
මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව පවතින් ප ොමු වූ පෙත්සම් පිළිබඳ විස්තර 

අනු 

අංක  

ප ොනුපේ අංක  ප ොනුපේ නම ම.පෙ.කා.ස. ප ොමු 

අංක  

වාර්තාව කැඳවූ 

ආ තන  හා 

දින  

වාර්තාව 

ම.පෙ.කා.ස. 

පවත ප ොමු 

කර තිපේද? 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  
 

 

01.  2/1/7/භ/පඳ/2007/19 භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාල 
ඩබ්.පේ.පී.අභරලර්ධන 
භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2007/ 
10413 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2007.10.22 

ඔව් 
2008.04.15 

අභියාචනය රා.පවේ.පකො. පලත පයොමු 
කරන පව පඳත්වම්කරු දැනුලත් කර 
ඇත. 

02. 2/7/7/භ.පඳ/2010-4 පවේලපයන් ඳශකිරීභ 
වම්ඵන්ධ අභියාචනය 
ඒ.එම්.ජයරත්න භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2010/ 
230 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2010.11.02 

ඔව් 
2011.02.07 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

03. 2/1/1/15/2 රැකියාල නැලත පිහිටුලන 
පව ඉල්ලීභ 
එන්.ඩී.මුණසිංශ භයා 

සී.ඕ.එම්/පී.පී/2014/ 
2067 

ඳසු අව්ලනු පිළිඵ 
තාේණික 
ආයතනය 
2014.04.25 

ඔව් 
2014.05.26 

පඳත්වම්කරු නැලත පවේලපේ පිහිටුවීභ 
සුදුව ඵල භ.පඳ.කා.ව. තීරණය කර ඇත. 
ඳසු අව්ලනු තාේණ ආයතනපේ 

වබාඳතිපේ අිංක IPHT/AP/01/P-65 ශා 
2015.04.30 දිනැති ලිපිය භඟින් 
පඳත්වම්කරු නැලත පවේලපේ පිහිටුවීභට 
කටයුතු කර ඇත. 

04. 2/1/7/2011/8 රැකියාල ව්ථිර කිරීභ වශා 
කරනු ඵන අභියාචනය 
ආර්.ජී.චන්ද්රඳා භයා - 
රජපේ වී පගොවිඳ - 
අම්ඵන්පතොට 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
727 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2011.12.14 

ඔව් 
2012.04.10 
 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

05. 2/1/2/2/5 විශ්රාභ ලැටු ල ඵා ගැමභ 
පිණිව කරනු ඵන 
අභියාචනය 
ආර්.එම්.බුද්ධිතික භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2012/ 
1204 

අභාතාිංය ඔව් 
2012.08.17 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

06. 2/1/2/2/3-4 පවේලා දීර්ඝය ඵා දීභ 
වම්ඵන්ධල සදුල ඇති 
අවාධාරණය ඉලත් කර 
ගැමභට ඉදිරිඳත් කර ඇති 
පඳත්වභ 
එව්.එව්.ප්රනාන්දු භයා - 

සීඕඑම්/පීපී/2004/ 
8613 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2013.10.25 

ඔව් 
2013.12.19 

පඳත්වම්කරුපගන් අයකරපගන ඇති 
ලැටු ල ශා දීභනා ඔහුට නැලත පගලමින් 
ඔහුල 2004/04/28 දිනට විශ්රාභ ගැන්වීභ 
වශා අනුභැතිය ඵා පදන පව 
රා.පවේ.පකො. පලත දන්ලා ඇත.ඊට අදා 
අභාතාිං ්දර්පද් රා.පවේ.පකො. පලත 



මුද්රණා අධිකාරි යලා ඇත. 

07. 2/1/1/15-02 ඳාර්ලිපම්න්තුල විසන් 
භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාපව් විභර්නයට 
පයොමු කර ඇති 
එල්.ඩබ්.ඩී.එව්.රාජවික්රභ 
භශතාපේ පඳත්වභ  

COM/PP/2014/ 

2125 

අභාතාිංය ඔව් 
2014.10.09 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

08. 2/1/1/15-02 පද්ඳාන ඳළිගැමම් 
කමිටුපව් ්දර්පද්යන් භත 
අභාත භණ්ඩ තීරණය 
ශා එභ තීරණයට අදාල 
ඉදිරිඳත් කෂ විංපද්ය 
වකා ඵා පදන ද 
අභාත භණ්ඩ තීරණය 
ඵාත්භක කර පදන පව 
කරන අභියාචනය 
ඩබ්.එම්.පඵොපත්ජු භයා 

