
 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේවවය ලංශේවරයශ ලංවර යණියේවවය ලංස  යම් 

(2018.01.01 / 2018.07.01) 

 

රපජ්ය ලං ව යේප ලං ව පිෂශසය ලං ාප ලං වකය ්ව ය ලං අා : PSC/APP/6/769/2019 හප ලං 2019.07.15 දිසැති ලංකිිිවවසය ලං දසයේප ලං

ඇති ලං ිපාදි ලං 2018.01.01 ලං දිසට ලං හප 2018.07.01 දිසට ලං ශ්රී ලං කා ප ලං ිපාිපකස ලං ව යේවවය ලං ශේවරයශ ලං වර යණියේවට ලං ස  ය ලං  රස ලං කද ලං

සිකධරවසයව ය ලංසපමවකයඛසව ලංිහත ලංදැක්වේ. 

 

I. 2018.01.01 දිසට ලංශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේවවය ලංශේවරයශ ලංවර යණියේවට ලංස  ය ලං රස ලංකද ලංසිකධරවසයව ය සපමවකයඛසව.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 2018.07.01 දිසට ලංශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේවවය ලංශේවරයශ ලංවර යණියේවට ලංස  ය ලං රස ලංකද ලංසිකධරවසයව ය ලංසපමවකයඛසව. 

1 ම. ලංවු ූෆය ලංමහතප  

2 ඩබ්.ඒ. ලංවහයමසයත ලංමහතප 

3 ඩබ්.ඒ.ඩී. ලං රුණපතික   මහතප 

4 එ ය.ිී. ලංකිවසව ය ිෂව 

5 ිී.එ්.එච්. ලංි ිවදශනරස  ලංමහතයිෂව 

6 බී.ිී.  . ලං ුකරතයස ලංමහතප 

7 ආශන.එ්. ලංදවපසසයද ලංමහතප 

8 ඒ.එ්.ිී. ලංඅර්ිතය ලංමහතප 

9 එ්.ඒ.ටී. ලංව සරතය ලංමහතප 

10 ආශන.එ්.ිී. ලංරතයසපව  ලංමහතප 

11 එච්.එ්. ලංසසයදව යස ලංමහතප 

12   . ලංවතසයසව ෝසය ලංමහතප 

13 එසය.ඩබ්. ලංවපිප ලංමහතප 

14 ඒ.වක්.එසය. ලංශේක්රම ිාහ ලංමහතප 

15 ඊ.එ්.ිී. ලංඒ සපව  ලංමහතප  

16 එ්. ලංේශනණ ුක ූපාව ලංමහතප 

17 එ්.එසය.ිී. ලං ුණරතයස ලංවමසශේව 

18 එච්.එ්.බී.ිී. ලංවහයරතය ලංමහතප 

19 ඊ.වක්.ඒ. ලං ුස තප ලංමහතයිෂව 

1 එ්.ේවි. ලං කී් ලංමහතප 

2 වේ.එ්.ටී. ලංජ්ව ුසයදර ලංමහතයිෂව 

3 ඕ.එ්. ලංජ්පබීශන ලංමහතප 

4 ආශන.එ්.ආශන. ලංරතයසපව  ලංමහතප 

5   .එ ය. ලංමර ිාහ ලංමහතයිෂව 

6 එසය.එ ය.එ්.එකය.ිී. ලංසපසපවක් පර ලංමහතප 

7 වක්.ජී. ලංශේවේ ිපා ලංමහතප 

8   .වක්. ලංශේවේමපසයස ලංමහතයිෂව 

9 ඊ.ඩබ්.එසය.ඒ. ලංඑව පඩවේක ලංමහතප 

10 වූ.ජී.ම. ලං පපාවේ ් ලංමහතප 

11 ඊ.එ ය.ජී. ලංඑදිපා ිාහ ලංමහතප 

12 ඩී.ඩී.වක්. ලංශේක්රමආරච්ි  ලංමහතප 

13 ඩබ්.එ්. ලංආසසයද ලංමහතප 

14 එසය.එච්.එ්.ඩබ්.ඩබ්.එසය. ලංවහයරතය ලං ුමපපා ලංමහතයිෂව 

15 එ ය.එ්. ලංකපකය ලංමහතප 

16 එ්.ඩී.එ්.ඩී. ලං රුණපතික  ලංමහතයිෂව 

17 එච්.ඩබ්.එ්.එ්. ලංිුශයිකතප ලංමැණියේවක් ලංමහතයිෂව 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

18 ිී.එ ය. ලංශේමකමර ලංමහතයිෂව 

19 එ ය.වතවිවේසයද්රසය ලංමහතයිෂව 

20 ඩී.ඒ.එච්. ලංිිවතික  ලංමහතප 

21 ඒ.එච්.එ්.එකය. ලංඅවබ්රතයස ලංමහතප 

22 වූ.බී.ආශන. ලංරපජ්ික්ෂ ලංමහතප 

23 ආශන.එකය.එ ය.ිී. ලං යේශනණකතප ලංමහතයිෂව 

24 බී.එ්.ිී.ජී.ිී.ම. ලංබණ්ඩපර ලංමහතප 

25 එච්.ඒ.ම.ිී. ලංහිසය ම ලංමහතප 

26 එ්.ඒ.එකය.එ ය.එ ය.වක්. ලංමසයත ිසපව  ලංමහතප 

27 ඩබ්.එච්.එ්.එ්.  .වක්. ලංදවපරතයස ලංමහතයිෂව 

28 ඩී. ලංමුතු ක ලංමහතප  

29 බී.එසය. ලංිතිරතයස ලංමහතප 

30 වක්.ිී. ලංචසයදිතය ලංමහතප 

31 ආශන.බී. ලං සයවක්ේක ලංමහතයිෂව 

32  ුසිකය ලං ක ම ලංමහතප 

33 වේ.එ ය.ිී. ලංිිවව යස ලංමහතප 

34 ජී.එ්.වේ.වක්. ලං ුණේශනධස ලංමහතප 

35 ඒ.වක්.ආශන. ලංඅකේතයත ලංමහතප 

36 එකය.ිී. ලංකිවසව ය ලංමහතයිෂව 

37 ඩී.එ්.වක්.  . ලංදි පසපව  ලංමහතප  


