
01 ඕ.එම්.එන්. 

දිල්රුක්ෂි මිය

SLICTS 3 ගා/රිපන් බාලිකා 

විද්යාලය

ක/ඩී.එස.් 

සසේනානායක ජාතික 

පාසල

අභීයාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

02 එම්.සක්.ඩබ්.ටී. 

මිරිහාන මිය

SLICTS 3 ක/ඩී.එස.් 

සසේනානායක ජාතික 

පාසල

වන සංරක්ෂණ 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභීයාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

03 ඩබ්.ජී.ඩබ්. වීරසංහ 

මිය

SLICTS 3 ගා/ සර්වත විද්යාලය ගා/රිපන් බාලිකා 

විද්යාලය

ගාල්ල රිපන් බාලිකා විද්යාලය 

වෙත ලබා දී ඇති සථ්ාන 

මාරුවීම ක්රියාත්මක කිරීම.

04 එච්.ජී.එච්. නිශාන් 

මයා

SLICTS 3 පුද්ගලයින් ලියා 

පදිංචි කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ජන සල්ඛන හා 

සංඛයාසල්ඛන 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලංගු 

කිරීම.

05 ඒ.එන්.සේ. 

සවත්තසංහ මයා

SLICTS 3 ජන සල්ඛන හා 

සංඛයාසල්ඛන 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

පුද්ගලයින් ලියා 

පදිංචි කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 05

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලංගු 

කිරීම.

06 එම්.එම්.එෆ.් 

සර්ජානා මිය

SLICTS 3 අල්-හුමයිසරා ජාතික 

පාසල, සබ්රුවල

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, රත්මලාන

අභීයාචක සථ්ාන මාරු කරන 

වසේො සථ්ානය අලුත්ගම වීදිය, 

මුසල්ිම් බාලිකා විද්යාලය වලස 

සංව ෝධනය කිරීම සහ සථ්ාන 

මාරු චක්රවේ අවනකුත් සථ්ාන 

මාරුවීම් එවලසම ක්රියාත්මක 

කිරීම.

07 එල්.එල්.සී.ඩී. 

සපොඩිමැණිසක් මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් ඉඩම් 

සරජිසට්්රාර් 

කාර්යාලය ,ගාල්ල

අල්-හුමයිසරා මධය 

මහා විද්යාලය, 

වේරුෙල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

      ඒකාබද්ධ සසේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 

අභියාචනා - 2018

ශ්රී ලංකා ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන  ාක්ෂණ තසේවය

සථ්ාන මාරු ලැබූ 

සසේවා සථ්ානය

අනු 

අංකය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

වර්තමාන සසේවා 

සථ්ානය

රාජ්ය තසේවා තකොමිෂන්  සභාතේ 

තීරණ



08 එම්.ජී.එස.් ජයමලී 

මිය

SLICTS 3 ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

කරන්සද්ණිය

කාර්මික අධ්යාපන හා 

පුහුණු කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලංගු 

කිරීම.

09 ආර්.සක්.සී.පී.ද් 

සල්වා  මිය

SLICTS 3 ගා/ශ්රී සද්වානන්ද් 

මහා විද්යාලය, 

අම්බලන්සගොඩ

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය , පානදුර

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

ෙන දිනය ෙසරකින් දීර්ඝ කිරීම.

10 බී.එච්.සී. සමන්ඩිස් 

මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් කම්කරු 

කාර්යාලය,  පානදුර

ජනසල්ඛන හා 

සංඛයාසල්ඛන  

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

12 සී.එල්. බසන්ායක 

මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් මිනින්සද්ෝරු 

කාර්යාලය, ගාල්ල

ගා/ සද්වපතිරාජ 

විද්යාලය, ගාල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

ෙන දිනය මාස     6 න් දීර්ඝ 

කිරීම.

එස.්එච්.එච්. 

සද්ශප්රිය මයා

SLICTS 311 ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, අකුරණ

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මාතසල් 

(සමාසලෝචන කමිටු 

තීරණ මගින් සථ්ාන 

මාරුවීම අවලංගු කර 

ඇත)

ලබා දී ඇති  සථ්ාන මාරු 

සමාවලෝචන කමිටු තීරණය 

අෙලංගු කර ඒ.වසේ.අ.ජ. විසින් 

ලබා දී ඇති නිර්වේ  පද්නම් කර 

ගනිමින් පහත සඳහන් කර ඇති 

පරිදි සථ්ාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

1.අකුරණ, ප්රාවේශීය වල්කම් 

කාර්යාලවේ වසේෙවේ නියුතු 

අභියාචකට  මාතවල්, ප්රාවේශිය 

වල්කම් කාර්යාලය වෙත සථ්ාන 

මාරුෙක් ලබා දීම.

