
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

අමළත්ළාං ලේකම්ලරුන් 

පෂළත් වභළ ප්රධාළ  ලේකම්ලරුන් 

දිවහත්රික් ල ලේකම්ලරුන් 

 

ශ්රී ාංකළ පපාපළ  ලවයලල  II ලරයණියටයඋ උවවහ රීමම 
 

 රළජ් ලවයලළ ලක ිෂන් වභළ ලේකම්ල  අාංක  PSC/APP/6/964/2020 ශළ 2020.12.18 දි ෆති 

ලිපිලයන් දන්ලළ ඇති පපාදි ඇමුණුම 01 හි  ම් වඳශන් ශ්රී ාංකළ පපාපළ  ලවයලල  ලධධාළමන් ශෆඋ ්ක් ල 

ලද ළ (61) ඔවුන්ල   ම් ඉදිපාලයන් දක් ලලළ ඇති දි  සිඋ ක්රියළත්මක ල  පපාදි ශ්රී ාංකළ පපාපළ  

ලවයලල  II ලරයණියටයඋ උවවහ රීමම අමතමත් කර ඇති ්ම ලක ිෂන් වභළලේ ලධයමය පපාදි දන්ලළ ඇත්. 

 

02. ලධධාළමන් ලලත් ලධකුත් කෂ යුතු විධිමත් උවවහවීම් ලිපි ශළ ලවසු පිඋපත් අප ලලත් ලධකුත් කෂ 

ලශළම ඔබ ලලත් ්වීමඋ කඋයුතු කර  බල කළරුණියටකල දන්ලිෂ. 

 

03. ඒ අමතල අල ඉදිපා කඋයුතු සිු  රීමමඋ පියලර නන් ළ ලමන් කළරුණියටකල දන්ල  අත්ර ලම් 

වම්බන්ධාලයන් ඔබ දක් ලල  වශලයෝනය ඉත්ළ අනය ලක උ වකිෂ. 

 

        

ලේ.ලේ. රත් සිපා 

ලේකම් 

රළජ් ලවයලළ  පෂළත් වභළ ශළ  

පෂළත් පළ  අමළත්ළාංය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

මල  අාංකය      ඔලේ අාංකය         දි ය 
எது இல        CS/SLAS/Grade II Promo உநது இல           திகதி       2020.12.23   
My No     Your No            Date 

 

රළජ් ලවයලළ  පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළ  අමළත්ළාංය 
அரச சசவைகள், நாகாண சவ௧ள் நற்றும் உள்ளூராட்சி அவநச்சு 

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 
ලධදශවහ චතුරරය  ලක ෂඹ 07  ශ්රී ාංකළල. 

சுதந்திர சதுக்கம், ககாழும்பு 07,  இலங்வக.  

Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 

 ු රකත්  සෆක් ලවහ ඊ-ලම්ේ  ලලේ අඩවිය  

 கதாவலசசி     011-2696211-13  கதாவலகல்     011-2695279 நின்ஞ்சல்     info@pubad.gov.lk கைப்தளம்     www.pubad.gov.lk 

 Telephone        011-2166000  Fax    E-mail   Website  
 

 

 



