2018.05.01. දින සිට 2018.05.31 දින දක්වා කාලසීමාව තුළ රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා
අනුමැතිය ලද විශාමික නිලධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනය.
අනු
අංකය

නිලධාරියාෙග් නම

තනතුර

විශාමික
දිනය

01

යූ.එල්. කන්නන්ගර මහතා

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.04.15

02

ඩී.එල්. අෙබ්සිංහ මහතා

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.05.17

03

එච්.එම්.සී.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය

ශී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ
ෙසේවය

2018.09.12

04

ආර්.එච්.එස්. දිසානායක
මහත්මිය

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිය

2018.06.02

05

ෙක්. සිවපාලසුන්දරම් මහතා

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් විෙශේෂ
ෙශේණිය

2018.03.26

06

ජී.එච්.එල්.ඒ. තිලකරත්න
මහත්මිය

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් විෙශේෂ
ෙශේණිය

2018.04.30

07

එම්.ඒ.බී.එල්.එච්. බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය

ශී ලංකා කාර්මික අධාපන ෙසේවෙය් 11
ෙශේණිය

2018.08.15

08

ඒ.ඒ. අනුලාවති මැණිෙක් මහත්මිය

ශී ලංකා කාර්මික අධාපන ෙසේවෙය් 1
ෙශේණිය

2018.06.29

09

ජී.ඒ.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන මහතා

ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම් ෙසේවෙය් විෙශේෂ
ෙශේණිය

2018.06.18

10

එන්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහත්මිය

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය

2018.06.28

11

ෙජ්.එම්.එච්.පී. ෙපෙර්රා මහත්මිය

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය්
අධිෙශේණි

2018.06.26

12

ඩී.ඒ. දුෙම්න්දවංශ මහතා

රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය්
අධිෙශේණිය

2018.07.15

13

පී. රත්නසිංහ මහතා

ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන
තාක්ෂණ ෙසේවෙය් 1/1 ෙශේණිය

2018.07.15

14

එච්. අෙශෝකා නාලනී මිය

ශී ලංකා තාක්ෂණ ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය

2018.07.28

15

එන්. එදිරිසුරිය මහත්මිය

නිෙයෝජ ෙකොමසාරිස්

2018.07.25

16

ජී.ජී.එල්. ජයවර්ධන මහතා

නිෙයෝජ ෙකොමසාරිස්

2018.09.14

17

ඩබ්.එච්. ජයතිලක මහතා

නිෙයෝජ ෙකොමසාරිස්

2018.11.13

18

ෙක්.ඒ. ආනන්ද මහතා

ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවය් 1 ෙශේණිය

2018.05.27

ශී ලංකා ෙද්ශීය ආදායම් ෙසේවෙය් විෙශේෂ
ෙශේණිය
ෙර්ගු අධක්ෂ

2018.10.19

එල්.පී. ආරියරත්න මහතා

ෙර්ගු අධක්ෂ

2018.07.05

22

ටී.ඒ.එල්. වීරසිංහ මහතා

අතිෙර්ක ෙර්ගු අධක්ෂ ජනරාල්

2018.08.05

23

ජී.ජී. ෙපේමසිරි මහතා

නිෙයෝජ ෙර්ගු අධක්ෂ

2018.08.20

24

ඒ.එම්.එම්. රවුෆ් මහතා

ෙර්ගු අධක්ෂ

2018.08.27

25

එච්.ෙක්.ෙජ්. පනාන්දු මහතා

ෙර්ගු අධක්ෂ

2018.08.23

26

ඒ.එම්. ඥාණෙසේන මහතා

ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිය

2018.06.16

27

එන්.ඩී. සුගතදාස මහත්මිය

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය

2018.09.03

28

බී.ඒ. ෙපේමසිංහ මහතා

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිය

2018.07.11

29

ඩී.එම්.සී.ෙක්. චන්දදාස මහත්මිය ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිය

2018.10.11

30

එච්.ඒ.ජී. ධර්මපිය මහතා

ශී ලංකා විදාත්මක ෙසේවෙය් 111 ෙශේණිය

2018.08.22

31

ආර්.ඒ.අයි. රණසිංහ මහත්මිය

ෙරජිස්ටාර් ෙසේවෙය් 11 පන්තිය (ඉඩම්
ෙරජිස්ටාර්)

2018.05.01

32

එල්.පී.ෙක්. ජයතිලක මහතා

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් 111 ෙශේණිය

2018.04.27

33

එම්. වඩ්ෙව්ල් මහතා

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් 1 ෙශේණිය

2018.04.08

34

එන්.ඒ. රත්නායක මහතා

ෙර්ගු අධිකාරී

2018.05.22

35

ඒ.ඒ. ජයන්ත් මහතා

ෙර්ගු අධිකාරී

2018.04.18

36

ඩී. ෙබෝපෙග් මහතා

ෙර්ගු අධිකාරී

2018.04.05

37

එස්.ඩබ්.එම්. ගුණතිලක මහතා

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.05.17

38

එම්.ෙජ්. තවරාජා මහතා

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.08.17

39

ඩබ්.එම්.ඩබ්. කුමාරිහාමි
මහත්මිය

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.07.20

40

සුනිල් රණසිංහ මහතා

පරිපාලන ගාම නිලධාරී

2018.05.31

19

එච්.එම්.ඩී. මුණසිංහ මහත්මිය

20

ආර්.ඩී.ඒ.එම්.ජී. නියෙර්ෙපොල
මහතා

21

2018.06.27

