
 
2017 වර්ෂයේ 

ජාතික ජලසම්ඳාදන හා ජලාඳවහන මණ්ඩලය නියයෝජනය කල  
මළල ක්රීඩා   ඟවලින් ලබාගත් ජයග්රහන 

 
 

මධයම ්ායිකයකයේ යසයවය ක න .ජී.ීඊී ධනයසයන සහ ඩීී එම්ී එස්ී  එස්ී  දිසානායක 

යන මහතුන් 2017 වර්ෂය තුල සමස්ථ ලංකා සහ අන් ර් ජාතික මට්ටමින් ලබූ ජයග්රහන 

ඳහ  දැක්යේී 

                            

                                                   
.ජී.ීඊී ධනයසයන 

යසයී අංකය - 2014467 

රියදුරු 

 
2017 අය්යල් ම මස 01 සහ 02                                           මීටර් 800 තුන්වන ස්ථානය 

සිරිමායවෝ බණ්ඩා ණායක ක්රීඩාංගනය                            මීටර් 400 යදවන ස්ථානය     

සමසථ් ලංකා ්ධාීනන්ය  මලල ක්රීඩා  ගාවලිය 

 

2017 අය්යල් ම මස 23 සහ 24                                           මීටර් 800 ්ථම ස්ථානය 

නුව  එළිය ක්රීඩාංගනය                                                   මීටර් 400 යදවන ස්ථානය     

්වීනනයන්ය  සමස්ථ ලංකා මළල ක්රීඩා  ගාවලිය 

 

2017 මැයි මස 20 සහ 21                                               මීටර් 800 තුන්වන ස්ථානය 

දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                (  ගයට සුදුස්යසකු යත්රීයම්   ගය) 

සමසථ් ලංකා ්වීනනයන්ය  සසියාතික   ගවලිය 

 

 

 



2017 සැප් ැම්බර් මස 07 සහ 08                                    මීටර් 800 තුන්වන ස්ථානය 
දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                මීටර් 400 ්ථම ස්ථානය     
සමසථ් ලංකා ජනසතු යසයවා   ගවලිය                            මීටර් 200 යදවන ස්ථානය   
 
2017 සැප් ැම්බර් මස 24 - 28                                         මීටර් 800 ඳස්වන ස්ථානය 
චීනයේ රුගායවෝ ඔලින්පික් ක්රීඩාංගනය                            මීටර් 400 හත්වන ස්ථානය     
්වීනනයන්ය  මළල ක්රීඩා  ගාවලිය 
 
 

ඩීී එම්ී එස්ී එස්ී දිසානායක  
යසයී අංකය - 2055864 

රියදුරු 
 
2017 අය්යල් ම මස 01 සහ 02                                              මීටර් 400 ්ථම ස්ථානය 
සිරිමායවෝ බණ්ඩා ණායක ක්රීඩාංගනය                              මීටර් 1500 තුන්වන ස්ථානය     
සමසථ් ලංකා ්ධාීනන්ය  මලල ක්රීඩා  ගාවලිය 
 
 
2017 අය්යල් ම මස 23 සහ 24                                             මීටර් 400 ්ථම ස්ථානය 
නුව  එළිය ක්රීඩාංගනය                                                     මීටර් 200 යදවන ස්ථානය     
්වීනනයන්ය  සමස්ථ ලංකා මළල ක්රීඩා  ගාවලිය               මීටර් 800 යදවන ස්ථානය     
                                                                                      මීටර් 1500 ය වන ස්ථානය 
 
     
2017 මැයි මස 20 සහ 21                                                 මීටර් 400 යදවන ස්ථානය 
දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                  (  ගයට සුදුස්යසකු යත්රීයම්   ගය) 
සමසථ් ලංකා ්වීනනයන්ය  සසියාතික   ගවලිය 
 
 
2017 සැප් ැම්බර් මස 07 සහ 08                                      
දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                  මීටර් 800 යදවන ස්ථානය                            
සමසථ් ලංකා ජනසතු යසයවා   ගවලිය                               
 
