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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
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සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය
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ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ඔබගේ සාර්ථකත්වය උදෙසා මගපෙන්වීමකි....
‘සෞභාග්යයේ දැක්ම’ ඉදිරි දැක්මෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික
සංවර්ධන ක්රියාවලියෙහි ඉතා පුළුල් කාර්යභාරයක් ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායයන් (MSMEs) වෙත පැවරී ඇති අතර, දරිද්රතාවය පිටුදැකීම සහ වි/කියාව
තුරන් කිරීමෙහිලා තිරසාර විසඳුමක් වශයෙන් ද ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් ක්ෂුද්ර, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායයන් වෙත හිමි වේ. එකී කරුණු පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින්
යුතුව, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA) මගින් ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායක ක්ෂේත්රයේ ප්රවර්ධනය උදෙසා පියවර කිහිපයක් ගෙන ඇත.
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එහිදී, ව්යවසායකයින්ට සිය ව්යාපාර කටයුතු සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය වන්නා වූ
සේවා සැපයීමේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන් (BDS)
විසින් ඉටුකරනු ලැබීමත්, ඔවුන් විසින් ක්ෂුද්ර,සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක ක්ෂේත්රයේ
සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන වශයෙන් අලෙවි කටයුතු, තාක්ෂණික සංවර්ධනය හා හුවමාරු,
මූල්ය සහාය, ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය, තොරතුරු තාක්ෂණය යනාදී පහසුකම්
ලබාගැනීම උදෙසා සහාය වීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලදි.
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ඒ අනුව, මෙම ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ නාමාවලිය මගින් ක්ෂුද්ර,
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාවසායකයින්ට සිය ව්යාපාර සාර්ථක කරගැනීම උදෙසා හඳුනාගත්
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන් හා ඔවුන්ගේ සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත්
කොට ඇත. මෙහි රාජ්ය හා පෞද්ගලික යන අංශ දෙකෙහිම ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
සපයන්නන් පිළිබඳ තොරතුරු, ඔවුන්ගේ දුරකථන අංක ද සහිතව ඇතුළත් කොට ඇති
බැවින්, මෙම නාමාවලිය හරහා ව්යවසායකයින්ට අවශ්ය සියලු තොරතුරු කඩිනමින්
ලබාගැනීමේ පහසුකම සලසා ඇත.
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ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය (NEDA)
අංක 561/3, ඇල්විටිගල මාවත
කොළඹ 05.
දු.ක. 011-5922990/0115443610
විද්යුත් ලිපිනය: info@neda.lk
වෙබ් අඩවිය: www.neda.gov.lk
National Enterprise Development Authority

කෘතඥතාපූර්වක ස්තුතිය
මෙම ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ නාමාවලිය හුදෙක් එක්
පුද්ගලයෙකුගේ ව්යායාමයක් නොව; සංකීර්ණ වූත් සාමූහික වූත් කර්තව්යයකි. එබැවින්,
මෙම මාර්ගෝපදේශ අත්පොත සකස් කිරීමෙහිලා තොරතුරු සපයන ලද රාජ්ය හා පෞද්ගලික
අංශයේ සියලු ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් වෙත අපගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද
කර සිටිමු.
තව ද, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති / අධ්යක්ෂ ජනරාල්, අනුෂ්ක
ගුණසිංහ මැතිතුමා, අධ්යක්ෂ, ලක්ෂ්මන් විජේවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ
සියලු දෙනාටත් ඔවුන්ගේ මගපෙන්වීම හා සහයෝගය වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුද කරමු. මෙම
නාමාවලිය සකස් කිරීමේදී කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ නිලධාරින් විසින් ලබාදෙන ලද
දායකත්වය හා සහයෝගීතාවය වෙනුවෙන් අපගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරමු. එමෙන්ම,
මෙම නාමාවලිය ආකර්ෂණීය අන්දමින් මුද්රණය කර දීම වෙනුවෙන් රජයේ මුද්රණ
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දෙපාර්තමේන්තුවට ද ස්තූතිය පළ කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගනිමු.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

කර්මාන්ත අමාත්ය
ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ පණිවිඩය

කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටතේ ක්රියාත්මක ආයතනයක් වන, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන
අධිකාරිය (NEDA), ශ්රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයන් දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙෙළඳපොළ තුළ
ප්රචලිත කරවීමේ අරමුණෙන් ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෂේත්රය යටතේ රට පුරා
ක්රියාත්මකව පවතින ව්යාපාරයන් ප්රවර්ධනය, දිරිගැන්වීම සහ පහසුකරණය යනාදී
කර්තව්යයන් ඉටුකරනු ලබයි.
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ශ්රී ලංකාව තුළ මිලියනයකට ආසන්න ලියාපදිංචි ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
ආයතන සංඛ්යාවක් පවතින අතර, මේවායේ ක්රියාකාරීත්වය සංවර්ධිත හා වේගයෙන්
සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල් සමග සැසඳීමේදී තරමක දුර්වල මට්ටමක පවතී.
එබැවින්, ඒවායේ ක්රියාකාරීත්වය තවදුරටත් වේගවත් වර්ධනයකට ලක්කළ යුතු අතර,
‘සෞභාග්යයේ දැක්ම’ රජයේ ප්රතිපත්තිමය වැඩපිළිවෙල යටතේ සැලසුම් කොට ඇති පරිදි
ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය වර්ධනීය දිශානතියක් කරා ගමන් කරන
අංශයක් බවට පත්කළ යුතුව ඇත.
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එම කර්තව්යය ඉටුකිරීමෙහිලා, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායයන් ප්රවර්ධනය කරමින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යභාරය ඉතා අගය කොට
සලකමි. විශේෂයෙන් ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය ප්රකාශයට
පත්කරමින් ඉටුකරන ලද මෙම කාර්යය, රාජ්ය හා පෞද්ගලික යන අංශ දෙකෙහිම සේවා
සපයන්නන්ගේ දුරකථන අංක, ඔවුන් විසින් සපයන්නා වූ විවිධ ආකාරයේ සේවාවන් සහ
අනෙකුත් තොරතුරු වෙත පහසුවෙන් ප්රවේශ වීමට ව්යවසායකයින් වෙත ලබාදුන් මහඟු
අවස්ථාවක් ලෙස දකිමි.
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ඒ අනුව, ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය ව්යවසායකයින්
සහ විවිධ ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක්
ගොඩනැගීමට ඉවහල් වන අතර, එමගින් දෙපාර්ශවයටම ප්රතිලාභ අත්කර ගැනීමේ
හැකියාව පවතී.
එබැවින්, ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට සංවර්ධනයේ හිණිපෙත්තට
ළඟාවීමට සහාය වීමේ පරමාර්ථයෙන් මෙම මාර්ගෝපදේශය ප්රකාශයට පත්කිරීමෙහිලා දැඩි
කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කරන ලද ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය
මණ්ඩලයට මාගේ ස්තූතිය පුද කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.
විමල් වීරවංශ පා.ම.
කර්මාන්ත අමාත්ය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ
(NEDA) සභාපති/අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ
පණිවිඩය
මෙරට ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක (MSMEs) ක්ෂේත්රයේ උන්නතිය උදෙසා
ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඉටුකරන ලද ඉතා වැදගත් කර්තව්යයක් වන,
‘ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය’ ප්රකාශයට පත් කිරීමේ අවස්ථාව
සනිටුහන් කරමින් පණිවිඩයක් තැබීමට හැකිවීම ඉතා සතුටට කරුණකි.
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වර්තමානයේ, ‘සෞභාග්යයේ දැක්ම’ රජයේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය මගින් අපේක්ෂිත පරිදි,
ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් පැවරී ඇති
අතර, තරුණ ප්රජාව සඳහා රැකියා උත්පාදනය සහ ග්රාමීය ආර්ථිකය තුළ දරිද්රතාවය
පිටුදැකීම වැනි දැවෙන ප්රශ්න සඳහා විසඳුම් සපයමින්, අප රටට ශීඝ්ර දියුණුවක් අත්පත්
කරගැනීම සඳහා පිටුවහලක් වීමට මෙම ක්ෂේත්රයට හැකියාව ඇත. ඒ අනුව, ව්යවසායකත්ව
සංවර්ධනයේ පෙරගමන්කරු වශයෙන්, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය, ක්ෂුද්ර, සුළු
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ව්යාපාරවල මතුවන ගැටලු නිරාකරණය කර
ගැනීමට සහ ව්යාපාර සංවර්ධනය කරගැනීමට ඉතා වැදගත් වන්නා වූ තොරතුරු පහසුවෙන්
ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි, ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ දුරකථන අංක,
ඔවුන් විසින් සපයනු ලබන සේවා සහ වෙනත් අදාළ විස්තර ඇතුළත් ‘ව්යාපාර සංවර්ධන
සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය’ මෙසේ ප්රකාශයට පත්කරනු ලබයි.
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ඒ අනුව, කර්මාන්ත අමාත්ය, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන
අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළුව ඉතා කෙටි කලක් තුළ මෙම
භාරධූර කර්තව්යය ඉටුකිරීමට තම වටිනා දායකත්වය සැපයූ සියලු දෙනාට මාගේ හදපිරි
ස්තූතිය පුද කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගනිමි.
අනුෂ්ක ගුණසිංහ
සභාපති/අධ්යක්ෂ ජනරාල්

ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ
(NEDA) අධ්යක්ෂතුමාගේ පණිවුඩය

ලොව පුරා රටවල් තුළ ආර්ථික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායන් මගින් ඉටුකෙරෙන අතර,“ සෞභාග්යයේ දැක්ම” ඉදිරි දැක්මෙහි අදාළ
උපදෙස් ද, සහිතව ඇතුළත් කිරීම මගින් ඒ සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් ලබා දී ඇත.
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ලෝකය විශ්මිත වන අතර නිරන්තරයෙන් වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙමින් පවතී. තව ද,
ලෝකය ගල් යුගය, කෘෂිකාර්මික යුගය, කාර්මික යුගය යන අවස්ථාවන් පසුකොට මේ
වනවිට දැනුම් යුගයට අවතීර්ණ වී ප්රඥා යුගය කරා ගමන් කරමින් සිටී. එමෙන්ම, දැනුම
යනු තොරතුරු මත රඳා පවතින්නකි. එ තුළින් විද්යාමාන වනුයේ, තොරතුරු ක්ෂුද්ර, සුළු
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක ක්ෂේත්රය සඳහා පමණක් නොව තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලිය
සඳහා ද පාදක වන බවයි. වැදගත් තොරතුරු සඳහා නිසි කලට ප්රවේශ වීමට ඇති
හැකියාව නිවැරදි තීරණයන්ට එළැඹීමට ඇති ප්රවණතාවය ප්රශස්ත අන්දමින් ඉහළ නංවයි.
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ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක තොරතුරු අවශ්යතා සඳහා ව්යාපාර සංවර්ධන
සේවා සැපයීම එදිනෙදා අවශ්යතාවයකි.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ නාමාවලියට අමතරව, ක්ෂුද්ර, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට අවශ්ය තොරතුරු ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ව්යවසාය
සංවර්ධන අධිකාරියේ අවධානය යොමුව ඇත.
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ ව්යවසායකයින්ට තොරතුරු ලබාගැනීමේ
අත්යවශ්ය අංගයක් වශයෙන් ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ නාමාවලිය
ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විශ්වාස කරන අතර, එය භාවිතා කරන්නන්ගෙන්
ලැබෙන ප්රතිචාර අනුව ඉදිරියේදී තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙහිදී, අනුග්රාහකත්වය, තොරතුරු ලබාදීම, පරිවර්තන කටයුතු සහ මුද්රණය යනාදී
කටයුතු මගින් ඔබ විසින් ලබාදුන් වටිනා දායකත්වය පිළිබඳව ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන
අධිකාරියේ කෘතඥතාවය පළකර සිටිමු.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

කර්මාන්ත අමාත්ය, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ ලේකම්,
ඩබ්. ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා මැතිතුමා කර්මාන්ත අමාත්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ
ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ලබාදුන් වටිනා
මගපෙන්වීම වෙනුවෙන් ඔවුන් සියලු දෙනා වෙත මාගේ හදපිරි ස්තූතිය පුදකිරීමට මෙය
අවස්ථාවක් කරගනිමි.
තව ද, ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මහන්සිය හා කැපවීම
නොවන්නට මෙකී කාර්යභාරය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට නොහැකි වන බව ද කෘතඥතා
පූර්වකව සිහිපත් කරමි.
ලක්ෂ්මන් විජේවර්ධන
අධ්යක්ෂ
ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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සපයනු ලබන සේවා
1.
2.
3.
4.

ව්යවසාය සංවර්ධනයට අදාළ ප්රතිපත්ති සම්පාදනය
ව්යවසායකත්ව ජාලය පවත්වාගැනීම
ව්යවසායකත්ව සංස්කෘතිය ප්රවර්ධනය කිරීම
තොරතුරු බෙදාහැරීම

1

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
(SME) ප්රතිපත්තිය සම්පාදනය
කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

ශ්රී ලාංකික ව්යවසායකයින්ගේ
ජාලයක් නිර්මාණය කිරීම
ව්යවසායකයින්ගේ ප්රශ්න/ගැටළු
හඳුනාගැනීම සහ විසඳීම උදෙසා
ආයතනික යාන්ත්රණයක් ලෙස
ක්රියාකිරීම (දිස්ත්රික් ව්යවසායකත්ව
සමුළුව)
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සියලුම ව්යවසායකයින් සඳහා
තොරතුරු ලබාදීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය සකස්
කිරීම සහ ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
සපයන්නන් සවිබල ගැන්වීම
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
අත්පොත - මූල්ය තොරතුරු

P

දත්ත පද්ධති සහ වෙබ් අඩවිය
යාවත්කාලීනව පවත්වා ගැනීම
විද්යුත් මාධ්යන් හරහා’’දිරියට
සවිය’’ ව්යවසායකත්ව අධ්යාපනික
වැඩසටහන පැවැත්වීම (මාධ්ය මගින්
විකාශය කෙරේ)
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ව්යවසායකයින් සහ ව්යවසායකත්ව
අපේක්ෂකයින්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යවසායකත්ව සංස්කෘතියක්
දිරිගැන්වීම තුළින් “මේඩ් ඉන් ශ්රී
ලංකා”(Made in Sri Lanka)
ප්රවණතාවයක් කරා වැඩසටහන්
ක්රියාත්මක කීරීම

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

උපාධිධාරී ව්යවසායක උදානය
වැඩසටහන

උපාධිධාරීන් සහ වෘත්තීය
පුහුණුලාභීන් සඳහා

පොකුරු සංවර්ධන වැඩසටහන
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකත්ව ආදේශක සේවා
ආනයනය iSud lsrSu
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ සේවා
මධ්යස්ථානය (යෝජිත)
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා ප්රදර්ශන
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

අළුත් අළුත් දෑ නොතනන ජාතිය
ලොව නොනගී

x
ix

නවෝත්පාදන වෙෙළඳ ප්රචාරණයට
(වෙෙළඳපොළ වටිනාකම් වැඩිකර
ගැනීමට) පහසුකම් සැලසීම සඳහා
තාක්ෂණික සංවර්ධන අරමුදල
(මූලික පර්යේෂණ, සංසන්දනාත්මක
විශ්ලේෂණ, පූර්ව වෙෙළඳ ප්රචාරණය
සහ වෙෙළඳ ප්රචාරණය)

තාක්ෂණික නිර්මාණකරුවන්

P

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ඵලදායිතා සංවර්ධන වැඩසටහන්

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ : දීප ව්යාප්තව
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සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය

:

400, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10

දු.ක

:

94112689215/0112689208/09

ෆැක්ස්

:

94112689211

ඊ-මේල්

:

info@drc.gov.lk/ support@drc.gov.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.drc.gov.lk

ආයතනික ස්වභාවය

:

රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
1.
2.
3.
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සමාගම් සහ සම්බන්ධීකරණය
රජයේ කොන්ත්රාත්තු පිළිබඳ පනත් නීත්යානුකූල කිරීම
සමාගම් පනත් නීත්යානුකූල කිරීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

●

සමාගම් සහ සම්බන්ධීකරණය

●

සමාගම් සහ සම්බන්ධීකරණය
අවශ්ය වන්නාවූ පුද්ගලයින්

●

රජයේ කොන්ත්රාත්තු පිළිබඳ පනත්
නීත්යානුකූල කිරීම

●

රු. මි 05ට වැඩි රජයේ කොන්ත්රාත්තු
භාරගන්නා පුද්ගලයින්

●

සමාගම් පනත් නීත්යානුකූල කිරීම

●

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්ය
පුද්ගලයින්
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
●

x
x
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e

සමාගම් ලේකම්වරුන් ලියාපදිංචි
කිරීම

විගණන නිලධාරින් ලියාපදිංචි කිරීම

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ 		

:

k
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.
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r

ඉලක්කගත කණ්ඩායම
●
●

වෘත්තිකයින්(උදා -නීතිඥයින්,
වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්, CIMA
සුදුසුකම් ලද්දන්)
අදාළ සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරින්

දීප ව්යාප්තව
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වාණිජ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය

:

දු.ක

:

ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:

4 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය 21, වොක්ෂෝල්
වීදිය, කොළඹ 02.
+94 11 2329733/+94 11 2346114
+94 11 2327191/+94 11 2325524
+94 11 2430233/+94 11 2382490
fortrade@doc.gov.lk
www.doc.gov.lk
රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
1.

2.

3.
4.
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ශ්රී ලංකාවේ විදේශ වෙෙළඳ සබඳතා ද්විපාර්ශවීය, කලාපීය සහ බහු
පාර්ශවීය මට්ටමින් ප්රවර්ධනය හා සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන් විදේශ
වෙෙළඳ ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, සම්බන්ධීකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම.
ශ්රී ලංකාව විදේශ රටවල් සමග අත්සන් කිරීමට නියමිත බහුපාර්ශවීය,
කලාපීය හා ද්විපාර්ශවීය වෙෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම
සහ ක්රියාත්මක වීම.
විදේශයන්හි වෙෙළඳ කටයුතු නියෝජනය කිරීම.
වෙෙළඳාම් කටයුතු පිළිබඳ ජාත්යන්තර ආයතන සමග ශ්රී ලංකාව නියෝජනය
කරමින් කටයුතු කිරීම.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

●

ශ්රී ලංකා අපනයන ද්රව්යයන් විදේශීය ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන් හා
වෙෙළඳපොළ තුළ ප්රවර්ධනය කිරීම
පාර්ශ්වකරුවන්

●

ජාත්යන්තර වෙෙළඳපොළ ආකර්ශනය
කරගැනීම සඳහා අපනයනකරුවන් අපනයනකරුවන් සහ වෙෙළඳ ප්රවර්ධන
සහ වෙෙළඳ ප්රවර්ධන ආයතන සඳහා ආයතන
පහසුකම් සැලසීම.

●

බහු පාර්ශවීය සහනදායී වෙෙළඳ
කටයුතු හා කලාපීය සහ ද්විපාර්ශවීය අපනයනකරුවන්
නිදහස් වෙෙළඳ ගිවිසුම්වලට එළැඹීමේ
දී ප්රභව ස්ථාන සහතික පත් නිකුත්
කිරීම.

වෙනත් සේවාවන් :

x
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

●

විදේශිකයින් සඳහා නවාතැන් වීසා ●
නිර්දේශ කිරීම

විදේශිකයින්

●

GSP වෙෙළඳ ගිවිසුම ඇතුළුව ●
සහනදායී වෙෙළඳ ගිවිසුම් යටතේ
අපනයන දත්ත බැංකුවක් පවත්වා
ගෙන යාම

මහජනතාව, රජය සහ පෞද්ගලික
අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
●

●

ලෝක වෙෙළඳ සංවිධානය (WTO),
වෙෙළඳාම හා සංවර්ධනය පිළිබඳ
එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව,(UNCTAD), ජාත්යන්තර වෙෙළඳ
මධ්යස්ථානය (ITC), වාණිජ කටයුතු
සඳහා පොදු අරමුදල (CFC),
ආසියානු හා පැසිපික් කලාපයේ
ආර්ථික හා සමාජයීය කොමිසම
(ESCAP),යනාදියෙහි ශ්රී ලංකා
කේන්ද්රීය ආයතනය වශයෙන් කටයුතු
කිරීම.

ශ්රී ලංකාව අනෙකුත් රටවල් සමග
අත්සන් කොට ඇති වෙෙළඳ, ආර්ථික
හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා
ඒකාබද්ධ ගිවිසුම් කටයුතු
සම්බන්ධීකරණය

x
x
i
P

කලාපීය ශාඛා
			
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ 		
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

මහජනතාව, රජය සහ පෞද්ගලික
අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන්

l
e

a
m

k
l
.
t
r

: නැත
: ජාත්යන්තර මට්ටමින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය

:

k
l
.
t
r

3 වන මහල, මහ ලේකම් ගොඩනැගිල්ල
මාලිගාවත්ත, කොළඹ 10

a
m

දු.ක

:

0112322893

ෆැක්ස්

:

01122322896/7

ඊ-මේල්

:

dtidev2000@gmail.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

රාජ්ය

x
x
i
P
සපයනු ලබන සේවා

l
e

1.

අත්යන්ත්ර රෙදිපිළි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණුව

2.

අත්යන්ත්ර මැෂින්, උපකරණ,නූල් හා වර්ණ ගැන්වීම් සඳහා තාක්ෂණික
දැනුම යොදාගැනීම

3.

අත්යන්ත්ර මැෂින්, උපකරණ, නූල් හා සායම් පිළිබඳ තාක්ෂණික වාර්තා
ලබාදීම

4.

වර්ණ ගැන්වූ නූල් සාම්පල ලබාදීම

5.

රෙදි මෝස්තර සාම්පල ලබාදීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

●

අත්යන්ත්ර රෙදි පිළි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ
පුහුණුව

●

අත්යන්ත්ර මැෂින්, උපකරණ නූල් හා
වර්ණ ගැන්වීම් සඳහා තාක්ෂණික සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්
දැනුම යෙදවීම.

●

රෙදි මෝස්තර සාම්පල ලබාදීම.

a
m

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
●

●

k
l
.
t
r

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

l
e

අත්යන්ත්ර මැෂින්, උපකරණ,නූල් සහ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්
සායම් පිළිබඳ තාක්ෂණික වාර්තා
ලබාදීම

x
x
i
P

වර්ණගැන්වූ නූල් සාම්පල ලබාදීම

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර :
පුහුණු, මෝස්තර, පර්යේෂණ හා සේවා මධ්යස්ථානය,
අංක. 280/1, ගාලු පාර, කටුබැද්ද ,මොරටුව
දු.ක. 01123054424
දු.ක 0112607210
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
: දීපව්යාප්තව
සේවා සඳහා අයකිරීම් විස්තර : පුහුණුව සඳහා අයකිරීමක් නොකරන අතර,
අනෙකුත් ගාස්තු අවස්ථානුකූලව ඇතුළත් කෙරේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනය
SLITA
ලිපිනය

:

දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්

:
:
:

වෙබ් අඩවිය		
ආයතනික ස්වභාවය

x
x
i
P
සපයනු ලබන සේවා

a
m

l
e
:
:

k
l
.
t
r

කඳවල වත්ත, අංක 02, ශ්රීමත් ජෝන්
කොතලාවල පාර, රත්මලාන 
+94-011-2632406/011-2636917
+94-011-2636337/0112636916
train@textile-clothing.lk
train@slita.lk
www.slita.lk
රාජ්ය

1.

පේෂකර්ම, ඇඟලුම් සහ සම් හා පාවහන් තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණ
ක්ෂේත්රයන් පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම

2.

පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් හා සම් හා පාවහන් කර්මාන්තය සඳහා තාක්ෂණික
සේවාවන් සැපයීම

3.

පේෂකර්ම, ඇඟලුම් නිෂ්පාදන හා සම් නිෂ්පාදන සඳහා විද්යාගාර පරීක්ෂණ
සිදුකර දීම

4.

පේෂකර්ම, ඇඟලුම් සහ පාවහන් තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය පිළිබඳ
උපදේශන සේවා සැපයීම.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

●

පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම

පාසල් හැරගිය තරුණ පිරිස්,
කර්මාන්තයන් හි නියැලෙන කණ්ඩායම්
සහ ව්යවසායකයින්

●
●

තාක්ෂණික සේවා ලබාදීම
පේෂකර්ම, ඇඟලුම් සහ සම්
නිෂ්පාදන සඳහා විද්යාගාර පරීක්ෂණ
ඉටුකරදීම

රාජ්ය හා පෞද්ගලික ආයතන
දේශීය නිෂ්පාදකයින් හා අපනයනකරුවන්

●

උපදේශන සේවා සැපයීම

පේෂකර්ම, ඇඟලුම් හා සම්
කර්මාන්තයන්හි නියැලෙන සුලු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

x
ix

a
m
l
e

කළමනාකරණය සහ වෙෙළඳ සේවා
ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම, පේෂකර්ම
ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, නිෂ්පාදන ඉහළ
දැමීම, සම් හා පාවහන්, රෙදිපිළි
තාක්ෂණය

P

k
l
.
t
r

ඉලක්කගත කණ්ඩායම
සම්, පේෂකර්ම, ඇඟලුම් හා සම්
කර්මාන්තයන්හි නියැලෙන සුලු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින් කර්මාන්තයේ
නියැලෙන්නන්

ප්රාදේශීය ශාඛා 			: නැත
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
සේවා සඳහා අයකිරීම් විස්තර
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: දීපව්යාප්තව
: සපයනු ලබන සේවාව මත තීරණය වේ.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

k
l
.
t
r

ලිපිනය

:

අංක 42, නවම් මාවත, කොළඹ 02

දු.ක

:

011-2300705

ෆැක්ස්

:

011-2300715

a
m

ඊ-මේල්

:

edb@edb.gov,lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.srilankabusiness.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

අර්ධ රාජ්ය

x
x
i
P
සපයනු ලබන සේවා

l
e

1.

පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

2.

සැපයුම් සංවර්ධනය

3.

නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

4.

අලෙවි සංවර්ධනය

5.

උපදේශන සේවා

6.

ඊ-වාණිජමය සේවා සඳහා ප්රතිපාදන සැපයීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.

අපනයනකරුවන් සඳහා පුහුණු
සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

2.

ව්යවසායකත්ව වැඩසටහන්

3.

අලෙවි වැඩසටහන්

4.

නිෂ්පාදන වැඩසටහන්

5.

ඊ-වාණිජමය සේවා සංවර්ධන
වැඩසටහන්

1.

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
වැඩසටහන්

2.

තාක්ෂණික හුවමාරු කුසලතා
වැඩසටහන්

3.

අපනයනකරුවන්/විභවයක් සහිත
අපනයනකරුවන්

a
m
l
e

k
l
.
t
r

1.

රැකියා විරහිත තරුණ ප්රජාව
සහ විභවයක් සහිත නවක
ව්යවසායකයින්

2.

එම

අලෙවිකරණ සංවර්ධන සහාය
සහ උප කොන්ත්රාත් හුවමාරුව

3.

නවක සහ කර්මාන්තයේ නියැලී
සිටින ව්යවසායකයින්

ව්යාපාර සැලසුම් සහ ණය
පහසුකම් සඳහා මූල්ය සහාය

4.

එම

x
ix

P

4.
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
1.
2.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කර්මාන්ත අමුද්රව්ය සඳහා ප්රතිපාදන
සැපයීම
ප්රදර්ශන හා වෙෙළඳ ප්රදර්ශන
සංවිධානය

3.

කාර්මික තොරතුරු හා පුස්තකාල
සේවා සඳහා ප්රතිපාදන සැපයීම

4.

පොදු සේවා පහසුකම්

1.

වෙෙළඳ ප්රදර්ශන සඳහා
සහභාගීත්වය

2.

නිරාවරණ වැඩසටහන්

3.

උපදේශන සේවා

x
ix

විභවයක් සහිත ව්යවසායකයින්
විශ්වවිද්යාල සිසුන්, නවක සහ විභවයක්
සහිත ව්යවසායකයින්
සුළු පරිමාණ රබර් සහ සම් ආශ්රිත
භාණ්ඩ නිෂ්පාදනකරුවන්

k
l
.
t
r

l
e

a
m

අපනයනකරුවන් / විභවයක් සහිත
නවක අපනයනකරුවන්

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු :

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) පළාත් කාර්යාල,
දකුණු පළාත 1වන මහල, අංක 5 ඒ,සී ඒ ආරියතිලක මාවත
මාතර
දු.ක: 041-2231591 ෆැක්ස්: 041-2231687
විද්යුත් තැපෑල: spo@edb.gov.lk

P

වයඹ පළාත2වන මහල, ජී 6 ගොඩනැගිල්ල,
අංක 42 මිහිඳු මාවත, කුරුණෑගල
දු.ක.037-2221972/0372224256 ෆැක්ස් : 0372224256
විද්යුත් තැපෑල: nwpo@edb.gov.lk
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මධ්යම පළාත අංක 675, (3වන මහල)
විලියම් ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර
දු.ක. 081-021-2233592 ෆැක්ස්: 081-2201147/0372224250
විද්යුත් තැපෑල: cpo@edb.gov.lk
උතුරු පළාත NHDA ගොඩනැගිල්ල, වන සංරක්ෂණ කාර්යාල මාවත, චුන්ඩික්කුලි, යාපනය
දු.ක. 021-2215944 ෆැක්ස්: 021-2215944
විද්යුත් තැපෑල: npo@edb.gov.lk

ක්රියාත්මක
යාත්මක වන ප්රදේශ
සේවා සඳහා අයකිරීම් විස්තර

x
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: දීපව්යාප්තව
: සපයනු ලබන සේවාව අනුව රඳා පවතී

l
e

a
m

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය(IDB)
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:
:

x
x
i
P
සපයනු ලබන සේවා

k
l
.
t
r

615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව
+9411 2605323/0112605326
+94112607002/0112624846/7
info@idb.gov.lk
www.idb.gov.lk
අර්ධ රාජ්ය

a
m

l
e

1.

කර්මාන්ත සංවර්ධන සහ ඒ හා බැඳුණු සේවාවන්

2.

කර්මාන්ත වතු හා වතුයටිතල පහසුකම්

3.

ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණික සේවාවන්

4.

ව්යාපාර උපදේශන සේවා සහ ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන සේවා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන සේවාවන්

2.

තාක්ෂණික හුවමාරු කුසලතා
සංවර්ධන

3.

අලෙවි සංවර්ධන සහාය සහ
උපකොන්ත්රාත්තු හුවමාරුව

4.

ණය පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා
ව්යාපාර සැලසුම් සහ මූල්ය සහාය
ලබාදීම

වෙනත් සේවාවන් :

x
x
i
P

සේවා
1.
2.

3.

4.
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම
රැකියා විරහිත තරුණ ප්රජාව සහ
විභවයක් සහිත නවක ව්යවසායකයින්
එම

k
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.
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නවක සහ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින
ව්යවසායකයින්
එම

a
m

l
e

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කර්මාන්ත අමුද්රව්ය සඳහා ප්රතිපාදන

ලෝහ ආශ්රිත කර්මාන්තකරුවන්

ප්රදර්ශන හා වෙෙළඳ ප්රදර්ශන
සංවිධානය

නැගී එන ව්යවසායකයින්

කාර්මික තොරතුරු හා පුස්තකාල
සේවා සඳහා ප්රතිපාදන සැපයීම
පොදු සේවා පහසුකම්

විශ්වවිද්යාල සිසුන්, නවක සහ විභවයක්
සහිත ව්යවසායකයින්
සුළු පරිමාණ රබර් සහ සම් ආශ්රිත භාණ්ඩ
නිෂ්පාදනකරුවන්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
අංකය

නම, තනතුර සහ
ලිපිනය

කාර්යාල
දුරකථන සහ
ෆැක්ස්

විද්යුත් තැපෑල

1

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය කච්චේරි
පාර,
අම්පාර.

063-2222405

idbamp@sltnet.lk,
amparaidb.gmail.
com

2

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
අංක 185/10,
අනගාරික ධර්මපාල මාවත,
අනුරාධපුර.

025-2222335
025-2225659

idbapr@sltnet.lk,
idbanuradhapura@.
gmail.com

3

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
055-2222470
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
අංක 11, මාටින් සිල්වා මාවත,
බදුල්ල.

idbbdl@sltnet.lk ,
idbbadulla@gmail.
com idbbadulla@.
gmail.com

4

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
අංක98, 2වන මහල,
හයිලෙවල් ප්ලාසා
දෙල්කඳ, නුගේගොඩ

011-2815009

idbcmb@sltnet.lk,
idbcolombo@.gmail.
com
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5

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
අංක 218 මධ්ය පරිමාණ විදුලි
ඉංජිනේරු කටයුතු MPCS
1වෙනි මහල,
රිච්මන්ඩ් කන්ද, ගාල්ල.

091-2227034

idbgle@sltnet.lk ,
idbgalle@.gmail.com

6

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, NHDA
ගොඩනැගිල්ල, යටිනුවර වීදිය,
මහනුවර.

081-2224233
081-2201696

idbknd@sltnet.lk,
idbkandy@gmail.
com
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7

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, කච්චේරි
සංකීර්ණය, ගම්පහ.

033-2222909

8

සහකාර අධ්යක්ෂ
ආශ්රිත සේවා මධ්යස්ථානය,
කලාපීය ලේකම් කාර්යාලය,
දෙමංහන්දිය, කටාන.

031-2235242

9

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, ලයිම
හන්දිය,
මහජ්ජාව, අම්බලන්තොට.

047-2225468

idbhmb@sltnet. lk,
idbhambantota@
gmail.com

10

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
NHDAගොඩනැගිල්ල,
චුන්ඩිකුලි, යාපනය.

021-2222421

idbypn@sltnet.lk, idbjaffna@ gmail.com

11

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
034-2222601
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, නව සාප්පු
සංකීර්ණය, 1බී ශාලාව,
ගාලුපාර, කළුතර දකුණ.

idbklt@sltnet.lk,
idbkalutara@ gmail.
com

12

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, අංක27,
තටාක පාර, කෑගල්ල.

idbkgl@sltnet.lk, idbkegalle@ gmail.com

13

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
037-2223212
දිස්ත්රික් කාර්යාලය නව ලේකම්
ගොඩනැගිල්ල, 2 වන මහල,
කච්චේරි පාර, කුරුණෑගල.

idbkng@sltnet.lk,
idbkurunegala@
gmail.com

14

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, අංක02,
උපාලි පෙදෙස, විහාර පාර,
මාතලේ.

idbmtl@sltnet.lk,
idbmatale@ gmail.
com
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idbgmp@sltnet.lk,
idbgampaha@gmail.
com
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035-2223124

066-2234366

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

15

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය,
අංක 19/2, අකුරැස්ස පාර,
නූපේ, මාතර.

041-2222001

idbmtr@sltnet.lk,
idbmatara@ gmail.
com

16

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, බිබිල පාර
හුලන්දාව, මොණරාගල.

055-2276097

idbmng@sltnet.lk,
monaragalaidb@
gmail.com

17

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, ලක්සල
ගොඩනැගිල්ල, උඩුපුස්සැල්ලාව
පාර, නුවරඑළිය.

052-2223668

idbnel@sltnet.lk,
idbnuwaraeliya@
gmail.com

18

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, 28 කණුව
පොළොන්නරුව.

027-2223077

idbpln@sltnet.lk,
idbpolonnaruwa@
gmail.com

19

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, අංක84,
කුරුණෑගල පාර, හලාවත.

032-2222093

20

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
045-2222567
දිස්ත්රික් කාර්යාලය නව ලේකම්
ගොඩනැගිල්ල, නව නගරය,
රත්නපුර.

idbrpr@sltnet.lk,
idbratnapura@
gmail.com

21

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, MPCS
ගොඩනැගිල්ල, අංක 120,
ඇතුල් වරාය පාර,
ත්රිකුණාමලය.

026-2227330

idbtnc@sltnet.lk,
idbtrincomalee@
gmail.com

22

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, කච්චේරි
කාර්යාල සංකීර්ණය,
වවුනියාව.

024-2222274

idbvav@sltnet.lk,
idbvavuniya@ gmail.
com

23

නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ
දිස්ත්රික් කාර්යාලය, අංක14,
කල්මුනේ පාර(අලුත් පාර),
මඩකළපුව.

065-2228410

idbbatticaloa@
gmail.com
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idbptm@sltnet.lk,
idbputtlam@ gmail.
com
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ජාතික මෝස්තර මධ්යස්ථානය
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:
:

x
x
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P

සපයනු ලබන සේවා
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අංක 10, ද මැල් පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව
+94112607814
+94112607111
info@slndc.gov.lk
www.slndc.gov.lk
රාජ්ය

l
e

1.

හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයට අළුත් හා නව්ය මෝස්තර සහ තාක්ෂණය

2.

මෝස්තර ක්ෂේත්රයට ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත් පාඨමාලා පැවැත්වීම

3.

මෝස්තර පිළිබඳ උපදේශන

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ විවිධ
පැතිකඩයන්ට අදාළව දේශීය හා
ජාත්යන්තර වෙෙළඳපොළ තුළ පවතින
ප්රවණතාවයන්ට සරිලන පරිදි නවතම
මෝස්තර හඳුන්වාදීම.

2.

හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයට තාක්ෂණික
හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

වෙනත් සේවාවන් :
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උපදේශන සේවා සැලසුම් කිරීම

අධ්යාපනික සේවා/ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත් මට්ටමේ පාඨමාලා පැවැත්වීම

P

පුස්තකාල සේවා

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර

:

ව්යාපෘති කාර්යාලය
කලාපුරය
නත්තරන්පොත

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
සේවා සඳහා අයකිරීම් විස්තර

:
:

දීපව්යාප්තව
සියලුම සේවා ගාස්තු රහිතය
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ජාතික ශිල්ප සභාව
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:
:

රෝහිණී මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
0112784425, 0112785381, 011-2787441
0112785720, 0112177105
craftscouncil@sltnet.lk
www.craftscouncil.gov.lk
අර්ධ රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
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1.

ප්රාදේශීය මට්ටමින් ශිල්පීය සංගම් ගොඩනැගීම තුළින් ශිල්පීන් සංවිධානය
කිරීම හා ශිල්පීය ගම්මාන ස්ථාපිත කිරීම.

2.

හස්ත කර්මාන්තකරුවන් හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් ජාතික මට්ටමින්
ලියාපදිංචි කිරීම සහ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.

3.

ශිල්පීන් සඳහා අවශ්ය මූලික අමුද්රව්ය සපයා දීම සහ ඔවුන් සංවිධානය කිරීම

4.

හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගන්නා අමුද්රව්යවල සහ නිමි
භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම

5.

ශ්රී ලංකාව තුළ සහ විදේශයන්හි ප්රදර්ශන පැවැත්වීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සපයනු ලබන සේවා
6.

හස්ත කර්මාන්ත හැදෑරීම වෙනුවෙන් ත්යාග, කුසලාන සහ ශිෂ්යත්ව
පිරිනැමීම.

7.

ජාතික හා ජාත්යන්තර මට්ටමින් වැඩමුළු, සම්මන්ත්රණ සහ සංස්කෘතික
උත්සව සංවිධානය කිරීම සහ හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ තත්ත්වය සහ
කුසලතා වර්ධනය කිරීම.

8.

ශිල්පීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් ලබාදීම හා ශිල්පීන්, අභ්යාසලාභීන් සහ
සේවකයින් වෙත ලබාදෙන්නා වූ සියලුම පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන්
ශිල්ප ආයතනවල ප්රධානීන්ට උපදෙස් ලබාදීම.

9.

විසිතුරු භාණ්ඩ නිර්මාණ සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය හෝ අලෙවිය
සිදුකරන ආයතන හෝ සංවිධාන සඳහා ගරු අමාත්යතුමාගේ අනුමැතිය
සහිතව මූල්ය ආධාර හෝ වෙනත් සහායන් සැලසීම.
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10. ශිල්පීන් වෙනුවෙන් සුභසාධනය යෝජනා ක්රමය.
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11. ශිල්පීන් සඳහා අන්තර්ජාතික හුවමාරු වැඩසටහන.
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12. ශිල්පීය ද්රව්ය පිළිබඳ තොරතුරු හා දැනුම ලබාදීමේ වැඩසටන.
13. පාරම්පරික, ජාතිකමය හෝ සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් සහිත අත්කම්
නිර්මාණ සංරක්ෂණය පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදීම සහ එවැනි අත්කම් නිර්මාණ
සංරක්ෂණය කිරීම උදෙසා අත්කම් කෞතුකාගාර සහ ප්රදර්ශනාගාර
පවත්වාගෙන යාම.
14. “ශිල්ප අභිමානී”ජාතික අත්කම් හස්ත කර්මාන්තකරුවන් තරගය හා
ප්රදර්ශනය
15. “ශිල්ප සවිය”ව්යවසායකත්ව වැඩසටහන
16. කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහන
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17. “ශිල්ප නවෝදා” පාසල් අත්කම් තරගය හා ප්රදර්ශනය
18. ශිල්පීන් ලියාපදිංචිය
19. ජාතික ප්රදර්ශන පැවැත්වීම
20. දේශීය වෙෙළඳ ප්රදර්ශන හා වෙෙළඳපොළ පැවැත්වීම
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21. විදේශීය වෙෙළඳ ප්රදර්ශන හා වෙෙළඳපොළ පැවැත්වීම

22. ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන 128ක් හරහා නවකයින්ට පුහුණු පාඨමාලා
පැවැත්වීම

a
m

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		
ප්රදේශ		 : දීප ව්යාප්තව
ප්රධාන කාර්යාලය			
කාර්යාලය			
: ජනකලා කේන්ද්රය

l
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පළාත් සම්බන්ධීකරණ කාර්යාල

x
x
i
P

මහනුවර		
මාතලේ		
දකුණු පළාත

ගාල්ල		
හම්බන්තොට

බස්නාහිර පළාත

කොළඹ		

: නුවර කලා සංගමය, අංක 76 සංඝරාජ මාවත
: සීගිරිය අත්කම් ගම්මානය, කිඹිස්ස, සීගිරිය.
: “සිප්නාරා” බාලදක්ෂ මාවත කොටුව, ගාල්ල
: කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය මංජාව, ලයිම
හන්දිය, දෙහිගහලන්ද, අම්බලන්තොට.

: කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
අංක204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
			 බත්තරමුල්ල
කළුතර		
: 5වන මහල, දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, කළුතර
		
වයඹ පළාත
කුරුණෑගල
: ලංකා බැංකු උඩුමහල
පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය
කුරුණෑගල
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

හලාවත

: කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය,
කුරුණෑගල පාර,
හලාවත.

උතුරු මැද පළාත
අනුරාධපුර			

: කර්මාන්ත සංවර්ධන
දෙපාර්තමේන්තුව,
දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය,
අනුරාධපුර.
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සබරගමුව පළාත
කෑගල්ල

රත්නපුර

ඌව පළාත
බදුල්ල

x
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: කර්මාන්ත සංවර්ධන
දෙපාර්තමේන්තුව,
රතඹලාවත්ත, කෑගල්ල
: කර්මාන්ත සංවර්ධන
දෙපාර්තමේන්තුව,
පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය, රත්නපුර
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: පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ල
මහ වීදිය, බදුල්ල

හස්ත කර්මාන්ත ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානය : ජනකලා කේන්ද්රය, බත්තරමුල්ල
අත්කම් ගම්මානය
: ජනකලා කේන්ද්රය, බත්තරමුල්ල
කිඹිස්ස, සීගිරිය

සේවා සඳහා ගාස්තු

- ගාස්තු අයකිරීමක් නැත
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ජනකලා කේන්ද්රය
ලිපිනය 		

: පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

දු.ක 		

: 0113560472

ෆැක්ස් 		

: 0112786716

ඊ-මේල් 		

: folkartcentersrilanka@gmail.com
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සපයනු ලබන සේවා
1.
2.
3.
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කලා සහ අත්කම් පාඨමාලා
සංගීතය(පෙරදිග) පාඨමාලා
නැටුම් (උඩරට, පහත රට, සබරගමු) පාඨමාලා

අවුරුදු 18-25 වයස් කාණ්ඩය ( අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයෙන් කලා විෂය සහ
සිංහල භාෂාව සඳහා සම්මාන සහිතව ගණිතය සහ සාහිත්ය විෂයයන් ද,
ඇතුළත්ව අවම වශයෙන් විෂයයන් 6කින් සමත් වී තිබිය යුතුය)
අදාළ විෂයයන් ඇතුළත් ව, අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගයෙන් විෂයයන් තුනක්
සමත්ව තිබිය යුතුය.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කලා සහ අත්කම් පාඨමාලා

වයස අවු. 17-30 වයස් කාණ්ඩය
(අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයෙන් කලා
විෂය සමත් වී තිබිය යුතුය)

සංගීතය(පෙරදිග) පාඨමාලා

වයස අවු. 17-30 වයස් කාණ්ඩය
(අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයෙන් කලා
විෂය සමත් වී තිබිය යුතුය)

නැටුම් (උඩරට, පහත රට, සබරගමු)
පාඨමාලා

වයස අවු. 17-30 වයස් කාණ්ඩය (අ.
පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගයෙන් නැටුම් විෂය
සමත් වී තිබිය යුතුය)

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
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සේවා සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු
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: නැත

: දීප ව්යාප්තව

: සපයනු ලබන සේවාව අනුව රඳා පවතී
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පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
:

01 වන සහ 02 වන මහල, CWC ලේකම්
ගොඩනැගිල්ල, තැ.පෙ.1581 අංක 27, වොක්ෂෝල්
වීදිය, කොළඹ 02

දු.ක
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:

1977/ 0117755456/7
chairmancaa@sltnet.lk
www.caa.gov.lk
අර්ධ රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
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ලිපිනය
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1.

වංචනික ක්රියා සහ අසාධාරණ වෙෙළඳ භාවිතයන්ගෙන් පාරිභෝගිකයා
ආරක්ෂා කිරීම.

2.

අසාධාරණ වෙෙළඳ ක්රියාකාරකම් හේතුවෙන් අගතියට පත්
පාරිභෝගිකයින්ට සහන ලබාදීම

3.

අධ්යාපනය හා දැනුවත් කිරීම තුළින් පාරිභෝගිකයන් සවිබල ගැන්වීම

4.

තරගකාරීත්වයෙන් තොර වෙෙළඳ භාවිතයන්ගෙන් නිෂ්පාදකයින් හා
අලෙවිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම හා හිතකර තරගකාරීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම

5.

සාධාරණ මිල ප්රතිපත්තිය සහතික කිරීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

වෙෙළඳපොළ වැටලීම්

අලෙවිකරුවන්/නිෂ්පාදකයින්

2.

පාරිභෝගික සංගම් ඇතිකිරීම

පාරිභෝගිකයන්

3.

වෙෙළඳපොළ පර්යේෂණ

ආර්ථික මධ්යස්ථාන/ වෙෙළඳපොළ

4.

අලෙවිකරුවන් දැනුවත් කිරීම

අලෙවිකරුවන්/නිෂ්පාදකයින්

5.

පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරීම

පාරිභෝගිකයින්

6.

පාරිභෝගික පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන්
කටයුතු කිරීම

7.

පැමිණිලි විභාග කිරීම

8.

වංචනික වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව
අධිකරණයේ නඩු පැවරීම
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වෙනත් සේවාවන් :
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පාරිභෝගිකයින්/අලෙවිකරුවන්
පාරිභෝගිකයින්/අලෙවිකරුවන්

l
e

අලෙවිකරුවන්/නිෂ්පාදකයින්

සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.
2.

අලෙවිකරුවන්/නිෂ්පාදකයින්
නිෂ්පාදකයින්

මිල පාලනය
උපරිම/අවම මිල තීරණය කිරීම
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල/දිසාපති කාර්යාල අම්පාර, අනුරාධපුර
බදුල්ල, මඩකළපුව
ගාල්ල, ගම්පහ,
හම්බන්තොට, යාපනය
කළුතර, මහනුවර
කෑගල්ල, කුරුණෑගල
මාතලේ, මාතර
මොණරාගල, නුවරඑළිය
පොලොන්නරුව, පුත්තලම
රත්නපුර, ත්රිකුණාමලය
වවුනියාව

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
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: දීප ව්යාප්තව
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සේවා සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු
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: ගාස්තු අය නොකරේ

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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.
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කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය
ලිපිනය

:

363, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07

දු.ක.
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:

011-2379800
0112686567
info@iti.lk
www.iti.lk
රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
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1.

පරීක්ෂණ, රසායනික, ක්ෂුද්රජීව, ශාඛසාර, ජෛව තාක්ෂණික

2.
3.
4.

උපදේශන සේවා: තත්ත්ව / ශබ්ද / කාර්මික දූෂණය
පර්යේෂණ: ආහාර / ශාකසාර / ද්රව්යමය / ජෛව තාක්ෂණික
තොරතුරු සේවා / පුහුණු

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : නැත
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු

: ස්ථාවර සහ අවස්ථානුකූලව
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ශ්රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ සහ
සංවර්ධන මධ්යස්ථානය
:

අංක 2P/17B/IDB කර්මාන්ත වතුයාය, ඒකල,
ජා ඇල

දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:

011- 2236384, 2236284,0112236307
011-2233153
nerdcentre@nerdc.lk, tmdd@nerdc.lk
www.nerdc.lk
අර්ධ රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා
1.
2.
3.
4.
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ලිපිනය
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ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සේවා
උපදේශන සේවා

කර්මාන්ත සේවා - පරීක්ෂණ, බලශක්ති ආශ්රිත සේවා
තාක්ෂණ ජනනීය සේවා

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.
2.
3.
4.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

තාක්ෂණික හුවමාරු
වාණිජකරණය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
තාක්ෂණික

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ/ක්ෂුද්ර, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්
පුද්ගලයින්, පාසල් සිසුන්
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
1.
2.
3.

