
51 එම්.එන්.සී. ගුණරත්න 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කම්කරු හා වෘත්තීය 

සමිති සබඳතා 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 05

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 36 හි අනු අංක 

120,121,122,123 සහ 124)

52 ඒ.කේ.පී. විතානකේ මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ජාතික එකාබද්ධතා 

සංහිදියා සහ රාජය 

භාෂා අමාතයාංශය, 

රාජගිරිය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 109 හි අනු අංක 

406, 407, 408 සහ 409)

53 ආර්.පී.වී. කපකර්රා මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී-III

වනජීවී සංරේෂණ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

(යාල ජාතික 

වකනෝෙයානය)

සිවිල් ආරේෂක 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

කකොළඹ - 04

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 140 හි අනු අංක 

533, 534 සහ 535)

54 පි.ඩී.විකේසූරිය  මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 111 හි අනු අංක 

418, 419 සහ 420)

55 එේ.කේ.එන්. අමරසිංහ මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

(ෙකුණු කලාප 

කාර්යාලය, 

ලුණුගේකවකහර)

ප්රාකද්ශීය වාරිමාර්ග 

ඉංේකන්රු 

කාර්යාලය, 

වැල්ලවාය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 201 හි අනු අංක 

724, 725, 726, 727, 728 සහ 

සමාකලෝචන තීරණ අනු අංක 

561 - 567 ෙේවා)

56 එච්.ඩී.එස.්ආර්. වික්රමසංහ 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජිවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

පළාත් සභා,පළාත් 

පාලන හා ක්රීඩා  

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 02

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 69 හි අනු අංක 

261 ,262 සහ සමාකලෝචන 

තීරණ අනු අංක 243,244,245)

      ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

අභියාචනා - 2019

සංවර්ධන නිලධාරී සසේවය - අදියර 2

අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන සසේවා 

ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ 

සසේවා ස්ථානය

රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ 

තීරණය



57 අයි.ඒ.පතිරණ මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ආපො 

කළමණාකරණ  

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 07

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 72  හි අනු අංක 

269, 270, 271 සහ 272)

58 ඩබ්ලිව්.දේමසරි මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කටුවන

නායකත්ව 

සංවර්ධන ජාතික 

මධසථ්ානය, 

ඇඹිලිපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

59 පී.දක්.ඩී.ප්රියංගා මදනෝහරී 

ධර්මදසේන මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

වනජිවි සංරක්ෂණ 

දෙපාර්ත දම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කෘෂිකර්ම 

අමාතාංශය, 

රාජගිරිය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 32  හි අනු අංක 

104, 105 සහ 106)

60 පී.ජී.සී.

ප්රියෙර්ශනී මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධන සහ ඛනිජ 

දතල් සම්පත් 

සංවර්ධන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල 

(මාහාමාර්ග අංශය)

නිවාස,ඉදිකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

61 දක්.එම්.එම්.එස.්බී. 

කවිදසේකර මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

දගොවිජන සංවර්ධන 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය,

දමොණරාගල

විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

(ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

දමොණරාගල)

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 232 හි 

අනු අංක 809 සහ 810)

62 එම්.ඩී.ආර්.දක්. දමන්ඩිස් 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව,

(කඩවත් සතර 

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය)

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

හික්කඩුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

63 ඩබ්.එම්.අයි.ජී.එම්.ස.දස

දනවිරත්න දමය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

විදේශ කටයුතු 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ -  01

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

64 ඩබ්.එේ.ටි.ඩී.නවරත්න මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි  III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ 01

ජාතික රුධිර 

මධයසථ්ානය, 

නාරාකහේන්පිට

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 134 හි 

අනු අංක 504, 505, 506 සහ 

507)



65 ටී.ආර්.විකේකසේකර කමය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

මැකල්රියා මර්ධන 

වයාපාරය

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2019.05.01 ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 53 හි අනු 

අංක 186, 187, 188, 189 සහ 

190)

