
අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ ස ේවා 

 ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

01 එච්.ඩී.කේ. කුමාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.  I  කාර්මික විද්යාලය, 

වරකාක ොළ

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ගම් හ කම්කරු විනිශච්ය සභාකේ 

(අංක 24) කසේවකේ නියුතු  එච්.ඒ.පී. 

ගීතාංජනී මහත්මිය (වාර්ෂික සථ්ාන 

මාරු සමාකලෝචන කමිටු තීරණ 

කාණ්ඩ අංක 3564 හි අනු අංක 507) 

අභියාචකකේ අනුප්රාප්තිකයා වශකයන් 

වරකාක ොළ කාර්මික විද්යාලය කවත 

සථ්ාන මාරු කර අභියාචකට ගම් හ 

කම්කරු විනිශච්ය සභාව (අංක 24)  

කවත සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

02 ඩී.ජී.සී. රංජනී කමය රා.ක.ස.කසේ.  I විදුලිබල, බලශේති  

සහ වයා ාර 

සංවර්ධන 

අමාතයාංශය,  

කකොළඹ - 07

විකේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

03 එස.්ඒ.එස.්ටී. 

දිසානායක මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I බණ්ඩාරනායක 

විද්යාලය, ගම් හ

ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගම් හ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

04 ටී.ඩබ්.එල්. රාජ ේෂ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  II ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, නාඋල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ද්ඹුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

05 ඩබ්.වයි.පී. අමරසංහ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  III වන සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1438 හි  

අනු අංක 2203, 2204, 2205, 2206 

සහ 2207)

      ඒකාබද්ධ ස ේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික 

 ථ්ාන මාරු අභියාචනා - 2019

රාජ්ය කළමනාකරණ  හකාර ස ේවය - 1 අදියර



06 ඒ.වී.එස.්ඩී. අමරසංහ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,  ානදුර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, බණ්ඩාරගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

07 එච්.ඩබ්.ඩී. දිනූෂා 

සංජීවනී මිය

රා.ක.ස.කසේ. III කගොවිජන සංවර්ධන 

දිසත්්රිේ කාර්යාලය, 

ගාල්ල

ඉඩම් හා දිසත්්රිේ 

කරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

ගාල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01  දක්වා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1361 හි 

අනු අංක 2040 සහ 2041)

08 ජී.ආර්. කහට්ටිආරච්චි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සංසක්ෘතික කටයුතු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

09 එච්.බී.ඩබ්. ධකන්න්ද්ර 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. II ශ්රී ලංකා විභාග 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ශ්රී  ංකා විභාග ලදපාර්තලේන්තුව 

ලවත අනුප්රාප්තිකයකු  බා දී   වාර්ෂික 

ලනොවන සථ්ාන මාරු යටලත් 

කුරුණෑග  දිසත්්රික් කේකරු 

කාර්යා ලේ පවතින පුරප්පාඩුව සඳහා 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක්  බා දීම.

10 ටී. තිරුේකුමරන් මයා රා.ක.ස.කසේ. I දිසත්්රිේ සමෘේධි 

කාර්යාලය, 

මඩකලපුව

කේශීය ආද්ායම් 

ප්රාකේශීය  කාර්යාලය, 

මඩකළපුව 

(සමාකලෝචන කමිටු 

තිරණ මගින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

ඇත)

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි  වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  මඩකළපුව, දිසත්්රිේ සමෘේධි 

කාර්යාලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

11 ආර්.ඒ.ආර්. රණවක 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මදුරාවල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මතුගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

12 පී.ඒ.පී. ලේමාලි මිය රා.ක.ස.කසේ.  III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කකොකළොන්නාව

ඉඩම් හා  ාර්ලිකම්න්තු 

ප්රතිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

(සමාකලෝචන කමිටු 

තිරණ මගින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



13 ඒ.එම්.එන්. 

ප්රියද්ර්ශනී මිය

රා.ක.ස.කසේ.  III මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධන සහ ඛනිජ 

කතල් සම් ත් 

සංවර්ධන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

පුේගලයින් ලියා දිංචි 

කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල 

(සමාකලෝචන කමිටු 

තිරණ මගින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

14 එන්.වී.එස.් සමන්ත 

මහතා

රා.ක.ස.කසේ.  I ශ්රී ලංකා විභාග 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු යටලත්  

ශ්රී  ංකා විභාග ලදපාර්තලේන්තුව 

ලවත අනුප්රාප්තිකයකු  බා දී 

අභියාචක ඉල්ලුේ කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක්  බා දීම.