4.
5.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

නිෂ්පාදන සේවා
මෝස්තර ඉංජිනේරු හා පිරිසැකසුම්
බලශක්ති කළමනාකරණ සේවා, ,
බලශක්ති මිණුම් හා විගණන,
අපද්රව්ය තාප ප්රතිසාධන පද්ධති,
බලශක්ති උපදේශන සේවා
තාක්ෂණික පුර සේවා
තාප උත්පාදන සේවා
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ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ:
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කර්මාන්තකරුවන්
වාණිජ ක්ෂේත්රය

පාසල් සිසුන් සහ ගුරුවරුන්

බස්නාහිර පළාත තුළ

35

k
l
.
t
r

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක්
මධ්යස්ථානය (ACCIMT)
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ලිපිනය			: කටුබැද්ද, මොරටුව
දු.ක.			

: 0112650838, 2650569, 2650461

ෆැක්ස්			

: 011 2650462

l
e

ඊ-මේල්			: info@accmt.ac.lk
වෙබ් අඩවිය		

: www.accmt.ac.lk

ආයතනික ස්වභාවය

: අර්ධ රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
1. පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන
2. කාර්මික සේවා

3. පුහුණු වැඩසටහන්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර:
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

විද්යුත් හා සන්නිවේදනය ආශ්රිත
නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම හා
සංවර්ධනය

පාරිභෝගික සේවා සැපයුම්කරුවන්
(උදා: විදුලි බල මණ්ඩලය
සහ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය)
විද්යුත් උපකරණ නිෂ්පාදකයින්,
ටෙලිකොම් ක්රියාකරුවන්, පොදු
කර්මාන්තකරුවන්

වෙබ් අඩවි කළමනාකරණ තොරතුරු
පද්ධති සංවර්ධනය සහ වෙනත්
මෘදුකාංග උපදේශන සේවා

රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශයේ
ආයතන, විශ්වවිද්යාල

a
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දෝෂ නිර්ණය කිරීම සහ නවීන
ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිවල දෘඩාංග
නැවත යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම
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ජලයෙන් සිදුවන හානි වැලැක්වීමේ
(ඉහළ නැගීම් සමාකරණය)
උපකරණ සහ පරීක්ෂණ සේවා

ඉලෙක්ට්රොනික පරීක්ෂණ සහ මිණුම්
උපකරණ ක්රමාංකනය
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රාජ්ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ
ආයතන

නිෂ්පාදකයින්, ආනයනකරුවන්,
බෙදාහරින්නන් සහ හානි ආරක්ෂණ
උපාංග භාවිතා කරන්නන්
ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ
නිෂ්පාදකයින්, විද්යාගාර සහ සේවා
මධ්යස්ථාන පොදු කර්මාන්ත

පරිගණක බැටරි (UPS) බැලස්ට්,
ඊයම් ඇසිඩ් මගින් පණගැන්වෙන
බැටරි, ඇන්ටෙනා සහ බූස්ටර් වැනි
ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග පරීක්ෂණ
කටයුතු

නිෂ්පාදකයින්, ආනයනකරුවන් සහ
බෙදාහරින්නන්

ගුවන් විදුලි තරංග (RF) පරීක්ෂණ
හා මිණුම් සේවා සහ උපදේශන සේවා

ටෙලිකොම් ක්රියාකරුවන්, රූපවාහිනී
සහ ගුවන්විදුලි විකාශය කරන්නන්,
සැටලයිට් සේවා ක්රියාකරුවන්,
නියාමන ආයතන
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

සහයෝගිතා පර්යේෂණ

පර්යේෂණ ආයතන, විශ්වවිද්යාල,
විශ්වවිද්යාල පශ්චාත් උපාධි හා උපාධි
අපේක්ෂක සිසුන්, පොදු
කර්මාන්තකරුවන්

ආතර් සී ක්ලාක් මධ්යස්ථානය
(ACCIMT) පුස්තකාලය හා
තොරතුරු මධ්යස්ථානය හරහා
තොරතුරු බෙදාහැරීම

වෘත්තිකයන්, විද්යාඥයින්, පර්යේෂණ
සහ අධ්යාපනික ආයතන

තාක්ෂණ අවකාශ යෙදවුම් පිළිබඳ
අන්තර් ආයතන සහයෝගීතා
වැඩසටහන්

රාජ්ය ආයතන, පර්යේෂණ සහ
අධ්යාපනික ආයතන

අඛණ්ඩ වෘත්තිකයින් සංවර්ධන
වැඩසටහන්

ඉලෙක්ට්රොනික, ටෙලිකොම්,
පරිගණක දෘඩාංග වෘත්තිකයන්,
ක්රියාවලි හා කර්මාන්ත ඉංජිනේරුවන්,
විද්යාඥයින්, කාර්මිකයින්, විශ්වවිද්යාල
හා තාක්ෂණික විද්යාල
කථිකාචාර්යවරුන් සහ උපදේශකයින්
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වෙනත් පුහුණු වැඩසටහන්
විද්යා හා තාක්ෂණික

P

ජනගත කිරීමේ හා තොරතුරු
බෙදාහැරීමේ වැඩසටහන්
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පාසල් අධ්යාපනය නිමකළ
කණ්ඩායම්, පාසල් සිසුන්,
කාර්මිකයින්, ගෘහස්ත හා කුඩා
කර්මාන්තකරුවන්
ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තය පිළිබඳ
උනන්දුවක් දක්වන්නන්
පාසල් සිසුන් හා පොදු මහජනතාව

ප්රාදේශීය ශාඛා 			

: නැත

ක්රියාත්මක කෙරෙන ප්රදේශ		

: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු

: ඉල්ලුම් කෙරෙන සේවාව මත රඳා පවතී

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම
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ලිපිනය			

: 46-48, කොටා පාර, කොළඹ 08

දු.ක.			

: 0112676645, 0112676647/9

ෆැක්ස්			

: 0112676646

ඊ මේල්			

: info@slic.gov.lk

වෙබ් අඩවිය		

: www.slic.gov.lk

ආයතනික ස්වභාවය
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සපයනු ලබන සේවා:
1.

l
e
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: අර්ධ රාජ්ය

ශ්රී ලංකාවේ නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ නිපැයුම් එළි දැක්වීම උදෙසා “නව

		

නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන”යන මැයෙන් පේටන්ට් බලපත්ර
ලාභී නව නිපැයුම්කරුවන්ට වාර්ෂිකව වටිනා මුදල් ත්යාග සහ පදක්කම්
පිරිනැමීම.

2.

තෝරාගත් ශ්රී ලාංකික නව නිපැයුම්කරුවන්ට ජාත්යන්තර නව නිපැයුම් තරග
හා පර්යේෂණ සඳහා සම්බන්ධ වීමට උපකාර කිරීම හෝ ඔවුන් එකී තරග
සඳහා නිර්දේශ කිරීම.

3.

නව නිපැයුම්කරණය හා නිර්මාණාත්මකභාවය ප්රවර්ධනය කිරීම

4.

දැනුම හා ප්රවීනතාවයට ප්රවේශයන් සැලසීම තුළින් නව නිපැයුම්කරුවන්
සවිබල ගැන්වීම.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර:
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

නව නිපැයුම්කරුවන් පිළිබඳව
පහසුකම් සැපයෙන ආයතන
වෙත දැනුම් දීම මගින්
තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම.

2.

නව නිපැයුම්කරුවන්ට ශ්රී
ලංකාව තුළ සිය නිපැයුම් සඳහා
වෙෙළඳපොළ සොයාගැනීම පිණිස
ඔවුන්ගේ නව නිපැයුම් පිළිබඳව
වෙබ් අඩවියෙහි පළ කිරීම.

3.

තෝරාගත් ශ්රී ලාංකික නව
නිපැයුම්කරුවන්ට ජාත්යන්තර
නව නිපැයුම් තරග හා
පර්යේෂණ සඳහා සම්බන්ධ
වීමට උපකාර කිරීම හෝ ඔවුන්
එකී තරග සඳහා නිර්දේශ
කිරීම. මෙ තුළින් ඔවුන්ට
ආයෝජකයින් සොයාගැනීමේ
මහඟු අවස්ථාවක් උදා වේ.

a
m
l
e

x
ix

P

40

නව නිපැයුම්කරුවන්

ප්රාදේශීය ශාඛා 			

: නැත

ක්රියාත්මක කෙරෙන ප්රදේශ		

: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා අයකෙරෙන ගාස්තු

: ගාස්තු අය නොකෙරේ
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
(SLSI)
ලිපිනය
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: නො . 17,වික්ටෝරියා පෙදෙස ,ඇල්විටිගල
මාවත, කොළඹ 08

දු.ක.			

: 011-2671567-72

ෆැක්ස්			

: 011-2671579

ඊ මේල්			

: slsi@slsi.lk

වෙබ් අඩවිය		

: www.slsi.lk

ආයතනික ස්වභාවය
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සපයනු ලබන සේවා:
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: අර්ධ රාජ්ය

1.

ජාතික ප්රමිති සම්පාදනය

2.

නිෂ්පාදන සහතිකය

3.

පද්ධති සහතිකය

4.

තොරතුරු සේවය සහ ජාතික(ලෝක වෙෙළඳ සංවිධාන) විමර්ශන කේන්ද්රය.

5.

ප්රමිතිකරණය හා තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම

6.

ආනයන පරීක්ෂාව

7.

අපනයන තත්ත්ව සහතිකය

8.

විද්යාගාර පරීක්ෂණ සේවා

9.

ශ්රී ලංකා ජාතික තත්ත්ව සම්මාන පිරිනැමීම

10. කාර්මික මිණුම් විද්යාව සහ උපකරණ ක්රමාංකනය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර:
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

තත්ත්ව කළමනාකරණ පුහුණු
සහතික පිරිනැමීම

2.

ශ්රී ලංකා ජාතික තත්ත්ව
සම්මාන පිරිනැමීම

3.

ආනයන පරීක්ෂාව

4.

අපනයන පරීක්ෂාව

5.

ලෝක වෙෙළඳ සංවිධාන විමසීම්

ඕනැම දේශීය හෝ විදේශීය
ආයතනයක්

කේන්ද්රය.
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ඉදිකීරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
ලිපිනය
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: ”සව්සිරිපාය” 123, විජේරාම මාවත,
කොළඹ 07.

දු.ක.

		

ෆැක්ස්			

: 2699801 / 2686236 / 2686092

a
m

: 0112699738

ඊ-මේල්			: cida@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය		
ආයතනික ස්වභාවය

සපයනු ලබන සේවා:

x
x
i
P

l
e

: www. cida.gov.lk
: අර්ධ රාජ්ය

1.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය උදෙසා උපාය මාර්ග නිර්දේශ කිරීම සහ
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය ලබාදීම

2.

කොන්ත්රාත්කරුවන්,දේපළ වෙෙළඳාම්කරුවන්, උපදේශකයින්, ද්රව්ය හා සේවා
සපයන්නන්, හස්ත කර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

3.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීම, තාක්ෂණික
තොරතුරු සහ කර්මාන්තයට අවශ්ය අනෙකුත් ප්රමිති හා පිරිවිතර සඳහා
පහසුකම් සැපයීම.

4.

කර්මාන්තයට අවශ්ය ජාතික මානව සම්පත් අවශ්යතා පිළිබඳ සමාලෝචනය
හා අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සඳහා පුහුණු පහසුකම් වෙනුවෙන් ප්රතිපාදන
ලබාදීම.

5.

ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ හුවමාරුව හා කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම, ප්රවර්ධනය හා
ප්රවීණතා සංවර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර:
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන්
ලියාපදිංචි කිරීම

කොන්ත්රාත්කරුවන්, දේපළ වෙෙළඳාම්
කරුවන්, උපදේශකයින්, ගොඩනැගිලි
ද්රව්ය සැපයුම්කරුවන්, ශිල්පීන්

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සේවයේ
නියැලෙන්නන්ගේ හැකියාවන්
වර්ධනය කිරීමේ පුහුණු පාඨමාලා
පැවැත්වීම.

ශිල්පීන් , ගොඩනැගිලි උපකරණ
ක්රියාකරුවන්, ගොඩනැගිලි උපකරණ,
යන්ත්ර සුපවයිසර්වරුන්

ආරවුල් විසඳාලීම, ව්යාපෘති
කළමනාකරණ, උපදේශන සේවා
පහසුකම් සැපයීම

කොන්ත්රාත්කරුවන්, සේවාදායකයින්,
පොදුජනතාව
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වෙනත් සේවාවන් :

x
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සේවා

ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ පුහුණු
මධ්යස්ථාන හා ඉදිකිරීම් පුහුණු හා
සංවර්ධන ආයතනයේ ශ්රවණාගාර හා
දේශන ශාලා කුලියට දීම
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම
වැඩසටහන් මැදිහත්කරුවන් හා
සම්බන්ධීකාරකවරුන්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

දේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර:
1.

ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ පුහුණු මධ්යස්ථානය(CETRAC)
අංක 17, ඩී.පී. විජේසිංහ මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
දු.ක. : 011-2784413 / 011-2786829
ෆැක්ස් : 011-2784411

2.

යන්ත්ර ක්රියාකරු පුහුණු මධ්යස්ථානය (OTC)
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ගල්කුලම, අනුරාධපුර
දු.ක. : 025-2050520 / 025-2050521
ෆැක්ස් : 025-2050522

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

l
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: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : කරුණාකර අදාළ ශාඛාව/මධ්යස්ථානය අමතන්න
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ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
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ලිපිනය			

: නො . 500, ටී. බී. ජයතිලක මාවත, කොළඹ 10

දු.ක.			

: 0112687491

ෆැක්ස්			

: 0112687391

වෙබ් අඩවිය		

: www.mahaweli.gov.lk

ඊ මේල්			

: dgmasl@sltnet.lk/dg@mahaweli.gov.lk

ආයතනික ස්වභාවය

: අර්ධ රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
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මහවැලි කලාපය තුල ආයෝජනයන් ප්රවර්ධනය කිරීම (කෘෂිකාර්මික,
කෘෂිකාර්මික නොවන සහ සේවා ක්ෂේත්රය)

2.

මහවැලි කලාපයේ පදිංචිකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ 2 වන සහ 3වන
පරම්පරාවේ සාමාජිකයින්ගේ ව්යවසායකත්වය සංවර්ධනය කිරීම.

3.

කෘෂි-ව්යාපාර සංවර්ධනය

4.

පරිසර-සංචාරක හා මහවැලි කලාපයේ ගොවිපළ මත පදනම් සංචාරක
ව්යාපාරය ප්රවර්ධනය
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5.

කෘෂිකාර්මික වෙෙළඳ දාමයට සහාය ලබාදීම

6.

කුසලතා සංවර්ධන සහ තාක්ෂණික හුවමාරු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

7.

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

වෙෙළඳ සබඳතා සඳහා සහාය වීම

ඉලක්කගත ගොවි කණ්ඩායම්

ගොවීන්ට ආර්ථික මධ්යස්ථාන වෙත
අධ්යයන චාරිකා අවස්ථා ලබාදීම

ඉලක්කගත ගොවි කණ්ඩායම්

කුඩා කර්මාන්ත අධ්යයනයට අවස්ථා
ලබාදීම

ඉලක්කගත ව්යවසායක කණ්ඩායම්

කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
ණය යෝජනා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ
වැඩසටහන්

ඉලක්කගත ප්රජාවන්

විභවයක් සහිත ව්යවසායකයින්
සඳහා “ඔබගේ ව්යාපාරය අරඹන්න”
වැඩසටහන
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දුර්වල මට්ටමේ පවතින සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින් සඳහා
“ඔබගේ ව්යාපාරය දියුණුකරගන්න”
වැඩසටහන

k
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.
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තෝරාගත් තරුණ කණ්ඩායම්

තෝරාගත් දුර්වල මට්ටමේ
ව්යාපාරිකයන්

උසස් තත්ත්වයේ සහල් නිෂ්පාදන
පුහුණුව (අනුරාධපුර)

තෝරාගත් වී මෝල්කරුවන්

රස කැවිළි/බයිට්ස්/කෙටි කෑම සහ
කිරි ආහාර නිෂ්පාදන පුහුණු
වැඩසටහන්

තෝරාගත් තරුණ කණ්ඩායම්

ආහාරපාන සැපයීමේ සේවා පුහුණු
වැඩසටහන්

පාසල් හැරගිය/තරුණ කණ්ඩායම්

රූපලාවන්ය පුහුණු වැඩසටහන්

තෝරාගත් හැකියාවැති කාන්තාවන්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ඇඳුම් මැසීමේ සහ නිමි ඇඳුම් පිළිබඳ
පුහුණුව

තෝරාගත් පිරිමින් සහ කාන්තාවන්

ඇසුරුම්කරණ වැඩසටහන්

තෝරාගත් ස්වයංරැකියා
නියුක්තිකයින්

පාසල් හැරගිය තරුණ කණ්ඩායම්
සඳහා

තෝරාගත් තරුණ කණ්ඩායම්/ පාසල්
හැරගිය කණ්ඩායම්

•

මහන මැෂින්

•

යතුරු පැදි

•

වෙල්ඩින්

•

පරිගණක යතුරු ලියනය

•

ජංගම දුරකථන
අලුත්වැඩියාව

•

සැහැල්ලු වාහන
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කුසලතා සංවර්ධන පුහුණු
වැඩසටහන් (දඹුල්ල කාර්මික
විද්යාලය)
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
: නේවාසික ව්යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාල
පොළොන්නරුව, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, මොරගහකන්ද,බකමූණ, ඇලහැර, මාතලේ,
දිගන කොත්මලේ, දඹුල්ල,අනුරාධපුර, තඹුත්තේගම,ඇඹිලිපිටිය, මහඔය,රිදී
මාලියද්ද, බදුල්ල,ත්රිකුණාමලය, පදවිය,සිරිපුර, වැලිඔය
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සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : ගාස්තු අයකිරීමක් නැත
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ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය			

k
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.
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: 10 වෙනි මහල- B කුළුණ, සෙත්සිරිපාය,
බත්තරමුල්ල.

දු.ක

			

: 0112186031

ෆැක්ස්			

: 0112186025

ඊ මේල්			

: nposl@nps.lk

වෙබ් අඩවිය		

: www.nps.lk

ආයතනික ස්වභාවය

: ඵලදායිතා ප්රවර්ධන අමාත්යාංශය යටතේ ඇති
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රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවකි

සපයනු ලබන සේවාවන්:
1.

ඵලදායිතා ප්රවර්ධන වැඩසටහන්

2.

ඵලදායිතා පුහුණු සහ උපදේශන සේවා

3.

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැඩසටහන්

4.

ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය සහ ජාත්යන්තර පුහුණු ආයතන සමග
සම්බන්ධීකරණ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

5.
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ඵලදායිතාව පිළිබඳ විශේෂ ව්යාපෘති

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

k
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ලිපිනය		

: 54, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5.

දු.ක.		

: 0112502501/0112502502

ෆැක්ස්		

: +94 11 2508729

ඊ මේල්		

: chairmancda.gov@gmail.com

වෙබ් අඩවිය

: www.cda.gov.lk
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
1.

පොල් හා පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු මාර්ගෝපදේශය.

2.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ පහසුකම් සැපයීම හා
පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

3.

ජාත්යන්තර වෙෙළඳ ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගීවීමට අපනයනකරුවන්ට/
නිෂ්පාදකයින්ට මග පෙන්වීම.

4.

අධිකාරිය මගින් පවත්වනු ලබන වෙන්දේසිවල දී සිය නිෂ්පාදන අලෙවි කර
ගැනීමට පොල් හා කොප්පරා නිෂ්පාදකයින්ට පහසුකම් සැලසීම

5.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන්ට තත්ත්ව සහතික පිරිනැමීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

වෙෙළඳ ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගී
වීම

අපනයනකරුවන් හා නිෂ්පාදකයින්

2.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන
කර්මාන්ත පිළිබඳ පුහුණු
වැඩසටහන් පැවැත්වීම

3.

අලෙවි/වෙෙළඳ තොරතුරු
පහසුකම් සැපයීම

4.

පුස්තකාල සේවා

පර්යේෂකයින්/නිෂ්පාදකයින්/
අපනයනකරුවන්

a
m
l
e

වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව
1.

විභවයක් සහිත නිෂ්පාදකයින්
අපනයනකරුවන් හා නිෂ්පාදකයින්
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.
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

නිෂ්පාදන මධ්යස්ථාන සඳහා
පහසුකරණය (ඒකාබද්ධ
වැඩසටහන්)

x
ix

නිෂ්පාදකයින්/විභවයක් සහිත
ව්යවසායකයින්

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		

:

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර

:

P

1. පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

කුරුණෑගල, තංගල්ල

2. පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය

112A, බෞද්ධාලෝක පාර

47/1, මුහුදුමාවත, තංගල්ල

කුරුණෑගල

දු.ක. : 94 47 2241520,

දු.ක.: 94 37 3878536,

ෆැක්ස් : +94 47 2241520

ෆැක්ස් : +94 37 2233381
3. පොල් සහ පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන
සාම්පල එකතු කිරීමේ මධ්යස්ථාන
යක්කල, මීගමුව, නාත්තන්ඩිය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්රි ලංකා පොල් පරීයේෂණ ආයතනය
ලිපිනය			
දු.ක.			

: බණ්ඩිරිප්පුව වත්ත , ලුනුවිල
: 031-2257688/0372255300
031-2262000/031226001
: 031-2257391
: director.cri@sltnet.lk
: www.cri.gov.lk
: රාජ්ය

ෆැක්ස්			
ඊ මේල්			
වෙබ් අඩවිය		
ආයතනික ස්වභාවය

x
x
i
P
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
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1.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන සකස් කිරීම පිළිබඳ ආදර්ශ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

2.

විභවයක් සහිත ආධුනික ව්යවසායකයින් සඳහා පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන හා
එකී නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

3.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා උපදේශන සේවා පැවැත්වීම.

4.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන තාක්ෂණය බෙදාහැරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ
වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

5.

පෞද්ගලික පැල තවාන් ලියාපදිංචිය, එකී තවාන්වලට බීජ ලබාදීම සහ පැල
තවාන් තාක්ෂණය පිළිබඳව පුහුණුව ලබාදීම.

6.

පොල් වගාකරුවන්ට පොල් වගාවේ සියලුම අංශ පිළිබඳව උපදෙස් ලබාදීම.

7.

වගාවට සුදුසු පොල් බීජ සහතික කිරීම සහ දේශීය භාවිතයට සුදුසු පොල්
පැල හඳුනාගැනීම පිළිබඳව පොල්වතු හිමියන්ට සහාය ලබාදීම.

8.

කොහුබත් සහ වෙනත් නොයෙකුත් පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා
තත්ත්ව සහතික ලබාදීම.

9.

පොහොර වල වලංගුභාවය සඳහා විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ සේවා සැපයීම.
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10. පොල් පත්රවල පෝෂණ සංඝටක විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ
භූමියට විශේෂිත වූ පොහොර යෙදීම සම්බන්ධයෙන් පොල් වගාකරුවන්ට
නිර්දේශ කිරීම.
11. පොල් වගාවේ කෘමීන් පාලනය කිරීම සඳහා ස්වභාවික ක්රම මගින් පලිබෝධ
පාලනය කරන්නා වූ නියෝජිතයින් අනුයුක්ත කිරීම.
12. ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගී වීම.
13. ප්රධාන වශයෙන් පොල් වගාකෙරෙන ප්රදේශයන්හි අභ්යන්තර භූගත ජලය
පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීම.
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14. උතුරු නැගෙනහිර හැර දිවයිනෙහි සෙසු ප්රදේශයන්හි වගාව සඳහා සුදුසු
පසක් සහිත ප්රදේශ පිළිබඳ සිතියම් ලබාදීම.

15. පොල්ගස් වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමට අවශ්ය තක්සේරු වාර්තා ලබාදීම.

16. පොල් වගාකරුවන්ගේ බිම්වල අනුවර්තීය පරීක්ෂණ සිදුකිරීම සහ ආදර්ශ

a
m

ගොවිපල ස්ථාපිත කිරීම.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.

x
x
i
P
2.
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l
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පොල් වතුර වයින්, පොල්වතුර
මගින් බීම වර්ග සෑදීම, විනාකිරි
නිෂ්පාදනය, පොල් තලපය,
පොල් අයිස් ක්රීම්, පොල්
චිප්ස්(පෙති), පොල් නෙස්කැෆේ,
පිටි කළ තෙලිජ්ජ, ගෝල්ඩන්
සිරප්, පොල් වතුර බෝතල්
කිරීම, තැඹිලි වතුර පැකට්
කිරීම වැනි පොල් ආශ්රිත
නිෂ්පාදන සිදුකිරීම පිළිබඳව
පුහුණු හා ආදර්ශ වැඩසටහන්
පැවැත්වීම.

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන හා
ක්රියාවලිය සංවර්ධනය/උසස්
තත්ත්වයට පත්කිරීම සහ
තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම
සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අංශය
සමග සහයෝගීතා ව්යාපෘති
ක්රියාත්මක කිරීම.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

සුළු, මධ්ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

මහා පරිමාණ හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

සියලුම වර්ගයේ පොල් ආශ්රිත
නිෂ්පාදන සඳහා විශ්ලේෂණ
පරීක්ෂණ සේවා සැපයීම.

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

:

දීප ව්යාප්තව

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර

:

ශාඛා නොමැත

සපයනු ලබන සේවා සඳහා අයකිරීම් :
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සේවාවන් අනුව ගාස්තු වෙනස් වේ.
වියදම් නැවත අයකරනු ලබන්නේ
විශ්ලේෂණ සේවාවන් සැපයීමේ දී
පමණි. බොහොමයක් සේවාවන්
අයකිරීමකින් තොරව සපයනු ලැබේ.
අවශ්යතා අනුව ප්රවාහන පහසුකම්
සැපයිය යුතු වේ.
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ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව
(SLECIC)
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ලිපිනය

: අංක 42, 4වන මහල, NDB ගොඩනැගිල්ල,
නවම් මාවත, කොළඹ 02
දු.ක.			: 0112307519/23
ෆැක්ස්			: 0112307515
ඊ මේල්			
: info@slecic.lk
වෙබ් අඩවිය		
: www.slecic.lk
ආයතනික ස්වභාවය
: රාජ්ය

l
e

සපයනු ලබන සේවාවන්:
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1.

a
m

විකුණුම්කරුගේ අවදානම් රක්ෂණ ඔප්පුව

නාමික වාරිකයක් මගින් වාණිජ හා දේශපාලනමය අවදානම් හේතුවෙන්
විදේශයක සිටින අපනයනකරුවන්ගේ ගැනුම්කරුවන් විසින් නොගෙවීමේ
අවදානම ආවරණය කරයි.විකුණුම්කරුවන්ගේ
විකුණුම්කරුවන්ගේ අවදානම් රක්ෂණ -නිශ්චිත
ඔප්පුව මගින් අපනයනකරුවන්ගේ නිශ්චිත ගැනුම්කරුවන් ද ආවරණය
කරයි.

2.

අපනයන ණය ඇපකර

ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවේ අපනයන ණය ඇපකර
යෝජනා ක්රමය මගින් අපනයනකරුවන්ට පූර්ව හා පසු නැව්ගත කිරීමේ
මූල්ය ප්රතිපාදන සපයා ගැනීම සඳහා බැංකු මගින් නිදහස් මූල්ය ප්රතිපාදන
ලබාගැනීමේ යහපත් වාතාවරණයක් සැලසෙන අතර, එමගින් ඔවුන්ගේ
මුළු අපනයන ධාරිතාවයන් ඉස්මතු කරගැනීමටත්, ආත්ම විශ්වාසයකින්
යුතුව ජාත්යන්තර වෙෙළඳපොළ සමග තරග කිරීමටත් අවස්ථාව සැලසේ
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

3.

සමස්ථ පිරිවැටුම් පූර්ව/පශ්චාත් නැව්ගත කිරීම් ණය ඇපකර
අපනයනකරුවන් මෙන්ම වක්ර අපනයනකරුවන් වෙත ලබාදෙන පූර්ව/
පශ්චාත් ණය අත්තිකාරම් යනාදී මුළු අපනයන ණය ප්රමාණය ඉතා අඩු
වාරික ගෙවීමක් යටතේ ආවරණය කරගැනීමට මෙකී ණය ඇපකර මගින්
බැංකුවලට පහසුකම් සපයා ඇත.

4.

අපනයන කාර්ය ණය ඇපකර
මෙම ණය ඇපකරය වාණිජ බැංකුවලට අපනයනකරුවන්ගෙන් අයකර
ගැනීමට ඇති මුදල් ආවරණය කරගැනීමේ ප්රති ඇපකරයක් ලෙස නිකුත්
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කෙරේ. මෙමගින් විදේශ කොන්ත්රාත්තු සඳහා භාණ්ඩ/සේවා සැපයීමට මිල
ගණන් ඉදිරිපත් කරන අපනයනකරුවන්ට පහසුකම් සැළසේ.
5.

භාණ්ඩ ප්රවාහනය කරන්නන් සඳහා අපනයන කාර්ය ඇප සහතිකය

භාණ්ඩ ප්රවාහනය කරන්නන් සඳහා ණය පහසුකම් දීර්ඝ කිරීමට ගුවන්
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සේවා සමාගම් වෙත බැංකු මගින් නිකුත් කරන බැංකු ඇපකර සැලකිල්ලට
ගනිමින්, ප්රති ඇපකරයක් වශයෙන් මෙම ඇප සහතිකය නිකුත් කෙරේ.
6.

ATA කාර්නේ ඇප සහතිකය

l
e

අපනයනකරුවන්ට බහුවිධ රක්ෂණයන්ගෙන් තොරව ATA කාර්නේ
සහතිකය (විශේෂයෙන් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සඳහා) ලබාගැනීමට

හැකිවන පරිදි, මෙම සහතිකය ශ්රී ලංකා - ජාත්යන්තර වාණිජ මණ්ඩලය
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වෙත සෘජුව නිකුත් කෙරේ. විශේෂිත රේගු ලියවිල්ලක් වන, කාර්නේ
සහතිකය යටතේ වෙෙළඳ ප්රදර්ශන හා වෙනත් ප්රදර්ශන කාර්යයන් සඳහා
භාණ්ඩ හා වාණිජමය සාම්පල කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් විදේශයන් වෙත
යැවීමට හා කරා වෙෙළඳ ප්රවර්ධන කාර්යයන් සඳහා තීරු බදු රහිතව
ආනයනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. ශ්රී ලංකා - ජාත්යන්තර වාණිජ
මණ්ඩලයට අලාභයක් සිදු වූ අවස්ථාවකදී, 100%ක් දක්වා මෙමගින්
ආවරණය කෙරේ.

7.

ගුවන් ගමන් පිරිවැය සඳහා (APARA)ඇප සහතිකය
මෙම ඇප සහතිකයේ මූලික අරමුණ වනුයේ රැකියා සඳහා විදෙස්ගත වන
ශ්රී ලාංකිකයින්ගේ ගුවන් ගමන් සඳහා මූල්ය පහසුකම් සැපයීමට වාණිජ
බැංකු දිරිමත් කිරීමයි. මෙම යෝජනා ක්රමය මගින් විදේශ රැකියා අපේක්ෂා
කරන ශ්රී ලාංකිකයින් විසින් ගුවන් ගමන් සම්බන්ධයෙන් මුහුන පාන ගැටළු
අවම කිරීම, අපනයන සේවා ප්රවර්ධනය සහ රැකියා විරහිත භාවය අවම
කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.
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8.

BIZ-INFO ණය වාර්තා
අපනයනකරුවන් සඳහා පසු නැව්ගත කිරීමේ මූල්ය පහසුකම් සැපයීමට
අදාළව විදේශීය ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් තක්සේරුවක් ලබාගැනීමට
බැංකු වලට අවශ්ය නිවැරදි හා කඩිනම් තොරතුරු Biz-info මගින් සපයනු
ලැබේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ශ්රි ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය
ලිපිනය 		
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.
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: 24 වන බටහිර කුළුණ ලෝක වෙෙළඳ මධ්යස්ථානය,
කොළඹ 01

දු.ක. 		

: 0112434403/0112346131

ෆැක්ස් 		

: 0112448105

ඊ මේල් 		

: infoboi@boi.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.investsrilanka.com
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ආයතනික ස්වභාවය : රාජ්ය

ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය 1978 අංක දරන ශ්රී.ලං.ආ.ම. පනත මගින්
පාලනය වේ. ඒ අනුව පහසුකම් සැපයීමේ සේවා ශ්රී ලං.ආ.ම.යේ ලියාපදිංචි
ආයතනවලට හා පනතේ 16 හා 17 වගන්තිවලට අනුව එකී සේවාවන්
ලබාගැනීමට සුදුසුකම් සපුරා ඇති ආයතනවලට පමණක් ලබා දේ. (උදා.
නිශ්චිත ක්ෂේත්රයන්හි ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවශ්ය අවම සුදුසුකම්
සපුරාලීම.)
ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ශ්රී ලංකාව තුළ සෘජු ආයෝජන සිදුකරන
විදේශීය ආයෝජකයින්ට මෙන්ම නිශ්චිත ක්ෂේත්රයන්හි ආයෝජනය කිරීම
සඳහා අවශ්ය අවම සුදුසුකම් සපුරාලන දේශීය ආයෝජකයින්ට පහසුකම්
සලසන ආයතනය වශයෙන් කටයුතු කරයි.
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
1.

ආයෝජන ව්යාපෘති අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අවශ්ය
තොරතුරු හා මගපෙන්වීම් ලබාදීම, අදාළ අමාත්යාංශ හා ප්රාදේශීය
පරිපාලන ආයතන වැනි රේඛීය ආයතන මගින් අනුමැතිය ලබා
ගැනීමේදී අවශ්ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉටුකිරීම සහ ගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීමේදී හා ව්යාපෘති බිම් තෝරාගැනීමේ දී තාක්ෂණික හා
පාරිසරික මගපෙන්වීම

2.

විනිමය පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී ලංකා රේගුව හා දේශීය
ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආයෝජකයින් සඳහා ප්රසාද දීමනා
ලබාදීමේ දී පහසුකම් සැලසීම සහ ප්රාග්ධන භාණ්ඩ හා අමුද්රව්ය
ආනයනය කිරීමේ දී හා නිමි භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමේදී ආනයන/
අපනයන භාණ්ඩ නිදහස් කිරීම හා රේගු ක්රියාවලිය සඳහා
පහසුකම් සැපයීම.

වෙනත් සේවාවන්:

x
ix

සේවාව
1.

නේවාසික වීසා සහ සේවා
අවසර පත් නිකුත් කිරීම සඳහා
ආගමන විගමන බලධාරීන්ට
නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
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ආයෝජන මණ්ඩලය මගින්
කළමනාකරණය කෙරෙන
ආර්ථික සේවා කලාප (EPZs)
සහ කර්මාන්ත පුර වලට (IPs)
අවශ්ය යටිතල පහසුකම් සලසා
දීම, මේ වනවිට දිවයින තුළ
විවිධ ස්ථාන 12ක ක්රියාත්මක
වේ.
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම
විදේශ ආයෝජකයින්

විදේශීය + දේශීය ආයෝජකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු:
ප්රාදේශීය ශාඛා 5ක් ක්රියාත්මකව පවතී
1. දකුණු පළාත් ප්රාදේශීය කාර්යාලය, කොග්ගල කර්මාන්ත සේවා කලාපය
2. මධ්යම පළාත් ප්රාදේශීය කාර්යාලය, මහනුවර කර්මාන්ත පුරය
3. වයඹ පළාත් ප්රාදේශීය කාර්යාලය, පේෂකර්මාන්ත පුරය තුල්හිරිය
4. හම්බන්තොට ප්රාදේශීය කාර්යාලය - හම්බන්තොට
5. යාපනය ප්රදේශීය කාර්යාලය
ක්රියාත්මකවන ප්රදේශ
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දීප ව්යාප්තව
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සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව
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ලිපිනය			

: තැ.පෙ. 13, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය

දු.ක.			

: 081-2388462/ 0812388337/081-2388189/

			

0812388120

ෆැක්ස් 			

: 081-2388619

වෙබ් අඩවිය		

: www.daph.gov.lk

ඊ-මේල්			

: dgdaph@sltnet.lk

ආයතනික ස්වභාවය

: රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවාවන්:

x
ix

1.

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන සහ සත්ත්ව ගොවිපල කර්මාන්ත නියාමන
පහසුකම් සැපයීම

P

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

සත්ත්ව ගොවිපල කර්මාන්ත පිළිබඳ
ව්යවසායකත්ව පුහුණුව ලබාදීම.

රැකියා විරහිත තරුණ කණ්ඩායම්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

ගෘහස්ත හා වන සතුන්
ආනයනයට අනුමැතිය ලබාදීම.

2.

ජලජීවී වගාව සඳහා විසිතුරු
මත්ස්යයින් හා ආහාරයට
ගතහැකි මත්ස්යයින් ආනයනයට
අනුමැතිය දීම.

සත්ත්ව ගොවිපල කර්මාන්තයේ
නියැලී සිටින ව්යවසායකයින් සහ
පොදු ජනතාව

3.

මස් හා මස් ආශ්රිත නිෂ්පාදන
ආනයනයට අනුමැතිය දීම

4.

අධි ශීතකළ මත්ස්යයින් හා
මත්ස්ය නිෂ්පාදන ආනයනයට
අනුමැතිය දීම.

5.

ලොම් සහිත සත්ත්ව සම්
ආනයනය අනුමත කිරීම.

6.

නිමකළ හෝ අර්ධ වශයෙන්
සකස් කරන ලද සම්
ආනයනයට අනුමැතිය දීම.

7.

ගැඹුරින් අධිශීත කළ සත්ත්ව
ශුක්ර තරලය ආනයනයට
අනුමැතිය දීම.
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ව්යවසායකයින් සහ සත්ත්ව ගොවිපල
කර්මාන්තයේ නියැලෙන පුද්ගලයින්

P
8.

දිනක් වයසැති කුකුළු පැටවුන්
ආනයනයට අනුමැතිය දීම.

9.

පිහාටු ඇතුළු වෙනත් අතුරු
නිෂ්පාදන ආනයනයට අනුමැතිය
දීම.

10. කුකුළු අභිජනන ගොවිපලවල්
ලියාපදිංචි කිරීම.
11. කුකුළු පැටවුන් හා සැකසුම්
ස්ථාපිත කිරීම ලියාපදිංචි කිරීම.
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සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

12. සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය/
ආනයනය සඳහා බලපත්ර
ලබාදීම.
13. සත්ත්ව ආහාර/ අමුද්රව්ය
ආනයනය පිළිබඳ නිර්දේශ
ලබාගැනීම.

ව්යවසායකයින් සහ සත්ත්ව ගොවිපල
කර්මාන්තයේ නියැලෙන පුද්ගලයින්

14. පශු වෛද්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන හා
එන්නන් ලියාපදිංචි කිරීම.
15. සුරතල් සතුන්, විසිතුරු මසුන්,
මස් සහ මස් ආශ්රිත නිෂ්පාදන,
සත්ත්ව අතුරු නිෂ්පාදන හා සම්
අපනයනයට අනුමැතිය දීම.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර:
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ: පළාත් 09 තුළ
1.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර
පළාත- වැලිසර, රාගම

2.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - මධ්යම පළාත- තැ.
පෙ. 29, ගැටඹේ, පේරාදෙනිය

3.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - දකුණු පළාතනූපේ, මාතර

4.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු පළාත155 වන කණුව, A9 පාර, කිළිනොච්චිය

5.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - නැගෙනහිර
පළාත-ඇතුල් වරාය පාර, ත්රිකුණාමලය

6.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - වයඹ පළාතඅංක04, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල

7.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - උතුරු මැද
පළාත- ගොඩගේ මාවත, අනුරාධපුර

8.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - ඌව පළාතවෙළගෙදර පාර, බදුල්ල

9.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව - සබරගමුව
පළාත- පළාත් සභා සංකීර්ණය, නව නගරය රත්නපුර
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අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය			

: 1095, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, 		
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පේරාදෙණිය, 20400

දු.ක.			

: 081 2388651/ 081 2386018/ 081 2386019

ෆැක්ස් 			

: 081 2386387

වෙබ් අඩවිය		

: direxag@sltnet.lk, info@dea.gov.lk

ඊ-මේල්			

: www.dea.gov.lk

ආයතනික ස්වභාවය

: රාජ්ය

l
e

සපයනු ලබන සේවාවන්:

x
x
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වගාව, කළමනාකරණය, කුළුබඩු, බීම වර්ග සහ වෙනත් බෝග
වර්ග සැකසීම පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු සැපයීම.

2.

බෝග වගාව, ඵලදායිතා වර්ධනය, පසු අස්වනු ක්රියාකාරකම්
යනාදිය සඳහා මූල්ය සහාය ලබාදීම.

3.
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වෙෙළඳ පොළ තොරතුරු හා සංඛ්යා ලේඛන ලබාදීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

බෝග වගාව පිළිබඳ තොරතුරු
ලබාදීම.

වගාකරුවන් (සුළු හා මහා පරිමාණ)

2.

පැල තවාන් කළමනාකරණය

3.

කෘමි පාලනය

4.

පස හා පැළ පෝෂණ
කළමනාකරණය

5.

අපනයන කෘෂි බෝග (කුළුබඩු,
බීම වර්ග නිපදවීමේ බෝග,
අත්යවශ්ය තෙල් නිෂ්පාදන බෝග,
කාර්මික බෝග) සැකසීම හා
නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම

පැල තවාන්කරුවන්
සැකසුම්කරුවන්

අපනයනකරුවන්
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වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

k
l
.
t
r

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

තාක්ෂණික තොරතුරු

2.

වෙෙළඳපොළ තොරතුරු

3.

පර්යේෂණ මාර්ගෝපදේශ

x
ix

විශ්වවිද්යාල සිසුන්, මේ සම්බන්ධයෙන්
උනන්දු වන පුද්ගලයින් හා ආයතන

P
4.

සංඛ්යා ලේඛන

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර:
අ) මධ්යම පර්යේෂණ ආයතනය - මාතලේ
ආ) කුරුඳු පර්යේෂණ ආයතනය, පලොල්පිටිය, මාතර
ඇ) අන්තර්බෝග හා බුලත් පර්යේෂණ ආයතනය, නාරම්මල
ඈ) පටක රෝපණ විද්යාගාරය සහ තවාන, වල්පිට
ඉ) කාබනික ගොවිපල ඒකකය, දෙල්පිටිය, ගම්පොල
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ : ශ්රී ලංකාවේ තෙත් හා මධ්යස්ථ කාලගුණික ප්රදේශවල
සේවා වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම : ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව සේවා සපයනු
ලැබේ
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ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය
ලිපිනය		

: තැ.පෙ. 53, පේරාදෙණිය

දු.ක.		

: 081-2388246

ෆැක්ස්		

: 0812387398

ඊ-මේල් 		

: foodag@lds.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.doa.gov.lk
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ආයතනික ස්වභාවය : රාජ්ය

සපයනු ලබන සේවාවන්:

a
m

1.

කෘෂිකාර්මික වෙෙළඳ නිෂ්පාදනවල ප්රමිතිය තක්සේරු කිරීම.

2.

කෘෂිකර්මාන්තය මත සිදුකරන නිෂ්පාදන සංවර්ධනය

3.

පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණය හා ආහාර සැකසීම

l
e

සංවර්ධනය හා පර්යේෂණය කිරීම.

x
x
i
P
4.

තාක්ෂණ හුවමාරුව (ව්යවසායකයින්/ගෙවීන්/නිලධාරින්/ශිෂ්යයින්)

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

පුහුණු වැඩසටහන් සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ

2.

තත්ත්ව විශ්ලේෂණය

3.

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

ව්යවසායකයින්
විභවයක් සහිත ව්යවසායකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

පර්යේෂණ පහසුකම්

2.

විශේෂඥ සේවා හා උපදේශන
සේවා

ශිෂ්යයින් (විශ්වවිද්යාල, කෘෂිකාර්මික
හා තාක්ෂණික විද්යාල).

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		
සේවා වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින් නැගී එන
ව්යවසායකයින්

a
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: නැත
: දීප ව්යාප්තව
: දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත කළ
ගාස්තු

x
ix

P
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භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය

k
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.
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ලිපිනය			

:

569,එපිටමුල්ල පාර, පිටකෝට්ටේ

දු.ක.

		

:

0112886289/90 , 0112887820/23

ෆැක්ස්

		

:

0112886273

ඊ-මේල්

		

:

info@gsmb.gov.lk

වෙබ් අඩවිය		

:

ආයතනික ස්වභාවය

x
x
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www.gsmb.gov.lk

:

අර්ධ රාජ්ය

සපයනු ලබන සේවාවන්:
1.
2.
3.
4.

5.
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ශ්රී ලංකාව ක්රමානුකූලව භූ විද්යාත්මකව සිතියම්ගත කිරීම සහ භූ
විද්යාත්මක සිතියම් සකස් කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ ඛනිජ සම්පත් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම
ඛනිජ නිධි කැනීමේ සහ එවැනි ඛනිජ ද්රව්ය අපනය කිරීමේ
වාණිජමය ශක්යතාව තක්සේරු කිරීම.
ඛනිජ ද්රව්ය සොයාගැනීම් හා කැනීම් මෙන්ම සැකසීම හා අලෙවි කිරීම්
නීත්යානුකූල කිරීම සහ බලපත්ර නිකුත් කිරීම මගින් ඛනිජ ද්රව්ය
අපනයනය කිරීම.
වාණිජ මට්ටමින් ඛනිජ ද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීමේදී හා නිෂ්පාදන
ප්රවර්ධනය කිරීමේදී ආදේශ කර ගත යුතු ක්රමවේද පිළිබඳව
අමාත්යවරයාට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
1.

නියාමනය, විශේෂඥ හා උපදේශන සේවා සැපයීම (1992 අංක 33 දරන
පතල් හා ඛනිජ සම්පත් පනත යටතේ)

2.

භූ විද්යාවට අදාළ සේවාවන් (ඛනිජ සම්පත් පරීක්ෂණ ව්යාපෘති, සිතියම්
සැකසීම, ඛනිජ සම්පත් බුද්ධි ඒකකය, සුනාමි අනතුරු හැඟවීමේ
මධ්යස්ථානය)

3.

අධ්යාපනික සහ පාරිසරික කටයුතුවලට අදාළ සේවාවන්. (පිපිරීම් පිළිබඳ
පාඨමාලා, පුනරුත්ථාපන හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්)

4.

පරීක්ෂණාගාර සේවා (භූ විද්යා පරීක්ෂණාගාර, විශ්ලේෂණාත්මක
පරික්ෂණාගාර, ඛනිජ විද්යා පරීක්ෂණාගාර)
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උද්යාන බෝග පර්යේෂණ හා
සංවර්ධන ආයතනය
ලිපිනය			

:

තැ.පෙ. 11, ගන්නොරුව, පේරාදෙණිය,

			

ශ්රී ලංකාව

a
m

දු.ක.

		

:

081-2388011-2-3

ෆැක්ස්

		

:

081-2388234

ඊ-මේල්

		

:

වෙබ් අඩවිය		

:

ආයතනික ස්වභාවය

:

x
x
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P

l
e

directorhordi@gmail.com
doa,gov.lk
රාජ්ය

සපයනු ලබන සේවාවන්:
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1.

පුහුණු

2.

විශේෂඥ සේවා සහ උපදේශන සේවා

3.

පරීක්ෂණ

4.

පැල රෝපණ ගැටළු හඳුනාගැනීම

5.

අලෙවි කටයුතු

6.

තාක්ෂණ උත්පාදනය හා හුවමාරුව

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

බිම්මල් වගාව පිළිබඳ පුහුණුව,
අගය එකතු කිරීම හා බීජ
නිෂ්පාදනය

●

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
කර්මාන්තකරුවන්

2.

එළවළු බෝග අංශය මගින්
බෝග සායන පැවැත්වීම, එළවළු
බෝග නිෂ්පාදනය කිරීමේ
තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම හා
ආනයනික බීජ පරීක්ෂාව

●

පාසල් සිසුන්

3.

පළතුරු බෝග අංශය මගින්,
ගෘහස්ත හා මධ්ය පරිමාණ
මට්ටමේ පටක රෝපිත කෙසෙල්,
අන්නාසි හා තක්කාලි වැනි
පළතුරු බෝග වගා කිරීමේ
තාක්ෂණය ලබාදීම.

●

විශ්වවිද්යාල සිසුන්

4.
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කීට විද්යා අංශය මගින්
කෘෂිකාර්මික බෝග වගාවන්හි
කෘමි පලිබෝධ කළමනාකරණය
පිළිබඳ උපදේශන සේවා සැපයීම
ව්යාධි විද්යා අංශය, බෝග
ආරක්ෂණය සඳහා රෝග
පරීක්ෂාව හා සනීපාරක්ෂක
සේවා සැපයීම, පැලෑටි වල
වෛරස් සුචිගත කිරීම, බීජ
සෞඛ්ය පරීක්ෂණ, ජීව
විද්යාත්මක පාලන නියෝජිතයින්
හා පාංශු රෝගපාලනය ප්රචලිත
කිරීම සිදුකරයි.
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●

තාක්ෂණික විද්යාල

●

ගොවීන් සහ ගොවි සංවිධාන

●

ව්යාවසායකයින්

●

පොදු ජනතාව

●

පෞද්ගලික අංශය හා ගොවීන්

●

සුළු හා මධ්යපරිමාණ
කර්මාන්තකරුවන්

●

පාසල් සිසුන්

●

විශ්වවිද්යාල සිසුන්

●

තාක්ෂණික විද්යාල
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

●

ගොවීන් සහ ගොවිසංවිධාන

●

ව්යවසායකයින් සහ පොදුජනතාව

ව්යාප්ති හා සන්නිවේදන අංශය
මගින්, පළතුරු බෝග, එළවළු
බෝග, මූල බෝග සහ අල බෝග
හා වෙනත් භාවිතාවන්(වගාව,
පාංශු කළමනාකරණය,
පළිබෝධ හා වෙනත් රෝග
කළමනාකරණය) පිළිබඳ
තාක්ෂණික තොරතුරු පත්රිකා
බෙදා හැරීම.

