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මාතෘකාව සාර ශ්රී ක කා - ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන 

ඳසුබිම 

      ශ්රී ා ල,  ඉතිශ වය තු ඉත  ඵැරෑරුම් අලව්ථ ලට මුහුණ දදමින් සිටී.  

දෝදේ ඕනෑභ රට වභ ජ, දේඳ න ශ  ආර්ථි ව්ථ යීත ලය වශ  ව ර්ල 

ආර්ථි ව්ථ යීත ලය ඵඳ න අතර, එහි එක් ලැදත් අායක් ලන්දන් විනිභය 

අනුඳ ත ව්ථ යීත ලයයි. අව්ථ ලර  විනිභය අනුඳ තයට  ඵඳ න විදේ විනිභය 

වාචිත හිඟය දශේතුදලන් ආශ ර ශ    ඖධ වඳය  ැනීභට දභන්භ   ඵක්ති 

ප්රබලයන්  වම්ඳ දනය රැනීභද  අර්බුදයක් ඵලට ඳත්ල තිදේ.  

     ආශ ර ශ  ඳ න ලර්  ආනයනය වශ  2020 ලර්දේ දී වියදම් ව මුද ඇභරින් 

ද ොර් මිලියන  1554.4  සිට 2021 ලර්ය ලනවිට ඇ ද ො මි  1,666.5 දක්ල  

ලැඩිවිය. දභභ වියදභ 2020 දී මුළු ආනයන වියදදභන්  9.7% ක් ව අතර 2021 දී එය 

මුළු ආනයන වියදදභන්  8.1% කි.  

   අන්තර් බ ණ්  ලදයන් ආනයනය රනු ඵන තිරිඟු ශ  ඉරිඟු මීට ඇතුෂත් 

දනොලන අතර, එභ බ ණ්  වශ  ලන ආනයන වියදම් 2020 දී ශ  2021 දී පිළිදලළින් 

ඇභරින් ද ොර් මිලියන 384.4 ක්  ශ   418.3 ක් විය. එය මුළු ආනයන වියදදභන් 

2.4% ක්  ශ  2.0% කි.  ඒ අනුල ආශ ර ද්රලය ආනයනය වශ  ලර්යට ආවන්න 

ලදයන් ද ොර් මිලියන 2000.0 ක් ඳභණ වියදම් දේ. දම් ලනවිට දභරට වතු 

විනිභය වාචිතය ඇ ද ොර් මිලියන 50.0 ත් ල   අඩු ඵල ඳ ර්ලිදම්න්තුල ශමු දේ 

ප්ර  විය   2022 භැයි 05  . එදභන්භ භශ ඵැාකු ල ර්ත  දඳන්ල  දදන ඳරිදි වතිය 

ආනයන වියදභ වශ ලත් දභභ වාචිතය ප්රභ ණලත් දනොදේ   2022 භැයි 11 

පුලත්ඳත් ව ච්ඡ ල .  

   එදභන්භ 2021/22 භශ න්නදේ වී අව්ලනු ප්රභ ණය ව භ නය ප්රභ ණදයන් 50% 

ටත් ල   අඩු ව ඵල දම් ලනවිට ත් අන ලරණය වී  ඇති අතර, 2022  ය න්නදේදී 

දේශීය ලදයන් නි්ඳ දිත දඳොදශොර ඵ දීභද ප්රභ දවීභ  දශේතුදලන් ඵරඳත 

ආ රදේ අව්ලනු  අඩු වීභක් අදේක්  දදර්.  

   තලද, ඉන්ධන හිඟය දශේතු දොටදන වශල්, එෂලළු ශ  ඳෂතුරු ප්රල ශනයට ඵ ධ  

ඇතිවීදභන් රට තුෂ නි්ඳ දනය ලන ආශ ර දඵද ශැරීදම් ය න්ත්රණය ද අ ඳණ වී 

ඇත. ඉන්ධන ආනයනය වශ  2020 ශ  2021 ලර්ල දී දරණ ද  වියදභ 

පිළිදලළින් ඇභරින් ද ොර් මිලියන  2,542.6 ක් වශ   3,742.9 වී ඇත. 2022 ලවර 

වදශ  ඉන්ධන ආනයනයට අලයලන වම්පර්ණ මුදල් ප්රභ ණය දඳර ලර් ලටත් 

ල   ලැඩි ලනු ඇත. එභ මුද විදේ ණය භගින් දශෝ වඳය ත දනොශැකි භට්ටභට 

රට ඳත්ල ඇති ඵැවින් වැඳයුම් ද භ ද බිලැටීභට ක්වී ඇත. 

