
 
 

 

භාර්ගගත ක්රභ   සසසේස  ඇඳුම් නිර්භාණ  

කිරීභ පිළිඵ සිද්ධි අධය න  

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මිනිසසඵල හා රැකීරක්ෂා ේදඳාර්තේම්න්තුව 

කම්කරු හා විේද්ශ රැකි ා අභාතයංශ  

 

ආර්.එම්.ේේ.එච්. ගජනා ක 

සංවර්ධන නිලධාරී 



2 
 

 

 

ඳටුන 

01. හැඳින්වීභ     1-3  

02. ඳසුබිභ      3-5 

03. ඩිජිටල් ආර්ථික     5-7  

04. අධය නේ  අරමුු     7 

05. අධය නේ  වැදග්කකභ   8 

06. අධය නේ  ක්රභේදද     8 

07. හැඳින්වීභ ( ආ තනේ  ආරම්බ  හා විකාශ )  8-10 

08. ේඵදා හැරීභ     10-11 

09. බාවිතා කරන තාක්ෂණ   11-12 

10. ආේ ෝජන      12-13 

11. ේ ෝජනා හා නිර්ේද්ශ    13-14 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

සිද්ධි අධය න  - භාර්ගගත ක්රභ   සසසේස  ඇඳුම් භැසීභ 

හැඳින්වීභ 

ආහාර සුරක්ෂිතතාව ේභන්භ ඇඳුම් ඳැළැදුම්  නු මිනිසුන්ට 

අතයවශයභ සාධක කි. අීතතේ  ි  තභන්ට අවශය ඇඳුම් ඳැළැදුම් 

විවිධ ේකොළ වර්ග, ේකඳි වර්ග බාවිතේ න් සවුන් විසින්භ සකසා 

ගන්නා ලි .  

ේරි පිළි කර්භාන්ත  18වන සි වේස  ේදවන බාගේ  ි  කාර්මික 

විප්ලව  සහ  ාන්ත්රික ේප්ෂකර්භ ේසො ා ගැනීභ්ක සභඟ උඳත 

ලැබී . භහා ඳරිභාණ ේරි  නිෂසඳාදන ක්රි ාවන්න් සිදු කර ගැනීභ 

සහා විේශ ෂ වු  න්ේරොඳකරණ ේසො ා ගැනීභට ේඳර ේභභ 

ක්රි ාවන්න් අන්න් හා  කු ා ඳරිභාණ වශේ න් සිදු කරන ලද්ේද් 

කාන්තා ශ්රභේ නි. 

ේඵොේහෝ විට භැසීභ අඩු හැකි ාවලින් යු්ක රැකි ාවක් ේස  

සැලකුව්ක ේනොඇේදන ද්විභාන ේරද්දකින් ත්රිභාණ ේහො 

ේඳනුභක් ඇන් ඇඳුභක් නිර්භාණ  කිරීභට අන්ශ  අ්ක හැසිරවීභ 

පිළිඵ දැනුභක් හා ගණිතභ  නයා න් පිළිඵ දැනුභක් අවශය 

ේද. ේරි  තුළ ව කැපුම් හා සිදුරුවලින් යු්ක සභතල ේරි  

කැඵැල්ලක් ත්රිභාන අවකාශේ  දී අන්ශ  සංකීර්ණ ක්රභවලට වක්ර 

වීභ හා භැවීභ සිදු වි  හැක. එභ නිසා එ  සුමුදු රැළිවලින් ේතොර 

නිඳැයුභක් සහා හැසිරවීභට උසසස ගණේ  හැකි ාවක් අවශය 

ේද. ේරද්ද තුළ මුද්රණ  කර ඇන් ේහෝ වි ා ඇන්  ම් කිසි රටාවක් 

සැලසුම් ක්රි ාවලි  තවදුරට්ක සංකීර්ණ කරනු ලඵයි. ේභභ 
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නිපුණතාවලින් යු්ක ඇඳුම් නිර්භාණකරුේවකු මලික නිර්භාණ  

සිදු කිරීේභන් ඳසුව ආකෘන් ේ ොදා ේගන ේරි  කැපීභ හා 

වැ කරුවන් භඟින් ේහෝ  න්ර භඟින් ඒවා භැසීභ සිදු කළ හැක. 

ේරි පිළි හා ඇඟලුම් නිඳැයුම් නිර්භාණ , නිෂසඳාදන  සහ 

අඳන න ශ්රී ලංකාේද විශාලතභ කර්භාන්ත න් ේගන් එකක් 

ේභන්භ රේේ ආර්ථික  ඉි රි ට ේගන  ාභ සදහා ප්රධාන කාර්  

බාර ක් ඉටු කරයි. ශ්රී ලංකාේද ඇඟලුම් කර්භාන්ත , රේේ ශ්රභ 

ඵලකාේ න් 15% ක් ඳභණ වු තරුණ තරුණි න්ට රැකි ා 

අවසසථා ලඵා ේදන අතර, රේේ සභසසත අඳන නේ න් බාග ක් 

ඳභණ ේද. ේලොව ප්රමුඛ ේඳේළ  ඇඟලුම් නිඳදවන රටවල් අතර එහි 

ජනගහන ට සාේප්ක්ෂව ඵලන විට ශ්රී ලංකාව එහි ප්රධාන 

සසථාන ක් ගනී. 

ශ්රී ලංකාේද විවෘත ආර්ථික ප්රන්ඳ්කන්  ේභන්භ ේවළාභ හා 

ආේ ෝජන හිතකාමී ඳරිසර  ේහ තුේවන් ඉන්ි  ාේද ඇඟලුම් 

කර්භාන්ත  සහා විකල්ඳ ක් ේලස 1980 දී ශ්රී ලංකාේද ඇඟලුම් 

කර්භාන්ත  සැලකි  යුතු ේදග කින් වර්ධන  වීභට ඳටන් ගනී. 

ඇභරිකානු විලාසිතා අංශ  සහා “speed sourcing " 

සංවර්ධන  ප්රම්රඛේ කු වන භාටින් ට්රසසේ 1985 දී, ශ්රී ලංකා 

ේරි පිළි සහ ඇඟලුම් සභාගම් සභග වැ  ආරම්බ කේළ  . 1986 

සහ 1987 දී සහු Omar සහ Amalean සමහ  සභඟ ඒකාඵද්ධ 

වයාඳාර ක් පිහිටුවන ලදී.  

2010 වන විට, බ්රැන්ඩික්සස (Brandix), Hirdaramani & Jay Jay 

Mills  න සභාගම් තුන එක්ස්ක ජනඳද  සදහා ඇඟලුම් නිෂසඳාදන 

https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93_%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80
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අඳන න කරන ප්රධාන සභාගම් ඵවට ඳ්ක වි . ඳසු කාන්නව 

ේඵොේහෝ සභාගම් බිහි වි .  

 MAS Holdings 

 Brandix Lanka Limited 

 Smart Shirt (lanka) Ltd 

 Hirdaramani Group 

 Maliban Textiles 

 Timex and Fergasam Group 

 Vogue Tex Group 

ේම් සෑභ සභාගභකභ ඇඟළුම් නිෂසඳාදන අඳන න  මලික 

ඳරභාර්ථ  වි . 

ඳසුබිභ 

ඕනෑභ රටක ආර්ථික  රා ඳවන්න්ේන් එභ රේටහි ශ්රභ ඵලකා  

භත . ශ්රි ලංකාේද ආර්ථික වශේ න් සරී  ශ්රභ ඵලකා   2019 

වසේර් වාර්තා ව මිලි න 8.592 සිට 2020 වසේර්ි  මිලි න 

8.467ක් දක්වා ඳහල  න ලි . ඒ අනුව ශ්රි ලංකාේද 2019 වසේර් ි  

52.3 % ඳැවන් ශ්රභ ඵලකා සහබාගී්කව අනුඳාත  2020 වසේර්ි  

සි  ට 50.6ක් දක්වා අඩු වි ඇත. (ජන හා සංඛයාේල්ඛණ 

ේදඳාර්තේම්න්තුව) 

ේකොවිඩ් 19 වසංගතේ න් ශ්රි ලංකාව ආර්ථික හා සාභාජීයි  

වශේ න් ේඳර ේනොවු  ආකාරේ  ඵාධා ඇන් වි . ේභවන් ඳසුබිභක 

2020 වසේර්දී ශ්රි ලංකා ආර්ථික වර්ධන ේදග  -3.6% කින් ඳහත 

වැටුණි. ශ්රි ලංකා භහ ඵැංකුව විසින් සම්ඳාදන  කරනු ලඵන 
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වයාඳාර අේප්ක්ෂා පිළිඵ ඇතැම් දර්ශක 2020 වසේර්ි  රටපුරා 

