
101 එම්.එච්.කේ.එම්.එස.් 

කරුණාරත්න මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආයුර්කේද 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

මහරගම

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත්  ආයුර්කේද 

කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

102 එන්.කේ.එස.් උදයංගනී 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

කගොවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් කගොවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

103 එස.්ටී.එන්.රන්වත්ත  මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

සංස්කෘතික කටයුතු 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

104 ඩී.එම්.එස.්පී. දිසානායක 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම.   (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 21 හි අනු අංක 

64, 65  සහ 66)

105 ඩී.ඒ.ඩී.එස.්ප්රීතිකුමාර 

මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශය, 

රාජගිරිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

      ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

අභියාචනා - 2019

සංවර්ධන නිලධාරී සසේවය - අදියර 3

අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන සසේවා 

ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ 

සසේවා ස්ථානය

රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ 

තීරණය



106 එම්.ඩී.එස.්

සුෙර්ශනී මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් දසේවා 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ශ්රී ලංකා ජාතික 

දරෝහල, 

දකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

107 කේ.සී. ප්රියන්ති  මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කේරුවල

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කරන්කදණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

108 එස.් යසින්තා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

පච්චිලයිපල්ලි

දස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කිලිකනොච්චි

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

109 ඒ.ජී.වී.

රත්නමාලි  මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

කගොවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01  ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 188 හි 

අනු අංක 686  සහ 687)

110 පී.ඒ.ඩී.එස.්මකනෝජි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

111 ඩේ.ටී.එම්. දල්රුේෂි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය පුරාවිදයා 

කාර්යාලය,කකොටුව, 

ගාල්ල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

112 එස.්වී.ඩේ.දසානායක  මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමුපකාර සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

113 එස.්ඒ.එන්. සූරියආරච්චි 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව,

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කනොච්චියාගම)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

පඩුවස්නුවර බටහිර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



114 බී.එන්. අනුරාගී මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ආපදා 

කළමණාකරණ  

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

115 එච්.එම්. අයි. උදයංගනී මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි II

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මහරගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

116 එම්.එස.්ඩී. සිල්වා මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කගොඩනැගිලි 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ ඉන්පසුව වාර්ෂික 

දනොවන දහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු 

යටදත් අභියාචක ඉල්ලා ඇති 

දසේවා ස්ථානවලින්   පුරප්පාඩු 

සහිත දසේවා ස්ථානයක් දවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම

117 එල්.ටී.එස.්ආර්. ගුණරත්න 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

උසස් අධයාපන හා 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතයාංශය,

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2019.07.01  ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු සමාදලෝචන කමිටු තීරණ 

අනු අංක 540 සහ 541)

118 එස.්පී.එන්.අමරතුංග මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරි III

උසස් අධයාපන හා 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතයාංශය

 විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2019.07.01  ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු සමාදලෝචන කමිටු තීරණ 

අනු අංක 540 සහ 541)

119 ජී.එස.් කුමාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරි III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ආයුර්කේද 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

මහරගම

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 29 හි අනු අංක 

88, 89, 90, 91, 92 සහ 

සමාදලෝචන කමිටු තීරණ අනු 

අංක 601 - 606 ෙක්වා )

120 එස.්එම්.ඩී.වී.එම්. 

කසේනාරත්න  මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

මහා භාරකාර 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



121 එච්.ඩී.එස.්එන්. ආරියදසේන 

මිය

සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

විදේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 01

ආරක්ෂක රාජය 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 03

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01  ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 182  හි 

අනු අංක 668, 669 සහ 

සමාදලෝචන කමිටු තීරණ අනු 

අංක 382)

123 ඩේ.කේ.ඒ.ප්රියංතිකා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි - III

විදුලිබල, බලශේති 

සහ වයාපාර 

සංවර්ධන 

අමාතයාංශය,

කකොළඹ 07

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

124 එච්.ඊ.එම්.ආර්.එස.්කේ. 

