
2017.10.01. �න �ට 2017.10.31 �න ද�වා කාල�මාව �ළ රාජ� ෙසේවා ෙකො�ෂ� සභා 
අ මැ"ය ලද $ශා�ක &ලධා(�ෙ) නාම ෙ*ඛනය. 

අ� 
අංකය 

�ලධා�යාෙ නම තන�ර �ශා�ක 
�නය 

01 ඒ.එ*. "ලකර.න මහතා සහකාර අධ��ෂ (තා�ෂණ) 2017.12.29 

02 ආ7.එ8.එ*. ර.නායක මහතා 9 ලංකා ස..ව &ෂ්පාදන හා ෙසෞඛ� 
ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 

2017.08.31 

03 B.C.B. අෙනෝමලා* මහතා  9 ලංකා ගණකාFකාG ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය  2017.10.21 

04 ඒ.එI. Jමනෙසේන මහතා වනස.ව අඩ$ ආර�ෂක (අFෙශේ?ය) 2017.11.02 

     05 ඩM.එස්.ඒ. ෙෆො�ෙසේකා 
මහ.�ය 

9 ලංකා �&�ෙදෝO ෙසේවෙ> 11/1 
ෙශේ?ය 

2018.02.06 

06 R.C.S.T. ද අ*$ස් මහ.�ය රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2017.04.20 

07   ෙU.ඒ. Vණ�ංහ මහතා                                                                              රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2018.01.19 

08 එ8.ෙ�.ඒ. $ෙU$කම මහතා                                                                     රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2018.03.21 

09 එස්.ආ7.X.එ8. ෙහේර. මහ.�ය                                     රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2017.10.26 

10 R. රාසමා&�ක8 මහතා                                                                   රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2017.11.23 

11 ෙU.එ8. න�දාවY මහ.�ය                                                              රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2018.02.24 

12 ඩM.ඒ. න�ද�( මහ.�ය                                                                  රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2018.01.15 

13 ඩM.එස්.එ*. දමය�ත මහතා                                                              රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2018.01.01 

14 ආ7.ආ7.එ8.එස්. ච�ද�( 

මහතා                                                        

රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2017.12.25 

15 ආ7.අ\.X.�. ර.නමලල මහතා                                                         රාජ� කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙ> 
අFෙශේ?ය 

2017.12.30 

16 ෙU. ඥාණ^ංග8 මහ.�ය සහකාර අධ��ෂ ජනරා* 2018.02.05 

17 එ8.එස්.එස්. �(පාල මහතා ෙජ�ෂ්ඨ `8(ය ස්ථානාFප" 2017.02.21 



18 ආ7. උපා^ මහතා සංඛ�ාෙ*ඛනඥ 2018.01.12 

19 C. ල�ෂ්ම� �*වා මහතා 9 ලංකා තා�ෂණ ෙසේවෙ> $ෙශේෂ ෙශේ?ය 2017.08.17 

20 C.ඩM.B. ෙකොළඹගම මහතා 9 ලංකා ප(පාලන ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 2017.12.02 

21 B.එ*.�. ෙපෙ7රා ෙමන$ය ගබඩා අFකාG 2017.10.29 

22 එ�. fනIgJ�දර8 මහතා 9 ලංකා ගණකාFකාG ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 2018.01.30 

23 ආ7. කහhවආරIg මහතා 9 ලංකා ගණකාFකාG ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 2017.12.07 

24 B.i. ගා�jපාල මහතා ප(පාලන ගාම &ලධා( 2018.01.04 

25 ඒ. $ෙUl(ය මහතා ප(පාලන ගාම &ලධාG 2017.12.22 

26 B.එ8. ධ7මදාස මහතා ප(පාලන ගාම &ලධා( 2018.01.01 

27 එස්.C.ඒ.S.m. සමරෙකෝ� 
මහතා 

වනස.ව අඩ$ ආර�ෂක (අF ෙශේ?ය) 2018.01.24 

28 ඩM.එ8. �(ෙසේන මහතා 9 ලංකා තා�ෂණ ෙසේවෙ> අFෙශේ?ය 2018.02.20 

29 m.S.ආ7. දමය�" මහ.�ය 9 ලංකා ස..ව &ෂ්පාදන හා ෙසෞඛ� 
ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 

2017.09.07 

30 එI.B. ර�ජ� මහතා කළමනාකරණ සහකාර අFප�"ෙ> 
සහකාර තැපැ* අFකාG 

2017.09.06 

31 ෙ�. කනගJ�දර8 මහතා $ධායක ෙසේවා ගණය 111 ෙශේ?ය 

ෙජ�ෂ්ඨ තැපැ* අFකාG  

2018.01.27 

32 C.�.ෙ�. $ෙUනායක මහ.�ය ප(පාලන ගාම &ලධා( 2018.02.10 

33 ඩM.එ8. පා^ත මහතා ප(පාලන ගාම &ලධා( 2018.02.03 

34 ඩM.එ8.C.ෙ�. ව^�ංහ මහතා 9 ලංකා තා�ෂණ ෙසේවෙ> $ෙශේෂ ෙශේ?ය 2018.01.27 

35 B.ඒ. ජය�ංහආරIg මහතා 9 ලංකා $ද�ා.මක ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය 2017.11.08 

36 B.එ8.ඒ.ආ7. �සානායක මහතා 9 ලංකා තා�ෂණ ෙසේවෙ> $ෙශේෂ ෙශේ?ය 2018.01.06 

37 එ8.ෙ�.එස්. mරl(ය මහතා 9 ලංකා ෙnoය ආදාය8 ෙසේවෙ> 11 
ෙශේ?ය 

2018.03.14 

38 C.B. ෙබ�තරෙ) මහතා 9 ලංකා කා7�ක අධ�ාපන ෙසේවෙ> 11 
ප�"ය 

2017.12.14 

39 එ*. �(මා�න මහතා 9 ලංකා කා7�ක අධ�ාපන ෙසේවෙ> 11 
ප�"ය 

2017.12.28 

40 එ8.එ*.එ8. pෙ7 මහතා 9 ලංකා කා7�ක අධ�ාපන ෙසේවෙ> 11 2018.02.12 



ප�"ය 

41 S.ඒ.ඩM^q. $ෙUෙසේකර මහතා 9 ලංකා කෘsක7ම ෙසේවෙ> $ෙශේෂ ෙශේ?ය 2017.11.12. 

42 S.ආ7. රාජප�ෂ මහතා 9 ලංකා ස..ව &ෂ්පාදන හා ෙසෞඛ� 
ෙසේවෙ> 1 ෙශේ?ය  

2018.03.16 

43 එස්.ඒ.එස්.ෙ�. ෙපෙ7රා මහතා සහකාර සමාග8 ෙරiස්ටා7 2018.01.05 

44 එස්.ෙ�. ගමල. මහතා ෙසො^�ට7 ජනරා* 2018.02.12 

44 ව\.එ�.ෙ�. pලෙසේකර 
මහ.�ය 

9 ලංකා $ද�ා.මක ෙසේවෙ> 111 ෙශේ?ය 2017.10.27 

45 ෙU.ඒ.ෙ�.එ�. ජය�ංග 9 ලංකා ප(පාලන ෙසේවෙ> $ෙශේෂ ෙශේ?ය 2018.03.01 

 

 

 