ඵලඳැවැ්කවුු සභාජ හා ආර්ථික කටයුතු සීභා කිරිේභන් ඇන් වු 

අහිතකර ඵලඳෑභ පිළිබිඹු කරමින් ඒවාේ  ඳහළභ අග න් වාර්තා 

කරන ලි . ේකොවිඩ් 19 වසංගත ත්ක්කව  සංචාරක කර්භාන්ත ට 

ේභන්භ ඉි කිරිම්, නිෂසඳාදන ේභන්භ ප්රවාහන කර්භාන්ත ටද 

දැඩිේලස ඵලඳාන ලදී. ඒ අනුව ඉි කිරිම් හා නිෂසඳාදනවල ඳහත 

වැටීභ ේහ තුේවන් සභසසථ කර්භාන්ත අංශේ  ඳහළ වැටීභක් 

දක්නට ලැබුන අතර ප්රවාහන, ේවන්ක ේඳෞද්ගලික ේස වා සහ 

නවාතැන් හා ආහාරඳාන සැඳයුම් ේස වා ඳහළ  ෑභ ේහ තුේවන් 

ේස වා අංශේ  ඳහත වැටීභක් සිදුවි . ි රිගන්වන සුළු ප්රන්ඳ්කන් 

ේහ තුේවන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු අඛණ් ව ඳව්කවාේගන ගි ද 

වසර තුළ ි  සභසසථ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල ඳහත වැටීභක් වාර්තා 

කරන ලදී. ේකොවිඩ් 19 වසංගත  ේලෝකේ භ සභසසථ ආර්ථික 

ක්රි ාවලි  ේකේරහි ඵලඳෑභක් ඇන් කරන ලදී. 

ඒ අනුව 2020 වසේර්ි  ේස වා වියුක්න් අනුඳාත  2009 වසරින් 

ඳසුව වාර්තා ව ඉහලභ අග  වන 5.5% ක් දක්වා ඉහළ ගි  අතර, 

ප්රධාන වශේ න් සස්රී ශ්රභ ඵලකා සහබාගී්කවේ  ඳහළ  ෑභ 

ේහ තුේවන් ශ්රභ ඵලකා  සැලකි  යුතු ේලස ඳහළ  ගිේ  . ඒ 

අනුව 2020 වසේර් දී සස්රීන්, තරුණ තරුණි න් හා ඉහළ අධයාඳන 

සුදුසුකම් ල්ක පුද්ගල න් අතර ේස වා වියුක්න් අනුඳාත සැලකි   

යුතු ේලස ඉහළ ගිේ  . මීට අභතරව විේද්ශ රැකි ා සහා 

පිට්කව ෑභ න්යුු ේලස ඳහත වැටුනු අතර, විේද්ශ රැකි ාවල 
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නියුතු ශ්රි ලාංකික ශ්රමිකයින් ේකේරහිද වසංගත  දැඩි ේලස 

ඵලඳාන ලදී. 

ීතරු සටහන 1. 
ශ්රභ  ඵලකා සහබාගී්කව අනුඳාත . (%) 

 

මලාශ්ර  - ජන හා සංඛයාේල්ඛන ේදඳාර්තේම්න්තුව, 2021 

ඩිජිටල් ආර්ථික  

ඩිජිටල් ආර්ථික   නු ඳරිගණක තාක්ෂණ න් භත ඳදනම් ව 

ආර්ථික ක් වන නමු්ක, ේඵොේහෝ විට අන්තර්ජාල  සහ ේලෝක 

වයාප්ත ේවබ් භත ඳදනම් ව ේවළඳල හරහා වයාඳාර 

ඳව්කවාේගන  ාභ ේලස සැලේක්. එ  අන්තර්ජාල ආර්ථික , නව 

ආර්ථික  ේහෝ ේවබ් ආර්ථික  ේලසද හැඳින්ේද. ඩිජිටල් ආර්ථික  

සාම්ප්රදායික ආර්ථික  සභඟ ඵද්ධ වී ඇන් අතර, ඳැහැි ලි අර්ථ 

දැක්වීභක් අඳහසු ේද. ඩිජිටල් ආර්ථිකේ  ප්රන්පල  වන්ේන් 

මිනිසුන්, වයාඳාර, උඳාංග, ද්කත සහ ක්රි ාවලි අතර නදනික සඵැඳි 

සම්ඵන්ධතා බිලි න ගණනකි. එ  අන්තර්ජාල , ජංගභ 

තාක්ෂණ  සහ අන්තර්ජාලේ  ක්රි ාකාරකභ (IoT) නිසා ඇන්වන 

2020 2021

49.9 

50.6 
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පුද්ගල න්, සංවිධාන සහ  න්රවල අන්තර් සම්ඵන්ධිතබාව  භත 

ඳදනම් ේද. අන්තර්ජාල  ේනොභැන්ව, ේගෝන්  වශේ න් 

ක්රි ා්කභක වන ඩිජිටල් ආර්ථික  එහි වර්තභාන සසවරඳේ න් 

ේනොඳවන්නු ඇත. 

