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මගේ අංකය-071/03/02, 
ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාලය, 
මහවිලච්චිය වයාපාරාකය, 
2019.02.21 
 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේග   

සියලුම සමාජික මහත්ම මහත්ීේ ගවත. 

 

2019 යල ගපාරක කේක රැසවීම් වාත ාව. 

1994 අංක 13 දකක (සංග ෝධිත)වාරිමාර්  ආඥා පාරකත 11 උපාර වර්ේිය අනුව ඉදිරි කේකය ක්රියාකිරීම යටගත් 2019 යල 

කේකගේ ගපාරක කේක රැසවී ම 2019.02.21 වක දික ගපාර.ව. 10.00 ට මහවිලච්චිය ගේවාසික වයාපාරාක කාය ාය ය රැසවී ම්  ාලාග දී 

පාරැවැත්විණි. එදික පාරැටුණි සියළු කාජ්ය ිලලාාරීේ සහ ගර්ාවි සංවිාාක ිලලාාරීේ ිළිගගර්ක වයාපාරාක කනමකාකාක තුටුය කයාය 

පාරත්රානුලවලව කටුවේග  කටතුතු ආකම්ක කකක ලදී. 

සහකාගි වු කාජ්ය ිලලාාරිේ 

කම                                                    තකතුක                                             ආයතකය 

01. එච්ච.එම්.ගේ.සී ගහවකත්       ගේ.වයාපාරාක කනමකාකරු              ගේ.වයාපාරාක.කන කාය ාලය 

02. එම්.ඩබ්.ගේ. මාකසිංහ   ගකාට්ඨා   සහකාක වාරිමාර්  ගදපාරාත ගම්ේතුව 

03. ද  කිා ගසකවිකත්ක ගර්ාවිජ්ක සංවා ක ප්රා. ිලලාාරි ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේතුව 

04. එච්ච.යූ.ඒ. උඩුර්ම   මූලසවථාක කෘෂිකම  උපාරගේ ක කෘෂිකම  ගදපාරාත ගම්ේතුව 

05. ඒ.එච්ච.සී.ටී.ඒ.ගේ. ගර්ෝටුසව සංවා ක ිලලාාරි ගේ.වයාපාරාක.කන කාය ාලය 

06. පී.ඒ.කකීක               ඉංජිගේරු සහකාක                        වාරිමාර්  ගදපාරාත ගම්ේතුව 

07. එම්.එම්.එසව. අකලංක තාේෂණික සහකාක වාරිමාර්  ගදපාරාත ගම්ේතුව 

08. ආ .එම්. කේදක   කෘ.පාර.ිල.ස ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේතුව 

09. ඩබ්.බී. ආරියවතී   කෘ.පාර.ිල.ස ගර්ාවිජ්ක සංවා ක ගදපාරාත ගම්ේතුව 

10. කාලනී ීකකත්ක   කෘ.පාර.ිල.ස ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේතුව 

සහකාගි වූ ගර්ාවි ිලගයෝජිතයිේ 

කම                                                   ගර්ාවිසංවිාාකය                                   තකතුක 