   වත්ත්ල නි්ඳ දන ශ  ඳශු වම්ඳත් පිළිඵ අලධ නය දයොමු කිරීදම් දී භශජනත ලට 

 බද යීභ වත්ත්ල දප්රෝටීන වඳයන ප්රබලයක් ලන කුකුළු ඳ න ර්භ න්තය ද 

ඵරඳතෂ අලද නභට මුහුණ දී ඇත. වත්ත්ල ආශ ර ආනයනය අ  වීභ, ඵ  ඉරිඟු 

ආනයනය ශ  දේශීය ඵ  ඉරිඟු නි්ඳ දනය ඳශෂ ලැටීභ දශේතුදොට දන බිත්තර 

වශ  වතුන් ඇතිකිරීභ සීභ  වී ඇත.එනිව දලන් කුකුල් ඳ න ර්භ න්තරුලන් 

එභ ර්භ න්තදයන් සීඝ්රදයන් ඉලත්දලමින් සිටී. තලද,  ඵ  ඉරිඟු වඳය ැනීදම් 

අඳශසුල දශේතු දොටදන ත්රිදඳෝ නි්ඳ දනය ද දම් ලනවිටත් සීභ  වී තිදේ.  ධීලර 

ඒකාබද්ධ සහභාගීත්ව ස වර්ධන ප්රවේශයකක් මින්  ශ්රී ක කාව ළ ළ කනමනන්්  
ආහාර සුරක්ෂිතභාවකක් ඇතිකරලීම සහා ක්රිකාත්මක කරන  

“සාර ශ්රී ක කා - ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන”  
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ර්භ න්තය ද ඉන්ධන වඳය ැනීදම් ැටළු දශේතුදලන් අ  දලමින් ඳලතී.   දභභ 

සියළු තත්ත්ලයන්දේ ප්රතිපයක් දව ජනත ලදේ දප්රෝටීන් අලයත ල වපුර ලීදම් 

ශැකිය ල ඵරඳතෂ දව අලධ නභට ක්ල ඇති අතර  ර්බනී භේලරුන් ශ  

කිරිදදන භේලරුන් අතර රක්තහීනත ලය ශ  ෂදරුලන්දේ භන්දදඳෝණය ද ඉශෂ 

ය දම් අලධ නභට ක් වීභට දඵොදශෝ දවයින් ඉ  ඇත. එඵැවින්,  දභභ 

ලැ වටශන භගින් ජනත ලදේ දප්රෝටීන් අලයත ල  වපුර ලී භ පිලිඵදල ද අලධ නය 

දයොමු දදර්.  

   ජනත ලදේ මිෂදී ැනීදම් ශැකිය ල අලභ භට්ටභට ඳත්වීභ ශ  දලෂදදඳොෂ 

බ ණ්  හිය දශේතුදලන් දඳෝයද යී ආශ ර දේක් ඵ  ැනීභ අියදයෝයක් 

දලමින් ඳලතී.   

     දභලැනි තත්ත්ලයක් ඇතිවීභ  ලෂක්ල ලීභට  තයුතු ව ධනීය පියලරක් දව   

“ව ර ශ්රී ා ” ආශ ර සුරක්ෂිතත   ලැ වටශන දයෝජන  දදර්.  

වේකෝජිත 

වයාඳෘතිවේ  

ඳරමාර්ථක හා 

අරමුණු 

ඳරමාර්ථක 

ආශ ර සුරක්ෂිතත ලය ලර්ධනය  

අරමුණු  

1. රට තුෂ ඇතිවිය ශැකි ආශ ර හිඟය පිටුදැකීභ 

2. විදේ විනිභය වාචිතය භත ඇතිලන පී නය අලභ කිරීභට ද යවීභ. 

3. සුළු, කු   ශ  භධය ඳරිභ ණ ර්භ න්ත ශ  ලයලව යයන් ප්රලර්ධනය. 

