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1.හැඳින්වීම 

සිරික කේරුක යන නාභපය්ද ශනා්දලනු ඵන පඳොල් ගව ශ්රී ාංකීය 
නන ාලපේ ජීලන රටාල ශා ඵද්ධ වී ඳලතින පඵෝගයේ ලන අ ර එය 
ල්ත භානපෂ රටපුරා වලඵෑභ කේරුකේ ඵලට ඳත්ල ඇ . ගෘශව්  
ඳරිපබෝනනය වශා පභ්ද භ ිශා ිශපද් ිශනිභයේ ඉඳයීභ වශා පඳොල් 
ගව මශ්රි  ිශිශධ නිඳ්ාදනය්ද නි්ඳාදනය කරනු ඵන  ක්තභා්ද කරුල්දට 
ද ගසමිලනුපෂ  රඟකාරී සුිශපේෂී ව්ථානයරී. ඒ අ ර පකොහු  පකොහු ණු  
පකොහු පභට්ට  ඳාපිසි  ණු ඳලදුරු ශා පකොහු බුරුසු නි්ඳාදනය රීරීභට පයොදා 
ගත් පඳොල් පල් ප්ප ලන ිශට කඳා අඳනයනය රීරීප්ප්ද පශො 
මදායභේ  උඳයා පදන ක්තභා්ද යේ ඵලට ඳත් වී ඇ . 

පදව් ිශපදව් රටලල් නිර්ද රපය්ද භ අලධානය පයොමු කර්දප්ද ඳරිවර 
ගස කාමී නි්ඳාදන වශාය.   ඒ අනුල 7mm, 8mm, 9mm, 10mm පව 
කලඵලි ලට පල්ද කරන පභභ පඳොල් පලි පද්ශීය පලෂපඳොෂ තුෂ 
ිශිශධ ලගාල්ද වශා බාිශ ා කරනු ඵන අ ර ිශපේපය්ද ිශා 
ඉල්ලුභේ ඳලතින ිශසිතුරු භල් ලගාල්ද ලන ඔරීඩ් ශා අ්දතරිය්ප වශා 
පයොදාගනු ලපේ. ිශපද් රටල භශා ඳරිභාය ලගා කටයුතු සිදු කරනු 
ඵ්දප්ද මරේෂි  ගෘශය්ද තුෂය.පභභ ලගාල්ද භූමිය මශ්රි ල සිදු 
පනොකරන අ ර ලගාල වශා වකව් කරන ද ලගා භලු බාිශ ා කරනු 
ලපේ. ලගා භලු තුෂ සිදු කරන ලගාල වශා ඳව් පලනුලට පයොදා ගනු 
ඵ්දප්ද පඳොල් පලි කලඵලි ශා පකොහු ඵත් ලලි්ද වකව් කර ග්දනා 
ලගා භාධයය්දය. ශ්රී ංකාපද ද ලගාල්ද වශා පභභ ලගා භාධය 
බාිශ යට ගනු ඵන අ ර අඳනයනයට ද බාිශ ා පකප්ත.  

 ශ්රී ංකාපද ිශා භ අඳනයන ගභනා්ද ය්ද පව චීනය  භලපල්සියාල  
සිංගේපරුල  ඉ්දදියාල  නඳානය  ශා අප්රිකාල පභභ නි්ඳාදන වශා ප්රමු  
ඉල්ලු්ප කරුල්ද ඵලට ඳත් වී ඇත්පත් ඳරිවර ගසකාමී ඵල පවේභ ගෘශ 
මශ්රි  පභ්ද භ භශා ඳරිභාය කෘෂික්තභා්ද  කටයුතු වශා ද ඳශසුපල්ද 
උඳපයෝගී කර ග  ශලරී භාධයයේ පව බාිශ ා රීරීභට ඇති ශලරීයාල 
නිවයි. කායේ නිසි පව බාිශ යට පනොපගන අඳපත් ගිය ව්පඳ ේ ව 
පඳොල් පලි කලඵලි වශා පද්ශීය ඉල්ලුභද ඉශෂ පගොව් ඇති අ ර පඳොල් 
පලි වලඳයීභ  එකතු රීරීභ  කලපීභ මදී ලපය්ද ක්තභා්ද  ද 
ිශිශධාංගීකරයය වීභ පශේතුපකොට පගන  පඳොල් පලි මශ්රි  ක්තභා්ද ය 
පභපව දියුණු වී ඇ . 
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2.ඳසුබිම 
තිරවර වංල්තධනය වශ නපලෝත්ඳාදනය වශා ඳශසුක්ප වලසීභ භඟි්ද 