01. ශීලා ඒකකායක   මහගසේ   ර්රු ගේකම් 

02. ිලගකෝෂනී කත්කායක   මහගසේ   ර්රු කාණ්ඩාර්ාරික 

03. ලාලනී ප්රියංකා   ර්ැමුණු    ර්රු ගේකම් 

04. ආ .එසව.එම්. ඒකකායක  ර්ැමුණු    ර්රු සකාපාරි 

05. ආ .පී. වික්රමසිංහ   පාරැකකුම්    ර්රු සකාපාරි 

06. ඊ. සමකගකෝේ දිසාකායක  පාරැකකුම්    ර්රු කාණ්ඩාර්ාරික 

07. යූ.ජී. රුවේ ගසවකාධීක  විජ්ය    ර්රු කාණ්ඩාර්ාරික 

08. ජී තේර්සවිළටිය   කාවේිසවස   ර්රු සකාපාරි 

09. ආ . ාම ගසවක   කාවේිසවස   යාය ිලගයෝජිත 

10. ටී.බී. ිළයකත්ක   කාවේිසවස   යාය ිලගයෝජිත 

11. එසව.සී.එච්ච. ගසකකත්   කාවේිසවස   ර්රු උපාර සකාපාරි 

12. බී.ඒ. පීරිසව    කාවේිසවස   ර්රු උපාර ගේකම් 

13. ිසවස සිරිේ කණ්ගදණිය  ර්ාටුණී    ර්රු සකාපාරි 

14. අයි.බී.රූපාරා චේරාවතී   ර්ාටුණී    ර්රු ගේකම් 

15. ආ .එම්. සජීවාකේද   ර්ාටුණී    ර්රු කාණ්ඩාර්ාරික 

16. .එම්. සුමකවං    පාරැකකුම්    ර්රු ගේකම් 

17. ගේ.ඊ. කරුකාගසවක   විජ්ය    යාය ිලගයෝජිත 



18. එච්ච.එම්. ප්රියාිල ගහවමලතා  කාවේිසවස   ිලගයෝජිත 

19. වයි. ඩබ්. ඥාකවතී   සාලියමාලා   ඇල ිලගයෝජිත 

20. ගේ. වයි. අයිවේ අගබ්වික්රම  කාවේිසවස   ර්රු කාණ්ඩාර්ාරික 

21. ඩී.එම්. අනුක දිසාකායක  මහගසේ   ර්රු සකාපාරි 

22. ආ .එම්. මුතුබංඩා   සාලියමාලා   ර්රු සකාපාරි 

23. ඩි.එම්. ගලාකුබංඩාක              විජ්ය     ර්රු සකාපාරි 

  

පාරසුගිය කටුවේ රැසවී ගම් වාත ාව සමාගලෝචකය. 

 2019 ජ්කවාරි 17 වක දික පාරැවැි වයාපාරාක කටුවේ වාත ාව ඉදිරිපාරත් කල අතක, කිසිඳු ර්ැටළුවේ ගකාවූ ගහයිේ රැසවීම 

ඉදිරියට කකගර්ක යක ලදී. 

ලිිළ ඉදිරිපාරත් කිරීම. 

 ිළරිත් ිළංකම සිදුකිරීම 

 සිරි දලඳා යේ අසවවනු පූජ්ාවට සහකාගී වූ අයට හා ලබා දුේ බඩු කාහිකාදිය ිළිගබඳ පූව  සවතුිය පුදකිරීම 

 ගර්ාීේ විසිේ ගේශිය බඩ ඉරිඟු අගලවි කිරීම සප්බේාව 

 ගසවකා දනඹු පාරාලක විග වෂ ක්රියාේවිතය 

ගේවාසික වයාපාරාක කාය ාලය විසිේ සිදුකල ආයතක සංවා ක කටතුතු. 

 ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාලය විසිේ සියළු ගර්ාවි සංවිාාකවල ජ්කවාරි මස කාකක සකා පාරවත්වා 

ඇි අතක, ර්ැමුණු ගර්ාවි සංවිාාකගේ මහ සකාවද, සියළුම ගර්ාවි සංවිාාකවල ගිණුම් යාථාවත් කිරීම් සිදුකක ඇත. 

 PEISEIP වයාපාරෘිය යටගත් ර්ැමුණු ගර්ාවි සංවිාාකගේ jap වැඩසටහක ලබක මස 06/07 දිකවලත් සාලියමාලා 

ගර්ාවි සංවිාාකගේ jap වැඩසටහක ලබක මස අවසාකගේ සිදු කකක අතක, අතක මූලික දත්ත සීේෂකය ගම් වක 

විට සිදුකකටුේ පාරවතී 

 ගර්ාවි සංවිාාක තකඟ පාරවත්වා අවසේ කිරීම 

  ගමම මස 25,26,27 දිකවල ගර්ාවි මහතුේ සඳහා ඉදිකිරීම් ිළිගබද පුහුණුවේ ගකාත්මගේ වාරිමාර්  ජ්ාතයේතක 

පුහුණු ආයතකගේදී පාරැවැත්ීමට ිලයටුතයි. 

ආයතක මට්ටටුේ අදහසව දැේීම. 

මූලසවථාක කෘෂිකම  උපාරගේ ක - කෘෂිකම  ගදපාරාත ගම්ේතුව. 

 ඉදිරිගයේ එනගෙක යල කේකය ආකම්ක කිරීම වඩාත් ගයෝර්යතම කාලය වේගේ මැයි මාසගේ පාරනමු සිගේ 

බවත් එම සිගයම වපුකා අවසේ කන තුතු බවත් ප්රකා  කකක ලදී. එම කාලය තුල වර්ාව ආකම්ක කලගහාත් 

ප්රගේ යට අව ය ිතත්තක ී අපාර ප්රගේ ගයේම ලබාර්ත හැකි බවත්ය. 