66 ආර්.යූ.එන්.විතානකේ කමය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

තැපැල් කසේවා හා 

මුස්ලිේ ආගමික 

කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

67 ඩී.ඩී.එස.්කපකර්රා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

තැපැල්, තැපැල් 

කසේවා හා මුස්ලිේ 

ආගමික කටයුතු 

අමාතයාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

68 ආර්.ඒ.යූ.කුමාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

කගොවිජන සංවර්ධන 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

කකොළඹ - 07

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 148 හි 

අනු අංක 561 සහ 562)

69 ඒ.එල්.ඩී.කේ.කපකර්රා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 02

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 147 හි 

අනු අංක 558, 559, 560 සහ 

සමාකලෝචන තීරණ අනු අංක 

754, 755, 756 සහ 757)

70 දක්.ඒ.පී. නිදරෝෂන මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධාපන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

වසංගත දරෝග විො 

අංශය, අංදගොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

71 කේ.කේ.චතුරිකා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

අභයන්තර හා 

ස්වකද්ශ කටයුතු 

සහ පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන 

අමාතයාංශය 

(ස්වකද්ශ කටයුතු 

අංශය)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



72 ඩී.කේ.සී. ශ්රියා කාන්ති මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

පුද්ගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

73 වී.ජී.තිලේ කුමාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

(ප්රාකද්ශීය කල්කේ 

කාර්යාලය, ෙඹුල්ල)

ඉඩේ  හිමිකේ 

නිරවුල් කිරීකේ 

කාර්යාලය, 

ගකල්කවල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

74 ඕ.එේ.එස.්ජයලත්  මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, මහරගම

දගොඩනැගිලි 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

75 එේ.ඩබ්.ඩී.ඒ.උෙයංගනී මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

නිවාස, ඉදිකිරිේ   

සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

76 ඩී.එම්.එස.් දිසානායක 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, මහව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

77 එම්.එම්. ශ්රියාණි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුේගලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විො, තාක්ෂණ, 

පර්දේෂණ, 

නිපුණතා සංවර්ධන 

හා වෘත්තීය පුහුණු 

සහ කන්ෙ උඩරට 

උරුමය පිළිබෙ 

අමාතංශය, 

දකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

78 ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී.  

වික්රමආරච්චි මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුේගලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අධාපන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

79 ජී.ඩබ්.එස.් සදුනිකා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ආගමන විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

නිවාස, ඉදිකිරිම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචක ප්රසූත නිවාඩු ලබා ඇති 

කාල සීමාවට සමාන කාල 

සීමාවකින් ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක වන දිනය  දීර්ඝ 

කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 16 හි අනු අංක 

49 සහ 50)



80 එස.්දක්.අයි සඳනතලා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ආගමන විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

රිජ්දව් ආර්යා ළමා 

දරෝහල

අභියාචක ප්රසූත නිවාඩු ලබා ඇති 

කාල සීමාවට සමාන කාල 

සීමාවකින් ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක වන දිනය  දීර්ඝ 

කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 118 හි අනු අංක 

442 සහ 443)

81 එච්.බී.එන්.ඩී ගුණවර්ධන 

මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ආගමන විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

නිවාස, ඉදිකිරිම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2019.03.01  ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 17 හි අනු 

අංක 51, 52  සහ 53)

82 පී.ජි.ඩබ්.පී සුරංගා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ආගමන විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු සහ වියළි 

කලාප සංවර්ධන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

83 දජ්.එල්.ආර්.එල් ලියනදේ 

මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ආගමන විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 12

අභියාචක ප්රසූත නිවාඩු ලබා ඇති 

කාල සීමාවට සමාන කාල 

සීමාවකින්  ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක වන දිනය  දීර්ඝ 

කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 76 හි අනු අංක 

289, 290  සහ 291)

84 දක්.ඩී.අමරතුංග මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුේගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විො,තාක්ෂණ, 

පර්දේෂණ, 

නිපුණතා සංවර්ධන 

හා වෘත්තීය පුහුණු 

සහ කන්ෙ උඩරට 

උරුමය පිළිබෙ 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 05

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2019.09.09  ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 219 හි 

අනු අංක 775  සහ 776)

85 එච්.එම්.එම්.එන්. දහේරත් 

මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඉපදලෝගම

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කැකිරාව

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.



