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ගේවාසික වයාපාරාක කළමකාකකක කායායා ය 

කාච්චදූව වයාපාරාකය 

හිග ෝගම 

2016 /11/10 වැනි ා  

 

වයාපාරාක කටුටුගස සියම ම සාමාකයකන්ේ ගව  

 

2016 ගකොවැම්බයා මස වයාපාරාක කළමකාකකක කටුටු ස්සීම්ම් වායා ාව   
කාච්චාදුව ගේවාසික වයාපාරාක කළමකාකකක  කායායා ග  ගේවාසික වයාපාරාක 

කළමකාකාකතුමේගේ ප්රධාාක්වවගයේ  2016/11/10 දික ගපාර.ව.9.00 ට  වයාපාරාක කළමකාකකක 

කටුටු ස්සීම්ම පාරව්වවක  දි. පාරැටුක සිටි සියම  ග කා   පිළිගැනීගමේ අකතුරුව  කයාය පාරරයට අනුව 

ස්සීම්ගම කටයුතු ආකටුභ කකක  දි. 

සහභාගි වූ කජග  නි ධාාරිේ 

01.ආයා.ඩී.ගේ කාජසරිය මයා        ගේවාසික වයාපාරාක කළමකාකරු    ගේවා. වයා .කළ 

.කායායා ය 

02.එල්.ගකොටවි ආකච්චි  මයා  ප්රාගීයවයවාරිමායාග්ේකයගේස්        වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව                                                                  

03.ටී.පී.පී.ඩී.කුමාක මයා     ්ේකයගේරු සහකාක   වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 

04. පී.පී.ගේ.එල්.පාරතිකගේ ටුය      සංවයාධාක නි ධාාරි   ගක.වයා.කළ.කායායා ය 
05.  පී.ඩබි.ඩී.ආයාජයති ක ටුය  සංවයාධාක නි ධාාරි   fka 'jHd' l<' ld¾Hd,h 
06.ඒ.ජී.එම්.සී.එම්.ගේමචේද්ර මයා  සංවයාධාක නි ධාාරි   fka 'jHd' l<' ld¾Hd,h 
07'  නුජා ගයානි ම්කගකෝේ ටුය  සංවයාධාක නි ධාාරි   fka 

'jHd' l<' ld¾Hd 

08.එටු.එේ.අන්.ජයවයාධාක ටුය    සංවයාධාක නි ධාාරි                      වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 

09.මංග  කාජපාරේෂ මයා               සංවයාධාක නි ධාාරි   වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 

10.එේ.එසී.කපි ක්වක ටුය  කෘෂි උපාරගීශක   lDIsl¾u fomd¾;=fuska;=j 
11.එල් .ඩබ්.මංගලිකා සුභසිංහ ටුය කෘෂි උපාරගීශක    lDIsl¾u fomd¾;=fuska;=j 

12.එසී.පුෂීපාරකුමාක මයා  කෘපාර.නි.ස.                                     ගගො.ගසේ.ග පාරායා ගම  ිේතුව 

13.එම්.ඒ.අගබ්සිංහ මයා  කෘපාර.නි.ස.                                    ගගො.ගසේ.ග පාරායා ගම  ිේතුව  

14.එල්.ජී.ගසෝබක මයා                කෘපාර.නි.ස.                                     ගගො.ගසේ.ග පාරායා ගම  ිේතුව  

15.ඒ.එම් ති කක්වක බණ්ඩා මයාජ  පාරා ක                                    වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 

16.ම්.එම්.කකසිංහ මයා ජ  පාරා ක                              වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 

17.ඩබ්.එම්.ගුකක්වක මයා ජ  පාරා ක                              වාරිමායාග  ග පාරායා ගම්ේතුව 
 

වයාපාරාක කළමකාකකක කටුටුව                                    වයාපාරාක කළමකාකකක කටුටුව  

      

 පිටපාර්ව:− 

1 අධායේෂ -වාරිමායාග කළමකාකකක අංශය 

2 අධායේෂ වව්වකම්  කළමකාකකක)- වාරිමායාග ග පාරායා ගමේතුව 

3 දිසීත්රිේ ගල්කම් - අනුකාධාපුක 

4 ප්රාගීය ය ගල්කම් - කාචිචාදුව 

5 වාරිමායාග අධායේෂ - අනුකාධාපුක 



6 ගගොවිඡක ගසේවා නිගයෝඡය ගකොමසාරිසී - අනුකාධාපුක 

7 ප්රාගීය ය වාරිමායාග ්ංනේගේරු - කාචිචාදුව 

8 නිගයෝඡය කෘෂිකයාම අධායේෂ වඅේ යා පාර ා්ව) - අනුකාධාපුක 

9 මූ සීථාක කෘෂිකයාම උපාරගීශක - ශ්රාවසීතිපුක 

10 ගගොවිඡක සංවයාධාක නි ධාාරි - ශ්රාවසීතිපුක 

11 පාරශු වව ය නි ධාාරි - ශ්රාවසීතිපුක 

12 ප්රාගීය ය සංවයාධාක බැංකුව - අ/ පුක 

 
 

                                     06 

 


