
අනු 

අංකය 

ග ොනුගේ අංකය ග ොනුගේ නම ම.ගෙ.කා.ස. 

ගයොමු අංකය 

වාර්තාව කැඳවූ 

ආයතනය හා 

දිනය 

වාර්තාව 

ම.ගෙ.කා.ස. 

ගවත ගයොමු 

කර තිගේද? 

ම.ගෙ.කා.ස. තීරණය 

01. MOA/AD/AS/E7/4/
35 

ග ොවිජන වංලර්ධන ග ොමවාරිව් 
ජනරාල්ලරයාගේ නියමය  ළුතර 
වශ ාර ග ොමවාරිව් ශා 
අඟලත්ත ප්රාගීය ය ග ොවි 
වංලර්ධන නිධාරීන් විසින් 
ක්රියාත්ම  ගනොග ොප ඳැශැර 
ශැරීම. 
නීතිඥ නිමල් වමරසුන්දර මයා 

COM/PP/2018/ 
2133 

ග ොවිජන 
වංලර්ධන 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2018.09.13 

ඔව්. 
2018.11.07 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
එය ක්රියාත්ම  රීරීම වේ්න්ධ 
ලර්තමාන තත්ත්ලය ග ො.වං.ගද 
ගලතින් ලාර්තාලක්  ැලා ඇත. 

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

අ ග ොවි අයිතිය අහිමි රීරීම 
පිළි්ලයි 
එේ.පී.අමරගවේන මශතා 

COM/PP/2019/ 
2251 

ග ොවිජන 
වංලර්ධන 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2019.02.15 

ඔව්. 
2019.06.17 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී 
ගනොමැත. 

03. MOA/AD/EA/7/ම.
ගඳ. ා.ව 

නැලත ගවේලගේ පිහිටුලා විශ්රාම 
ලැටුඳ ව ව්  ර ගදන ගව 
ඉල්ලීම 
ආර්.විදානාරච්චි මශතා 

COM/PP/2016/ 
631 

අමාතාංය 
2016.07.25 
(ඳාන අංය) 

ඔව්. 
2016.11.08 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 

04. MOA/AD/EA/7/ම.
ගඳ. ා.ව 

මධම ම්ටපගේ  ාර්මි  
ගවේලගේ ඳෂමු ගශ්රේණියටයප 
උවව්වීම යථාලත්  රන ගව 
ඉල්ලීම 
විශ්රාමි   ිකර ර්ම උඳගී  
ගුණඳා විතාරණ මශතා 

COM/PP/2015/ 
216 

 ිකර ර්ම 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2016.01.28 

ඔව්. 
2016.05.19 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 

05. MOA/AD/EA/7/ම.
ගඳ. ා.ව 

මධම ම්ටපගේ  ාර්මි  
ගවේලගේ ඳෂමු ගශ්රේණියටයප 
උවව්වීම යථාලත්  රන ගව 
ඉල්ලීම 
විශ්රාමි   ිකර ර්ම උඳගී  
ගුණඳා විතාරණ මශතා 

COM/PP/2017/ 
1221 

 ිකර ර්ම 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2017.02.03 

ඔව්. 
2017.05.31 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 



06. MOA/AD/AS/E7/4/
32  

ශ්රී ං ා  ිකර ර්ම ගවේලගේ I 
ඳන්තියප අධි ගවේල  ඳදනම මත 
උවව් රීරීගේදී සිදු වූ 
අවාධාරණයප එගරහිල 
අභියාචනය 
පී.ආර්.පී.ලයි.ඳල්ගල්මුල් මයා  
 

COM/PP/2018/ 
2072 

ඳාන අංය 
2018.07.31 

ඔව්. 
2018.09.27 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 

07. MOA/AD/AS/E7/4/
9 

නැලත ගවේලය ්ා  ැනීම වශා 
ඉදිරිඳත්  ර ඇති ඉල්ලීම. 
ඩී.එේ.ටී.ගක්.දිවානාය  මිය 

COM/PP/2017/ 
1269 

 ිකර ර්ම 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2017.03.22 

ඔව්. 
2019.05.23 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී 
ගනොමැත. 

