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ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේවව ලංශේව යශ ලංවරයණියට උ ලංස  ක ලංරී ස ස ලං ප ලංවදාතග් ස ලංරී ස ස  

ශ්රී ලංා   ලංගණ  ධි  රී ලංසවේලසේ ලං ලංI සරේණියේසේ ලංලධර රී ස ලංවශ ලංශේසේ ලංසරේණියේසේ ලංලධර රී ස ලංතශප ලංතදි  ලං

ඔවු සසේ ලංනමට ලංඉ දිසය ස ලංදැක්සලන ලං න ලංසිට ලංක්රිය මකම  ලංලන ලංතදි  ලංශ්රී ලංා   ලංගණ  ධි  රී ලංසවේලසේ ලං

ශේසේ ලං සරේණියේයට ලං උවවක ලං රීරීමට ලං වශ ලං සතරද ප ක ලං රීරීමට ලං ර ය ලං සවේල  ලං ස  ිෂ ස ලං වා ල ලං ශේසි ස ලං

අනුමැතියට ලං බ දී ලං ඇති ලං බල ලං එම ලං ස  ිෂ ස ලං වා  ලං සේ  කසේ ලං අා  ලං PSC/PRO/07/1827/2022 ශ  ලං

2023.03.10 ලං නැති ලංලිපිය ලංමඟි ස ලංදැනු ක ලංදී ලංඇප. ලං ලං ලං 

 

I. තශප ලං න ක ලං වඳශ ස ලං ලධර රී සසේ ලං නමට ලං ඉ දිසය ස ලං දැක්සලන ලං  න ලං සිට ලං ක්රිය මකම  ලං ලන ලං තදි  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ශ්රී ලංා   ලංගණ  ධි  රී ලංසවේලසේ ලංශේසේ ලංසරේණියේයට ලංඋවවක ලංරීරීම ලංවඳශ  ලංඅනුමැතිය ලංබ  ලංදී ලංඇප. ලං ලං ලං 

අනු ලං

අා   

නිකධගරි ගවේ ලංනම  ශේව යශ ලංවරයණියට උ 

ස  ක ලංේන ලංදින  

1.  එවක.ආර්. ර තක් ලංමය  ලං 2015.01.10 

2.  ආර්.පී. සරේමරමකන ලංමය  ලං 2015.01.11 

3.  බී.ජී. අයිර ාගනී ලංමය  ලං 2015.02.10 

4.  එවක.ඩී.පී.එ ස. සේට ස ලංමය  ලං 2015.02.13 

5.  ටී.එච්. ප ජුඩී ස ලංමය  ලං 2015.02.15 

6.  එවක.ඒ.ඩී.පී. ගුණලර්රන ලංමය  ලං 2015.04.30 

7.  සී. ිෂදිවකවසේ ලංමය  ලං 2015.05.08 

8.  ඩබ්.පී.පී. චිත්ර  ලංිෂය   2015.07.02  

9.  සී. ඩබ්. ලංමදන ය  ලංමය  ලං 2015.07.21 

10.  ඩී.එ ක.වී.  ව න ය  ලංිෂය   2015.09.06 

11.  ජී.ඒ. සවේන රමකන ලංමය  ලං 2015.10.19 

12.  එවක. පී. ලංන සද  ලංවමරසිාශ ලංිෂය ලං 2015.10.19 

13.  ජී. ශේසේසිදි ලංමය  ලං 2015.11.27 

14.  පී.ඒ. ශදිරමකන ලංමය  ලං 2015.12.03 

15.  සේ. එච්. ලංලියනසේ ලංමය  ලං 2016.02.08 

16.  අයි. එ ක. ලංහුසවයි ස ලංමය  ලං 2016.04.04 

17.  ඩබ්. එේ. ලංඑ ස.අයි. ලංශේසේසු සදර ලංසමය ලං 2016.05.12 

18.  අයි. ඩී. ලංඅයි. ලංඑ ක. ලංගුණසවේ ර ලංිෂය ලං 2016.06.28 

19.  ඩබ්.ඒ.ඩී. ශේයරමකන ලංසමය ලං 2016.08.03 

20.  ආර්. එ ක. ලංඒ. ලංරමකන ය  ලංමය  ලං 2016.09.26 

21.  එවක. බටුල සතුඩ ල ලංමය  2017.01.02 

22.  ඩී.එ ක.ඒ. ශරවකගම ලංිෂය ලං 2017.01.19 
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23.  එ ක. ච සද්රප  ලංිෂය ලං 2017.02.24 