15 පී.ඩබ්.ටී. මල්කාන්ති 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

දිසත්්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය, මාතර

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01 දක්වා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1339 හි 

අනු අංක 1991, 1992, 1993 සහ 

1994)

16 එච්.පී.බී.සී. කුමුදුනී 

කමය

රා.ක.ස.කසේ. 1 කේශීය ආද්ායම් 

ප්රාකේශීය 

කාර්යාලය, 

රත්නපුර

පුරාවිද්යා 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

පුරාවිද්යා කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ කේශීය ආද්ායම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත නිලධාරීන් 

සථ්ාන මාරු කිරීමට අද්ාළව සකස ්කර 

ඇති ක ොකරොත්තු කල්ඛනකේ රත්නපුර 

දිසත්්රිේකකේ ඉහලින්ම සටින 

නිලධරයා රත්නපුර කේශීය ආද්ායම් 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය කවත ස්ථාන 

මාරු කර අභියාචකට රත්නපුර 

ප්රකේශකේ පුරප් ාඩු  වතින කවනත් 

කාර්යා ලයේ කවත සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

17 එච්.එම්.එන්.ඒ. 

අමරවංශ මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 

සුභ සාධන හා කන්ද් 

උඩර ට උරුමය පිළිබඳ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1440 හි 

අනු අංක 2208, 2209 සහ 2210)



18 යූ.ඒ.ජී.එන්.කේ. 

කර්ණුකා මිය

රා.ක.ස.කසේ. I වනජීවී සංරේෂණ 

සහකාර අධයේෂ 

කාර්යාලය, 

ක ො කළොන්නරුව

කලා  වාරිමාර්ග 

අධයේෂ කාර්යාලය, 

ක ොකළොන්නරුව

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1016 හි 

අනු අංක 1402 සහ1403)

19 කේ.එන්. සේකියා මිය රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කින්නියා

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මුතූර්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

20 ඊ.ඩී.එස.් යකශෝධා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  III ශ්රී ලංකා විභාග 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ඇල්පිටිය

(සමාකලෝචන කමිටු 

තිරණ මගින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

ඇත)

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි  වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලත්  ශ්රී  ංකා විභාග 

ලදපාර්තලේන්තුව ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු  බා දී අභියාචක 

ඉල්ලුේ කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක්  බා දීම.

21 පී.ඒ.ඩබ්. මාකනල් 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  II ගා/ශ්රී කේවානන්ද් 

විද්යාලය, 

අම්බලන්කගොඩ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්කගොඩ

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2019.07.01 ද්ේවා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1091 හි 

1520 සහ 1521)

22 කේ.එම්.පී. ජයසුන්ද්ර 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 

සුභ සාධන හා කන්ද් 

උඩර ට උරුමය පිළිබඳ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1449 හි 

අනු අංක 2224 සහ2225)

23 එච්.එම්.එච්.සී. 

සූරසංහ මයා

රා.ක.ස.කසේ.  III වනජීවී සහකාර 

අධයේෂ කාර්යාලය 

(නැකගනහිර), 

අම් ාර

දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, අම් ාර

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1596 හි 

අනු අංක 2461 සහ 2462)

24 එස.්ඒ.පී.ආර්. 

දිසානායක මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I දිසත්්රිේ  කල්කම් 

කාර්යාලය, ගම් හ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මහර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



25 ඩබ්.සී.පී. ද් සල්වා මිය රා.ක.ස.කසේ. I ගා/ ශ්රී කේවානන්ද් 

මහා විද්යාලය, 

අම්බලන්කගොඩ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඇල්පිටිය

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01 ද්ේවා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1089 හි අනු 

අංක 1516 සහ 1517)

26 ඒ.එම්.අයි.පී.  

