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2017-07-10 

 

 

 

ගරු මලික් සමරවික්රම 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තතර ෙවඳ  අමාතයාංශය, 

30 ෙවනි මහඳ, බටහිර කුළුණ, 

ෙ ෝක ෙවඳ  මධයසථාානය, 
ෙකොඳඹ 01. 

 

ගරු ඇමතිතුමනි, 

 

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුm| ප්රකාශය - 2015 

 
1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනෙේ 13(2) වගන්තතිෙේ විධිවිධාන ප්රකාර ශ්රී  ංකා අපනයන සංවර්ධන 

මණ්ඩ ෙේ අධයක්  මණ්ඩ ය ෙවුවෙවන්ත 2015 වසර සදහා වන වාර්ෂික වාර්තාව සහ පහත සදහන්ත 

ලියකියවිලි ඔබ ෙවත සතුටින්ත පිළිගන්තවමි. 

 

 
- සභාපතිනියගේ  වාර්තාව 

- ගිණුම් ප්රකාශය 

- විගණකාධිපතිගේ වාර්තාව 

 
 
ෙමයට- විශථවාසි 

 
 
 
ඉන්තදිරා මල්වේත 
සභාපතිනිය සහ ප්රධාන විධායක  

ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 
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ගයෙෂ්ඨ ක කණමණාක ණ කාර්ය මණ්ඩලය 2015 
 

සභාපති සහ ප්රධාන විධායක - බන්තදු  එෙගොඩෙේ මහතා (2015 සැප්තැම්බර්   
                                        දක්වා) 

 
සභාපතිනිය සහ ප්රධාන විධායක - ඉන්තදිරා මල්වේත මිය (2015 ඔක්ෙතෝම්බර්  

                                  සිට) 

 
අධයක්  ජනරාල් - ඩබ්. එසථ . ඩි .එසථ .  වීරෙකෝන්ත  මිය 

(2015.05.08 දක්වා) 
 

වැ.බ.අධයක්  ජනරාල් - හිමාලි ජිනදාස මිය (2015.06.25 සිට) 
 

විධායක අධයක්  - ආචාර්ය යූසුෆථ ෙක්. මරික්කාර් මහතා 
 

අතිෙර්ක අධයක්  ජනරාල් - ආර්. එමි . පි. ෙහේවාලියන ෙේ ෙමය 
මුදල් හා පා න අංශය 
 

අතිෙර්ක අධයක්  ජනරාල් - ෙේ. සිරිවර්ධන මිය 
අපනයන අෙ වි සංවර්ධන අංශය  
 

මු ය අංශය - පි. ෙක්. සුමිත්රාරච්චි මිය 
අධයක්ෂිකා 
 

මානව සම්පේ කඳමණාකරණ අංශය - ඒ. ජී. සි. කිරිඇල්  මිය 
අධයක්ෂිකා 
 

ෙවඳ  පහසුකම් හා ෙවඳ  ෙතොරතුරු අංශය - එසථ. ආර්. පි. ඉන්තද්රකීරර්ති මහතා 
අධයක්  
 

ෙතොරතුරු තාක් ණ අංශය - පි. වි. ඒ. එම්. බද්ෙද්ගමෙේ මිය 
අධයක්ෂිකා 
 

කෘෂි අපනයන අංශය - එන්ත.එසථ.නාරන්තෙදනිය මිය 
වැ.බ.අධයක්ෂිකා 
 

සුළු හා මධයම වයවසාය සංවර්ධන අංශය - ෙක්. එච්. ආර්. පි. ප්රනාන්තදු මහතා 
වැ.බ.අධයක්  
 

ප්රතිපේති හා සැ සුම් අංශය - යු.ෙක්.දයානි වැගපිටිය මිය 
අධයක්ෂිකා 
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කාර්මික නි ථපාදන අංශය - සි. දිසානායක ෙමය 
අධයක්ෂිකා 
 

අපනයන ෙසේවා අංශය - එම්.ෙක්.එසථ.ෙක්. මල්ෙදනි මහතා 
අධයක්  
 

විෙශේ  වයාපෘති අංශය - ඩී. ජයවර්ධන මහතා 
අධයක්  
 

අෙ වි සංවර්ධන අංශය - අයි.සි. අ හප්ෙපරුම මිය 
වැ.බ.  අධයක්ෂිකා 
 

අභයන්තතර විගණන අංශය - එන්ත.පී. ඇ ගම මිය 
වැ.බ. අභයන්තතර විගණක 
 

නීති අංශය - ඩී.ටී. වි ජයරේන මිය 
නීති නිඳධාරිනී 
 

විගණකවරු - විගණකාධිපති 
 

බැංකු කරුවන්ත -  ංකා බැංකුව 
- සම්පේ බැංකුව 
- ජාතික සංවර්ධන බැංකුව 
 

  

ලියාපදංචි කාර්යාලය  

අංක 42 ,නවම් මාවත 

 

ෙකොඳඔ 02.  
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ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 

අධෙක්ෂෂ්ඨ මණ්ඩල සාමාජිකයින් - 2015 
 

01. බන්තදු  එෙගොඩෙේ මහතා - සභාපති (2015 සැප්තැම්බර් දක්වා) 

- අධයක්  (2015 ඔක්ෙතෝම්බර් සිට) 

02. ඉන්තදිරා මල්වේත මිය - සභාපතිනිය (2015 ඔක්ෙතෝම්බර් සිට) 

03. ආචාර්ය යූසුෆථ ෙක්.මරික්කාර් මහතා - අධයක්  

04. වී.සංජීව දික්වැල්  මහතා - අධයක්  (2015 සැප්තැම්බර් දක්වා) 

05. සනේ ඩි සිල්වා මහතා - අධයක්  

06. අශාන්ත රිෆාේ මහතා - අධයක්  (2015 සැප්තැම්බර් දක්වා) 

07. ෙරොහාන්ත අෙබ්ෙකෝන්ත මහතා - අධයක්  

08. සිනාන්ත ස හුදීන්ත මහතා - අධයක්  

09. එම්.ෙේ.එෆථ. කසීම් මහතා - අධයක්  (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 

10. ඒ.ෙක්.ෙසෙනවිරේන මහතා - අතිෙර්ක ෙල්කම් 

කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයාංශය 
 

11. ඩි.බි.ටි.විෙේරේන මහතා - අතිෙර්ක ෙල්කම් (කෘෂි තාක්ෂණ)  

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය (2015 අෙප්රේල් දක්වා) 
 

12. යූ.ෙක්.එසථ.මිහිඳුකු සූරිය මහතා - අතිෙර්ක ෙල්කම් (සංවර්ධන) 

වැවිලි කර්මාන්තත අමාතයාංශය  
 

13. පී.එච්.ඒ.එසථ.විෙේරේන මහතා - අතිෙර්ක අධයක්  ජනරාල් 

රාජය වයාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තතුව 

මුදල් අමාතයාංශය 
 

 14. එල්.පී.ජයම්පති මහතා -  ෙල්කම් 

   වරාය හා ගුවන්ත ෙසේවා අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
 

15. ඩි.වි.බන්තදු ෙසේන මහතා - ෙල්කම් 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

(2015 අෙප්රේල් දක්වා) 
 

16. ඩබ්.එම්.එම්.ආර්. 

අධිකාරි මිය 

-  ෙල්කම් 

 ධීවර හා ජ ජ සම්පේ සංවර්ධනය අමාතයාංශය 

 (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
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17. ජී.ආසිරිවතම් මිය -  ෙජය ථඨ අධයක්  ජනරාල් (ආර්ථික කටයුතු) 

   විෙද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
 

18. පී.එම්.අුවර ඩි සිල්වා මහතා -  වයාපෘති ෙල්කම්  

   සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තතර ෙවඳ   

අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
 

 19. එම්.අයි.එම්. රෆීක් මහතා - ෙල්කම් 

ජාතික ප්රතිපේති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
 

20. බන්තදු  වික්රමාරච්චි මහතා -  අතිෙර්ක ෙල්කම් 

 ප්රාාමික කර්මාන්තත අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
 

21. ප්රියන්තත මායාදුන්තෙන්ත මහතා -  අතිෙර්ක ෙල්කම් 

 ග්රාමීය ය ආර්ථික කටයුතු අමාතයාංශය 

   (2015 ඔක්ෙතෝබර් සිට) 
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ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 

1979 අංක 40 දරණ ශ්රී  ංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙේ පිහිටුවන  ද ශ්රී  ංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය, 

අපනයන සංවර්ධනය සහ ප්රවර්ධනෙේ නියැලී ප්රධානතම රාජය ආයතනයයි.  

 

දැක්ෂම 

ශ්රී  ංකා අපනයනයන්ත ද දා ල ෙ ස සංවර්ධනය හා ප්රවර්ධනය කිරීම ස හා පිළිගේ ෙ ොව වඩාේම 

ප්රශංසාවට  ක්වන ෙවඳ  ප්රවර්ධන ආයතනය බවට පේකිරීම. 

 

ගමගහව  

ප්රතිපේති සකසථකිරීම් ක්රියාවලිය, උපාය මාර්ගයන්තට ෙයොමු කිරීම ෙවඳ ප  හා නි ථපාදන සංවර්ධනය 

තුළින්ත ප්රශසථත (ඉතා ෙයෝගය) අපනයන ආදායමක් කරා යාම සහ ජාතික ආර්ථිකයට දායකේවයක් 

දැක්වීම ස හා ශ්රී  ංකාෙඅ අපනයනයන්ත සහ අපනයනකරුවන්ත තු  ෙගෝලීයව තරඟකාරී බව ඇති 

කිරීම. 

 

2020 - අගේක්ෂෂිත අ මුණු 

 2020 දී අපනයන ආදායම ඇ.ෙඩො. බිලියන 20ක් ඳඟා කරගැනීම. 

 ෙතෝරාගේ නි ථපාදන ක්ෙ ේත්රයන්ත ස හා ෙගෝලීය තරඟකාරී සැපයුම් ගමනාන්තතයක් ෙ ස ශ්රී 

 ංකාව විශථවාසවන්තත සහ කීරර්තිමේ රටක් බවට පේ කිරීම. 

 අපනයනෙේ ප්රති ාභ විෙශේ ෙයන්ත සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයිනට සහ රට ුරරා සැපයුම් 

ජා යට ග ා යාමට සැ ැසථවීම. 
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2015 ජනවාරි - ගදසැම්බර් කාලය තුල අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ක්රියාමකමක ක න ලද ප්රධාන 

සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ේ  ගතිය 

හැඳින්වීම 

ශ්රී  ංකාෙඅ අපනයන සංවර්ධනය සහ ප්රවර්ධනය ස හා ප්රමුතතම රාජය ආයතනය අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය වන 

අතර එය 1979 අංක 40 දරණ ශ්රී  ංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙේ පිහිටිවන  දී. වර්  2020 දී ඇ. ෙඩො. බි යන 

20ක අපනයන ආදායමක්  ඟා කරගැනී ෙම් අරමුණින්ත සහ එමඟින්ත රජ ෙේ සංවර්ධන අරමුණු සාක් ාේ කරගැනීමට 

දායකේවය  බාදී ම ස හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය ශ්රී  ංකා ෙඅ අපනයන සංවර්ධනය සහ ප්රවර්ධනය කිරී ෙමහි ා 

නව උපාය මාර්ගික ප්රෙඅශයකට අවීරර්ණ වී ඇත. ජාතික අපනයන ඉ ක්ක සුරරා ගැනී ම ස හා නව උපාය මාර්ග 

ක්රියාේමක කිරි ෙමහි ා, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය තම කාර්යභාරය  ‘ප්රතිපේති උප ෙද්ශක’, ‘අධීක් ක’, ‘ප්රවර්ධක’, 

‘පහසුකම් ස සන්තනා’ සහ ‘දැුවම සපයන්තනා’ යනාදී  ෙ ස වගකීර ෙමන්ත ඉටුකරුව  ැ ෙබ්.   

2015 – 2020 උපාය මාර්ගික සැ ැසථම අුවව හිතකර  ෙවඳ  පරිසරයක් නිර්මාණය කිරී ෙම් අරමුණින්ත, 

අන්තතර්ජාතික  ෙවඳ  අවශයතාවයන්තට ගැඳ ෙපන පරිදි ශ්රී  ංකා නි ථපාදන සහ  ෙසේවා සංවර්ධනය, අපනයනකරුවන්ත  

ස හා  ෙවඳ ප  ෙසොයැගැනීම,  ෙවඳ ප  ග ෙඅ ණය, ප්රෙඅශය, සංවර්ධනය සහ විවිධාංීකකරණය පිළිබ  වි ෙශේෂිත  ෙසේවා 

සැප ලම, සැපයුම් දාම කාර්යක් මතාවය ඉහඳ නැංවීම ස හා පහසුකම් සැ සීම  ෙමන්තම විෙශේ  ෙයන්ත ප ාේව  

අපනයනය ස හා සූදානම් සුළු හා මධය වයවසායකයින්ත ප්රවර්ධනය කිරීම ස හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය සංවර්ධන 

වැඩසටහන්ත රාශියක් ක්රියාේමක කරන  දී.   

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලගේ නව උපාය මාර්ගික සැලැස ම/සංයුක්ෂත සැලැස ම 2015 - 2020 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය 2015 – 2020 කා ය ස හා අපනයන සංවර්ධන කාර්ය ෙේ නිරතවන රාජය සහ   ෙපෞද්ගලික 

අංශයන්ත  ෙදෙක්ම උප ෙද්ශකේව ෙයන්ත සහ සහභාීකේව ෙයන්ත නව උපාය මාර්ගික සැ ැසථමක් සකසථ කරන  දී.  ෙමම 

සැ ැසථ ම අුවව ප්රධාන අපනයන ෙක්ෂේත්රයන්ත ප්රධාන උපයන්තනන්ත, සථථිර දායකයන්ත, අ ෙප්ක්ෂිත තරඟවදින්තනන්ත සහ ඉදිරිෙේදී 

තවේ දියුණු වීෙම් හැකියාව සහිත ක්ෙ ේත්රයන්ත ෙ ස ෙවන්තකර හඳුනාගන්තනා  දී.  ෙමයට අමතරව සියුමම ක්ෙ ේත්රයන්ත 

ස හා උපාය මාර්ගයන්ත ද සංවර්ධනය කරන  දී. උපාය මාර්ගික සැ ැසථෙම් හඳුනා ගන්තනා  ද උපාය මාර්ගයන්ත ප නම් 

කරෙගන අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත 2016 වසර ස හා ක්රියාකාරී සැ ැසථම සකසථකරන  දී.   

