
අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

108 ඩී.පී.එස.් ජයසසේකර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

අධිකරණ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ -12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

109 එම්.ඩබ්.එම්. මනුවීර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ.  I සමෝටර් රථ ප්රවාහන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

විදුලිබල,බලශක්ති සහ 

වාපාර සාංවර්ධන 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

110 සක්.සක්. ඩිල්රුක්ෂි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සුරාබදු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

රාජගිරිය

නීති සකටුම්පත් 

සම්පාදක 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

111 පී.පී. ජයසනත්ති මිය රා.ක.ස.සසේ. II සපොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, ගාල්ල

දකුණු කලාප කම්කරු 

කාර්යාලය, ගාල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

112 ටී.එල්. සත්නුවර මිය රා.ක.ස.සසේ. III කාර්මික අධාපන හා 

පුහුණු කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන  සථ්ාන මාරු යටසත්  

කාර්මික අධාපන හා පුහුණු කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව සවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින සසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

113 ඒ.ජී.අයි.පී. සප්රේමරත්න 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. II වනජීවී සාංරක්ෂණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම.

(සමාලලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 

1019 හි අනු අංක 1408, 1409, 1410 

සහ 1411)

114 ඩී.ටී. ලක්මිණි මිය රා.ක.ස.සසේ. II විශ්රාම වැටුප් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

115 එස.්එස.් වික්රමසේ මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, පාතදුම්බර

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන  සථ්ාන මාරු යටසත්  

පාතදුම්බර, ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින සසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

      ඒකාබද්ධ ස ේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික 

 ථ්ාන මාරු අභියාචනා - 2019

රාජ්ය කළමනාකරණ  හකාර ස ේවය - අදියර 2



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

116 ඩබ්.එම්.එම්. කුමාර 

මයා

රා.ක.ස. III ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

නුවරඑළිය

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

  වාර්ෂික සනොවන  සථ්ාන මාරු යටසත්  

නුවරඑළිය, ඉඩම් හා දිසත්්රික් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින සසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

117 එස.් ක්රිෂාන්තන් මයා රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීයවාරිමාර්ග 

ඉාංජිසන්රු කාර්යාලය, 

මුරුක්කන්

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

118 එස.්ආර්. මුතුමාලි 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III සරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

රජසේ මුද්ර ණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 08 

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලාංගු 

කර ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1515 හි අනු අාංක 2357 හා 2358)

119 සක්.එම්.එල්. අසබ්සීලී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන සථ්ාන මාරු යටසත්  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සදපාර්තසම්න්තුව 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින සසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

120 වී.සක්. ද අල්විස ්මිය රා.ක.ස.සසේ. I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 01

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

121 ඒ. සුගන්ධන් මයා රා.ක.ස.සසේ. I මුදල් හා ජනමාධ 

අමාතාාංශය 

(තක්සසේරු උප 

කාර්යාලය, යාපනය)

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන සථ්ාන මාරු යටසත්  

යාපනය, තක්සසේරු කාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින සසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

122 ඩබ්.ඒ.එස.්සේ. වලතර 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ජනසල්ඛන හා 

සාංඛාසල්ඛන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සාංවර්ධන උපායමාර්ග 

හා ජාතාන්තර සවළඳ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 01

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

ජනසල්ඛන හා සාංඛාසල්ඛන 

සදපාර්තසම්න්තුව සවත සුදුසු 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබාදී, අභියාචක සවත 

ලබා දී ඇති සථ්ාන මාරුව ක්රියාත්මක 

කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

123 ජී.පී.සක්. 

පල්ලියගුරුසේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. I වනජීවි සාංරක්ෂණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

රාජ සනොවන 

සාංවිධාන පිළිබඳ 

ජාතික සල්කම් 

කාර්යාලය, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම.

(සමාලලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 

1435 හි අනු අංක 2198 සහ 2199)

124 සක්.ඩී.එන්. තරාංගනී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ.  II ශ්රී ලාංකා සර්ගු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 11

මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සාංවර්ධන සහ ඛනිජ 

සතල් සම්පත් 

සාංවර්ධන 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල 

(මහාමාර්ග අාංශය)

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

125 ඩී.පී. අමරසිාංහ මිය රා.ක.ස.සසේ. I ඉඩම් සරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය, සදල්කඳ

කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය  2019.02.01 දින  සිට 

ක්රියාත්මක  කිරීම.  (සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ කාණ්ඩ අාංක 840  හි අනු අාංක 

1010, 1011, 1012, 1013 හා 1014)

126 සේ.ඒ.ජී.ඩී.එන්. 

