
 

 

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං111 වරයණියේව  ලංපන ත්වීම් ලං ථ්ිර ලංකිරීම 

(2020.10.06 ලංදිප ලංසිට ලං2020.11.13 ලංදිප ලංදක්ේඅ ලංතැපන ෑකට ලංව ොමු ලං රප ලංකද ලංලිපි.) 

I. යූ.එල්.එම්. ලං අජිත් ලංම අ 

II. වක්. ලං න්තිරලිාගම් ලංම අ 

III. පී. ලංසුවේන්ද්රන් ලංම අ 

IV. පී.එන්. ලංසූදේශන් ලංම අ 

V. එ ්.ඩී. ලං මරසිාහ ලංම අ 

VI. වේ.එච්.එ ්. ලං රත්චන්ද්ර ලංම අ ලං 

VII. එම්.යූ.සී.වක්. ලංව පවිරත්ප ලංම අ 

VIII. වක්. ලංව න්තිල්මරන් ලංම අ 

IX. ඩබ්ලිව්.ජි.ඩි.එන්.බි. ලංතික රත්ප ලංම අ 

X. එම්.එම්. ලංතික රත්ප ලංම අ 

XI. ටී.තේමි අ ලංමි  

XII. එ ්.ඩබ්ලිව්. ලංජ ව ය ර ලංමි  

XIII. ඩී.සි. ලංජසින්තඅ ලංමි  

XIV. පී.ආේ. ලංජ සූපා  ලංමි  

XV. ජි.එන්.එච්. ලංගේරතැන්ප ලංමි  

XVI. ආේ.ඩී.ඩී.එම්. ලංරණසිාහ ලංමි  

XVII. ආේ.ඒ.ආේ.එම්. ලංරත්පඅ   ලංම අ 

XVIII. ආේ.එල්.ආේ.එන්. ලංරත්පඅ   ලංමි  

XIX. ජි.ඒ.එ ්.වක්. ලංවපන වේරඅ ලංමි  

XX. පී. ලංපන රනීදරන් ලංම අ 

XXI. එල්.එල්. ලංඉවේෝන් ලංමි  

XXII. ඩි.සී. ලංවමොවහොට්ටි ලංම අ 

XXIII. ඩී.එම්.එම්. ලංමිකඅනි ලංමි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං1 ලංවරයණියේ ට ලංස   ්ලංකිරීම් 
(2020/10/06 ලංදිප ලංසිට ලං2020/11/13 ලංදිප ලංදක්ේඅ ලංතැපන ෑකට ලංව ොමු ලං රප ලංකද ලංලිපි) 
 
 

I. වක්.වක්.පී. ලංආපා සිාහ ලංමහතඅ 

II. එම්.ජි.එ ්. ලංපන ණ්ඩිතරත්ප ලංවමපවි  

III. එ ්. ලංවරයමසිපා ලංමහතඅ 

IV. පී. ලංරවීචන්ද්රන් ලංමහතඅ 

V. එ ්. ලංරණසිාහ ලංමහතඅ 

VI. වේ. ලං්රුකඅපන්දම් ලංමහත්මි  

VII. යූ. ලංපුේපරඅජඅ ලංමහත්මි  

VIII. ඩබ්ලිව්.එම්.එ ්. ලංවිමකවීර ලංමහතඅ 

IX. ටී. ලංකිරුපන අ රන් ලංමහතඅ 

X. ඩබ්ලිව්.එම්.එල්. ලංවිවේසූපා  ලංමහත්මි  

XI. එච්.ඒ.එච්.වක්.එන්. ලංවහට්ටිආරච්චි ලංම අ 

XII. එ ්. ලංආේ. ලංහ න්ති ලංමි  

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං11 ලංවරයණියේ ට ලංස   ්ලංකිරීම් 

