




1 55369 ඩබ්.එම්.එම්.අබබ්බවේකර 3-111 ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

2 56371  වී.ඒ.එව්.එව්.වමරරත්න 3-111 බමෝටර් රථ ප්රලාශන බදපාර්තබම්න්තුල ලන වංරක්ණ බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

3 55270 එව්.වී.බක්.තමරා 3-111 වමාජ බවේලා  අමාතාංය මුදල් අමාතාංය අලංගු බේ

4 56379 බක්.ජී.දයාලතී 3-111 මුදල් අමාතාංය වමාජ බවේලා  අමාතාංය අලංගු බේ

5 55247 එම්.සී.ප්රවන්න 3-111 බවෞඛ් අමාතාංය අධාපන අමාතාංය අලංගු බේ

6 55443 එව්.ආර්.ඉබල්සංශ 3-111 අධාපන අමාතාංය බවෞඛ් අමාතාංය අලංගු බේ

7 55368 ඊ.එව්.බක්.ංකා 3-111 ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග අංය  ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

8 56378 බක්.ටී.බපබර්රා 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ - ශෘද බරෝග 

අංය අලංගු බේ

9 55310 බක්.අයි.යූ.ප්රියන්ත 3-111 ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බශොරණ අලංගු බේ

10 55432 එව්.එන්.පල්ලියගුරු 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බශොරණ ශ්රී ංකා ජාතික බරෝශ අලංගු බේ

11 55471 ආර්.එම්.ආර්.පී.ගුණබවේකර 3-111 ලවංගත බරෝග විදාංය

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -

අත්තනගල් බලනවක් නැත

12 55251 ඩී.එව්.ඩී.ද.සල්ලා 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -අත්තනගල් ලවංගත බරෝග විදාංය බලනවක් නැත
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අනු 

අංකය ස ේලක අංකය  නම පන්තිය ලර්තමාන ස ේලා  ්ථානය නල ස ේලා  ්ථානය අභියාචනා තීරණ සලනත් කරුණු

         

ලාර්ෂික  ්ථාන මාරුවීම් අභියාචනා කමිටුල - 2013

ශ්රී ංකා සතොරතුරු හා  න්නිසේදන තාක්ෂණ ස ේලය



13 55281 එම්.බක්.ජයසංශ 3-111 රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන

අලංගු බේ

14 56369 බජ්.ඩී.ඩී.ප්රියංගිකා 3-111 ප්රාබේශීයබල්කම් කාර්යාය-රත්මාන රිජ්බේ ආර්යා ෂමා බරෝශ අලංගු බේ

15 55305 ආර්.එම්.ඩී.ජී.බක්.ඔගම 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල

ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -

මල්ලපිටිය අලංගු බේ

16 55377 යූ.ජී.සී.උදයාන්ත 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මල්ලපිටිය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ඉබ්බාගමුල

අලංගු බේ

17 55267 බක්.ඒ.එව්.පී.අබබ්රත්න 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන                            ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය බලනවක් නැත

18 55242 ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.ගයාාන් 3-111 ජීල වලද ඉංජිබන්රු බවේලා අංය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - දමන වලනවක් නැත

19 55264 පී.එච්.වීරසංශ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර බලනවක් නැත

20 55346 එල්.ටී.ගීගනබේ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මශර ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ බලනවක් නැත

21 55505 එම්.ඒ.පී.කුමාරි 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ගම්පශ ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය - ජාඇෂ වලනවක් නැත

22 55319 බක්.වී.ඒ.එව්.කුමාරසංශ 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බකොබොන්නාල අධාපන අමාතාංය බලනවක් නැත

23 56383 එච්.බක්.සී.නන්දිකා 3-111 අධාපන අමාතාංය ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-

බකොබොන්නාල වලනවක් නැත

24 55205 ඩී.එම්.එච්.එව්.ගුණතික 3-111 රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල අධාපන අමාතාංය අලංගු බේ

25 56374 ඒ.බක්.අලුත්බේ 3-111 අධාපන අමාතාංය රජබේ ප්රලෘත්ති බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

26 55259 බක්.ම්.පී.වදමාලි 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපි ටිය රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල් බලනවක් නැත

27 56382 ඕ.එම්.එම්.දිල්රුක්ෂි 3-111 රිපන් බාලිකා විදාය-ගාල් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -බපි ටිය

වලනවක් නැත

28 55315 එන්.ඩබ්.ජී.ආර්.ප්රවන්න 3-111 කාර්මික විදාය- රත්මාන ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ අලංගු බේ

