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13l 2022 මාර්තු 10 බ්රහස්පතින්දාදැන්වීම් 

සාමා� ර�ෂණ �ාපා�ක �ෙ�ත්රය 
(GI) ෙද� �ෙද� වශෙය� �� හා ආ��ක 
සංව�ධනය ෙකෙර� වැදග� කා�යභාරය� ඉ� 
කර�. සාමා� ර�ෂණ සමාග� ප��ය වසර 
�රා ආ��ක ද්රව��තාව පව�වාෙගන ය�� 
සමාජෙ� පැවැ� අ����ත �වභාවෙ� අව�නම 
හා අලාභ හා� අ� ��ෙම�ලා වැ� අවධානය� 
ෙයා� කළහ. සමාජ අ�ථාවර �වභාවය� 
�කගත හැ�� එවැ� කාලයක අව�න� සාධක 
අවම කර�� නව ආෙයාජකය� හා නව �පැ�� 
��පාදකය� ��ගැ��ෙම�ලා සාමා� ර�ෂණ 
සමාග� �වැ�ත කා�යභාරය� ඉ� කෙ�ය. 
එ�� ��මාණය � ධනා�මක ෙවෙළඳෙපාළ 
තරගය සමාජෙ� �රසර යහපැවැ�මට ���ෙ� 
�හඬ �යක�වය�. 

� ලංකා ර�ෂණ සංගමය (IASL) යටෙ� 
�යා�මක සණස සාමා� ර�ෂණ සමාගම, 
�ප�� ඉ��වර�� �එ��, ෙෆයාෆ�� 
ඉ��වර�� ��ට�, ෙස��ෙකා සාමා� 
ර�ෂණ සමාගම, HNB සාමා� ර�ෂණ 
සමාගම, ස�පකාර ර�ෂණ සමාගම, MBSL 
ර�ෂණ සමාගම, අමානා තකා�� �එ��, 
LOLC සාමා� ර�ෂණ සමාගම, � ලංකා 
ඉ��වර�� සමාගම, ඔ�ය�� ඉ��වර�� 

සමාගම, අ�ය�� ඉ��වර�� ලංකා ��ට� 
හා ෙකා��ෙන�ට� ඉ��වර�� ලංකා ��ට� 
යන � ලාංෙ�ය ර�ෂණ සමාග� 13 � ��� 
ගත � �� ව�ෂය සඳහා ��ය� ��යන 51 
ක ව�නාකම�� �� ර�ෂණ ��ක� ෙග�ම 
�� කර ඇත. �� ර�ෂණ හා ඉං�ෙ�� කට�� 
��බඳ ර�ෂණය, ��� ර�ෂණය, ෛව� 
හා ෙසෟ� ර�ෂණය, ආයත�ක ශ්ර�කය� 
සඳහා හා� අ��රණ ර�ෂණ, ��ග�ක 

අන��, සාමා� අන�� හා ෙවන� අන�� 
ෙම�ම රථවාහන ර�ෂණය යන �ෙ�ත්ර හත 
ඔ�ෙ� �� කළ එම ��ක� ෙග�ෙ� අව�ථා 
ප්රමාණය සං�ා�මකව ග� කල 816,349 �. 
ඒ අ��� රථවාහන ර�ෂණ ��ක� ෙග�ම 
සඳහා පමණ� ෙව� කළ �දල ��ය� ��යන 
27 �. එ�� ��ය� 51,737,934, 138.33 ක 
ව�නාකම�� ��ත ර�ෂණ ��ක� ෙග�� 
�� කර ඇත. 

2021 �� ව�ෂය සඳහා සාමා� ර�ෂණ �ෙ�ත්රෙ�  සමාග� 13ක 
ර�ෂණ ��ක� ෙග�ම ගැන  IASL ෙව�� �ෙ�දනය�

�ාපාර ව�ගය ර�ෂණ ��ක� 
ප්රමාණය

ර�ෂණ ��ක� ෙග�ෙ� �� එක�ව 
(��ය�)

