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කාර්යාල ස ේවක ස ේවය  

 

අ

නු 

අං

ක

ය 

නම 
තනතුර හා 

පන්තිය 
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය 
 ්ථානමාරු ලැබූ 

ස ේවා  ්ථානය 
රා.ස ේ.සකො. තීරණය 

1 කේ.ආර්.ඩී. 
කුලතිලක 
මයා 
039508 

කා.ක ේ.ක ේ. 
II 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංශය 

කමෝටර් රථ ප්රයවාානන 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

2 ඊ.ඒ.එ ්. 
එදිරිසාංන මයා 
049107 

කා.ක ේ.ක ේ. 
II 

අධ්යාපන 
අමාතයාාංශය 

විගණකාධිපති 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

3 පී.ඩී. ඩිලන්ත මයා 
014207 

කා.ක ේ.ක ේ. I කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ශ්රීර ලාංකා කපිස් ් 
අභයා  විෙයාලය - 
ඇල්පිටිය 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

4 කේ.එච්.නන්ෙසරි මයා 
036806 

කා.ක ේ.ක ේ. 
II 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ප්රයාකේශීය කල්කේ 
කාර්යාලය 
කෙන්කතිට 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

5 එේ.එච්.එල්. 
විකේවාර්ධ්න මයා 
013699 

කා.ක ේ.ක ේ. 
III 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

නැවාත පදිාංචි කිරීම, 
ප්රයති ාං ්කරණ නා 
හින්දු ආගමික 
කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

6 ඩබ්.අයි.ඒ.ජී.එල්.ප්රයනාන්දු 
මයා 
036520 

කා.ක ේ.ක ේ. 
විකශේෂ 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

කපිස් ් අධිකාරී 
කාර්යාලය 
මීගමුවා 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

7 කේ.අයි.ජී. 
කාරියවා න් මයා 
003203 

කා.ක ේ.ක ේ. 
III 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

නැවාත පදිාංචි කිරීම, 
ප්රයති ාං ්කරණ නා 
හින්දු ආගමික 
කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

8 කේ.එන්. 
කනේමන්ත මයා 
039466 

කා.ක ේ.ක ේ. I කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

වාාරිමාර්ග 
කළමනාකරණ 
අාංශය 
කකිළඹ 07 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

9 ටී.ඩී.බී.පී 
ක ෝමරත්න මයා 
024387 

කා.ක ේ.ක ේ. 
II 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ප්රයාකේශීය කල්කේ 
කාර්යාලය 
උඩුනුවාර 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම. 

10 ටී.ඒ.පී. ප්රයනාන්දු මයා කා.ක ේ.ක ේ විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

කේකරු 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

 ්ථානමාරුවා වා රකින් 
දීර්ඝ කිරීම. 

11 එල්.ඩබ්.කේ. විකේසාංන 
මයා  (050228)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

කා.ක ේ.ක ේ 
I 

ක ෞඛ්යය නා කේශීය 
වවාෙය 
අමාතයාාංශය 

ආගමන විගමන 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

විකේසාංන මයා කවාත ලොදී 
ඇති  ්ථාන මාරු 
නිකයෝගය ක්රිායාත්මක 
කිරීම. 



12 කේ. තවාසීලන් (015838) 
මයා 

කා.ක ේ.ක ේ 
I 

දි ්ත්රි.ේ 
මිනින්කෙෝරු 
කාර්යාලය - 
මඩකළපුවා 

මඩකළපුවා දි ්ත්රි.ේ 
ධීවාර කාර්යාලය 

 ්ථානමාරුවා ක්රිායාත්මකයි 

13 එේ.ඒ.එල්. මුණසාංන මයා 

(035032) 
කා.ක ේ.ක ේ 
III 

මනාභාරකාර 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

මුෙල් නා 
ක්රලම ේපාෙන 
අමාතයාාංශය 

 ්ථාන මාරු නිකයෝගය 
එකල ම ක්රිායාත්මක 
කිරීම. 

14 කේ.එේ. ජගත් කුමාර 

මයා (039327) 
කා.ක ේ.ක ේ 
III 

මනාභාරකාර 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

ඉදිරිකේදී 
අනුප්රයාප්තිතිකකයකු ලොදී 
 ්ථාන මාරුවා ක්රිායාත්මක 
කිරීම. 

15 ආර්.එේ.වී.කේ. 

