
1 බී.පී. දේශප්රිය මහතා II ශ්රේණිය ප්රාදේශීයදේකම් 

කාර්යාලය -තමන්කඩුව

ප්රාදේශීය මිනින්ද ෝරු 

කාර්යාලය -ගිරිතදේ

ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක 

වන දිනය වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීම.

2 එම්.ඒ.යූ. එස.් අතපත්තු 

මහතා

I ශ්රේණිය ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාලය -ඇලහැර, 

බකමූණ

දිස්ත්රික් දිවිනැගුම 

කාර්යාලය, 

දපොද ොන්නරුව

ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක 

වන දිනය වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීම.

3 එස.්එච්.ඒ.රූපසිංහ මහතා II ශ්රේණිය දිස්ත්රික් දිවිනැගුම 

කාර්යාලය - 

දපොද ොන්නරුව

ප්රාදේශීයදේකම් 

කාර්යාලය -තමන්කඩුව

ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක 

වන දිනය වසරකින් දීර්ඝ 

කිරීම.

4 දක්.පී.දේ.ජයතිලක 

මහතා

II ශ්රේණිය රජදේ මුද්රණ 

ද පාර්තදම්න්තුව

තැපැේ, තැපැේ දසේවා හා 

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 

අමාතාිංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

5 එච්.එම්.පී.ඩබ්.උපුේද නි

ය මහතා

III ශ්රේණිය රජදේ මුද්රණ 

ද පාර්තදම්න්තුව

ශ්රී ලිංකා මිනින්ද ෝරු 

ද පාර්තදම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

6 ඩී.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහතා I ශ්රේණිය රජදේ මුද්රණ 

ද පාර්තදම්න්තුව

නිපුණතා සිංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු 

අමාතාිංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

7 ආර්. චන්ද්රපාල මහතා I ශ්රේණිය වන සිංරක්ෂණ 

ද පාර්තදම්න්තුව

වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතාිංශය

අභියාචකදේ ස්ථාන 

මාරුව අවලිංගු කිරීම සහ 

ආර්.ඒ සුමනරත්න 

මහතාදේ  (වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු අනු අිංක 

031574)  ස්ථාන 

මාරුවීම වැවිලි 

කර්මාන්ත අමාතාිංශය 

දලස සිංදශෝධනය කිරීම.

8 එච්.ඒ.එම්.වී.බණ්ඩාර 

මහතා

I දරේණිය නිදයෝජ කෘෂිකර්ම 

අධක්ෂ කාර්යාලය- 

දපොදලොන්නරුව

පශු විමර්ෂන 

මධස්ථානය - 

දපොදලොන්නරුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

9 එස.් ලිංකාතිලක මහතා I ශ්රේණිය දිස්ත්රික් දේකම් 

කාර්යාලය දමොණරාගල

දිස්ත්රික් මිනින්ද ෝරු 

කාර්යාලය- දමොණරාගල

ස්ථාන මාරුව අවලංගු 

කිරීම.

ඒකාබද්ධ ස ේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික  ්ථාන මාරු අභියාචනා - 2017

ඒකාබද්ධ රියදුරු ස ේවය

රා.ස ේ.සකො. තීරණය
අනු 

අංකය
නම තනතුර හා පන්තිය වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ සසේවා 

ස්ථානය



රා.ස ේ.සකො. තීරණය
අනු 

අංකය
නම තනතුර හා පන්තිය වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ සසේවා 

ස්ථානය

10 එස.්ජී.බුලත්සිංහල මහතා III ශ්රේණිය ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ 

කිරීදම් 

ද පාර්තදම්න්තුව-

මහියිංගණය 

(2016.08.01 සට 

හාරිස්පත්තුව ප්රාදේශීය 

කාර්යාලයට ස්ථාන මාරු 

ලබා ඇත.)

මු ේ අමාතාිංශය අභියාචකශ්ේ ස්ථාන 

මාරුව අවලංගු කිරීම සහ

 ස්ථාන මාරු චක්රශ්ේ 

අශ්නකුත්  (වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු අනු අංක 

031539 හා අනු අංක 

040255 ) ස්ථාන මාරු 

එශ්ලසම ක්රියාත්මක 

කිරීම.

