
වෙළඳ හා ආව ෝජන ප්රතිපත්තති චක්ර වේඛ අංක 01/2018  ටවත්ත ලබා ගත්ත සහනදායී ව ෝටර් රථ බලපත්ර පිළිබඳ විසත්ර  

 

අනු 
අංක  

වගානු අංක  න  තනතුර ආ තන  බලපත්ර අංක  
නිකුත්ත කල 
දින  

01 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/410 
 

ඒ.එන්.පී. ද වසායිසා මි  
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  I 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0055 2019/07/14 

02 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/411 
 

වේ.ඒ.ඩී.වේ. ධීරා මි  
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  I 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0056 2019/07/14 

03 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/412 

ටී.වේ. සුනිේ   ා 
වන්ොසික ෙයාපාර 
කළ නාකරු 

ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0057 
2019/07/14 

04 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/413 

පී.ආර්.බී. සු ංගලී මි  
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී 
වස්ෙ  III 

ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0058 
2019/07/14 

05 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/414 
 

වී. තෙේකු ාර්   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  II 

ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0059 
2019/07/14 

06 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/415 

එච්.එම්.ඒ.පී. රත්තනා ක   ා 
වජයෂ්ඨ  ාන්ික  
ඉංජිවන්රු 

ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0060 
2019/07/14 

07 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/416 

ආර්.වේ.ඒ.පී. රා නා ක   ා 
අතිවර්ක අධ්යේෂ 
(පරිපාලන හා මුලය) 

ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0061 
2019/07/14 

08 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/417 

සී.ආර්. ගුණෙධ්ර්න   ා පව ර්්ෂණ නිලධ්ාරී 
ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0062 2019/07/24 

09 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/418 

ආචා ර් ආඑර්ම්.එන්.ඒ. විවේෙධ්ර්න 
මි  

වජයෂ්ඨ පව ර්්ෂණ 
නිලධ්ාරී 

ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0063 
2019/07/14 

10 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/419 

ආර්.එම්.ආර්.එන්.වේ. රත්තනා ක 
මි  

පව ර්්ෂණ නිලධ්ාරී 
ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0064 
2019/07/14 

11 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/420 

ඩබ්.එම්.සී.බී. ොසල   ා 
වජයෂ්ඨ පව ර්්ෂණ 
නිලධ්ාරී 

ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0065 
2019/07/24 

12 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/421 

ජී.ජී.වී. ශයා ලී මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  I 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0066 
2019/07/24 

13 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/422 

ආර්.එන්.අයි. වපවර්රා මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  II 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ T/45/VE/101/001/19/0067 

2019/07/24 

14 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/335 

ෙයි.බී. ඉේබාේ   ා 
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  I 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ T/45/VE/101/001/19/0068 2019/07/14 



15 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/423 

වේ.එම්.එච්.ජී. සරත්ත ප්රි න්ත   ා 
ශ්රී ලංකා සත්තත්තෙ  
නිෂ්පාදන හා වසෞඛය  
වස්ෙ  I වර්ණි  

ග්රාමී  අංශ  T/45/VE/101/001/19/0069 2019/07/22 

16 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/424 

සී.පී. රුෙන්පිට  ව   
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී 
වස්ෙ  III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0070 2019/07/22 

17 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/425 

ඩබ්.ඒ.සී.වේ. චන්රසිරි මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0071 
2019/07/24 

18 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/426 

ටී.එම්.ආර්. දිසානා ක   ා 
වජයෂ්ඨ  ාන්ික  
ඉංජිවන්රු 

ජාතික පසු අස්ෙනු 
කළ නාකරණ 
ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0072 
2019/07/24 

19 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/427 

ද.දි. ප්රභාත්ත විතාරණ   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  III 

වගාවිජන සංෙධ්ර්න 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0073 2019/07/31 

20 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/405 

එම්.ඩබ්.සී. පුෂ්පලතා මි  ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී වස්ෙ  I 
වගාවිජන සංෙධ්ර්න 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0074 2019/07/31 

21 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/428 

අයි.බී.ඩබ්.එේ. ගුණෙධ්ර්න   ා 
සහකාර සා ානයාධිකාරී 
(ප්රවේශී ) 

පශු සම්පත්ත අංශ  T/45/VE/101/001/19/0075 2019/07/31 

22 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/429  

ඩී. ග වේ   ා 
 

කළ නාකාර  ාන්ික 
ඉංජිවන්රු 

ධීෙර අංශ  T/45/VE/101/001/19/0076 2019/07/31 

23 

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/402 
එන්.ඩබ්.එච්.ඩබ්.වේ.පී. 
නානා ේකාර මි  

සහකාර ගණකාධිකාරී 
වහේටර් වකාබ්බෑකඩුෙ  
වගාවිජ පව ර්්ෂණ  
හා පුහුණු ආ තන  

T/45/VE/101/001/19/0077 2019/07/31 

24 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/430 

වේ.පී.යු.වේ. තිලකරත්තන   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු 
වස්ෙ  III 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0078 2019/08/07 

