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රාජ්ය් කමමනාකර  සහකාර සසේවය 

 

 

   

 

අනු 

අංකය 
නම 

තනතුර හා 

පන්තිය 

වර්තමාන සසේවා 

ස්ථානය 

ස්ථාන මාරු ලැබූ 

සසේවා ස්ථානය 

රා.සසේ.සකො.තීර ය 

1 එස්.එම්.එම්. එන්. 
සසේනානායක මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I මයුරපාද මධ්යස 
විදසාලය, නාරම්මල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
බමුණාසකොටුව 

නිලධ්යාරිනියසේ ස්ථාන 
මාරුව අවලංගු කිරීම හා 
නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
නිලධ්යාරිසයකු ලබාදී 
අනුප්රාාප්තිකක 
නිලධ්යාරිනියට පහසු 
සසේවා ස්ථානයක් සවත 
ස්ථාන මාරු ලබාදීම.  

2 එස්.සී. ගයාත්රිා මිය රා.ක.ස.සසේ. I  අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
කඹිරිගස්යාය 

නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම හා ස්ථානමාරු 
චක්රමසේ  අසනක් 
නිලධ්යාරින්ට අගකයක් 
සනොවන පරිදි එම 
ස්ථානමාරු ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 

3 එස්.ටී.මේලවආරච්චි මිය රා.ක.ස.සසේ. I අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

සිවිේ ආරක්ෂක 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

4 එම්.සී.සසරෝජිනී මිය රා.ක.ස.සසේ. I  අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

සසෞඛ්යස හා සීයය 
වවදස අමාතසාංශය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

5 ඩී.ජී.ඩී.ලක්මාලි මිය රා.ක.ස.සසේ. II  අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

සමාජ සසේවා සුභ 
සාධ්යන හා පශු සම්පමක 
සංවර්ධ්යන 
අමාතසාංශය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

6 ඒ.එේ. 
අඹවමකත මිය 

රා.ක.ස.සසේ. III ධ්යර්මරාජ විදුහල, 
මහනුවර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
පාතසහේවාහැට 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

7 එස්.එම්.ටී. 
ප්රි යංගනී මිය 

රා.ක.ස.සසේ. III  මයුරපාද මධ්යය 
විදසාලය, නාරම්මල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
වීරඹුසගදර 

නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම හා ස්ථානමාරු 
චක්රමසේ  අසනක් 
නිලධ්යාරින්ට අගකයක් 
සනොවන පරිදි එම 
ස්ථානමාරු ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 



8 සක්.එම්.පී. සපසර්රා රා.ක.ස.සසේ. II  දිසා සරෝහල, කඳාන කම්කරු කාර්යාලය - 
සවන්නප්තිපුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

9 එම්.බී.ඒ. සපසර්රා රා.ක.ස.සසේ. II  සසෞඛ්යස 
අමාතසාංශය 

ස්ථාන මාරු ලබා නැත අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

10 බී.ජී.එන්.එච්. සබෝපාගම රා.ක.ස.සසේ. II  ශ්රීම ලංකා සර්ගු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

දිස්ත්රිාක් සේකම් 
කාර්යාලය - සකොළඹ 
05 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

11 සක්.එේ.ආර්.ඩබ්. සපසර්රා රා.ක.සසසේ.II සරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කම්කරු 
සදපාර්සම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

12 ඉසසඩ්.ඉසසඩ්. ෆාසි  රා.ක.සසසේ.II අපනයන කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

බීජ සහකක කිරීම හා 
පැලෑටි සංරක්ෂණ 
මධ්යසස්ථානය, 
සප්තිරාසදණිය. 

අභියාචකසේ ඉේලීමට 
ඉඩ ලබාසදමි. 

13 ටී.ඩී.ජී.එේ. ගුණපාල රා.ක.සසසේ.III ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
ඉබ්බාගමුව               

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

14 එස්.එම්.සක්. මැණිසක් රා.ක.සසසේ.I ප්රාාසීයය වාරිමාර්ග 
ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය, 
වාරියසපොල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, මාස්සපොත 

මාස්සපොත ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලයට 
ලබාදී ඇක ස්ථානමාරුව 
එසලසම  ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 

15 ඒ.ඒ.ඩී.එස්. මේකාන්ක රා.ක.සසසේ.I වාරිමාර්ග අධ්යසක්ෂ 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

ඉඩම් හා දිස්ත්රිාක් 
සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

16 එස්.ආර්.සක්. ඒකනායක රා.ක.සසසේ.I කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, උඩපළාත 

අනුප්රාාප්තිකකයාට සුදුසු 
විසඳුමක් ලබාදී ස්ථාන 
මාරුව අවලංගු කිරීම. 

17 යූ. සසේනාධීර රා.ක.සසසේ.II සරජිස්ට්රාර් ජනරාේ 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, කඩුසවල 

නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
ස්ථාන මාරුව ලබා දීම. 

18 සේ.එම්.සී.එන්. ජයසුන්දර රා.ක.සසසේ.I ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 
කාර්යාලය, ගම්පහ 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, වමකතල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

19 ආර්.ඒ.ඩී.එම්.එච්. රණසිංහ රා.ක.සසසේ.I වාරිමාර්ග අධ්යසක්ෂ 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 



20 එස්.එන්.අයි.ඩබ්. 
එම්.යූ.ඉලංගසකෝන් 

රා.ක.සසසේ.I වාරිමාර්ග අධ්යසක්ෂ 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

ශික්ෂණ සරෝහල,  
කුරුණෑගල 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම 

21 ඩී.එච්.සේ.පී.එස්. 
ලලිතාංතනී 

රා.ක.සසසේ.II දිස්ත්රිාක් මිනින්සදෝරු 
කාර්යාලය, මාතර 

ඉඩම් හා දිස්ත්රිාක් 
සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 
මාතර 

අනුප්රාාප්තිකකයාට සුදුසු 
විසඳුමක් ලබාදී ස්ථාන 
මාරුව අවලංගු කිරීම. 

22 ඩබ්.ඊ.එම්.ටී.ඩී. විසේසුන්දර රා.ක.සසසේ.I මිනින්සදෝරු 
සදපාර්තසම්න්තුව, 
සකොළඔ 

විශ්රාාම වැටුප්ති 
සදපාර්තසම්න්තුව 

නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
ස්ථාන මාරුව ලබා දීම. 

