


අනු අංකය
ස්ථානමාරු  

අංකය
නම වර්තමාන සසේවා ස්ථානය

ස්ථාන මාරු කරන ලද සසේවා 

ස්ථානය
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සමාසලෝචන තීරණය

ප්රධාන කාර්යාලය

1 1 එච්.එච්.එස.්ක ෝරාලකේ මිය ප්රධාන  ාර්යාලය අකුරුසස් ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි

2 3 ඊ.එම්.ටී.ඩී.ඒ නාය  මිය ප්රධාන  ාර්යාලය ක ොම්කෙ ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව අවලංගු  රනු ලැකේ.

ප්රධාන කාර්යාලය/කළුතර දිස්ත්රික්කය

3 4 කේ.ඒ.පී.කුරුප්පුආරච්චි මිය ක ොරණ ප්රා.කේ. ා. ප්රධාන  ාර්යාලය 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

සකොළඹ දිස්ත්රික්කය

4 5 ඊ.ඩේ.එස.්කේ.විකේසිං  මයා ක ොළඹ ප්රා.කේ. ා. ම ර ප්රා.කේ. ා. ම රගම ප්රා.කේ. ා. කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

5 7 එම්.ඒ.එස.්ඩේ.මද්දුමකේ මිය ක ෝමාගම ප්රා.කේ. ා ප්රධාන  ාර්යාලය ස්ථාන මාරුව අවලංගු  රනු ලැකේ.

ඩී.වීරක ෝන් මයා ොදුේ  ප්රා.කේ. ා ක ෝමාගම ප්රා.කේ. ා ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි

ඩේ.එච්.ජී.ප්රිය ර්ශනී මිය ක ෝමාගම ප්රා.කේ. ා ොදුේ  ප්රා.කේ. ා තාව ාලි ව අවලංගු  රනු ලැකේ.

එස.්එේ.වික්රමනාය  මිය  ැස්බෑව ප්රා.කේ. ා ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් ප්ර.කේ. ා

කේ.පී.ඒ.එන්.එස.්කප්රේමරත්න මිය
ශ්රී ජයවර්ධනපුර ක ෝට්කට් 

ප්ර.කේ. ා
 ැස්බෑව ප්රා.කේ. ා

8 11 එේ.එම්.එන්.කෙකර්රා මිය රත්මලාන ප්රා.කේ. ා. කමොරටුව ප්රා.කේ. ා. මාස 06 ේ  ේවා  ේ  මනු ලැකේ

6 9

7

වාර්ෂික සථ්ාන මාරු සමාසලෝචන තීරණ - 2019 (විශ්රාම වැටුප් නිළධාරි)

10 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ



කළුතර දිස්ත්රික්කය

9 13 කේ.ඒ.අයි.උ යසිරි මයා  ළුතර දි.කේ. ා ප්රධාන  ාර්යාලය කබන්කතොට ප්රා.කේ. ා. කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

10 14 එස.්ඒ.එන්.ප්රියං ා සිරිොල කරොද්රිකගෝ මිය ොනදුර ප්රා.කේ. ා  ළුතර ප්රා.කේ. ා ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි

11 16 ඒ.සී.විතාන මිය මතුගම ප්රා.කේ. ා ක ොඩන්කගොඩ ප්රා.කේ. ා 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

12 18 ආර්.ඩී.සී.ප්රිය ර්ශණි මිය බණ්ඩාරගම ප්රා.කේ. ා. ොනදුර ප්රා.කේ. ා ස්ථාන මාරුව අවලංගු  රනු ලැකේ.