රත්නායක මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - තලාව)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

නාච්චාදූව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

125 කේ.පී.පී.කේ. ජයතිලක 

මහත්මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

දස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, තලාව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

126 ඒ.ඩී.ආර්.එස.්කේ. 

ඇල්ගිරිය මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව,

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මහවැව)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, හලාවත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

127 එස.්තුලක්ෂණා මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

දිස්ත්රික් ධීවර 

කාර්යාලය, 

මඩකළපුව

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ අනු 

අංක 489, 490, 491 සහ 492) 

සහ චක්රයට ඇතුලත්ව සිටින 

ටී.සී. මමත්රීරත්න මහතාට 

(A/42238) වාර්ෂික කනොවන 

ස්ථාන මාරු යටකත් බදුල්ල 

ප්රකද්ශකේ පුරප්පාඩු පවතින 

කාර්යාලයේ කවත ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.



128 ඒ.කේ.ඩී.සී.එස.් කුලසිංහ 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය 

(රත්නපුර, 

මහාධිකරණය)

දස්ත්රිේ මිනින්කදොරු 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

1. රත්නපුර, මකහේස්ත්රාත් 

අධිකරණයට අනුයුේතව කසේවය 

කරන යූ.එම්.පී.එස.් ආයුවර්ධන 

මහත්මිය අභියාචක කවනුවට 

චක්රයට ඇතුලත් කර, ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දනය 2020.01.01 දේවා 

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අනු අංක 155 

හි අනු අංක 582, 583, 584, 

585, 586 සහ සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ අනු අංක 01 - 08 

දේවා)

2. අභියාචක කවත ලබා දී ඇති 

ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම.

129 එච්.කේ.ඒ.

වීරසිංහ මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

කබෞද්ධ කටයුතු 

ප්රාකද්ශීය කාර්යාලය, 

රත්නපුර

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය 

(රත්නපුර, 

මහාධිකරණය)

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දනය 2020.01.01 දේවා 

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු  සමාකලෝචන කමිටු තීරණ 

අනු අංක 01 - 08 දේවා)

130 ආර්.එම්.සී.පී.දක්.

රත්නායක මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

දමොණරාගල

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

සියඹලාණ්ඩුව

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දනය 2020.01.01 දේවා 

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 155 හි 

අනු අංක 582, 583, 584, 585, 

586 සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 01 - 08 දේවා)

131 එම් පී.ටී.එස.්

විදේසූරිය මිය

සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි III

සංවර්ධ්න 

උපායමාර්ග හා 

ජාතයන්තර දවළඳ 

අමාතයාංශය 

(ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය,

ගලිගමුව)

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඕපනායක

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 74 හි අනු අංක 276 - 282 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 272 - 286 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.අයි. මැණිකේ 

මහත්මියට (4489) වාර්ෂික 

කනොවන ස්ථාන මාරු යටකත් 

නිලධාරිනිය අයදුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයේ කවත  

කවත ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.
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මල්කාන්ති මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුේගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විශ්රාම වැටුප් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ ඉන්පසුව වාර්ෂික 

දනොවන ස්ථාන මාරු යටදත් 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති දසේවා 

ස්ථානවලින්   පුරප්පාඩු සහිත 

දසේවා ස්ථානයක් දවත 

(ප්රියමනාප දනොවන) අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම

133 පී.අයි.ඩී. ප්රනාන්දු මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

විදේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 01

කඳුරට නව 

ගම්මාන, යටිතල 

පහසුකම් සහ ප්රජා 

සංවර්ධ්න 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 03

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 ෙක්වා 

දීර්ඝ කිරීම.  (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 185 හි 

අනු අංක 676, 677, 678 සහ 

679)

134 පී.බී.ඩබ්.

