
 

 

ලේකම්, මුදල්, ආර්ථික හා ප්රතිපත්තති සංවර්ථධන අමාත්ාංශය 

ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්ාංශය 

ලේකම්, සසෞඛ් සහ සශීය වවද ස වා අමාත්ාංශය 

ලේකම්, විසශශ සබඳත්ා අමාත්ාංශය 

ලේකම්, කර්ථමාන්ත් සහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්ාංශය 

ලේකම්, මහවැලි, කෘෂිකර්ථම, වාරිමාර්ථග සහ ග්රාමීය ය සංවර්ථධන අමාත්ාංශය 

ලේකම්, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ාංශය 

අධ්යක්ෂ  නරාලේ, ශ්රී කංකා සර්ථවව 

අධ්යක්ෂ  නරාලේ, වාණිජ සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ  නරාලේ, කෘෂිකර්ථම සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

පලලක නරාලේ, ආනයන සහ අපනයන පාකන සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

ලපලලිස්පති, ශ්රී කංකා සපාලි  ලසක  ානය 

සභලපති, ශ්රී කංකා ආසයනජන මඩ කය 

සභලපති, ශ්රී කංකා අපනයන සංවර්ථධන මඩ කය 

සභලපති, ශ්රී කංකා වරාය අධිකාරිය 

අධ්යක්ෂ , ජාතික සපාසහාර සල්කම් කාර්ථයාකය 

 

COVID 19 වසංගත තත්තත්තවය ාට තුළ වයලප්ත ත ම ප පලලරය රීමේලම්  ාබර් 

ක්ෂලේත්රලේ  කටුතතු අකර්ප්ය ලරලම  පවත්තවලලගර යලප 

 

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

2020.03.28 දිනැති චක්රසල්ඛ්ය සකසරහි ඔසේ කාරුණික අවධානය සයාමු කරවමි. 

ශ්රී කංකාසජ ජාතික ආර්ථිකයට ඉමහත්ත දායකත්තවයක් සපයන රබර්ථ ක්සේත්රය මිනන් සැකකිය 

යුතු අපනයන ආදායමක් උපයා සදනු කබන අත්ර ඉත්ා අධික පිරිසකට සෘජු හා වක්ර ැකකියා 

අව  ා සපයා සදනු කැසේ. එස ම, සසෞඛ් ක්සේත්රය සඳහා අත්ාවශ නිේපාදන රාශියක් 

සශීය රබර්ථ නිේපාදන ආයත්න විසින් නිේපාදනය කරනු කැසේ. 

වර්ථත්මානසේ උශගත් වී ඇති COVID 19 වසංගත් ත්ත්තත්තවය හමුසජ රබර්ථ ක්සේත්රසේ කටයුතු 

පවත්තවාසගන යාසම්දී ඇති වූ දුේකරත්ාවයන් සේතුසවන් රබර්ථ වතු හිමියන්, රබර්ථ නිේපාදන 

ආයත්න හා අපනයනකරුවන් ඇතුළු ක්සේත්රසේ විවිධ අංශවක විශාක පිරිසක් දැඩි 

අපහසුත්ාවයකට මුහුණ පා ඇත්. එබැවින්, සමම වසංගත් ත්ත්තත්තවය තුරන් කිරීම සඳහා රජය 

විසින් සගන යන වැ පිළිසවකට සමගාමීය ව රබර්ථ වතු හිමියන් හා කර්ථමාන්ත්කරුවන් ඇතුළු 

ග්රාමීය ය ප්රජාවස  ආර්ථිකය ය ා පරිදි පවත්තවාසගන යාමටත්ත ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත්තව 

පවත්තවාසගන යාමටත්ත අවශ පියවර ගත් යුතු සජ. 

