
 
 

  

  
 

 
රන් භාණ්ඩ උකස් ණය සඳහා ශ්රීු කාකා  හ ංකාව ණ ණය  ආ රණරණ ජයනා ා ර  ය්  හුනන්ණා ජයි 

 

රන් භාණ්ඩ උකස් ණය කංා ගකනී  ආහසු කිරී  සඳහා ංකආත්ර කාභී ංකාව  ප්රුයා ය කර  රන් භාණ්ඩ 

උකස් ණය සඳහා රාය ජණනුජණන් ණය  ආ රණරණ ජයනා ා ර  ය්  ්රිෝයාමක ක කිරී ශ ශ්රීු කාකා 

 හ ංකාව ජේ මුයල්  ණ්ඩකය අනු කතිය කංා දී  ත.  එ  රන් භාණ්ඩ උකස් ණය  ආ රණරණ 

ජයනා ා ර  ය ජණනුජණන් රර්භභක අරමුයල් ජකස ුපියයල් ිලියය  500 ්  ශ්රීු කාකා  හ ංකාව ජණන් 

ජණන් කිරී ශය මුයල්  ණ්ඩකය අනු ත කර  ත. 

 

2013 ණසජේ මුල් කාකජේ සිශ අන්තේාාතික ජණළඳආජකහි රත්ර න් ිලක ආහළ ංකීමජ්භ ප්රුතිලකය්  

ජකස සිදු වූ රන් භාණ්ඩ උකස් ණය ප්රු ාණජයහි සකකකිය ුතු  අු  ීම  ණකකාීම ශ ජ   ජයනා ා 

ර  ය වණහල් ණනු  ත.  තණය, කෘෂිකාේිලක සහ සුළු හා  ධ්යෝ ආිම ාණ ණෝණසාය අාවණකශ අරමුයල් 

සආයා ගකනී ශ රන් භාණ්ඩ උකස් ණය ණකඩි ණවජයන් ජයොයා ගකජ   ංකවින්, එණකනි රේථික 

්රිෝයාණන්ශ අරමුයල් සකආම   සඳහා රන් භාණ්ඩ උකස් ණය අ්ණ්ඩණ එ  ් ජ ්ත්ර යන්ශ ගකා යා ුතු  

ජේ.  එජස් , රන් භාණ්ඩ ණටි ාකිලන් 65% ්  වූ උකස් ණය ප්රු ාණයමක  ශ අය ජකජර  

වහළ ජආොීම අනුආාතිකයමක උකස් ණය ප්රු ාණය ආහත ණකීම ශ ු ු  දී  ත. 

 

 ණ  ආ රණරණ ජයනා ා ර  යශ සහභාි  විය හක් ජ්  රන් භාණ්ඩ ණටි ාකිලන් 80% ක උකස ්

ණය ප්රු ාණය්  කංා ජයන්ජන්  ්භ හා  ශ අය කර  ජආොියය ණේ යකශ 16% කශ ණඩා ණකඩි 

ජ ොණන්ජන්  ්භ ආ ණි.  එජ න්  1% ක ණාේෂික ණය  ආ රණරණ ණාිමකය් ය අයාළ ංකාව  විසින් 

ශ්රීු කාකා  හ ංකාව ණශ ජගවිය ුතු  ජේ. 

ප්රුාජීය ය සාණේධ්ය  ජයආාේතජ්භන්ු ණ 

 2014  කි  ස 21 ණකනි දි  



 

ජ   ජයනා ා ර  ජයහි ප්රුතිලකය්  ජකස රන් භාණ්ඩ උකස් ණය හරහා රේථිකජේ ලකයාම  

අාව ජණත ණය ගකා යා  වහළ  කාීම ශ ණයකාභින්ශමක ණය ජය  ංකාව ණකශමක හකකි ණනු  ත. 

 

රාය ජණනුජණන් ශ්රීු කාකා  හ ංකාව ජේ ප්රුාජීය ය සාණේධ්ය  ජයආාේතජ්භන්ු ණ ජ   ණය  ආ 

රණරණ ජයනා ා ර  ය ්රිෝයාමක ක කරි. 

 