පතිනායක මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

දප්ෂ 

කර්මාන්ත 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

135 එල්.එම්.වී.තිළිණි  මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

ප්රාකද්ශිය කල්කම් 

කාර්යාලය, පාතදුම්බර

ප්රාකද්ශිය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කමොණරාගල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 96 හි අනු අංක 355 - 363 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 1227 - 1235 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.ඩේ. කුමාරි මහත්මියට 

(28820) වාර්ෂික කනොවන 

ස්ථාන මාරු යටකත් නිලධාරිනිය 

අයදුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු පවතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත  කවත 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.



136 බී.ජී.එන්. කුමාරතිලක  

මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය, කෑගල්ල

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, යටිනුවර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 96 හි අනු අංක 355 - 363 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 1227 - 1235 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.ඩේ. කුමාරි මහත්මියට 

(28820) වාර්ෂික කනොවන 

ස්ථාන මාරු යටකත් නිලධාරිනිය 

අයදුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු පවතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත  කවත 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

137 එන්.ජි.පී.දක්. 

දනල්ලිගහවත්ත මිය

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, යටිනුවර

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

පාතදුම්බර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 96 හි අනු අංක 355 - 363 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 1227 - 1235 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.ඩේ. කුමාරි මහත්මියට 

(28820) වාර්ෂික කනොවන 

ස්ථාන මාරු යටකත් නිලධාරිනිය 

අයදුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු පවතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත  කවත 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

138 එම්.ආර්.ඩබ්.කුලරත්න 

මහතා

සංවර්ධන 

නිළධාරි III

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

දමොණරාගල

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

සියඹලාණ්ඩුව

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 96 හි අනු අංක 355 - 363 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 1227 - 1235 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.ඩේ. කුමාරි මහත්මියට 

(28820) වාර්ෂික කනොවන 

ස්ථාන මාරු යටකත් නිලධාරිනිය 

අයදුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු පවතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත  කවත 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.



139 යූ.ඩී.එන්.චන්ද්රකාන්ති මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

වාරිමාර්ග සහ ජල 

සම්පත් හා ආපදා 

කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

140 එල්.එන්.සිල්වා මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුේගලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කාර්මික අධයාපන 

හා පුහුණු කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

141 එල්.ජී.ආර්.අයි.මුනිවීර 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීකම් කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

142 එම්.අයි.එෆ.්රම්සියා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

දරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

(ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කෑගල්ල)

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

143 එම්.ඒ.ආර්.ගයානි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී II

කරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, අකුරැස්ස)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

පිටබැද්දර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

144 කේ.ඒ.එල්.සී. ජයසූරිය 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආපදා කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය, 

(ජාතික ආපදා සහන 

කසේවා මධයසථ්ානය, 

කකොළඹ - 07)

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



145 එන්.පී.දේ.වී. නුවරපක්ෂ 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

පුේගලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමාජ කසේවා 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

ළමා මාර්කගෝපකද්ශ 

මධයසථ්ානය, 

මහරගම

1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු චක්ර 

අංක 80 හි අනු අංක 307 

දේ.ඩී.පී. සමනලී මහත්මිය 

(22885) දවනුවට, අභියාචක 

දසෞඛ්ය දපෝෂණ සහ  දේශීය 

වවෙය අමාතයාංශය දවත 

ස්ථාන මාරු කිරීම.

2. අභියාචක ස්ථාන මාරු කිරීමට 

නියමිත  සමාජ දසේවා 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ මහරගම,  

ළමා මාර්දගෝපදේශ 

මධ්යසථ්ානය දවත වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු චක්ර අංක 80 හි අනු 

අංක 307 දේ.ඩී.පී. සමනලී 

මහත්මිය (22885) ස්ථාන මාරු 

කිරීම.