ඩිජිටල් ආර්ථික  සි  පලදායිතාව ඉහළ නැංවීභ සහා සි ලු 

වයාඳාරික අංශ හරහා ේතොරතුරු සහ සන්නිේදදන තාක්ෂණ  

(ICT) වයාප්ත කිරීභ භගින් පිටුඵල  ලඵයි. ආර්ථිකේ  ඩිජිටල් 

ඳරිවර්තන   නු වයාඳාර වයුහගත වී ඇන් ආකාර , 

ඳාරිේබෝගිකයින් බාණ්  හා ේස වා ලඵා ගන්නා ආකාර  සහ 

රාජය න් නව නි ාභන අියේ ෝගවලට අනුගත වි  යුතු ආකාර  

පිළිඵ සාම්ප්රදායික සංකල්ඳ ේවනසස කිරීභයි. වැඩි පිරිසක් 

වර්තභානේ  අන්තර්ජාල  හරහා වැ  කරන අතර ේගෝන්  

ආර්ථික ට දා ක වන සඵැඳි ක්රි ාකාරකම් වැඩිවීභ්ක සභඟ 

අන්තර්ජාල ඳද්ධන් සහා සහා  දක්වන සභාගම් ව ා්ක ලාබදායී 

ේද. 

භාර්ගගත ක්රභ   සසසේස  වයාඳාර සිදු කිරිභ වර්තභාන  වන විට 

ඉතා ජනප්රි  සහ වාසිදා ක ක්රභේදද ක් ඵවට ඳ්ක වී ඇත. 

විේශ ෂේ න්භ සභාජ භාධය ජාලා හරහා ේවළේඳොළ ේසො ා 

ගනිමින් සහ කුරි ර් ේස වාවන් ේ ොදා ගනිමින් එභ වයාඳාර කටයුතු 

සිදු කරනු ලඵයි. එභඟින් අඩු වි දභකින් ේභන්භ කාල ද  ඉන්රි 

කර ගැනිභට හැකි ාව ලැේබ්. ේභභ ක්රභේදද  ලංකාේද ව ා 

ජනප්රි  වේ  ේකොවිඩ් 19 වසංගත  ේලොව  පුරා ඳැන්රීභ්ක සභඟ . 

මිනිසුන් නිේවසසවලට සීභා විභ සහ සංචාරණ සීභා ඳැනවීභ්ක සභඟ 

සවුන්ට අවශය බාණ් , ඇඳුම් සහ අතයාවශය  ආහාර ද්රවය ද 
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භාර්ගගත ක්රභේදද  භඟින් නිවසටභ ලඵාගැනීභට සිදුවීභ්ක 

සභඟ . 

ත්ක්කව  ේභේස  න්බි  දී ේලෝක  පුරා ඩිජිටල් ආර්ථික කටයුතු 

ඉහළ  ාභක් ේඳන්නුම් කළ අතර, ශ්රී ලංකාව තුළ ද එභ අංශේ  

විශාල වර්ධන ක් හදුනාගත හැකිව න්ේබ්. සිල්ලර ේවළද 

වයාඳාරවල සිට භහා ඳරිභාණ නිෂසඳාදන හා ේස වා කර්භාන්තවල 

නිරතවීේම් සසවබාව  හා ඳරිභාව ඉහළ  න ලි . එේභන්භ අඳන න 

ආර්ථික කටයුතුවලද ේභභ ප්රවණතාව  ඳැහැි ළිව දක්නට ලැේබ්.  

