වෙළඳ හා ආව ෝජන ප්රතිපත්තතිප කවරෙල්ඛ අ ක

01/2018 ටව්ත ලබා ග්ත සහනදායී ව ෝටර් රථ බලතත්ර ිළිබබඳ ිසසතරර

කනු
ක

වගොනු ක

01

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/365

වෛද්ය එච්.පී.පී.පී.පචස.ප
බණ්ඩාර එමහතා

02

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/366

චම්පඒපපල්සල්ෛත්ත එමි

03

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/367

ච්.පඒපී.පසීපදිල් ක් එම ා

04

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/368

්ථිපච්.පයූපසිරිෛථිධන එ
ම ා

න

රනතුර
සත්ත්ෛ එනිෂ.පාද්න එහා එ
සසෞඛ්ය එසසෛ  එI
සරණි
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
සසෛ  එIII

05

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/372

සක්පඅ කනුතු එම ා

ප්රධාන එිදද්යාඥ

06

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/373

ී.පචස.ප්රි රත්න එම ා

සජයෂ.ව එිදද්යාඥ

07

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/379

08

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/380

09

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/381

අයිපදුෂයුතු එමි

10

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/382

ඩබ්පමධූෂා එ්ථිපී.රක්ස ොඩි එ
මි

11

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/383

්ථිපජීපයුපඒපගුණසස ර එමි

12

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/384

ජීප්ථිපච්.පචස.පකුකරත්න එමි

13

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/386

චස.පයූපචස.ප්ථිපසිරිෛථිධන එමි

ඒපඩබ්පචස.පී.රසස ර එ
මි
්ථිපී.පී.පසක්පජ සිංහ
 එමහතා

ආ රන

බලතත්ර ක

නිකු්ත
දින

ල

ග්රාමීය   එ්ථික  එ
ටයුතු එහා එපශු එ
සම්පත් එසංෛථිධන

T/45/VE/101/001/19/0022

2019/04/02

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0023

2019/04/05

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0024

2019/04/08

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0025

2019/04/08

T/45/VE/101/001/19/0026

2019/04/08

T/45/VE/101/001/19/0027

2019/04/01

ධීෛර එහා එජකජ එ
සම්පත් එසංෛථිධන එ
අංශ
ධීෛර එහා එජකජ එ
සම්පත් එසංෛථිධන එ
අංශ

සජයෂ.ව එිදද්යාඥ

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0028

2019/05/14

සජයෂ.ව එිදද්යාඥ

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0029

2019/05/14

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0030

2019/05/13

T/45/VE/101/001/19/0031

2019/05/16

T/45/VE/101/001/19/0032

2019/05/16

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0033

2019/05/24

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0034

2019/05/22

ශ්රී එකං
සසෛ
ශ්රී එකං
සසෛ
ශ්රී එකං
සසෛ
ශ්රී එකං
සසෛ
ශ්රී එකං
සසෛ

ා එජංනේසු
 එIII
ා එජංනේසු
 එIII
ා එජංනේසු
 එIII
ා එජංනේසු
 එIII
ා එජංනේසු
 එIII

 එ
 එ
 එ
 එ
 එ

ෘෂි ථිම එ
අමාතයාංශ
ෘෂි ථිම එ
අමාතයාංශ

14

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/387

්ථිප්ථිපඒප්ථිපශිරුතා එ
මි

15

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/388

සම්ධාිද එමැද්දුෛසේ එමි

16

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/389

ී.පසීපචුපඅසබ්රත්න එමි

17

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/390

ඩබ්පී.ප්ථිපසේප ද්රිගු එමි

18

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/391

ී.පී.පී.ටථිස. එමි

19

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/392

ී.පඒපසමරසිංහ එම ා

20