86 පී.ඒ.එල්.දක්. 

කරුණාරත්න මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව,

දකොළඹ - 10

මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධන සහ ඛනිජ 

දතල් සම්පත් 

සංවර්ධන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

(ඛනිජ දතල් 

සම්පත් සංවර්ධන 

අංශය)

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

87 දක්.ජී.දජ්.පී. කුමාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආගමන හා  විගමන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

තැපැල් දසේවා හා 

මුස්ලිම් ආගමික 

කටයුතු 

අමාතාංශය, 

දකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

88 ආර්.ඩී.කමල්නාත් මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය, 

නුවරඑළිය

ජාතික රුධිර 

මධසථ්ානය, 

නාරාදහේන්පිට

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

89 අයි.ජී.එන්. පුෂ්පකුමාරි මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාකද්ශීය කල්කේ 

කාර්යාලය, 

කමොණරාගල

ප්රාකද්ශීය කල්කේ 

කාර්යාලය, 

බඩල්කුඹුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

90 ඩබ්.එේ.ඩී.ටී. විජයසුන්ෙර 

මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාකද්ශිය  කල්කේ 

කාර්යාලය, 

තිඹිරිගස්යාය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

91 එේ.කේ.එේ. ආමීර් මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

වයඹ පළාත් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

නිවාස, ඉදිකිරිේ  

සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

1. ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 193 හි අනු අංක 

700, 701  සහ 702) 

2. අභියාචක පුද්ගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව යටත් අවු. 13 

ේ කසේවය කර ඇති බැවින් 

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් අභියාචක එම 

කෙපාර්තකේන්තුකවන් පිටතට 

ස්ථාන මාරු කිරීම.



92 ඊ.ඒ.ඩී.ඒ. චමන්තිකා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

දුේරිය 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

කකොළඹ - 10

විශ්රාම වැටුප් 

කෙපාර්තකේන්තුව, 

කකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

93 එච්.ඒ.එච්.ෙර්ශනී  මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි - III

විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

කෘෂිකර්ම 

අමාතාංශය, 

රාජගිරිය

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01  ෙේවා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු සමාකලෝචන තීරණ අනු 

අංක 532  සහ 533)

94 කේ.එේ.එල්.පී.කුමාරි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

කාර්මික අධයාපන හා 

පුහුණු කිරීකේ 

කෙපාර්තකේන්තුව

(කාර්මික විෙයාලය, 

වාරියකපොළ)

කගොවිජන සංවර්ධන 

දිස්ත්රිේ කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම.   (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 30 හි අනු අංක 

93,94,95  සහ 96)

95 ඩබ්ලිව්.පී.සුභාෂිණි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, ගලිගමුව

අපනයන කෘෂිකර්ම 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දේරාදෙණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

96 පී.ඒ.ඩී.එස.්දජ්. 

දපොන්නම්දපරුම මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කැළණිය

වාරිමාර්ග සහ ජල 

සම්පත් හා ආපො 

කළමනාකරණ 

අමාතාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

97 එච්.එම්.එස.්එච්. 

ජයවර්ධන මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

කාර්මික අධාපන හා 

පුහුණු කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

98 ඒ.ඩබ්.දක්. අමරණායක 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී II

විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, දකොළඹ

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික දනොවන ස්ථාන මාරු 

යටදත් විශ්රාම වැටුේ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, (ප්රාදේශීය 

දල්කම් කාර්යාලය, දකොළඹ) 

දවත අනුප්රාේතිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

දසේවා ස්ථානවලින්  පුරේපාඩු 

පවතින දසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.



99 එස.්ඩී.ඩී.එස.්දක්. කුමාරි 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

සමාගම් දරජිස්ට්රාර් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික දනොවන ස්ථාන මාරු 

යටදත් සමාගම් දරජිස්ට්රාර් 

දෙපාර්තදම්න්තුව දවත 

අනුප්රාේතිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

දසේවා ස්ථානවලින්  පුරේපාඩු 

පවතින දසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

100 එම්.ඒ.ජී. සමින්ෙ මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

ඌව කලාප 

කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.


