
 

සංවර්ධන නිලධාරි සසේවසේ III සරේණියේසේ තනරකට ප ඳ ක රීම  - 2021 

 

2019.08.01 දින හා 2019.09.16 දිනැතිව අභ්යාසලාී පුහුණුව සහා බවා ගන්නා ලදුව ඳළා ක සභ්ාවක් 

යපස ක වන ආයතනවල පුහුණුව ලද උඳාධිධාම අභ්යාසලාීන් අරකරින් සවන ක ඳළා ක සභ්ාවක් යපස ක 

ඳවතින ඳළා ක ටාජ්ය සසේවසේ සංවර්ධන නිලධාම තනරකු  පුට්පඳාු  සහා අුයුකක්ත ීම ප  නාඳය ඳළ 

 ටන ලද අභ්යාසලාීන්ස  හා ඒ ාබද්ධ සසේවය යපස ක ස්ථීට ඳ කීමම් ලැබී ප අස්පක්ෂිත 

අභ්යාසලාීන්ස  නා සේඛනය ඳහත ඉදිරිඳ ක  ටමි.  

 

02. එ  අභ්යාසලාීන්ස  දුදුදු ම් ඳමක් ා ස  ප සථ්ීට ඳ කීමම් ලබා දීසම් ඉදිරි  පුකරක සහා 

ඔවුන්ස  ලිපිසග ුය අදාළ ඳළා ක සභ්ා ප්රධාන සේ ම්වු න් සවත සය ු  රීම ප  පුකරක  ටන බව 

 ාු ණියේ ව දන්වමි. එසසේ  ඒ ාබද්ධ සසේවය යපස ක සංවර්ධන නිලධාම සසේවසේ ඳ කීමම් ලැබී ප 

අස්පක්ෂිත අභ්යාසලාීන්ස  සම්බන්ධසයන්  විසින් ඉදිරි  පුකරක සිදු  ටුය ඇත. 

 

එස්.ආසලෝ බණ්ඩාට 

ඒ ාබද්ධ සසේවා අධයක්  ජ්නටාේ 

 



அியிருத்தி உத்தியனோகத்தர் யேவய தபம் III இன் தயியனோன்றுக்கு ினநம் யேய்தல் - 2021 

 

01.08.2019 ஆந் திகதி நற்றும் 16.09.2019 ஆம் திகதின னிலுர் னிற்ேி யதோடர்ோக நோகோண 

ேவகின் கீழ் உள் அலுயகங்கில் னிற்ேி யறும் ட்டதோோி னிலுர்கில் யயறு நோகோண 

ேவகின் கீமோ அியிருத்தி உத்தியனோகத்தர் தயி யயற்ிடங்களுக்கு நற்றும் இவணந்த 

யேவயகின் கீழ் ிபந்தப ினநம் யறுயதற்கு யிருப்புத் யதோியித்த னிலுர்கின் யனர் 

யிபங்கவ இத்தோல் முன்வயக்கின்யன். 

 

02. அப்ட்டதோோிப் னிலுர்கின் தகுதிகவப் ோீட்ேித்து ிபந்தப ினநம் யமங்குயதற்கோ 

யநதிக டயடிக்வககளுக்கோக அப்னிலுர்கின் திர் யகோவயகவ குித்த  நோகோண ேவ 

ிபதோ யேனோர்கிடம் ஒப்வடப்தற்கோ டயடிக்வககள் யநற்யகோள்ப்டுகின் 

என்வத தனவுடன் யதோினப்டுத்துகின்யன். அயதயோ, இவணந்த யேவயகின் கீழ் ினநம் 

ய யிருப்ம் யதோியித்துள் னிலுர்கள் யதோடர்ோக என்ோல் யநதிக டயடிக்வக 

எடுக்கப்டும். 

