


1 ඩී.එම්.කේ.ජී.එස.් මල්ලිකා 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.1 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,  

නැකෙනහිරනුවරෙම් 

ළාත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

2 ඒ.එච්.එම්.එම්. කුසුමාවතී 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ආණමඩුව.

කෙොවිජන සංවර්ධන 

දිස්ත්රිේ කාර්යාලය - 

කුරුණෑෙල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

3 ආර්.වී. ලිකයෝ මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, පුත්තලම

වනාතවිල්ලුව 

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත  බඳවාෙැනීම් 

වලින් වනාතවිල්ලුව ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලයට  නිලධාරියකු ලබා දී  ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීමට යටත්ව  අභියාචක 

කවත ලබාදී ඇති ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම.

4 ඒ.යූ.පී. ද සිල්වා මිය රා.ක.ස.කසේ.11 නාඋල ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුප්රාප්තිකකයකු ලබා දී,  

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති   න්නල 

ප්රකේශකේ පිහිටි කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

5 ආර්.කේ.පී. දිල්රුේ මයා රා.ක.ස.කසේ.11 විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ.කේ නිර්කේශය  රිදි වාර්ෂික 

කනොවන  කහෝ  සුහද ස්ථාන මාරු යටකත් 

අභියාචක ඉල්ලුම්කර ඇති කසේවා ස්ථානයේ 

කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

6 එෆ.්එස.් කිවිල් මිය රා.ක.ස.කසේ.111 සමූ කාර සංවර්ධන 

කද ාර්තකම්න්තුව

විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය කවත 

ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුවීම සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත  රිදි නව 

බඳවාෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයකු  ලබා දී  

අභියාචක කවත විකේශ කටයුතු අමාතාංශය 

කවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක 

කිරීම.

7 ඩබ්.එම්.එස.්එන්. 

කුමාරිහාමි මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව

ආරේෂක 

අමාතාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

8 ආර්.එච්.ආර්. ජීවන්ති කමය රා.ක.ස.කසේ.III ක ොලිස ්මූලස්ථානය ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

රා.ස ේ.ස ො. භාසේ තීරණය
වර්තමාන ස ේවා 

 ්ථානය

                       ඒ ාබද්ධ ස ේවාවන්හි නිලධරයන්සේ වාර්ෂි   ්ථාන මාරු අභියාචනා - 2017 

රාජ්ය  ළමනා රණ  හ ාර ස ේවය

අනු 

අං ය
නම

තනතුර හා 

පන්තිය

 ්ථාන මාරු ලැබූ 

ස ේවා  ්ථානය



9 පී.ජී.ඒ. රත්නාවලී මිය රා.ක.ස.කසේ.11 නාවික හමුදා 

මූලස්ථානය

දුම්රිය 

කද ාර්තකම්න්තුව -

කකොළඹ 10 කවත 

ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුවීම සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත.

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තික යකු ලබා දී, දුම්රිය 

කද ාර්තකම්න්තුව කවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුව ක්රියාත්මක කිරීම.

10 බී.ඒ.ආර්.පී. ක කර්රා මිය රා.ක.ස.කසේ.II දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය - මහනුවර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - අකුරණ

අභියාචක මැණිේහින්න ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ස්ථාන මාරු කිරීම

සහ අභියාචක ස්ථාන මාරු කර ඇති අකුරණ 

ප්රාකේශිය කල්කම් කාර්යාලය කවත, 

ඩී.එම්.වසන්තා කුමාරි මහත්මිය (වාර්ෂික 

ස්ථාන මාරු අනු අංක 011341 යටකත් 

මැණිේහින්න ප්රාකේශීය කල්කම් කාර්යාලය 

කවත ස්ථාන  මාරු වීම් ලබා ඇති) ස්ථාන මාරු 

කිරීම.

11 එම්.ඒ.තිසස් මයා රා.ක.ස.කසේ.III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - මතුෙම

කජෂ්ඨ ක ොලිස් 

අධිකාරි කාර්යාලය - 

කළුතර

ස්ථාන මාරුවීම  ක්රියාත්මක වන දිනය 

වසරකින් කල් දැමීම.

12 ජී.ඩබ්.එන්.ඊ. කරුණාරත්න 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

මහනුවර ප්රාකේශීය 

කාර්යාලය.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

කදල්කතොට.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

13 යූ.ඒ.එම්. ද සිල්වා මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, කළුතර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කදොඩම්කෙොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

14 ඒ.කේ.පී.පී. කසෝමරත්න මිය රා.ක.ස.කසේ.11 විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය - 

කකොළඹ 01

කම්කරු 

කද ාර්තුකම්න්තුව 

කකොළඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

15 කේ.එම්.කේ. කාංෙර 

මැණිකේ මිය

රා.ක.ස.කසේ. 11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය , 

 ලුෙස්වැව

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය , 

ඉ කලෝෙම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

16 ඩී.එම්. වසන්තා කුමාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.1 මහවැලි ජාතික 

අධා න විදා පීඨය, 

ක ොල්කෙොල්ල

ප්රාකේශීයකල්කම් 

කාර්යාලය , 

මැණිේහින්න

අභියාචක අකුරණ ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ස්ථාන මාරු කිරීම

සහ අභියාචක ස්ථාන මාරු කර ඇති 

මැණිේහින්න  ප්රාකේශිය කල්කම් කාර්යාලය 

කවත, බී.ඒ.ආර්.පී. ක කර්රා මහත්මිය 

(වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අනු අංක 006408 

යටකත් අකුරණ ප්රාකේශීය කල්කම් කාර්යාලය 

කවත ස්ථාන  මාරු වීම් ලබා ඇති) ස්ථාන මාරු 

කිරීම.



17 ඒ.එම්.අයි.යූ. ධර්මසිරි මිය රා.ක.ස.කසේ.111 ක ොලිස ්මූලස්ථානය, 

කකොළඹ 01

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

18 කේ.රංජිදමලර් මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 වාරිමාර්ෙ අධේෂ 

කාර්යාලය, 

ත්රිකුණාමලය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුච්චකේලි

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම 

සහ ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීමිවලින් නිලධරයකු ලබා දී අනුප්රාප්තික 

නිලධරයා වන කේ.කජයබවානි මිය කවත ලබා 

දී ඇති වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක 

කිරීම

19 එන්.එල්.ඩී.එන්. සමරතුංෙ 

මහතා

රා.ක.ස.කසේ. 1 කමෝටර් රථ ප්රවාහන 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය - 

ත්රිකුණාමලය

ප්රාකේශීයකල්කම් 

කාර්යාලය, කවරුෙල්

කවරුෙල් ප්රාකේශීය කල්කම් කාර්යාලය සඳහා 

නව බඳවා ෙැනීම්වල දී නිලධාරියකු ලබා දී  

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ  

2017.04.23 දින සිට ක්රියාත්මක වන  රිදි  

ත්රිකුණාමළය නෙරයට ආසන්න කසේවා  

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

20 ආර්.එම්.අයි. 

මල්ලිකාමැණිකේ මිය

රා.ක.ස.කසේ. 11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කෙෝමරන්කඩවල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

එ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද මාරු 

යටකත් අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානයට කහෝ එහි පුරප් ාඩු කනොමැති නම් 

පුරප් ාඩු  වතින කවනත්  හසු කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම. 