24.  ටී. ලියනසේ ලංිෂය ලං 2017.03.13 

25.  ටී. එ ස. ලංඔ ස ලංමය  ලං 2017.04.19 

26.  එේ. ඒ. ලංසුලධේ ලංමය  ලං 2017.04.27 

27.  සේ. එච්. ලංකුන ක ලංමය  ලං 2017.08.22 

28.  ඩී.සක්.සදලධයලමකප මය  ලං 2017.11.07 

29.  එ ක. ඒ. ලංසක්. ලංපී. ලංශේසේල සප ලංිෂය ලං 2017.11.07 

30.  එ ස. ජී. ලංලධශ ේ ලංමය  ලං 2017.11.07 

31.  ඩබ්. ඒ. ලංද ලංඅේශේවක ලංමය  ලං 2017.11.07 

32.  පී. අේගම ලංමය  ලං 2017.11.07 

33.  ඊ. ජී. ලංසුශේනීප  ලංමැණියේසක් ලංිෂය ලං 2017.11.07 

34.  ආර්.  ශඳුලආරච්චි ලංමය  ලං 2017.11.08 

35.  එවක. ආර්. ලංශේසේසිාශ ලංබණ්ඩ ර ලංමය  ලං 2017.12.07 

36.  පී.එ ක.ආර්.බී.යති  මය  ලං 2018.01.06 

37.  එේ. යු. ලංසශට්ටිආරච්චි ලංමය  ලං 2018.08.01 

38.  පී. සක්. ලංදය   සප ලංමය  ලං 2018.09.06 

39.  ආර්. එ ක. ලංරර්මප  ලංිෂය ලං 2019.01.09  

40.  එ ක. සේ. ලංආර්. ලංපුශේර ේ ලංමය  ලං 2019.02.24 

41.  අයි. ඩී. ලංරණසිාශ ලංමය  ලං 2019.03.12 

42.  ආර්.ටී.එවක.එේ. යසිාශ ලංමය  ලං 2019.04.18 

43.  සක්. සුමනද ව ලංමය  ලං 2019.07.01 

44.  එ ක. ජී. ලංලධශ ේ ලංමය  ලං 2019.07.20 

45.  සක්. ජී. ලංඩී. ලංමැණියේසක් ලංිෂය 2019.10.20 

46.  සක්. පී. ලංච සද්රසිදි ලංමය  ලං 2020.02.28 

47.  එවක. එ ක. ලංසී. ලංක්කිෂ ලංිෂය ලං 2020.08.26 

48.  එවක. බ ර   ලංමය  ලං 2020.11.21 

49.  එවක. සුම සතිර ස ලංමය  ලං 2021.07.19 

50.  ආර්.ඒ.ඩබ්. ශේක්රමසිාශ ලංිෂය ලං 2021.07.26 

51.  
පී.ඒ.එ ස.පී. ශේසේසු සදර ලංිෂය 
 

2021.08.01 

52.  ජී.එවක.  රුණ රමකන ලංමය  ලං 2021.08.20 
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II. තශප ලංන ක ලංවඳශ ස ලංලධර රී සසේ ලංශ්රී ලංා   ලංගණ  ධි  රී ලංසවේලසේ ලංශේසේ ලංසරේණියේසේ ලංඋවවකවී ක ලං

 නය ලංඔවු සසේ ලංනමට ලංඉ දිසය ස ලංදැක්සලන ලං නට ලංසතරද ප ක ලංරීරීම ලංවඳශ  ලංඅනුමැතිය ලංබ  ලංදී ලං