25 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/431 

 වහ්ෂේරන්  යුරන්   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  III 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0079 2019/08/07 

26 

MOA/AD/AS/E8/6/V.P/432 

එස්.ඒ.ටී. නා ේ   ා ෙරා  කළ නාකාර ධීෙර අංශ  T/45/VE/101/001/19/0080 2019/07/31 

27 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/433 එස්.පී.ඒ. දහනා ක   ා 

 
ෙරා  කළ නාකාර ධීෙර අංශ  T/45/VE/101/001/19/0081 2019/07/31 

28 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/141 

ටී.ඩී.  ාලා ර යලතා මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0082 2019/08/06 

29 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/434 

අයි.වේ. ෙෂර් ාන මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  I 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0083 2019/08/09 

30 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/435 

යු.ර්.වේ. රත්තනා ක   ා 
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  I 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ T/45/VE/101/001/19/0084 2019/08/09 

31 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/436 

එච්.එම්.යු.එස්. දිඝාශනී මි  ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී වස්ෙ  II 
කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0085 2019/08/09 

32 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/397 

චමින්ද ඒකනා ක  හතා 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන 
වස්ෙ  III 

හදබි  අධිකාරි  T/45/VE/101/001/19/0086 2019/08/23 



33 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/437 

ජී. මුගුන්දන්   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  I 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0087 

2019/08/09 

34 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/438 

එම්.ජී.ටී.පී. දසනා ක මි  
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  I 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0088 

2019/08/09 

35 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/439 

එම්.එච්.එම්. හම්සීන්   ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු  
වස්ෙ  III 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0089 2019/08/13 

36 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/440 

එම්.වේ.ඩී. ශිවරෝ නී මි  
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  
II 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0090 2019/08/13 

37 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/441 

ඩී.එම්.වේ.එච්. දිසානා ක   ා 
මී ඔ  වන්ොසික ෙයාපාර 
කළ නාකරු 

ොරි ාගර් අංශ  
T/45/VE/101/001/19/0091 2019/08/13 

38 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/442 

වේ.ජී.එස්.  ධුෙන්ති ව   
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  
වස්ෙ  III 

වගාවිජන සංෙධ්ර්න 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0093 2019/08/23 

39 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/443 

ආර්.එම්.ජී.වී.එන්. අ රවස්න මි  
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  
වස්ෙ  III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0092 2019/08/09 

40 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/444 

ඩී.එන්. අවේපිටි  මි  
ශ්රී ලංකා ක්ර සම්පාදන  
වස්ෙ  III 

කෘෂික ර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0094 2019/08/22 

41 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/445 

ඒ.එම්.එම්.වේ. රත්තනා ක  
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  
III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0095 2019/08/28 

42 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/446 

ඊ.ඩී.සී.වී. එදිරිසිංහ ව   
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  
III 

ග්රාමී  අංශ  T/45/VE/101/001/19/0096 2019/09/04 

43 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/447 

ටී.එම්ඒ.එම්. වතන්නවකෝන්   ා  ාන්ික ඉංජිවන්රු ධීෙර අංශ  T/45/VE/101/001/19/0097 2019/09/05 

44 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/448 

ඩබ්.එම්.ඩී. විවේසුරි    ා 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  
III 

ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0098 2019/09/05 

45 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/449 

ආර්.අයි.ඩී. කරුණාරත්තන ව   
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  
III 

ො ර්ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0099 2019/09/07 

46 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/450 

එම්.ඒ. චාන්දනී මි  
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
වස්ෙ  I 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0100 2019/09/10 

47 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/452 

වේ. සුගීෂ්ෙරන්   ා ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  වස්ෙ  ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0101 2019/09/19 

48 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/453 

එච්.ටී.එස්.ඩබ්. විවේසුරි    ා 
ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු 
වස්ෙ  III 

ොරි ාගර් අංශ  T/45/VE/101/001/19/0102 2019/09/19 



49 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/369 

එම්.එේ.යු. වපවර්රා මි  කළ නාකරු 
සී/ස ලංකා  
වපාවහාර ස ාග  

T/45/VE/101/001/19/0103 2019/09/19 

50 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/454 

වේ. සුවර්ෂ් කු ාර්   ා 
ශ්රී ලංකා ගණකාධිකාරී  
වස්ෙ III 

වගාවිජන සංෙධ්ර්න 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0104 2019/09/24 

51 
MOA/AD/AS/E8/6/V.P/455 

යු.ඒ.වේ.එස්. උඩවෙල   ා 
ශ්රී ලංකා කෘෂික ර් 
 වස්ෙ III 

කෘෂික ර් 
වදපාතර්වම්න්තුෙ 

T/45/VE/101/001/19/0105 2019/09/24 

 


