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නිදශවහ චතුරශ්රය  මක ෂ  07  ශ්රි  කළ 

சுதந்திர சதுக்கம் ககொழும்பு 07 இலங்கக.   
Independence Square, Colombo 07, Sri Lanka. 

 

 

 

 

 
 

ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංලධකරග ස ව ලංශේව යශ ලංවරයණියේ උ ලංස  ක ලංරී ස  

(2015.01.01 සිඋ ලං2021.09.30 ලංදක්ේග ලංපැේති ලංපුරප්පගඩු ලං ඳහග) 

 

භළමේ අ ක MPubAd/AcSD/II/SP Grade (IV මලළුභ) ශළ 2021.12.29 දිනෆති ලිපිමයන් කෆලන ද 

අයදුේඳත් අනුල ශ්රී  කළ ගාකළකාකළ ස මවයලමව විමය මශ්රයණියේමව 2015.01.01 ට 2 2021.09.30 දින 

දක්ලළ ඳෆලති පුරප්ඳළඩු පිරවීභ වශළ සුදුසුකේ වපුරළ ඇති ශ්රී  කළ ගාකළකාකළ ස මවයලමව I මශ්රයණියේමව 

නිධළ සන් විමය මශ්රයණියේය2 උවවහ රී සභ2 ඳෆලෆත්මලන වේමුඛ ඳ සක්ාය 2022.10.22 දින මභභ 

අභළතළ මව M භශමල් මල්කේ නි කළභරමවදී ඳෆලෆත්වීභ2 නියමිතය. 

 

02. වේමුඛ ඳ සක්ාය වශළ කෆලනු ඵන නිධළ සන්මේ නළභ මල්ඛනය ඇමුණුභ 01 භඟින් 

දක්ලන අතර  ඒ අනුල ඳශත ලිපි මල්ඛනල මුල් පි2ඳත් රැමගන නියමිත මේළල2 වේමුඛ ඳ සක්ාය2 

වශබළගී ලන මව කළරුණියේකල දන්ලළ ට ටිමි.     

 

I. ජළතික ශෆඳුනුේඳත 

II. ශ්රී  කළ ගාකළකාකළ ස මවයලමව I මශ්රයණියේය2 උවවහ රී සමේ ලිපිය  

III. විශ්රළභ ගෆන්වීමේ ලිපිය 

IV. ශ්රී  කළ ගාකළකාකළ ස මවයලළ ලලවහාළමේ 5 ලෆනි ඳරිශිහඨමව වශන් කලර මශෝ සුදුසුකභක් 

වපුරළ ඇති ඵල2 වූ වශතිකය / අදළෂ ක්මයත්රමව ඳහචළත් උඳළකා වශතිකය ශළ විවහතරළත්භක 

ප්රතිප මල්ඛනය (2015.01.01 ට 2 2015.02.28 දක්ලළ ඳලතින පුරප්ඳළඩු වශළ ඉල්ලුේ කරන ද 

නිධළ සන්2 අදළ මන මේ.)   

 

  

 

 

 

වක්.ඩී.එ ව. ලංරාජිත් ලංඅව ෝ  

අතිවේ  ලංවේ ම් ලං(රගජ්ය ලංපිපපගක)) 

වේ ම් ලං 

රගජ්ය ලංපිපපගක), ලං කේවේ  ලං උයුතු, ලංපළගත් ලං භග ලංහග ලංපළගත් ලංපගක) ලංඅ ගත්යගා ව  ලං 

වේ ම් ලංවේනුේඋ ලං 
 

දුරකතන   : 0112-698672 

සෆක්වහ   : 0112-693304 

විදුත් ලිපිනය  : d.acsd.pubad@gmail.com 

 

 

රගජ්ය ලංපිපපගක), ලං කේවේ  ලං උයුතු, ලංපළගත් ලං භග ලංහග ලංපළගත් ලංපගක) ලංඅ ගත්යගා   

கொது  ிருவொக, உள்ொட்டலுவல்கள், நொகொண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூரொட்சி அகநச்சு 

Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government 

 

භමේ අ කය 
எது இல                       
My No 

 මබ් අ කය 
உநது இல               
Your No 

දිනය 
திகதி              
Date  

MPubAd/AcSD/SP Grade /  

2015-2021  
 

 2022.10.14 
 



ඇමණුම I

අනු. 