අත්තනායක මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, බිබිල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන සථ්ාන මාරු 

යටකත්  බිබිල, ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

27 ඩබ්.ඩී.පී. එළිසකබත් 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ශ්රී ලංකා විභාග 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කම්කරු, වෘත්තීය සමිති 

සබඳතා සහ සමාජ 

සවිබලගැන්වීම් 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

28 පී.එස.් රමයලතා මිය රා.ක.ස.කසේ. I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මැද්ගම

කාර්මික විද්යාලය, 

මැද්ගම

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1282 හි අනු 

අංක 1864 සහ 1865)

29 කේ.ඩී.අයි. සකරෝජනී 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ක ොලිස ්ප්රවාහන 

කකොට්ඨාශය, 

නාරාකහේන්පිට

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1436 හි 

අනු අංක 2200, 2201 සහ 2202)

30 ආර්.එම්.ඒ.එස.් 

රත්නායක මිය

රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

හඟුරන්කකත

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කද්ල්කතොට

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01 ද්ේවා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1245 හි අනු 

අංක 1783 සහ 1784)

31 එම්.ජී. වසන්ති මිය රා.ක.ස.කසේ. I ඉඩම් කරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය, 

කහෝමාගම

විද්යා, තාේෂණ හා 

 ර්කේෂණ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

32 කේ.ජී.ඩී. ක කර්රා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. 1 ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

 ාලක විමර්ශන 

කාර්යාලය (තැ ැල්), 

නාරාකහේන්පිට

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



33 එම්.ආර්.ඒ.ඩී. 

උමයංගනී මිය

රා.ක.ස.කසේ. I කම්කරු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 05

රජකේ මුද්රණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 08 

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම. (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 1460 හි අනු අංක 2241 හා 2242)

34 කේ.ඒ.එන්. 

රත්නායක මයා

රා.ක.ස.කසේ. III සමු කාර සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02

රජකේ මුද්රණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 08  

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම. (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 1506 හි අනු අංක 2335 හා 2336 

)

35 ඕ.ඒ.එස.් කනලුමිකා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

වාරිමාර්ග හා ජල 

සම් ත් කළමනාකරණ 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1438 හි  

අනු අංක 2203, 2204, 2205, 2206 

සහ 2207)

36 ජී.කේ.පී. මල්කාන්ති 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III මහානගර හා 

බසන්ාහිර සංවර්ධන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

විකේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලත්  මහානගර හා බසන්ාහිර 

සංවර්ධන අමාතාංශය ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු  බා දී අභියාචක 

ඉල්ලුේ කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක්  බා දීම.

37 පී.ඩී.කේ. ප්රියංගිකා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. II ගා/ශ්රී කේවානන්ද් 

විද්යාලය, 

අම්බලන්කගොඩ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, බලපිටිය

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2019.09.01 දින ද්ේවා දීර්ඝ 

කිරීම. (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 1088 හි අනු අංක 1514 සහ 

1515)

38 එම්.ඒ.පී.  රීනා මිය රා.ක.ස.කසේ. I ජාතික අධයා න 

විද්යා පීඨය, ද්ර්ගා 

නගරය, අළුත්ගම

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කබ්රුවල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



39 ඩී.එම්.එස.්එන්. 

මධුෂාණි කමය

රා.ක.ස.කසේ. III සමූ කාර සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02

රබර් සංවර්ධන 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

කමොනරාගල 

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාකේ 

කල්කම්කේ එකඟතාවය ලබා 

ගැනීකමන්  සුව අභියාචකට 

කමොණරාගල මැතිවරණ කාර්යාලය 

කවත සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම සහ, 

ද්ැනට කමොණරාගල මැතිවරණ 

කාර්යාලකේ කසේවකේ නියුතු එල්.බී. 

බන්දුල මහතා (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 1280 හි අනු අංක 1861) 

අභියාචකකේ අනුප්රාප්තිකයා වශකයන් 

සමූ කාර සංවර්ධන කද් ාර්තකම්න්තුව 

කවත සථ්ාන මාරු කිරීම.

40 එල්.බී. බන්දුල මයා රා.ක.ස.කසේ. I දිසත්්රිේ මැතිවරණ 

කාර්යාලය, 

කමොනරාගල

සමූ කාර සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02 

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

මැතිවරණ කකොමිෂන් සභාකේ 

කල්කම්කේ එකඟතාවය ලබා 

ගැනීකමන්  සුව ද්ැනට සමූ කාර 

සංවර්ධන කද් ාර්තකම්න්තුකේ 

කසේවකේ නියුතු ඩී.එම්.එස.්එන්. 

