මගේ අංකය : SG/Admin/5/18-Annual Transfer(External)-2020
ඒකාබද්ධ ගවේලා අංය,
මිනින්ගදෝරු ගදඳාර්තගේන්තුල,
ගකොෂඹ - 05.
2019.10.

දින.

සියලුම අතිගර්ක වර්ගේයර් ජනරාල්ලරුන්,
සියලුම ගජෙන නිගයෝජෙ වර්ගේයර් ජනරාල්ලරුන්,
සියලුම ඳෂාත් වර්ගේයර් ජනරාල්ලරුන්/අධෙක්ෂමම..සි...//අධෙක්ෂ මුදදල්//්රධාන අ්ෙන්තර ිගණකක,
සියලුම නිගයෝජෙ වර්ගේයර් ජනරාල්ලරුන්,
සියලුම ගජෙන මිනින්ගදෝරු අකාකාවරලරුන්/මිනින්ගදෝරු අකාකාවරලරුන්,
වශකාර අධෙක්ෂ මඳාන/, ්රධාන කාර්මික ශා ඳවරඳාන නිධාවර/සිතියේ නිඳාදන නිධාවර,
කාර්මික ශා ඳවරඳාන නිධාවරලරුන්/ඳවරඳාන නිධාවර,
්රධාන කාර්යාග සියලුම අං ්රධාීනන්,
2020 ලාර්ෂික වථාන මාරුවීේ - ඒකාබද්ධ ගවේලය
වංලර්ධන නිධාරී ගවේලය, කෂමනාකරක ගවේලා නිධාරී ගවේලය, ශ්රී ංකා ගතොරතුරු ශා වන්නිගේදන තාක්ෂක
ගවේලය, කාර්යා ගවේලක ගවේලය, ඒකාබද්ධ වරයදුරු ගවේලය
උක්ෂත ම.ගයන් වූ ඒකාබද්ධ ගවේලා අධෙක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක COMS/Trans/ලා.ව.මා./2020 ශා 2019.10.24 දින.ති
ඒකාබද්ධ ගවේලග ලාර්ෂික වථාන මාරු නිගයෝණ ගේ වමණ එලමි.
02.
ගමය ද ලශාම ගේ වේබන්ධගයන් ඔබට අනුයුක්ෂතල ගවේලය කරන සියළුම නිධාරීන් ද.නුලත් කර, අදා
වථාන මාරු නියමිත ඳවරදි ක්රියාත්මක රීරීමට කටයුතු කෂ යුතුය.
03.
ඒකාබද්ධ ගවේලග වථාන මාරු නිගයෝණ ලට යටත් යේරීසි නිධාවරගයකුට ගදඳාර්තගේන්තුගේ අ්ෙන්තර
ලාර්ෂික වථාන මාරු මණ්ඩ මගින්ද අ්ෙන්තර මාරුරීරීේ වශා නිගයෝණ .ී  තත්නේ එිදී  ඒකාබද්ධ ගවේලග
වථාන මාරු නිගයෝණයන් ක්රියාත්මක කයුතු ගේ.
04.
ලාර්ෂික වථාන මාරු තීරක වේබන්ධල අභියාචනා ඉදිවරඳත් රීරීමට බාගඳොගරොත්තු ලන සියළුම නිධාරීන්ගේ
අභියාචනා 2019.11.04 දින ගශෝ ඊට ගඳර ඔබගේ නිර්ගද්යද වමණ මා ගලත .ී මට ව..විගය යුතුය. කුමන ගශේතුලක්ෂ
නිවාලත් අභියාචනා ඉල්ලුේඳත් ඉදිවරඳත් ගකගරන දිනය 2019.11.04 ගනොඉක්ෂමිගය යුතු බල අලධාරකය කරමි.
මඅභියාචනා ඉල්ලුේ රීරීම වේබන්ධගයන් ඒකාබද්ධ ගවේලා අධෙක්ෂ ජනරාල්ගේ උක්ෂත ලිපිග උඳගදව අනුල කටයුතු
ක යුතුය/
සුගන්ත්රා රාජඳක්ෂ
අතිගර්ක වර්ගේයර් ජනරාල් මමානල වේඳත් ශා ඳාන/
වර්ගේයර් ජනරාල් ගලනුලට
පිටඳත්
01. ගල්කේ, ඉඩේ ශා ඳාර්ලිගේන්තු ්රතිවංවකරක අමාතොංය
02. ඒකාබද්ධ ගවේලා අධෙක්ෂ ජනරාල්
03. අදාෂ නිධාරීන්ගේ ගඳෞද්ණලික ලිපිගණොනුලට

-

කාරුණික ද..ණ..පි.
කාරුණික ද..ණ..පි.

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

පන්
තිය

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

නල සවේලළ වහථළනය

කළණ්ඩ
අංකය

3635

1

ඩබ්.කේ. ජයසිංශ
3635
මිය

ප්රධාන කාර්යාය
II (කගොඩනැගිලි ශා
උපකරණ අිංය)

රාජය පරිපාන, ආපදා
කෂමනාකරණ වශ පශු
වම්පත් විංලර්ධන
අමාත්යාිංය

2

ඒ.එම්.ඒ.පී.
3701
ජයසුන්දර මයළ

මැනුම් ශා සතියම්
I ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල

ආගමන ශා විගමන
කදපාර්ත්කම්න්තුල

3

සේ.සේ.සේ.
3717
සම්නකළ මිය

දකුණු පෂාත් වර්කේයර්
I
ජනරාේ කාර්යාය

4

3828

සේ.ජී. නිළන්ති
මිය

II

5

3853

එච්.එම්.එවහ.
සශේරත් මයළ

II

6

එම්.එල්.පී.එන්.
3901
සුමනපළ සමය

7

ආර්.එම්.ටී.පී.
3947
රළජපේ මයළ

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

ඩබ්.ඒ.එම්.එන්.
කපකර්රා

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

II

ලාරිමාර්ග ශා ජ වම්පත්
කෂමනාකරණ අමාත්යාිංය

3701 ඒ.බී.සේ. අවන්ති

ශපුත්කේ ප්රාකේශීය කේකම්
I
කාර්යාය

ගාේ කාර්මික විදයාය

3717 පී.අයි. කංසරිය

මාළිගාලත්ත් මධයම
III කේඛනාගාරය (කරජිව්ට්රාර්
ජනරාේ)

ප්රාකේශිය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, ඇඹිලිපිටිය

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, රත්නපුර

3828 පී.එන්. ගුණසවේකර II

ලයඹ පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

කේශීය ආදායම්
කදපාර්ත්කම්න්තුල

3853

ප්රධාන කාර්යාය
II (සතියම්කරණ
කාර්යාය)

කේශීය ආදායම්
කදපාර්ත්කම්න්තුල

3901 එම්.එවහ. ප්රනළන්දු

මැනුම් ශා සතියම්
III ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, ශේදුම්මුේ

3947

ඩී.එම්.පී.
අත්තනළයක

අයි.ලයි.ඩී.
කන්සදලත්ත

සලනත් කරුණු

වහථළන මළරු චක්රය
2020.04.09 දින
සිට ක්රියළත්මක සේ.
වහථළන මළරු චක්රය
2020.05.12 දින
සිට ක්රියළත්මක සේ.