අංකය
නම ජා.හැ. අංකය දිනය වේලාව

1 ජී.ඒ. සවේනාරත්න මශතා 590721174V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

2 ඩී.එම්.වි. දිවානායක මශත්මිය 195753001479 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

3 එච්.එම්. අජිත් චන්ද්ර මශතා 551001652V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

4 එව.්ආර්. රාජඳක් මශතා  580060579V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

5 ඩබ්. පී. පී. චිත්රා මශත්මිය 576850492V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

6 එම්.ආර්.සක්. නන්දිවීර මශතා 550871025V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

7 සේ.ඒ. ගර්ලි මශත්මිය 597590776V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

8 බී.ජී. අයිරාාංගනී මශත්මිය 606863284V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

9 ආර්.පී. සරේමරත්න මශතා 195917703488 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

10 ටී.එච්. තාජුඩීන් මශතා 602000540V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

11 එව.්ඒ.ඩී.පී. ගුණලර්ධන මශතා 572351661V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

12 එල්.යු. සශට්ටිආරච්චි මශතා 603260899V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

13 එව.්ඩී.පී.එන්. සල්ටන් මශතා 571470225V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

14 පී.සක්.එව.් තිසවේරා මශත්මිය 595071151V 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

15 එව.්පී. දයාතා මශත්මිය 195670000770 2022.10.22 සඳ.ල. 08.00

16 එච්. චන්ද්රසවේන මශතා 561301417V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

17 ඩී.එම්.ඒ. ශරව්ගම මශත්මිය 596770150V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

18 සී. මිරිව්වසේ මශතා 612141070V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

19 බී එව ්එම් අසබ්සවේකර  මශතා 195821010082V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

20 පී. අල්ගම මශතා 603560566V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

21 එව්.ඩබ්.එම්.එම්.ඩී. රනාන්දු මශත්මිය 616820010V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

22 සක්.ඒ.සිසිර. රන්ජන් මශතා 610100716V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

23 එම්.ටී.එව.්එව.් පියසවේන මශත්මිය 587300060V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

24 එන්. මසනෝදර මශතා 572291693V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

25 ජී.ඩී. ජිනදාව මශතා 195736101160 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී ව ේවවේ I වරේණිවේ නිලධාරීන් විව ේෂ වරේණියට උ   ්කිරීම
(2015.01.01 සිට 2021.09.30 දක්ලා පුරප්ඳාඩු වශා)
 ම්මුඛ පරීක්ෂණ වේඛනය - 2022.10.22



26 සී.ඩබ්. මදනායක මශතා  572730131V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

27 ඩී.ඩී.එව.් විසේමාන්න මශතා 552752201V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

28 එව.්පී. නන්දා වමරසිාංශ මශත්මිය 195967010074 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

29 ඩී.එම්.සී. දිවානායක මශතා 195613100947 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

30 ටී.ඒ. ආනන්ද ජයලාං මශතා 562502106V 2022.10.22 සඳ.ල. 09.00

31 පී.එම්.ආර්.බී. ජයතික මශතා 195828802703 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

32 ජී. විසේසිරි මශතා 573431430V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

33 එව.් බටුලන්තුඩාල මශතා 583255320V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

34 ඩබ්.ඩබ්.ඩී. වරත් ශයසින්ත් මශතා 553030919V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

35 ඩී.ඒ.ටී. වීරසිාංශ මශතා 196025100026 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

36 පී.ඒ. ශරිරත්න මශතා 583630538V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

37 බී.ඒ.එම්. චන්ද්රිකා මශත්මිය 616420232V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

38 ටී.වී. වීරසවේන මශතා 592260514V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

39 එන්.එම්.ඩී. නලරත්න මශතා 590320919V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

40 ඩබ්.එම්.එම්. බී. එච්. ගුණරත්න මශතා 195812800106 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

41 එව.් බී. යටලර මශතා 562370714V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

42 එව.් කුමාරගුරු මශතා 560820771V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

43 එව.්එම්. ඊබ්රාහිම් මශතා 195928700452 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

44 අයි.ඩී.අයි.එම්. ගුණසවේකර මශත්මිය 195781301221 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