COM/PP/2014/ 

2210 

ඳාන අිංය 
2014.10.16 

ඔව් 
2015.01.12 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

09. 2/1/2/2/2/2 එම්.එල්.ඒ.කරුණාඳා 
භශතා 
කම්කරු පවේලය ව්ථිර 
පනොකිරීභ 

සීඕඑම්/පීපී/2012/ 
1143 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2012.03.30 

ඔව් 
2012.08.28 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

10. 2/1/7/භ.පඳ/2011/06 ජී.එම්.පේ.ාම ප්රවන්ති 
මිය (පකෝන්ත්රාත් 
කම්කරු) පවේලය ව්ථිර කර 
ගැමභ 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
726 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2011.11.28 

ඔව් 
2011.12.27 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

11. 2/1/7/2010/1 දැන්වීභකින් පතොරල 
පවේලය අත්හිටුවීභ 
ඩී.ජයවීර භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2010/24 කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2010.08.05 

පඳත්වම්කරු 
කෘ.පද. ට 
අනුයුේතල 
පවේලය කර 
පනොභැති 
ඵැවින් 
පඳත්වභ 
ආඳසු යලා 
ඇත. 

- 

12. 2/1/7භ.පඳ2011.05 තනතුර ව්ථිර කර ගැමභ 
පී.බී.අනුාලතී මිය 

සීඕඑම්/පීපී/2010/24 කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 

ඔව් 
2011.08.29 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 



2011.07.27 
 

13. 2/1/7/2011/9 ඒකාඵද්ද පවේලා අධේ 
ජනරාල් විසන් ඵා දී ඇති 
විනය ්දපයෝගය අභතරල 
මුදල් පරගුාස 104 
පලනුපලන් කරුණු 
දැේවීභ 
එච්.ඩී.එව්.ගුණපවේකර 
භයා (ඒකාඵද්ධ රියදුරු 

පවේලය II ආ) 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
1003 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2011.12.21 
ආයතන අිංය 
2012.12.18 

ඔව් 
2012.12.31 

පඳත්වම්කරුපගන් අයකර ගැමභට 
්දයමිත පදඳාර්තපම්න්තු ගාව්තු කඳා 
ශැර ලාර්තාලේ එලන පභන් 
භ.පඳ.කා.ව. දන්ලා ඇත (2015.04.22). 
ඊට පිළිතුරු භ.පඳ.කා.ව. පලත යලා ඇත 
(2015.11.04).  

14. 2/1/2/2/2/4 සදුවී ඇති අවාධාරණයට 
වාධාරණයේ ඉටුකරලා 
ගැමභ 
ඩබ්.එම්.කරුණාසිංශ භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2012/ 
1265 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2012.07.18 

ඔව් 
2012.09.12 

භ.පඳ.කා.ව. ඵාදුන් තීරණය 
වම්ඵන්ධල පර්ණ ලාර්තාලේ 
2015.02.26 දිනැතිල භ.පඳ.කා.ව. පලත 
යලා ඇත. 

15. 2/1/7/භ.පඳ/2011/02 එච්.ගුණපවේකර භයා - 
විංලර්ධන වශකාර 
විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා ගැමභ 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
434 

අභාතාිංය ඔව් 
2011.04.28 

පඳත්වපම් කටයුතු අලවන් කර ඇත. 
(2017.05.29) 

16. 2/1/1/15-02 ඳාර්ලිපම්න්තුල විසන් 
භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාපව් විභර්නයට 
පයොමුකර ඇති 
ඒ.ඩබ්.එම්.ආර්.ඵණ්ඩාර 
භයාපේ පඳත්වභ 

COM/PP/2014/ 
2124 

අභාතාිංය ඔව් 
2014.10.13 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

17. 2/1/1/15-02 ඳාර්ලිපම්න්තුල විසන් 
භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබපව් විභර්නයට 
පයොමුකර 
එච්.එම්.ජී.එන්.පේ. 
කළුපශන්දිල භශතාපේ 
පඳත්වභ 

COM/PP/2016/ 
1024 

ඳාන අිංය 
2016.11.29 

ඔව් 
2017.03.16 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

18. 2/1/1/15-02 කෘෂි. ඳර්පේණ ශා පදා 
ලර්ධන ්දධාරී, වශකාර 
අධේ තනතුරට හිමි 
කෂභනාකරණ පවේලා 
චක්රපල්ඛ 30ට අනුල ලැටු ල 