ජයසකොඩි මිය

රා.ක.ස. I සුරාබදු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

රාජගිරිය

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

127 ඒ.ඩී.එම්.ඩී. අමරසිාංහ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 01

මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සාංවර්ධන සහ ඛනිජ 

සතල් සම්පත් 

සාංවර්ධන 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල  (ඛනිජ 

සතල් සම්පත් 

සාංවර්ධන අාංශය)

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

128 එන්.එස.් රාජපක්ෂ මිය රා.ක.ස.සසේ. II පුේගලයන් ලියාපදිාංචි 

කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභීයාචනය නිශප්්රභ කිරීම.

129 එච්.ඩී.ඒ.සේ. සපසර්රා 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. I සමෝටර් රථ ප්රවාහන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

ශ්රී ලාංකා යුධ හමුදා 

මුලසථ්ානය, 

සකොළඹ - 04

ශ්රී ලාංකා යුධ හමුදා මූලසථ්ානය සවත 

නිලධරයකු  ලබා දී  සථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ  අභියාචක ඉල්ලුම් 

කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින් පුරප්පාඩු 

පවතින සසේවා සථ්ානයක් සවත 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවක් ලබදීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

130 සක්.එම්.යූ.එන්. 

කුමාර මයා

රා.ක.ස.සසේ. III නිසයෝජ කෘෂිකර්ම 

අධක්ෂ (අන්තර් 

පළාත්) කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

131 එච්.සක්.එම්.එස.්පී. 

මුතුබණ්ඩාර මිය

රා.ක.ස.සසේ. III වනජීවී සාංරක්ෂණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ඉඩම් හා පාර්ලිසම්න්තු 

ප්ර තිසාංස්කරණ 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම.

(සමාලලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 

1444 හි අනු අංක 2215, 2216 සහ 

2217)

132 එන්.එන්. 

මලවරආරච්චි මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ආගමන විගමන 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

මාතර

සගොවිජන සාංවර්ධන 

දිසත්්රික් කාර්යාලය, 

මාතර

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කර, ඉන්පසුව අභියාචක විසින් සඳහන් 

කර ඇති  සුහද සථ්ාන මාරු ඉල්ලීම 

ක්රියාත්මක කිරීම.

133 එස.්අයි.පී. ද.  ඒ. 

විජයරත්න මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ආගමන හා විගමන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ක්රීඩා සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

134 පී.එන්.එම්. 

මුතුකුමාරණ මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ක්රීඩා සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 07

ජාතික සභෞතික 

සැලසුම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

135 අයි.එම්.සී. මලීකා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III දිසත්්රික් මිනින්සදෝරු 

කාර්යාලය, පුත්තලම

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන  සථ්ාන මාරු යටසත්  

පුත්තලම, දිසත්්රික් මිනින්සදෝරු 

කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින සසේවා 

සථ්ානයකට  අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

136 ඒ.එම්.එම්.අයි. 

අමරසකෝන් මිය

රා.ක.ස.සසේ.  III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, පන්විල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන සථ්ාන මාරු යටසත්  

පන්විල, ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින සසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

137 ආර්. සසෝබනා මිය රා.ක.ස.සසේ. III දිසත්්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

138 ටී. සසල්වකුමාර් මිය රා.ක.ස.සසේ.  III නැසගනහිර කලාප 

කම්කරු කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු යටලේ 

නැලෙනහිර කලාප කම්කරු කාර්යාලය 

ලවත සුදුසු අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින් පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයක් ලවත අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

139 එස.්ඒ.ඩී.පී. 

මසනෝරිකා මිය

රා.ක.ස.සසේ. II මුදල් හා ජනමාධ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 01

 සමෘේධි සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව 

(සකොළඹ ප්රාසේශීය 

සමෘේධි කාර්යාලය)

අභියාචකසේ සථ්ාන මාරුවීම ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 දක්වා දීර්ඝ කිරීම 

සහ සමෘේධි සාංවර්ධන සදපාර්තසම්න්තුව 

(සකොළඹ ප්රාසේශීය සමෘේධි කාර්යාලය) 

සවත අනුප්රාප්තිකසයකු පසුව ලබා දීසම් 

පදනම මත  චක්රසේ අසනක් නිලධාරියා 

වන ඒ.චමින්ද මහතාසේ (වාර්ෂික සථ්ාන 

මාරු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 1540 හි අනු 

අාංක 1567) සථ්ාන මාරුවීම එසලසම  

ක්රියාත්මක කිරීම.

