
අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනය අනුව බලතල පවරන ලද නිලධාරීන්  

 

 

අනු 

අංකය. 

අමාතාං ය/ 

ශදපාර්තශේන්තුව. 

නිලධාරියාශේ 

නම 

ශසේවය/ 

තනතුර 

රා.ශසේ.ශකො සභාව 

විසින් අනුමත කළ 

දිනය 

පවරන ලද බලතල 

1 ය ෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන   
අමාතාංශ  

ඩබ්. ඒ. 
ජ වික්රම ම ා 
 

ශ්රි..ං.ස.යස   
වියශ ෂ 

2012/06/12 ශ්රී ලංකා කාර්මික ශසේවශේ  I පන්තියට පහළ ශයෂ ම මට්ටශේ නිලධරයන් අදාළව අංක 

1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනශේ  උප ශේඛණශේ අංක 4 

හී දැක්ශවන බලතල පැවරීම.  
 

2. රාජ ස්පස්  හා 
වවසා  සංවර්ධන  
අමාතාංශ  

ඩී.එ්ප.එස්. 
අබ ගුණවර්ධ
න ම ා 

ශ්රි..ං.ස.යස   
වියශ ෂ 

2012/07/19  අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනශේ  උප ශේඛණශේ 

අංක 4  හා 6 හී දැක්ශවන බලතල පැවරීම.  

 

 

(2012/07/19 දින සිට ඩී.එ්ප.එස්. අබ ගුණවර්ධන 
මහතා රාජ ස්පස්  හා වවසා  සංවර්ධන  
අමාතාංශය න් ස්ථාන මාරු වී ගි  දින දක්වා) 
එස්. ඒ. නිමල් 
සරණතිස්ස  
ම ා 

ශ්රි..ං.ස.යස   
 වියශ ෂ 
යර ණි  

2013 01 01 

3. අග්රාමාත 
කාර් ා.  

එස්.එස්. 
මි නව.  ම ා 

ශ්රි..ං.ස.යස  2012/09/26 අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනශේ  උප ශේඛණශේ 

අංක 4  හා 6 හී දැක්ශවන බලතල පැවරීම.  

4. රාජ සිපසා.න හා 
ස්වයේශ කටයුතු  
අමාතාංශ  

යේ. දඩල්.යේ  
ම ා 

ශ්රි..ං.ස.යස   
වියශ ෂ 

2012/07/27 1. අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ  ගැසට් නිශේදනශේ 

උපශේඛනශේ අංක 14 හි සඳහන් විධිවිධාන අනුව,  
(i) ශ්රී ලංකා ග්රාම නිලධාරී ශසේවශේ අධි පන්තිශේ නිලධාරීන් සේබන්ධශයන් රාය 

ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද පටිපාටිවලට අනුකූලව ස ථාන 

මාරු කිරීම පිළිබඳ බලතල. 

(ii) ශ්රී ලංකා ග්රාම නිලධාරී ශසේවශේ අධි පන්තිශේ නිලධාරීන් සේබන්ධශයන් 

ආයතන සංග්රහශේ XLVIII වැනි පරිච්ශේදශේ ශදවන උපශේඛනශේ නි  චිතව 

දක්වා ඇති වරදවේ පිළිබඳව විනය පාලනය පිළිබඳ බලතල.  

2. අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ  ගැසට් නිශේදනශේ 

උපශේඛනශේ අංක 15  හි සඳහන් විධිවිධාන අනුව ශ්රී ලංකා ග්රාම නිලධාරී 

ශසේවශේ අධි පන්තියට පහළ නිලධාරීන්ශේ, රාය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව 

විසින් අනුමත කරන ලද පටිපාටිවලට අනුකූලව දිස ත්රික්කශයන් පිටතට ස ථාන 

මාරු කිරීම පිළිබඳ බලතල. 



අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනය අනුව බලතල පවරන ලද නිලධාරීන්  

 

 

 

5. අධාසන 
අමාතාංශ  

එච්.එ්ප.ආර්.බී.

යහ ර්  ම ා 
ශ්රි..ං.ස.යස   
වියශ ෂ 
යර ණි  

2012/10/23 අංක 1733/52 හා 2011.11.25 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් නිශේදනශේ  උප ශේඛණශේ I 

ශකො ටශසේ අංක 12 හා 13(අ) හි දැක්ශවන බලතල පැවරීම.  
 