23 සක්.ඩී.පී.එස්. ආරියසිංහ රා.ක.සසසේ.I සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
සදපාර්තාම්න්තුව 

සපොලිස ්අධිකාරි 
කාර්යාලය, කැළණිය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

24 යූ.එම්.පී.බී. උඩසගදර රා.ක.සසසේ I කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

උඩපළාත ප්රාා.සේ.කා. සමම නිලධ්යාරිනියසේ හා 
අනුප්රාාප්තිකක 
නිලධ්යාරිනියසේ ස්ථාන 
මාරුව අවලංගු කිරීම.  

25 සී.ගමසේ රා.ක.සසසේ I කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

උඩුනුවර ප්රාා.සේ.කා. නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම හා නව බඳවා 
ගැනීම් වලින් 
නිලධ්යාරිසයකු ලබාදී 
අනුප්රාාප්තිකක නිලධ්යාරියා 
සවත සුදුසු ස්ථානයකට 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

26 ආර්.ඒ.ඩී.විසේසසේකර රා.ක.සසසේ II රබර් සංවර්ධ්යන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

රඹුක්කන ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම හා නව බඳවා 
ගැනීම් වලින් 
නිලධ්යාරිසයකු ලබාදී 
අනුප්රාාප්තිකක නිලධ්යාරියා 
සවත සුදුසු ස්ථානයකට 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

27 එස්.ඒ.එස්.ආර්.සක්. 
චන්ද්රාසසේන 

රා.ක.සසසේ.III ඉඩම් සරජිස්ට්රාර් 
කාර්යාලය, 
නිකවැරටිය 

ලැබී නැත නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරියා ඉේලුම් 
කරනු ලබන සසේවා 
ස්ථානයක් සවත 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

28 එස්.එම්.පී.එන්. කුමාරි රා.ක.සසසේ II ගම්පහ වික්රමමාරච්චි 
ආයුර්සේද සරෝහල 

  වර්තමාන සසේවා 
ස්ථානසේ  වසර 12ක 
කාලයක් සසේවය කර 
ඇක බැවින් පුරප්තිපාඩු 
පවකන සවනමක සුදුසු 
සසේවා ස්ථානයක් සවත 
ස්ථාන මාරු ලබාදීම. 



29 ඩබ්.බී.එම්.අයි.සක්. 
වීරසසේකර මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I සමෝටර් රථ ප්රාවාහන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාතසාංශය. සකොළඹ 
02 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

30 සක්.ආර්.යූ.සක්. මැණිසක් 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ.III සමෝටර් රථ ප්රාවාහන 
දිස්ත්රිාක් කාර්යාලය, 
අම්පාර 

සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
දිස්ත්රිාක් කාර්යාලය, 
අම්පාර 

ස්ථාන මාරුව 
ක්රිියාමකමක කිරීම සහ 
නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයක් ලබාදී 
නිලධ්යාරිනිය ඉේලුම් 
කරන සමොණරාගල 
ප්රාසීශසේ  සසේවා 
ස්ථානයකට ස්ථානමාරු 
ලබාදීම. 

31 පීමා සී. රණසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.II මහා භාරකාර 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සපොලිස ්මූලස්ථානය - 
සකොළඹ 01 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

32 ඩබ්.ඒ.ආර්.එම්. සපසර්රා 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I මහා භාරකාර 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

33 පී.ඒ.එන්.සක්. පනංගල මිය රා.ක.ස.සසේ.III රජසේ  මුද්රාණ 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සපොලිස ්විසශේෂ කාර්ය 
බලකා මූලස්ථානය - 
සකොළඹ 07 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

34 එස්.එම්.එන්.යූ. 
සසේනානායක මිය 

රා.ක.ස.සසේ. III දිවිනැගුම 
සදපාර්තසම්න්තුවට 
අනුයුක්තව පන්නල 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - 
නිකවැරටිය 

අසනක් නිලධ්යාරින්සේ 
ස්ථානමාරු වලට 
අගකයක් සනොවන පරිදි 
නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම. 

35 එේ.සක්. නිසරෝෂණී මිය රා.ක.ස.සසේ. I ජාකක සභෞකක 
සැලසුම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

 නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
ස්ථානමාරුව ක්රිියාමකමක 
කිරීම.  

36 සක්.බී.එස්. නිලන්ක මිය රා.ක.ස.සසේ. III දිස්ත්රිාක් දිවිනැගුම 
කාර්යාලය, 
අනුරාධ්යපුර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - නුවරගම් 
පළාත, නැසගනහිර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

37 එන්.ඩී.පී. සිරිවර්ධ්යන මයා රා.ක.ස.සසේ  I වි සශේෂ කාර්ය බලකා 
මූලස්ථානය 

ශ්රීම ලංකා ගුවන් හමුදා 
මූලස්ථානය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

38 එන්.වී.සී. වාරප්තිසපරුම මිය රා.ක.ස.සසේ  I වි සශේෂ කාර්ය බලකා 
මූලස්ථානය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
ජයවර්ධ්යනපුර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 



39 කාන්ක විසේසූරිය මිය රා.ක.ස.සසේ  I සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය, තංගේල 

කෘෂිකර්ම විදසාලය - 
අගුණුසකොළපැලැස්ස 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

40 එස්.එම්.ඩී.ආර්.සක්. 
සසසනවිරමකන මිය 

රා.ක.ස.සසේ  I සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය, මහර, 
ගම්සපොල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- ගඟ ඉහළ 
සකෝරසළේ 

ස්ථාන මාරුව මාස 06 
කින් කේ දැමීම 

41 එම්. පට්කුණරාජන් මයා රා.ක.ස.සසේ  II සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය , 
මඩකළපුව. 