මධුෂාණි කමනවිය (වාර්ෂික සථ්ාන 

මාරු සමාකලෝචන කමිටු තීරණ 

කාණ්ඩ අංක 1280 හි අනු අංක 1863) 

අභියාචකකේ අනුප්රාප්තිකයා වශකයන් 

කමොණරාගල දිසත්්රිේ මැතිවරණ 

කාර්යාලය කවත සථ්ාන මාරු කර, 

අභියාචකට සමූ කාර සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

41 ආර්.පී.එම්.යූ. 

ජයවර්ධන මයා

රා.ක.ස.කසේ. III ශ්රී ලංකා ජාතික වන 

ජීවී  ර්කේෂණ හා 

පුහුණු කේන්ද්රය, 

ගිරිතකල්

දිසත්්රිේ මිනින්කද්ෝරු 

කාර්යාලය, 

ක ොකළොන්නරුව

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1489 හි 

අනු අංක 2300 සහ 2301)

42 ඩබ්.ඩී.එස.් 

ඒකනායක මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ගලිගමුව

දිසා වන කාර්යාලය, 

කෑගල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

43 ඩබ්.ආර්.ආර්. 

රුද්රිකගෝ මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කගොඩනැගිලි 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1494 හි 

අනු අංක 2312 සහ 2313)

44 එල්.පී.එස.් විකේසංහ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

පුරාවිද්යා 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1445 හි 

අනු අංක 2218, 2219 සහ 2220)



45 කේ.ජී.සී. ලේමාලි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. II ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ඕකකකවල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කබලිඅත්ත  

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත.)

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලත්  ඕලක්ලව  ප්රාලේශීය ලල්කේ 

කාර්යා ය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු  බා 

දී අභියාචක ඉල්ලුේ කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක්  බා දීම.

46 එම්.ඩී.එස.් පින්තු මයා රා.ක.ස.කසේ. III ඉඩම් කකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

47 ආර්.ඩබ්.එච්.ඩී.එම්. 

රාජවසම් කමය

රා.ක.ස.කසේ.  III අලුත්තරම 

නිකයෝජය 

කෘෂිකර්ම අධයේෂ 

කාර්යාලය, 

මහියංගනය

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

48 එස.්සී. අකබ්සූරිය 

කමය

රා.ක.ස.කසේ. III විකේශ කටයුතු 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 01

කරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01 ද්ේවා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 618 හි අනු 

අංක 856, 857, 858 සහ 859)

49 බී.එම්.කේ.එස.්එල්. 

කසේනානායක මයා

රා.ක.ස.කසේ. I ඉඩම් කරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය, 

කහෝමාගම

මිනුම් ඒකක ප්රමිති සහ  

කසේවා 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කහෝමාගම

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු  තීරණ කාණ්ඩ අංක 1018 හි  

අනු අංක 1404,1405, 1406 සහ 1407)

50 බී.ඒ.එන්. ක කර්රා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. II විශ්රාම වැටුප් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 10

රජකේ මුද්රණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 08  

(සමාකලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු කර 

ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම. (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු  තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 1511 හි අනු අංක 2346, 2347, 

2348 හා 2349)

51 එන්.ජී.එස.්පී. 

කසේනාරත්න මයා

රා.ක.ස.කසේ. III දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කමොණරාගල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කමොණරාගල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.



52 ආර්. උඩකහේවාහැට 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, 

සුභ සාධන හා කන්ද් 

උඩර ට උරුමය පිළිබඳ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

53 එල්.ඩී. 

අකබ්ගුණකසේකර මිය

රා.ක.ස.කසේ.  I ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ ඉන් සුව වාර්ෂික කනොවන කහෝ 

සුහද් සථ්ාන මාරු යටකත් අභියාචකට 

කහෝමාගම ප්රකේශකේ පුරප් ාඩු  වතින 

කාර්යාලයේ කවත සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම

54 ජී.පී. අකුරැටියකේ මිය රා.ක.ස.කසේ. I ප්රාකේශීය වාරිමාර්ග 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්කගොඩ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, බලපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

55 කේ.කේ. ශාන්ත මයා රා.ක.ස.කසේ. III සවිල ආරේෂක 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 04

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

56 ඒ.කේ.එම්. මාහීර් 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. I  කමෝටර් රථ 

ප්රවාහන ප්රාකේශීය 

කාර්යාලය, 

පුත්තලම

ඉඩම් හා දිසත්්රිේ 

කරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

පුත්තලම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

57 කේ.පී.එම්.එස.් 

ජයවීර මිය

රා.ක.ස. කසේ. I කෘෂිකර්ම 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කප්රාකද්ණිය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, යටිනුවර

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන 

දිනය 2020.01.01 ද්ේවා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1279 හි අනු 

අංක 1858, 1859 සහ 1860)

58 එච්.ඩබ්.ඒ.අයි. 