�� ර�ෂණ හා ඉං�ෙ�� කට�� 18,677 11,657,402,771.09

��� ර�ෂණය 2,902 656,412,282.70

ෛව� හා ෙසෟ� ර�ෂණය 283,366 10,231,297,232.51

ආයත�ක ශ්ර�කය� සඳහා 
හා�  අ��රණ ර�ෂණ 

2,953 103,476,050.71

��ග�ක අන�� 8,341 555,711,458.75

සාමා� අන�� හා ෙවන� අන�� 14,119 1,208,003,824.71

රථ වාහන ර�ෂණය 485,991 27,325,630,517.86

ෙගවන ලද ��ක� එක�ව 816,349 51,737,934,138.33

ෙබාෙහා ෙදනා ෙනාඉව��ෙල� බලා �� 
"ෙඩෙමා �නය" ආර�භය� සමඟම හ�ත 
බලශ�� �රතාවෙ� (Green Energy 
Champion (GEC) ��වැ� සහ අවසාන 
අ�යර කරා ළඟා � ඇත. ෙඩෙමා �නෙ� � 
ෙතාරාග� හ�ත බලශ�� නෙවා�පාදකය� 
ක�ඩාය� පහ�,  එන� එෙකා��� 
(Ecosteem), සෙනාටා (Sanota), ෙරාද 
(Rhoda), �� ෙසානා� (Route Sonar) සහ 
එෙකා ෙට� ෙ�� (Eco Tech Base) ��� 
තම නව අදහ� සහ �ස�� ජා��තර සහ 
ෙ��ය ක�මා�ත �ෙරාගා��, ආෙයාජකය�, 
ප්රධාන ෙපෙ� �ාපාර �ධායකය� සහ 
ෙනාෙය� ස�භාව�ය අ��ත�ෙග� 
සැ��ල� ෙ��ෂක සභාව� ෙවත ඉ��ප� 
ෙක��

හ�ත බලශ�� �රතාවය ය� � ලාං�ක 
නව �වසායකය� සහ �ඩා හා ම� 
ප�මාණ �වසාය� ස� න�කරණ අදහ� 
හ�නා ගැ�ම අර�ණ කර ග� �ාපෘ�ය�. 
ගම� මා�ග ප්රශ�තකරණය සහ � ලංකාෙ� 
ප්රථම ඉෙල�ෙට්රා�ක ෙමාට� ස�කලය වැ� 
�මා�� ප්රවාහන �ස��, ��ය හැ� �ලැ� 
��ය පැනල සහ උ� ව�ර ප�ධ�, ගෘහ�ථ 
කාබ�ක ෙපාෙහාර සහ �ව වා� �ස�� 
ඇ�� ��� පරාසයක නෙවා�පාදන එ�� 
��� පැලැ�ය.

GEC � ෙඩෙමා �නය 2022 ෙපබරවා� 
3 වැ� �න ස��ව �කාශය ෙක��. GIZ 
Sri Lanka� ෙ��ය අ���කා, ���යාන 
එ��ෙෆ�� ��� �� කළ උ��� 
��ගැ�ම�� අන��ව, ෙගෟරව�ය 

අ��ත� වශෙය� එ�� � ලංකාෙ� සහ 
මාල�ව�ෙ� ජ�ම� ෙෆඩර� ජනරජෙ� 
තානාප�, ෙහා�ග� �බ�� සහ � ලංකා 
��� බලශ�� අ�කා�ෙ� සභාප� රං�� 
ෙ�පාල යන මහ�ව� උ�සව සභාව ඇම�හ.

“� ලංකාව 2050 වන �ට කාබ� �ෙමාචන 
ව�� ෙතාර �ය� කරා යෑෙ� වැදග� ගමන 
අරඹා �ෙබනවා. ෙ� ගමෙ�� 2030 වන 
�ට �න�ජන�ය බලශ��ය 70%� ද�වා 
වැ� ��මට ඉල�කය� සකසා �ෙබනවා. 
ජ�ම�ෙ� ෙෆඩර� �ෙ�ශ කට�� 
කා�යාලය කා�න හා වැදග� �ාපෘ�ය� 

වන හ�ත බලශ�� �රතාව �යා�මක 
කර�� අප සමඟ අ�වැ� බැඳ ගැ�ම ගැන අප 
ස�� ෙවනවා. හ�ත බලශ�� නෙවා�පාදන 
�� කරන ජයග්රා� නව �වසායකය� ප� 
ෙදනාට සහ හ�ත � ලංකාව� සඳහා ඔ��ෙ� 
�න�ජන�ය බලශ��ය ��බඳ අදහ� සහ 
�ස�� ෙව�ෙව� මම �බ පතනවා,” 