දරිද්ර ාලය භලපඳලලලත්වීභ භ  වපදායී කා්තයබාරයේ සිදු රීරීභ 

පශේතුපල්ද නලගී එන වශ වංල්තධනය පලමි්ද ඳලතින ම්තථිකය්දගස 

වංල්තධන ක්රියාලලියට ේෂුද්ර  කුපා ශා භධය ඳරිභාය ලයාඳාර ල 

දායකත්ලය ිශපේපය්ද භ ලලදගත් පද. වාභානයපය්ද ේෂුද්ර  කුපා ශා 

භධය ඳරිභාය ලයාඳාර පඵොපශෝභයේ ාමීය වශ අ ආ මදාය්පා ප ප්රපද් 

පුරා ිශගසදී ඳලතී. පෝක නනගශන ල්තධනය පශේතුපල්ද 2030 ලන ිශට 

මිලියන 600 ක ඳභය රැරීයා අලයලනු ඇ ලයි පෝක ඵලංකුල භඟි්ද 

ඇව් ප්ප්දතු ග  කර ඇ .  

2021 ල්තය  ලන ිශට  ශ්රී ංකාද මුළු නනගශනය මිලියන 22.156 ේ ව 

අ ර නල රැරීයා අලව්ථා උත්ඳාදනය වීභ පශේතුපල්ද 2020 ලවප්ත 5.5% 

ේ ව පවේලා ිශයුේ  අනුඳා ය 2021 ලවර ලන ිශට 5.1% ේ දේලා ඳශෂ 

පගොව් ඇ . එපවේ වුල ද පවේලා ිශයුේ  අනුඳා පය්ද  රුය පවේලා 

ිශයුේතිය (අවුරුදු 15-24  2020 ල්තපෂ දී 26.5% ේ ව අ ර 2021 

ල්තපෂදී එභ අගය පනොපලනව්ල ඳලලතුණි.  රුය පවේලා ිශයුේතිය  

අලභ කර ගලීභටත්, ල්ත භානපෂ ඳලතින ම්තථික අභිපයෝගය්ද නය 

ගලීභටත් ිශරැරීයා ප්ර්නයට තිරවර ිශවනාභේ පවත් ිශපද් 

පලෂපඳොෂ නය ගලීභටත් ව්ලයං රැරීයාලේ පව පඳොල් පලි කලඵලි 

රීරීප්ප ලයාඳාරය භශත් පිටුලශේ ලනු ඇ . 
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03.අධයයනනේ මූලික මඅමුණු 
 පඳොල් පලි කලඵලි රීරීප්ප නිඳ්ාදනය මශ්රි  ම්තථික කය ාලය 

ශලදෑරීභ. 
 රැරීයා භා්තගයේ පව නිර  වීභට අලය මලික සුදුසුක්ප 

(අලය ා  ශලදෑරීභ. 
 ඳවුක භාසික ිශයදභ ඉඳයීභ වශා නි්ඳාදනපෂ නිර ිශය යුතු 

මකාරය පිළිඵ නි්තපද් ඵා දීභ. 
 පලෂපඳොෂ ව්පඵ්දධීකරයය්ද පගොපනඟා ගලීභට අලය ඳසුබිභ 

ශනානා ගලීභ. 
 

