
1 ආර්.යු.  අබ්දුල් 

ජලීල් මහත්මිය

ශ්රී ලං ප ස ේ විස ේෂ 

සරේණිය 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

නින්දවූර්

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය නින්දවූර්

කර්මාන්ත හා 

වානිජ කටයුතු 

අමාතාං ය, 

සකොළඹ - 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

2 සී.ඩබ්.සේ. 

ධර්මස ේන මහතා

ශ්රී.ලං.ප.ස ේ I විසේ   ම්පත් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 01

දි ්ත්රිේ සල්කම් 

කාර්යාලය, 

මහනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

3 ඩබ්.ඒ.ඩී. 

කරුණාතිලක  

මහතා

ශ්රී.ලං.ප.ස ේ. I 

ආගමන හා 

විගමන පාලක

ආගමන හා විගමන 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ස ෞඛ් 

සපෝෂණ හා 

සේශීය වවද 

අමාතාං ය, 

සකොළඹ - 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

4 එන්.එම්.සේ. 

ප්රනාන්දු මහත්මිය

ශ්රී.ලං.ප.ස ේ I

ප්රාසේශීය සල්කම්, 

බංගිරිය

ප්රාසේ ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, බංගිරිය

වයඹ පළාත්  භාව 

( මාසලෝචන 

කමිටු තීරණ මගින් 

 ්ථාන මාරුවීම 

අවලංගු කර ඇත)

වයඹ පළාත්  භාසේ පවතින        

ශ්රී ලං ප ස ේ I පන්තිසේ 

පුරප්පාඩුවේ  ඳහා අභියාචකට 

 ්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

5 බී.එම්.ආර්.ඩී. 

බ ්නායක මහතා

ශ්රි.ලං.ප.ස ේ I 

 හකාර ප්රාසේශීය 

සල්කම් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

මා ්සපොත

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

මා ්සපොත

වාර්ෂික  ්ථාන 

මාරු යටසත් 

 ්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී සනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

6 එම්.ඒ.එ ්.සේ. 

ගුණවර්ධන මිය

ශ්රී ලං ප ස ේ III 

 හකාර ප්රාසේශිය 

සල්කම්,

සකොළඹ

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, සකොළඹ

අධාපන 

අමාතාං ය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවසේ වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සම්බන්ධ 

අභියාචනා  - 2018

අනු 

අංකය

රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ 

තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන සසේවා 

ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ 

සසේවා ස්ථානය



අනු 

අංකය

රාජ්ය සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ 

තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන සසේවා 

ස්ථානය

ස්ථාන මාරු ලැබූ 

සසේවා ස්ථානය

7 සේ.සේ.ඩී.එ ්. 

ඩබ්ලිේ. 

ජයසනත්ති මිය

ශ්රී ලං ප ස ේ III 

 හකාර 

සකොම ාරි ්

පුේගලයන් 

ලියාපදිංචි කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

ලුණුගම්සවසහර

අභියාචක සවත ලබා දී ඇති  ්ථාන 

මාරුවීම අවලංගු කිරීම,  

හම්බන්සතොට  හකාර දි ්ත්රිේ 

සල්කම් තනතුර පුරප්පාඩු වන 

සතේ පමණේ වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානසේ ස ේවය කිරීමට 

අභියාචකට අව ්ථාව ලබා දීම, 

 ්ථාන මාරු චක්රසේ අනිත් 

නිලධාරිනියසේ  ්ථාන මාරුවීම 

එසලසින්ම ක්රියාත්මක කිරීම 

 හ

දැනට ස ේවාරම්භක පුහුණුසවහි 

සිටින ශ්රී ලංකා පරිපාලන ස ේවසේ 

විවෘත කණ්ඩාය සම් නිලධාරීන් 

 ්ථානගත කිරීසම් දී 

ලුණුගම්සවසහර ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය සවත නිලධරයකු ලබා 

දීම.

8 එච්.ඩී.ඩී.පී. 

කරුණාරත්න මිය

ශ්රී ලං ප ස ේ III  

 හකාර අධේෂ

රාජ මුදල් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 01

විදා තාේෂණ හා 

පර්සේෂණ 

අමාතාං ය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

9 ඒ.ඩී.පී.එන්. 

ආටිගල මහතා

ශ්රී.ලං.ප.ස ේ. III 

 හකාර සල්කම්

ඉඩම් හා 

පාර්ලිසම්න්තු 

ප්ර ති ං ්කරණ 

අමාතාං ය, 

බත්තරමුල්ල

දි ්ත්රිේ සල්කම් 

කාර්යාලය, 

සමොණරාගල

අභියාචක සවත ලබා දී ඇති  ්ථාන 

මාරුව අවලංගු කිරීම  හ අභියාචක 

 ්ථාන මාරු කර ඇති සමොණරාගල 

දි ්ත්රිේ සල්කම් කාර්යාලයට නව 

පත්වීම් වලින් නිලධරයකු ලබා දී 

 ්ථාන මාරු චක්ර ය ක්රියාත්මක 

කිරීම.

10 පී.බී.ජී.සී.එන්. 

බණ්ඩාර මහතා

ශ්රී ලං ප ස ේ III  

 හකාර 

අධේෂ(පාලන)

සිවිල් ආරේෂක 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 04

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

ගල්ගමුව

 ්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම.

11 එල්.වී. 

සහට්ටිආරච්චි 

මහතා

ශ්රි.ලං.ප.ස ේ III ඉඩම් හිමිකම් 

නිරවුල් කිරීසම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, 

ගම්පහ

බුේධ  ා න 

අමාතාං ය, 

සකොළඹ - 07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

සැ.යු.

අංක 17/2579/706/122 සහ 2017.12.06 දිනැති අමාතය මණ්ඩල තීරණය ප්රකාරව, 2018 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවලට 

යටත්ව සිටින දීප වයාප්ත සසේවාවන්හි නිලධාරීන් අතුරින්, මුදල් අමාතයාංශය යටසත් ඇති භාණ්ඩාගාර 

සදපාර්තසම්න්තුව ඇතුළු උක්ත කැබිනට් තීරණසයහි නම් සඳහන් කර ඇති අනිකුත් සදපාර්තසම්න්තුවල සසේවා 

අවශයතාවය අනුව තවදුරටත් සසේවසේ සයොදවා ගත යුතු නිලධාරීන්සේ ස්ථාන මාරු ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අදාල 

අමාතයාංශ සල්කම්වරුන්සේ කමිටුව මගින් ඉදිරිපත් වන නිර්සේශ ප්රකාරව ඉදිරිසේ දී සලකා බැලීමට රාජ්ය සසේවා 

සකොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කර ඇත.