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
කවලණග

II

කුරුණෑග ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ
කරජිව්ට්රාර් කාර්යාය

I

කේශීය ආදායම්
කදපාර්ත්කම්න්තුල

II

දිව්ත්රිේ කම්කරු කාර්යාය,
ශපුත්කේ

වහථළන මළරු චක්රය
2020.02.02 දින
සිට ක්රියළත්මක සේ.

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

පන්
තිය

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

නල සවේලළ වහථළනය

කළණ්ඩ
අංකය

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

සලනත් කරුණු

8

3963

අයි.එම්.සී. මලීකළ
මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, පුත්ත්ම

කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
3963 ඒ.ඒ.සේ. අධිකළරී
කාර්යාය, ශාලත්

III

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
ආණමඩුල

9

3977

එච්.එම්.එන්.එම්.
සශේරත් මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, මාත්කේ

ජී.එම්.පී.සේ.
කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
3977
කාර්යාය, මාත්කේ
ගම්ත්

II

පෂාපත්ල කම්කරු විනි්චය
වභාල (අිංක 39)

10

4027

එල්.එම්. සේරගම
මිය

I

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, මාත්කේ

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, රත්කත්ොට

4027

ඒ.එම්.ආර්.එම්.
පීරිවහ

I

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
මාත්කේ

11

4085

සේ.එච්.එම්.එන්.
එවහ.ජයපත්ම මිය

III

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, නිකලැරටිය

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ කරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, කුරුණෑග

4085

ඒ.ඩබ්.පී.සේ.
බණ්ඩළරනළයක

II

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ කරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, කුරුණෑග

12

4093

සේ.එවහ.නළලිකළ
මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, අම්පාර

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, අම්පාර

4093 සේ.වී.පී. සපසර්රළ

II

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, අම්පාර

13

එම්.ඒ.එවහ.
4125
ගුණසවේකර මිය

4125 ජී.පී.ඩබ්. සපසර්රළ

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
2020.02.21 දින
III
කලාන
සිට ක්රියළත්මක සේ.

14

4136

සේ.
ඌල පෂාත් වර්කේයර්
II
ජනරාේ කාර්යාය
සතන්නසකෝන් මිය

15

4149

සිලඥළණසුන්දරම්
විජයළන්තිනී මිය

I

16

4159

ඩබ්.එම්.සී.
සුදර්ණී මිය

II

වබරගමුල පෂාත්
III වර්කේයර් ජනරාේ
කාර්යාය

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ කරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, රත්නපුර

වහථළන මළරු චක්රය

ආර්.එම්.ටී.
කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
4136
කාර්යාය, බදුේ
සර්ණුකළ

II

ඌල කාප කම්කරු
කාර්යාය

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, කිලිකනොච්චි

කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
4149 එවහ. පුලනසෝජිනී
කාර්යාය, කිලිකනොච්චි

I

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
කරච්චි

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, නුලරඑළිය

කපොලිව් අධිකාරී
කාර්යාය, නුලරඑළිය

I

ගාමිණි දිවානායක ජාතික
පාව, කකොත්මකේ

4159

පී.ජී.ඩී.ආර්.
නිළන්ත

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

පන්
තිය

17

4161

සේ.එම්.එච්.
මෆණිසේ මිය

18

4162

ඩී.පී. දිවළනළයක
මිය

19

4165

එච්.එම්.ඩී.ජී.එවහ.
සශේරත් මිය

20

4166

එච්.එම්.ඒ.එල්.
හිටිනළයක මිය

21

ඩබ්.එම්.ජී. ප්රදීපළ
4167
මිය

22

ඊ.එම්.සී.
4168
කුතික මිය

23

4169

ආර්.එම්.සී.සේ.
රත්නළයක මිය

24

4171

එච්. ඩබ්.ඒ.එන්.ටී.
ලන්නිආරච්චි මිය

III

25

4179

ජී.බී.එම්.ආර්.පී.
මෆණිසේ මිය

III

26

4184 එවහ.එවහ. වසහනළ මිය III

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

කළණ්ඩ
අංකය

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

ප්රාකේශීය කර්මාන්ත් කවේලා
මධයව්ථානය, බදුේ

4161 එවහ. වමූන්

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, බදුේ
මැනුම් ශා සතියම්
III ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල
මැනුම් ශා සතියම්
III ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල

ප්රාකේශීය පුරාවිදයා
කාර්යාය, බදුේ

4162

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, ශපුත්කේ

4165 සී.ඩබ්. දිවළනළයක

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, ශපුත්කේ

4166

මැනුම් ශා සතියම්
III ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල

කෘෂිකර්ම පර්කේණ ශා
විංලර්ධන මධයව්ථානය,
බණ්ඩාරකල

එම්.එවහ.සේ.
4167
බණ්ඩළර

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, බණ්ඩාරකල

4168

දිවාලන නිධාරී
කාර්යාය, බදුේ

4169 ඩබ්.ඒ. ඉන්ද්රානි

ඌල පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

කපොලිව් අධිකාරි
කාර්යාය, බදුේ

4171

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, මාත්කේ

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, මාත්කේ

II

ඌල පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

නල සවේලළ වහථළනය

II

මැනුම් ශා සතියම්
II ගත්කිරීකම් ආයත්නය,
දියත්ාල
ඌල පෂාත් වර්කේයර්
II
ජනරාේ කාර්යාය

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, මශනුලර

ලයි.එම්.බී.
කරුණළරත්න

ආර්.එම්. සුනිල්
ළන්ත

ඊ.ආර්.එම්.ජී.සේ.
රළජපේ

ඒ.එම්.සේ.
අත්තනළයක

බී.එම්.ජී.ආර්.
බළසරිය
එම්.එම්.ටී.ජී.පී.
කෘෂිකර්ම කදපාර්ත්කම්න්තුල 4184 එවහ.
සතන්නසකෝන්
4179