නව ජ�ම�  රජය ෙ�ශ��ක 
�ප�යාසවලට එෙර�ව �යාමා�ග ගැ�ම 
සඳහා ප්ර�ඛ�වය ෙගන ඇ� බව �ය 
ෙ�ශනෙ�� තානාප� �බ�� ෙප�වා 
��ෙ�ය. ජයග්රාහකය� ප� ෙදනාට �බ 

පැ�� එ� කර�� ඔ� වැ��රට� ෙමෙ�ද 
පැව�ය, “� ලංකාෙ� �න�ජන�ය බලශ�� 
�ෙ�ත්රය �ළ �නට හ�නා ෙනාග� නව 
��මාණා�මක අදහ� �ෙබන බව හ�ත 
බලශ�� �රතාව සෑම වසරකම අපට 
ෙප�වා ෙදනවා. හ�ත ආ��කය� කරා ගම� 
��ෙ�� �වසායකය� සහ ෙපෟ�ග�ක 
අංශය ෙබාෙහාම වැදග�. �වැ�� ප්ර�ප�� 
රා� යටෙ� සමාග� ��� �යා�මක කරන 
නෙවා�පාදන සමඟ ඉතා ෙක� කාල රා�ව� 
�ළ �රසාර �ස�� ෙයාදව�න ��ව�.” ඔ� 
පවස�.  

ෙඩෙමා �නය 2022 හ�ත බලශ�� 
නෙවා�පාදන අදහ� කලඑ� බ� 

S-Lon Lanka (��.) සමාගම මෑතක� 
�ව�ෙ� උ�� පළාෙ� ජල නළ කා��ක 
ප්රජාව ෙව�ෙව� �ෙ�ෂ වැඩසටහ� ෙදක� 
පැවැ��මට කට�� කෙ�ය. ෙ� අ��� 
පළ� වැඩසටහන ජනවා� 11 �න යාපනය 
�� ගෑ� ෙහාටලෙ�� පැවැ���. ෙදවැ� 
වැඩසටහන ජනවා� 12 �න ෙ�����ෙ� 
��යමහ� ෙහාටලෙ�� පැවැ���ී. ජල නළ 
ක�මා�තය ස�බ�ධ නවතම තා�ෂණය  
හා ප්රවණතා ආ�ය ස�බ�ධෙය� ජල 
නළ කා��ක ප්රජාව ���ව� ��ම එම 
වැඩසටහ�වල ��ක අර�ණ �ය. එ�-
ෙලා� සමාගම ෙ�����ෙ�� ෙමවැ� 
වැඩසටහන� සං�ධානය කළ ප්රථම 
අව�ථාව ෙමය �ම �ෙ�ෂ�වය�.

S-lon � ලංකාෙ� ඉ���� හා 
ෙගාඩනැ�� ද්ර� �ෙ�ත්රෙ� ජන�යතම 
ස�නාමය�. S-lon Lanka (��.) සමාගම 
කැ�ට� මහරාජා ස�හයට අය� සමාගම�. 
2001 වසෙ�� � ලංකාෙ� ජල නළ කා��ක 
�ෙ�ත්රෙ� �ණා�මක භාවය වැ���� 
��ම සහ ජල නළ කා��ක ප්රජාව ස�බල 
ගැ��ම අර�� කරෙගන, කැ�ට� මහරාජා 
ස�හෙ� ස�හ අ��ෂ එ�. �. �ර�කර 
මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� S-lon ජල නළ 
කා��කය�ෙ� සමාජය ආර�භ කරන ල�. 
ෙ� වන �ට 8,000කට අ�ක ��ස� ෙ� 
සමාජෙ� සාමා�ක�වය ලබා ෙගන ඇත. 
S-lon සමාගම ඔ�� ෙව�ෙව� රට �රා 
වැඩසටහ� රා�ය� �යාවට නැං�මට 
�යවර ෙගන ඇත. �ෙ�ත්රෙ� ප්ර�ණතම 
වෘ��කය�ෙ� ස�ප� �යක�වය සම�� 
ෙ� වැඩසටහ� පැවැ�ෙ�.