COM/PP/2014/ 
2123 

අභාතාිංය ඔව් 
2014.10.03 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධපයන් ලාර්තාලේ කැලා ඇත. 
ඒ පිළිඵල ආයතන අිංපයන් 
ලාර්තාලේ කැලා ඇත. (2015.09.25) 



ඳරිභාණපේ පිහිටුලාගැමභ 
ශා ්දස උවව්වීම් වහිතල 
හිමි ලරප්රවාද ඵා ගැමභ 

19. 2/1/2/2/2-4 පවේලපේ ව්ථාපිත කර 
විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා පදන 
පව ඉල්ලීභ 
එච්.එම්.වීරපකෝන් ඵණ්ඩා 
භයා 

COM/PP/2013/ 
1913 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2013.11.07 

ඔව් 
2014.11.11 

පඳත්වපම් කටයුතු අලවන් කර ඇත. 
(2017.05.29) 

20. 2/1/7/භ.පඳ.2010-03 එව්.වී.වබානාදන් භයා  සීඕඑම්/පීපී/2010/ 
126 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2010.10.11 

ඔව් 
2011.02.23 

කෘෂිකර්භ අධේ ජනරාල් විසන් 
භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධ ලාර්තාලේ භ.පඳ.කා.ව. පලත 
යලා ඇත. (2011.10.19) 

21. 2/1/7/භ.පඳ./2011/2 විශ්රාභ ලැටුඳ වකව්කර 
පදන පව ඉල්ලීභ 
එම්.එව්.ප්රනාන්දු භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
598 

ආයතන අිංය 
2011.05.03 

ඔව් 
2011.06.06 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධ ලාර්තාලේ භ.පඳ.කා.ව. පලත 
යලා ඇත. (2012.05.14) 

22. 2/1/7/2011/7 කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුපව් විශ්රාභ 
ලැටු ල වහිත මුරකරු 
ඳත්වීභ අලවන් කිරීභ 
පේ.ජී.විපේරත්න භයා 

සීඕඑම්/පීපී/2011/ 
959 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2011.12.13 

ඔව් 
2012.02.29 

පඳත්වපම් කටයුතු අලවන් කර ඇත. 
(2014.04.25) 

23. 2/1/7/භ.පඳ./2011-2 
අතුරු 

විශ්රාභ ලැටු ල ලලව්ථා 
විංග්රශය යටපත් විශ්රාභ 
ප්රධානය කිරීභ 
එච්.ගුණපවේකර භයා 

සී.ඕ.එම්/පී.පී/2011/ 
434 
COM/PP/2016/ 
770 

අභාතාිංය ඔව් 
2011.04.27 

පඳත්වම්කරුට විශ්රාභ ලැටුඳේ ඵා දීභ 
වශා අභාත භණ්ඩ අනුභැතිය ැබී 
පනොභැති ඵල පඳත්වම්කරු දැනුලත් කර 
ඇත. (2016.09.20) 

24. 2/1/2/2/3-1 භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාපව් විභර්නයට 
පයොමු කර ඇති පඳත්වභ 
ඩී.ඒ.පඵනඩිේ භයා 

COM/PP/2012/ 
1705 

අභාතාිංය ඔව් 
2014.06.05 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

25. 2/1/2/2 පඳොදු විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා පදන 
පව ඉල්ා ඉදිරිඳත් කෂ 
පඳත්වභ 
වී.ජී.ලවන්තා චන්ද්රා්ද 
භශත්මිය ඇතුළු පිරිව 

සී.ඕ.එම්/පී.පී/2011/ 
650 
 

ඳාන අිංය 
2016.10.11 

ඔව් 
2016.11.10 

භ.පඳ.කා.ව. නැලත පඳත්වභ ඉදිරිඳත් 
කර ඇත (COM/PP/2017/1422). එයට 
ලාර්තාලේ ඳාන අිංය පලතින් කැලා 
ඇත. (2017.06.05) 

26. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

අවාධාරණ පව පවේලය 
අත්හිටුවීභ 
පී.එව්.පේ.ජයපකොඩි භයා 

COM/PP/2016/ 
273 

ඳාන අිංය 
2016.03.05 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 

- 



පනොභැත. 
 