 

වේමම ක්රිකාවයක 

ළ ය්  ජනතාවට 

කබාගත හැකි වාසි 

හා ප්රවේකෝජන 

 ආශ ර හිඟයක් ඇතිවීභ ලෂක්ල ලීභ   

 ඳශසුදලන් ශ  අඩු වියදභකින් ආශ ර ද්රලය ඵ ැනීභට ඳශසුම්  ඇති කිරීභ 

 දඳෝණ ඌනත  භ ශැරීභ 

වේමම ක්රිකාවයක 

සහා සම්බ් ධ වික 

යුළ  හා ක්රිකාත්මක 

වික යුළ  ආකතන 

         

 ෘෂිර්භ දර්ඛීය ශ  ඳෂ ත්  අභ තයා    ෘෂිර්භ දදඳ ර්තදම්න්තුල, 

වත්ත්ල නි්ඳ දන ශ  දවෞය දදඳ ර්තදම්න්තුල,  දොවිජන වාලර්ධන 

දදඳ ර්තදම්න්තු ශ  අදනකුත් අද ෂ  සියළුභ ලයයලව්ථ පිත  ආයතන   

 ලැවිලි ර්භ න්ත අභ තයාය ශ  ඒ යටදත් අද  ආයතන 

 අධය ඳන දර්ඛීය ශ  ඳෂ ත්  අභ තයා   ඳ වල් ශ  සවව් අධය ඳන ආයතන, 

විදය  පී, ,රජදේ වි්ල විදය  ල ෘෂි පී,,තෘතීය අධය ඳන ශ  ලෘත්තීය 

පුහුණු ආයතන, පිරිදලන් ඒය   

 ර ජය ඳරිඳ න, ව්ලදේ ටයුතු , ඳෂ ත් වබ  ශ  ඳෂ ත් ඳ න අභ තයාය 

 සියළුභ දිව්ත්රික් දල්ම්  ර්ය  ශ  ප්ර දේශීය දල්ම්  ර්ය   

 ආරක් අභ තය ාය   ත්රිවිධ ශමුද ල, සිවිල් ආරක්ණ දදඳ ර්තදම්න්තුල   

 දවෞය දර්ඛීය ශ  ඳෂ ත්  අභ තයා   දවෞය දදඳ ර්තදම්න්තුල, ආයුර්දේද  

දදඳ ර්තදම්න්තුල  

 ල රිභ ර් දර්ඛීය ශ  ඳෂ ත්  අභ තයා    ල රිභ ර් දදඳ ර්තදම්න්තුල , ශ්රි 

ා  භශලැලි අධි රිය  

 ඳරිවර අභ තයාය 

 ඉ ම් අභ තය ාය  ඉ ම් දොභව රිව් දදඳ ර්තදම්න්තුල, ඉ ම් ඳරිශරණ ශ  

ප්රතිඳත්ති වැසුම් දදඳ ර්තදම්න්තුල, ශ  යටදත් ඇති ආයතන  

 දලෂද අභ තය ාය   වමඳ ර වාලර්ධන දදඳ ර්තදම්න්තුල, ඳ ත් වමඳ ර 
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වාලර්ධන දදඳ ර්තදම්න්තු  

 ජනභ ධය අභ තයාය  රජදේ ප්රලෘත්ති දදඳ ර්තදම්න්තුල  

 දඳොලිව් දදඳ ර්තදම්න්තුල   ප්රජ  දඳොලිව් ඒය   

 ධීලර ශ  ජජ වම්ඳත් අභ තයාය  ධීලර ශ  ජජ වම්ඳත් දදඳ ර්තදම්න්තුල, 

ජ ති ජ ජීවී ල  වාලර්ධන අධි රිය  

 වභෘේධි දදඳ ර්තදම්න්තුල 

 දඵෞේධ ටයුතු දදඳ ර්තදම්න්තුල  

 මිනිව්ඵ ශ  රැකීරක්  දදඳ ර්තදම්න්තුල 

 අඳනයන වාලර්ධන භණ් ය  

 කු   ලය ඳ ර වාලර්ධන අාය 

 ජ ති දයොවුන් දවේන ාය 

 ජ ති තරුණ දවේල  වබ ල 

 ෘෂිර්භ ශ  ආශ ර ක්දේත්රයට අදෂ සියලු වාම්  ෘෂි විදය ර්ථයින්දේ 

වාභය, දඳෝණදේදීන්දේ වාභය ඇතුළු එලැනි අද  වාම් 

 අද  අභ තයාල ලෘත්තීය වාම් 

 ජනභ ධය ආයතන  

 ප්රජ  ම/මලි වාවිධ න  

 වණව, වර්දලෝදය ලැනි ර ජය දනොලන ආයතන, සිවිල් වාවිධ න ශ  

විදේඥත ලදයන් යුතු වම්ඳත් පුේයින්  

 ග්ර භ නිධ රීන් ඇතුළු ග්ර මීය භට්ටදම් සියළු දක්ත්ර නිධ රීන් 

 දලනත් අද ෂ ආයතන ශ  පුේයින් 

වේද්ශීක නිෂ්ඳාදනක 

හා ආනකනක  

පියබව  ඳවත්නා 

තත්වක. 