29 56368 එම්.ආර්.නිබරෝනී 3-111 ආනන්ද විදාය -බකොෂඹ කාර්මික විදාය- රත්මාන අලංගු බේ

30 55327 එම්.බක්.බජ්.ආර්.ගුණබවේකර 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -  ඉමදල වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල් බලනවක් නැත

31 56367 බක්.එල්.බක්.එව්.ගුණලර්ධන 3-111 වංඝමිත්තා බාලිකා මශා විදාය-ගාල් ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -  ඉමදල වලනවක් නැත
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32 55312 පී.එල්.එල්.පී.පන්නි 3-111 ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධව්ථානය ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

33 56376 බක්.වී.ටී.ප්රියදර්නී 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ජාතික ආපදා වශන බවේලා මධව්ථානය අලංගු බේ

34 55154 බක්.ඒ.අරුණා කුමාරි 3-111 ඉඩම්  ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

35 56375 එල්.ආර්.කංසූරිය 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ඉඩම්  ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය අලංගු බේ

36 55227 ජී.එල්.එම්.දිල්රුක්ෂි 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

37 55434 එම්.ටී.ඒ.එව්.දීපාල් 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් 

බදපා. අලංගු බේ

38 55227 ජී.එල්.එම්.දිල්රුක්ෂි 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ක්රියාත්මකයි

39 බක්.එව්.එච්.ඒ.පලිශලඩන 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් 

බදපා.

ක්රියාත්මකයි

41 55372 සී.එච්.සී.සී.මුශන්දිරම් 3-111 ඉඩම් බකොමවාරිව් ජනරාල් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

42 56384 යූ.අයි.සරිපුර 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල ඉඩම් බකොමවාරිව් ජනරාල් 

බදපාර්තබම්න්තුල

අලංගු බේ

43 55317 වී.එච්.එන්.නිලුක්ෂී 3-111 ජනමාධ  ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය ආරක්ක අමාතාංය බලනවක් නැත

44 56364 පී.සී.පී.බපබර්රා 3-111 ආරක්ක අමාතාංය ජනමාධ  ශා ප්රලෘත්ති අමාතාංය වලනවක් නැත

45 55190 එච්.ජී.එච්.නිාන් 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

46 56385 ඩබ්.එම්.ටී.මංගලිකා 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් 

බදපාර්තබම්න්තුල

අලංගු බේ

47 55168 බී.එම්.ලයි.අබබ්ලර්ධන 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල අධාපන අමාතාංය බලනවක් නැත

48 56363 සී.එව්.පීරිව් 3-111 අධාපන අමාතාංය පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපා. වලනවක් නැත

49 55171 ඩී.බජ්.එඩ්මන්ඩ් 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

50 56397 ඊ.එච්.වීරසංශ 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් 

බදපාර්තබම්න්තුල

අලංගු බේ

51 55268 ඊ.අයි.එල්.ධර්මරත්න 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

52 56395 පී.එච්.ඩබ්.සී.ඩී.එව්.සල්ලා 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් 

බදපාර්තබම්න්තුල

අලංගු බේ
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53 55414 එම්.ඒ.ජී.එල්.දුමින්ද 3-111 තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර තාක්ණ විදාය- කළුලැල් පාර- 

ගාල්

අලංගු බේ

54 55419 සී.අයි. බවබනවිරත්න 3-111 කාර්මික විදාය-ගාල් තාක්ණ විදාය- අනුරාධපුර අලංගු බේ

55 55239 එන්.පී.ඒ.ඒ.චතුරිකා 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

56 56398 ඊ.බක්.එන්.බක්.එදිරිසංශ 3-111 ශ්රී ංකා විභාග බදපාර්තබම්න්තුල කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් 

බදපා.