ඇප. ලං ලං ලං 

අනු ලං

අා   

නිකධගරි ගවේ ලංනම  වදාතග් ස ලංේන ලං

දින  

1.  ඩී.වී.ඩබ්. සබමකමසේ ලංිෂය ලං 2015.11.06 

2.  ආර්.පී.ඩී.එවක.ඩී. සතසර්ර  ලංිෂය ලං 2015.12.12 

3.  එවක.යූ. ච සද්රකුම ර ස ලංමය  ලං 2015.12.22 

4.  ඒ.ඒ.ටී.සක්. අ   රී ලංිෂය ලං 2015.12.30 

5.  සී.සක්. ර තතිරණ ලංිෂය ලං 2016.01.13 

6.  සක්.ඩී.එ ස.  රුණ ති  ලංමය  ලං 2016.02.25 

7.  ඩබ්. ඒ. ලංවරමක ලංකුම ර ලංමය   2016.03.01 

8.  සේ.සක්.එ ස.එවක. සතසර්ර  ලංමය  ලං 2016.06.13 

9.  එවක.සක්. මශේසදිය ලංමය   2016.07.29 

10.  එේ. එච්. ලංඒ. ලංඩී.පී. ලංබුද්රද ව ලංිෂය ලං 2016.08.04 

11.  එ ක.සී.සක්. පීදිවක ලංිෂය ලං 2016.08.05 

12.  සක්.ඩී.ආර්. ඔේග  ලංිෂය 2016.10.10 

13.  ජි.ජි. සී. ලංසරේමකුම ර ලංමය   2016.10.18 

14.  එේ.ජී. සරේමසිදි ලංමය   ලං  2016.12.01 

15.  එ ක.ඩබ්.ඒ.ආර්.පී ශේසේසිාශ ලංිෂය ලං 2016.12.01 

16.  පි.සක්. සුලධේ ලංමය  ලං 2017.01.30 

17.  ඩි.සී.ශේක්රමසවේන ිෂය ලං 2017.02.03 

18.  ජී.ඩී. පුකතකුම දි ලංිෂය ලං 2017.05.16 

19.  ආර්.එ ක.ඩී.සක්.ජී. එ ස.බී. ලංරණතුාග ලංමය   2017.05.26 

20.  ඒ.එ ස.ශපුග මය  ලං 2017.06.30 

21.  එච්.සී.ඩී.එේ. සිේල  ලංමය  ලං 2017.07.03 

22.  සක්.පී.එ ක.එවක. සතසර්ර  ලංමය  ලං 2017.07.14 

23.  එ ස.රශේචන්ද්ර ස මය  ලං 2017.08.31 

24.  එ ක.එේ. අබ්දුේ ලං  දර් ලංමය  ලං 2017.09.25 

25.  ආර්. සේ.ශේමවීර ලංමය   2017.09.29 

26.  යු.ඒ.සී. ප්රිය සති ලංිෂය ලං 2017.11.06 

27.  එවක.එ ක. දය රමකන ලංමය   2017.11.07 

28.  ඩබ්.ඒ.එවක.උතන සද  මය   2017.11.07 

29.  බී.සක්.ආර්. බ සදිය ලංමය  ලං 2017.11.07 

30.  පී.ඩී.ආර්.එ ක.  ල මනී  ිෂය ලං 2017.11.07 
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31.  ඩබ්.සක්.එේ. ඊ. ලංලේ ශේට ලංමය  ලං 2017.11.07 