අන්තර්ජාලය හ හා ප්රගති සටහන් ිරීමගම් ප්ධධතිය 

ප්රතිපේති හා සැ සුම් අංශය හා එක්ව ෙතොරතුරු තාක් ණ අංශය විසින්ත අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ෙේ ක්රියාකාරී 

සැ ැසථම ඇතු ේ කිරීමට සහ එහි ක්රියාකාරකම්ව  ප්රගතිය වාර්තා කිරීම ස හා ෙවබ් ආශ්රිත දේත ඇතු ේ කිරීෙම් 

පද්ධතියක් සකසථ කරන  දී.  ෙමම පහසුකම භාවිතා කරමින්ත අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ෙේ නි ධාරීන්ත සංවර්ධන 

වැඩසටහන්තව  ප්රගතිය වාර්තා කරුව  බයි.  එෙමන්තම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ෙේ තම ප්රගති වාර්තා ද ෙමම පහසුකම 

භාවිතා කරමින්ත සකසථ කරුව  ැෙබ්.  

ජනාධිපති අපනයන සම්මාන 2010 – 2013 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත 2015 ෙදසැම්බර් 16 වන දින ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟහෙල්දී 21 වන ජනාධිපති 

අපනයන සම්මාන උෙඳ  උේකර් වේ අයුරින්ත සංවිධානය කරන  දී.  1981 වසෙර්දි හඳුන්තවා ෙදුව  ැබූ ජනාධිපති 

අපනයන සම්මාන මගින්ත රෙේ අපනයන ආදායමට විෙශේ  දායකේවයක් දක්වන අපනයනකරුවන්ත උසසථම රාජය 

සම්මානයට පාත්ර කරුව  බයි. ශ්රී  ංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජෙේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්ත පිරිනමුව  බන 

ෙමම සම්මාන මඟින්ත ජාතිෙේ ුරරවැසියන්තෙේ අපනයන ප්රයේනයන්ත දිරිමේ කිරීම ෙමන්තම රෙේ පිළිගේ ුරරවැසියන්ත බවට 

පේකිරීම සිදුකරුව  ැෙබ්.  අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලීය අධයක් ක මණ්ඩ ය මඟින්ත සහතික කඳ නිර්ණායක පදනම් 

කරෙගන ඇග ලම් සිදුකර විශි ථට අපනයන ප්රගතියක් අේකරගේ අපනයනකරුවන්ත ස හා සියුමම නි ථපාදන ක්ෙ ේත්රයන්ත  
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ආවරණය වන පරිදි ෙමම සම්මාන පිරි නැෙම්.  

 

                                                                                                                              

 

ෙමවර ශ්රී  ංකාෙඅ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ කැබිනේ අමාතයවරු විසින්ත අපනයනකරුවන්තෙේ ප්රගතිය පිළිගැනීමට 

 ක්කරමින්ත සම්මාන 130ක් පිරිනමන  දී. සම්මාන උෙඳ  හා සමගාමීය ව ජයග්රාහකයින්තෙේ කුඩා ප්රදර්ශනයක් උේසව 

පරිශ්රෙේදී පවේවන  දී.  

ආසියානු ගවගණඳ ප්රවර්ධන ආයතනයන්ගේ ප්රධාන විධායක නිලධාීමන්ගේ හමුව ශ්රී ලංකාගේදී පැවැමකවීම සඳහා අපනයන 

සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සමකකා කමකවය සපයන ලදී.  

28වන ආසියාුව ෙවෙඳ  ප්රවර්ධන සමුළුෙඅ සාමාජික ආයතනයන්තෙේ ප්රධාන විධායක නි ධාරීන්තෙේ හමුව 2015 

අෙගෝසථතු 24 සිට 26 දක්වා ශ්රී  ංකාෙඅදී පවේවන  දී. ෙමම සමුළුව ප්රාම වතාවට ශ්රී  ංකාෙඅ පැවැේූ  අතර ෙම් ස හා 

සේකාරකේවය සැප ලෙම් වරප්රසාදය අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ යට හිමි විය.  ආසියාුව ෙවඳ  ප්රවර්ධන ආයතනයන්තහි 

ප්රධාන විධායක නි ධාරීන්ත 60කට අධික පිරිසක්, ආසියාුව රටවල් 19ක ඉහඳ නි ධාරීන්ත ෙමන්තම ජිනීවා අන්තතර්ජාතික 

ෙවඳ  මධයසථාානෙේ නිෙයෝජිතයින්ත ෙමවර සමුළුව ස හා සහභාීක විය. ජපානෙේ JETRO ආයතනය මඟින්ත සංවිධානය 

කරුව  බන ආසියාුව ෙවඳ  ප්රවර්ධන ආයතනයන්තෙේ ප්රධාන විධායක නි ධාරීන්තෙේ හමුව ස හා ආසියාුව ක ාපෙේ 

සාමාජික රටවල් 24ක් සහභාීක ෙඅ. ෙමම සමුළුෙඅ අරමුණ වුවෙේ ක ාපීය ෙවඳ ාම ඉහඳ නැංවීම සහ සාමාජිකයින්ත 

අතර සබ තා ශක්තිමේ කිරීමය. ෙමවර ශ්රී  ංකාෙඅ පවේවන  ද සමුළුෙඅ ෙේමාව ූෙේ ‘ෙගෝලිය අගය දාමය හා 

ආසියාව ඒකාබද්ධ කිරිමය. ෙමය ෙගෝලීය ෙවඳ  ක ාපය තුඳ කාලීන සහ වැදගේ ෙේමාවක්ය.  ෙක්ෂේත්ර ෙේ 

කැපී  ෙප ෙනන කථිකයින්ත සමුළුව අමතන  ද අතර වි ෙද්ශීය නි ෙයෝජිතයින්ත  ෙේමාවට අුවව සාර්ාක සාකච්ඡා පවේවන 

 දී.  එමගින්ත  ෙගෝලීය අගය දාමය සමඟ ආසියාව ඒකාබද්ධ කිරීම ස හා නව මාර්ග සිතියමක් සකසථ කිරීමට  ෙයොමු විය.  

 

                

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත   ෙහොං ෙකොං හි HKTDC ආයතනය,  ෙකොරියාෙඅ KOTRA ආයතනය සහ 

තායි න්තත ෙේ DITP ආයතනයන්ත සමඟ ආයතනයන්තහි සහ ෙයෝීකතාවය ශක්තිමේ කිරීම සහ ආසියා ෙඅ  ෙවඳ  

විවිධාංීකකරණ කාර්යන්ත ඉහඳ නැංවී ෙම් අරමුණින්ත අ ෙනයෝනය  ෙවඳ  සහෙයෝගිතාවය පිළිබ  ගිවිසුම් 03 ක් අේසන්ත 

කරන  දී.  කර්මාන්තත සහ වාණිජ කටයුතු අමාතයවරයා විසින්ත පාර්ලි ෙම්න්තතු නි ෙයෝජිතයන්ත සහ  JETRO ආයතනෙේ 

සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නි ධාරීතුමා ෙේ සහභාීකේව  ෙයන්ත ශ්රී  ංකා ෙඅ පැවැේ ූ ප්රධාන විධායක නි ධාරීන්තෙේ හමුව 

ස හා වි ෙශේ  ෙයන්ත නිර්මාණය කරන  ද  ාංඡනය දියේ කරන  දී.  
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කෘෂි කාර්මික, නිෂ්ඨ පාදන, ධීව  නිෂ්ඨ පාදන, කාර්මික නිෂ්ඨ පාදන සහ අපනයන ගසේවා සංවර්ධනය සඳහා ක්රියාමකමක ක න 

ලද වැඩසටහන් 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත 2015 ජනවාරි සිට  ෙදසැම්බර් කා ය තු  කෘෂි කාර්මික නි ථපාදන, ධීවර හා කාර්මික 

නි ථපාදන හා ෙසේවා ස හා වැඩසටහන්ත රැසක් ක්රියාේමක කරන  දී, එම වැඩසටහන්තව  ප්රගතිය පහත දැක්ෙඅ.  

පාවහන් සහ සම්භාණ්ඩ ප්රදර්ශනය - 2015 

           

     

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශය, ශ්රී  ංකා පාවහන්ත හා සම් භාණ්ඩ 

නි ථපාදකයන්තෙේ සංගමය 2015 ෙපබරවාරි මස 7වන වරටේ පාවහන්ත සහ සම්භාණ්ඩ ප්රදර්ශනය බණ්ඩාරනායක 

අුවසථමරණ ජාතයන්තතර සම්මන්තත්රණ ශා ා පරිශ්රෙේදී පවේවන  දී. ප්රදර්ශනය ගරු කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාතයතුමා විසින්ත උේසවාකාරෙයන්ත ආරම්භ කරන  ද අතර ඉතාලිය, බංග ාෙද්ශය, කියුබාව, බ්රසී ය ජජිප්තුව, 

ෙකොරියාව, ජර්මනිය, මා දිවයින, ඉන්තදියාව, නයිජීරියාව, ඉරාකය, පකිසථාානය, ප සථීරනය සහ දකුණු අප්රිකාව යනාදී 

රටවල් නිෙයෝජනය කරමින්ත විෙද්ශ නිෙයෝජිතෙයෝද රැසක් ෙමම අවසථාාවට එක් විය.   

ෙමවර ප්රදර්ශනය ෙද්ශිය සමාගම් 110 සහ විෙද්ශිය සමාගම් 11ක් ඇතුළු ෙවඳ  කුටි 221කින්ත සමන්තවිත ූ අතර, 

ෙන්තපා ෙයන්ත නව ෙදෙනක්, ඉන්තදියාෙවන්ත ෙදෙදෙනක් හා ඕමානෙයන්ත එක් අෙයක් බැගින්ත විෙද්ශ ගැණුම්කරුවන්ත 

පැමිණියහ.  ප්රදර්ශනය හා සමගාමීය ව පැවති ෙමෝසථතර දැක්ම, ෙමෝසථතර තරඟය හා ෙහො ම ෙවඳ  කුටිය ෙේරීෙම් තරඟය 

ෙමවර ද කැපී ෙපෙනන අංග විය.  ශ්රී  ාංකිය පාවහන්ත හා සම්භාණ්ඩ නි ථපාදන ක්ෙ ේෙත්රේ ෙමෝසථතර කරුවන්තෙේ 

හැකියාවන්ත ඇග ලමට  ක් කිරීම ස හා සම්මාන ප්රධාෙනෝේසවයක් පවේවන  දී.  නව නි ථපාදන ප්රවර්ධනය කිරීෙම් 

අරමුණින්ත ෙමවර ප්රාමවරට ෙහො ම නෙවෝේපාදන සුළු පරිමාණ වයවසායකයා සම්මානයද ප්රධානය කරන  දී. 

අන්තර්ජාතික පාට මැණික්ෂ ගල් සම්ගම්ලනය ICA Congress 2015 

ශ්රී  ංකා නිල් මැණික් සැප ලෙම් ෙක්න්තද්රසථාානය ෙ ස ප්රචලිත කිරීම හා මැණික් සහ සථවර්ණාභරණ නි ථපාදනයන්තෙේ 

ප්රතිරූපය හා තේේවය වර්ධනය කිරීෙම් අරමුණින්ත, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය අදා  පාර්ශවකරුවන්ත හා එක්ව 2015 

මැයි මස 16 සිට 19 දිනයන්තහි දී 16වන අන්තතර්ජාතික පාට මැණික් ගල් සම්ෙම් නය පවේවන  දී.  ෙම් ස හා විෙද්ශිය 

නිෙයෝජිතයින්ත 247ක් හා ෙද්ශිය නිෙයෝජිතයින්ත 53ක් සහභාීක විය.  ෙමම සම්ෙම් නය පිළිබ  දැුවවේ කිරීම ස හා මුද්රිත 

හා විදුේ මාධයයන්ත ඔසථෙසේ දැවැන්තත ප්රචාරණ කටයුතු සිදු කරන  දී.  
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ෙමම සම්ෙම් නය හා සමගාමීය ව මැණික් හා සථවර්ණාභරණ කර්මාන්තතයන්ත ආශ්රිත සැසි 29ක් පවේවන  දී.  එෙමන්තම 

FACETS, මැණික් හා සථවර්ණාභරණ ප්රදර්ශනය ද පවේවන  ද අතර ශ්රී  ංකාෙඅ ප්රධාන මැණික් අපනයනකරුවන්ත 38 

ෙදෙනකුට එහිදී තම නි ථපාදනයන්ත ප්රදර්ශනය කිරීෙම් අවසථාාව  ැබිණ.   

ජපානගේදී ශ්රී ලාංකීය ඇඟළුම් ප්රවර්ධන වැඩසටහනක්ෂ  

සාම්ප්රදා ලක අපනයන ෙවඳ ප  මත රැඳියාව අවම කිරීම හා නව ෙවඳ ප ට ප්රෙඅශවීෙම් අරමුණින්ත අපනයන සංවර්ධන 

මණ්ඩ ය, ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංගම් සංසදය (JAFF) සහ ජපානෙේ ශ්රී  ංකා තානාපති කාර්යා ය හා එක්ව 2015 ජනවාරි 

19 සිට 23 දක්වා දිනයන්තහි දී ශ්රී  ාංකීරය ඇඟළුම් ප්රවර්ධන වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන  දී.  ෙම් ස හා ශ්රී  ාංකීරය 

විශා  හා මධය පරිමාණ ඇඟළුම් අපනයනකරුවන්ත 5 ෙදෙනකුෙගන්ත සමන්තවිත ෙවඳ  ූතත කණ්ඩායමක් සහභාීක විය. 

