
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  

වාතතාව කැඳවූ 
ආ තන  හා 
දින  

වාතතාව 
ම.පෙ.කා.ස. 
පවත ප ාමු 
කර තිපේද? 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  

01 MOA/AD/AS/E7/4/
3 

ව ා නිලධාරී තනතුර අහිමිවීම 
සම්බන්ධව වූ අභි ාචන  
ඩේ.ඩී.පේමරත්න මහතා 

COM/PP/2016/
1018 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

නැත. 
වාතතාව ලැබී 
පනාමැත. 

- 

02 MOA/AD/AS/E7/4/
35 

ප ාවිජන සංවධතන පකාමසාරිස් 
ජනරාල්වර ාපේ නි ම  කළුතර 
සහකාර පකාමසාරිස් හා 
අඟලවත්ත ප්රාපේශී  ප ාවි 
සංවධතන නිලධාරීන් විසින් 
ක්රි ාත්මක පනාපකාට ෙැහැර 
හැරීම 
නීතීඥ නිමල් සමරසුන්දර මහතා 

COM/PP/2018/
2133 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

ඔේ 
2018.11.07 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී ඇත. 
එ  ක්රි ාත්මක කිරීම සම්බන්ධ 
වතතමාන තත්ත්ව  ප ා.සං.පද 
පවතින් වාතතාවක් කැඳවා ඇත. 

03 MOA/AD/AS/E6/1
0/2 

නිල බල  ප ාදාප න 
බලහත්කාරප න් කුඹුරක් අල්ලා 
 ැනීම සම්බන්ධප න් ඉදිරිෙත් 
කර ඇති අභි ාචන  
ඒ.ඩී.ජ රත්න මහතා 

COM/PP/2019/
2393 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

නැත. 
වාතතාව ලැබී 
පනාමැත. 

- 

04 MOA/AD/AS/E6/1
0/3 

 ටි න උළු  පඩාල් කම්හල 
සඳහා අත්ෙත් කර ත් කුඹුරු ඉඩම් 
දැනට ව ා කරන ප ාවීන් හට 
ලබා  ැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් කර 
ඇති අභි ාචන  
ඒ.පක්.පසනරත් සහතා 
(මැදවි න්ප ාඩ ප ාවි 
සංවිධාන ) 

COM/PP/2019/
2394 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

ඔේ 
2019.09.02 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී පනාමැත. 
 

  



05 MOA/AD/AS/E6/
10/4 

ප ාවි විශ්රාම වැටුප් වාරික 30 
අහිමිවීම සම්බන්ධව ඉදිරිෙත් කර 
ඇති අභි ාචන  
පහ්වා රාමනා ක 

COM/PP/2019/
2397 

කෘෂිකාමතික හා 
ප ාවිජන රක්ෂණ 
මණ්ඩල  

ඔේ 
2019.09.05 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී පනාමැත. 
 

06 MOA/AD/AS/E6/
10/5 

අවුරුදු 20ක් අඛණ්ඩව රැකි ාපේ 
ප දී සිටි දී අසාධාරණ පලස 
පස්වප න් ෙහ කිරීම සම්බන්ධව 
සහන ක් ලබා  ැනීම සඳහා 
ඉදිරිෙත් කර ඇති අභි ාචන  
එම්.ඒ.සුනිල් ජ ලත් මහතා 

COM/PP/2019/
2416 

ොලන - I නැත. 
වාතතා 
පකටුම්ෙත 
අත්සනට 
ඉදිරිෙත් කර 
ඇත. 
 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී පනාමැත. 
 

07 MOA/AD/AS/E6/
10/6 

2011 අංක 46 දරණ ප ාවිජන 
සංවධතන(සංප ෝධන) ෙනතින් 
සංප ෝධිත 2000 අංක 46 දරණ 
ප ාවිජන සංවධතන ෙනත  ටපත් 
ෙත.150 කින් යුත් පුරන් කුඹුරු වී 
ව ාවකින් පතාර පවනත් වයාොරික 
ස්ථාන ක් ඉදිකිරීමට ලබා දී ඇති 
අනුමැති  එහි මූලික බිම් සකස් 
කිරීම් සිදු කරමින් ෙවතින අතරතුර 
අවලංගු කිරීපමන් සිදු වූ අ ති ට 
පිළිසරණක් අපප්ක්ෂාපවන් සිදු කර 
ඇති අභි ාචන  
කහවලපේ ප්රභාත් චමින්ද පෙපතරා 
මහතා 

COM/PP/2019/
2427 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

නැත. 
වාතතා 
පකටුම්ෙත 
අනුමැති ට 
ඉදිරිෙත් කර 
ඇත. 

- 

08 MOA/AD/AS/E2/
1/1 

විශ්රාම වැටුෙ ලබා දීමට අව ය 
කටයුතු සලසා පදන පලස කර ඇති 
ඉල්ීම 

COM/PP/2019/
2443 

ොලන - I නැත. 
වාතතාව ලැබී 
පනාමැත. 

- 

09 MOA/AD/AS/E2/
1/2 

MA 2 – 2 පුස්තකාල සහකාර 
තනතුරට ෙත්වීම ලබා  ැනීම 
සම්බන්ධව ඉදිරිෙත් කර ඇති 
අභි ාචන  
සී.ආත.ඩී.පෙපතරා මහතා 

COM/PP/2019/
2485 

ොලන - I නැත. 
වාතතාව ලැබී 
පනාමැත. 

- 

10 MOA/AD/AS/E2/
1/3 

අපලවි සංවධතන පදොතතපම්න්තුව 
ඈවර කිරීමට පෙර අසාධාරණ පලස 

COM/PP/2019/
2427 

ොලන - I නැත. 
වාතතාව ලැබී 

- 



කර ඇති අභි ාචන  
එච්.ඩේලිේ.මාලනී මහත්මි  

පනාමැත. 

11 MOA/AD/AS/E7/
4/7 

පේ ොලන ෙළි ැනීම් ෙරීක්ෂා 
කිරීපම් කමිටු නිපදත්   ක්රි ාත්මක 
කරන පලස ඉල්ීම 
ඒ.ඒ.රණසිංහ මහතා 

COM/PP/2017/
1227 

ප ාවිජන 
සංවධතන 
පදොතතපම්න්තුව 

ඔේ 
2019.07.29 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී පනාමැත. 
 

12 MOA/AD/AS/E7/
4/39 

සීමා සහිත පකාළඹ පකාමෂතල් 
පොපහාර සමා ම විසින් ප්රසම්ොදන 
මාප තෝෙපේ  න්ට ෙටහැනිව 
ක්රි ාකරමින් කම්කරුවන් සැෙ පම් 
පකාන්රාත්තුව(2018 වෂත  සඳහා) 
ප්රතික්පෂ්ෙ කිරීම පිළිබඳ අභි ාචන  
එස.්සී.වනි සිංහ මහතා 

COM/PP/2019/
2279 

ොලන - I ඔේ 
2019.07.25 

ම.පෙ.කා.ස. තීරණ  ලැබී පනාමැත. 
 

 