21 කේ.ආර්.ආර්. පුෂ් කුමාරි 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.1 විදා, තාේෂණ හා 

 ර්කේෂණ 

අමාතාංශය

 ළාත් සභා හා  ළාත් 

 ාලන අමාතාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

22 ඩී.එම්.එන්.ටී. දිසානායක 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. 111 කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද 

ස්ථාන මාරු යටකත් අභියාචක ඉල්ලා ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

23 ටී.එම්.ජී. කරුණාරත්න මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 කසෞඛ්, ක ෝෂණ සහ 

කේශීය වවද 

අමාතාංශය.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද 

ස්ථාන මාරු යටකත් අභියාචක ඉල්ලා ඇති 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

24 ඒ.ඒ.සී.ඩී. කරුණාසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තු 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

ෙම් හ

දිස්ත්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය, ජා-ඇල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



25 ඒ.එන්.එච්. ප්රනාන්දු මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

තිඹිරිෙස්යාය

නව බඳවා ෙැනීම්වලදී  තිඹිරිෙස්යාය ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය සඳහා නිලධාරියකු ලබා දී  

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත,   අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

26 එස.්කේ.  ලිහවඩන මිය රා.ක.ස.කසේ.11 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ශ්රී ලංකා මිනින්කදෝරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

27 ටී.ඩබ්.එස.්පී. ඉලංෙමුව මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, බදුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම.

28 එම්.ඩී. වික්රමකේ මයා රා.ක.ස.කසේ.111 කසෞඛ් ක ෝෂණ හා 

කේශීය වවද 

අමාතංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

29 ඩබ්.ඒ.එම්.සී.එන්. අධි ත්තු 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

වාරිමාර්ෙ 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 07

නව බඳවා ෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ 

කවත කහෝ එම ස්ථානවල පුරප් ාඩු 

කනොමැතිනම්  පුරප් ාඩු  වතින කවනත්  හසු  

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

30 කේ.සී.කේ. කුමාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.11 මීෙමුව දිස්ත්රිේ 

කම්කරු කාර්යාලය

ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා 

සිවිල්  රි ාලන 

කාර්යාලය- 

කටුනායක

ස්ථාන මාරු වීම ක්රියාත්මක වන දිනය මාස 

06 කින් කල් දැමීම.

31  කේ.ජී. රන්මැණිකේ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 දිස්ත්රිේ කමෝටර් රථ 

කාර්යාලය, මාතකල්

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

 ල්කලක ොල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

32 කේ.ඩබ්.ඒ. ජයරත්න මයා රා.ක.ස.කසේ.1 අල්ලස් කහෝ දූෂණ 

කචෝදනා විමර්ශන 

කකොමිෂන් සභාව.

ජාතික සත්කවෝදාන 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

කදහිවල.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

33 එස.්එස.් ජයසිංහ මයා රා.ක.ස. කසේවය 1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

තිහකෙොඩ.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

34 ජී.ආර්. කහට්ටිආරච්චි මිය රා.ක.ස. කසේවය 1 විශ්රාම වැටුප් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 10.

මැතිවරණ කකොමිෂන් 

සභාව, රාජගිරිය.

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලදී අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලා ඇති කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩුවේ 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.



35 වී.කේ.එම්. රත්නායක මයා රා.ක.ස. කසේවය 1 ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, 

නුකේකෙොඩ.

මුදල් අමාතාංශය, 

කකොළඹ 01.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

36 ඒ.එම්.ජී.ටී. අතාවුද මයා රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව.

ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා 

මූලස්ථානය - 

ඔරුකෙොඩවත්ත

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවාෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ කවත කහෝ 

පුරප් ාඩු  වතින මහනුවර  ප්රකේශකේ කවනත් 

 හසු  කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

37 පී.ඩබ්.යූ. අමරකප්රේම මයා රා.ක.ස.කසේ.1 බන්ධනාොර 

කද ාර්තකම්න්තුව

ක්රිස්තියානි කටයුතු 

කද ාර්තකම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

38 එම්.එම්.ආර්. දිසානායක මිය රා.ක.ස.කසේ.1 දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, කළුතර.

දිස්ත්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය,  ානදුර.

නව බඳවාෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

කළුතර ප්රකේශකේ පුරප් ාඩු  වතින කවනත් 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

39 එස.්එස.්අයි. සංජීවනී මිය රා.ක.ස.කසේ.11 විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය, කකොළඹ 

01.

අ රාධ  රීේෂණ 

කද ාර්තකම්න්තුව.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

40 කේ.ඒ.එන්. ප්රදීප් මයා රා.ක.ස.කසේ.11 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය - කළුතර.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

41 ඩබ්.ජී.කේ.පී. වික්රමකේ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ෙඟ ඉහළ 

කකෝරකළේ.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවාෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

 ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

42 එස.්එච්.  තිරණ මිය රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, තිහකෙොඩ

ස්ථාන මාරු නිකයෝෙය අවලංගු කිරීම

43 එච්.ටී.එන්.පී. වීරසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඕ නායක

මුදල් අමාතාංශය, 

කකොළඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



44 ඩබ්.ඒ.අයි.ඊ. වීරසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.111 රත්නපුර කේශීය 

ආදායම් ප්රාකේශීය 

කාර්යාලය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

 ැල්මඩුල්ල

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින්   ැල්මඩුල්ල ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචකකේ ප්රසූත නිවාඩු කාල සීමාව අවසන් 

වන 2017.06.01 දින සිට, අභියාචක  ඉල්ලුම් 

කරන කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

45 ඊ.පී.එල්.එදිරිවීර මිය රා.ක.ස.කසේ.III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - මධම 

නුවරෙම්  ළාත

යුධ හමුදා ප්රාකේශීය 

ෙණකාධිකාරී 

කාර්යාලය - 

අනුරාධපුර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

46 ඒ.ඩී. චන්ද්රලතා අතුකකෝරල 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මාවනැල්ල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

අරණායක

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

47 පී.එච්.පී.අකබ්රත්න  මිය රා.ක.ස. කසේවය 

111

ක ොලිස ්මූලස්ථානය,  

කකොළඹ

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

නව බඳවා ෙැනීම්වලදී අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

, අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති  කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ 

කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

48 කේ. චන්ද්රකමෝහන් මයා රා.ක.ස. කසේවය 

11

විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය, කකොළඹ 

01.

මිනින්කදෝරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ, කකොළඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

49 ඒ.එම්. අතුකකෝරල මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මතුෙම

ඉඩම් හා දිස්ත්රිේ 

කරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, කළුතර

දැනට ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක 

කිරීම සහ ඉන් සුව සුහද කහෝ වාර්ෂික 

කනොවන ස්ථාන මාරු මගින් අභියාචක ඉල්ලුම් 

කර ඇති මතුෙම ප්රකේශකේ පිහිටි කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

50 ආර්.කේ.ඩබ්.ඩබ්.එස.් 

රණසිංහ මයා

රා.ක.ස.කසේ.1 විකේශ කටයුතු 

අමාතංශය

කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05.

නව බඳවා ෙැනීම්වලදී  කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව  සඳහා නිලධාරියකු ලබා දී  

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

 අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත,   අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

51 ඩබ්.ඩබ්.ඩී. රුද්රිගු මිය රා.ක.ස.කසේ.1 කළුතර දිස්ත්රිේ 

කල්කම් කාර්යාලය

කජෂ්ඨ ක ොලිස් 

අධිකාරි කාර්යාලය- 

කළුතර

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම සහ 

නව බඳවා ෙැනීම්වලදී  කළුතර, කජෂ්ඨ 

ක ොලිස ්අධිකාරී කාර්යාලය සඳහා 

නිලධාරියකු ලබා දී  අනුප්රාප්තික නිලධාරීන්ට 

අෙතියේ කනොවන  රිදි ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම



52 එච්.අයි. කැටික ආරච්චි මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ඩී.එස.් කසේනානායක 

විදුහල- කකොළඹ 07

කම්කරු හා වෘත්තීය 

සමිති සබඳතා 

අමාතංශය, කකොළඹ 

05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

53 එච්.ඩී.එස.් පුෂ් කුමාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, 

අවිස්සාකේල්ල

ඉඩම් කරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, 

කහෝමාෙම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

54 ඊ.අයි.ඩී. කසොයිසා කමය රා.ක.ස.කසේ.1 විකේශ කටයුතු 

අමාතංශය, කකොළඹ 

01

තැ ැල් 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

කකොළඹ 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

55 එච්.එම්.අයි.කේ.යූ.කහේරත් 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.