2.

රසායනික අංශය මගින්
විශේෂයෙන් එළවළු බෝග
වගාවට අදාළව පාංශු
කළමනාකරණය පිළිබඳ
උපදේශන සේවා හා පුහුණු
ලබාදීම.

3.

මූල බෝග, අල බෝග හා ගෙවතු
වගා අංශය මගින්, ගෙවතු වගාව
ස්ථාපිත කිරීම සහ නව ප්රභේද
උත්පාදනය පිළිබඳව පුහුණු
වැඩසටහන් හා උපදේශන සේවා
පැවැත්වීම හා මූල බෝග හා අල
බෝග වගාව පිළිබඳ පුහුණු හා
උපදේශන සේවා සැපයීම සිදු
කරයි.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

තාක්ෂණික තොරතුරු පත්රිකා
අලෙවිය සහ කෘෂිකාර්මික
කෞතුකාගාර සේවාව

•

2.

පළතුරු පැල සහ පටක රෝපිත
පැල (කෙසෙල්, අන්නාසි)
අලෙවිය

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
කර්මාන්තකරුවන්, පාසල් සිසුන්,
විශ්වවිද්යාල සිසුන්, තාක්ෂණික
විද්යාල, ගොවින් සහ ගොවි
සංවිධාන, ව්යවසායකයින් සහ
මහජනතාව

3.

බීජ හා රෝපණ ද්රව්ය බෙදාහැරීම

•

4.

පුස්තකාල සේවා

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
කර්මාන්තකරුවන්, ගොවින් හා
ගොවි සංවිධාන, ව්යවසායකයින්,
මහජනතාව

•

ගොවීන් අතර

•

කෘෂිකාර්මිකයින්, විශ්වවිද්යාල
සිසුන්, ඩිප්ලෝමාධාරීන්,
විද්යාඥයින් සහ මහජනතාව
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු
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●

පළතුරු බෝග පර්යේෂණ ආයතනය - හොරණ

●

ප්රාදේශීය කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය - බණ්ඩාරවෙළ,
මාකඳුර, ගෝනවිල, සීතා එළිය, නුවර එළිය, ගිරාඳුරුකෝට්ටේ,
මාදුරුකෙටිය, කල්පිටිය, තෙලිජ්ජවිල, හෝමාගම

●

උද්යාන බෝග ගොවිපළ - බිබිල, වල්පිට, පස්යාල, උල්පතගම,
අඹේතැන්න

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		
සේවා වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම්
				
				
				

: දීප ව්යාප්තව
: ආයතනයෙන් බැහැර සේවාවන් සඳහා
රජයේ අනුමත ගාස්තු සහ ඉන්ධන 		
ගාස්තු අයකෙරෙන අතර, ආයතනය 		
තුළ සේවාවන් නොමිලයේ සපයනු ලැබේ
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පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය
ලිපිනය 		

: ජයන්ති මාවත, අනුරාධපුර,

දු.ක. 		

: 025 3230000, 025 3230004

ෆැක්ස් 		

: 025 2223983/0252220149

ඊ-මේල් 		

: chairman@lpht.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.niphm.gov.lk

ආයතනික ස්වභාවය : රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවාවන්:
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1.

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය

2.

පුහුණු හා ව්යාප්ති වැඩසටහන්

3.

විද්යාගාර සහ ඉංජිනේරු සේවා

4.

විශේෂඥ සහ උපදේශන සේවා

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.

2.

3.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

සහල් පිටි නූඩ්ල්ස්,(රතු සහල්
සහ සුදු සහල්) සහල් පිටි, සහල්
පිටි මිශ්ර බේකරි නිෂ්පාදන,
ක්ෂණික සහල්, සහල් පිටි
ආහාර, සහල් කෙටි කෑම, සහල්
ක්රීම්, සහල් පිටි මිශ්ර එළවළු
සොසේජස්, බිස්කට් සහ කේක්
වර්ග යනාදී සහල් ආශ්රිත
නිෂ්පාදන ප්රචලිත කිරීමේ
වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
සහල් මෝල් ස්ථාපනය,
වැඩිදියුණු කිරීම, නවීකරණය,
සහ දේශීය සහ ජාත්යන්තර
ප්රමිතීන්ට අනුකූලව උසස්
තත්ත්වයේ සහල් නිපදවිය හැකි
සහල් සැකසීමේ කම්හල් ස්ථාපිත
කිරීම
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සහල් මෝල් හිමියන්, ව්යවසායකයින්
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පළතුරු හා එළවළු සකස්
කිරීමේ ක්රියාවලිය

x
x
i
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සහල් මෝල්කරුවන්, සහල් පිටි
නිෂ්පාදකයින්, බේකරි හිමිකරුවන්,
ව්යවසායකයින්, කාන්තාවන්, තරුණ
ප්රජාව

පළතුරු ආශ්රිත නිෂ්පාදන සිදුකරන
කර්මාන්තකරුවන්,ව්යවසායකයින්,
කාන්තාවන්, තරුණ ප්රජාව

4.

දේශීය හා ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට
අනුකූල වියලි ආහාර (මිරිස්,
පළතුරු, එළවළු, කුළුබඩු සහ
ශාක සාර) නිෂ්පාදනය

නිෂ්පාදකයින්, ව්යවසායකයින්,
කාන්තාවන් සහ තරුණ ප්රජාව

5.

වී ගබඩා කිරීම හා පලිබෝධ
පාලන කටයුතු

රාජ්ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ
සංවිධාන, ආයතන, වී ගබඩා
හිමිකරුවන්, වී මෝල් හිමියන්

6.

කුළුබඩු සැකසුම් ක්රියාවලිය

රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශයේ
සංවිධාන, වී මෝල් හිමියන්

7.

අප ජල පවිත්රකරණය

රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශය

8.

අඹ සැකසීමේ මධ්යස්ථානය
ස්ථාපිත කිරීම

නිෂ්පාදකයින්, විකුණුම්කරුවන්,
ගැනුම්කරුවන්, තොග
විකුණුම්කරුවන්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

තෙල් නිෂ්පාදනය

තවාන්කරුවන්, වගාකරුවන්,
කාන්තාවන්, සැකසුම්කරුවන්, තොග
හා සිල්ලර විකුණුම්කරුවන්

2.

පළතුරු ඇසුරුම් කිරීම හා
ප්රවාහනය වැඩිදියුණු කිරීම

ගොවීන්, එකතු කරන්නන්, තොග හා
සිල්ලර වෙළෙන්දන්,

3.

අඹ, ගස්ලබු, පේර සහ කෙසෙල්
වැනි පළතුරු සැපයුම හා අගය
දාම කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීම

තවාන්කරුවන්, වගාකරුවන්,
කාන්තාවන්, සැකසුම්කරුවන්,තොග
හා සිල්ලර විකුණුම්කරුවන්

4.

ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික
නිෂ්පාදන සැපයුම හා අගය දාම
කළමනාකරණය වැඩිදියුණු
කිරීම

තවාන්කරුවන්, වගාකරුවන්,
කාන්තාවන්, සැකසුම්කරුවන්,තොග
හා සිල්ලර විකුණුම්කරුවන්
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වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව
1.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

x
ix

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සේවා
ප්රධාන වශයෙන් පස්චාත් අස්වනු
කර්මාන්තයේ සැපයුම් හා අගය
දාම කළමනාකරණ ක්රියාවලිය
තුළ මතුවන තාක්ෂණික ගැටළු
(අස්වනු නෙලීම, එකතු කිරීම,
පිරිසිදු කිරීම, වේලීම, ගබඩා
කිරීම සහ සහල් ඇතුළු ධාන්ය,
තෙල් නිෂ්පාදන බීජ, අනෙකුත්
ක්ෂේත්ර බෝග, පළතුරු, එළවළු,
කැපූ මල්, විසිතුරු පැල සහ
කුළුබඩු බෝග මූලික හා ද්විතීය
සැකසුම) විසඳීමේ අරමුණෙන්
ක්රියාත්මක වේ.
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සැපයුම් හා අගය දාම කටයුතුවල
නියැලෙන පාර්ශ්වකරුවන්, කුඩා/
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්,
පර්යේෂණ ආයතන, විශ්වවිද්යාල,
පශ්චාත් උපාධි සහ උපාධි අපේක්ෂිත
විශ්වවිද්යාල සිසුන්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

2. පුහුණු පාඨමාලා

සැකසුම්කරුවන්, ව්යාප්ති කණ්ඩායම්,
විශ්වවිද්යාල ඇතුළු අනෙකුත්
අධ්යාපනික ආයතනවල ශිෂ්යයින්,
ව්යාවසායකයින්

නිෂ්පාදන/ව්යාප්ති ක්ෂේත්රයේ
නේවාසික හා අනේවාසික පුහුණු
පාඨමාලා පැවැත්වීම
3. ව්යාප්ති සේවා
වෙෙළඳ භාණ්ඩවල අලෙවි හැකියාවන්
ඉහළ නැංවීම සඳහා අගය එකතු
කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ අලෙවිකරණ
නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි
කිරීම හා නව තාක්ෂණය
යොදවාගැනීම ඇතුළු පශ්චාත් අස්වනු
කර්මාන්තයේ තාක්ෂණික භාවිතාව
ඉහළ නැංවීම උදෙසා කාර්යක්ෂම
අන්දමින් තාක්ෂණ හුවමාරුව හා
තොරතුරු බෙදාහැරීමට අවශ්ය
පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ ව්යාප්ති
මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම.

සැකසුම්කරුවන්, ව්යාප්ති කණ්ඩායම්,
විශ්වවිද්යාල ඇතුළු අනෙකුත්
අධ්යාපනික ආයතනවල ශිෂ්යයින්,
ව්යාවසායකයින්

ගොවීන්, ගොවි සංවිධාන සමාගම්,
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තොග සහ
සිල්ලර අලෙවිකරුවන්,
සැකසුම්කරුවන්, පෞද්ගලික අංශයේ
සංවිධාන සහ අනෙකුත් අදාළ
ඉලක්කගත කණ්ඩයම්
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4. විශේෂඥ හා උපදේශන සේවා

x
ix

නව සැකසුම් කර්මාන්තශාලා
කිහිපයක් ස්ථාපිත කිරීම, පවතින
කර්මාන්තශාලා නවිකරණය කිරීම
සහ වී මෝල් හිමියන් හා ආහාර
සැකසුම්කරුවන් විසින් එදිනෙදා
කාර්යයන්හිදී මුහුන දෙන තාක්ෂණික
ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබාදීම
ඇතුළු පශ්චාත් අස්වනු කර්මාන්තයට
අවශ්ය විශේෂඥ සේවා හා උපදේශන
සේවා සැපයීම.
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රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශයේ
සංවිධාන මෙන්ම සමූපකාර අංශය,
සහල් මෝල්කරුවන් සහ ආහාර
සැකසුම්කරුවන්

P

IPHT ආයතනය කෘෂි ආහාර
කර්මාන්තකරුවන්ගේ ඉල්ලීම අනුව
ඔවුන්ට අවශ්ය තාක්ෂණික වාර්තා,
ශක්යතා වාර්තා සහ විශේෂ වාර්තා
සකස් කිරීමේදී සහය දෙනු ලැබේ.
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සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

5. විද්යාගාර හා ඉංජිනේරු සේවා

පශ්චාත් අස්වනු කර්මාන්තයේ
පාර්ශ්වකරුවන්, ගොවීන්,

සැකසුම් හා නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ
විශේෂයෙන් තත්ත්ව පාලන
ක්රියාවලිය සඳහා විද්යාගාර හා
ඉංජිනේරු සේවා සපයනු ලැබේ.
විද්යාගාර සේවයට, රසායනික,
භෞතික හා ක්ෂුද්ර ජීව විද්යාත්මක
සේවා අයත්වන අතර, ඉංජිනේරු
සේවා අංශයට යන්ත්ර සහ උපකරණ
පරීක්ෂාව ඇතුළු යන්ත්ර ක්රියාකරු
පුහුණුව විශ්ලේෂණය යනාදිය
ඇතුළත් වේ.

විකුණුම්කරුවන්, සැකසුම්කරුවන්,
අධ්යාපනික
ආයතන
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු
:
IPHT ආයතනයට පහත 		
					සඳහන් ක්ෂේත්ර මධ්යස්ථාන 		
					අයත් වේ.

					අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, 		
			
කුරුණැගල, මහනුවර, 		
					නුවරඑළිය,ගාල්ල, මාතර, 		
					හම්බන්තොට, යාපනය.
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P

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		

:

දීප ව්යාප්තව

සපයනු ලබන සේවා සඳහා ගාස්තු
:
සැපයෙන සේවාව මත රඳා 		
		
			
පවතී. මුදල ගණනය කිරීමෙන්
					පසුව ඇස්තමේන්තුවක් දෙනු 		
					ලැබේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්

:
:
:

ඩාටන්ෆීල්ඩ්, අගලවත්ත
034-2247426/034-2247383/034-2248459
034-2247427

ඊ-මේල්

:

dirrri@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.rrisl.gov.lk
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තාක්ෂණික අංශය සහ රසායන විද්යාගාර
ලිපිනය			
			
දු.ක.			
ෆැක්ස්			
ඊ-මේල්			
වෙබ් අඩවිය		
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:
:

ශ්රී ලංකා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය තෙලවල
පාර, රත්මලාන
011-2635851/011-2635852/011-2633351
011-2605171
dirrri@sltnet,lk
www.rrisl.lk
අර්ධ රාජ්ය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කෘෂි විද්යා අංශය
1.

වගාව සඳහා බිම තේරීමේ සිට රබර් සුළු, මධ්ය හා මහා පරිමාණ රබර්
කිරි අස්වැන්න ලබාගැනීම දක්වා
වගාකරුවන්
(රබර් වගාව පිළිබඳ ශක්යතා
අධ්යයනය)රබර් වගා කිරීමේ
කර්මාන්තයේ සියලුම කෘෂි
විද්යාත්මක කටයුතු සම්බන්ධයෙන්
උපදෙස් ලබාදීම හා ගැටලු
නිරාකරණය

2.

අමු රබර් සැකසුම් කර්මාන්තය
පිළිබඳ සියලු ක්රියාකාරකම් (ෂීට්
රබර්, ක්රේප් රබර්, රබර් කිරි මිදවීම
සහ තාක්ෂණිකව වෙන්කළ රබර්
සහ නවීකරණය කළ ශ්රේණි)
සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම සහ
ගැටළු නිරාකරණය කිරීම

3.
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උපදේශන සේවා සහ සහායක සේවා

රබර් ආශ්රිත (ස්වභාවික/කෘතිම)
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
ආරම්භක අවස්ථාවේ මතුවන
නිශ්චිත ගැටළු හඳුනාගැනීම සහ
විසඳුම් ලබාදීම.

4.

5.
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ගැනුම්කරුවන්
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තාක්ෂණික සහ රසායන විද්යාගාර:
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සුළු, මධ්ය හා මහා පරිමාණ
අමු රබර් නිෂ්පාදකයින්/
සැපයුම්කරුවන්/

රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට පිවිසෙන
විභවයක් සහිත ව්යවසායකයින්

රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ රබර්
අවශ්ය රබර් සංයෝග සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදකයින්
සැපයුම.
රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ
සියලුම ක්රියාකාරකම් හා ගැටළු
සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබාදීම හා
ගැටළු නිරාකරණය

සුළු, මධ්යම හා මහා පරිමාණ රබර්
භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

මුළු රබර් කර්මාන්තය තුළ භාවිතා
කෙරෙන අමු රබර්වල (අමු රබර්/
රසායනික ද්රව්ය/ජලය) තත්ත්ව
පරීක්ෂාව.

රබර් වගාකරුවන් සහ රබර් නිෂ්පාදකයින්

අප ජලය පිරිසිදු කිරීමේ ඒකක සැලසුම්
කිරීම සහ රබර් සැකසුම් ක්රියාවලිය හා
භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තුළ අපජල
තත්ත්ව පරික්ෂාව සිදුකිරීම.

උනන්දුව දක්වන ඕනෑම පාර්ශ්වයක්

රබර් වැවිලි කර්මාන්තය, අමු රබර් හා
රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය යන
ක්ෂේත්රයන්හි සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන්
දැනුම බෙදාහැරීම සඳහා ජාතික මට්ටමේ
ප්රදර්ශන නියෝජනය කිරීම හා දැනුවත්
කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම

ඉල්ලුම් කිරීම මත රබර් පර්යේෂණ
ආයතනයේ අනුමැතිය අනුව පැවැත්වේ.

x
x
i
P

a
m

l
e

රබර් වැවිලි කර්මාන්තය, අමු රබර්
නිෂ්පාදනය සහ රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
යන ක්ෂේත්රයන්හි ඕනැම අංගයක්
සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කොන්ත්රාත්තු,
වැඩමුළු, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
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උනන්දුව දක්වන ඕනෑම පාර්ශ්වයක්
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු:
* රබර් පර්යේෂණ ආයතනය- උපපොළ
නිවිතිගල කැලේ, මතුගම
දු.ක.: 034-2247368/034-2247199
* රබර් පර්යේෂණ ආයතනය- උපපොළ
කුරුවිට
දු.ක.: 045-2262115

k
l
.
t
r

* රබර් පර්යේෂණ ආයතනය- උපපොළ
පොල්ගහවෙල
දු.ක.: 037-3378191
* රබර් පර්යේෂණ ආයතනය- උපපොළ
මොණරාගල
දු.ක.: 055 3600707
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

:
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දීප ව්යාප්තව

සේවාවන් සඳහා ගාස්තු අයකිරීම:

පරික්ෂණ සේවාවන් හැර RRISL ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන ඉහත සඳහන්
සියලුම සේවාවන් ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව හෝ දෙපාර්ශ්වය විසින් එකඟවනු
ලබන නාමික ගාස්තුවක් මත පවත්වනු ලැබේ. රබර් පර්යේෂණ මණ්ඩලය මගින්
අනුමත පරීක්ෂණ ගාස්තු යටතේ පරීක්ෂණ සේවා සපයනු ලැබේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ලක්සල (ශ්රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය)
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය

:
:
:
:
:

ආයතනික ස්වභාවය

:
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සපයනු ලබන සේවා
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අංක 215, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
0112580305/2588316
0112594872
laksalachairman@gmail.com
www. info@laksala.gov.lk
info@laksala.gov.lk
අර්ධ රාජ්ය
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1.

පාරම්පරික ග්රාමීය හස්ත කර්මාන්තකරුවන් සඳහා ව්යාපාරික අවස්ථා
උදාකර දීම.

2.

පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලුමට අනුව සිත්ඇදගන්නා සුළු ත්යාග සහ සමරු
තිළිණ අලෙවිය.

3.

සංචාරක ක්ෂේත්රයට අගය එකතු කිරීම
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර :
කොටුව		

-

අංක 60, යෝක් වීදිය, කොළඹ 01
තුංමුල්ල- 215, බෞද්ධාලෝක මාවත, තුංමුල්ල
කටුබැද්ද- 282 A, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව

මහනුවර		

-

05, සංඝරාජ මාවත, මහනුවර

ගාල්ල

-

74/1, ගාලු පාර, ගාල්ල

කෞතුකාගාරය

-

කෞතුකාගාර ප්රදර්ශන ශාලාව, ජාතික
කෞතුකාගාර පරිශ්රය, කොළඹ 07

බත්තරමුල්ල

-

“ජනකලා කේන්ද්රය” බත්තරමුල්ල

කටුනායක

-

වැලිපැන්න

-
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සංක්රමණ අංගනය , බණ්ඩාරනායක
අනුස්මරණ ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපල, 		
				කටුනායක

l
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වැලිපැන්න නැවතුම, දකුණු පළාත අධිවේගී
මාර්ගය, “B” සේවා කලාපය, සාප්පු
				අංක A5 & A6

x
x
i
P
තුරඟ තරග පිටිය -
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කුඩා නැවතුම්පොළ , තුරඟ තරග පිටිය, රීඩ්
මාවත, කොළඹ 07

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

තේ පර්යේෂණ ආයතනය (TRI)

k
l
.
t
r

ලිපිනය

:

තලවකැලේ, ශ්රී ලංකා

දු.ක

:

0522258201/0522258564/0522258386

ෆැක්ස්

:

0522258229

ඊ-මේල්

:

info@tri,lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.tri.lk

ආයතනික ස්වභාවය

:

රාජ්ය

x
x
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P
සපයනු ලබන සේවා
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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තේ වගා කිරීම සහ නිෂ්පාදනය සඳහා විද්යාත්මක දැනුම සහ නව
තාක්ෂණය යොදා ගැනීම.
විශේෂඥ සේවා සහ උපදේශන සේවා සැපයීම.
නිශ්පාදිත තේ, පස, පැල සහ පොහොර සාම්පල විශ්ලේෂණය.
දියුණු කරන ලද රෝපණ ද්රව්ය සහ පැල සැපයුම.
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම
ව්යාප්ති සේවා
සහයෝගීතා සේවා
රාජ්ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව වෙෙළඳ ප්රචාරණ ව්යාපෘති
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ප්රාදේශිය ශාඛා පිළිබඳ තොරතුරු:
ශ්රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය සතු ප්රාදේශීය හා ව්යාප්ති මධ්යස්ථාන පහත
දැක්වේ.
1.

මහනුවර - උඩරට ප්රාදේශීය මධ්යස්ථානය

2.

මහනුවර - පහත රට ප්රාදේශීය මධ්යස්ථානය

3.

පස්සර - ඌව ව්යාප්ති මධ්යස්ථානය

4.

වැඩිදියුණු කරන ලද රෝපණ ද්රව්ය සහ පැල සැපයුම

5.

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම

6.

ව්යාප්ති සේවා

7.

සහයෝගිතා පර්යේෂණ ව්යාපෘති

8.

රාජ්ය හා පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව වෙෙළඳ ප්රචාරණ ව්යාපෘති

9.

මහනුවර- පහත රට ප්රාදේශීය මධ්යස්ථානය
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10. රත්නපුර - මැද රට ප්රාදේශීය මධ්යස්ථානය
11. කොට්ටාව - ගාල්ල ව්යාප්ති මධ්යස්ථානය
12. දෙනියාය - දෙනියාය ව්යාප්ති මධ්යස්ථානය
13. මතුගම - කළුතර ව්යාප්ත මධ්යස්ථානය
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ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ (පළාත්)

: මධ්යම, දකුණ, ඌව, සබරගමුව සහ
බස්නාහිර පළාත

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම		
				
				

: සේවාව අනුව තීරණය වන අතර, 		
මූල්යමය සහන අදාළ පාර්ශ්වයන් අනුව
විශ්ලේෂණය කොට තීරණය කෙරේ.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

පශු වෛද්ය පර්යේෂණ ආයතනය
ලිපිනය

:

B365, පේරාදෙනිය

දු.ක

:

081-2388312, 081-2387375/7

ෆැක්ස්

:

0812387379

ඊ-මේල්

:

info@vri.lk /vvi@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.vri.lk

ආයතනික ස්වභාවය

:

රාජ්ය
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සපයනු ලබන සේවා

k
l
.
t
r

a
m

l
e

1.

පශු වෛද්ය එන්නත් නිෂ්පාදනය.
සතුන්ට ආවේණික රෝග සඳහා පශු වෛද්ය එන්නත් පශු වෛද්ය
පර්යේෂණ ආයතනය (VRI ) විසින් නිපදවනු ලබන නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය
දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නොමිලයේ බෙදාහරිනු ලබයි.

2.

අනෙකුත් ජීව විද්යාත්මක ද්රව්ය නිෂ්පාදනය.

3.

රෝග නිර්ණය කිරීමේ විද්යාගාර සේවා.

4.

විශ්ලේෂණ සේවා
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5.

එක් එක් සත්ත්ව කොට්ඨාස සඳහා විශේෂිත වූ සාන්ද්රිත ආහාර සහ ඛනිජ
පෝෂණ අතිරේක සම්පාදනය.

6.

උපදේශන සේවා

7.

තාක්ෂණ හුවමාරුව (මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට සම්පත්
දායකයින් වශයෙන් සහභාගී වීම)

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.

පශුවෛද්ය එන්නත් නිෂ්පාදනය

VRI ආයතනය මගින් සතුන්ට විශේෂිත වූ
පහත සඳහන් රෝග සඳහා පශුවෛද්ය
එන්නත් නිපදවනු ලබන අතර, සත්ත්ව
නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුව
මගින් එකී එන්නත් නොමිලයේ බෙදාහරිනු
ලබයි.
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කුඩා මධ්ය පරිමාණ ගොවීන්
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1.1 Haemorrhagicsepticaemia
(රක්තපාත සෙප්ටිමීසියාව)
1.2 Black quarter (බ්ලැක්
ක්වාටර්)

1.3 New castle disease( නව
කාසල් රෝගය)
1.4 Fowl cholera (කුරුළු
කොළරාව)
1.5 Foot and mouth disease
(කුර හා මුඛ රෝගය)
1.6 Brucellosis (බෘසෙලෝසිස්)
1.7 Bovine babesiosis( බෝවින්
බෙබ්සියෝසිස්)
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

2. ජීව විද්යාත්මක නිෂ්පාදන සත්ත්ව
ගොවිපල කර්මාන්තයට අවශ්ය පහත
සඳහන් ජීව විද්යාත්මක ද්රව්ය VRI
ආයතනය මගින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන
අතර, නාමික ගාස්තු අනුව නිකුත් කරනු
ලැබේ.
2.1 Pullorum antigen (ප්ලෝරම්
ප්රතිදේහජනක)
2.2 RBPT (Rose Bengal Plate
Agglutination test) antigen
ආර්බීපීටී ප්රතිදේහජනක
2.3 MRT (Milk Ring Test)
Antigen එම්ආර්ටී ප්රතිදේහජනක
2.4 CMT (Californian mastitis
test) reagent සීඑම්ටී
ප්රතික්රියාකාරකය
2.5 Teat dip solution (ටීට් ඩිප්
සොලියුෂන්)
2.6 Udder infusion( තන බුරුල්ල
ඉහිල් කිරීමේ ද්රව්ය)
2.7 Curd cultures(කිරි මිදවුම් ද්රව්ය)
2.8 Yoghurt cultures(යෝගට්
මිදවුම් ද්රව්ය)
2.9 අධ්යාපනික හා පර්යේෂණ
කටයුතු සඳහා ආහාර නිදර්ශන
සැපයීම.

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ගොවිපල හිමියන්
සහ කිරි සැකසුම්කරුවන්
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3. බැක්ටීරියා, වයිරස්, පරපෝෂිත හා
පරිවෘත්තීය රෝග සම්බන්ධයෙන් රෝග
නිර්ණය කිරීමේ සේවා සැපයීම
3.1. ක්ෂේත්ර හා විද්යාගාර පරික්ෂණ,
පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ,
ආවේණික ව්යාධි රෝග නිර්ණය
සහ පශු සම්පත්, කුකුළු මස් හා
මත්ස්යයින් රෝග වලින් තොර
බවට හා භාවිතයට සුදුසු බවට
සහතික කිරීම.

සුළු, මධ්ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ
ගොවිපල හිමියන්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
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4. විශ්ලේෂණ සේවා
4.1

සත්ත්ව ආහාර, ඛනිජ පෝෂණ
අතිරේක, කිරි හා කිරි
නිෂ්පාදන හා ආහාර සැකසීමේ
ක්රියාවලියේදී රසායනික හා
ක්ෂුද්රජීව විද්යාත්මක තත්ත්ව
පරීක්ෂාව

4.2

පස, අපද්රව්ය, ජලය සහ
ආහාර බීජ විශ්ලේෂණය

4.3

මස් සාම්පල සහ සත්ත්ව
නිෂ්පාදන තාක්ෂණයට අනුව
හඳුනාගැනීම.

5. සියලුම පශු සම්පත් පන්තීන් සඳහා
සත්ත්ව ආහාර සහ ඛනිජ පෝෂණ
අතිරේක සම්පාදනය.
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
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සුළු, මධ්ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ
ගොවිපල හිමියන්, කිරි සැකසුම්කරුවන්,
ආහාර නිෂ්පාදකයින් සහ පශු සම්පත්
කර්මාන්තයේ නිරත අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්

k
l
.
t
r

a
m

l
e

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. නොමිලේ උපදේශන සේවා
පශු සම්පත් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
උපදේශන සේවා සැපයීම.

සුළු, මධ්ය පරිමාණ හා මහා පරිමාණ
ගොවිපල හිමියන්, කිරි සැකසුම්කරුවන්,
ආහාර නිෂ්පාදකයින් සහ පශු සම්පත්
කර්මාන්තයේ නිරත අනෙකුත්
පාර්ශ්වයන්.

2. තාක්ෂණ හුවමාරුව
පශු සම්පත් ක්ෂේත්රයට අදාළ තාක්ෂණ
හුවමාරු වැඩසටහන් සඳහා සම්පත්
දායකයින් ලබාදීම

පශු සම්පත් කර්මාන්තයේ නිරත
පුද්ගලයින්, රාජ්ය නිලධාරින්, උපාධි සහ
පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : 1. සත්ත්ව වෛරස පිළිබඳ විද්යාගාරය,
පොල්ගොල්ල
2. මධ්යම කුකුළු පර්යේෂණ
ස්ථානය, කරඳගොල්ල
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම: සේවාව අනුව තීරණය වන අතර, 			
			
මූල්යමය සහන අදාළ පාර්ශ්වයන් අනුව 		
			
විශ්ලේෂණය කොට තීරණය කෙරේ.
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මිණුම් ඒකක, ප්රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
ලිපිනය

:

පිටිපන, මාහේනවත්ත, හෝමාගම

දු.ක

:

0112182250

ෆැක්ස්

:

0112182559
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ඊ-මේල්

:

dir@measurmentsdept.gov.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.slmetrology.org

l
e

www.measurementsdepartment.gov.lk
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ක්රියාකාරකම්

මිණුම් ඒකක, ප්රමිති හා සේවා ක්රියාකාරකම් කාණ්ඩ තුනකට වර්ග කොට
දැක්විය හැක. එනම්; විද්යාත්මක මිනුම් ක්රමවේදය, කාර්මික මිනුම් ක්රමවේදය හා
නෛතිකමය මිනුම් ක්රමවේදය වශයෙනි.
විද්යාත්මක මිනුම් ක්රමවේදය:

ප්රමාණයන්ට අදාළව පැන නගින්නා වූ සියලුම මිනුම් ගැටලු සම්බන්ධයෙන්
කටයුතු කිරීමේදී යොදාගන්නා මිනුම් ක්රමවේදය වනුයේ විද්යාත්මක මිනුම් ක්රමයයි.
මෙමගින් මිනුම් ඒකක, විද්යාත්මක ක්රම මගින් බෙදාහැරීම, හඳුනාගැනීම හා
ඇස්තමේන්තුගත කිරීමේදී පැනනගින්නා වූ සියලුම න්යායාත්මක හා ප්රායෝගික
ගැටළු ආවරණය කෙරේ. ස්කන්ධය, දිග, උෂ්ණත්වය, කාලය සහ විදුලි
සංඛ්යාතය යනාදිය සඳහා ජාතික ප්රමිතීන් සත්යාපනය හා නඩත්තු කිරීම මෙම
මිනුම් ක්ෂේත්රය යටතේ ආවරණය කෙරේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ක්රියාකාරකම්
කාර්මික මිනුම් ක්රමවේදය
නිෂ්පාදන හා තත්ත්ව පාලන මිනුම් කටයුතු සඳහා කාර්මික මිනුම්
ක්රමවේදය යොදාගනු ලැබේ.මෙමගින්, ක්රමාංකන ක්රියා පටිපාටි, ක්රමාංකන
කාල පරතරයන් සහ මිනුම් ක්රියාවලිය පාලනය කිරීම සහ කර්මාන්තය
තුළ භාවිතා කෙරෙන මිනුම් උපකරණ ඒවායේ අපේක්ෂිත භාවිතා
අවශ්යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි පැවතීම සහතික කරලීමෙහිලා
උපකරණ කළමනාකරණය යනාදිය ආවරණය කෙරේ. ISO 9000 සහ
ISO 14000 යටතේ සහතික ලබාගැනීමේ අවශ්යතාවය මතුවීම
කර්මාන්තය තුළ ක්රමාංකනය පෙන්නුම් කෙරෙන මිනුම් උපකරණ
භාවිතයට ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යාමට හේතු වි ඇත
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දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කාර්මික මිනුම් ක්රමවේදය යටතේ ක්රියාත්මක
කරන ලද ක්රියාකාරකම් පහත පරිදි වේ.
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1.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයට හා ක්රමාංකන හා පරීක්ෂණ විද්යාගාරවලට
ක්රමාංකනය තුළින් මිනුම් කටයුතු පාරදෘෂ්යතාවය ලබාදීම.

2.

කර්මාන්ත මිනුම් ක්රමවේදය තුළ පවතින මිනුම් සම්බන්ධ ගැටළු
නිරාකරණය කිරීම සඳහා මිනුම්, ක්රමාංකනය, උපකරණ සහ
ක්රමවේද පිළිබඳ පුහුණුව සහ උපදේශන සේවා සැපයීම.
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3.

කාර්මික මිනුම් ක්රමවේදයට අවශ්ය සැලසුම්, නිෂ්පාදන ඉටුකිරීම සහ
මිනුම් ප්රමිති, මිනුම් උපකරණ හා පරීක්ෂණ ක්රමවේද
තක්සේරුකරණය උදෙසා පිරිස් යොමුකරවීම.

4.

කාර්මික ප්රලේඛන ප්රමිති, විද්යාගාර ප්රතීතන වැඩසටහන්, නිෂ්පාදන
සහ තත්ත්ව පද්ධති සහතික කිරීම යනාදී කටයුතු සම්පාදනය
සඳහා ක්ෂේත්රයේ ප්රවීණයින්ගේ සහාය ලබාදීම.

5.

කර්මාන්තය රට තුළ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්රමාංකනය සහ
උපදෙස් ලබාදීම සහ අවශ්යතාවයන්ට අනුව භෞතික මිනුම්
උපකරණ නිපදවීම සහ ආනයනය කිරීම.
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ක්රියාකාරකම්
නෛතික මිනුම් ක්රමවේදය
මිනුම් ක්රමවේදයේ අංගයක් වන නෛතික මිනුම් ක්රමවේදය නෛතිකමය
පාලනය පවත්වා ගැනීමෙහිලා භාවිතා වේ. නෛතික මිනුම් ක්රමවේදයේ
අරමුණ අදාළ පනත හා එහි රීතීන් මගින් අර්ථ දක්වා ඇත. නූතන
නෛතික මිනුම් ක්රමවේදය තුළ මහජන සෞඛ්ය, මානව ආරක්ෂාව සහ
පරිසර සුරක්ෂිතතාව ආදිය ප්රමුඛ වැදගත් කමක් උසුලන මිනුම්
ක්රියාකාරකම් වේ. සායනික උෂ්ණත්ව මානය හෝ රුධිර පිඩන මානය
නිසි අන්දමින් සත්යාපනය නොකළහොත් වැරදි රෝග විනිශ්චයන්ට හා
වැරදි වෛද්ය ප්රතිකාරයන්ට හේතුකාරක වේ. හුස්ම විශ්ලේෂකය හා
රේඩාර් වේග මානය මහා මාර්ගයේදී ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට උපකාරී
වේ.
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අදාළ පනත මගින් පහත දක්වා ඇති නෛතික මිනුම් ක්රමවේද විධිමත්
කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවට බලය පවරා ඇත.
වෙෙළඳපොළෙහි කිරුම් හා මිනුම් කටයුතු සඳහා
භාවිතාවනඋපකරණවල බර හා මිනුම් සත්යාපනය කිරීම.

2.

පෙර ඇසුරුම් කරන ලද වෙෙළඳ භාණ්ඩ අධීක්ෂණය හා පාලනය.
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3.

වෙෙළඳපොළ තුළ භාවිතා වන කිරුම් හා මිනුම් උපකරණ
නිෂ්පාදනය, අළුත්වැඩියාවහාවිකිනීමනෛතිකවපාලනය කිරීම.

4.

පනතේ දණ්ඩනීය වගන්ති ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් පාරිභෝගික
ආරක්ෂාව සැලසීම.

5.

නෛතික මිනුම් ක්රමවේදය පිළිබඳ පාරිභෝගික අධ්යාපනය ලබාදීම.

6.

වෙෙළඳපොළෙහි කිරුම් හා මිනුම් කටයුතු සඳහා භාවිතාවන
උපකරණවල බර හා මිනුම් රටා අනුමත කිරීම.

7.

දිස්ත්රික් මට්ටමේ විද්යාගාරවල කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ ප්රමිති හා
නඩත්තු සංසන්දනය කිරීම.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

රාජ්ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව
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ලිපිනය

:

අංක100, නවම් මාවත, කොළඹ 02

දු.ක

:

011 2422341 - 4/011244080

ෆැක්ස්

:

011 2447970

ඊ-මේල්

:

lankagen@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.stc.lk

x
x
i
P
ක්රියාකාරකම්

l
e

a
m

1970 අංක 33 දරන ශ්රී ලංකා රාජ්ය වාණිජ සංස්ථා පනත යටතේ, රාජ්ය වාණිජ
(පොදු) නීතිගත සංස්ථාව ස්ථාපිත කරන ලදි. STC පොදු වාණිජ සමාගම ශ්රී
ලංකා රාජ්ය වාණිජ සංස්ථාවේ අනුප්රාප්තික ආයතනය වේ.
මෙම සමාගමෙහි අරමුණ වනුයේ, පොදු ජනතාවගේ මිල දී ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ
නංවමින් හා මිල මට්ටම් ස්ථාවරව පවත්වා ගනිමින්, සහනදායී මිලට තත්ත්වයෙන්
උසස් පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවිය තුළින් පාරිභෝගික අවශ්යතා සපුරාලීම හා
උසස් සැලකීමක් ලබාදීමයි.
STC පොදු වාණිජ සමාගමේ ප්රධාන විකුණුම්
අයිතමයන් වනුයේ ලිපිද්රව්ය, කාර්යාල උපකරණ, ගෘහ උපකරණ, සැහැල්ලු
ඉංජිනේරු යන්ත්රෝපකරණ, උපකරණ, වානේ හා දැව ගෘහ භාණ්ඩ, ටයර්, කෘෂි
උපකරණ හා රසායනික ද්රව්ය සහ ආශ්රිත උපකරණ වේ.
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ගොඩනැගිලි ද්රව්ය සංස්ථාව
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ලිපිනය

:

අංක 486, ශ්රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10

දු.ක

:

011 2326701, 011 2324911

ෆැක්ස්

:

011 2445614

ඊ-මේල්

:

bmcltd@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.bmc.lk

ක්රියාකාරකම්
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මෙම සමාගම 1970 අංක 33 දරන ශ්රී ලංකා රාජ්ය වාණිජ සංස්ථා පනතෙහි අංක
02 දරන වගන්තිය යටතේ 1971 ජූනි මස ස්ථාපිත කරන ලද අතර, රාජ්ය
ප්රතිපත්ති වෙනස්වීම මත 1980 වර්ෂය අවසානය වන විට විශාල ලෙස පාඩු
ලබන තත්ත්වයට පත්ව තිබිණි.
ගොඩනැගිලි ද්රව්ය සැපයුම් කිරීමට සමාගම වෙත පැවති ඒකාධිකාරය විවෘත
වෙෙළඳපොළ තරගකාරිත්වය මත පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් වු අතර,
අතිරික්ත සේවක මණ්ඩලයක් ද නඩත්තු කිරීමට සිදුවීම තුළින් සමාගම දිගින්
දිගටම විශාල ලෙස පාඩු ලබන්නට විය. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, 1987 අංක
23 දරන පනත යටතේ 1992 සැප්තැම්බර් මස 16 දින මෙම සමාගම සීමාසහිත
ගොඩනැගිලි ද්රව්ය සංස්ථාව නමින් පොදු සංස්ථාවක් බවට පත්කිරීම තුළින්, රාජ්ය
ආයතනයක් රාජ්ය සංස්ථාවක් බවට පත්විය.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

දායකත්ව ආර්ථික මධ්යස්ථාන

k
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.
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ලිපිනය

:

සමූපකාර හා අභ්යන්තර වෙෙළඳ කටයුතු අමාත්යාංශය

දු.ක

:

+94 011 2323813, + 94 0112 300341-3

ෆැක්ස්

:

+94 011 2437051

ඊ-මේල්

:

sltradeweb@yahoo.com

අංක 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02
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ග්රාමිය ප්රදේශවල නිෂ්පාදකයින්ට වෙෙළඳපොළ අවස්ථා සැපයීමේ වෙෙළඳපොළ
සංවර්ධන උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම යටතේ 1998 වර්ෂයේදී දායකත්ව
ආර්ථික මධ්යස්ථානවල ආරම්භය සිදුවිය.
ආර්ථික වෙෙළඳ මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමේ විෂයය ග්රාමීය රැකියා ප්රවර්ධන
අමාත්යාංශය යටතේ පැවති අතර, 2007 වර්ෂයේ දී එම විෂය වාණිජ,
වෙෙළඳපොළ සංවර්ධන, සමූපකාර හා පාරිභෝගික සේවා අමාත්යාංශය යටතට
පවරන ලදි. ඒ අනුව, සියලුම ආර්ථික මධ්යස්ථානවල සම්බන්ධීකරණ හා
අධීක්ෂණ කටයුතු මෙම අමාත්යාංශය මගින් ඉටුකරන ලදි.

99

ආර්ථික මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණු අතර:
1.

ඉලක්කගත වෙෙළඳපොළ වෙත සැපයීම තුළින් කෘෂිකාර්මික
නිෂ්පාදකයින්ට සිය වගාවන් සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබාගැනීම
සහතික කිරීම,

2.

සුළු පරිමාණ නිෂ්පාදකයින්ට ඔවුන්ගේ ප්රවාහන වියදම් හා
ප්රවාහනයේදී සිදුවන නාස්තිය අවම කරගැනීමටඅවස්ථාව සැලසීම.

3.

තොග වෙළෙඳුන්ට නැවුම් පළතුරු හා එළවළු සෘජුවම
නිෂ්පාදකයින්ගෙන් මිලට ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම.

4.

තොග වෙළෙඳුන්ට තරගකාරී වෙෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරදිම
තුළින් ව්යාපාරික ප්රජාව දිරිමත් කිරීම.

5.

ප්රාදේශීය වශයෙන් වගා කෙරෙන විශේෂිත කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
දිවයිනේ සියලු ප්රදේශවල ජිවත්වන ජනතාව වෙත බෙදාහැරීමේ
අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම.

6.

පාරිභෝගිකයින් හට ආහාර ද්රව්ය ඉතා අඩු මිල ගනන් යටතේ මිල දී
ගැනීමේ අවස්ථා සැලසීම.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සමූපකාර සංවර්ධන ජාතික ආයතනය
ලිපිනය

k
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.
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: සමුපකාර සංවර්ධන ජාතික ආයතනය (NICD)
පොල්ගොල්ල, මධ්යම පළාත, ශ්රී ලංකාව

දු.ක

: 081 2498679 - 80

ෆැක්ස්

: 081 2499741

a
m

ඊ-මේල්

: nicd@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.nicd.edu.lk

x
x
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අරමුණු

1.
2.
3.
4.
5.

l
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සමුපකාර ක්රියාකාරකම් තුළින් ශ්රී ලංකාවේ මානව ප්රාග්ධනය ඵලදායි
අන්දමින් සංවර්ධනය කිරීම.
සාකච්ඡා, සම්මන්ත්රණ, වැඩමුළු හා ක්ෂේත්ර චාරිකා සංවිධානය කිරීම තුළින්
දැනුම, කුසලතා හා චර්යා සංවර්ධනය කොට සමුපකාර ක්ෂේත්රයේ පුද්ගල
සබඳතා උසස් කළමනාකරණයකට ලක් කිරීම.
මධ්යම මට්ටමේ කළමනාකරණ ශ්රේණීන් සඳහා සම්මන්ත්රණ, වැඩමුළු,
පුහුණු වැඩසටහන් සහ ක්ෂේත්ර චාරිකා සංවිධානය කිරීම තුළින් දැනුම,
කුසලතා හා චර්යා සංවර්ධනය කිරීම.
මෙහෙයුම් මට්ටමේ කළමනාකරණ ශ්රේණින්වල දැනුම, කුසලතා හා චර්යා
වර්ධනය සඳහා වැඩමුළු සහ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
දුරස්ථ අධ්යාපන ක්රම භාවිතා කිරීම.
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සාරාංශය : අනෙකුත් රාජ්ය ආයතන
ආයතනයේ නම

ලිපිනය

දු.ක.

ෆැක්ස්

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව
ගොවි පර්යේෂණ හා
පුහුණු ආයතනය
(HARTI)

114, විජේරාම
මාවත, කොළඹ 07

011-2696743

011-2696743

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ 114/9, විජේරාම
ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ශ්රී
මාවත, කොළඹ 07
ලංකා කවුන්සිලය(CARP)

011-2698001

ශ්රී ලංකා හරිත දනව්
බිම් සංවර්ධන මධ්යම
අධිකාරිය (හදබිම)

ගොවිජන මන්දිරය,
ගන්නොරුව,
පේරාදෙණිය

l
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පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ ජයන්ති මාවත
තාක්ෂණික ආයතනය
අනුරාධපුර
(IPHT)

x
x
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P

ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන
මණ්ඩලය
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a
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45, කිරිමණ්ඩල
මාවත,
නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05

k
l
.
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081-2388075

011-2682951

081-2388132

025-2222344

025-2222344

011-2505684

011-2561606

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

මත්ස්ය හා හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (DFAR)
ලිපිනය		
දු.ක. 		
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්		
වෙබ් අඩවිය

: 3 වන මහල, නව ලේකම් කාර්යාලය, මාලිගාවත්ත,
කොළඹ 10
: 0112 - 449170
: 011-2449170
: info@fisheriesdept.gov.lk
: www.fisheriesdept.gov.lk

ලංකා ධීවර සංස්ථාව (CFC)
ලිපිනය		
දු.ක.		
ෆැක්ස්		
ඊ-මේල්		
වෙබ් අඩවිය

:
:
:
:
:

: තැ.පෙ. 15, රොක්හවුස් මාවත,කොළඹ 15
: 011-2522947, 011-2524607, 011-2523051,
011-2529394
: 011-2522217
: Chairmancthc@yahoo.com
: www.cthc.gov.lk

x
ix

ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
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ලංකා ධීවර වරාය සංස්ථාව(CFHC)
ලිපිනය		
දු.ක.		

k
l
.
t
r

තැ.පෙ. 1394, රොක්හවුස් මාවත, මුතුවැලි, කොළඹ 15
011-2523227, 011-2523228
011-2523385
info@cfc.gov.lk
www.cfc.gov.lk

ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය(NAQDA)
ලිපිනය
දු.ක.		
ෆැක්ස්		
ඊ-මේල්		
වෙබ් අඩවිය

:
:
:
:
:

අංක 41/1, නව පාර්ලිමේන්තුව, බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත
011-2675316
011-2675435
Chairman.naada@gmail.com
www.naqda.gov.lk
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ජාතික ජලජීවී සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය(NARA)
ලිපිනය		
දු.ක.		
ෆැක්ස්		
ඊ-මේල්		
Website		

:
:
:
:
:

කාක දූපත, මට්ටක්කුලිය, කොළඹ 15
011-2521000, 011-2521006
0112521932
chairman@nara.ac.lk
www.nara.ac.lk, Postmaster@nara.ac.lk

සී/ස සී-නෝර්(Cey-Nor ) පදනම
ලිපිනය
දු.ක.
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
Website

:
:
:
:
:

335, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
011-2445619, 011-2445690
011-2445582
info@ceynor.gov.lk
www.ceynor.lk

x
ix
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

පාස් (PASS) පර්යේෂණ හා
උපදේශන සේවා (පුද්.) ආයතනය
ලිපිනය

:
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.
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67A, තලවතුගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ,
ශ්රී ජයවර්ධනපුර, 10100, ශ්රී ලංකාව

a
m

දු.ක

:

+94 112 878168

ෆැක්ස්

:

+94 114 047417

ඊ-මේල්

:

office@passasia.com

වෙබ් අඩවිය

:

www.passasia.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

පෞද්ගලික සමාගම

x
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සපයනු ලබන සේවා:

l
e

1.

පර්යේෂණ

2.

උපදේශන සේවා

3.

පුහුණු

4.

උපදේශනය හා ව්යාපාර පුහුණු කිරීම

5.

ඒකාබද්ධ ආයෝජන

6.

නිපුනතා සහිත මානව සම්පත් සැපයුම

7.

බාහිරින් සේවා සැපයීමේ ව්යාපාරය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
1.
2.

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ
පුහුණුව
සංයුක්ත සැලසුම් සකස් කිරීම

3.
4.

ප්රතිනිර්මාණ ව්යාපාරික සේවා
ආයෝජන විශ්ලේෂණ හා ව්යාපාර
සැලසුම් සකස් කිරීම

5.

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර

6.
7.

