
     රජයේ ප්රවෘත්ති යෙපාර්තයේන්තුව 

පාර්ලියේන්තු ප්රතිංසංකරර  ාා ජමාා්ය මාාතයාසශය 

තමතුරු ඇබෑර්තු 
 

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවය  ුප්පාරු  ාවෘි   ාතම ම ුවු  දපතර ුදුසුදමනත්ත ්රී තරිකම 

අයුසනමු වෘ්තයේත අයුසනා්ත මැපවෘනු තැයේ. 

01.  ම්යක්ෂ  (ාා්ය) (යරොන්ත්රාත්) තමතුර - (පුරප්පාඩු - 01) 

       ම්යපම ුදුසුදරේ: 

විශ්වෘවිපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයමයක් වෘශයය්ත විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ 

විපයරතයක්ත යත  ාාර පයක් තබර ි බීම        යත  

මරධ්ය  ක්යනේත්රයේ විධ්රයම ම ුවරම වෘදර 10ක් දක්රීය යදේවෘයේ යය ස ිනමම. 

       වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

මරධ්ය ිළිබපවෘ ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘක් තපරරර ි බීම වියශේන ුදුසුදමමක් යතද දැතයක්. 

       පළපුරුද්ෙ: 

ාාර පයක් දහිම නිතධ්රරි්ත දපතර ිළළේත ආයම යම මරධ්ය දනබ්තධ් විධ්රයම ම්ටමයන  

ම ුවරම අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 06 ම ාළුපු ද්ප තබර ි බීම. 

ාාර පයක් ය  මැි  නිතධ්රරි්ත දපතර මරධ්ය ක්යනේත්රයේ විධ්රයම ම ුවරම වෘදර 10 ම 

ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

        වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

       ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 50 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 30,000/- ක 

විශ්රරිෂම රජයේ නිතධ්රරිය න  ැවෘම යදේවෘයේ යය පවෘනු තබ්තය්ත  න රරජය ාරිාරත  ක්රයඛ  

අිම 09/2007 දත අනුනරිගිම ක්රයඛ ය්තහි වි පවිධ්ර  ාරි ස මමුතුව මළ ුතුවය. 

02.  ම්යක්ෂ  (රජයේ ිතත්රපට) (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 01) 

        ම්යාපම ුදුසුදරේ: 

විශ්වෘවිපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘවිපයරතයක්ත ාාර පයක් තබර ි බීම 

යත  ඒ තර දමර  ුදුසුදමමක් දුපරර ි බීම 

       වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

ක්යනේත්රයම අපරතවෘ ිළිේත ආයම යම ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘම තපරරර ි බීම අි ය්තම 

ුදුසුදමමක් යදේ දැතයක්. 

       පළපුරුද්ෙ: චිත්රාම අධ්යක්නයයම අපරත මමුතුව ිළිබපවෘ ිළිේත ආයම යම අවෘම වෘශයය්ත කක් 

වෘදරම ාළුපු ද්පක් ි බිය ුතුවය. 
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        වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  30 

       ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 55 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 30,000/- ක 

 

03.   යවබ් ංසවර්්ර (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 01) 

        ම්යපම ුදුසුදරේ: 

විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයම යක් වෘශයය්ත විශ්වෘවිපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත  

ආයම යක්ත යම රුවු  මරක්නයය/යවෘේ අඩවි නි්තමරයය/මතුසමරිෙ ඉිජිය්තු  මරක්නයය 

ිළිබප ාාර පයක් තබර ි බීම  

        වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

මති යිම තර වෘත්තතීය අධ්යරා  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත ආයම යක්ත යවෘේ නි්තමරයය 

යත  ඒ ආශ්රිම ක්යනේත්රයම වෘදරමම ය  අු  ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘක් තපරරර දම්තවෘ ි බීම. 

       පළපුරුද්ෙ: 

රජයේ ලියරා සිචි ප්රමරශ  ආයම යම ම ුවරම අපරතවෘ යවෘේ නි්තමරයය යත  ඒ ආශ්රිම 

ක්යනේත්රයම අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 03ම ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

        වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  21 

       ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 50 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 27,000/- ක 

 04.  යවබ් ංසංකරාරර  (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 02) (සිසාල/යොළ) 

        ම්යපම ුදුසුදරේ:         

විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයම යක් වෘශයය්ත විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත  

