
01 එච්.ඒ.ආර්. වික්රමරත්න 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I පළාත් ඉඩම් 

ස ොම ාරි ් 

සෙපාර්තසම්න්තුව 

(මධ්යම පළාත)

ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, උකුසවල

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්ම  වන දිනය 

2020.01.01 ෙක්වා  දීර්ඝ 

කිරීම. (වාර්ෂි   ථ්ාන 

මාරු  මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0008 හි 

ස ොනු අං  3812, 3475 

 හ 3831)

02 එච්.පී.පී.ඒ. 

සහේවාපතිරණ මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, ෙඹුේල

පුේ ලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල 

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු 

 ර ඇත)

ෙඹුේල ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය  ඳහා සුදුසු 

නිලධ්රයකු ලබා දීසමන් 

පසුව අභියාච ට 

වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

යටසත් ලබා දී ඇති 

 ථ්ාන මාරුවීම 

ක්රියාත්ම  කිරීම. 

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0020 හි 

අනු අං  4101)

03 ඩබ්.එ .් ස ේනාති  ් 

මහතා

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

මා ස්පොත

වයඹ පළාත්  භාව  

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු  ර 

ඇත)

මා ස්පොත, ප්රාසේශීය 

සේ ම්  ාර්යාලය 

 ඳහා සුදුසු නිලධ්රයකු 

ලබා දීසමන් පසුව 

අභියාච ට වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු යටසත් ලබා 

දී ඇති  ථ්ාන මාරුවීම 

ක්රියාත්ම  කිරීම. 

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0019 හි 

අනු අං  4301)

      ශ්රී ලංකා පරිපාලන ස ේවසේ වාර්ෂික

  ථ්ාන මාරු අභියාචනා - 2019

අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය



අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය

04 ටී.මුහුන්තන් මහතා ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය,  රච්චි

2019 වාර්ෂි   ථ්ාන 

මාරු යටසත්  ථ්ාන 

මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත

වාර්ෂි  සනොවන   ථ්ාන 

මාරු යටසත්   රච්චි, 

ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය සවත 

අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී 

අභියාච  ඉේලුම්  රන 

ස ේවා  ථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ස ේවා 

 ථ්ානය ට   ථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

05 ඩී.එම්.එ .් ෙ නාය  

මහතා

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

මැෙවච්චිය

ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

ඉබ්බා මුව (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය ව රකින් 

දීර්ඝ  ර ඇත)

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0002 හි 

ස ොනු අං  4708, 

4163, 4094, 3773  හ 

4680)

06 එම්.ඒ.එ .් මාරසංහ 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

ඉබ්බා මුව

වයඹ පළාත්  භාව 

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය ව රකින් 

දීර්ඝ  ර ඇත)

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0002 හි 

ස ොනු අං  4708, 

4163, 4094, 3773  හ 

4680)

07 එන්.එම්.එන්.ආර්.බී. 

නවරත්න මහතා

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. I ප්රධ්ාන 

අමාතයාංශය, උතුරු 

මැෙ පළාත්  භාව

ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

මැෙවච්චිය (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය ව රකින් 

දීර්ඝ  ර ඇත)

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0002 හි 

ස ොනු අං  4708, 

4163, 4094, 3773  හ 

4680)



අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය

08 ආර්.ජී.සී.පී. ජයවික්රම 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III  ර්මාන්ත හා 

වාණිජ  ටයුතු, 

දිගු ාලීනව 

අවතැන් වූ 

පුේ ලයන් නැවත 

පදිංචි කිරීම  හ 

 මූප ාර  ංවර්ධ්න 

අමාතයාංශය, 

ස ොළඹ - 03

රාජය පරිපාලන හා 

ආපො 

 ළමනා රණ 

අමාතයාංශය, 

ස ොළඹ - 07

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්ම  වන දිනය 

2020.01.01 ෙක්වා  දීර්ඝ 

කිරීම. (වාර්ෂි   ථ්ාන 

මාරු  මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0031 හි 

ස ොනු අං  5486  හ 

5470)

09 ටී.සක්. රත්නසූරිය 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III අධි රණ හා 

බන්ධ්නා ාර 

ප්රති ං ් රණ 

අමාතයාංශය, 

ස ොළඹ - 12

අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුේල

වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0024 හි 

ස ොනු අං  5109 

යටසත් නම  ඳහන් 

සක්.සක්.එ .්ආර්. 

ෙයාරත්න මහත්මිය 

අභියාච සේ 

අනුප්රාප්ති යා වශසයන් 

අධි රණ හා 

බන්ධ්නා ාර 

ප්රති ං ් රණ 

අමාතයාංශය සවත 

 ථ්ාන මාරු  ර 

අභියාච ට අධ්යාපන 

අමාතයාංශය සවත ලබා 

දී ඇති  ථ්ාන මාරුවීම 

ක්රියාත්ම  කිරීම.

10 සක්.සක්.එ .්ආර්. 

ෙයාරත්න මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III අධ්යාපන 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුේල

පුේ ලයින් ලියාපදිංචි 

කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල

වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0024 හි 

ස ොනු අං  5406 

යටසත් නම  ඳහන් 

ටී.සක්. රත්නසූරිය 

මහත්මිය අභියාච සේ 

අනුප්රාප්ති යා වශසයන්  

අධ්යාපන අමාතයාංශය 

සවත  ථ්ාන මාරු කිරීම 

 හ අභියාච  අධි රණ 

හා බන්ධ්නා ාර 

ප්රති ං ් රණ 

අමාතයාංශය සවත 

 ථ්ාන මාරු කිරීම.



අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය

11 එේ.සක්. මුහන්දිරම්සේ 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III පුේ ලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල

වැටුප් හා ස ේව  

 ංඛ්යා ස ොමිෂන් 

 භාව, ස ොළඹ - 07

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු කිරීම. (වාර්ෂි  

 ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0022 හි 

ස ොනු අං  5556, 

5021, 5242  හ 5971)

12 සක්.ජී.ඩී. අසනෝජා 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, හක්මන

ෙකුණු පළාත්  භාව වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0048 හි 

ස ොනු අං  5003 

යටසත් නම  ඳහන් 

එච්.එම්.එ .්ආර්. 

 රුණාරත්න මහතා, 

අභියාච  සවනුවට 

ෙකුණු පළාත්  භාව 

සවත  ථ්ාන මාරු කිරීම 

 හ අභියාච සේ නව 

ස ේවා  ථ්ානය ඉඩම් 

හිමි ම් නිරවුේ කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව සල  

 ංසශෝධ්නය කිරීම.

13 එච්.එම්.එ .්ආර්. 

 රුණාරත්න මහතා

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, මාතර

ඉඩම් හිමි ම් නිරවුේ 

කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල

වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0048 හි 

ස ොනු අං  5153 

යටසත් නම  ඳහන් 

සක්.ජී.ඩී. අසනෝජා 

මහත්මිය, අභියාච  

සවනුවට ඉඩම් හිමි ම් 

නිරවුේ කිරීසම් 

සෙපාර්තසම්න්තුව සවත 

 ථ්ාන මාරු කිරීම  හ 

අභියාච සේ නව ස ේවා 

 ථ්ානය ෙකුණු පළාත් 

 භාව සල  

 ංසශෝධ්නය කිරීම.



අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය

14 ටී.සක්.සේ.ටී. කුමාරි 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III විෙයා, තාක්ෂණ හා 

පර්සේෂණ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුේල

ජාති   අයවැය 

සෙපාර්තසම්න්තුව 

( මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු 

 ර ඇත)

වාර්ෂි  සනොවන   ථ්ාන 

මාරු යටසත්  විෙයා, 

තාක්ෂණ හා පර්සේෂණ 

අමාතයාංශය සවත 

අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී 

අභියාච  ඉේලුම්  රන 

ස ේවා  ථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ස ේවා 

 ථ්ානය ට   ථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

15 ඩබ්.එම්.ටී.යූ. 

විසේරත්න මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III  මෘේධි  ංවර්ධ්න 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල

විෙයා, තාක්ෂණ හා 

පර්සේෂණ 

අමාතයාංශය, 

බත්තරමුේල 

( මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය අවලංගු 

 ර ඇත)

වාර්ෂි  සනොවන   ථ්ාන 

මාරු යටසත්   මෘේධි 

 ංවර්ධ්න 

සෙපාර්තසම්න්තුව සවත 

අනුප්රාප්ති යකු ලබා දී 

අභියාච  ඉේලුම්  රන 

ස ේවා  ථ්ානවලින්  

පුරප්පාඩු පවතින ස ේවා 

 ථ්ානය ට   ථ්ාන 

මාරුවීමක් ලබා දීම.

16 ඩබ්.ඒ.එ .්එම්. 

විතානආරච්චි මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III ප්රාසේශීය සේ ම් 

 ාර්යාලය, 

අඹන්සපොල

වයඹ පළාත්  භාව  

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ මඟින්  ථ්ාන 

මාරු චක්රය ව රකින් 

දීර්ඝ  ර ඇත)

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

2019.03.01 දින සට 

ක්රියාත්ම  කිරීම.  

(වාර්ෂි   ථ්ාන මාරු 

 මාසලෝචන  මිටු 

තීරණ චක්ර අං  0051 හි 

ස ොනු අං  5267  හ 

5084)

17 ඩී.සී.එන්. අසබ්ස ේ ර 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III ස ොවිජන  ංවර්ධ්න 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

ස ොළඹ - 07

මුෙේ අමාතයාංශය 

(රාජය මූලය 

සෙපාර්තසම්න්තුව 

ස ොළඹ - 01)

 (වාර්ෂි   ථ්ාන 

මාරු   මාසලෝචන 

 මිටු තීරණ මඟින් 

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු  ර ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



අනු 

අංකය

රාජ්ය ස ේවා සකොමිෂන් 

 භාසේ තීරණය
තනතුර හා පන්තියනම

වර්තමාන ස ේවා 

 ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ථ්ානය

18 අයි.ඩී.එන්.  ංජීවනී 

මහත්මිය

ශ්රී ලං.ප.ස ේ. III  මෘේධි  ංවර්ධ්න 

සෙපාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුේල

මුෙේ අමාතයාංශය 

(රාජය මූලය 

සෙපාර්තසම්න්තුව 

ස ොළඹ - 01)

 (වාර්ෂි   ථ්ාන 

මාරු   මාසලෝචන 

 මිටු තීරණ මඟින් 

 ථ්ාන මාරු චක්රය 

අවලංගු  ර ඇත)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම


