
ව්යාපෘති අධීක්ෂණ ව්ාර්තාව් (2017/12/13 දිනට) 

(එක් ව්යාපෘතියක් සඳහා එක් ව්ාර්තාව්ක් බැගින්) 

   

 

1. අධීක්ෂණය කළ නිලධාරියාගේ නම : එන්. නිමල්කා ඩයස් මිය/ පී.ඩබ්.ටී.ඩී. ජයතිලක මිය/ ගක්.ගක්. අග්රා ඉග ෝෂිණී මිය 
 

2. තනතු      : අතිගර්ක ගල්කම් (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)/ සංව්ර්ධන සහකා  (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)/ සංව්ර්ධන  

නිලධාරී (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්) 

 

3. ව්යාපෘතිය අධීක්ෂණය කල දිනය  : 2017/12/13 

 

4. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය  

 අයත් පළාත    : උතුරු පළාත 

 දිස්ික්කය     : යාපනය  

 ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශය  : ගකාණ්ඩාවිල් 

 ගගාවිජන ගස්ව්ා මධයස්ථානය  : නල්ූර් 

 කෘ.ප.නි.ස ව්සම    : 121 ගකාක්ුවිල්  

 

5. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය  : මීමැසි පාලන ව්ැඩසටහන 

 

6. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය අයත් ආයතනය : කෘෂිකර්ම ගෙපාර්තගම්න්තුව් (ව්යාප්තති හා පුහුණු මධයස්ථානය) 

 

 ව්යාපෘතිගේ ඇස්තගම්න්තුගත වියෙම : 2017 ව්ර්ෂය සඳහා රු.මි. 15 ක ප්රතිපාෙන ගව්න්ක  ඇත. 

 ව්යාපෘතිය සඳහා ව්ැයක  ඇති මුෙල  :   යාපනය දිස්ික්කය සඳහා රු.මි. 2.71 ක් ව්ැය වී ඇත. 

(දිස්ික්කය සඳහා)   

 

 



අධීක්ෂණය කල 

ක්රියාකාරකම් 

(ක්රියාකාරි සැලැස්මට අනුව්) 

ක්රියාකාරකම 

ආරම්භකළ දිනය 
ව්ර්තමාන තත්තත්තව්ය (ප්රගතිය) නිරීක්ෂණය කළ සුවිශ ්ෂී කරුණු 

එක් එක් ක්රියාකාරකම 

සඳහා ව්ගකිව් යුතු 

නිලධාරියා 

මීමැසි පාලන ව්ැඩසටහනට 

අොලව් ප්රතිලාභීන්ට ලබා දී 

ඇති ද්රව්යයන්ගේ  ව්ර්තමාන 

තත්ත්ව්ය හා එම 

ව්ැඩසටහගන් ක්රියාත්මක 

තත්ත්ව්ය නිරීක්ෂණය 

කිරීම. (කෘ.ප.නි.ස ව්සම  - 

121 ගකාක්ුවිල්) 

2017 

සැප්තතැම්බර් මස 

 59/6, ගක්.ආර්. පා , පලාලි 

පා  ලිපිනගයහි පදිංචි එස්. 

ඥානලිංගම් මහතා හට මී මැසි 

ගපට්ියක් ලබාදී ඇත. 
 

 මී මැසි ජනපෙ හා ගපට්ි 

පමණක් පිහිටුව්ා ඇත. 
 

 මී පැණි ලබා ගැනීමට 

ප්රමාණව්ත් කාලයක් ගතවී 

ගනාමැති බැවින් ගමගතක් මී පැණි 

ලබාගගන ගනාමැත. 

 

 මී මැසි ගපට්ියක් සෑදීම 

සඳහා රු. 1800 ක් ව්ැයව්න අත  

දුම් ගසනයක්  සඳහා රු. 800 ක් 

ව්ැයව්න බව් පව්සා සිින ලදී. 

 
 

 
ශ්රී ංගන් මිය, පළාත් 

කෘෂිකර්ම නිගයෝජය 

අධයක්ෂ, යාපනය. 

0773051363 

 

එම්. ගර්ව්තී මිය, සංව්ර්ධන 

නිලධාරී, පළාත් කෘෂිකර්ම 

ගෙපාර්තගම්න්තුව්. 

0778097722 

 

 

 18, මූතනම් ගකාවිල් වීදිය, 

යාපනය ලිපිනගයහි පදිංචි ටී. 

විේගන්ෂව් න් මහතා හට ෙ මී මැසි 

ගපට්ියක් ලබාදී ඇත.  
 

 මී මැසි ජනපෙ පිහිටුව්ා තිබූ 

අත  එම ජනපෙය අදිය යන් 

ගෙකකට ගබො ඇති අයුරු 

නිරීක්ෂණය විය.  
 

 මී පැණි ලබා ගැනීමට 

ප්රමාණව්ත් කාලයක් ගතවී 

ගනාමැති බැවින් ගමගතක් මී පැණි 

ලබාගගන ගනාමැත. 

 

 

 

 

 මීව්ෙය කැඩීම සඳහා පාවිච්චචි 

ක න උපක ණ ඔවුන් විසින් 

නිර්මාණය ක ගගන ඇති බව් ෙ 

නිරීක්ෂණය විය. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ටී. විග්ශේෂව්රේ 

මහතාශග් ගගව්ත්ගතහි 

මී මැසි ජනපෙ හා 

ගපට්ි පිහිටුව්ා තිබූ 

අයුරු හා එම ජනපෙගේ 

මී මැස්සන් ගහණව් 

සිින අයුරු..... 