කලාප වාරිමාර්ග 
අධ්යසක්ෂ කාර්යාලය - 
මඩකලපුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

42 ඩබලිේ.ඩී.එස් .විසේරමකන 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ  III සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය , 
කැළණිය. 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- වමකතල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

43 සක්.සක්.පී.ටී. සකොටුවිල මිය රා.ක.ස.සසේ.I කාර්මික විදසාලය, 
වාරියසපොල 

කලාප වාරිමාරිග 
අධ්යසක්ෂ කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

44 සක්.ඩී.එම්. රංජනී මිය රා.ක.ස.සසේ.I රමකමලාන ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

සජසෂ්ඨ සපොලිස ් 
අධිකාරී කාර්යාලය - 
 ගේකිස්ස 

සපොලිස ්
සදපාර්තසම්න්තුව හැර 
සුදුසු තැනකට 
ස්ථානමාරුව ලබාදීමට. 

45 එස්.ඒ.ආර්. සසේනානායක 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I ගම්පහ ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ඉඩම් නිරවුේ  
කිරීසම් කාර්යාලය -  
මිනුවන්සගොඩ 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

46 ඩබ්.එම්.එස්.වීරසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.III ගාේල කඩවමක සතර 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

අක්මීමන ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ස්ථානමාරුව මාස 
06කින් දීර්ඝ කිරීම 

47 සක්.ජී.ජී.පී.සක්. සසරෝජනී රා.ක.ස.සසේ.I  ගසේසවල 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

දඹුේල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 
(දිවිනැගුම අංශය) 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

48 සේ.පී. දමයන්ක රා.ක.ස.සසේ.III පිටබැීදර ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ඉඩම් හා දිස්ත්රිාක් 
සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය, 
සකොටසපොල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

49 ඊ.ජී.වී. සරෝහිණි රා.ක.ස.සසේ.I පේසේසපොල 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

නාඋල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

50 බී.එම්.එන්.සක්. බස්නායක රා.ක.ස.සසේ II නාඋල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

රමකසතොට ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 



51 ඒ.ආර්. සබෝධිනාරායන මිය රා.ක.ස.II දිවුලපිටිය ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

මිනුවන්සගොඩ 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

සමම ස්ථාන මාරුව 
අවලංගු කර, 
අනුප්රාාප්තිකක 
නිලධ්යාරිනියට නව බඳවා 
ගැනීම් මගින් සකසනකු 
ලබාදී එම ස්ථානමාරුව 
ක්රිියාමකමක කරන්න. 

52 එච්.එම්.එස්. සහේරමක මයා රා.ක.ස.සසේ.III  වීරඹුසගදර ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

දිස්ත්රිාක් මිනිසදෝරු 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
ස්ථාන මාරුව ලබා දීම. 

53 ටී.ඒ.එන්.පී.ජී. ජයකලක මිය රා.ක.ස.සසේ.I ගම්පහ දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

සපොලිස ්අධිකාරී 
කාරියාලය, කැළණිය 

නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරිනිය ඉේලුම් 
කරන සසේවා ස්ථානයක් 
සවත ඇයට 
ස්ථානමාරුව ලබාදීම 
සහ  අසනකුමක 
නිලධ්යාරීන්ට අගකයක් 
සනොවන පරිදි 
ස්ථානමාරු චක්රමය 
ක්රිියාමකමක කිරීම 

54 ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එස්.සක්. 
විසේසූරිය මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I මහනුවර දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

පාතසහේවාහැට 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම 

55 ඩබ්.එස්.එස්. ගුණරමකන මයා රා.ක.ස.II ඇහැලියසගොඩ 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

කුරුවිට ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචකසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කර චක්රමසේ  අසනමක 
අයට අගකයක් සනොවන 
පරිදි ඔවුන්සේ 
ස්ථානමාරු ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 

56 බී.එස්.ඩී. ප්රාඥාාරමකන මයා  රා.ක.ස.II රමකනපුර ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

නිවිකගල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

57 ඩබ්.පී.එස්. වික්රමමරමකන මිය රා.ක.ස.I බලංසගොඩ ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

බලංසගොඩ ඉඩම් 
නිරවුේ කිරීසම් 
කාර්යාලය  

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

58 එම්.ආර්.එම්. දිේහානි මිය රා.ක.ස.II  බණ්ඩාරගම 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

කළුතර දිස්ත්රිාක් 
කම්කරු කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 



59 එස්.මාග්රිටි මිය රා.ක.ස. 1 අගලවමකත ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

මතුගම ප්රාාසීයය 
සේකම් 
කාර්යාලය(දිවි නැගුම 
අංශය) 

 නිලධ්යාරිණියසේ 
ස්ථානමාරුව ක්රිියාමකමක 
කිරීම හා වර්තමාන 
සසේවා ස්ථානසේ  ඇක 
වන පුරප්තිපාඩුව සඳහා 
නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු 
ලබාදීම.  

60 ඩබ්ලිේ.පී.සක්.ඩී. 
සසේනාරමකන මිය 

රා.ක.ස.සසේ  I සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය, මහර, 
ගම්සපොල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- සදොළුව- 
ගම්සපොල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

61 එම්.සක්.සී. පීරිස් මිය රා.ක.ස.සසේ  I වි සශේෂ කාර්ය බලකා 
මූලස්ථානය 

දිස්ත්රිාක් සේකම් 
කාර්යාලය- සකොළඹ 
05 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

62 එේ.පී.එන්.බණ්ඩාර රා.ක.ස.සසේ II 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

63 ඒ.ජී.එච්.එන්.රමකනායක රා.ක.ස.සසේ II 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
ප්රාාසීයය කාර්යාලය 
- කෑගේල 

සපොලිස ්මූලස්ථානය සපොලිස ්
සදපාර්තසම්න්තුව 
යටසමක කෑගේල 
ප්රාසීශසේ  පිහිටි 
කාර්යාලයකට 
ස්ථානමාරුව 
සංසශෝධ්යනය කිරීම.  

64 සේ.ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.ජයවර්ධ්යන රා.ක.ස.සසේ II 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සමුපකාර සංවර්ධ්යන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

65 එච්.සක්.රංජනී රා.ක.ස.සසේ I 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සපොලිස ්මූලස්ථානය අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

66 ජී.එම්.ජයවිල    රා.ක.ස.සසේ I        
සශ්රාේණිය 

         සර්ගු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සප්තිෂකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම. 