140 ඩී.ඩබ්.වී. 

කරුණාරත්න මිය

රා.ක.ස.සසේ.I සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

 ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

තිඹිරිගස්යාය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

141 අයි.සක්.ඩී.පී. 

විසේබණ්ඩාර මිය

රා.ක.ස.සසේ. II  දිසා වන කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

 ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, නාච්චාදූව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

142 එම්.ඒ.අයි.ඒ. 

මදුරුපිටිය මිය

රා.ක.ස.සසේ.III වනජීවී සහකාර 

අධක්ෂ (බසන්ාහිර) 

කාර්යාලය, ගම්පහ

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මහර

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලංගු කිරීම.

(සමාලලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අංක 

1427හි අනු අංක 2186, 2187, 2188, 

2189 සහ 2190)

143 එස.්පී. මාංගලිකා මිය රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

144 සක්.ඩී.අයි. සපසර්රා  

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I දිසා වන  කාර්යාලය, 

බදුල්ල

ඌව පළාත් නිසයෝජ  

සර්සේයර් ජනරාල් 

කාර්යාලය, බදුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

145 යූ.ඩී. රමලතා මිය රා.ක.ස.සසේ. I දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

සගොවිජන සාංවර්ධන 

දිසත්්රික් කාර්යාලය, 

මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

146 ඒ.සී.පී. ද සිල්වා මිය රා.ක.ස.සසේ. I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, සකොළඹ -

 01

සපොලිස ්මූලසථ්ානය අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

147 ජී.ඩී.එච්. සවින්ද්රිකා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ක්රීඩා සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 07

සේවි බාලිකා 

විදාලය, 

සකොළඹ - 08

ලේවි බාලිකා විද්යාලය ලවත සුදුසු 

නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකලේ 

සථ්ාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම.

148 සක්.සක්.එස.් 

කහටපිටිය මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදයම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

සපොලිස ්මුලසථ්ානය, 

සකොළඹ - 01

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු නිසයෝග අනුව 

අභියාචක සපොලිස ්මූලසථ්ානය සවත 

සසේවයට වාර්තා කිරීසමන් පසුව 

අභාන්තර සථ්ාන මාරු යටසත් ගම්පහ 

ප්රසේශසේ පුරප්පාඩු පවතින සපොලිස් 

සථ්ානයකට සථ්ාන මාරු කිරීමට යටත්ව 

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

149 එන්.සක්. සමරනායක 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I කලාප වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

ගාල්ල

ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

ගාල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

150 එම්. සර්ණුකා මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, වීරකැටිය

උප කම්කරු 

කාර්යාලය, සබලිඅත්ත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

151 පී.එස.්ඩී. දාබසර් මිය රා.ක.ස.සසේ. II දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, 

සමොනරාගල

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

සමොනරාගල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

152 ආර්.එම්.අයි. 

රත්නායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. I තැපැල් 

සදපාර්තසම්න්තුව (දිසා 

ගිණුම් කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල )

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

වාරියසපොළ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

153 ඩබ්.ඒ.ජී.ඩී. 

වික්රමආරච්චි මිය

රා.ක.ස.සසේ. III වනජීවී කාර්යාලය, 

(වයඹ), කුරුණෑගල

කලාප වාරිමාර්ග 

අධක්ෂ කාර්යාලය, 

කුරුණෑගල

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1205 හි අනු අාංක 1696 සහ 1697)

154 එම්.ඒ.ඒ.පී. 