 

ஒப்ம்./ எஸ். ஆயோகண்டோப 

இவணந்த யேவயகள் ணிப்ோர் ோனகம் 



අනු 

අංකය නම ජාතික ශැඳුනුම්පත් අංකය පුහුණුලට පත් කිරීමම් ලිපිමේ අංකය පුහුණුල ද පෂාත් වභාල

1 එන්.ජී.එන්. දිල්ශානි 918121080V 2019/CP/NUW/KTML/A/030 මධ්යම

2 එච්.ඒ.ජී. අසිතා ප්රභානි 878361997V 2019/CP/KAN/KNDS/A/043 මධ්යම

3 එල්.එන්.රත්නායක 907032280V 2019/CP/KAN/PSBK/A/011 මධ්යම

4 ඩී.එච්.ඩී.එල්.පී.ගුණසිංශ 875083600V 2019/CP/KAN/KFGR/C/028 මධ්යම

5 ඩී.එල්.ඩබ්.එන්. නමලෝදනී 857870972V 201/CP/MAT/GLWL/C/007 මධ්යම

6 එම්.එල්.ජී.මේ.ගුණතික 198829201352 2019/SG/RAT/BLGD/A/022 වබරගමුල

7 පජය දිවුල්ෑපිටිමේ විමරත්න හිමි 850642788V 2019/SG/KEG/MWNL/A/024 වබරගමුල

8 පජය උඩතඹවිට විජිත හිමි 842205182V 2019/SG/KEG/MWNL/A/114 වබරගමුල

9 පජය ඹුටුමේ පියරතන හිමි 883654145V 2019/SG/KEG/MWNL/A/115 වබරගමුල

10 පජය මාතමල් ධ්ම්මසිද්ධි හිමි 893311300V 2019/SP/GAL/HKDW/A/113 දකුණ

11 පජය මිද්මදණිමේ සුමනසිරි හිමි 900151489V 2019/SP/GAL/KRDN/A/023 දකුණ

12 එච්.පී.වඳමාලි 916740131V 2019/SP/GAL/MTGR/A/165 දකුණ

13 වචිනි ප්රභාෂි වමරවික්රම 915731058V 2019/SP/MAI/MTGR/A/165 දකුණ

14 මේ.මේ.වන්තිකා 906721236V 2019/SP/GAL/GNPN/A/033 දකුණ

15 මේ.ජී.ගයානි නිවංවා 887392684V 2019/SP/GAL/NYGM/A/054 දකුණ

16 පී.මාලිකා සිරිවීර 838392946V 2019/SP/HAM/BLAT/A/075 දකුණ

17 ඩී.වී.මධුානි නිවංවා 915542794V 2019/SP/HAM/BLAT/A/075 දකුණ

18 නිානි වමන්මලී රාජපේ 906740575V 2019/SP/HAM/AMBT/A/076 දකුණ

පළාත් සභාලක් යටතත් පුහුණුල ැබූ උපාධිධාරී අභයාසාභීන් අතුරින් ඒකාබද්ධ තසේලය යටතත් සංලර්ධන නිධාරී තසේලතේ 

