
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

`  

මගේ අංකය-071/03/02, 
ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කාය ාලය, 
මහවිලච්චිය වයාපාරාකය, 
2019.03.21 
 

 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක කටුවේග   

සියලුම සමාජික මහත්ම මහත්ීේ ගවත. 

 

2019 මාත  ුමස වයාපාරාක කටුවේ රැසවී ම් වාත ාව. 

වර්  2019.03.21 වක දික මාත  ු මස වයාපාරාක කටුවේ රැසවී ම ගපාර.ව. 10.00 ට ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකකක 

කාය ාලගේදී පාරැවැත්ූ අතක, ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකක මිටුය විසිේ අද දික පාරැටු ස සිය ර කාය නිලධාරීේද, 

පාරැටු ස ගොවි සංවිධාක නිලධාරීේද පිළිගෙක කටුවේ රැසවී ම ආකම්භ කකක ලදී. 

සහභාගි වු කාය නිලධාරිේ 

කම                                                    තකමික                                             ආයතකය 

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

02. එච්ච.යූ.ඒ. උඩුෙම   මූලසවථාක කෘෂිකම  උපාරගේශක කෘෂිකම  ගදපාරාත ගම්ේමිව 

03. ඒ.එච්ච.සී.ටී.ඒ.ගේ. ගෙෝටුසව සංවධ ක නිලධාරි ගේ.වයාපාරාක.කන කාය ාලය 

04. එම්.එම්.එසව. අකලංක තාේර් සක සහකාක වාරිමාෙ  ගදපාරාත ගම්ේමිව 

05. එච්ච.එම්. සමකපාරාල   කෘ.පාර.නි.ස ගොවික ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේමිව 

සහභාගි ූ ගොවි නිගයෝජිතයිේ 

කම                                                   ගොවිසංවිධාකය                                   තකමික 

01. ජී තල්ෙසවපිටිය   කාවේිසවස   ෙරු සභාපාරි 

02. බී.ඒ. පීරිසව    කාවේිසවස   ෙරු උපාර ගල්කම් 

03. අයි.බී.රූපාරා චේරාවී   ොටුණී    ෙරු ගල්කම් 

04. ආ .පී. වික්රමසිංහ   පාරැකකුම්    ෙරු සභාපාරි 

05. යූ.ජී. ගේමකත්ක   සාලියමාලා   ෙරු ගල්කම් 

06. යූ.ජී. රුවේ ගසවකාධීක  විය    ෙරු භාණ්ඩාොරික 

07. ආ .එම්. සුමකවංශ   පාරැකකුම්    ෙරු ගල්කම් 

08. ආ .එසව.එම්. ඒකකායක  ෙැමුණු    ෙරු සභාපාරි 

09. ඩී.එම්. අනුක දිසාකායක  මහගසේ   ෙරු සභාපාරි 

  

ආයතක සංවධ ක කටයුමි 

 

කාකක සභා මහ සභා ගිණුම් කටයුමි විෙකක 
5 1 7 4 

  

පාරසුගිය කටුවේ රැසවී ගම් වාත ාව සමාගලෝචකය. 

 2019 ගපාරබකවාරි මස පාරැවැි වයාපාරාක කටුවේ වාත ාව ිදිරිපාරත් කල අතක, කිසිඳු ෙැට රවේ ගකාූ ගහයිේ රැසවී ම 

ිදිරියට කකගෙක යක ලදී. 

 



ලිපි ිදිරිපාරත් කිරීම. 

 සිරි දනඳා යල් අසවවනු පූාවට සහභාගී ූ අයට හා ලබා දුේ බඩු භාහිකාදිය පිළිබඳ පූව  සවමිිය පුදකිරීම, 

 ගොවික ගසවවා ගදපාරාත ගම්ේමිව වාර් කිව සිදුකකක අලුත් සහල් මංෙලය පිළිබද දැනුවත් කිරීම, 

 PEISEIP වයාපාරෘිගේ විෙකක කටුවේ රැසවී ම පිළිබද දැනුවත් කිරීම, 

 කාවේිසවස ගොවි සංවිධාකගේ සීවලී ප්රාථටුක විදයාලගේ පාරාසල් වත්තට ලය කාේදු ීම පිළිබද ෙැටලුව ිදිරිපාරත් 

කිරීම, 

 සිරි දනඳා යල් අසවවනු පූාවට සමොීව බේ මගහව අෙසසව පූාව පිළිබද දැනුවත් කිරීම, 

ආයතක මට්ටටුේ අදහසව දැේීම. 

මූලසවථාක කෘෂිකම  උපාරගේශක - කෘෂිකම  ගදපාරාත ගම්ේමිව. 

 විලච්චිය වයාපාරාකයට අවශය ිතත්තක ී විලච්චිය මිලම ිගබක අතක, ගල්බල් කල ිතත්තක ී ගිය කේකට වඩා අඩු 

ටුලට ලබාෙත හැකි බව, 

 ිදිරිගේදී පාරැවැත්ීමට නියටුත PEISEIP වයාපාරෘියට අදාල ඒකාබේධ ක්රියාකාරි සැලැසවම සකසව කිරීගම්දී ගොවි 

මහමිේගේ ෙැට ර හා ගයෝකා ගොවි මහමිේ විසිේ නිවැකදිව ිදිරිපාරත් කිරීමට කටයුමි කිරීම. 