2.මාතවල්, දිසත්්රික් වල්කම් 

කාර්යාලවේ වසේෙවේ නියුතු 

එම්.ඒ.එම්.ෂිේලි මහතාට 

අකුරණ ප්රාවේශීය වල්කම් 

කාර්යාලය වෙත සථ්ාන 

මාරුෙක් ලබා දීම.

3. මාතවල්, ප්රාවේශීය වල්කම් 

කාර්යාලවේ  වසේෙවේ නියුතු 

පී.සමරසිංහ මියට මාතවල්, 

දිසත්්රික් වල්කම් කාර්යාලය 

වෙත සථ්ාන මාරුෙක් ලබා දීම.



13 ඊ.එම්.සක්.ඒ.එස.් 

මල්කාන්ති මිය

SLICTS 3 ගා/ සද්වපතිරාජ 

විද්යාලය, ගාල්ල

දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, සකොළඹ

සථ්ාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක 

ෙන දිනය මාස 6 න් දීර්ඝ කිරීම.

14 අයි. සහේවාරච්චි 

මයා

SLICTS 3 මහ සරෝහල, 

සේරාසද්ණිය

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුණ්ඩසාසල්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

15 එස.්එස.් 

කලුආරච්චි මයා

SLICTS 3 මාතර මධ්ය මහා 

විද්යාලය

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, තංගල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

16 එස.්පී.එස.්ආර්. 

කුමාර මයා

SLICTS 3 සද්ශීය ආද්ායම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

ද් සසොයිසා කාන්තා 

සරෝහල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

17 එස.්ඒ.ඩබ්.සී. 

සුබසංහ මයා

SLICTS 3 සද්ශීය ආද්ායම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

2018 වාර්ෂික සථ්ාන 

මාරු යටසත් සථ්ාන 

මාරුවීමක් ලැබී 

සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

18 ඩී.එන්. රණසංහ 

මිය

SLICTS 3 සද්ශීය ආද්ායම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලැබී සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

19 යු.ආර්.එස.් 

සපසර්රා මිය

SLICTS 3 සද්ශීය ආද්ායම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු අමාතයාංශය, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

20 යූ.පී. ගමසේ මහතා SLICTS 3 ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් 

කිරීසම් ප්රාසද්ශිය 

කාර්යාලය,       (බිම් 

සවිය)  කළුතර

ජන සල්ඛන හා 

සංඛයාසල්ඛන 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරු චක්රය අෙලංගු 

කිරීම.

21 ටී. සුරවීර මිය SLICTS 3 රිේසේ ආර්යා ළමා 

සරෝහල, සබොරැල්ල

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචක සථ්ාන මාරු කරන  

වසේො සථ්ානය තිඹිරිගස්යාය, 

ප්රාවේශිය වල්කම් කාර්යාලය 

වලස සංව ෝධනය කිරීම සහ 

සථ්ාන මාරු චක්රවේ අනිත් 

නිලධරයාවේ සථ්ාන මාරුෙ 

එවලසම ක්රියාත්මක කිරීම.



22 සක්.පී.ඩී.ඒ.එම්. 

දිසානායක මිය

SLICTS 3 ශ්රී ලංකා විභාග 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය,  

තිඹිරිගස්යාය

අභියාචක සථ්ාන මාරු කරන  

වසේො සථ්ානය පුේගලයින් 

ලියාපදිංචි කිරීවම් 

වද්පාර්තවම්න්තුෙ වලස 

සංව ෝධනය කිරීම සහ සථ්ාන 

මාරු චක්රවේ අනිත් 

නිලධරයාවේ සථ්ාන මාරුෙ 

එවලසම ක්රියාත්මක කිරීම.

23 එස.්ඩී.සක්.එන්. 

ද්මයන්ති මිය

SLICTS 3 ශ්රී ලංකා විභාග 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

රාජය භාෂා 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

රාජගිරිය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

24 බී.ඩී. ඊවා පර්ල් 

සමන්තා මිය

SLICTS 3 ශ්රී ලංකා විභාග 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලැබී සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

25 එච්.ටී.ජී.එස.්සක්. 