146 එස.්ඒ.ඩී.පී.ඩී.සුරවීර මිය සංවර්ධ්න 

නිළධ්ාරි - III

විදුලිබල, බලශක්ති 

සහ වයාපාර 

සංවර්ධ්න 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ 07

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

147 ආර්.එම්.එච්.ජී. රත්නායක 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

කගොවිජන සංවර්ධන 

දස්ත්රිේ කාර්යාලය, 

කකොළඹ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

148 පී.එල්.එස.්දකන්ෂා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සිවිල් පරිපාලන 

අධයේෂ 

කාර්යාලය, 

කකොකළොන්නාව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

149 ආර්.ඩී. ද සිල්වා  මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි III

පුේගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

(ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, හික්කඩුව)

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

(මහාධිකරණය, 

බලපිටිය)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

150  එස.්දක්. අලවත්ත මහතා සංවර්ධන 

නිළධාරි III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

තැපැල් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 99 හි අනු අංක 

373, 374 සහ 375)



151 ඊ.එස.්ගුණසිංහ මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල.

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 13 හි අනු අංක 

41, 42, 43 සහ සමාදලෝචන 

කමිටු තීරණ 761 - 764 ෙක්වා)

152 ආර්.එම්.ආර්.කුමාරිහාමි 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී කලාප 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

දස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ඒ.දසේ.අ.ජ. විසින් නිර්දේශ කර 

ඇති පරිදි දසෞඛ්ය, දපෝෂණ හා 

දේශීය වවෙය අමාතයාංශදේ 

දසේවදේ නියුතු එස.්දේ. හයිරූන් 

නිෂා මහත්මිය (31086) 

කුරුණෑගල දිස්ත්රික් දල්කම් 

කර්යාලය දවත ස්ථාන මාරු 

කර ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක 

සහ ජී.එස.්ආර්. රූපසිංහ මහතා 

දවත ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරු 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 68 හි අනු 

අංක 254 සහ 255)

153 ඒ.එල්.ආර්.වයි.අතපත්තු 

මහතා

සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

වන සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

(හුරුළු පාරිසරික වන 

උෙයානය)

දසෞඛ්ය, දපෝෂණ 

සහ දේශීය වවෙය 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

154 ඒ.ආර්.පී.එන්. ලක්මාලි මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කලවාන

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, දෙහිවල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 74 හි අනු අංක 276 - 282 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 272 - 286 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.අයි. මැණිකේ 

මහත්මියට (4489) වාර්ෂික 

කනොවන ස්ථාන මාරු යටකත් 

නිලධාරිනිය අයදුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයේ කවත  

කවත ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.



155 දක්.ඒ.එස.් නදීශානි මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය, රත්නපුර

මදහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය, 

රත්නපුර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 74 හි අනු අංක 276 - 282 

දේවා සහ සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ අනු අංක 272 - 286 

දේවා) සහ චක්රකේ සිටින 

ආර්.එම්.අයි. මැණිකේ 

මහත්මියට (4489) වාර්ෂික 

කනොවන ස්ථාන මාරු යටකත් 

නිලධාරිනිය අයදුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයේ කවත  

කවත ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

156 පී.ඩී.අයි.චතුරංග මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විදුලිබල, බලශේති 

සහ වයාපාර 

සංවර්ධන 

අමාතයාංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

ඒ.දසේ.අ.ජ. විසින් නිර්දේශ කර 

ඇති පරිදි වාර්ෂික දනොවන 

ස්ථාන මාරු යටදත්  විදුලිබල, 

බලශක්ති සහ වයාපාර සංවර්ධ්න 

අමාතයාංශය දවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

දසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින දසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.

157 එස.්එන්. කදොලවත්ත මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආනයන  හා 

අපනයන පාලන 

කදපාර්තකම්න්තුව,  

කකොළඹ - 01

ඉඩම් හා 

පාර්ලිකම්න්තු 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

158 ආර්.ඩී.ජී.සී.කුමාරි  මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරි III

වනජීවී 

සංරේෂණ 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

නිවාස, ඉදකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 89 හි අනු අංක 

333 සහ 334)

159 ඩී.සී.කේ. ජයතුංග මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආනයන  හා 

අපනයන පාලන 

කදපාර්තකම්න්තුව,  

කකොළඹ - 01

පුද්ගලයින් 

ලියාපදංචි කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

160 ජී. තරණි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

කන්ෙවලයි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, පූනගරි

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාකලෝචන තීරණ අනු අංක 

736 හා 737)



161 එච්.බී.කේ.කේ. 