රඹුක්වැල්ල මිය

රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයන් ලියාපදිාංචි 

කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විශ්රාම වැටුප් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

155 එල්.බී.සක්. ලක්සිරි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I දිසත්්රික් ජනසල්ඛන හා 

සාංඛා සල්ඛන 

කාර්යාලය, මාතර

දිසත්්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

156 අයි.සක්. මදනායක 

මිය

රා.ක.ස. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, ගාල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති පරිදි 

වාර්ෂික සනොවන සථ්ාන මාරු යටසත් 

ගාල්ල, ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය 

සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී   අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති සසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින සසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

157 වයි.ඩී.එම්. ද සිල්වා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, සකොළඹ -

 01

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

158 එස.්සී. හපුෙසක්ුඹුර මියරා.ක.ස.සසේ. II නිසයෝජ වන 

සාංරක්ෂක කලාප 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, නාච්චදූව

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1307 හි අනු අාංක 1919, 1920 සහ 1921)

159 එස.්එච්. ධම්මික මහතා රා.ක.ස.සසේ. I වනජීවී සහකාර 

අධක්ෂ (වයඹ) 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

නිසයෝජ වන 

සාංරක්ෂක කලාප 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1307 හි අනු අාංක 1919, 1920 සහ 1921)

160 සක්.ජී.අයි. කුමාරි මිය රා.ක.ස.සසේ.I සමෝටර් රථ ප්රවාහන 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

ගාල්ල

ශ්රී ලාංකා සපොලිස් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 01

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු නිසයෝග යටසත් 

අභියාචක සපොලිස ්මූලසථ්ානය සවත 

සසේවයට වාර්තා කිරීසමන් පසුව 

අභන්තර සථ්ාන මාරු ය ටසත් සපොලිස් 

සදපාර්තසම්න්තුසේ  ගාල්ල ප්රසේශසේ 

පුරප්පාඩු පවතින සපොලිස ්සථ්ානයකට 

සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම සහෝ  වාර්ෂික 

සනොවන සථ්ාන මාරු යටසත් ගාල්ල 

ප්රසේශසේ පුරප්පාඩු පවතින සවනත් 

සසේවා සථ්ානයක් සවත අභියාචකට 

සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

161 ඩී.එස.් සපසර්රා මයා රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයන් ලියාපදිාංචි 

කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

විශ්රාම වැටුප් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

162 ඩබ්.එල්.එච්.ඩී.ඒ. 

ගුණතිලක සමය

රා.ක.ස.සසේ. III සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

මහරගම

ජනසල්ඛන හා 

සාංඛාසල්ඛන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

163 සක්.සී.අයි. 

සසෝමරත්න මිය

රා.ක.ස.සසේ.I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 01

ශ්රී ලාංකා ගුවන් හමුදා 

මූලසථ්ානය (අධක්ෂ 

මුදල්),   සකොළඹ - 02

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

164 එම්.ජී. අයිරාාංගනී මිය රා.ක.ස.සසේ. II සහකාර සපොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

දඹුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

165 සක්.ඩබ්.ඒ.ඒ. තාමරස 

මහතා

රා.ක.ස.සසේ. II සමූපකාර සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

166 එස.්ඒ. ඉන්ද්රජිත් මහතා රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ඉඩම් ලකොමසාරාස ්ජනරාල් 

ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට (ප්රිය මනාප ලනොවන) 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

167 එච්.ජී.ඒ. ප්රියන්ත මයා රා.ක.ස.සසේ. I කාර්මික අධාපන හා 

පුහුණු කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු 

කිරීලම් ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට  

(ප්රිය මනාප ලනොවන) අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

168 එස.් ජයවර්ධන මිය රා.ක.ස.සසේ. I වාරිමාර්ග අධක්ෂ 

කාර්යාලය, මුරුක්කන්

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

169 එම්.එස.් ඩිහුට් මිය රා.ක.ස.සසේ. II කාර්මික අධාපන හා 

පුහුණු කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

170 ඩබ්.එම්.ආර්.එල්. 

විසේසුන්දර මිය

රා.ක.ස.සසේ. I වී පර්සේෂණ හා 

සාංවර්ධන ආයතනය, 

ඉබ්බාගමුව

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

171 ඩබ්.එම්.වීරරත්න 

මහතා

රා.ක.ස.සසේ. III ජාතික වසනෝදානය, 

උඩවලව

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, ඇඹිලිපිටිය

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

881 හි 1131 සහ 1132)



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

172 ආර්.සක්. 