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

I

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
කවොරණාකත්ොට

II

ප්රාකේශීය පුරාවිදයා
කාර්යාය, බදුේ

III

දිව්ත්රිේ කම්කරු කාර්යාය,
ශපුත්කේ

I

බණ්ඩාරකල කපොලිව්
අධිකාරී කාර්යාය

කෘෂිකර්ම පර්කේණ ශා
III විංලර්ධන මධයව්ථානය,
බණ්ඩාරකල
I

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
බණ්ඩාරකල

I

දිවාලන නිධාරී කාර්යාය,
බදුේ

III

කපොලිව් අධිකාරි කාර්යාය,
බදුේ

III

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
මාත්කේ

II

අපනයන කෘෂිකර්ම
කදපාර්ත්කම්න්තුල

සලනත් කරුණු

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

පන්
තිය

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

නල සවේලළ වහථළනය

කළණ්ඩ
අංකය

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

27

4186

සේ.ජී.එම්. එම්.
කුමළරි මිය

II

මධයම පෂාත් වර්කේයර් කේරාකදණිය ජාතික උේභිද
ජනරාේ කාර්යාය
උදයාන කදපාර්ත්කම්න්තුල

4186

ආර්.බී.එවහ.සේ.සේ
කේරාකදණිය ජාතික උේභිද
II
උදයාන කදපාර්ත්කම්න්තුල
. උඩුසේරිය

28

4215

ඩී.සේ.එල්.පී.
අමරසිංශ මිය

II

දකුණු පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, ගාේ

4215

යූ.ජී.ඩී.සේ.
කළරියලවම්

I

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, ගාේ

29

4216

යූ.ඒ.සේ. රපසිංශ
මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, ගාේ

දකුණු කාප කරජිව්ට්රාර්
ජනරාේ කාර්යාය

4216

එල්.බී.අයි.
සප්රේමතික

I

දකුණු කාප කරජිව්ට්රාර්
ජනරාේ කාර්යාය

30

4218

සේ.එන්.ජී.එල්.
වමන්ති මිය

II

දකුණු පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, ගාේ

4218 ජී.පී.ඩී. මළලිකළ

III

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, ගාේ

31

4219

ආර්.එම්.ආර්.පී.
කුමළර මයළ

III

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, ගාේ

කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
4219 සේ. දීපළලි
කාර්යාය, ගාේ

I

කගොවිජන විංලර්ධන දිව්ත්රිේ
කාර්යාය, ගාේ

32

4220 එච්.ඒ. ඩින්ති මිය

II

දකුණු පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, ගාේ

4220 ඒ.සේ.ඒ.පී. කුමළර

I

දිව්ත්රිේ කම්කරු කාර්යාය,
ගාේ

33

4230

ඩබ්.ඩී.එන්.
ක්රිළන්ති මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, ගාේ

නිකයෝජය ත්ැපැේපති
(දකුණ) කාර්යාය, ගාේ

4230

III

නිකයෝජය ත්ැපැේපති (දකුණ)
කාර්යාය, ගාේ

ප්රධාන කාර්යාය
34

ඩබ්.එම්.ජී.ටී.
4254
ලළව මිය

III

(අති.ව.ජ. ේකේත්ර අිංය)
(2020 අභයන්ත්ර ලා.ව්.මා.
මගින් දි.මි.කා. පුත්ත්ම කලත්
අනුයුේත් කර ඇත්)

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, පේම

එච්.පී.ඒ.ජී.ඕ.
ශවළරළ
එම්.සේ. ජවළනළ

4254

(දි.මි.කළ. පුත්තම
සලත අනුයුේත ක
යුතුය)

සලනත් කරුණු

වහථළන මළරු චක්රය

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය, ගෆටළු වශගතයි.
I
රළ.පරි.අමළ. සලත
පුත්ත්ම
දෆනුම් දී ඇත.

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

35

36

සේ.වී.අයි.
4258
ගුණසවේකර මිය

ආර්.බී.යූ.
4258
අත්තනළයක මිය

පන්
තිය

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර
II

(2019 ලා.ව්.මා. මගින් රත්නපුර
රබර් විංලර්ධන ප්රාකේශීය
කාර්යාය කලත් ව්ථාන මාරු වී
කගොව් ඇත්)

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
II
කාර්යාය, ඇපාත්

නල සවේලළ වහථළනය

ප්රාකේශීය මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, ඇපාත්

ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, කුරුවිට

කළණ්ඩ
අංකය

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

4258 එම්.ඒ. වික්රමසිංශ

සේ.වී.අයි.
4258
ගුණසවේකර මිය

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

III

II

වබරගමුල කාප කම්කරු
කාර්යාය
දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර (2019

4262

ආර්.එල්.සේ.
සතොටගමුල මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, රත්නපුර

එවහ.එච්.ටී.එවහ.
ජයසවේන

III

දිව්ත්රිේ කම්කරු කාර්යාය,
රත්නපුර

38

4264

ඒ.එම්.ඊ. වීරතුංග
මිය

II

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

රත්නපුර ත්ාේණ විදයාය 4264

ඩබ්.ඩී.වී.ජී.
රත්නළයක

I

කජය්ඨ කපොලිව් අධිකාරී
කාර්යාය, රත්නපුර

39

4276

ඩබ්.පී.පී. ේමළලි
මිය

II

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
ප්රාකේශීය කේකම්
කාර්යාය, ශම්බන්කත්ොට කාර්යාය, අම්බන්කත්ොට

4276 එච්.ජී.සී. මළනී

II

ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය,
අම්බන්කත්ොට

40

4283

ආර්.එම්.ලයි.ඩී.
රළජපේ

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
දිව්ත්රිේ කේකම් කාර්යාය,
කාර්යාය, කමොණරාග කමොණරාග

4283 ඩී.පී.ආර්. ශවන්ති

III

දිවාලන නිධාරී කාර්යාය,
කමොණරාග

41

එම්.ජී.පී.බී.
4290
ජයසරිය මිය

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
I කාර්යාය,
කපොකෂොන්නරුල

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ කරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය,
කපොකෂොන්නරුල

4290

යූ.ආර්.එම්.සී.
උඩුකුඹුර

I

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, කපොකෂොන්නරුල

42

එම්.ඩී.එම්.පී.
4294
නිසරෝණී මිය

උතුරු මැද පෂාත්
III වර්කේයර් ජනරාේ
කාර්යාය

කපොලිව් අධිකාරී
කාර්යාය, අනුරාධපුරය

4294

ඩබ්.එන්.
විසේරත්න

III

නුලරගම්පෂාත් නැකගනහිර
ප්රාකේශීය කේකම් කාර්යාය

4262

වහථළන මළරු චක්රය
ගෆටළු වශගතයි.
රළ.පරි.අමළ. සලත
දෆනුම් දී ඇත.