කතන්නකකෝන් මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඉපකලෝගම)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කැකිරාව

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දනය 2020.01.01 දේවා 

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක  162 හි 

අනු අංක 604 සහ 605)

162 ආර්.පී.එන්. මකනෝරංජනී 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය කල්කම්, 

අඩ්ඩාලකච්න

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් අඩ්ඩාලකච්න, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී  

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

163 ටී.ජී.ටී. ලාල් ගමකේ මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධිකාරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

(මකහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය, 

බලංකගොඩ)

ඉඩම් හිමිකම් 

නිරවුල් කිරීකම් 

ප්රාකද්ශීය 

කාර්යාලය, රත්නපුර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 75 හි අනු අංක 

283, 284, 285, 286, 287 සහ 

288)

164 ආර්.වී.එල්. සුජීවනී මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

(ඇත් අතුරු කසවණ, 

උඩවලව)

නායකත්ව 

සංවර්ධන ජාතික 

මධයසථ්ානය, 

ඇඹිලිපිටිය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 75 හි අනු අංක 

283, 284, 285, 286, 287 සහ 

288)

165 කේ.වයි.පී.ජයසිංහ මිය සංවර්ධන 

නිළධාරි - III

අධයාපන 

අමාතයංශය, 

බත්තරමුල්ල

ආයුර්කේද 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

මහරගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

166 ඊ.සී.යූ. බණ්ඩාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

උසස් අධයාපන 

අමතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් උසස් අධයාපන 

අමතයාංශය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.



167 ආර්.ජී.ආර්.පී. මාලින්ෙ 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධයාපන 

අමාතයංශය, 

බත්තරමුල්ල

පුේගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීදම් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

පුද්ගලයින් ලියාපදංචි කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුවීම 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු සමාකලෝචන කමිටු තීරණ 

අනු අංක 577)

168 එච්.ජී.එස.්කේ.ජයසූරිය මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

කසෞඛ්ය,කපෝෂණ සහ 

කද්ශීය මවදය 

අමාතයාංශය, 

(මහ කරෝහල, මාතර)

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

(මකහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය, 

වලස්මුල්ල)

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

වන දනය 2020.01.01 දේවා  

දීර්ඝ කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු සමාකලෝචන තීරණ අනු 

අංක 750, 751 සහ 752)

169 බී.එම්.පී.එම්.බස්නායක මිය සංවර්ධන 

නිලධාරි III

පුද්ගලයන් ලියාපදංචි 

කිරීකම් 

කදපාර්තකම්න්තුව,

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඉේබාගමුව)

කගොවිජන කසේවා 

මධයසථ්ානය, රකේ

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 133 හි අනු අංක 

499 - 503 දේවා)

170 එච්.ඩබ්.දක්. ධ්ර්මදසේන  

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

(පරවි දූපත් ජාතික 

උෙයානය)

දිස්ත්රික් මිනින්දෙෝරු 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 133 හි අනු අංක 

499 - 503 දේවා)

171 එච්.එම්.එන්.ටී.එස.් කහේරත් 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

කගොවිජන සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

ජනකල්ඛ්න හා 

සංඛ්යා කල්ඛ්න  

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

172 ඊ.ජී.ඩී.එන්.කුමාරි  මාය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශය, 

(ප්රාකද්ශිය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

මාතකල්)

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ගඟවටකකෝරකල්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

173 දක්.ජී.ටී.පී.දසේනාරත්න 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

දස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

රිදීගම

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ ඉන්පසුව වාර්ෂික 

දනොවන ස්ථාන මාරු යටදත් 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති දසේවා 

ස්ථානවලින්   පුරප්පාඩු සහිත 

දසේවා ස්ථානයක් දවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.