04.අධයයනනේ මැැදත්ක ම 
 ශ්රභ පලෂපඳොෂ තුෂ ඳලතින ිශරැරීයාල අලභ කර ගලීභට රැරීයා 

අලව්ථා නි්තභායය රීරීභ. 
 ඳවුපල් වාභාජිකයි්ද ව්පඵ්දධ කර ගනිමි්ද මර්පබ කර පශො  

මදායභේ උඳයා ග  ශලරී වීභ. 
 පඳොල් පලි කලඵලි නි්ඳාදන පිළිඵ භශනන ාල දලනුලත් කර ඒ 

වශා දිරිභත් රීරීභ. 
 පද්ශීය ම්තථිකය පගොපනලංවීභට දායක වීභ. 

05.ේමමමැයාඳාමයනමආමම්භමකිරීේම්මදීමසැලකිිකම්කමවියනමයුතුම

 රුුම 
I. ිශයළි පද්ගුයයේ වගස  ප්රපද්යේ වීභ. (ගසරු එළිය ඉ ා 

ලලදගත්  
II. අමු ද්රලය වඳයා ගලීප්ප ඳශසුල. 

III. පඳොල් පලි කලඵලි රීරීභට ය්දත්රයේ මි දී ගලීභ.  
IV. කඳනු ඵන පඳොල්පලි කලඵලි ිශයළීභ වශා වලරීය යුතු 

ඉප ප්රභායයේ වගස  වීභ. 
V. මර්පබපෂ දී ශ්රභය වශා පවේලකයි්ද පදපදපනේ ප්රභායලත් 

පද. (පඳොල් පලි රැපගන ඒභට වශ ය්දත්රපය්ද පඳොල් පලි 
කලඵලි රීරීභට   

VI. කලඵලි රීරීභට බාිශ ා කරනු ඵන ය්දත්රපය්ද ේදයේ 

නිකුත් ලන නිවා ඒ පිළිඵ වලරීලිභත් වීභ. 

VII. නි්ඳාදන අපිශ කර ගලීභට පලෂපඳොෂ පිළිඵ 

දලනුලත්බාලයේ තිබීභ. 
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06.අුණමද්රැයමලාාමතැීමමම 
පඳොල් පලි පලනත් ඳා්තලයරී්ද  ඵා ගලීප්ප දී ක්රභ පදකේ යටපත් ඵා 

ගනු ලපේ. එන්ප   

I. DC පඳොල්  -   පඳොල් පගඩි පිය්ද පගොප ගවා දලව් 21 ේ පශෝ 

භාවයේ ඳභය  ඵා පඳොල් පගඩිපෂ මුඩ්ප               

ඉතිරි පනොලන පව පඳොල් පල් ඵා ගලීභ.  

II. භාළු පඳොල් -    අමු පඳොල් ල මුඩ්ප කුපා ප්රභායයේ ඉතිරි ලන 

පව පඳොල් පල් ඵා ගලීභ. 

ඉශ  ක්රභ පදක යටපත් ඵා ග්දනා පඳොල් පලි කලඵලි රීරීභට 

ග්දනා ප ේ මුනි්ද අ ට අසුරා  ඵනු ලපේ. 

07.ේඳොල්මේලිකම ැාිකම මතනුමලානමයනන්ත්රයනමසවිමකිරීමමමම 
අඩි පදකේ ඳභය උව පකෝදක්රිට්  ට්ටුලේ පශෝ පකෝදක්රිට් කණු 04 ේ 

මධාරපය්ද  වකව් කර ගත්  භූමියේ ප්ප වශා පයෝගය පද. එභඟි්ද 

ක්පඳනය ( vibrate) වීභ ලෂේලා ග  ශලරී අ ර කඳන කලඵලි ඉලත් කර 

ගලීභට ද ඳශසු පද. 