ප්රදර්ශනයට අමතරව ඔවුන්තට ජපාන ෙමෝසථතර කර්මාන්තතය පිළිබ ව ුරහුණු වැඩසටහනකට සහභාීක වීෙමේ, ජපාන 

ෙමෝසථතර ෙවඳ සැල් නැරඹීමටේ ගැණුම්කරුවන්ත හා සාකච්ඡා කිරීමට ෙමන්තම ජපාන අන්තතර්ජාතික ෙමෝසථතර 

ප්රදර්ශනයට සහභාීක වීමටේ අවසථාා හිමි විය.  ප්රදර්ශන ෙේ දී  හමුූ  ෙවඳ  ගැණුම්කරු ෙවක් ශ්රී  ංකාවට පැමිණි අතර 

ඇමරිකාුව  ෙඩො ර් 50,000 ක වටිනාකමින්ත යුේ නි ථපාදන ඇණවුම් කරන  දී.  

ෙමයට අමතරව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත බ්රසී  ෙේ අන්තතර්ජාතික ඇඟළුම් ප්රදර්ශනය ස හා ශ්රී  ාංකීරය ඇඟළුම් 

අපනයනකරුවන්ත 06  ෙද ෙනකුෙගන්ත සමන්තවිත ශ්රී  ංකා සහභාීකේවය සංවිධානය කරන  දී. ප්රදර්ශනයට සමගාමීය ව ශ්රී 

 ාංකීරය අපනයනකරුවන්තට බ්රසී   ගැණුම්කරුවන්ත/ආනයනකරුවන්ත සමඟ සාකච්ඡා පැවැේවී ෙම් අවසථාාවක් ද හිමිවිය.  

චීන ගේ තාක්ෂෂ්ඨණ ඉහණ නැංවි ගම් වැඩසටහන  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත 2015 සැප්තැම්බර් 23 සිට 26 දක්වා චීන ෙේ  ැංහයි ුවවර පැවැේ ූ තාක් ණ ඉහඳ 

නැංවී ෙම් ස හා සාමාජිකයින්ත 10  ෙද ෙනකු ෙගන්ත සමන්තවිත ශ්රී  ංකා ඇඟළුම් අපනයනකරුවන්ත සහභාීක කරවන  දී.   ෙමම 

වැඩසටහන ස හා විශා  පරිමාණ ෙේ සමාගම් 02ක නිෙයෝජිතයින්ත සහභාීක ූ අතර වැඩසටහන ඇඟළුම් නි ථපාදන 

කර්මාන්තත ශා ාවක් සහ යන්තෙත්රෝපකරණ නි ථපාදන කර්මාන්තත ශා ාවක් නැරඹීම ස හා ෙක්ෂේත්ර චාරිකාවන්තද ඇතු ේ විය. 

ෙක්ෂේත්ර ෙේ ද දායිතාවය ඉහඳ නැංවීම ස හා අවශය  ෙවඳ ප ෙල් නවීනතම යන්තෙත්රෝපකරණ පිළිබ  සහභාීක ූ ශ්රී  ාංකීරය 

අපනයනකරුවන්ත  ෙමහිදී දැුවවේ විය. එ ෙමන්තම ඔවුන්ත තම නි ථපාදන ද දා ලතාවය ඉහඳ නැංවීම ස හා අවශය නවීනතම 

නව යන්තෙත්රෝපකරණ හඳුනාගන්තනා  දී.   ෙමම යන්තෙත්රෝපකරණ මිඳඳී ගැනීම ස හා අවශය කටයුතු සිදු කරමින්ත පවීර.  

ශ්රී ලංකා ගේදී ගැණුම්කරුවන්ගේ සම් ගම්ලනය - “Design & Source Sri Lanka”  2015 - ගනොවැම්බර් 26 – 29 (2015 

ශ්රී ලංකා  ගමෝස ත  සැණ  ගකළිය හා සමඟාමීව) 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය, ඒකාබද්ද ඇඟළුම් සංගම් සංසදය සහ ඇඟළුම් කර්මාන්තතකරුවන්ත ෙේ 

සහභාීකේව ෙයන්ත  ෙමම ගැණුම්කරුවන්ත ෙේ සම්ෙම් නය සංවිධානය කරන  දී.  ෙමහිදී ශ්රී  ාංකීරය ඇඟළුම් ෙක්ෂේත්ර ෙේ 

දැවැන්තතයින්තට ඉහඳ  ෙප ෙල් බහු ජාතික ගැණුම්කරුවන්ත සමඟ සම්බන්තධ වී ෙම් අවසථාාව හිමි විය.  ෙම් ස හා බ්රසී ය, 

ඕෙසථ ේලියාව, ඉන්තදියාව සහ  ෙඩන්තමාර්කය ආදී රටව  ප්රධානතම  ෙමෝසථතර ඇඟළුම් වයාපාරිකයින්ත ෙගන්ත සමන්තවිත 

ගැණුම්කරු කණ්ඩායම් සහභාීක විය. ඔවුන්ත විසින්ත ශ්රී  ංකා ඇඟළුම් නි ථපාදනව  ඉහඳ තේේවය පිළිබ  පිළිගේ අතර 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ඔවුන්තට ශ්රී  ාංකීරය නි ථපාදන කර්මාන්තත ශා ා ස හා ෙක්ෂේත්ර චාරිකාවන්තහි නිරතවීමට 

අවසථාාවක් සකසා ෙදන  දී. එ ෙමන්තම ගැණුම්කරුවන්ත ශ්රී  ංකා  ෙමෝසථතර සැණෙකළිය ස හාද සහභාීක විය.   

ආසියා - පැසිපික්ෂ කලාපගේ විගනෝදාමකමක ගබෝට්ටු කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය ිරීමම  

ෙබෝේටු කර්මාන්තතෙේ ශ්රී  ාංකීරය හැකියාවන්ත අන්තතර්ජාතික ෙවඳ පෙල් ප්රවර්ධනය කිරීම, ෙවඳ ප  විවිධාංීකකරණය, 

ෙවඳ  භාගය ඉහඳ නැංවීම සහ කර්මාන්තතෙේ තරඟකාරීේවය වර්ධනය කිරීම යනාදී අරමුණු රැසකින්ත යුතුව 2015 අෙප්රේල් 

21 සිට 25 දිනයන්තහි දී අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ආෙයෝජන මණ්ඩ ය ප්රමුත නිෙයෝජිතයන්ත 8 ෙදෙනකුෙගන්ත 

සමන්තවිත ෙබෝේටු නි ථපාදන කර්මාන්තතෙේ නිරතවන ෙවඳ  ූතත පිරිසකෙේ සහභාීකේවය සංවිධානය කරන  දී.  ෙමම ූතත 
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පිරිසට ආසියාුව පැසිපික් යාත්රා සම්ෙම් නය, ආසියාුව ෙබෝේටු සමුළුව සහ අන්තතර්ජාතික සාගර සංගමෙේ (ICOMIA) 

“ආසියාුව සාකච්ඡාව“ ස හා සහභාීක වීෙම් අවසථාාව හිමි විය.   

එෙමන්තම ඔවුන්තට සිංගප්පූරුෙඅ යාත්රා ප්රදර්ශනය නැරඹීෙම් අවසථාාවද  ැබිණ.   

මැණික්ෂ හා ස වර්ණාභ ණ  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ශ්රී  ංකා අන්තතර්ජාතික මැණික් හා සථවර්ණාභරණ ප්රදර්ශනය 2015 (FACETS) 

පැවැේවීම ස හා සහ ෙයෝගය  බා ෙදන  ද අතර සුළු සහ මධය පරිමාණ සථවර්ණාභරණ නි ථපාදකයින්ත 18ක් සහ 

සථවර්ණාභරණ  ෙමෝසථතරකරුවන්ත 07 ක ෙගන්ත සමන්තවිත වි ෙශේ   ෙවඳ  මණ්ඩපය සංවිධානය කරන  දී. රුපියල් මි යන 

5.84ක වටිනාකමකින්ත යුේ විකිණුම් ප්රදර්ශන පරිශ්රෙේදීම සිදුකරන  ද අතර රුපියල් මිලියන 1.5ක වටිනාකමකින්ත 

යුතු  ෙවඳ  ඇණවුම් හිමි විය. එ ෙමන්තම ුරබුදු අේකම් සමාගම ස හා ගැණුම්කරුවන්ත ෙද ෙද ෙනක් සම්බන්තධ කඳ අතර 

කැනඩාවට සාම්පල් ඇණවුමක් ද  ැබිණි.  

2015 FACETS ශ්රී  ංකා ප්රවර්ධනය කිරීම සහ නව ගැණුම්කරුවන්ත ආකර්ශනය කරගැනීම ස හා ICA Incolour සඟරා ෙඅ 

පිටුවක් ුරරා වර්ණ ඡායාරූප සහිතව විසථතර පඳ කරන  දී.  

ලුහු ඉංජිගන්රු නිෂ්ඨ පාදන 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත අෙප්රේල් 24 වන දින ඒක , ජාතික ඉංජිෙන්තරු පර්ෙේ ණ සංවර්ධන ආයතනෙේදී 

වාේතු කර්මාන්තතෙේ තේේවය ඉහඳ නැංවීම ස හා ෙයොදා ගැෙනන රසායනික ද්රවය භාවිතය පිළිබ  වැඩමුළුවක් පවේවන 

 දී.  ෙමම වැඩමුළුව ස හා ුමහු ඉංජිෙන්තරු නි ථපාදන සමාගම් 30කින්ත ආයතනෙේ 5 ෙදෙනකු සහභාීක ූ අතර ඉන්තදියාෙඅ  

FOSECO ආයතනෙේ ඉන්තදීය විෙශේ ඥයින්ත සමාගම් 6ක සංචාරෙේ නිරත ූ අතර වාේතු කර්මාන්තතෙේ තේේවයන්ත සහ 

පිරිවැය කඳමණාකරණය පිළිබ  උපෙද්ශක ෙසේවා  බා දුන්තහ.   

ශ්රී ලාංකීය කුරුඳු 

ජර්මනිෙේ පැවති ANUGA ෙවඳ  ප්රදර්ශනෙේදී පිරිසිදු ශ්රී  ංකා කුරුඳු සන්තනම ප්රවර්ධනය කිරීම ස හා වැඩසටහනක් 

ක්රියාේමක කරන  ද අතර ජර්මන්ත සූපෙඅදිවරෙයක් සහ තවේ අසූ ෙදෙනකුෙේ සහභාීකේවෙයන්ත සංසථකෘතික 

ප්රදර්ශනයක්ද පවේවන  දී. ෙමයට අමතරව ඉතාලිෙේ මි ාන්ත ුවවර පැවති World Expo 2015 අන්තතර්ජාතික ෙවඳ  

ප්රදර්ශනෙේදී  ශ්රී  ංකා කුරුඳු නි ථපාදන සාමානය ජනතාව දැුවවේ කිරීෙම් අරමුණින්ත ප්රදර්ශනය කරන  දී.  

පිරිසිදු ශ්රී ලංකා කුරුඳු සඳහා  ව ගවණඳ ලකුණ භාවිතා ිරීමම සඳහා බලපත්ර නිකුමක ිරීමම 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත සුදුසුකම්  ේ අපනයනකරුවන්තට ඔවුන්තෙේ අගය එකතු කඳ කුරුඳු අපනයන ස හා 

පිරිසිදු ශ්රී  ංකා කුරුඳු සන්තනම භාවිතා කිරීෙම් බ පත්රයන්ත  බාදීම ආරම්භ කරන  දී.  ෙමම ෙවඳ   කුණ මඟින්ත 

ෙ ෝකයට නියම කුරුඳු  ැෙබන්තෙන්ත ශ්රී  ංකාෙවන්ත බව තහවුරු ෙඅ. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙමම සන්තනම 

භාවිතා කිරීම ස හා ෙකොන්තෙද්සි පනවන  දී. එෙමන්තම ෙමම සන්තනම භාවිතා කිරීම ස හා බ පත්රය වාර්ෂිකව අුමේ 

කරගත යුතු අතර අදා  කා ය තුඳ බ පත්ර 13ක් නව වසර ස හා අුමේ කරගන්තනා  දී.  

නි ථපාදන ක්රියාවලිෙේ තේේවය උසසථ කිරීම ස හා GTZ ආයතනෙයන්ත සහය  බා ගැනීම ස හා ෙයෝජනාවක් සකසා 

ඔවුන්තට ෙයොමු කරන  දී. ෙමම කර්මාන්තතය වැඩි දියුණු කිරීම ස හා රැසථවීමක් UNIDO ආයතනය සමඟ සිදුකරන  දී. 

UNIDO විෙශේ ඥයකු විසින්ත පිරිසිදු ශ්රී  ංකා කුරුඳු සන්තනම හා අදා  නව වයාපෘති ෙයෝජනාව බ පත්ර හිමියන්ත සහ අදා  

පාර්ශවකරුවන්ත හමුෙඅ ඉදිරිපේ කරන  දී.  
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කැපූ මල් සහ පත්ර 

2015 මාර්තු 10 සිට 14 දක්වා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ආසියාුව ද දා ලතා සංවිධානෙේ උපෙද්ශකේවෙයන්ත 

අපනයන ෙවඳ ප  ස හා තේේවෙයන්ත උසසථ ඕකිඩ් වගා කිරීම සහ ද දා ලතාවය ඉහඳ නැංවීම පිළිබ  වැඩසටහනක් 

සංවිධානය කරන  දී. ෙමම වැඩසටහන ක්ෙ ේත්ර චාරිකා, සම්මන්තත්රණ සහ තාක් ණික සැසි යනාදිෙයන්ත සමන්තවිත විය.  

පලතුරු සහ එණවළු 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තතුව, ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩ ය, ෙපොල් සංවර්ධන 

අධිකාරිය, ෙපොල් පර්ෙේ ණ ආයතනය සහ  ංකා ප තුරු හා එඳවළු නි ථපාදකයන්ත සකසන්තනන්ත හා අපනයනකරුවන්තෙේ 

සංගමය එක්ව ෙපොල් වතු තුඳ අතුරු වගාවක් ෙ ස වාණිජමය මේටෙමන්ත ප තුරු වගාව වයාප්ත කිරීම වයාපෘතියක් 

ආරම්භ කරන  දී. විෙශේ ෙයන්තම අපනයනය ස හා ප තුරු වගාෙඅ සැප ලම් දාමය ශක්තිමේ කිරීෙම් අරමුණින්ත ආරම්භ 

කරන  ද ෙමම වයාපෘතිෙේ සමාරම්භක අවසථාාවට ෙපොල් වගාකරුවන්ත 24ක් සහ ප තුරු හා එඳවළු අපනයන සමාගම් 

11ක් ෙමන්තම අෙනකුේ අදා  පාර්ශවයන්ත රැසක් සහභාීක විය.   

