
 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිලධරරන්ගේ  යා්ෂික  ස්ාාන මාු අභිනාචනා - 2021 
 

නම, තනතුර හා යත්ම්ග ේස යා ස්ාානන 
සමාේධෝචන 

 මිටු අං න 2021.05.18 දිනැති ේ ොමිෂ්ග සභා තීරණන 

01. බී.ඩබ්.එල්.සී.ප්රනාන්දදු මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී III සරේණිය  

     සවෞඛ්ය, සේශීය වලද්ය මමන්යනාංය ප).   

114 මද්නෂ ්නාතුර වඳශන නිධනරිසයකු පුහුණු කිරීමට යටත්ල 2022.01.01 දිනා 

ද්ක්ලන ව්ථනනා මනරු නිසයෝගය ප්රමනද් කිරීම.  

02. ඩී.එව්.එව්.සක්.වික්රමරත්නා මශත්මිය 

     කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී III සරේණිය  

     ආයුර්සේද් සද් නර්්සේ්දතුල ප).   

124 ව්ථනනා මනරු නිසයෝගය ක්රියනත්මක.. සකසවේ වුලත් නිධනරියන ව්ථනනා 

මනරුවීමට  මභිම් සවේලන ව්ථනනායක පුරප් නඩු  ලතී නාේ ඒ වේ)්දධසය්ද 

සකොමි්ද වභනල සල් ලනර්්න කරනා සව උ සද්ව් සද්නා දී.  

03. සක්.එව්.වල්ලසඩෝර් මශත්මිය 

      වාංලර්ධනා නිධනරී II සරේණිය  

       ෂනත් මධයන නා සද් නර්්සේ්දතුල ප).   

30 මද්නෂ ්නාතුර වඳශන නිධනරිසයකු පුහුණු කිරීමට යටත්ල 2022.01.01 දිනා 

ද්ක්ලන ව්ථනනා මනරු නිසයෝගය ප්රමනද් කිරීම. 

04. ඩී.එව්.ආර්.සක්.එ්ද.ගුණලර්ධනා මශ්න     

      රියදුරු III සරේණිය     

       ෂනත් ආද්නයේ සද් නර්්සේ්දතුල ප).   

4 මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු වනධනරණ )ල ස නී යනා )ැවි්ද සේ පිළි)ඳල 

නාැල් වකන )නා සම්ද )ව්නානහිර  ෂනත් ප්රධනනා සල්කේ සල් ද්්දලන 

යලනා සව උ සද්ව් සද්නා දී.  

05. එච්.යූ.ආර්.ශදු්දල මශ්න 

      රියදුරු 

     නිසයෝජ්ය  ෂනත් කෘෂිකර්ම මධයක් ප ු    

කනර්යනය, කළු්ර 

12 දිව්ත්රික් නිසයෝජ්ය මධයක් පකළු්ර  වත්ත්ල නි් නද්නා ශන සවෞඛ්ය 

සද් නර්්සේ්දතුල ද්්දලන ඇති  රිදි මද්නෂ නිධනරී්දසේ කැමැත්්  රිදි 

මභය්ද්ර ුහශඳ මනරු වීමක් සව ව්ථනනා මනරුවීම ිදදු කිරීම. 

06. සක්.ඩී.ඩී.එව්.කර්දනානසගොඩ මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී  I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

185 නාැල් වකන )ැලීමට ්රේ ුහවිසේෂි කරුණු ඉදිරි ත් කර සනාොමැති 

)ැවි්ද මභියනචනාය ප්රතික්සේ  කිරීමට තීරණය කරනා දී. ව්ථනනා මනරු 

නිසයෝගය ක්රියනත්මක.. 

07. ඩබ්.ආර්.ජ්යලර්ධනා මශත්මිය 

      කනර්යන සවේලක සවේලය I සරේණිය     

       ෂනත් ආද්නයේ සද් නර්්සේ්දතුල ප).   

8 2021.12.28 දිනා විරනම ගැ්දවීසේ දිනාය ලනා )ැවි්ද ව්ථනනා මනරු නිසයෝගය 

මලාංගු කරනා දී.  

 

 

 



බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිලධරරන්ගේ  යා්ෂික  ස්ාාන මාු අභිනාචනා - 2021 

 

නම, තනතුර හා යත්ම්ග ේස යා ස්ාානන සමාේධෝචන 

 මිටු අං න 

2021.06.08 දිනැති ේ ොමිෂ්ග සභා තීරණන 

01. එේ.ජී.වී.සේවි්දදි මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

 ෂනත් මධයන නා සද් නර්්සේ්දතුලප).   