මමමමමමමමමමමමමමමමේඳොල්මේලිකම ැාිකමකිරීේම්මයනන්ත්රයනමමසවිම මනමආ ාමයන 
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08.ේඳොල්මේලිකම ැාිකම මමතැීමමටමේඳමමස ස්ම මමතන්නාම

ආ ාමයනම 
පඳොල් පල්ේ ඉරු 4 ේ පශෝ  5 රී්ද වභ්දිශ  පද. පඳොල් පලි 

පලන පලන භ තීරු පව වකව් කර එේ  ලනකට එකතු කර ග  

යුතුය. එපවේ රීරීපභ්ද ඉේභනි්ද කුපා කලඵලි කඳා ගලීභට ඳශසු ලන 

අ ර කාය ඉතිරි කර ග  ශලරීය. පඳොල් පගඩිපෂ පල් තීරු ලට 

පල්ද කර ගලීප්ප දී ඒ වශා ක්පභරී්ද වකව් කර ගත් පිගසයේ 

ලීයක රලා ප්ප වශා පයොදා ග  ශලරීය.  

          පඳොල් පල්                         පඳොල් පලි ඉරු 

09. ැාිකමකිරීමටමේඳොල්මේලිකමස සම් මමතැීමමම 
වාභානයපය්ද දලවට පඳොල් පලි 3000 ේ ඳභය කලඵලි කර ග  

ශලරී අ ර එයි්ද 1000Kg ේ වකව් කර ග  ශලක. ප්ප වශාමපඳොල් 

පලි පශොඳි්ද ඳද්ප කර ග  යුතු අ ර ඒ වශා  ක්රභ 03 ේ බාිශ ා 

කරනු ලපේ. 

 පඳොල් පලි කලඵලි රීරීභට ඳලය පදක තුනකට පඳර ිශයළි 

පඳොල් පලි ලපට්ට අතුරා භලද ලතුර භේ විශ කර ලතුර 

ිශගසදීභට වලලව්වීභ. 

 ිශයළි පඳොල් පලි ලට පඳර දින ලතුර පශොඳි්ද ව්පප්රේ කර ඳසු 

දින කලපීභ. 

 ිශයළි පඳොල් පලි ලට පශොඳි්ද ලතුර පයොදා අඩි 25*25 

ඉයපකොෂයේ ඊට උඩි්ද එෂනු ලපේ. එිශට පඳොල් පලි 

 ල්පපඵන ව්ලබාලයේ ග්දනා අ ර එිශට ඉ ා ඳශසුපල්ද 

කලඵලි රීරීභට ශලරීය. 
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10. ඳනුමලානමේඳොල්මේලිකම ැාිකමප්රමා ම 

7mm, 8mm, 9mm, 10mm පවමි දී ගනු ඵන මය න ල 

ඉල්ලීභ ඳරිදි  කලඵලි වකව් කර පදනු ලපේ. 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම ඳනුමලානමේඳොල්මේලිකම ැාිකමප්රමා  

11.ේඳොල්මේලිකම ැාිකමWashමසහමUnwashමකිරීම 

 Wash  මනමඅ ාමයන ැාසි අැාසි 

Wash 

රීරීභ 

 කලඵලි කර ග්දනා 

පඳොල් පලි ප්රභායය 

අනුල ටලංරීයේ පශෝ 

නය ඇති ව්ථානයේ 

වකව් කර ගලීභ. 

 පඳොල් පලි කලඵලි 

උර ලට අසුරා දිනේ 

ඳභය නපෂ ගිල්ලා 

 ලබීභ . 

 නය ඉලත් කර 

නලල  නය පුරලා  

ඳලය පදකේ ඳභය 

 ඵා නලල  නය 

ඉලත් කරනු ලපේ. 

 ඉ්ද ඳසු දින පදකේ 

ඳභය පශොඳි්ද 

අදපද ිශයෂා ගලීභ. 

 ප්ප වශා 

පශො 

පලෂපඳොෂ 

ඉල්ලුභේ 

ඳලලතීභ. 