 

     2021 ය ,භශ න්න දදදහිභ වශල් දභ.දටො. මිලියන 3.3 ක් නි්ඳ දනය වුල ද, 

එභ ලර්දේ වශල් ආනයනය ද දභ.දටො. 147,091 ක් විය.   දේශීය වශල් නි්ඳ දනය 

භ ව 17 ට ප්රභ ණලත් වුල ද, වම්පර්ණ නි්ඳ දනය දලෂදඳො දලත දනොවැඳදේ.  

දභභ ආනයන භට්ටභ සිදුල ඇත්දත්  2020 ලර්දේ ල ර්ෂි වශල් ආනයනය දභ.දටො. 

15,770 ක් ව ඳසුබිභය. 2021 ලර්දේ  ආනයන ප්රභ ණදයන් දභ.දටො. 134,716 ක්භ 

ආනයනය දොට ඇත්දත් 2021 ලර්දේ දනොලැම්ඵර් ශ  දදවැම්ඵර් භ ව දද 

තුෂදීය.   ශ්රී ා  භශ ඵැාකුල, ල ර්ෂි ල ර්ත ල - 2021  2022 ලර්දේ දී වශල් 

ආනයන අලයත ල මීට ල   ලැඩිවිය ශැකි වුල ද, විනිභය හිඟය දශේතු දොටදන එය 

දු්ර  ර්යයක් ලනු ඇත. ඒ අනුල,   2022 ලර්දේ දී වශල් හිඟයක් දලෂදදඳො තුෂ 

භතුලනු ඇත.  

    දේශීය වශල් නි්ඳ දනය අඩුවීභත් වභඟ ශ්රී  ාකියින්දේ ප්රධ න ආශ රය 

වඳය ැනීභ පිළිඵ  ැටළු රී තත්ත්ලයක් ඇතිවීභ අනිල ර්යදයන්භ අදේක්  

ෂශැකි තත්ත්ලයකි.   

දම් අතර අදනකුත් ආනයනි ආශ ර ද්රලය වම්ඵන්ධදයන් ද දක්නට ැදඵන්දන් 

ව ධනීය තත්ත්ලයක් දනොදේ. 

    දේශීය ඳරිදඵෝජනය වශ  දභ.දටො. 2000 ක් ඳභණ ලන තිරිඟු පිටි, දභ.දටො.175 ක් 

ලන ඳරිේපු ලැනි ආශ ර ද්රලය මුළුභනින්භ ආනයනය රනු ඵන අතර, එභ ආශ ර 

ද්රලය ආනයනය ඉදිරිදේ දී අත්හිටුවීභට, සීභ කිරීභට දශෝ මි ඉශෂය භට ක්ලනු 

ඇත. 

  

2019 ලවදර්දී , ප්රධ න ආනයන ලර් 10 ශ  ආනයන ප්රභ ණයන් ඳශත දැක්දේ. 
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ල ර්ෂි ආශ ර ඳරිදබෝජනය ශ  ආනයනය පිළිඵද දතොරතුරු 2019  

 ආශ ර ලර්ය වම්පර්ණ 

ඳරිදබෝජනය 

 දභ දටො  

ඒ පුේ 

ඳරිදබෝජනය 

( කි ග්රෑ)  

ල ර්ෂි 

ආනයනය 

 දභ දටො  

1  වශල්          

2,332,921.00  

107.00 -  

2  දොකු ළූණු                 

263,344.82  

12.08       239,969.82  

3  වියලි මිරිව ්                   

52,558.76  

2.41 -  

4  සුදු ළුණු                    

31,766.58  

1.46 -  

5  ඳරිේපු  භයිසර්                   

175,292.45  

8.04 -  

6 අ                  

243,705.55  

11.18       142,063.55  

7  මුා ඇට                    

20,615.77  

0.95         13,260.77  

8 ේපි                   

16,581.61  

0.76           8,514.61  

9  තිරිගු              

1,959,085.56  

89.85 -  

10  සීනි                 

479,365.55  

21.99  - 

මු ශ්රය: ජන දල්න ශ  වාය  දල්න දදඳ ර්තදම්න්තුල, ශ්රී ා  

දර්ගුල, දශක්ටර්දොේඵෑඩුල දොවි ටයුතු ඳර්දේණ ආයතනය 

    