67 ඩබ්.ජී.ටිකිරි බණ්ඩා රා.ක.ස.සසේ I         
සශ්රාේණිය 

සුරාබදු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

රජසේ  බීජ 
සගොවිසපොල-
නුවරඑළිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 



68 ඩබ්.ෂර්ලි ප්රානාන්දු රා.ක.ස.සසේ I 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

69 සක්.පී.සේ.එේ.ලාලනී රා.ක.ස.සසේ I 
සශ්රාේණිය 

සීයය ආදායම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කාළගුණ විදසා 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

70 ඩබ්.ඩී.එච්. විසේනායක මිය රා.ක.ස.II රමකනපුර දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

රමකනපුර දිස්ත්රිාක් 
කම්කරු කාර්යාලය  

සුදුසු අනුප්රාාප්තිකකසයකු 
ලබාදී ස්ථානමාරුව 
ක්රිියාමකමක කිරීම 

71 සක්.ආර්. ගමසේ රා.ක.ස.සසේ. I රමකනපුර මහ 
සරෝහල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - ඇලපාත 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

72 ජී.එච්.එන්.ඩී. ගුරුනාද රා.ක.ස.සසේ. I පළාමක මහ සරෝහල, 
රමකනපුර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - ඇලපාත 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

73 එම්.ජී.ඩී. අරුණකුමාරි රා.ක.ස.සසේ. II සහද 
විදුහල,රමකනපුර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - ඇලපාත 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

74 ජී.ඒ.ජී. චන්දිමා රා.ක.ස.සසේ. II සහද විදුහල, 
රමකනපුර 

දිස්ත්රයක් කම්කරු 
කාර්යාලය, රමකනපුර 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

75 එම්.අයි.එම්. නිසාම් රා.ක.ස.සසේ. I මූලික සරෝහල, 
අක්කවරයිපමකතුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - 
අක්කවරයිපමකතුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

76 එම්.දුලානි මිය රා.ක.ස.සසේ. II ශ්රීම සීවානන්ද 
විදසාලය, 
අම්බලන්සගොඩ 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, හික්කඩුව 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

77 එස්.ඒ. 
වෑකසිංහ මිය 

රා.ක.ස.සසේ. II සහොරණ රාජකීය 
විදසාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, ඉංගිරිය 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම. 

78 වී.චසන්ක මිය රා.ක.ස.සසේ. I අඩ්ඩාලච්සච්නයි 
ගුරු විදුහල 

මූලික සරෝහල - 
කේමුසණ් 

නිලධ්යාරිනිය ඉේලා ඇක 
ස්ථාන අතරින් සුදුසු 
ස්ථානයකට 
ස්ථානමාරුව ලබා දීම. 

79 ඩී.එම්.ජී.ටී.බී.දිසානායක 
මයා 

රා.ක.ස.සසේ. I ධ්යර්මරාජ විදුහල, 
මහනුවර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
කුණ්ඩසාසේ 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

80 ඒ.බී.එම්.එස්.සක්. 
අභයවර්ධ්යන මිය 

රා.ක.ස.සසේ. III අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම. 

81 එම්.සක්.ඩබ්.උදයාංගනී මිය රා.ක.ස.සසේ. II අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

සජසෂ්ඨ සපොලිස් 
අධිකාරී කාර්යාලය, 
නුසේසගොඩ 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 



82 ආර්.ඒ.එච්.යූ.ඊ.රණසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. II නීකපක 
සදපාර්තසම්න්තුව 

නැත මුදේ අමාතසාංශසේ  
පුරප්තිපාඩු සනොමැක නම් 
සවනමක සුදුසු තැනකට 
ස්ථානමාරු කිරීම. 

83 ඩී.ඊ.අයි. 
සකොස්තා මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I අධිකරණ 
අමාතසාංශය 

සංස්කෘකක කටයුතු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

84 ඩබ්.එේ.එස්. 
එන්.සපසර්රා මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I අධිකරණ 
අමාතසාංශය 

විශ්රාාම වැටුප්ති 
සපොර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම. 

85 සේ.ඩී.එස්.ඩී.සේ.ප්රානාන්දු 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I මුදේ අමාතසාංශය කාසේ වීදිසේ  කාන්තා 
සරෝහල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

86 ටී.පී.එේ. 
ගුණසසේකර මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I මුදේ අමාතසාංශය ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කරමි. 

87 එච්.පී.සක්.ටී.ජයවර්ධ්යන මයා රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

අධිකරණ 
අමාතසාංශය 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

88 ඒ.ඩබ්.එම්. 
ෆවුස් මයා 

රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

නීකපක 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

89 එම්.පී.එච්.කුමාර මයා රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

පුරාවිදසා 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

90 එන්.ඊ.එච්. 
ජයසූරිය මයා 

රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

තැපැේ 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

91 එම්.ඒ.සී.ඒ.වීරසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

92 එන්.ඩී.එම්. 
ප්රි යදර්ශනී මිය 

රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

පුීගලයින් ලියාපදිංචි 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

93 එස්.එස්.අයි.සංජීවනී මිය රා.ක.ස.සසේ. II විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

94 එම්.එම්. රමසා නන්දනි රා.ක.ස.I උප කම්කරු 
කාර්යාලය, 
ගම්සපොල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, සදොළුව, 
ගම්සපොල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 



95 එච්.එම්.එච්.බී.සහේරමක මයා රා.ක.ස.සසේ. I විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

සගොඩනැගිලි 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 

96 ජී.ඒ.ජී.එච්.ගජනායක මිය රා.ක.ස.සසේ.1 පලුගස්වැව ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

යුධ්ය හමුදා ප්රාාසීයය 
සිවිේ පරිපාලන 
අධ්යසක්ෂ කාර්යාලය, 
අනුරාධ්යපුරය 

අභියාචක ඉේලා ඇක 
ස්ථාන වල පුරප්තිපාඩු 
ඇමකනම් එම 
ස්ථානයකට 
ස්ථානමාරුව ලබාදීම 
සහෝ එසසේ පුරප්තිපාඩු 
සනොමැක නම් ස්ථාන 
මාරුව අවලංගු කිරීම. 