S-lon ජල නළ කා��ක සමාජය ආර�භ 
කරන ල�ෙ�, ෙමරට ජල නළ ක�මා�තෙ� 

උ�න�යට �යක ෙව��, ජල නළ කා��ක 
ප්රජාව වෘ��ය ම�ට�� හා ෙපෟ�ග�ක 
ම�ට�� ස�බල ගැ��ම අර�� කර 
ෙගන බව කැ�ට� මහරාජා ස�හෙ� ස�හ 
අ��ෂ එ�. �. �රෙ�කර මහතා පැව� 
ය. ෙ� යටෙ� ජල නළ කා��කය�ට තම 
වෘ��ය �සලතා හා ���ක� වැ���� 
කර ගැ�මට මඟෙප��� ලබා ෙද�. ජා�ක 
ආ��ක�ව හා කා��ක ��� ��ෙ� 
අ�කා�ය සමඟ එ�ව ඔ��ට ජා�ක 
වෘ��ය ප��ෂණය (NTT) සහ ජා�ක 
වෘ��ය ���ක� (NVQ) වැ� ���ක� 
ස���ණ ��මට අ�වැල� ලබා �මද �� 
ෙකෙ�.

���ව සහ �සලතා සංව�ධනය 
��මට අමතරව, ජල නළ කා��ක 
සමාජෙ� සාමා�කය�ට ර�ෂණ ක්රමය� 
ද ��නැෙම�. ෙමම�� අනාගතය සඳහා 
ඉ�� ��ම ���ද� ෙලස ��මට ඔ�� 
��ම� ෙකෙර�. අන�� සහ අභාවය��� 
එය ඔ��ට අ�වා�ය අ�වැ��ල� සහ 
සහනය�. S-lon � කැප�ම එ� ජල නළ 
���� පමණ� ෙනාව, ඔ��ෙ� ද�ව� 
ෙවත ද ��ෙ�. 5 ෙ��ෙ� ���ව 
�භාගෙය� ���ට ද�ක� ද�වන 

ද�ව�ට උස� ෙපළ ද�වා �� අ�ග්රහය 
���ම සඳහා S-lon ජල නළ කා��ක 
සාමා�කය�ෙ� ද�ව� සඳහා ‘නැණ ස�ය‘ 
න�� ���ව ෙයාජනා ක්රමය� ද ආර�භ 
ෙක��. මෑතක� අවස� කළ වැඩසටහ� 
ද ව�ම� ෙසෟ� මා�ෙගාපෙ�ශවලට 
අ��ලව සහ �� ෙසෟ� ෙර�ලා� යට ෙ� 
ජා�ක ආ��ක�ව සහ කා��ක ��� 
අ�කා�ය (NAITA) සමඟ සහෙයාගෙය� 
පව�වන ල�.

S-lon සමාගෙ� ��පාදන සංව�ධන 
කළමනාක� සහ S-lon ජල නළ කා��ක 
සමාජෙ� කළමනාක� වන ෙමාෙහාම� 
�රා� මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය� ෙ� 
වැඩ�� පැවැ���. 

එම සමාගෙ� ප්රධාන �ධායක 
�ලධා� ෙශහා� අමර�ංහ, ���� 
ෙ�වා සංව�ධන කළමනාකාර ප්රස�න  
ච�ද්රෙ�කර�, ස�නාම කළමනාක� 
ෙමාෙහාම� ���, යාපනය ප්ර�-ෙබ�හැ�� 
ම��ථානෙ� කළමනාකාර අ��ෂ 
��බාකර� සහ S-lon සමාගෙ� 
ප්රාෙ��ය ���� කළමනාකාර ආන�ද 
�බ� යන මහ�ව�ද ෙ� වැඩ��වලට 
සහභා� �හ.