රත්නායක (028786) 
මයා 

කා.ක ේ.ක ේII
I 

කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ශ්රීර ලාංකා  ගුවාන් 
නමුො මූල ්ථානය 

 ්ථාන මාරු නිකයෝගය 
ක්රිායාත්මක කිරීම 

16 ඊ.ඒ.රාංග  මින්ෙ කා.ක ේ.ක ේ.II දි ්ත්රි.ේ කේකරු 
කාර්යාලය, නපුතකල් 

කරජි ්ට්රාර් ජනරාල් 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ලොදී ඇති වාාර්ෂික  ්ථාන 
මාරුවා සුදුසු 
අනුප්රයාප්තිතිකකයකු ලොදී 
ක්රිායාත්මක කිරීම.  

17 කේ.ඒ.ඩී.  සරිමතී    026572 කා.ක ේ.ක ේ II විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

වාැවිස් කර්මාන්ත 
අමාතයාාංශය 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

18 බී.එේ. සුමනාවාතී   027592 කා.ක ේ.ක ේ II විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

ඉඩේ අමාතයාාංශය අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

19 ඩබ්.ඒ. හිමාල් කුසුේසරි   
018689 

කා.ක ේ.ක ේ II විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

කේකරු 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

20 බී.පී. කුමාර පීරි  ්  016102 කා.ක ේ.ක ේ II විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

මකනේ ්ත්රාාත් 
අධිකරණය, කකිළඹ 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

21 කේ.ආර්.කප්රයේමරත්න   
016121 

කා.ක ේ.ක ේ II විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

ජාතික  ත්ත්වා 
උෙයාන 
කෙපාර්තකේන්තුවා - 
කෙහිවාල 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

22 එල්.එච්. සුනිල් කප්රයේමකුමාර     
031840 

කා.ක ේ.ක ේ I ආගමන විගමන 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

අපරාධ් පරීේෂණ 

කෙපාර්තකේන්තුවා, 
කකිළඹ 01 

 අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

23 ඕ.වී.එ ්. කනේමචන්ද්රේ        
023611 

කා.ක ේ.ක ේ I ශ්රීර ලාංකා කපිස් ් 
අභයා  විෙයාලය-
ඇල්පිටිය 

මුෙල් නා ක්රලම 
 ේපාෙන 
අමාතයාාංශය 

අභියාචනය නිෂ්ප්රයභ කිරීම 

24 බී.ජී.එ ්. කුමාර    
019794 

කා.ක ේ.ක ේ II කේශීය ආොයේ 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

ප්රයාකේශීය කල්කේ 
කාර්යාලය ලුණුගල 

 අනුප්රයාප්තිතිකයාට අගතියේ 
කනිවාන පරිදි නිලධ්ාරියා 
ෙදුල්ල ප්රයකේශකේ පුරප්තිපාඩු 
පවාතින ක ේවාා  ්ථානයේ 
කවාත  ්ථානමාරු කිරීම. 

25 යූ. රාමචන්ද්රේන්     
029600 

කා.ක ේ.ක ේ I ආගමන විගමන 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

 මාගේ 
කරජි ්ට්රාර්කෙපාර්ත
කේන්තුවා 

අභියාචනය නිෂප්්රයභ කිරීම 

26 ඩී.එ ්. පතිරණ කමය     
036704 

කා.ක ේ.ක ේ 
III 

කරජි ්ට්රාර් ජනරාල් 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

සුරාෙදු අධිකාරී 

කාර්යාලය, ෙදුල්ල 
 එේ.ඒ.එේ.රි ්වි මනතා 
කවානුවාට විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය කවාත 
 ්ථානමාරු කිරීම 



27 එේ.ඒ.එේ. රි ්වි මයා     
049123  

කා.ක ේ.ක ේ 
III 

කරජි ්ට්රාර් ජනරාල් 
කෙපාර්තකේන්තුවා 

විකේශ කටයුතු 
අමාතයාාංශය 

  ්ථානමාරුවා අවාලාංගු කිරීම 

28 එච්.ආර්.එ ්.ඉන්ද්රේරත්න  
014597 

කා.ක ේ.ක ේ II සුරාෙදු අධිකාරී 

කාර්යාලය, 
මාතකල් 

ප්රයාකේශීය කල්කේ 
කාර්යාලය උකුකවාල 

අභියාචනය නිෂප්්රයභ කිරීම 

 