174 ඊ.එම්.ඒ.ඩේ.බී. ඒකනායක 

මයා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාකද්ශීය තැපැල් 

අධිකාරි කාර්යාලය, 

කබොරැල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 130 හි අනු අංක 

488, 489, 490, 491 සහ 492)

175 ඩබ්.ඩී.ආර්.ෙමයන්ති මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමෘේධි සංවර්ධ්න 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 52 හි අනු අංක 

183, 184 සහ 185)

176 එල්.පී.එන්. කුමාරි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

වරාය හා නාවික 

කටයුතු අමාතයාංශය

ස්ථානමාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු තීරණ චක්ර 

අංක 125 හි අනු අංක 470 සහ 

471)

177 එස.්එම්.එස.්දක්. 

සමරදකොන් මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

මිනිදප් - හසලක

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් මිනිකප් - හසලක 

ප්රාකද්ශීය කල්කම් කාර්යාලය 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක පදංචි ප්රකද්ශයට 

ආසන්නව පිහිටි කසේවා 

ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින 

කසේවා ස්ථානයකට අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

178 ඒ.ජවුෆර් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අෂ්රෆ ්අනුස්මරණ 

දරෝහල, කල්මුදණ්

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

සමන්තුදර්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

179 එල්.ජී.කුමාරි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, පිටබැද්දර

කර්මාන්ත හා 

වාණිජ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

(ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

පස්කගොඩ)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

180 එම්.ඒ.දේ.දසේනාධීර මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ජාතික දමදහයුම් 

මැදිරිය,අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

පළාත් සභා,පළාත් 

පාලන හා ක්රීඩා  

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 02

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 13 හි අනු අංක 

41, 42, 43 සහ සමාදලෝචන 

කමිටු තීරණ 761 - 764 ෙක්වා)



181 ඩබ්.එම්.එල්.අයි. 

විදේදකෝන් මහත්මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

දගොවිජන සංවර්ධ්න 

දෙපාර්තදම්න්තුව,

(දගොවිජන සංවර්ධ්න 

දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 

දකොළඹ)

ශ්රී ලංකා ජාතික 

සත්දවෝෙයාන 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

මහරගම

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 176 හි අනු අංක 

651 සහ 652)

182 ඩී.ජී.ඩී.සී.කුමාර මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඕදක්දවල

ප්රාදේශිය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

වලස්මුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

183 ආර්.එම්.එන්.එන්.පී. 

රණසිංහ මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

බුේධ් ශාසන 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 07

බුේධ් ශාසන අමාතයාංශය දවත 

සුදුසු නිලධ්රයකු  ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම හා 

අභියාචකදේ ස්ථාන මාරුවීම 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු තීරණ චක්ර අංක 155 හි 

අනු අංක 584)

184 එම්. රත්නසිංහම් මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

(ප්රධාන මකහේස්ත්රාත් 

අධිකරණය)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

185 පී.සජී දමය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කර්යාලය, 

දතන්මාරච්චි - 

චාවකච්දච්රි

ළමා හා කාන්තා හා 

කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

(ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, යාපනය)

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

728 හා 729)

186 දක්.එල්.ඒ.එල්.ඉන්දික 

මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ශ්රී ලංකා නාවික හමුො 

මූලස්ථානය,

 දකොළඹ - 01

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



187 එන්.එම්.ඒ.එස.්

සංජීව මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

නිකයෝජය ඉඩම් 

කකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, 

මහියංගනය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් මහියංගනය, නිකයෝජය 

ඉඩම් කකොමසාරිස් කාර්යාලය 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

188 පී.ජී.එස.්රණතුංග මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, පන්විල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් පන්විල, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට (ප්රිය 

මනාප කනොවන) අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

189 කේ.එම්.සී. කුමුදුනී මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරේෂණ 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශය, 

රාජගිරිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

190 එම්.එච්.දක්.ජී. ආරියසිංහ 

මිය

සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, උකුදවල

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් උකුකවල, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

191 එච්.සී.ඩී.

