කුවතා ධාරාල යටතේ ශ්රී ා ා ඳපාඳාන තවයලත III තරයණියටයට
ඵලා ගැනීතේ තරග විබාගය - 2013(2021)
විබාග ත ොභවාපාව් ජනරාල් විසින් 2021.04.10 වශ 11 දිනල දී ඳලේලන ද උක්ත තරග විබාගත ලිඛිත
ඳරීක්ණයට තඳනී සිට එක් එක් ප්ර්න ඳ්රයට 50 ක් තශ
ට ඉශෂ කුණු ඵා විබාගය වභේ
අයදුේ රුලන් අතපාන්, ලිඛිත විබාගත කුණු ශා තජේාතාලය වශා මි ල කුණුල එ ව ල අනුල ළු
කුණු ප්රළුතතාලය භත ඉශෂභ කුණු ඵා ලුශගත වේළුත ඳරීක්ණය වශා සුදුසු ේ ද රාජෙ තවයලා
ත ො ලන් වබාල විසින් අනුභත රනු ැබූ අයදුේ රුලන් ඳශතෂොව් තදතනකු (15) තේ නේ ඇව ෂේ ර
විබාග අා අනුපිළිතලෂට ව ව් ර ඇති නාභ තල්තනය තභභගින් ප්ර ායට ඳේ රනු ඵන අතර එමි දී
ඳශත රුණු ත තරමි විතයෂිතල අලධානය තයොළු රලනු ැතේ.
1. තභභ තරග විබාගත ප්රතිප භත ශ්රී ා ා ඳපාඳාන තවයලත රපරපාඳා 12ක් පිරවීභට
ැතේ.
2. තභභ විබාගයට අදාෂල 2014.08.29 දිනැති 22/2014 රාජෙ ඳපාඳාන චක්රතල්තත

ටයුව 

රනු

14.2 (ආ) ii

ලගන්තිය අනුල වේළුත ඳරීක්ණය වශා වශබාගී විය යුව  අයදුේ රුලන් වාතොල ගණනය

ර ඇත.

3. තභභ තල්තනතයමි, ලිඛිත විබාගත වෑභ ප්ර්න ඳ්රය ටභ 50 ක් තශ ට ලැියතයන් කුණු ැඵ
ලිඛිත විබාගත කුණු ශා තජේාතාලය වශා මි ල කුණුල එ ව ල අනුල ළු කුණු ප්රළුතතාලය
භත ඉශෂභ කුණු ඵාගේ අයදුේ රුලන් 15 තදනාතේ නේ විබාග අා අනුපිළිතලෂට ව වා ඇත.
4. විබාග තදඳාර්තතේන්ව ල විසින් නිකුේ
කිසිදු අයදුේ රුලකුතේ කුණු නිකුේ

ර ඇේතේ කුණු රමිත නාභ තල්තනයක් ඳභණක් ලන අතර
ර තනොභැත.

5. වාභානෙ වශ ලුශගත වේළුත ඳරීක්ණ භණ්ඩ ද අයදුේ රුලන්තේ කුණු පිළිඵල දැනුලේල
තනොභැත.
6. ලූශගත වේළුත ඳරීක්ණත කුණු විබාග තදඳාර්තතේන්ව ලට තයොළු ර ලිඛිත ඳරීක්ණය,
තජේාේලය ශා ලුශගත වේළුත ඳරීක්ණතයන් ඉශෂභ කුණු ැබූ 12තදතනකු ඵලා ගැනීභ
වශා ටයුව  රනු ැතේ. ඒ වශා කුණු ගණනය කිරීතේ ටයුව  විබාග තදඳාර්තතේන්ව ල භගින්
සිදු ත තර්.
7. අයදුේ රුලකුතේ නභ තභභ ැයිව්ව තේ ඇව ෂේ වීභ තශ අයදුේ රුලකු ලූශගත වේළුත
ඳරීක්ණයට ැවීභ ඳභණක් තභභ තනව රට ඳේ රනු ැබීභ වශා සුදුසු ේ වේපූර්ණ කිරීභක්
තව ව නු තනොැතේ.
තභභ තල්තනත නේ වශන් අයදුේ රුලන් වශා වාභානෙ ශා ලුශගත වේළුත ඳරීක්ණය ඳැලැේතලන
දිනය වශ තේාල ඉදිපාත දී දැනුේ තදන ඵල රුණාතලන් ව න්න.
රාජෙ තවයලා ත ො ලන් වබාතේ නිතය ග ඳපාදි,

