
ලළර්ෂික භළණ්ඩ වමීක්ණය පුහුණු ලෆඩවටශන 

2019.01.24-25 දින 
ආපන ළල ඉශෂ මළය රැවහවීම් ළළල 

ලළරිමළර්ග කෂමනළකරණ අංය 
2019.01.24 දින 
 
 

අනු 
අං 

නම තනතුර ලයළපළර කළර්යළය 

01 නන්දනී වමරසංශ මිය ආයතන වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

02 දුලීකළ ලඩිනම්බි මිය වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

03 එවහ.එම්. ගමගේ මිය වංලර්ධන වශකළර ප්රධළන කළර්යළය 

04 එම්.ඒ.එවහ. ලනිගසංශ මයළ වංලර්ධන වශකළර ප්රධළන කළර්යළය 

05 ලයි.එම්.එවහ.එවහ. යළපළ මයළ වංලර්ධන වශකළර බදුලුඔය/බත්මෆඩිල් 

06 ආර්.එම්. රණතුංග මයළ වංලර්ධන වශකළර කන්තගල් 

07 එවහ. මගනෝරි ගමය වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

08 පී.ඒ. විමගවේන මයළ රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ප්රධළන කෂමනළකරණ වශකළර 

09 ජී.පී.එවහ. ගපගර්රළ මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදිබෆදිඇ 

10 එච්.එම්.එවහ. කුමළරි මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදිබෆදිඇ 

11 ආර්.එම්.එවහ.ගක්. රත්නළයක මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදිබෆදිඇ 

12 එම්.එච්.එන්.එම්. කුමළරි මිය වංලර්ධන නිධළරි ශක්ලටුනළඔය 

13 අයි.පී.එවහ. සරිලර්ධන මිය වංලර්ධන නිධළරි ශක්ලටුනළඔය 

14 එච්.එම්.ටී.ගක්. වික්රමරත්න මිය වංලර්ධන නිධළරි ශක්ලටුනළඔය 

15 ඒ.ජී.එවහ.ජී.එවහ.ඩී. රළජ්කරුණළ මිය වංලර්ධන නිධළරි බතගගොඩ 

16 ඒ.පී.එන්. ගලදගගදර මිය වංලර්ධන නිධළරි ඉඟිනිමිටිය 

17 එච්.එම්.ඩී. කුමළරි මිය වංලර්ධන නිධළරි ඉඟිනිමිටිය 

18 අයි.එල්.එන්.එවහ. ලියනගේ මිය වංලර්ධන නිධළරි ඉඟිනිමිටිය 

19 ආර්.පී.අයි.එවහ. සරිලර්ධන මිය වංලර්ධන නිධළරි රළජ්ළංගනය 

20 එච්.එම්.ඒ.එන්. බණ්ඩළර මිය වංලර්ධන නිධළරි රළජ්ළංගනය 

21 පී.පී.ගක්.එල්. පතිරගේ මිය වංලර්ධන නිධළරි නළච්චළදල 

22 ටී.ජී. වීරගකෝන් මිය වංලර්ධන නිධළරි නළච්චළදල 

23 බී.එම්.පී. රණතුංග මයළ වංලර්ධන නිධළරි පදවිය 



24 ටී.එම්.ඒ. උදයන්ගනි මිය වංලර්ධන නිධළරි හුරුළුලෆල 

25 ඒ.ඩී. සරිපළ මිය වංලර්ධන නිධළරි හුරුළුලෆල 

26 එම්.පී.සී. කුමළරනළයක මයළ වංලර්ධන නිධළරි ලළශල්කඩ 

27 ටී.එම්.සී. කුතුංග මයළ වංලර්ධන නිධළරි ගිරිතගල් 

28 ලයි.එම්.ඒ.එවහ. කරුණළරත්න මයළ වංලර්ධන නිධළරි ගිරිතගල් 

29 බී. ගවේනළරත්න මයළ වංලර්ධන නිධළරි කිරිදිඔය 

30 ඩබ්.ඒ.එන්. ක්මළලි මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදියගම 

31 ඒ.ගක්.එන්. ප්රියදර්නි මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදියගම 

32 බී.ජී.අයි. ජ්යමළලි මිය වංලර්ධන නිධළරි රිදියගම 

33 එවහ. වන්දිර් ප්රවළ්  මයළ වංලර්ධන නිධළරි අක්කරපත්තුල 

34 ඊ.එම්. රිසළන් මයළ වංලර්ධන නිධළරි අක්කරපත්තුල 

35 ඒ. කළබුදීන් මයළ වංලර්ධන නිධළරි දමන 

36 ඒ.ආර්. රක්වළනළ මිය වංලර්ධන නිධළරි දමන 

37 එන්. දීපරුබි මිය වංලර්ධන නිධළරි අල් 

38 එම්.ආර්.එම්. ශවන් මයළ වංලර්ධන නිධළරි අල් 

39 ඒ.එච්.සී.ටී.ඒ.ගක්. ගගෝමිවහ මයළ වංලර්ධන නිධළරි මශවිච්චිය 

40 සුචිත්රළ කුතික මිය කෂමනළකරණ වශකළර බදුලුඔය/බත්මෆඩිල් 

    

    

    

    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ලළර්ෂික භළණ්ඩ වමීක්ණය පුහුණු ලෆඩවටශන 
2019.01.24-25 දින 

ආපන ළල ඉශෂ මළය රැවහවීම් ළළල 
ලළරිමළර්ග කෂමනළකරණ අංය 

2019.01.25 දින 
 

අනු 
අං 

නම තනතුර ලයළපළර කළර්යළය 

01 ඊ.ඩී.එන්. ගප්රේමචන්ර මයළ ආයතන වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

02 සුමිත් ජ්යගවේන මයළ වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

03 එවහ. වීරගවේකර මයළ වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

04 වංජීල රණසංශ මයළ වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය 

05 බී.ඒ.එන්. බළසරිය මිය වංලර්ධන නිධළරි ප්රධළන කළර්යළය  

06 එච්.ඒ.පී. ප්රභළත් මයළ රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ප්රධළන කළර්යළය 

07 ගක්.ඩී.එන්. ආරියරත්න ගමය රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ප්රධළන කළර්යළය 

08 ආර්.එම්.ටී.එම්. රත්නළයක  ගමය                         රළජ්ය කෂමනළකරණ වශකළර ප්රධළන කළර්යළය 

09 ඩබ්.පී.එන්.ටී. කුමළරි මිය වංලර්ධන වශකළර බතගගොඩ 

10 ආර්.එම්.ජී.පී.ගක්.රත්නළයක මිය වංලර්ධන වශකළර බතගගොඩ 

11 එම්.පී.ටී.පී. කුමළරි මිය වංලර්ධන නිධළරි ශක්ලටුනළඔය 

12 පී.ජී.ඩී.ගක්. වීරසංශ මිය වංලර්ධන නිධළරි ශක්ලටුනළඔය 

13 එච්.එම්.සී.ගක්. ගශේරත් මිය වංලර්ධන නිධළරි මීඔය 

14 ඩී.එම්.සී. කුමළරි මිය වංලර්ධන නිධළරි තබ්ගබෝල 

15 එවහ.එම්.එන්. සුබසංශ මයළ වංලර්ධන නිධළරි නී බෆම්ම 
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