සංවර්ධන සේවා
ව්යාපාර ඵලදායිතා ප්රවර්ධන පුහුණු
ව්යාපාර පරිලෝකනය හා නව්ය

8.

විසඳුම් උත්පාදනය
වෙෙළඳපොළ හා වෙෙළඳපොල
පර්යේෂණ

l
e

9. ගණකාධිකරණ පුහුණුව
10. ව්යාපාරික උපාය මාර්ග හඳුන්වා දීම
11. වෙෙළඳපොළ පුළුල්කරණය සඳහා
හවුල් ආයෝජන

x
x
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12. ජාත්යන්තර හා දේශීය ආයෝජකයින්

හඳුන්වා දීම
13. දෙමළ සහ ඉංග්රීසි නව පුහුණු සේවා
14. ව්යාපාර සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය
හඳුන්වා දීම
15. ව්යාපාර සඳහා වෙබ් අඩවි සැලසුම්
කිරීම
16. අවශ්යතා මත, අනෙකුත් පුහුණු හා
උපදේශන සේවා සැලසුම් කරනු
ලැබේ.
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපෘති යෝජනා සම්පාදනය, අධීක්ෂණ,
තක්සේරු හා වාර්තාකරණ සේවා

රාජ්ය නොවන සංවිධාන හා වෘත්තීය
ආයතන

(BPO)ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ජාතික හා ජාත්යන්තර සේවා

ඉල්ලීම්, විවිධ පර්යේෂණ, උපදේශන
සේවා හා පුහුණු කිරීම් යනාදිය මත
සපයනු ලබන සේවා.

රාජ්ය ආයතන, අර්ධ රාජ්ය ආයතන,
විශ්වවිද්යාල යනාදිය
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : කොළඹ පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලය පමණි.
කෙසේ වුවද, ශ්රී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්රික්කයකම
			
අපගේ උපදේශකයින් ස්ථානගත කොට ඇත.

x
ix

ක්රියාත්මකව පවතින ප්රදේශ : ශ්රී ලංකාව (දිස්ත්රික්ක 25 ඇතුළුව 			
			
ඉන්දියාව,කාම්බෝජය, මැලේසියාව සහ අනෙකුත්
			
දකුණු ආසියාතික රටවල් තුළ
සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : සපයනු ලබන සේවාව හා සේවා දායකයාගේ 		
ස්වභාවය අනුව අය කෙරෙන ගාස්තු විවිධ අගයන්
			
ගනී. තවද, PASS ආයතනය පුහුණුකරුගේ
			 හෝ උපදේශකගේ සම්පත්දායක දීමනා පමණක්
			
අයකරනු ලබයි.

P

ගාස්තු ප්රමාණය
		

: දිනක සම්පත්දායක ගාස්තුව රු. 6000.00 සිට 		
ඉහළට.
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Price WaterHouse Coopers
ලිපිනය

:

අංක 100, බේබෘක් පෙදෙස, කොළඹ 02
ශ්රී ලංකාව

දු.ක

:

+94(11)7719700/0117719838

ෆැක්ස්

:

+94(11)2303197

ඊ-මේල්

:

Sujeewa.mudagaha@pwc.cor.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.pwc.com/lk

ආයතනික ස්වභාවය

:

පුද්ගලික සමාගම

සපයනු ලබන සේවා:

a
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1.

විගණන හා ආරක්ෂණ සේවා

2.

බදු සේවා

3.

මානව සම්පත් සේවා

4.

මෙහෙයුම් පිළිබඳ උපදේශන සේවා

5.

ඵලදායී මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ උපදේශන සේවා

6.

උපාය මාර්ගික උපදේශන කටයුතු පිළිබඳ උපදේශන සේවා

7.

ඒකාබද්ධ කිරීම හා අත්පත් කරගැනීම පිළිබඳ උපදේශන සේවා

8.

රාජ්ය, පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය(PPP) පිළිබඳ උපදේශන සේවා

9.

සංයුක්ත මූල්ය/තක්සේරු හා උපාය මාර්ග පිළිබඳ උපදේශන සේවා

x
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10. රාජ්ය අවදානම් හා පාලනය පිළිබඳ උපදේශන සේවා
11. උපදේශනය
12. ඔරකල් ක්ලවුඩ් උපදේශන සේවා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. විගණන හා ආරක්ෂණ සේවාසේවා
ව්යවස්ථාපිත සමුකාර ක්ෂේත්රය
විගණනය, මූල්ය ගණකාධිකරණ අනුකූලතා
ලාභ නොලබන ආයතන
නියාමනය, අභ්යන්තර විගණනය, අභ්යන්තර
ප්රදාන/රාජ්ය
මූල්ය ආරක්ෂණ සූදානම හා පරිවර්තනය,
අරමුදල් ව්යාපෘති
ප්රාග්ධන වෙෙළඳපොළ ගනුදෙනු සහතික කිරීම,
මූල්යමය නොවන කාර්ය සාධන හා
වාර්තාකරණය
2. බදු සේවාබදු ව්යුහගතකරණය, අනුකූලතා සමුපකාර
ක්ෂේත්රය
සේවා හුවමාරු මිලකරණය, වක්ර බදු,
ජාත්යන්තර හා පුද්ගලයින් පිළිගත් විසඳුම්
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රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් හා
ප්රජා මූල සංවිධාන

3. මානව සම්පත් සේවාපුහුණු හා ධාරිතා සංවර්ධන රාජ්ය ආයතන
ශ්රම බලකා සැලසුම්, මානව සම්පත්
ඵලදායිතාව සමුපකාර ක්ෂේත්රය කාර්ය සාධන
හා සංවර්ධනය, වේතන හා දීමනා ලාභ
නොලබන ආයතන පුද්ගලයින් හා වෙනස්කම්
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් සහ
ප්රජා මූල සංවිධාන
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4.

ඵලදායී මූල්ය කටයුතු පිළිබඳ උපදේශන
සේවාමුල්ය ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි සකස් කිරීම,
ක්රියා පටිපාටි අත්පොත් සකස් කිරීම,
අභ්යන්තර පාලනය හා ක්රියා පටිපාටි
(ප්රසම්පාදන සමාලෝචන ද ඇතුළත්ව)
සමාලෝචනය, මූල්ය හවුල් සේවා සහ බාහිර
සේවා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

5. මෙහෙයුම් පිළිබඳ උපදේශන සේවා අගය දාම කළමනාකරණය, තිරසාර පිරිවැය
අඩුකිරීම, ආදායම් වැඩිකිරීම හා
කළමනාකරණය, මූලික මට්ටමේ තක්සේරු
කටයුතු, වැඩසටහන් අධීක්ෂණය හා
තක්සේරු කිරීම සහ ව්යාපෘති කළමනාකරණය

රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, ප්රදාන/රාජ්ය
අරමුදල් ව්යාපෘති සහ සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්

6. ඒකාබද්ධ කිරීම හා අත්පත් කරගැනීම
පිළිබඳ උපදේශන සේවා මූල්ය හා අලෙවිකරණ හිඟ යථාවත්කරණය,
ලංසු සහාය හා ලංසු ආරක්ෂාව, පශ්චාත්
ගනුදෙනු සේවා, නව ව්යාපාර ආරම්භයට
පහසුකම් සැපයීම හා ව්යුහගත සේවා සැපයීම

සමුපකාර අංශය

7. සංයුක්ත මුල්ය/තක්සේරු සහ ව්යාපාර
සැලසුම් උපායමාර්ගිකව සකස්කිරීම,
වෙෙළඳපොළ උපාය මාර්ග, ශක්යතා අධ්යයන,
අලෙවිකරණ පර්යේෂණ යනාදිය පිළිබඳ
උපදේශන සේවා.

රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, ප්රදාන/රාජ්ය
අරමුදල් ව්යාපෘති සහ සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්
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8. රාජ්ය අවදානම් සහ පාලනය පිළිබඳ
උපදේශන සේවා නියාමන අනුකූලතාවය හා ආයතනවල
යහපාලන ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම

9. තොරතුරු තාක්ෂණ උපදේශනයතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සේවා,
ඒකාබද්ධ කිරීම්, තාක්ෂණික ප්රසම්පාදන
සඳහා පහසුකම් සැපයීම, තත්ත්ව සහතික
ලබාදීම, ව්යාපාර ක්රියාවලි නැවත පණගැන්වීම
සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපෘති
කළමනාකරණ සේවා යනාදිය
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රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, ප්රදාන/රාජ්ය
අරමුදල් ව්යාපෘති සහ සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්
රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, ප්රදාන/රාජ්ය
අරමුදල් ව්යාපෘති සහ සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

10. මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ව්යවසාය සම්පත්
සැලසුම් (ERP)ක්රියාත්මක කිරීම, නිෂ්පාදන
සංවර්ධනය (මානව සම්පත්, භාණ්ඩ
කළමනාකරණය, විශ්වවිද්යාල කළමනාකරණය
යනාදිය) මෘදුකාංග හා වෙබ් අඩවි
සංවර්ධනය, ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම්
(ERP) ක්රියාත්මක කිරීම හා පුහුණුව යනාදිය
වේ.

වෙනත් සේවාවන් :
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. ව්යාපෘති කළමනාකරණය - සංවර්ධන
ව්යාපාතිවල මුල්ය හා මෙහෙයුම්
කළමනාකරණය.

l
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2. අධීක්ෂණය හා තක්සේරු කිරීම -මූලික,
මධ්යකාලීන හා අවසාන ව්යාපෘති තක්සේරු
වාර්තා සැකසීම.
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රාජ්ය ආයතන, සමුපකාර ක්ෂේත්රය,
ලාභ නොලබන ආයතන, ප්රදාන/රාජ්ය
අරමුදල් ව්යාපෘති සහ සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායකයින්

ජාත්යන්තර සංවර්ධන ආයතන, රාජ්ය
සහ ලාභ නොලබන ආයතන
ජාත්යන්තර සංවර්ධන ආයතන, රාජ්ය
සහ ලාභ නොලබන ආයතන

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : නැත
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ : ශ්රී ලංකාව හා දකුණු ආසියාව තුළ
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ශ්රී ලංකා ව්යාපාර සංවර්ධන මධ්යස්ථානය
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

:
:
:
:
:
:

40/5, ධර්මපාල පෙදෙස, රාජගිරිය
0117222435 / 0112877239
0112877239
hr@slbdc-lk.org
www.slbdc-lk.org
ලාභ නොලබන පෞද්ගලික ආයතනය
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සපයනු ලබන සේවා:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන සහ ව්යවසාය ප්රවර්ධන ක්රියාකාරකම්
ක්ෂුද්ර මුල්ය ධාරිතා වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්
උපාය මාර්ගික සැලසුම් හා සංයුක්ත සැලසුම් ඇතුළු පොදු
කළමනාකරණ සංවර්ධන වැඩසටහන්
බාහිර පාර්ශ්වයන් වෙනුවෙන් වෘත්තීය සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්
මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන්
පර්යේෂණ, සමීක්ෂණ හා අධ්යයන වැඩසටහන්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු
වැඩසටහන්-ILO-SIYB මොඩලය
* ඔබගේ ව්යාපාරය ඇරඹීමේ අදහස
* ඔබගේ ව්යාපාරය ආරම්භ කරන්න
* ඔබගේ ව්යාපාරය දියුණු කරගන්න
* ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන GTZ CEFE
මොඩලය

කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින ව්යවසායකයින්
හා විභවයක් සහිත ආධුනික
ව්යවසායකයින් සඳහා (සියලු අංශ සඳහා)
පුහුණු පාඨමාලා සම්පාදනය
ප්රජා මූල සංවිධාන සාමාජිකයින්
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තරුණ ප්රජාව, උපාධිධාරින්

2. ව්යාපාර උපදේශනය, පසු විපරම් සේවා තනි පුද්ගල ව්යවසායකයින්, නිෂ්පාදන
සමාගම්, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්
3. මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන්
සුළු, මධ්යම හා මහා පරිමාණ
4. ක්ෂුද්ර මුල්ය ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු
ව්යවසායකයින්/සංස්ථා ආයතන, රාජ්ය
ආයතන, රාජ්ය නොවන සංවිධාන
ක්ෂේත්රය
කළමනාකරුවන්/ ක්ෂුද්ර මුල්ය ආයතනවල
මෙහෙයුම් කාර්ය මණ්ඩල

x
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වෙනත් සේවාවන් :

P

සේවා
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1. පොදු කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු
වැඩසටහන්, නායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු
වැඩසටහන්, කණ්ඩායම් ගොඩනැගීමේ
පුහුණු වැඩසටහන්, ව්යාපාරික ඉංග්රීසි/
සන්නිවේදන කුසලතා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම
ජ්යෙෂ්ඨ පරිපාලකයින්/ කළමනාකරුවන්/
වැඩ පරීක්ෂකවරුන්/මෙහෙයුම් කාර්ය
මණ්ඩල
තරුණ ප්රජාව
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

2. තරුණ සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්

සුළු, මධ්යම හා මහාපරිමාණ
ව්යවසායකයින්/ ආයතන

3. උපාය මාර්ගික සැලසුම් ද ඇතුළත්
පොදු කළමනාකරණ උපදේශන
4. සංයුක්ත සැලසුම්/ උපාය මාර්ගික
සැලසුම් සම්පාදනය
5. දත්ත පදනම් කළමනාකරණය
6. කළමනාකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම
සහ අධීක්ෂණය හා තක්සේරු කිරීම

රාජ්ය ආයතන, රාජ්ය අරමුදලින්
ක්රියාත්මක වන ව්යාපෘති, සංවර්ධන
ආයතන, රා.අංකසංවිධාන
රාජ්ය ආයතන, රාජ්ය අරමුදලින්
ක්රියාත්මක වන ව්යාපෘති, සංවර්ධන
ආයතන, රා.අංකසංවිධාන
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7. පුහුණු අවශ්යතා විශ්ලේෂණය
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සමුපකාර/ රාජ්ය අංශයේ ආයතන

l
e

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : වාණිජ මණ්ලයට අනුබද්ධ ආයතනයකි, එහි
ප්රාදේශීය හා දිස්ත්රික් ශාඛා මෙන්ම වාණිජ
සංගම් සමග සම්බන්ධව කටයුතු කරයි
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: ශ්රී ලංකාවේ සියලු දිස්ත්රික්කවල

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : අදාළ පුහුණුව, අන්තර්ගතය, සේවාව, කාල
සීමාව, වැඩසටහන් වර්ගය හා නේවාසික, 		
			
අනේවාසික යනාදී කරුණු මත තීරණය වේ.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන මධ්යස්ථානය
ලිපිනය

:

අංක 237/59,පොල්හේන්ගොඩ පාර, කිරුළපන
නුගේගොඩ

දු.ක

:

0115551325

ඊ-මේල්

:

bdclead@bellmail.lk

ආයතනික ස්වභාවය

:

පෞද්ගලික

ඇමතුම් :
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ඇමතුම් නිලධාරි : උපුල් ජයවර්ධන මහතා (සහකාර ප්රධාන කළමනාකරු)
දු.ක.
: 0772 387298

x
x
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සපයනු ලබන සේවා:
1.

ව්යාපාර උපදේශන සේවා

2.

කළමනාකරණ පුහුණුව / ව්යාපාර සැලසුම් සම්පාදනය

3.

සුළු හා ක්ෂුද්ර ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමේ මූලික කටයුතු සම්පාදනය

4.
5.

ශක්යතා අධ්යයන
ව්යාපාර කළමනාකරණය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ධාරිතා වර්ධන වැඩසටහන්
අලෙවිකරණ සැලසුම් සම්පාදනය

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්
සමුපකාර ක්ෂේත්රය

ශක්යතා අධ්යයන

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : අදාළ නොවේ
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්තව
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සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : දිනකට රු. 35,000/- සිට රු. 75,000/- දක්වා

x
ix

P
116

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ලංකා ව්යාපාර සංවර්ධන (අපනයන) සේවා
ආයතනය
ලිපිනය

:

අංක 36/6, රොබට් පාර, දෙහිවල.

දු.ක

:

094112761312/ 2833936

ඊ-මේල්

:

rinzafa@gmail.com,piyasiri@yahoo.com

වෙබ් අඩවිය

:

www.ibdesl.org

ආයතනික ස්වභාවය

:

පෞද්ගලික

ඇමතුම් තොරතුරු
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ඇමතුම් නිලධාරි
දු.ක.

: M.Z.M.ෆර්හාඩ් මයා- කෘෂි ව්යාපාර
: 07142432265

ප්රධාන උපදේශක

: M.Z.M.ෆර්හාඩ් මයා- කෘෂි ව්යාපාර

දු.ක.

: 0714064469
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සපයනු ලබන සේවා:
1.
2.
3.
4.

තාක්ෂණ හුවමාරු
ව්යාපාර සංවර්ධන
නිෂ්පාදන සංවර්ධන හා වෙෙළඳපොළ සබඳතා
ගෙවතු සංවර්ධන හා සැලසුම්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා, වෙෙළඳපොළ
සබඳතා මගින් සවිමත්, පාරිභෝගික හිතකාමී
ව්යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන් සම්පාදනය.

නිෂ්පාදකයින්, ගෘහාශ්රිත කර්මාන්ත,
නිෂ්පාදකයින්, අපනයනකරුවන්,
නිෂ්පාදන සංගම් යනාදිය
ක්ෂේත්රයේ නියැලී සිටින/ආධුනික
ආයෝජකයින්, සුළු/මධ්යම
ව්යාපාරිකයින්, ග්රාමීය තරුණ ප්රජාව
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කෘෂිකර්ම පාදක ගෘහාශ්රිත ව්යවසාය,කුඩා
පරිමාණ ව්යාපාර පිළිබඳ පුහුණුව හා ( සියලුම සා/පෙළ, උසස් පෙළ ප්රතිඵල
අංශ පිළිබඳ උපදේශන ඇතුළත්) උපදේශන
අපේක්ෂකයින්, පාසල් හැරගිය
සේවා සැපයීම
කණ්ඩායම්
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සම්පත් පාදක නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ
අගය එකතු කිරීම හා අලෙවිකරණය පිළිබඳ
නවෝත්පාදන ප්රවේශයන් හඳුන්වාදීම.

x
ix

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

P

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

වෙෙළඳපොළ සබඳතා ස්ථාපිත කිරීම

නිෂ්පාදකයින් සහ කෘෂි නිෂ්පාදන
සැකසුම්කරුවන්

විවිධ වෙෙළඳපොළ සමග සහ සම්බන්ධ වීමට
පුහුණුව ලබාදීම
ව්යාපෘති වාර්තා/ ව්යාපාරික සැලසුම්
සම්පාදනය සඳහා සහාය ලබාදීම

වැවිලිකරුවන්, ගොවි පර්ෂද, තරුණ
ප්රජාව, ඉල්ලුම අනුව

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ 		
සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම		
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ගෘහාශ්රිත කර්මාන්තකරුවන්,
කෘෂිකාර්මික ද්රව්ය
නිෂ්පාදකයින්, ගෘහාශ්රිත/පසු පෙළ
ව්යාපාරික ප්රජාව

: නැත
: දීප ව්යාප්තව
: සපයන සේවාව අනුව

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

CEFENET Sri Lanka
ලිපිනය

:

බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07.

දු.ක

:

0114527521

ඊ-මේල්

:

info@cefenetsrilanka.com

වෙබ් අඩවිය

:

www.cefenetsrilanka.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

වෙනත් (ලාභ නොලබන ආයතන)
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

1 .ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
●

●
●

ව්යාපාර සැලසුම් මොඩියුල සකස් කිරීම
නව ව්යාපාර බිහිකිරීම (NBC)
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර
කළමනාකරණ හා ව්යාප්ති පාඨමාලා
(SMBME)

ඉලක්කගත කණ්ඩායම
නැගීඑන ව්යවසායකයන්
ක්ෂේත්රයේ සිටින ව්යවසායකයින්
ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාර සංවර්ධන ආයතන
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා
●
●
●
●
●
●

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

මුල්ය කළමනාකරණ මොඩියුල

මුල්ය ආයතන

අලෙවිකරණ කළමනාකරණ මොඩියුල
අවම සම්පත් මොඩියුල
අපද්රව්ය කළමනාකරණය තුළින් පිරිවැය

කාන්තාවන්

අවම කිරීම
වෘත්තීයමය සංවර්ධනය සඳහා අභියෝග
ජයගැනීමට දිරිමත් කිරීම හා කණ්ඩායම්
ගොඩනැගීම
ව්යවසායකත්ව නිපුණතා සංවර්ධන
මොඩියුල

2. උපදේශකයින් සහ මගපෙන්වන්නන් සඳහා
/සුළු ව්යාපාර./උපදේශකත්ව පාඨමාලා

තරුණ ප්රජාව
වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්නන්
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කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදකයින්
ධීවර ප්රජාව

යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ කාන්තාවන්
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සම්පත් හිඟතාවයෙන් පෙළෙන ප්රජාව

3. පුහුණුකරුවන් සඳහා /CEFE පාඨමාලා
/පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ පාඨමාලා
(TOT)

වෘත්තිකයින්

4. ධීවර ක්ෂේත්රය සඳහා /ධීවර
ව්යවසායකයන් වශයෙන් ගොඩනැගීම උදෙසා
ධීවර ප්රජාවට ධීවර කටයුතු
ආරම්භනය පිළිබඳ පුහුණුව

විශ්වවිද්යාල උපාධිධාරින්

x
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5. බහු දින ධීවර යාත්රා හිමිකරුවන්ට
ව්යවසායකත්ව හා ව්යාපාර කළමනාකරණ
පුහුණුව
කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා/කෘෂිකාර්මික
නිෂ්පාදකයින් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා

P
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අපනයනකරුවන්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපාර ආරම්භනය සඳහා ව්යාපාර
සැලසුම් සංවර්ධනය හා සේවා සැපයීම

නව ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට හෝ පවතින
ව්යාපාර පුළුල් කරගැනීමට අවශ්ය
ව්යවසායකයින් හෝ ප්රජා මූල සංවිධාන

ආයතන සඳහා උපාය මාර්ගික සැලසුම්
හා සංයුක්ත සැලසුම් සම්පාදනය

රාජ්ය ආයතන, රාජ්ය නොවන සංවිධාන,
පෞද්ගලික සමාගම්, සංවිධාන, වාණිජ
මණ්ඩල යනාදිය

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : නැත
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ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්තව
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සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : CEFENET එකිනෙක හා බැඳුණු පුහුණු
වැඩසටහන් රාශියක් පවත්වනු ලබන බැවින්
වැඩසටහන් වර්ගය හා පුහුණු කාලසීමාව අනුව
ගාස්තු වෙනස් වේ. එසේ වුව ද, සාකච්ඡා කොට
නිගමනය කළ හැක.
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ඉන්ද්රජිත් කළමනාකරණ සේවා
ලිපිනය

:

අංක247/4,හොරණ පාර, වෑකඩ පානදුර

දු.ක

:

0382240527,0718528660

ඊ-මේල්

:

indrajith67@sltnet.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.indrajithms.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

තනි පුද්ගල
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සපයනු ලබන සේවා:
1.
2.
3.
4.
5.
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ගිණුම් කටයුතු
විගණන
ව්යාපාර බදු උපදේශන
සමාගම් ලේඛන
ව්යාපාර කටයුතු සඳහා බාහිර පුද්ගල සේවා ලබාගැනීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

මූල්ය උපදේශන සේවා

තනි පුද්ගල ව්යාපාර, පෞද්ගලික
හවුල් ව්යාපාර, සීමාසහිත පුද්ගලික
සමාගම් සහ පුද්ගලයින්

බදු උපදේශන සේවා
වියදම් පාලනය, මුදල් වියදම් පාලනය, මුදල්
කළමනාකරණය, අයවැය පාලනය
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ගිණුම් පොත් සහ මූල්ය ප්රකාශන, අතින් සහ
කඩිනම් සේවා පැකේජය මගින් සකස් කරදීම
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
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අලෙවිකරණ, මානව සම්පත් හා නෛතික තික
උපදේශන සේවා
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ඉලක්කගත කණ්ඩායම

තනි පුද්ගල ව්යාපාර, හවුල් ව්යාපාර,
සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම් සහ
පුද්ගලයින්

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : නැත
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දැනට බස්නාහිර, දකුණ සහ ඌව පළාත්වල
ක්රියාත්මකව පවතී

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම

: වැයවන හා සම්බන්ධවන වෘත්තිකයින් අනුව
තීරණය වේ.
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ඉන්ඩස්ට්රියල් සොලියුෂන්ස් ලංකා සමාගම
ලිපිනය

:

අංක123/8, සිංහ මාවත, දඹුල්ල, කුරුණෑගල.

දු.ක

:

0377395390

ෆැක්ස්

:

0372223368

ඊ-මේල්

:

saliyap@isl.lk

වෙබ් අඩවිය

:

www.isl.lk
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සපයනු ලබන සේවා:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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බලශක්ති කළමනාකරණය
හරිත බලශක්ති විසඳුම්
විෂ වායු විමෝචනය අවම කිරීම
බලශක්ති හා පාරිසරික විගණනය
ජල කළමනාකරණය
ප්රතිභාවිත අපද්රව්ය අවම කිරීම
දේශගුණික විපර්යාස සඳහා සූදානම් වීම හා ප්රතිචාර දැක්වීම
තාක්ෂණික තක්සේරුව
යන්ත්ර හා උපකරණ තක්සේරුව
සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය
පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම
ප්රජා සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ප්රජා සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්

පාසල් ළමුන්

පුහුණු අවස්ථා සැපයීම

තරුණ ප්රජාව

සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන

උපාධිධාරීන් සහ පාසල් හැරගිය
කණ්ඩායම්
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වෙනත් සේවාවන් :

a
m

සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

බලශක්ති කළමනාකරණය
හරිත බලශක්ති විසඳුම්

කර්මාන්තකරුවන්

l
e

විෂ වායු විමෝචනය අවම කිරීම

x
x
i
P

කර්මාන්තකරුවන්
කර්මාන්තකරුවන්

125

ටෙක්නෝ ඇක්ෂන් (පුද්.)සමාගම
:

43, ඉසුරු පෙදෙස, මල්කඩුවාව කුරුණෑගල

දු.ක

:

0712345434,0714345434

ෆැක්ස්

:

0372232792

ඊ-මේල්

:

technoaction@gmail.com

x
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ඇමතුම් විස්තර

a
m
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e

ඇමතුම් නිලධාරි : සංජීව සමරකෝන්, ඩබ්ලිව්.ඒ. ධනපාල
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ලිපිනය

ඊ-මේල්

: technoaction@gmail.com

දු.ක

: 0714345434

ෆැක්ස්

: 0372232792

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සපයනු ලබන සේවා:
1.

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු (අභිවෘද්ධි)-ABHIVURDHI, SIYB,
CEFEමොඩියුල

2.

තාක්ෂණික පුහුණුව හා උපදේශන සේවා (අත්කම්, ආහාර,රසායනික ද්රව්ය
සහ වෙනත්)

3.

ආ.ප්ර.ම.(BOI) ව්යාපෘති වාර්තා, ව්යාපාර සැලසුම්, අධ්යයන සමීක්ෂණ,
තක්සේරු

4.

ග්රාමීය/නාගරික මට්ටමේ දිගු කාලීන අනුගාමී ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
ව්යාපෘති

5.

උපදේශන සේවා හා කළමනාකරණ උපදේශන- ඵලදායිතා, තත්ත්ව

6.

ව්යාපෘති යෝජනා සම්පාදනය සහ අනෙකුත් ව්යාපාර ආශ්රිත සේවා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු - ABHlVURDHI,SIYB, CEFEමොඩියුල

ක්ෂුද ,කුඩා හා පරිමාණ මධ්ය
පරිමාණ ව්යාපාර ක්ෂේත්ර

තාක්ෂණික පුහුණුව සහ උපදේශන සේවා
(අත්කම්, ආහාර, රසායන ද්රව්ය සහ වෙනත්)

මහා පරිමාණ ව්යාපාරික ක්ෂේත්ර

BOI ව්යාපෘති යෝජනා, ව්යාපාර සැලසුම්,
අධ්යයන, සමික්ෂණ හා තක්සේරු

රාජ්ය/ රා.අංක UN
මහා පරිමාණ ව්යාපාරික ක්ෂේත්ර

ග්රාමීය/නාගරික, දිගු කාලීන අනුගාමී අධ්යයන
සංවර්ධන ව්යාපෘති
උපදේශන සේවා සහ කළමනාකරණ
උපදේශන- ඵලදායිතා තත්ත්ව
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපාර සැලසුම්, අධ්යයන, සමීක්ෂණ,
තක්සේරු

රාජ්ය රා.නො UN, ව්යාපාර
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ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : ගිරිබාව ප්රා.ලේ කොට්ඨාස ශාඛාව, ගිරිබාව
ඇහැටුවැව ප්රා.ලේ. කොට්ඨාස ශාඛාව ඇහැටුවැව
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

a
m

: දීප ව්යාප්තව

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : අවස්ථානුකූලව ඇස්තමේන්තු කිරීම මගින්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

EDSA උපදේශන සේවා (පුද්) සමාගම
ලිපිනය

:

දෙල්කඳ, බෝඹුවල, කළුතර දකුණ

දු.ක

:

+94718738302

ඊ-මේල්

:

asitha.edsa@gmail.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

තනි පුද්ගල

x
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සපයනු ලබන සේවා :

k
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1.

ප්රජා සංවර්ධන හා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
පර්යේෂණ

2.

ප්රජා සංවර්ධන හා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
උපදේශන

3.

ප්රජා සංවර්ධන හා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන
පුහුණුව
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

ව්යාපාර කළමනාකරණ කුසලතා
සංවර්ධන පුහුණුව

ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායයන්

ව්යාපාර උපදේශන සේවා
ව්යාපාර සංවර්ධන විශේෂඥ සහාය

k
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ව්යාපාර සංවර්ධන ආශ්රිත පර්යේෂණ සහ
අධ්යයන

a
m

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

l
e

ආයතනික සංවර්ධන පුහුණුව, පර්යේෂණ පෞද්.සමාගම්, රාජ්ය ආයතන පාසල් සහ
හා උපදේශන සේවා
විශ්වවිද්යාල
ප්රජා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්,
පර්යේෂණ සහ උපදේශන සේවා

x
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P

ප්ර.මූල.සංරා.අංකස රාජ්ය ආයතන

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : නැත
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ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්ත

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම

: තරගකාරී මිලගණන් යටතේ සපයනු සේවා
සපයනු ලැබේ

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

නැණස එෆ්එස් (පුද්.) සමාගම
(විශ්ව කොන්සොලිඩේටඩ් පුද්ගලික සමාගමේ අනුබද්ධ ආයතනයකි)

ලිපිනය

:

අංක08 ,බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දු.ක

:

011-5240207

ඊ-මේල්

:

info@nanasafs.com

වෙබ් අඩවිය

:

www.nanasafs.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

පෞද්ගලික

ඇමතුම් තොරතුරු

x
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P
දු.ක.
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ඇමතුම් නිලධාරි : ඒ. ඕ. සිල්වා මිය

k
l
.
t
r

: 0712683041

සපයනු ලබන සේවා:
1.

මූල්ය සේවා පිළිබඳ උපදේශනය

2.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා පිළිබඳ උපදේශනය

3.

ආනයන හා අපනයන පිළිබඳ උපදේශන සේවා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. ව්යාපාර ණය උපදේශන සේවා

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින්

2. ව්යාපෘති / ව්යාපාර සැලසුම්
සකස්කිරීම

-එම-

3. වෙෙළඳපොළ සබඳතා

ව්යාපාරික ප්රජාව

4. ආනයන සහ අපනයන පිළිබඳ උපදේශන
සේවා

-එම-

a
m

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා
1. මුල්ය උපදේශන සේවා
2. ක්ෂුද්ර මුල්ය කටයුතු

x
x
i
P

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

l
e

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්
-එම-

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර: සියලු දිස්ත්රික්කවල
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්ත

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : නියමිත මිල ගණන් අනුව
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ලංකා සත්සෙත ප්රජා සංවර්ධන වැඩසටහන
ලිපිනය

:

අංක183/1, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 05

දු.ක

:

036-2230229,071-2683041

ඊ-මේල්

:

sathsethalanka@yahoo.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

රාජ්ය නොවන සංවිධානයකි
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සපයනු ලබන සේවා :
1.

ව්යාපාර ආරම්භන උපදේශන සේවා

2.

පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

3.

වෙෙළඳපොළ සබඳතා
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. ව්යාපාර සංවර්ධන උපදේශන සේවා

ව්යාපාරික ප්රජාව

2. පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

පාසල් හැරගිය කණ්ඩායම්

3. වෙෙළඳපොළ සබඳතා

ව්යාපාරික ප්රජාව
ගොවීන්
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.
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නිෂ්පාදකයින්, සේවා සපයන්නන්

a
m

වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1. ප්රජා සංවර්ධන සේවා
2. වෘත්තිය පුහුණු

පාසල් හැරගිය ළමුන්

x
x
i
P

3. ක්ෂුද්ර මූල්ය පහසුකම්

l
e

අඩු ආදායම් පවුල්

අනෙකුත් රා.අංකසං. සාමාජිකයින්

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර : සියලු දිස්ත්රික්කවල
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

: දීප ව්යාප්ත

සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම : නියමිත මිල ගණන් අනුව
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

වසන්ත ඉන්ඩස්ට්රීස්
ලිපිනය

:

80,ඉහළ ඉඳිබැද්ද,මොරටුව

දු.ක

:

011 2653127/0716367030

ෆැක්ස්

:

0112653127

ඊ-මේල්

:

Wasantha80@sltnet.lk/shiwasi

a
m

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :
යන්ත්ර වර්ගය

භාවිතය/යෙදවීම

1. ලී වැඩ යන්ත්ර

ලී වැඩ සඳහා

x
x
i
P

2. ආහාර නිෂ්පාදන යන්ත්ර
3. පාවහන් නිපදවීමේ
යන්ත්ර

k
l
.
t
r

l
e

වෙනත්

ආහාර නිෂ්පාදන
කර්මාන්තය

පාවහන් කර්මාන්තය

වෙනත් පාරිභෝගික සේවා :
1.

පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතා අනුව යන්ත්ර නිපදවා දිය හැක.

2.

“ දක්ෂතම යන්ත්ර නිෂ්පාදකයා” ට හිමි ජාතික රිදී සම්මානය අප විසින්
දිනාගන්නා ලදි.
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උදය ඉන්ඩස්ට්රීස්
ලිපිනය

:

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල

දු.ක

:

081 2310086

ෆැක්ස්

:

081 2310831

1.

වාරිමාර්ග යන්ත්ර හා අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය හා ඉල්ලීම් අනුව සැපයීම

2.

කෘෂිකාර්මික යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

3.

තේ කර්මාන්ත ශාලා යන්ත්ර

x
x
i
P
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වෙනත් පාරිභෝගික සේවාවන්:
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සෝලෙක්ස් ඉංජිනියරින් (පුද්.) සමාගම
ලිපිනය

:

අංක 39,නව නුගේ පාර පෑලියගොඩ

දු.ක

:

011 2931407

ෆැක්ස්

:

011 2934554

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :

a
m
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e

යන්ත්ර

භාවිතය/යෙදවුම

1. ජල පොම්ප
2.මළාපවාහන බවුසර්

x
ix

3.කසල එකතුකිරීමේ යන්ත්ර

P

4. කොන්ක්රීට් මිශ්ර කිරීමේ
යන්ත්ර

k
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උසස් තත්ත්වයේ කේන්ද්රාපසාරී විදුලි ජල
පොම්පකරණයක් සැපයීම
මළ අපද්රව්ය බැහැර කිරීම

අපද්රව්ය අර්ධ වශයෙන් තැලීමට ලක්කොට බැහැර
කිරීම
ඉදිකිරීම් වැඩබිම් සඳහා මිශ්ර කරන ලද කොන්ක්රීට්
සැපයීම

වෙනත් පාරිභෝගික සේවා :
1. වාත්තු වැඩ (ඇළුමිනියම්/වාත්තු යකඩ/පිත්තල/ලෝකඩ සහ වානේ)
2. ලොම් සැකසීම, ඇඹරීම වැනි උප ව්යුහගත

යාන්ත්රික සේවා සැපයීම

3. ප්ලාස්ටික් අච්චු නිෂ්පාදනය
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ඇල්කොබ්රොන්ස් ඉංජිනියරින් (පුද්.) සමාගම
ලිපිනය		

:

130/16, මේජර් වසන්ත ගුණරත්න මාවත, මහරකඩවත

දු.ක
ෆැක්ස්		
ඊ-මේල්		
වෙබ් අඩවිය

:
:
:
:

011 2925023
011 2926859
info@alcobronz.com
www.alcabronzw.com
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වෙනත් පාරිභෝගික සේවා:

k
l
.
t
r

1.

විකුණුම් සේවා, ස්ථානයන්හි දී, පාරිභෝගික සේවා සැපයීම.

2.

තාක්ෂණික සහාය සහ දැනුම ලබාදීම.

3.

ස්වයං රැකියා සඳහා අපගේ නිෂ්පාදන ලබාදීම.

4.

අවශ්යතා අනුව අදාළ ස්ථානයට අපගේ නිෂ්පාදන රැගෙන යාම.

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සෙහියා (SeHia) ඉංජිනියරින්
ලිපිනය

:

112/A, දෙහිපිටිය පාර, වැලිගල්ල, ගම්පොළ

දු.ක

:

081 2314489

ෆැක්ස්

:

081 2314489

ඊ-මේල්

:

alcoelectronics@yahoo.co.cu

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :

a
m

යන්ත්ර

භාවිතය/යෙදවුම

l
e

1. පොලිතින් මුද්රා තැබීමේ යන්ත්ර
2. විදුලි තරාදි

x
x
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3. බඩ ඉරිඟු බීජ වෙන්කිරීමේ යන්ත්ර
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ඇසුරුම්කරණය

බර කිරුම් සඳහා

4. කරුංකා(පුවක්) කැපීමේ යන්ත්ර

5. සියලුම වර්ගයේ ඉලෙක්ට්රොනික තරාදි
සේවා කිරීම සහ
අළුත්වැඩියාව
6. අපගේ නිෂ්පාදන නඩත්තුව
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ඒෂියන් ට්රේඩින් හවුස්
ලිපිනය

:

115, මෙසෙන්ජර් වීදිය, කොළඹ 11

දු.ක

:

011 2338015/011 2342411

ෆැක්ස්

:

011 2441915

ඊ-මේල්

:

atrad@sltnet.lk

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :
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යන්ත්ර

භාවිතය/යෙදවුම

1.උණුසුම් ජනන යන්ත්ර
2. කිරි ශීතකරණ ටැංකි

x
ix

3. මිශ්ර කිරීම්, කැපීම්,
ඇඹරීම් සහ වේලීම් යන්ත්ර

P
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බිත්තර රැකීම

k
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කිරි සැකසීම

ආහාර/ පළතුරු/ශාඛසාර සැකසීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

Shantha Industries
ලිපිනය

:

දු.ක
Fax

:
:

358, Kurunduwaththa Road, Nagoda,
Kaluthara South
034 2235763
011 2441915

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :

a
m

යන්ත්ර
1. උණුසුම් ජනන යන්ත්ර
2. කිරි ශීතකරණ ටැංකි
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3. මිශ්ර කිරීම්, කැපීම්,
ඇඹරීම් සහ වේලීම් යන්ත්ර

k
l
.
t
r

භාවිතය/යෙදවුම

l
e

බිත්තර රැකීම
කිරි සැකසීම

ආහාර/ පළතුරු/ශාඛසාර සැකසීම
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Dong Yang Company
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්

:
:
:
:

අංක 740, යන්තම්පලාව, කුරුණෑගල
0772655467
037 2220997
sales@dongyang.lk
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යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :
යන්ත්ර

භාවිතය/යෙදවුම

1. DJ- 3000

2.5-3HP Singl Phase (එකලා) 15A
Socket, සහල් කෙටීමේ හා පොලිෂ් කිරීමේ
යන්ත්රය, පැයට 60-120Kg

2. DJ- 3000

x
x
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3. DR- 300

3. DR- 500
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2.5-3HP+0.25HP සහල් කෙටීම පොලිෂ්
කිරීම ගල් වැලි ඉවත්කිරීමේ යන්ත්රය Sin.
Phase (ISA Sockets) පැයට 60-120Kg
2.SHP3” with 3 rubber rolls ගල්
ඉවත් කිරීමේ යන්ත්රය ISASockets) පැයට
60-100KG
3HP5’’ with3 Rubber rolls ගල් වැලි
ඉවත්කිරීමේ යන්ත්රය පැයට 80-140Kg

වෙනත් පාරිභෝගික සේවා:
1. විශේෂ පහසු ගෙවීමේ ක්රම
2. අමතර කොටස් දිවයින පුරා මිල දී ගැනීමේ පහසුව
3. විකිණීමෙන් පසු සේවය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

හේලීස් ඇග්රිකල්චර් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම
(Hayleys Agriculture Holding Ltd)
ලිපිනය
දු.ක
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය

:
:
:
:
:

අංක 25, ෆොස්ටර් මාවත, කොළඹ 10
011 2688960/011 2628235
011 26972027
aruna.malepathirana@agro.hatleys.com
www.hayleysagriculture.com
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යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :

l
e

යන්ත්ර වර්ගය

භාවිතය/යෙදවීම

වෙනත්

රෝද දෙකේ ට්රැක්ටර්
රෝද හතරේ ට්රැක්ටර්
ගොයම් කැපීමේ යන්ත්ර
හුළං කිරීමේ යන්ත්ර

සී සෑම, ප්රවාහනය
සී සෑම, ප්රවාහනය
ගොයම් කැපීම
හුළං කිරීම

මාදිලිය-”ඇග්රොටෙක්”
මාදිලිය- “කුබෝටා”
මාදිලිය-”කුබෝටා “
“ඇග්රොටෙක්”
මාදිලිය- “ඇග්රොටෙක්”

x
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වෙනත් පාරිභෝගික සේවා :
1.
2.
3.

ඒකළ, තලාව, වාරියපොල , අම්බලන්තොට සහ කිළිනොච්චිය වැඩපොළ
සේවා
ජංගම සේවා අංශ
දිවයින පුරා අමතර කොටස් ලබාගැනීමේ පහසුකම්
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ThesesealersareidealforpackingCashewNut,Tea,Spices,Chemicals,
Coffee,Stationary,Snacks,Cookies,Yoghurtcups,Drinkcups,TubesEtc.

-ShowroomNo.712A,BaselineRoad,Colombo09.
-Showroom&Workshop No.549/6,SumedaMawatha,Walpola,Battaramulla,Koswatta.
Tel:0712727389 I 01126757 07/0112076266
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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ඉසුරු ඉංජිනියරින් වර්ක්ස්
:

58/D, කලවාන, මාරපැන්න රත්නපුර

දු.ක

:

045 2229138

ෆැක්ස්

:

045 2229138

x
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ඊ-මේල්
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ලිපිනය

:

l
e

isuruengineering@yahoo.com

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

තිසර මෝටර්ස් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්රිකල්ස්
ලිපිනය

:

කරඳගොල්ල, මැල්සිරිපුර

දු.ක

:

0372250006

ෆැක්ස්

:

0372250006

ඊ-මේල්

:

thisara.motors@yahoo.com

ඇමතුම් තොරතුරු
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ඇමතුම් නිලධාරි : H.A.කිත්සිරි ජයසූරිය
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තනතුර

: නි.සාමාන්යාධිකාරී

දු.ක.

: 94-3661427

ෆැක්ස්

: 0372250006

ඊ-මේල්

: thisara.motors@yahoo.com
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යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :
යන්ත්ර වර්ගය

භාවිතය/යෙදවීම

වෙනත්

පොල්තෙල් සිඳින යන්ත්රය

පොල්තෙල් සිඳීම

5Hp,1OHp,15Hp

කොප්පරා කැපීමේ යන්ත්රය

25Hp

වියලන යන්ත්රය
පොල්තෙල් පෙරන
යයන්ත්රය

පොල්තෙල් පෙරීම

l
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ඉන්ධන සඳහා ස්වයංක්රීයව තෙල් මිශ්රකිරීමේ යන්ත්රය
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3Hp

වෙනත් පාරිභෝගික සේවා :

x
x
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P

3Hp

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සී.එම්.සී ඉංජිනියරින් එක්ස්පෝර්ට්
ලිපිනය

:

අංක08, රොඩ්රිගු මාවත, නාවල පාර රාජගිරිය

දු.ක

:

0112806780- 9

ෆැක්ස්

:

0112606776- 9

ඊ-මේල්

:

nishan@cmcenglk.com

වෙබ් අඩවිය

:

www.cmcerglk.com

ආයතනික ස්වභාවය

:

පෞද්ගලික සමාගමකි
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සපයනු ලබන සේවා:

k
l
.
t
r

l
e

a
m

1.

ආහාර නිෂ්පාදන යන්ත්ර සැපයීම, සවිකිරීම හා පරික්ෂා කිරීම

2.

සැකසුම්, ඇසුරුම් හා ප්ලාස්ටික් සැකසුම් යන්ත්ර නිපදවීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.ආහාර සැකසුම් යන්ත්ර

මධ්ය හා මහා පරිමාණ සමාගම්

2. ඇසුරුම් යන්ත්ර

සුළු, මධ්ය හා මහා පරිමාණ
සමාගම්

3. ප්ලාස්ටික් සැකසුම් යන්ත්ර

මධ්ය හා මහා පරිමාණ සමාගම්
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වෙනත් සේවාවන් :
සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

අපගෙන් මිල දී ගනු ලබන යන්ත්ර සඳහා

2. සේවා කිරීම්

අපගෙන් මිල දී ගනු ලබන යන්ත්ර සඳහා

l
e

යන්ත්ර වර්ගය හා විස්තරය :

x
x
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P

යන්ත්ර වර්ගය

භාවිතය/යෙදවීම

ආහාර සැකසුම් යන්ත්ර
ඇසුරුම් යන්ත්ර

ආහාර සැකසුම

ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත
යන්ත්ර

ඇසුරුම්
ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය

වෙනත් පාරිභෝගික සේවා :
1. සවිකිරීම හා පරික්ෂා කිරීම
2. අලෙවියෙන් පසු සේවා
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1. සවිකිරීම හා පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු

වෙනත්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ඩාර්ලි සහ සමාගම
ලිපිනය 		

: 712A,

බේස්ලයින් පාර, දෙමටගොඩ, කොළඹ 09

දු.ක 		

: 011-2675707 / 0712727389

වෙබ් අඩවිය

: www.darley company.com
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ආයතනික ස්වභාවය : මුද්රා යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

සපයනු ලබන සේවා:
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සියලුම වර්ගයේ මුද්රා යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර :
සියලුම වර්ගයේ කිරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර :කම්හල සහ ප්රදර්ශනාගාරය අංක. 549/6,
සුමේධ මාවත වල්පොළ, මුල්ලේරියාව, නව නගරය
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බැංකු පිළිබඳ විස්තරය

නම
ලිපිනය
දු.ක.
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය
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: ලංකා බැංකුව
: අංක 01, ලංකා බැංකු චතුරශ්රය, ලංකා
බැංකු මාවත, කොළඹ 01
: 1975/94 11 2446790-811
+94 11 2338741/55
: 112321160
: boc@boc.lk
: www.boc.lk
: රාජ්ය
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ණය සඳහා ඇමතුම් විස්තර
කළමනාකරු,
සංවර්ධන බැංකු අංශය,
20 වන මහල, ප්රධාන කාර්යාලය,
ලංකා බැංකුව,
අංක 1 ලංකා බැංකු චතුරශ්රය, ලංකා බැංකු
මාවත කොළඹ 01
දු.ක. : 011 220 4528/011 220 4525/011 220 4526
ෆැක්ස්: 011 2448606
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

නම
ලිපිනය
දු.ක.
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

: මහජන බැංකුව
: අංක 75, ශ්රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර්
මාවත, කොළඹ 02
: 1961/0112481481
: info@peoplesbank.lk
: www.peoplesbank.lk
: රාජ්ය
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ණය සඳහා සඳහා ඇමතුම් විස්තර
තිළිණ වීරසේකර මයා
සහකාර කළමනාකරු -SME
දු.ක නො.: 011-2481356
ඊ-මේල්- thilnaw@peoplesbank.lk
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මිහිරාවී වීරරත්න මිය
සහකාර කළමනාකරු-SME
දු.ක. නො.: 011-2421501
ඊ-මේල්:smel@peoplesbank.lk
දනුෂි පසන්සි මිය

සහකාර කළමනාකරු -SME දු.ක. නො.: 011-2421501
ඊ-මේල්-sme@peoplesbank.lk
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නම			
ලිපිනය
දු.ක.
ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ් අඩවිය
ආයතනික ස්වභාවය

: ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව/ග්රාමීය
සංවර්ධන බැංකුව
: අංක 933, නුවර පාර, වෙද මුල්ල,
කැලණිය
: +9411 2035454-9
: +9411 290 6883
: info@rdb.lk
: www.rdb.lk
: රාජ්ය
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා මූල්ය පහසුකම්
1.
වාරික ණය
		* ස්ථාවර ප්රාග්ධන ණය
		
* කාරක ප්රාග්ධන ණය
2.

ලීසිං පහසුකම්
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ මට්ටමේ ව්යවසායකයින් සඳහා පවතින ණය යෝජනා
ක්රම
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අංකය

ණය යෝජනා ක්රමයේ නම

කාර්යභාර නිලධාරි

1

සමෘද්ධි ණය යෝජනා ක්රමය (සෞභාග්යා)

ටී.එස්. ලියනවත්ත
මයා

2

ස්වශක්ති

විජිත රණසිංහ මයා

3

කෘෂිශක්ති

ඩී.එස්. ප්රියංකර මයා

4

කප්රුක ජය ඉසුර

5

දුගී බව පිටුදැකීමේ ක්ෂුද්ර මූල්ය ව්යාපෘතියචක්රීය අරමුදල (PAMPRF)

6

කප්රුක ආයෝජන

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

නම
ලිපිනය
දු.ක.