නමු්ක භාර්ගගතව (Online) මිම්භක් (measurment) ලඵා දී තභන්ට 

අවශය ඇඳුභ භසා නිභකර නිවසටභ ලඵා ගැනිේම් ක්රභේදද  ශ්රී 

ලංකාවට තවභ්ක අලු්ක ේද ක් ේලස හැි න්වි  හැකි . ඒ අනුව ශ්රි 

ලංකාේද භාර්ගගත ක්රභ  සසසේස  ඇඳුම් නිර්භාණ  කිරිභ පිළිඵ 

නිදසුනක් ේලස, Tailor and Tailor Store ආ තන  හැඳින්වි  

හැකි . එහි ශාඛා ේදකක් අලදව ප්රේද්ශේ  සහ භහව ප්රේද්ශේ  

පිහිටා ඇත. ේභභ ආ තනේ  භද ශාඛාව සසවී නේ  පිහිටා ඇත. 

ේභභ ආ තනේ  ේභේහයුම් ඳද්ධන්  සම්පර්ණේ න්භ ක්රි ා්කභක 

වන්ේන් සසවී න් හි භද ශාඛාව හරහා .  

 

අධය නේ  අරමුු  

 ආදා ම් ඉඳයීේම් භාර්ග ක් ේලස ේරි පිළි හා ඇඟළුම් 

කර්භාන්ත ක්ේෂ රේ  භාර්ගගත ක්රභ  සසසේස  වයාඳාර 

කිරීභ පිළිඵව හඳුන්වාදීභ 

 භාර්ගගත ක්රභ  උඳේ ෝගී කරගනිමින් වයාඳාර 

විවිධාංගීකරණ  සහා වයවසා කයින් ි රිභ්ක කිරීභ . 
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අධය නේ  වැදග්කකභ 

 ශ්රභ ේවළේඳොළ තුළ ඳවන්න විරැකි ාව අවභ කර ගැනීභට 

රැකි ා අවසසථා හඳුන්වාදීභ 

 නව නිඳැයුම් ජාතයන්තරව ේවත ේගන ාභ සහා නවමු 

භඟකින් සිතන්නට ේද්ශි  වයවසා කයින් ි රිභ්ක කිරීභ. 

අධය න ක්රභේදද  

භාර්ගගත ක්රභ  උඳේ ෝගී කර ගනිමින් ේරි පිළි හා ඇඟළුම් 

නිෂසඳාදන ක්ේෂ රේ  ජාතයන්තර  ජ ග්ක ශ්රී ලංකාේද 

ආ තන ක් වන Tailor and Tailor Store ආ තන  සභඟ 

සම්ඵන්ධ වී සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් හා සිද්ධි අධය න ක් භඟින් 

ලඵා ගන්නා ේතොරතුරු ඇසුරින් අධය න  ක්රි ා්කභක ේද. 
 

වයාඳාරේ  ආරම්බ  

ආ තනේ  ආරම්බ   හා විකාශ     

Tailor and Tailor Store ආ තන  ආරම්බ වන්ේන් 2003 වර්ෂේ  

ි  සසවී න් ජාන්ක කුේේ මුලික්කවේ නි. ේභභ ආ තනේ  

කළභණාකාර අධයක්ෂ  ේලස කටයුතු කරන නලින් ඳන්රණ 

භහතා සභඟ සම්ඵන්ධ වී ේභභ ආ තන  ශ්රි ලංකාේද ි  ආරම්බ 

කරන ලදී. ේභභ ආ තන  සම්පුර්ණේ න් භ ක්රි ා්කභක වන්ේන් 

විේද්ශි  ේවළේඳොළ මුලික කරේගන . විේද්ශි  

ඉල්ලුම්කරුවන්ේගන්  ලඵා ගන්නා ඇණවුම් ඉල්ලුම්කරුේේ 

අවශයතා සහ පිරිවිතර අනුව භසා නිභ ේකොට අධිේදගී නතන 

ප්රවාහන භාධය න් බාවිතේ න් ( Courier Services) 

ඉල්ලුම්කරුේේ නිවසටභ ලැේඵන්නට සලසසවනු ලැේබ්. ඒ අනුව 

ේභභ ආ තනේ  විේශ ෂ්කව  වන්ේන් ඕනෑභ පුද්ගලේ කුට 
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ආ තනේ  ේවබ් අ වි  ේවත පිවිස තභන්ේේ අවශයතා සහ 

පිරිවිතර (Measurements) ලඵාදී තභන්ට අවශය ේරි  වර්ග , 

ේඵෝකතම් වර්ග , ේකොලර් වර්ග  ආදී සි ල්ල භාර්ගගතව ලඵා දී 

අදාළ ඇඳුභ භසා නිභ ේකොට තභ නිේවසටභ ි න කිහිඳ ක් තුළ 

ේගන්වා ගැනීභට හැකිවීභ . 