වහථළන මළරු චක්රය
ගෆටළු වශගතයි.
ලා.ව්.මා. මගින් රත්නපුර රබර් විංලර්ධන රළ.පරි.අමළ. සලත
ප්රාකේශීය කාර්යාය කලත් ව්ථාන මාරු
දෆනුම් දී ඇත.
වී කගොව් ඇත්)

37

සලනත් කරුණු

ඒකළබද්ධ සවේලසේ ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් - 2020
කෂමනළකරණ සවේලළ නිධළරී සවේලය
අනු කළණ්ඩ
නම
අංකය අංකය

පන්
තිය

ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය

නල සවේලළ වහථළනය

කළණ්ඩ
අංකය

අනුප්රළප්තිකයළසේ
නම

පන්
ලර්තමළන සවේලළ වහථළනය
තිය

43

4324

සේ.වී.ටී.එන්.
පීරිවහ මිය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, කළුත්ර

ශ්රී ිංකා කපොලිව් අභයාව
විදයාය, කළුත්ර

4324

බී.ඒ.ඩී.පී.
බමුණුසිංශ

II

කළුත්ර කම්කරු විනි්චය
වභාල (අිංක 18)

44

4349

බී.ජී.එවහ. උදය
කුමළරි මිය

III

ලයඹ පෂාත් වර්කේයර්
ජනරාේ කාර්යාය

කුරුණෑග කජය්ඨ
කපොලිව් අධිකාරී කාර්යාය

4349

ටී.එම්.පී.
මල්ලසරිය

I

කුරුණෑග කජය්ඨ කපොලිව්
අධිකාරී කාර්යාය

45

4363

ඩී.එන්. ගළල්සේ
මයළ

II

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, මාත්ර

කපොලිව් අධිකාරී
කාර්යාය, මාත්ර

4363 ඒ.සේ.අයි. ශර්ණී I

සදවිනුලර සලරෂ වංරේණ
ප්රළසද්ශීය කළර්යළය

46

ටී.ජී.ඩී.ඩී.
4365
වික්රමසිංශ මිය

දකුණු පෂාත් වර්කේයර්
II
ජනරාේ කාර්යාය

ප්රළසද්ශීය පුරළවිදයළ
කළර්යළය, ගළල්

සේ.ටී.එච්.එවහ.ඩී.
4365 එවහ.
විසේසිරිලර්ධන

I

ප්රළසද්ශීය පුරළවිදයළ
කළර්යළය, ගළල්

47

4366

ප්රළසද්ශීය සල්කම්
කළර්යළය, මශරගම

4366

යූ.වී.යූ.එම්.
ප්රියංගනී

II

ප්රළසද්ශීය සල්කම් කළර්යළය,
කිරිඇල්

ලයි.ආර්.සී.ලයි.
මෆණිසේ මිය

I

දිව්ත්රිේ මිනින්කදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

සලනත් කරුණු

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
වංලර්ධන නිධාරී සවේලය
අනු කාණ්ඩ
අංකය අංකය

නම

පන්තිය ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

කාණ්ඩ
අංකය

අනුප්රාප්තකයා
සේ නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

III

දිව්ත්රික් මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතර

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සදවිනුලර

2127

III

දිව්ත්රික් මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, යාපනය

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, පූනාකරි

2178 ටී. ප්රියදර්ණී මිය

3

එව්.ඩී.ඩී. රණසංශ
2392
මිය

III

විසේ මැණුම් ඒකකය,
ලයඹ

කාප ලාරිමාර්
අධයක් කාර්යාය,
කුරුණෑ 

2392

ඊ.පී.ටී.එල්.පී.
අමරසංශ

4

2393

අයි.සක්.ජී.එව්.සී.
සකොඩිතුලක්කු මිය

III

දිව්ත්රික් මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කුරුණෑ 

දිව්ත්රික් සල්කම්
කාර්යාය, කුරුණෑ 

2393

එම්.එම්.සේ.එන්. දිව්ත්රික් සල්කම් කාර්යාය,
කුසර්
කුරුණෑ 

5

2488

එච්.එම්.සී.එව්.
සවනවිරත්න මිය

III

ලයඹ පෂාත් වර්සේයර්
ජනරාල් කාර්යාය

දිව්ත්රික් සල්කම්
කාර්යාය, කුරුණෑ 

2488

එච්.ඩී.ජී.එන්.පී.
සක්. ගුණතික

දිව්ත්රික් සල්කම් කාර්යාය,
කුරුණෑ 

6

2492

සක්.එම්.අයි.පී.
සවනරත් මිය

III

දිව්ත්රික් මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කුරුණෑ 

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, මාව්සපොත

2492

ඩබ්.ඒ.යූ.ඒ.
විසේසූරිය

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, මාව්සපොත

යූ.එම්.අයි. දිල්ශානි
මිය

1

2127

2

2178 වී.අරං ා මිය

එම්.ඒ.එච්.
ස ොවිජන වංලර්ධන දිව්ත්රික්
මවීර ආරච්චිසේ කාර්යාය, මාතර

ස ොවිජන වංලර්ධන දිව්ත්රික්
කාර්යාය, කිලිසනොච්චි

කාප ලාරිමාර් අධයක්
කාර්යාය, කුරුණෑ 

සලනත්
කරුණු

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
කාර්යා සවේලක සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්තික
යාසේ
සවේලක
අංකය

අනුප්රාප්තකයාසේ
නම

047929 බී.ජී.සේ. බණ්ඩාර

III

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ සරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, බදුල්

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතසල්

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, යටලත්ත

026621 එව්. සවල්ලරාජා

I

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, යටලත්ත

026691

පී.ජී. හීන්බණ්ඩා
මයා

I

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සකොත්මසල්

II

දිව්ත්රිේ සල්කම් කාර්යාය,
මාතර

1

2

005936

3

028280 පී.ජී. සිරිරත්න මයා I

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, නුලරඑළිය

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සකොත්මසල්

4

052504

ඩබ්.ඒ.සේ. ද
සිල්ලා මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතර

දිව්ත්රිේ ධීලර කාර්යාය,
පී.එව්.ඩබ්.
027325
මාතර
පු්පකුමාර

5

ඩී.එම්.ජී. වීරසිරි
028088
මයා

6

ලයි.වී.
066375
සකොතාල

7

සේ.ඒ.ආර්.
015994
බණ්ඩාර මයා

I

I

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ
සරජිව්ට්රාර් කාර්යාය,
බදුල්

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
I
කාර්යාය, බදුල්

ඩී.එම්.ඩබ්.ආර්.
015585
මැණිසේ මිය

සේ.පී.ඒ.ආර්.
සප්රේමලර්ධන

පන්
තිය

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
I
කාර්යාය, අම්පාර
ප්රධාන කාර්යාය
III (සිතියම්කරණ ශා
භූසගෝලීය නාම අංය)
දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
I කාර්යාය,
සපොසෂොන්නරුල

කාප ලාරිමාර්ග
අධයේ කාර්යාය,
අම්පාර

013397 ඩී.එන්.ඩී. තිරිමාන්න II

දිව්ත්රිේ සල්කම්
කාර්යාය,
සපොසෂොන්නරුල

සමෝටර්රථ ප්රලාශන
එව්.එම්.ඩී.එව්.එව්.එ
075343
III සදපාර්තසම්න්තල, සකොෂඹ
ව්. වමරතංග
05