ෙමම වැඩසටහෙන්ත ෙදවන අදියර ෙහොරණ ප තුරු පර්ෙේ ණ ආයතනෙේ දී පැවැේ ූ අතර ඒ ස හා ෙපොල් වගාකරුවන්ත 

17ක් සහ ප තුරු හා එඳවළු අපනයන සමාගම් 6ක් සහභාීක ූහ.  එහි දී අපනයනකරුවන්ත හා වගාකරුවන්ත සම්බන්තධ 

කිරීම ද සිදු ෙකරිණ.  එෙමන්තම කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තතුව මගින්ත ප තුරු වගාකිරීම සහ ශ්රී  ංකාෙඅ ප තුරු ස හා 

අපනයන ෙවඳ ප  අවසථාා පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහන්ත 02ක් සිදු කරන  දී.   

අපනයන ගසේවා 

ගතො තුරු සන්නිගේදන තාක්ෂෂ්ඨණය/වොපා  ක්රියාවලි බාරක ක ණය 

- අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙනදර් න්තතෙේ CBI ආයතනය හා එක්ව 2015 ෙපබරවාරි 19 සහ 20 

දිනයන්ත හි දී ෙතොරතුරු සන්තනිෙඅදන තාක් ණ ක්ෙ ේත්රෙේ නිරතවන සමාගම් 32ක් ස හා ඔවුන්තෙේ වයාපාරයන්ත 

විවිධ සංසථකෘීරන්ත හමුෙඅ ප්රවර්ධනය කරන අයුරු පිළිබ  වැඩමුළුවක් පවේවන  දී.   

- අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙනදර් න්තතෙේ CBI ආයතනය හා එක්ව 2015 මැයි 7 සහ 8 දිනයන්තහි දී 

මානව සම්පේ කඳමණාකරණය පිළිබ  වැඩ මුළුවක් ක්ෙ ේත්රෙේ සමාගම් 25ක් ස හා පවේවන  දී.   

- අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ක්ෙ ේත්රෙේ සමාගම් 6ක් ස හා 2015 මැයි 12 සිට 15 දක්වා දිනයන්තහි දී 

ෙනදර් න්තත CBI ආයතනෙේ විෙශේ ඥයකුෙේ චාරිකාවක් සංවිධානය කරන  දී.   

- අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙතොරතුරු සන්තනිෙඅදන තාක් ණ/වයාපාර ක්රියාවලි කඳමණාකරණ 

ක්ෙ ේත්රෙේ 30ක් ස හා වයාපෘති කඳමණාකරණය පිළිබ  ෙනදර් න්තත CBI ආයතනය හා එක්ව වැඩමුළුවක් 

ඔක්ෙතෝබර් 13 සහ 14 යන දිනයන්තහී දී පවේවන  දී.  

- ෙතොරතුරු සන්තනිෙඅදන තාක් ණ ෙසේවා වන්තෙේ අපනයන ආදායම පිළිබ  සමීය ක් ණය කිරීම ස හා PWC 

ආයතනය හා පවේනා ගිවිසුම අේසන්ත කර එය ආරම්භ කිරීම.   

- ෙමයට අමතරව ජපානෙේ ෙටෝකිෙයෝ ුවවර CEATEC ෙවඳ  ප්රදර්ශනය ස හා ශ්රී  ාංකීරය සහභාීකේවය 

සංවිධානය කරන  ද අතර ප්රදර්ශනයට සහභාීක ූ ශ්රී  ාංකීරය අපනයනකරුවන්තට සම්මන්තත්රණ සහ ජා කරණ 

සැසි ස හා සහභාීක වීෙම් අවසථාාවද හිමි විය. 

- ෙද්ශිය සමාගම් 50ක් ස හා 2015 ෙනොවැම්බර් 20 – 21 යන දිනයන්තහි දී ෙකොඳඹ සිනමන්ත ෙල්ක්සයිඩ් ෙහෝටල් 

පරිශ්රෙේදී APICTA ෙවඳ  සම්මන්තත්රණ සහ ගැුවම්කරුවන්තෙේ ජා කරණ සැසි සංවිධානය කරන  දී. 
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ඉගලක්ෂගරොනික නිෂ්ඨ පාදන  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත විදුේ, ඉෙ ක්ෙරොනික් සහ අධි තාක් ණ සමාගම් 70ක් ස හා නිරීක් ණ චාරිකා 

සංවිධානය කරන  දී.  එහිදී ක්ෙ ේත්රය මුහුණ පාන ගැටළු සාකච්ඡාවට ගැණුුව අතර ඒවාට සුදුසු විසඳුම්  බා දීම ස හා 

අදා  රාජය ආයතනව ට ෙයොමු කිරීමට නියමිතය.  

මුද්රණ හා ප්රකාශන කර්මාන්තය  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙපබරවාරි 17වන දින මුද්රණ හා ප්රකාශන කර්මාන්තතෙේ වයවසායකයින්ත 60 ෙදෙනක් 

ස හා සම්මන්තත්රණයක් පවේවන  දී.  මුද්රණ හා ප්රකාශන ක්ෙ ේත්රෙේ අපනයනකරුවන්ත ෙ ෝක ෙවඳ ප ට ෙයොමු කිරීෙම් 

සංවිධානය කඳ ෙමම ෙවඳ  ගුව ෙදුව සාකච්ඡාෙඅ දී ඔවුන්තෙේ වයවසායකේව හැකියාවන්ත වර්ධනය කර ගුවෙේ 

ෙකෙසේද යන්තන සාකච්ඡාවට ගැනිණ.  

 

ගවණඳපල සංවර්ධන වැඩසටහන් 

 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ශ්රී  ාංකීරය නි ථපාදන සහ ෙසේවාවන්ත, දැනට පවේනා, නව සහ නැීක එන අරමුණින්ත  

2015 ජනවාරි සිට  ෙදසැම්බර් කා ය තු  පහත දැක්ෙවන ෙවඳ ප  ප්රවර්ධන වැඩ සටහන්ත ස හා ශ්රී  ාංකීරය 

සහභාගිේවය සංවිධානය කරන  දී. 
 

යුග ෝපා කලාපය: 

IPM Essen ප්රදර්ශනය 2015, 27th -31st Jan 2015 අපනයනකරුවන්ත 08 

Italy – Product Display at Milano Expo 2015 අපනයනකරුවන්ත 06 

Summer Fancy Food Show 2015, Washington, USA ජූනි 28 - 30 අපනයනකරුවන්ත 07 

Anuga Trade Fair , Colonge, Germany , 2015 ඔක්ෙතෝබර් 10 - 14 අපනයනකරුවන්ත 15 

Food Ingredient- Fi Europe -2015, 2015 ෙදසැම්බර් 1 - 3 
අපනයනකරුවන්ත 04 සහ 
නිරීක් කයන්ත 02  

 

 

ආසියාුව ක ාපය:  

China – Beijing International Organic & Green Food Industry Expo  , 2015 
අෙප්රේල් 16 - 18 

අපනයනකරුවන්ත 07 

FOODEX 2015, Chiba, Japan 2015 මාර්තු 3 - 6. අපනයනකරුවන්ත 06 

International Horticulture Goyang (IHK) exhibition,   2015 අෙප්රේල් 24 සිට මැයි 10 
දක්වා 

අපනයනකරුවන්ත 03 

India Rubber EXPO 2015 -  2015 ජනවාරි 15 - 17 අපනයනකරුවන්ත 04 

ICCF 2015 Trade Fair, Bangalore, India – 2015 මැයි 1 - 10 සුළු හා මධය පරිමාණ 
වයවසායකයින්ත 24 

SIAL 2015, China – 2015 මැයි 6 - 8 අපනයනකරුවන්ත 05 

ඇක්වාරාමා 2015 මැයි අපනයනකරුවන්ත සහ 
අභිජනකයින්ත 15 
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EXPO Pakistan – 2015 ෙපබරවාරි 26 සිට මාර්තු 01 දක්වා අපනයනකරුවන්ත 04 

Japan IT Week අපනයනකරුවන්ත 05 

International Garden Expo, Tokyo –2015 ඔක්ෙතෝබර් 13 - 17 අපනයනකරුවන්ත 06 

3rd China South Asia Expo (CSAE) 2015 අපනයනකරුවන්ත 123 

CEATEC Exhibition, Tokyo, Japan – 2015 ඔක්ෙතෝබර් 05 - 10   අපනයන සමාගම් 06 

Myanbuid 2015, Yangon, Myanmar –2015 ෙදසැම්බර් 03 - 05 ඉදිකිරීම් ආයතන 10 

Promotion of Sri Lanka Education in Maldives – 2015 ජූනි 07 - 09 අධයාපන ආයතන 24 

World Food International Food & Drink Exhibition 2015, Moscow, Expo centre, 

Russian Federation. – 2015 සැප්තැම්බර් 14 - 17  

ආයතන 12 

SAARC Trade Fair in 2015, Lahor, Pakistan – 2015 ෙදසැම්බර් 4 -6  

Shanghai Cooperation Organization (SCO) Countries Commodity Fair ආයතන 15 

India International Trade Fair [IIFT] - 2015, New Delhi, India – 2015 

ෙනොවැම්බර් 14 - 27  

ආයතන 06 

 

 මැද ගප දග කලාපය: 

Gulf Food, Dubai, UAE 2015 – 8th – 12th Feb 2015 අපනයනකරුවන්ත 26 

Paper World, Dubai 2015 අපනයනකරුවන්ත 6 

Southern African International Trade Exhibition(SAITEX) Johannesburg, South 
Africa - 21st-23rd  June 2015  

අපනයනකරුවන්ත 7 

GITEX Technology week 2015, held on 18th to 22nd October in Dubai අපනයනකරුවන්ත 5 

 

ඇමරිකානු කලාපය: 

Summer Fancy Food Show 2015, Washington, USA  28th -30th June 2015 අපනයනකරුවන්ත 7 

Brazil International Apparel Sourcing Show අපනයනකරුවන්ත 6 
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ප්රධාන ගවණඳගපොණ ප්රවර්ධන වැඩසටහන් 

 
GULF FOOD 2015 ජාතයන්තතර ෙවඳ  ප්රදර්ශනය 

 

ශ්රි  ංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ඩුබායි හි ශ්රි  ංකා ෙකොන්තසල් ජනරාල් කාර්යා ය සහ ශ්රි  ංකා ෙේ 

මණ්ඩ ෙේ සහෙයෝගය ඇතිව ෙේ, ආහාර සහ පාන වර්ග ප්රවර්ධනය කිරීම ස හා  2015 ෙපබරවාරි 8 සිට  12 වනදා 

දක්වා ඩුබායි හි දී පැවැති Gulf Food 2015 ජාතයන්තතර ෙවඳ  ප්රදර්ශනය ස හා ශ්රී  ාංකීරය සහභාීකේවය සංවිධානය 

කරන  දි. ෙමමගින්ත සාර්ාක ෙවෙඳ  ගුවෙදුව ෙමන්තම නව වයාපාරික සම්බන්තධතා රැසක් ඇති විය. 

 

            

 

ශ්රි  ංකා ෙවෙඳ  මණ්ඩපය තු  දී සමාගම් 26 ක්, ෙේ, කුළු බඩු, සැකසූ ආහාර, සිසිල් බීම, බිසථකේ, කුළුබඩු, ෙපොල් 

ෙතල්, වියළි ප තුරු, ශාකසාර නි ථපාදන වැනි ආහාර සහ පාන නි ථපාදන ප්රදර්ශනය කරන  දි .ප්රදර්ශනයට සමගාමීය ව 

පැවැති හ ාල් ආෙයෝජන සම්ෙම් නයට සහභාීක වීෙමන්ත ෙගෝලීය හ ාල් ෙවඳ ෙපොෙඳේ වයාපාරික අවසථාාවන්ත පිළිබ ව 

ෙමන්තම ඉසථ ාමීය ය ආර්ථිකෙේ අගුවවර බවට පේ වීමට ඩුබායි හි දර්ශනය තුඳ හ ාල් ප්රමිතිය ඉටු කරන කාර්යභාරය 

පිළිබ ව සාකච්ඡා කඳහ. තවද, එක්සේ අරාබි එමීය ර් රාජයෙේ සමාගම්, ශ්රි  ංකා වයාපාර කවුන්තසි  සාමාජිකයන්ත හා 

එක්සේ අරාබි එමීය ර් රාජයෙේ ශ්රි  ංකා වෘේීරය සංවිධාන සමඟ එක්ව වයාපාරික ජා කරණ රැසථවීම්ව ට එක්වීමට ශ්රි 

 ාංකික අපනයනකරුවන්තට අවසථාාව  ැබිණි. 

 

චීනගේ තුන් වන දකුණු ආසියානු ගවගණඳ ප්රදර්ශනය [ China South Asia Expo ] 2015 

    

 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත චීනෙේ ශ්රී  ංකා තානාපති කාර්යා ය හා එක්ව චීනෙේ කුංමින්ත හි පැවැේවුණු 

ඒකාබද්ධ දකුණු ආසියාතික ෙවඳ  ප්රදර්ශනය ස හා ශ්රි  ංකා ෙවෙඳ  සමාගම් සහභාීක කරූ අතර ෙවෙඳ  කුටි 128 දී 
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ඔවුන්තෙේ නි ථපාදන ප්රදර්ශනය කිරරිෙම් අවසථාාව  බා ෙදන  දි. දකුණු ආසියාතික රටවලින්ත චීනෙේ ආනයන ුරළුල් කිරීම 

අරමුණු කරගේ ෙමම ප්රදර්ශනය චීනෙේ වාණිජ කටයුතු අමාතයංශය සහ හා යුනාන්ත රජය විසින්ත සංවිධානය කරන  දි. ශ්රී 

 ංකා ෙවෙඳ  මණ්ඩපය යටෙේ මැණික් හා සථවර්ණාභරණ [92], ෙේ [14], අේකම් [13] සහ තවේ අය [4] වැනි අංශ 

නිෙයෝජනය කරමින්ත ුරද්ගලික අංශෙේ සමාගම් 122 ක් ෙම් වසෙර් දී සිය නි ථපාදන ප්රදර්ශනය කර තිෙබ්. 