කළුතර/ගාල්ල දිස්ත්රික්ක

එම්.එේ.මුණසිං  මිය කේරුවල ප්රා.කේ. ා කබන්කතොට ප්රා.කේ. ා  ළුතර ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

එච්.ඩී.එන්. ේකද්රා මිය බණ්ඩාරගම ප්රා.කේ. ා  ළුතර ප්රා .කේ. ා ොනදුර ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

ගාල්ල දිස්ත්රික්කය

ඕ.කේ.ඒ.ඉරන්ති මිය බද්කද්ගම ප්රා.කේ. ා අම්බලන්කගොඩ ප්රා.කේ. ා

කේ.ඒ.ආර්. මයන්ති මිය අම්බලන්කගොඩ ප්රා.කේ. ා බද්කද්ගම ප්රා.කේ. ා

15 22 එච්.ජී.කේ.වී.ආර්.ඩිලානි මිය කබෝකප් කෙෝද් ල ප්රා.කේ. ා.  බරාදූව ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව අවලංගු  රනු ලැකේ.

16 බී.ජී.එේ.එස.්ධම්මි ා කමය ඉමදූව ප්රා.කේ. ා. _ ඉේලීම ඉටු  ළ කනො ැ .

මාතර දිස්ත්රික්කය

ජී.වික්රමසිං  මිය මාතර ප්රා.කේ. ා දිේවැේල ප්රා.කේ. ා

ජී.ජී.කම්න ා මිය දිේවැේල ප්රා.කේ. ා මාතර ප්රා.කේ. ා

2114 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

2517 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

1913



ඩී.ඕ.සදීො මිය  ඹුරුපිටිය ප්රා.කේ. ා. අතුරලිය ප්රා.කේ. ා  ේමණ ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

එම්.සමරදිවා ර මිය  ේමණ ප්රා.කේ. ා.  ඹුරුපිටිය ප්රා.කේ. ා. ති කගොඩ ප්රා.කේ.  ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

එස.්කේ.  නාය  මිය පිටබැද් ර ප්රා.කේ. ා ති කගොඩ ප්රා.කේ. ා අතුරලිය ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

ජී.ජී.අයි.ප්රියංගනී මිය ති කගොඩ ප්රා.කේ. ා. පිටබැද් ර ප්රා.කේ. ා.  ඹුරුපිටිය ප්රා.කේ. ා.කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

20 ඩේ.ඒ.එස.්ඩී.විකේසිං  මිය ක විනුවර ප්රා.කේ. ා. _ ඉේලීම ඉටු  ළ කනො ැ .

හම්බන්සතොට දිස්ත්රික්කය

21 29 එම්.එම්.ආර්.නිලන්ති මිය ලුණුගම්කවක ර ප්රා.කේ. ා  ම්බන්කතොට ප්රා.කේ. ා ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි

කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය

ආර්.කේ.රාජෙේෂ මිය මේලවපිටිය ප්රා.කේ. ා කෙොේග කවල ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි

අයි.එම්.එස.්අයි.ඉලංක ෝන් මිය කුරුණෑගල දි.කේ. ා.

මේලවපිටිය ප්රා.කේ. ා              

වැඩ බැලීම -  කුරුණෑගල දි.කේ. ා  

                        (සතිය ට දින 01 ේ)

ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි                                                          

වැඩ බැලීම - කුරුණෑගල දි.කේ. ා(සතිය ට දින 02 ේ)

23 32 ඩේ.ඒ.එන්.ඩී.කසෝමතිල  මිය කුරුණෑගල ප්රා.කේ. ා කුලියාපිටිය (නැකගනහිර) ප්රා.කේ. ා ස්ථාන මාරුව අවලංගු  රනු ලැකේ.

මහනුවර දිස්ත්රික්කය

එච්.ජී.එන්.කේ.විකේසිං  මිය ක ේකතොට ප්රා.කේ. ා. උඩුනුවර ප්රා.කේ. ා.

ඩී.ඒ.එන්.ප්රියංජලී මිය උඩුනුවර ප්රා.කේ. ා. ක ේකතොට ප්රා.කේ. ා.

ආර්.ඒ.එස.්අයි.රණසිං  මයා ම නුවර දි.කේ. ා. පූජාපිටිය ප්රා.කේ. ා. ොතක ේවා ැට ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

එම්.ඩී.එන්.මුරකේ මිය පූජාපිටිය ප්රා.කේ. ා උකුකවල ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි.

