


ස්ථාන 

මාරු 

අංකය

   නම වර්තමාන සස්වා  ස්ථානය
ස්ථාන මාරු කරන ලද සස්වා 

ස්ථානය
ස්ථාන මාරු සයෝජනා සමාසලෝචන කමිටු තීරණය

5 සී.එස්. අබේසිංහ මිය    (සිං. නි.) පානදුර ප්රා.බේ.කා. බේරුවල ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

1 පී.ජී.ඒ.ඩී. ගුණරත්න මිය 
ශ්රී ජයවර්ධනපුර බකෝට්බට් 

ප්රා.බේ.කා.
බහෝමාගම ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

2 ඩේ.එම්. ජිනප්රිය මිය බහෝමාගම ප්රා.බේ.කා.
ශ්රී ජයවර්ධනපුර බකෝට්බට් 

ප්රා.බේ.කා.
ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

11 ආර්.ඩේ.පී.ඒ. නදීශානි බමය (සිං. නි.) කතරගම ප්රා.බේ.කා. තිස්සමහාරාමය ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

10 ඒ.එස්.බේ.බේ. ජයසිංහ මිය තිස්සමහාරාමය ප්රා.බේ.කා. කතරගම ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

එච්.එම්.එස්. කරුණාරත්න මිය (සිං. නි.) මැදගම ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

36 ඩී.එම්.ජී.ආර්. දිසානායක බමය (සිං. නි.) මැදගම ප්රා.බේ.කා. බිබිල ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

35 ආර්.ඒ. සුමිත්රා මිය බිබිල ප්රා.බේ.කා. මැදගම ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

එච්.එම්.පී.එස්. බහ්රත් මිය (සිං. නි.) තුම්පබේ ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

18 සී.බේ.පී.එම්. වෑවලබගාඩ මිය යටිනුවර ප්රා.බේ.කා. උඩුනුවර ප්රා.බේ.කා.
ස්ථාන මාරුව මාස 06කිේ කේ දමනු ලැබේ. 2021.09.15  දින සට වාර්ික 

ස්ථාන මාරු නිබයෝග ක්රියාත්මක  විය යුතුය

19 බේ.ජී.එස්.යූ.බේ. රණසිංහ මයා උඩුනුවර ප්රා.බේ.කා. යටිනුවර ප්රා.බේ.කා.
ස්ථාන මාරුව මාස 06කිේ කේ දමනු ලැබේ. 2021.09.15  දින සට වාර්ික 

ස්ථාන මාරු නිබයෝග ක්රියාත්මක  විය යුතුය

14 යූ.ජී.ටී. කලිංසූරිය බමය යටිනුවර ප්රා.බේ.කා.
උඩපලාත - ගම්බපාල 

ප්රා.බේ.කා.
ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

22 පී.එච්. විබේවර්ධන මිය කුණ්ඩසාබේ ප්රා.බේ.කා. මාතබේ ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

21 ටී.බේ. රාජනායක මිය පාතබහ්වාහැට ප්රා.බේ.කා. කුණ්ඩසාබේ ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

එස්.ඩි.අයි.බේ. ප්රියදර්ශනී මිය අම්පාර ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත ප්රධාන කාර්යාලය බවත ස්ථාන මාරු කරනු ලැබේ

33 අයි.එම්.එස්.බේ. ඉලිංගසිංහ මිය (සිං. නි.) කැකිරාව ප්රා.බේ.කා. ගබේබවල ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

32 ඩේ.ඒ.ඩී.එස්. වනසිංහ මිය ගබේබවල ප්රා.බේ.කා. කැකිරාව ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

ආර්.එම්.එස්. තුෂාරිකා මිය (සිං. නි.) ආරච්ිකට්ුව ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

 අම්පාර දිස්ික්කය

                   සේඛන සහකාර වාර්ික ස්ථාන මාරු සයෝජනා සමාසලෝචන කමිටු තීරණ   -  2021 

කළුතර දිස්ික්කය

 සකාළඹ දිස්ික්කය

 සමානරාගල දිස්ික්කය සහ හම්බනසතාට දිස්ික්කය

 මහනුවර දිස්ික්කය

 අනුරාධපුරය දිස්ික්කය සහ මාතසේ දිස්ික්කය

 පුත්තලම දිස්ික්කය



ස්ථාන 

මාරු 

අංකය

   නම වර්තමාන සස්වා  ස්ථානය
ස්ථාන මාරු කරන ලද සස්වා 

ස්ථානය
ස්ථාන මාරු සයෝජනා සමාසලෝචන කමිටු තීරණය

9 එස්.ඒ.වයි.ඩී. සූරසිංහ මිය (සිං. නි.)
පඬුවස්නුවර - බටහිර 

ප්රා.බේ.කා.
බිිංගිරිය ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරුවීම ක්රියාත්මකයි

යූ.ආර්. ජයබස්කර මයා වැලිපිටිය ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

පී.පී.ජී. රිංජනී මිය මාතර ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

13 බී.එේ සමේමලී මිය තිහබගාඩ ප්රා.බේ.කා. අකුරැස්ස ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු නිබයෝගය අවලිංගු කරනු ලැබේ

12 බේ.පී.එස්. ජයවර්ධන බමය අකුරැස්ස ප්රා.බේ.කා. තිහබගාඩ  ප්රා.බේ.කා.
තිහබගාඩ ප්රා.බේ.කා. බවත ලබා දුේ ස්ථාන මාරු නිබයෝගය හේමන 

ප්රා.බේ.කා. බලස සිංබශෝධනය කරනු ලැබේ

ටී.එච්. සරිබද්දන මිය (සිං.නි.) හේමන ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත
අකුරැස්ස ප්රා.බේ.කා. බේඛන සහකාර බේ.පී.එස්. ජයවර්ධන බමයබේ 

අනුප්රාප්තතිකයා බලස අකුරැස්ස ප්රා.බේ.කා. බවත ස්ථාන මාරු කරනු ලැබේ

ජී.එම්. කලයාණි මිය කඹුරුපිටිය ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

26 පී.එච්.එස්.ජී. ද සේවා මිය පේබේබපාල ප්රා.බේ.කා. යටවත්ත ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු නිබයෝගය අවලිංගු කරනු ලැබේ

25 බේ.බේ.එස්. ප්රියිංගිකා බමය රත්බතාට ප්රා.බේ.කා. පේබලබපාල ප්රා.බේ.කා.
ස්ථාන මාරු නිබයෝගය යටවත්ත ප්රා.බේ.කා. බලස සිංබශෝධනය කරනු 

ලැබේ

බේ.ජී.එම්. නිමාලි මිය (සිං. නි.) දඹුේල ප්රා.බේ.කා. ස්ථාන මාරු ලබා දී බනාමැත අභියාචනය ප්රතිේබෂ්ප කරනු ලැබේ

31 ඩබ්.එම්.එන්.සී. වර්ණසූරිය මිය (සං. නි.) දඹුේල ප්රා.බේ.කා. ඇලහැර ප්රා.ලේ.කා. ස්ථාන මාරු නිබයෝගය අවලිංගු කරනු ලැබේ

21 එස්.පී.වී.සී. ජයලස්කර මිය ඇලහැර ප්රා.බේ.කා. දඹුේල ප්රා.ලේ.කා. ස්ථාන මාරු නිබයෝගය අවලිංගු කරනු ලැබේ

                                              

 කුරුණෑගල දිස්ික්කය

 මාතර දිස්ික්කය

 මාතසේ දිස්ික්කය