 

             සළකා බැයක යුළ  වේවනත් ආනකන ( 2020 මාර්ළ  සිට 2021 මාර්ළ  දක්වා)  

                                                                               ඇභරින් ද ොර් මිලියන  

අයිතමක 2019 වර්ෂක 2020 වර්ෂක 

වශල් 12.8 10.5 

කිරි නි්ඳ දන 311.9 333.8 

දඵදශත් ශ  ඖධීය නි්ඳ දන 552.6 595.5 

දඳොදශොර 221.4 258.9 

යන්ත්ර සත්ර ශ  සඳරණ 2489.7 2176.1 

        ම ශ්රය:  භෑත  ලීන ආර්ථි ප්රලනත  - ශ්රී ා  භශ ඵැාකුල 2021 

    ඒ අනුල ආනයන සීභ  කිරීභට සිදුවුලදශොත් රට තුෂ වශල්, පිටි, ලණු, ඳරිේපු ශ  

ධ නය ලැනි ආශ ර ද්රලය පිළිඵ දැඩි හිඟයක් ඇතිලනු ඇත. දභභ තත්ත්ලය දේශීය 

විල්ඳ ආශ ර නි්ඳ දන මි ඉශෂ ය භට ශ  දලෂදදඳො තුෂ දනොවන්සුන්ත ලයක් 

ඇතිකිරීභට ද දශේතු ලනු ඇත. මීට අභතරල රට තුෂ ආශ ර ද්රලය දඵද  ශැරීදම් ැටළු ද 
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භතුවිය ශැ.  

    ඒ අනුල වී ල ලට අභතරල අර්ත ඳල් ඇතුළු අ දබෝ, එෂලළු ලර්, ධ නය ලර්, 

භ  දබෝ, දතල් දබෝ  රටජු, ත ලැනි  , ඳෂතුරු වශ කුළුඵඩු දබෝ  ආදිදේ  

මි  ඉශෂ යනු ඇත.  

    දභභ ආශ ර ද්රලය දලෂදදඳො තුෂ ඵහු කිරීභ ඒ අනුල ඉත  ලැදත් දේ.  