අලංගු බේ

57 55200 බක්.එව්.එන්.ද.සල්ලා 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ

ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න 

බදපාර්තබම්න්තුල බලනවක් නැත

58 56387 එව්.ඩබ්.එන්.ඩී.අත්තනායක 3-111 ජනබල්ඛ්න ශා වංඛ්ාබල්ඛ්න බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ

වලනවක් නැත

59 55207 සී.පී.කරුණාරත්න 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල අලංගු බේ

60 56388 එව්.ඩී.උඩලත්ත 3-111 කම්කරු බදපාර්තබම්න්තුල ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුදාල -බකොෂඹ අලංගු බේ

61 55433 ඩී.එන්.මල්ලැන්න 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය -මදුරාල ඉටුකෂ වනොශැක

62 55217 අයි.එව්.බශට්ටිආරච්චි 3-111 ඉඩම් ශා ඉඩම් වංලර්ධන අමාතාංය ඉටුකෂ වනොශැක

63 55255 ඒ.බක්.චමිා 3-111 දි.බල්.කා.-බමොණරාග ඉටුකෂ වනොශැක

64

55351

බක්.එල්.සී.ජයන්ති 3-111 ප්රාබේශීය බල්කම් කාර්යාය-බුත්බකොහුපිටිය

ඉටුකෂ වනොශැක

65 55297 ඒ.එම්.එන්.බක්.අබබ්සංශ 3-111 රජබේ රව පරීක්ක බදපාර්තබම්න්තුල ඉටුකෂ වනොශැක

66 55451 ඩබ්.ජී.ඩබ්. වීරසංශ 3-111 රජබේ රව පරීක්ක බදපාර්තබම්න්තුල ඉටුකෂ වනොශැක

67 55420 එම්.බක්.එච්.බශේමමාලි මිය 3-111 රජබේ රව පරීක්ක බදපාර්තබම්න්තුල ඉටුකෂ වනොශැක
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68 55233 ඩබ්.බක්.තමරි නබයෝමී 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

69 55237 එම්.එල්.ආර්.ජානකී 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

70 55225 ඊ.එම්.එව්.ප්රියදර්න 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

71 55263 ජී.එව්.පී.කුමාර 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

72 55244 එව්.බක්.ටී.ද සල්ලා 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

73 55223 බක්.ජී.බජ්.එල්.කුමාර 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

74 55150 පී.ඒ.ඒ.ප්රියන්ති 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

75 55708 බක්.එම්.ඩී.විමසරි 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

76 55245 ඩබ්.එව්.ඒ.විබජ්සංශ 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

77 55243 එච්.බක්.චමින්ද 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

78 55464 ඒ.වී.පී.පී.අබනෝජා 3-111 ප්රා.බල්.කා.- තිශබගොඩ ඉටුකෂ වනොශැක

79 55285 එව්.සී.රත්නායක 3-111 ව ෝණ වම්බන්ධීකරණ අංය ඉටුකෂ වනොශැක

80 55302 ආර්.ඩී.ටී.ඩී.ධර්මවවේන 3-111 ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාය - ලරකාව ොෂ ඉටුකෂ වනොශැක

81 55241 එම්.ආර්.කුමුදුනී 3-111 ජීල වලද්ය ඉංජිවන්රු වවේලා අංය ඉටුකෂ වනොශැක

82 55510 වක්.ටී.චමරි 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුද්ාල ඉටුකෂ වනොශැක
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83 55438 එන්.ජී.විතාරණ 3-111 ශ්රී ංකා ගුලන් ශමුද්ාල ඉටුකෂ වනොශැක

84 55387 එන්.ඩී.නාකන්ද 3-111 මශ බරෝශ-ශම්බන්බතොට ඉටුකෂ වනොශැක

85 55174 බී.එම්.ජී.එන්.ගුණවවේකර 3-111 බන්ධනාගාර මව්ථානය ඉටුකෂ වනොශැක

86 55410 එව්.ටී.ඩී.ජයතික 3-111 කාර්මික අධාපන ශා පුහුණු කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

87 55156 ඩබ්.ජී.පී.බී.පියසරි 3-111 පුේගයින් ලියාපදිංචි කිරීබම් බදපා. ඉටුකෂ වනොශැක

88 55238 එව්.ඩී.වීරසංශ 3-111 ජාතික මානසක වවෞඛ්ය  විද්යායතනය ඉටුකෂ වනොශැක

89

56000

ඩබ්.සී.පී.වංජීල 3-111 ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාය -කරුලගව්ලැල

ඉටුකෂ වනොශැක

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාය -

අක්මීමන(තාලකාලික)

90 55185 ඩී.එන්.මලරආරච්චි 3-111 කාර්මික අධයා න ශා පුහුණු කිරීවම් වද් ා. ඉටුකෂ වනොශැක

91 55216 අයි.ඩබ්.සී.පී.ධර්මලර්ධන 3-111 කාර්මික අධයා න ශා පුහුණු කිරීවම් වද් ා. ඉටුකෂ වනොශැක

Page 6 of 6