ෆැක්ස්
ඊ-මේල්
වෙබ්
ආයතනික ස්වභාවය
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: කොමර්ෂල් බැංකුව
: අංක 21, ශ්රීමත් රාසික් ෆරීඩ්
මාවත, තැ.පෙ. 856, කොළඹ 1
: +94 11 2353333
+94 11 7353333
+94 11 2486000
+94 11 4486000
+94 11 7486000
+94 11 5486000
: +94 11 2449889
: info@combank.net
: www.combank.net
: පෞද්ගලික
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ණය සඳහා ඇමතුම් විස්තර
දු.ක.
ඊ-මේල්

:
:

+94112353333
info@combank.net
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හැටන් නැෂනල් බැංකුව
ලිපිනය 		

: අංක 479, ටී.බී.ජයා මාවත, කොළඹ 10.

දුරකථන 		

: 0112 462462

ෆැක්ස් 		

: 112 662759

ඊ-මේල් 		

: hnbconnect@hnb.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.hnb.lk
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ආයතනික ස්වභාවය : පෞද්ගලික බැංකුව
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සුළු හා මධ්ය පරිමාණ සඳහා ඇමතුම් විස්තර
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1.

කේ. ඉන්ද්රවාසන් මයා		

- 0777583422

2.

සුරංග කරුණාරත්න මයා		

- 0773648569

3.

මලීන් ද සේරම් මයා

- 0772943500

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

HNB - SME

අගය එකතු කළ විශේෂ නිෂ්පාදන/ සේවා

ශ්රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෂේත්රයේ වර්ධනය උදෙසා වර්ෂ 2017 /
2018 කාල සීමාව තුළදී HNB- SME ශීර්ෂය යටතේ සුවිශේෂී ගුණාංගයන්ගෙන්
සපිරි අගය එකතු කළ මූල්ය සේවා රාශියක් අප විසින් හඳුන්වා දෙන ලදි.
මුල්ය සේවාවන් අතර මූලික ප්රභේදයන් පහත දැක්වේ;

1. එස්එම්ඊ එක්ස්පෝ ක්රෙඩිට්(SME Expo credit)
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මෙම අපනයන ණය මුල්ය සේවාව මගින් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෂේත්රයේ
අපනයන ව්යාපාරවල කාරක ප්රාග්ධන හිඟය අවම කරලීමට කටයුතු කෙරේ.
ඉලක්කගත
කණ්ඩායම

සැලකිය යුතු කාල සිමාවක් තුළ අපනයන ව්යාපාරය තුළ
කටයුතු කරමින් සිටින හා විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යවසායක (SME) ගණයට අයත්
ගණුදෙනුකරුවන්.

අරමුණ

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අපනයනකරුවන් ලෙස කටයුතු
කරන (SME-Export) ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුර්ව
නැව්ගත කිරීම් හා පසු නැව්ගත කිරීම් යන ඕනෑම
කාර්යයක් සඳහා රු. මි. 40ක් දක්වා { බැංකුව විසින්
පිළිගනු ලබන ඕනෑම මුදල් වර්ගයක් මගින්} වන කාරක
ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරා ලීම.
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සුදුසුකම්

ව්යාපාරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව,
නිපුණතාවය හා තාක්ෂණික දැනුම මෙන්ම අපනයන
ඉල්ලුමට අනුව අඛණ්ඩව සැපයීමේ යටිතල පහසුකම්
සහිත අපනයනකරුවන් විය යුතුය.

ආරක්ෂාව

තහවුරු කරන ලද අපනයන ඇණවුම/ අපනයන ණය
ලිපිය/ DPN/ මුදල් පිළිබඳ තහවුරුව

වෙනත් පහසුකම්

සෘජු මාර්ගගත සමූහ තොරතුරු පද්ධතිය/ විශේෂ ඊසමුද්රීය (E-Marine) රක්ෂණ ආවරණය.

අයකිරීම් - විශේෂ මිල ගණන් යටතේ සපයනු ලැබේ
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2. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් (SME s)සඳහා ඊ- වාණිජ
තාක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම උදෙසා වෙබ් එක්ස් පේ (WEB-X-PAY)
සේවාව.
ඉලක්කගත කණ්ඩායම සැලකිය යුතු කාල සිමාවක් තුළ අපනයන ව්යාපාරය තුළ කටයුතු
කරමින් සිටින හා විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
(SME) ගණයට අයත් ගණුදෙනුකරුවන්.
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා සැලසෙන ප්රතිලාභ

ඉක්මන් මිල දී ගැනීමේ/ විකිණීමේ පහසුකම් මෙන්ම නිෂ්පාදන
කඩිනමින් සොයාගැනීමේ පහසුකම.

●

24/7 විකිණීමේ/මිල දී ගැනීමේ සේවා

●

න්යායාත්මක හෝ භූගෝලීය සීමා වලින් තොරව වැඩි
පාරිභෝගිකයින් සංඛ්යාවක් වෙත ප්රවිශ්ට වීමේ අවස්ථා

●

මෙහෙයුම් සඳහා අඩු පිරිවැයක් සහ වඩා ගුණාත්මක සේවාවක්

●

සමාගමෙහි භෞතිකමය ව්යුහයක් පැවතීමේ අවශ්යතාවයක්
නොතිබීම.
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●

ව්යාපාරයක් පහසුවෙන් ආරම්භ කිරීමේ හා පවත්වාගෙන යාමේ
හැකියාව.

●

ඇවිදීමකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ට ඉතා පහසුවෙන් විවිධ
සැපයුම්කරුවන්ගෙන් අවශ්ය නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ පහසුව

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට ව්යාපාරික කාඩ්පත් (SME
Business card)

මෙම කාඩ්පත් ව්යාපාරික නාමයෙන් නිකුත් කරනු ලබන අතර, සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ගේ ව්යාපාරික වියදම් වෙනුවෙන් භාවිත
කළ හැකිය. සමස්ථ සීමාව තුළ කාඩ්පත් කිහිපයක් වුව ද නිකුත් කළ
හැක.
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●

ඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමැත

●

නොමිලේ කෙටි පනිවුඩ සේවාව

●

දින 55ක් දක්වා ණය සීමා පහසුකම්

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

●

බොහෝ වෙෙළඳසැල් මගින් වට්ටම් ලබාගැනීමේ පහසුකම්

●

ගුවන් ටිකට් පත් ලබාගැනිම සඳහා කාඩ්පත භාවිතා කරන්නේ
නම් නිදහස් ගුවන් ගමන් රක්ෂණ ආවරණය

●

දේශීයව හා ජාත්යන්තරව ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව

4. බෙදාහැරීමේ මුල්ය පහසුකම්
බෙදාහරින්නන් සඳහා විශේෂ කාරක ප්රාග්ධන ණය යෝජනා ක්රමය
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5. HNB සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරික(ERP Solution) සේවාව

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් වෙනුවෙන් තොග
කළමනාකරණය/ මූල්ය කළමනාකරණය/ ඉලෙක්ට්රොනික බිල්පත්
නිකුත් කිරීමේ කටයුතු යනාදිය සඳහා බහුවිධ විසඳුම්

a
m

සේවාවේ මූලික ලක්ෂණ,
●

ව්යාපාර සඳහා බහුවිධ විසඳුම්

●

තොග කළමනාකරණ පද්ධතිය (තොග පාලනය, ණයගැතියන්,
ණයහිමියන් හා මූල්ය සේවා) බිල්පත් කළමනාකරණය

●

ව්යාපාර කළමනාකරණය සඳහා MIS පහසුකම

●

විකල්පයක් වශයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා
යොදා ගැනීමේ පහසුකම.

●

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්ට සහනදායී මාසික
වාරික ක්රමය
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6. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක(SME) රක්ෂණය
HNB ඇෂුවරන්ස් ආයතනය හා HNB බැංකුව එක්ව විශේෂිත අඩුකළ
වාරිකයක් මත රක්ෂණය සමග පුළුල් ආවරණයක් සපයයි.

7. 27 වන ව්යාපාරික මංතීරුව (27th Lane Business Hub)
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ අපනයනකරුවන්ට ජර්මනිය හා යුරෝපීය
වෙෙළඳපොළට සරිලන අන්දමින් අගය දාම සංවර්ධනය ද
ඇතුළත්කොට සිය නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවා ජර්මන්
වෙෙළඳපොළ තුළ ගැනුම්කරුවන් සොයාගැනීමට පහසුකම් සැලසීමේ
ගැලපුම් විසඳුමක් වශයෙන් මෙම සේවාව සැපයේ. ඇසුරුම්කරණය,
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වෙෙළඳපොල ක්රියාකාරකම් සහ අනෙකුත් ව්යාපාරික ආර්ථික පද්ධති
කළමනාකරණය ද මෙමගින් ආවරණය කෙරේ.
සේවාවේ මූලික ලක්ෂණ වනුයේ,
●

අපනයනකරුවන්ට ජර්මනිය සහ අනෙකුත් යුරෝපීය රටවල්වල
ගැනුම්කරුවන් සොයාදීම

●

නිෂ්පාදන/ඇසුරුම් වල අගය දාම සංවර්ධනය

●

අලෙවි/ඇසුරුම් පිළිබඳ අදහස් ලබාදීම සහ යුරෝපීය
වෙෙළඳපොළ තත්ත්වයන්ට අනුකූලව සකස් කිරීම දිරිගැන්වීම

●

නිෂ්පාදකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය

●

වෙෙළඳ ප්රදර්ශන/ සහතික නිකුත්කිරීම

●

දායකත්ව මොඩලය / වාර්ෂික සාමාජිකත්ව මොඩලය

k
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8. SME කොටස් අරමුදල් යෙදවුම (Equity funding platform)

l
e

රට පුරා සිටින සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයින්ට කොටස්
අරමුදල් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ට්රයිබ්ෆන්ඩ් (පුද්.) සමාගම සමග
අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදි. ට්රයිබ්ෆන්ඩ් (පුද්.) සමාගම
යනු සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයින්ට ශ්රී ලංකාව තුළ හෝ ශ්රී
ලංකාවෙන් පිටත ජාත්යන්තරය ආයෝජකයින්ට ගැළපෙන පරිදි
නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උපකාර/සහයෝගය ලබාදීමට
පිහිටුවා ඇති සමූහ කොටස් අරමුදල් සපයන ආයතනයකි.
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ඔවුන් ව්යාපාර ආරම්භනය, තාක්ෂණය, ස්වයංක්රීයකරණය මෙන්ම
ව්යාපාරයන්හි සිදුවන අලාභ යනාදිය ද, ප්රධාන වශයෙන් ඉලක්ක
කරනු ලබයි. ආරම්භයේදී ලබාදෙන ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු. මි. 5.0 සිට
රු.මි.180.0 අතර වේ. කොටස් මූල්ය ආයතන හරහා අප
බලාපොරොත්තු වනුයේ, ලැයිස්තුගත හෝ ලැයිස්තුගතව නොමැති, ණය
පදනම් කරගනිමින් ප්රාග්ධනය රැස්කරන සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාරිකයින් විසින් ඔවුන්ගේ ව්යාපාරයට යොදවන්නා වූ මූල්ය වත්කම්
හා සපයන්නා වූ සේවාවේ ප්රගතිය අතර සමබරතාවය නිසි අන්දමින්
පවත්වා ගැනීමට ඔවුන් දිරිගැන්වීමයි.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

09. ව්යාපාරික බැංකු සේවා
සුදුසුකම්
●

වාර්ෂික පිරිවැටුම රු.මි. 750ට අඩු ලියාපදිංචි ව්යාපාරික
ආයතනයක් වීම

●

රු. 50,000/-ක අවම ආරම්භක තැන්පතුවකින් යුත් HNB
ව්යාපාරික බැංකු ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම

●

රු. 25,000ක අවම ශේෂයක් පවත්වා ගෙනයාම
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පූර්ව අවශ්යතා
●

වලංගු ව්යාපාරික ලියාපදිංචිය (තනි පුද්ගල/හවුල්/සීමාසහිත
සමාගම්)

●

මාස 12කට වැඩි කාලයක් ව්යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් තිබීම
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10. බී ටු බී ඊ කොම් ෆ්ලැට්ෆෝම් (B2B E Com Platform) - 360 .pvt ltd
කේතය යටතේ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් ජාත්යන්තර වෙෙළඳපොළ
සමග සම්බන්ධ කිරීම.
මෙය ශ්රී ලංකාවේ ප්රථම වතාවට ආරම්භ කළ B2B වේදිකාව වන
අතර, මෙමගින් ලබාදෙන්නා වූ සුවිශේෂී පැකේජ හරහා සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ ව්යාපාරිකයින්ට ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට හා කාන්තා
ව්යවසායිකාවන්ට ව්යාපාරයන්ට අවතීර්ණ වීමට අවස්ථාව සළසා දෙනු
ලැබේ. මෙමගින් ශ්රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරික
ක්ෂේත්රයේ අභිවෘද්ධියට HNB ආයතනය මගින් ලබාදෙන දායකත්වය
ද ප්රදර්ශනය කෙරේ.
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යෝජිත වැඩපිළිවෙල තුළ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර ක්ෂේත්රයට
අදාළ කරගත හැකි අද්විතීය අංග කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර,
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරිකයින් හා ඔවුන්ගේ සේවා දායකයින්
මෙම B2B සේවාව තුළින් වරක් ගනුදෙනු ආරම්භ කළ පසු එය දිගු
කාලීන ව්යාපාරික බැඳීමකට මං පෙත් විවර කරනු ඇත. අපගේ බැංකු
සේවා සහාය යටතේ ව්යාපාර ආරම්භයට හා නවීකරණයට ලක්කිරීම
තුළින් පුළුල් ආර්ථික පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමෙහිලා තවත් බොහෝ
කර්මාන්තයන්ට බැංකු සේවාව සැපයීමට මෙම (IPG platform)
සේවාව මගින් ඉඩ ප්රස්තා සැළසී ඇත.
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සම්පත් බැංකුව
ලිපිනය 		

: 110, ශ්රීමත් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02

දු.ක. 		

: +94 11 4730522

ෆැක්ස් 		

: +94 11 4730506

ඊ- මේල් 		

: nuwanpathirana@sampath.lk (Manager-CSR &

		
වෙබ් අඩවිය

Corporate Sustainability)
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: www.sampath.lk

ආයතනික ස්වභාවය : පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුව
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සුළු හා ම.ප. ව්යවසායකයින් සඳහා ක්රියාත්මක සේවාවන්:
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1.

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩමුළු

2.

සම්පත් බැංකුවේ ක්ෂුද්ර, සුළු, මධ්ය හා මහ පරිමාණ ව්යවසායකත්ව
සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සෑම වර්ෂයකම “සම්පත් සවිය”
මැයෙන් බැංකුව මගින් දීප ව්යාප්ත වැඩමුළු පවත්වනු ලබයි. මුල්ය,
අලෙවිකරණ හා මෙහෙයුම් යනාදී අංග ඇතුළු ව්යාපාර
සැලසුම්කරණයේ මූලික අංග ආවරණය කරමින් මෙම සැසි
පවත්වනු ලැබේ.

3.

ව්යවසායකයින්ගේ තාක්ෂණික ධාරිතා වර්ධනයට සහාය වීම උදෙසා
උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වය.

4.

උපදේශන සේවා ද ඇතුළත්වක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින් සඳහා අධීක්ෂණ හා මගපෙන්වීමේ සේවා
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5.

ප්රතිමූල්ය යෝජනා හරහා තෝරාගත් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාරිකයින් සඳහා මූල්ය පහසුකම් සැපයීමේ සේවා

6.

සුළු හා ම.ප. ව්යවසායකයින්ගේ අවශ්යතා සඳහා පහසුකම් සැලසීමට
හැකිවන අයුරින් දිවයිනේ බොහෝ පෙදෙස් ආවරණය කරමින්,
පවත්වාගෙන යනු ලබන දීප ව්යාප්ත ශාඛා ජාලය

වෙනත් සේවාවන්:
ඉතිරි කිරීමේ හා ජංගම ගිනුම්, ස්වයංක්රීය බැංකු සේවා පහසුකම හා ව්යාපාරික
ණය ද ඇතුළත්ව අනෙකුත් සියලුම බැංකු කටයුතු
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සු. හා ම.ප. ව්යවසායකයින්ට ප්රති-මූල්ය යෝජනා යටතේ පවතින ණය පහසුකම්
සේවා:
●

සෞභාග්යා - ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ නිෂ්පාදන ව්යාපාරිකයින්
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සඳහා
●

SEPI II - වෘත්තීය පුහුණුව සහිත ව්යවසායකයින් සඳහා

●

ADB ගෘහස්ත සූර්ය - අර්ධ මූල්ය සහාය ලබන සූර්ය බලශක්ති

l
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බලශක්ති උත්පාදන ව්යාපෘති
●

SGESD - සූර්ය බලශක්ති ව්යාපෘති සඳහා

●

ADB SME ණය සීමා - සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර

●

E Friends II Revolving - කසළ කළමනාකරණ, බලශක්ති
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සංරක්ෂණ සහ පරිසර දූෂණ කළමනාකරණ යනාදී ව්යාපෘතීන්
සඳහා

●

SMILE III Revolving - නිෂ්පාදන හා කර්මාන්ත ආශ්රිත උප
ක්ෂේත්ර, යන්ත්රෝපකරණ මිල දී ගැනීම් හා ඉදිකිරීම් සේවා වැනි
ව්යාපෘතීන් සඳහා

●

කප්රුක - පොල් ආශ්රිත වාණිජ වගා ව්යාපෘතීන් සඳහා

●

සම්පත් “ සවිලිය” - විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සඳහා ව්යාපාරික
ණය
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සෙලාන් බැංකුව
ලිපිනය 		

: සෙලාන් ටවර්, අංක 90, ගාලු පාර කොළඹ 03.

දුරකථන

: 011 24 56000

ෆැක්ස් 		

: 011 24 52539

ඊ-මේල් 		

: info@seylan.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.seylan.lk
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ආයතනික ස්වභාවය : පෞද්ගලික මුල්ය ආයතන (බැංකු)

ඇමතුම් විස්තර :

x
x
i
P
ඇමතුම් නිලධාරි
දුරකථන		
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- සංජීව ෆර්නෑන්ඩු

- 011 24 56 721 (Direct) 011 24 56 000
Ext. 1721

ජංගම දුරකථන

- 071-47 66 337

ඊ- මේල්		

- greamf@seylan.lk / sme@seylan.lk

සපයනු ලබන සේවා:
●
●
●
●
●

ව්යාපාර සඳහා සියලු ආකාරයේ ගිණුම්
මූල්ය අවශ්යතා සඳහා කඩිනම් සේවය
නිදහස් අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම්
ගිණුම් සඳහා හර (Debits) කාඩ් පත් පහසුකම්
විකුණුම්කරුවන් සඳහා ණය(Credit) කාඩ්පත් පහසුකම්
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා විස්තර
ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

1. ADB ණය යෝජනා ක්රමය

2.

2. සෞභාග්යා ණය යෝජනා
ක්රමය

ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාරික ක්ෂේත්රය
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරික
ක්ෂේත්රය
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වෙනත් සේවාවන්:
සේවාව

ඉලක්කගත කණ්ඩායම

1.

ව්යාපෘති වාර්තා සකස් කිරීමට
නොමිලේ සහාය ලබාදීම

සේවාව අවශ්ය ඕනෑම ගනුදෙනු
කරුවෙක්

2.

ව්යාපාර උපදේශන සේවා

3.

ව්යාපාරික ගැටළු ජයගැනීම
සඳහා නිශ්චිත මුල්ය විසඳුම්
ලබාදීම

4.

ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන්
පැවැත්වීම

5.

ණය/හර කාඩ්පත් යන්ත්ර
පවත්වාගෙන යාම
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සේවාව අවශ්ය ඕනෑම ගනුදෙනු
කරුවෙක්
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සේවාව අවශ්ය ඕනෑම ගනුදෙනු
කරුවෙක්
MSMEs

සේවාව අවශ්ය ඕනෑම ගනුදෙනු
කරුවෙක්

ප්රාදේශීය ශාඛා පිළිබඳ විස්තර
: ශාඛා 168කින් යුත් ශාඛා ජාලයක් අප සතුව 		
				 ඇත
ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ		
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: දීප ව්යාප්තව

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සණස සංවර්ධන බැංකුව
ලිපිනය 		

: අංක12, එඩ්මන්ටන් පාර, කිරුළපන

දු.ක. 		

: 011-2832500

ෆැක්ස් 		

: 011-2514251

ඊ-මේල් 		
වෙබ් අඩවිය
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: smeunitho@sdb.lk
: www.sdb.lk
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ආයතනික ස්වභාවය : පෞද්ගලික බැංකු

x
x
i
P
සපයනු ලබන සේවා:

l
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සුළු හා ම.ප.ව්යවසායක ක්ෂේත්රය සඳහා පවතින මුල්ය පහසුකම - ණය
පහසුකම්/තැන්පත් සහ ආයෝජන/ ස්වයංක්රීය බැංකුකරණය

1.

ණය

ව්යවසායකයින්ට මූල්ය පහසුකම් ලබාදීමේ පහත දක්වා ඇති SME ණය යෝජනා;
● SDB SME ප්ලස්
● SDB උත්තමාවී
● SDB ජවය
● SDB චක්රීය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමත මිල අනුපාතයන් යටතේ විශේෂිත ප්රති මූල්ය යෝජනා
ක්රම
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2. තැන්පතු/ආයෝජන ණය යෝජනා
● SDB ටොප් සේවර්
● SDB ආයෝජන
● SDB උත්තමාවී ප්ලස්
● SDB ජවය
● SDB ස්ථිර තැන්පතු

3. ස්වයංක්රීය බැංකු සේවා
● ATM පහසුකම්
● SDB ජංගම දුරකථන යෙදවුම්
පහසුකම
● SDB UPayපහසුකම

ව්යවසායකයින් සඳහා පවතින සේවා පහසුකම්
●

මුල්ය සාක්ෂරතාවය - පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩටසහන

●

පොත් තැබීම/මුල්ය විශ්ලේෂණ- පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරීමේ
වැඩසටහන

●

අගය දාම මූල්යකරණය - පසු මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම්වල අගය දාම ඇතුළත්
ව්යාපෘති යෝජනා සඳහා ණය දීමේදී ප්රමුඛතාවය ලබා දෙනු ලැබේ.

●

අපනයන අලෙවිකරණ දැනුම- ව්යවසාය සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ
අපනයන කෘෂිකර්ම මණ්ඩලයේ සේවාවන් ලබාගැනීම තුළින් දැනුම
බෙදාදීම

●

සු.හා ම.ප. ව්යවසායකයින්ට වෙෙළඳපොළ සබඳතා-හැකි සෑම
අවස්ථාවකදීම පාරිභෝගක/වෙෙළඳපොළ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම
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වෙනත් සේවාවන්
සු.හා ම.ප. ව්යාපෘති පුළුල් කිරීම හා ව්යාපෘති වාර්තා සකස් කිරීමට සහාය
ලබාදීම
ඇමතුම් විස්තර

චම්පා ජේ. දසනායක මිය
SME අංශ ප්රධානී
Contact: 077-2092153
E-mail: champa@sdb.lk

කාංචනා හිරිමුතුගොඩ මිය
විධායක නිලධාරි
Contact : -076-1732038
E-mail-hirimuthugoda.c@sdb.lk

සංජීව විතානගේ මයා
ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකරු SME
Contact-0776703188
E-mail-sanjeewa.w@sdb.lk

අනුපමා ජයවර්ධන මිය
විධායක නිලධාරි
Contact :076- 7797647
E-mail: anupama@sdb.lk
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සර්වෝදය සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය
ලිපිනය 		

: 155A, වෛද්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 08.

දු.ක. 		

: +94115 444 666

ෆැක්ස් 		

: +94112 667 441

ඊ-මේල් 		

: info@sdf.lk

වෙබ් අඩවිය

: www.sarvodayafinance.lk
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ආයතනික ස්වභාවය : පෞද්ගලික ආයතනයකි
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සු.හා ම.ප. ව්යවසායක ක්ෂේත්රය සඳහා පවතින පහසුකම්
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වාරික ණය :

නිෂ්පාදන/ඉදිකිරීම්/කෘෂිකාර්මික/සැකසුම්/අලෙවිකිරීම් යනාදිය සඳහා:
● කාරක ප්රාග්ධන අවශ්යතා සඳහා ණය
● චක්රීය කෙටි කාලීන ණය (ව්යාපාර වර්ගය අනුව තීරණය වේ)
● ලීසිං පහසුකම්
● ඇප සහතික නිකුත් කිරීමේ පහසුකම
● (එක් එක් පහසුකම සඳහා ඇමතුම් නිලධාරි පිළිබඳ විස්තර)
● ෆෙලීෂියන් ජයකොඩි මයා (නි.සාමාන්යාධිකාරී -ණය)
කාර්යාල දු.ක. : 0115 444666 ( දිගුව-2219)
සු. හා ම.ප. ව්යවසායකයින් සඳහා පවතින සේවා - නොමැත
වෙනත් සේවාවන්
● තැන්පතු නඩත්තුව (ඉතිරිකිරීම් සහ ස්ථිර තැන්පත්)
● ලීසිං පහසුකම්
● ඇප සහතික නිකුත් කිරීම්

169

බස්නාහිර 01 - ශාඛා ජලය
කොළඹ නගරය 01
බත්තරමුල්ල
හොරණ
දෙමටගොඩ
කළුතර
මතුගම
කිරුළපන
මොරටුව
කඩුවෙල
අළුත්ගම
මහරගම
මාලඹේ
දෙහිවල
පිලියන්දල
පානදුර
වයඹ
කුරුණෑගල

දකුණ
හලාවත
කුලියාපිටිය
ගිරිඋල්ල
මහව
වෙන්නප්පුව
ආනමඩුව
වාරියපොළ
නාරම්මල

x
x
i
P

170

කරාපිටිය
අකුරැස්ස
අම්බලන්තොට
අම්බලන්ගොඩ
මාතර
ගාල්ල
මාපලගම
දෙණියාය
අඟුණකොළපැලැස්ස
ඇල්පිටිය
යක්කලමුල්ල
කටුවන
තිස්සමහාරාමය
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ගම්පහ

ඌව

උතුරු මැද

කිරිබත්ගොඩ
ඒකල
මීගමුව
මහබාගෙ

මොණරාගල
කල්මුණේ
අම්පාර
බදුල්ල
පොතුවිල්
සමන්තුරේ
සියඹලාණ්ඩුව
බුත්තල
උහන

තඹුත්තේගම
මැදවච්චිය
අරලගංවිල
ගලෙන්බිඳුනුවැව
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
නොච්චියාගම
පදවිය
පරාක්රමපුර
කැකිරාව
තලාව
අනුරාධපුර
පොළොන්නරුව

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

සබරගමුව

උතුර

මධ්යම

කෑගල්ල
ඇඹිලිපිටිය
රුවන්වැල්ල
රත්නපුර
වරකාපොළ
රඹුක්කන
දැරණියගල
මාවනැල්ල

ත්රිකුණාමලය
මඩකළපුව
මුතූර්
කලවංචිකුඩි
වාලච්චේන
කන්තලේ
යාපනය
මන්නාරම
මැදවච්චිය
වවුනියාව
පරන්තන්
කිළිනොච්චි

මාතලේ
මහනුවර
රිකිල්ලගස්කඩ
දඹුල්ල
ගම්පොල
පිලිමතලාව
හතරලියැද්ද
නුවර එලිය
ගලේවෙල
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අනෙකුත් සංවර්ධන සේවා සැපයුම් ආයතන
ආයතනය

සේවාව

කර්මාන්ත අමාත්යාංශය
73/1,ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-2392149, 0112392150,
0112327554
http://www.industry.gov.lk

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය සහ කර්මාන්ත
සේවයේ උන්නතිය සඳහා යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය

ආර්ථික කටයුතු සංවර්ධන අමාත්යාංශය
464, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10
011-2681973 / 011-2681966 /
011-2681967 /011-2688088
/011-2681974
http://med.gov.lk

ගෘහස්ත කර්මාන්ත සංවර්ධනය, ප්රවාහන
හා සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය
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සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත සහ කුඩා ව්යාපාර
සංවර්ධන අමාත්යාංශය
780, මරදාන පාර, කොළඹ 10
O11-2669269 / 011-2689360
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ප්රතිපත්තිමය උපදෙස් හා මගපෙන්වීම්
ලබාදීම සහ සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත, කුඩා
හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය හා හස්ත
කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය පුළුල් කිරීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

සුළු අපනයන බෝග සංවර්ධන
අමාතයාංශය
80/05, ගොවිජන මන්දිරය, රජමල්වත්ත
පාර බත්තරමුල්ල
011-2886505
www. rncopmin.lk

සුළු අපනයන බෝග වගාව, අලෙවිය සහ
ප්රවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය
55/72, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02
011-2302628
http://www.plantationindustries.
gov. lk/

වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයේ ඵලදායිතාව,
ලාභ ලැබීම හා තිරසාරභාවය ඉහළ
නැංවීමට කටයුතු සම්පාදනය

ඵලදායිතා ප්රවර්ධන අමාත්යාංශය
318, හයිලෙවල් පාර, කොළඹ 06
011-2856415
www.prod uctivitymin. gov.Jk

ඵලදායිතාව හා ශ්රම වෙෙළඳපොළ ප්රවනතා
ප්රවර්ධනය කිරීම

රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන
අමාත්යාංශය
56 l/3, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 05
011-2368125 http://www.sred
min.gov.lk/

රාජ්ය සම්පත් ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම
අන්දමින් ආයෝජනය කිරීමෙහිලා අවශ්ය
මගපෙන්වීම් සිදුකිරීම.

තාක්ෂණ, පර්යේෂණ හා න්යාෂ්ටික
බලශක්ති අමාත්යාංශය
No 408,ගාලු පාර, කොළඹ 03
0112374700
http://www. motr.gov.lk

විද්යා හා තාක්ෂණික කටයුතු ජනතාව
අතරට රැගෙන යාම සහ ඉහළ නැංවීම
උදෙසා ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා
ක්රියාත්මක කිරීම

තරුණ කටයු හා නිපුණතා සංවර්ධන
අමාත්යාංශය නිපුනතා පියස,
354/2, ඇල්විටිගල මාවත
කොළඹ 05
011-2597677 / 80
http://www.youthskillsmin.gov.lk

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා තරුණ කටයුතු
සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම,
අවශ්යතීය හා තාක්ෂණික පුහුණුව
ලබාදීම, ව්යවසායකත්ව හා නායකත්ව
කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම
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ආයතනය
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල
0112887431
http://www.agrimin.gov.lk

කෘෂිකර්මාන්තයේ තිරසර සංවර්ධනය
උදෙසා අවශ්ය මගපෙන්වීම හා
සම්බන්ධීකරණය ඉටු කිරීම

පේෂකර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
11 ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10
0112439843, 0112423807

අත්යන්ත්ර රෙදි කර්මාන්තය සඳහා
අවශ්ය පුහුණු කටයුතු සැලසුම් කිරීම,
සංවර්ධනය හා මෙහෙයවීම

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
42, නවම් මාවත, කොළඹ 02
0112300705-11
http://www.srilankabusiness.com

ලංකාව තුළ අපනයන සංවර්ධනය සහ
ප්රවර්ධනය අපනයන කෂේත්රයේ
කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය උපදේශන සේවා
සහ පුහුණු අවස්ථා සලසා දීම

පේෂකර්ම හා ඇඟළුම් ආයතනය
ශ්රීමත් ජෝන් කොතලාවල මාවත
කඳවල වත්ත, රත්මලාන
0112636917, 0112636916
http://www.textile-clothing.lk

ඇඟළුම් කර්මාන්තයට අවශ්ය පුහුණු
අවස්ථා සැපයීම

වාණිජ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
4 වන මහල, රක්ෂණ මන්දිරය
වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02
0112436114
http://www.doc.gov.lk

විදේශ වෙෙළඳපොළ තුළ ශ්රී ලංකා අපන
යන ද්රව්ය ප්රවර්ධනය කිරීම, මුල් පිටපත්
සහතික නිකුත් කිරීම

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ
දෙපාර්තමේන්තුව
සමාගම් මැදුර, 2වන මහල
400 ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10
0112689208, 0112689211
www.drc.gov.lk

සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

ශ්රී ලංකා නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම
45 /46, ලැන්ලිබ් ගොඩනැගිල්ල
නවම් මාවත, කොළඹ
011-2688706-7
ww.slic.gov.lk

නව නිපැයුම් ප්රවර්ධනය සහ තාක්ෂණික
සහාය ලබාදීම

ශ්රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණුම්කරුවන්ගේ අවදානම් රක්ෂණය
4 වන මහල 42, නවම් මාවත,
අපනයන ණය සහතික
කොළඹ 02
0112307519-23
www.slecic.lk
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කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය
615, ගාලු පා කටුබැද්ද, මොරටුව
011-2632156 011-2605380
011-2605278
www.idb.lk

කර්මාන්ත ප්රවර්ධන හා ව්යාප්ත කිරීමේ
ව්යාපාර උප දේශන හා ව්යවසායකත්ව
සංවර්ධන කටයුතු

තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය
244 ගාලු පාර, කොළඹ 04
011-2586820
http://www. katpahachcholai .
com

තල් වගාව ආරක්ෂා කිරීම යලි වගා කිරීම
හා සංවර්ධනය හා ප්රතිස්ථාපනය පුහුණු
වැඩසටහන් පැවැත්වීම

ලංකා කජු සංස්ථාව
1334 බොරැල්ල, රාජගිරිය පාර, කොට්ටේ
011 2884907
http://www.cashew.lk
සිදුකිරීම හා වෙෙළඳපොළ අවස්ථා ඉහළ
නැංවීම

කජු වගාව සංවර්ධනය සඳහා
අවශ්ය මගපෙන්වීම් ලබාදීම
තාක්ෂණය යෙදවීම,
අගය එකතු කිරීම, පර්යේෂණ

ශ්රී ලංකා තේ මණ්ඩලය
574, ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-2587815
http://www. pureceylontea.corn

තේ අපනයනකරුවන්, වෙළෙන්ඳන්,
නිෂ්පාදකයින් සහ වගාකරුවන්, විදේශීය
තේ ගැනුම්කරුවන් සහ වෙෙළඳ සන්නාම
හිමිකරුවන් සඳහා අවශ්ය උපදෙස් සහ
සහාය ලබාදීම
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පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය
54, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
කොළඹ 05
011-2502502, 0112368284
http://www.cda.lk

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය සහ
තාක්ෂණික හා උපදේශන සේවා සැපයීම

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය
බණ්ඩිරිප්පුවත්ත,
ලුනුවිල
031-2257419
www.cri.gov.lk

පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන සහ
සැකසුම් පිළිබඳව විභවයක්
සහිත ව්යවසායකයින්ට පුහුණු
වැඩසටහන් සහ උපදේශන සේවා
පැවැත්වීම

ජාතික අත්කම් නිර්මාණ
ජනකලා කේන්ද්රය
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
011-2787441,011-2787954

හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය
සඳහා පහසුකම් හා පහසුකම් සැපයීම
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ජනකලා කේන්ද්රය
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
011-2786716
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ජාතික මෝස්තර මධ්යස්ථානය
10, ද මැල් පාර, කටුබැද්ද
මොරටුව
011-2607814,011-2626345
http://www.slndc.gov.lk
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සම් නිෂ්පාදන, දැව කැටයම්
මැටි සහ වළං කර්මාන්තය, ලේස් සහ
රේන්ද ගෙතීම පිළිබඳ පුහුණුව ලබාදීම

හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය සඳහා නවීන
සහ නිර්මාණාත්මක මෝස්තර හා
තාක්ෂණය හඳු න්වා දීම මෝස්තර හා
මෝස්තර උපදේශන සේවා අංශයට
ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත් පාඨමාලා
පැවැත්වීම

ශ්රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය
තළවාකැලේ
052-2258201
http://www.tri.lk

පර්යේෂණ හා
සංවර්ධන තාක්ෂණය බෙදාදීම

පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණික
ආයතනය
ජයන්ති මාවත, අනුරාධපුරය
025-225765-6,025-2222344
http://www.ipht.lk

පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ
පර්යේෂණ, පුහුණු හා ව්යාප්ති සහ
උපදේශන සේවා, විශේෂඥ සේවා සහ
සංවර්ධන කටයුතු

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
1095, නුවර පාර, පේරාදෙණිය
081-2388364
http://www.exportagridept.gov.lk

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, අපනයන
බෝග වගාව පිළිබඳ පුහුණුව සහ සහාය
ලබාදීම

ශ්රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලය
ලක්සල, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01
011-2232352,011-2446582

ශ්රී ලංකාවේ අත්කම් නිර්මාණ ශ්රී ලංකාව
තුළ සහ විදේශයන්හි ප්රදර්ශනය සහ
අළවිය ප්රවර්ධනය කිරීම

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය
363,බෞද්ධාලෝක මාවත
කොළඹ 07
011-2693807-9
http://iti.lk

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, තාක්ෂණ
අලෙවිකරණය, විද්යාගාර පරීක්ෂණ
සේවා,තත්ත්ව කළමනාකරණ උපදේශන
සේවා
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ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
17, වික්ටෝරියා පෙදෙස, ඇල්විටිගල
මාවත, කොළඹ 08
011-2671567
http://www.slsi.lk

ජාතික ආර්ථිකය තුළ සෑම ක්ෂේත්රයකම,
ප්රමිතිකරණය, මිණුම්, තත්ත්ව සහතික
ලබාගැනීම සහ ඒ ආශ්රිත ක්රියා ප්රවර්ධනය
සහ පහසුකම් සැලසීම

නූතන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී
ක්ලාක් මධ්යස්ථානය, පිළියන්දල පාර,
කටුබැද්ද, මොරටුව
011-2650569, 011-2650838
http://www.accimt.ac.lk

උපකරණ සේවාව, උසස් සේවාව, උසස්
ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ප්රතිසාධනය
කාර්මික කටයුතු පිළිබඳ උපදේශන
කටයුතු

ජාතික ඉංජිනේරු සේවා පර්යේෂණ සහ
සංවර්ධන මධ්යස්ථානය
2P/17B, කාර්මික ජනපදය
ඒකළ, ජා ඇල
0112236284, 0112236384
http://www.nerdc.lk

ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන,
උපදේශන සේවා සහ පුහුණු වැඩසටහන්
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ආයතනය
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
104, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල
011-2872278
http://www.cea.lk

හා පොදු තොරතුරු සේවා විද්යාගාර
සේවා තොරතුරු

භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය
569, එපිටමුල්ල පාර, කෝට්ටේ
011-2886289, 0112886290
http://www.gsmb.gov.Ik

ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් සහ ප්රජාව වෙත,
භූ විද්යාත්මක තොරතුරු, උපදෙස් හා
සේවාවන් සැපයීම, භූ විද්යාත්මක සේවා
පතල් කැනීමේ සේවා සැපයීම

ආයෝජන මණ්ඩලය
26 මහල, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙෙළඳ
මධ්යස්ථානය, කොළඹ 01
011-2427032
http://www.investsrilanka.com

ආයෝජන ප්රවර්ධනය

ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය
තැ.පෙ. 53, පේරාදෙණිය
081-2388011-12
http://www.agridept.gov.lk

පශ්චාත් අස්වනු හා ආහාර සැකසුම්
තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂණ හා
සංවර්ධන කටයුතු

උද්යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
ආයතනය, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය
081-2388346
http://www.agridept.gov.Ik

පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය තාක්ෂණික
තොරතුරු බෙදාහැරීම

පශු වෛද්ය පර්යේෂණ ආයතනය
28, ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය
081-2388311
http://www.vri.lk

පශු සම්පත්, රෝග නිර්ණය, විශ්ලේෂණ
පිළිබඳ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය සහ
උපදේශන සේවා සැපයීම

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්ය
දෙපාර්තමේන්තුව
ගැටඹේ
පේරාදෙණිය
081-2388178
http://www.daph.gov.lk

පශු සම්පත් ක්ෂේත්රයේ තිරසර
සංවර්ධනය ළඟා කරගැනීම උදෙසා
තාක්ෂණික උපදෙස් සහ සහාය ලබාදීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

ජාතික ජලජීවී සංවර්ධන අධිකාරිය
758 , බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09
011-267536-8
http://www.naqda.gov.lk

දේශීය ධීවර කර්මාන්තය සහ ජලජීවී
වගාව සංවර්ධනය

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ
අධිකාරිය
25, ගෝල්ෆේස් ටෙරස්, කොළඹ 03
011-2325364
http://www.sri lankagemautho.
corm

නිෂ්පාදනය, අලෙවිය සහ සිල්ලර
වෙෙළඳාම ප්රවර්ධනය

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු
පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය
114, විජේරාම මාවත
කොළඹ 07
011-7417100-5 http://www.harti.
gov.Ik

කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්රය පිළිබඳ පර්යේෂණ
පැවැත්වීම හා පුහුණු වැඩසටහන්
පැවැත්වීම

ශ්රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩල
80, ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-2437055
http://med.gov.lk

අලෙවි ප්රවර්ධන සහ ශ්රී ලංකාව පැමිණීමේ
සහ සංචාරක ගමනාන්තයක් වශයෙන්
ප්රවර්ධනය කිරීම

a
m
l
e

x
ix

k
l
.
t
r

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය
40, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට
011-2506972
http://www.nldb.gov.lk

උසස් තත්ත්වයේ අභිජනන ද්රව්ය, ගොවිපළ
නිෂ්පාදන, කිරි නිෂ්පාදන සහ
තණකොළ

ශ්රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
500, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10,
ශ්රී ලංකාව
011-2687491
www.mahaweli.gov.lk

ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීම සහ සංවර්ධනය
කිරීම, මහවැලි කලාපය තුළ සේවාවන්
සැපයීම
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ශ්රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල්
කළමනාකරණ ආයතනය
නො. 78, ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-382201-13
http://www.slithm.edu.lk

සත්කාරක සේවා අංශය සහ සංචාරක
කර්මාන්තය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන්
පැවැත්වීම

තේ කුඩා කොටස් සංවර්ධන අධිකාරිය,
අංක70, පාර්ලිමේන්තු පාර,
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
011-2784926, 011-2784927
www.tea authority.gov.lk

තේ නැවත වගා කිරීම සඳහා අත්තිකාරම්
ලබාදීම, තේ වගා කටයුතු ප්රතිස්ථාපනය
සඳහා ආධාර ලබාදීම, තේ වගා
සංවර්ධනය සඳහා චක්රීය ණය යෝජනා
ක්රම

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය
CWE ලේකම් ගොඩනැගිල්ල,
1 වන සහ 2 වන මහල
අංක 27, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02.
011-313446 -8, 0112445897
http://www.caa.gov.lk

පාරිභෝගිකයන් සවිබල ගැන්වීම තුළින්
පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් හා හිමිකම්
ආරක්ෂා කිරීම වෙෙළඳාම නීත්යානුකූල
කිරීම සහ හිතකර තරගකාරීත්වය
ප්රවර්ධනය

ජාතික පිවිතුරු නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය
නො. 251/30, කිරුළ පාර
නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
011-2369601 , 011-2369602
http://www.ncpcsrilanka.org

රටතුළ පවතින ව්යාපාර සහ ආයතන
මගින් සිදුකරන සම්පත් අනුවර්තන හා
පවරාගැනීම් කාර්යක්ෂමව හා පිවිතුරු
නිෂ්පාදන ක්රමවේද යටතේ, තාක්ෂණය
හා පද්ධති ආධාරයෙන් ක්රියාත්මක කරවීම
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ශ්රී ලංකා රේගුව
නො. 40, මහ වීදිය, කොළඹ 11
ශ්රී ලංකාව
011 - 2445147
http://www.customs.gov.lk

ආනයන අපනයන නිදහස් කරලීමේ
පහසුකම් සැපයීම.
පාරිසරික, සෞඛ්ය, සමාජ හා ආරක්ෂක
හේතූන් මත සීමා පනවල ලද හා තහනම්
භාණ්ඩ ආනයනය හා අපනයනය පාලනය
හා අධීක්ෂණය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
අංක18 හයිලෙවල් පාර
කොළඹ 06
0112 812163-E63
http://www.nps.lk

ඵලදායිතාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම හා
ප්රවර්ධනය කිරීම
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආනයන හා අපනයන පාලන
දෙපාර්තමේන්තුව
අංක75 1/3, 1 වන මහල, හේමාස්
තැ.පෙ. 559 කොළඹ 01
011-2326774
http://www.imexport.gov.lk

ආනයනය සහ අපනයනය සඳහා බලපත්ර
ලබාදීම, ආනයනය සහ අපනයනය පිළිබඳ
රජයේ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
නීති ප්රකාශයට පත්කිරීම

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව,
ශ්රී ලංකාව
අංක 276, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08
011-2689345
http://www.trc.gov.lk

දුරකතන හා අන්තර්ජාල සේවා සමාගම්
විසින් ඉදිරි පත්කරනු ලබන ගාස්තු හා
සාධාරණීයකරණයන් විමසා බැලීම හා
ඔවුන්ගේ බලපත්රවලට අදාළව ගාස්තු
සංශෝධනය කිරීම

න්යෂ්ටික බලශක්ති අධිකාරිය
අංක 60/460, බේස්ලයින් පාර,
ඔරුගොඩවත්ත, වැල්ලම්පිටිය.
011-2533427-8, 011-2533449
http://www.aea.gov.lk

විද්යාත්මක සේවා සැපයීම,මිනිස් බල
සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම,
තාක්ෂණික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
පිළිබඳ නිදර්ශනාත්මක වැඩසටහන්
පැවැත්වීම

රාජ්ය දැව සංස්ථාව
“සම්පත් පියස”අංක82, රජමල්වත්ත
පාර බත්තරමුල්ල
011 2866601-05
http://www.gic.gov.lk

දැව හා දැව ආශ්රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය,
දැව කර්මාන්තය පිළිබඳ පුහුණු
වැඩසටහන් පැවැත්වීම
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මගනැගුම ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ
පුහුණු පාසල
අංක 80/4, නව නුගේ පාර, පෑලියගොඩ
0115 731 229
http://maganeguma.lk
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ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ, යන්ත්ර
ක්රියාකරවීම හා අදාළ පාඨමාලා
පැවැත්වීම

P

181

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථාන (RISC)
1.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - බස්නාහිර පළාත
63/1, ගාලු පාර, කොළඹ 03
දු.ක.
: 011-2391365, 011-3094979
ෆැක්ස්
: 011- 2391365

2.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - මධ්යම පළාත
17 A,ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, මහනුවර
දු.ක.
: 081-2205619
ෆැක්ස්
: 081-2205619

3.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - නැගෙනහිර පළාත
ත්රිකුණාමලය කර්මාන්ත පුරය, වඳුරු පාලම
තඹලගමුව
දු.ක.
: 026-2222333
ෆැක්ස්
: 026-2222333

4.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - දකුණු පළාත
අංක147, පෙට්ටිගල වත්ත, සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල, ගාල්ල
දු.ක.
: 091-2234126
ෆැක්ස්
: 091-2234126
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5.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - උතුරු මැද පළාත
අංක 514/3C,මෛත්රීපාල සේනානායක මාවත, අනුරාධපුර
දු.ක.
: 025-2235587
ෆැක්ස්
: 025-2235587

6.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - වයඹ පළාත
අංක 245/1/1, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල
දු.ක.
: 037-2224506
ෆැක්ස්
: 037-2224506

7.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - සබරගමුව පළාත
පැරඩයිස් කර්මාන්ත පුරය, කුරුවිට, රත්නපුර
දු.ක.
: 045-2262344
ෆැක්ස්
: 045-2262344

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

8.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - ඌව පළාත
කෘෂිකර්ම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්රය
කැප්පෙටිපොල පාර, බදුල්ල
දු.ක.
: 055-2225515

9.

ප්රාදේශීය කර්මාන්ත සේවා මධ්යස්ථානය - උතුරු පළාත
දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්රය, වවුනියාව
දු.ක.
: 024-2226206
ෆැක්ස්
: 024-2226206
ෆැක්ස්
: 055-2225515
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මණ්ඩල හා සංගම්
1.

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය
50, නවම් මාවත, කොළඹ 02
දු.ක. : (0094) 11 - 2421745-7, 5588800
ෆැක්ස් (0094) 11 - 2437477, 2449352, 2381012

2.

ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩල හා කර්මාන්ත සම්මේලනය
“ සම්මේලන ගොඩනැගිල්ල” නො. 53, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02.
http://www.fccisl.llc/
ෆැක්ස් : 011-23042534

3.

ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩලය
ගො. අංක 20, පළමු මහල, ගාලු මුවදොර පිටිය, කොළඹ 03
http://www.cnci.biz/
ෆැක්ස් : +94(11)2452181/ +94(11)2331444

4.

ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය
450, ඩී.ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
http://nationalchamber.lk
ෆැක්ස් : +9411 4741788 / +94112689600
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5.

අන්තර්ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය
450 මැකලම් පාර, කොළඹ
http://www.iccsrilanka.com/
ෆැක්ස් : 94 (11)2 307841 / 94(11)2307825

6.

ශ්රී ලංකා සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය
126-lOB,බිම් මහල, වයිඑම්බීඒ ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01
http://slcsmi.lk/
ෆැක්ස් : 9412424505/ 9415644379

7.