97 සේ∙සක්.එම්.සක්. ජයරමකන රා.ක.ස.සසේ.11 යටවමකත ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ලැබී නැත අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

98 ඒ.එම්.ටී.සී. අසබ්සිංහ රා.ක.ස.සසේ.1 යටවමකත ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ලැබී නැත අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

99 ඩබ්.ජී.එස්.එස්.  විසේසගොඩ රා.ක.ස.සසේ.1 රමකසතොට ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

සමෝටර් රථ ප්රාවාහන 
ප්රාාසීයය කාර්. 
මාතසේ 

සමෝටර් රථ ප්රාවාහන 
සදපාර්තසම්න්තුසේ 
පුරප්තිපාඩුවක් ඇකවූ 
විගස ප්රාමුඛ්යතාවය දී 
සමම නිලධ්යාරිනියසේ 
ස්ථානමාරුව ලබාදීම.  

100 සක්.ටී. චන්ද්රාසසේකර මිය රා.ක.ස. II බණ්ඩාරගම 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ඉංගිරිය ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

101 ඩබ්.එම්.එන්.ඩී.වඩිමුණ  රා.ක.ස.සසේ.1 කහටගස්දිගිලිය 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

සහොසරොේසපොතාන 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

102 ඩී.සක්. ජයම්මැණිසක් රා.ක.ස.සසේ. 1 ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
මැදිරිගිරිය 

සජසෂ්ඨ සපොලිස් 
අධිකාරී කාර්යාලය, 
සපොසළොන්නරුව 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම 

103 එන්.එස්. මුණසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.II මේලවපිටිය 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

නැත අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

104 ජී.කරුණාරමකන මයා රා.ක.ස. 1 වලස්මුේල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

කටුවන ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

105 බී.පී.සක්. බණ්ඩාර මයා රා.ක.ස.I කෑගේල දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

මාවනැේල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම 



106 ඊ.ඒ. ජයසසේකර මයා රා.ක.ස.II කෑගේල දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

කෑගේල රබර් 
සංවර්ධ්යන ප්රාාසීයය 
කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

107 එච්.එම්.සේ.පී.සහේරමක රා.ක.ස. 1 රඹෑව ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

සගොවිපේ යාන්ත්රිාක 
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය, 
අනුරාධ්යපුර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

108 ජී.ජී.එස්.සී.අසබ්වර්ධ්යන රා.ක.ස. 11 ප්රාාසීයය සේකම් 

කාර්යාලය, 
සනොච්චියාගම 

සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
දිස්: කාර්: අනුරාධ්යපුර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

109 ඒ.එම්.  
ෂාමිලා  
මිය 

රා.ක.ස.සසේ.II අක්කරපමකතු 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

නැත නව බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
ස්ථාන මාරුව ලබා දීම. 

110 එම්.ටී.එම්.රෆීක් මයා රා.ක.ස.සසේ.II නින්දවූර් ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ඉරාක්කාමම් ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

111 ඩී.ජී.ශ්රියානි සීවසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.II හාලිහැල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ප්රාාසීයය  
කර්මාන්ත  
සසේවා  

මධ්යසස්ථානය,  
බදුේල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

112 ඊ.එම්.සක්.එස්. එදිරිසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.II පන්නල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

දිස්ත්රිාක් 
කර්මාන්තශාලා 
පරීක්ෂක ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය, 
කුරුණෑගල 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම. 

113 ඒ.එම්.ටී.පී. 
අමකතනායක මිය 

රා.ක.ස.සසේ. II සිරිමාසවෝ 
බණ්ඩාරනායක 
විදසාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, ශ්රීම 
ජයවර්ධ්යනපුර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

114 එෆ්.එච්.එේ.සක්.සිේවා  
මයා 

රා.ක.ස.සසේ. I මහානගර හා 
බස්නාහිර සංවර්ධ්යන 
අමාතසාංශය 

ස්ථාන මාරු ලබා 
සනොමැත 

නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරියා ඉේලුම් 
කරනු ලබන සසේවා 
ස්ථානයක් සවත 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

115 ටී.වී.ජී.සක්.සසේවන්දි මිය රා.ක.ස.සසේ.  III සුජාතා විදසාලය, 
මාතර 

ඉඩම් හා දිස්ත්රිාක් 
සරජිස්ටාර් කාර්යාලය, 
මාතර 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
දීර්ඝ කිරීම 



116 එම්.ඩී.එන්.සහේමාලී සමය රා.ක.ස.සසේ.I විගණකාධිපක 
සදපාර්තසම්න්තුව - 
බමකතරමුේල 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව - 
බමකතරමුේල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

117 ආර්.එම්.වී. ප්රි යදර්ශනී මිය රා.ක.ස.සසේ  I සුරාබදු ප්රාාසීයය 
කාර්යාලය, 
සවන්නප්තිපුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, උඩුබීදාව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

118 එම්.පී.ආර්.සපසර්රා මිය රා.ක.ස.සසේ  I ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කඩුසවල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

119  එන්.එන්. කාන්කලතා මිය රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාතසංශය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

120 පී. බමකමකලා රා.ක.ස.සසේ  III ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

නිවාස හා සමෘීධි 
අමාතසංශය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

121 ඩබ්.ඒ.එස්.එන්.සිේවා රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ආරක්ෂක අමාතසංශය අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

122 ඒ.ඩී.එස්. අසබ්සසේකර රා.ක.ස.සසේ  III ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

- අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

123 ජී. එන්. වයි. සප්රාේමසිරි රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

නිවාස හා සමෘීධි 
අමාතසංශය  

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

124 එම්.එන්.ඒ. ආරියරමකන මිය රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ජාකක සපොලිස් 
සකොමිෂන් සභාව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

125 එස්.ඩී. වීරසකෝන් රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සගොඩනැගිලි 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

126 එච්.එම්.එස්.සක්.සහේරමක මිය රා.ක.ස.සසේ. II මහ/පුෂ්පදාන 
බාලිකා විදුහල 

කලාප වාරිමාර්ග 
කාර්යාලය ,මහනුවර 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

127 එඒ.ජී.පී. 
දිේරුක්ෂි මිය 

රා.ක.ස.සසේ. III මහ/ධ්යර්මරාජ 
විදසාලය 

මධ්යසම පළාමක 
නිසයෝජස සර්සේයර් 
ජනරාේ කාර්යාලය - 
ගන්සනොරුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 



128 ආර්.එම්.එන්.පී.සක්.රණතුංග 
මිය 

රා.ක.ස.සසේ. II මා/ක්රිිස්තුසීව 
ජාකක පාසල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - නාඋල 

