
ඇමුණුම 03

2020.10.06   දින සිට  2020.11.13   දින    දක්වා  ශ්රී  ලංකා  විදුහල්ඳති සසේවසේ (2016 වසරට සඳර 

ඳත්වීම්ලාභී)ඳත්වීම් ස්ථිර කර අනුමත ලිපි තැඳෑල සවත ස ොමු කර ඇති නිලධාරීන්සේ නාම සල්ඛන 

1 ආර්.එම්.පී. රන්සදනි  

2 ඒ..ජී. සුනිල් ශාන්ත

3 ටී.බී. රඳානන්ද

4 ඪ.වී.ජී.එස්. චමින්ද

5 එන්.විජ ලිංගම්

6 එස.්රාධාක්රිෂ්නන්

7 ටී.වී.සුබ්රමානි ම්

8 සී.රත්නම්

9 ඊ.ඉන්ද්රකුමාර්

10 පී.ඩී.එන්.කරුණාරත්න

11 සී.එච්.යූ.එස්.බී.ලි නාරච්චි

12 එල්.ජී.කුලසසේන

13 එම්.එච්.රිසානා

14 එම්.ජී.එස්.පී.විසේසිරි

15 එම්.ධර්මසිරි

16 ඩී.ජී. චන්ද්රදාස

17 සක්.එච්.ඒ.එස්. කුමාරසිංහ

18 ආර්.නසීම්

19 ඒ.ඒ. නන්දලතා

20 ආර්.එම්.සුදුමැණිසක්

21 එම් එන්.රඹුක්වැල්ල

22 සී.එම්.ඒ.සතාර්

23 සක්.එම්.ඩී.එස්.පී. ජ සකොඩි

24 එම්.එස්.සක්. හිසගොඩ

25 එච්.එම්.හීන්බණ්ඩා

26 එස.්ශ්රීදරන්

27 එල්.සිරි ලතා



28 එම්.එල්.ලි ාස්දීන්

29 එස.්ටී.නජීම්

30 එන්.උද කුමාර්

31 පී.තනබාලසිංහම්

32 සක්.ඒ.සුමිත්රා

33 එස.්එල්.සී.සමන්මලී

34 ඩබ්.පී.පී.එල්.සසේනාරත්න

35 එන්.සිවසිදම්බරම්

36 එස.්වී.සී.පී.සමරසිංහ

                  

                   

ඇමුණුම 01

2020.10.06 දින සිට 2020.11.13 දින දක්වා ශ්රී ලංකා විදුහල්ඳති සසේවසේ විශ්රාම අනුමැති  ලබාසදන ලද 

නිලධාරී නාම සල්ඛන  (අදාල ලිපි තැඳෑල සවත ස ොමු කර ඇත.)

