
 

 

 

 

ලේකම්, මුදල්, ආර්ථික හා ප්රතිපත්තති සංවර්ථධන අමාත්ාංශය 

ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්ාංශය 

ලේකම්, සසෞඛ් සහ සේශීය වවද සසේවා අමාත්ාංශය 

ලේකම්, විසේශ සබඳත්ා අමාත්ාංශය 

ලේකම්, කර්ථමාන්ත් සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්ාංශය 

ලේකම්, මහවැලි, කෘෂිකර්ථම, වාරිමාර්ථග සහ ග්රාමීය සංවර්ථධන අමාත්ාංශය 

ලේකම්, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ාංශය 

අධ්යක්ෂ ජනරාේ, ශ්රී ලංකා සර්ථගුව 

අධ්යක්ෂ ජනරාේ, වාණිජ සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ ජනරාේ, කෘෂිකර්ථම සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

පාලක ජනරාේ, ආනයන සහ අපනයන පාලන සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

ලපාලිස්පති, ශ්රී ලංකා සපාලිසේ මූලසේථානය 

සභාපති, ශ්රී ලංකා ආසයෝජන මණ්ඩලය 

සභාපති, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ථධන මණ්ඩලය 

සභාපති, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 

අධ්යක්ෂ, ජාතික සපාසහාර සල්කම් කාර්ථයාලය 
 

COVID 19 වසංගත තත්තත්තවය රට තුළ වයාප්ත වීම පාලනය කිරීලම්දී ලපාේ ක්ලෂ්ත්රලේ කටයුතු 

අකර්මණ්ය ලනාවී පවත්තවාලගන යාම 
 

ඉහත් කරුණ සම්බන්ධසයන් අග්රාමාත් කාර්ථයාලය විසින් නිකුත්ත කර ඇති අංක PTF/01 හා 

2020.03.28 දිනැති චක්රසල්ඛ්ය සකසරහි ඔසේ කාරුණික අවධානය සයාමු කරවමි.  

ශ්රී ලංකාසේ ජාතික ආර්ථිකයට ඉමහත්ත දායකත්තවයක් සපයන සපාල් ක්සෂේත්රය මඟින් වසරකට 

රු.බිලියන 110 ක් පමණ වන අපනයන ආදායමක් උපයා සදනු ලබන අත්ර සමසේත් වශසයන් ලක්ෂ 

හත්කට  අධික පිරිසකට සෘජු හා වක්ර රැකියා අවසේථා සපයා සදනු ලැසේ.  

සකසසේ සවත්ත්ත වර්ථත්මානසේ උේගත් වී ඇති COVID 19 වසංගත් ත්ත්තත්තවය හමුසේ සපාල් ක්සෂේත්රසේ 

කටයුතු පවත්තවාසගන යාසම්දී ඇතිවූ දුෂේකරත්ාවයන් සහේතුසවන් සපාල්වතු හිමියන්, සපාල් ආශ්රිත් 

නිෂේපාදන  කර්ථමාන්ත් හිමියන් හා අපනයනකරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් දැඩි අපහසුත්ාවයකට මුහුණ 

පා ඇති අත්ර, සමම වසංගත් ත්ත්තත්තවය තුරන් කිරීම සඳහා රජය විසින් සගන යන වැඩපිළිසවලට 

සමගාමීව කුඩා හා මධ පරිමාණ සපාල් වතු හිමියන් ඇතුළු ග්රාමීය ප්රජාවසේ ජන ජීවිත්ය යථා පරිදි 

පවත්තවාසගන යාමටත්ත, ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත්තව පවත්තවාසගන යාමටත්ත අවශ පියවර ගත් යුතු සේ. 

ඔලේ අංකය 

ckJ ,y   
Your No.     

 

                        මලේ අංකය 

                        vdJ,y   
                     My No 

දිනය 
jpfjp   

Date        

MPI/DEV03/02/Cocosec.Gen 2020.04.07 



ඒ අනුව, අත්ාවශ මහජන සසේවාවන් අඛ්ණ්ඩව සැපයීම, සමසහයවීම, සම්බන්ීකරණය හා පසු 

විපරම පිණිස වූ ජනාධිපති කාර්ථය සාධක බලකාසේ ගරු සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාසේ සහ 

ගරු වැවිලි කර්ථමාන්ත් හා අපනයන කෘෂිකර්ථම අමාත් රසම්ෂේ පතිරණ මැතිතුමාසේ සම-

ප්රධානත්තවසයන් 2020.04.04 දින අරලියගහ මන්දිරසේදී  පැවති සාකච්ඡාසේදී එළැඹි තීරණය පරිදි, 