(2020/10/06 ලංදිප ලංසිට ලං2020/11/13 ලංදිප ලංදක්ේඅ ලංතැපන ෑකට ලංව ොමු ලං රප ලංකද ලංලිපි) 

i. ආේ. ලංවේ. ලංඇන්තනි ලංමහතඅ    xvi. එච්.එම්.ටී.එ ්. ලංවහයරත් ලංමි  

ii. ඩී.එම්.එ ්.වක්. ලංදි අපඅ   ලංමහත්මි             xvii. එන්. ලං අන්දීපන න් ලංම අ 

iii. එන්. ලංපන රවම් ේ්රන් ලංමහත්මි    ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංxviii. ඩබ්ලිව්.එම්. ලං හල්ක ලංම අ  

iv. ටී. ලංවකනින් ලං්පාේක ලං න් ලංමහතඅ   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංxix. පී.ඩී. ලංපඅපඅ ක් අර ලංමි  

v. ඒ.එම්.ආේ.වක්. ලං්ධි අරී ලංම අ              ලං ලංxx. එච්.එම්.එන්.ඩබිලිව්. ලංවහයරත් ලංමි   

vi. ඩබ්ලිව්.පී.එන්.ඩී. ලංවීරසිාහ ලංම අ   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංxxi. එච්.ඩී.ඒ.එම්. ලංහිදුරාගක ලංමි  ලං 

vii. එච්. ලංවිවේසිපා ලංම අ     xxii. එච්.එම්.පී.වක්. ලංවහයරත් ලංම අ 

viii. පී.පී.සී. ලංවිවේේේණසූපා  ලංම අ   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ix. ඊ.එම්.ඒ.එ ්. ලංඒ පඅ   ලංමි  

x. පී. ලං අප්තීපන න් ලංම අ 

xi. එන්.එල්.සී.පී. ලංඉන්දි  ලංම අ 

xii. එන්. ලං න්දදඅ න් ලංම අ 

xiii. එ ්.එ ්. ලංවරයමරත්ප ලංමි  

xiv. ඒ. ලංක්රිෂ්ණ්ණවගෝපි ලංමි  

xv. සී.පී.පී.පී. ලංපන තිරණ ලංමි  

 

 



ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලංවිරඅම ලංගැන්වීම 

(2020.10. ලං06 ලංදිප ලංසිට ලං2020.11.13 ලංදිප ලංදක්ේඅ ලංතැපන ෑකට ලංව ොමු ලං රප ලංකද ලංලිපි.) 

 

I. සී.ආේ. ලංමඅතරආරච්චි ලංමි  

II. එම්.එෆ්.යූ. ලංපජිබඅ ලංමි  

III. පී.එම්. ලංපසීේ ලංම අ 

IV. පී.එ ්. ලං ් න්රඅජඅ ලංමි  

V. ජී.ඩී.එ ්. ලංරාජිත් ලංම අ 

VI. එම්.වක්. ලංගම්කත් ලංමි  

VII. ඩබ්ලිව්.්යි.එම්.එච්. ලංවේළවේ ලංම අ 

VIII. ඩබ්ලිව්.එම්.ජී.වක්. ලංවිවේව ෝන් ලංම අ 

IX. එම්.යූ.සී.වක්.ව පවිරත්ප ලංමි  

 

ශ්රී ලංකා අ ලං්යඅපන ප ලංපන පාපන අකප ලංව යේව  ලං ථ්අප ලංමඅරු ලං 

(2020.10.06 ලං ලංදිප ලංසිට ලං2020.11.13 ලංදිප ලංදක්ේඅ ලංතැපන ෑකට ලංව ොමු ලං රප ලංකද ලංලිපි.) 

 

I. එම්.ඩබ්ලිව්. ලංසුවන්ත්රඅ ලංමි  

II. ආේ.එම්.යූ.ඒ. ලංවිමකේේප ලංමි  

III. එන්.ඩී. ලංවහට්ටිආරච්චි ලංමි  

IV. එ ්.ජි.ඩී.එන්.එල්. ලං මරව ෝන් ලංමි  

V. බී.ඒ.එච්.එ ්. ලංබමුණුසිහ ලංමි  