තේ.තේ. රේනසිපා
තල් ේ
රාජෙ ඳපාඳාන, ව්ලතේ

ටයුව , ඳෂාේ වබා ශා ඳෂාේ ඳාන අභාතොාය

திமம அடிப்பமைில் இயங்மை நிர்லாை சேமலின் தம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பதற்ைான
சபாட்டிப் பாீட்மே - 2013(2021)
பாீட்மேைள் ஆமைாரர் நாைத்தினால் 2021.04.10

ற்றும் 11ஆைி திைதிைரில் நைாத்தப்பட்ை சற்படி

சபாட்டிப் பாீட்மேின் எளத்துப் பாீட்மேக்குத் சதாற்மி ஒவ்வலாரு லினாத்தாளுக்கும் 50% அல்யது அதற்கு
சற்பட்ை புள்ரிைமரப் வபற்ம பாீட்ோர்த்திைரில், எளத்து பய பாீட்மேில் வபற்ம புள்ரிைள் ற்றும் சேமலபப்பு
அடிப்பமைியான புள்ரிைள் அைங்ைராை வாத்த புள்ரிைரின் பன்னுாிம அடிப்பமைில் அதிை புள்ரிைமரப்
வபற்று

ைட்ைமக்ைப்பட்ை

சநர்பைப்

பாீட்மேக்குத்

தகுதிவபற்ம

அோங்ை

சேமல ஆமைக்குளலினால்

அங்ைீைாிக்ைப்பட்டுள்ர பதிமனந்து (15) லிண்ைப்பதார்ைரின் வபர் பட்டில் உள்ரைக்ைப்பட்டு பாீட்மே எண்
ஒளங்ைில் தாாிக்ைப்பட்டுள்ர வபர்ப்பட்டில்

வலரிிைப்படுலதுைன், இதன்சபாது பின்லரும் லிைங்ைரில்

லிசேை ைலனம் வேலுத்தப்படும்.
1.

இந்த

சபாட்டிப்

பாீட்மே

வபறுசபறுைரின்

அடிப்பமைில்

இயங்மை

நிர்லாை

சேமலில்

12

வலற்மிைங்ைமர நிப்ப நைலடிக்மை எடுக்ைப்படும்.
2.

இப்பாீட்மே வதாைர்பாை 2014.08.29 ஆந் திைதி 22/2014 வபாது நிர்லாை சுற்மமிக்மைின் பிாிவு 14.2 (ஆ) ii
இன்

படி

சநர்பைப்

பாீட்மேக்குத்

சதாற்ம

சலண்டி

லிண்ைப்பதார்ைரின்

எண்ைிக்மை

ைைக்ைிைப்பட்டுள்ரது.
3.

இந்த ஆலைத்தில், எளத்துப் பாீட்மேில் ஒவ்வலாரு லினாத்தாரிலும் 50% அல்யது அதற்கு சற்பட்ை
புள்ரிைமரப் வபற்று, எளத்துப் பாீட்மே ற்றும் சேமல பப்புக்ைான புள்ரிைரின் எண்ைிக்மைக்கு எற்ப
வாத்த புள்ரிைரின் பன்னுாிமின் அடிப்பமைில் அதிை புள்ரிைமரப் வபற்ம 15 லிண்ைப்பதாாிைரின்
வபர்ைள் பாீட்மே எண்ைரின் லாிமேப்படி தாாிக்ைப்பட்டுள்ரது.

4.

பாீட்மேைள் திமைக்ைரத்தினால் புள்ரிைரற்ம வபர்ப் பட்டில் ட்டுச வலரிிட்டுள்ரது என்பதுைன்,
எந்தவலாரு பாீட்ோர்த்திினதும் புள்ரிைள் வலரிிைப்பைலில்மய.

5.

ோதாை ற்றும் ைட்ைமக்ைப்பட்ை சநர்பைப் பாீட்மே ேமபயும் பாீட்ோர்த்திைரின் புள்ரிைமர
அமிந்திருக்ைலில்மய.

6.

ைட்ைமக்ைப்பட்ை

சநர்பைப்

பாீட்மேின்

புள்ரிைள்

பாீட்மேைள்

திமைக்ைரத்திற்கு

அனுப்பிமலக்ைப்பட்டு, எளத்துப் பாீட்மே, சேமலபப்பு ற்றும் ைட்ைமக்ைப்பட்ை சநர்பைப் பாீட்மேில்
அதிை புள்ரிைள் வபற்ம 12 சபம ஆட்சேர்ப்புச்வேய் நைலடிக்மை எடுக்ைப்படும். இதற்ைான புள்ரிைள்
பாீட்மேைள் திமைக்ைரத்தினால் ைைக்ைிைப்படும்.
7.