පහත් සඳහන් කුඩා හා මධ පරිමාණ සපාල් වතු ඇතුළු සපාල් ක්සෂේත්රසේ නිරත් ප්රජාව හට සේවකීය 

ජීවසනෝපාය කටයුතුවල අඛ්ණ්ඩව සයදීමටත්ත, සපාල් සත්ල්, පිටිකළ සපාල් කිරි , ඇතුළු ආහාර සහ 

සපාල් මද සනාවන නිෂේපාදන කර්ථමාන්ත් හා අපනයන කටයුතු සසෞඛ් බලධාරීන්සේ උපසදසේ හා 

නියාමනයන්ට අනුකූලව යථා පරිදි පවත්තවාසගන යාමටත්ත හැකිවන පරිදි, අත්ාවශ පහසුකම් හා 

සසේවා සැපයීමට අවශ කටයුතු සලසා සදන සමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

1. කුඩා හා මධ පරිමාණ වතු හිමියන් 

2. මහා පරිමාණ වතු හිමියන් 

3. සපාල් කඩන්නන් , සපාල් සලලි ගසන්නන් ඇතුළු කම්කරු ප්රජාව 

4. සගඩි සපාල් එකතු කරන්නන් සහ ප්රවාහනය කරන්නන් 

5. සපාල් සත්ල්, නැවුම් සපාල් සත්ල්, පිටිකළ සපාල් කිරි , දිසිදි සපාල් ඇතුළු සපාල් මද ආශ්රිත් 

නිෂේපාදන කර්ථමාන්ත්ශාලා හිමියන් 

6. සකාහු, සකාහු ආශ්රිත් නිෂේපාදන, සකාහු බත්ත, සකාහු බත්ත ආශ්රිත් නිෂේපාදන, සක්රිය  කාබන් හා 

සපාල් කටු ආශ්රිත් නිෂේපාදන ඇතුළු මද සනාවන කර්ථමාන්ත්ශාලා හිමියන් 

7. සපාල් සවන්සේසිකරුවන් 

8. සපාල් ත්ැරැේකරුවන් 

9. සපාල් ආශ්රිත් නිෂේපාදන ඇසුරුම් කරුවන් 

10. සපාල් ආශ්රිත් නිෂේපාදන අපනයනකරුවන් 

සම් සම්බන්ධසයන් ඔසබන් ලැසබන සහසයෝගය සබසහවින් අගය කරමි. 

 

අත්ත. කසළේ: 
 

රවින්ද්ර ල ්වාවිතාරණ් 

සල්කම් 

වැවිලි කර්ථමාන්ත් සහ අපනයන කෘෂිකර්ථම අමාත්ාංශය 

 

පිටපත්ත: 

1. අතයාවශ්ය ම ජන ලස්වාවන්ද් අඛණ්ඩව සැපයීම, ලමල යවීම, සම්බන්ද්ීකරණ්ය 

  ා පසු විපරම පිණිස වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධ්ක බලකාය 

2. සභාපති, ලපාේ සංවර්ධ්න අධිකාරිය   

3. සභාපති, ලපාේ  පර්ලේෂණ් මණ්ඩලය 

4. සභාපති, ලපාේ වගා කිරීලම් මණ්ඩලය 

5. සභාපති, කප්ුක අරමුදේ කළමනාකරණ් මණ්ඩලය 

6. සභාපති, ලපාේ වගාකුවන්ද්ලේ සංගමය 

7. සභාපති, දිසිදි ලපාේ නිෂ්පාදකයින්ද්ලේ සංගමය 

8. සභාපති, ශ්රී ලංකා ලපාේ නිපදවන්ද්නන්ද්ලේ සමූපකාර සමිති සංගමය 

9. සභාපති, ලවන්ද්නප්ුව ලකාහු කර්මාන්ද්ත හිමියන්ද්ලේ සංගමය 

10. සභාපති, ලපාේ නිෂ්පාදකයින්ද්ලේ තැරැව්කු  ා ලවන්ද්ලේසිකුවන්ද්ලේ සංගමය 

11. සභාපති, ලකාහුබත්ත ආශ්රිත නිෂ්පාදනකුවන්ද්ලේ සංගමය 

12. සභාපති, ලපාේ නිෂ්පාදකයින්ද්ලේ  ා අපනයනකුවන්ද්ලේ සංගමය 

13. සභාපති, ශ්රී ලංකා ලකාහු ලකඳි අපනයනකුවන්ද්ලේ සංගමය 

14. සභාපති, සමස්ත ලංකා ලපාේලතේ ලමෝේ හිමියන්ද්ලේ සංගමය 

15. සභාපති, නැවුම් ලපාේලතේ නිෂ්පාදකයන්ද්ලේ සංගමය 

කරු අවශ කටයුතු සඳහා 