ආයම යක් මගි්ත යත  ාරිෙයම විපයරවෘ/යම රුවු  මරක්නය 

විපයරවෘ/ජ මරධ්ය/ප්රවෘත්ති මරයය/ජ ද්තනිය ප ය ය  ක්යනේත්රය්තම අපරළ න මම විනයයක් 

දහිමවෘ ාාර පයක් තබර ි බීම  

යත  

මරධ්ය ක්යනේත්රයේ ආයම යම විධ්රයම ම ුවරම වෘදර 10 ම දක්රීය යදේවෘයේ යය ස ිනමම 

        වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

1. ාරිෙයම විපයරවෘ/යම රුවු  මරක්නයය ය  විනය ක්යනේත්රයය්ත ාාර පයක් තබර ඇි  අයුසනමු වෘ්ත      

ජ මරධ්ය ිළිබපවෘ දති ම ාත්ර ාරමමරතරවෘක් තපරරර දනූර්තය මර ි බිය ුතුවය 
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2.  ජ මරධ්ය ප්රවෘත්ති මරයය/ජ ද්තනි ය ප ය ය  විනය ක්යනේත්රයය්ත ාාර පයක් තබර ඇි  

අයුසනමු වෘ්ත ාරිෙයම විපයරවෘ යත  යම රුවු  මරක්නයය ිළිබපවෘ දති ම ාත්ර ාරමමරතරවෘක් 

තපරරර දනූර්තය මර ි බිය ුතුවය. 

       පළපුරුද්ෙ: 

ාාර පයක් දපතර නිතධ්රරි්ත දපතර ිළිේත ආයම යම යම රුවු  මරක්නයය මරධ්ය ක්යනේත්රයේ 

අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 03 ම වෘත්තතීය ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

ාාර පයක් ය  මැි  නිතධ්රරි්ත දපතර මරධ්ය ක්යනේත්රයේ විධ්රයම ම ුවරම වෘදර 10 ම 

ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

        වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

       ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 50 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 25,000/- ක 

විශ්රරිෂම රජයේ නිතධ්රරිය න  ැවෘම යදේවෘයේ යය පවෘනු තබ්තය්ත  න රරජය ාරිාරත  ක්රයඛ  

අිම 09/2007 දත අනුනරිගිම ක්රයඛ ය්තහි වි පවිධ්ර  ාරි ස මමුතුව මළ ුතුවය. 

 

05.  ංසංකරාරර (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 02) (සිසාල/ඉසග්රිසි) 

       ම්යපම ුදුසුදරේ:         

විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයම යක් වෘශයය්ත විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත  

ආයම යක් මගි්ත යත  ාාර පයක් තබර ි බීම  

       වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

මති යිම තර වෘත්තතීය අධ්යරා  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත ආයම යක්ත ප්රමරශ  

දිද්මරය යත  ඒ ආශ්රිම ක්යනේත්රය්ත දනබ්තධ්යය්ත වෘදරම ය  අු  ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘක් 

දම්තවෘ ි බීම 

       පළපුරුද්ෙ: 

රජයේ ලියරා සිචි ප්රමරශ  ආයම යම ම ුවරම අපරතවෘ ලිිළ දිද්මරය මමුතුව දනබ්තධ්යය්ත 

අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 03 ම ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

       වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

      ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 55 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 25,000/- ක 
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 06.  ංාාය  ංසංකරාරර (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 05) (සිසාල/ඉසග්රිසි/යොළ) 

         ම්යපම ුදුසුදරේ:         

විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයම යක් වෘශයය්ත විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත  

ආයම යක් මගි්ත යත  ාාර පයක් තබර ි බීම  

        වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

රජය ිළිේත ආයම යක්ත ක්යනේත්රයම අපරළවෘ වෘදරමම ය  අු  ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘක් 

දම්තවෘ ි බීම 

       පළපුරුද්ෙ: 

ිළිේත ප්රමරශ  ආයම යම ලිිළ දිද්මරය මමුතුව දනබ්තධ්යය්ත අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 02 ම 

ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම වියශේන ුදුසුදමමක් යතද දැතයක්. 

 

       වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

      ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 45 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 21,000/- ක 

 

07.  රූ රටා ංසංකරාරර - (යරොන්ත්රාත්) - (පුරප්පාඩු - 01) 

      ම්යපම ුදුසුදරේ:         

විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත විශ්වෘ විපයරතයක්ත යත  ාාර ප ප්රපර ය 

කරීයන ආයම යක් වෘශයය්ත විශ්වෘ විපයරත ප්රි ාරප  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත  

ආයම යක්ත ාාර පයක් තබර ි බීම  

       වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

මති යිම තර වෘත්තතීය අධ්යරා  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත ිළිේත ආයම යක්ත රූ රමර 

දිද්මරය යත  ඒ ආශ්රිම ක්යනේත්රය්ත දනබ්තධ්යය්ත වෘදරම ය  අු  ිප්පයත මර ාරමමරතරවෘක් 

දම්තවෘ ි බීම 

       පළපුරුද්ෙ: 

රජයේ ලියරා සිචි ප්රමරශ  ආයම යම ම ුවරම අපරතවෘ රූ රමර දිද්මරය මමුතුව 

දනබ්තධ්යය්ත අවෘම වෘශයය්ත වෘදර 03 ම ාළුපු ද්පක් තබර ි බීම. 

       වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

      ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 55 

        ාාසිර දීාමාව: ු . 25,000/- ක 
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08.  ංේපාෙර රාර්ය ංාායර (වීඩියයෝ නිපැයුේ) - ංකථිර - (පුරප්පඩු - 01) 

       ම්යපම ුදුසුදරේ: 

අධ්යය  යා ුස දති ම ාත්ර දරමර ය යාළ විාරෙයේ ස යපවෘරමම  ය  වෘැිප වෘරර ෙය ම ස යම්ත 

ිළරියදයි්ත දනමර  යපමක් දහිමවෘ විනයය්ත තයක් දම්ත වී ි බීම. 

      වෘත්තීය ුදුසුදරේ: 

අපරත ම ුවරම නියිෂම ාරි ස මතතීයිම තර වෘත්ති ය අධ්යරා  යම ිෂන්ත දාරවෘ විින්ත නිෙම ය 

මරනු තැබ ඇි  ාරි ස ජරි ම වෘත්ති ය  නදතමරවෘය්තහි (N.V.Q) අවෘම ම්ටමිෂ්ත යපවෘ  ම්ටමයන 

නිුප මරවෘක් තබරයෙ  ි බීම. 

       පළපුරුද්ෙ: 

 ම ුවරම අපරතවෘ ිළිේත ආයම යක්ත වෘදර යපමම(2) ාළුපු ද්පක් තබර ි බිය ුතුවය 

       වයං: අවෘම සීමරවෘ -  අවුු ුස  18 

      ාාරිම සීමරවෘ- අවුු ුස 45 

       වැටුප:  

 වෘැටු්ප යක්ම අිමය   : PL  02 – 03/2016 

 වෘැටු්ප ාරිමරයය       : 25250- 10X270-10X300-10X330-12X350 – 38,450/-  

 

යපොුස යරොන්යද්සි 

i. දමම අය්පක්නය නම ්රී තිමරය  න මම ප්රයද්ශයම යදේවෘය කරීමම්ත, යමම ම ුවය්ත රරජමරරි ඉටු 

කරීමම්ත ප්රමරයවෘ්ත ශරරිරම තර මර ිනම යය ෙය්තවෘයක්ත ුතක්ම විය ුතුවය. 

ii.  ඉතම ම ුවු  වෘුතෙම දනඛ   ාරීක්නයයක් මගි්ත බපවෘර ෙැම්න ිනුස මර  අමර කම දනඛ   

ාරීක්නයයය්ත තබර ේත ර ඛ ළු ත නණුවෘත  නදතමර අනුිළියවෘත අනුවෘ තර ාවෘි   ුපර්පාරු  

දි යරවෘ අනුවෘ ම ුවරම බපවෘර ෙනු තැයේ. 

iii. අයුසනමු වෘ්ත ිනයලුම විදම්ර දහිමවෘ මම අයුසනා්ත ා්පාැ්ත  දති මය, අධ්යරා  දති ම, 

වෘත්තතීය දති ම දත ාළුපු ද්ප පැක්යවෘ  දති මවෘත දති ම මළ ිළමා්ත දමෙ රජයේ ප්රවෘත්ති  

අධ්යක්න ජ රරඛ, රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ: ය  . 163, කු තා  මරවෘම, යම ළඹ 5 

ය  ලිිළ ය යවෘම ලියරා සිචි මැාමයත්ත 2016.08.05  ස  යත  ඊම යාර කවිය ුතුවය.  අයුසනා්ත 

බතරත  ලිිළ මවෘරයේ වෘනාද ඉතළ යමතවෘය්ත අපරත ම ුවර දපත්ත මළ ුතුවය. 

 

                                                                                   රරජය යදේවෘර යම ිෂන්ත දාරය  නියය ෙ ාරි ස, 

        රජයේ ප්රවෘත්ති  අධ්යක්න ජ රරඛ 

        රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ 

2016 ජූලි මද 05 වෘැනි  ස  

රජයේ ප්රවෘත්ති  යපාර්තමයන්තුවවෘ 

ය  . 163, කු තා  මරවෘම 

යම ළඹ 5. 


