
 

 
 
 
 
 
                      
  

                   
 

 

 

 

 

ප්රාදේශීය ලේදේශම්වරුන් ේ 

විශ්රාම වේුුප් දේදේශාරාතමේදේශවර වේදේශසේයළලම ම වේම වාඩලික ්ේලධාරාන   

 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2019 ලේඛන සහකාර 

 

දේශවරේ සම වගේ අමුණාේ ඇතිේ උරේ දේශමඛනල හිේ සාහ ේ රරිදිේ 2019.03.01 දිනේ යළටේ

බාරුුුත්දේශුනේරරිදිේදේශමඛනේසහ්ාරුන් දේශේේුාතමෂි්ේස්ථානේම වාන්ේඅනුම වේේ්රමි.ේ 

 

02.ේ අාාළේලධාරාන ේ2019.02.28ේදිනේයළටේුතමේම වානේදේශසේුාේස්ථානදේශල ේවිධිම වත්ේරරිදිේ

ලධාහස්ේකිනම වටේ්ටයුවේේ්රනුේාුදේශේ.ේ 

 

03. දේශම වම වේස්ථානේම වාන්වීවරේසවරබ රදේශල ේඅභිලාචනාේදේශුදේශේොත්ේ2019.02.20ේදිනේදේශහෝේ

එදිනේටේප්රථම වේආස නේම වේඅධීක්ෂණේලධාරානේම වඟි ේම වාේදේශුේේඉදිරිරත්ේ්ළේයුවේේදේශස.ේ 

 

04.ේ දේශම වම වේස්ථානේම වාන්වීවරේප්රම වාාලකි ේදේශේොරුේ්රිලාත්ම ව්ේ්ළේයුවේේබුවි ඒේසේසාහාේ

ඔබදේශග ේාුදේශබනේසහදේශලෝගලේඉේාේඅගලේදේශ්ොටේසා්මි. 

ේේේ 

     
   ඒ.ජගත් ඩී. ඩයස් 

විශ්රාම වේුුප් දේඅරයක්ෂේනනරාම                            
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අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු කරන ලද ස ේවා 
 ථ්ානය

සවනත් කරුණු 

සකොළඹ දි ත්්රික්කය
1 කේ.කේ. කෙකේරා මිය ප්රධාන කාේයාලය කළුතර ප්රා.කේ.කා.
2 ඩබ්.ඒ.එස්. කරෝහිණී මිය බණ්ඩාරගම ප්රා.කේ.කා. ප්රධාන කාේයාලය

ස ොසලොන්නරුව දි ත්්රික්කය
3 බී.එච්.ඩබ්.ජී.එස්.කේ. ෙණ්ඩිතරත්න මිය දිඹුලාගල ප්රා.කේ.කා. කෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රා.කේ.කා.

මාතසේ දි ත්්රික්කය
4 ටී.එම්.කේ. කුමාරි මිය මාතකේ ප්රා.කේ.කා. උකුකෙල ප්රා.කේ.කා.
5 යූ.ඩබ්.පී.යූ.බී. උඩපිටිය මයා උකුකෙල ප්රා.කේ.කා. මාතකේ ප්රා.කේ.කා.

6 කේ.එම්.එේ.එස්. ජයසුන්ෙර මයා මාතකේ ප්රා.කේ.කා. හාරිස්ෙත්තුෙ ප්රා.කේ.කා.
2018 ෙේෂකේදී ෙසරකින් අත්හිටුෙන ලෙ කමම ොේෂික 

ස්ථාන මාරුෙ 2019.03.01 දින සිට ක්රියාත්මක කල යුතුය

මහනුවර දි ත්්රික්කය

7 ටී.ඩී.සී.ටී. සිේො මිය හාරිස්ෙත්තුෙ ප්රා.කේ.කා.
මහනුෙර කඩෙත් සතර සහ ගඟෙට 

කකෝරක ේ ප්රා.කේ.කා.
8 කේ.ඒ.යූ.එන්. කුරුප්පු මිය තුම්ෙකන් ගලකගෙර ප්රා.කේ.කා. හාරිස්ෙත්තුෙ ප්රා.කේ.කා.
9 පී.ජී.ඒ.යූ. ගමකේ මිය ගඟ ඉහ  කකෝරක ේ ප්රා.කේ.කා. ෙස්බාකේ කකෝරක ේ ප්රා.කේ.කා.

ගම් හ දි ත්්රික්කය
10 ඕ.කේ.ඒ. රංජනී මිය දිවුලපිටිය ප්රා.කේ.කා. මීරිගම ප්රා.කේ.කා.
11 ඩබ්.ඒ.කේ.ඩී. විකේසිංහ මිය මීරිගම ප්රා.කේ.කා. දිවුලපිටිය ප්රා.කේ.කා.
12 කේ.සී.පී. කසේනාරත්න මිය ගම්ෙහ ප්රා.කේ.කා. මිනුෙන්කගොඩ ප්රා.කේ.කා.
13 එේ.ඒ.ඒ. කාන්ති මිය මිනුෙන්කගොඩ ප්රා.කේ.කා. මහර ප්රා.කේ.කා.
14 එන්.පී.එම්.එම්.ඒ.ජී.ඒ. ගුණෙේධන කමය මහර ප්රා.කේ.කා. ගම්ෙහ ප්රා.කේ.කා.

ගාේල දි ත්්රික්කය
15 ඩබ්.ජී.සී. සාගරිකා මිය ප්රධාන කාේයාලය කරන්කෙනිය ප්රා.කේ.කා.

                                                                    සේඛන  හකාර වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු   -   2019



අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ථ්ානය

 ථ්ාන මාරු කරන ලද ස ේවා 
 ථ්ානය

සවනත් කරුණු 

කළුතර දි ත්්රික්කය
16 එච්.එන්. ගමකේ මිය මදුරාෙල ප්රා.කේ.කා. කහොරණ ප්රා.කේ.කා.
17 බී. ගේකහේන මිය කහොරණ ප්රා.කේ.කා. මදුරාෙල ප්රා.කේ.කා.

අනුරාධපුර දි ත්්රික්කය
18 ඩී.එම්.ඒ.ටී. දිසානායක මිය තලාෙ ප්රා.කේ.කා. මධයම නුෙරගම් ෙ ාත ප්රා.කේ.කා.

හම්බන්සතොට දි ත්්රික්කය
19 ඒ.එස්.කේ.කේ. ජයසිංහ මිය තිස්සමහාරාමය ප්රා.කේ.කා. ලුණුගම්කෙකහර ප්රා.කේ.කා.

යා නය දි ත්්රික්කය

20 කේ. කන්නපිරාන් මිය
ෙලිකාමම් - නැකගනහිර (කකෝොයි)  

ප්රා.කේ.කා.
යාෙනය ප්රා.කේ.කා.

                                                                      සේඛන  හකාර වාර්ෂික  ථ්ාන මාරු   -   2019