 
 

27. MOA/AD/EA/ 
භ.පඳ.කා.ව/02 

ඳාර්ලිපම්න්තුල විසන් 
භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාපව් විභර්නයට 
පයොමුකර ඇති පඳත්වභ 
ඩබ්.එම්.පග්රේන් සු්දල් 
භයා 

COM/PP/2016/ 
994 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.01.09 

ඔව් 
2017.06.19 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

28. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

පවේලපයන් ඳශ කිරීභ 
වම්ඵන්ධ පඳත්වභ 
යූ.ජී.ශ්රීභතී ඉන්ද්රපවේකර 
මිය 
 

COM/PP/2015/ 
124 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.01.28 

ඔව් 
2016.09.21 

පඳත්වපම් කටයුතු අලවන් කර ඇති ඵල 
පඳත්වම්කරු දැනුලත් කර ඇත. 

29. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

පවේලය අලවන් කිරීපම් 
්දපව්දනය ්දකුත් කිරීභ 
වම්ඵන්ධල අභියාචනය 
ඩබ්.එම්.එම්.විපේතුිංග මිය 

COM/PP/2016/ 
269 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.03.23 

ඔව් 
2016.09.29 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

30. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

නැලත පවේලපේ පිහිටුලා 
විශ්රාභ ලැටුඳ වකව් කර 
පදන පව ඉල්ලීභ 
ආර්.විදානාරච්චි භයා 

COM/PP/2016/ 
631 

ඳාන අිංය 
2016.07.25 

ඔව් 
2016.11.05 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

31. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

විශ්රාභ ලැටුඳේ ඵා 
ගැමභ 
පේ.ඒ.ධම්මිකා මිය 

COM/PP/2016/ 
536 

ඳාන අිංය 
2016.06.08 

ඔව් 
2016.11.01 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීපම් 
ප්රගතිය වම්ඵන්ධපයන් ඳාන අිංය 
පලතින් ලාර්තාලේ කැලා ඇත. 
(2017.12.05) 
 

32. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

රැකියාල නැලත ඵා පදන 
පව ඉල්ලීභ 
එම්.පේ.එම්.රමීව් භයා 

COM/PP/2016/ 
633 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.06.24 

ඔව් 
2017.06.13 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

33. 2/1/7/භ.පඳ/2010/02 විශ්රාභ ලැටු ල හිමිකභ ඵා 
පදන පව ඉල්ලීභ 
ටී.පියදාව භයා  

COM/PP/2015/ 
252 

අභාතාිංය ඔව් 
2016.04.11 

ගත් තීරණ වම්ඵන්ධපයන් පඳත්වම්කරු 
දැනුලත් කර ඇත. 

34. MOA/AD/EA/07/ විශ්රාභ ලැටුඳේ පශෝ COM/PP/2016/ ඳාන අිංය ඔව් භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 



භ.පඳ.කා.ව භාසක දීභනාලේ ඵා 
ගැමභ 
ගුණලතී වීරරත්න මිය 
 
 

535 2016.06.08 2016.10.12 

35. MOA/AD/EA/ 
භ.පඳ.කා.ව 

නැලත පවේලපේ පිහිටුලා 
විශ්රාමිකය ඵා ගැමභ 
එව්.සී.එව්.ජයවික්රභ භයා 

- - - පභභ අභියාචනය වම්ඵන්ධපයන් 
රා.පවේ.පකො. තීරණයේ ඵා දී ඇත. ඒ 
පිළිඵල පඳත්වම්කරු දැනුලත් කර 
ඇත. 

36. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

පවේලයට අදා විශ්රාභ 
ලැටුඳේ පශෝ වැකිය යුතු 
භාසක දීභනාලේ ඵා 
ගැමභ වශා 
ඩබ්.ඒ.භල්ලිකා මිය 

COM/PP/2016/ 
537 

ඳාන අිංය 
2016.06.10 

ඔව් 
2016.10.12 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

37. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

2015 අයලැය පයෝජනා 
අනුල ව්ථිර ඳත්වීම් ඵා 
පනොදිභ වම්ඵන්ධ 
පඳත්වභ 
පේ.එච්.ඒ.ප්රවන්න භයා 

COM/PP/2016/ 
329 

ඳාන අිංය 
2016.03.03 

ඔව් 
2016.10.20 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධ ලාර්තාලේ භ.පඳ.කා.ව. පලත 
යලා ඇත. (2017.09.28) 

38. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

නැලත පවේලපේ පිහිටුලා 
විශ්රාභ ලැටු ල ඵා දීභ 
වශා අභියාචනා කිරීභ 
එම්.ඒ.එම්.ශාෂිම් භයා 

COM/PP/2016/ 
455 

කෘෂිකර්භ 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.04.08 

ඔව් 
2016.09.29 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ වම්ඵන්ධ ලාර්තාලේ 
2017.10.13 දින භ.පඳ.කා.ව. පලත යලා 
ඇත. 

39. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

භධභ භ්ටටපම් කාර්මික 
පවේලපේ ඳෂමු පශ්රේණියට 
උවව්වීභ යථාලත් කරන 
පව ඉල්ලීභ 
ගුණඳා විතාරණ භයා 

COM/PP/2017/ 
1221 

ඳාන අිංය 
2017.01.26 

ඔව් 
2017.05.31 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය දැනුම් දී පනොභැත. 

40. MOA/AD/EA/ 
භ.පඳ.කා.ව 

වැල්වී්දයා ඳරීේක 
සී.ජී.ප්රනාන්දු භයා 

සී.ඕ.එම්/පී.පී/2012/ 
1289 

- - විශ්රාභ ලැටු ල විංපෝධනය කිරීභට 
අල කටයුතු කරන පභන් 
පගො.විං.පකො.ජ. පලත දන්ලා ඇත. 

41. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

2014 නල පගොවි විශ්රාභ 
ලැටු ල ක්රභයට දායක වීභ 
ඩී.ඩබ්.ජී.ගුණලතී මිය 

COM/PP/2016/ 
290 

කෘෂිකාර්මික ශා 
පගොවිජන රේණ 
භණ්ඩය 
2016.03.04 

ඔව් 
2016.06.10 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීපම් 
ප්රගතිය වම්ඵන්ධපයන් කෘෂිකාර්මික ශා 
පගොවිජන රේණ භණ්ඩපේ වබාඳති 
පලතින් ලාර්තාලේ කැලා ඇත. 
(2017.07.03) 



 

42. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

ලැටු ල විභතාලය පිළිඵ 
අභියාචනය 
ඩබ්.ඒ.පී.එම්.එච්. 
අපබ්පකෝන් මිය 
 

COM/PP/2016/ 
776 

- - අභාතිං විය ඳථයට අයත් පනොලන 
ඵැවින් නැලත භ.පඳ.කා.ව. පලත පයොමු 
කර ඇත. (2016.10.25) 

43. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

භශජන පඳත්වම් කාරක 
වබාපව් ්දපයෝගය 
ඵාත්භක කර විශ්රාභ 
ලැටු ල අයිතිය ඵා පදන 
පව ඉල්ලීභ 
එව්.ඒ.පශ්ටටිආරච්චි භයා 

- ඳාන අිංය 
2016.01.29 

- අග්රාභාත කාර්යාය ශරශා පඳත්වභ 
එලා ඇත. පඳත්වම්කරුපේ පඳෞද්ගලික 
ලිපිපගොනුල අභාතාිංය වතුල 
පනොභැති ඵැවින් අදා ලිපි පල්ඛන 
පඳත්වම්කරු පලතින් කැලා ඇත  

44. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

ලගා ්දධාරි තනතුපර් 
ලවර 10ක පවේලා 
කාපයන් ඳසු විශ්රාභ 
ලැටුඳ වකව් කර ගැ්දභ 
එම්.ඒ.භාර්ල් ප්රනාන්දු 
භයා 

COM/PP/2015/ 
229 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.01.25 

නැත පඳත්වම්කරුට විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා දීභ 
වම්ඵන්ධපයන් රා.පවේ.පකො. පලතින් 
උඳපදව් ඉල්ා ඇත (2016.08.08) ඒ 
පිළිඵල පඳත්වම්කරු දැනුලත් කර 
ඇත. 

45. MOA/AD/ 
භ.පඳ.කා.ව/01 

අහිමි වූ පගොවිපවලන 
්දයාභක රැකියාල නැලත 
ඵා පදන පව ඉල්ා 
ඉදිරඳත් කර ඇති පඳත්වභ 
පී.ජනක රවීන්ද්ර ද සල්ලා 
භයා 

COM/PP/2015/ 
104 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 

ඔව් 
2016.05.20 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ අනුල පඳත්වම්කරු 
කෘ.ඳ.්ද.ව. තනතුරට අන්තර්ග්රශණය 
කර හිඟ ලැටු ල ඵා දීභ වම්ඵන්ධපයන් 
අභාත භණ්ඩ විංපද්යේ වකව් කර 
ඇත. 

45. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

කාඵ්දක පඳොපශොර 
විංලර්ධනය ශා ලා ලත 
කිරීභ පිළිඵ පඳත්වභ 
ආරියරත්න භාටින් භශතා 

COM/PP/2016/ 
798 

කෘෂි විංලර්ධන 
අිංය 
2016.09.20 

ඔව් 
2016.11.16 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීපම් 
ප්රගතිය වම්ඵන්ධපයන් කෘෂි තාේණ 
අිංපේ අතිපර්ක පල්කම් පලතින් 
ලාර්තාලේ කැලා ඇත. (2017.06.20) 
 

46. MOA/AD/EA/07/ 
භ.පඳ.කා.ව 

පගොවි විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා 
ගැමභ වශා ලන ඉල්ලීභ 
එච්.ඒ.පියදාව භයා 

COM/PP/2016/ 
807 

කෘෂිකාර්මික ශා 
පගොවිජන රේණ 
භණ්ඩය 
2016.10.10 

ඔව් 
2016.12.19 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණ ක්රියාත්භක කිරීභ 
වම්ඵන්ධ ලාර්තාලේ භ.පඳ.කා.ව. පලත 
යලා ඇත. (2017.10.13) 

47. MOA/AD/AS/E7/4/2 විශ්රාභ ලැටුඳ ගණනය 
වශා මුළු පවේලා කාය 
වකා පනොඵැලීභ 

COM/PP/2016/ 

773 

ආයතන අිංය 
2016.10.03 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 

- 



එම්.රත්නසිංගම් භයා පනොභැත. 

48. MOA/AD/AS/E7/4/3 ලගා ්දධාරි තනතුර 
අහිමිවීභ වම්ඵන්ධල වූ 
අභියාචනය 
ඩබ්.ඩී.පප්රේභරත්න භයා 

COM/PP/2016/ 
1018 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.11.07 
 
 

ඔව්. 
2017.09.14 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

49. MOA/AD/AS/E7/4/4 රාජ පවේලයට 
අන්තර්ග්රශණය පනොකිරීභ 
වම්ඵන්ධල අභියාචනය 
ඩබ්.එම්.ආතර්.අළුවිශාපර් 
භයා 

COM/PP/2016/ 
1043 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2016.11.23 

ඔව්. 
2017.04.04 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

50. MOA/AD/AS/E7/4/5 විශ්රාභ ලැටු ල හිමිකභ ඵා 
පදන පව කරනු ඵන 
ඉල්ලීභ 

1. තා විපේපකෝන් 
ඵණ්ඩාර මිය 

2. පේ.භවීර මිය 

COM/PP/2016/ 
1142 

ඳාන අිංය 
2016.12.09 

ඔව්. 
2017.09.30 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

51. MOA/AD/AS/E7/4/6 අවාධාරණ පව පවේලය 
අත්හිටුවීභ වම්ඵන්ධ 
අභියාචනය 
එව්.ආර්.ජී. ක්රිවන්ති මිය 

COM/PP/2016/ 
1198 

ඳාන අිංය 
2016.12.22 

ඔව්. 
2017.03.16 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

52. MOA/AD/AS/E7/4/7 පද්ඳාන ඳළිගැමම් 
ඳරීේා කිරීපම් කම්ටු 
්දර්පද්ය ක්රියාත්භක 
කරන පව ඉල්ලීභ 
ඒ.ඒ.රණසිංශ භයා 

COM/PP/2017/ 
1227 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.02.13 

නැත. 
පගො.විං.පකො
.ජ. පලතින් 
පතොරතුරු 
කැලා ඇත 
(2017.06.22
) 

- 

53. MOA/AD/AS/E7/4/8 රැකියාල අහිමිවීභ පිළිඵ 
වශන වැසීභ 
ඩී.පී.කභ්ද ජයපවේන මිය 

COM/PP/2017/ 
1249 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.02.15 

ඔව්. 
2017.07.03 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

54. MOA/AD/AS/E7/4/9 නැලත පවේලය ඵා ගැමභ 
වශා ඉදිරිඳත් කර ඇති 

COM/PP/2017/ 
1269 

ඳාන අිංය 
2017.03.15 

නැත. 
ලාර්තාල 

- 



ඉල්ලීභ 
ඩී.එම්.ටී.පේ.දිවානායක 
මිය 

ැබී 
පනොභැත. 