තාේර් සක සහායක - වාරිමාෙ  ගදපාරාත ගම්ේමිව. 

 මාත  ුමස 15 වක දික පාරැවැි පිරිත් පිංකම සදහා සහභාගීූ සිය රම කාය නිලධාරීේට සහ ගොවි මහමිේට සවමිිය 

පාරලකිරීම. 

 අගේල් මස 17 වක දික ලය ලබා දීමට සිය ර කටයුමි සූදාකම් බව ප්රකාශ කකක ලදී. 

ගොවි සංවිධාක ෙැට ර ිදිරිපාරත් කිරීම. 

ිදිරිපාරත් කල 
අය 

කාකකය ීකකය වෙකීම 

ෙැමුණු ගොවි 
සංවිධාකගේ 
ෙරු සභාපාරි 

ගපාරාදු වැඩ සදහා ගොවි 
සංවිධාක නිලධාරීේ සහ ගොවි 
මහමිේ සහභාගීත්වය අඩුීම 

මහසභා හකහා යම්කිසි දඩ මුදලේ නියම කිරීම ගොවි සංවිධාක 

කාවේිසවස 
ගොවි 
සංවිධාකගේ 
ෙරු සභාපාරි 

වැග  ගේවාලය සදහා 
වැසිකිළියේ ගකාමැිීම 

වාරිමාෙ  ගදපාරාත ගම්ේමිව ඒ සදහා අවධාකය ගයාමු 
කිරීමට කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම 

වා.ගද.  
ගොවි සංවිධාක 

ගොයම් කැපීගම්දී Combine 
Harvester සදහා දකාෙත 
ගකාහැකි මුදලේ දැරීමට 
සිදුීම   

ිදිරිගේදී ගොවි සංවිධාක හකහා එම මැෂිේ ගෙේීමට 
හැකි ක්රම ග දයේ සකසව කිරීම 

ගොවි සංවිධාක 
ගේ.වයා.කා. 

ඒකාබේධ ගොවි සංවිධාකගේ 
දැකට සිටික භාණ්ඩාොරික 
මිමා සක්රීය ගකාමැි නිසා 
අලුත් භාණ්ඩාොරික වකගයේ 
පාරත් කිරීම 

ඒකාබේධ ගොවි සංවිධාකගේ නිනවකකය කැදවා කව 
භාණ්ඩාොරික වකගයකු පාරත්කිරීම 

ගොවි සංවිධාක 
ගේ.වයා.කා. 

ඒකාබේධ ගොවි සංවිධාකගේ 
අකමුදල් අඩුීම 

ගොවි සංවිධාක මගිේ දැකට ලබාගෙක ඇි ගකාේරාත් 

සදහා 1% මුදලේ ඒකාබේධ ගොවි සංවිධාකයට බැක 
කිරීම 

ගේ.වයා.කා. 

 

 

 

ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකාක මිටුය. 



 ගම්වක විට PEISEIP වයාපාරෘියට අදාල ඒකාබේධ ක්රියාකාරි සැලැසවම සැකසීම වම් ිවුක ෙැමුණු ගොවි සංවිධාකය 

අවසේ කක ඇි අතක, ගමම මස 25 සහ 26 වක දිකවල සාලියමාලා ගොවි සංවිධාකගේ ඒකාබේධ ක්රියාකාරි 

සැලැසවම සැකසීගම් වැඩසටහකට සිය ර වැඩකටයුමි ගයාදා ඇි බව, 

 ගලෝක ල දිකයට සමොීව සියලු ගොවි සංවිධාකවල ශ්රමදාක කටයුමි ිදිරිගේදී පාරැවැත්ීම, 

 කේකයට අදාල මහ සභා සදහා දික නියම කිරීම සහ වයාපාරාක කනමකාකාක මිටුය විසිේ වයාපාරාක කනමකාකකක 

කටුවේවට පාරැටු ස සිය ර කටුවේ සාමාජිකයිේට සවමිිය පුදකක රැසවී ම අවසේ කකක ලදී. 

 

                                                                                                                    

     ගේවාසික වයාපාරාක කනමකාකරු, 

     මහවිලච්චිය වයාපාරාකය. 
 

පිටපාරත් - 

අධයේර්, වාරිමාෙ  කනමකාකකක අංශය  - ගකානඹ - කා.දැ.ෙැ.ස 

දිසවී ේ ගල්කම්  - අනුකාධපුකය - කා.දැ.ෙැ.ස 

දිසවී ේ වාරිමාෙ  අධයේර්  - අනුකාධපුකය - කා.දැ.ෙැ.ස 

දිසවී ේ කෘෂිකම  අධයේර්  - අනුකාධපුකය  - කා.දැ.ෙැ.ස      

සහකාක කෘෂිකම  අධයේර්   අේත  පාරනාත්    - අනුකාධපුකය - කා.දැ.ෙැ.ස 

ගොවික ගසවවා නිගයෝය ගකාමසාරිසව  - අනුකාධපුකය - කා.දැ.ෙැ.ස 

ප්රාගේය ය වාරිමාෙ  ිංජිගේරු  - අනුකාධපුකය - කා.දැ.ෙැ.ස 

ප්රාගේය ය ගල්කම්  - මහවිලච්චිය - කා.දැ.ෙැ.ස 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