උකේශි මිය

රා.ක.ස.කසේ. III විදුලිබල, බලශේති 

සහ වයා ාර 

සංවර්ධන 

අමාතයාංශය,  

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  විදුලිබල, බලශේති සහ 

වයා ාර සංවර්ධන අමාතයාංශය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.



59 කේ.නිර්මලාකේවි මිය රා.ක.ස. කසේ.  II ප්රාකේශීය  

වාරිමාර්ග 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය, 

මුරුේකන්

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  මුරුේකන් ප්රාකේශීය  

වාරිමාර්ග ඉංජිකන්රු කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

60 එස.්එම්. කතෝමස ්මිය රා.ක.ස.කසේ. III කම්කරු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 05

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කම්කරු කද් ාර්තකම්න්තුව 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

61 කේ.එල්. රණසංහ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය වාරිමාර්ග 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය, 

මුරුේකන්

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  මුරුේකන් වාරිමාර්ග 

අධයේෂ කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

62 ඩබ්.කේ.එස.් 

මාකනල් මිය

රා.ක.ස.කසේ. I සවිල් ආරේෂක 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 04

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

63 ඕ.ඒ. චන්ද්රිකා මිය රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ලාහුගල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි  වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  ලාහුගල, ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.



64 බී.ජී.පී. මදුරංග මයා රා.ක.ස.කසේ. III දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, කකොළඹ

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කකොළඹ, දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

65 ඩබ්ලිේ.ඒ.ජී. 

දිල්රුේෂි මිය

රා.ක.ස.කසේ. II ඉඩම් හා දිසත්්රිේ 

කරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය,රත්නපුර

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  රත්නපුර, ඉඩම් හා දිසත්්රිේ 

කරජිසට්්රාර් කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

66 බී.පී. ප්ර දීප් මයා රා.ක.ස.කසේ. III ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ක ොලිස ්මූලසථ්ානය, 

කකොළඹ - 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

67 ඩී.කේ. වීරප්ක රුම 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය ආද්ායම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත් කේශීය ආද්ායම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

68 එච්.ඒ.එම්.  ේමිණි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ජනකල්ඛන හා 

සංඛයාකල්ඛන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.



69 ටී.ඩී. හැන්රි කමය රා.ක.ස.කසේ.  III කාර්මික අධයා න 

හා පුහුණු කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි  වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කාර්මික අධයා න හා පුහුණු 

කිරීකම් කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

70 එම්.බී.ආර්.එස.්ටී. 

කමන්ඩිස ්මිය

රා.ක.ස.කසේ. III නිකයෝජය 

ක ොලිස ්ති 

කාර්යාලය, 

නුකේකගොඩ

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

71 ජී.ඒ.සී.කේ.කේ. 

ගුරුසංහ මයා

රා.ක.ස.කසේ. III කගොවිජන සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කගොවිජන සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

(ප්රිය මනා  කනොවන) අභියාචකට 

සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

72 එම්.ජී.එල්.එන්. 

තිලකරත්නමයා

රා.ක.ස. III දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, කකොළඹ

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කකොළඹ, දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

73 ඒ.එම්.ටී.යූ. 

අකබ්කකෝන් මයා

රා.ක.ස.කසේ. I ඉඩම් හිමිකම් 

නිරවුල් කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

74 පී.එන්.කේ. 

අමුකගොඩකේ මිය

රා.ක.ස. III කාර්මික අධයා න 

හා පුහුණු කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



75 එම්. ප්රමිලා කමය රා.ක.ස.කසේ. III කාර්මික විද්යාලය, 

මැද්ගම

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

76 පී.එම්.ඩී.එම්. ජිනද්ාස 

කමය

රා.ක.ස. III කරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

77 යූ.එල්.පී.එල්.කල්කම්

කේ කමය

රා.ක.ස. III මිනින්කද්ෝරු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 
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සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන සථ්ාන මාරු 

යටකත්  මිනින්කද්ෝරු 

කද් ාර්තකම්න්තුව කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

78 එම්.ඒ.ජී.එන්. 