55. MOA/AD/AS/E7/4/10 විශ්රාභ ලැටු ල පනොැබීභ 
වම්ඵන්ධල 
පේ.ඒ.සරිඳා භයා 
 
 

COM/PP/2016/ 
1018 

ඳාන අිංය 
2017.03.15 

ඔව් 
2017.12.08 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

56. MOA/AD/AS/E7/4/11 පගොවිජන විංලර්ධන 
පකොභවාරිව් ජනරාල් අිංක 
07/02/10/408 දරණ 
පචෝදනා ඳත්රය භඟින් පදන 
ද විනය ්දපයෝගයට 
එපරහිල අභියාචනය 
පි.ආර්.රිංජම පඳපර්රා මිය 

COM/PP/2017/ 
1310 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.03.22 

ඔව්. 
2017.08.29 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

57. MOA/AD/AS/E7/4/12 පගොවි විශ්රාභ ලැටුඳ ඵා 
පනොදීභ වම්ඵන්ධල 
ඩබ්.ජී.සරිල් භයා 

COM/PP/2017/ 
1363 

කෘෂිකාර්මික ශා 
පගොවිජන රේණ 
භණ්ඩය 
2017.04.06 

ඔව්. 
2017.09.14 

භ.පඳ.කා.ව. තීරණය ැබී පනොභැත. 

58. MOA/AD/AS/E7/4/13 ඉඩභේ වශ කුඹුරේ 
විනා කිරීභ වම්ඵන්ධල 
ජී.පේ.දයාඳා භයා 

COM/PP/2017/ 
1335 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.04.06 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

59. MOA/AD/AS/E7/4/15 විශ්රාභ ලැටුඳේ ඵා පදන 
පව ඉල්ලීභ 
එම්.ඒ.පේ.විපේඳා භයා 

COM/PP/2017/ 
1520 

ඳාන අිංය 
2017.06.14 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

60. MOA/AD/AS/E7/4/16 පොකු ලූණු බීජ ලගා 
ශා්දය ශා වම්ඵන්ධල 
ලන්දි මුදල් පනොපගවීභ  
පේ.ජී.ගුණඳා භයා  

COM/PP/2017/ 
1516 

ඳාන අිංය 
2017.06.15 

නැත. 
ප්රභාණලත් 
පතොරතුරු 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

61. MOA/AD/AS/E7/4/17 අවාධාරණ පව 
පවේලපයන් ්දදශව් කිරීභ 
ආර්.පේ.ඒ.ඩී.එල්.ඩබ්. 
රණවීර භයා 

COM/PP/2017/ 
1584 

ඳාන අිංය 
2017.07.19 

නැත. 
පකටුම්ඳත 
අනුභැතියට 
ඉදිරිඳත් කර 

- 



ඇත. 

62. MOA/AD/AS/E7/4/18 විශ්රාභ ලැටු ල හිමිකභ ඵා 
ගැමභ වශා 
ඥානලතී වභරවීර මිය 

COM/PP/2017/ 
1677 

ඳාන අිංය 
2017.09.08 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

63. MOA/AD/AS/E7/4/19 විශ්රාභ ලැටු ල හිමිකභ ඵා 
ගැමභ පීළිඵ පඳත්වභ 
එම්.පී.නන්දාලතී මිය 

COM/PP/2017/ 
1678 

ඳාන අිංය 
2017.09.08 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

64. MOA/AD/AS/E7/4/20 පිටපකෝ්ටප්ට පිහිටි පුරාණ 
පිටලාන ඇ අඳශරණය 
කිරීභ වශ රාජ පද්ඳ 
අලබාවිතා කිරීභ 
පී.පී.ජී.භයිකල් භයා 

COM/PP/2017/ 
1746 

පගොවිජන 
විංලර්ධන 
පදඳාර්තපම්න්තුල 
2017.10.31 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

65. MOA/AD/AS/E7/4/21 ලඩුකරු තනතුර කම්කරු 
ව්ථිර තනතුරේ ඵා 
ගැමභ වශා 
විපේසිංශපේ චන්ද්රසරි 
භයා 

COM/PP/2017/ 
1720 

ඳාන අිංය 
2017.09.08 

නැත. 
ලාර්තාල 
ැබී 
පනොභැත. 

- 

 