 අව ය කම් මහවිලච්චිය ප්රගේ ගේ ගමවක ිතත්තක ී සිදුකල ගර්ාවි මහතුේගේ කාම ගේකකයේ වූවද ලබාදිය හැකි 

බවත් ප්රකා  කකක ලදී. එගමේම ගමම ප්රගේ ගේ ිතත්තක ී අේකක 15 ේ වර්ාකක ඇි බවත් ප්රකා  කකක ලදී. 

 බඩ ඉරිගු වර්ාවකට යාමට සූදාකම් වක ගර්ාීේ මැයි 15 - 30 අතක වර්ා කිරීම සුදුසු බවත් ප්රකා  කලහ.ගසවකා 

දනඹුවාගේ වර්ා හාිලය මද කය කිරීමට අසවවනු සීේෂකයේ 9 ේ සිදචුකක ඇි අතක, ගවක වර්ා කේකවලට වඩා 

අසවවැේක ගම් කේකගේ වැඩි ී ඇි බව වාථ ා විය. එයට ගහවතුව කලට ග ලාවට වර්ාකිරීම ිලසා බව ප්රකා  

කලහ. 

  ගසවකා දනඹු හාිලය ගම් වක විට මහවිලච්චිගේ කිසිදු ී වර්ාවකට වාත ාී ගකාමැි බවත්, කුකේකේ සදහා 

අවාාකමේ ඇි බවත් ප්රකා  කකක ලදී. 

 තවද ගමවක ී සදහා කීඩෑ හාිලය හා ගකාන අංර්මාකය වැඩිගයේ පාරැවැි බවත් එම හාිල ඇි සවථාක ගිිල තබා 

විකා කල තුතු බවත් ගමවක යල කේකය ිලයටුත ග ලාවට ආකම්ක කලගහාත් ඉපාරකැේගේ මුං වර්ාවකට 

යාමටහැකි බවත් ප්රකා  කකක ලදී.  



 සියළු ගර්ාවි මහතුේහට ගපාරෞේර්ලික මාාය සදහා අදහසව දැේීමට යාගම්දී හරි කරුණු පාරමකේ ගසායා බලා අදහසව 

දැේීම ගයෝර්ය බවත් ප්ර වකය හරි හැටි ගකාදැක සාවදය ගතාකතුරු මාායට ඉදරිපාරත් කිරීගම්දී ඒ සම්බේා කාජ්ය 

ිලලාාරීේ අපාරහසු තාවයට පාරත්වක බවත් ප්රකා  කකක ලදී.  

ගර්ාවිජ්ක සංවා ක ප්රාගේශීය ිලලාාරි - ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේතුව. 

  දැකට පාරවික තත්වය අනුව ඉදිරි යල කේකගේදී ගපාරාගහාක ලබාදීම කිසිදු ර්ැටළුවකිේ ගතාකව ලබාදිය හැකි 

බවත් වසමට ගපාරාගහාක යැීමට කැමි ගර්ාවි සංවිාාක එම අදාල ර්බඩා පාරහසුකම් සපාරයාර්ත තුතු බවත් ප්රකා  

කකක ලදී.තවද කාවේිසවස ගර්ාවි සංවිාාකගේ ගිය කේකගේ ගපාරාගහාක තවමත් ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ර්බඩාග  

පාරවික බවත් ඊට අදාල ගර්ාවි මහතුේ ඒවා රැාර්ක යක ගලසත් ප්රකා  කකක ලදී. 

  ගර්ාවිජ්ක බැංකුව හකහා කය ලබාදීමට හැකිවක බවත් පාරසුගිය කේකවල ලබාර්ත් කය හිර් ව ගයේ ලේෂ 40 

පාරවික බවත් ඒවා කැවත ගර්වක ගලස ඉේය මේද කකක ලදී. 

ඉංජිගේරු සහකාක - වාරිමාර්  ගදපාරාත ගම්ේතුව. 

 අද දිකට මහවිලච්චිය වැග  ජ්ල ාාරිතාව අේකක අඩි 32044 ේ ිගබක බවත් ඉදිරි යල කේකය වර්ා කිරීමට ගමම 

ජ්ලය ප්රමාකවත් බවත් ප්රකා  කලහ. 

