
1 බී.ජී. ඩ ොනල්ඩ් 

ඩෙඩේරා මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

ඩේශීය ආදායම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 02

නීතිෙති 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

2 එල්.එස.් වික්රමතිල  

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

ආගමන හා විගමන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

නීතිෙති 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

3 එස.්එම්. සිරිවේධන 

මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ආගමන හා විගමන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ඉ ම් සහ 

ොේලිඩම්න්තු 

ප්රතිසංස් රණ 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

4 ඩේ.වයි. 

සුමනවේධන මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ ධීවර 

 ාේයාලය, ගාල්ල

ජාති  ශිෂ්භට 

බල ා මූලසථ්ානය, 

හිේ ඩුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

5 එච්. බ්ලිව්. ප්රියන්ත 

කුමාර මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

ඩරජිස්ට්රාේ ජනරාල් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාඩේශිය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

රත්මලාන

රත්මලාන, ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාලය දෙත සුදුසු 

නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ අභියාචකට  සේදේශ 

කටයුතු අමාතාාංශදේ පෙතින 

පුරප්පාඩුෙ සඳහා සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

6 එස.්ආේ.පී.පී.එම්. 

ඩසඩනවිරත්න මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

ධීවර හා ජලජ 

සම්ෙත් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 10

නීතිෙති 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

      ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

 අභියාචනා - 2019

ඒකාබද්ධ රියදුරු සසේවය

අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන සසේවා 

සථ්ානය

සථ්ාන මාරු ලැබූ 

සසේවා සථ්ානය

රාජ්ය ස ේවා ස ොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය



7 එස.්ඒ.ආේ. ප්රියන්ත 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

රබේ සංවේධන 

ප්රාඩේශීය 

 ාේයාලය, රත්නපුර

ප්රාඩේශීය 

මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, ඇලොත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

8 එන්.එස.්ආේ.එස.් 

නානායේ ාර මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

අධාෙන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ඩගො නැගිලි 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

9 සී.ඩේ. වීරඩසේ ර 

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

ඉ ම් හිමි ම් 

නිරවුල් කිරීඩම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

දිසා වන  ාේයාලය, 

 ළුතර

(සමාඩලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු 

 ර ඇත)

වාේෂි  ඩනොවන සථ්ාන මාරු 

යටඩත් ඉ ම් හිමි ම් නිරවුල් 

කිරීඩම් ඩදොේතඩම්න්තුව 

ඩවත අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී   

පුරප්ොඩු ෙවතින සුදුසු ඩසේවා 

සථ්ානය ට අභියාච ට 

සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

10 ඩේ.ජී.එස.් 

කුමාරසිංහ මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, 

කුරුණෑගල

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

කුරුණෑගල

(සමාඩලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු 

 ර ඇත)

2020 ොර්ෂික සථ්ාන 

මාරුෙලදී අභියාචක ඉේලුම් 

කර ඇති දසේො සථ්ානෙලින් 

පුරප්පාඩු පෙතින දසේො 

සථ්ානයක් දෙත අභියාචකට 

සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

11 පී.එච්.එස.් ජයතිල  

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

ඉ ම් හිමි ම් 

නිරවුල් කිරීඩම් 

ප්රාඩේශීය 

 ාේයාලය, 

වාරියඩෙොළ

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

කුරුණෑගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

12 බී.ඩේ. ලාල් රංජිත් 

මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

අධාෙන 

අමාතාංශය, 

බත්තරමුල්ල

ඩප්ෂ්  ේමාන්ත 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 10

සථ්ාන මාරු චක්රය එදලසම 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ  

අභියාචක විසින් 

නෙ දසේො සථ්ානදේ, සථ්ාන 

මාරු ඉේලුම් කළ හැකි අෙම 

දසේො කාලය සම්පූර්ණ 

කිරීදමන් පසු, ඔහුදේ සමසථ් 

දසේො කාලය සැලකිේලට 

දෙන, අභියාචකට සුදුසු 

ප්රියමනාප දසේො සථ්ානයක් 

දෙත සථ්ාන මාරුෙක් ලබා දීම.