සථ්ීර පත්වීම් ැබීමට මනාපය ප කර ඇති උපාධිධාරී අභයාසාභීන්



19 ආර්.පී. චමිත් දිල්ාන් 911173956V 2019/SP/HAM/TNGL/A/050 දකුණ

20 මේ.එච්.වචිනි ප්රභාෂිනී 917883696V 2019/SP/HAM/TNGL/A/059 දකුණ

21 මේ.එඒ.දිානි නිවංවා කුරත්න 908563492V 2019/SP/GAL/NYGM/A/022 දකුණ

22 නයනි නිමන්තිකා මකෝදාමගොඩ 198862501122 2019/SP/GAL/AKMN/A/061 දකුණ

23 එම්.එව.්මුදිතා 885630812V 2019/SP/HAM/TSMR/A/016 දකුණ

24 එව.්ඩබ්.එච්.කපින්මගොඩ 906620731V 2019/SP/GAL/TWLM/A/040 දකුණ

25 ඩිල්කි චමීා එදිරිසිංශ 917503346V 2019/SP/GAL/NYGM/A/038 දකුණ

26 මග්මගොනමග් ේමිණී මවේලන්දි 907670139V 2019/SP/HAM/SRWW/A/046 දකුණ

27 එම්.ඩබ්.එව.්කුමාර මානමග් 900894635V 2019/SP/HAM/SRWW/A/030 දකුණ

28 එම්.ඒ.ඉමනෝකා දමයන්ති 908060334V 2019/SP/GAL/NYGM/A/033 දකුණ

29 ඒ.ඒ.ක්රිාන් ෂහිරු කුමාර 920043534V 2019/SP/GAL/NYGM/A/043 දකුණ

30 ධ්ර්මතික මවමනවිරත්න ආා දිල්ශානි 198873801941 2019/SP/GAL/TWLM/A/037 දකුණ

31 Prutha Subramaniam 915761755V 2019/NP/JAF/CVKH/A/194 Nothern

32 Ganghaa Shanmugasuntharam 887042020V 2019/NP/JFA/VKWT/A/010 Nothern

33 Jarsini Shanmugananthan 927752786V 2019/NP/JAF/CVKH/A/111 Nothern

34 Paramanayakam Leenus Sakayathas 893171967V 2019/NP/JAF/VKST/A/064 Nothern

35 Piratheepan Sujitha 199160604128 2019/NP/JAF/VKST/A/086 Nothern

36 Sellathurai Tharshika 927171970V 2019/NP/JAF/CVKH/A/200 Nothern



අනු 

අංකය නම

ජාතික 

හැඳුනුම්පත් අංකය පුහුණුලට පත් කිරීමම් ලිපිමේ අංකය

පුහුණුල ද 

පළාත් සභාල

පත්වීම බා ගැනීමට මනාපය පළ 

ක පළාත් සභාල/දිස්ත්රික්කය

1 එන්.එම්.එන්.මක්.රත්නායක 867052330V 2019/CP/KAN/HTLD/A/012 මධ්යම සබරගමුල පළාත

2 පී.මක්.ඒ.ඩී.පී.ඒ.පළගසංහ 888103678V 2019/CP/KAN/KFGR/A/029 මධ්යම බස්නාහිර පළාත

3 එම්.ආර්.බී.ඩී.එස.්රාජගුරු 876472139V 2019/CP/KAN/KFGR/C/035 මධ්යම සබරගමුල පළාත

4 ආර්.එම්.ටී.එම්.මැණිමක් 887660301V 2019/CP/KAN/KFGR/C/045 මධ්යම බස්නාහිර පළාත

5 එච්.එම්.සී.එම්.කුමාරි 887343357V 2019/CP/KAN/KFGR/C/044 මධ්යම බස්නාහිර පළාත

6 ජී.ආර්.ජී.ඩී.කුමාරි 199067000050 2019/SG/KEG/BLKP/A/033 සබරගමුල බස්නාහිර පළාත

7 බී.ඩී.සී.ඩී.මමනෝරිකා 198976003063 2019/SG/RAT/PLMD/A/035 සබරගමුල බස්නාහිර පළාත

8 බී.ඩී.එස.්මක්.දීපිකා 908243390V 2019/SG/RAT/GDKW/A/030 සබරගමුල බස්නාහිර පළාත

9 ටී.එල්.වී.මකොඩිකාර 199172602454 2019/SG/RAT/IBLP/A/066 සබරගමුල බස්නාහිර පළාත

10 මේ.ජී.ඩී. ක්රිෂාන්ති 896251180V 2019/SG/RAT/EMBP/A/097 සබරගමුල දකුණු පළාත

11 ඩබ්.එම්.නිලූෂා මසෞමය කුමාරි විමේසංහ 895242128V 2019/NW/KUR/PGWL/A/019 ලයඹ දකුණු පළාත

12 ජී.එන්.පී.වීරමසේකර 905221663V 2019/SP/MAT/HKMN/A/036 දකුණ රත්නපුර දිස්ත්රික්කය

13 බාාචාරිමේ ඩිානි මසොන්නාදර 915131336V 2019/SP/HAM/BLAT/A/051 දකුණ බස්නාහිර පළාත

14 මක්.එල්.ප්රියංගා 199164604452 2019/SP/HAM/KTWN/A/052 දකුණ ඌල පළාත

15 සුරවීර ආරච්චිමේ චන්ද්රිකා 895193089V 2019/SP/MAT/MTGR/A/165 දකුණ ලයඹ පළාත

16 මක්.ඉමරෝමා මුතුමාලී 876662000V 2019/SP/MAT/AKRS/A/029 දකුණ බස්නාහිර පළාත

17 ඊ.එම්.මධූෂා නදිනි 876183781V 2019/SP/HAM/TNGL/A/007 දකුණ බස්නාහිර පළාත

18 Kamini Kanthasamy 907824411V 2019/NP/JAF/VKST/A/111 Nothern Eastern Province 
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