රුවන්පතිරණසේ මිය

රා.ක.ස.සසේ. III අධාපන 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභන්තර හා සව්සේශ 

කටයුතු සහ පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතාාංශය (සව්සේශ 

කටයුතු අාංශය)

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන දිනය 

2020.01.01 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

 ( සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ 

අාංක 1520 හි අනු අාංක 2368, 2369 සහ 

2370)

173 ඩබ්.ඒ.ඩී.සේ. ප්රියාංකා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I මුදල් හා ජනමාධ 

අමාතාාංශය, සකොළඹ -

 01

ඉඩම් හා පාර්ලිසම්න්තු 

ප්රතිසාංස්කරණ 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචකසේ සථ්ාන මාරුවීම ක්රියාත්මක 

වන දිනය 2020.01.01 දක්වා දීර්ඝ කිරීම 

සහ ඉඩම් හා පාර්ලිසම්න්තු 

ප්රතිසාංසක්රණ අමාතාාංශය සවත 

අනුප්රාප්තිකසයකු පසුව ලබා දීසම් පදනම 

මත  චක්රසේ අසනක් නිලධාරියා වන 

පී.එන්.ඔසබ්සසේන  මහතාසේ (වාර්ෂික 

සථ්ාන මාරු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 1485 හි 

අනු අාංක 1441) සථ්ාන මාරුවීම 

එසලසම  ක්රියාත්මක කිරීම.

174 එච්.පී.ඊ. චන්දිමා මිය රා.ක.ස.සසේ. III ආගමන හා විගමන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

175 එම්.ආර්.ඒ. ශාමලී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

 දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

176 එච්.ඒ.සී.එන්. 

ධර්මසසේන මහතා

රා.ක.ස.සසේ. I සජෂ්ඨ සපොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

රත්නපුර

රබර් සාංවර්ධන 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

රත්නපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

177 ඩබ්.එම්. චන්දනී මිය රා.ක.ස.සසේ. II ඉඩම් සකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ඉඩම් ලකොමසාරිස් ජනරාල් 

ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති 

ප්රලේශයන්හි පිහිටි පුරප්පාඩු පවතින 

ලසේවා සථ්ානයක් ලවත අභියාචකට 

සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

178 ඒ.එම්. කළාණවතී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I වයඹ පළාත් නිසයෝජ 

සර්සේයර් ජනරාල් 

කාර්යාලය, කුරුණෑගල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

179 එම්.එස.් නාලනී මිය රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

සපොලිස ්මූලසථ්ානය, 

සකොළඹ - 01

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

කිරීසමන් පසුව  අභන්තර සථ්ාන මාරු 

ය ටසත් සපොලිස ්සදපාර්තසම්න්තුසේ  

ගාල්ල ප්රසේශසේ පුරප්පාඩු පවතින 

සපොලිස ්සථ්ානයකට  සථ්ාන මාරු කිරීම 

සහෝ වාර්ෂික සනොවන සථ්ාන මාරු 

යටසත් ගාල්ල ප්රසේශසේ  පුරප්පාඩු 

පවතින සවනත්  සසේවා සථ්ානයක් සවත 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

180 සක්.වී.අයි. 

ගුණසසේකර මිය

රා.ක.ස.සසේ.   II දිසත්්රික් මිනින්සදෝරු 

කාර්යාලය, රත්නපුර

රබර් සාංවර්ධන 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

රත්නපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

181 ආර්. රාජසුසර්ෂ් මහතා රා.ක.ස.සසේ.II දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, මඩකලපුව

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, සකොළඹ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

182 එම්.සී.සුමතිපාල මිය රා.ක.ස.සසේ. I විසේශ කටයුතු 

අමාතාාංශය, සකොළඹ -

 01

නීතිපති 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

183 එච්.සක්.එල්.එන්. 

අභයවික්රම මයා

රා.ක.ස.සසේ. I කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  කම්කරු ලද්පාර්තලම්න්තුව 

ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

184 ඩබ්.පී.ටී. කලනිකා මිය රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, වීරකැටිය

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු යටලේ  

වීරකැටිය, ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය 

ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

185 එම්.එස.්එෆ.් නුසයිබා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III පුේගලයින් ලියාපදිාංචි 

කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සමථ මණ්ඩල 

සකොමිෂන් සභාව, 

සකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

186 ඒ.එස.් ඇත්කඳුර මිය රා.ක.ස.සසේ. I දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, ගාල්ල

දකුණු පළාත් 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාල් කාර්යාලය, 

ගාල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

187 ඩබ්.ජී.ඒ. නිසරෝෂනී 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II දකුණු පළාත් 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාල් කාර්යාලය, 