ආ තන  ඳටන් ග්ක ඳළමු අවසසථාේද සවුන්ේේ ඳළමු ඇණවුභ 

වේ  කමිස 25ක ඇණවුභකි. විවිධ අඳහසුතා භධයේ  එභ 

ඇණවුභ සම්පර්ණ ේකොට ඇත. සභාගභ මුහුණදුන් මුලිකභ 

අඳහසුතාව  වී ඇ්කේ්ක සසවී න් ශාඛාව හරහා භාර්ගගතව 

ලඵාේදන කමිස ඳේතොේරොභට (Block) සරිලන ේලස කඳා ගැනීභ 

හා අදාළ පිරිවිතරවලට අනුකලවභ භැසීභ පිළිඵ ගැටළුවයි. 

නිභැවුේම් ගුණා්කභකබාව  (Quality) පිළිඵ විේශ ෂ අවධාන ක් 

ේ ොමු ේකොට ඉතා අනර්ඝ ත්ක්කවේ න් ඇඳුභක් නිර්භාණ  

කිරීභට විේද්ශ තාක්ෂණික උඳක්රභ අතයවශය ේද. ඕනෑභ අේ කුට 

තභ අවශයතාව  අනුව ඇඳුභ ි න කිහිඳ කින් පුද්ගල ා අතටභ 

ලඵාදීභට තරම් තාක්ෂණික අන්න් ඉහළභ සසථාන ක ඳවන්න 

ආ තන ක් දක්වා ි යුු කිරීභට වසර කිහිඳ ක් වැනි ේකටි 

කාල ක් තුළ හැකි ාව ලැබී ඇත. 

ඒ අනුව ේභහි තව්ක විේශ ෂ්කව ක් වන්ේන් ඇණවුම් ලැේඵනුේ  

ේතොග ක් වශේ න් ේනොවීභ හා ේඵොේහෝ විට එක ඇණවුභකට 

එක ඇඳුභක් ඳභණක් නිර්භාණ  වීභයි. ේභභ ආ තන  ප්රධාන 

වශේ න් අවධාන  ේ ොමු කරන්ේන් පිරිමි කමිස සහ කලිසම් 

නිර්භාණ  පිළිඵව .  
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ේභභ ආ තනේ  දැනට සිදු කරන නිෂසඳාදන ඳහත ඳරිි  ේද. 

 Shirts (Dress Shirts, Polo Shirts) 

 T – Shirts 

 Coats and Jackets 

 Pants (Ladies and Gents) 

 Chinos 

 Button – Down Pique Shirts 

 Accessories 

1. Necklets 

2. Bowties 

3. Cuff Links 

4. Pocket Squares 

5. Scarves 

6. Suspenders 

7. Extras 

ේඵදා හැරීභ 

ේභභ ආ තන  නිෂසඳාදන සි ල්ල ේඵදා හරිනු ලඵන්ේන් කුරි ර් 

ේස ව  භඟිනි. පිරිවැ  එක් එක් රට අනුව ේවනසස ේද. ඇභරිකාවට 

අඳන න  ේකේරන එක් ඇඳුභක පිරිවැ  උදාහරණ ේලස දැක්වි  

හැකි .  

එක්ස්ක ජනඳද ට නැදගත කිරීේම් මිල ගණන්; 

 තෑගි සහන්ක, මිනුම් ඳටි, ේරි  සාම්ඳල සහ අේනකු්ක 

සැහැල්ලු බාණ්  සහා      - 2.00 US $ 

 ඇඳුම් ඳැළඳුම් සහ ඵර බාණ්  සහා     - 9.00 US $ ක් 
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වන අතර අවභ වශේ න් ේ ොලර් 100ක ඇණවුභක් කරන විට 

නැදගත කිරීභ ේනොමිේල් සිදුකරනු ලැේබ්. 

එක්ස්ක ජනඳද ට ඇසසතේම්න්තුගත ේඵදා හැරීේම් කාල  ; 

 ෂර්ේ ි න 08යි. 

 ඇඳුම් කේටල සහ ජැකේ ි න 08යි. 

 චිේනෝසස ි න 07යි. 

 ේඳෝේලෝ ෂර්ේ ි න 07යි. 

 ේරි  සාම්ඳල  ි න 13යි. 

 සාම්ඳල සවි කිරීභ ි න 07යි. 

 උඳකරණ ි න 04යි. 