ඔලේ අංකය 

ckJ ,y  

 

පලේ අංකය 

vdJ,y  

 

දිරය 

jpfjp  

 

 2020.04.05 



අත්ාවශ මහජන ස වාවන් අඛ්ඩ ව සැපයීම සමසහයවීම, සම්බන්ීකරණය හා පසුවිපරම 

පිණිස වූ ජනාධිපති කාර්ථයසාධක බකකාසේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාස  සහ  ගරු 

වැවිලි කර්ථමාන්ත් සහ අපනයන කෘෂිකර්ථම අමාත් වවද රසම්ේ පතිරණ මැතිතුමාස  

ප්රධානත්තවසයන් 2020.04.04 දින අරලියගහ මන්දිරසේදී පැවති සාකච්ඡාසජදී එළැඹි තීරණය 

පරිදි, පහත් සඳහන් කු ා රබර්ථ වතු ඇතුළු රබර්ථ ක්සේත්රසේ නිරත් ප්රජාව හට  වීයය 

ජීවසනනපාය කටයුතුවක අඛ්ඩ ව සයදීමටත්ත, නිේපාදන කර්ථමාන්ත් හා අපනයන කර්ථමාන්ත් 

කටයුතු සසෞඛ් බකධාරීන්ස  උපසද  හා නියාමනයන්ට අනුූලකව ය ා පරිදි පවත්තවාසගන 

යාමටත්ත හැකි වන පරිදි අදාක අනුමැතීන්, අවසර හා අවශ පහසුකම් සපයාදීමට අවශ සහාය 

කඩිනමින් කබා සදන සමන් කාරුණිකව ඉල්කා සිටිමි.  

1. රබර්ථ වතු හිමියන්, ස වකයින් හා ප්රවාහන පහසුකම් සපයන්නන් 

2. වැවිලි සමාගම්, ස වකයින් හා ප්රවාහන පහසුකම් සපයන්නන් 

3. රබර්ථ කිරි කපන්නන් ඇතුළු කම්කරු ප්රජාව 

4. රබර්ථ කිරි එකතු කරන්නන් සහ ප්රවාහනය කරන්නන් 

5. බකයකත්ත රබර්ථ අසළවි නිසයනජිත්යන් 

6. රබර්ථ සවන්සශසිකරුවන් 

7. රබර්ථ ත්ැැකජකරුවන් 

8. රබර්ථ කර්ථමාන්ත්ශාකා හිමියන් සහ ස වකයින්  

9. අගය එකතු කළ රබර්ථ නිේපාදන නිපදවීම සඳහා අවශ සවනත්ත නිේපාදන 

සැපයුම්කරුවන් 

10. රබර්ථ අපනයකරුවන්  

 

සශීය ආර්ථිකයට විශාක දායකත්තවයක් සපයන රබර්ථ ක්සේත්රසේ කටයුතු අකර්ථමණ සනාවී 

කාර්ථයක්ෂමව පවත්තවාසගන යාම සඳහා ඔබ විසින් කබා සදන සහසයනගය සබසහවින් අගය 

කරමි. 

 

අත්ත. කසේ: 
 

ාවින්ද්ර ලවවලවිතලා් 

සල්කම් 

වැවිලි කර්ථමාන්ත් සහ අපනයන කෘෂිකර්ථම අමාත්ාංශය 

 

පිටපත්ත: 

1. අධ්යක්ෂ  නරාලේ, රබර්ථ සංවර්ථධන සදපාර්ථත්සම්න්තුව 

2. සභලපති, රබර්ථ පර්ථසේෂණ මඩ කය 

3. සභලපති, තුරුසවිය අරමුදක  

4. අධ්යක්ෂ , රබර්ථ පර්ථසේෂණ ආයත්නය 

5. අධ්යක්ෂ , තුරුසවිය අරමුදක  

6. පහ ලේකම්, ශ්රී කංකා රබර්ථ සල්කම් කාර්ථයාකය 

7. සභලපති, ශ්රී කංකා වැවිලි කරුවන්ස  සංගමය 

8. සභලපති, කු ා රබර්ථ වතු හිමියන්ස  සංගමය  

9. සභලපති, සම   කංකා අවසරකත්ත රබර්ථ සවළඳුන්ස  සංගමය 

10. සභලපති, සකාළඹ රබර්ථ සවළඳුන්ස  සංගමය 

11. සභලපති, ශ්රී කංකා රබර්ථ නිේපාදන   

නිපදවන්නන්ස  හා අපනයනකරුවන්ස  සංගමය 

 

කරු. අවශ්ය 

කටයුතු සඳහා 