ශ්රී ලංකා අපනයනකරුවන්ගේ ජාතික මණ්ඩලය
532/4 K,සිරිකොත මාවත, ගාලු පාර, කොළඹ 03
http://www.nce.lk/
ෆැක්ස් : 94 114651765

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

8.

ලාංකික තරුණ ව්යවසායකයින්ගේ මණ්ඩලය
24, බැද්දගාන පාර, කෝට්ටේ
http://coyle.lk/
ෆැක්ස් : 94117538615

9.

ඇමරිකානු වාණිජ මණ්ඩලය
305 වොක්ෂෝල් වීදීය, කොළඹ.
http://www.amcham.lk/
ෆැක්ස් : 112336073
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10. කාන්තා කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය
380/7 ,සරණ පාර, කොළඹ 07
http://www.wcicsl.Ik/
ෆැක්ස් : 112671762
11. හම්බන්තොට දිස්ත්රික් වාණිජ මණ්ඩලය
තංගල්ල පාර, හම්බන්තොට
http://www.hdcc.lk
ෆැක්ස් : 0472220940/1
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12. මාතර දිස්ත්රික් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය
නො.05,සී ආරියතිලක මාවත, මාතර
http://www.matarachamber.com/
ෆැක්ස් : 041-222-9883
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13. මාතර දිස්ත්රික් කාන්තා කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය
නො.3/6,සිරි ධම්මරතන මාවත, පඹුරන, මාතර
www.matarawomenschamber.lk
ෆැක්ස් : 0415670105
14. ගාල්ල දිස්ත්රික් කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය
සංගම් ගොඩනැගිල්ල, ශ්රී ඥානෝභාෂ මාවත, ඔරොප්පුවත්ත, ගාල්ල
www.gallechamber.com
ෆැක්ස් : 091 7396140-7, 4380715
15. ගාලු දිස්ත්රික් කාන්තා ව්යවසායක මණ්ඩලය
320, මාගාල්ල, මාතර මාවත, ගාල්ල
www.gallewomenschamber.lk
ෆැක්ස් : 091-2227245
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16. කළුතර දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය
112, ගාලු පාර, කළුතර උතුර, කළුතර
www.kalutarachamber.lk
ෆැක්ස් : 0342237396
17. ගම්පහ දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය
2, වන මහල, ගම්පහ ප්රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල, මිරිස්වත්ත හංදිය
මුදුන්ගොඩ
www.gampahachamber.lk
ෆැක්ස් : 0332234244,3338486
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18. වයඹ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
1 වන මහල, LOLC ගොඩනැගිල්ල, අංක18, මිහිඳු මාවත, කුරුණෑගල
www.wayambachamber.lk
ෆැක්ස් : 037 22 24356, 22 24355
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19. කුරුණෑගල දිස්ත්රික් කාන්තා වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්යාපාර
මණ්ඩලය
අංක04, සනිටෙක් ගොඩනැගිල්ල, 2 වන මහල, 1 වන පටුමග
බෞද්ධාලෝක මාවත, කුරුණෑගල
www.kurunegalawomenschamber.lk
ෆැක්ස් : 037 2232108
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20. කුරුණෑගල දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්යාපාර මණ්ඩලය
අංක 66, 2 වන මහල, කුරුණෑගල පාර, හලාවත
www.puttalamchamber.lk
ෆැක්ස් : 032 - 2221487, 2221213
21. අනුරාධපුර දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්යාපාර මණ්ඩලය
අංක 334/110 E l, මහ වීදිය, අනුරාධපුර
www.anuradhapurachamber.lk
ෆැක්ස් : 025 4 580770, 2226964
22. පොළොන්නරුව දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂි ව්යාපාර මණ්ඩලය
ගුවන්තොටුපොල පාර, හිඟුරක්ගොඩ
www.polonnaruwachamber.lk
ෆැක්ස් : 027- 2247826
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

23. අම්පාර දිස්ත්රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
2 වන මහල, ටීකේඑස් ගොඩනැගිල්ල, ඩී. එස්. සේනානායක මාවත,
අම්පාර
www.amparachamber.lk
ෆැක්ස් : 06322 23790
24. මඩකළපුව දිස්ත්රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
අංක 56, තාමයිකේනි පාර, මඩකළපුව
www.batticaloachamber.lk
ෆැක්ස් : 0652226656
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25. ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
අංක 171, පවර් හවුස් පාර, ත්රිකුණාමලය
www.trincomaleechamber.lk
ෆැක්ස් : 026-2225270,4920939
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26. මධ්යම පළාත් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
අංක1 /2,සංඝරාජ මාවත, මහනුවර
www.centralprovincechamber.lk
ෆැක්ස් : 081 2205244,4476685 , 5623598
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27. මධ්යම පළාත් කාන්තා කුඩා කර්මාන්ත හා වාණිජ මණ්ඩලය
අංක 38, ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, මහනුවර
www.centralwomenschamber.lk
ෆැක්ස් : 081-2228571
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28. මධ්යම පළාත් අපනයනකරුවන්ගේ මණ්ඩලය
ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල, 225, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, මහනුවර
http://www.exportchamber.lk
ෆැක්ස් : 081-2205175
29. නුවරඑළිය දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
AGCO”,බ්ලැක්පෝල්,නුවරඑලිය
www.nuwaraeliyachamber.lk
ෆැක්ස් : 052 2224078
30. මාතලේ දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
අංක 10, විහාර පාර, මාතලේ
www.matalechamber.lk
ෆැක්ස් 066 2224880
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31. මොණරාගල දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
අංක 64, මොණරාගල පාර, බුත්තල
www.moneragalachamber.lk
ෆැක්ස්: 055 2273 416
32. ඌව පළාත් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
අංක 30, උදයරාජ මාවත, බදුල්ල
www.uvachamber.lk
ෆැක්ස් : 055 22 24195
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33. යාපනය වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
අංක 175, පේදුරු තුඩුව පාර, අන්නෛපාන්දි, යාපනය
www.yarlpanamchamber.lk
ෆැක්ස් : 0212226609

34. මන්නාරම දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
1 වන මහල, එම්පීසීඑස් ගොඩනැගිල්ල, ෆීල්ඩ් වීදිය, මන්නාරම
www.mannarchamber.lk
ෆැක්ස් : 0232223308,7451430
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35. කිළිනොච්චි දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
57 දුම්රියපොළ පාර, කිළිනොච්චිය
ෆැක්ස් : 0213028094,0212283835
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36. වවුනියාව දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
www.vavuniyachamber.lk
ෆැක්ස් : 0242224313
37. මුලතිවු දිස්ත්රික් වාණිජ, කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික මණ්ඩලය
ප්රධාන පාර, අනිංචියකුලම්, යෝගාපුරම්, මල්ලාවි
1 වන මහල, සත්යා ගොඩනැගිල්ල,
ෆැක්ස් : 024-3248533
38. සබරගමුව පළාත් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය
නො. 2/8, බණ්ඩාරනායක මාවත, රත්නපුර
www.sabaragamuwachamber.lk
ෆැක්ස් : 045 22 23662
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39. ශ්රී ලංකා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සංගමය
2 වන මහල, Subud හෝම්, # 38, ෆ්රැන්ක්ෆර්ට් පෙදෙස,කොළඹ 04,
ශ්රී ලංකාව
http://www.slgja.org
ෆැක්ස් : 011 2597226, 011 2597470, 011 2554144
40. ශ්රී ලංකා මුද්රණකරුවන්ගේ සංගමය
අංක290, ඩී ආර්. විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
ශ්රී ලංකාව
http://www.srilankaprint.com
ෆැක්ස් : 011- 2386716/ 0112472315
41. ශ්රී ලංකා සංචාරක හෝටල් සංගමය
50, නවම් මාවත, තැ.පෙ. 274, කොළඹ 02
http://www.travelindex.com
ෆැක්ස් : 011244 66 22
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42. ශ්රී ලංකා පළතුරු සහ එළවළු නිෂ්පාදන, සැකසුම් හා අපනයනකරුවන්ගේ
සංගමය
159 1/5, මහ විද්යාල මාවත
http://www.lankafruit.org/
ෆැක්ස් : 011 2332330, 0 11 2332773
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43. ශ්රී ලංකා තේ කර්මාන්තශාලා හිමිකරුවන්ගේ සංගමය
64 /12A,නාවල පාර, නුගේගොඩ
http://sltfoa.org/
ෆැක්ස් : 011-2827358
44. ශ්රී ලංකා ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමය
“ඉදිකිරීම් මැදුර”, නො.350A,පන්නිපිටිය පාර
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
http://www.ncasl.lk
ෆැක්ස් : 0114422222
45. කුළුබඩු සංගමය
42 /9,රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
http://www.srilankanspices.com/
ෆැක්ස් : 0117635025,0112682834
ෙ
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46. ශ්රී ලංකා ඇඟළුම්
8 අරුණාචලම් ඇවන්යු, පිටත හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07
http://www.srilankaapparels.com/
ෆැක්ස් : 0114542231, 0114528494
47. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත මණ්ඩලය
129/6 නාවල පාර, කොළඹ 05
http://www.ccisrilanka.org/
ෆැක්ස් : 011-4542231
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48. ජාතික කෘෂි ව්යාපාර මණ්ඩලය
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, අංක 50, නවම් මාවත, කොළඹ 02
http://www.nac-sl.com
ෆැක්ස් : 011-5231090
49. ශ්රී ලංකා ඇඟළුම් අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය
50/1,රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
http://srilanka-apparel.com
ෆැක්ස් : 011-2675050, 011-2674528
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50. සංචාරක ක්ෂේත්රයේ කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක සංගමය
නො. 9,ජෙස්වෙල් පෙදෙස, මිරිහාන
http://www.asmetsrilanka.com/
ෆැක්ස් : 0712221888
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51. ශ්රී ලංකා ඇසුරුම්කරණ ආයතනය
290, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, කොළඹ 10
http://www.packagingsrilanka.com/
ෆැක්ස් : 0114734351, 0112386519
52. පොල්තෙල් මෝල් හිමියන්ගේ සංගමය
125 ජෝර්ජ් ආර් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 13
ෆැක්ස් : 011-2435141
53. ලංකා කොහු කෙඳි අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය
C/O වොලන්කා අපනයන සමාගම, 193, මිනුවන්ගොඩ පාර, කොටුගොඩ
ෆැක්ස් : 011-2236365
54. ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය
153, ,මිහිඳු මාවත, කොළඹ 12
ෆැක්ස් : 0112447134, 0112331697
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55. කොළඹ රබර් වෙෙළඳුන්ගේ සංගමය
C/O ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, අංක 50, නවම් මාවත
කොළඹ 02
http://www.crtasl.org
ෆැක්ස් : 011- 2380150, 011 2421745-6,011-4716673
56. කොළඹ තේ වෙෙළඳුන්ගේ සංගමය
C/O ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, අංක 50, නවම් මාවත
කොළඹ 02
ෆැක්ස් : 011-2421745
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57. ශ්රී ලංකා වාහන අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය
C/O ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, අංක 50, නවම් මාවත
කොළඹ 02
ෆැක්ස් : 011-2421745
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58. ශ්රී ලංකා පරිගණක සංගමය
275/75 ,මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 07
https://www.cssl.lk
ෆැක්ස් : 011-4713290, 0114713336
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59. දැව කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමය
නො : 02,චෙල්සි උද්යානය, කොළඹ 03
ෆැක්ස් : 011-2372774
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60. සෙල්ලම් හා විසිතුරු භාණ්ඩ අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය
110/8 ,ජුබිලි මාවත, මිරිහාන, නුගේගොඩ
ෆැක්ස් : 011-2852361
61. ශ්රී ලංකා සම් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය
පී. ජී. මාටින්ස් පුද්. සමාගම, 297, ගාලු පාර, කොළඹ 33
ෆැක්ස් : 011-2575160

191

යාන්ත්රික හා තාක්ෂණික සේවා සපයන පෞද්ගලික ආයතන සහ
රාජ්ය නොවන සංවිධාන
ආයතනය

සේවාව

1.

CEFE NET ශ්රී ලංකා
www.cefenetsrilanka.com
33/1, තිඹිරිගස්යාය, කොළඹ 05
077-73437981 / 011-2681376

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩ
වැඩසටහන් කළමනාකරණ. පුහුණු
වැඩසටහන් සහ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින් සඳහා ව්යාපාර උපදේශන
සේවා

2.

කර්මාන්ත සේවා කාර්යාංශය
(ISB) www.isb.lk
141, නුවර පාර,කුරුණෑගල
037-2223721-3

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩ
වැඩසටහන් කළමනාකරණ. පුහුණු
වැඩසටහන් සහ සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යවසායකයින් සඳහා ව්යාපාර උපදේශන
සේවා

3.

කීත් රිච් උත්සවයආහාර පාන
සැකසුම් ආයතනය
යෝධගම, ඇඹිලිපිටිය
047-2230248

4.

සංවර්ධනය අධ්යයන ආයතනය
(ISB) : ප්රායෝගික ක්රියා

5.

සීඩ්ස් (ගැරන්ටී) පුද්.ආයතන
සර්වෝදය ආර්ථක ව්යාපාර
සංවර්ධන සේවා
45,රාවතාවත්ත
මොරටුව
011-2655118

ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩ
වැඩසටහන්,කළමනාකරණ. පුහුණු වැඩ
වැඩසටහන්, මූල්ය ආධාර සහ සුළු හා
මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින් සඳහා
ව්යාපාරික උපදේශන සේවා

ව්යාපාර උපදේශන සේවා
ආයතනය
38-39, 1 වන මහල, වැලිකඩ,
රාජගිරිය
011-2887734

ව්යාපාර උපදේශන සේවා
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ආහාර තාක්ෂණ පුහුණු සහ ව්යාපාර
උපදේශන සේවා

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

7.

ශ්රී ලංකා ව්යාපාර සංවර්ධන
මද්යස්ථානය
(SLBDC) සයුරු සෙවන,
නවම් මාවත, කොළඹ 02
011-2434952/011-2437684

ව්යාපාර උපදේශන සේවා

8.

SIYB ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් ශ්රී ලංකා ව්යාපාර උපදේශන සේවා
35/1, ක්ලිෆඩ් චන්ද්රවංකය
කොළඹ 07
011-2680912

9.

MTI කවුන්සිලර්ස්
www.mtiworldwide.com
ටාජ් සමුද්රා කාර්යාල සංකීර්ණය
25,ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-2543700
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10. ෆිච් රේටින් ලංකා
www.fitchratings.lk
ෆිච් රේටින්ග්ස් ලංකා පුද්.සමාගම
#15-04, නැගෙනහිර කුළුණ
ලෝක වෙළෙඳ මධ්යස්ථානය
කොළඹ 01, ශ්රී ලංකා
දු.ක. +9411254190
ෆැක්ස් : +94112541903
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ව්යාපාර උපදේශන සේවා

ව්යාපාර උපදේශන සේවා

11. ෆන් ෆුඩ් කම්පැනි,
41/A, රිච් වේ සයිඩ්, කොළඹ 04
011- 4928800 / 011-2590580

අයිස් සෑදීමේ යන්ත්ර සහ මැජික් කෝන්
සෑදීමේ යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

12. ආර්. ඒ. එන්ට්රප්රයිසස්
107/1, මහ වීදිය, බත්තරමුල්ල
011-2866048 / 011-2867437

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකයින්
සඳහා අවශ්ය බේකරි යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
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ආයතනය

සේවාව

13. ජැස්පර් ආහාරපාන උපකරණ හා
සැපයුම් සමාගම
03, කැම්බල් ටෙරස්, පුංචි
බොරැල්ල
කොළඹ 08
011-4820331/ 01-2678369

බේකරි යන්ත්ර නිෂ්පාදන

14. සෝයා ටෙස්ට් පුද්. සමාගම
402 ඒ, මීගමුව පාර, කඳාන
011-4820618

ක්රීම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර
නිපදවීම

15. වර්ල්ඩ් වයිඩ් එක්ස්පෝර්ට්
මීගමුව පාර, රත්මලාන
011-2721055

ආහාර පාන හ අයිස් ක්රීම් සෑදීෙම් යන්ත්ර
නිශේපාදනය
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16. CMC ඉංජිනියරින්
346 නාවල පාර, රාජගිරිය
011-280677-9

ආහාර පාන ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

17. නුවන් ඉන්ඩස්ට්රිස්
107/41 කෝපි වත්ත, කඩවත
011-4813352

ආහාර පාන ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

18. A.P.I මැෂිනරි කොම්පැණි
39, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත
කොළඹ 03
011-5333028

ආහාර පාන ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

19. S.A ඉෙලක්ට්රිකල්ස් 498,
මීගමුව පාර, කොළඹ 03
011-4831597

ආහාර පාන ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

20. ලින්කෝ - ඔපරේෂන්
96, පීපල්ස් පාක්
කොළඹ 01
011-4831597

ඇසුරුම් යන්ත්ර
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

21. බිහරානි ට්රේඩින් කොමපැණි, 174,
බංගසාල වීදිය, කොළඹ 11
011-2327423

ආහාර පාන ඇසුරුම් යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

22. නිව් බ්නාර්ඩ්

සත්ත්ව නිෂ්පාදන සඳහා යන්ත්ර සූත්ර ,
තාක්ෂණය සහ අමුද්රව්ය සැපයීම

23. රන් ලංකා ඉන්ඩස්ට්රීස් 4/87,
ගුරුගම, නියාවල, වේයන්ගොඩ
033-2288928

නූඩල්ස් සහ පපඩම් වියලීමේ යන්ත්ර
ආහාරපාන නිෂ්පාදන යන්ත්ර
එළවළු, පළතුරු, කුළුබඩු

24. S..S ටෙක්නෝ ඉන්ඩස්ට්රිස්
සේරම් ලංකා එක්ස්පෝර්ට්ස්
7 A මංකුලිය පාර,කුලියපිටිය
031-2238569 / 0777-877677

කොහු කර්මාන්ත සඳහා යන්ත්ර

25. උදය ඉන්ඩ්රස්ට්රීස්
උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල,
මහනුවර
081-2310086

ධාන්ය නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය විවිධ යන්ත්ර
තෙල් නිස්සාරණ යන්ත්ර

26. කොරෙන්ටොඒ ඉංජිනියර්ස්
2 A , වැබොඩ වත්ත
ගබඩාව, මහරගම
011-2972433 / 011-5670231

සම් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර
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27. නිව් මැෂින් ටෙක් පුද්. සමාගම
16/121, හයිලෙවල් පාර,
හෝමාගම
ශාඛාව - කුරුණෑගල,
කිලිනොච්චිය
011-2748840

සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

28. ද සේරම් ලෑන්ඩ් වෙහිකල් බිෂොප්,
නිකලස් මාකස් පාර, මීගමුව
031-2220557-9

සිමෙන්ති වැඩ සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර
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29. මල්ටි මැෂිනරීස්
සහල් පිටි නිෂ්පාදන, පළතුරු, පළතුරු
121/1, ප්රින්ස් ඔෆ් වේල්ස්
යුෂ, පිටි සහ කුළුබඩු නිෂ්පාදන යන්ත්ර
ඇවනියු,
කොළඹ 14
සහල් මෝල්
011-2324718 / 0112434101 /
011-2336030
30. ඉසුරු ඉංජිනියරින් වර්ක්ස්
58 D, කළවාන පාර, මාරපන,
රත්නපුර
045-2229138 / 045-4901033
/ 072-7705363

තේ කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

31. A.T.N ඉන්ටර්නැෂනල් කොම්පැණි
176 1/3, දුටුගැමුණු මාවත,
කොහුවල, නුගේගොඩ
011-2854200 / 077-3028888

මිනුම් උපකරණ සැපයුම්කරුවෝ

32. භූමි ටෙක් පුද්. සමාගම
122, හිල් ස්ට්රීට්, දෙහිවල
011-2734551 / 011-4877019

පරීක්ෂණ සේවා අමුද්රව්ය පරික්ෂා කිරීමේ
සේවා සැපයීම්
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33. ඩීන් බ්රදර්ස්
551, ශ්රී සංඝරාජ මාවත ,
කොළඹ 10
011-2435000 / 071-6551551

දැව හා කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත සඳහා
අවශ්ය යන්ත්ර සූත්ර

34. ලාලන් ඉංජිනියරින්
www.lalanengg.com
344, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, කොළඹ 14
011-4614208

ජලය පිරිපහදු කිරීමේ සහ කසල එකතු
කිරීමේ යන්ත්රෝපකරණ

35. මිදිල ට්රේඩින් කොම්පැණි
www.meadlee.com
173, දුටුගැමුණු වීදිය, කොහුවල,
නුගේගොඩ
011-281000 / 011-2810018

ඇසුරුම්කරන යන්ත්ර
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36. නීල් මැරයින්
www.nilarine.com
11, ඇලෙක්සැන්ඩ්රා පෙදෙස,
වැල්ලවත්ත, කොළඹ 06
011-5740767

බෝට්ටු නිෂ්පාදනය

37. PSL සොලියුෂන්ස්
www.pclsolutions.lk
111, මීගමුව පාර,පෑලියගොඩ
011-2933084

ආහාර නිෂ්පාදන යන්ත්ර

38. සාරිෆ් බ්රදර්ස්
341, පරණ මුවර්ස් වීදිය,
කොළඹ 12
011-2337247

දැව කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

39. යුනයිටඩ් ට්රැක්ටර් ඇන්ඩ් මැෂිනරි
කොම්පැණි
www.uteuip.com
683,මීගමුව පාර ,
මාබෝල,වත්තල
011-2932109

ජෙනරේටර් සහ ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත
යන්ත්රෝපකරණ

40. ජිනසේන කොම්පැණි ප්රයිවට්
ලිමිටඩ්
www.jinasena.com
176/1, තිඹිරිගස්යාය පාර
කොළඹ 05
011-2584974 - 5

ජෙනරේටර්, තෙල් නිස්සාරණ යන්ත්ර
සහ කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තයට අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

41. බුද්ධි ඉන්ඩස්ට්රි
www.buddhiindustry.com
ගනේමුල්ල, දේවාලපොල
011-2280086

කජු ලෙලි ඉවත් කිරීමේ යන්ත්ර
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42. රජයේ වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව
www.stcgenerl.com
100, නවම් මාවත, කොළඹ 02
011-2436149

කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

43. ෆාම් ටෙක් සවර්රිස් කොම්පැණි
56, පරාක්රම පාර, වැලිසර, රාගම
011-4820618

උෂ්ණත්වය රඳවන (බිත්තර රැකීමේ)
යන්ත්ර, සත්ව ගොවිපල කටයුතු සඳහා
අවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ

44. සෝයා ටෙස්ට්
24/3 කඩවත පාර, රාගම
011-4820618

ආහාර සහ අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදනය සඳහා
අවශ්ය යන්ත්ර

45. අබ්දුල් රහීම්ස් ඇන්ඩ් සන්ස්
90,1 වෙනි හරස් වීදිය, කොළඹ
011-2320741

ආහාර බහාලුම් නිෂ්පාදනය සඳහා යන්ත්ර

46. නයෝමි ඉංජිනියර්ස්
26/37/1, දහයියාගම,
අනුරාධපුර
025-4924845 / 02556709399

පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර , සහල් මෝල් සඳහා, නූඩ්ල්ස් සහ
පපඩම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර
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47. එස්. ඩේවිඩ් ටෙක්නිකල් සෙන්ටර්,
ඇලෙක්සැන්ඩ්රා වත්ත,
මිනුවන්ගොඩ
ජා ඇල
011-2232532

පලතුරු පල්ප නිෂ්පාදනය, වියළීමේ සහ
බෝතල් කිරීමේ යන්ත්ර

48. කුණ්ඩසාලේ ඉංජිනියර්ස්
නව නගරය, කුණ්ඩසාලේ
081-2420782

පලතුරු පල්ප නිෂ්පාදනය, වියළීමේ සහ
බෝතල් කිරීමේ යන්ත්ර

49. ඩිරානි අයන් වර්ක්ස්
ගල්ඔය, උකුවෙළ
066-2244378

සබන් නිෂ්පාදන සහ ලියුම් කවර සෑදීමේ
යන්ත්ර
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50. දිනපාල පුද්. සමාගම
32 වන හරස් වීදිය, මහනුවර
081-2232104

දැව කර්මාන්තය ට අවශ්ය යන්ත්ර සහ
පොලිතීන් මුද්රා කිරීමේ උපකරණ සිල්ලර
මිලට

51. ශ්රී කන්තා ප්රොෆෙෂනල් කිචන්
20/1 A, ධර්මපාල මාවත,
අස්ගිරිය, මහනුවර
081-2237855

ආහාර සහ බේකරි නිෂ්පාදන යන්ත්ර

52. ආලෝක ඉංජිනියර්ස්
1/27, කලාපුරය, නත්තරම්පොත
081 - 2422165

ටොෆි නිෂ්පාදනය යන්ත්ර

53. අශොක ඉන්ඩ්ස්ට්රීස්
වල්ගම්මුල්ල, කිරම
047 - 567063

තෙල් නිෂ්පාදන ධාන්ය නිෂ්පාදන යන්ත්ර
සහ උෂ්ණත්ව රඳවන උපකරණ
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54. උදේශිකා අයන් වර්ක්ස්
කනපැන්ද පාර, අම්බලන්ගොඩ
047-5870171

x
ix

55. සුනිල් වකර්ස්
ගාලු පාරව්, කස්මුදාව,
අම්බලන්ගොඩ
091-2258127 / 077-3298827
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බෝතල් මූඩි නිෂ්පාදන යන්ත්ර සහ මැටි
කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

පොල්ලෙලි කර්මාන්තයය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර, ලණු හා පොල් ලෙලි කර්මාන්තය
ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

56. JCJ ඉම්පෝටර් ඇන්ඩ්
එක්ස්පෝර්ට් කොම්පැණි
24, පන්සල පාර, ගල්කිස්ස.
011-4208119

ඇඟලුම් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණෝපකරණ

57. වසන්ත ඉන්ඩස්ට්රීස්
80, ඉහළ ඉඳිබැද්ද
011-2653127

වඩු පට්ටල් සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ
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58. ඉලෙක්ට් රෝට් ඉන්ඩස්ට්රීස්
74, ලෙස්ලි පාර, කොළඹ 05
011-2671097

වඩු පට්ටල් සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

59. මෑන්ස් ලංකා කොම්පැණි
38, 3 වන හරස් වීදිය,
කොළඹ 11
011-2325210

වඩු පට්ටල් සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

60. ඇක්සෙස් ඉන්ටර්නැෂනල්
www.wccwss.lk
278, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02
011-2302302

වඩු පට්ටල් සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

61. ෂෙරි බේකරි ඉක්විප්මන්ට්ස්
735, කොළඹ පාර, තලංගම,
මාලඹේ
011-2788933

බේකරි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

62. C - ටෙක් 02, ඉසුරු පෙදෙස,
මල්කඩුවාව ,කුරුණෑගල
037-2232881

මුරුක්කු සහ බයිට් නිෂ්පාදනය සඳහා
අවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ

63. වසීර් ට්රේඩින් කොම්පැණි
53, 1 වෙනි හරස් වීදිය, මරදාන,
කොළඹ 10
011-2447682

සහල් මෝල් සඳහා අවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ

64. විජේසූරිය මාකටින් සර්විස්
කොම්පැණි
www.huwashi.com
100, කොටුවෙගොඩ, ,මාතර
041-2222741

සහල් මෝල් සඳහා අවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ
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65. කළම්බු මැෂිනරි ඇන්ඩ්
ඉක්විප්මන්ට්
325,තිඹිරිගස්යාය පාර,
කොළඹ 05
011-2500078

ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තය හා
ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්යය
යන්ත්රෝපකරණ

66. කළම්බු ෙකමිකල්ස්
64/4, වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12
011-2449798

අහාර නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය අමු අමුද්රව්ය

67. ඊස්ට් වෙස්ට් මාකටින්
www.ewfoods.com
011-2521903 / 011-2521904

අහාර නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය අමු අමුද්රව්ය

68. එඩින්බරෝ ප්රොඩියුසර්ස්
12, කොළොන්නාව අළුත් පාර ,
මොරගස්මුල්ල , රාජගිරිය
011-7326326

අහාර නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය අමු අමුද්රව්ය

69. ස්ටාර් ලයින් එන්ටප්රයිසන්
1 වන හරස් වීදිය , රත්මලාන
011-2622999

ආහාර බහාලුම් සහ යෝගට් කෝප්ප
සැපයුම්කරුවෝ
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70. ඇඩ්වාන්ස් ඉංජිනියර්ස්
අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය
451/1, හයිලෙවල් පාර, දෙල්කඳ , යන්ත්රෝපකරණ
නුගේගොඩ
011-2823545

P

71. ඉන්ඩස්ට්රියල් ස්ටීල් ෆැබ්රිකන්ට්
79/12, නව නුගේ පාර,
පෑලියගොඩ
011-5378081

අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

72. වලට්වයිට් එක්ස්පෝටර්
20, ගාලු පාර, රත්මලාන
011-2721055

අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ
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73. සීරො සිප්සර් මැනුෆැක්චරස්
කටුනායක පාර,කටුනායක
011-2265200

ඇඟලුම් කර්මාන්ත

සඳහා සිපර් සැපයීම

74. බ්රිටනියා ලේබල්ස්
www.broannialabels.com
45 වැලිකන්ද වත්ත, නාවල පාර,
රාජගිරිය
011-4407612

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා ලේබල්
සැපයීම

75. හාරා එන්ටප්රයිසස්
250. 2 වන හරස් වීදිය,
කොළඹ 11
011-2423584

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර සූත්ර
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76. ෆයින් ලයින් සප්ලයර්ස්
119-120 පීපල්ස් පාක් ෂොපින්
කම්ප්ලෙක්ස්, කොළඹ 11
011-2342475

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර සූත්ර

77. S.N.T entapray එන්ටප්රයිසස්
19, මිරියවත්ත්ත, කොටුපල පාර,
පානදුර
011-4334534 / 038-225915

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර සූත්ර

78. ජුකී සෙන්ටර්
289/6/CI, සමගි මාවත,
කෙරවල පිටිය, හැඳල, වත්තල
011-5333907

P

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර සූත්ර

79. සිංගර් ශ්රී ලංකා

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර සූත්ර

80. කෙයාර් පැකේජින්
23, මුතුවැල්ල පාර, කොළඹ 15
011-2522647

ඇසුරුම් සහ ඇසුරුම් සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම
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81. එක්ස්පෝ ෆැක්ස් පුද්. සමාගම
222, මදම්පිටිය පාර
කොළඹ 15
011-2540054

ඇසුරුම් සහ ඇසුරුම් සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම

82. යුනිදිල් ග්ෲප් කොම්පැණි
www.unidil.com
නාරම්පොළ පාර, මරගල්කටන
011-5400000

ඇසුරුම් සහ ඇසුරුම් සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම

83. ලකීලෑන්ඩ් පැකේජින්
කුන්ඩසාලේ, මහනුවර
081-2420574

ඇසුරුම් සහ ඇසුරුම් සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම
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84. පැක්මෑන් පැකේජින්
ඇසුරුම් සහ ඇසුරුම් සඳහා අමුද්රව්ය
10, මබටපොතහල හන්දිය, කටාන සැපයීම
031-2241366
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85. ලාලන් මාකටින් පුද්. සමාගම
344, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, කොළඹ 14
011-2329566

ඇසුරුම් සඳහා යන්ත්රෝපකරණ

86. Packaging සොලුයුෂන්
111, මීගමුව පාර, පෑලියගොඩ
011-2933084

ඇසුරුම් සඳහා යන්ත්රෝපකරණ

x
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87. පොලිටෙක් මාකටින් පුද්.
ඇසුරුම් සඳහා යන්ත්රෝපකරණ සහ
සමාහගම
ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය ද්රව්ය සැපයීම
www.polytecmarketing.com
63, බුත්ගමුව පාර, රාජගිරිය
011-2794776-8
88. මේකාස් එන්ටප්රයිසස්
28, සෙන්ට්රල් පාර, කොළඹ 12
011-2422786 / 077-7740545

ඇසුරුම් සඳහා යන්ත්රෝපකරණ සහ
ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය ද්රව්ය සැපයීම
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89. ඩීසල් ඇන්ඩ් මෝටර් ඉංජිනියරින්
කොම්පැණි
65,ජාවත්ත පාර, කොළඹ 14
www.dimolanka.com
011-2449797 / 011-23883/
077-2442822 / 0777-915069

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

90. මැෂින් ඉම්පැක්ට් පුද්.සමාගම
545/1 ශ්රs සංඝරාජ මාවත,
කොළඹ 10
011-2389966

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

91. ජෙනරාල් ඉංජිනියර්ස් ඇන්ඩ්
බිස්නස් සවරීස් පුද්.සමාගම
171, නාවල පාර, නරහේන්පිට,
කොළඹ 05

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

92. බ්රෑඩ්වේ එන්ටප්රයිසස්
5,එස්තානා පෙදෙස, කොළඹ 08
011-2670089

බහාලුම් සැපයුම්කරුවෝ
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93. C කන්ටේනර් හෝල්ඩින්ග්ස්
195, කටුවන දුම්රිය ස්ථාන පාර,
කොච්චිකඩේ
077-7565225
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බහාලුම් සැපයුම්කරුවෝ

94. සීකන් කන්ටේනර්ස් පුද්.සමාගම
100,කෙනල් පාර, ඇලකන්ද,
වත්තල
011-2981933

බහාලුම් සැපයුම්කරුවෝ

95. මිඩ්ලන්ඩ් බිටසර්
272, ජයම්ල්පුර, ගම්පොළ
081-2350111

කුකුළු පැටවුන් සැපයුම්කරුවෝ

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

96. දික්කන්ද ස්ටේට් කොම්පැණි
දික්කන්ද ෆාම්, යක්කල පාර,
වතුරෙගම
033-2279674
එස් කේ සන්ස්
25,වෝල්පෙනල් වීදිය, කොළඹ 13
011-2433105 / 077 -7396162

කුකුළු පැටවුන් සැපයුම්කරුවෝ

97. ෆාම් කෙමි පුද්.සමාගම
540/2, 10- සැතපුම් කනුව,
ගංගාරාම පාර, වේරහැර,
බොරලැස්ගමුව
011-2518022

කුකුළු ගොවිපළ සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

98. S.H. කළර් හවුස්
27, වේකල්ල වීදිය, කොළඹ 12
011-2422910

හඳුන්කූරු , ඉටි පහන් නිෂ්පාදනය
සහ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම.

99. කළම්බු ඩයිස් ඇන්ඩ් කෙමිකල්ස්
6 වන වීදිය , කොළඹ 11
011-2344274

හඳුන්කූරු , ඉටි පහන් නිෂ්පාදනය
සහ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම.
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100. පෙටා එයන්ස්
19,වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12
011-2542764
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හඳුන්කූරු , ඉටි පහන් නිෂ්පාදනය
සහ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා අමුද්රව්ය
සැපයීම.

101. සිලෝන් ග්ලාස් කොම්පැණි
148, පන්සල පාර, බොරුපන,
රත්මලාන
011-2635481

විදුරු බෝතල් සැපයුම් සහ කැඩුන වීදුරු
ද්රව්ය මිලට ගැනීම්

102. විල්ටන් මෙටල් බ්රෝකර්ස් කම්පැනි
142/2, කොළඹ පාර, පිලියන්දල
011-2614731

බෝතල් පියන් යකඩ හා ටින් බහාලුම්
සැපයුම්කරුවෝ

103. ගුඩ් වැලියු පුද්.සමාගම
267, මුහුදු මාවත, කොළඹ 01
011-2485842

කුඩා බෝතල් මූඩි සැපයුම්කරුවෝ
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104. පෙට් බොට්ල් පුද්.සමාගම
160/24, කිරි මණ්ඩල පාර
කොළඹ 05
011-2553980

කුඩා බෝතල් සහ බහාලුම්
සැපයුම්කරුවෝ

105. පෙට් කන්ටේනර්ස් පුද්.ස්මාගම
07, පරණ ගුවන්තොටුපල පාර,
රත්මලාන
011-2635698

කුඩා බෝතල් සහ බහාලුම්
සැපයුම්කරුවෝ

k
l
.
t
r

106. ඊරා ඉංජිනියරින් කම්පැනි
ශීතකරණ සහ කර්මාන්ත සඳහා
www.erawngineeringlk.com ශීතාගාර පහසුකම්
17,වළගම්බා පාර, බොරුපන,
රත්මලාන
011263649
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107. සොන්කෝ ඉංජිනියරින් කම්පැනි
www.soncolk.com
64A, 1 වෙම්මනි හරස් වීදිය,
පාගොඩ, නුගේගොඩ
011-2820163/011-553634

x
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108. උස්මා ඉංජිනියරින් කම්පැනි
43A, රෝහල පාර, දෙහිවල
011-4802217
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ශීතකරණ සහ කර්මාන්ත සඳහා
ශීතාගාර පහසුකම්

ශීතකරණ සහ කර්මාන්ත සඳහා
ශීතාගාර පහසුකම්

109. ඒෂියන් ගෲප් කම්පැනි
www.asian.lk
මහා විද්යාල පාර, කොළඹ 13
011-7400200 / 011-2543601

ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත සඳහා ඇලුමිනියම්
සහ උපකරණ සැපයීම

110. T.C.I. එන්ටප්රයිසස්
www.tcialu.com
181, නාවල පාර, නුගේගොඩ
011-4408927-8

ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත සඳහා ඇලුමිනියම්
සහ උපකරණ සැපයීම

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයතනය

සේවාව

111. ඒෂියන් හාඩ්වෙයාර්
355, ජෝජර් ආර් ද සිල්වා මාවත
කොළඹ 13
011-2470576/ 077-307182

ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත සඳහා ඇලුමිනියම්
සහ උපකරණ සැපයීම

112. ටොටැන්ටෝ ඉංජිනියරින් කම්පැනි
2, වෑබඩ නෝර්ත්, වෑබඩ
011-2972433

සම් කර්මාන්තය සඳහා යන්ත්රෝපකරණ

113. ඔනේෂ් කෞෂි ට්රේඩින් පුද්.සමාගම
www.oneshtrading.com
100,කෙනත් පාර, කොළඹ 09
011-2687873/011-2693482

වාරිමාර්ග උපකරණ, කෘෂිකාර්මික
තාක්ෂණය සහ බීජ සැපයීම

114. ප්රියන්ත සහ සමාගම
673/D, නුවර පාර, කඩවත
011-2968119

ගිණුම් කටයුතු හා උප උපදේශන සේවා

115. එන්ස්ටි ඇන්ඩ් එකවුන්ටින්
කන්සල්ඩර්ස්
201, ද සේරම් පාර, කොළඹ 10
011-2463500

ගිණුම් කටයුතු හා උප උපදේශන සේවා

116. ආනන්ද මණ්ඩපත ඇන්ඩ් කම්පැනි
15/1, ස්ටැන්බල් ප්ලේස්, කොළඹ
03
011-2576110

ගිණුම් කටයුතු හා උප උපදේශන සේවා

117. තිසර මෝටර්ස් ඇන්ඩ්
ඉලෙක්ට්රිකල්ස්
කරඳගොල්ල, මැල්සිරිපුර
037-2250006 / 077-3661427

පොල් සහ ධාන්ය මගින් තෙල් නිසා
නිස්සාරණ යන්ත්ර
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ආයතනය
118. බාකෝඩ් සිස්ටම්ස් ලංකා පුද්.
සමාගම
www.barcodesystemslanka.
com
150, කිරුළපන ඇවනියු,
පොල්හේන්ගොඩ හන්දිය,
කොළඹ 05
011-2514336-70

කේත අංක පද්ධති උපකරණ

119. D.B. ඔටෝමේෂ්න්
www.dbautomation.lk
07, යුනිටි ප්ලාස ,කොළඹ 03
011-2372015

කේත අංක පද්ධති උපකරණ

120. S.S. ලේබල්ස්
www.sslabels.com
61, මාබිම, හෙයියන්තුඩුව
011-2400853

කේත අංක පද්ධති උපකරණ

121. සැම්සන්ස් ඈන්ඩ් කොම්පැණි
අකුරැස්ස පාර, ගාල්ල
91-4933945

රබර් කර්මාන්තය සඳහා අමු රබර්

122. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කොම්පැණි
310, හයිලෙවල් පාර, නාවින්න,
මහරගම
011-4310574

රබර් කර්මාන්තය සඳහා අමු රබර්

123. T.N.T. කුරියර් සවරීස්
435, ගාලු පාර, කොළඹ 03
011-5308444

කුරියර් (භාණ්ඩ ප්රවාහන) සේවා

124. D.H.L. කුරියර් සර්විස්
www.dhl.com.lk
148,වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02
011-2304304

කුරියර් සේවා
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ආයතනය

සේවාව

125. ප්රොන්ටෝ ලංකා කුරියර් සවරීස්
www.prontolanka.lk
160, කිරි මණ්ඩල මාවත,
කොළඹ 05
011-236900

කුරියර් සේවා

126. ශාන්ති ප්ලාස්ටික්
www.shanthiplastic.com
357/1, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස
011-2737053

ඩිජිටල් මුද්රණ කර්මාන්තය සදහා යන්ත්ර
සහ උපකරණ

127. ජයාස් ට්රේඩින් සමාගම
www.jaychemlk.com
106, බෑන්ක්ෂේල් වීදිය,
කොළඹ 11
011-2338851-2

කර්මාන්ත

128. ඉන්ඩස්ට්රියල් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල්
ෆැබ්රිකේෂන් පුද්.සමාගම
www.isfindustries.com
270/62, මරදාන පාර,
කොළඹ 10
077-2078456 / 011-5378081

කිරි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්රෝපකරණ

129. ද සිල්වා සහ සමාගම
810, මරදාන පාර, කොළඹ 10
011-2684901

රබර්, ආහාර , තීන්ත සහ ඖෂධ
කර්මාන්ත සඳහා රසායන ද්රව්ය

130. සැම්සන් ඉන්ටනැෂනල් කොම්පැණි
www.samsonint.com
110, කුමාරරත්නම් පාර,
කොළඹ 02
011-4933945-7

රබර් කර්මාන්තය සඳහා යන්ත්රෝපකරණ
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සේවාව

131. ජයසර බේකරි ඉක්විප්මන්ට්
ප්රොඩුසර්
79, වේල්ස්කුමාර මාවත,
කොළඹ 14
077-7256985 / 011-2336401

බේකරි ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්ය
උපකරණ ප්රදර්ශනාගාර

132. A.P.I. මැෂිනරි පුද්.සමාගම
39, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත,
කොළඹ 03
011-2573028

නිෂ්පාදන සහ ආහාර ඇසුරුම් සඳහා
යන්ත්රෝපකරණ

133. මාලර්බෝ ට්රේඩින් කොම්පැණි
www.marlbotrading.com
එස් ජී ආකිටෙක්ට්, 441/7, 2 වන
මහල, ශ්රී සංඝරාජ මාවත,
කොළඹ 10
011-2335305 / 011-2345289

කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය ආරක්ෂිත කබා
නිෂ්පාදකයෝ

134. A.G.N.K.
197, පරණ මීගමුව පාර, කනුවන
ජා ඇල
011-2236486

ගොඩනැගිලි කර්මාන්තය සඳහා
යන්ත්රෝපකරණ

135. නැචුරල් හොබීස්
www.naturehobbyist.com
604, කොළඹ පාර, පුවක්පිටිය,
අවිස්සාවේල්ල
036-2233856 / 0777-731510

ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත (සත්ත්ව ගොවි
ගොවිපල ගබඩා)

136. SOALA ස්ටීල් ඉන්ඩස්ට්රීස්
20, පරණ පාර, පන්නිපිටිය
011-2141197 / 011-2141198

ප්රදර්ශන රාක්ක සහ කබඩ්

137. ඔලන්කා ඉන්ඩස්ට්රීස්
19, මහ වීදිය, අත්තිඩිය, දෙහිවල
011-4377362 / 011-3088528

ප්රදර්ශන රාක්ක සහ කබඩ්
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සේවාව

138. විමන පුද්. සමාගම
විද්යාගාර සඳහා අවශ්ය භාණ්ඩ සහ උප
www.vimana.lk
උපකරණ
329/3A, කොළඹ පාර, පිළියන්දල
011-7208142-3 / 0777250756
139. මැක්වුඩ්ස් එනර්ජි පුද්.සමාගම
www.mackwoodsenergy.
com
10, ගුණරත්න ප්රදීපය පාර,
කොළඹ 08
011-2691186 / 011-2679519

ජෙනරේටර් සැපයුම්කරුවෝ
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140. යූරෝ මෝටර්ස්
ජෙනරේටර් සැපයුම්කරුවෝ
94/1, කිරුළපන පාර, කොළඹ 05
077-6797002
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141. ඉංජිනියරින් සවරීස් පුද්. සමාගම
www.engineeringserviseslk.
com
451, ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
011-3041666 / 011-2597888

ජෙනරේටර් සැපයුම්කරුවෝ

x
ix

142. හේවා මෝටර්ස්
බේකරි ඉඳිආප්ප නිෂ්පාදන යන්ත්ර
03, ලිහිණියාගම පාර, උත්තලපුර, සඳහා මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
027-5683333 / 072-26936630

P

143. G.H. ඉන්ජිනියරින් ලංකා
කොම්පැණි
174, රත්නපුර පාර, හොරණ
07-3113151 / 077-7190531

ඉන්දියාව නිෂ්පාදන යන්ත්ර ( විදුලියෙන්
සහ අතින් ක්රියා කරවීම )

144. R.P.C. පොලිමස් පුද්. සමාගම
310, හයිල්රෙවල් පාර, මහරගම
011-4310500 / 077-3148530

හරිත වායු ඒකක
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ආයතනය

සේවාව

145. NICK ඉංජිනියර්ස් වැව ගෙදර,
කුරුණෑගල
077-5362939 / 037-222
47/2, අධිකාරම් වත්ත මාවත,
හිත්තැටිය, මාතර
041-2233964 / 077--3242128

පිහාටු ගැලවීමේ යන්ත්ර බිත්තර රැකීමේ
සහ උෂ්ණත්ව ජනන යන්ත්ර පට්ටල් කියත්
සහ ගෑස් ලිප්

146. S.K. ඉන්ඩස්ටීස්
137, මොල්ලියවත්ත,දැල්තර,
පිලියන්දල
011-3097884 / 072-5570298

පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර

147. යූරෝ ඒෂියා පැකේජින් කොම්පැණි
www.euroasiapack.com
4,දෙහිවල පාර, පෑලියගොඩ

ඇසුරුම් කිරීමේ යන්ත්ර

148. ඉන්ද්රාණි තෙන්නකෝන් ටේලරින්
පාඨමාලා
245, බදුල්ල පාර, බණ්ඩාරවෙල,
මහනුවර, ගම්පොල,
රත්නපුර,බලංගොඩ, බදුල්ල,
බණ්ඩාරවෙළ සහ වැලිමඩ
077-7665322 / 077-7478577

ඇඟලුම් ක්ෂේත්රය සඳහා පාඨමාලා

149. මිස් මත්තා
මාතර.
041 - 3413166 /
072 - 4030803

ඇඟලුම් ක්ෂේත්රය සඳහා පාඨමාලා
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150. ජෙෆ්කෝ ඉංජිනියරින් පුද්.සමාගම
කොළඹ , මීගමුව
031-2256281 / 077-3952316
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හෝටල් සහ බේකරි සඳහා
යන්ත්රෝපකරණ

හන්ටර් සහ සමාගම

ජින්කෝ ඉංජිනියරින්(පුද්.)
සමාගම

කළුබෝවිල කිම්පෙක්ස්
(පුද්.) සමාගම

ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර හා ග්ලෝබල් පැකේජින්
මුද්රා යන්ත්ර
සර්විසස්

දු.ක./වෙබ් අඩවි

34, ශ්රීමත් මොහමඩ් මේකන් 11266300
මාකර් පාර,
www.brownsgroup.com
කොළඹ 03
0771369832 077778553
0112401554
18, සා.මයිකල් පාර, කොළඹ katuwadeniya@mtdwalk03
ers.com
22B,ගල්වල පාර, කොළඹ 12 0112323224 0112436322
aslam@sltnet.lk
299/1, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න
පාර, නුගේගොඩ. ශාඛා0112311075 0112546052
නුවර, මීගමුව, අනුරාධපුර, 0117543333 01175113500
කිළිනොච්චිය මාතර, යාපනය www.fincoenginering.
com
කොළඹ,
නාවල,
ගාල්ල,
දෙහිවල
0112338171
0342260432 0773710598
අංක02, කාර්මික ජනපදය, kimpex@sltnet.lk
වවුළුගල, මුනගම, හොරණ
79/1, නුවර පාර, කිරිබත් 0777692670 0117418996
කුඹුර
www.alquench.com
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ප්ලාස්ටික් සහ ජල බෝතල් සඳහා
බෝතල, කුඩා වීදුරු බෝතල සහ අල්-ක්වෙන්ච් ලංකා
බෝතල් අසුරණ සහ ඇසුරුම් ද්රව්ය සමාගම

කොන්ක්රීට් මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර,
මෝටර්, වැහි පීලි උපකරණ
ඉන්ඩස්ට්රියල්
හිසෝ
කාර්,
Sifsoඋණුසුම් වායු විදින යන්ත්ර,
රවුටර්, foter handy පානීය ජලය
ඇසුරුම් සඳහා ප්ලාස්ටික් බෝතල,
ජෙලි, ඖෂධ,ටොෆී, චොක්ලට්

අස්ලාම් (පුද්.) සමාගම

වාකාර්ස් ඉක්විප්මන්ට්
සමාගම

කොම්ප්රෙෂර්, බ්රවුන් සහ සමාගම

ඇඹරුම්, වෙල්ඩින් උපකරණ

මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර

එක්ස්කැවේටර්,
කම්පැක්ෂන් යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන
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යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