මලලසංහ  මිය

රා.ක.ස.කසේ. II වන ජීවී සහකාර 

අධයේෂ 

(බසන්ාහිර) 

කාර්යාලය , ගම් හ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කටාන

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1425 හි 

අනු අංක 2183, 2184 සහ 2185)

79 ආර්. ද්නුෂා කමය රා.ක.ස.කසේ. III කාර්මික විද්යාලය, 

වේනියාව

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි  වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  වේනියාව, කාර්මික විද්යාලය 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට බදුල්ල, වාරිමාර්ග 

අධයේෂ කාර්යාලකේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.

80 කේ.ඩී.ඒ. ගුණතිලක 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III දුම්රිය 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 
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සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  දුම්රිය කද් ාර්තකම්න්තුව 

කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට කුරුණෑගල වාරිමාර්ග 

අධයේෂ කාර්යාලකේ  වතින 

පුරප් ාඩුව සඳහා සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම.



81 යූ.කේ.සී. යකශෝධා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. III නිකයෝජය 

ක ොලිස ්ති 

කාර්යාලය, කකොළඹ

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන  සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කකොළඹ, නිකයෝජය 

ක ොලිස ්ති කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

82 එච්.ඒ.පී. ගීතාංගනී   

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ගම් හ කම්කරු 

විනිශච්ය සභාව 

(අංක 24)

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

වරකාක ොළ, කාර්මික විද්යාලකේ 

කසේවකේ නියුතු එච්.ඩී.කේ. කුමාරි 

මහත්මිය (වාර්ෂික සථ්ාන මාරු 

සමාකලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අංක 2778 හි අනු අංක 239)  

අභියාචකකේ අනුප්රාප්තිකයා වශකයන් 

ගම් හ කම්කරු විනිශච්ය සභාව

(අංක 24)  කවත සථ්ාන මාරු කර, 

අභියාචකට වරකාක ොළ කාර්මික 

විද්යාලය කවත සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා 

දීම.

83 කේ.එච්.සී.සී. 

කුමාරසංහ මිය

රා.ක.ස.කසේ. III කගොවිජන සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි  වාර්ෂික කනොවන   සථ්ාන මාරු 

යටකත්  කගොවිජන සංවර්ධන 

කද් ාර්තකම්න්තුව  කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

84 එම්.ඒ. අන්වර් අලී 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. III උ  කම්කරු 

කාර්යාලය, 

කල්මුකණ්

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, සමන්තුකර්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

85 එම්.කේ.එස.් ෆරූජා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ජාතික අධයා න 

විද්යාපීඨය, 

ද්ර්ගානගරය, 

අළුත්ගම

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කබ්රුවල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

86 ටී.එල්.එස.් 

කසේනාරත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

මහවැලි සංවර්ධන හා 

 රිසර අමාතයාංශය

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1201හි අනු 

අංක 1684 සහ 1685)



87 ආර්.ඒ.කේ.ඩී. 

රණතුංග කමය

රා.ක.ස.කසේ. III පුේගලයන් 

ලියා දිංචි කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

බුේධ ශාසන 

අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ ඉන් සුව වාර්ෂික කනොවන කහෝ 

සුහද් සථ්ාන මාරු යටකත් අභියාචකට 

රත්නපුර ප්රකේශකේ පුරප් ාඩු සහිත 

කාර්යාලයේ කවත සථ්ාන මාරුවීමේ 

ලබා දීම

88 ඩී.කේ. ත්රිමාවිතාන 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I සුරාබදු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

රාජගිරිය

අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්ර තිසංස්කරණ 

අමාතයාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

89 ටී. ෂන්මුගද්ාස ්මයා රා.ක.ස.කසේ. III උ  කම්කරු 

කාර්යාලය, 

වරකාක ොල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, වරකාක ොල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

90 ජී.ඩබ්.ආර්.පී. 

වැලිගමකේ කමය

රා.ක.ස.කසේ. III වී  ර්කේෂණ හා 

සංවර්ධන 

ආයතනය, 

ඉබ්බාගමුව

දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, කුරුණෑගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

91 එන්.බී.ඩබ්.එස.්ආර්. 