 
2017 සැප් ැම්බර් මස 24 - 28                                      
චීනයේ රුගායවෝ ඔලින්පික් ක්රීඩාංගනය                             මීටර් 400*4 යදවන ස්ථානය     
්වීනනයන්ය  මළල ක්රීඩා  ගාවලිය 
 

2017 වස  තුල අන් ර් ජාතික ම ට් ටමින් ලබාගත් ජයග්රහණ යවනුයවන් .ජී.ීඊී 

ධනයසයන සහ ඩීී එම්ී එස්ී  එස්ී දිසානායක යන මහතුන් 2017 සැප් ැම්බර් මස 24 සහ 

28 යන දිනයන්හී චීනයේ රුගායවෝ ඔලින්පික් ක්රීඩාංගනයේ ඳැවති ්වීනනයන්ය  මළල 

ක්රීඩා  ගාවලියයන් ලබාගත් ජයග්රහන සහා මධයම ්ායිකයකය තුල පිලිගැීනයම් 

උත්සවයක්ද සංවිධානය ක න ලදීී  



                  
 

 
 

 

            
 

                                                                                 



 

 

 

 

 

 

ඩීී එම්ී එස්ී එස්ී දිසානායක  

යසයී අංකය - 2055864 

රියදුරු 

 

2017 අය්යල් ම මස 01 සහ 02                                             මීටර් 400 ්ථම ස්ථානය 

සිරිමායවෝ බණ්ඩා ණායක ක්රීඩාංගනය                              මීටර් 1500 තුන්වන ස්ථානය     

සමසථ් ලංකා ්ධාීනන්ය  මලල ක්රීඩා  ගාවලිය 

 

 

2017 අය්යල් ම මස 23 සහ 24                                             මීටර් 400 ්ථම ස්ථානය 

නුව  එළිය ක්රීඩාංගනය                                                     මීටර් 200 යදවන ස්ථානය     

්වීනනයන්ය  සමස්ථ ලංකා මළල ක්රීඩා  ගාවලිය               මීටර් 800 යදවන ස්ථානය     

                                                                                      මීටර් 1500 ය වන ස්ථානය 

 

     

2017 මැයි මස 20 සහ 21                                                 මීටර් 400 යදවන ස්ථානය 

දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                  (  ගයට සුදුස්යසකු යත්රීයම්   ගය) 

සමසථ් ලංකා ්වීනනයන්ය  සසියාතික   ගවලිය 

 

 

2017 සැප් ැම්බර් මස 07 සහ 08                                      

දියගම මහින්ද  ාජඳක්ෂ ක්රීඩාංගනය                                  මීටර් 800 යදවන ස්ථානය                            

සමසථ් ලංකා ජනසතු යසයවා   ගවලිය                               

 

 

2017 සැප් ැම්බර් මස 24 සහ 28                                      

චීනයේ රුගායවෝ ඔලින්පික් ක්රීඩාංගනය                             මීටර් 400*4 යදවන ස්ථානය     

්වීනනයන්ය  මළල ක්රීඩා  ගාවලිය 

 

2017 වස  තුල අන් ර් ජාතික ම ට් ටමින් ලබාගත් ජයග්රහණ යවනුයවන් .ජී.ීඊී 

ධනයසයන සහ ඩීී එම්ී එස්ී  එස්ී දිසානායක යන මහතුන් 2017 සැප් ැම්බර් මස 24 සහ 



28 යන දිනයන්හී චීනයේ රුගායවෝ ඔලින්පික් ක්රීඩාංගනයේ ඳැවති ්වීනනයන්ය  මළල 

ක්රීඩා  ගාවලියයන් ලබාගත් ජයග්රහන සහා මධයම ්ායිකයකය තුල පිලිගැීනයම් 

උත්සවයක්ද සංවිධානය ක න ලදීී 

 

 