එම්.ජී.එෆ.්රිෆ් ා මිය යටිනුවර ප්රා.කේ. ා. ොතක ේවා ැට ප්රා.කේ. ා. උඩෙලාත, ගම්කෙොල ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

අයි.එම්.උයන්වත්ත මිය ොතක ේවා ැට ප්රා.කේ. ා යටිනුවර ප්රා.කේ. ා පූජාපිටිය ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.

27 බී.ඒ.එස.්සද්ධානන්  මයා
ම නුවර  ඩවත්සතර ස  ගඟවට 

ක ෝරකළේ ප්රා.කේ. ා
උඩෙලාත, ගම්කෙොල ප්රා.කේ. ා යටිනුවර ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.
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කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය

28 39 එච්.ඒ.එන්.පියසිරි මයා  ෑගේල දි.කේ. ා

යටියන්කතොට ප්රා.කේ. ා              

වැඩ බැලීම -  ෑගේල 

දි.කේ. ා(සතිය ට දින 01 ේ)

මාවනැේල ප්රා.කේ. ා කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.                             

වැඩ බැලීම -  ෑගේල දි.කේ. ා(සතිය ට දින 02 ේ)

29 40 එම්.කේ.එම්.එන්.මීකගොඩ කමය යටියන්කතොට ප්රා.කේ. ා වර ාකෙොල ප්රා.කේ. ා.
ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම යි (වැඩ බැලීම - යටියන්කතොට ප්රා.කේ. ා. - 

සතිය ට දින 02 ේ)

රත්නපුර දිස්ත්රික්කය

බී.වී.ඩී.එම්.කබෝෙැත්ත මිය කුරුවිට ප්රා.කේ. ා. රත්නපුර ප්රා.කේ. ා. 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

ඊ.කේ.එම්.එන්.ඒ නාය  මිය රත්නපුර ප්රා.කේ. ා. කුරුවිට ප්රා.කේ. ා.
ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි.                                                                       

වැඩබැලීම - රත්නපුර දි.කේ. ා. (සතිය ට දින 02 ේ)

සමොණරාගල දිස්ත්රික්කය

31 42 ටී.ජී.එස.්ලේමිණි මිය කමොණරාගල දි.කේ. ා. වැේලවාය ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව වසරකින්  ේ  මනු ලැකේ

අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය

ආර්.එම්.එන්.පී.රත්නාය  මිය අනුරාධපුර දි.කේ. ා.

නුවරගම්ෙළාත (නැකගනහිර) වැඩ 

බැලීම - අනුරාධපුර 

දි.කේ. ා(සතිය ට දින 01 ේ)

නුවරගම් ෙළාත (මධයම) කවත ස්ථාන මාරු  රනු ලැකේ.        වැඩබැලීම - 

අනුරාධපුර දි.කේ. ා. (සතිය ට දින 02 ේ)

බී.එන්.එස.්ක ේරත් මිය මිහින්තකේ ප්රා.කේ. ා මැ වච්චිය ප්රා.කේ. ා. 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

ඩී.එස.්පුෂ්ෙකුමාර මයා නුවරගම් ෙළාත (නැකගනහිර) නුවරගම් ෙළාත (මධයම) 2020.01.01 දින සිට ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ

එන්.යූ.නවරත්න මයා ඉෙකලෝගම ප්රා.කේ. ා.  ැකිරාව ප්රා.කේ. ා

ආර්.ඩී.ඩේ.එම්.සිසිරලතා මිය  ැකිරාව ප්රා.කේ. ා ඉෙකලෝගම ප්රා.කේ. ා.

යාපනය දිස්ත්රික්කය

34 45 කේ.සුගන්දිනි මිය
වලි ාමම් - නිරිත 

(සන්ඩිලිප්ොයි)
නේලූර් ප්රා.කේ. ා. ස්ථාන මාරුව ක්රියාත්ම   රනු ලැකේ.

4332

33 44 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි.
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