
රාජ්ය පඳිපඳාන, ව්ලදේ පකටයුතු, ඳෂාත් පවභා පශා පඳෂාත් පඳාන පඅමාත්යාාංය 

වමුළු පනිලාව පවශා පඅයදුම් පකරන පද පඅයදුම්කරුලන්දගන් පවම්මුඛ පඳරීක්ණය දත්ෝරා පගත් ප

නිධාරීන් පවම්මුඛ පඳරීක්ණයට පඳැමිණීදම්දී පඅලධානය පදයොමු පකෂ පයුතු පවිදේ පකරුණු 

වම්මුඛ ඳරීක්ණය ඳැලැත්වලන ව්ථානය - දජ්ය්ස පවශකාර පදමකම් පිනිලාව පශා පවාංලධනධන  පනිකාමරය, 

 අභයන්ත්ර පඳාන පඅාංය, 

 දදලන පමශෂ, 

 රාජ්ය ප ඳිපඳාන, ව්ලදේ ප කටයුතු, ඳෂාත් ප වභා ප ශා ප ඳෂාත් ප

ඳාන පඅමාත්යාාංය. 

 

 

1. ඇමුණුම 2 හි, 3 ලන තීරුවලහි දක්ලා ඇති ඳරිදි වම්මුඛ ඳරීක්ණවේ දී විවේවයන් තශවුරු කෂ 

යුතු ලිපි වේඛණ ඉදිරිඳත් කෂ යුතු නිධාරීන් අදාෂ වේඛණල මුේ පිටඳත් ශා වශතික කරන 

ද පිටඳත් කට්ටයක් වම්මුඛ ඳරීක්ණවේ දී ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

2. ඇමුණුම 2 හි දක්ලා ඇති ඳරිදි වම්මුඛ ඳරීක්ණය වශා ඳැමිණිය යුතු දිනය ශා වේාලට 

අනුගමනය කිරීම අනිලාර්යය වේ. 

3. 2022.09.15 දිනැති ශා රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රවේඛ අකක 20/2022 හි 5.3 ලගන්තිය අනුල 

වම්මුඛ ඳරීක්ණයට වශභාගි විය යුතු අයදුම්කරුලන් වකඛයාල ගණනය කර ඇත. 

4. වමම වේඛණය අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ අකක පිළිවලට වකවා ඇත. 

5. වම්මුඛ ඳරීක්ණ මණ්ඩය අයදුම්කරුලන්වේ කුණු පිළිබ දැනුලත් වනොමැත. 

6. අයදුම්කරුලකුවේ නම වමම ැයිව්තුවේ ඇතුෂත් වීම වශෝ වම්මුඛ ඳරීක්ණයට කැවීම 

ඳමණක් වමුළු නිලාවයක් ැබීම වශා සුදුසුකම් වම්පූර්ණ කිරීමක් වව වකනු වනොැවේ. 

ඇමුණුම 01 



ඇමුණුම 02

අයදුම්පත් 

අංකය
නම

 වම්මුඛ පරීක්ණයේ දී වියේයයන් 

තශවුරු කෂ යුතු කරුණු

වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා පැමිණිය යුතු දිනය ශා 

යේාල

1 එම්. එල්. බී. දිල්ශළරි මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

2 පී. ජී. එවහ. ප්රියන්ත මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

4 ආර්. ඒ. එවහ. අයි. රළජෙක් මිය
 1. ග්රළම නිධළරී විසින්  නිකුත් කෂ 

ෙදිිංචිය වශතිකය (DS04)
2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

5 එච්. ජී. නන්දනී පමනවිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

7 එවහ. එම්. පී. පක්. පවේනළනළයක මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

9 ඩබ්ලිව්.පී.ඩී.එම් පෙපර්රළ මශතළ
 1. ඉල්ලුම්කරුපේ වලදය ලළර්තළ     2. 

දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික
2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

11 පී. එල්. බී. සී. ලියනපේ මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

13 ජී.එල්. ටී. නිපරෝළ පමනවිය  - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

16 බී. එවහ. පී. අනුරළධී මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

17 එන්. මළපශේලළ මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

21 පක්. එන්. පී. ධර්මදළව  මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

23 ඒ. පී. බී. අපබ්වික්රම මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

25 වී. ජී. එන්. ක්මළලි මිය  1. රළජකළරි වහලභළලය 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

28 එවහ. ශිසහකළ මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

31 පක්. ඩී. ඒ. එවහ. කළරියලවම් මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

36 ඔමළලි විමරත්න මිය 

 1. ග්රළම නිධළරී විසින්  නිකුත් කෂ 

ෙදිිංචිය වශතිකය (DS04)                 2. 

දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික

2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

38 ඩබ්. ටී. ඒ. මළපනල් මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

45 එල්.පක්.එන්.පරෝහිනි මිය
 1. කත්රයළපේ වලදය ලළර්තළ          2. 

දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික
2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

48 පේ.එම්.පී.කරුණළරත්න මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

51 එවහ.එන්.ජයසිිංශ මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

54 එච්.එම්.එවහ.බී.පශේරත්  මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

56 එච්.පී.සී.එවහ.පශේලළලවම් මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 9.00 - 10.00 දක්ලළ

57 බී.එම්.පේ.සී.බවහනළයක මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

58 එම්.ඒ.සී.එම්.ඉශහජළවහ මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

64 යු.එම්.ජි.එවහ.පක්.අපබ්වික්රම මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

65 එම්.එන්.එල්.එල්.පක්.පරේමරත්න මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

67 එවහ.ටී.එම්.දමිතළ පවපනවිරත්න මිය  1. රළජකළරි වහලභළලය 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

68 ටී.එම්.පී.ජී.සී.ආර්.පවපනවිරත්න මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

70 එච්.පක්.එම්.ඩී.පක්.කවිපවේකර මිය  1. ඉල්ලුම්කරුපේ වලදය ලළර්තළ 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

71 පක්.පක්.ඩී.සී.ඉළර මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

76 අයි.ඒ.එම්.අසහවළන් මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

78 එන්.එච්.ඊ.ඉන්ද්රළල් මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

79 පී.පක්.ජී.එවහ.එවහ.ගුණරත්න මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

80 ඒ.ක්රිහණප ෝපී මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

81 පක්.ඒ.එවහ.එල්.ජයන්ත මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 සිට 11.00 දක්ලළ

83 එන්.ඩී.එන්.සී.කුමළරි මිය

 1. රළජකළරි වහලභළලය                          

2. ඉල්ලුම්කරුපේ වලදය ලළර්තළ       

3. කත්රයළපේ වලදය ලළර්තළ            

4. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික

2022.12.21 දින පෙ.ල 11.00 සිට 12.00 දක්ලළ

85 පී.ඩබ්.එන්.ඩී.පෙපර්රළ මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

87 එච්.එම්.යූ.එම්.අපබ්සිරිලර්ධන පමය  1. රළජකළරි වහලභළලය 2022.12.21 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

90 සී.අයි.වකසරිය මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

94 පක්.සුදර්න් මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

100 පක්.පක්.එම්.පියුමළල් මයළ

 1. අයශෙත් නිලළව තත්ලයක් ෙලතින 

බල රළපේශීය පල්කම්පේ අනු අත්වන 

වහිතල ග්රළම නිධළරී විසින්  නිකුත් කෂ 

ලිඛිත තශවුරුල

2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

104 පක්.එම්.පී.පක්.කුතිං  මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

වමුළු නිලාව වඳශා අයදුම් කරන ද අයදුම්කරුලන්යගන් වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා සුදුසුකම් ැබූ අයදුම්කරුලන්යගන් නාම යේඛනය - 2023

රාජ්ය පරිපාන, වල්යේ කටයුතු, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාතයාංය



අයදුම්පත් 

අංකය
නම

 වම්මුඛ පරීක්ණයේ දී වියේයයන් 

තශවුරු කෂ යුතු කරුණු

වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා පැමිණිය යුතු දිනය ශා 

යේාල

වමුළු නිලාව වඳශා අයදුම් කරන ද අයදුම්කරුලන්යගන් වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා සුදුසුකම් ැබූ අයදුම්කරුලන්යගන් නාම යේඛනය - 2023

රාජ්ය පරිපාන, වල්යේ කටයුතු, පෂාත් වභා ශා පෂාත් පාන අමාතයාංය

106 පක්.ඩී.ඩී.එච්.සිරිලර්ධන මයළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

107 එච්.පක්.ජී.නිපරෝණළ මිය
 1. රළජකළරි වහලභළලය                          

2. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික
2022.12.21 දින පෙ.ල 11.00 සිට 12.00 දක්ලළ

108 යූ.ජී.අයි.ප්රියදර්නී මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 10.00 - 11.00 දක්ලළ

113 එන්.එම්.එම්.මරික්කළර් මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

114 එවහ.සු න්යළ පමය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

115 බී.කුනළලිනී පමය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

118 බී.නිපරෝනී මිය  1. කත්රයළපේ වලදය ලළර්තළ 2022.12.21 දින පෙ.ල 11.00 සිට 12.00 දක්ලළ

124 පී.ටී.එවහ.සිල්ලළ මිය  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

125 එවහ.ඒ.එන්.ආර්.පක්.ජයසිිංශ මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

127 එම්.යූ.පතන්නපකෝන් මිය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

129 ඒ.එල්.එම්.අසහරළත් මශතළ  1. දරුලන්පේ උප්ෙෆන්න වශතික 2022.12.21 දින පෙ.ල 11.00 සිට 12.00 දක්ලළ

132 ආර්.ඒ.පේළනි පමය  1. රළජකළරි වහලභළලය 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

134 පේ.එම්.එවහ.පී.බී.ජයතික මශතළ  1. රළජකළරි වහලභළලය 2022.12.21 දින පෙ.ල 9.00 සිට 10.00 දක්ලළ

135 ඒ. එල්. පක්. එම්. එම්. බණ්ඩළර මයළ 
 1. රළජකළරි වහලභළලය                          

2. ඉල්ලුම්කරුපේ වලදය ලළර්තළ
2022.12.21 දින පෙ.ල 11.00 සිට 12.00 දක්ලළ

136 වී. ලවන්තළ කුමළරි පමය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

141 එවහ. එන්. පකොඩිතලක්කු පමය - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ

146 එන්. වන්ජිෙන් මයළ - 2022.12.20 දින පෙ.ල 11.00 - 12.00 දක්ලළ