 2019.03.15 වක දික කාත්රී මහවිලච්චිය ප්රාාක ජ්ලා ය අියයස සිදුකකනු ලබක ිළරිත් සජ්ජ්ායකාව ිළිගබද දැනුවත් 

කකටුේ ඒ සඳහා සියළුම ගර්ාවි සංවිාාක ගමේම සියළුම කාජ්ය ආයතකවලද සහගයෝර්ය අව ය බව දේවක ලදී. 

ගර්ාවි සංවිාාක ර්ැටළු ඉදිරිපාරත් කිරීම. 

ඉදිරිපාරත් කල 
අය 

කාකකය තීකකය වර්කීම 

මහගසේ 
ගර්ාවි 
සංවිාාකගේ 
ර්රු ගේකම් 

ටුරිසව වර්ා කිරීමට අව ය බවත් ඒ 
සදහා ඇිවක ගකාන ගකාඩ 
ීගම් ගකෝර්ය ිළිගබද විමසීම 

එම්.අයි හයිබ්රිඩ 1 සහ 2 බීජ් සදහා ගකාන ගකාඩ ීගම් 
හාිලය අඩු බවත් කමුත් අව ය බීජ් ප්රමාකය ලබා දීමට 
ගකාහැකි බවත්ය 

කෘෂිකම  
ගදපාරාත ගම්ේතුව 

පාරැකකුම් 
ගර්ාවි 
සංවිාාකගේ 
ර්රු සකාපාරි 

ගපාරාගහාක ප්රවාහකය සදහා 
ප්රවාහක ර්ාසවතු අයකිරීගම්දී 
ඇිවක ර්ැටළු 

ගපාරාගහාක ගර්ක ඒගම්දී ගර්ාවිජ්ක ගසවවා මායසවථාකයට 
පාරමකේ ටුන ර්කේ කැදවක අතක එමගිේ ිළට 
සවථාකවලට ගපාරාගහාක ගර්කයාගම්දී අමතක මුදලේ ගලාරි 
හිටුයේ විසිේ අයකක ර්නී. එම ර්ැටලුව සදහා සියළු 
ගපාරාගහාක ගර්ාවිජ්ක ගසවවා මායසවථාකයට ගර්ක එකවද 
කැිකම් ගර්ාවි සංවිාාක බල ප්රගේ යට රැගර්ක යක බව 
ිළිගබද මහ සකා පාරවත්වා තීකකයේ රැගර්ක ඒම. 

ගර්ාවිජ්ක ගසවවා 
ගදපාරාත ගම්ේතුව / 
ගර්ාවි සංවිාාක 

යාය ිලගයෝජිතයේගේ දීමකාව 
කේක රැසවීම් තීකකවලට 
ඇතුලත් විය තුතුයි 

එම ගයෝජ්කා කේක රැසවීගම් දී ගකාව මහ සකාවල 
අනුමත කලතුතුයි 

ගර්ාවි සංවිාාක 

වැග  ගේවාල පාරා මුල කන ිගදේ 
ඉදිකිරීම 

ේගෂවත්ර පාරරීේෂා කක බැය ම වාරිමාර්  ගදපාරාත  
ගම්ේතුව 

ජ්ල පාරාලක ිලවැකදිව ජ්ලය ිලකුත් 
ගකාකිරීම 

ගසායාබලා දැනුවත් කිරීම වාරිමාර්  
ගදපාරාත ගම්ේතුව 

මහගසේ 
ගර්ාවි 
සංවිාාකගේ 
ර්රු සකාපාරි 

ගබෝර්සව හංදිගේ සිට විේමේ 
මහතාගේ ිලවස අසලට වක 
ගතේ ප්රාාක ඇල ුදේා 
ගකාකිරීම 

ේගෂවත්ර පාරරීේෂා කක සිදුකක දීම වාරිමාර්  
ගදපාරාත ගම්ේතුව 

 

 

ගපාරක කේක රැසවී ගම් තීකක. 