විජයවර්ධ්න මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

රබර් සංවර්ධ්න 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් රබර් සංවර්ධන 

කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.



192 එම්.එස.්ඒ.ෂහ්මි මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර 

කඩවත්සතර

සංස්කෘතික 

මධ්යසථ්ානය, 

වැලිගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

193 පී.මදනෝකරන් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, පූනකරි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය,

මාන්තායි - 

නැදගනහිර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

730 සහ 731)

194 එස.්දක්සවන් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, පූනකරි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය,

මාන්තායි - 

නැදගනහිර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

732 සහ 733)

195 දේ.ඩී.පී.සමනලී මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

හම්බන්දතොට

දසෞඛ්ය, දපෝෂණ 

සහ දේශීය වවෙය 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 10

1. වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

669 හි එන්.පී.දේ.වී. නුවරපක්ෂ  

මහත්මිය (33379) දවනුවට, 

අභියාචක සමාජ දසේවා 

දෙපාර්තදම්න්තුදේ මහරගම,  

ළමා මාර්දගෝපදේශ 

මධ්යසථ්ානය දවත ස්ථාන මාරු 

කිරීම.

2. අභියාචක ස්ථාන මාරු කිරීමට 

නියමිත  දසෞඛ්ය දපෝෂණ සහ 

 දේශීය වවෙය අමාතයාංශය 

දවත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

669 හි එන්.පී.දේ.වී. නුවරපක්ෂ 

මහත්මිය (33379) ස්ථාන මාරු 

කිරීම.

196 එන්.ආර්. වර්ණසූරිය මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,

වැලිගම

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් වැලිගම, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති ප්රකද්ශකේ 

කහෝ ඊට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප්පාඩු සහිත කසේවා ස්ථානයේ 

කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.



197 පී.සී.මධුෂාණි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ජාතික ප්රතිපත්ති, 

ආර්ථික කටයුතු, 

නැවත පදිංචි කිරීම් 

හා පුනරුත්ථාපන, 

උතුරු පළාත් 

සංවර්ධ්න, වෘත්තීය 

පුහුණු හා නිපුණතා 

සංවර්ධ්න සහ 

දයෞවන කටයුතු 

අමාතයාංශය 

(නිපුණතා සංවර්ධ්න 

හා වෘත්තීය පුහුණු 

අංශය)

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

198 බී.වී.ආර්.ලක්මාලි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ආර්යුදේෙ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

මහරගම

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් ආයුර්කේද 

කදපාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

අභියාචක ඉල්ලා ඇති ප්රකද්ශකේ 

පිහිටි පුරප්පාඩු සහිත කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

199  ඊ.එම්.පී.

ඒකනායක මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, කැකිරාව

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඉපදලෝගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

200 ඒ.පී.සී.දීපානී මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

මහ දරෝහල, කළුතර ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

201 පී.එල්.

සුභසිංහ මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, උකුදවල

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

තිරප්පදන්

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ ඉන්පසුව වාර්ෂික 

දනොවන ස්ථාන මාරු යටදත් 

අභියාචක පදිංචි ප්රදේශයට 

ආසන්නව පිහිටි පුරප්පාඩු 

පවතින දසේවා ස්ථානයක් දවත  

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම.



202 එච්.ජී.සී.දක්.

උඩංගමුව මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, උකුදවල

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් උකුකවල, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති ප්රකද්ශයට 

ආසන්නව පිහිටි පුරප්පාඩු සහිත 

කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

203 ඩබ්.එච්.එම්.එන්.එන්. 

විදේසිංහ මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විදේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 01

විශ්රාම වැටුප් 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

දකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

204 ආර්.එම්.යූ.එස.්කේ. 