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/393

්ථිපචම්පචස.පචුපජ සිංහ එ
මි

21

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/394

්ථිපරිදුද්රු එමි

22

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/395

බීපඒපසක්පචුද්රකතා එමි

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0035

2019/05/22

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0036

2019/05/25

T/45/VE/101/001/19/0037

2019/05/25

T/45/VE/101/001/19/0038

2019/05/25

T/45/VE/101/001/19/0039

2019/05/27

T/45/VE/101/001/19/0040

2019/05/27

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0041

2019/04/02

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0042

2019/05/31

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0043

2019/05/31

ග්රාමීය   එ්ථික  එ
ටයුතු එහා එපශු එ
සම්පත් එසංෛථිධන

T/45/VE/101/001/19/0044

2019/05/29

ගණ ාධිකා ාී

ධීෛර එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0045

2019/06/13

ශ්රී එකං ා එපරිපාකන එ
සසෛ  එIII

සගොිදජන එසංෛථිධන එ
T/45/VE/101/001/19/0046
සද්පාථිතසම්ුතුෛ

2019/06/13

ශ්රී එකං ා එජංනේසු
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු
සසෛ  එIII
සාමානයාධිකා ාී

 එ
 එ
 එ
 එ

ළමනා රණ එ
චථි ා එසමසහයුම්
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
සසෛ  එIII
ශ්රී එකං ා එසත්ත්ෛ එ
නිෂ.පාද්න එහා එසසෞඛ්ය එ
සසෛ  එI එසරණි

සගොිදජන එසංෛථිධන එ
සද්පාථිතසම්ුතුෛ
සගොිදජන එසංෛථිධන එ
සද්පාථිතසම්ුතුෛ
සගොිදජන එසංෛථිධන එ
සද්පාථිතසම්ුතුෛ
ධීෛර එඅංශ

23

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/396

24

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/398

25

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/399

26

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/400

සක්පච්.පී.පටීප සාගක එම ා

27

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/401

ඩබ්පසීපචුපිදක්රමසිංහ එමි

28

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/403

ඩබ්පඩබ්පචස.පමංගක එමහතා

අධයක්ෂ

චස.පචුපජ සිංහ එම ා

ශ්රී එකං ා
ෘෂි ථිම එ
ගණ ාධිකා ාී සසෛ  එ
අමාතයාංශ
III

29

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/404

ඒපී.පිදක්රමසිංහ එමි

සජයෂ.ව එිදද්යාඥ

්ථිපඒපඅයිපචස.පරණතුංග එ
මි
ඒපඊපචම්පඒපඩබිපචස.පී.පසක්ප
මැදිෛ  එම ා එ

ශ්රී එකං ා එසත්ත්ෛ එ
නිෂ.පාද්න එහා එසසෞඛ්ය එ පශු එසම්පත් එඅංශ
සසෛ I - සරණි  එ
ශ්රී එකං ා එජංනේසු  එ
ෛාරිමාථිග එඅංශ
සසෛ  එIII
අතිසථි  එසල් ම්

T/45/VE/101/001/19/0047

2019/06/20

T/45/VE/101/001/19/0048

2019/06/20

T/45/VE/101/001/19/0049

2019/06/24

T/45/VE/101/001/19/0050

2019/06/21

30

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/406

චුපක්රිෂ.ණපනපු එම ා

31

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/407

32

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/408

ී.පචුපදිසානා  එමහතා
ච්.පචම්පයූපඒපජීපජ කත්
බණ්ඩාර එම ා

33

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/409

ී.ප්ථිපචුපමුණසිංහ එමි

ශ්රී එකං ා එ
ගණ ාධිකා ාී එසසෛ  එ
I
ෛරා  එ ළමනා රණ
ශ්රී එකං ා එ ෘෂි එසසෛ
I
ශ්රී එකං ා එසත්ත්ෛ එ
නිෂ.පාද්න එහා එසසෞඛ්ය එ
සසෛ I - සරණි  එ

ෛාරිමාථිග එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0051

2019/06/28

ධීෛර එඅංශ
ෘෂි ථිම එ
අමාතයාංශ

T/45/VE/101/001/19/0052

2019/06/28

T/45/VE/101/001/19/0053

2019/06/28

පශු එසම්පත් එඅංශ

T/45/VE/101/001/19/0054

2019/06/27