32.  ජී.ශේක්රමසිාශ මය  ලං 2017.11.07 

33.  පී.ඒ.එවක. අතු ලංකුම ර ලංමය  ලං 2017.11.07 

34.  ඩබ්.එවක. පුකතර ණී ලංිෂය ලං 2017.11.07 

35.  ඒ.එච්.එ ක.සක්.සක්.ඒ. සශේරමක ලංිෂය ලං 2017.11.07 

36.  සක් සගතීවකලර ස ලංමය   2017.11.07 

37.  සක්.වී.එවක. ද ලංසිේල  ලංිෂය 2017.11.20 

38.  ඩි. එවක. ලංආර්. ලංරන  සදු ලංමය   2018.01.07 

39.  එ ක.එවක. තතිරමකන ලංිෂය ලං 2018.02.13 

40.  එ ක.ආර්.එච්. වකලර්ණති  ලංමය  ලං 2018.07.05 

41.  ලයි.එ ක.එවක. ගුණසවේ ර ලංමය  ලං 2018.07.20 

42.  ජී.එවක.සක්. සිේල  ලංිෂය ලං 2018.07.25 

43.  අයි.ජී.එවක.එවක. සිදිම  සන ලංසමය ලං 2018.07.27 

44.  ඩී.එේ.ඒ. ශේසේන ය  ලංමය   2018.08.31 

45.  එ ස.සක්.ආර්. සතසර්ර  ලංසමය ලං 2018.09.17 

46.  එ ස.ශේසේවීර ිෂය ලං 2018.10.14 

47.  ඩබ්.ජී. එ ස. ලංඅසබ්ශේක්රම ලංමය  ලං 2018.11.20 

48.  එවක.කුගද වක මය  ලං 2018.11.20 

49.  එවක.ස සවර   මය  ලං 2018.12.28 

50.  අයි. සමෝශ ස ලංිෂය ලං 2018.12.28 

51.  එේ.ඩී.එ ස. කුම රසිදි ලංමය  ලං 2019.02.14 

52.  පි.එවක.එ ක. සවේන ධීර ලංිෂය 2019.03.12 

53.  ඊ.ඒ. වීරසවේන ලංමය  ලං 2019.06.18 

54.  ඒ.සක්. සතසර්ර  ලංමය   2019.06.25 

55.  සක්.ඒ.ඩී. කූරගම ලංිෂය ලං 2019.07.02 

56.  පී. ආදියසවේන ලංමය  2019.09.17  

57.  එවක.කුදීත ස මය  ලං 2019.12.31 

58.  ඩබ්.පී.එවක.සක්. රන  සදු ලංමය  ලං 2020.03.03 

59.  පී.ඩී.එේ.කුරමකන මය   2020.07.04 

60.  එ ක.පී.ඩී.පී.තතිරණ ිෂය 2020.07.18 

61.  එච්.සක්.ඒ. රාජිමක ලංඋදයසිදි ලංමය  ලං 2020.08.17 

62.  ඩබ්.එ ක.ජී. ශේසේසිාශ ලංිෂය ලං 2020.09.04 

63.  ආර්.ටී.බි.ඒ.ඒ. රමකන ය  ලංමය  ලං 2020.09.04 

64.  වී.ඩී.එවක.සර ද්රිසගෝ මය   2020.09.10 
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65.  පී.ඒ. ති රමකන ලංමය   2020.10.15 

66.  සක්.ඩී.ඩී. රමකන ය  ලංිෂය ලං 2020.10.25 

67.  ඩී.එවක. තමකමසිදි ලංමය  2020.11.07 

68.  ඩී.එ ක. ඒ න ය  ලංමය   2020.12.21 

69.  සක්.එවක.පී. සතසර්ර  ලංමය   2021.01.09 

70.  ආර්.පී. සුව සප  ලංිෂය 2021.01.11 

71.  ආර්.ජී.ඩී. ප්රියදර්නී ලංිෂය 2021.01.11 

72.  පී.එවක. සශට්ටිසේ ලංිෂය ලං 2021.01.11 

73.  එ ස.ජී. අයිර  ලංජිනසවේන ලංිෂය ලං 2021.01.11 

74.  ඒ. පී. ලංස  ඩි  ර ලංිෂය ලං 2021.01.11 

75.  එච්.එ ක.එවක. රර්මලර්රන ලංමය  ලං 2021.01.11 

76.  එවක.එවක. නර් ලංඅිෂමක ලංිෂය ලං 2021.01.11 

77.  එච්.පී. ලිමක ලංකුම ර ලංමය   2021.01.11  

78.  ආර්.ස  ෂඹසේ ිෂය ලං 2021.01.11  

79.  පී.ඒ.    සතී ලංිෂය ලං 2021.02.11 

80.  ජී.ඒ.අයි.සේේල ිෂය 2021.04.23 

81.  එච්.පී.සක්. සතසර්ර  ලංමය   2021.04.25 

82.  ඒ.පී.කුරු කබපිටිය මය   2021.04.29 

83.  පී.සක්. ම නී ලංිෂය ලං 2021.06.02 

84.  සක්.ඒ.පී ද ලංසිේල  ලංිෂය ලං 2021.06.05 

85.  යූ.එවක.අරුණරවී මය  ලං 2021.06.10  

86.  ඩී.පී. ශේමසවේන ලංමය  2021.06.17 

87.  එ ස.එ ක.ඒ. අමරසද්ල ලංමය  ලං 2021.06.18 

88.  පී.එවක.එ ස. රන  සදු ලංිෂය ලං 2021.07.16 

  

 

 

 

  