S-lon ෙව�� 
උ�� පළාෙ� ජල නළ කා��ක ප්රජාව ෙව�ෙව� �ෙ�ෂ වැඩසටහ� ෙදක�

�යයට �යය�ම � ලාංෙ�ය සමාගම� 
වන HotelsHippo.com තම ෙහාට� 
කාමර ෙව� කරවා ගැ�ෙ� ෙව� අඩ�ය 
2022 ෙපබරවා� 15 වැ�� එ����ය. ඒ, 
සංචාරක සහ �ව� ෙ�වා කට�� අමා� 
ප්රස�න රණ�ංග මහතාෙ�  ප්රධාන�වෙය� 
සංචාරක අමා�ාංශෙ�� ය. සංචාරක 
කට�� අමා�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙ�ක� 
�.එ�. ස�න��ය මහ��ය,  � ලංකා 
සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ෙ� සභාප�� 
�මා� ප්රනා�� මහ��ය, � ලංකා 
සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ෙ� අ��ෂ 
ෙජනරා� ධ��කා �ෙ��ංහ මහ��ය සහ 
HotelsHippo.com සභාප�/ කළමනාකාර 
අ��ෂ ��� බ�ඩාර ෙ�ර� මහතා ද එම 
අව�ථාවට එ�ව ��යහ.

��� බ�ඩාර ෙ�ර� මහතාෙ�  
සංක�පය� අ�ව 2019 වසෙ�� හ��වා 
�� ෙ� මා�ගගත ෙහාට� කාමර ෙව� 
කරවා ගැ�ෙ� ෙ�වාව වසර �නකට ප� 
ෙමෙ� එ�ද�වන ල�ෙ�, ��ධ ප�ෙ�ෂණ 
සහ සංව�ධන �යාව�ය�� ප�වය.

ෙ� ෙ�වාෙ� �ෙ�ෂ�වය ව�ෙ�, ෙලාව 
පළ� වරට ෙහාටලය�, සංචාරකයා� 
අතර ස��ෙ�දන කට�� සඳහා පහ�ක� 
සලස��, සංචාරකයාට තම�ට ��� 
ගා��ව� සාක�ඡා කර ග��� තම �වා� 
සැල�� ��මට අව�ථාව සැල�මය. ෙ� 
ෙ�වාව Android සහ iOS යන ප�ධ� ෙදක 
ඔ�ෙ�ම  �යා�මකෙ�.

ෙ� ෙ�වාව භා�ත කරන සංචාරකය�ට, 
තම�ට ආෙ��ක �ෙ�ෂ අව�තා 
ෙහාටලය ෙවත ��� �ය හැ�ය. ඊට අ�ළව 
ඒ ෙමාෙහාෙ��ම ගා��ව� ද සාක�ඡා කර 
ගත හැ�ය. ෙ� ෙ�වාෙ�� ම�වන ඕනෑම 
ගැට�ව� ��බඳ සාකචඡා ��මට ස�ය �රා 
පැය 24ම �යා�මක ඇම�� ම��ථානය� 
ද ෙයාදවා ��ම කැ� ෙපෙ�. ෙ�වාවට අ�ළ 
තා�ෂ�ක ක�ඩායම මහ�වර ��� 
ප්රධාන කා�යාලයට අ���තව ���.

HotelsHippo.com සමාගම ෙප�වා ෙදන 
ආකාරයට ෙහාට� කාමර ෙව� කරවා ගැ�ම 
සඳහා �නට �යා�මක වන ��ධ �ෙ��ය 
ෙව� ෙ�වා ඔ�ෙ� � ලංකාවට සංචාරක 
ක�මා�තෙය� ��වන ආ�ය�� 20%-
25% අතර ප්රමාණය� නැවත �ෙ�ශ රටව� 
කරා ෙ�ෂණය ෙකෙර�. 2018 වසෙ�� 
එෙ� සංචාරක ක�මා�තෙය� රටට අ�� 
� ආ�යම ෙඩාල� ��යන 800කට අ�ක 

ය. ෙබාෙහා ෙහාට� ආයතන ෙමවැ� ෙ�වා 
සඳහා 18%-28%� අතර ෙකා�� �දල� 
ෙග�ම �� කර�. ඒ ම�� සංචාරක 
ක�මා�තෙ� පා��වක�ව�ෙ� ලාභයට ද 
�වැ�ත බලපෑම� ��ෙ�.