1 ජී.ඳරන්දාමන්

2 ජී. ගුණරත්න

3 ඩබ්.එම්. ජ සිංහ බණ්ඩා

4 ඹ්.එම්.දිසානා ක

5 වයි.සුනිල්නවරත්න

6 සේ.සලෝගනාදන්

7 ඒ.එම්.අබ්දුල් වහිබ්

8 එස.්අජන්තා මාලනී

9 සක්.එස්.ඩබ්.ආර්. සහේමමාලී

10 ටී.රාධාක්රිෂ්ණමර්ති

11 එම්.අමරසසේකර

12 සී.අලහසකෝන්



13 සේ.ඒ.සී.ජ සකොඩි

14 එන්.සහේමාලංකාර

15 එස.්සමොහමඩ්

16 එස.් සමොහමඩ් උවයිස්

17 සිමන් තාවිදු

18 එච්.ඳත්මාවතී

19 ආර්.එම්.සක්.සිරිවර්ධන

20 පී.සසෝමසුන්දරම්

21 පී.එස්.පී.එස්.ද සසේරම්

22 ඒ.ෂන්මුගනාදන්

23 එස.්සුබ්රමනිසේස්වරන්

24 සක්.ෂන්මුගනාදර්

25 ආර්.සිවකුමාර්

26 එන්.ඩබ්.වී.සිරිඳාල

27 ටී.වී.සුබ්රමානි ම්

28 එච්.එම්.සක්.සහේරත්

29 ඒ.සී.කමාල්දීන්

30 ඩී.එම්.වී.පී.ආර්. වීරසිංහ

31 ටී.ජී.ආරි සසේන

32 යූ.පී.ඩී.සේ.මාලනී

33 සේ.එම්.සඳොන්රාසා

34 සී.මතුරනා ගම්

35 ඩී.එම්. කරුණාතිලක

36 සක්.බාලක්රිෂ්නන්

37 එස.්පී.ඌරලගමසේ

38 එල්.එන්. අසබ්ගුණවර්ධන

39 ඩබ්.ජී.ආරි නන්ද

40 පී.අසබ්සිංහ

41 වී.අමිර්තලිංගම්

42 පී.ඩබ්.ගුණතිලක

43 එච්.ඳත්මාවතී



44 එල්.ජී. කුලසසේන

45 ඒ.එම්.කුසුමරත්න

46 ජී. යූ මහින්ද

47 ආර්.ජී.ඒ. අසබ්නා ක

48 එච්.එම්.එස්.ජී. බණ්ඩාර

49 ඩබ්.ඩී.එස්. රත්නා ක

50 පී.රාමදාස්

51 ඩබ්.එ.එම්.දිසානා ක

52 පී.ඩී.ඩබ්.දිසානා ක

53 ඩී.ඒ.ආර්.දිසානා ක

54 පූජය ඩී.ධම්මවිලාස හිමි

55 ඩී.එම්.පී.දිසානා ක

56 ඒ.ජී.එස්.දිල්රුක්ෂි

57 ඩී.ඒ.දිසානා ක

58 එස.්චන්ද්රසසේකර

59 ආර්.පී. විසේසිංහ

60 එම්.ආර්.සේ.එච්.සක්. විමලසිරි

61 එම්.එම්.වසන්තා කුමාරිහාමි

62 ඩබ්.එම්.වරුණ බණ්ඩාර

63 ඩබ්.එම්.විජිතා

64 ඩබ්.ඒ.එම්.විසේසරි 

                

ඇමුණුම 02

2020.10.06 දින සිට 2020.11.13 දින දක්වා ශ්රී ලංකා විදුහල්ඳති සසේවසේ කා.ක.ඉ. අනුමැති  ලබාසදන ලද 

නිලධාරී නාම සල්ඛන  (අදාල ලිපි තැඳෑල සවත ස ොමු කර ඇත.)

1 එන්.ඩබ්.සසසනවිරත්න

2 ඩබ්.ඩී.ඩී.එස්.කුමුදුනී

3 ටී.එම්. ආනන්ද විසේසසේකර



4 එස.්එම්.පී.සක්. සමරසකෝන්

5 ඩී.එම්.සරේමදාස

6 ටී.ජී.ආරි සසේන

7 යූ ජී .සරේමරත්න

8 එච්.එම්.පි දාස

9 එච්.ජී.එස්.ආර්.සක්. ගුණසසේකර

10 ජී.ඇසලක්සැන්ඩර්

11 ජී.එස්.එම්.ෆවායිදා

12 ආර්.ඩී.සිසිර ගාමිණි

13 ඒ.එම්.සක්.සක්. ගුණරත්න

14 වී.එන්.ඩී.විනාධිඳති

15 ඩබ්.එම්.එම්.ජී. චන්ද්රරක්න බණ්ඩා

16 ඩබ්.එම්.එස්.ටී. වීරසසේකර

17 එස.්පී.ඌරලගමසේ

18 එල්.සේ.එල්.ඇන්ජලා

19 ඩබ්.එම්.ඩබ්.සී.චන්ද්රරත්න

20 ටී.එම්.විමලසසේන

21 එස.්සිවරාේ

22 සීමන් තාවිදු

23 ශ්රී බාඳක්රිෂ්ණමර්ති

24 බී.යූ.ජී.සමරනා ක

25 එන්.ඩබ්.සුනිල්රත්න

26 එම්.ඒ.සිසිරසිරි

27 වී.එස්.සිල්වා

28 ඩී.සුමතිඳාල සිල්වා

29 එම්.එච්.එම්.රමීස්

30 සක්.ජී.ද ානන්ද

31 එච්.එම්.දදවසසේන

32 ඩබ්.ඒ.එල්.විසේසරි 



                 

ඇමුණුම 04

2020.10.06 දින සිට 2020.11.13 දින දක්වා ශ්රී ලංකා විදුහල්ඳති සසේවසේ (2016 වසර ඳත්වීම්ලාභී)ඳත්වීම් ස්ථිර 

කර අනුමත ලිපි තැඳෑල සවත ස ොමු කර ඇති නිලධාරීන්සේ නාම සල්ඛන 

1 එම.සජ කුමාරි
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