ඒ ාබද්ධස ේවාවන්හිනිලධරයන්සේවාර්ෂි  ත
් ානමාරුඅභියාචනා- 2017
රාජ්ය ළමනා රණ හ ාරස ේවය

අනු
අං ය

නම

තනතුරහා
පන්තිය

වර්තමාන
ස ේවා ්ථානය

්ථානමාරු
ලැබූස ේවා
්ථානය

210

පී.ටී.ජේ. දමයන්ති රා.ක.ස.ජසේ.III
මිය

ප්රාජේශීය
ස්ථාන මාරුවක්
ජේකම්
ලැබී ජනොමැත
කාර්යාලය ,
අඹන්ගඟජකෝර
ජේ
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එම්.ආර්.එෆ්.
ජරොෂානා මිය

ප්රාජේශීය
ජේකම්
කාර්යාලය,
අඹන්ගඟ
ජකෝරජේ

රා.ක.ස.ජසේ.11

රා.ස ේ.ස ො. තීරණය

ඒ.ජසේ.අ.ජ. විසින්
නිර්ජේශ කර ඇති පරිදි
වාර්ෂික ජනොවන ජ ෝ
සු ද ස්ථාන මාරු
යටජේ අභියාචක
ඉේලුම් කර ඇති
ජසේවා ස්ථානයක් ජ ෝ
ඒවාහි පුරප්පාඩු
ජනොමැති නම් මාතජේ
නගරයට ආසන්න
පුරප්පාඩු පවතින
ජවනේ ප සු ජසේවා
ස්ථානයක් ජවත
අභියාචකට ස්ථාන
මාරුවක් ලබා දීම.

ස්ථාන මාරුවක් ඒ.ජසේ.අ.ජ. විසින්
ලැබී ජනොමැත
නිර්ජේශ කර ඇති පරිදි
වාර්ෂික ජනොවන ජ ෝ
සු ද ස්ථාන මාරු
යටජේ අභියාචක
ඉේලුම් කර ඇති
ජසේවා ස්ථානයක් ජ ෝ
ඒවාහි පුරප්පාඩු
ජනොමැති නම් මාතජේ
නගරයට ආසන්න
පුරප්පාඩු පවතින
ජවනේ ප සු ජසේවා
ස්ථානයක් ජවත
අභියාචකට ස්ථාන
මාරුවක් ලබා දීම.
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එස්.ඒ. නසුර්දීන්
මයා

රා.ක.ස.ජසේ.111 ජ ොජරොව්පතාන ස්ථාන මාරුවක්
ප්රාජේශීය
ලැබී ජනොමැත
ජේකම්
කාර්යාලය

ඒ.ජසේ.අ.ජ. විසින්
නිර්ජේශ කර ඇති පරිදි
වාර්ෂික ජනොවන ජ ෝ
සු ද ස්ථාන මාරු
යටජේ අභියාචක
ඉේලුම් කර ඇති
ජසේවා ස්ථානයක් ජ ෝ
ඒවාහි පුරප්පාඩු
ජනොමැති නම්
පුරප්පාඩු පවතින
ජවනේ ප සු ජසේවා
ස්ථානයක් ජවත
අභියාචකට ස්ථාන
මාරුවක් ලබා දීම.
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ඩබ්.එම්.පී.
විජේරේන මයා

රා.ක.ස.ජසේ.111 විගණකාධිපති ජසෞඛ්ය,
ජදපාර්තජමන්තු ජපෝෂණ ස
ව
ජේශීය වවදය
අමාතයාාංශය

ඉදිරිජේ දී සිදු කිරීමට
නියමිත නව බඳවා
ගැනීම්වලින්
නිලධරයකු, ජසෞඛ්ය
ජපෝෂණ ා ජේශීය
වවදය අමාතයාාංශය
ජවත ලබා දී,
අභියාචකට ඔහු විසින්
ඉේලුම් කර ඇති
බේතරමුේල
ප්රජේශජේ පුරප්පාඩු
පවතින ජසේවා
ස්ථානයක් ජවත
ස්ථාන මාරුවක් ලබා
දීම.
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ආර්.යූ.
අමරජසේකර මයා

රා.ක.ස.ජසේ.11

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ
කිරීම.
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එේ.එම්.ආර්.එන්.
ශයාමලී මිය

රා.ක.ස.ජසේ.111 රාජය ජසේවා
ජකොමිෂන් සභා
ජේකම්
කාර්යාලය ජකොළඹ 05

රජජේ ප්රවෘේති වැවිලි
ජදපාර්තජමන්තු කර්මාන්ත
ව
අමාතයාාංශය

කර්මාන්ත ා
වාණිජ කටයුතු
අමාතයාාංශය ජකොළඹ 03

ඉදිරිජේ දී සිදු කිරීමට
නියමිත නව බඳවා
ගැනීම්වලින්
නිලධරයකු,
කර්මාන්ත ා වාණිජ
කටයුතු අමාතයාාංශය
ජවත ලබා දී,
අභියාචකට ලබා දී
ඇති ස්ථාන මාරුවීම
අවලාංගු කිරීම
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එච්.ඩී. සමරතුාංග
මිය

රා.ක.ස.ජසේ.11

ජපොලිස්
මූලස්ථානය,
ජකොළඹ

ස්ථාන මාරුවක් ඒ.ජසේ.අ.ජ. විසින්
ලැබී ජනොමැත
නිර්ජේශ කර ඇති පරිදි
වාර්ෂික ජනොවන ජ ෝ
සු ද ස්ථාන මාරු
යටජේ අභියාචක
ඉේලුම් කර ඇති
ජසේවා ස්ථානයක් ජ ෝ
ඒවාහි පුරප්පාඩු
ජනොමැති නම්
පුරප්පාඩු පවතින
ජවනේ ප සු ජසේවා
ස්ථානයක් ජවත
අභියාචකට ස්ථාන
මාරුවක් ලබා දීම.
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එච්.එම්.යූ.එන්.
එන්.ජක්. ජ ේරේ
මිය

රා.ක.ස.ජසේ.III

ප්රාජේශීය
දිස්ත්රික් කම්කරු
ජේකම්
කාර්යාලය,
කාර්යාලය මාතජේ ජවත
අඹන්ගඟජකෝර
ලබා දී තිබූ
ජේ
ස්ථාන මාරුවීම
සමාජලෝචන
කමිටුජවන්
අවලාංගු කර ඇත

ඒ.ජසේ.අ.ජ. විසින්
නිර්ජේශ කර ඇති පරිදි
ඉදිරිජේදී සිදු කිරීමට
නියමිත නව බඳවා
ගැනීම් වලදී
අනුප්රාප්තිකජයකු ලබා
දී අභියාචක ජවත
මාතජේ, දිස්ත්රික්
කම්කරු කාර්යාලය
ජවත ලබා දී තිබූ
ස්ථාන මාරුව
ක්රියාේමක කිරීම.

