
 

 

විශ ේෂ නිශේදනයයි 

 

ශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලව  ලංI වරයණියේව  ලංඳශත ලංතනරු ප ලංරපර ඳගඩුල ලංඳලතින ලං/ ලංරපර ඳගඩු ලංවීමට ලංනියමිත ලංඅතර ශ්රී ලංා ග ලං

කා ගකා ග ස ලංවවයලව  ලංI වරයණියේයට ලංසවවීවී ල ලං ද ලංද නට ලංශ්රී ලංා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලව  ලංII/III වරයණියේව  තනරු පල ලං

වවයලය ලං රන ලංනිධග සන් ලංඑම ලංතනරු පලට ලංඳත් ලංකි සම ලංවශග ලංලන ලංඉල්ලී ල ලංකා ගකා ග ස ලංවවයලග ලංඅාය ලංවලත ලංවයොමු ලං රන ලං

වව ලං  ග පණියේ ල ලං දන්ලමි. ලං ද නට ලං  ලං I වරයණියේව  ලං තනරු පල ලං වවයලය ලං  රන ලං නිධග සන් ලං වමම ලං තනරු පලට ලං ඉල්ලු ල ලං

 රන්වන් ලංන ල ලංතම ලංආයතන ලංප්රධගනියග ලංමිනන් ලංඑම ලංඉල්ලී ල ලංඉිරිපඳත් ලං රන ලංවව ලංද ලංල ඩිදුරටත් ලං ග පණියේ ල ලංදන්ලමි. 

 

අනු.

අං. 
ආයතනය තනතුර ශරේණිය 

පුරප්පාඩු වූ / වීමට 

නියමිත දිනය 

1.  ව ොෂඹ ලංමශග ලංනකර ලංවභගල ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2019.09.17 

2.  
ආරක්  ලංඅමගතගාය 

(නීතිය ලංශග ලංවගමය ලංපිළිද ලංඅාය) 
ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 2020.01.07 

3.  ල ිගලි ලං ර්මගන්ත ලංඅමගතගාය ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 2020.02.07 

4.  
ක්රීඩා ග ලංශග ලංත පා ලං ටතුරු ලංඅමගතගාය 

(ත පා ලං ටතුරු ලංඅාය) 
ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 2020.02.14 

5.  
අභන්තර ලංවලෂ, ආශගර ලංසුරක්ෂිතතගලය ලං

වශ ලංඳගිපවභෝගි  ලංසුදවගධන ලංඅමගතගාය 
ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.02.28 

6.  
අභන්තර ලංවලෂ, ආශගර ලංසුරක්ෂිතතගලය ලං

වශ ලංඳගිපවභෝගි  ලංසුදවගධන ලංඅමගතගාය 
කා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.02.28 

7.  වඳොවෂොන්න පල ලංිරවීත්රික් ලංවල්  ල ලං ගර්යගය ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.03.02 

8.  

රගජ් ලංඳිපඳගන, වීලවේ ලං ටතුරු, ඳෂගත් ලං

වභග ලංශග ලංඳෂගත් ලංඳගන ලංඅමගතගාය 

(රගජ් ලංඳිපඳගන ලංඅාය) 

ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.03.03 

9.  
අල්වී ලංවශෝ ලංදා ලංව ෝදනග ලංිගමර්න ලං

ව ොමින් ලංවභගල 
ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 2020.03.20 

10.  
ආර්ථි  ලංවශ ලංප්රතිඳත්ති ලංවාලර්ධන ලංරගජ් ලං

අමගතගාය 
ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.04.18 

11.    ල  ප ලංලන්ිර ලංව ොමවගිපවී ලං ගර්යගය ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.05.20 

12.  
නගකිප  ලංවාලර්ධන, ජ් ලංව ලඳගදන ලංවශ ලං 

නිලගව ලංඳශසු  ල අමගතගාය 
ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 2020.07.04 

13.  
නගකිප  ලංවාලර්ධන, ජ් ලංව ලඳගදන ලංවශ ලං 

නිලගව ලංඳශසු  ල අමගතගාය 
ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 2020.08.20 

 

 

 

 

 

 



 

 

තලද, ලං ඳශත ලං වශන් ලං තනරු පල ලං වවයලය ලං  රන ලං නිධග සන් ලං ිගසින් ලං වීථගන ලං මග ප ලං ඉල්ලු ල ලං  ර ලං ඇති ලං ද ිගන් ලං එම ලං වවයලග ලං

වීථගනලද ලංඉිරිපව දී ලංරපර ඳගඩු ලංඇති ලංිගය ලංශ කිය. 

 
 

අනු.

අං. 
ආයතනය තනතුර ශරේණිය 

01 ශ්රී ලංා ග ලංතුේධ ලංශමුදගල ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 

02 
සවවී ලංඅධගඳන, තගක්ා ලංවශ ලංනවලෝත්ඳගදන ලංඅමගතගාය 

(සවවී ලංඅධගඳන අාය) 
ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 

03 ජ්ගති  ලංප්රජ්ග ලංජ් ලංව ඳතු ල ලංවදඳගර්තව ලන්රුල ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 

04 ශ ලදන්වතොට ලංිරවීත්රික් ලංවල්  ල ලං ගර්යගය ප්රධගන ලංඅභන්තර ලංිගකා  I වරයණියේය 

05 වා ගර  ලංවශ ලංගුලන් ලංවවයලග ලංඅමගතගාය ප්රධගන ලංකා ගකා ග ස I වරයණියේය 

 

 

අධක් ලං 

කා ගකා ග ස ලංවවයලග ලංඅාය 

 

ිරනය ලං:- 2020.07.24 


