
පහත සඳහන් ආයතන ද ඇතුළත්ව අපනයන කර්මාන්ත, දේශීය හා විදේශීය 

දවළඳදපාල සඳහා සිදුකරන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සහ කුඩා දත් වතු, සුළු 

අපනයන ද ෝග, ර ර් ඇතුලු කෘෂි නිෂ්පාදන, පශු සම්පත් නිෂ්පාදන, අත්යවශ්ය 

ආහාර සහ ඖෂධ ද දා හැරීම සම් න්ධව වරින් වර ඇඳිරි නීති  ලපත්ර 

දනාමැතිව හඳුනා ගැනීදමන් පසුව ගමන් කිරීම සඳහා අවසර ල ාදී ඇත. 

 

1. අදයෝජන මණ්ඩලදේ ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ශාලා (BOI) 

2. අපනයන සිංවර්ධන මණ්ඩලදේ ලියාපදිංචි කර්මාන්ත ශාලා (EDB) 

3. ආදයෝජන කලාපදයන්  ැහැරව තිද න අදනකුත් අපනයන කර්මාන්තා ශාලා 
 

එදේ වුව ද සමහර මාර්ග  ාධක හා පරීක්ෂණ කදපාලු වලින් දමම අත්යවශ්ය 

ප්රවාහන කටයුතු වැලැක්ීම සහ හරවා යැීම සිදුකරන  වට වාර්තා ී ඇත. 

අතිගරු ජනාධිපති තුමා විසින් අත්යවශ්ය ආහාර සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය දේත්රික් 

මායිම් හරහා සිදුකළ යුතු  ව පැහැදළිව නිදේදනය කර ඇත.  

 

ඒ අනුව ඔ   ලප්රදේශදේ මාර්ග  ාධක හා පරීක්ෂණ කදපාලු වල සිටින සියලුම 

නිලධරයන්ට එවැනි අත්යවශ්ය ආහාර හා භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා  ාධා දනාකළ 

යුතු  වත්, හඳුනා ගැනීදමන් පසු ප්රමාදයකින් දතාරව ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසිය 

යුතු  ව දැනුම් දී ඒ අනුව ක්රියා කරන  වට සහතික විය යුතු  ව අවධාරණය 

කරමි.   

 

තව ද එක් එක් පළාදත් ඉහත ක්දෂ්ත්ර සම් න්ධ කර්මාන්ත ශාලා හා නිෂ්පාදන 

කටයුතු පවත්වාදගන යාම, ඒ සඳහා අවශ්ය අමුේරේය ඇතුළු භාණ්ඩ හා දේවා 

සැපයීම, අත්යවශ්ය ආහාර හා ඖෂධ ප්රවාහනය ඇඳිරි නීති  ලපත්ර දනාමැතිව 

සිදු කිරීම සම් න්ධව පළාදත් ජ්දයෂ්ඨ නිදයෝජ්ය දපාලිේපති විසින් අවසර දය හැකි 

අතර, එදලස අවසර ල ාදීම සම් න්ධ දතාරතුරු WhatsApp හි “SDIG” Group දවත 

දයාමු කළ යුතු ය. 

 

එදේ අවසර ල ාදීම සම් න්ධදයන් “SDIG” Group මඟින් ල ා ගන්නා පණිවුඩය 

අදනකුත් ජ්දයෂ්ඨ නිදයෝජ්ය දපාලිේපති විසින් තම පළාදත් නිලධරයන් දවත 

 ැහැර කිරීමට ක්රියා කර  එම පණිවුඩය නිසි පරිද සන්නිදේදනය ී ඇත්ද යන්න 

සහ අදප්ක්ෂිත පරිද ක්රියාකර ඇත්ද යන්න පිළි ඳව හරේ පරීක්ෂණ හා පසු 

විපරම් කිරීම අධීක්ෂණ නිලධරයන් විසින් සිදුකළ යුතුය. යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 

ඇති වුවදහාත් එම අවසරය ල ාදුන් පළාදත් ජ්දයෂ්ඨ නිදයෝජ්ය දපාලිේපති අමතා 

එය නිරාකරණය කර ගත යුතු  ව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.  

 

- *වැඩ ලන දපාලිේපති* 

 

 