13 එල්.පී.සී.පී. 

සිරිවේධන මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ඩමෝටේ රථ ප්රවාහන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 05

අධි රණ 

අමාතාංශය, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

14 ඒ.එල්. රංජිත් 

ගාමිණී මහතා

රියදුරු  III 

ෙන්තිය

ඩමෝටේ රථ ප්රවාහන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 05

 ාලගුණ විදා 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

15 ඩී. සුනිල් මහතා රියදුරු III 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ 

ක්රමසම්ොදන අංශය, 

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

හම්බන්ඩතොට

ඉ ම් නිරවුල් 

කිරිඩම්  ාේයාලය, 

වැලිගම

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 029588, 

039126 සහ 059344)

16 ඩී.ජී.ටී.පී. 

වික්රමරත්න මහතා

රියදුරු II  

ෙන්තිය

ඇත් අතුරු ඩසවණ, 

උ වලව

අන්තේ ෙළාත් 

නිඩයෝජ  ෘෂි ේම 

අධේෂ් 

 ාේයාලය, 

හම්බන්ඩතොට

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 020388 

සහ 009663)

17 එන්.ඩී. රත්නමලල 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

විල්ෙත්තු ජාති  

උදානය, පුත්තලම

අන්තේ ෙළාත් 

නිඩයෝජ  ෘෂි ේම 

අධේෂ් 

 ාේයාලය, 

අනුරාධපුර

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 059487 

සහ 063861)

18 ටී.එම්.අලි මහතා රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී සංරේෂ්ණ 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ජාති  ඩභෞති  

සැලසුම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 008881 

සහ 037489)

19 ආේ.ඒ.එච්.එම්. බ්.එ

ච්. අඩබ්රත්න මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී සංරේෂ්ණ 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

 ාේමි  අධාෙන 

හා පුහුණු කිරීඩම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 10

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 038644 

සහ 040084)

20 එම්. බ්.අයි.ටී. 

ගුණවේධන මහතා

රියදුරු III 

ඩරේණිය

ගඩන්වල්ඩෙොල 

අලිොලන ඒ  ය, 

අනුරාධපුරය

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

ඩනොච්චියාගම

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 018725 

සහ 062474)



21 ඩී.එම්. සුනිල් 

ඩහේමන්ත මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

 වුඩුල්ල ජාති  

උදානය, 

මැදිරිගිරිය බීට්ටු 

 ාේයාලය

ප්රාඩේශීය වාරිමාේග 

ඉංජිඩන්රු 

 ාේයාලය, 

 වුඩුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 033301 

සහ 033803)

22 ඩේ. බ්.සී. 

ඩ ොතලාවල මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

රත්මලාන

නීති ඩ ටුම්ෙත් 

සම්ොද  

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

23 එස.්එච්.එස.් 

නිශාන්ත මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී සහ ාර 

අධේෂ් 

(නැඩගනහිර) 

 ාේයාලය, අම්ොර

වියළි  ලාපීය 

උේභිද උදානය,  

හම්බන්ඩතොට

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 029704 

සහ 068693)

24 එම්.පී.ඒ. වීරසිංහ 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

මිනුම් ඒ  , ප්රමිති 

හා ඩසේවා 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 ඩහෝමාගම

ජාති  ඩභෞති  

සැලසුම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 054394 

හා 058771)

25 පී.ජී.ආේ.ඩේ.පී. 

