ඒකාබද්ධ ස ව
ේ ාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික ්ථාන මාරු
අභියාචනා - 2018
රාජ්ය කළමනාකරණ හකාර ස ේවය
අනු
අංකය

නම

තනතුර හා
පන්තිය

වර්තමාන ස ව
ේ ා
්ථානය

්ථාන මාරු ලැබූ ස ව
ේ ා
රාජ්ය ස ව
ේ ා සකොමිෂන් භාසේ තීරණය
්ථානය
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පී. නිශාන්තිනී
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. III

සමෝටර් රථ ප්රවාහන
ප්රාසේශීය කාර්යාලය,
යාපනය

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, නේලූර්

ස්ථාන මාරු චක්රය එසලසින්ම
ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඉන්පසුව
ඉදිරිසේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා
ගැනීම්වලින් නේලූර්, ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තික
නිලධරයකු ලබා දී අභියාචකට
කරසවඩ්ඩි ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලසේ පවතින පුරප්පාඩුවක්
සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.
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ඒ.එච්.එන්. සමන්මලී
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. III

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය,
සගෝනාපීනුවල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී ඉදිරිසේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා
සනොමැත.
ගැනීම්වලින් සගෝනාපීනුවල, ප්රාසේශීය
සේකම් කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තික
නිලධරයකු ලබා දී අභියාචකට ගාේල
නගරයට ආසන්නව පිහිටි පුරප්පාඩු
පවතින සසේවා ස්ථානයක් සවත ස්ථාන
මාරුවීමක් ලබා දීම.
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ආර්. සෙයරූබන්
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. II

කලාප වාරිමාර්ග
අධයක්ෂ කාර්යාලය,
මඩකලපුව

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, මන්මුසේ
උතුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම
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ඩබ්.ආර්.ඒ.යූ.පී.
විසේසිිංහ මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. III

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, මහවැව

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය,
නාත්තන්ඩිය
(ස්ථාන මාරු
සමාසලෝචන තීරණ
මගින් ස්ථාන මාරුවීම
අවලිංගු කර ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම
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සක්.ඒ. ෙයවර්ධන
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. I

දිස්ත්රික් ධීවර
කාර්යාලය, ගාේල

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී
සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.
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එස්. අෙන්තන් මහතා රා.ක.ස.සසේ. 111 සමෝටර් රථ ප්රවාහන
ප්රාසේශීය කාර්යාලය,
යාපනය

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, යාපනය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

අනු
අංකය

නම

තනතුර හා
පන්තිය

වර්තමාන ස ව
ේ ා
්ථානය

්ථාන මාරු ලැබූ ස ව
ේ ා
රාජ්ය ස ව
ේ ා සකොමිෂන් භාසේ තීරණය
්ථානය
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එස්. ටී. රණතුිංග
මහතා

රා.ක.ස.සසේ. 1

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය,
මහියිංගනය

නිසයෝෙය කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ
කාර්යාලය,හසලක

ඉදිරිසේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා
ගැනීම්වලින් හසලක, නිසයෝෙය
කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ කාර්යාලය සවත
නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය
ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචකට
තිහසගොඩ ප්රාසේශිය සේකම්
කාර්යාලසේ පවතින පුරප්පාඩුවක්
සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.
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සක්.ඩබ්.ඩී.සී.
සමරසිිංහ මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. II

ශ්රී ලිංකා සර්ගු
සෙපාර්තසම්න්තුව,
සකොළඹ - 01

කර්මාන්ත හා වාණිෙ
කටයුතු අමාතයාිංශය,
සකොළඹ - 01

ඉදිරිසේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා
ගැනීම්වලින් කර්මාන්ත හා වාණිෙ
කටයුතු අමාතයාිංශය සවත නිලධරයකු
ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක
කිරීම සහ අභියාචකට අත්තනගේල,
ප්රාසේශිය සේකම් කාර්යාලසේ පවතින
පුරප්පාඩුවක් සඳහා ස්ථාන මාරුවීමක්
ලබා දීම.
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සේ.එේ. චාමිකා
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. II