ඇමුණුම් 01

අනු අංකය නම උසස්වීම් දිනය

1 ඊ.ඒ. අනා කුමාරී මිය 2020.04.21

2 ඒ.අයි. ඕඳනායක මමය 2020.04.21

3 එව.්පී. වමරසිංශ මිය 2020.04.21

4 ඒ.ඩී.අයි. මමන්ඩිව ්මයා 2020.04.21

5 ඒ.එම්. ඉන්ද්රමන්වන් මයා 2020.04.21

6 මේ.එල්.එම්.ජී.එව.්එව.්එල්.එම්. වීරසිංශ මයා 2020.04.21

7 ආර්. තිමේ්ලරි මිය 2020.04.21

8 එව.්යූ.ඒ. වීරසිංශ මිය 2020.04.21

9 එච්.මේ.ජී. නිමරෝණා මිය 2020.04.21

10 මේ.මේ. ඳත්මසරි මශතා 2020.04.21

11 ලයි.එව.්පී.පී. ගුණරත්න මශතා 2020.04.21

12 බී.ජි. අනුා මිය 2019.02.26

13 මේ.ඒ.එම්. මඳමර්රා මයා 2019.02.26

14 පි.ආර්.පි. මඳමර්රා මයා 2019.02.26

15 එල්.යු.මේ. මඳමර්රා මයා 2019.02.26

16 ඩී.එම්.එච්. ලියනමේ මයා 2019.08.27

17 එච්.එම්.වී.එව.් ජයලර්ධන මිය 2019.02.26

18 මේ.එම්.මේ.සී.මේ. ප්රනාන්දු මිය 2019.02.26

19 එව.් නානායේකාර මයා 2019.02.26

20 එම්. කරවිට මමය 2019.02.26

21 එම්.ඒ.ආර්.පී. අභයගුණලර්ධන මිය 2019.02.26

22 පී.එච්.පී.අයි. බණ්ඩාර මිය 2019.02.26

23 ආර්.එව.් දඹරමේ මිය 2019.02.26

24 මේ.එව.්ඩී. දිවානායක මිය 2019.02.26

25 පී.එව.්පි. මඳමර්රා මයා 2019.02.26

26 එල්.පී.එම්.එව.් ඳතිරණ මමය 2019.02.26

27 එම්.එම්.එන්. මහීඳා මයා 2019.08.27

28 ටි.ජී.එව.් වජීලනි මිය 2019.02.26

29 යු.මේ.බී.එල්. ප්රියදර්න මයා 2019.02.26

30 එව.්පී. සරිමාන්න මිය 2019.08.27

31 ආර්.පී.මේ.එන්. අගල් මයා 2019.02.26

32 එම්.එම්.එම්. ර්ෆාව ්මයා 2019.08.27

33 එච්.එම්.සී. ඒකනායක මමය 2019.02.26

34 ඩී.මේ. න්දමේ මශතා 2019.02.26

35 එම්.එල්.එන්. වමාලි මිය 2019.02.26

36 ටී.මේ. රත්නසූරිය මිය 2019.02.26

37 ඩී.එම්.යූ.අයි.එන්.මේ. දිවානායක මශතා 2019.02.26

38 මේ. අමලිනී මිය 2019.02.26

39 ටී.පී.ජී.එච්.ඩී. වීරරත්න මිය 2019.02.26

40 ලයි.අයි.ඩී. ගුණලර්ධන මිය 2019.02.26

41 ඒ.එම්.ජී.සී.ඒ. මැණිමේ මමය 2019.02.26

42 ඒ.එම්.මේ. වමරදිලාකර මිය 2019.02.26

43 පී.ඩී.සී. ඳතිරමේ මශතා 2019.02.26

44 ඊ.ඩී.එම්.පී.මේ. ධනඳා මශතා 2019.02.26

ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවසේ II සරේණියට උසස ්කිරීම



45 එන්. බ්රින්දන් මිය 2019.02.26

46 එව.් පුලමන්න්ද්රන් මශතා 2019.02.26

47 ආර්. රිෆාව ්මිය 2019.02.26

48 මේ.ඩී.ඒ. කැරැව්මගොඩ මිය 2019.02.26

49 ඒ. තුමීරා මමය 2019.02.26

50 අයි.එව.් විමේලර්ධන මිය 2019.02.26

51 ඒ.ඩී.පී.එන්. ආටිග මමය 2019.02.26

52 ආර්.බී.එන්.ආර්. ප්රියාන්ත මශතා 2019.02.26

53 එව.්ආර්. මමොමශොමඩ් මශතා 2019.02.26

54 ඊ.එම්.පී.පී. ඒකනායක මිය 2019.02.26

55 එව.්එන්.මේ. මවේරසිංශ මිය 2019.02.26

56 ආර්. රමම්් මශතා 2019.02.26

57 එම්.එම්. ශලීඩා මිය 2019.02.26

58 එව.්එල්. යද්මදහිමේ මිය 2019.02.26

59 එව.් ප්රගා් මශතා 2019.02.26

60 සී.මේ.බී. ඉිංගසිංශ මශතා 2019.02.26

61 මේ.ඒ.අයි.ඊ. මකොල්ලුමර් මිය 2019.02.26