එව� ප��මක, HotelsHippo.com 
ම�� ෙහාට�ව�� අය කර�ෙ� බැං� 
ෙ�ෂණ ගා�� ද ඇ�ළ�ව 12.5%� පම�. 
�ය� ෙව� කරවා ගැ�� ස���ණ ෙහා අ�ධ 
අ��කාර� �ද� ෙග�� ම�� ෙව� ��ම 
ද �ෙ�ෂ�වය�. ඒ ම�� සංචාරකය�ට 
වඩා� සාධාරණ ගා��ව� පනවන අතර�ර, 
වැ� ලාභය� ලැ�මට ද ෙහාට� ආයතනවලට 
අව�ථාව උ�ෙ�. ෙ� ත��වය �ළ 
ෙගවන �දලට වැ� ව�නාකම� ලබා ෙදන 
ගමනා�තය� ෙලස ඉ��යට පැ��මට ද � 
ලංකාවට හැ�ෙ�. එ�ලා ද�� සහ අ���ග 
ආ�යා කලාපය �ළ � ලංකාව �නට හය වැ� 
�ථානෙ� �� ���. 

සංචාරය� සැල�� ��ෙ� පට�, 
සංචාරය අවස� කර නැවත තම �ෙවසට 
පැ��ම ද�වා සංචාරකය�ට අව� 
වන  �ය� ෙ�වා එ� කර�� ‘සංචාරක 
ප�ධ�ය�‘  (Tourism Eco System) 
ෙගාඩනැ�ෙ� ක�ත�ය ද සැල�ය �� 
ප්රමාණය�� �� ��මට සමාගම සම�ව 
�ෙ�. � ලංකාෙ� සහ �  ලාං�කය�ෙ� 
���යට ත�ජනය� වන වංච�ක 
ෙවෙළ�ද�ට එෙර�ව �යාමා�ග ගැ�මට ද 
ෙ� ෙ�වාව ම�� අව�ථාව උ�ෙ�.  පැ��� 
ඉ��ප� ��මට අව� අව�ථාවක ඒ සඳහා 
ද ෙ� ෙ�වාව යටෙ� පහ�ක� සලසා ඇත. 
ඒ ම�� නැවත� ය� සංචාරකය�ට එවැ� 
ත��වවලට ��ණ �මට ඇ� ඉඩකඩ 
අ�රාල�. අ�ළ ආයතනවල අව�තාව මත 
��මය �යවර ගැ�ෙ� අවකාශය ද ෙ� 
ම�� ඉ��ප� කර �ෙ�. ෙම�� අදහ� 
��� අමා� ප්රස�න රණ�ංග මහතා ද, �  
ලාං�ක සමාගම� ම�� ෙමවැ� ෙ�වාව� 
හ��වා �ම ෙබෙහ�� අගය කළ අතර, �ය 
අමා�ාංශය ම�� ද ��ණ සහෙයාගය� 
ලබා ෙදන බව ප්රකාශ කෙ�ය. 

ෙලාව රටව� 20කට අ�ක සං�ාවක 
�ය �ෙයා�ත ජාලය� පව�වා ෙගන යන 
HotelsHippo.com ෙ� වන �ට ෙහාට� 
�යාප�ං� ��ෙ� කට�� �� කර�� 
��. ��ෙ��ම සංචාරකය� සහ සංචාරක 
සැල��ක�ව� එය ෙව�ෙව� �වෘත 
ෙකෙර� ඇත. 

HotelsHippo.com 
ෙහාට�ක�ව�ට �වෘත ෙකෙ�

වෙ� �ට ද�ණට � ලංකා සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ෙ� අ��ෂ ෙජනරා� ධ��කා 
�ෙ��ංහ මහ��ය, සංචාරක කට�� අමා�ාංශෙ� අ�ෙ�ක ෙ�ක� �.එ�. ස�න��ය 
මහ��ය � ලංකා සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ෙ� සභාප��  �මා� ප්රනා�� මහ��ය 
සංචාරක සහ �ව� ෙ�වා අමා�  ප්රස�න රණ�ංග මහතා  HotelsHippo.com 
සභාප� සහ කළමනාකාර අ��ෂ ��� බ�ඩාර ෙ�ර� මහතා  �වෙනක බ�ඩාර 
මහතා HotelsHippo.com සාමා�ා�කා� අර��ත�  ප්රභා��ං මහතා �ාපාර 
සංව�ධන �ධා�කා ඕෂ� �ෙ�ෙකා� මහ��ය