 

කුංමින්ත හි පැවැති ෙමම ප්රදර්ශනය ස හා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ූ ක්ෙ ේත්රයන්ත ූෙේ මැණික් හා සථවර්ණාභරණ, අේකම් 

නි ථපාදන, අගය එකතු කඳ ෙේ සහ ෙපොල් ආශ්රිත නි ථපාදන. ශ්රී  ංකාෙඅ අපනයන ප්රජාව, විෙශේ ෙයන්තම සුළු හා මධය 

පරිමාණ කර්මාන්තත අංශය ෙමම වාර්ෂික ප්රදර්ශනය ස හා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු  කරුවෙේ අඩු පිරිවැයක් තුලින්ත 

විෙද්ශීය අේදැකීරම්  බා ගැනීමට අවසථාාව  ැබීම සහ ප්රදර්ශන පරිශ්රෙේ දී ම අෙ විය සිදු කිරීමට  ැෙබන අවසථාාව 

උපෙයෝීක කර ගැනීමටය. ෙම් වසෙර් දී ශ්රී  ංකා ෙවෙඳ  මණ්ඩපය ෙබොෙහෝ දින සංචාරකයන්ත විශා  පිරිසකින්ත පිරී පැවති 

අතර නව ෙවෙඳ ෙපොඳ සබ තා ෙගොඩ නගා ගැනීමට, ෙේ කර්මාන්තත අංශය, මැණික් හා සථවර්ණාභරණ කර්මාන්තතය හා 

අේකම් නි ථපාදන සමාගම් සමේ විය. 

 

චීන වයාපාරික ප්රජාව අතර ශ්රී  ංකාෙඅ ආෙයෝජන අවසථාා පිළිබ  දැුවවේ භාවය වර්ධනය කිරීම ස හා ෙමම අවසථාාවට 

ආෙයෝජන ප්රවර්ධන කාර්යාංශෙේ නි ධාරීන්ත ද සහභාීක විය. ශ්රී  ංකන්ත එයාර් යින්තසථ ආයතනය විසින්ත  සංචාරකයින්තට 

පවතිනා ගැට ළු පිළිබ  සාකච්ඡා කඳ අතර  ෙකොඳඹට චීනෙේ සිට පවතිනා ඍජු ගුවන්ත ගමන්ත පිළිබ  ව දැුවවේ කිරීමට ද 

හැකි විය. 

 

මීය ට අමතරව, ශ්රී  ංකාෙඅ අපනයනකරුවන්තට 10 වන චීනෙේ දකුණු ආසියා වයාපාරික සංසදයට සහභාීක වීමට අවසථාාව 

 ැබිණි. ෙමම සංසදෙේ දී අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ  සභාපති තුමා විසින්ත සිල්ක් මාර්ගය තුලින්ත ශ්රී  ංකාවට නව ආර්ථික 

ප්රෙඅශයක් මැෙයන්ත ෙද්ශනයක් සිදු කරන  දි. 

 

අභෙන්ත  ගවගණඳ හමුවන් / දූත මණ්ඩල 

අදා  කා ය තු  අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත අභයන්තතර ෙවෙඳ  හමුවන්ත / ූතත මණ්ඩ  

සංවිධානය කරන  දි.  

- මුම්බායි ඉන්තදියන්ත මර්චන්තේ වාණිජ මණ්ඩ ෙේ 11 ෙදෙනකුෙගන්ත යුේ කණ්ඩායමක් ජනවාරි මාසෙේ ශ්රී  ංකාවට 

පැමිණ ශ්රී  ාංෙක්ය සමාගම් සමග B2B හමුවීම් පැවැේූහ. 

- 3 වන CSAE ප්රවර්ධනය කිරීම ස හා යුනාන්ත පඳාෙේ චීන නි  නිෙයෝජිතයින්ත - 2015 ජනවාරි මස සියුම ශ්රී  ාංකික 

පාර්ශව කරුවන්ත හමුවීම 

- ජුනි මස 6 වන දින යුනාන්ත පඳාෙතන්ත 3 වන CSAE හි චීන නිෙයෝජිතයින්ත සමඟ සියුම පාර්ශව කරුවන්ත සමඟ හමුවීම 

- මාර්තු මස 25 වන දින ශ්රී  ාංකික සමාගම් 12 ක් සමග B2B රැසථවීම් පැවැේවීම ස හා චීන වයාපාරික නිෙයෝජිත පිරිසක් 

- චීන වයාපාරිකයින්ත පිරිසක් පසුගිය 20 වැනි දින ශ්රී  ංකාෙඅ ධීවර හා ඉදිකිරීම් සමාගම් සමඟ B2B රැසථවීම් පැවැේූහ. 

- මාර්තු මස 26 වන දින ෙකොරියා සමාගමක ප්රධාන විධායක නි ධාරියකු ධීවර නි ථපාදන සහ ෙේ අපනයනකරුවන්ත 

සමඟ B2B රැසථවීම් පැවැේවීම 

- පාවහන්ත ප්රදර්ශනය ස හා සංවිධානය කරන  ද ෙවෙඳ  ගැණුම්කරුවන්තෙේ ආගමනයන්ත  [ඕමාන්ත,  ඉන්තදියාව, 

ෙන්තපා ය යන 12 ගැුවම්කරුවන්ත] 

- සථවීඩනෙේ හන්තටර් සහ හැන්ත කැපිටල් පාර්ේනර්සථ ඒබී, සමාගම් සමග B2B රැසථවීම් සංවිධානය කිරීම.  

- චීනෙේ සුගන්තධ නි ථපාදන ආශ්රිත ෙවඳ  සංගමය ශ්රී  ංකාෙඅ සංචාරය කඳ අතර ශ්රී  ාංකික සමාගම් සමඟ රැසථවීමක් 

පැවැේවීය. 
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විදුමක - අගලවි මධෙස ාානය  

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ෙේ ෙතොරතුරු තාක් ණ අංශය අන්තතර්ජා ය හරහා ෙගෝලීය ෙවඳ පෙල් ශ්රී  ාංකීරය 

නි ථපාදන හා ෙසේවා ප්රවර්ධනයට කිරීම ස හා නව ෙවඳ ප  උපාංගයක් ෙ ස ෙමම විදුේ අෙ වි මධයසථාානය ආරම්භ 

කරන  දී.  

ෙමම විදුේ අෙ වි මධයසථාානය පිළිබ  ෙතොරතුරු අපනයනකරුවන්ත 1950ක් අතර ෙබදා හරින  ද අතර ඒ ස හා 

එක්වන ෙ ස ආරාධනා කරන  දී.  ඒ අුවව අදා  කා ය තුඳ සාමාජිකයන්ත නවෙදෙනකු සම්බන්තධ ූ අතර ජපානය, 

සර්බියාව, කුෙඅේ, කටාර්, ප්රංශය, සථපාඤථඤය, සථෙ ෝෙඅකියාව, සථවිසථටර් න්තතය, ෙහොංෙකොං, දකුණු අප්රිකාව, පිලිපීනය, 

ඕසථෙේලියාව, ඉන්තදියාව, ඇමරිකා එක්සේ ජනපදය, ජර්මනිය සහ ඔසථට්රියාව යනාදී රටවලින්ත ආයුර්ෙඅද සහ ශාතමය 

නි ථපාදන ස හා ඇ.ෙඩො. 3380.58 ක වටිනාකමකින්ත යුේ නව මි දී ගැනීම් 23ක් සිදු කඳ හැකි විය.   

වෙවසායකයින්ගේ ගැටළු විසදීම - අපනයනකරුවන්ගේ සංසදය 

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ගරු සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තතර ෙවඳ ාම පිළිබ  අමාතයතුමාෙේ 

ප්රධානේවෙයන්ත සයවන සහ හේවන අපනයනකරුවන්තෙේ සංසදයන්ත පවේවන  දී.  ෙවඳ  කටයතු සම්බන්තධෙයන්ත වන 

විෙශේෂිත ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට ෙපොදු ෙඅදිකාවක් බදු ෙම් ස හා අපනයනකරුවන්ත, ආෙයෝජකයන්ත සහ අෙනකුේ 

වයවසායකයන්ත ෙමන්තම රාජය සහ ෙපෞද්ගලික අංශයන්ත හි නි ධාරින්ත ද සහභාීක ෙඅ.   

අදා  කා ය තුඳ අපනයන සංසදයන්ත ෙදකක් පැවැේ ූ අතර ගැටළු 88ක් පමණ සාකච්ඡාවට ගැනිණ.  

ඇසුරුම් සංවර්ධන වැඩසටහන් 

- ඇසුරුම් ද්රවය අපනයනකරුවන්ත, සැපයුම්කරුවන්ත සහ අදාඳ රාජය ආයතන නි ධාරීන්ත ඇතුළු සහභාීක ූ 70 ෙදෙනකු 

ස හා ජාතයන්තතර ෙවඳ පඳ ස හා ප තුරු සහ එඳවළු ස හා අපනයන ඇසුරුම් පිළිබ  සම්මන්තත්රණයක් 2015 අෙප්රේල් 

08 දින පවේවන  දි. 

- ෙයෞවන කටයුතු හා නිුරණතා සංවර්ධන අමාතයාංශෙේ ඉල්ලීම අුවව සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත 60 ෙදෙනකු 

ස හා ගාල්ෙල් සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත ස හා ඇසුරුම්කරණය පිළිබ  සම්මන්තත්රණයක් 2015 ජුනි මස 13 

වන දින පවේවන  දි. 

- ෙයෞවන කටයුතු හා නිුරණතා සංවර්ධන අමාතයාංශෙේ ඉල්ලීම අුවව හම්බන්තෙතොට සුළු හා මධය පරිමාණ 

වයවසායකයින්ත 50 ෙදෙනකු ස හා ඇසුරුම්කරණය පිළිබ  සම්මන්තත්රණයක් තංගල්ෙල්  2015 අෙගෝසථතු 22 වන දින 

පවේවන  දි. 

- ෙයෞවන කටයුතු හා නිුරණතා සංවර්ධන අමාතයංශෙේ ඉල්ලීම පරිදි ුරේත ම දිසථ්රික්කෙේ සුළු හා මධය පරිමාණ 

වයවසායකයින්ත 50 ක් සහ කළුතර දිසථ්රික්කෙේ සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත 60 ස හා ඇසුරුම් කරණය 

පිළිබ  සම්මන්තත්රණ හ ාවත සහ පානදුෙර් දී 2015 ෙනොවැම්බර් 15 සහ ෙදසැම්බර් 12 යන දිනයන්ත හි දී පවේවන  දී. 

 

ප්රාග්ධය ය සංවර්ධන වැඩසටහන් 

1. රේනුරර දිසථ්රික්කෙේ සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත 35ක් ස හා කැපූ මල් හා විසිතුරු පැ ටටි පිළිබ  

දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.  

2. කළුතර දිසථ්රික්කෙේ සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත 58ක් ස හා අපනයනයට සුදුසු අගය එකතු කඳ 

අන්තනාසි නි ථපාදන පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.   

3. කටගල් , ුවවර, මාතෙල්, ුවවරඑළිය දිසථ්රික්කයන්තහි වගාකරුවන්ත 982 ක් ස හා ඉඟුරු, කහ සහ ෙ මන්ත ග්රාසථ 

පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහන්ත 22ක් පවේවන  දී.   

4. මාතෙල් දිසථ්රික්කෙේ ෙතෝරාගේ ෙගොවීන්ත 62 ක් ස හා විසිතුරු පැ  ක්ෙ ේත්රය පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් 

වැඩසටහනක් සහ M/S දුල්වින්ත මල් අපනයන සමාගම සමඟ සම්බන්තධ කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.  
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5. වයඹ ප ාෙේ සුළු හා මධය වයවසායකයින්ත 90 ෙදෙනක් ස හා ෙද්ශිය ඉහඳ ෙවඳ ප  ස හා බතික් ෙමෝසථතර 

සංවර්ධනය පිළිබ  මූලික දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.   

6. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ශ්රී  ංකා ෙේ මණ්ඩ ය, ශ්රී  ංකා ප්රමිති ආයතනය, ජාතික ඇසුරුම්කරණ 

මධයසථාානය හා එක්ව අදා  ක්ෙ ේත්රෙේ 75 ෙදෙනකු ස හා අගය එකතු කඳ ෙේ නි ථපාදන ස හා අපනයන 

අෙ විකරණය, ඇසුරුම්කරණය, තේේව සහ අපනයන ක්රියාවලිය පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් සම්මන්තත්රණයක් 

පවේවන  දී.  

7. හම්බන්තෙතොට දිසථ්රික්කෙේ කාන්තතා වයවසායකයන්තෙේ ප්රෙයෝජනය ස හා අගය එකතු කඳ ෙකොහු සහ ෙකොහු 

ආශ්රිත නි ථපාදනයන්ත පිළිබ  ුරහුණු වැඩසටහන්ත 2ක් පවේවන  දී.  

8. හම්බන්තෙතොට දිසථ්රික්කෙේ ෙතොරතුරු තාක් ණ ක්ෙ ේත්රෙේ නියැලී වයවසායකයින්ත 30 ෙදෙනක් ස හා අපනයන 

අවසථාා පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.   

9. හල්දුම්මුල්  ප්රෙද්ශෙේ මධයම සහ විශා  පරිමාණෙේ ගම්මිරිසථ වගාකරුවන්ත ස හා දැුවවේ කිරීෙම් 

වැඩසටහනක් පවේවන  දී.  

10. යාපනය දිසථ්රික්කෙේ  සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයන්ත 75 ෙදෙනක් සහ මන්තනරම දිසථ්රික්කෙේ සුළු හා 

මධය පරිමාණ වයවසායකයන්ත 60 ෙදෙනක් ස හා අපනයන අවසථාා, අපනයන ක්රියාවලි සහ ආෙයෝජන අවසථාා 

පිළිබ  දැුවවේ කිරීෙම් සම්මන්තත්රණ ෙදකක් 2015 මාර්තු 18 සහ 19 යන දිනයන්තහි දී පවේවන  දී.   