ගාල්ල

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, නාසගොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

188 එන්.ආර්. රත්නායක 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I වනජීවී සාංරක්ෂණ 

සහකාර අධක්ෂ 

කාර්යාලය, 

සපොසළොන්නරුව

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, තමන්කඩුව

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1015 හි අනු අාංක 1400 සහ 1401)

189 එච්.එම්.එම්.එස.් 

සහේරත් මහතා

රා.ක.ස.සසේ. I මුසල්ිම් ආගමික හා 

සාංසක්ෘතික කටයුතු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මහර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

190 ඒ.එම්.එස.් මල්කාන්ති 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මාවනැල්ල

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සප්රාසදණිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

191 ආර්.එන්. ප්ර නාන්දු මිය රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

කම්කරු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

ඉන් පසුව ඒ.සසේ.අ.ජ. විසින් නිර්සේශ 

කර ඇති පරිදි වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන 

මාරු යටසත් සසෞඛ, සපෝෂණ මහ 

සේශීය වවද අමාතාාංශය සවත 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

192 එස.්සේ. සේේ 

ආනන්ේ මහතා

රා.ක.ස.සසේ. II ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

අක්කසරයිපත්තු

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  අක්කලරයිපේතු, ප්රාලේශීය 

ලල්කම් කාර්යාලය ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

193 සක්.ඩබ්.සී.ඒ. වීරසිාංහ 

මිය

රා.ක.ස.සසේ.  II ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, කිරිඇල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

194 පී.එස.්රත්නායක මිය රා.ක.ස.සසේ. III සරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

මහානගර හා 

බසන්ාහිර සාංවර්ධන 

අමාතාාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

195 එච්.එම්.එන්. දිලුක්ෂි 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. II සරජිසට්්රාර් ජනරාල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

196 ජී.පී.එස.්පී. 

සප්රේමතිලක මහතා

රා.ක.ස.සසේ. II දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, මහනුවර

කෘෂිකර්ම 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සප්රාසදණිය

සථ්ාන මාරු චක්රය අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1241 හි අනු අාංක 1775, 1776 සහ 1777)

197 සී. ගුරුසේ මිය රා.ක.ස.සසේ. II සේශීය ආදායම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

දිසත්්රික් මිනින්සදෝරු 

කාර්යාලය, සකොළඹ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

198 ඉසසඩ්.එම්. ඉබ්රාහිම් 

මයා

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

අක්කරපත්තු

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

අඩ්ඩාලච්සච්න

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

199 ඒ.පී.ආර්. ධර්මසසේන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I රාජ පරිපාලන හා 

අපදා කළමනාකරණ 

අමාතාාංශය, සකොළඹ -

 07

මුදල් හා ජනමාධ 

අමාතාාංශය, සකොළඹ 

- 01

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම.

200 පී.ඒ.ඩබ්. චන්ද්රකුමාර 

මහතා

රා.ක.ස.සසේ. I සුරාබදු 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

රාජගිරිය

ශ්රී ලාංකා නාවික 

හමුදාව, සකොළඹ

 ශ්රී ලාං.නා.සනෞ 

(පරාක්රම)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

201 ටී.එම්.එස.්එන්. 

සහේරත් මිය

රා.ක.ස.සසේ. I නිසයෝජ ඉඩම් 

සකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, අනුරාධපුර

රාජ පරිපාලන හා 

අපදා කළමනාකරණ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

202 ඒ.එම්.එෆ.්  ෆර්සානා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III තැපැල් 

සදපාර්තසම්න්තුව    

(නිසයෝජ තැපැල්පති 

(මධම) කාර්යාලය, 

මහනුවර)

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  තැපැල් ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

203 එස.් විශව්රූබිනි මිය රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

යාපනය

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

204 එච්.ඩී.එම්. සිල්වා මිය රා.ක.ස.සසේ. I ශ්රී ලාංකා නාවික හමුදා 

මූලසථ්ානය, 

සකොළඹ - 01

රජසේ මුද්රණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 08 

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලාංගු 

කර ඇත)

සථ්ාන මාරු චක්රය නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම. (සමාසලෝචන තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1463 හි අනු අාංක 2245 සහ  2246)



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

205 ආර්.ඒ.සී.ඩී. 

