
ලළර්ෂික වහථළන මළරුවීම් වමළලෝචන කමිටු තීරණ -  2019 

භළළ ඳරිලර්තක ලවේලය 

අනු 
අංකය 

නම ඳන්තිය ලර්තමළන ලවේලළ වහථළනය නල ලවේලළ වහථළනය අභියළචනළ තීරණ ලලනත් කරුණු 

 
01 
 

එම්.ටී.ලවයිනර් රිසළ  I 
නෆලත ඳදංචි කිරීම, පුනරුත්ථළඳන, උතුරු 
වංලර්ධන වශ හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමළතළංය -ලකොෂඹ 03 

 ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 

 

02 එම්.ඩී.එම්.නසීම් I 

 

කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ අමළතළංය - 
ලකොෂඹ 03 

 ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 
 

03 ටී.වන්තිරලවේගරම් I රළජ භළළ ලදඳළර්තලම්න්තුල-රළජගිරිය  ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 
 

04 ආර්.එම්.පී.රත්නළයක I බන්ධනළගළර මවහථළනය - ලකොෂඹ-09  ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 
 

05 එවහ.එම්.එන්.සී.වමරවීර I 
ලගොවිජන වංලර්ධන ලදඳළර්තලම්න්තුල 
ලකොෂඹ - 07 

 ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 
 

06 ඒ.එම්.එන්.වීරසූරිය I ප්රළලීය ය ලල්කම් කළර්යළය-මළලනෆල්  ඉල්ලීම ඉටුකෂ ලනොශෆක 
 

07 එම්.මීරළ I 
ඳරිඳළන කටයුතු පිළිබ ඳළර්ලිලම්න්තු 
ලකොමවළරිවහ කළර්යළය-ලකොෂඹ 04 

 - 

2018 ලළර්ෂික 
වහථළන මළරු 
නිලයෝගය 
ක්රියළත්මක ල  

08 එවහ.එච්.එම්.ඩී.වමළලි I දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -කුරුණග 
ප්රළලීය ය ලල්කම් කළර්යළය-
ලළරියලඳො 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 

 

       
       

09 ඩී.එම්.ලයි.ඩී.දවළනළයක I ප්රළලීය ය ලල්කම් කළර්යළය-ලළරියලඳො 
දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -
කුරුණග 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 
 

10 එම්.එම්.ඩී.ඒ.බී.විල්ගමුල I දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -මළතලල් 
ප්රළලීය ය ලල්කම් කළර්යළය-
නළඋ 

ලලනවක් ල ලනොමෆත  

11 එවහ.එම්.එවහ.මළහීර් I දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -පුත්තම 
 
ජනලල්ඛන ශළ වංඛළලල්ඛන 
ලදඳළර්තලම්න්තුල - බත්තරමුල් 

වහථළන මළරුල 2019.05.01 
දන සිට ක්රියළත්මක ල  

 

       

12 එම්.එන්.පින්තු I 
ජනලල්ඛන ශළ වංඛළලල්ඛන 
ලදඳළර්තලම්න්තුල - බත්තරමුල් 

දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -
පුත්තම 

වහථළන මළරුල 2019.05.01 
දන සිට ක්රියළත්මක ල  

 

13 එවහ.ඩබ්.එවහ.ධර්මරත්න I කෘෂිකර්ම ලදඳළර්තලම්න්තුල-ලේරළලදණිය 
දවහත්රික් ල ලල්කම් කළර්යළය -
මශනුලර 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 

 



14 යූ.පී.ආර්.ඳතිරණ I ජළතික ක්රීඩළ විදළ ආයතනය-ලකොෂඹ- 07 
බන්ධනළගළර මවහථළනය-
ලකොෂඹ-09 

වහථළන මළරුල අලංගු ල  

 

       

       

15 ඒ.එල්.එම්.පී.ගුණසිංශ I බන්ධනළගළර මවහථළනය-ලකොෂඹ-09 
ජළතික ක්රීඩළ විදළ ආයතනය-
ලකොෂඹ- 07 

වහථළන මළරුල අලංගු ල  

 

16 පී.ය ලකුමළර් I 
ලීය ය ආදළයම් ලදඳළර්තලම්න්තුල-
ලකොෂඹ -02 

නීතිඳති ලදඳළර්තලම්න්තුල-
ලකොෂඹ12 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 
 

       

       

17 වී.ඒ.එවහ.වභළරත්නම් I නීතිඳති ලදඳළර්තලම්න්තුල-ලකොෂඹ12 මුදල් ශළ ආර්ථික කටයුතු 
අමළතළංය-ලකොෂඹ-01 

 නල ලවේලළ 
වහථළනය මුදල් ශළ 
ආර්ථික කටයුතු  
අමළතළංය -
ලකොෂඹ-01 ලව 
වංලෝධනය 
කරනු ෆලබ් 

18 යූ.ලක් ල.ඩී.ලක් ල.දීපිකළ I 
ලීය ය ආදළයම් ලදඳළර්තලම්න්තුල-
ලකොෂඹ-02 

ඳරිඳළන කටයුතු පිළිබ 
ඳළර්ලිලම්න්තු ලකොමවළරිවහ 
කළර්යළය-ලකොෂඹ 04 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 

 

19 ආර්.ලක් ල.සී.දල්රුක් ලෂි I ප්රළලීය ය ලල්කම් කළර්යළය -ඳළනදුර 
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීලම් 
ලදඳළර්තලම්න්තුල -බත්තරමුල් 

ලලනවක් ල ලනොමෆත 

 

20 එවහ.ඒ.ඒ.ලේ.ලවේනළධීර I ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීලම් 
ලදඳළර්තලම්න්තුල -බත්තරමුල් 

මුදල් ශළ ආර්ථික කටයුතු 
අමළතළංය-ලකොෂඹ-01 

 නල ලවේලළ 
වහථළනය මුදල් ශළ 
ආර්ථික කටයුතු 
අමළතළංය -
ලකොෂඹ-01 ලව 
වංලෝධනය 
කරනු ෆලබ් 

 


