ට්රෆලවේ රියදුරු)
මු.තළ.ශි.(ට්රෆක්ටේ ලේ
ක්රියළකරු)
මු.තළ.ශි.(ශරෝඩ් ශරෝේ
රියෆදුරු)
මු.තළ.ශි.(ශමෝටේ ශට්රොලි
රියදුරු)

මු.තළ.ශි.(ට්රෆලවේ)

1

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ට්රෆක්ටේ ලේ)

3

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

7

III,II,I

PL-3-2006A

1

III,II,I

PL-3-2006A

112

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

III,II,I

PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(ශරෝඩ් ශරෝේ)
මු.තළ.ශි.(ශමෝටේ ශට්රොලි)

දුම්රිය කළේමික ශිේපී
(ශමෝටේ රථ ශළ
යන්ශත්රෝඳකරණ ක්රියළ
කරවීම)

ශසෝක් ලිසහට් රියදුරු
ලිවහටේ රථ රියදුරු
මු.තළ.ශි.(ඔශටෝ ට්රක්
රියදුරු)
මු.තළ.ශි.(ශමෝටේ රථ
රියදුරු)

මු.තළ.ශි.(ඔශටෝ ට්රක්)

ශමෝටේ රථ රියදුරු

රියදුරු(ශමෝටේ රථ)

1

MN 01- 2006 A (ආරම්භ්ක
පියලර) රු. 13,120/-

15
PL-3-2006A

මු.තළ.ශි.(යළේඩ් මළවහටේ)

යළේඩ් මළවහටේ

9

III,II,I

MT 02 – 2006A
PL-3-2006A ආරම්භ්ක පියලර

III,II,I

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
PL-3-2006A 14425/-

MT 02 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,570/-

PL 02 2006 A 24 පියලර
මු.තළ.ශි.(යළේඩ් ශසෝමන්)

මු.තළ.ශි.(යළේඩ් ශසෝමන්)

යළේඩ් ශසෝමන්

17

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

MT 03 – 2006A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14,910/-

MN 01- 2006 A 32 පියලර
මු.තළ.ශි.(යළේඩ් මළවහටේ)

MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/-

2015 අයලැය සයෝයනා අනුල දුේරිය සදපාර්තසේන්තුසේ ලුශය ශා කාර්ය මණ්ඩ ලැටුප්ත සයෝයනා නිර්සේ කිරීම
ප්රාථමික මට්ටම
අයත්ලන තනතුර

දැනට භාවිතාලන තනතුරු
නාමය

සයෝජිත ලැටුප් සේත

2013.04.09 දිනැතිල කෂමනාකරණ
තනතුරු
සවේලා සදපාර්තසේන්තුල විසින්
වංඛ්යාල
නල සයෝජිත තනතුරු නාමය
කාර්ය මණ්ඩය අනුමත කිරීසේදී
අනුමත කර බාදුන් තනතුරු නාම

දැනට බන ලැටුප්

කෂමනාකරණ සවේලා
සදපා. අනුමත ලැටුප්

PL 02 2006 A 32 පියලර
වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර
ඳරීක්ක

වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර ඳරීක්ක

වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර ඳරීක්ක

10

න්ටේ

න්ටේ

න්ටේ

128

වංඥළකරු

වංඥළකරු

වංඥළකරු

193

වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර
විභ්ළගකරු

වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර විභ්ළගකරු

වංචළරක ප්රශේ ඳත්ර
විභ්ළගකරු

110

නිදන මෆදිරි ශවේලක

නිදන මෆදිරි ශවේලක

නිදන මෆදිරි ශවේලක

14

වෆරයන්

වෆරයන්

වෆරයන්

34

ප්රශේ ඳත්ර වංග්රශක

ප්රශේ ඳත්ර වංග්රශක

ප්රශේ ඳත්ර වංග්රශක

62

බඩු ඳරීක්ක

බඩු ඳරීක්ක

බඩු ඳරීක්ක

167

III,II,I

MN-12006A

III,II,I

PL-2-2006A

III,II,I

PL-2-2006A

III,II,I

PL-2-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,I

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

PL 02 2006 A 22 පියලර

PL 02 2006 A 22 පියලර

PL 02 2006 A 22 පියලර

PL 01 2006 A 17 පියලර

PL 01 2006 A 17 පියලර

PL 01 2006 A 17 පියලර

PL 01 2006 A 22 පියලර

ශඳොලිවහමන්

ශඳොලිවහමන්

ශඳොලිවහමන්

PL 01 2006 A 12 පියලර
471

වෙනත් වෙපාර්තවේන්තු
හා ගැලපීේ කරන්වන්
නේ ව ෝජිත ෙැටුප්

MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/PL-3-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,470/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/-