රාමනායක මිය

රා.ක.ස.සසේ. III සගොවිජන සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 07

තැපැල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10 

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මඟින් සථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලාංගු 

කර ඇත)

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ලෙොවිජන සංවර්ධන 

ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

206 යූ.පී.සක්.සක්. 

සනළුම්සදණිය මිය

රා.ක.ස.සසේ. I නිසයෝජ තැපැල්පති 

කාර්යාලය, මහනුවර

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, යටිනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

207 ඩී.ඩී.එස.්එන්. 

ඊශව්රසේ මයා

රා.ක.ස.සසේ. I සේශීය ආදායම් 

ප්රාසේශීය කාර්යාලය, 

මහනුවර

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, අකුරණ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

208 අයි.ජී.සී. ගුණවතී මිය රා.ක.ස.සසේ.  I තැපැල් කාර්යාලය, 

මහනුවර

සගොවිජන සාංවර්ධන 

දිසත්්රික් කාර්යාලය, 

මහනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

209 සක්.එල්.එන්.පී. 

සපසර්රා මිය

රා.ක.ස.සසේ. I ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

අඹන්ගඟසකෝරසළේ

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  අඹන්ෙඟලකෝරල ේ ප්රාලේශීය 

ලල්කම් කාර්යාලය ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

210 එම්.ආර්.එෆ.් 

සරොෂානා මිය

රා.ක.ස.සසේ.  III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

අඹන්ගඟසකෝරසළේ

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  අඹන්ෙඟලකොරල ේ ප්රාලේශීය 

ලල්කම් කාර්යාලය ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

211 එච්.ටී.ඩබ්. ද සිල්වා 

මිය

රා.ක.ස.සසේ.  II ශ්රී ලාංකා නාවික හමුදා 

මූලසථ්ානය,  

සකොළඹ - 01

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ශ්රී ලංකා නාවික හමුද්ා 

මූලසථ්ානය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

212 ඒ.සී. අසබ්සසේකර මයා රා.ක.ස.සසේ.  I ශ්රී ලාංකා නාවික 

හමුදාව, සකොළඹ

 ශ්රී ලාං.නා.සනෞ 

(පරාක්රම)

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ශ්රී ලංකා නාවික හමුද්ාව ලවත 

අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා සථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා සථ්ානයකට 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

213 සේ.එස.්ඩී.එම්. 

චන්ද්රාවතී මිය

රා.ක.ස.සසේ. II වාර්මාර්ග අධක්ෂ 

කාර්යාලය, අම්පාර

දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, සකොළඹ

සකොළඹ, දිසත්්රික් සල්කම් කාර්යාලය 

සවත නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම හා අභියාචකසේ 

සථ්ාන මාරුවීම ක්රියාත්මක වන දිනය 

2020.01.01 දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

214 ඩී.සක්.එම්.සී.වයි. 

ජයතිලක සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

අම්පාර

දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, අම්පාර

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

215 එස.්ඒ.ටී. සුරාංගනී මිය රා.ක.ස.සසේ. III ශ්රී ලාංකා නාවික හමුදා 

මූලසථ්ානය, 

සකොළඹ - 01

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ශ්රී ලංකා නාවික හමුද්ා 

මූලසථ්ානය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා 

දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට (ප්රිය මනාප ලනොවන) 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

216 ඩබ්.ඒ.ආර්.එස.් 

වාරියප්සපරුම සමය

රා.ක.ස.සසේ. III සගොවිජන සාංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 07

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ලෙොවිජන සංවර්ධන 

ලද්පාර්තලම්න්තුව ලවත අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

217 එච්.සක්.ආර්. ඉසවෝන් 

මිය

රා.ක.ස.සසේ.  I මාර/සාන්ත සතෝමස් 

උසස ්උසස ්බාලිකා 

විදාලය, මාතර

ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

මාතර

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන දිනය 

2020.05.01 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම. 

( සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1350 හි අනු අාංක 2010, 2011 සහ 2012)

218 සක්.ඩී.සී.එන්. 

ගුණතුාංග සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

පානදුර

රාජ පරිපාලන හා 

ආපදා කළමනාකරණ  

අමාතාාංශය, සකොළඹ 

- 07

රාජය පරිපාලන හා ආපද්ා 

ක මනාකරණ අමාතයාංශය ලවත සුදුසු 

නිලධරයකු ලබා දී සථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාේමක කිරීම සහ අභියාචකලේ 

සථ්ාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම.