 

 ඉශෂ මිෂේ 

ඳලලතීභ. 

 

 ඉපකප වශ 

නය 

ලලඩිපුර 

අලය වීභ. 

 

 ිශයළීභට 

ලලඩි 

කායේ 

ග  වීභ. 

 



Department of Manpower and Employment Page 7 
 

UnWash 

රීරීභ 

 අලය ප්රභායපෂ 

කලඵලි කඳා පශොඳි්ද  

තුී කර ිශයෂා 

ගලීභ. 

 ඳශසුපල්ද 

ිශයෂා ග  

ශලරී වීභ. 

 Wash කරන 

ද කලඵලි 

ල මිට 

ලපා අ ආ 

මිේ  

ලබීභ. 
 

 

12. ඳාමත්කමේඳොල්මේලිකම ැාිකමවියනළනමආ ාමයනම 
ප්ප වශා ක්රභ පදකේ බාිශ ා කරනු ලපේ. 

I. සිපභ්දති පයොදා වභබිභේ වකව් කර එගස ිශයළීභ.(ප්ප වශා පලනභ 
භ ිශයදභේ දලරීභට සිදු පද  

II. ඉය කලර මධාරපය්ද ිශයෂා ගලීභ.(අඩි 25*25 කලර 04ේ තිබීභ 
ප්රභායලත් පද.  

පඳොල් පලි 2000 ක ඳභය කලඵලි  ිශයළීභ වශා අඩි 50 * 60 ප්රභායපෂ 
ඉපේ (ව්පප්තය ල්තග අඩි 3000 ේ   ප්රභායලත් ලන අ ර පශොඳි්ද තුී කර 
ගසරු එළිය පශොඳි්ද ඳලතී න්ප ඳලය 05 රී්ද ඳභය එශා පභශා පඳරෂමි්ද ඉ ා 
පශොඳි්ද ිශයෂා ග  ශලරීය. ිශයළි පඳොල් පලි කලඵලි ල අපංගු ප  භනය 
භනිනු ලපේ. ප්ප වශා ිශදුත් උඳකරය පදකේ  බාිශ ා කරනු ලපේ. 

I. ප  භන ප්රභායය ල්තය මශ්රපය්ද දේලන උඳකරයය (ප්ප 
යටපත් ල්තය තුනේ බාිශ ා කරනු ලපේ.  

 16 – 22 අ ර  පකොෂ ල්තයය  
 23 – 26 අ ර නිල් ල්තයය  
 27 ට  ලලඩි රතු ල්තයය  

පභභ ල්තය ලලි්ද ලලඩි ඉල්ලුභේ ඳලති්දප්ද 16 – 22 ත් අ ර ප  භනය 
වගස  පඳොල් පලි කලඵලි වශාය. 

II. ිශදුත් ව්දනායක උඳකරයය (Moisture Meter) 
පභභ උඳකරයය භඟි්ද පඳොල් පලි කලඵලි ල අපංගු ප  භනය 

එකලරභ භනිනු ලපේ. පභගස දී ප  භනය පවල්සියව් අංක 25 ට 

අ ආ පඳොල් පලි කලඵලි වශා ලලඩි ඉල්ලුභේ ඳලතී.  
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13. ේඳොල්මේලිකම ැාිකමනිෂඳ්ාදනයනමපිළිාදමදළමසටහනක්ම 
 

 

 

 

 

 

 

 

14.ේඳොල්මේලිකම ැාිකමැයාඳාමයනමආමම්භයනමසහාමැැයනැනම

වියනදම්මමඇස්තේම්න්තුැම. 

පඳොල් පලි කලඵලි රීරීප්ප ය්දත්රයක මිෂ   - රු : 450 000.00 
 (ප්ප වශා ිශා මුදේ ලලය 
ලන ඵලිශ්ද    බාිශ ා  කරන ද 

භලෂිභේ රු : 50 000.00 සිට මි 
දී ග  ශලරීය.  