11

විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය, කකොළඹ 

01.

ජාතික බුේධිමය 

කේ ල කාර්යාලය,

කකොළඹ 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

56 සී. විකනෝදන් මයා රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කරච්චි

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, පූනකරි

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

57 ඕ.ඩී.ඒ. ක කර්රා මයා රා.ක.ස.කසේ. III ක ොලිස ්මූලස්ථානය, 

කකොළඹ 01

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

58 පී.ඩී. ගුණසිංහ මයා රා.ක.ස.කසේ.1 ආෙමන හා විෙමන 

කද ාර්තකම්න්තුව 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

වවුනියාව

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,

වවුනියාව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

59 ආර්.ආර්.ආර්.බී.පී.ඩබ්.පී. 

කුමාරි මිය

රා.ක.ස.කසේ.

III

ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, පුත්තලම

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

නව බඳවා ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබාදී  අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා  

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

60 එස.්ඒ. විජයකුමාර් මයා රා.ක.ස.කසේ.

III

කමෝටර්රථ ප්රවාහන 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

කිලිකනොච්චි

ඉඩම් හා දිස්ත්රිේ 

කර්ජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, 

කිලිකනොච්චි

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

61 කේ.එම්.පී. ජයකසේකර මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය වාරිමාර්ෙ 

ඉංජිකන්රු කාර්යාලය -

 නිකවැරටිය.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කකොටකවකහර

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම සහ 

 නව බඳවා ෙැනීම්වලදී අනුප්රාප්තිකයාට 

පුරප් ාඩු සහිත කසේවා ස්ථානයේ කවත ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

62 එම්.එන්.ඒ. මුෂ්රිෆ් මයා රා.ක.ස.කසේ. 111 ක ොලිස ්මූලස්ථානය, 

කකොළඹ 01

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



63 ඒ.එම්.ජී. අධිකාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.I මහනුවර පුේෙලයන් 

ලියා දිංචි කිරීකම් 

කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචක තාවකාලිකව  මහනුවර දිස්ත්රිේ 

කල්කම් කාර්යාලය කවත අනුයුේත කර, 

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට මහනුවර ප්රකේශකේ පිහිටි  

පුරප් ාඩු  වතින කවනත් කසේවා ස්ථානයේ 

කවත ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

64 කේ.ජී.ඩබ්.බී. කඩුකවල මයා රා.ක.ස. කසේවය 1 ආෙමන හා විෙමන 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල.

ක ොලිස ්මූලස්ථානය, 

කකොළඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

65 ජී.එල්.ඒ. අනුරාධ මයා. රා.ක.ස. කසේවය 

11

කසෞඛ් ක ෝෂණ හා 

කේශීය වවද 

අමාතාංශය, කකොළඹ.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද 

ස්ථාන මාරු යටකත් අභියාචකට සුදුසු කසේවා 

ස්ථානයේ කවත ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

66 ඩී.එච්. අකනෝමා මිය රා.ක.ස.කසේ.111 මධ මහා විදාලය, 

මාතර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, තිහකෙොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

67 එම්.එම්.ආර්. කප්රේමකුමාර 

මයා

රා.ක.ස.කසේ.11 දිස්ත්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය, කළුතර

කජෂ්ඨ ක ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය, 

කළුතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

68 කේ.එල්.සී.ආර්. 

කීර්තිරත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කැකිරාව

හුරුලුවැව ප්රාකේශීය 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය, කැකිරාව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

69 ඩී.එම්.එන්.යූ. කුමාරසිංහ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 කෘෂිකර්ම 

කද ාර්තකම්න්තුව.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

 ාතදුම්බර.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

70 එන්.එස.් අකබ්රත්න මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

 ාතදුම්බර.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය -  න්විල.

එන්.එස.් අබේරත්න මිය  රාජ්ය බසේවා 

බ ොමිෂන් සභාබේ අං  PSC/APL/8/68/2016 

හා 2016.11.24 දිනැති ලිපිය මගින් රාජ්ය 

බසේවා බ ොමිෂන් සභාව බවත ස්ථාන මාරු  ර 

ඇති බැවින්  අභියාච  බවත ලබා දී ඇති 

වාර්ෂි  ස්ථාන මාරුවීම (වාර්ෂි  ස්ථාන මාරු 

අනු අං  020915) අවලංගු කිරීම සහ නව 

බඳවා ගැනීම්වලදී පන්විල, ප්රාබේශීය බේ ම් 

 ාර්යාලය බවත නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්ම  කිරීම.

71 කේ.එම්.ජී. ජයසුන්දර මයා රා.ක.ස.කසේ.1 විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය

මුදල් අමාතාංශය අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



72 ඩී.එච්. අේමීමන මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

වරාය හා නාවික 

අමාතාංශය, 

කකොළඹ 01

නව බඳවා ෙැනීම්වලින් වරාය හා නාවික 

අමාතාංශය කවත නිලධාරියකු ලබා දී  ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක 

ඉල්ලා ඇති ආරච්චිකට්ටුව කහෝ හලාවත 

ප්රකේශකේ පිහිටි කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

73 ඩබ්.ජී.කේ. විමලසිරි මිය රා.ක.ස.කසේ. 11 දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑෙල

ඉඩම් කරජිස්ට්රාර් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑෙල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

74 එච්.එම්.කේ.එල්. බණ්ඩාර 

මයා

රා.ක.ස.කසේ. 111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව. 

කකොළඹ 02

ප්රධාන කෙොඩනැගිලි 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය, කකොළඹ 

07

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

75 එල්.ඩබ්.කේ. වරුණි 

ප්රියංො මිය

රා.ක.ස.කසේ. 1 කේශීය ආදායම් 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

අනුරාධපුරය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය තිරප් කන්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

76 කේ.එච්. ජයසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 වාරිමාර්ෙ අධේෂ 

කාර්යාලය, කබලිෙහ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කබෝක  

ක ෝේදල

ස්ථාන මරුව ක්රියාත්මක වන දිනය වසරකින් 

දීර්ඝ කිරීම.

77 ජී.ඊ.සී වන්නිඅච්චි මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

කකොළඹ නැකෙනහිර 

දිස්ත්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

78 ඩබ්.ජී.ටී. කේවිේ මිය රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ආරේෂක 

අමාතාංශය, 

කකොළඹ 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

79 කේ.එම්.ජී.එන්. 

කරුණාරත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ආරේෂක 

අමාතාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

80 සී.ආර්.කේ. ගුණරත්න 

කමය.

රා.ක.ස. කසේවය 

111

කේශීය ආදායම් 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

මාතර.

රජකේ බීජ කෙොවි ල, 

බටඅත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින්   බටඅත රජකේ බීජ කෙොවි ළ 

කවත නිලධාරිකයකු ලබා දී  ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ 2017.07.01 දින සිට  

අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති මාතර 

ප්රකේශකේ පිහිටි කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

81 එල්.ඒ. කප්රේමතිලක මිය රා.ක.ස.කසේ.111 අධා න අමාතාංශය වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතාංශය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



82 ජී.ආර්. සිරිවර්ධන මයා රා.ක.ස.කසේ.1 වික්රමශීලා මධ මහා 

විදාලය- කුරුණෑෙල

මාකඳුර ප්රාකේශීය 

කෘෂිකර්ම  ර්කේෂණ 

හා සංවර්ධන 

මධස්ථානය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

83 ජී.ඩී.එච්. සචින්ද්රිකා මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ක්රීඩා සංවර්ධන 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 07

ස්ථාන මාරුව 2017.04.18 දින සිට ක්රියාත්මක 

කිරීම.

84 එච්.එස.්යූ. වික්රමසිංහ මයා රා.ක.ස.කසේ. 11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කනතකල්

ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, කන්තකල්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

85 එම්.ඒ.සී.ඒ. වීරසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය

කාර්මික අධා න 

හා පුහුණු කිරීකම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 10

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

86 ඩී.එම්.ජී.එස.් විකේකසේකර 

මයා

රා.ක.ස. කසේවය 

11

විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය, කකොළඹ 

01.