இந்தப் பட்டிலில் லிண்ைப்பதாாின் வபமச் சேர்ப்பது அல்யது ஒரு ைட்ைமக்ைப்பட்ை சநர்பைப்
பாீட்மேக்கு லிண்ைப்பதாம அமறப்பது ட்டும் இந்தப் பதலிக்கு நிிக்ைப்படுலதற்ைான தகுதிைமர
பூர்த்திவேய்துள்ரதாைக் ைருதப்பைாது.

இந்த ஆலைத்தில் வபர் குமிப்பிைப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பதார்ைளுக்ைான ோதாை ற்றும் ைட்ைமக்ைப்பட்ை
சநர்பைப்பாீட்மே நமைவபறும் திைதி ற்றும் சநம் உாி சநத்தில் அமிலிக்ைப்படும் என்பமத ைலனத்திற்
வைாள்ரவும்.
அோங்ை சேமல ஆமைக்குளலின் உத்தலின்படி,

ஒப்பம்./ சே.சே. த்னேிமி
வேயாரர்
வபாது நிர்லாைம், உள்நாட்ைலுலல்ைள், ாைாை ேமபைள் ற்றும் உள்ளூாட்ேி அமச்சு

Competitive examination for recruitment to Grade III of Sri Lanka Administrative
Service under the Merit stream - 2013(2021)
Out of the candidates who passed the written test of the above competitive examination held by the
Commissioner General of Examinations on 10.04.2021 and 11.04.2021 by scoring 50 of marks or
more for each examination paper, the list of fifteen (15) candidates approved by the Public Service
Commission who qualified for the structured interview with the highest marks on the order of the total
marks obtained for the written examination and seniority, which is arranged in the order of index
numbers, is hereby published and special attention is drawn to the following matters.
1. On the results of this competitive examination, action will be taken to fill 12 vacancies in the
Sri Lanka Administrative Service.
2. The number of candidates required to appear for the interview has been calculated as per
Section 14.2 (b) ii of the Public Administration Circular No. 22/2014 dated 29.08.2014
related to this examination.
3. In this list, the names of the 15 candidates who secured the highest marks in the order of the
total marks obtained for the written examination and seniority, scoring 50 or more for each
subject of the written examination, have been arranged in the order of their index numbers.
4. The Department of Examinations has issued only a list without any marks for the
examination, and no marks obtained by any of the candidates have been issued.
5. General and structured interview boards are also not aware of the marks obtained by the
candidates.
6. The marks of the structured interview will be forwarded to the Department of Examinations
and action will be taken to recruit the 12 candidates who obtained the highest marks in the
written test, seniority and structured interview. For this purpose, the Department of
Examinations will calculate the marks.
7. The inclusion of an applicant's name in this list or calling an applicant for the structured
interview only will not be considered as a qualification for appointment to this post.
Please note that the date and time of the general and structured interviews for the candidates whose
names are included in this list will be notified in due course.
As per the order of the Public Service Commission,

Sgd/ J.J. Rathnasiri
Secretary
Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

Competitive Examination for the Recruitment to Grade III of Sri Lanka
Administrative Service under the Merit Stream - 2013(2021)
List of Selected Candidates for the Interview
NO

INDEX
NO

1

1018

KATALUWA LIYANAGE THAMARA NISHANTHI DE SILVA

2

1019

HENARATH ARACHCHILAGE SUDARSHANIE DEEPIKA SENARATH

3

1027

DULANI NILANTHI KURUPPUARACHCHI

4

1028

CHAMPIKA SAJEEWANI KATHRIARACHCHI

5

1033

CHANNA SENASRI AMARAWICKRAMA

6

1056

HELATHALAGEDARA RATNAYAKE MUDIYANSELAGE ANUSHA
MADURANGANI RATNAYAKE

7

1078

BALASOORIYA MUDIYANSELAGE NISHANTHA KELUM BALASOORIYA

8

1083

WELLE KANKANAMAGE PADMASIRI

9

1088

GEETHANI DILRUKSHI LOKUWELLA

10

1092

JAYAKODIGE MEWLIN PUSHPALATHA

11

1150

HABARAGODA DEVAGE RAMYA PRIYANTHI SENEVIRATNE

12

1170

DICKMON WEERASINGHE DAHANAYAKE

13

2006

KRISHNAPILLAI THAYAPARAN

14

2016

MARYJOSEPH SANTHASEELAN

15

2026

MAMANGAM RAMAKUDDY

NAME

