
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. MOA/AD/AS/E7/4/
2 

විශ්රාම වැටුප ඳැනයන ැ
සහාැමුළුැසසේටාැකාල ැ
සලකාැසනොබුලීම ව 
එම්.රත්නසිංනම්ැම ව ා 

COM/PP/2016/ැ773 ආ තනැඅිංශ  
2016.10.03 

ඔව්. 
2019.01.08 

ම ව.සඳ.කා.ස.ැතීරය ැලුබීැසනොම වුත. 

02. MOA/AD/AS/E7/4/
18 

විශ්රාම වැටුප  හැමිකමකම වැලබාැ
නුනීම වැසහා 
ඥානටතීැසම වරවීරැකම  

COM/PP/2017/ැ
1677 

ඳාලනැඅිංශ  
2017.09.08 

ඔව්. 
2019.02.27 

ම ව.සඳ.කා.ස.ැතීරය ැලුබීැසනොම වුත. 

03. MOA/AD/AS/E7/4/
29 

කකමප ැලිපිකරුැසසේටාැ
කාල ැස්ථිරැසසේටාැ
කාල ටැඑකතුැකරැ
නුනීම වටැකරනැලදැ
අභි ාචන  
සේ.ඒ.උදුලාටතීැම වුණිසේැ
කම  

COM/PP/2018/ැ
2046 

සනොවිජනැ
සිංටර්ධනැ
සදඳාර්තසම්න්තුට 
2018.07.10 

ඔව්. 
2019.01.16 

ම ව.සඳ.කා.ස.ැතීරය ැලුබීැසනොම වුත. 

04. MOA/AD/AS/E7/4/
34 

රාජයැඳිපඳාලනැච්රසඛ ැ
03/2016ැටුප  හැ
ඳිපටර්තන ටැඅදාලැටුප  හැ
ටර්ධකැසනොලුබීම වැපිළිබැ
අභි ාචන  

1. එස්.ආනන්දැ
සරේම වමාම වාරැම වහතා 

2. සම වන්තිකාැමාම වාිපැ
කළුවිලැකම  

COM/PP/2018/ැ
2103 

ඳාලනැඅිංශ  
2018.08.08 

ඔව්. 
2019.03.12 

ම ව.සඳ.කා.ස.ැතීරය ැලුබීැසනොම වුත. 

05. MOA/AD/AS/E7/4/
36 

සනොවිැවිශ්රාම වැටුප ඳැ
සම්බන්ධට 
ඒ.සහේටාවිතාරයැම වහතා 

COM/PP/2019/ැ
2215 

කෘෂිකාර්කමකැහාැ
සනොවිජනැරේෂයැ
ම වණ්ඩල  
2019.02.14 

නුත. 
ටාර්තාටැ
ලුබීැ
සනොම වුත. 

- 

06. MOA/AD/AS/E7/4/
37 

නීතයානුල ලැඔ හපුැඇතිැ
මාඹුරුැඉඩම වේැසනොටනැ
ඉඩම වකැඉදිකරනුැලබනැ
සනොඩනුගිඛසඛැ

COM/PP/2019/ැ
2256 

සනොවිජනැ
සිංටර්ධනැ
සදඳාර්තසම්න්තුට 
2019.02.15 

නුත. 
ටාර්තාටැ
ලුබීැ
සනොම වුත. 

- 



සිංටර්ධනැකටයුතුැ
අත්මිප වීම වැසම්බන්ධටැ
දුනුම්ැදීම වැසහේතුසටන්ැ
සාධාරය ේැඉප කරැ
නුනීම වැසහා 
සේ.ජී.සම වන්ැප්රි න්තැ
ම වහතා 

07. MOA/AD/AS/E7/4/
38 

අැසනොවිැඅයිති ැඅමිකමැ
කිරීම වැපිළිබටයි 
එම්.පී.අම වරසසේනැම ව ා 

COM/PP/2019/ැ
2251 

සනොවිජනැ
සිංටර්ධනැ
සදඳාර්තසම්න්තුට 
2019.02.15 

නුත. 
ටාර්තාටැ
ලුබීැ
සනොම වුත. 

- 

08. MOA/AD/AS/E7/4/
39 

සීම වාසමිතැසකොළඹැ
සකොම වර්ෂඛැසඳොසහොරැ
සම වානම වැවිසන්ැරසම්ඳාදනැ
ම වාර්සනෝඳසේශ න්ටැ
ඳටහුනිටැක්රි ාැකරකමන්ැ
කම්කරුටන්ැසුඳයීසම්ැ
සකොන්ත්රාත්තුටැ02018ැ
ටර්ෂ ැසහා)ැරතිේසෂේඳැ
කිරීම වැපිළිබැඅභි ාචන  
එස්.සී.ටනිනසිංහැම ව ා 

COM/PP/2019/ැ
2279 

ඳාලනැඅිංශ  
2019.03.06 

නුත. 
ටාර්තාටැ
ලුබීැ
සනොම වුත. 

- 

09. MOA/AD/AS/E7/4/
41 

N.V.Q.S.National 
Diploma සහතිකැඳත්රැ
රධානස න්ැඳුැ
කෘෂිකර්ම වැතාේෂණිකැ
සහ කැපුර හඳාඩුැටලටැ
කුටනැබටටැනුසනනමිරැ
ඳළාත්ැකෘෂිකර්ම වැ
බලධාිපන්ැදුන්ැසඳොසරොන්දුැ
කඩැකිරීසම වන්ැසුම වටැතිබූැ
එකම වැරැකි ාැඅටස්ථාටැ
අමිකමවීම වැසම්බන්ධටැ
සහන ේැලබාැනුනීම ව 
එම්.ජී.තිපඳුැපියුම වාඛැ
රාජඳේෂැම වහතා 

COM/PP/2019/ැ
2300 

ඳාලනැඅිංශ  
2019.03.25 

නුත. 
ටාර්තාටැ
ලුබීැ
සනොම වුත. 

- 

 


