
වෙළඳ හා ආව ෝජන ප්රතිපත්තතිප ක්රවඛ  ංක  01/2018  ටව්ත ලබාග්ත සහනදායී ව ෝටර් රථ බලතත්ර ිළිබබඳ ිසසතරර  

ංනු 

ංක   
වගොනු ංක   න  රනතුර ආ රන  බලතත්ර ංක   

නිකු්ත 

 ල දින  

01 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/190 ආර්.ඩී.චිත්රනයනා මිය 
ශ්රී කා ා  ිකර ර්  
සසේවසේ I සරේණිය 

 ිකර ර්  
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0001 
08/01/2019 

02 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/345 
ඩී.පී.එේ.එන්.සී. 
වවෙයරත්නන  යා 

ශ්රී කා ා  ිකර ර්  
සසේවසේ III  
සරේණිය 

 ිකර ර්  
අධ්යක්ෂෂ 
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0002 
08/01/2019 

03 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/346 එේ.එච්.යූ. සිරිවර්ධ්න මිය. 
ශ්රී කා ා  ිකර ර්  
සසේවසේ I සරේණිය 

 ිකර ර්  
අධ්යක්ෂෂ 
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0003 
29/01/2019 

04 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/347 සක්ෂ. ජහන්නා්න  යා 
ශ්රී කා ා පරිපාකන 
සසේවය III සරේණිය 

ස ොවිජන 
සාවර්ධ්න 
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0004 
30/01/2019 

05 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/348 
වවෙය අි..ඩී.ී..එ්.. 
ධ්ර් වර්ධ්න  හතා. 

ශ්රි කා ා ස්න්නව 
නිෂ්පාෙන හා 
සසෞඛ්ය සසේවය  I 
සරේණිය 

ග්රාමීය ය ආර්ක  
 ටයුතු හා පශු 
සේප්න සාවර්ධ්න 
අාශය 

T/45/VE/101/001/19/0005 

29/01/2019 

06 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/349 එස්.එ්..රියාසාද් අලි  හතා. 
ශ්රී කා ා ජානේසන්  
සසේවය II / II 

ස ොවිජන 
සාවර්ධ්න 
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0006 
13/02/2019 

07 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/351 එස්.සුකිතරතන්  හතා. 
ශ්රී කා ා ජානේසන්  
සසේවය III 

වාරි ාර්  
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0019 
08/03/2019 

08 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/352 
එච්.සක්ෂ.ඩී.ඩබ්.ටී.  ජනාය  
 හතා. 

ප්රධ්ාන යාන්්රි  
ජානේසන්  

වාරි ාර්  
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0007 
13/02/2019 

09 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/353 
බී.ඩී.එේ.පී. බණ්ඩාරත 
දිසානාය   යා. 

යාන්්රි  ජානේසන්  
ජාති  පශු අස්වනු 
 ළ ණා රතණ 
ආයතනය 

T/45/VE/101/001/19/0008 
13/02/2019 

10 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/290 
යූ.එස්.පී.ජී. සරිය ආරතච්චි 
 යා. 

නිසයෝජය 
සා ානයාධිකා ාරි 

කා ා සපොස්සේට් 
ලිමිටඩ් 

T/45/VE/101/001/19/0009 
16/02/2019 

11 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/354 
එස්.එන්.බී.සක්ෂ.එස්. 
සසේනාරත්නන  යා. 

අතිසර්  ස්. ේ 
ධීවරත හා ජකජ 
සේප්න සාවර්ධ්න 
අාශය 

T/45/VE/101/001/19/0010 
16/02/2019 

12 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/355 එස්.ආර්.පී.රතණී.රත  යා. 
නිසයොජය ජක 
ශාස්ත්රඥ 

ධීවරත හා ජකජ 
සේප්න සාවර්ධ්න 
අාශය 

T/45/VE/101/001/19/0011 
16/02/2019 



 

 

 

 

13 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/356 එච්.එච්.පී.  සහේෂා මිය. සජයෂ්ව විෙයාඥ 
ධීවරත හා ජකජ 
සේප්න සාවර්ධ්න 
අාශය 

T/45/VE/101/001/19/0012 
16/02/2019 

14 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/357 ඩබ්.එන්.සී. ප්රියෙර්ශ ම මිය. සජයෂ්ව විෙයාඥ 
ධීවරත හා ජකජ 
සේප්න සාවර්ධ්න 
අාශය 

T/45/VE/101/001/19/0013 
16/02/2019 

15 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/358 එේ.අනු ද්ධ් කු ාරත  හතා. 
ශ්රී කා ා 
 ණ ාධිකා ාරි I 
සරේණිය 

 ිකර ර්  
සෙපාර්තුසේන්තුව. 

T/45/VE/101/001/19/0014 
26/02/2019 

16 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/359 සක්ෂ.එස්.ඩී. දිසානාය  මිය. 
ශ්රී කා ා 
 ණ ාධිකා ාරි I 
සරේණිය 

 ිකර ර්  
සෙපාර්තුසේන්තුව. 

T/45/VE/101/001/19/0015 
05/03/2019 

17 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/360 
එච්.එේ.එස්.පී. සහේරත්න 
 හතා. 

ශ්රී කා ා  ිකර ර්  
සසේවසේ I සරේණිය 

 ිකර ර්  
සෙපාර්තුසේන්තුව. 

T/45/VE/101/001/19/0016 
05/03/2019 

18 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/361 බී.ස්නවරතාෙන්  යා. 
ශ්රී කා ා පරිපාකන 
සසේවසේ  III  
සරේණිය 

ස ොවිජන 
සාවර්ධ්න  
සෙපාර්තුසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0017 
28/02/2019 

19 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/362 ආර්. නිෂාන්තන්  යා. 
ශ්රී කා ා පරිපාකන 
සසේවසේ  III  
සරේණිය 

ස ොවිජන 
සාවර්ධ්න  
සෙපාර්තුසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0018 
13/03/2019 

20 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/363 ඒ.ක්රිශාන්තන්  යා. 
ශ්රී කා ා ජානේසන්  
සසේවය III 

වාරි ාර්  
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0020 
18/03/2019 

21 MOA/AD/AS/E8/6/V.P/364 සක්ෂ.වැලි සපොකසේ  යා. 
ශ්රී කා ා  ජානේසන්  
සසේවය  I සරේණිය 

වාරි ාර්  
සෙපාර්තසේන්තුව 

T/45/VE/101/001/19/0021 
18/03/2019 