දිව්ත්රිේ සල්කම්
කාර්යාය,
සපොසෂොන්නරුල

006128

ඒ.සිරිල්
සවනවිරත්න

III

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, අම්පාර

දිව්ත්රිේ සල්කම් කාර්යාය,
සපොසෂොන්නරුල

සලනත්

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
කාර්යා සවේලක සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්තික
යාසේ
සවේලක
අංකය

අනුප්රාප්තකයාසේ
නම

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
I
කාර්යාය, මශනුලර

වශකාර කෘෂිකර්ම
අධයේ කාර්යාය,
කුණ්ඩවාසල්

සේ.එම්.ඩී.ඩී.
068938
සපසර්රා

9

එච්.එම්.එව්.එව්.
027306
ගුණතික

මැණුම් ශා සිතියම්ගත
I කිරීසම් ආයතනය,
දියතාල

කාප ලාරිමාර්ග
අධයේ කාර්යාය,
බණ්ඩාරසල

041147 ටී.එම්. නිමල්

I

කාප ලාරිමාර්ග අධයේ
කාර්යාය, බණ්ඩාරසල

I

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, කෑගල්

ජී.එල්.එව්.
ජයරත්න

II

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කෑගල්

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, කෑගල්

039378

11 041477

එච්.ඒ.එන්. වමන්
කුමාර

I

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, නුලරඑළිය

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සකොත්මසල්

071776 ඒ.එල්. ග්රාන්ට්

III

දුම්රිය සදපාර්තසම්න්තල,
සකොෂඹ 10

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ
සරජිව්ට්රාර් කාර්යාය,
ත්රිකුණාමය

049123 එම්.ඒ.එම්. රි්වි

III

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ සරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, ත්රිකුණාමය

069683 එච්.ආර්. උමගිලය

III

විසේ කටයුත
අමාතයාංය, සකොෂඹ 01

ආගමන ශා විගමන
සදපාර්තසම්න්තල,
සකොෂඹ

061504 ජී.සේ.ඩබ්. ගමසේ

III

ආගමන ශා විගමන
සදපාර්තසම්න්තල, සකොෂඹ

සපොලව් අධිකාරී
කාර්යාය, නුලරඑළිය

022213

සපොලව් අධිකාරී
කාර්යාය, නුලරඑළිය

12 045159 එව්. වි්ලලංගම්

එව්.ඒ.එම්.එව්.එම්.
රජසේ මුද්රණ
ප්රධාන කාර්යාය (විශ්රාම
13 064742 යූ. වමරනායක
III
සදපාර්තසම්න්තල,
ලැටුප් අංය)
සමය
සකොෂඹ 08
දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
14 041517 වී. මසශේන්ද්රන් මයා III
කාර්යාය, සකොෂඹ
15 033706 ආර්.එම්.යූ.එන්.
රත්නායක

II

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, නුලරඑළිය

ටී.එම්. එඩිවන්
කරුණාරත්න

සලනත්

ශ්රී ංකා විභාග
III සදපාර්තසම්න්තල,
බත්තරමුල්

10 003759

නැසගනහිර පෂාත්
I වර්සේයර් ජනරාල්
කාර්යාය

ආර්.ඩබ්.එම්.ඩබ්.පී.
ආර්. මැණිසේ

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

විසේ

8

ටී.එච්.ටී.සේ. ද
051405
සිල්ලා මිය

පන්
තිය

ව්ථාන මාරු චක්රය
2020.05.28 දින
සිට ක්රියාත්මක සේ.

ව්ථාන මාරු චක්රය
2020.02.03 දින
සිට ක්රියාත්මක සේ.

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
කාර්යා සවේලක සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය
16 041524

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

සේ.එල්.එච්. උදය
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කුමාර
කාර්යාය, ගාල්

ඒ.එම්. උපාල
17 014361
බංඩා මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
I
කාර්යාය, මාතසල්

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්තික
යාසේ
සවේලක
අංකය

අනුප්රාප්තකයාසේ
නම

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ගාල් සිවිල් අභියාචනා
මශාධිකරණය, ගාල්

052212

වත්ත්ල නි්පාදන ශා
සවෞඛ්ය
සදපාර්තසම්න්තල,
සප්රාසදණිය

එම්.ඒ.ජී.ඩී.
දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
066395
III
මල්ලආරච්චි සමය
කාර්යාය, අනුරාධපුරය

016520

ඩී.එම්. සුජිත්
නිාන්ත

I

041472

සේ.එම්.ආරියදාව
මයා

III

එම්.ඒ.ජී.ඩී.
18 066395 මල්ලආරච්චි
සමය

III

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, අනුරාධපුරය

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතසල්

19 051732 එම්.එව්.
පු්පකුමාර මයා

III

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර
දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, යාපනය

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, රත්නපුර
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය,චමලකාමම්
බටහිර (චුන්කාසනයි)

එච්.ඩබ්.එන්.
ශ්රියාතා

පන්
තිය

III

ගාල් සිවිල් අභියාචනා
මශාධිකරණය, ගාල්

ප්රාසේශීය කර්මාන්ත සවේලා
මධයව්ථානය, අනුරාධපුරය

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, රත්නපුර
ප්රාසේශීය සල්කම්
III කාර්යාය,චමලකාමම්
බටහිර (චුන්කාසනයි)

20 026471

සේ.
තිරුසචල්ලරාජා

I

21 015824

එම්.ආර්. රංජිත්
මයා

III

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, සමොණරාග

දිව්ත්රිේ කම්කරු
ආර්.එම්.ඩී.සේ.
053298
කාර්යාය, සමොණරාග
සවසනවිරත්න

III

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, සමොණරාග

22 049715 ඒ.වී.වමරවීර

II

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, බදුල්

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, බදුල්

073431

III

දිව්ත්රිේ කම්කරු
කාර්යාය, බදුල්

ආර්.නන්දික
ප්රියන්ත මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, අකුරැව්ව

දිවා අධිකරණය, මාතර

075335 සේ.ජී.ඒ. වදුන්

අපනයන කෘෂිකර්ම
දිව්ත්රිේ කාර්යාය,
කුරුණෑග

061705

23 052831

24 066426 එල්.ඒ.එව්. කුමාරි

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, කුරුණෑග

041805 එල්. අරුමතන්

ඩී.එම්.සී.ඩී.
දිවානායක

එන්.එම්.ටී.සේ.
නලරත්න

III දිවා අධිකරණය, මාතර

III

සලනත්

අපනයන කෘෂිකර්ම දිව්ත්රිේ
කාර්යාය, කුරුණෑග

ව්ථාන මාරු චක්රය
2020.02.05 දින
සිට ක්රියාත්මක සේ.
ව්ථාන මාරු චක්රය
2020.02.05 දින
සිට ක්රියාත්මක සේ.