බණ් ාර මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය,  ෑගල්ල

සව්ාභාවි  සම්ෙත් 

 ළමනා රණ 

මධසථ්ානය, 

මහනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

26 එච්.ජී.එස.් 

හතුරුසිංහ මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී සහ ාර 

අධේෂ් 

 ාේයාලය, 

නුවරඑළිය

 ෘතිම සිංචන 

මඨ්සථ්ානය, 

ඩෙොඩළොන්නරුව

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 007368, 

036368, 036646, 053993, 

058250 හා 062459)

27  බ්.ඩී. තිලේ 

ඩහේමන්ත මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ අෙනයන 

 ෘෂි ේම 

 ාේයාලය,  ළුතර

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

බදුරලිය/ 

ොලින්දනුවර 

(සමාඩලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු 

 ර ඇත)

වාේෂි  ඩනොවන සථ්ාන මාරු 

යටඩත්  ළුතර දිස්ත්රිේ 

අෙනයන  ෘෂි ේම 

 ාේයාලය ඩවත 

අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී   

අභියාච  ඉල්ලුම්  ර ඇති 

ඩසේවා සථ්ානවලින්  පුරප්ොඩු 

ෙවතින ඩසේවා සථ්ානය ට 

අභියාච ට සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

28 බී.ඒ.ඒ.පී. 

අඩබ්වේධන මහතා

රියදුරු  I 

ෙන්තිය

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

අඟලවත්ත

ප්රාඩේශීය 

මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, මතුගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



29 ඒ.ඒ.ඩී.එෆ.් ප්රනාන්දු 

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

වනාතවිල්ලුව

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

ආරච්චි ට්ටුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

30 එම්.ආේ. 

ඩසේනාරත්න මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

නුවරඑළිය

ෙශු විමේෂ්ණ 

මධසථ්ානය, 

නුවරඑළිය 

(සමාඩලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු 

 ර ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

31 ඒ.එච්.එම්. මන්සූේ 

මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

අඩ් ාලච්ඩච්න

ප්රාඩේශීය ඩල් ම් 

 ාේයාලය, 

ඉරේ ාමම්

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

ෙන දිනය 2020.01.01 දින 

දක්ො දීරඝ කිරීම. (ොර්ෂික 

සථ්ාන මාරු තීරණ දසේෙක 

අාංක 011525 සහ 016784)

32 ඕ.පී. වසන්ත 

ප්රියදේශන මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

සිවිල් ආරේෂ්  

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 04

සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලැබී ඩනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

33 ඒ.ඒ. සමරඩ ෝන් 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ ධීවර 

 ාේයාලය, මාතර

දිසත්්රිේ මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

34 ඩී.එම්. ොලිත 

ඩසේනාරත්න මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

උ වලව ජාති  

උදානය, 

ඇඹිලිපිටිය

දිසත්්රිේ  ම් රු 

 ාේයාලය, 

ඩමොණරාගල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 029521 

හා 067921)

35 එම්.එම්.එන්. 

ගුණඩසේ ර මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී සංරේෂ්ණ 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ජාති  ඩභෞති  

සැලසුම් 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 028879 

හා 058952)

36 එම්.ඩේ.ඩී.ආේ. 

මංගල මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

නිමලව වනජීවී 

අ වි ආරේෂ්  

 ාේයාලය, 

තිස්සමහාරාමය

ප්රාඩේශීය 

මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, 

තණමල්විල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 039176 

හා 063139)

37 ඒ.එම්.ඩේ.ඩේ.ආේ. 

අත්තනාය  මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වනජීවී අ වි 

සංරේෂ්ණ 

 ාේයාලය, 

ඩමොණරාගල

 ලාෙ වාරිමාේග 

අධේෂ් 

 ාේයාලය, 

ඩමොණරාගල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

තීරණ දසේෙක අාංක 036407 

හා 065944)



38 එම්.සී.එම්. ප්රනාන්දු 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වන සංරේෂ්ණ 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

නීති ඩ ටුම්ෙත් 

සම්ොද  

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

39 ජී. බ්.එස.්පුෂ්්ෙ 

කුමාර මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

වාරිමාේග 

ඉංජිඩන්රු 

 ාේයාලය, අම්ොර

ප්රාඩේශීය 

මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය,  

සමන්තුඩරයි

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම සහ අනුප්රාප්තික ආර්.ඩී. 