බාවිතා කරන තාක්ෂණ  

ේභහිදී  ආ තන ට ආේදණික ව තාක්ෂණික ක්රභේදද ක් ේ ොදා 

ගනී. ඇඳුම් භැසීභ සහා පිරිවිතර (Measurements) ලඵාදීභ, ේරි  

වර්ග  ේ්කරීභ, අවශය ඳාට වර්ග , ේඵෝකතම් ආදී සි ල්ලභ 

භාර්ගගතව (Tailor Store ේවබ් අ වි  බාවිතේ න් අවශය ද්කත 

ලඵා ි   හැකි ) ඇණවුම් ලඵාදුන් ඳසුව ඒ ඒ පුද්ගල ාට අවශය 

පිරිවිතර සහිත ඳේතොේරොභ (Block) පිළිඵ විසසතර  සකසා ඇන් 

Tab ඳරිගණක ේවත ලඵා ේද්. ේම් දක්වා ේකොටසස සසවී න් භද 

ශාඛාව භගින්  ඉටු කරන අතර එතැන් සිට ඉි රි ේකොටසස ශ්රී 

ලංකාේද නිෂසඳාදන ආ තන  භගින් ඉටු ේකේර්. ඳේතොරභට අදාල 

ේතොරතුරු අනුව ඇඳුභට අවශය ේරි   ාන්ත්රිකව කඳා ගනු ලැේබ්. 

ඒ සහා බාවිතා වන  න්ර වර්ග ේදකකි. 

01. Knife වර්ගේ  භැසීභ. 

02. Laser වර්ගේ  භැසීභ. 
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අවශය ද්කත Tab ඳරිගණක ේවත ලඵාදුන් ඳසු කෑලි ේවන ේවනභ 

ේකොටසස කර දක්වයි. ඒ අනුව ඒ ඒ නිභැවුභට අදාළ ේකොටසස එකභ 

ඵෑග ක දභා අවසාන  දක්වා එ  රැේගන  යි. ේභහි විේශ ෂ්කව  

වන්ේන් ේම් සි ළුභ ේකොටසස සහා අංකන  කිරීභක් (Barcode) 

සිදු කිරීභ සහ ඒ ඒ ේකොටසස භැසීේම් දී අදාළ ේකොටසභ ඇන් 

Barcode එක Tab ඳරිගණක ේවත ලඵාදීේභන් ඒ ද්කතවලට අනුව 

ක්රි ා්කභක වීභයි. ඇඳුභ භසා අවසානේ දී මුලින් එවන ලද 

පිරිවිතර හා භසා නිභකළ ඇඳුේම් පිරිවිතර ගැළේප් දැයි ඳරීක්ෂා 

කරනු ලැේබ්. ඇඳුේම් ගුණා්කභකබාව  ීතරණ  වන්ේන් එභ 

අවසසථාේදදී . සාභානයේ න් එක් ඇඳුභක් අවසන් වීභ සහා 

අවසසථා 13 ක් සම්පර්ණ කළ යුතු . 

ආේ ෝජන  

ආරම්බේ දී සසවී නේ  (Tailor and Store) භද ශාඛාව භඟින් 

මුදල් ආේ ෝජන  කරන ලද අතර, ශ්රී ලංකාේද නිේ ෝජිත 

ආ තන  භඟින් ද ණ  ඳහසුකම් භත මුදල් වැ  කර ඇත. ශ්රී 

ලංකා ආේ ෝජන  භණ් ල   ටේ්ක ලි ාඳි ංචි ආ තන ක් ේලස 

ක්රි ා්කභක ේද. 

 සාභානය ත්ක්කව න්  ටේ්ක ි නකට ඇණවුම් 600ක් 

ඳභණ ලැේබ්. 

 එේස භ ේභහි ේස වක න් 500ක් ඳභණ ේස ව  කරන අතර, 

ඒ සහා සුදුසුකම් සහිත පිරිසක් ඵවා ේගන ඇත. 
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 ඇඳුම් සහා අවශය ේරි  වර්ග සි ල්ලභ ලඵා ේදන්ේන් 

සසවී න  හරහා . යුේරෝපී  රටවල් සහා ගැළේඳන ේරි  

වර්ග ේතෝරා සවුන් විසින් ේභරටට ලඵා ේද්. 