11. නැෙගනහිර ප ාෙේ සහල් සහ ඒ ආශ්රිත නි ථපාදන ක්ෙ ේත්රෙේ වයවසායකයන්ත 20 ෙදෙනකු ස හා තාක් ණ 

හුවමාරු වැඩසටහනක් 2015 ෙදසැම්බර් 04 සහ 05 යන දිනයන්තහි දී පවේවන  දී.  

12. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ශ්රී  ංකා  ෙේ මණ්ඩ ය, ශ්රී  ංකා ප්රමිති ආයතනය සහ ජාතික ඇසුරුම් 

මධයසථාානය හා එක්ව 75 ෙදෙනක් ස හා අගය එකතු කඳ  ෙේ ෙක්ෂේත්ර ෙේ අපනයන අෙ විකරණය, 

ඇසුරුම්කරණය, ප්රමිති සහතික සහ අපනයන ක්රියාවලිය පිළිබ  දැුවවේ කිරී ෙම් සම්මන්තත්රණයක් පවේවන  දී. 

13. වයඹ ප ා ෙේ අපනයන ශක්තියක් ඇති ෙතොරතුරු සහ සන්තනි ෙඅදන තාක් ණ/වයාපාර ක්රියාවලි බාහිරකරණ 

ශාසථත්රඥයන්ත ස හා අපනයන අවසථාා පිළිබ  දැුවවේ කිරී ෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.   

14. කුලියාපිටිය ප්ර ෙද්ශ ෙේ  ෙගොවීන්ත 30  ෙද ෙනක් ස හා අපනයන  ෙවඳ ප  ස හා ගම්මිරිසථ වගාකිරීම පිළිබ  දැුවවේ 

කිරී  ෙම් වැඩසටහනක් පවන්තවන  දී.   

15. අපනයන ෙවඳ ප  ස හා ඉඟුරු වගාව පිළිබ  හ ාවත ප්රෙද්ශ ෙේ ෙගොවීන්ත 15  ෙද ෙනක් ස හා දැුවවේ කිරී ෙම් 

වැඩසටහනක් පවේවන  දී. 

16. අපනයන  ෙවඳ ප  ස හා විසිතුරු මේසය ෙක්ෂේත්රය ස හා නාේතණ්ඩිය ප්රෙද්ශ ෙේ  ෙගොවීන්ත 50  ෙද ෙනක් ස හා 

දැුවවේ කිරී ෙම් වැඩසටහනක් පවේවන  දී.  

17. හම්බන්තෙතොට දිසථ්රික්ක ෙේ ෙතොරතුරු තාක් ණ ෙක්ෂේත්රෙේ සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින්ත 

ස හා  ෙතොරතුරු තාක් ණ ෙක්ෂේත්රෙේ අපනයන අවසථාා සහ ප්රෙයෝජන පිළිබ  සම්මන්තත්රණයක් පවේවන  දී.  

18. බදුල්  දිසථ්රික්ක ෙේ බණ්ඩාරෙව , හුරතෙල්, වැලිමඩ සහ හල්දුම්මුල්  ප්රෙද්ශයන්තහි ඉහඳ අගයකින්ත 

යුතු  ෙබල්ෙපපර්, තක්කාලි සහ පිපිඤථඤා වැනි එඳවළු වගා කිරීම පිළිබ  එක් දින තාක් ණ හුවමාරු 

වැඩසටහනක් පවේවන  දි. 

19. අන්තතර්ජාතික ෙවඳ ප  ඉ ක්ක කරගනිමින්ත සථවර්ණාභරණ ෙමෝසථතර නිර්මාණකරණය සහ තරඟකාරී 

නි ථපාදන පිළිබ  වැඩමුළුවක් සුළු සහ මධය පරිමාණ මැණික් සහ සථවර්ණාභරණ ක්ෙ ේත්රෙේ 

නි ථපාදකයින්ත/ෙමෝසථතරකරුවන්ත 28ක් ස හා ගාල්ෙල්දී සංවිධානය කරන  දී.  

20. ගාල් , ුවවර සහ ෙකොඳඹදී ප්රාෙද්ශිය අපනයන සංවර්ධන වැඩසටහන්ත 03ක් සංවිධානය කරන  දී.  

21. වයඹ සහ උතුරු මැද පඳාේව  අපනයනයට සූදානම් පාවහන්ත නි ථපාදකයින්ත 20 ක් ස හා නි ථපාදන සහ 

ෙමෝසථතර සංවර්ධන වැඩසටහනක් එක් දින සහ ෙතදින වැඩමුළුවක් ෙ ස පවේවන  දී.  
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අපනයන ක්ෂගෂ්ඨේත්රය ආ්රිත හුහුණු වැඩසටහන් 

අදා  කා ය තුඳ වයවසායකයන්ත 107  ෙද ෙනක් ස හා ආනයන/අපනයන ක්රියාවලිය පිළිබ  136,137 සහ 138 වන 

සහතික පත්ර පාඨමා ාවන්ත පවේවන  දී.   ෙම් ස හා පාඨමා ා ෙඅ  ෙකොටසක් ස හා ෙක්ෂේත්ර චාරිකාව නැවත හඳුන්තවා  ෙදන 

 දී.   

මීය ට අමතරව වයවසායකයින්ත 86ක් ස හා අන්තතර්ජාතික ෙවඳ ාම ස හා අවශය විධිවිධාන පිළිබ  80 සහ 81 වන 

පාඨමා ාවන්ත පවේවන  දී.  

ශ්රී ජයවර්ධනුරර විශථව විදයා ෙේ උපාධි අෙප්ක් කයන්ත සහ වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තතුෙඅ නව පේවීම් ේ නිඳධාරීන්ත ස හා 

අපනයන ක්රියාවලිය සහ අන්තතර්ජාතික ෙවඳ ාම පිළිබ  සම්මන්තත්රණ 02ක් පවේවන  දී.  

 ංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩ ෙේ ඉල්ලීමකට අුවව ගිරිඋල්  අධයාපන ක ාපෙේ ගුරුවරුන්ත 40ක් ස හා දැුවවේ කිරීෙම් 

වැඩසටහනක් පවේවන  දී.  

අපනයනකරුවන් ලියාපදංචි ිරීමම 

අදා  කා ය තුඳ අපනයනකරුවන්ත ස හා තාවකාලික ලියාපදිංචි සහතික 804 ක් සහ සථථිර ලියාපදිංචි සහතික 106ක් 

නිකුේ කරන  දී.   

අපනයනය ආ්රිත ප්රකාශන 

අදා  කා ය තුඳ “Expo News” ප්රකාශන 11ක් සහ ‘අපනයන ුරවේ‘ ප්රකාශන 5ක් ප්රකාශයට පේකර ග්රාහකයන්ත  ෙවත 

 බා ෙදන  දී. එෙමන්තම ‘Policy Briefing’ ප්රකාශන 6ක් සහ ‘EDB ුරවේ’ ප්රකාශන 6ක් මණ්ඩ ෙේ නි ධාරීන්ත ෙවත 

 බාෙදන  දී.  

අපනයන ප්රගති දර්ශක 2005 – 2014 

පසුගිය දශකෙේ අපනයන සංතයා දේතයන්ත විශථෙල් ණය කර “අපනයන ප්රගති දර්ශක“ නමින්ත සවිසථතරාේමක 

ප්රකාශනයක් සකසථ කරන  දී.  ෙමය ෙපොතක් ෙ ස ෙමන්තම සංයුක්ත තැටියක් ෙ සද ප්රකාශයට පේකඳ අතර එය අදා  

ආයතන, වාණිජ මණ්ඩ  සහ විශථව විදයා  ස හා ෙබදා හරින  දී.  ප්රාම වරට ෙමම ප්රකාශනය අපනයන සංවර්ධන 

මණ්ඩලීය ෙවබ් අඩවියට ද එක් කඳ අතර මුද්රණය කරගැනීමට ද හැකිය.  

අගනකුමක වැඩසටහන්  

1. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත ෙකොඳඹ සථවිසථ තානාපති කාර්යා ය, වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තතුව සහ 

කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශය හා එක්ව 2015 මැයි මස 13වන දින පඳමු සථවිසථ - ශ්රී  ංකා වට ෙම්ස 

සාකච්ඡාව මණ්ඩලිය ශ්රවණාගාරෙේදි පවේවන  දී.  

2. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩ ය විසින්ත වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තතුව සහ කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශය හා 

එක්ව 2015 ෙපබරවාරි 25වන දින ශ්රී  ංකා ‘ෙවඳ  ප්රතිපේතිය සහ අපනයන ප්රවර්ධනය හා සංවර්ධනය‘ මැෙයන්ත 

සම්මන්තත්රණයක් මණ්ඩලීය ශ්රවණාගාරෙේදී පවේවන  දී.  ෙම් ස හා 250කට ආසන්තන අපනයනකරුවන්ත පිරිසක් 

සහභාීක විය.   

3. 2015 මාර්තු 3වන දින දැවමය ඇසුරුම් ධුමායනය/නිෙරෝධායනය පිළිබද දැුවවේ කිරීෙම් වැඩසටහනක් අදා  

ක්ෙ ේත්රයන්තහි 92 ක් ස හා පවේවන  දී.   

 

ප්රතිපේති හා සැ සුම් අංශය
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt mRl& ww~vy pQLQb[ pYk`Xny 

    
 

es~. el~. ef~.a`r\.es~  es~. el~. ef~.a`r\.es~ 

    sthn 31.12.2015  31.12.2014 

vw~~km|     r#        Xw.  r#        Xw. 

jAgm @n`vn vw~km|           

XSq~{ @q~pl pQrQyw h` upkrN   (9) 79,849,346.39   64,144,109.91 

s[hn~ @n`@kr#NE sm`gm| a`@y ~̀jn    (10) 942,012,158.00   888,590,808.00 

@vnw~ jAgm @n`vn mRl& vw~km|   (11) 40,548,150.00   40,548,150.00 

    
 

1,062,409,654.39   993,283,067.91 

jAgm vw~km|   
 

   
 

@w`g   (12) 1,843,501.62   1,318,144.08 

@vL[ h` @vnw~ l#bQy yEwS q$   (13) 143,919,667.87 
 

148,466,803.11 

aw~wQk`rm| h` iqQrQ @gvWm|   (14) 38,192,036.96 
 

51,334,602.58 

mEql~ h` mEql~ sm`n q$   (15) 85,038,612.68 
 

37,597,978.87 

    
 

268,993,819.13 
 

238,717,528.64 

mEU vw~km|   
 1,331,403,473.52  

1,232,000,596.55 

    
 

   
 

hQmQkm| h` vgkWm|   
 

   
 

pY`g~{n sh @vn~ kQrWm|   
 

   
 

a`{`r l#bWm|   (16) 41,599,441.48   19,362,941.48 

vQyqm ik~mvR a`q`ym| awQrQk~wy   
 

1,092,316,061.15   1,026,271,483.80 

mEU  hQmQkm|   
 

1,133,915,502.63   1,045,634,425.28 

    
 

   
 

jAgm @n`vn vgkWm|   
 

   
 

@vn~kQrWm| h` anQkSw~ vgkWm|   (17) 29,184,142.24   26,525,183.86 

p`rQෙතෝශික s[h` @vn~kQrWm|   (18) 93,193,267.00   84,374,275.25 

    
 

122,377,409.24   110,899,459.11 

jAgm vgkWm   
 

   
 

anQkSw~ @gvWWm|   (19) 52,474,985.44 
 

63,230,456.75 

b#AkS ayQr`v   (20) 22,635,576.21 
 

12,236,255.41 

    
 

75,110,561.65 
 

75,466,712.16 

mEU hQmQkm| h` vgkWm|     1,331,403,473.52  
1,232,000,596.55 

 

@mm mEl& pYk`Xy pQLQ@yl kQrWm h` iqQrQpw~ kQrWm pQLQb[v a{] mN~dly vgkWm qrNE lbyQ. a{&] mN~dly @vnE@vn~ 

2015.12. 31 qQnt aw~sn~ k@l~,         
                                                                                                                                                                  

  
 …………………………… ……………………………….. ………………………………………… 

ඉන්ද ා මල්වමකත  ඒ.ගක්ෂ.ගසගනවි මකන පී.ගක්ෂ.සුම්ත්රා චචි 

සභාපතිනිය සහ ප්රධාන විධායක අධෙක්ෂෂ්ඨක මණ්ඩල සාමාජික අධෙක්ෂෂිකා 
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

                           2015.12.31 qQ@nn~ avsn~ vr\;y s[h` a`q`ym| h` vQyqm| pYk`Xy 

 

    

es~. el~. ef~. a`r\.es~  es~. el~. ef~. a`r\. es~ 

  

 sthn 31.12.2015  31.12.2014 

  

 
 

r#        Xw.  r#.        Xw. 

  
 

 
 

 
 

a`q`ym 
 

 

 

  
 

a`q`ym  (3) 560,293,096.48  607,956,169.40 

a@nkSw~ a`q`ym|  (4) 116,753,204.68  132,410,214.45 

mEP a`q`ym 
 

 
 

677,046,301.16  740,366,383.85 

 
vQyqm| 

 

 

 

   

apnyn sAvr\{n vQyqm 
 

(5) (245,617,330.73)  (300,282,286.93) 

prQp`ln vQyqm 
 

(6) (359,936,254.12)  (332,116,077.42) 

@m@hyEm| vQyqm| ik~mvR a`q`ym 
 

 71,492,716.31  107,968,019.50 

       

mRl& vQyqm| 
  

(7) (1,348,677.45)  (2,216,154.81) 

s`m`n& kWYy`k`rkm| vlQn~ vQyqm ik~mvR awQrQk~wy 
 

 70,144,038.86  105,751,864.69  

    
   

a@nkSw~ vQස \wWrN a`q`ym| 

   

   

@q~pl h` pQrQyw uplb|{Q@yn~ lද l`x/(al`x) 
 

(8) -  (100,000.00) 

    
   

a`yE gNk l`x/nQr\vj~jQw pYwQl`x s#lsEm|mw 
 

 -  - 

    
   

vQ@q~X ktyEwS mw mRl& pYk`Xn prQvr\wn s[h`- 
 

 -  - 

-l`xy/p`dEv. 
  