ගුණතිලක මහතාට (සථ්ාන 

මාරු තීරණ දසේෙක අාංක 

006608) ොර්ෂික දනොෙන 

සථ්ාන මාරු යටදත් පුරප්පාඩු 

පෙතින සුදුසු දසේො සථ්ානයක් 

දෙත සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා 

දීම.

40 ඒ.ඒ.අයි. නිෂ්ාේ 

මහතා

රියදුර III 

ෙන්තිය

ආයුේඩව්ද 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

මහරගම

ශ්රී ලං ා 

මිනින්ඩදෝරු 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 05

අභියාචක ොර්ෂික සථ්ාන මාරු 

නිදයෝෙ යටදත් ශ්රී ලාංකා 

මිනින්දදෝරු 

දදපාර්තදම්න්තුෙ දෙත 

දසේෙයට ොර්තා කිරීදමන් 

පසුෙ  මැදෙච්චිය ප්රදේශදේ 

දහෝ ඊට ආසන්නෙ පිහිටි 

කාර්යාලයකට  අනුයුක්ත 

කිරීමට යටත්ෙ අභියාචනය 

නිෂ්ප්රභ කිරීම

41 ඒ.පී. සට්ීවන් මහතා රියදුර II 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ ඩල් ම් 

 ාේයාලය, මාතර

ඩවරළ සංරේෂ්ණ 

ප්රාඩේශීය 

 ාේයාලය, 

ඩදවිනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

42 ආේ.පී.පී. අරුණ 

ශාන්ත මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

විදුලි සංඩේශ, 

විඩේශ රැකියා හා 

ක්රී ා අමාතාංශය,

 ඩ ොළඹ - 03

ජනඩල්ඛන හා 

සංඛාඩල්ඛන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

43 එච්.ජී. දිඩන්ෂ්් රාේ 

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

ඩගොවිජන සංවේධන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලැබී ඩනොමැත.

2020 ොර්ෂික සථ්ාන 

මාරුෙලදී අභියාචක ඉේලුම් 

කර ඇති දසේො සථ්ානෙලින් 

පුරප්පාඩු පෙතින දසේො 

සථ්ානයක් දෙත සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

44 එල්.ඩී. අජිත් 

ඩරෝහණ මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ශ්රී ලං ා විභාග 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමථ මණ් ල 

ඩ ොමිෂ්න් සභාව, 

ඩ ොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්්ප්රභ කිරීම.



45 එච්.ඒ. අඩශෝ  

කුමාරසිරි මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ශ්රී ලං ා විභාග 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විදුලි සංඩේශ හා 

ඩිජිටල් යටිතල 

ෙහසු ම් 

අමාතාංශය, 

ඩ ොළඹ - 03

අභියාචනය නිෂ්්ප්රභ කිරීම.

46 ඩේ. ඩප්රේමදාස මහතා රියදුරු II 

ෙන්තිය

ඩගොවිජන සංවේධන 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

 ඩ ොළඹ 07

නීති දකටුම්පත් 

සම්පාදක 

දදපාර්තදම්න්තුෙ, 

දකොළඹ 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

47 ඒ.එච්.පී. 