මාතසේ නගරයට 
ආසන්න කාර්යාලයකට 
ස්ථානමාරු වීම 
ලබාදීමට සලකා බලන 
සලස ඒකාබීධ්ය සසේවා 
අධ්යසක්ෂ ජනරාේට 
දැනුම්දීම. පුරප්තිපාඩු 
සනොමැක වීම සහෝ 
සවනමක යම් සහේතුවක් 
මත එය ඉටු කළ 
සනොහැකි නම් දැනට 
ලබාදී ඇක ස්ථානමාරුව 
එසලසම ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 

129 ආර්.එම්.ඩී. 
මැණිසක් මිය 

රා.ක.ස.සසේ. II සකො/ඉසිපතන 
විදසාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - සකොළඹ 
12 

ස්ථානමාරු චක්රමසේ  
අනිකුමක අයට අගකයක් 
සනොවන පරිදි 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම. 

130 ආර්.සී.එම්. 
රජුගමුව මිය 

රා.ක.ස.සසේ. II මා/ක්රිිස්තුසීව 
ජාකක පාසල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - නාඋල 

මාතසේ නගරයට 
ආසන්න කාර්යාලයකට 
ස්ථානමාරු වීම 
ලබාදීමට සලකා බලන 
සලස ඒකාබීධ්ය සසේවා 
අධ්යසක්ෂ ජනරාේට 
දැනුම්දීම. පුරප්තිපාඩු 
සනොමැක වීම සහෝ 
සවනමක යම් සහේතුවක් 
මත එය ඉටු කළ 
සනොහැකි නම් දැනට 
ලබාදී ඇක ස්ථානමාරුව 
එසලසම ක්රිියාමකමක 
කිරීම. 

131 ටී.සක්.සක්.ජී. 
සතන්නසකෝන් මයා  

රා.ක.සසසේ III විශ්රාාම වැටුප්ති 
සදපාර්තසම්න්තුව 

නැත. ස්ථානමාරුව ලබාසදන 
සලස ඒකාබීධ්ය සසේවා 
අධ්යසක්ෂ ජනරාේට 
දැනුම් දීම.  

132 එන්. පාණ්ඩිතුවර සමය  රා.ක.සසසේ.I දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, 
වවුනියාව 

නීක සකටුම්පමක 
සම්පාදන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

වාර්ෂික ස්ථානමාරුව 
අවලංගු කර අභසන්තර 
ස්ථානමාරුව ක්රිියාමකමක 
කිරීම.  

133 එම්.එස්.මැදගම්සගොඩ මිය රා.ක.ස.සසේ.II සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
නිසයෝජස 
සකොමසාරිස් 
කාර්යාලය, බදුේල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, පස්සර 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

134 සක්.එච්. රණසිංහ මිය රා.ක.ස.සසේ.I සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
දිස්ත්රිාක් කාර්යාලය, 
මහනුවර 

ගම්සපොල සදොළුව 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු 
කිරීම 



135 එම්. බර්සතෝලමියුස් මිය රා.ක.ස.සසේ.II සගොවිජන සංවර්ධ්යන 
දිස්ත්රිාක් කාර්යාලය, 
අම්පාර 

දිස්ත්රිාක් සේකම් 
කාර්යාලය, අම්පාර 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

136 එච්.එස්. 
ලංකානාථ මයා 

රා.ක.ස.සසේ.  II සීවලී මධ්යස 
විදසාලය, රමකනපුර 

දිස්ත්රිාක් මිනින්සදෝරු 
කාර්යාලය,රමකනපුර 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

137 එච්.සක්.පී.සී.ජයසසේකර මිය රා.ක.ස.සසේ.  I මාර/ඌරුසබොක්ක 
මධ්යස මහා විදසාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, පස්සගොඩ 

අභියාචනය නිශ්ප්රාභ 
කිරීම 

138 ටී.ඩී. විතානසේ මයා රා.ක.ස.සසේ. II විසීශ කටයුතු 
අමාතසාංශය 

ආරක්ෂක 
අමාතසාංශය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

139 ඩී.ඩී.අයි.ද සිේවා මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 අේලස් සහෝ දූෂණ 
සචෝදන සචෝදනා 
විමර්ශන සකොමිෂන් 
සභාව 

පුීගලයින් ලියාපදිංචි 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

140 එම්.සේ. සෆ්රිනා සමය රා.ක.ස.සසේ 111 රාජස පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ 
අමාතසාංශය 

වලස්මුේල ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

141 එස්. ශිසරෝමි මිය රා.ක.ස.සසේ. 11 සමාජ 
සවිබලගැන්වීම් හා 
සුභසාධ්යන 
අමාතසාංශය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
කසරයිනගර් 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු 
කිරීම 

142 එම්.එච්. 
සමොහමඩ් 

රා.ක.ස.සසේ. I ශික්ෂණ සරෝහල 
කරාපිටිය 

කෘෂිකර්ම  
කාර්යාලය, ලබුදූව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

143 ඩබ්.යූ. 
විසේවර්ධ්යන 

රා.ක.ස.සසේ.  II මූලික සරෝහල, 
ගම්සපොල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - ගඟ ඉහල 
සකෝරසේ 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

144 පී.සක්.එස්.පී.එම්. ජයවික්රමම රා.ක.ස.සසේ.  I ශ්රීම ලංකා ජාකක 
සරෝහල 

ආගමන විගමන 
සදපර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

145 ඩී.එේ.පී.එච්. අසබ්වික්රමම රා.ක.ස.සසේ.  II ශ්රීම ලංකා ජාකක 
සරෝහල 

ආගමන විගමන 
සදපර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

146 ඩී.එේ. වීරසූරිය රා.ක.ස.සසේ  III ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
කඹිරිගස්යාය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 



147 එම්.සක්.සක්.එස්. අේවිස ් රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ඉඩම් සකොමසාරිස් 
ජනරාේ 
සදපාර්තසම්න්තුව, 
බමකතරමුේල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

148 ඩී.එස්. විසේතුංග රා.ක.ස.සසේ  I ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ඉඩම් අමාතසාංශය, 
බමකතරමුේල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

149 ඒ.සක්.ඩබ්. පකරණ  රා.ක.ස.සසේ  I ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