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
කාර්යා සවේලක සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්තික
යාසේ
සවේලක
අංකය

අනුප්රාප්තකයාසේ
නම

075633 ජී.ඩබ්. තසිත

III

සලරෂ වංරේණ ප්රාසේශීය
කාර්යාය, සදවිනුලර

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, සකොටසපො

දිව්ත්රිේ සල්කම්
කාර්යාය, මාතර

023485 පී.ජී. ජයලර්ධන

II

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, අකුරැව්ව

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, රත්නපුර

066773 එව්.එම්.ඩී. සුභසිංශ

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, රත්නපුර

I

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, පල්සසපො

26 064047 ඩි. පලශේකාර

III

27 012682

සේ.ඒ.ජී.
රාමනායක

විසේ

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, මාතර

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

28 018775

එල්.ජී.එන්.
කරුණාරත්න

II

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතසල්

ප්රාසේශීය සල්කම්
ජී.එම්.ජී.
013528
කාර්යාය, පල්සසපො
ඉංගරත්න

29 065882

ඩී.එම්.එන්.
දවනායක

I

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, පුත්තම

30 052724

සේ. සුසන්ත්රා
කාන්ති මිය

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

I

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, යටිනුලර

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, ආණමඩුල
ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ
සරජිව්ට්රාර් කාර්යාය,
රත්නපුර
කෘෂිකර්ම
සදපාර්තසම්න්තල,
සප්රාසදණිය

32 064843

ඩබ්.එච්.ජී.ඩී. එම්.
ගුණලර්ධන මිය

33 041411 පී.ජී.එව්. සශේරත්

ප්රධාන කාර්යාය
III (මිනින්සදෝරු සවේලා
අංය)
I

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

සලරෂ වංරේණ
ප්රාසේශීය කාර්යාය,
සදවිනුලර

බී.ජී.එන්.එව්.
25 062716
ප්රීතිාල්

31 026365 පී.ජී. විසේසිංශ

පන්
තිය

දිව්ත්රිේ මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කුරුණෑග

059040

එම්.එව්.එම්.
මුවම්මිල්

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, මුන්දම

048967

සේ.ඩබ්.සේ.
සවේනාධීර

III

ඉඩම් ශා දිව්ත්රිේ සරජිව්ට්රාර්
කාර්යාය, රත්නපුර

041490

ආර්.එම්.එව්.සී.
රත්නායක

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, උඩුනුලර

දිවා ලන නිධාරී
කාර්යාය, කුරුණෑග

043719

සේ.ඩී. ාන්ත
සප්රේමලං

රාජය පරිපාන, ආපදා
කෂමනාකරණ වශ පශු
II
වම්පත් වංලර්ධන
අමාතයාංය

දිව්ත්රිේ සල්කම්
කාර්යාය, මාතසල්

050057

සේ.සේ.
තිකරත්න

II

කම්කරු විනි්චය වභාල
(අංක 39) මාතසල්

සලනත්

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
කාර්යා සවේලක සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

එව්.එම්.එව්.එව්.
34 050045
සුභාණ

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

වබරගමුල පෂාත්
III වර්සේයර් ජනරාල්
කාර්යාය

නල සවේලා ව්ථානය
වබරගමුල කාප
කම්කරු කාර්යාය,
රත්නපුර

අනුප්රාප්තික
යාසේ
සවේලක
අංකය

068480

අනුප්රාප්තකයාසේ
නම
පී.ජී.එල්.
සවසනවිරත්න

පන්
තිය

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය
වබරගමුල කාප කම්කරු
කාර්යාය, රත්නපුර

සලනත්

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ඒකාබේධ රියදුරු සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

1

සී.ඩී.ජී.
064181
ගංසගොඩගම මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කැකිරාල
III (2020 අභ්යන්තර
ලා.ව්.මා. මගින් ප්රා.මි.කා.
තඹුත්සත්ගමට)

2

එව්.එල්. ගාමිණී
010292
දිවානායක මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
I
කාර්යාය, ගිරිතසල්

3

034484

4

එච්.එම්.ජී.ඒ.එන්.
063159 සක්. රත්නායක
මයා

5

022341

සක්.ඩබ්.එව්.
කුමාර මයා

I

6

009826

එච්.ඒ.ඩී.එව්. ශ්රියාල්
මයා

7

008702

ඩබ්.එම්.ආර්.
සපසර්රා මයා

ආර්.එම්. සප්රේමදාව
මයා

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්ති
කයාසේ අනුප්රාප්තකයාසේ පන්
සවේලක
තිය
නම
අංකය

එච්.ඩී.එන්.
සප්රේමතික මයා

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නීති සකටුම්පත් වම්පාදක
III සදපාර්තසම්න්තුල, සකොෂඹ
12

කාර්මික විදුශ, දඹුල්

058787

වමාජ සවේලා
සදපාර්තසම්න්තුල,
බත්තරමුල්

067867

ආර්.ඒ.ඒ.එව්.
රණසංශ මයා

III

දිව්ත්රික් පශු විමර්ණ
මධයව්ථානය, අනුරාධපුරය

දිව්ත්රික් කම්කරු කාර්යාය,
සමොණරාග

02921

ඩබ්.එම්.පී.සක්.
වික්රමසංශ මයා

II

දිව්ත්රික් කම්කරු කාර්යාය,
සමොණරාග

ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
කාර්යාය, අනුරාධපුර

එව්.ආර්.
036156
මනම්සප්රි මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කලාන

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, රත්නපුර

058498

ඩබ්.එව්. ධර්මසරි
මයා

I

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, අම්පාර

ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
කාර්යාය, අම්පාර

063296

ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
ඩබ්.එම්.ආර්.සී.එව්
III
. බණ්ඩාර මයා
කාර්යාය, අම්පාර

I

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කුරුණෑග

අපනයන කෘෂිකර්ම දිව්ත්රික්
කාර්යාය, කුරුණෑග

053776

සක්.එච්. වරත්
කුමාර මයා

II

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, තණමල්වි

ප්රධාන කාර්යාය
III (වර්සේයර් ජනරාල්
අංය)

(ප්රා.මි.කා.
තඹුත්සත්ගමට)

සලනත් කරුණු

මුදල් අමාතයාංය, සකොෂඹ
III
01
III

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, රත්නපුර

අපනයන කෘෂිකර්ම දිව්ත්රික්
කාර්යාය, කුරුණෑග

ව්ථාන මාරු චක්රය
2020.01.15 දින
සට ක්රියාත්මක සේ.