නානායේකාර මිය

රා.ක.ස.කසේ. I උ  කම්කරු 

කාර්යාලය, 

ඇඹිලිපිටිය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඇඹිලිපිටිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

92 එච්.එම්.ඒ. 

අකබ්රත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ. I කාර්මික විද්යාලය, 

ආණමඩුව

දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, පුත්තලම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

93 එල්.පී. ගුණකසේකර 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ආරේෂක අමාතයාංශය, 

කකොළඹ - 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

94 කේ.කේ.එස.් 

ජයසංහ මයා

රා.ක.ස.කසේ.  I වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

මහා භාරකාර 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 782 හි අනු 

අංක 867, 868 සහ 869)



95 කේ.ජී.ටී. බණ්ඩාර 

මයා

රා.ක.ස.කසේ.  III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කම්කරු 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 05

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1442 හි 

අනු අංක 2211, 2212, 2213 සහ 

2214)

96 ඒ.එල්. රසංගසරි මයා රා.ක.ස.කසේ. III වනජීවී සංරේෂණ 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය, 

රාජගිරිය

සථ්ාන මාරු චක්රය අව ංගු කිරීම.

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාල ෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1450 හි 

අනු අංක 2226 සහ 2227)

97 පී.ජී.කේ. දිල්රුේෂි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව,  

හම්බන්කතොට වරාය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ලුණුගම්කවකහර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

98 පී.ඩබ්.ජී. ශ්රියානි මිය රා.ක.ස.කසේ.II ආගමන හා විගමන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ඉඩම් කකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

99 එන්.ටී. අභයනායක 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. III  දිසත්්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

 දිසත්්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

100 එච්.ජී.කේ.යූ.එම්. 

ගමකේ කමය

රා.ක.ස.කසේ. III පුේගලයන් 

ලියා දිංචි කිරීකම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අධයා න ප්ර කාශන 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාකලෝචන 

කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 1584 හි  

අනු අංක 2436 සහ 2437)

101 එම්.ඒ.ආර්.එස.් 

එදිරිසංහ මිය

රා.ක.ස.කසේ. III  සහකාර ක ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

ද්ඹුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසන් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි   වාර්ෂික කනොවන සථ්ාන මාරු 

යටකත්  ද්ඹුල්ල, සහකාර ක ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය කවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා සථ්ානයකට 

(ප්රිය මනා  කනොවන) අභියාචකට  

සථ්ාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

102 එච්.ජී.ඩී.පී.එච්.කේ. 

නාමල් ශ්රී කමය

රා.ක.ස.කසේ. III දුම්රිය 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමේ ලැබී 

කනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



103 ඒ.එස.් කඳනආරච්චි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. II  ශ්රී ලංකා ක ොලිස් 

අභයාස විද්යාලය, 

කළුතර

මුද්ල් හා ජනමාධය 

අමාතයාංශය(අළුත්ගම 

සුරාබදු අධිකාරී 

කාර්යාලය)

අළුත්ගම සුරාබදු අධිකාරි කාර්යාලය 

කවත නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචකට කළුතර නගරකේ පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා සථ්ානයේ කවත සථ්ාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

104 ඊ.ආර්.එස.් 

අකබ්කසේකර මයා

රා.ක.ස. III මුද්ල් හා ජනමාධය 

අමාතයාංශය  

(අළුත්ගම සුරාබදු 

අධිකාරී කාර්යාලය)

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කබ්රුවල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

105 එච්.එම්.එන්. 

මධුෂාණි මිය

රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කකොළඹ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඌව 

 රණගම

ඌව  රණගම  ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත  නිලධරයකු ලබා දී 

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ අභියාචකකේ සථ්ාන මාරුව 

අවලංගු කිරීම.

106 එම්.එම්.එස.්එල්. 

මනතුංග මිය

රා.ක.ස.කසේ. II කලා  වාරිමාර්ග 

අධයේෂ 

කාර්යාලය, 

බණ්ඩාරකවල

මැණුම් හා සතියම්ගත 

කිරීකම් ආයතනය, 

දියතලාව

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

107 එච්.ඩබ්.ආර්.එල්. 

රාජ ේෂ මිය

රා.ක.ස.කසේ.  III කේශීය ආද්ායම් 

කද් ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ - 02

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කකොකළොන්නාව

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.