 පඳොල් පලි භලෂිභ විශ රීරීභට ශා                
 කලඵලි කඳා ගලීභ වශා සුදුසු                     - රු : 50 000.00 
 පගොපනලගිල්ේ වකව් කර ගලීභ  
 
  
කලඵලි ිශයළීභ වශා ඉය කලර 
(25*25  කලර 04 ේ මිදී ගලීභ                       - රු : 1,2000.00 
( රු: 3000*4 )     
 

පඳොල්පලි මිදී  
ගලීභ 

 

ය්දත්රානුවාරපය්ද  
කඳා ගලීභ 

කඳා ගත් පඳල්පලි 
 ිශයෂා ගලීභ 

කඳාගත් කලඵලි ිශිශධ 
 ප්රභායය්ද අනුල ඇසිරීභ 

පලෂපඳොෂ පල  පඵදා ශලරීභ 
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15.දින ටමේඳොල්මේලිකමැයාඳාමේ මආදායනමමහාමවියනදමම 

ආදායනම වියනදම 

ිශයළි පඳොල් පලි 

කලඵලි 1Kg ේ  

රු:40.00 ඵලගි්ද 

1000Kg කට මිෂ       

= රු : 40 000.00 

 

පඳොල් පලි 3000ම(රු:8 *3000   = රු : 2 4000.00 

පවේලක කුලී (රු:1500 *4             = රු :   6 000.00 

ිශදුලි බි / කෑභ ිශයදභ                 = රු :   2 000.00 

ප්රලාශන ිශයද්ප  

(  පභය ප්රලාශන දුර ප්රභායය  

අනුල පලනව් පද.                         = රු :   1000.00 

               =රු:   33 000.00 

ලාභයන 

රු : 40 000.00  -  රු : 33 000.00   =             

(ඉශ  වශ්ද මි ගය්ද 2022 ඔේප ෝ්පඵ්ත භව  මිෂ ගය්ද අනුල 

වකවා ඇ .  

16.විේේශීයනමේැළේඳොළ  

ේඳොල්මේලිකම ැාිකමප්රමා යනම

(1Kg   
මිළම(ේ ොලර් - 

$) 
මිළම(රුපියනල්ම) 
ේ ොලමේ මමිලමරුම

360මදීම 

ඔරීඩ් භල් ලගාල වශා පඳොල් 
පලි කලඵලි  

46.79 16 844.40 

ඇ්දතරිය්ප  භල් ලගාල වශා 
පඳොල් පලි කලඵලි  

80.00 28 800.00 

17. සිේධිමඅධයයනනයනමසහාමමේතෝමාමත්කමසම්ඳ්කමදායන ්කැයනම 

සම්ඳ්කමදායන ්කැයන ිකපිනයන දුම ථනමඅං යන 

ප්රදීේ භපශේ්දද්ර ඵාසරිය   භාපදල්ගමුල  
ඵටපඳො    

0774910975 

රුම: 7,000.00 රු: 7,000.00 
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ප්රදී්මමමේහේන්ද්රමමාාලසූරියනමමහතාේේමමේඳොල්මේලිකම ැාිකමකිරීේම්ම

ැයාඳාමයනමමපිළිාමවිැම යනම 

2020 ල්තපෂ මර්පබ කරන ද පභභ ලයාඳාරය පද්ශීය පභ්දභ ිශපද්ශීය 
පලෂපඳොෂ ඉේක කර ගනිමි්ද වකව් කරනු ලපේ. රුපියල් 265 000 ක 
මුදේ ිශයද්ප කර පභෝට්ත පදකේ වගස  පඳොල් පලි කලඵලි රීරීප්ප ය්දත්රයේ 
මිදී ගනිමි්ද පවේලකයි්ද ශ ර පදපනකුට රැරීයා අලව්ථා ඵා පදමි්ද ඉ ා 
වා්තථක පව පභභ ලයාඳාරය සිදු කරනු ලපේ. ය්දත්රය විශ කර ගලීභට ශා 
පඳොල් පලි කලඵලි රීරීභට කුපා පගොපනලඟිල්ේ වකව් කර ගත් අ ර ඒ 
වශා රුපියල් 50 000 ක ඳභය මුදේ ලලය පකොට ඇ . වතියකට පඳොල් 