ඉඹුල්ගල මිය

SLICTS 3 කෑ/ශාන්ත සජෝශේ 

විද්යාලය

දිසත්්රික් 

සංඛයාසල්ඛන අංශය, 

කෑගල්ල

අභියාචකවේ සථ්ාන මාරුවීම 

2018.02.19 දින සිට ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ කෑගල්ල,  ාන්ත 

වජෝ ප් විද්යාලය වෙත සුදුසු 

අනප්රාප්තික නිලධරයකු ලබා 

දීම. (කෑගල්ල,  ාන්ත වජෝ ප් 

විද්යාලය වෙත සථ්ාන මාරු කර 

ඇති අනු අංක 26 හි නම සඳහන් 

ටී.එච්.සී.එස.් ද් සිල්ො මියවේ 

සථ්ාන මාරුවීම අෙලංගු කර 

ඇති බැවින්)

26 ටී.එච්.සී.එස.් ද් 

සල්වා මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් 

සංඛයාසල්ඛන 

අංශය, කෑගල්ල

කෑ/ ාන්ත වජෝ ප් 

විද්යාලය

අභියාචකවේ සථ්ාන මාරුවීම 

අෙලංගු කිරීම.

27 එස.්දිසානායක මිය SLICTS 3 මහ සරෝහල, මහනුවර තාක්ෂණ විද්යාලය,  

මහනුවර අරුේපල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

28 සී.ඩී. මාම්පිටිය 

ආරච්චි මිය

SLICTS 3 ඉඩම් හා අතිසර්ක 

දිසත්්රික් සරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, කළුතර

සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලැබී සනොමැත.

2019 ොර්ෂික සථ්ාන මාරුෙලදී 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම සම්බන්ධවයන් සලකා 

බලන වලස ඒ.වසේ.අ.ජ. වෙත 

ද්ැනුම් දීම.



29 සක්.පී.අයි. 

සරෝෂිනි මිය

SLICTS 3 කාර්මික විද්යාලය, 

මාතර

සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලැබී සනොමැත.

2019 ොර්ෂික සථ්ාන මාරුෙලදී 

අභියාචකට සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලබා දීම සම්බන්ධවයන් සලකා 

බලන වලස ඒ.වසේ.අ.ජ. වෙත 

ද්ැනුම් දීම.

30 පී.එච්.සී. 

මල්කාන්ති මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් සල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, සද්විනුවර

2019.01.01 දින ද්ක්ො  පමණක් 

 අභියාචක සථ්ාන මාරු කරන  

නෙ වසේො සථ්ානය  මාතර මධය 

මහා විද්යාලය වලස 

සංව ෝධනය කරීම සහ මාතර 

මධය මහා විද්යාලය වෙත සථ්ාන 

මාරු කර ඇති   ජී.පී.වහේමාලි 

මිය (e HRM - 055415) 

වද්විනුෙර, ප්රාවේශිය  වල්කම් 

කාර්යාලය වෙත සථ්ාන මාරු 

කිරීම. 

2019.01.01 දිවනන් පසු ද්ැනට 

ලබා දී ඇති ආකාරයට සථ්ාන 

මාරුවීම්   ක්රියාත්මක කිරීම. 

අභියාචක සහ ජී.පී.වහේමාලි මිය 

ඇතුළත් වී සිටින සථ්ාන 

මාරුචක්රෙල අනිකුත් සථ්ාන 

මාරුවීම් එවලසම ක්රියාත්මක 

කිරීම.

31 බී.එල්.ඩී. 

සමන්ඩිස ්මයා

SLICTS 3 ජාතික සසෞඛය 

විද්යායතනය, කළුතර

වසංගත සරෝග විද්යා 

අංශය, සකොළඹ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

32 ඩී.එස.්ඩී. සල්වා 

මයා

SLICTS 3 වසංගත සරෝග විද්යා 

අංශය, සකොළඹ

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, 

සබන්සතොට

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

33 ටී.ආර්.ඩී.ඩී. 

තලාපිටිය මිය

SLICTS 3 දිසත්්රික් 

සංඛයාසල්ඛන 

අංශය, රත්නපුර

ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, ඕපනායක

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

34 ජි.සක්.ටී.එස.් 

කුමාර මයා

SLICTS 3 කාර්මික අධ්යාපන 

හා පුහුණු කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීමක් 

ලැබී සනොමැත.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



35 එම්.වී.යූ.පී. කුමාර 

මයා

SLICTS 2 සද්ශීය ආද්ායම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 02

කාර්මික අධ්යාපන හා 

පුහුණු කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

සකොළඹ - 10

සථ්ාන මාරුවීම ක්රියාත්මක ෙන 

දිනය මාස 03 න් දීර්ඝ කිරීම.

36 එස.්එච්.පී. 

කරුණාසසේන 

මහතා

SLICTS 3 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 

කිරීසම් 

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

රිේසේ ආර්යා ළමා 

සරෝහල, සබොරැල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

37 එල්.එල්.එන්. 

ප්රභාෂිණී මහත්මිය

SLICTS 3 ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

කාර්යාලය, මතුගම

ජන සල්ඛන හා 

සංඛයා සල්ඛන  

සද්පාර්තසම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.