   

      

mRl& vw~km| vQkQණී W@mn~ l`x(p`dE) 
 

 -  - 

    

   

vr\;@y~ anQkSw~ mEU a`q`ym  -  (100,000.00) 

     

vr\;@y~ mEU a`q`ym 
  

70,144,038.86  105,651,864.69 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a@nkSw~%20a%60q%60ym%7C
mailto:a@nkSw~%20a%60q%60ym%7C
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt avsn~ vr\;y s[h` - mEql~ pYv`h pYk`Xy 
   2015 2014 
   r#        Xw. r#        Xw. 
@m@hyEm| vlQn~ lq mEql~ pYv`hy     
s`m`n& kQYy`k`rkm| vlQn~ lq vQyqmt v#dQ a`q`ym   70,144,039  105,651,865 
         
g#lpWm|         
]yvWm|      13,347,223  10,283,639 
a`@y`~jn vlQn~ lq a`q`ym    (109,503,735)  (123,308,069) 
pYw&`gNn al`x    -  100,000 
@q~pl pQrQyw upkrN vQkQNW@mn~ lq l`xy   -  (1,967,736) 
ෙපර වර් ය සදහා ගැ ුරම්      (4,099,462)  - 
mRl& vQyqm      364,397  359,624 
r`j& l#bWm| s[h` kYm]y    (3,323,500)  (1,343,079) 
p`rQ@w`~;Qk s[h` @vn~kQrWm|    19,909,697  13,496,607 

k`rk pY`g~{ny @vns~vWmt @pr @m@hyEm| l`xy   (13,161,340)  3,272,851 
         
@w`gy (v#dQvWm/adEvWm)    (525,358)  12,178 
Ny g#wQ h` l#bQyyEwS q$ (v#dQvWm/adEvWm)   4,547,135  1,770,951 
aw~wQk`rm| h` klQn~ @gvWm|(v#dQvWm/adEvWm)   13,142,566  (10,640,255) 
@vn~kQrWm| h` @vnw~ @gvQyyEwS q$(v#dQvWm/adEvWm)   2,658,958  4,435,775 
@vnw~ @gvQyyEwS q$ (v#dQvWm adEvWm)   (10,755,471)  (537,544) 

@m@hyEm| vlQn~ jnny vR mEql~ pYv`hy   (4,093,510)  (1,686,045) 
         
mRl& vQyqm| @gvWm|       (364,397)  (359,624) 
p`rQ@w`~;Qk @gvWm|      (11,090,706)  (9,077,408) 

@m@hyEm| kQYy`k`rkm| vlQn~ jnny vE XSq~{ mEql~ gl`y`m  (15,548,612)  (11,123,076) 

      
a`@y ~̀jn kQYy`k`rkm| vlQn~ jnny vR mEql~ pYv`hy      
s~}`vr vw~km| aw~pw~kr ගැnWm|    (3,492,460)  (6,808,384) 
s~}`vr vw~km| vQkQnW@mn~ lq mEql~    -  3,413,069 
sm`gm| @k`ts~ vlQn~ lq a`q`ym    53,421,350  83,131,040 
l`x`AX l#bWm|     54,097,923  37,965,315 
@p`lW l#bWm|     1,984,462  2,211,715 

a`@y ~̀jn kQYy`k`rkm| vlQn~ XSq~{ mEql~ gl`e~m   106,011,274  119,912,754 

         
mRl& kQYy`k`rkm|  vlQn~ jnny vR mEql~ pYv`hy      

@k`ts~ a`@y ~̀jn     (53,421,350)  (83,131,040) 

mRl& kQYy`y`rkm| vlQn~ jnny vE XSq~{ mEql~ pYv`hy  (53,421,350)  (83,131,040) 

      
vr\;y wSl mEql~ h` mEql~ sm`n q$ v#dQvWm/adEvWm   37,041,312  25,658,639 
vr\;y ආරම්භෙේ mEql~ h` mEql~ sm`n q$    25,361,724  (296,915) 

vr\;y avs`n@y~ mEql~ h` mEql~ sm`n q$   62,403,036  25,361,724 

         
mEql~ h` mEql~ sm`nm q$ vQX~@l~;Ny      
aw#wQ mEql~    15 130,049  88,706 
b#AkS@v| ඇති mEql~     15 84,908,564  37,509,273 
බැංකු අයිරා    20 (22,635,576)  (12,236,255) 
     62,403,036  25,361,724 

mailto:b#AkS@v| a#wQ mEql~
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt avsn~ vr\;y s[h`  

hQmQkm| @vns~vWm| pYk`Xy 

 

 

   
r`j& a`{`r 

 
smEc|cQw l`x 

 
ekwSv 

    

  

    
  

 
 

 
 

2014.01.01 qQnt @X~;y 20,706,020.21  920,619,619.11  941,325,639.32 

    
  

 
 

 
 

s`m`n& ක්රියා vlQn~ vQyqm ik~mvR a`q`ym| awQrQk~wy 

 

-  105,651,864.69  105,651,864.69 

r`C&  ැබීම්W s[h` kYm]y (1,343,078.73)  -  (1,343,078.73) 

   
 

 
 

 
 

2014.12.31 @X~;y 
 

19,362,941.48  1,026,271,483.80  1,045,634,425.28 

   
 

 
 

 
 

s`m`n& ක්රියා vlQn~ vQyqm ik~mvR a`q`ym| awQrQk~wy -      70,144,038.86      70,144,038.86 

      

r`C&  ැබීම් s[h` kYm]y (3,323,500.00) 
 

- 
 (3,323,500.00) 

      
@pr vr\;@y~ g#lpWm|                           (22.2.3)                            -  (4,099,461.51)  (4,099,461.51) 

      

2015.12.31  qQnt @X~;y 16,039,441.48  1,092,316,061.15  1,108,355,502.63 
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt mRl& pYk`Xnvl sthn~ 

 

     

 

es~.el~. ef~.a`r\.es~  

 

es~.el~.ef~.a`r\.es~ 

     

31.12.2015 
 

31.12.2014 

     
r#        Xw. 

 
r#        Xw. 

(3) a`q`ym 
      

 
රාජය  ැබීම් 

  
  462,770,000.00  

 
518,000,000.00 

 
a`nyn @s~v` a`q`ym| 

  
    84,001,943.59  

 
68,596,668.00 

 
CHOGM 2013 

  
- 

 
9,120,000.00 

 
pl`w~ k`r\y`l a`q`ym| 

  
           84,050.40  

 
27,134.75 

 
an~wr\j`l a`q`ym| 

  
         343,894.00  

 
367,859.00 

 
විදුේ @vL[ a`q`ym 

  
         458,859.79  

 
316,195.56 

 
එක්සථෙපෝ 2012 a`q`ym 

 
1,000,000.00  1,000,000.00 

 
sm|mn~wYN h` p`Tm`l` g`s~wS 

 
3,773,280.00  2,770,242.00 

 
ෙවඳද කුටි ආදායම-සම් භාණ්ඩ ප්රදර්ශනය 2015 

  
      6,539,247.70  

 
6,543,145.09 

 
@p`w~ a@lvQy 

  
         165,821.00  

 
309,425.00 

 
a@nkSw~ a`q`ym| 

  
      1,156,000.00  

 
905,500.00 

     560,293,096.48   
607,956,169.40 

        
(4) a@nkSw~ a`q`ym|  

     
 

@p`lW a`q`ym| 
  

      1,984,461.65  
 

2,211,714.68 

 
a`XQYw sm`gm| l`x 

  
    53,421,350.00  

 
83,131,040.00 

 
l`x`AX 

       54,097,923.05  
 

37,965,314.57 

 
a`@y`~jn a$vr kQrW@m| p`dE 

  
- 

 
1,967,735.68 

 
anQkSw~ vQvQ{ a`q`ym| 

  
         438,496.35  

 
1,045,364.07 

 
kYm]y r`j& a`{`r 

  
      3,323,500.00  

 
1,343,078.73 

 
@s~vk Ny @p`lW  

  
      3,487,473.63  

 
4,745,966.72 

 
විනිමය අුවපාත @වනස 

  
- 

 
- 

     116,753,204.68   
132,410,214.45 

       

(5) apnyn sAvර්{n vQyqm| 
     

 
apnyn sAvr\{n v#dsthn~ 

 
    66,607,024.74  

 
80,298,367.71 

 
EU XWY lAk` k`bnQk nQX~p`qn 

 
- 

 
570,611.09 

 
apnyn @vL[ pYvr\{n - විෙද්ශ 

 
   121,312,624.90 

 
92,264,081.98 

 
CHOGM 2013 

 
                           - 

 
82,405,173.94 

 එක්සථෙපෝ මි ාෙනෝ 2015  13,331,528.67  - 

 
@vL[ nQ@y ~̀jQw සහභාගිේවය 

 
                500.00  

 
531,303.11 

 
ෙද්ශීය @vL[ pYqr\Xn 

 
       9,211,475.65   2,181,155.30 

 
pYwQpw~wQ h` s#lsEm| 

 
       3,692,527.17   977,162.38 

 
apnyn @vL[ pYvr\{n 

  
      3,751,492.77   9,424,470.21 

 
ප්රා@q~XWy sAvr\{n vQyqm| 

  
    13,278,983.73   19,026,572.10 

 
@vL[ @w`rwSr# h` @s~v` vQyqm| 

  
      4,220,741.78   7,639,200.33 

 
අන්තතර්ජා  වියදම් 

 
7,219,584.70  3,404,465.89 

mailto:a@nkSw~%20a%60q%60ym%7C
mailto:a@nkSw~%20a%60q%60ym%7C
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt mRl& pYk`Xnvl sthn 

 

 

 

es~.el~. ef~.a`r\.es~ 

31.12.2015 

 

 

 

 

es~.el~. ef~.a`r\.es~ 

31.12.2014 

   r#        Xw.  r#        Xw. 

  

 
e~k`bq~{ k^;Q a`qr\X v&`p^wQ 2,982,206.62 2,680.00 

 ශ්රී  ංකා කුරුඳු සන්තනම් නිර්මාණය 8,640.00 1,557,042.89 

     
245,617,330.73 

 
 300,282,286.93 

        
(6) prQp`ln vQyqm| 

     
 

v#tEp~ h` @v|wn 
  

  127,498,333.84  
 

 109,968,561.74 

 
awQk`l h` nQv`dE දීmn` 

  
      7,404,712.84  

 
8,328,658.36 

 
ප්රs`q qWmn` 

  
       2,778,337.50 

 
2,687,512.50 

 
@s~vk ar\\\\} s`{k armEql 

  
    16,708,117.65  

 
12,958,600.38 

 
@s~vk x`rk`r armEql 

  
      3,350,700.01  

 
2,545,187.66 

 
vQXY`m v#tEp~ 

  
           43,835.00  

 
34,000.00 

 
p`rQ@w`~;Qk qWmn` 

  
    19,909,697.25  

 
13,496,606.73 

 
sExs`{n 

  
     22,456,280.97 

 
20,355,505.15 

 
b[v`g#nWm| vQyqm| 

  
      1,122,920.59  

 
262,569.43 

 
@s~vk pQrQv#y 

  
      3,487,473.63  

 
4,745,966.72 

 
vQදුlQ g`s~wS 

  
     18,024,563.57 

 
22,471,618.02 

 
jl g`s~wS 

  
          802,563.06   789,544.24 

 
nWwQ h` @vnw~ v^w~wWy g`s~wS 

  
          650,864.00   66,874.40 

 
pYc`rNy 

  
          203,172.00  489,776.00 

 
a`r]k vQyqm| 

  
      4,727,765.12  

 
4,236,270.54 

 
vQgNn g`s~wS 

  
         600,000.00  

 
1,039,239.00 

 මුද්රණ vQyqm|            393,974.78   956,654.80 

 gmn~ vQyqm|       13,025,028.12   15,705,709.54 

 vQ@n ~̀q`ශථv`q            405,266.84   254,383.60 

 
ෙපොදු vQyqm| 

  
      6,158,289.95  

 
1,682,354.10 

 
a{&] mN~dl g`s~wS 

  
         608,327.00  

 
571,270.00 

 
k`r\y`l upkrN ndw~wSv 

  
      2,398,773.73  

 
971,931.65 

 
@gvl~ kSlW 

  
     65,301,327.83   63,500,001.60 

 
in~{n h` @wl~ 

 
      4,781,361.74     8,397,404.96 

 
v`hn ndw~wS aුමw~ v#dQy` 

 
      5,466,619.52   6,653,826.76 

 
pEq~glQk kSlW 

 
      5,709,259.05   5,739,629.40 

 
sn~nQ@v|qn h` s`m`jQk mEql~  

 
      7,174,814.76   8,216,618.66 

 
]y ස[h` @vn~ kQrWm| 

 
    13,347,222.77  

 
10,283,639.34 

 
@q~XWy pEhENE vQyqm| 

 
         854,417.53  

 
338,961.40 

 
k`r\y`l avX&w` 

 
      3,425,668.03  

 
3,912,601.53 

 
vQ@q~XWy pEhENE vQyqm|       1,116,565.44   408,458.96 

 
vQnQmy anEp`w al`x -  46,140.25 

  
359,936,254.12   332,116,077.42 

      

mailto:vQ@n%60~q%60X%60v%60q
mailto:sn~nQ@v%7Cqn%20h%60%20s%60m%60jQk%20mEql~
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt  mEl&  pYk`Xnvl sthn~ 
 

    

   
 

es~.el~. ef~.a`r\.es~ 
 

 

es~.el~.ef~.a`r\.es~ 

   

31.12.2015 
r#        Xw. 

 31.12.2014 
r#        Xw. 