දුේරි ව ේෙ
සුවව ේෂී ව ේ
ලකන්වන් නේ
ව ෝජිත ෙැටුප්

MN 02- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,990/MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/MT 01 2006 -A
ආරම්භ්ක පියලර රු.
14425/MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/PL-3-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,470/-

PL 01 2006 A 12 පියලර
ඳයින්ට්ටුකරු

ශඳොයින්ට්වහමන්

ඳයින්ට්ටුකරු

කළන්තළ විරළම ළළ
ශවේවිකළ

කළන්තළ විරළම ළළ ශවේවිකළ

කළන්තළ විරළම ළළ ශවේවිකළ

5

ළම්පුකරු

ළම්පුකරු

ළම්පුකරු

23

නලළතෆන් බංගළ ශකෝකි

බංගළ භ්ළරකරු

නලළතෆන් බංගළ භ්ළරකරු

23

477
PL 01 2006 A 12 පියලර

PL 01 2006 A 12 පියලර

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,I

PL-2-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

PL 02 2006 A 12 පියලර

දුම්රිය කළේය වශළයක

දුම්රිය කළේය වශළයක

දුම්රිය කළේය වශළයක(බඩු) දුම්රිය කළේය වශළයක(බඩු)
දුම්රිය කළේය
වශළයක(වනීඳළරක්ක)

තළ.ශි.ව.(නල 11)

දුම්රිය කළේය වශළයක(බඩු)

දුම්රිය කළේය
දුම්රිය කළේය වශළයක(වනීඳළරක්ක) වශළයක(වනීඳළරක්ක)

නලළතෆන් බංගළ වශළයක නලළතෆන් බංගළ වශළයක

මෆහුම්කරු

දුම්රිය කළේය වශළයක

නලළතෆන් බංගළ වශළයක

මෆහුම්කරු

මෆහුම්කරු

අේධ පේණ තළක්ණ ශිේපී වශයක

අේධ පේණ තළක්ණ ශිේපී
වශයක

ශතෝරන්නළ

ශේඛන වශළයක

ශේඛන වශළයක

බට්ේ

බට්ේ

ප්රධළන නලළතෆන් බංගළ
භ්ළරකරු

589

18

5

23

1

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර

9

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 02 2006 A 17 පියලර

PL 01 2006 A 17 පියලර
වෆලුන් රථ ශවේලක
මෆනුම් වශළයක

වෆලුන් රථ ශවේලක
මෆනුම් වශළයක

වෆලුන් රථ ශවේලක
මෆනුම් වශළයක

38

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර

විශේ
PL-1-2006A
III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-2-2006A

PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 12,210/-

PL-3-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,470/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/MN 01- 2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 13,120/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-1-2006A (32
PL-1-2006A (32 පියලර) පියලර)
රු. 16,320/රු. 16,320/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක PL-2-2006A
පියලර)
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක PL-2-2006A
පියලර)
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/රු. 12,210/PL-2-2006A (ආරම්භ්ක PL-2-2006A
පියලර)
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/රු. 12,210/-

ප්රධළන කළේයළ කළේය
වශයක(ආරච්චි),දුරකථන
ක්රියළකරු,ශඳොත්
බඳින්නළ,කළේයළ කළේය
වශයක,අනුපිටඳත් යන්ත්ර
කළේයළ කළේය වශළයක
ක්රියළකරු,ඡළයළ පිටඳත්
යන්ත්ර ක්රියළකරු,බයිසිකේ
ඳණිවිඩකරු,ඳණිවිඩකරු,
කළේයළ
කම්කරු,අමඳින්නළ,උදයළන
කම්කරු,කළේයළ
මුරකරු,වනීඳළරක්ක
කම්කරු

කම්කරු

මුරකරු

තළ.ශි.ව.(බහුකළේයය)

තළ.ශි.ව.(බහුකළේය)

දුම්රිය මළේග නඩත්තු වශළයක

රවළයනළගළර වශයක

කම්කරු

කම්කරු
වනීඳළරක්ක කම්කරු

කළේයළ කළේය වශළයක

කම්කරු

මුරකරු

තළ.ශි.ව.(බහුකළේය)

419
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කම්කරු
වනීඳළරක්ක කම්කරු

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර

දුම්රිය මළේග නඩත්තු වශළයක

රවළයනළගළර වශයක

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර

6

PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර
PL 01 2006 A ආරම්භ්ක
පියලර

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
PL-1-2006A පියලර)
රු. 11,730/-

PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/-

PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A (ආරම්භ්ක
පියලර)
රු. 11,730/-

PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/PL-2-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 12,210/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/PL-1-2006A
(ආරම්භ්ක පියලර)
රු. 11,730/-

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

III,II,Iශළ
විශේ

PL-1-2006A