සමූ ාකාර සංවර්ධන 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

87 පී.පී.සී. කාරියසවම් මයා රා.ක.ස.කසේ.11 ජනකල්ඛ්න හා සංඛ්ා 

කල්ඛ්නකද ාර්තකම්න්

තු ප්රා කේශීය 

කාර්යාලය, රත්නපුර

මුදල්  අමාතාංශය අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

88 එන්.එම්.ආර්.කේ.

නායකරත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ.I විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය - 

කකොළඹ 01

මිනින්කදෝරු 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

කකොළඹ 05

ස්ථාන මාරුව 2017.03.01 දින සිට ක්රියාත්මක 

කිරීම.

89 ආර්.එම්.යූ.රත්නායක මයා රා.ක.ස. කසේවය 

11

බදුල්ල ප්රාකේශීය 

මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය

 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, හාලි ඇල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

90 එස.්පී.ටී. ප්රියංගිකා මිය රා.ක.ස. කසේවය 1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, තිහකෙොඩ.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මාතර.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

91 ඒ.එම්. ටී. අධිකාරි මිය. රා.ක.ස. කසේවය 1 දිස්ත්රිේ කම්කරු 

කාර්යාලය   

ක ොකළොන්නරුව.

දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය   

ක ොකළොන්නරුව 

කවත ලබා දී තිබූ 

ස්ථාන මාරුව 

සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත.

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින්  අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට ක ොකළොන්නරුව දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුවීම 

නැවත ක්රියාත්මක කිරීම.



92 ආර්.එම්.සී.පී. රාජගුරු මිය රා.ක.ස.කසේ.III වාරියක ොල ශ්රී සුමංෙල 

මධ මහා විදාලය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මහව

අභියාචක  බමුණාකකොටුව ප්රා.කල්. කාර්යලය 

කවත ස්ථාන මාරු කිරීම සහ

නව බඳවා ෙැනීම්වලදී සුදුසු අනුප්රාප්තිකයකු 

ලබා දී මහව ප්රාකේශීය කල්කම් කාර්යාලකේ 

වයි.එම්.කේ.පී. යා ා මිය වාරියක ොල ශ්රී 

සුමංෙල විදාලය කවත ස්ථාන මාරු කිරීම සහ

2016 වර්ෂකේ අභියාචකට අදාල ස්ථාන මාරු 

චක්රකේ නම් සඳහන් දැනට බමුණාකකොටුව 

ප්රාකේශීය කල්කම් කාර්යාලකේ කසේවය කරන  

ඩී.එම්.සී.කේ. දිසානායක මියට  පුරප් ාඩු 

 වතින කවනත් ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

93 මේදුම කදොඩන්කෙොඩකේ 

කමලා චන්ද්රලතා මිය

රා.ක.ස. කසේවය 1 සහකාර ක ොලිස් 

අධිකාරි කාර්යාලය, 

අම්බලන්කෙොඩ.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, හිේකඩුව.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

94 කේ.ඩබ්.සී.මාකනල් මිය රා.ක.ස.කසේ.I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය -  ානදුර 

ස්ථාන මාරු ලැබී 

නැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

විසින් ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානවලින්  

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත කහෝ 

ඒවාහි පුරප් ාඩු කනොමැති නම් අම්බලන්කෙොඩ 

ප්රකේශකේ පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින කවනත් 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

95 කේ.ඒ.ඩී.කේ.දිසානායක 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.II මලියකේව බාලිකා 

විදාලය - කුරුණෑෙල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

මාස්ක ොත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් මාස්ක ොත ප්රා.කල්. කාර්යාලයට 

නිලධාරිකයකු ලබා දී  ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක විසින් ඉල්ලුම් 

කර ඇති කුරුණෑෙල ප්රකේශකේ පිහිටි කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

96 ඒ.ඩබ්.අයි.පී. අතුරලිය මිය. රා.ක.ස. කසේවය 

11

කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත  අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ  

ලබා දීම.

97 කේ.එම්.කේ. කුමාර මයා. රා.ක.ස. කසේවය 

111

සිවිල් ආරේෂක 

කද ාර්තකම්න්තුව.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති නම් ොල්ල 

නෙරකේ  වතින කවනත් පුරප් ාඩු සහිත 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.



98 එල්.බී. බන්දුල මයා රා.ක.ස.කසේ. I මුදල් අමාතාංශය ආරේෂක 

අමාතාංශය

මැතිවරණ කකොමිෂන් සභා කාර්යාලය කවත  

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම 

සම්බන්ධව එම කකොමිෂන් සභා කාර්යාලය 

විසින් එකඟත්වය  ළ කර ඇත්නම් 

අභියාචකට මැතිවරණ කකොමිෂන් සභා 

කාර්යාලය කවත ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම සහ 

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් ආරේෂක අමාතාංශය කවත 

නිලධරයකු ලබා දී ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම.

99 ආර්. විකේසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ. I කෘෂිකර්ම 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කප්රාකදණිය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කදොළුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

100 ඩබ්.ටී.පී. අමරවික්රම මයා රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව.

ආරේෂක 

අමාතාංශය, 

කකොළඹ 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

101 එච්.පී.එන්. වත්සලා මිය රා.ක.ස.කසේ. III ක ොලිස ්මූලස්ථානය, 

කකොළඹ 01

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරිම.

102 ආර්.ජී.එස.් විකේනායක මයා රා.ක.ස.කසේ. III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කන්තකල්

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒකාබේධ කසේවා අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහඳ ස්ථාන මාරු 

යටකත්, අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබාදීම.

103 ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක මයා රා.ක.ස.කසේ. I කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව

කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතාංශය, 

කකොළඹ 02

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කරීම.

104 කේ.ඒ.ආර්.එන්. ආරියතුංෙ 

මිය

රා.ක.ස.කසේ. I ො/ නාකෙොඩ රාජකීය 

ජාතික  ාසල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, නියාෙම

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

105 එච්.ඩී. ඥානසීලි මිය රා.ක.ස.කසේ.1 මාෂ හා කතල් කබෝෙ 

 ර්කේෂණ හා 

සංවර්ධන 

මධස්ථානය - 

අඟුණකකොළ ැලැස්ස.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - තංෙල්ල 

කවත ලබා දී තිබූ 

ස්ථාන මාරුවීම 

සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත.

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට තංෙල්ල ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුවීම  

නැවත ක්රියාත්මක කිරීම.

106 ඩී.පී.කදොලමුල්ල මිය රා.ක.ස.කසේ. I ධීවර හා ජලජ සම් ත් 

සංවර්ධන කද ා.

දිවිනැගුම සංවර්ධන 

කද ා

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



107 කේ.ඩී.පී. චූලාංෙනී මිය රා.ක.ස.කසේ. I කේශීය ආදායම් කද ා. 

කකොළඹ 02

මිනින්කදෝරු කද ා. 

කකොළඹ 05

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

108 ආර්.ඩී.ඒ.රාජ ේෂ මිය රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය ආදායම් කද ා. 

කකොළඹ 02

ක ොලිස ්මූලස්ථානය 

කකොළඹ 01

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

109 වයි.ඩී.එස.්සඳමාලි  මිය රා.ක.ස. III කේශීය ආදායම් කද ා. 

කකොළඹ 02

කම්කරු කද ා. 

කකොළඹ් 05

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

අභියාචක විසින් ලබාකෙන ඇති ප්රසූත නිවාඩු 

කාලසීමාව ආවරණය වන කතේ වර්තමාන 

කසේවා ස්ථානකේ කසේවය කිරීමට අවස්ථාව 

ලබාදීම හා 2017.07.25 දින සිට ලබා දී ඇති 

ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක කිරීම.

110 එම්.ඒ.ඩී.අයි. දයාරත්න මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 කෘෂිකර්ම 

කද ාර්තකම්න්තුව

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, උඩ ලාත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

111 පී.ජී.එස.්කහේමචන්ද්ර මයා රා.ක.ස.කසේ. 1 ආෙමන හා විෙමන 

කද ා. බත්තරමුල්ල

සමූ කාර සංවර්ධන 

කද ා, කකොළඹ 02

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

112 වී.ඒ.එච්.නදීශානි කමය රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය අදායම් 

ප්රාකේශිය කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

මිහින්තකල්

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

113 ආර්.එම්. ස්වර්ණලතා මිය රා.ක.ස.කසේ. I නිකයෝජ කෘෂිකර්ම් 

අධේෂ (බීජ) 

කාර්යාලය, 

 ැල්කවකහර

ප්රා.කල්.කාර්යාලය - 

ෙකල්කවල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

114 ඒ.ඩබ්.සී.අයි. ද සිල්වා මයා රා.ක.ස.කසේ. II අධා න අමාතාංශය ආරේෂක 

අමාතාංශය, 

කකොළඹ 03

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

115 පී.පී.බී. ෙමකේ මිය රා.ක.ස.කසේ. III කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

වාරිමාර්ෙ 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 07

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් බන්ධනාොර, ප්රතිසංස්කරණ 

පුනරුත්ථා න, නැවත  දිංචි කිරීම් හා හින්දු 

ආෙමික කටයුතු අමා. කවත නිලධාරියකු ලබා 

දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.



116 ඩබ්. නිහාල් ද සිල්වා මයා රා.ක.ස.කසේ. III මහින්ද විදාලය, 

ොල්ල

උඩුෙම ප්රාකේශීය 

මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් උඩුෙම ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය කවත නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති ොල්ල නෙරයට ආසන්න 

කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවීමේ ලබා දීම.

117 එච්.එල්.චන්ද්රානි මිය රා.ක.ස.කසේ. I ආෙමන හා විෙමන 

කද ා. මහනුවර

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

මැණිේහින්න

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වල දී නිලධාරියකු මැණිේහින්න 

ප්රා.කල්. කාර්යාලය කවත ලබා දී ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක ඉල්ලුම් 

කර ඇති  මහනුවර නෙරයට ආසන්න කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

118 ඩබ්.සී.එස.් පීරිස්  මිය රා.ක.ස.කසේ.1 මුදල් අමාතාංශය. දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය - කකොළඹ 

05.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

119 ඒ.එම්.ටී.කේ.  රත්නායක 

මයා

රා.ක.ස.කසේ.1 දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑෙල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

වීරඹුකෙදර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

120 ඩී.එම්.ඥානවතී මිය රා.ක.ස.කසේ. III නිකයෝජ ඉඩම් 

කකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, අම් ාර

කාර්මික විදුහල, 

අම් ාර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

121 කේ.ඩබ්ලිේ.ඒ.කේ. 

කැටකුඹුර මිය

රා.ක.ස. කසේ. 11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - උඩ ළාත

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - කදොළුව 

(ෙම්ක ොල)

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

122 වී.පී. ොල්ලකේ මිය රා.ක.ස. කසේ. 1 සහකාර ක ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය - 

අම්බලන්කෙොඩ

දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය - ොල්ල

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් ොල්ල දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය  සඳහා නිලධාරියකු ලබා දී  ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචකට 

අම්බලන්කෙොඩ ප්රකේශයට ආසන්න පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

123 එල්.එම්.එස.් ම කනෝරි මිය රා.ක.ස. කසේ. 1 අධා න අමාතාංශය 

බත්තරමුල්ල.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර 

කකෝට්කට්.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.



124 කේ. දර්ශානන්දන්  මයා රා.ක.ස.කසේ.111 සර්කේයර් ජනරාල් 

කාර්යාලය (උතුරු 

 ළාත) - වේනියා.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

126 එච්.පී.ඒ. පියසිරි මයා රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

ෙකලන්බිඳුණුවැව.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කරන ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

අනිවාර්යසයන් ස්ථාන මාරුවේ ලබාදීම.

127 ආර්.වී.එන්.එස.් විකේරත්න 

කමය

රා.ක.ස.කසේ.1 තාේෂණ විදාලය, 

බදුල්ල

කෙොවිජන සංවර්ධන 

දිස්ත්රිේ කාර්යාලය, 

බදුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

128 එස.්එම්.එස.් සමරසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 කෘෂිකර්ම 

කද ාර්තකම්න්තුව

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, උඩුනුවර

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

129 පී.එල්.ටී.එන්. ලියනකේ මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඇහැටුවැව.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහද ස්ථාන මාරු 

යටකත්, අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

130 එච්.එල්.තරුෂි කුමුදුනී මිය රා.ක.ස.කසේ.III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

තිඹිරිෙස්යාය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි, 

වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහද ස්ථාන මාරු 

යටකත් අභියාචක ඉල්ලුම්කර ඇති කසේවා 

ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට  අනිවාර්යසයන් 

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම

131 කේ.ඩබ්.එම්.ඒ.ජී.කේ.පී.එම්.

 අලුත්කෙදර මිය

රා.ක.ස.කසේ.III ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

කදල්කතොට

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් කදල්කතොට  ප්රකේශයට ආසන්නව 

 දිංචි නිලධාරියකු  කදල්කතොට ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය කවත ලබා දී අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට  

ස්ථාන මාරුවීමේ ලබා දීම.

132 ඩබ්.එන්.ආර්. කේරෙල කමය රා.ක.ස.කසේ.111 යුධ හමුදා ප්රාකේශීය 

ෙණකාධිකාරි 

කාර්යාලය-  නාකෙොඩ

ආචාර්ය ඇන්.ඇම්. 

ක කර්රා මධ මහා 

විදාලය- 

යටියන්කතොට

අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම.

ඒකාබේධ කසේවා අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති 

 රිදි වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහඳ ස්ථාන මාරු 

යටකත්, අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින්  පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබාදීම.

125 එල්.කේ.ජී.ඩබ්. ප්රසාදිනී මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ෙල්ෙමුව.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත



133 එන්. ෂන්මුෙනාදන් මයා රා.ක.ස.කසේ.1 විභාෙ 

කද ාර්තකම්න්තුව- 

බත්තරමුල්ල

කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතංශය- 

කකොළඹ 03

නව බඳවා ෙැනීම්වලින්  කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතාංශය කවත නිලධාරියකු ලබා 

දී ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ කවත කහෝ 

මහනුවර, කප්රාකදණිය, ෙම්ක ොළ, නුවරඑළිය 

යන ප්රකේශවල පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින කවනත් 

 හසු  කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට  

ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

134 එන්.ආර්. මදුරි මිය රා.ක.ස.කසේ.1 අධා න අමාතංශය- 

බත්තරමුල්ල

ඉඩම් කකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

කද ාර්තකම්න්තුව- 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම.

135 ඩබ්.එස.්එස.් ගුණරත්න මයා රා.ක.ස.කසේ.11 ඇහැලියකෙොඩ 

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය

කෘෂිකර්ම විදාලය, 

කරපිංච කුරුවිට

අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම

136 විශාඛ්ා විකේසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, ෙම් හ

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කැළණිය

අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම

137 ආර්.පී.පී. ලියනකේ මයා රා.ක.ස.කසේ. 1 අල්ලස් කහෝ දුෂණ 

කචෝදනා විමර්ශන 

කකොමිෂන් සභාව

මුදල් අමාතාංශය අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම

138 එච්.එම්.පී.එම්. කහේරත් මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තු 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

මහරෙම (මහරෙම - 

නැකෙනහිර)

අල්ලස් කහෝ දුෂණ 

කචෝදනා විමර්ශන 

කකොමිෂන් සභාව

අභියාචනය නිෂ් ප්ර භ කිරීම

139 එම්.එච්.කේ.ආර්.එන්. 