21 ආය්නා ප්රධනනියනසේ ඉල්ලීම වකන )න ලනර්ෂික ව්ථනනා මනරුවීම 

2022.01.01 දිනාට ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

02. එච්.පී.ුහද්ර්නී මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

ශ්රී ජ්යලර්ධනාපුර සකෝටේසටේ මශන නාගර වභනල 

30 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 21ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

03. ඩබ්.බී.එ්ද.ඒ.කුමනරි මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

ශ්රී ජ්යලර්ධනාපුර සකෝටේසටේ මශන නාගර වභනල 

31 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 19ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

04. ජී.සක්.සවල්්ේබි මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

38 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 22ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

05. එව්.ඩී.පි්දනාල මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

46 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 14ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

06. සේ.ඒ.ඩබ්.එ්ද.ජ්යසූරිය මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

ප්රනසේශීය සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, 

සකොෂඹ පකඩුසල  

55 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 08ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ පුේගලික කනරණය පිළි)ඳල වඳශ්ද කර සනාොමැති ම්ර එය 

වනානථ කිරීමට මද්නෂ ලියවිලි ද් ඉදිරි ත් කර සනාොමැති )ැවි්ද, ව්ථනනා 

මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු 

සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය 

කරනා දී. 



07. ඒ.එේ.එේ.සක්.මත්්නානයක මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

ගේ ශ මශ නාගර වභනල 

57 ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 07ක් ලනා )ැවි්ද ශන ඇයසේ 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

08. ඒ.එල්.එල්.පී.මමරිදාංශ මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

ප්රනසේශීය සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, 

ගේ ශ 

67 )ව්නානහිර  ෂනත් ගරු ආණ්ඩුකනරතුමනසේ නිසයෝගය  රිදි 

ඒ.එල්.එල්.පී.මමරිදාංශ මශත්මියට )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක 

කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

09. එේ.එේ.ඒ.වී.එ්ද.ද්ර්නී මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   II සරේණිය 

සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, ගේ ශ 

78 මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ සලනාව් 

කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

10. ඩී.සක්.එේ.එේ.කුමනරි මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, ගේ ශ 

79 මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු වකන )න ව්ථනනා මනරුවීම 2022.01.01 

දිනාට ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී.   

11. ආර්.සක්.ම..යූ.සකොඩිතුලක්කු මශත්මිය 

කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

ප්රනසේශීය සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, 

සකොෂඹ 

85 කැණිය කන  මධයන නා කනර්යනයට )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

  



බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිලධරරන්ගේ  යා්ෂික  ස්ාාන මාු අභිනාචනා - 2021 

 

නම, තනතුර හා ය්ෂතමාන ේස යා ස්ාානන 
සමාේධෝචන 

 මිටු අං න 

2021.06.22 දිනැති බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යා ේ ොමිෂ්ග සභා 

තීරණන 

01. ඊ.එච්.වික්රමිදාංශ මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

111 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 20ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

සශෝ සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති 

ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

02. ඒ.සක්.ඩී.කුමනරිදරි මශ්න 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

ප්රනසේශීය සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය, 

සකොෂඹ පමවිව්වනසේල් මලික සරෝශ  

131 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 18ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඔහුසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ 

සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා 

මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

03. ටී.ජී.පී.ඩී.විසේරත්නා මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   II සරේණිය 

      කඩුසල මශන නාගර වභනල 

171 ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

04. ආර්.ඒ.ඩී.සී.රනජ් ක් මශ්න 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

182 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 28ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඔහුසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට සශෝ 

සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා 

මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

05. ඩී.එේ.සී.පු් මනලි මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

183 
2021.06.01 දිනාට විරනම මයදුේ ් ඉදිරි ත් කර ඇති )ැවි්ද එදිනා ිදට 

විරනම ගැ්දවීම මනුම් කරනා දී. 

06. සක්.එච්.ඩී.පී.කුමනරිදාංශ මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      මීගමුල කන  මධයන නා කනර්යනය 

184 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 20ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

සශෝ සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති 

ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

07. සක්.ඩී.ටී.එේ.කුමනර මශ්න 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

      ශ්රී ජ්යලර්ධනාපුර සකෝටේසටේ මශන නාගර වභනල 

192 

සක්.ඩී.ටී.එේ.කුමනර මශ්නට සශොරණ සශෝ කැව්)ෑල ප්රනසේශීය වභනල්දහි 

පුරප් නඩු  ලතී නාේ එම සවේලන ව්ථෘනායකට ව්ථනනා මනරුල )නදීමට සශෝ 

පුරප් නඩු සනාොමැති නාේ මශරගම නාගර වභනලට )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුල 

එසවම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 



08. ටී.නාලිනි මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   II සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 
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ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 20ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

සශෝ සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති 

ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

09. ආර්.ඒ.ඒ.ආර්.පී.රනජ් ක් මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 

197 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 20ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

