
ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් -  2019 

භාා ඳරිලර්තක සවේලය 

අනු අංකය නම ඳන්තිය ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය නල සවේලා ව්ථානය සලනත් කරුණු 

 
01 
 

එව්.එච්.එම්.ඩී.වමාලි I 
 
දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය 
කුරුණෑග 

 
ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය 
ලාරියසඳො 

 

      

02 ඩී.එම්.ලයි.ඩී.දිවානායක I    ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය 
ලාරියසඳො 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය 
කුරුණෑග 

 

      

      

03 එම්.එම්.ඩී.ඒ.බී.විමගමුල I දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය 
මාතසම 

ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය 
නාඋ 

 

      

04 ඩී.එම්.එම්.එම්.දිවානායක I 
 

   ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය 
නාඋ 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය 
මාතසම 

 

      

      

05 
 

වී.ඒ.එව්.වභාරත්නම් I 
 

නීතිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
සකොෂඹ - 12 

සීය ය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල 
සකොෂඹ -02 

2019.01.03 දින සිට 
ක්රියාත්මක ස  

      

06 පී.ශිලකුමාර් I 
 
 

සීය ය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල 
සකොෂඹ -02 

නීතිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
සකොෂඹ - 12 

2019.01.03 දින සිට 
ක්රියාත්මක ස  

      

      

      

07 
 

එම.එව්.එම.ප්රනාන්දු  I 
 

මුදම ශා ජනමාධය අමාතයාංය 
සකොෂඹ -01 

ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් වංලර්ධන ශා ග්රාමීය 
ආර්ථිකය පිළිබ අමාතයාංය 
සකොෂඹ -10 

 

      

08 ඩබ්.සක් ල.එව්.වීරක් ලසකොඩි I 
 
 

ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් වංලර්ධන ශා ග්රාමීය     
ආර්ථිකය පිළිබ අමාතයාංය 
සකොෂඹ -10 

මුදම ශා ජනමාධය අමාතයාංය 
සකොෂඹ -01 

 

      

      



 
09 

 
 

එම්.එන්.පින්තු 

 
I 
 
 

ජනසමඛන ශා වංඛයාසමඛන 
සදඳාර්තසම්න්තුල-බත්තරමුම 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය -පුත්තම 

 

      

10 එව්.එම්.එව්.මාහීර් I 
 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය -පුත්තම ජනසමඛන ශා වංඛයාසමඛන 
සදඳාර්තසම්න්තුල-බත්තරමුම 

 

      

      

11 ඒ.සී.එම්.හුසවේයින් I ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය - අකුරණ ජාතික උීභිත උදයාන සදඳාර්තසම්න්තුල 
සේරාසදණිය 

 

      

12 බී.තාරික් ල අලී I    ජාතික උීභිත උදයාන සදඳාර්තසම්න්තුල 
සේරාසදණිය 

ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය - අකුරණ  

      

      

13 
 

යූ.එව්.සී.සේ.කුමාරි I 
 

වංචාරක වංලර්ධන ශා ක්රිව්තියා ආ ආගකක 
කටයුතු අමාතයාංය - සකොෂඹ 02 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය - කෑගම  

      

14 ඩී.වී.එව්.එන්.බී.දශනායක I 
 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය - කෑගම වංචාරක වංලර්ධන ශා ක්රිව්තියා ආ ආගකක 
කටයුතු අමාතයාංය - සකොෂඹ 02 

 

      

      

      

15 ටී.ඒ.ඩබ්.එම්.ආර්.ඩී.ටී.සක් ල 
කපුලියීද 

I දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය - මශනුලර කෘෂිකර්ම සදඳාර්තසම්න්තුල 
සේරාසදණිය 

 

      

16 එව්.ඩබ්.එව්.ධර්මරත්න I    කෘෂිකර්ම සදඳාර්තසම්න්තුල 
සේරාසදණිය 

දිව්ත්රික් ල සමකම් කාර්යාය - මශනුලර  

      

      

      

17 ඒ.එම.එම්.පී.ගුණසිංශ I බන්ධනාගාර මව්ථානය - සකොෂඹ 09 ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය -සකොෂඹ 07  

      

18 යූ.පී.ආර්.ඳතිරණ I ජාතික ක්රීඩා විදයා ආයතනය -සකොෂඹ 07 බන්ධනාගාර මව්ථානය - සකොෂඹ 09  

      

      

      

      



19 ඒ.ඩී.වී.දීේතිකා I අධයාඳන අමාතයාංය - බත්තරමුම 
විගණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
බත්තරමුම 

 

      

20 සක් ල.එන්.අමරසිංශ I    විගණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
බත්තරමුම 

ඉඩම් හිකකම්  ආරවුම කිරීසම් 
සදඳාර්තසම්න්තුල - බත්තරමුම 

 

      

21 එච්.එම්.ඒ.එව්.බණ්ඩාර I ඉඩම් හිකකම්  ආරවුම කිරීසම්    
සදඳාර්තසම්න්තුල - බත්තරමුම 

අධයාඳන අමාතයාංය - බත්තරමුම  

      

      

22 පී.එම්.ගුණලර්ධන I ජාතික බුීධිමය සීඳෂ කාර්යාය 
සකොෂඹ -10 

විගණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
බත්තරමුම 

 

      

23 එච්.එන්.මුදුන්සකොටුල I    විගණකාධිඳති සදඳාර්තසම්න්තුල 
බත්තරමුම 

ජාතික බුීධිමය සීඳෂ කාර්යාය 
සකොෂඹ -10 

 

      

      

24 යූ.සක් ල.ඩී.සක් ල.දීපිකා I    සීය ය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල 
   සකොෂඹ -02 

ඳරිඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිසම්න්තු 
සකොමවාරිව් කාර්යාය 
සකොෂඹ - 04 

 

      

25 එව්.ඒ.ඒ.සේ.සවේනාධීර I ඉඩම් හිකකම්  ආරවුම කිරීසම් 
සදඳාර්තසම්න්තුල - බත්තරමුම 

සීය ය ආදායම් සදඳාර්තසම්න්තුල 
සකොෂඹ - 02 

 

      

26 ආර්.සක් ල.සී.දිමරුක් ලෂි I ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය - ඳානදුර ඉඩම් හිකකම්  ආරවුම කිරීසම් 
සදඳාර්තසම්න්තුල - බත්තරමුම 

 

      

27 එව්.සක් ල.එව්.සක් ල.සඳසර්රා I ඳරිඳාන කටයුතු පිළිබ ඳාර්ලිසම්න්තු 
සකොමවාරිව් කාර්යාය 
සකොෂඹ - 04 

ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාය - ඳානදුර  

 