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

219 එස.්එම්.එම්.යූ.සක්. 

සාමසසේකර මිය

රා.ක.ස.සසේ.  I ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

කෑගල්ල

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, කෑගල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

220 සී.එස.් සපසර්රා මහතා රා.ක.ස.සසේ.  III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, වලල්ලාවිට

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  වලල්ලාවිට ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

221 එම්.එම්.ඒ.එස.් 

රත්නමාලි මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ඉඩම් සරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය, 

සකොටසපොල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  ලකොටලපොල ඉඩම් ලරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

222 ඒ.එම්. 

සපොඩිකුමාරිහාමි මිය

රා.ක.ස.සසේ. I සබෞේධ කටයුතු  

කාර්යාලය, මහනුවර

දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, මහනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

223 ඩී.එම්.වී.එන්. දියගම 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. I කැළ/ විහාරමහාසේවී 

බාලිකා විදාලය, 

කිරිබත්සගොඩ

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, බියගම

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක වන දිනය 

2019.05.01 දක්වා දීර්ඝ කිරීම. 

(වාර්ෂික සථ්ාන මාරු තීරණ කාණ්ඩ 

අාංක 1415 හි අනු අාංක 2163 සහ 2164)

224 ඩබ්.ඩී. 

සතන්නසකෝන් මිය

රා.ක.ස.සසේ.II සගොවිජන සාංවර්ධන 

දිසත්්රික් කාර්යාලය, 

අනුරාධපුරය

රාජ පරිපාලන හා 

අපදා කළමනාකරණ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

225 සී. වත්තසේ සමය රා.ක.ස.සසේ. III අධිකරණ හා 

බන්ධනාගාර 

ප්රතිසාංස්කරණ 

අමාතාාංශය, 

සකොළඹ - 12

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

226 ජී.ඒ.ඩී. රත්නසීලි මිය රා.ක.ස.සසේ. I සී.ඩබ්.ඩබ්. 

කන්නන්ගර මධ මහා 

විදාලය, මතුගම

දිසත්්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, මතුගම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය
රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන්  භා  තීරණය

227 ජී. බාර්ත්තීපන් මයා රා.ක.ස.සසේ. III උප කම්කරු 

කාර්යාලය, කල්මුසණ්

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  කල්මුලණ්, උප කම්කරු 

කාර්යාලය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

228 ඩී.එම්.සේ.එන්. 

ඉන්ද්රජිත් මහතා

රා.ක.ස.සසේ.. II දිසත්්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය, බදුල්ල

ඌව පළාත් නිසයෝජ 

සර්සේයර් ජනරාල් 

කාර්යාලය, බදුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

229 ටී.එච්.ඒ.සී.එස.් 

ජයසකොඩි මිය

රා.ක.ස.සසේ. III දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, පුත්තලම

කාර්මික විදාලය, 

ආණමඩුව

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම.

230 ඒ.එච්. සප්මසිරි මයා රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, තාංගල්ල

ඉඩම් හා දිසත්්රික් 

සරජිසට්්රාර් කාර්යාලය, 

තාංගල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

231 එච්.එම්.ජී. ගුණවර්ධන 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III වනජීවී කාර්යාලය 

(වයඹ), කුරුණෑගල

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මාසස්පොත

සථ්ාත මාරු චක්රය  අවලාංගු කිරීම. 

(සමාසලෝචන කමිටු තීරණ කාණ්ඩ අාංක 

1187 හි අනු අාංක 1665 සහ 1666)

232 පී.ඩී. සුරවිර මයා රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම්, 

වලල්ලාවිට

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  වලල්ලාවිට, ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

233 ඩබ්.ආර්.එච්.එම්. 

රුවිනි රාජකරුණා 

සමය

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, කෑගල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

ඒ.ලසේ.අ.ජ. විසින් නිර්ලේශ කර ඇති 

පරිදි වාර්ෂික ලනොවන සථ්ාන මාරු 

යටලේ  කෑෙල්ල, ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය ලවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ලසේවා 

සථ්ානවලින්  පුරප්පාඩු පවතින ලසේවා 

සථ්ානයකට අභියාචකට සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

234 එල්.පී. තිලකරත්න 

මිය

රා.ක.ස.සසේ. III ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මිහින්තලය

උතුරු මැද පළාත් 

නිසයෝජ සර්සේයර් 

ජනරාල් කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම