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ඒකාබේධ රියදුරු සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

8
9

නම

එන්.එච්.එම්.එන්.
046510 සක්. නාරම්පනාල
මයා
සක්.එල්.ඒ.සක්.
039354
කුසංශ මයා

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

I

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, ගාල්

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය,
අඹන්ගඟසකෝරසෂේ
රුහුණු ජාතික අධයාපන
විදයාපීඨය, අක්මීමන
අඩවි ලන නිධාරී
කාර්යාය, සමොණරාග

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
II
කාර්යාය, මාතසල්

10 057094

පී.එච්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාර මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, බිබි

11 006969

ඩබ්.ඩබ්.උපුල්
ඥාණසරි මයා

II

කාප ලාරිමාර්ග අධයක්
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, ත්රිකුණාමය කාර්යාය, ත්රිකුණාමය
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, රත්නපුර

12 039915 සක්.ඒ. සුනිල් මයා

III

පී.බී.එම්.
විමසරිය මයා
ජී.ඒ.එම්. මශසල
14 010021
මයා
එව්.
15 029935 මල්ලිකාආරච්චි
මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, බංසගොඩ
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
II
කාර්යාය, වීරකැටිය
ප්රධාන කාර්යාය
III (ප්රවම්පාදන ශා වැපයීම්
අංය)

13 016063

II

රත්නපුර දිව්ත්රික්
කර්මාන්තාා පරීක්ක
ඉංජිසන්රු කාර්යාය,
රත්නපුර
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, බංසගොඩ
ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
කාර්යාය, වීරකැටිය
පුරාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුල,
සකොෂඹ 07

අනුප්රාප්ති
කයාසේ අනුප්රාප්තකයාසේ පන්
සවේලක
තිය
නම
අංකය

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ප්රාසේශීය සල්කම්
II කාර්යාය,
අඹන්ගඟසකෝරසෂේ
රුහුණු ජාතික අධයාපන
036780 එච්.යූ. උපාලි මයා II
විදයාපීඨය, අක්මීමන
නිසයෝජය කෘෂිකර්ම
ටී.ජී.එම්.
II අධයක් කාර්යාය,
038977
සප්රේමතික මයා
සමොණරාග
ඩී.එම්.ඩී.
008235
බණ්ඩාර මයා

056180

එම්.ආර්.
චන්ද්රතික මයා

III

කාප ලාරිමාර්ග අධයක්
කාර්යාය, ත්රිකුණාමය

031369

බී.ජී.එව්.
අමරසංශ මයා

III

සගොවිජන වංලර්ධන දිව්ත්රික්
කාර්යාය, රත්නපුර

බී.ජී.ජී. බානග
මයා
එම්. වීරබේදන
031070
මයා
ආර්.එච්.එන්.
070485 කරුණාතික
මයා

032561

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, බංසගොඩ
ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
III
කාර්යාය, වීරකැටිය
II

III

පුරාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුල,
සකොෂඹ 07

සලනත් කරුණු

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ඒකාබේධ රියදුරු සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය
පශු විමර්ණ මධයව්ථානය,
දඹුල්

16 057757

බී.එම්.ජී.ඒ.
බව්නායක මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, දඹුල්

17 039470

එච්.පී.ආර්.
අසබ්සකෝන් මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, සදොළුල

18 063960

එව්.ඒ. ජයන්ත
කුමාර මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
ප්රධාන කාර්යාය
III
(අති.ව.ජ. ක්සේත්ර අංය) කාර්යාය, රත්මාන

19 026838

එව්.එම්.එන්.ආර්.
ප්රනාන්දු මයා

II

20 040378

එන්.ජී. වමන්තික
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
මයා
කාර්යාය, ගාල්

කාප ලාරිමාර්ග අධයක්
කාර්යාය, ගාල්

038467 එව්.එව්.අජිත් මයා III

21 036163

ලයි.පී.එව්.
සප්රේමකුමාර මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සපොල්ගශසල

009355

කෘෂිකර්ම
සදපාර්තසම්න්තුල,
සප්රාසදණිය

පී.ජී.සක්.
011394
විමසවේන මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, පල්සසපො

038912

ජී.ජී.එන්.
ගුණලර්ධන මයා

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, පල්සසපො

ආර්.එම්.එන්.බී.
22 054856
රණසංශ මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, පුත්තම

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කෑගල්

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, දිගන

024222

අයි.එම්.
සකොඩිකාර මයා

III

010271 එල්.පී. රංජිත් මයා II

058633

සක්.එල්. පු්ප
කුමාර මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
ආර්.ජී.එන්.
037470
රත්නසරි මයා
කාර්යාය, මශකුඹුක්කඩල

එල්.පී.ජී.
උපනන්ද මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, උඩපෂාත
මිණුම් ඒකක ප්රමිති ශා සවේලා

III සදපාර්තසම්න්තුල,

සශෝමාගම
III

III

සවිල් ආරක්ක කදවුර,
කල්පිටිය
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, ඉමදූල
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, සපොල්ගශසල

කෘෂිකර්ම
I සදපාර්තසම්න්තුල,
සප්රාසදණිය

23 057692

යූ.පී.ජී.සේ.
කුමාරසංශ මයා

24 058652

අයි.එව්.එල්.
දිව්ත්රික් මිනින්සදෝරු
III
ඉේදමල්සගොඩ මයා
කාර්යාය, රත්නපුර

දිවා ලන නිධාරී
කාර්යාය, රත්නපුර

058715

එම්.ඒ.එව්.
දයානන්ද මයා

III

දිවා ලන නිධාරී
කාර්යාය, රත්නපුර

25 057874

එම්.ඩී.එම්.ආර්.
විසේනායක මයා

අඩවි ලන නිධාරී
කාර්යාය, බංසගොඩ

058489

බී.ඒ.ටී.සී. කුමාර
මයා

III

අඩවි ලන නිධාරී
කාර්යාය, බංසගොඩ

III

III

විසේ මැණුම් ඒකකය,
මධයම

ලාරිමාර්ග ඉංජිසන්රු
කාර්යාය, දඹුල්
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, ගඟ ඉශෂ
සකෝරසෂේ

අනුප්රාප්ති
කයාසේ අනුප්රාප්තකයාසේ පන්
සවේලක
තිය
නම
අංකය

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, බංසගොඩ

සලනත් කරුණු

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ඒකාබේධ රියදුරු සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