01. වර්ා කිරීමට අගප්ේෂිත ගබෝර් වර් ය                              - ී මාස 3, මාස 3 ½ ,   



02. වර්ා කකක ිතම් ප්රමාකය                                                 - පාරහත් ජ්ලයත් සමර් වර්ා කකක මුළු ිතම් ප්රමාකය  

                                                                                       අේ. 3100  
 

03. වාරි පාරහසුකම් සැපාරයීමට ිලයටුත ප්රමාකය                         - 2664  

04. වර්ාව ආකම්කය සඳහා ජ්ලය ිලකුත් කකක දිකය                - 2019.04.17  

05.  වපුකා අවසේ කකක දිකය                                              - 2019.05.12  

06. මුක ජ්ල ක්රමය ආකම්ක කකක දිකය                                   - 2019.05.26 

07. අවසේ වකට ජ්ලය ිලකුත් කිරීමට ගයාජීත දිකය                - 2019.08.12 

08. අසවවනු ගකලා අවසේ කකක දිකය                                   - 2019.08.27  

09. ගර්ාවිසංවිාාක හා වාරිමාර්  ගදපාරාත ගම්ේතුව විසිේ  

ප්රාාකඇල ගබදුම් ඇලවේ හා ගකත් ඇලවේ  වල කඩත්තු  

කටතුතු අවසේ කල තුතු දිකය                                        - 2019.04.15 දිකට ගපාරක 

10.ගර්ාීේ විසිේ ිලයටුත දිකට සුේද පාරවිත්ර ගකාකකනු  

ලබක ඇලවේ ගර්ාවිසංවිාාක විසිේ සුේද පාරවිත්ර කක 

අවසේ කල තුතු දිකය                                                     - 2019.04.17 දිකට ගපාරක 

11.වර්ා කේෂකය කක අවසේ කල තුතු දිකය                         - 2019.05.12 

12.වර්ා හාිල දැනුම් දිය තුතු අවසේ දිකය                              - 2019.08.27 

  1994 අංක 13 දකක (සංග ෝධිත)වාරිමාර්  ආඥා පාරකත 11 උපාර වර්ේිය අනුව ඉදිරි කේකය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

ගයෝජීත නීතී රීතී 

I ගකත් ඇලවේ සහ ගබදුම් ඇලවේ වල කඩත්තුව සඳහා අේකක 01 කට රු300.00ක මුදලේ ගර්ාවිසංවිාාකයට ගර්විය 

තුතුය.එම මුදල වාරි පාරේාිගේ කඩත්තුවට පාරමකේ උපාරගයෝගී කක ර්ත තුතුය. 

II ිලයටුත දිකට ගබදුම් ඇලවේ සහ ගකත් ඇලවේ වල තම පාරංගු ගකාටස සුේා පාරවිත්ර ගකාකකක ගර්ාීේගර්ේ ගකත් 

ඇලක බෙයකට රු100.00ේද අපාරවහක ඇල බෙයකට  රු.200.00ේද හා ගබදුම් ඇල බෙයකට රු. 200.00 ේද  දඩ මුදලේ 

අයකිරීම. 

III දිය ක හාිල සහ කීඩා හාිල පාරැවි ේගෂවත්ර ූමටු හැක අිලකුත් කුඹුරුවල ිළදුරු ිළිගසවසීම ගවනුගවේ අේකක 01 ක ිළදුරු 

ගර්ාඩකට රු. 1000.00 ේද අේකකයක අතුකා ඇි ිළදුරු ිළිගසවසීම ගවනුගවේ රු. 2500.00 ක දඩ මුදලේ අයකිරීම. ( ඒ 

ිළිගබඳව අදාල කෘ.පාර.ිල.ස. ිලලාාරීේ පාරරීේෂා කක තීකක ලබාදිය තුතුයි) 

IV අයාගේ යක ර්වයිේ සඳහා රු.1000.00 දඩමුදලේ  අයකිරීම හා ගබෝර්යේට  ගහෝ වාරිමාර්  පාරේාියට/ඇලග ය  ගහෝ 

ිලම ති  වලට හාිල කල අවසවථා වලදී අදාල ආයතකගේ ඇසවතගම්ේතු ර්ත මුදල  දඩයේ ගලස ර්ව හිටුයාගර්ේ අය කිරීම. 

V ගර්ාවි ආකාාකගයේ ශ්රම දායකත්වය අව ය යැයි තීකකය කකනු ලබක නකෑම අවසවථාවක සාමාජිකයා ශ්රම දායකත්වය 

ලබා දිය තුතුය. සාමාජිකයාගර්ේ ිලගයෝජිතයකු සහකාගී ගකාවේගේ කම් ප්රගේ ගේ දැකට පාරවික දිකකට වැවේපාර වක 

රු.1200/- ේ ද වරුවකට රු.600/- ේ ද ව ගයේ ගර්ාවිසංවිාාකයට ගර්විය තුතුය. 