තරුණ කටයුතු රාජස 
අමාතසාංශය, සකොළඹ 
05 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

150 ඩී.පී. ලියනගම රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සපොලිස ්මූලස්ථානය අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

151 ඩී.ඒ. ශාන්තප්රි ය රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

152 එස්.එේ.එස්.පී.සසනරමක රා.ක.ස.සසේ  II ආගමන හා විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

බන්ධ්යනාගාර 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

153 එච්.සක්. කුසුමාවතී මිය රා.ක.ස.සසේ  I සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය , 
ඇේපිටිය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
කරන්සදණිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

154 සක්.ඒ.එස්. කළුආරච්චි මිය රා.ක.ස.සසේ  I සපොලිස ්අධිකාරී 
කාර්යාලය , 
ඇේපිටිය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
කරන්සදණිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

155 ඩබ්.එම්.ඒ. වනසිංහ මයා රා.ක.ස.සසේ.1 මහනුවර දිස්ත්රිාක් 
සේකම් කාර්යාලය 

පාතසහේවාහැට 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු 
කිරීම 

156 එම්.වයි.පී. කුසර් රා.ක.ස.සසේ.  II ශ්රීම ලංකා ජාකක 
සරෝහල 

ආගමන විගමන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

157 ආර්.ඒ.සී.පී. කුමාරි රා.ක.ස.සසේ.  III ජීව වවදස 
ඉංජිසන්රු සසේවා 
අංශය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - මීරිගම 

ස්ථානමාරුව වසර 01 
කින් දීර්ඝ කිරීම 

158 එම්.ජී.මේලිකා රා.ක.සසසේ III නිසයෝජස වන 
සංරක්ෂණ කලාප 
කාර්යාලය - 
අනුරාධ්යපුර 

නාච්චදූව ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

 අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

159 සක්.බී.වජිරා ප්රි යන්ක රා.ක.සසසේ.I දිසා වන කාර්යාලය, 
ත්රිාකුණාමලය 

ත්රිාකුණාමලය 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කිරීම 



160 පී.ආර්.ජයසකොඩි රා.ක.සසසේ.I දිසා වන කාර්යාලය, 
අනුරාධ්යපුර 

මිහින්තලය ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

161 සක්.සක්.ධ්යම්මිකා රා.ක.සසසේ II දිසා වන කාර්යාලය, 
අනුරාධ්යපුර 

නාච්චදූව ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

162 එච්.එම්.සී. ජයමැණිසක් රා.ක.සසසේ I වාරිමාර්ග අධ්යසක්ෂ 
කාර්යාලය, 
කුණ්ඩසාසේ  

පාතසහේවාහැට 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

163 ආර්.ආර්.සක්. රමකනායක රා.ක.සසසේ II වාරිමාර්ග අධ්යසක්ෂ 
කාර්යාලය, 
සපොසලොන්නරුව.  

දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, 
සපොසලොන්නරුව. 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

164 ටී.එස්.පිංවමකත රා.ක.සසසේ I රාජස භාෂා 
සදපාර්තසම්න්තුව 

පුීගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීසම් 
සදපාර්තසම්න්තුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

165 එස්.සක්.ආර්. එම්. 
බණ්ඩාරනායක 

රා.ක.සසසේ I නිසයෝජස ඉඩම් 
සකොමසාරිස් 
කාර්යාලය - 
අනුරාධ්යපුර 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - 
නුවරගම්පළාත 
නැසගනහිර  

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

166 එස්.එම්.එස්. ජයමැණිසක් රා.ක.ස.සසේ.II සිරිමාසවෝ 
බණ්ඩාරනායක 
විසශේෂිත ළමා 
සරෝහල 

කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 
සප්තිරාසදණිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

167 බී.එන්.ඩබ්.එම්.සේ. 
කාන්කමතී මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I බප/සහෝ/සීතාවක 
මධ්යස මහා විදසාලය 

බන්ධ්යනාගාර 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු 
කිරීම 

168 ආර්.ඩී.ටී. විජයසසේන මයා රා.ක.ස.සසේ.1 කැළණිය ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

බියගම ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

169 එච්.ඒ.පී.එේ.එස්. චින්තක 
මයා 

රා.ක.ස.සසේ.1 වනාතවිේලුව 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

නැත අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

170 ආර්.එම්. විසේසිංහ මයා රා.ක.ස.සසේ.111 මහවැව ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

ආරච්චිකට්ටුව 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 



171 එච්.එම්.ආර්. ඌෂානි මිය රා.ක.ස.සසේ.11 සවන්නප්තිපුව 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

      නැත 2015 වර්ෂසේ දී සමම 
නිලධ්යාරිණියට ලබාදී 
කබූ ස්ථානමාරුවද 
සමාසලෝචන කමිටුසවන් 
පසුව අවලංගු වී ඇත.එම 
අවස්ථාසේ 
රා.සසේ.සකො.සභාවට 
අභියාචනයක් ඉදිරිපමක 
කර ඇක අතර, එම 
අවස්ථාසේදී නව බඳවා 
ගැනීමකදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
ඉේලීම ඉටු කරන බව 
නිලධ්යාරිණිය සවත 
දන්වා ඇත. ඒ අනුව 
ඉදිරිසේ දී සිදු කරන නව 
බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරිණිය ඉේලුම් 
කරන සසේවා ස්ථානය 
සවත ස්ථානමාරු කිරීම.  

172 එම්.අයි. අමරසිංහ    රා.ක.ස.සසේ.11 සකොටසපොල 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

කම්කරු විනිශච්ය 
සභා,සකොටසපොල 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

173 එම්.ඒ. රංජිමක මයා රා.ක.ස.සසේ.11 සකොටසපොල 
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

       නැත නව බඳවාගැනීම්වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකයකු ලබා දී, 
නිලධ්යාරියා ඉේලුම් 
කරන ලද සසේවා 
ස්ථානයක් සවත ස්ථාන 
මාරු ලබා දීම. 

