
මහජන ෙප�ස� කාරක සභාව ෙව�� ෙයා� � ෙප�ස� ��බඳ ��තර

අනු 
අංකය

ගොනුවේ අංකය ගොනුවේ නම ම.පෙ.කා.ස. යොමු 
අංකය

වාර්තාව කැඳවූ 
යතනය හා දිනය

වාර්තාව 
ම.පෙ.කා.ස. වෙත 
යොමු කර තිබේද

ම.පෙ.කා.ස. තීරණය

MOA/AD/AS/E7/4/3 වගා �ලධා� 
තන�ර අ���ම 
ස�බ�ධව � 
අ�යාචනය - ඩ�.�. 
ෙ��මර�න මහතා

COM/PP/2016/1018 2016.11.07
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

ඔ�
2017.09.14

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ලැ� ඇත. එ� 
ව�තමාන ප�ග�ය 
2022.09.26 �න 
ද�වා යවා ඇත.

MOA/AD/AS/E7/4/35 ෙගා�ජන සංව�ධන 
ෙකාමසා�� 
ජනරා�වරයාෙ� 
�යමය ක�තර 
සහකාර ෙකාමසා�� 
හා අගලව�ත 
ප�ාෙ◌��ය ෙගා� 
සංව�ධන �ලධා�� 
��� ��යා�මක 
ෙනාෙකාට පැහැර 
හැ�ම - ��ඥ 
�ම� සමර��දර 
මයා, ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2018/2133 2018.09.13 
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

ඔ�
2018.11.07

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ලැ� ඇත. එ� 
ව�තමාන ප�ග�ය 
2022.08.22 �න 
ද�වා යවා ඇත.

MOA/AD/AS/E7/4/31 අනවසර ��රැ 
ෙගාඩ��ම� 
ස�බ�ධව �� කර 
ඇ� අ�යාචනය - 

COM/PP/2018/2063 2018.07.24 
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���

ඔ�
2018.12.18

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ද�වා යවා ඇත.



ෙටර�� ��ය�ත 
��මා�න මයා, 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

ව

MOA/AD/AS/E2/1/6 අ��වන �ශ�ාම 
වැ�ප ලබා ගැ�ම 
සඳහා කර ඇ� 
අ�යාචනය- ජයව� 
ෙද���ය මහ��ය

COM/PP/2021/290 2021.01.15
පාලන 1 
අංශය, 
කෘ�ක�ම 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2021.03.25

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ලැ� ඇත. එ� 
ව�තමාන ප�ග�ය 
2022.09.20 �නැ� 
��ෙය� ඉ�ලා 
ඇත.

MOA/AD/E11/1/32 ෙ�ශපාලන 
ප�ගැ�ම� මත 
අ�� � ආර�ෂක 
සැරය� තන�ර 
��බඳ ප��ෂණය� 
�� ෙකෙරන �රැ 
එ� රාජකා� 
ආවරණය ��ම 
සඳහා කරන ලද 
ඉ��ම - 
�.එ�.�ෙ�ර�න 
බ�ඩාර මහතා, 
ලංකා ෙපා�ෙ�� 
��ට� සමාගම

COM/PP/2021/294 2022.09.09
ලංකා 
ෙපා�ෙ�� 
ආයතනය

2022.09.09
ලංකා ෙපා�ෙ�� 
ආයතනෙය� 
ප�ග�ය ඉ�ලා ඇත.

MOA/AD/AS/E7/4/31 අනවසර ��රැ 
ෙගාඩ��ම� 
ස�බ�ධව ��කර 
ඇ� අ�යාචනය- 
ෙටර�� ��මා�න 
මයා, ෙගා�ජන 
සංව�ධන 

COM/PP/2018/2063 2018.07.24
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

ඔ� 
2018.12.18

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ද�වා යවා ඇත.



ෙදපා�තෙ���ව
MOA/AD/AS/E7/4/32 �� ලංකා කෘ�ක�ම 

ෙ�වෙ� 1 ප��යට 
අ� ෙ�වන පදනම 
මත උස� ��ෙ�� 
�� � අසාධාරණයට 
එෙර�ව අ�යාචනය 
- 
�.ආ�.�.ව�.ප�ෙල�
�ල මයා , 
කෘ�ක�ම 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2018/2072 2018.07.31
පාලන 1 
අංශය, 
කෘ�ක�ම 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2018.09.27

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ද�වා යවා ඇත.

MOA/AD/EA/07/ම.ෙප.ක.
ස

ෙගා� �ශ�ාම වැ�ප 
ලබා ගැ�ම සඳහා 
වන ඉ��ම - එ�.ඒ. 
�ය�ස මහතා

COM/PP/2016/807 2016.10.10
කෘ�කා��ක 
හා ෙගා�ජන 
ර�ෂණ 
ම�ඩලය

ඔ�
2016.12.09

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ලැ� ඇත. එ� 
ව�තමාන ප�ග�ය 
2022.09.14 �නැ� 
��ෙය� ද�වා 
ඇත.

MOA/AD/EA/ම.ෙප.කා.ස
/02

පා��ෙ���ව ��� 
මහජන ෙප�ස� 
කාරක සභාෙ� 
�ම�ශනයට ෙයා� 
කර ඇ� ෙප�සම - 
ඩ�.එ�.ෙ��ෂ� 
��� මහතා

COM/PP/2015/2419 2015.02.18
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

ඔ�
2015.05.15

ම.ෙප.කා.ස �රණය 
ලැ� ඇත. එ� 
ව�තමාන ප�ග�ය 
2022.08.10 �න 
ද�වා යවා ඇත.

MOA/AD/E11/1/30 ෙ�.ඒ.රම�ලතා 
ජය�ංහ මහ��ය- 
ෙපාෙලා�නරැව 
ග�අ�ණ ෙගා�ජන 
ෙ�වා මධ��ථානය

COM/PP/2022/831 2022.04.05
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.07.27

නැත

MOA/AD/AS/E7/4/24 ��රට ��ෙසන COM/PP/2018/1944 2018.03.20 ඔ� නැත



මා�ගය සහ ඇළ 
මා�ගය වසා දැ�ම 
�සා ��ර වගා 
��මට පාර 
ෙනාමැ��ම 
ස�බ�ධව� - ජග� 
ර��� ජයෙන�� 
මහතා, ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

2022.09.07

MOA/AD/E2/1/26 ෙකා�ත�ා� ෙග�ම� 
ස�බ�ධෙය� රාජ� 
ආයතනෙය� 
අසාධාරණය� �� 
�ම ස�බ�ධව - 
�.�. ෙ��ය� ද සා 
මහතා , සාෙක� 
ක��ට��ෂ�� සහ 
ෙම�ට� ඉං��ය��

COM/PP/2021/727 2021.12.07
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.08.23

නැත

MOA/AD/E2/1/15 අසාධාරණ ෙලස 
ෙ�වය අ����ම - 
ඊ.ඩ���. උපා� 
කරැණාර�න මහතා, 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2021/545 2021.07.06
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.05.26

නැත

MOA/AD/E2/1/9 ර��යාව ලබා ගැ�ම 
සඳහා කර ඇ� 
අ�යාචනය - 
�.ඩ�.ම��ද 
ෙෆා�ෙ�කා මහතා , 
ෙගා�ජන සංව�ධන 

COM/PP/2021/432 2021.04.06
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.06.10

නැත



ෙදපා�තෙ���ව
MOA/AD/E2/1/13 ෙගා�ජන සංව�ධන 

�ලධා�� බඳවා 
ගැ�ෙ� ��ත තරඟ 
�භාග (2013/11/23) 
ස�බ�ධව - �.�.�. 
ෙ��මච�� මහතා, 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2021/680 2021.10.14
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.07.18

නැත

MOA/AD/E2/1/14 �ය�ත වැ�� තලය 
ලබා ෙනා�ම 
ස�බ�ධව - 
ඒ.එ�.ආ�යවංශ 
මහතා, ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2021/669 2021.10.14
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.07.27