පලි කලඵලි 6000Kg ක ප්රභායයේ වකව් කර ග්දනා අ ර Wash කරන ද 
කලඵලි 1Kg ේ රුපියල් 58.00 ඵලගි්ද ද Unwash කලඵලි 1Kg ේ රුපියල් 48.00 
ඵලගි්ද ද මි දි ග්දනා මය නය පල  ඵා පදනු ලපේ. එේ කලරයකට 7Kg 
ත්  9Kg ත් අ ර ප්රභායයරී්ද යුේ ල කලඵලි අසුරා ඵා පදනු ලපේ. 
ලයාඳාරය මර්පබක මුල් කාපෂ දී භාසික ිශදුලි බි වශා රුපියල් 8 000 ේ 
ඳභය ලලය ව අ ර ල්ත භානපෂ රපට් සිදුලන ම්තථික පලනව්වී්ප  ත්ලය 
පශේතුපල්ද එය රුපියල් 12 000 ේ දේලා ලලඩි වී ඇ . පඳොල් පලි 1000 ේ 

කලපීභට ඳලය තුනක ඳභය කායේ ග  ලනු ලපේ. මීට අභ රල පඳොල් 
පලි කලඵලි පයොදා ගනිමි්ද වකව් කරනු ඵන පලනත් ලගාල්ද වශා 

(ිශ පේපය්ද ඔරීඩ් ශා ඇ්දතරිය්ප ලලනි භල් ලගාල්ද වශා   1Kg ේ 
රුපියල් 100 ඵලගි්ද ිශකුණු්ප කරනු ලපේ. එපභ්ද භ කුපා ට්රලේට්ත 
එකක ප්රභායයේ රුපියල් 5 000 ේ ලලනි මුදකට ඵා පදනු ලපේ.  
ල්තාපල්ද ඵාධාලේ පනොභලතිල භාසිකලභ පභභ රැරීයාපද නියලලීභට 
ශලරී න්ප පශො ාබයේ උඳයා ගනිමි්ද ල්ත භාන ම්තථික  ත්ලය්දට 
මුහුය දිප්ප ශලරීයාල ඇති ඉ ා වා්තථක ලයාඳාරයරී.   

මමමමමමමමමUnwash  ැාිකම1Kg මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමල්මසහාමේඳොල්මේලිකම ැාිකමේයනදීමම 
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18. ේඳොල්මේලිකම ැාිකම මනමයනන්ත්රමමිලමදීමතතමහැකිම
ආයනතනමමහාමේඳොල්මේලිකම ැාිකමමිලමදීමතන්නාමආයනතන 

ේඳොල්මේලිකම ැාිකමමිලමදීම

තන්නාමආයනතන 

ේඳොල්මේලිකම ැාිකම මනමමැෂින්මමිලමදීම

තතමහැකිමආයනතන 

Hayleys Lanka(pvt) Ltd,  
No.400  Deans Road, 
Colombo 10. 
Te: 0112627000 D & S Engineers,  Kuliyapitiya 

Te: 0713814404 

Jayampathi Lanka(pvt) 
Ltd,  Dambulla Road, 
Muttettugala, Kurunegala 
Te: 0372224068 

Dileepa  Engineers , Kurunagela 
Te: 0761874709 

  

Coco Agro (pvt) Ltd, 

No:203, Marapola, 

Udugampola, Divulapitiya 

Road, Veyangoda. 