ඇඩලේසැන් ේ 

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

දිසා වන නිලධාරි 

 ාේයාලය, 

හම්බන්ඩතොට

දිසත්්රිේ 

ක්රමසම්ොදන අංශය, 

හම්බන්ඩතොට

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 029588, 

039126 සහ 059344)

48  බ්.ඩී.බී. විකුම්සිරි 

මහතා

රියදුරු II 

ෙන්තිය

සහකාර  කෘෂිකර්ම 

අධක්ෂ 

කාර්යාලය, අම්පාර

දිසත්්රික්දේකම් 

කාර්යාලය, අම්පාර 

(සමාදලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කර ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය නැෙත 

ක්රියාත්මක කිරීම. (සථ්ාන 

මාරු තීරණ දසේෙක අාංක 

019901, 049525 සහ 

059151)

49 සී. විතාන මහතා රියදුරු III 

ෙන්තිය

ොරිමාර්ෙ 

ඉාංජිදන්රු 

කාර්යාලය, මාතර

කාර්මික විදාලය, 

මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

50 ඩබ්.ඩබ්. සුෙතදාස 

මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

ප්රාදේශීය 

මිනින්දදෝරු 

කාර්යාලය, 

අඟුණදකොලපැලැස්

ස

ප්රාදේශීය දේකම් 

කාර්යාලය, 

වීරකැටිය 

(සමාදලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කර ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

51 ජී.එච්.දක්. ආරියදාස 

මහතා

රියදුරු II 

පන්තිය

ොරිමාර්ෙ 

ඉාංජිදන්රු 

කාර්යාලය, 

බේදේෙම

ප්රාදේශීය 

මිනින්දදෝරු 

කාර්යාලය, 

බේදේෙම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



52 ඒ.ඩී.ඩේ.ඩේ. 

අලුත්ඩේ මහතා

රියදුරු III 

ඩරේණිය

වාරිමාේග 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩ ොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලැබී ඩනොමැත

වාේෂි  ඩනොවන සථ්ාන මාරු 

යටඩත් වාරිමාේග 

ඩදොේතඩම්න්තුව ඩවත 

අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී   

අභියාච  ඉල්ලුම්  ර ඇති 

ඩසේවා සථ්ානවලින්  පුරප්ොඩු 

ෙවතින ඩසේවා සථ්ානය ට 

අභියාච ට සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

53 එච්.ජී.ඒ. කුමාර 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

ඉ ම් නිරවුල් 

කිරීඩම්   ාේයාලය, 

වැලිගම

දිසා වන නිලධාරි 

 ාේයාලය, 

හම්බන්ඩතොට

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම (ොර්ෂික සථ්ාන මාරු  

තීරණ දසේෙක අාංක 029588, 

039126 සහ 059344)

54 බී.ඒ.ඒ.ඩේ. 

රාජෙේෂ් මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

වාරිමාේග 

ඉංජිඩන්රු 

 ාේයාලය, 

නි වැරටිය

ප්රාඩේශීය 

මිනින්ඩදෝරු ාේයාල

ය,ගල්ගමුව

අභියාචනය නිෂ්්ප්රභ කිරීම.

55 ජී.ආේ.එස.්ජී. සිල්වා 

මහතා

රියදුරු III 

ෙන්තිය

සත්ව නිෂ්්ොදන හා 

ඩසෞඛ 

ඩදොේතඩම්න්තුව, 

ඩප්රාඩදණිය

දිසත්්රිේ මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය, මහනුවර

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලාංගු 

කිරීම. (සථ්ාන මාරු තීරණ 

දසේෙක අාංක 007368, 

036368, 036646, 053993, 

058250 හා 062459)

56 ඩේ. බාලු මහතා රියදුරු III 

ෙන්තිය

 ලාෙ වාරිමාේග 

අධේෂ් 

 ාේයාලය, 

ම  ලපුව

දිසත්්රිේ 

ක්රමසම්ොදන අංශය, 

ම  ලපුව

අභියාචනය නිෂ්්ප්රභ කිරීම.

57 පී.ජී. බ්.ඩී. 

ඩෙොල්වත්ත මහතා

රියදුරු I 

ෙන්තිය

දිසත්්රිේ සමෘේධි 

අධේෂ් 

 ාේයාලය,  ෑගල්ල

දිසත්්රිේ මිනින්ඩදෝරු 

 ාේයාලය,  ෑගල්ල

අභියාචනය නිෂ්්ප්රභ කිරීම.