ලය ඳෘතිදයන් 

අදේක්ෂිත ප්රථිප 

1. ඒ ඵේධ වශබ ගීත්ල වාලර්ධන ප්රදේයක් ශදුන්ල  දීභ 

2. ජ ති/ඳෂ ත් /දිව්ත්රික් / ප්ර දේය ය /ග්ර මීය ආශ ර සුරක්ෂිතත  මිටු ඇති කිරීභ 

3. ආශ ර ඳරිදබෝජන රට දේ දලනවක් ඇති රමින් කුටුම්බය තුෂ වසුරුලම් 

ඵල ඇතිවීභ 

4. දරිද්රත ලදේ ඳශෂභ භට්ටදම් සිටින ඳවුල් ඒ වදශ  ප්රභ ණලත් ඳරිදි අලය 

ලන ආශ ර ප්රභ ණයක් ඵ  දීභ  

5. දම් දක්ල  රටතුෂ ක්රිය ත්භ දලතු ල  වාල්ඳයට තිරවර ඵලක් ඇතිවීභ 

6. වශල් නි්ඳ දනය ප්රව්ත භට්ටභට  වීභ 

7. අතිරික්ත ආශ ර ද්රලය අන ත බ විතය වශ  වාරක්ණය කිරීභ 

8. ග්ර මීය භට්ටදම් නල ලය ඳ රි අලව්ථ  බිහිවීභ 

9. ආශ ර ද්රලය ආනයනය භගින් විනිභය වාචිතය භත ඇතිරන  පී නය අඩුවීභ 

10. විනිභය වාචිතය දො නැගීභට ද යවීභ 

වයාඳෘතිවේ  අරමුණු 

ඉටුකරගැනීම සහා 

වේකෝජිත 

ක්රිකාකාරකම් 

1. දභභ ක්රිය ලලිය වශ  වම්ඵන්ධ විය යුතු ශ  ක්රිය ත්භ විය යුතු සියළුභ 

ආයතන වශ පුේයින්  ශදුන දන ලැ වටශන ශදුන්ල  දීභ 

2. ඒ ඵේධ වශබ ගීත්ල වාලර්ධන ප්රදේයක් ශදුන්ල  දීභ තුළින් ජ ති/ඳෂ ත් 

/දිව්ත්රික් / ප්ර දේය ය /ග්ර මීය ආශ ර සුරක්ෂිතත  මිටු ඇති කිරීභ ආරම්බ කිරීභ 

වදශ  සියලු ඳ ර්ල රුලන් වම්ඵන්ධීරණය කිරීභ 

3. එක් එක් ආයතන ශ  පුේයින් විසින් ඉටුකිරීභට එ ලන   ර්යයන් 

ශදුන දන ඉදිරිඳත් කිරීභ 

4. එක් එක් ආයතන දලතින් අදේක්ෂිත ඉක් ෂ  රැනීභ පිළිඵදල 

තශවුරුලක් ඵ  ැනීභ 

5. ඳෂ ත් ප්රධ න දල්ම්ලරු / අද  අභ තයා දල්ම්ලරු / දදඳ ර්තදම්න්තු 

ප්රධ නීන් / ර ජය දනොලන වාවිධ න / ප්රජ  වාවිධ න /වම්ඳත් පුේයින් 

ඇතුළු සියළුභ ඳ ර්ල දලත  දයෝජිත ලැ වටශන පිළිඵද දතොරතුරු ඳත්රි ල 

දයොමු කිරීභ  

6. “ව ර ශ්රී ා  - ආශ ර සුරක්ෂිතත  ලැ වටශන” භැයි භව 23 සිට 31 දක්ල  

ප්ර යට ඳත්ර ක්රිය ත්භ රවීභ.  

7. දභභ ලැ වටශනින් අදේ ක්ෂිත අරමුණු ෂ  ර ැනීභ වදශ  අද ෂ සියළු 

ඳ ර්ලයන් නිදයෝජනය ලන ජ ති මිටුලක් පිහිටුල  වභව්ථ ලැ වටශන 

වැෂසුම් කිරීභ, ක්රිය ත්භ රවීභ, දභදශයවීභ ශ  ඳසුවිඳරභ 

8. ග්ර මීය / ප්ර දේශීය / දිව්ත්රික් /ඳෂ ත් භට්ටමින් විවද ත දනොශැකි ැටළු විවදීභ 

දලනුදලන්   ජ ති මිටුල භැදිශත් වීභ  

9. ඵක්තිය වඳය  දීභ, අඳනයන ක්රිය ලලීන් ඳශසු කිරීභ, අතයලය දයදවුම් 

ආනයනය,  නල ත ක්ණි ක්රභදේද දිලයිනටභ ශදුන්ල  දීභ, දත්ත ශ  

දතොරතුරු හුලභ රුල ලැනි අලව්ථ ලන්හීදී  ජ ති මිටුල ඍජුලභ  භැදිශත් වීභ 

10. ආල්ඳභය වාලර්ධනයක් වශ  ජනභ ධය /වභ ජ භ ධය ශරශ  ජනත ල 

දැනුලත් කිරීදම් දභදශයුම් ටයුතු සිදුකිරීභ. 

11. ඳලතින ප්රතිඳත්ති / නීතී වාදෝධනය කිරීභට අලය නම් ඒ වදශ  භැදිශත් 

වීභ 

12. දභහිදී ක්රිය ත්භ ලන ඒ ඵේධ වාලර්ධන ප්රදේය අණ් ල විධිභත්ල 
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ක්රිය ත්භ කිරීභ වදශ  වල්දේ ටයුතු අභ තය ාය දලත දයෝජන ලක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 

වයාඳෘතිවේ  

වේමවේහකවීම 

ශ්රී ා  ඳරිඳ න දවේල  වාභය ශ  මිනිව් ඵ ශ  රැකී රක්  

දදඳ ර්තදම්න්තුල එක්ල දභභ ලැ වටශන වම්ඵන්ධීරණය සිදු රන අතර 

විධිභත් ර ජය ය න්ත්රණයක් බිහි වීදභන් ඳසු අද ෂ ය න්ත්රණය දලත දභභ 

දභදශයුම් ටයුතු ඳලර  දීභට නියමිතය. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