ලිපිනය

වෙනත් යන්ත්ර සුත්ර සැපයුම් කරුවන්

පාර, 0777269087
0115556118/9
gpsvc@sltnet.com

k
l
.
t
r

No;4
කන්දවත්ත
නුගේගොඩ

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

213

214
කැන්ඩි ප්ලාස්ටික් (පුද්)
සමාගම

CMC ඉංජිනියර්ස්

ලිනිල් සහ සමාගම

බිහානි ට්රේඩින් සමාගම

ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය අමුද්රව්ය

ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර හා
මුද්රා යන්ත්ර

ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර හා මුද්රා යන්ත්ර

අයිස් ක්රීම් ඇසුරුම් කිරීමේ යන්ත්ර

අයිස් ක්රීම් කෝන් නිෂ්පාදන යන්ත්ර

හාරා පැකේජින්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

ඇසුරුම් සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර හා
මුද්රා යන්ත්ර

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

x
x
i
P

ලිපිනය

කාර්මික ජනපදය,
පල්ලෙකැලේ, කුණ්ඩසාලේ
346, නාවල පාර, රාජගිරි

No; 84 රෙසිමනෙට්
පාර,කොළඹ 11

No;4 කන්දවත්ත පාර,
නුගේගොඩ

174, බංගසාල පාර, කොළඹ
11

96, පීපල්ස් පාක්, කොළඹ
01

l
e

එන්රිච් ඉන්ටර්නැෂනල්
(පුද්.) සමාගම

70/40, බිම් මහල, ලකී
ප්ලාසා.ආනා පාර, කොළඹ
03
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0774774783

0112327423

0114831597

0812420260 0812421750
0777873141 kandyplastics@gmail.com
011280677/9

0112472617 07724914611
www. harapackaging@
gmail.com

0777269087
0115556118/9
gpsvc@sltnet.com

දු.ක./වෙබ් අඩවි

ලින්කෝ ඉංජිනියර්ස්

කිරි ආශ්රිත නිෂ්පාදන නිපැයුම්
යන්ත්ර

මලිත් ඉංජිනියරින් වර්ක්ස්

අසෝක ඉන්ඩස්ට්රීස්

බයිට්ස් නිෂ්පාදන යන්ත්ර

තල කැරලි නිෂ්පාදන යන්ත්ර

107/41, කෝපිවත්ත,
කඩවත

අංක 562/C/6,මල්වත්ත,
නුවර පාර, නිට්ටඹුව

එක්ස්පෝර්ට්ස්
බ්රවුන් සහ සමාගම

එස්.ඒ. ඉලෙක්ට්රිකල්ස්
වර්ල්ඩ්වයිඩ්

පුවක් අරඹ ඒජන්සිස්
(පුද්.) සමාගම

498 ගාලු පාර, කොළඹ 04
206 ගාලු පාර, රත්මලාන

මීගමුව පාර, මතුගම,
බෝපිටිය
අංක 358, කුරුඳුවත්ත පාර,
නාගොඩ, කළුතර දකුණ
481, ගාලු පාර,
රාවතාවත්ත, මොරටුව

648, ගාලුපාර, වල්ගම, මැද
මාතර

a
m

ඇඹරුම් යන්ත්ර, ඉනිමං

නැවීමේ යන්ත්ර

ලිපිනය
230/4 A, රත්නපුර පාර.
පැල්මඩුල්ල

l
e

පුවරු තහඩු සහ දෘඩාංග
නිෂ්පාදන වැකියුම් ක්ලීනර්, ෂැම්පු
නිස්සාරණ, පයිප්ප

කේක් මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර

චමීර ඉන්ඩස්ට්රීමස්

බයිට්ස්, මඤ්ඤොක්කා පෙති
කැපීමේ යන්ත්ර

නුවන් ඉන්ඩස්ට්රීස්

බ්රාවෝ ඉංජිනියර්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

x
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දියර ඇසුරුම් යන්ත්ර

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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.
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34, ශ්රීමත් මොහමඩ් මේකන්
මාකර් පාර,
කොළඹ 03

011266300 www.brownsgroup.com

0775050080 0714726220
0775050020

0115541541
www.puwakaramba.com
0114715875 0114405878
www.abansgroup.com/
sae

0777134124 0342235763

0372288879

0412224909

033567366 0718111856
0114813352 0777499998

0452274007

දු.ක./වෙබ් අඩවි
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නිසංක ආර්.ඒ
එන්ටර්ප්රයිසස්

විහග ෂේඩ්ස් ස්ට්රක්චර්ස්

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
ක්ෂේත්රය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

මණ්ඩප වියන්(Pavillion canopy), සමර් හට්, පලවර් හට්, බීච්
හට්

දැව කර්මාන්තය සඳහා යන්ත්ර
කොන්ක්රීට් ගල් මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර

වඩුවැඩ යන්ත්ර

ස්මාර්ට් ඉලෙක්ට්රොනික්ස්

ඉනිමං සහ “පලංචි” කුලියට සහ
විකිණීමට

මෑන්ස් ලංකා (පුද්.)
සමාගම

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

x
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ඇල්කොබ්රොන්ස් (පුද්.)
සමාගම

ලිපිනය

173/3 ඉද්දමුල්ල, දොම්පෙ,
317/2 නව නුවර පාර,
බියගම

184, වේල්ල වීදිය, කොළඹ
14
බොරැල්ල පාර, අතුරුගිරිය,
කළුබෝවිල, නාරාහේන්පිට
107/1, මහවීදිය,
බත්තරමුල්ල

38, හරස් වීදිය, කොළඹ 11
මහර, කඩවත

l
e

නිව් මැෂින් ටෙක් (පුද්.)
සමාගම

16/121, හයිලෙවල් පාර,
හෝමාගම
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0112748840 0115676765

0112925023 0114969073
www.alcobronz.com

0112488747 0775517447
www.vihagashades.com
0115517958 0112325210

0112744444
www.nisaca.lk
0112866048 0112867437

0727649245
www.smartelecronics.lk

දු.ක./වෙබ් අඩවි

නිසංක ආර්.ඒ
එන්ටර්ප්රයිසස්

විහග ෂේඩ්ස් ස්ට්රක්චර්ස්

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායක
ක්ෂේත්රය සඳහා අවශ්ය යන්ත්ර

මණ්ඩප වියන්(Pavillion canopy), සමර් හට්, පලවර් හට්, බීච්
හට්

දැව කර්මාන්තය සඳහා යන්ත්ර
කොන්ක්රීට් ගල් මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර

වඩුවැඩ යන්ත්ර

ස්මාර්ට් ඉලෙක්ට්රොනික්ස්

ඉනිමං සහ “පලංචි” කුලියට සහ
විකිණීමට
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මෑන්ස් ලංකා (පුද්.)
සමාගම

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

173/3 ඉද්දමුල්ල, දොම්පෙ,
317/2 නව නුවර පාර,
බියගම

184, වේල්ල වීදිය, කොළඹ
14
බොරැල්ල පාර, අතුරුගිරිය,
කළුබෝවිල, නාරාහේන්පිට
107/1, මහවීදිය,
බත්තරමුල්ල

ලිපිනය

38, හරස් වීදිය, කොළඹ 11
මහර, කඩවත

16/121, හයිලෙවල් පාර,
හෝමාගම

නිව් මැෂින් ටෙක් (පුද්.)
සමාගම

l
e

ඇල්කොබ්රොන්ස් (පුද්.)
සමාගම

0112748840 0115676765

0112925023 0114969073
www.alcobronz.com

0112488747 0775517447
www.vihagashades.com
0115517958 0112325210

0112744444
www.nisaca.lk
0112866048 0112867437

0727649245
www.smartelecronics.lk

දු.ක./වෙබ් අඩවි
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මෑන්ස් ලංකා (පුද්.)
සමාගම

බලවේග පද්ධති

බර වැඩ සඳහා එක්ස්කැවේටර්ස්,
කොම්ප්රෙෂර් යන්ත්ර, බරවැඩ සඳහා
කැපීමේ සහ විදීමේ යන්ත්ර

අනුකූලව නිශ්පාදිත වැලි

අනුකූලව නිශ්පාදිත වැලි

ඉදිකිරීම් බර යන්ත්ර

හිල්හොන් ග්රීන් පවර්
සමාගම

ඩෙල්මේජ්

ඩීන් බ්රදර්ස්(පුද්.) සමාගම

කැපීමේ සහ විදීමේ යන්ත්ර

කැපීමේ සහ විදීමේ යන්ත්ර
ඉදිකිරීම් යන්ත්ර කුලියට සහ
විකිණීමට

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

x
x
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සී.ඒ.ක්රෂින් (පුද්.) සමාගම

හොවෙල් හෝල්ඩිංග්ස්
(පුද්.) සමාගම

බ්රවුන් සහ සමාගම

සීකා ලංකා(පුද්.) සමාගම

0771095271 0768359485
www.delmege.com

0412223030 0112435000
deenimp@sltnet.lk manslanka.com www.dbl.lk
www.manslanka.com

දු.ක./වෙබ් අඩවි

34, ශ්රීමත් මොහමඩ් මේකන්
මාකර් පාර, කොළඹ 03

011266300 www.brownsgroup.com

0112239977 0773354770

0768231772/4
මීගමුව පාර, සීදූව
0112205560
245/47,පරණ අවිස්සාවේල්ල info@hilhongreen.com
පාර, ඔරුගොඩවත්ත
0112531638/39
97, අවරකොටුව,
marketing@hovel.com
කෙරවලපිටිය, වත්තල
58/12 B, රජමල්වත්ත,
0115939739 0713695140
ඒකළ, ජාඇල
www.cacrushing.lk

විනායලංකාර පාර,
කොළඹ10

219, නව තංගල්ල පාර,
මාතර 551, ශ්රී සංඝරාජ
මාවත, කොළඹ 10
380/3, 5 හරස් වීදිය,
කොළඹ 11

ලිපිනය
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නො. 09, කෝවිල් වීදිය,
කොළඹ 10

ලංකා රෙඩි මික්ස්
කොන්ක්රීට් කෝපරේෂන්

ආනයන සහ අපනයන සඳහා නැව්

400, ඩීන්ස් පාර, කොළඹ 10
හේලීස් ඕවන්ටිස් මැරිටයිම් එයිට්කන් ස්පෙන්ස් (පුද්.)
(පුද්.) සමාගම
සමාගම, 315, වොක්ෂෝල්
වීදිය, කොළඹ 02
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කොන්ක්රීට් පෙර-මිශ්රණ
කාර්මික යන්ත්ර හා උපකරණ
ප්රවාහන පහසුකම්

175, සිරිසුමනතිස්ස මාවත,
කොළඹ 10

මැස්කන්ස්(පුද්.) සමාගම

ආවරණ තහඩු සහ දැල්

201, ගාලු පාර, රත්මලාන

වර්ල්ඩ්වයිඩ්
එක්ස්පෝර්ට්ස්

හයිඩ්රොලික් පි. 21

ලිපිනය

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

112167000
info@haleysaovantis.com
0112308100 0112308125
www.aitkenspence.com

0112686571 0112682267
www.irca.lk

0112325561/3
0112344672 0766733744
mascons@eureka.lk
www.mascons.com

0775050080 0714726220

දු.ක./වෙබ් අඩවි
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පොලිතින් කවර නිෂ්පාදන

පොලිතින් සහ කාඩ්බෝඩ් අසුරන

අමුද්රව්ය සහ ඇසුරුම් යන්ත්ර

ශ්රී ලංකා කුඩ
නිෂ්පාදකයෝ

ප්ලාස්ටික්(පුද්.) සමාගම

සෝලා කෝපරේෂන්ස්

සැනිරෝ සුපර්මාකට්
රැක්ස්

සුපිරි වෙෙළඳසැල් සඳහා රාක්ක

සුපිරි වෙෙළඳසැල් සඳහා රාක්ක,
ට්රොලි බාස්කට්, බෝතල් කරත්ත,
ඇසුරුම් භාජන, මුදල් කවුන්ටර
අයිස්ක්රීම්, කිරි සහ ජෑම් ඇසුරුම්
කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් අසුරන
PVC පැකින්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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P
36බී.එස්.ජේ.එස්.ජයසිංහ
මාවත,
කළුබෝවිල
172, කොළඹ පාර,
කටුගස්තොට
28, සෙන්ට්රල් පාර, කොළඹ
12

යක්කල, කුරුණෑගල, මාතර,
රත්නපුර, මහියංගනය
කඩුවෙල, පන්නිපිටිය

ලිපිනය

නො. 09, මෝදරවිල
කර්මාන්ත පුරය, පානදුර

l
e

ගාසික් පොලිමර්ස්(පුද්.)
සමාගම

කොරියන් ස්පාපැකේජින්
(පුද්.) සමාගම

නො. 12, වවුල්ලගම
කර්මාන්ත පුරය, මුනගම,
හොරණ
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0342261092
07777677535
gasicpolymers@sltnet.lk

0385593000 i
nquires@koreanspa.lk

0112422786
07777440545
mnmamujee@sltnet.lk

08174774000
0773502420
anas.siui@erainco.com

0112828222 0775083737
0778806565

0714113311 0112875624
www.soala.lk

0716778877 www.saniroracks.com

දු.ක./වෙබ් අඩවි

182/1, හොරණ පාර,
කැස්බෑව
207, නාවල පාර, නුගේගොඩ

ඔමේගා ජොකාසො
ඉංජිනියරින්(පුද්.) සමාගම

හිල්ටි සෙන්ටර්
ශාන්ති ප්ලාස්ටික්ස්(පුද්.)
සමාගම

x
x
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P

කියත් වැඩ
කැපීම, විදීම සහ සැලසුම්

සුදු යකඩ පයිප්ප, හතරැස් පොලු,
සුදු යකඩ තහඩු

ඇණ සහ මුරිච්චි කැපීමේ සහ
විදීමේ යන්ත්ර සහ උපකරණ

36B S.J.S. ජයසිංහ වීදිය,
කළුබෝවිල

ඩී.පී. ප්ලාස්ටික්ස් (පුද්.)
සමාගම

පොලිතීන් බහාලුම්

ලිපිනය

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

379, ගාලුපාර, ගල්කිස්ස
346, ශ්රී සංඝරාජ මාවත,
කොළඹ 10

l
e

යුනිකොරින්ස් මැටීරියල්ස්
ඩිස්ට්රිබියුටර්ස්(පුද්.)
සමාගම
101, විනායලංකාර වීදිය
කොළඹ 11

a
m

ඩෙල්මේජ් හොරයිසන්
කෝපරේෂන්

0771095271

www.shanthiplastic.com
0112344956/0112422629
0112439408
sales@
unicorinmetalics.lk

0114713352/0114542320
www.hilti.com

0112620620/ 0114329429
www.omegajohkasou.
com

0112828222/0775083737
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සිංගර් මහන මැෂින්

පීඩන යන්ත්ර සැපයීම, ප්රවාහනය
පොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික්
ප්රතිචක්රීයකරණය

තේ කොළ නිෂ්පාදන යන්ත්ර
රෙදි කැපීමේ යන්ත්ර

පොල්තෙල් හා සුදු පොල්තෙල්
නිෂ්පාදනය සහ පිරිසිදුකිරීම

රිනවුන් ලේත් වර්ක්ස්

S.B.K. ගෲප්

අනුෂා ට්රේඩර්ස්

පිටුව 22
ප්ලයිවුඩ් හාර්ඩ්වඩ්, හාඩ්බෝඩ් GI
පයිප්ප ..

පොල්තෙල් නිස්සාරණය

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

x
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P
743/12, නව නුවර පාර,
තලාහේන, මාලඹේ
151 පුත්තලම් පාර,
මහනුවර
112/d/2,
එලිපුංචිවත්ත,වැලිවිට,
කඩුවෙල
එල්ස්මෝ ගාඩ්න්, ඉංගිරිය

ලිපිනය

සිංගර් ප්ලස්

ක්වීන් ප්රඩක්ට්ස්

ශින්තා ඉංජිනියර්ස්
තජිමා කලම්බු සමාගම

උදය ෆැක්ටරි

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල
IDB කර්මාන්තපුරය,
පල්ලෙකැලේ
28, ගාලුපාර, දෙහිවල

l
e
ඉට්රියගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ
නිව් සෙන්ට්රල් ගොඩනැගිල්ල,
වැල්ලවාය පාර, බුත්තල
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0712557000
0715133330

0813990083/0777811888
zenith3@sltnet.lk
011279902/0112719905/6
shima@tajimacolombo.
com

0812312222/0814507547
077809965 www.udayaindustrieslk.com

726482845

0115652948/0115652950
0112144328 www.sbkgroupslk.com

0112741938n www.
anushajapananeseelectronicso.com
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කාලිංග A.C
හන්සා ඉන්ඩස්ට්රීස් (පුද්.)
සමාගම

යෝගට් නිෂ්පාදන යන්ත්ර

තල කැරලි නිෂ්පාදන යන්ත්ර, තල
පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්ර, වාෂ්ප පීඩන
යන්ත්ර, රටකජු

ධාන්ය ඇසුරුම් යන්ත්ර

x
x
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P
ශාන්ත ඉන්ඩස්ට්රීස්

දිනපාල (පුද්.)සමාගම

මිරිස්, හාල්, ධාන්ය ඇඹරුම් යන්ත්ර

බීජ රෝපණ යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

No: 358,කදුරුවත්ත පාර,
නාගොඩ, කළුතර දකුණ

No: 400, ඉඹල්ගොඩ,
ඉඹුල්ගොඩ

32, හරස් වීදිය, මහනුවර
කෝන්ගල්ලගේ වත්ත,
පරදූව, අකුරැස්න

ලිපිනය

වල්ගම්මුල්ල, කිරම

l
e

අශෝක ඉන්ඩස්ට්රීස්

0774690567/04756770630

0777134124/ 0342235763

0332256613/ 0716819401

0776594732/ 0717202315

0812232104/ 0777833422

දු.ක./වෙබ් අඩවි

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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224

බීජ වී සකස් කිරීමේ යන්ත්ර,
සෝයා සහ බඩඉරිඟු සිටුවීමේ
යන්ත්ර, රටකජු පොතුහැරීමේ
යන්ත්ර,මෙනේරි, බඩ ඉරිඟු සහ
ලොකු ලූනු බිජ වෙන්කිරීමේ යන්ත්ර
කෝපි, ගම්මිරිස්, කරාබුනැටි ඇතුළු
වියලි කුළුබඩු ද්රව්ය වියලීමේ යන්ත්ර
සෝයා සහ බඩඉරිඟු පැල සිටුවීමේ
යන්ත්ර, රටකජු පොතුහැරීමේ
යන්ත්ර,මෙනේරි, බඩ ඉරිඟු සහ
ලොකු ලූනු බිජ වෙන්කිරීමේ යන්ත්ර
ඉඳිආප්ප නිෂ්පාදන යන්ත්ර

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

ඉන්දික මෝටර්ස්
අරුණ ඉංජිනියරින්
ඉන්ඩස්ට්රීස්
ඉන්දික මෝටර්ස්
සමගි මැෂින්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන
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දේවාල පාර, අඹේපුස්ස,
වරකාපොළ
No :30, බතුන පාර, මාතර
බුල්නෑව, ගල්නෑව

බුල්නෑව, ගල්නෑව

ලිපිනය
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0716500625/0252249745

0412223746/0712772602

0352267901/0714130091

0716500625/0252249745

දු.ක./වෙබ් අඩවි

එළවළු කැපීමේ යන්ත්ර
යෝගට් නිපදවීමේ යන්ත්ර, බිත්තර
රැකීමේ යන්ත්ර
ස්ටිකර් මුද්රණ යන්ත්ර සහ අදාළ
කටයුතු

අරුණ ඉංජිනියර්ස්
ඉන්ඩස්ට්රීස්
වෙල්ඩින් සහ යන්ත්ර
නිෂ්පාදකයෝ

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

x
x
i
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පපඩම් සහ නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන
යන්ත්ර, පපඩම් සහ නූඩ්ල්ස් සඳහා
පිටි පදම් කිරීමේ යන්ත්ර, නූඩ්ල්ස්,
කරාබුනැටි, ගම්මිරිස්, කෝපි,
පොල්, එළවළු, සහ පළතුරු මිශ්ර
කිරීමේ, තැම්බීමේ සහ වියලීමේ
යන්ත්ර, වියලීමේ යන්ත්ර සුළං
බලයෙන් ක්රියාකරන වතුර පොම්ප

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

මාපා ඉංජිනියර්ස්
567,නාගොඩ, කළුතර
424/c, සමන්තුරේ 08

රැස්වෙහෙර පාර, කුඹුක්වැව,
නෙගම්පහ

ලිපිනය

පූලමන්, කර්මාන්ත පුරය,
නාගොඩ, කළුතර

l
e

රියෝ ඉන්ඩස්ට්රීස්

0776529975

0382299251

0255718766/0770765496

දු.ක./වෙබ් අඩවි

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

a
m

k
l
.
t
r

225

226

කායවර්ධන ආයතන සඳහා යන්ත්ර
සහ උපකරණ

කාගෝ ට්රොලි

වායු මගින් ක්රියාකරන ග්රීස් යන්ත්ර

බෝට්ටු නිෂ්පාදනය, ප්රතිආලේපන,
ෆයිබර් ග්ලාස් වැඩ සහ කුඩා
පරිමාණ ජල විදුලි යන්ත්ර
නිෂ්පාදනය.
සෝඩියම් සිලිකේට් නිෂ්පාදනය
කර්මාන්තශාලා සහ වායු බැලූන්
සඳහා ඔක්සිජන් සහ නයිට්රජන්
වායු නිෂ්පාදනය

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

ඩොල්පින් මැරයින් ලංකා
(පුද්.) සමාගම
C & A සිලිකේට් (පුද්,)
සමාගම
අම්සාන්සි මින්ට් (පුද්.)
සමාගම

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

x
x
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P
182/8, කර්මාන්තපුරය,
වටරැක, පානලුව
9/58 රන්වැලි පෙදෙස,
ගනේමුල්ල පාර, කඩවත
93/3 ගෝතමී පාර,
වැලිවත්ත, වැල්ලම්පිටිය

ලිපිනය

DSI සැම්සන් ගෲප්

ලැපින් ස්ටීල්

ජෙනරල් ඉක්විප්මන්ට්
(පුද්.) සමාගම පිටුව 29

316/400, ශ්රී සංඝරාජ
මාවත, කොළඹ 12

l
e
No: 526 1වෙනි පටුමග,
ගාලු පාර, කොළඹ 03
ශාඛා-NO24,
මාතර, මහරගම සහ
මහනුවර

17, R. A. ද මැල් මාවත,
කොළඹ 04
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0112372583/84
0777815810

0112592977/0112575654
0112574251 Fax
0112565000
0114718858
www.ctsl.com

0114322651/0771092502
0112327264/0112430799/
2343822/2343823 fax
0112434637 0112345046

0112830831 Fax
0112830832
dolphinmlanka@gmail.
com
011 2925050 0113520035
Fax 0112925493
casilicates@gmail.com
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නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන
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ලිපිනය

වෙල්ඩින් යන්ත්ර
හීටර්, අවන්, වතුර බොයිලේරු
කර්මාන්ත සඳහා වැකියුම් ක්ලීනර්
යන්ත්ර සහ වෙනත් පිරිසිදු කිරීමේ
යන්ත්ර
වැකියුම් ක්ලීනර් යන්ත්ර, කියත්,
තණකොල කැපීමේ යන්ත්ර

ග්රීන් හවුස්

C.W.මැකී
මෙගා හීටර්ස් (පුද්.)
සමාගම

36, D.R.විජේවර්ධන මාවත
කොළඹ 10
No: 691 දුම්රිය මාවත,
කොට්ටාව, පන්නිපිටිය
No: 509, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ 03 753, විලියම්
ගොපල්ලව මාවත, මහනුවර
678/8, මරදාන පාර,
කොළඹ
10

“පොල් සුනාමි”, පොල් ලෙලි ගැසීමේ ෆාමර්ස් ඇළුටෙක්
No 200, ඩීන්ස් පාර, කොළඹ
යන්ත්ර
ඇළුමිනියම් (පුද්.) සමාගම 06
No 336/4 කොළඹ පාර,
පිලියන්දල

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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පිගාරෝ (පුද්.) සමාගම

කන්ජි ෂෝ රූම්ස්

0112369630/32
0812217172 sales@.....
0112691021/0770160720

0112423554/0112423562
fax 0112331100
www.cwmackie.com
0113134059 0112898598
fax 0112847718
www.megaheaters.com

0112695172/0112672407
0779613779
0112709004/0114952992
fax 0114210253
alutec1990@hotmail.com
www.alutechaluminium.
com
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

a
m

k
l
.
t
r

227

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යුනයිට් ට්රැක්ටර්ස්

වෝල්ටා කෝපරේෂන්

ෂාමෙන් ලයිට් ඉංජිනියරින්
රොබට් ඒජන්සීස්
රොලැක්ස් ලිමිටඩ්

O.G.N.K. මිකැනිකල්
ඉංජිනියරින්

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

ට්රැක්ටර් සහ උපකරණ
නගුල් , බිම මට්ටම් කිරීමේ
උපකරණ , මට්ටම් කිරීමේ
උපකරණ පටි, මිටි, බර මිටි,
සැහැල්ලු මිටි පොරව, කැති, උදළු

ස්පීකර්ස්, බෆල්ස් සහ ආශ්රිත
උපකරණ
වෝල්ටීයතා ස්ටැබ්ලයිසර්

ටයිල් කිරීමේ යන්ත්ර
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No; 100, බදනාගල ෆොරස්ට්
පොලොන්නරුව
88 රික්ලමන්ට් පාර, කොළඹ
11
392, ගාලු පාර, කොළඹ 04

689, මීගමු පාර, වත්තල
හිඟුරක්ගොඩ සහ
පොළොන්නරුව

ලිපිනය

197, කටුවන පාර, ජා ඇල
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0275686313
0+D94275681521
0724445974
0112421009/0112449990
www.robertagencies.com
0112554750
www.rolaxlid.com
0112236486/0112235417
fax 0114830623
www.adnkeng.com

2932109 sales@ute.lk
www.ute.lk
0777865756/077127777

දු.ක./වෙබ් අඩවි

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාරිකයින්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා
අවශ්ය යන්ත්ර
බේකරි සඳහා මිශ්ර කිරීමේ යන්ත්ර,
විදුලියෙන් හා අතින් ක්රියාකරන
ඉඳිආප්ප මැෂින්, අධි වේග
පොල්ගාන මැෂින්, පිටි මිශ්ර කිරීමේ
යන්ත්ර

සුළං බල ග්රීස් යන්ත්ර, කර්මාන්ත
හා කර්මාන්ත සේවා අවශ්යතා

දක්ෂිණ ඉන්ඩස්ට්රීස්
ජෙනරල් ඉක්විප්මන්ට්
(පුද්.) සමාගම
එවර් බෝල්ට් ඉංජිනියරින්

මොඩර්න් සැලුන්
ෆර්නිචර්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන
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රූපලාවන්යාගාර යන්ත්ර සහ
උපකරණ
ඉන්ධනහල් ගබඩා බවුසර්, කිරි
ප්රවාහන ටැංකි, කබානා සැදීම

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

නාරං වත්ත, ගම්පොළ
316 සහ 400 ශ්රී සංඝරාජ
මාවත, කොළඹ 12

802, ගාලු පාර, වල්ගම
මාතර, එස් ද එස් ජයසිංහ
මාවතදෙහිවල, ශාඛාකුරුණෑගලමීගමුව, මහනුවර,
අනුරාධපුර

ලිපිනය

38 පාක් ලේන්, නාවල,
රාජගිරිය
249/2 කඩුවෙල පාර,
මාලඹේ
No:03,
ලිහිනියාගමඋත්තලපුර,
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
735 B, කොළඹ පාර,
තලංගම උතුර, මාලඹේ
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නිව් රංජිත් ඉන්ඩස්ට්රීස්

a
m

හේවා මෝටර්ස්
ෂෙරි බේකරි ඉක්විප්මන්ට්

0777796118/0112413062
0275683333/0773299775
0722936636
0112788933/0112789782
shrry@wow.lk

0112343822/0112343823
fax 0112434637
0112345046
0112886626 fax
0112885744
www.everbolt.lk

07779599058/072799058
www.dakshima.lk

KalubowilaImpex (Pvt)
Ltd
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
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230
43 A, E.A. කුරේ මාවත,
කොළඹ 06

ලිපිනය

එන්රිච්
ඉන්ටර්නැෂනල්(පුද්.)
සමාගම

70-40 බිම් මහල, ලකී
ප්ලාසා,
සා. අන්තෝනි මාවත, කොළඹ
03

No: 753/ 1A, කොළඹ පාර,
වර්ල්ඩ්වයිඩ්
තලංගම, මාලඹේ
එක්ස්පෝර්ට්(පුද්.) සමාගම ගාලු පාර, රත්මලාන
ග්ලෝබල් සොලියුෂන්
කැලණිය සහ ගාල්ල

U.K. එන්ටප්රයිසස්
ෂෙරි බේකරි ඉක්විප්මන්ට්
සප්ලයර්ස් (පුද්.) සමාගම

බේකරි සහ හෝටල් අවශ්යතා
සඳහා යන්ත්රෝපකරණ
බේකරි සහ හෝටල් අවශ්යතා
සඳහා යන්ත්රෝපකරණ

හුමාලයෙන් බත් පිසීමේ උදුන්,
කොත්තු රොටි සහ කොළ එළවළු
වර්ග කැපීමේ යන්ත්ර
බත් පිසීමේ පෝරණු, ආහාර මිශ්ර
කිරීමේ උපකරණ, ආහාර බෙදීමේ
උපකරණ
අර්තාපල් පොතු හැරීමේ යන්ත්ර
එළවළු කැපීමේ යන්ත්ර, තේ සහ
කෝපි සෑදීමේ යන්ත්ර, බත් පිසීමේ
යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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0774774783/0773850086

077010299/0713276047

0112721259/0112721055

0112300600/0114381971
www.eurobakerlanka.
com
0112789787/011551886
www.sherrybakeryequip.
com
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ජමීරා ඉන්ඩස්ට්රීස්

චමීරා ඉන්ඩස්ට්රීස්

හකුරු සෑදීමේ යන්ත්ර

තල නිෂ්පාදන යන්ත්ර
තල සිටුවීමේ සහ කැපීමේ යන්ත්ර,
තල බෝල සහ රෝල්ස් සෑදීමේ
යන්ත්ර, දොදොල්, බිස්කට්, පුහුල්
දෝසි සෑදීමේ යන්ත්ර, පැණිරස ද්රව්ය
කැබලි කිරීමේ යන්ත්ර
තෙල් සිඳීමේ යන්ත්ර, තෙල්
පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්ර, වියලීමේ
යන්ත්ර,පොල් කැපීමේ යන්ත්ර
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648, ගාලු පාර, වල්ගම
මැද මාතර
648, ගාලු පාර, වල්ගම
මැද මාතර

ලිපිනය

තිසර මෝටර්ස් ඇන්ඩ්
ඉලෙක්ට්රිකල්ස්
කරඳගොල්ල, මැල්සිරිපුර

එගොඩවත්ත, ගලහිටිය,
ගොඩකවෙල

l
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ඇඹරීමේ යන්ත්ර- (මිරිස්, වියලි
ධාන්ය, තෙත සහල්)එළවළු/
කුළුබඩු වියලීමේ යන්ත්ර, ඉඳිආප්ප
සෑදීමේ යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල

බැද්දගල්ල පාර, පොල්පිතිගම

a
m

චන්දිම ඉන්ඩස්ට්රීස්
උදය ෆැක්ටරි

0375674081 0372273117

0372250006
thidsara.motors@yahoo.
com

0412224909
07153749993

0412224909

දු.ක./වෙබ් අඩවි

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

k
l
.
t
r

231

232

තල නිෂ්පාදන යන්ත්ර, පොප්කෝන්
නිෂ්පාදන යන්ත්ර, ඉඳි ආප්ප යන්ත්ර,
ශාඛ සාර කුඩු බවට පත්කිරීමේ
යන්ත්ර, ඖෂධ නිෂ්පාදන යන්ත්ර,
ධාන්ය ඇසුරුම් කිරීමේ යන්ත්ර

කිරි ආහාර ද්රව්ය නිෂ්පාදන යන්ත්ර

ඉඳිආප්ප යන්ත්ර
අර්තාපල් පොතු හැරීමේ යන්ත්ර

හංස ඉන්ඩස්ට්රීස් (පුද්.)
සමාගම

සමගි මාවත, පහල විටියල
වත්ත, තිහගොඩ
ඉඳිගස්හේන පාර, හේනගම,
අකුරැස්ස
කෝන්ගල්ලගේ වත්ත, පරදූව,
අකුරැස්ස
No: 400, පහල ඉඹුල්ගොඩ,
ඉඹුල්ගොඩ

V.G. ප්රඩක්ට්ස්
කාලිංග A.C

ලූනු කැපීමේ, කොත්තු රොටි
කැපීමේ යන්ත්ර
යෝගට් නිෂ්පාදනය කිරීමේ යන්ත්ර

32, හරස් වීදි, මහනුවර

දිනපාල (පුද්.) සමාගම

මිරිස්, සහල්, ධාන්ය ඇඹරුම්
යන්ත්ර

ලිපිනය

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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No: 40/11, කොස්හේන,
උඩතුත්තිරිප්පුව

No:562/C/6, මල්වත්ත,
නුවර පාර, නිට්ටඹුව

ලිත්කෝ ඉංජිනියර්ස්

ශාන්ත ඉන්ඩස්ට්රීස්

රශ්මික අයන් වර්ක්ස්
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0335673666/0718111856

0772661190

0776594732/0717202315
0332256613/0716819401

0779340126
0771365803/0729968129

0812232104/077833422
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හෝම් ප්ලස්

බුෆේ කට්ටල
පිටි කලවම් කිරීමේ යන්ත්ර, රටකජු
බැදීමේ යන්ත්ර
දියර වර්ග (පැකට්) ඇසුරුම්
කිරීමේ යන්ත්ර, යෝගට් නිෂ්පාදන
යන්ත්ර, බෝතල් නිෂ්පාදන යන්ත්ර
බිම්මල් ඇසුරුම් කිරීමේ යන්ත්ර
දේශීය ඖෂධ වර්ග ඇට
ඉවත්කිරීමේ සහ කැබලි කිරීමේ
යන්ත්ර
බොයිලේරු යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
ශාඛ හා ඇට වර්ග ඇඹරීමේ යන්ත්ර
කේතල, පළතුරු යුෂ හා කෝපි
සැදීමේ යන්ත්ර, පෝරණු, කේක්
මිශ්රණ යන්ත්ර, පාන් පෙති කැපීමේ
යන්ත්ර, පොල් ගෑමේ යන්ත්ර, පොප්
කෝන් මැෂින්, අල පෙති කැපීමේ
යන්ත්ර
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P
බ්රාවෝ ඉංජිනියර්ස්
ක්වීන් ප්රඩක්ට්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

230/4A, රත්නපුර පාර,
පැල්මඩුල්ල
ඉට්ටිරියාගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ

බම්මන්න, නාරංගොඩ
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ලිපිනය

ඉට්ටිරියාගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ
ඉට්ටිරියාගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ
ඉට්ටිරියාගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ

l
e
No 151, කටුගස්තොට පාර,
මහනුවර
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ඩිල්ෂාන් ට්රේඩ් සෙන්ටර්

ක්වීන් ප්රඩක්ට්ස්
ක්වීන් ප්රඩක්ට්ස්
ක්වීන් ප්රඩක්ට්ස්

0812226236

0712557000
0712557001
0712557002

0452274007
0712557000

0771303078

0112447421/ග0114345187
www.homeplus
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පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර
පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර

පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර

තෙල් පිරිපහදු කිරීමේ යන්ත්ර
පොල් ලෙලි ගැසීමේ හා පොල් මද
කැපීමේ යන්ත්ර
පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර,
පොල්තෙල් සිඳීමේ යන්ත්ර

පොල් විනාකිරි නිපදවීමේ යන්ත්ර

තෙල් සිඳීමේ යන්ත්ර, තෙල් පිරිපහදු
කිරීමේ යන්ත්ර, ඖෂධ වියලීමේ හා
පොල් කැපීමේ යන්ත්ර

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

සඳමාලි මැනුෆැක්චරස්

කළණ ටෙක් ඉංජිනියර්ස්
සුනන්ද අයන් වර්ක්ස්

උදය ෆැක්ටරි
වර්ල්ඩ්වයිඩ් එක්ස්පෝර්ට්
(පුද්.) සමාගම

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

x
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රෑවිට, වෙල්පල්ල
සඳලංකාව
කඳනගෙදර,
වෙරළුගම,වළකුඹුරුමුල්ල

ගාලු පාර, රත්මලාන
බොධිරාජ මාවත, ඇත්දුව
වැව, මාවනැල්ල No 100/02
නුවර පාර, හිඟුරල

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල

ලිපිනය

නදීෂාන් අයන් වර්ක්ස්

හොන්සාක් (පුද්.) සමාගම
මොහොත්තාව, නාරංගොඩ
බම්මන්න, නාරංගොඩ
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0374994777
0771573975
0771303078

0352240963/0353351414
kalanatech@gmail.com
0775756411

0112721259/0112721055

0812310030/0814507547
077809905
www.udayaindustrieslk.
com
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නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

ගිම්හාන කන්ස්ට්රක්ෂන්ස්
ලිත්කෝ ඉංජිනියර්ස්
අරුණ ඉංජිනියර්ස්
ඉන්ඩස්ට්රීස් ලිමිටඩ්
නිව් එවරස්ට් ඉන්ඩස්ට්රීස්
නුවන් ඉන්ඩස්ට්රීස්
එන්ඩ්රින් එන්ටර්ප්රයසස්

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්ර
ආහාර ගබඩා කිරීමේ උපකරණ,
ඇසුරුම් යන්ත්ර, වියලීමේ යන්ත්ර
පපඩම් නිෂ්පාදනය- පිටි ඇනීමේ,
වියලීමේ යන්ත්ර
පපඩම් නිෂ්පාදනය- පිටි ඇනීමේ,
වියලීමේ යන්ත්ර
පපඩම් සහ නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන
යන්ත්ර
පපඩම් සඳහා “උඳු” පිටි

ඉන්ගාරදවුල, නාරංගොඩ
562/C/ කිංග් ගාර්ඩන්,
නුවර පාර, නිට්ටඹුව
340/1 නුවර පාර,
වටරැකපොල
දේවාල පාර, අඹේපුස්ස,
වරකාපොල
107/41, කෝපිවත්ත,
කඩවත
90/1/2 මැලිබන් වීදිය,
කොළඹ

ලිපිනය

x
x
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0114813352/0777499998
01143220302/0777228595

0713060840/0352267155

0352267901

0778764967
0332295605/0335673666
0718111856
lithco@sltnrt.lk
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අවන්හල් සඳහා හැඳි, ගෑරුප්පු
ඇතුළු අවශ්ය යන්ත්ර, උපකරණ
අවන්හල් සහ බේකරි සඳහා හැඳි,
ගෑරුප්පු ඇතුළු අවශ්ය යන්ත්ර,
උපකරණ

ආහාර ඇසුරුම් යන්ත්ර
අවන්හල් සඳහා හැඳි, ගෑරුප්පු
ඇතුළු කේක් නිෂ්පාදන යන්ත්ර,
උපකරණ

අරුණ ඉංජිනියර්ස්
ඉන්ඩස්ට්රීස්

නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදනය කිරීම- පිටි
මිශ්ර කිරීමේ, වියලීමේ යන්ත්ර
ආහාර සැකසුම් යන්ත්ර සහ
උපකරණ, වියලීමේ යන්ත්ර
-එළවළු, පළතුරු, කුළුබඩු, පපඩම්
සහ නූඩ්ල්ස්
අල පෙති කැපීමේ යන්ත්ර,
පොප්කොන් යන්ත්ර, අල තීරු
කැපීමේ යන්ත්ර
“උඳු” ඇඹරුම් යන්ත්ර

340/1 නුවර පාර,
වටරැකපොල

ලිපිනය

4/87 ගුරුගම, නයිවල,
වේයන්ගොඩ
රන් ලංකා ඉන්ඩස්ට්රීස්
555,කෝට්ටේ පාර,
ඇළුම්කා ෆුඩ් ඉක්විප්මන්ට් පිටකෝට්ටේ
(පුද්.)සමාගම
286, තළවතුගොඩ පාර,
ෂාරියා ට්රේඩර්ස්
හෝකන්දර
236, කොළඹ වීදිය, යකඩ
පාලම, මහනුවර
CMC ඉංජිනියර්ස්
346, නාවල පාර, රාජගිරිය

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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පිටකොටුව, බම්බලපිටිය
326, ගාලු පාර, කොළඹ 04
555,කෝට්ටේ පාර,
හෝම් ප්ලස්
පිටකෝට්ටේ
ඇළුම්කා ෆුඩ් ඉක්විප්මන්ට් 286, තළවතුගොඩ පාර,
(පුද්.)සමාගම
හෝකන්දර
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ටයිටස් ස්ටෝර්ස්
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0769369826
0112077630/01120742314
0112185111 www.alumkaequipment.lk

0773323739/0777384671
www.titusstores.com

011280677/9

0332288928
0112077630/01120742314
0112185111 www.alumkaequipment.lk
0812224353

0352267901 http://
arunaenggindustries.lk
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M.M. නූර්බෝයි ඇන්ඩ්
කෝපරේෂන්ස්

මුළුතැන්ගෙවල් සහ අවන්හල්
සඳහා බර උපකරණ
යෝගට්, තල කැරලි යන්ත්ර,පෙති
කැපීමේ යන්ත්ර, තල කෙටීමේ
යන්ත්ර, වාෂ්ප පීඩන යන්ත්ර, පැණි
උනුකිරීමේ යන්ත්ර, රටකජු පොතු
හැරීමේ යන්ත්ර, බෝතල මූඩි මුද්රා
තැබීමේ යන්ත්ර
සහල්වල ගල් වැලි ඉවත් කිරීමේ
යන්තු
කිරි මිදවීමේ යන්ත්ර

x
x
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P
,
අසෝක ඉන්ඩස්ට්රීස්
ජගත් ප්රඩක්ට්ස්
ජයසු ප්රඩක්ට්ස්

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

No: 358, කුරුඳුවත්ත පාර,
නාගොඩ, කළුතර දකුණ
වළගම්මුල්ල, කිරම
271/1, මයෙම් පාර,
දොරතියාව

351, නාවල පාර, නාවල
121, මැලේ වීදිය,
කොළඹ 02 53, දුටුගැමුනු
මාවත කොහුවල

ලිපිනය

0774690567/04756770630
0716351354/0372227503

0777134124/0342235763

0112806402/0112435298
0112826500 www.noorbhoy.com
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ඇල්වින් ඉන්ඩස්ට්රීස්
වීරසිරි ඉන්ඩස්ට්රීස්

චමීරා ඉන්ඩස්ට්රීස්

බේකරි තැටි සහ පාන් අච්චු

අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදන යන්ත්ර

පළතුරු වියලීමේ යන්ත්ර,
එළවළු වියලීමේ යන්ත්ර, බේකරි
පෝරණු

ඉන්දික මෝටර්ස්

නිහාල් ඉන්වෙන්ෂන්ස්

ඉඳිආප්ප සෑදීමේ යන්ත්ර, සූර්ය
තාප උණුසුම් පද්ධතිය සහිත බුෆේ
කට්ටල
පපඩම් පිටි ඇනීමේ යන්ත්ර, පපඩම්
පිටි පදම් කිරීමේ යන්ත්ර

බේකරි සඳහා යන්ත්ර, “ගොරකා”
පේස්ට් යන්ත්ර, පොප්කෝන් යන්ත්ර
බීජ වී සැකසීමේ යන්ත්ර, සෝයා
සහ මෙනේරි බීජ සිටුවීමේ යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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648, ගාලු පාර, වල්ගම, මැද
මාතර

46/1, ගෝනකුඹුර, රත්නපුර
47B, ශ්රමදාන ව්යාපාර
මාවත, මාතර

කහවත්ත, දඹුලුවන,
රත්නපුර

ලිපිනය

No: 30, බතුන පාර, මාතර
554/91, කොළඹ පාර,
දෙකදුරන,
මීගමුව
රබර් කඩේ, කැකුණදොල,
බටුගම්පල
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ඉන්ඩස්ට්රියල් ස්ටේන්ලස්
ස්ටීල් ෆැබ්රිකේෂන් (පුද්.)
සමාගම

79/12 නව නුගේ පාර,
පෑලියගොඩ
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0115378081/0772078456
saleslanka@isfindustries.
com

03422256184

0718580856/0777770335

0412223746/0712772602

0412224909

0776035707
0412226004/0767112600

0715234298
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පේෂ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය
යන්ත්ර

අයිස් ක්රීම් නිෂ්පාදන යන්ත්ර
කිරි නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීමේ
ටැංකි, ශීතකරණ, මිශ්ර කිරීමේ
යන්ත්ර

ග්ලෝබල් සොලියුෂන්
සෝයා ටෙස්ට් (පුද්.)
සමාගම

වර්ල්ඩ්වයිඩ්
එක්ස්පෝර්ට්ස් (පුද්.)
සමාගම
පාලිත ලේත් වර්ක්ස්

අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදන යන්ත්ර
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යෝගට් පියන් මුද්රා කිරීමේ යන්ත්ර
අයිස්ක්රීම් නිෂ්පාදන යන්ත්ර, අයිස්
පැකට් නිෂ්පාදන යන්ත්ර, යෝගට්
පිරවීමේ යන්ත්ර, ශීත කාමර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

කැලණිය සහ ගාල්ල
402/A මීගමුව පාර, කඳාන
No 02, කර්මාන්තපුරය,
වවුලුගල මූනගම, හොරණ

දියගම, හෝමගම

ගාලු පාර, රත්මලාන

ලිපිනය

l
e

කළුබෝවිල ඉම්පෙක්ස්
(පුද්.) සමාගම
No: 328, ගුණවර්ධන පාර,
නව තංගල්ල පාර,
කොටුවෙගෙදර, මාතර

a
m

J.C.T. ලංකා ඉම්පෝර්ට්
ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට්ස්

0412236717

077010299/0713276047
0114820618
0342260432/0773710598
kimpex@sltnet.lk

0728069702

0112721259/0112721055
0112739844

දු.ක./වෙබ් අඩවි
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සෝයා බීජ සිටුවීමේ යන්ත්ර
බීජ වී පිරිසිදු කිරීමේ යන්ත්ර, පේලි
අනුව පැල සිටුවීමේ යන්ත්ර, වල්
පැලෑටි ඉවත් කිරීමේ යන්ත්ර,

කෝපි සෑදීමේ යන්ත්ර
ඇඹරුම් යන්ත්ර- (මිරිස්, වියලි
ධාන්ය, තෙත සහල්), ගම්මිරිස් අතු
ඉවත්කිරීම, සහල් පෑහීම සහ
පොලිෂ් කිරීමේ යන්ත්ර

ක්වීන් ප්රොඩක්ට්ස්
ඩිල්ෂාන් ට්රේඩ් සෙන්ටර්

සඳමාලි ඩ්රයර්
මැනුෆැක්චරස්

වී තැම්බීමේ සහ වියලීමේ යන්ත්ර

ගම්මිරිස් නෙලීමේ යන්ත්ර
රටකජු බැදීමේ යන්ත්ර
ශාකසාර හා ධන්ය ඇඹරීමේ යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය
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සඳලංකාව, සඳලංකාව
45/3 ද බාරා පාර,
පල්ලෙදෙරගම, කයිකාවල
බම්මන්න, නාරංගොඩ
ඉට්රියගම, ඉඹුල්පෙ,
බලංගොඩ
No: 151, කටුගස්තොට
පාර,මහනුවර

ලිපිනය

රංග මෝටර්ස්

උදය ෆැක්ටරි

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල
ලුනුවැව, තඹුත්තේගම
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අනුරාධපුර පාර, දළදාගම,
මහව
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0776726469/0372275394

0812310086
0773406935

0812226236

0712557000

0772149555
0771303078

දු.ක./වෙබ් අඩවි

ෆෙරෝ ටෙක් ඉංජිනියර්ස්

සූරිය ට්රේඩර්ස්

උදය ෆැක්ටරි

තල ඇඹරීම තළ බෝල සහ කැරලි
නිෂ්පාදන යන්ත්ර, තල වගා කිරීමේ
යන්ත්ර

වි මෝල්, මිරිස් මෝල, ලී මෝල්

බඩ ඉරිඟු, මුං ඇට, මෙනේරි සහ
අනෙකුත් ධාන්ය ඇට ඉවත්කිරීමේ
යන්ත්ර
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වී, මුංඇට, කෝපි, පරිප්පු, කජු
සහ අනෙකුත් ධාන්ය ඇට ඉවත්
කිරීමේ යන්ත්ර

නිෂ්පාදන හෝ සැපයුම්
මධ්යස්ථාන

යන්ත්ර හෝ අමුද්රව්ය

උඩ අළුදෙණිය, වැලිගල්ල

236, කොළඹ වීදිය, යකඩ
පාලම, මහනුවර

රබර් කඩේ, කැකුණදොල,
බටුගම්පොල

ලිපිනය

71A, වැලිකඩවත්ත පාර,
නාවල රාජගිරිය

l
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ෆොටොන් ටෙක්නොලොජිස්
(පුද්.) සමාගම

0112862359/0112075124
www.photonlk.com

www.udayaindustrieslk.
com

0812310030/0814507547
077809905

0342256184
0812224353

දු.ක./වෙබ් අඩවි
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උපදේශන සමාගම්
1.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: හම්බන්තොට							
: ආර්.ආර්. දහනායක
: ස්වයංශක්ති ඩිවෙලොප්මන්ඩ් ෆවුන්ඩේෂන් (පුද්.)			
සමාගම මල්පෙත්තාව, අම්බලන්තොට
: පුහුණුව සහ උපදේශන
: 071-5396756

2.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

3.