 

යාපනය - ක ාණ්ඩාවිල් - නල්ූර් වසකේ ක්කේත්ර අධීක්ෂණය 

 

එස්. ඥානලිංගම් මහතාශග් 

ගගව්ත්ගතහි මී මැසි ජනපෙ 

හා ගපට්ි පිහිටුව්ා තිබූ 

අයුරු..... 

 

මී මැසි පාලන වැඩසටහන 
 

ගම් සඳහා පාවිච්චචි ක න 

උපක ණ හා ඒ අතුග න් ඔවුන් 

විසින්ම නිෂ්පාෙන ක ගගන තිබූ  

උපක ණ..... 

 



 

 

7. නිරීක්ෂණය කල සුවිගශ්ෂී කරුණු සම්බන්ධගයන් ඔබගේ අෙහස්    :    
 

 ගම් සඳහා අතයව්ශය උපක ණ ගලස මී පැණි නිස්සා ක, ආ ක්ෂිත අත් ආව් ණයන් හා මුහුණු ආව් ණයන් ලබාදීමට කටයුතු ක න්ගන්නම් ගම්ව්ාගේ 

නඩත්තු කටයුතු කිරීමට පහසුවීම. 
 

 පරිස ගයහි නිෙහගසහි තිබූ ගමම ජනපෙයන් ගපට්ිව්ලට ගගන ව්ැඩසටහනක් ගලසින් ක ගගනයාම ආ ම්භ වූ බැවින් මී මැසි පාලන කටයුතු පිළිබඳව් 

ගගාවීන් ෙැනුව්ත්කිරීගම් ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්වීම. 
 

8. අොළ කරුණු සම්බන්ධගයන් ව්න මා.නි. නිර්ගේශ  : 

 මී මැසි පාලනය ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා ඒ පිළිබඳ උනන්දුව් ෙක්ව්න පුේගලයින් හට ව්ැඩි ව්ශගයන් මී මැසි ගපට්ි ලබාදීම නව් තාක්ෂණික ක්රමගේෙ 

තුළින් මී පැණි අස්ව්ැන්න ව්ැඩික  ගැනීම හා මී පැණි ගව්න්ක  ගැනීගම් දියුණු ක්රමගේෙ, තාක්ෂණික ගමව්ලම් හඳුන්ව්ාදීම සිදුකළ යුතු ගේ.  
 

 තව් ෙ ගමම ප්රගේශගේ ගමන්ම ගබාගහෝ ප්රගේශව්ල මී මැසි පාලන ව්ැඩසටහන ක්රියාත්මකවීම ප්රමාෙ වී ඇති බව් ක්ගෂ්ත්ර අධීක්ෂණව්ලදී ෙක්නට ලැබුණු 

අත  එයට මූලික ගහ්තු ගලස නියමිත තාක්ෂණයට මී මැසි ගපට්ි සෑදීමට විගශ්ෂ ප්රාගුණය ඇති පුේගලයින්ගේ හිඟබව්, ගපට්ි සඳහා අව්ශය විගශ්ෂිත 

ෙැව් ව්ර්ගය සපයාගැනීගම් අපහසුතාව්ය, ගපට්ි හඳුනාගැනීමට ක්රමව්ත් පුහුණුව්ක් ගනාමැතිවීම පුහුණු ශ්රමිකයන්ගේ හිඟකම, එම සැපයුම්කරුව්න් එක් 

අගයක් ගහෝ ගෙගෙගනු මත යැපීම ව්ැනි ගැටළු කැපී ගපගන්. එබැවින් ගමම ගැටළු නි ාක ණය කිරීම සඳහා සුදුසු ව්ැඩපිළගව්ලක් 2018 ව්ර්ෂය තුළදී 

සකස්කළ යුතු ගේ. ඒ තුළින් මීමැසි නිෂ්පාෙන කර්මාන්තය නංව්ාලීමත්, ඒ හ හා විගේශයන්ට ගලායන මුෙල් ගම ට  ඳව්ා ගේශීය කර්මාන්තව්ල 

දියුණුව් උගෙසා ගයෙවීමටත් හැකි ගේ.   
 

9. මා.නි. උපගෙස් හා නිර්ගේශ            : 

  ගමම ව්ාර්තාගව්හි පිටපතක් ආව් ණ ලිපියක් සහිතව් අතිගර්ක ගල්කම් (සංව්ර්ධන) හා අධයක්ෂ (කෘෂිගස්ව්ා) ගව්ත ගයාමුක න්න.  

 පුේගලික ව්ශගයන් මී මැසි ගපට්ි ලබා දීමට ව්ඩා ව්ාණිජ මට්ටගමන් ගමම ව්ගාව් ව්යාප්තත කිරීම, අමාතයාංශගේ අ මුණු තෘප්තත ක  ගැනීමටත් ව්ාණිජ 

ව්ශගයන් ව්ාසිොයක ව්න බව්ත් නිරීක්ෂණය ක මි. 

 

..........................................................................  ...............................................................................             ............................................................................ 

ක්ගෂ්ත්රය අධීක්ෂණය කළ    දිූපා එන්. අගේපිිය        එන්. නිමල්කා ඩයස්  

නිලධාරියාගේ අත්සන     සහකා  අධයක්ෂ(ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)     අතිගර්ක ගල්කම්(ගමගහයුම් හා ඇගයුම්) 



කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ ගල්කම් ගව්නුව්ට      කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ ගල්කම් ගව්නුව්ට

  