ඉහත ඉදිරිපාරත් කල ගයෝජ්කා ඒකාබේා ර්රු සකාපාරි ආ .එසව.එම්. ඒකකායක මහතා සුදුසු යැයි ප්රකා  කල අතක, 

කාවේිසවස ගර්ාවි සංවිාාකගේ ර්රු සකාපාරි ජී. තේර්සවිළටිය මහතා සව ක කකක ලදී. 

ගර්ාවි සංවිාාක මට්ටටුේ අදහසව දැේීම. 

ර්ැමුණු ගර්ාවි සංවිාාකගේ ර්රු සකාපාරි ආ .එසව.එම්. ඒකකායක මහතා 



 කේක රැසවී ගම් තීකකවලට අනුව ඇලග ලි ුදේා ගකාකකපු ගර්ාවි මහතුේ හට නීතයානුලවලව දැඩි තීකක ර්ැනීමට 

අව ය බවත් ගමවක ගපාරක කේක රැසවී ගම්දී  සියළු තීකක කැවත ගවකසව ගකාකකක බවත් ප්රකා  කගේය. තවද 

කඩත්තු මුදේ එකතු කිරීගම්දී එය අේකකයට රු. 300.00 දේවා අඩු කිරීමට සුදුසු බව ගයෝජ්කා කල අතක 

කාවේිසවස කාවේිසවස ගර්ාවි සංවිාාකගේ ිලේ මහතා ප්රකා  කගේ එය තව කේක 2-3 ේ පාරසවසට තැබීම 

සුදුසු බවත්ය. 

  තවද ගපාරාගහාක ිලකුත් කිරීගම්දී ගර්ාවි සංවිාාකවලට ගර්කවිත් ගදක ක්රමය වඩා පාරහසු බවත් ප්රකා  කගේය. 

ර්ාටුණී ගර්ාවි සංවිාාකගේ ර්රු සකාපාරි 

 වට්ටේකා සදහා ජ්ලය වැඩිපුක දික 2 ේ පාරමේ ලබා ගදක ගමේ ඉේය මේ කිරීම 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාක තුටුය. 

  ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාක තුටුය ප්රකා  කගේ 2019. 03.15 වක දික සිදුකකනු ලබක ිළරිත් ිළංකම සඳහා 

අව ය කටතුතු සිදුකිරීමට සහ ඒ ිළිගබඳ දීර්  ගලස සාකච්චඡා කිරීමට 2019.03.05 වක දික ගපාර.ව. 10.00 ට විග වෂ 

රැසවී මේ වයාපාරාක කාය ාලගේදී පාරවත්වවක බැවිේ ඒ සඳහා ගර්ාවි කායකයිේ ගමේම කාජ්ය ිලලාාරීේද සම්බේා 

වක ගලසයි. 

 2019 යල ගපාරක කේක රැසවී ගම් ර්නු ලැබූ තීකක ිළිගබදව දිසවත්රීේ ගේකම් තුමා දැනුවත් කක කේක රැසවී ම 

පාරැවැත්ීමට දිකයේ  ලබාර්ැනීමට කටතුතු කකක බව ප්රකා  කකටුේ, අද දික පාරැවි ගපාරක කේක රැසවී මට හා 

වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේවට පාරැටුණි සියළු කටුවේ සාමාජිකයිේට සවතුිය පුදකක රැසවී ම අවසේ කකක ලදී. 

 

                                                                                                                    

     ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකරු, 

     මහවිලච්චිය වයාපාරාකය. 
 

ිළටපාරත් - 

අායේෂ, වාරිමාර්  කනමකාකකක අං ය  - ගකානෙ - කා.දැ.ර්ැ.ස 

දිසවත්රීේ ගේකම්  - අනුකාාපුකය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

දිසවත්රීේ වාරිමාර්  අායේෂ  - අනුකාාපුකය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

දිසවත්රීේ කෘෂිකම  අායේෂ  - අනුකාාපුකය  - කා.දැ.ර්ැ.ස      

සහකාක කෘෂිකම  අායේෂ ( අේත  පාරනාත් )  - අනුකාාපුකය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

ගර්ාවිජ්ක ගසවවා ිලගයෝජ්ය ගකාමසාරිසව  - අනුකාාපුකය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

ප්රාගේශීය වාරිමාර්  ඉංජිගේරු  - අනුකාාපුකය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

ප්රාගේශීය ගේකම්  - මහවිලච්චිය - කා.දැ.ර්ැ.ස 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