45 ජී.ජී.ඩබ්ලිව්. ගහිටියාල මශතා  550652234V 2022.10.22 සඳ.ල. 10.00

46 සේ.එච්. ලියනසේ මශතා 570020129V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

47 ඒ.ජී. ජයසවේකර මශතා 195515700690 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

48 එම්. චන්ද්රතා මශත්මිය 195757301554 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

49 ටී. ලියනසේ මශත්මිය 576370733V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

50 එව.්එම්. කලීල් මශතා 590253634V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

51 අයි.එම්. හුසවයින් මශතා 610092390V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

52 ටී.එන්. ඔන් මශතා 611692099V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

53 ආර්.එම්.ඒ. රත්නායක මශතා 650320050V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

54 ඩබ්.ඒ.ඩී. විජයරත්න සමය 595090890V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

55 එල්.ඒ. සුනිල් මශතා 593052028V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00



56 එන්.ජී. නිශාල් මශතා 195936604554 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

57 අයි.ඩී. රණසිාංශ මශතා 591090330V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

58 පී.සක්. දයාාන්ත මශතා 195926100825 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

59 ඩී.සක්. සවෝමසිරි සදනියලත්ත මශතා 582092354V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

60 ඊ. ජී. සුවිනීතා මැණිසක් මශත්මිය 608120475V 2022.10.22 සඳ.ල. 11.00

61 ආර්.එම්. ධර්මතා මශත්මිය 595450225V 2022.10.22 ඳ.ල. 12.00

62 ඒ.ජී. සවෝමතා මශත්මිය 557410872V 2022.10.22 ඳ.ල. 12.00

63 එම්.ඒ.සක්.පී. විසේලන්ත මශත්මිය 597941560V 2022.10.22 ඳ.ල. 12.00

64 ආර්. කශදුලආරච්චි මශතා 573421558V 2022.10.22 ඳ.ල. 12.00

65 එව.්ආර්. විසේසිාංශ බණ්ඩාර 195907201752 2022.10.22 ඳ.ල. 12.00

66 සක්.පී. චන්ද්රසිරි මශතා 196120102610 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

67 එම්.ජී. නිශාල් මශතා 602991024V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

68 ඩබ්.ඒ. ද අල්විව ්මශතා 196123300085 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

69 සක්. සුමනදාව මශතා  602892999V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

70 ටී. සේලකාන්තන් මශතා 195822500391 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

71 එම්.එම්.එම්. හුසවයින්ඩීන් මශතා 195729904538 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

72 සේ.එච්. කුනම් මශතා 196120800585 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

73 එම්.සේ.ආර්. පුවිරාේ මශතා 602540650V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

74 ආර්. ඳත්මනාදන් මශතා 611700610V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

75 යු. රාසේව්ලරී මශත්මිය 608361413V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

76 එව.් බාරාජා මශතා 196104201067 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

77 සක්.ජී.ඩී. මැණිසක් මශත්මිය 616620100V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

78 සක්. ඒ. ආනන්ද මශතා 581480857V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

79 සක්.එම්. කුරත්න මශතා 581030673V 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

80 එව.්එම්.සී. ක්්මි මශත්මිය 196165400165 2022.10.22 ඳ.ල. 01.30

81 ඩී.සක්.එම්.ආර්. කුමාරසිරි මශතා 582871230V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

82 එන්. මීනච්චිසුන්දරම් මශතා 195803000405 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

83 එව.් නරසිාංශ මශත්මිය 196062600695 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

84 ඩී.ඒ.එව.් පියසිලී මශත්මිය  607860700X 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

85 ජී.ආර්.එල්. ලවන්ත මශතා 590770817V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30



86 ඩී.එව.්ඒ.එම්. සකොව්තා මශත්මිය 196064600546 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

87 එච්.පී.එම්. එව.් ඩී. ඳතිරාජ මශතා 551910016V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

88 ඩබ්.ඒ.ජී. වීරසිාංශ මශතා 610465706V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

89 සක්. ශ්රියානි මශත්මිය 196086200648 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

90 එම්.සී. ගමසේ මශතා 195830400560V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30

91 ඩී.ඩී.සී. සවසනවිරත්න මශත්මිය 585180467V 2022.10.22 ඳ.ල. 02.30