ක කර්රා මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 මහවැව ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

ආරච්චිකට්ටුව 

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් ආරච්චිකට්ටුව ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවීම්ේ ලබා දීම.

140 ජී.පී.ඒ. සංජීවනී මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කකොටක ොල ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත




ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද මාරු 

යටකත් අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානයට කහෝ එහි පුරප් ාඩු කනොමැති නම් 

පුරප් ාඩු  වතින කවනත්  හසු කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ  

ලබා දීම. 



141 බී.ජී.  ේමිණී මිය රා.ක.ස.කසේ111 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

අම්බලන්කතොට.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි  

වාර්ෂික කනොවන ස්ථාන මාරු කහෝ සුහද මාරු 

යටකත් අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානයට කහෝ එහි පුරප් ාඩු කනොමැති නම් 

පුරප් ාඩු  වතින කවනත්  හසු කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම. 

142 එස.්පී.ඒ.පී. කසේනාධීර මයා රා.ක.ස.කසේ1  ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය, මීෙමුව.

දුම්රිය 

කද ාර්තකම්නන්තුව, 

කකොළඹ 10.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

143 කේ.ජී. සුනිල් මයා රා.ක.ස.කසේ1 තාේෂණ විදාලය, 

ොල්ල.

නිකයෝජ ක ොලිස් ති 

කාර්යාලය, ොල්ල.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

144 එල්.එන්.ඒ. ලියනකේ මිය රා.ක.ස.කසේ.111 කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

කකොළඹ දිස්ත්රිේ 

කල්කම් කාර්යාලය, 

කකොළඹ 05

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් කකොළඹ දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය කවත නිලධාරියකු ලබා දීම. එම 

නිලධාරියා ලබා දුන් දින සිට ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ   අභියාචක 

ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු 

 වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 2017.04.08 

දින සි ට අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

145 ඊ.ජී.එච්. චන්ද්රනායක මිය රා.ක.ස.කසේ.I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - රඹුේකන

දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය - කෑෙල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

146 එල්.ජී.බී. ඉන්ද්රානි මිය රා.ක.ස.කසේ.1 වැලිකෙක ොල 

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

147 කේ.යූ.කේ. ජයලත් මයා රා.ක.ස.කසේ.III ක ොලිස ්අධිකාරි 

කාර්යාලය - ෙම්ක ොල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - කදොළුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

148 අයි.ජී. චාලට් ගුණවතී මිය රා.ක.ස.කසේ.I ප්රාකේශීය තැ ැල් 

අධිකාරි කාර්යාලය - 

මහනුවර

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති  කසේවා 

ස්ථානයකට කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති 

නම් මහනුවර නෙරකේ  වතින කවනත් 

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ අනිවාර්යයයන්ම 

ලබා දීම.



149 ඩබ්.ඩී.එස.් විකේරත්න මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, කැලණිය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒකාබේධ කසේවා අධේෂ ජනරාල් විසින් 

නිර්කේශ කර ඇති  රිදි වාර්ෂික කනොවන කහෝ 

සුහද ස්ථාන මාරු යටකත් අනුප්රාප්තිකකයකු 

ලබා දී අභියාචක කවත 2016 වාර්ෂික ස්ථාන 

මාරු යටකත් ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුව  

අනිවාර්යසයන් ක්රියාත්මක කිරීම.

150 කේ.ජී.ඊ.ඒ. ප්රභාෂ්මි මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 සිවිල් ආරේෂක 

කද ාර්තකම්න්තුව

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒකාබේධ කසේවා අධේෂ ජනරාල් විසින් 

නිර්කේශ කර ඇති  රිදි වාර්ෂික කනොවන කහෝ 

සුහද ස්ථාන මාරු යටකත් අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

151 ජී.ඒ.පී.ශාන්ති මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය- දිේවැල්ල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒකාබේධ කසේවා අධේෂ ජනරාල් විසින් 

නිර්කේශ කර ඇති  රිදි වාර්ෂික කනොවන කහෝ 

සුහද ස්ථාන මාරු යටකත් අනුප්රාප්තිකකයකු 

ලබා දී අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

152 එම්.බී.ඒ.ක කර්රා මයා රා.ක.ස.කසේ. II කසෞඛ් ක ෝෂණ හා 

කේශීය වවද 

අමාතාංශය- කකොළඹ 

10

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

153 ආර්.කයෝෙකසල්වම් මිය රා.ක.ස.කසේ.II කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

යා නය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයකු ලබා දී 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථාන 

වලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ 

කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

154 ආර්.පී. ඉන්දික මහතා රා.ක.ස.කසේ.111 දිස්ත්රිේ මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය, අම් ාර

ඉඩම් හා දිස්ත්රිේ 

කරජිස්ටාර් 

කාර්යාලය අම් ාර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

155 ඩී.ආර්.සඳමාලි මිය රා.ක.ස.කසේ.111 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය - කැළණිය.

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - බියෙම 

කවත ලබා දී තිබූ 

ස්ථාන මාරුවීම 

සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත.

ඒ.කසේ.අ.ජ විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් කැළණිය, ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යලය කවත අනුප්රාප්තිකයකු ලබා දී 

අභියාචකට බියෙම ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුවීම 

ක්රියාත්මක කිරීම.

156 ඒ.එම්.ජී. අත්තනායක මයා රා.ක.ස.කසේ. 111 අධා න අමාතාංශය කරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

157 එච්.එම්.එස.්කේ. 

කලුකහන්දිවල මිය

රා.ක.ස.කසේ.111 වාරියක ොල ශ්රී සුමංෙල 

මධ මහා විදාලය, 

වාරියක ොල

නිකවැරටිය ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම.



158 පී.එච්.සී.යූ. කුමාර මහතා රා.ක.ස.කසේ.1 දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණැෙල

ප්රාකේශීය වාරිමාර්ෙ 

ඉංජිකන්රු 

කාර්යාලය-හිරියාල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

159 ටී.එච්.ඒ. නන්දනී මිය රා.ක.ස.කසේ. I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, හලාවත

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, මහවැව

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීම 

සහ අභියාචක කසේවය කරන හලාවත 

ප්රාකේශිය කල්කම් කාර්යාලකේ කේ.පී.මකහේෂා 

 තිරණ මහත්මිය  මහවැව, ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත ස්ථාන මාරුකර ස්ථාන මාරු 

චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම.

160 එම්.එම්.ජී.එස.්එස.් 

වන්නිආරච්චි මිය

රා.ක.ස.කසේ.111 ර/ඇහැලියකෙොඩ මධ 

මහා විදාලය

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කිරිඇල්ල.

161 එම්.එම්.එම්. මැලෑකෙොඩ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කිරිඇල්ල.

ර/ඇහැලියකෙොඩ 

මධ මහා විදාලය

162 අයි.  රකම්සව්රන් මයා රා.ක.ස. කසේවය 

අධි කශ්රේණිය

ප්රා.කල්. කාර්යාලය, 

කප්දුරුතුඩුව.

දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කිලිකනොච්චිය.

ඒකාබේධ  කසේවා අධේෂ ජනරා ල්කේ 

නි ර්කේශය  රිදි අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුව 

අවලංගු කිරීම සහ ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට 

නියමිත නව බඳවා ෙැනීම්වලින් කිලිකනොච්චි 

දිස්ත්රිේ කල්කම් කාර්යාලය කවත 

නිලධාරිකයකු ලබා දී  ස්ථාන මාරු චක්රය 

ක්රියාත්මක කිරීම.

163 එස.්ඩබ්.කේ.එස.් වීරසූරිය 

මිය

රා.ක.ස. කසේවය 

111

ඉඩම් කකොමසාරිස් 

ජනරාල් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල.

දිස්ත්රිේ මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය, 

අනුරාධපුර.

අභියාචකකේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම සහ 

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් අනුරාධපුර දිස්ත්රිේ මිනින්කදෝරු 

කාර්යාලය කවත නිලධාරිකයකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය  ක්රියාත්මක කිරීම.

164 එස.්බී.ආර්.එන්.ඒ. කහේරත් 

මයා

රා.ක.ස. කසේවය 

11

දිස්ත්රිේ කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කුරුණෑෙල.

ප්රා කේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, රිදීෙම.

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

165 ඩබ්.පී.එන්.ඊ. ක කර්රා මිය රා.ක.ස. කසේවය 

11

සිරිමාකවෝ 

බණ්ඩාරණායක 

විදාලය, කකොළඹ 07.

කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05.

ස්ථාන මාරුවීම 2017.03.01 දින සිට 

ක්රියාත්මක කිරීම

166 පී.කේ.ජී.කුකර් මිය රා.ක.ස.කසේ.I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - කමොරටුව

බන්ධනාොර 

මූලස්ථානය - 

කකොළඹ 09

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

ඒ.කසේ.අ. ජනරා ල්කේ නි ර්කේශය  රිදි

එම්.එම්.ජී.එස.්එස.් වන්නිආරච්චි මහත්මියකේ 

ස්ථාන මාරුව අවලංගු කිරීම 

සහ 

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම්වලින් කිරිඇල්ල, ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය කවත නිලධාරියකු ලබා දී 

එම්.එම්.එම්.

මැලෑකෙොඩ මියකේ  ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්මක 

කිරීම.



167 කේ.එච්.ඩී.එන්. කර්ණුකා 

මිය.

රා.ක.ස. කසේවය 

111

දිස්ත්රිේ කම්කරු  

කාර්යාලය, 

මැදකකොළඹ.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කරන කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති නම් මාතර, 

තංෙල්ල, කබලිඅත්ත නෙරවල පිහිටි පුරප් ාඩු 

 වතින කවනත් කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ අනිවාර්යසයන් 

ලබා දීම.

168 ජී.පී. එස් නිලූ ා මිය රා.ක.ස. කසේවය 

11

විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය 

බලශේති අමාතාංශය.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහද ස්ථාන මාරු 

යටකත්, අභියාචක මනා ය  ළ කරන 

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

169 එච්.ඒ. සමරනායක මයා රා.ක.ස.කසේ. I මාෂ සහ කතල් කභෝෙ 

 ර්කේෂණ හා 

සංවර්ධන 

මධස්ථානය, 

අගුණකකොළ ැලැස්ස

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති නම් 

වීරකැටිය ප්රකේශකේ පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින 

කවනත් කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ අනිවාර්යසයන් ලබා දීම.

170 එම්.කේ.එස.් මුණසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ශ්රී ලංකා කෘෂිකර්ම 

විදාලය, 

පුලියන්කුලම - 

අනුරාධපුර.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති නම් 

අනුරාධපුර නෙරකේ පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින 

කවනත් කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට 

ස්ථාන මාරුවේ  ලබා දීම.

171 ඒ.පී.කේ.සී.කසේරුකෙොල්ල 

කමය

රා.ක.ස.කසේ.111 උසස් අධා න හා 

මහාමාර්ෙ අමාතාංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති නම් පුරප් ාඩු 

 වතින කවනත්  හසු කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ  ලබා දීම.

172 එච්.ඒ.ජී. ජයවර්ධන මිය රා.ක.ස.කසේ.11  ාතදුම්බර ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහද ස්ථාන මාරු 

යටකත්, අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.



173 ආර්.ඒ. සුනිල් මයා රා.ක.ස.කසේ.1 කම්කරු විනිශ්චය 

සභාව (අංක 19) - 

අවිස්සාකේල්ල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඇහැළිය කෙොඩ මධ මහා විදාලකයන් සුදුසු 

අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දීමට ඇති හැකියාව 

කසොයා බලා අභියාචක ඉල්ලා සිටින 

ඇහැළියකෙොඩ මධ මහා විදාලයට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම කහෝ එකසේ කනොහැකි නම් 

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචකට ඇහැළියකෙොඩ ප්රකේශකේ 

පුරප් ාඩු  වතින කවනත් කසේවා ස්ථානයකට 

කහෝ ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

174 කේ.එල්.කේ. දසනායක මිය රා.ක.ස.කසේ. 11  ාතදුම්බර ප්රාකේශිය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලා ඇති කසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

175 කේ.එම්.පී. ජයවීර මිය රා.ක.ස.කසේ. 1 කදහිවල ප්රාකේශිය 

කල්කම් කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

176 ඒ.එම්.බී. අදිකාරි කමය රා.ක.ස.කසේ. 111 ක ොලිස ්මූලස්ථානය ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

177 කේ.ඒ.එච්. සමරජීව මයා රා.ක.ස.කසේ.1 කන්තකල් ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

     නැත ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත කහෝ මහනුවර ප්රකේශකේ 

පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින සුදුසු කසේවා ස්ථානයේ 

කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

178 ආර්.පී.ඊ. සඳමාලි මිය රා.ක.ස.කසේ.111 ක ොලිස ්මූලස්ථානය- 

කකොළඹ

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

179 එච්.එම්. එස.් ජයවර්ධන රා.ක.ස.කසේ. 111 ේකෂේත්ර කභෝෙ 

 ර්කේෂණ හා 

සංවර්ධන ආයතනය, 

මහඉළුප් ල්ලම

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක  ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින කසේවා 

ස්ථානයේ කවත  කහෝ මාතකල් ප්රකේශකේ 

පුරප් ාඩු  වතින කවනත් කසේවා ස්ථානයේ 

කවත කහෝ අභියාචකට ස්ථාන මාරු වේ ලබා 

දීම.



180 එල්.එම්. කළුෙලකේ මිය රා.ක.ස. කසේවය 

111

කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව.

කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 05.

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් නිලධරකයකු ලබාදී ස්ථාන මාරු 

චක්ර ය ක්රියාත්මක කිරීම හා අභියාචක ඉල්ලුම් 

කර ඇති කසේවා ස්ථාන වලින් පුරප් ාඩු  වතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

181 එල්.ජී. ප්රසන්තිකා මිය රා.ක.ස. කසේවය 

11

කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ප්රා. කල්. කාර්යාලය, 

රත්මලාන.

ලබා දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ

වාර්ෂික කනොවන කහෝ සුහද ස්ථාන මාරු 

යටකත් මාතර නෙරයට ආසන්නව පිහිටි 

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවීමේ ලබාදීම 

පිලිබඳව ඉදිරිකේ දී සලකා බැලීම.

182 ජී.ජී.ඒ. වරුණි ගුණතිලක 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.1 වාරිමාර්ෙ 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

ප්රාකේශීය වාරිමාර්ෙ 

ඉංජිකන්රු කාර්යාලය, 

වීරකැටිය.

කසේවා සංස්කරණ 

අභාස ආයතනය - 

අඟුණකකොළ ැලැස්ස.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

183 ඩබ්.ඒ.ඩී. ධනංජනී මිය රා.ක.ස. කසේවය 

111

කේශීය ආදායම් 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

කකොළඹ 02

ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා 

මූලස්ථානය , 

කකොළඹ 02

දැනට නාරාකහේන්පිට - කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුකේ කසේවය කරන 

එස.්ඒ.එන්.ඩී. කසේනාධීර මිය ගුවන් හමුදා 

මූලස්ථානය කවත ස්ථාන මාරු කර,  

අභියාචක නාරාකහේන්පිට කම්කරු 

කද ාර්තකම්න්තුව කවත ස්ථාන මාරු  කිරීම.

184 ජී.කේ.එන්.එස.් 

කසකනවිරත්න මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 ොල්ල වාරිමාර්ෙ 

අධේෂ කාර්යාලය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

185 අයි.ඩී.ඩී. ඉහලෙම මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ආෙමන හා විෙමන 

කද ාර්තකම්න්තුව, 

බත්තරමුල්ල.

ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, කකොළඹ 

11

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම

186 කේ.අයි.එන්. අකබ්සිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.111 ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය, කකොළඹ 

11

විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය කවත 

ලබා දී තිබූ ස්ථාන 

මාරුවීම සමාකලෝචන 

කමිටුකවන් අවලංගු 

කර ඇත

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයකු ලබා දී, 

අභියාචකට විකේශ කටයුතු අමාතාංශය කවත 

ලබා දී තිබූ ස්ථාන මාරුව නැවත ක්රියාත්මක 

කිරීම.

187 ඩී.පී.කකොඩිකාරච්චි මිය රා.ක.ස.කසේ.11 අධා න අමාතාංශය. කරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

කද ාර්තකම්න්තුව - 

බත්තරමුල්ල.

අභියාචනය නිෂ්ප්ර භ කිරීම



188 ඒ.පී.ආර්. දමයන්ති මිය රා.ක.ස.කසේ.1 කජෂ්ඨ ක ොලිස් 

අධිකාරී කාර්යාලය - 

කුරුණෑෙල.

මුදල්  අමාතාංශය අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

189 ඒ. සුකර්න්දිරන් මයා රා.ක.ස.කසේ111 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, කේරුෙල්.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කරන කසේවා ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.

190 එස.්නිර්මලා මිය රා.ක.ස.කසේ. 111 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

 ච්චිලයි ල්ලි

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති  කසේවා 

ස්ථානයකට කහෝ ඒවාකේ පුරප් ාඩු කනොමැති 

නම් පුරප් ාඩු  වතින  කවනත්  හසු කසේවා 

ස්ථානයකට ස්ථාන මාරු වේ ලබා දීම.

191 එස.්එච්.කේ.සී. ද සිල්වා මිය රා.ක.ස.කසේ. III කසෞඛ්, ක ෝෂණ හා 

කේශිය වවද 

අමාතාංශකේ කේශීය 

වවද අංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

192 කේ.එන්.එන්. කනුෙල මයා රා.ක.ස.කසේ.I විකේශ කටයුතු 

අමාතාංශය

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

193 ඩී.පී. චන්දනායක මිය රා.ක.ස.කසේ.III ශාන්ත කතෝමස් 

විදාලය - මාතර

ශාන්ත කතෝමස් කුමර 

විදාලය - මාතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

194 කේ.එල්.පී. කුමාරි මිය රා.ක.ස.කසේ.II වනජීවී සංරේෂණ 

කද ාර්තකම්න්තුව

සමාජ කසේවා 

කද ාර්තකම්න්තුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

195 ඩබ්.නන්දාවතී මිය රා.ක.ස.කසේ.I ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය-පිටබැේදර

කම්කරු විනිශ්චය 

සභාව-කකොටක ොල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

196 ඒ.කේ.ටී.පී. ද සිල්වා මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය - 

කකොත්මකල්.

ක ොලිස ්අධිකාරී 

කාර්යාලය - 

නුවරඑළිය

නව බඳවා ෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී 

ස්ථාන මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති ස්ථානවලින් 

පුරප් ාඩු  වතින ස්ථානයේ කවත කහෝ 

කකොත්මකල් ප්රකේශයට ආසන්නව පුරප් ාඩු 

 වතින කවනත්  හසු  කසේවා ස්ථානයේ කවත 

අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ ලබා දීම.



197 එන්. නසීර් මයා රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, පුත්තලම

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

කරුවලෙස්වැව

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි 

ස්ථාන මාරු නිකයෝෙය අවලංගු  කිරීම සහ 

ඉදිරිකේ දී සිදු කිරීමට නියමිත නව 

බඳවාෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී 

අනුප්රාප්තික නිලධාරිනියකේ ස්ථාන මාරුව 

ක්රියාත්මක කිරීම.

198 පී.එම්.එස.්එල්.තිකසේරා මිය රා.ක.ස.කසේ.11 ශ්රී ලංකා ජාතික 

කරෝහල, කකොළඹ

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

199 කේ.කේ. මුණසිංහ මයා රා.ක.ස.කසේ.I කසෞඛ් ක ෝෂණ හා 

කේශීය වවද 

අමාතාංශය(ශ්රී ලංකා 

ජාතික කරෝහල)

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

200 ඊ.එම්.ඒ.අයි. එදිරිසිංහ මිය රා.ක.ස.කසේ.11 දිස්ත්රිේ සංඛ්ා 

කල්ඛ්න අංශය, බදුල්ල

තාේෂණ විදාලය, 

බදුල්ල

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

201 එච්.ඩබ්.ඩී.එල්.කේ. 

අකබ්වික්රම මිය

රා.ක.ස.කසේ1 කළුතර බාලිකා 

විදාලය,

කළුතර

කජෂ්ඨ ක ොලිස් 

අධිකාරි කාර්යාලය,

කළුතර

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

202 ආර්.එම්.යූ.ජී. සීලවතී 

කුමාරිහාමි මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 වාරිමාර්ෙ අධේෂ 

කාර්යාලය, 

කුණ්ඩසාකල්.

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

ඉදිරිකේදී සිදු කිරීමට නියමිත නව බඳවා 

ෙැනීම් වලින් අනුප්රාප්තිකකයේ ලබා දී, 

අභියාචක ඉල්ලුම් කර ඇති කසේවා 

ස්ථානවලින් පුරප් ාඩු  වතින  කසේවා 

ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන මාරුවේ 

ලබා දීම.

203 එම්.පි.කේ.පී. කරුණාරත්න 

මිය

රා.ක.ස.කසේ.11 ො/ධර්මකශෝක මහා 

විදාලය - 

අම්බලන්කෙොඩ

ප්රා.කල්. කාර්යාලය - 

අම්බලන්කෙොඩ

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම.

204 ආර්.ඒ.පී. රාජ ේෂ මයා රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රා.කල්. කාර්යාලය, 

 ල්කලක ොල

ස්ථාන මාරුවීමේ 

ලැබී කනොමැත

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

205 ඩී.එල්. ගුරුසිංහ මිය රා. .ස.බසේ I කමෝටර් රථ ප්රවාහන 

ප්රාකේශීය කාර්යාලය, 

අනුරාධපුරය

ේකෂේත්ර කභෝෙ 

 ර්කේෂණ හා 

සංවර්ධනආයතනය, 

මහඉලුප් ල්ලම

ඒ.කසේ.අ.ජ. විසින් නිර්කේශ කර ඇති  රිදි නව 

බඳවා ෙැනීම්වලින් නිලධාරියකු ලබා දී ස්ථාන 

මාරු චක්රය ක්රියාත්මක කිරීම සහ

 අනුරාධපුර ප්රකේශකේ  පිහිටි පුරප් ාඩු  වතින 

කසේවා ස්ථානයේ කවත අභියාචකට ස්ථාන 

මාරුවේ ලබා දීම.

206 එච්.ඒ.ඒ. ජබ්බාර් මිය රා.ක.ස.කසේ.1 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,නින්දවූර්

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය,අේඩාලච්

කච්නයි

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම



207 එන්.ඒ.ඩී. විජිතා 

ගුණකසේකර මිය

රා.ක.ස.කසේ.111 මාතර රාහුල විදාලය කදවිනුවර ප්රාකේශීය 

කල්කම් කාර්යාලය

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

208 ඊ.එම්. සුමනකාන්ති මිය රා.ක.ස.කසේ.1 කාර්මික විදාලය- 

වාරියක ොල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

බමුණාකකොටුව

අභියාචනය නිෂ්ප්රභ කිරීම

209 එම්.ඒ.ඊ. හර්ෂණී මිය රා.ක.ස.කසේ.111 ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, 

බුලත්සිංහල

ප්රාකේශීය කල්කම් 

කාර්යාලය, ඉංගිරිය

ස්ථාන මාරුව 2017.01.01 දින සිට ක්රියාත්මක 

කිරීම