රත්නායක මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

විකද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශය,

කර්මාන්ත හා 

වාණිජ කටයුතු, 

දගුකාලීනව 

අවතැන්වූ 

පුද්ගලයන් නැවත 

පදංචි කිරීම සහ 

සමූපකාර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

205 දක්. සුොකරන් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, පූනකරි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

මාන්දතයි - 

නැදගනහිර

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

734 සහ 735)

206 ටී.ඒ.ඩී.ආර්.ප්රියන්ත මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

රාජය පරිපාලන හා 

ආපදා 

කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 07

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

642 - 647 ෙක්වා)

207 පී.ඩේ.ජී.එන්.සී. 

ස්වර්ණමාලා මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

මිනිකප්-හසලක

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් මිනිකප් - හසලක, 

ප්රාකද්ශීය කල්කම් කාර්යාලය 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   

කෑගල්ල දස්ත්රිේකකේ පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.



208 එච්.එම්.කේ.පී.කහේරත් සංවර්ධන 

නිලධාරී III

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා 

කසෞඛ්ය 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කප්රාකදණිය

ප්රාකද්ශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කදොළුව

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

209 වයි.ඩේ.කේ.ආර්. ප්රනාන්දු 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධයාපන 

අමාතයාංශය

(සුජාතා විදයාලය, 

මාතර)

දස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

210 එච්.බී.මාලිකා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අධයාපන 

අමාතයාංශය, 

(තේෂිලා මධය 

විදයාලය,

කහොරණ)

වාරිමාර්ග සහ ජල 

සම්පත් හා ආපදා 

කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය 

(ජාතික ආපදා සහන 

කසේවා මධයසථ්ානය 

- පිළියන්දල)

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

211 ඩී.එස.්එන්.කේ.ඒ. 

ගුණවර්ධන මහතා

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

අපනයන කෘෂිකර්ම 

කදපාර්තකම්න්තුව, 

කුරුණෑගල

ශිේෂණ කරෝහල, 

අනුරාධපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

212 ටී.එන්. දරොබින්සන් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, පූනකරි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

කන්ෙවදලයි

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන කමිටු තීරණ අනු 

අංක 736 හා 737)

213 දක්. තර්ශනි මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

දිස්ත්රික් දල්කම් 

කාර්යාලය, වේනියාව

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් වේනියාව, දස්ත්රිේ 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින්  පුරප්පාඩු 

පවතින කසේවා ස්ථානයකට 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

214 එස.් අකිලන් මහතා සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

දතන්මාරච්චි, 

චාවකච්දච්රි

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

කන්ෙවදලයි

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

සමාදලෝචන කමිටු තීරණ අනු 

අංක 722, 723 හා 724)



215 ජී.ඩබ්.ජී.එස.් මල්ලිකා මිය සංවර්ධන 

නිලධාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, උකුදවල

ස්ථාන මාරුවීමක් 

ලැබී දනොමැත.

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු 

යටකත් උකුකවල, ප්රාකද්ශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති ප්රකද්ශයට 

ආසන්නව පිහිටි පුරප්පාඩු සහිත 

කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

216 පී.ආර්.ඩී.එම්. චන්ද්රදසේකර 

මිය

සංවර්ධන 

නිලධාරී III

වනජීවී සංරක්ෂණ 

දෙපාර්තදම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

තිඹිරිගස්යාය

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම. (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 90 හි අනු අංක 

335,336,337 338 සහ 

සමාදලෝචන තීරණ අනු අංක 

549 - 552 ෙක්වා)

217 ආර්.ඒ.පී. රදණ්පුර මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, 

රුවන්වැල්ල

ප්රාදේශීය දල්කම් 

කාර්යාලය, සීතාවක

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

218 එස.්එස.් දහට්ටිආරච්චි මිය සංවර්ධ්න 

නිලධ්ාරී III

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

පළාත් සභා, පළාත් 

පාලක හා ක්රීඩා 

අමාතයාංශය, 

දකොළඹ - 02

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලංගු 

කිරීම.   (වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

තීරණ චක්ර අංක 21 හි අනු අංක 

64, 65  සහ 66)