නැත

MOA/AD/E2/1/25 ප�ෙගාඩ ෙගා�ජන 
සංව�ධන �ලධා� 
��� තම රාජකා� 
�මාව ඉ�මවා 
අසාධාරණ ෙලස 
රාජකා�ය සහ ඔ� 
��� බැන මරණ 
ත�ජනය ��ම 
��බඳව මාතර 
����� සහකාර 
ෙගා�ජන ෙ�වා 
ෙකාමසා����ය 
ෙවත සහ ෙගා�ජන 
ෙ�වා ෙකාමසා�� 
ජනරා� ෙවත කරන 

COM/PP/2021/718 2021.11.25
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.08.08

නැත



ලද පැ��� �භාග 
කර ���ය ඉ� 
ෙනා��ම �සා 
අග�යට ප��ම 
ස�බ�ධව� - 
අ�.�.වරැණ 
�ෙර�ෂ� මහතා, 
116/3, “�රැ පාය, 
ක��ගහව�ත, 
ප�ෙගාඩ

MOA/AD/E2/1/12 �ය�ය කෘ�ක�ම 
ප�ෙ�ෂණ හා 
��පාදන සහකාර 
ඩ�.එ�.ආ�.�ෙ��ං
හ 
මහතාෙ�(�වා��රැ
ෂයා) �ශ�ාම වැ�ප 
හා මරණ 
පා�ෙත��කය ලබා 
ගැ�ම සඳහා කර 
ඇ� අ�යාදනය - 
�.ඒ.අ�.��යංග� 
�ර�ංහ �ය , 
ෙගා�ජන ෙ�වා 
මධ��ථානය - 
අ�රාධ�ර, 
කැ��ෙගා�ලෑව

COM/PP/2021/644 2021.09.19
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.06.12

නැත

MOA/AD/E2/1/10 ඩ���.ආ�.යසපාල 
මහතා - ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව, 

COM/PP/2020/232 2021.08.02
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.07.18

නැත



මහජන ෙප�ස� 
කාරක සභාව

MOA/AD/E2/1/11 �ඟ වැ�ප ලබා 
ගැ�ඹ සඳහා කර 
ඇ� අ�යාචනය - 
ආ�.එ�.අෙ��ංහ 
මහතා, ෙගා�ජන 
ෙ�වා මධ��ථානය - 
අ�රාධ�ර

COM/PP/2021/381 2021.08.12
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

ඔ�
2022.07.18

නැත

MOA/AD/AS/E6/10/6 2011 අංක 46 දරණ 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
(සංෙශ�ධන) පන�� 
සංෙශ��ත 2000 
අංක 46 දරණ 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
පනත යටෙ� 
ප�.150�� �� 
�ර� ��රැ � 
වගාව�� ෙතාර 
ෙවන� ව�ාපා�ක 
�ථානය� ඉ���මට 
ලබා � ඇ� 
අ�මැ�ය එ� ��ක 
�� සක� ��� �� 
කර�� පව�න 
අතර�ර අවලං� 
��ෙම� �� වඋ 
අග�යට ��සරණ� 
අෙ��ෂාෙව� �� 
කර ඇ� අ�යාචනය 
- කහවලෙ� ප�භා� 

COM/PP/2019/2427 2019.08.19
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

ඔ�
2022.09.28

නැත



ද��ද ෙපෙ�රා 
මහතා

MOA/AD/AS/E7/4/27 ��රක ඇ� � 
�ෙබන ආර�ල� 
ස�බ�ධව ද�වා 
සහනය� ලබා 
ගැ�මට - 
ෙ�.�.ෙ��කා �ය, 
ෙගා�ජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ව

COM/PP/2018/1978 2018.06.19 
ෙගා�ජන 
සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���
ව

වා�තාව ලැ� 
ෙනාමැත

MOA/AD/E11/1/31 දයාපාල �රෙක�� 
මහතා - මහජන 
ෙප�ස� කාරක 
සභාව

COM/PP/2022/863 2022.04.05
කෘ�ක�ම 
රාජ� 
අමාත�ාංශය

2022.09.21 
�න අ�රැ 
වා�තාව� 
යවා ඇත.

නැත