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

සීමාවහිත ග ොෂඹ ග ොමර්ල් 
ගඳොගශොර වමා ම විසින් 
ප්රවේඳාදන මාර්ග  ඳගීයන්ප 
ඳපශැනිල ක්රියා  රමින් 
 ේ රුලන් වැඳයීගේ 
ග ොන්ත්රාත්තුල (2018 ලර්ය 
වශා) ප්රතික්ගේඳ රීරීම පිළි් 
අභියාචනය 
එව්.සී.ලනි සිංශ මයා 

COM/PP/2019/ 
2279 

සී/ව ග ොමර්ල් 
ගඳොගශොර වමා ම 
2019.03.07 

නැත. 
ලාර්තා 
ග ටුේඳත 
අනුමැතියප 
ඉදිරිඳත්  ර 
ඇත. 

- 

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

N.V.Q.S.National Diploma 
වශති  ඳත්ර ප්රධානගයන් ඳසු 
 ිකර ර්ම තාක්ණියට  වශය  
පුරප්ඳාඩු ලප  ැලන ්ලප 
නැග නහිර ඳෂාත්  ිකර ර්ම 
්ධාරින් දුන් ගඳොගරොන්දු  ඩ 
රීරීගමන් වැමප තිබූ එ ම 
රැරීයා අලව්ථාල අහිමිවීම 
වේ්න්ධල වශනයක් ්ා  ැනීම 
එේ.ජී.තරිඳු පියුමාල් රාජඳක් 
මශතා 

COM/PP/2019/ 
2300 

ඳාන අංය 
2019.03.25 

නැත. 
ලාර්තා 
ග ටුේඳත 
අනුමැතියප 
ඉදිරිඳත්  ර 
ඇත. 

- 

10 MOA/AD/AS/E7/4/
33 

විශ්රාම ලැටුප් ්ා  ැනීම 
වේ්න්ධල ඉදිරිඳත්  ර ඇති 
අභියාචනය 
අමරප්රිය විගේගවේ ර මයා 

COM/PP/2016/ 
1116 

ඳාන අංය 
2018.08.07 

ඔව් 
2018.10.11 
 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 



 

 

( ේ රු) 

11 MOA/AD/AS/E7/4/
43 

2016.06.05 දින යුධ ශමුදා අවි 
 ්ඩාල (වාාල) පිපිරී යාගමන් 
ශානියප ක් වූ ඉඩගේ  ිකර 
ග්   ශානි ලන්දි ගනොැබීම 
වේ්න්ධල 
එව්.එච්.සිරිගවේන රුද්රිගු මශතා 

COM/PP/2019/ 
2317 

ග ොවිජන 
වංලර්ධන 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2019.04.12 

නැත. 
ලාර්තා 
ග ටුේඳත 
අනුමැතියප 
ඉදිරිඳත්  ර 
ඇත. 

- 

12 2/1/7/ම.ගඳ/2010/02 විශ්රාම ලැටුප් හිමි ම ්ා ගදන 
ගව ඉල්ලීම 
ටී.පියදාව මයා  

COM/PP/2015/ 
252 

අමාතාංය ඔව් 
2016.04.11 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ඳාන අංය ගලත 
ගයොමු  ර ඇත. 

13 MOA/AD/AS/E6/10
/1 

මශජන ගඳත්වේ  ාර  වභාලප 
ඉදිරිඳත්ල ඇති අභියාචනා 
ලාරිමාර්  අංය 

COM/PP/2016/ 
1013 

ලාරිමාර්  අංයප 
අදා  ග ොනුලරී. 
10/3/4/21-21  

ලාරිමාර්  
අංයප අදා  
ග ොනුලරී. 
10/3/4/21-21 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ලාරිමාර්  අංය 
ගලත ගයොමු  ර ඇත. 

14 MOA/AD/AS/E7/4/
7 

ගීඳාන ඳළි ැනීේ ඳරීක්ා 
රීරීගේ  ේටු නිර්ගීය 
ක්රියාත්ම   රන ගව ඉල්ලීම 
ඒ.ඒ.රණසිංශ මයා 

COM/PP/2017/ 
1227 

ග ොවිජන 
වංලර්ධන 
ගදඳාර්තගේන්තුල 
2017.02.13 

ඔව්. 
2018.02.28 

ම.ගඳ. ා.ව. තීරණය ැබී ඇත. 
අදා තීරණය ග ොවිජන වංලර්ධන 
ගදඳාර්තගේන්තුල ගලත තීරණය 
ක්රියාත්ම  රීරීම වේ්න්ධ 
ලාර්තාලක්  ැලා ඇත. 