 

 

(7) මුලෙ පිරිවැය 
 

   

 @p`lW vQyqm|  364,397.02  359,623.59 
 mEq~qr g`සථwO             73,772.50   971,611.00 
 mRl& vQyqm|           910,507.93   884,920.22 

      1,348,677.45   2,216,154.81 

      

(8) @m`~tr\ r} pYw&`gNනy     

 

mN~dlyt ayQwQ @m`~tr\ r} XWY lAk` o@t`~@m`byQl~ sm`gm vQsQn~ 2012.12.31 qQnt n#vw agy krn lqQ . vsr phkt 

vrk~ @m ~̀tr\ r} v`hn n#vw agy kQrWmt bl`@p`@r`w~wS @v|. 
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt  mEl&  pYk`Xnvl sthn~ 

 

(9)    @q~pl yn~wY h` upkrN 

(9.1)  pQrQv#y 

 
 

lQy` hrQn lq vtQn`km 

  

 
2015  

 
2014  

pQrQv#y 
  

152,304,208.27  123,251,749.02 
 

smEc|cQw ]y kQrWm| 
  

(72,454,861.88)  (59,107,639.11) 
 

lQy` hrQn lq vtQn`km 
  

79,849,346.39  64,144,109.91 
 

 

vw~km| 

 
@X~;y 

1/1/2015 

 

ekwSkQrWm| 

 n#vw 

wk~@s~r# 

 kQrWm 

 
ivw~ 

kQrWm| 

 
@X~;y 

31/12/2015 

g^hs~w දුrkාn  99,364.00  -  -  -  99,364.00 

@m`~tr\ r}  49,550,000.00         25,560,000.00   -  -  75,110,000.00 

prQgNk  31,941,213.02           1,308,681.00   -  -  33,249,894.02 

prQgNk m^දුk`Ag  4,145,281.00           1,920,799.50   -  -  6,066,080.50 

prQgNk upkrN  980,467.32  25,880.00  -  -  1,006,347.32 

r$pv`hQnW upkrN  4,730,855.01  66,490.00  -  -  4,797,345.01 

pW.e~.bW.ek~s~ 

upkrN 

 
65,549.00 

 
- 

 -  -  
65,549.00 

දුrkාn svQkQrWm|  1,495,390.14  11,770.00  -  -  1,507,160.14 

lW bdE svQkQrWm   14,775,057.29  24,675.00  -  -  14,799,732.29 

k`r\y`l upkrN  15,468,572.24  134,163.75 
 

 -  -  15,602,735.99 

 
 123,251,749.02 

 
       29,052,459.25   -  -  

152,304,208.27 

(9.2)  ]y @vn~kQrWm|  @X~;y  vr\;y s[h` ]y  ivw~ kWrWm| s[h`  @X~;y 

 
 1/1/2015  

 
 ]y @vn~ kQrWm|  31/12/2015 

g^hs~w දුrkwn  68,367.42  7,121.64  -  75,489.06 

@m`~tr\ r}  11,349,999.99  7,698,500.00  -  19,048,499.99 

prQgNk  24,346,098.58  2,854,883.35  -  27,200,981.93 

prQgNk m^දුk`Ag  1,978,284.77  733,304.30  -  2,711,589.07 

prQgNk upkrN  341,899.27  217,274.39  -  559,173.66 

r$pv`hQnW upkrN  3,302,935.56  222,112.11  -  3,525,047.67 

pW.e~.bW.ek~s~ upkrN  30,713.57  3,483.54  -  34,197.11 

දුrkාn svQkQrWm|  1,341,124.01  80,465.42  -  1,421,589.43 

lW bdE svQkQrWm  
 5,853,706.65  693,381.59  -  6,547,088.24 

k`r\y`l upkrN  10,494,509.29  836,696.43  -  11,331,205.72 

 
 59,107,639.11  13,347,222.77  -  72,454,861.88 
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt avsn~ vr\;y s[h` 

mRl& ww~v pYk`Xn@y~ sthn~ 
 

     

es~,el~.ef~ a`r\.es~  es~.el~.ef~.a`r\.es~ 
 

     

31.12.2015  31.12.2014 

 

     

r#        Xw.  r#        Xw. 

  (10) a`XYQw sm`gm| a`@y ~̀jn - l#yQs~wSgw @n`vn 
 

 
 

 a`XYQw sm`gm| a`@y ~̀jn - dW.ec|.pW.el~. 
 

942,012,158.00   888,590,808.00 

 
     

942,012,158.00  888,590,808.00 

         

(11) @vnw~ CAgm @n`vn mRl& vw~km| 
   

 
 

 nQqhs~ kL h#kQ vrNWy @k`ts~   105,058,083.78  105,058,083.78 

 s`m`n& @k`ts~    58,312,483.62  58,312,483.62 

 (-)h`nQkrන s[h` @vn~ kQrWm|   (122,822,417.40)  (122,822,417.40) 

      40,548,150.00  40,548,150.00 

         

(12) @w`gy 
     

 
 

 lQpQද්රv&     1,843,501.62  1,318,144.08 

 tyr\ h` ටිyEb|    –  – 

      1,843,501.62  1,318,144.08 

       

(13) @vL[ h` @vnw~ l#bQy yEwS q$ 
   

 
 

 apnyn kr#vn~@g~ Ny 
   

    46,120,175.53   46,391,543.87 

 (-)Ny g#wQ h`nQkrn @vn~ kQrWm| 
  

 (45,477,591.40)  (45,477,591.40) 
 k`r\y mN~dl Ny 

   
    41,985,995.31   43,867,269.13 

 (-)@gvQy yEwS @s~vk pQQrQv#y 
  

(14,316,119.84)  (14,704,943.13) 

 l#bQy yEwS v#t| 
   

 104,676,878.80   104,676,878.80 

 @vnw~~ w#n~pwS 
   

    10,930,329.47   13,713,645.84 

 
     143,919,667.87   148,466,803.11 

       

(14) aw~wQk`rm| h` @gvWm| 
   

 
 

 @gvWm| 
    

   15,599,232.10   18,360,928.24 

 aw~wQk`rm| 
    

       5,719,704.56   15,981,790.75 

 b#AkS sEr]Qw 
   

          300,000.00   300,000.00 

 @s~v` w#n~pwS 
   

       1,062,550.30   1,002,550.30 

 a`psE @gvQy yEwS a`r]Qw w#n~pwS 
  

          969,390.16            969,390.16  
 avlAgS @ck~pw~ 

   
225,040.00  15,000.00 

 klQn~ @gvE k`r\y mN'dl vQyqm| 
  

14,316,119.84  14,704,943.13  
 

     
38,192,036.96  51,334,602.58 

       

 

 

 

 

 



31 
 

XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt avsn~ vr\;y s[h` 

mRl& ww~v pYk`Xn@y~ sthn~ 

    es~,el~.ef~ a`r\.es~  es~.el~.ef~.a`r\.es~ 
    31.12.2015  31.12.2014 

    r#        Xw.  r#        Xw. 

(15) mEql~ h` mEql~ sm`n q$      

 lAk` b#AkSv - mEql~ ayk#mQ w#n~pw~ 
  

              2,500.00   2,500.00  

 lAk` b#AkSv - @l~k~ vWv| 
       74,513,941.58   26,733,368.90 

 j`wQk sAvr\{n b#AkSv 
          4,463,266.71   6,067,851.26 

 lAk` b#AkSv - @k ~̀p@r\t| X`K`v 
  

       5,904,484.72   4,683,705.38 

 sm|pw~ b#AkSv -  nEvr 
                 4,728.76   4,471.75 

 sm|pw~ b#AkSv - g`l~l 
                 6,886.49   6,625.89 

 lAk` b#AkSv - am|p`r 
                 3,987.61   3,392.04 

 lAk` b#AkSv - hm|bn~@w`t 
  

              1,903.61   1,780.64 

 lAk` b#AkSv – බදුල්  
                 4,385.80   3,789.14 

 lAk` b#AkSv – mන්තn`rm                     919.78   413.71 

 sm|pw~ b#AkSv- kSr#N$gl 
  

              1,558.68   1,373.76 

 aw#wQ mEql~ 
    

          130,048.94   88,706.40 

 
       85,038,612.68   37,597,978.87 

 
      

 
 

(16) rj@y~ l#bWm| 
    

 
 

 rj@y~ q`yky    7,904,002.00  7,904,002.00 

 rj@y~ q`yky @m ~̀tr\ r}   38,560,000.00  13,000,000.00 

 yRE.en~.dW.පී. q`yky    2,110,282.00  2,110,282.00 

 ayQ.tW.sW q`yky    12,716.35  12,716.35 

 apnyn pYvr\{n @l~km| k`r\y`ly   202,677.32  202,677.32 

 (-)rj@y~ a`{`r kYm]y     (7,190,236.19)  (3,866,736.19) 

      41,599,441.48  19,362,941.48 

 
    

 
 

(17) @vnw~ vgkWm| h` @vn~kQrWm| 
   

 
 

 Ny a`{`r kYm q`ykw~vy 
  

       7,888,532.97   7,567,706.09 

 u_v prNgm a`XWYw gm|m`n 
  

       2,108,251.77   2,108,251.77 

 apnynkr# q`ykw~vy 
       24,678,355.00   19,055,549.00 

 u_v prNgm  p`ln gQNEm 
  

(10,403,683.00)  (10,403,683.00) 

 a`psE @gvQy yEwS w#n~pwS 
  

       4,912,685.50   8,197,360.00 

 
   

 
 

  29,184,142.24   26,525,183.86 

 
      

 
 

(18) p`rQ@w`~;Qk s[h` @vn~ kQrWm| 
   

 
 

 iqQrQyt @gn a` @X~;y 
   

   84,374,275.25   79,955,076.27 

 vr\;y wSl kL @vn~ kQrWm| 
  

19,909,697.25        13,496,606.73 

 vr\;y wSl kL @gvWm|| 
   

 (11,090,705.50)  (9,077,407.75) 

 iqQrQyt @gn a` @X~;y 
   

93,193,267.00  84,374,275.25 

  

 

 

 

 

mailto:rj@y~%20l#bWm|
mailto:rj@y~%20q%60yky
mailto:rj@y~%20q%60yky%20@m%60~tr/%20r%7d
mailto:rj@y~%20a%60%7b%60r%20kYm]y
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XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt avsn~ vr\;y s[h` 

mRl& ww~v pYk`Xn@y~ sthn~   

      es~,el~.ef~ a`r\.es~  es~.el~.ef~.a`r\.es~ 
      31.12.2015  31.12.2014 

      r#        Xw.  r#        Xw. 

(19) @vnමක @gvQyyEwS q$ 
    

 
 

 @gvQy yEwS mEq~qr g`s~wS                16,175.00               15,775.00  
 @gvQy yEwS v#tEp~              152,054.87               19,922.30  
 @gvQy yEwS vQvQ{ vQyqm|                21,717.86   - 
 @gvQy yEwS @s~. a. a. vQyqm|          2,780,399.73   1,882,605.64 

 @gvQy yEwS @s~.x`. a. vQyqm|             333,648.12   225,912.82 

 vQXY`m v#tEp \@gvWm|                   (165.00)                   397.50  
 @s~vk avs`n @gvWm|               61,644.46   61,644.46 

 @gvQy yEwS vQgNn g`s~wS          1,973,292.00   3,269,004.00 

 n#vw @gvQy yEwS a`rක්;k w#n~pwS                2,500.00                2,500.00  
 @gvQy yEwS rක්;N  -                 12,357.14    
 n#vw @gvQy yEwS w#n~pwS- @tන්තd'r                6,000.00              76,000.00  
 iqQrQpw~ @n`kl @ck~pw~    317,233.95                      317,233.95  
 @vnw~ upcQw vQyqm|        46,810,484.45        57,347,103.94  
 k^;Q kl`p @gvWm| s[h` @vn~ kQrWm|  -  - 

        52,474,985.44  63,230,456.75 

 
      

  

(20) b#AkS ayQr`v 
    

  
 lAk` K#kSv - @l~k~ vWv|    22,635,576.21  12,235,606.53 

 lAk` b#AkSv - g`l~l    -  648.88 

      22,635,576.21  12,236,255.41 
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(21) XWY lAk` gNk`{QkrN pYmQw 39 t anEv හිමිකම් ෙකටසථ ආෙයෝජනය h`nQkrණ prW]`  krn lqQ.   e~   anEv 

01.01.2011 qQnt h`nQkrn @vn~ kQrWm නැවත g#lpWm රු 31,698,150 කි. 
 

(22) (22.1)    XWY lAk` gNk`{QkrN pYmQw 39 t anEv x`N~d`g`r@yn~  lq pY{`n @r\gS rFs~kQrWm h`nQkrණ prW]`  krn 

lqQ.    e~ anEv 01.01.2011 qQnt h`nQkrn @vn~ kQrWm| රු. 468,742,448.83 හඳුn`gn~n` lqQ. 

         

 (22.2)    k`r\y mN~dl Ny 

XWY lAk` gNk`{QkrN pYmQw aAk 39 t anEv 01.01.2011 qQnt p#vwQ k`r\y mN~dl Ny pvw~n` @p`lW 

anEp`wyt anEv  h`nQQkrN  p`dE  adE@k`t avkrNy krn lqQ~ . e~ anEv iqQrQyt kල k`r\y mN~dl pQrQv#y 

sh es~.el~.ef~ a`'r\.es\ g#lpWm| agy r#: 16,060,711.67 gQNEm|krN @p`w~vl glpn lqQ.  

   

 (22.2.1) es~.el~.ef~ a`'r.es~.g#lpWm| gQNE@m| @X~;y  k`r\y mN~dl Ny gQNE@mn~ adEkrn lqQ. e anEv k`r\y mN~dl     

Ny mRl& ww~v pYk`Xn@y~ s`{`rN  agyt @pn~v` a#w. 

 

  k`r\y mN~dl Ny 41,985,995.31 

es~,el~.ef~ a`r\.es\ g#lpWm|  (14,316,119.84) 

    

    27,669,875.47  
 

   

 (22.2.2)   ihw g#lpW@mn~ htgw~ iqQrQyt kL k`r\y mN'dl pQrQv#y jAgm vw~km| yt@w~ @pn~v` a#w. 

   

   iqQrQyt kL k`r\y mN~dl pQrQv#y 

   

14,316,119.84 
 

  

(22.2.3)   ුවවර ප්රාෙද්ශීය කාර්යා ෙේ ෙපර වර් ව  ෙගොඩනැගිලි කුලී ෙ ස රු. 4,099,461.51 ක 

 

   මුද ක් ප්රවර්ාන වර් ෙේදී ෙගවා ඇත.  
 

 

 (23) XWY lAk` gNk`{QkrN pYmQw aAk 39 t anEv ek~s~@p`~ e~kkyt @gvQy yEwS @X~;y avkrNy krn lqQ. @my ihw 

g#lpW@mn~ htgw~ blp$m @pn~vyQ. 

 

 

 

 

 

 

XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly  XWY lAk` apnyn sAvr\{n mN~dly 

2015.12.31 qQnt  mEl&  pYk`Xnvl sthn 
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