11 එම්.ඩී.ආර්.ද ොන්දසේකා 

මහතා

I ශ්රේණිය රජදේ ප්රවෘත්ති 

ද පාර්තදම්න්තුව

අධාපන අමාතාිංශය අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

12 ඒ.වී.අනුර මහතා II ශ්රේණිය අධාපන අමාතාිංශය රජදේ ප්රවෘත්ති 

ද පාර්තදම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

13 එම්.එම්. එස් වසන්ත 

කුමාර මහතා

I ශ්රේණිය ආගමන විගමන 

ද පාර්තදම්න්තුව - 

මාතර කාර්යාලය

කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතාිංශය

අභියාචකශ්ේ ස්ථාන 

මාරුවීම අවලංගු කිරීම 

සහ 2017.04.20 දින සිට 

මාතර දිස්ත්රික්කය තුල 

පිහිටි පුරප්පාඩු පවතින 

ආයතනයක් ශ්වත 

අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවක් ලබාදීම සහ 

කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතාංශය 

ශ්වත සුදුසු නිලධරයකු 

ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

එශ්ලසින්ම ක්රියාත්මක 

කිරීම.

14 ආර්.එේ. පී. රාජපක්ෂ 

මහතා

II ශ්රේණිය ආගමන විගමන 

ද පාර්තදම්න්තුව- 

බත්තරමුේල

කාර්මික අධාපන හා 

පුහුණු කිරීදම් 

ද පාර්තදම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

15 එස.්එච්.දප්රේමලාේ මහතා I ශ්රේණිය අධාපන අමාතාිංශය සවිේ ආරක්ෂක 

ද පාර්තදම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

16 පී.ආර්. එන්. රිංගන මහතා II ශ්රේණිය අධාපන අමාතාිංශය දවර  සිංරක්ෂණ 

ද පාර්තදම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

17 ඒ.ඒ. කුසුම්චන්ද්ර මහතා 

16432

II ශ්රේණිය අධාපන අමාතාිංශය උසස් අධාපන හා 

මහාමාර්ග අමාතාිංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



රා.ස ේ.සකො. තීරණය
අනු 

අංකය
නම තනතුර හා පන්තිය වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ සසේවා 

ස්ථානය

18 ඒ.ඩබ්.එස.්එච්.බී. 

අටුදගොඩ මහතා

II ශ්රේණිය ආගමන විගමන 

ද පාර්තදම්න්තුව - 

මහනුවර

නීතිපති ද පාර්තදම්න්තුව අභියාචකශ්ේ ස්ථාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

2017.02.03 දින සිට 

අභියාචකට  මහනුවර 

ප්රශ්ේශශ්ේ පුරප්පාඩු 

පවතින ශ්සේවා ස්ථාානයක් 

ශ්වත ස්ථාන මාරු කිරීම 

සහ නීතිපති 

ශ්ෙපාර්තශ්ේන්තුව ශ්වත 

සුදුසු ශ්වනත් 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

ජී.එස.්යූ.ෙමයන්ත 

මහතාශ්ේ  (වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු අනු අංක 

024721) ස්ථාන මාරුවීම 

එශ්ලසින්ම ක්රියාත්මක 

කිරීම

19 ඩබ්.ඒ.ඩී. එස.් නිලන්ත 

මහතා

III ශ්රේණිය වාපෘති ක මනාකරණ 

හා අධීක්ෂන 

ද පාර්තදම්න්තුව (දර්ගු 

ද පාර්තදම්න්තුදේ වසර 

5ක දසේවා කාලයක් 

සම්පූර්ණ කර 

2016.08.15 දින දමම 

ස්ථානයට ස්ථාන මාරු 

ලබා ඇත.

වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතාිංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

20 ආර්.එම්. එේ. අරුණ 

ශාන්ත මහතා

II ශ්රේණිය දිසා වන කාර්යාලය, 

දමොණරාගල

ප්රාදේශීය මිනින්ද ෝරු 

කාර්යාලය දමොණරාගල

ස්ථාන මාරුව අවලංගු 

කිරීම.