174 එම්.ඒ. ජනූසියා මිය රා.ක.ස.II සපොතුවිේ ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

කරුක්සකෝවිේ  
ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභ 
කිරීම 

175 සේ.ඒ.එස්.සී.කුමාරි රා.ක.සසසේ.I දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, 
පුමකතලම 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
වනාතවිේලුව 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

176 ජී.එේ.කාන්ක මැණිසක් රා.ක.සසසේ II දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, කෑගේල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
බුලමකසකොහුපිටිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

177 ඩී.ආර්.එේ.යූ.එම්.පියකලක රා.ක.සසසේ II දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, කෑගේල 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, 
බුලමකසකොහුපිටිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

178 ආර්.එේ. අචින්තා රා.ක.සසසේ II කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තු 
ප්රාධ්යාන කාර්යාලය 

අධ්යසාපන 
අමාතසාංශය 

නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරිණිය සවත 
ලබාදී කබූ ස්ථාන මාරුව 
ක්රිියාමකමක කිරීම. 



179 එස්.එස්.රණවීර රා.ක.සසසේ II කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තු 
ප්රාධ්යාන කාර්යාලය 

ස්ථාන මාරු වීමක් 
ලැබී නැත. 

ස්ථානමාරු සඳහා 
ගැලපීම සිදු කළ හැකි 
අවස්ථාවකදී නිලධ්යාරියා 
ඉේලීම් කර ඇක සසේවා 
ස්ථානයක් සවත 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

180 ඒ.එම්.ජී.එම්.එදිරිසිංහ  රා.ක.සසසේ II කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තුව 
මාතසේ උප 
කාර්යාලය 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, උකුසවල 

නිලධ්යාරිණියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 
කර, ඒ.සසේ.අ.ජනරාේ 
විසින් නිර්සීශ කර ඇක 
පරිදි ස්ථානමාරු චක්රමය 
ක්රිියාමකමක කිරීම 

181 ඒ.වී.ටී.සජීවනී රා.ක.සසසේ.III කම්කරු 
සදපාර්තසම්න්තු 
ප්රාධ්යාන කාර්යාලය 

රාජස සසේවා 
සකොමිෂන් සභාව 

නිලධ්යාරිණියසේ 
ස්ථානමාරුව අවලංගු 

කර, රා.සසේ.සකො.සභාව 

සවත පැමිණීමට 
කැමැමකත ප්රාකාශ කර 
ඇක 
ඩබ්.සක්.එන්.සී.පියරමකන 
මහතා රාජස සසේවා 
සකොමිෂන් සභාව සවත 
ස්ථානමාරු කිරීම. 

182 ඩී.එන්.බී. වීරසකෝන් රා.ක.සසසේ.III බීජ සහකක කිරීසම් 
සසේවය, 
ගන්සනෝරුව. 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
මැදදුම්බර. 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

183 එම්. අංගම්මන රා.ක.සසසේ.I කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය- 
උඩපළාත. 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

184 එම්.වී.එේ.  කීර්ක රා.ක.සසසේ.I වාරිමාර්ග 
සදපාර්තසම්න්තුව - 
සන්වාසික 
ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය, උමාඔය 
සංවර්ධ්යන 
වසාපෘකය, 
හඳපානාගල 

ස්ථාන මාරු වීමක් 
ලැබී නැත. 

නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
නිලධ්යාරියා ඉේලුම් 
කරන සසේවා ස්ථානයක් 
සවත ස්ථානමාරුව 
ලබාදීම. 

185 සේ. 
සිවානන්දම් 

රා.ක.සසසේ.I දිස්ත්රිාක් ධීවර 
කාර්යාලය, 
කේමුසණ්. 

ප්රාාසීශිය සේකම් 
කාර්යාලය,  
කේමුසණ්. 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

186 ජී.ඩී.එන්.එස්. ගරුසිංහ රා.ක.ස.සසේ.III කම්කරු විනිශච්ය 
අධිකාරය, හලාවත 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, මුන්දලම 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

187 එේ.ඒ.එන්.එස්. විසේසිංහ රා.ක.ස.සසේ.II කම්කරු විනිශච්ය 
අධිකාරය, හලාවත 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය, මුන්දලම 

ස්ථානමාරුව වසරකින් 
කේදැමීම. 



 

188 ඒ.එම්.ඩී.සී. අමරසූරිය රා.ක.ස.සසේ.II ජන හා 
සංඛ්යසාසේඛ්යන 
සදපාර්තසම්න්තුව 

සසෞඛ්යස හා සීයය 
වවදස අමාතසාංශය 

සමම නිලධ්යාරිණියට 
සීමිත බඳවා ගැනීම් වලදී 
අනුප්රාාප්තිකකසයකු ලබාදී 
සසෞඛ්යස හා සීයය 
වවදස අමාතසාංශයට 
ස්ථානමාරු ලබාදීම. 

189 

ජී.ඩී.සී.එස්.සසේනාරමකන මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I 
මාර/සාන්ත සතෝමස් 
විදුහල 

සදවිනුවර ප්රාාසීයය 
සේකම් කාර්යාලය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

190 ඩී.එම්. 
ලීලාවතී මිය 

රා.ක.ස.සසේ.I මහ සරෝහල, 
මහනුවර 

කෘෂිකර්ම 
සදපාර්තසම්න්තුව, 
සප්තිරාසදණිය 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

191 එස්.පී. සසේනානායක රා.ක.සසසේ I සමකව නිෂප්ාදන හා 
සසෞඛ්යස 
සදපාර්තසම්න්තුව 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - තුම්පසන්  

නිලධ්යාරිණිය ඉේලුම් 
කරන ස්ථානයට ඇයට 
ස්ථානමාරු ලබාදීම හා 
නව බඳවා ගැනීම් වලින් 
නිලධ්යාරිසයකු ලබාදී 
ස්ථානමාරු චක්රමය 
ක්රිියාමකමක කිරීම 

192 එම්.එම්.ආර්. නන්දනී රා.ක.සසසේ I කම්කරු 
කාර්යාලය,ගම්සපොළ 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - 
සදොළුව,ගම්සපොළ 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 

193 ආර්.එම්.එස්.ආර්. මැණිසක් රා.ක.සසසේ II දිස්ත්රිාක් කම්කරු 
කාර්යාලය, 
ගම්සපොළ 

ප්රාාසීයය සේකම් 
කාර්යාලය - 
සදොළුව,ගම්සපොළ 

අභියාචනය නිෂප්්රාභා 
කිරීම 