ශ්රී ලිංකා සර්ගු
සෙපාර්තසම්න්තුව,
සකොළඹ - 01

නීතිපති
සෙපාර්තසම්න්තුව,
සකොළඹ - 12

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම
(අභියාචකගේ ප්රසූත නිවාඩු කාල සීමාව
අවසන් වූ පසුව නීතිපති
ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත ගසේවය සඳහා
වාර්තා කිරීම සහ ස්ථාන මාරු චක්රගේ
අනිකුත් ස්ථාන මාරුවීේ එගලසම
ක්රියාත්මක කිරීමට යටත්ව)
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ඩබ්.පී.පී. ලක්මාලි
මහත්මිය

රා.ක.ස.සසේ. 111 දිස්ත්රික් මිනින්සෙෝරු
කාර්යාලය,
හම්බන්සතොට

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
යටසත් ස්ථාන
මාරුවීමක් ලැබී
සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.
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පී.ඒ.ඩී.ඩී.එන්.
සසෝමරත්න මයා

රා.ක.ස.සසේ. 11

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී
සනොමැත.

ඒ.සසේ.අ.ෙ. විසින් නිර්සේශ කර ඇති
පරිදි, වාර්ෂික සනොවන ස්ථාන මාරු
සහෝ සුහෙ ස්ථාන මාරු යටසත්
යටියන්සතොට, ප්රාසේශීය සමෘේධි
කාර්යාලය සවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා
දී අභියාචක ඉේලුම් කර ඇති සසේවා
ස්ථාන වලින් පුරප්පාඩු පවතින සසේවා
ස්ථානයක් සවත අභියාචකට ස්ථාන
මාරුවක් ලබා දීම.

ප්රාසේශීය සමෘේධි
කාර්යාලය,
යටියන්සතොට
(යටියන්සතොට
ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය යටසත්)
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ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, රඹෑව

වාරිමාර්ග ඉිංජිසන්රු
කාර්යාලය, රඹෑව

ස්ථාන මාරු චක්රය අවලිංගු කිරීම.

අනු
අංකය

නම
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රාමනායක මහතා
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තනතුර හා
පන්තිය

රා.ක.ස.සසේ. I

වර්තමාන ස ව
ේ ා
්ථානය

්ථාන මාරු ලැබූ ස ව
ේ ා
රාජ්ය ස ව
ේ ා සකොමිෂන් භාසේ තීරණය
්ථානය

කෘෂිකර්ම
සෙපාර්තසම්න්තුව,
සප්රාසෙණිය

ස්ථාන මාරුවීමක් ලැබී
සනොමැත.

ගයෙෂ්ඨත්වය හා අගනකුත් සුදුසුකේ
සපුරා ඇත්නේ අභියාචක ඉල්ලා ඇති
ප්රිය මානප ගසේවා ස්ථානවලින් පුරප්පාඩු
පවතින ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු කිරීම,
එගසේ ගනොහැකි නේ ඒ.ගසේ.අ.ය. විසින්
නිර්ගේශ කර ඇති පරිදි, වාර්ෂික
ගනොවන ස්ථාන මාරු ගහෝ සුහෙ ස්ථාන
මාරු යටගත් කෘෂිකර්ම
ගෙපාර්තගේන්තුව ගවත
අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක ස්ථිර
පදිිංචි ප්රගේශයට ආසන්නව පිහිටි ගසේවා
ස්ථානයක් (ප්රිය මනාප ගනොවන) ගවත
අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමක් ලබා දීම.

ඒ.ඩී. ධම්මිකා ෙයන්ති රා.ක.ස.සසේ.II
මහත්මිය

ප්රාසේශීය සේකම්
කාර්යාලය, රත්තපුර

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුේ
කිරීසම් කාර්යාලය,
රත්නපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

ඩබ්.ඒ. ෙර්ශනී
සමනවිය

ශ්රී ලිංකා ොතික
සරෝහල,
සකොළඹ - 10

ඉඩම් හා දිස්ත්රික්
සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය,
ඇඹිලිපිටිය

ඉදිරිසේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව
බඳවා ගැනීම්වලින් ඇඹිලිපිටිය, ඉඩම්
හා දිස්ත්රික් සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය සවත
නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය
ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචකසේ
ස්ථාන මාරුවීම අවලිංගු කිරීම.
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