Tel: 9493398058 

Coco Dreams Lanka,  Chilaw Rd, 

 hammaligedara, 

Bandarakoswatta 

 T.P: 0764103180  

WhatsApp 0776274668 
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19. ේඳොල්මේලිකමමැයාඳාමේ මහඳුනාමත්කමතැටලුමහාමේයනෝජනාම 

තැටලු 
 

ේයනෝජනා 
 

 ල්ත භානය ලන ිශට පභභ  
ලයාඳාරය මර්පබ රීරීභට 
ඵාපඳොපරොත්තු ලන අයට 
ය්දත්රයේ ඵා ගලීභට 
අධික මුදේ ලලය රීරීභට 
සිදු වීභ. 

   වශනදායී යය ක්රභයේ 
යටපත්  අලය ය්දත්රය  
ඵා ගලීභට  අනුශය 
ඵා දීභ. 

 ලයාඳාරය පිළිඵ 
දලනුලත්බාලයේ  පනොභලති 
වීභ . 

 පභභ ලයාඳාරය පිළිඵ 

Online Marketing  ශරශා 
ඳාරිපබෝගිකයා දලනුලත් කර 
ඒ වශා පශො 
පලෂපඳොෂේ වකව් කර 
දීභ 

 පලෂපඳොෂ අලව්ථා 
පවොයා ගලීප්ප අඳශසුල.   

 ප්රධාන අඳනයන කරුල්ද 
වභඟ ව්පඵ්දධ ා නා 
පගොපනඟා ගලීභ. 

 ඉල්ලුභට වරින ඳරිදි 
වලඳයුභ ප්රභායලත් 
පනොවීභ. 

 පභභ ලයාඳාරය පිළිඵ 
දලනුලත් කර නල 
ලයලවායකයි්ද බිගස රීරීභ. 
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20. ේදඳාර්තේම්න්තුමඅේ්ක්ෂාැම:- 
 

ශ්රභ පලෂපඳො ලයලවායක අලව්ථා ඵහු පකොට, පවේලා 

නියුේතිය ශා මදාය්ප උත්ඳාදන ශලරීයාල්ද ල්තධනය රීරීභට සුදුසු 

මපයෝනන අලව්ථා ලයලවායකයි්ද පල  ශනා්දලා දීභ ඉේක කර 

ගත් ඳ්තපෂය ලලපවටශනක එේ ප්රතිපයේ පව පභභ ලා්ත ාල 

ඔඵ පල  ඉදිරිඳත් පකපරන අ ර, ඔපඵත්,රපට්ත් උ්දනතිය වශා 

පභලලනි අලව්ථා බාිශ ා කරනු ඇ ලයි මිනිව්ඵ ශා රැකීරේා 

පදඳා්ත ප්ප්දතුල අපේේා කරයි. 
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මාශ්ර  : 

 භශ ඵලංකු ලා්ත ාල - 2021 

 

 https://www.facebook.com/784395781944

128/photos/a.895685880815117/110002777

3714259/?type=3 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=djw6A

8YcebU 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=QjkwN

gubxq0 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=k6EaG

zNkgBg 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RrwYh

qAv6G4 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=79th3x

kXjRs&t=737s 

 

 

https://www.facebook.com/784395781944128/photos/a.895685880815117/1100027773714259/?type=3
https://www.facebook.com/784395781944128/photos/a.895685880815117/1100027773714259/?type=3
https://www.facebook.com/784395781944128/photos/a.895685880815117/1100027773714259/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=djw6A8YcebU
https://www.youtube.com/watch?v=djw6A8YcebU
https://www.youtube.com/watch?v=QjkwNgubxq0
https://www.youtube.com/watch?v=QjkwNgubxq0
https://www.youtube.com/watch?v=k6EaGzNkgBg
https://www.youtube.com/watch?v=k6EaGzNkgBg
https://www.youtube.com/watch?v=RrwYhqAv6G4
https://www.youtube.com/watch?v=RrwYhqAv6G4
https://www.youtube.com/watch?v=79th3xkXjRs&t=737s
https://www.youtube.com/watch?v=79th3xkXjRs&t=737s

