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අයදුම්පත්ර 

අංකය 
නිලධාරීයාගේ නම වර්තමාන ගසේවා ස්ථානය නව ගසේවා ස්ථානය අභියාචනා මණ්ඩලගේ 

තීරණය 

ගවනත් කරුණු 

33 එම්.සී.එල්.ගුණරත්න මිය                 

( සං.නිලධාරී) 
ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කා ර්යාලය - 

ගනොච්චියාගම 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

 ජී.පී.පී.එන්.එස්.ඩබ්.ගේ.රාජපතිරණ 

මයා ( මා.ස.සං.ස) 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - අනුරාධපුර 
 ප්රාගීය ය ගල්කම් කා ර්යාලය 

- නැගගනහිර නුවරගම් පලාත 

2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 ගේ.පී.ඩබ්.එස්.චන්ද්රරත්න මයා 

(මා.සං.ස.ස) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කා ර්යාලය - නැගගනහිර 

නුවරගම් පලාත 

 ප්රාගීය ය ගල්කම් කාර්යාලය 

- තඹුත්ගත්ගම 

2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

06 ගේ.ජී.ඩබ්.අමාලි මිය ( සං.නිලධාරී) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - තවලම 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - ඉමදුව 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 එම්.ආර්.විගේසිංහ මයා                   

( මා.සං.ස.ස) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - පිටබැීදර 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

 ගේ.ඒ.එල්.එන්.සාගරිකා මිය 

(සං.නිලධාරී) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - මුලටියන 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

23 ඒ.ඒ.පී.ඩී.අමරසිංහ මිය                  

( මා.සං.ස.ස) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - ඉමදුව 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - ගාල්ල 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

07 ගේ.ඒ.ඒ.ප්රියන්ති මිය ( සං.නිලධාරී) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - නාගගොඩ 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - නියාගම 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

27 එච්.ගේ.සී.කාන්ති මිය (මා.සං.ස.ස) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - නියාගම 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - නාගගොඩ 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 
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09 ඊ.ඒ.අයි.ප්රීතිමාලි මිය (සං.නිලධාරී) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

කරන්ගදණිය 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

වැලිවිටිය දිවිතුර 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

11 ඩී.ටී.ගේ.උදයබණ්ඩාර මිය 

(මා.සං.ස.ස) 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - ගාල්ල 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

කරන්ගදණිය 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

24 ජී.ඒ.යු.සුගර්ඛා මිය (සං.නිලධාරී) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - වැලිවිටිය 

දිවිතුර 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - තංගල්ල 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

10 ආර්.ඩී.ඩී.එස්.විජයලතා මිය 

(සං.නිලධාරී) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - මුන්දලම 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

පඩුවස්නුවර බටහිර 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

39 ඒ.එම්.එන්.ගේ.අදාසුරිය මිය 

(සං.නිලධාරී) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - වාරියගපොල 

(තාවකාලික) 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

කුරුණෑගල 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 එච්.එම්.ගේ.ගහේරත් මයා 

(මා.සං.ස.ස) 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - කුරුණෑගල 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

03 සමන්ත තලවතුර මයා (මා.සං.ස.ස) දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - මාතගල් 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

40 ඩී.එම්.එස්.එන්.බී.දහනක මයා 

(මා.ස.සං.ස) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

පල්ගල්ගපොල 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

12 ආර්.ඩබ්.ආර්.එන්.ප්රියදර්ී ම මිය 

(මා.සං.ස.ස) 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - ගබලිඅත්ත 

ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - තංගල්ල 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.02.01 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

15 එල්.ජී.ගප්රේමසිරි මයා (මා.ස.සං.ස) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

ලුණුගම්ගවගහර 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - මාතර 

(PES)  

ගවනසේ සිදු ගනොගේ 2019.06.03 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 
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 දීප්ත ගරෝහණ මයා (මා.සං.ස.ස) දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - මාතර (PES) 

තංගල්ල රැකියා 

ගසේවා මධයස්ථානය 

ගවනසේ සිදු ගනොගේ. 2019.06.03 දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

31 එච්.ඩබ්.ගේ. මල්ගහේව මයා 

(මා.ස.සං.ස) 

දිස්ත්රිේ ගල්කම් 

කාර්යාලය - 

හම්බන්ගතොට 

 ස්ථාන මාරුව අවලංගුයි  

 එච්.එම්.පී.ගහේරත් මයා (මා.සං.ස.ස) ප්රාගීය ය ගල්කම් 

කාර්යාලය- තඹුත්ගත්ගම 

 දිස්ත්රිේ ගල්කම් කාර්යාලය - 

පුත්තලම 

2019.02.01දින 

සිට ක්රියාත්මක 

ගේ. 

 