සශෝ සලනාව් කිරීමට ්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති 

ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යේ  ිලධරරන්ගේ  යා්ෂික  ස්ාාන මාු අභිනාචනා - 2021 

 

නම, තනතුර හා ය්ෂතමාන ේස යා ස්ාානන 
සමාේධෝචන 
 මිටු අං න 

2021.07.13 දිනැති බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය ේස යා ේ ොමිෂ්ග සභා 

තීරණන 

01. සක්.ඒ.එල්.වජීලනී මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   II සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 
53 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු පිළි)ඳල වකන )න ලනර්ෂික ව්ථනනා 

මනරුවීම 2022.01.01 දිනාට ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

02. ආර්.ඩී.නින්දති මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 198 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 22ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

03. සක්.ජී.සී.ප්රියාංකාකන මශත්මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      සකොෂඹ මශන නාගර වභනල 203 

ලර්්මනනා සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 20ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඇයසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම සලනාව් කිරීමට 

්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

04. ආර්.ගමසේ මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   III සරේණිය 

 ප්රනසේශීය සවෞඛ්ය සවේලන මධයක් කනර්යනය,   

,කළු්ර පසශොරණ  
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ලනර්ෂික ව්ථනනා මනරුවීම 2022.01.01 දිනාට ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය 

කරනා දී.   

05. එච්.පී.ඒ.සක්.සශේලන තිරණ මශ්න 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   II සරේණිය 

      මීගමුල මශන නාගර වභනල 

 

 

224 

ලනර්ෂික ව්ථනනා මනරුවීම 2021.10.01 දිනාට ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය 

කරනා දී.   

06. ඩබ්.ඒ.එව්.ඒ.එව්.වීරක්සකොඩි මශ්න 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      ලතුපිටිල මලික සරෝශ 228 

සවෞඛ්ය සවේලසේ සවේලන ව්ථනනාසේ සවේලන කනය ලවර 27ක් ලනා )ැවි්ද ශන 

ඔහුසේ මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට 

්රේ ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම 

ක්රියනත්මක කිරීමට තීරණය කරනා දී. 



07. ඩබ්.පී.එව්.ඩී.ස සර්රන මිය 

      කෂමනානකරණ සවේලන නිධනරී   I සරේණිය 

      වමනජ් සවේලන සද් නර්්සේ්දතුලප). ) 254 

ඩබ්.පී.එව්.ඩී.ස සර්රන මියසේ ව්ථනනා මනරුවීම ්නලකනලිකල මත්හිටුවීසම්ද 

ඇයට මවනධනරණයක් ිදදු වී ඇති )ල නිරීක්ණය කරනා සකොමි්ද වභනල, 

ඩබ්.පී.එව්.ඩී.ස සර්රන මියසේ ව්ථනනා මනරුල ක්රියනත්මක කරනා සව 

)ව්නානහිර  ෂනත් ප්රධනනා සල්කේ සල් ද්්දලන යලනා සව උ සද්ව් සද්නා 

දී. 

08. සේ.එච්.ඩී.ජ්යිදාංශ මශ්න 

      වාංලර්ධනා නිධනරී III සරේණිය 

       ෂනත් සමෝටර් රථ සද් නර්්සේ්දතුල ප).   
12 

ව්ථනනා මනරුල මලාංගු කිරීමට  ද්නාේ ව සශේතු ලනර්්න කර සනාොමැති )ැවි්ද 

ඉල්ලුේ කරනා ද් සලනාත් සවේලන ව්ථනනායකට ව්ථනනා මනරුල )න දීමට 

කටයුතු කරනා සව )ව්නානහිර  ෂනත් ප්රධනනා සල්කේ සල් ද්්දලන යලනා 

සව උ සද්ව් සද්නා දී. 

09. ටී.සක්.ඩී.පීරිව් සමනාවිය 

      වාංලර්ධනා නිධනරී III සරේණිය 

      බුත්ිදාංශ ප්රනසේශීය වභනල 
52 

ඉල්ලුේ කර ඇති සවේලන ව්ථනනායකට ව්ථනනා මනරුල )න දී ඇති )ැවි්ද එහි 

සලනාවක් ිදදු කිරීම මලය සනාොලනා )ලට තීරණය කරනා දී.   

10. ඩී.එේ.එේ.සම්දඩිව් මිය 

      වාංලර්ධනා නිධනරී III සරේණිය 

      කන  මධයන නා කනර්යනය, සකොෂඹ 
79 

මභියනචනාසේ වඳශ්ද කරුණු ව්ථනනා මනරුවීම මලාංගු කිරීමට ්රේ 

ුහවිසේෂී කරුණු සනාොලනා )ැවි්ද )න දී ඇති ව්ථනනා මනරුවීම ක්රියනත්මක 

කිරීමට තීරණය කරනා දී. 

 