ේභභ ද  ාඳාර  තව දුරට්ක ද  ාප්තවීභ අදාළ සභාගභට ේස භ 

විනිභ  ගැටළුවකට භැි ව සිටින ේභභ අවසසථාේද රටට ද වැදග්ක 

ේද. එේභන්භ ේභභ අ්කදැකීභ ේවන්ක නිෂසඳාදන සහා බාවිත  

භඟින් වයාඳාර ප්රවර්ධන  කිරීභට හැකි ාව ඇත. ඒ අනුව ශ්රී 

ලංකාේද විනිභ  ගැටළු විසදා ගැනීභට ව ා වැදග්ක භැි හ්කවීභක්ද 

ේභභ අ්කදැකීභ හරහා ලඵාගත හැකි . 

        ේ ෝජනා හා නිර්ේද්ශ  

 ේභභ ආ තන  තුළින් රැකි ා අවසසථා නිර්භාණ  වීභ. 

විේශ ෂේ න්භ ේභභ ආ තනේ  ඇඳුම් භැසීභ, කැපීභ, 

ත්ක්කව ඳරීක්ෂක, ගඵ ා සහා ආි  ව ේඵොේහෝ වැ  

පි වර න් සහා පුද්ගලයින් ේ ොදා ගැනීභ තුළින් රැකි ා 

අවසසථා නිර්භාණ  ේද. 

 රැකි ා ේසො න්නන් ේභභ ආ තන  ේවත ේ ොමු කරවීභට 

ප්රාේද්ශි  භේටේම් නිලධාරීන් දැනුව්ක කරවි  හැකි . 

ේභභ දැනුව්ක කිරිභ සහා ආ තන  හා ප්රාේද්ශි  

නිලධාරීන් අතර භනා සම්ඵන්ධතාව ක් ේගො  නගා ගත 

හැකි . 

 විේද්ශ විනිභ  ඉඳයි  හැකි ආ තන ක් ේලස අවධාන  

ේ ොමු ේකොට ඒ සහා රජේ  භැි හ්කවීභ ලඵා දීභ. 
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ේභ  විේශ ෂේ න්භ රජ  විසින් අවධාන  ේ ොමු කළ යුතු වැදග්ක 

කාරණ ක් ේලස හඳින්වි  හැකි . විේශ ෂේ න්භ විේද්ශ 

ේවළේඳොළ ඉලක්ක කර ග්ක ආ තන ක් ේලස විේද්ශ විනිභ  

ලංකාව ේවත ලඵා ගැනීභ සහා විශාල ේභේහවරක් ේභභඟින් සිදු 

කළ හැකි . එඵැවින් ආ තන  සහා අවශය රාඡය සහේ ෝග  

ලඵා දීභ සුදුසු .  

 විේශ ෂේ න්භ ඇණවුම් ේඵදා හැරීේම් ක්රභේදද  ේලස බාවිතා 

කරනු ලඵන්ේන් කුරි ර් ේස වාවයි. ඒ සහා මුදල් වැඩි ප්රභාණ ක් 

වැ වන ඵැවින් ආ තනේ  ේ ෝජනාව වන්ේන් ශ්රී ලංකා තැඳැල් 

ේදඳාර්තේම්න්තුව හරහා ඳාර්සල්  ැවීභ සහා ක්රභේදද ක් සකසස 

කර ේදන්ේන්නම් ව ා්ක වාසිදා ක ඵවයි. ව ා්ක විශසවාසදායි 

ේස වාවක් ලඵා දීභට තැඳැල් ේදඳාර්තේම්න්තුවට හැකි ාව 

ඇ්කනම් එ  තැඳැල් ේදඳාර්තේම්න්තු ආදා ම් ත්ක්කව  

 හඳ්කවීභට ේහ තු වි  හැකි . 

 භාර්ගගත ක්රභ  භගින් ශ්රී ලංකාේද නිෂසඳාදන  කරනු ලඵන 

ේවන්ක නිෂසඳාදන තුළින් ජාතයන්තර  ජ  ගැනීභ සහා 

වයවසා කයින් දැනුව්ක කිරීභ. 

වර්තභානේ  ි  භාර්ගගත ක් රභේදද  භගින් ද  ාඳාර සිදු කිරීභ 

ඉතා ජනප් රි  වී ඇත. ඒ අනුව ඇඳුම් නිර්භාණ  සහා ේ ොදා 

ගන්නා ක්රභේදද භ  ේවන්ක නිෂසඳාදන සහාද ේ ොදාගත හැකි .  

උදාහරණ - සඳ්කතු නිෂසඳාදන / ේරි පිළි ආශ්රිත ේසල්ලම් බාණ්  

නිෂසඳාදන  
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