21 එම්.ආර්.   සේවා මහතා III ශ්රේණිය අධාපන ප්රකාශන 

ද පාර්තදම්න්තුව

දරේෂ්ඨාධිකරණය, 

දකො ඹ 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

( සුදුසු අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දීමට හැකි වූ වහාම   

ගාල්ල ප්රශ්ේශශ්ේ 

පුරප්පාඩු පවතින 

ආයතනයක් ශ්වත 

අභියාචකට ස්ථාන   

මාරුවීමක් ලබා දීමට 

සටහන් කර ගැනීම)

22 එච්.ඒ.ඩබ්.සරත් ප්රියන්ත 

මහතා

II ශ්රේණිය කෘෂිකර්ම 

ද පාර්තදම්න්තුව - 

දේරාද නිය

මහනුවර උතුර දිස්ත්රික් 

කම්කරු කාර්යාලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



රා.ස ේ.සකො. තීරණය
අනු 

අංකය
නම තනතුර හා පන්තිය වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ සසේවා 

ස්ථානය

23 එම්.එේ. ලක්ෂ්මන් මහතා III ශ්රේණිය නීතිපති 

ද පාර්තදම්න්තුව, 

දකො ඹ 12

ස්ථාන මාරුවක් ලැබී 

දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

24 ටී. මතඟධීර මහතා I ශ්රේණිය නීතිපති 

ද පාර්තදම්න්තුව, 

දකො ඹ 12

ස්ථාන මාරුවක් ලැබී 

දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

25 ඩී.ඩබ්.අජිත් දිසානායක 

මහතා

III ශ්රේණිය නීතිපති 

ද පාර්තදම්න්තුව, 

දකො ඹ 12

ස්ථාන මාරුවක් ලැබී 

දනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

26 යූ.ඒ. විදේසිංහ මහතා III ශ්රේණිය ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාලය, 

ලුණුගම්දවදහර,

දිස්ත්රික් දේකම් 

කාර්යාලය - 

හම්බන්දතොට

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

27 අයි. ඉන්දික නිශාන්ත 

කුමාර මහතා

III ශ්රේණිය ප්රාශ්ේශීය ශ්ල්කේ 

කාර්යාලය - ගල්ගමුව

ස්ථාන මාරුවක් ලැබී 

ශ්නොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

28 බී.එස.් අනිල් චන්ද්රලාල්

මයා

I ශ්රේණිය දිස්ත්රික් ශ්ල්කේ 

කාර්යාලය -මහනුවර

බීජ සහතික කිරීශ්ේ හා 

පැළෑටි සංරක්ෂණ 

මධස්ථානය, 

ශ්ප්රාශ්ෙනිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

29 එේ.ඩබ්.ඒ.අයි.සී. 

විශ්ේසිංහ  මයා

I ශ්රේණිය මැනුේ හා සිතියේගත 

කිරීශ්ේ ආයතනය - 

දියතලාව

ස්ථාන මාරුවක් ලැබී 

ශ්නොමැත.

අභියාචක ඉල්ලා ඇති 

ශ්සේවා ස්ථානවල ඇති 

වන පුරප්පාඩු අනුව 

ස්ථාන මාරුවීේ ලබා 

දීශ්ේ දී අභියාචකට 

ප්රමුඛතාවය ලබා දීමට 

සටහන් කර ගැනීම.

30 එස.්එේ. ගාමිණී 

දිසානායක මහතා

Iශ්රේණිය ප්රාදේශීය වාරිමාර්ග 

ඉිංජිදන්රු කාර්යාලය - 

මින්දන්රිය

ප්රාදේශීය මිනින්ද ෝරු 

කාර්යාලය - මින්දන්රිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



රා.ස ේ.සකො. තීරණය
අනු 

අංකය
නම තනතුර හා පන්තිය වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ සසේවා 

ස්ථානය

31 යූ.එේ. රිංජිත් 

දසේනානායක මහතා

I ශ්රේණිය දර්ගු ද පාර්තදම්න්තුව වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාතාිංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම 

(ශ්ප්රාශ්ෙණිය උේභිෙ 

උොන 

ශ්ෙපාර්තශ්ේන්තුව ශ්හෝ 

ඊට ආසන්න 

කාර්යාලයක 

පුරප්පාඩුවක් පවතින 

අවස්ථාවක දී සුදුසු 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට එම 

ආයතනය ශ්වත  ස්ථාන 

මාරුවක් ලබා දීමට 

සටහන් කර ගැනීම.)

32 එස.්ඒ.එස.් ජයවර්ධන 

මයා

I ශ්රේණිය ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාලය, රිදීගම

ප්රාදේශීය මිනින්ද ෝරු 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.