දිස්ත්රික්කය: හම්බන්තොට
නම
: එස්. පුංචිහේවා
ලිපිනය
: රුහුනු වෙල්ලස්ස කොට්ඨාස සංගමය, නො. 77, අළුත් පාර, 		
		
හම්බන්තොට
සේවාව
: පුහුණුව සහ උපදේශන
දුරකථන : 047-2220193
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හම්බන්තොට
ඩී. තරංග
ලීඩ්ස් ඉන්ස්ටිටියුට්, 19/14 B, ගල්වැව පාර, හම්බන්තොට
පුහුණුව හා උපදේශනය, තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
077-3957350
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4.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: හම්බන්තොට
: එන්. නවරත්න
: සෙලින්කෝ ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, නො. 18, රන්න පාර, 			
අඟුණකොළපැලැස්ස
: පුහුණුව සහ උපදේශන
: 077-7106344

5.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

හම්බන්තොට
එන්.එස්. දළුවත්ත
ඉලෙක්ට්රෝ නැණසල, නො. 42, මහ වීදිය, අම්බලන්තොට
තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
047-2225560 / 071-8220115

6.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

හම්බන්තොට
සනත් කළුතොට
හම්බන්තොට සංවර්ධන පදනම, සිරිබෝපුර, හම්බන්තොට
මුල්ය
071-5346572

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

7.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම
: A. S. K. විදානගමගේ
ලිපිනය
: ඉන්ඩස්ට්රියල් සොලියුෂන් ලංකා පුද්. සමාගම, නො. 123/8, සිංහ 		
මාවත, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල
සේවාව
: පුහුණුව හා උපදේශන
දුරකථන : 037-7395390

8.

දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

9.

දිස්ත්රික්කය: කුරුණෑගල
නම
: H. M. රත්නතිලක
ලිපිනය
: රිදීබැඳි ඇල ගොවිජන විදාන සංගමය, කුරුණැගල පාර, මිල්ලගොඩ,
		
නිකවැරටිය
සේවාව
: පුහුණුව හා උපදේශන
දුරකථන : 077-7030877, 037-2260077

:
:
:
:
:

කුරුණෑගල
R. M. T. ප්රදීප් රත්නායක
තරු බයෝටෙක්, හුනුකුඹුර, එතනවත්ත
පුහුණුව හා උපදේශන
071-1991791
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10. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කුරුණෑගල
: A. B. ශ්යාමන් කුමාර
: හොස්ටින් ලංකා සොලියුෂන්ස් “පවන්”, බෝයවලාන,කැප්පෙටිවලාන,
අලව්ව
: තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
: 077-3062989, 071-8455001

11. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

12. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කුරුණෑගල
: W. M. විමලවීර
: ස්පෙක්ට්රා ඉන්ඩස්ට්රීස් ලංකා පුද්. සමාගම, කෙලිමුනේ, මහකෙලිය, 		
කුරුණෑගල
: තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
: 077-7582731

x
x
i
P

l
e

කුරුණෑගල
W. D. නාමල් ප්රදීප් වීරසිංහ
ජාතික මෘදුකාංග සංවර්ධන ආයතනය, තුත්තිරිවැව, කන්තලේ වැව
පිවිසුම් ව්යුහ සැපයුම
071-7469679
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13. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

කුරුණෑගල
S. A. යසරත්න
නිමාලි ආශිර්වාද ඉන්ඩස්ට්රීස්, දළුපතගෙදර, පාදෙණිය
තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
071-3438893

14. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කුරුණෑගල
: K. N. විමලසේන
: ඩයමන්ඩ් ඉංජිනියර්, මල්කාන්ති වත්ත,
හිරිපිටිය පාර, වාරියපොල
: තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
: 077-9790152
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15. දිස්ත්රික්කය: කුරුණෑගල
නම
: R. A.V. මහේෂ් කරුණාරත්න
ලිපිනය
: දඹදෙණිය එක්ස්පෝර්ට් ඩිවෙලොප්මන්ට් ලිමිටඩ්,
		
නො. 306, මීගමුව පාර, රම්මුතුගල, නාරම්මල
සේවාව
: තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
දුරකථන : 037-5646501
16. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:
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කුරුණෑගල
D. M. K. L. N. දිසානායක
ජනසරණි පුද්. සමාගම, රෝහල හන්දිය, ගලගෙදර
මූල්ය
075-0200205
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17. දිස්ත්රික්කය: කොළඹ
නම
: R. රාජේෂ්
ලිපිනය
: බෙරෙන්දිනා මයික්රො ෆයිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් පුද්. සමා
		
1වන මහල, නො. 152, නාවල පාර, නුගේගොඩ
සේවාව
: පුහුණුව හා අලෙවිකරණ ප්රවේශය පිළිබඳ උපදේශන
දුරකථන : 071-3247059, 011-4367641
18. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන
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: කොළඹ
: H. I. P. ඉමදූව
: කී මැනේජ්මන්ට් කන්සල්ටන්සි සර්විස්
නො.287/7, ශ්රී දේවානන්ද පාර, පිළියන්දල
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන, ශක්යතා අධ්යයන, ව්යාපාර සැලසුම්
: 071-2600601, 011-2615061

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

19. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කොළඹ
: W. T. A. විජේබණ්ඩාර
: මෙඩිසෙන්ස් ඉන්ටනැෂනල් පුද්. සමාගම,
නො. 23/90, පාගොඩ පාර, නුගේගොඩ
: පුහුණුව හා උපදේශන
: 011-5745045, 077-3981283

20. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

21. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: රත්නපුර
: P. I. පුෂ්පකුමාර
: සිටිසන්ස් ඩිවෙලොප්මන්ට් බිස්නස් ෆයිනෑන්ස් PLC,
නො. 114, කෙලින් වීදිය, ඇහැලියගොඩ
: මුල්ය
: 036-2259951

22. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: රත්නපුර
: නුවන් එදිරිසිංහ
: ජගත් ඉන්වෙස්මන්ට්ස් (පුද්.) සමාගම,
නො. 15, නිව් ෂොපින් සෙන්ටර්, ඇහැලියගොඩ
: මූල්ය
: 071-5204303

23. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: පුත්තලම
: H. D. රසික විදාන
: ඉනොවටිව් ඇෆෝඩබල් රියල් සොලියුෂන්(පුද්.) සමාගම,
නො. 10, ජුඩ්, අඟුණවිල, මුන්දලම
: පුහුණුව සහ අලෙවිකරණ ප්රවේශය පිළිබඳ උපදේශන
: 071-6927353

24. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

රත්නපුර
ජගත් සුසන්ත
ජයසු ප්රඩක්ට්ස්, කහවත්ත, දබුළුවන, රත්නපුර
තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
071-5234298
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පුත්තලම
W. P. J. ප්රේමසිරි
ෆ්රෙන්ඩ් ඉන්ස්ටිටියුට්, ආනමඩුව පාර, පොත්තුක්කුලම, පල්ලම
පුහුණුව සහ උපදේශනය
071-5329221
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25. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

කොළඹ
W. M. M. S. වික්රමසිංහ
අර්ථවිද ෆවුන්ඩේෂන් සමාගම, නො.40, 4 පැතුම්ගමරත්මලාන
පුහුණුව හා උපදේශනය
011-2635740, 077-6956910

26. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කොළඹ
: ලාෆ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්. සමාගම
: ලාෆ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්. සමාගම, නො. 224/3, ඇල්විටිගල 		
මාවත, කොළඹ 08
: තාක්ෂණය හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, ණය සේවා
: 011-5772224
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27. දිස්ත්රික්කය : කොළඹ
නම
: D. එදිරිසිංම
ලිපිනය
: බෙරෙන්දිනා එම්ප්ලෝයිමන්ට් සෙන්ටර් ලිමිටඩ්, නො. 152, 1වන 		
මහල, නාවල පාර, නුගේගොඩ
සේවාව
: පුහුණුව සහ වෙෙළඳපොළ ප්රවේශ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ උපදේශනය
සහ 			
මගපෙන්වීම
දුරකථන : 011-4380830, 011-4367632
:
:
:
:
:

රත්නපුර
J. A. P. K. ජයසිංහ
J. W. පාට්නර්ස් නිද්රාරණ, අතුරදපොල, ඇහැලියගොඩ
පුහුණුව හා උපදේශනය
071-8667712

29. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

රත්නපුර
M. K. S. P. කුමාර
ග්රීන් ඇඩ්වර්ටයිසින්, නො. 648/A, පැල්පිටිය, ඇහැලියගොඩ.a
අලෙවිකරණ ප්රවේශය
071-4906707

30. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: පුත්තලම
: R. N. ෆර්නැන්ඩස්
: ඉකෝ ෆාමිං, ට්රේනින් ඇන්ඩ් කන්සල්ටන්සීස්, නො. 121, ඉටැලියන්
ගේට්, මුදුකටුව, මාරවිල
: පුහුණුව හා උපදේශනය
: 072-4529035, 077-5717054
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28. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

31. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

පුත්තලම
H. H. A. ප්රසන්න ප්රනාන්දු
වර්ල්ඩ් විෂන් ලංකා, තාට්ටව පාර, ආනමඩුව
පුහුණුව හා උපදේශනය
077-5717054

32. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: පුත්තලම
: M. රහීම්
: පුත්තලම ලුණු නිෂ්පාදකයින්ගේ සුභසාධක සංගමය,
2වන කනුව, මන්නාරම් පාර, පුත්තලම
: පුහුණුව හා උපදේශනය
: 032-5675260

33. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

පුත්තලම
D. C. C. ප්රනාන්දු
සව්සර බිස්නස්, මාරවිල
අලෙවිකරණ ප්රවේශය
077-8464900

34. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

පුත්තලම
A. M. D. සමන්කුමාර
පීපල්ස් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී, මහජන බැංකුව, ආනමඩුව
මුල්ය
0777201520

35. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

පුත්තලම
W. මාලනී
SJD ඉංජිනියරින්, මිල්ලගහවත්ත පාර, මාරවිල පාර, නාත්තන්ඩිය
අමුද්රව්ය සැපයුම
071-8306812, 032-2251191

36. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

පුත්තලම
D. S. වසන්ත
S. H. ප්රඩක්ෂන්, කන්දඋඩ, සාලිය වැව
තාක්ෂණය සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
071-9073007

37. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මාතර
K. H. R. චන්දික
අර්නස්ට් ඇන්ඩ් යොන්ග්, නො. 16/1, එළවැල්ල පාර,මාතර
පුහුණුව හා උපදේශනය
077-7718391, 041-2220934
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38. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

39. දිස්ත්රික්කය :
නම
:
ලිපිනය
:
		
සේවාව
:
උපදේශනය
දුරකථන :

මාතර
මාලි කුමාරසිංහ
සණස ප්රාදේශීය කාර්යාලය, අකුරැස්ස පාර, හක්මන
මුල්ය
041-5672768
අනුරාධපුර
A. H. R. අනෝජා කුමාරි
කොමර්ෂල් ලංකා මයික්රො ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් පුද්. සමාගම, අංක279,
දුම්රිය ස්ථානයප පිටුපස, අනුරාධපුර පාර, ගල්ගමුව
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායකත්ව දැනුම ලබාදීමේ පුහුණුව සහ

40. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: A. G. A. අබේරත්න
: ලංකා ෂොප් ටෙක්නොලොජීස් ඇන්ඩ් සර්විස්,
නො. 36/B, ඉහළ වැටියාව, නොච්චියාගම
: පිවිසුම් ව්යුහ සැපයුම්
: 077-5791175

41. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
S. ගෞරිදේවි
මලර්විලි විමෙන් සොසයිටි, නො. 4/11, සෙන්ට්රල් කෑම්ප් 02
මූල්ය
075-4309457

42. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
T. ප්රේමා
ග්රාමීය කාන්තා සංගමය, 7 කොළනිය, නැවිදාන්වේලි - 01
මුල්ය
077-2623032

43. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
J. රාධේ දේවි
සරස්වතී කාන්තා සංගමය, කුඩියිරුප්පුමුනෙයි, අන්නමලෙයි- 02
මුල්ය
077-3932107
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

44. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
S. මහාරාණි
දුලා කාන්තා සංගමය, නො. 77B, නැවිදාන්වේලි - 01
මූල්ය
077-6191683

45. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
S. ප්රදීපා
සමාජ සුභසාධක සංගමය, අම්පාර, 15 කොළනිය,නැවිදාන්වේලි
මූල්ය
077-2242262

46. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: P. පෙරින්පා රාණි
: ග්රාමීය කාන්තා සංවර්ධන සංගමය, නො. 15, ICR 32,
අන්නමලෙයි 02
: ෆයිනෑන්ෂල්
: 077-065577

47. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

48. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: U. K. D. හර්ෂණ
: බිම්පුත් ෆයිනෑන්ස් PLC, නො.18/1, හොරොව්පතාන පාර, 		
මැදවච්චිය
: ණය සේවා මූල්ය
: 072-3902902, 071-8155491

49. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: D. M. G. U. ජයරත්න
: අරුණළු ෆන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් (පුද්.) සමාගම, නව නගරය, DFCC 		
බැංකුව අසල, තඹුත්තේගම
: ව්යාපාර සංවර්ධනය සඳහා මූල්ය
: 071-4394103			
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අනුරාධපුර
S. A. K. ප්රියන්ත ගුණවර්ධන
ප්රගති සේවා පදනම, මන්නාරම පාර, අකිරිකන්ද, මැදවච්චිය
මූල්ය
077-6529975
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50. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: N. C. එදිරිසිංහ
: විෂන් ෆන්ඩ් ලංකා ලිමිටඩ්, කෙත්සිරි හවුස්, කන්නිමඩුව පාර, 		
ගලෙන්බිඳුනුවැව
: මූල්ය
: 077-3523762

51. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

52. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: A. නන්දන ගුණසිංහ
: කොමර්ෂල් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී, නො. 131, අනුරාධපුර 			
පාර,ගලෙන්බිඳුනුවැව
: මූල්ය
: 077-2106918

53. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අනුරාධපුර
: K. G. D. N. S. කුමාර
: ලක්වා ඉන්ඩස්ට්රීස් (පුද්.) සමාගම, නො. 20/9, මන්නාරම පාර, 		
මැදවච්චිය
: තාක්ෂණික හා නිෂ්පාදන සංවර්ධන
: 025-2245111

54. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අම්පාර
: K. සර්වසිනි
: BRAC ලංකා ෆයිනෑන්ස් PLC, නො. 411/2, මහ වීදිය,
බණ්ඩිරිප්පුව-02
: මූල්ය
: 075-3850473

55. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: අම්පාර
: T. තර්මිනි
: BRAC ලංකා ෆයිනෑන්ස් PLC, තැපැල් කාර්යාලය අසල, අම්පාර 		
පාර, අක්කරෙයිපත්තුව
: මූල්ය
: 075-3850416

අනුරාධපුර
D. G. K. H. ගුණතිලක
ප්රගති සේවා පදනම, අනුරාධපුර පාර, ගලෙන්බිඳුනුවැව සේවාව
මූල්ය
025-4934711
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

56. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

අම්පාර
I. L. A. අසීස්
අෆාර් වෙල්ඩින් ෂොප්, නො. 424/C, සයින්දමරුදු 08
Technology and Production Development
077-6529975

57. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
		
දුරකථන

: මාතලේ
: මනෝජ් සිරිසූරිය
: මර්කන්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්රි ඇන්ඩ් ඇග්රිකල්චර් ඔතෝරිටි නො. 66, සුපර්
ෂොපින් සෙන්ටර්, මාතලේ
: ව්යාපාර සඳහා ව්යවසායකයින්ගේ දායකත්වයට අදාළ සේවා 		
සැපයීම
: 072-8335161

58. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: මාතලේ
: M. M. තිලකරත්න
: අරුණ සිවික් ඩිවලොප්මන්ට් සෙන්ටර්, නො. 113/24, සමන් දාවා 		
පාර, අළුවිහාරය, මාතලේ
: වෘත්තිකයින් සඳහා මගපෙන්වීම
: 077-9227487

59. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මාතලේ
R. S. ඉද්දමුදලිගේ
C. I. C. ඉන්ස්ටිටියුට්, පැල්වෙහෙර, දඹුල්ල
තාක්ෂණික හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
066-2285446

60. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

ත්රිකුණාමලය
I. ශිල්පියා
පෙරියත්මුනෙයි තාරා වීවින් සෙන්ටර්, කින්නියා 07
පුහුණුව හා උපදේශන
077-4026513

61. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: ත්රිකුණාමලය
: S. රාජේස්වරන්
: බෙරෙන්දිනා මයික්රො ෆයිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් (පුද්.) සමාගම, 		
කන්තලේ පාර, සේරුනුවර
: මුල්ය
: 077-5536829
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62. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

ත්රිකුණාමලය
Y. තිලගන්
බිම්පුත් ෆයිනෑන්ස් PLC, නො. 05, මඩකළපුව පාර,සේරුනුවර
මූල්ය
077-9681234

63. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මහනුවර
A. G. R. බණ්ඩාර
L. I. C. ලිමිටඩ්, නො. 277, ඩී.එස් සේනානායක වීදිය, මහනුවර
රක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම
077-2774051

64. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: මහනුවර
: R. D. C. K. I. සෝමරත්න
: ටෙක්විෂන් ඉන්ටර්නැෂනල් වොකේෂනල් ට්රේනින් ස්කූල්, නො. 549, 		
නුවර පාර, මාවතගම
: වෘත්තීය හා තාක්ෂණික පුහුණුව
: 077-7851111, 037-2297999

65. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මහනුවර
E. M. P. එදිරිසිංහ
සෙරන්ඩිබ් ෆයිනෑන්ස් Ltd., නො. 187, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
මූල්ය
081-2213498, 077-639439

66. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මහනුවර
A. H. G. සෝමරත්න
සමුද්ර ඉන්ඩස්ට්රීස්, නො. 141/1, අත්තරගම, පට්ටියවත්ත
තාක්ෂණික සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
072-3648425

67. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

මහනුවර
A. H. G. සෝමරත්න
සමුද්ර ඉන්ඩස්ට්රීස්, නො. 141/1, අත්තරගම, පට්ටියවත්ත
තාක්ෂණික සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
072-3648425

68. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: මහනුවර
: G. G. R. තිලකරත්න
: කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ෂල් P.L.C, නො. 136, 			
කොටුගොඩැල්ල වීදිය, මහනුවර
: මූල්ය
: 081-2238675, 077-1282099
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

69. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: ගාල්ල
: R. චන්ද්රලතා
: ඉඩිකෝලා ට්රේනින් සෙන්ටර්, මාකුඹුර ප්රජා ශාලාව, බෝධිය අසල,
කෝට්ටමඩගම
: පුහුණුව හා උපදේශනය
: 071-4340882

70. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
සේවාව
දුරකථන

:
:
:
:
:

71. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: මඩකළපුව
: M. M. A. සිද්දික්
: කාත්තන්කුඩි වෙෙළඳ සංගමය, නො. 174, මහවීදිය,
කාත්තන්කුඩි - 02
: පුහුණුව හා උපදේශනය
: 077-7140570

72. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
		
දුරකථන

: මඩකළපුව
: A. ආරියසුදන්
: සම්පත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය, නො. 42/6, 5 වන හරස් 		
වීදිය, ඉර්විදයපුරම් බටහිර
: පුහුණුව හා උපදේශනය, අලෙවිකරණ ප්රවේශ ප්රතිපත්තිය, සහ 		
යෙදවුම් සැපයුම
: 077-3521247

73. දිස්ත්රික්කය
නම
ලිපිනය
		
සේවාව
දුරකථන

: කළුතර
: V. K. රුක්මාලි
: ඉද්දගොඩ විතානගේ ඇසෝසියේෂන් ඇන්ඩ් කන්සල්ටන්ස්, නො. 		
නො. 110/1, අළුත්ගම පාර, මතුගම
: ගිණුම්කරණ උපදේශන සේවා
: 077-2013523

ගාල්ල
U. K. ජයවර්ධන
ඊ-බේස් ලංකා, අකුරැස්ස පාර, හියුමන් ගොඩනැගිල්ල, යක්කලමුල්ල
පුහුණුව හා උපදේශනය
077-2361980
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පුහුණුකරුවන් ( ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන)
1.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
			
දුරකථන

:
:
:
:

මහනුවර
R. M. බණ්ඩාාරනායක
නො. 90/34, සඳසිරි වත්ත, කීරපනේ, ගම්පොළ
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ අලෙවිකරණ 		
ප්රවේශය පිළිබඳ උපදේශන
: 078-6052264, 077-4662719

2.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය
පුහුණු ක්ෂේත්රය
			
දුරකථන අංක

:
:
:
:

3.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
			
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

: පුත්තලම
: K. D. සමරසිංහ
: නො. 98, හරිතගම්දොර, බොහිංගමුව
කුළියාපිටිය
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු හා උපදේශන
: 077-6152741

පුත්තලම
R. H. M. A. රාජකරුණා
නො. 430/F, මුදියන්සෙ වත්ත, ඉහළ මහවැව, මහවැව
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු, අලෙවිකරණ, ව්යාපාර 		
සැලසුම්, කළමනාකරණ පුහුණු
: 071-4443674, 032-2252746
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4.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
P. W. G. D. K. කරුණාරත්න
නො. 9/B, පනාගොඩ, නාත්තන්ඩිය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු හා උපදේශන
077-5137084

5.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
M. P. මාරසිංහ
“සිංහපුර”, දෙණිය, කුඩාවැව
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු හා උපදේශන
071-1557284, 077-7435136

6.

දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
			
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

: පුත්තලම
: R. M. N. H. රත්නායක
: “සේනානයක විලා”, තුම්මෝදර,
නාත්තන්ඩිය
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු හා උපදේශන
: 077-2987855

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

7.

දිස්ත්රික්කය
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
			
දුරකථන අංක

:
:
:
:

කෑගල්ල
M. M. ෆයිසාල්
H 68, කටුගහවත්ත, දෙවනගල, මාවනැල්ල
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු හා 				
උපදේශන, අලෙවිකරණ ප්රවේශ ප්රතිපත්ති හා මගපෙන්වීම්
: 035-4545142, 077-2772201

8.

දිස්ත්රික්කය		
නම 		
ලිපිනය 		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

9.

දිස්ත්රික්කය
නම 		
ලිපිනය		
			
පුහුණු ක්ෂේත්රය
		
දුරකථන අංක

: කළුතර
: R. C. රත්නායක
: S. P. කන්නන්ගර සහ සමාගම, නො. 95, බ්රෝඩ්වේ 		
ගොඩනැගිල්ල, ප්රධාන පාර, දකුණු කළුතර
: ගිණුම්කරණය, බදුකරණය, ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන 		
පුහුණු සහ උපදේශනය
: 071-7134254

කළුතර
W. A. U. ලක්මාලි වීරසිංහ
“හේමන්ත” රුවන්ගම, දොඩංගොඩ, කළුතර දකුණ
ප්රතිපත්ති හා භාවිත නීති
071-3479994, 077-2034020ර
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10. දිස්ත්රික්කය
: පුත්තලම
නම		 : W. M. T. බණ්ඩාර
ලිපිනය 		
: W. M. T. බණ්ඩාර, “වැව්තෙර”, වැරැල්ල-පේරාදෙණිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය
: පුත්තලම ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ 		
				 උපදේශනය
දුරකථන අංක
: 071-8491903
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11. දිස්ත්රික්කය		
: පුත්තලම
නම 		
: M. G. K. ගුණවර්ධන
ලිපිනය		
: නො. 171, ද ෆිනෑන්ස් ගාඩ්න්, රෝහල අසල, ඉංගිරිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ 			
				
උපදේශනයගිණුම්කරණ ලිපිකරු
දුරකථන අංක
: 071-8129364
12. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

මාතර
R. අබේසුන්දර
නො. 40B, ගංගා හවුස්, පහළ අතුරළිය, අකුරැස්ස
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
071-8410450, 071-7313222
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13. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:

පුත්තලම
G. P. එඩ්මන් ප්රේමසිරි
නො. 187, සිංහ වීදිය, හිත්තැටියමඩ, මාතර
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු, අලෙවිකරණ, ව්යාපාර 		
සැලසුම්
: 077-7166469

14. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

මඩකළපුව
කුමාරවේල් පුරුෂෝත්තම
පාසැල් මාවත, කිරාන්, මඩකළපුව.
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-0048379

15. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
			
දුරකථන අංක

:
:
:
:

16. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

මඩකළපුව
S. බාලේන්ද්රන්
නො. 147/3, මායිම පාර, මඩකළපුව.
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
065-2224177, 077-6758422

17. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

මඩකළපුව
P. A. A. හසන්
P. A. A. හසන්, 46, මහ වීදිය, නින්දවුර් -24
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-7667900, 067-2251219
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මඩකළපුව
N. ලෝගේස්වරන්
නො. 17, මායිම පාර(උතුර), මඩකළපුව
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය 		
අලෙවිකරණ ප්රවේශය, ක්ෂුද්ර මූල්ය
: 077-7755041
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18. දිස්ත්රික්කය		
:මඩකළපුව
නම		
: A. M. U. සෆීනා
ලිපිනය		
: නැෂනල් ඉවැලුවේෂන් සෝෂල් ටාස්ක් ඕගනයිසේෂන්, 		
			 140/S, ජුම්මා පාර, වාලච්චේන -05
පුහුණු ක්ෂේත්රය
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක
: 075-4337344
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

19. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
			
දුරකථන අංක

:
:
:
:

මඩකළපුව
දේශ කීර්ති
17, පරණ තැපැල් කාර්යාල පාර, කාත්තන්කුඩි -05
වෙෙළඳ ගණකාධිකරණය හා විගණන බදු උපදේශන 		
සේවා
: 077-0048379

20. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

කුරුණෑගල
W. A.A. සිරිවර්ධන
කෙලියාව, හෙට්ටිපොළ
කළමනාකරණ උපදේශන සේවා, සමාගම් ලියාපදිංචිය
071-9885336

21. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

කුරුණෑගල
D. M. Y. විමලරත්න
D. M. Y. විමලරත්න, කුදිරිප්පුව ගල්ගමුව
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-1733055

22. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

හම්බන්තොට
K. A. සදරංග ජයසූරිය
නො. 75, ගල් මඩුව, පුංචි අකුරුගොඩ,තිස්සමහාරාමය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
071-3249953, 071-0744614

23. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
K. D. සමරසිංහ
නො. 98, හරිත ගම්දොර, බොහිංගමුව, කුලියාපිටිය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-6152741

24. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
P. W. G. D. K. කරුණාරත්න
නො. 9/B, පනාගොඩ, නාත්තන්ඩිය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-5137084

25. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
M. P. මාරසිංහ
“සිංහපුර”, දෙණිය, කුඩාවැව.
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
071-1557284, 077-7435136
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26. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

පුත්තලම
R. M. N. H. රත්නායක
“සේනානායක විලා”, තුම්මෝදර, නාත්තන්ඩිය
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
077-2987855

27. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය 		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

:
:
:
:
:

අනුරාධපුර
K. W. රංජිත් ලාල්
නො. 13 C, සමූහ ගොවිපළ, පුබුදුපුර, අනුරාධපුර
ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
071-1211536, 025-2225824

28. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය 		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

: අනුරාධපුර
: W. A. N. U. පියසීලි
: නො. 77, සෝලම, තඹුත්තේගම.

29. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
		
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

: අම්පාර
: S. H. M. නිබ්රාස්
: JH ප්රොෆෙෂනල් ඇසෝසියේෂන්, නො. 371, මහවීදිය, 		
අක්කරෙයිපත්තුව.
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
: 067-2277795

30. දිස්ත්රික්කය		
නම		
ලිපිනය		
			
පුහුණු ක්ෂේත්රය
දුරකථන අංක

: අම්පාර
: M. S. ඉන්සාෆ්
: පෙබල්ස් ඇකඩමි (පුද්.) සමාගම, නො. 01/B, මහවීදිය, 		
අක්කරෙයිපත්තුව
: ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු සහ උපදේශනය
: 067-2057456, 076-6841128

: 071-4180396		
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ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

පුහුණුකරුවන් (තාක්ෂණික)
1.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : R. M. පද්මාවතී
ලිපිනය : රඹපොතාන, මහපොතාන
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-5314243

2.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : A. පද්මා ඉන්ද්රලතා අමරසිංහ
ලිපිනය : නො. 66, ඉලුක්බඩයාගම, ගලෙන්බිඳුනුවැව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-4581503, 071-2793324

3.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : H. G. රත්නසිරි අමරතුංග
ලිපිනය : නො. 21, ජනපදය, 22 කනුව, ගලෙන්බිඳුනුවැව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-5213087
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4.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : H. M. W. D. ප්රේමචන්ද්ර
ලිපිනය : නො. 43/5, ගෝමරන්කෑල්ල
ගලෙන්බිඳුනුවැව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණු සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-2667143

5.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම: M. G. සමන්ති ප්රියදර්ශනී
ලිපිනය : නො. 139, යාය 13, කලාඔය
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-2781883
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6.

දිස්ත්රික්කය: අනුරාධපුර
නම : B. G. ලලිතා රංජනී වීරතුංග
ලිපිනය : නො. 143, සණස පිටුපස ,යාය 4, රාජාංගනය
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-5613984

7.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : H. T. සෝමාවතී
ලිපිනය: නො. 97, දෙවන පියවර, නව නගරය තඹුත්තේගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 025-5673932

8.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : E. M. පත්මා කුමාරි මැණිකේ
ලිපිනය : නො. 415/3, නො. 29, ජයගම
නොච්චියාගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-5636374

9.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : K. P. යද්දෙහිගේ
ලිපිනය : නො. 19, දොඹවලගම ෂොපින් සෙන්ටර්, ගලදිවුල්වැව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-3884620

10.

11.
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දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : S. B. M. K. සෙනෙවිරත්න
ලිපිනය :මැහුම් මධ්යස්ථානය, තිරප්පනේ
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-3222242
දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : G. A. A. පද්මසිරි
ලිපිනය: ඉට්ටිකුලම, රනෝරාව, නොච්චියාගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-2684038

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

12.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : H. T. විනිතා
ලිපිනය: නො. 97, දෙවන පියවර, නව නගරය, තඹුත්තේගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 025-5673932

13.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : S. D. S. මානෙල් දිසානායක
ලිපිනය : ගලේවෙල, අඹගහවැව, නොච්චියාගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය : මැහුම් මලු සැලසුම් පුහුණු වැඩසටහන් සම්පත් දායක
දුරකථන අංක : 025-3892462, 077-5439091

14.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : D. M. ටිකිරිබණ්ඩා
ලිපිනය : නො. 57, ගම්මාන 01, රාජාංගන පාර, තඹුත්තේගම
පුහුණු ක්ෂේත්රය: නිෂ්පාදන පුහුණු සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 025-2275102

15.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : G. S. ප්රියදර්ශනී
ලිපිනය : යාය 07, අංගමුව, රාජාංගනය.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණු හා උපදේශන
දුරකථන අංක : 072-4176599
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16.

දිස්ත්රික්කය : අනුරාධපුර
නම : E. M. ප්රියංගා ශ්යාමලී
ලිපිනය : උඩුරාව - උතුර, ගල්කිරියාගම.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණු හා උපදේශන
දුරකථන අංක : 070-2465380, 071-8457428

17.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : P. G. රුවන්ති සුමනදාස
ලිපිනය: P. G. රුවන්ති සුමනදාස, නො. 30, වීරගල, පොල්ගහවෙල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණු සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 077-7849214
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18.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : K. A. P. පද්මිණී
ලිපිනය : K.A.P. පද්මිණී ඉහළගෙදර, වෑවල, මැටිකුඹුර,
පොල්ගහවෙල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණු සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 077-7113942

19.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : N. P. V. කාන්ති කුලරත්න
ලිපිනය : K. D. S. මැහුම් පාසල, නො. 77/9, අලව්ව පාර, පොල්ගහවෙල
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-4527956, 070-2239926

20.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : W. M. චමිලා කුමාරි
ලිපිනය : W.M. චමිලා කුමාරි, O. D. M. J. දිසානායක, බෝවලතැන්න කොළනිය,
පුබ්බෝව.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-3359811

21.

22.

23.
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දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : A. S. D. දමින්ද දයාරත්න
ලිපිනය : සිස්ටමැටික් සොලියුෂන්, වෑත්තෑව, මහාරච්චිමුල්ල, අලව්ව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : මෘදුකාංග විශ්ලේෂණය හා පාරිභෝගික අවශ්යතා නිර්මාණය
දුරකථන අංක : 037-2059214
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දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : Y. B. M. D. C. Y. බණ්ඩාර
ලිපිනය : Y. B. M. D. C. Y. බණ්ඩාර, පහලවත්ත,
පහලවෙලේකුඹුර, අලව්ව.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 078-4753582, 071-2215776
දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : D. S. B. මංගලිකා
ලිපිනය : J. M. N. K. ජයසූරිය, බෝගහලන්ද වත්ත, හිරිපන්වැල්ල, වඩාකඩ
පුහුණු ක්ෂේත්රය: ඇඳුම්, ගමන්මලු, පාවහන් සහ විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන
පුහුණුකරු
දුරකථන අංක : 071-3120517

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

24.

දිස්ත්රික්කය : කුරුණෑගල
නම : D. S. B. මංගලිකා
ලිපිනය : J. M. N. K. ජයසූරිය, බෝගහලන්ද වත්ත,හිරිපන්වැල්ල, වඩාකඩ
පුහුණු ක්ෂේත්රය : ඇඳුම්, ගමන්මලු, පාවහන් සහ විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන
පුහුණුකරු
දුරකථන අංක : 071-3120517

25.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : R. පේමවතී හීන්මැණිකේ
ලිපිනය : “අමරසූරිය”, C/O, පෙරේරා, මඩල, ඇල්ලගාව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-2046075

26.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : B. M. රංජිත් රණසිංහ
ලිපිනය : උඩන ලංකා ඉන්ඩස්ට්රීස්,
ගොවිපලවත්ත, බලවින්න, පල්ලෙබැද්ද
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක
: 072-4717354

27.
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දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : P. M. නයනලේඛා වීරසිංහ
ලිපිනය : බඹරගස්තැන්න, පල්ලෙබැද්ද
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණු සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-8846054, 045-5731430
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28.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : W. W. K. ධර්මා ජයන්ති
ලිපිනය : “ආසිරි” පහලවත්ත- අස්ගඟුල පාරඇහැලියගොඩ
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-0609875

29.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : H. M. C. මැණිකේ
ලිපිනය : කපුහේනතැන්න, බලවින්න, ගොඩකවෙල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-0298487, 077-0347699
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30.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : M. W. ලලිතා නිරෝෂනී
ලිපිනය :සංජන යුනිෆෝම් ඇන්ඩ් ටේලර්ස්බලවින්න, ගොඩකවෙල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-1295869

31.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : G. R. කුසුමාවතී
ලිපිනය : නිව් ශානිකා ස්වීට්ස්
පනාවල පාර, අටකලංපන්න
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-3774825

32.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : K. M. චමිලා ඉරෝෂනී
ලිපිනය : නො. 183/A, නියංගම, ගොඩකවෙළ.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-6225542

33.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : දයා කාරියවසම්
ලිපිනය : නො. 32 A, සමන් පෙදෙස, ඇහැලියගොඩ.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: තාක්ෂණික හා නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
දුරකථන අංක : 071-8237506

34.

35.
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දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : දෙවෙනි ගුරුගේ රමණි
ලිපිනය : අත්පත කාර්යාලය, ගාඩ්න්, ගොඩකවෙළ
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-3973584
දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : R. පේමවතී හීන්මැණිකේ
ලිපිනය : R. පේමවතී හීන්මැණිකේ,
“අමරසූරිය” C/O, පෙරේරා මඩල - ඇල්ලගාව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-2046075

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

36.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : W. A. ගුණදාස
ලිපිනය : හේමමාලි විසිතුරු භාණ්ඩ, පේමානන්ද පාර ,
“හේමමාලි”, මඩිහ, තඹුරුගමුව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 041-2220475, 071-6573395

37.

දිස්ත්රික්කය : රත්නපුර
නම : C. M. U. D. චන්ද්රසේකර
ලිපිනය : C. M. U. D. චන්ද්රසේකර, දිවුල්වැව, මුල්කිරියාව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: මනාලියන් හැඩගැන්වීම සහ ඇඳුම් මැසීම පිළිබඳ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-3223943

38.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : B. L. දසනායක
ලිපිනය : නො. 40, සම්බෝධි පාර, ලුනුවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-5108605

39.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : A. A. P. U. රේණුකා
ලිපිනය : නො. 145, දුම්රිය පොළ පාර, ලුනුවිල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 031-2262563, 077-8600616
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40.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : E. A. P. E. ආරච්චි
ලිපිනය : නො. 693 C, ජපමාල පාර, වෙන්නප්පුව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක: 077-2598795

41.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : W. A. L. R. තිසේරා
ලිපිනය : නො. 263, හලාවත පාර, වයික්කාල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-6956533, 071-2810994
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42.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : J. A. T. ආලෝකා ගුණතිලක
ලිපිනය: සාරා සැලෝන්, නො. 68B, කොලිනිජාදියවෙන්නප්පුව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-1602093

43.

දිස්ත්රික්කය : ගම්පහ
නම : N. D. ජයවර්ධන
ලිපිනය: නිමන්ත, පහළවත්ත, ලුනුවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-4563865, 031-2262512

44.

දිස්ත්රික්කය: හම්බන්තොට
නම : K. H. ස්වර්ණා නිරෝෂනී ද සිල්වා
ලිපිනය : නො. 96/1 A, තිස්ස පාර, වීරවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව, ව්යාපාර උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-6715655

45.

දිස්ත්රික්කය : හම්බන්තොට
නම : R. K. සුගත්
ලිපිනය : නො. 303/1, කැකුණයාය, වකදාවල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-2838149

46.

47.
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දිස්ත්රික්කය : හම්බන්තොට
නම : A. A. ප්රසන්න
ලිපිනය : “ප්රසාදි හවුස්”, කැප්පිටියාව උතුර, වීරකැටිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-8553376
දිස්ත්රික්කය : මාතර
නම : W. K.තමරා
ලිපිනය : “ඩවුන්සයිඩ් පාට්”, දෙනියාය වත්ත, දෙනියාය
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-1172094

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

48.

දිස්ත්රික්කය : මාතර
නම : M. D. K. සොයිසා
ලිපිනය: කොහිලවත්ත, යටිපොරගල, වැරැල්ල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-9841697

49.

දිස්ත්රික්කය : මාතර
නම : S. අමරසිංහ
ලිපිනය : රුක්මල් පෙදෙස, ඕබඩගොඩ, අක්මීමන
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-1811327

50.

දිස්ත්රික්කය : මාතර
නම : K. A. C. උපුල් කුමාර
ලිපිනය : Cnetටෙක්නොලොජි, සමුපකාරය අසල, අකුරැස්ස පාර, තවලම
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පරිගණක සේවා
දුරකථන අංක : 077-7103847, 071-9078899

51.

දිස්ත්රික්කය : මාතර
නම : G. P. H. හෝෂලා උපුලංගනී
ලිපිනය : G. P. H. හෝෂලා උපුලංගනී, නො. 228,
තුරුවියන, හෝදැල්ල, බුළුගොල්ල, පොතුහැර
පුහුණු ක්ෂේත්රය: මැහුම් මලු
දුරකථන අංක : 072-5021850
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52.

දිස්ත්රික්කය : ගාල්ල
නම : D. B. සුනිල් ශාන්ත
ලිපිනය : නො. 359, වැලිදෙණිය, තල්ගම්පොල, ගාල්ල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: තාක්ෂණික පුහුණුව
දුරකථන අංක : 077-6939102

53.

දිස්ත්රික්කය : ගාල්ල
නම : M. W. ඉරංගනී
ලිපිනය : ෂර්මිලා බතික්ස්, මුදලියකන්ද පාර, කොග්ගල, හබරාදූව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: තාක්ෂණික සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
දුරකථන අංක : 077-7682184
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54.

දිස්ත්රික්කය : ගාල්ල
නම : R. R. W. P. R. J. ප්රනාන්දු
ලිපිනය : සිංගර් ප්ලස්, දෙල්ලව පාර, නෙලුව
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-4042667

55.

දිස්ත්රික්කය : බදුල්ල
නම : H. M. C. S. කුමාර රණසිංහ
ලිපිනය : H. M. C. S. කුමාර රණසිංහ, මඩවල කපල්ල, එන්නාල ගෙදර,
පට්ටියගෙදර.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : තාක්ෂණික සහ කෘෂි තාක්ෂණික නිෂ්පාදන පිළිබඳ
උපදේශනය
දුරකථන අංක : 072-2669614

56.

දිස්ත්රික්කය : කෑගල්ල
නම : භද්රානි කස්තුරිසිංහ
ලිපිනය : භද්රානි කස්තුරිසිංහ, J 16B, “උපුල් නිවාස”, පන්සල පාර, වල්දෙණිය,
කෑගල්ල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 077-5583660

57.

58.
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දිස්ත්රික්කය : කෑගල්ල
නම : R. A. රූපවතී රණසිංහ
ලිපිනය : R. A. රූපවතී රණසිංහ, නො. 205, හරිකලාන, කැලියාව, හෙට්ටිපොල
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 037-5783174
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දිස්ත්රික්කය : කෑගල්ල
නම : M. A. M. S. ප්රනාන්දු
ලිපිනය : M. සුලෝචනා ප්රනාන්දු, “සුහස්ථ”, ජනසවි මාවත, B/දුම්මලදෙණිය,
වෙන්නප්පුව.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශන
දුරකථන අංක : 076-8073472, 071-5299533

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

59.

දිස්ත්රික්කය : අම්පාර
නම : A. G. M. සදාත්
ලිපිනය : අබ්දුල් ගෆූර් මොහමඩ් සදාත්, අග්රා ඉන්ඩස්ට්රීස්, පොතුවිල් පාර,
අක්කරෙයිපත්තුව
පුහුණු ක්ෂේත්රය: තාක්ෂණික සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය
දුරකථන අංක : 077-3053726, 071-8200387

60.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : W. S. U. D. රුක්ලාන්ති ප්රනාන්දු
ලිපිනය : W. S. U. D. රුක්ලාන්ති ප්රනාන්දු,
නො. 170A, කුමාර වීදිය, පහල කටුනේරිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-6402525

61.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : K. K. M. ප්රනාන්දු
ලිපිනය : K. K. M. Fernando,ප්රනාන්දු නො. 190A, මූදුකටුව, මාරවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: තාක්ෂණික පුහුණුව
දුරකථන අංක : 077-7462054

62.
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දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : N. M. මාරියා රෙජිනා
ලිපිනය : N. M. මාරියා, රෙජිනා, නො. 205, ගොඩවල, මාරවිල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-8948919
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63.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම: M. R. ෆාතිමා
ලිපිනය : M. R. ෆාතිමා අරුෆියා, නො. 165,
ෆාතිමා පූරා, E/කොටමුල්ල
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-0875900, 075-6666220

64.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : K. R. D. R. A. මධුවන්ති
ලිපිනය : K. R. D. R. A. මධුවන්ති, නො. 17, අඹගහවත්ත පාර, මූදුකටුව,
මාරවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-2102104
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65.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : S. R. R. M. රංජනී ධර්මසේන
ලිපිනය : S. R. R. M. රංජනී ධර්මසේන, “වින්ධ්යා”, රෝමන් පාක්, මූදු කටුව,
මාරවිල.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 076-8654875

66.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : D. නිලංකා රන්දෙණිය
ලිපිනය : D. නිලංකා රන්දෙණිය, B/77/1, වීදිය බණ්ඩාර මාවත, නාත්තන්ඩිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-9088036

67.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : T. N. D. ප්රනාන්දු
ලිපිනය : T. N. D. ප්රනාන්දු, සර්වෝදය පාර, තුම්මෝදර, නාත්තන්ඩිය.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-9460876

68.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : R. M. S. රණසිංහ
ලිපිනය : R. M. S. රණසිංහ, අක්කර 4, පල්ලිය පාර, මැදමාවිල, නාත්තන්ඩිය
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-6363856

69.

70.
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දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : G. වජිර ද සිල්වා
ලිපිනය : ගරුමුනි වජිර ද සිල්වා, “රිද්මා”, සිල්වා මාවත, නව නගරය,
මාදම්පෙ.
පුහුණු ක්ෂේත්රය : පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 071-9167000, 077-8797620
දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : K. A. අධිකාරි
ලිපිනය : අයෝනා ඔතෝරිටි, නො. 33, 1වන පියවර,කාර්ගිල්ස් ගොඩනැගිල්ල,
නව නගරය, මාදම්පෙ
පුහුණු ක්ෂේත්රය : තාක්ෂණික පුහුණුව
දුරකථන අංක : 032-2249588

ව්යාපාර සංවර්ධන සේවා සපයන්නන්ගේ නාමාවලිය - ජාතික ව්යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය

71.

දිස්ත්රික්කය : පුත්තලම
නම : වර්ණකුලසූරිය මේරි වසන්තා
ලිපිනය : W. M. වසන්තා කාමෙල්, සිරි කුරුස මාවත, පම්බල,කාක්කපල්ලිය.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: පුහුණුව සහ උපදේශනය
දුරකථන අංක : 077-6044560

72.

දිස්ත්රික්කය : කළුතර
නම : P. D. K. S. චිරංජය
ලිපිනය : නො. 72, තුඩුගල, දොඩම්ගොඩ.
පුහුණු ක්ෂේත්රය: හරිතාගාර නිර්මාණය සහ ස්වයංක්රීය බිංදු සහ සිසිලන පද්ධති
සහ පොහොර යෙදීමේ පද්ධති
දුරකථන අංක : 077-9511096
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දිස්ත්රික් කාර්යාල පිළිබඳ විස්තර
1.

අනුරාධපුර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, අනුරාධපුරය
දු.ක. : + 94 25 2221909
ෆැක්ස් : + 94 25-2222235

2.

අම්පාර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
දු.ක.
: + 94 63 2222259
ෆැක්ස්
: + 94 63 2222259

3.

බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය, බදුල්ල
දු.ක.
: + 94 55-2231167
ෆැක්ස්
: + 94 55-2222292

4.

මඩකළපුව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මඩකළපුව
දු.ක.
: + 94 65-2057309

5.

420, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
දු.ක.
: + 94 112695388
ෆැක්ස්
: + 94 112665291
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6.

ගාල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-ගාල්ල
දු.ක.
: + 94 912242308
ෆැක්ස්
: + 94 912222972

7.

ගම්පහ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-ගම්පහ
දු.ක.
: + 94 332222284
ෆැක්ස්
: + 94 332222900

8.

හම්බන්තොට දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-හම්බන්තොට
දු.ක.
: + 94 47-2256128
ෆැක්ස්
: + 94 47-2256128

9.

යාපනය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-යාපනය
දු.ක.
: + 94 21-2213861
ෆැක්ස්
: + 94 21-2213861
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10. කළුතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-කළුතර
දු.ක.
: + 94 34-2229792
ෆැක්ස්
: + 94 34-2222635
11. මහනුවර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මහනුවර
දු.ක.
: + 94 81-2229180
ෆැක්ස්
: + 94 81-2233186
12. කෑගල්ල දිස්ත්රික් කාර්යාලය - කෑගල්ල
දු.ක.
: + 94 35-2230812
ෆැක්ස්
: + 94 35-2226755
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13. කුරුණෑගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-කුරුණෑගල
දු.ක.
: + 94 37-2226755
ෆැක්ස්
: + 94 35-2226755
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14. මාතලේ දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මාතලේ
දු.ක.
: + 94 66-2232375
ෆැක්ස්
: + 94 66-2232375
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15. මාතර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මාතර
දු.ක.
: + 94 41-2227950
ෆැක්ස්
: + 94 41-2227950
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16. මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මොණරාගල
දු.ක.
: + 94 55-2276808
ෆැක්ස්
: + 94 55-2276025
17. නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-නුවරඑළිය
දු.ක.
: + 94 52-2234741
ෆැක්ස්
: + 94 52-2222584
18. පොළොන්නරුව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-පොළොන්නරුව
දු.ක.
: + 94 27-2224716
ෆැක්ස්
: + 94 27-2225578
19. පුත්තලම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-පුත්තලම
දු.ක.
: + 94 32-2266696
ෆැක්ස්
: + 94 35-2226755
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20. රත්නපුර දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-රත්නපුර
දු.ක.
: + 94 45-2230703
ෆැක්ස්
: + 94 45-2222140
21. ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-ත්රිකුණාමලය
දු.ක.
: + 94 26-2050930
ෆැක්ස්
: + 94 26-2050930
22. වවුනියාව දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-වවුනියාව
දු.ක.
: + 94 24-2228037
ෆැක්ස්
: + 94 24-2228037

k
l
.
t
r

23. මන්නාරම දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මන්නාරම

24. කිළිනොච්චිය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-කිළිනොච්චිය
දු.ක.
: + 94 52-2234741
ෆැක්ස්
: + 94 52-2222584
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25. මුලතිවු දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය-මුලතිවු
දු.ක.
: + 94 77-1561785
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The Rafter's Retreat
Channa perera
Hilland Group, Kitulgala, Sri Lanka.
Hotline: (+94) 777 421455
Voice: (+94) 36 22 87598
Fax : (+94) 362287509
Web :http://www.raftersretreat.com
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CHAMBER OF COMMERCE & NDUSTRY
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WITH BEST COMPLIMENTS FROM
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