සක්.ඒ.ඩී.එන්.
26 070369
සපසර්රා මයා
27 054803

එව්.එම්.සී.බී.
සරිලර්ධන මයා

එව්.ආර්.එම්.ටී.
28 036330 එන්. වමරදිලාකර
මයා

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

මශාභ්ාරකාර
සදපාර්තසම්න්තුල, සකොෂඹ
07

ඩී.සී.
060147 සශට්ටිආරච්චි
මයා

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, කුරුණෑග

ප්රධාන ඉංජිසන්රු කාර්යාය
(සගොඩනැගිලි සදපාර්තසම්න්තුල)
කුරුණෑග

009809

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, රුලන්ලැල්

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, යටියන්සතොට

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, සකොෂඹ
III

III

නල සවේලා ව්ථානය

සක්.පී.සේ.
සකොඩිකාර මයා

මැණුම් ශා සතියම්ගත
III කිරීසම් ආයතනය,
දියතාල

30 010800

එච්.එම්.එම්.ඒ.
දිවානායක මයා

II

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මහියංගනය

31 063355

එම්.සක්.පී.
ක්මාල් මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, උඩුගම

කෘෂිකර්ම පර්සේණ ශා
වංලර්ධන මධයව්ථානය,
බණ්ඩාරසල
ප්රාසේශීය ලාරිමාර්ග
ඉංජිසන්රු කාර්යාය,
මාපාකඩලැල
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, තලම

32 063164

පී.එන්.ඩී.
පු්පකුමාර මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, ඇපාත

33 063139

එව්.එච්.පී. කුමාර
මයා

III

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, තණමල්වි

29 039662

ඒ.ඒ.අයි.ආර්.පී.
34 058869
කුමාර මයා

අනුප්රාප්ති
කයාසේ අනුප්රාප්තකයාසේ පන්
සවේලක
තිය
නම
අංකය

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, යටිනුලර

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

මශාභ්ාරකාර
III සදපාර්තසම්න්තුල, සකොෂඹ
07
ප්රධාන ඉංජිසන්රු කාර්යාය

ඊ.එම්.එව්.පී.
ඒකනායක මයා

I (සගොඩනැගිලි සදපාර්තසම්න්තුල)

027944

සක්.ඒ. බණ්ඩාර
මයා

II

061937

එන්.එම්. සයාම්
මයා

III වංලර්ධන මධයව්ථානය,

කුරුණෑග

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, යටියන්සතොට
කෘෂිකර්ම පර්සේණ ශා

බණ්ඩාරසල
ප්රාසේශීය ලාරිමාර්ග
III ඉංජිසන්රු කාර්යාය,
මාපාකඩලැල
ප්රාසේශීය සල්කම්
III
කාර්යාය, තලම

068687

ඒ.එම්. වමන්
කුමාර මයා

058534

ඒ.ඒ.ඊ.එම්.
සුරංග මයා

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, ඇශැළියසගොඩ

058648

ජී.ජී.එන්.පී.
බුේධික මයා

III

ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, ඇශැළියසගොඩ

කාප ලාරිමාර්ග අධයක්
කාර්යාය, තිව්වමශාරාමය

068451

සක්.සක්.සී. ද
සල්ලා මයා

III

කාප ලාරිමාර්ග අධයක්
කාර්යාය, තිව්වමශාරාමය

බීජ වශතික කිරීම ශා පැෑටි
වංරක්ණ මධයව්ථානය,
සප්රාසදණිය

සක්.ඒ.ඩී.එව්.
016433
වීරතුංග මයා

බීජ වශතික කිරීම ශා පැෑටි
I වංරක්ණ මධයව්ථානය,
සප්රාසදණිය

සලනත් කරුණු

ඒකාබේධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ඒකාබේධ රියදුරු සවේලය
අනු
සවේලක
අංක
අංකය
ය

නම

සක්.එව්.ඩබ්.
35 070376 සකොකුරන්සගොඩ
මයා
ටී.එන්.සපසර්රා
36 049516
මයා
37 057080

ඩබ්.ඒ.ඒ. විසේසරිය
මයා

පන්
තිය

ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, යටිනුලර
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතසල්
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, කැකිරාල
II

නල සවේලා ව්ථානය
සප්රාසදණිය ලයාපෘති ශා
පුහුණු මධයව්ථානය,
සප්රාසදණිය
ප්රාසේශීය සල්කම්
කාර්යාය, දඹුල්
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
කාර්යාය, මාතසල්

අනුප්රාප්ති
කයාසේ අනුප්රාප්තකයාසේ පන්
සවේලක
තිය
නම
අංකය

ජී.ඒ.ආර්.
009083
බණ්ඩාර මයා
ඩබ්.ඒ.ඒ.
විසේසරිය මයා
ඒ.ජී. විසේසංශ
069952
මයා

057080

අනුප්රාප්තිකයාසේ
ලර්තමාන සවේලා ව්ථානය

සප්රාසදණිය ලයාපෘති ශා
I පුහුණු මධයව්ථානය,
සප්රාසදණිය
ප්රාසේශීය මිනින්සදෝරු
III
කාර්යාය, කැකිරාල
ප්රාසේශීය සල්කම්
III
කාර්යාය, දඹුල්

සලනත් කරුණු

ඒකාබද්ධ සවේලසේ ලාර්ෂික ව්ථාන මාරුවීම් - 2020
ශ්රී ංකා සතොරතුරු ශා වන්නිසේදන තාක්ණ සවේලය
අනු
අංකය

ID

නම

1

3671 එල්.පී. ජයවීර මයා

2

ඒ.එව්.එම්. ද
3724
අල්විව් සමය

3

3700

ඩී.ඩේ.එව්.ඒ.
මාරඳන මිය

ඳන්තිය

ලර්තමාන සවේලා
ව්ථානය

නල සවේලා ව්ථානය

II

ප්රධාන කාර්යාය සතොරතුරු තාක්ණ
(ඉඩම් සතොරතුරු ඒකකය, යුධ ශමුදා
ඳද්ධති අංය)
මූව්ථානය, සකොෂඹ 03

II

ප්රධාන කාර්යාය සවෞඛ්ය සඳෝණ ශා සද්ශීය
(සතොරතුරු
වලදය අමාතයාංය තාක්ණ අංය) වලදය වැඳයීම් අංය

III

දිව්ත්රික්
මිනින්සදෝරු
කාර්යාය,
රත්නපුර

ජනසල්ඛ්න ශා
වංඛ්යාසල්ඛ්න
සදඳාර්තසම්න්තුල (දිව්ත්රික්
වංඛ්යාසල්ඛ්න අංය රත්නපුර)

ID

3671

අනුප්රාප්තකයා
ඳන්තිය
සේ නම

සක්.පී.පී.
විමවීර මයා

II

ලර්තමාන සවේලා
ව්ථානය
සතොරතුරු තාක්ණ
ඒකකය, යුධ ශමුදා
මූව්ථානය, සකොෂඹ
03

නල බලා ගැනීම්
මගින්
අනුප්රාප්තිකසයකු
බාසදනු ැසේ.

3724

3700

සලනත්
කරුණු

පී.ඒ.ටී.
පු්ඳතා මිය

III

ජනසල්ඛ්න ශා
වංඛ්යාසල්ඛ්න
සදඳාර්තසම්න්තුල
(දිව්ත්රික්
වංඛ්යාසල්ඛ්න අංය රත්නපුර)