ෙ��ය �ඩා හා ම� ප�මාණ 
�වසායකය�ට (SME) සහාය ���ෙ� �ය 
��ඝ කා�න  වැඩ ��ෙවළ අඛ�ඩව කර ෙගන 
යන Cargills සමාගම, (SME) ��� වැඩ�� 
මාලාව� පැවැ��ම සඳහා � ලංකා මහ බැං�ව 
සමඟ එ�ව කට�� කර�. පළ� වැඩ��ව 
මා�� මස 03 වැ� �න රාජ��ෙ� ��� � 
ලංකා මහ බැං� ��  �යස’ ශ්රවණාගාරෙ�� 
පැවැ���. එ� සමාර�භක සැ�ය  � ලංකා මහ 
බැං� අ�ප� අ�� �වා� ක�රා� මහතාෙ� 
ප්රධාන�වෙය� පැවැ���. ෙ� අව�ථාවට 
කෘ�ක�ම අමා�ාංශය, රා� ආයතන, �ෙ�ශ 
තානාප� කා�යාල, ජා��තර සං�ධාන සහ 
��ව�� ඇ�� ස�භාව�ය අ��ත� �ස� 
සහභා� �හ. ෙ� ��� වැඩ��වට �ඩා හා 
ම� ප�මාණ �වසායකය� �යයකට අ�ක 
��ස� සහභා� �ය.

ෙ� ��� වැඩ��ව 'Cargills Village  

to Home' වැඩසටහෙ� තව� එ� ��ව�. 
එම�� Cargills Foodcity ප�ශ්රවල �� 
ලබා ෙද��  රෙ� �ඩා හා ම� ප�මාණ 

�වසායකය�ට, �ශාල පා�ෙභා�ක ජාලය� 
සමඟ ස�බ�ධ �මට ෙ��කාව� සලසා 
ෙද�. අද වන �ට �ඩා හා ම� ප�මාණ 

�වසායකය� �යයකට අ�ක සං�ාව� 
‘කා��� ගෙම� ෙගදරට’ වැඩසටහනට 
සහභා� � ඇත.

ෙ��ය �ඩා හා ම� ප�මාණ �වසායකය� සඳහා 
��� වැඩ�� පැවැ��මට � ලංකා මහ බැං�ව සමඟ 

කා��� සමාගම ෙපර�ණට

සැ��� ඉෙල�ෙට්රා���, සාගර ආ�ත 
�ලා��� සඳහා නව �වය� එ� කර�� 
�ය එ�ෙනකට ෙවන� � Galaxy devices 
��පාදනය සඳහා නව අ�ද්ර�ය� �පද�මට 
�යවර ෙගන ඇත. ඒ �රසාර බව හා 
නෙවා�පාදනය එ� කළ ආයත�ක �යවර� 
ෙල��. සාගර ආ�තව ඇ� ඉවත �� �වර 
මා� �� නැවත ෙවන� අර�ණ� සඳහා භා�ත 
��ෙ� අර��� (repurposed) ෙ� නව 
අ�ද්ර� �පදව�. ප�සරය උෙදසා � Galaxy 
for the Planet යන අපෙ� ගම� මෙ� 
තව� �යවර� වන ෙ� අ�ද්ර� භා�තෙය� 
පා�ස�ක හා�ය අවම ��මට� Galaxy 
පා�ෙභා�කය� ෙවත �රසාර �වන රටාව� 
උ�ම කර �මට� සැ��� ඉෙල�ෙට්රා��� 
අර�� කර�.

සාගර ආ�ත �ලා��� භා�ත කර 
�පදවන ලද අ�ද්ර� ඉ��ෙ�� සැ���� 

සම�ත ��පාදන මාලාවට ඇ�ළ� කර�. 
ප��ය� පැව� Unpacked �� එ���� 
සැ��� � නවතම Galaxy devices 
සම�� එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ වැ��ර 
ෙතාර�� අනාවරණය �ය. එ� වර� භා�ත 
කළ �ලා��� ප�සරෙය� ඉව� ��මට 

ෙම�ම පා�ෙභා�කය� භා�ත කර ඉවත �� 
�ලා��� ප්ර�ච�යකරණය කර �පදවන 
ලද ද්ර� හා ප්ර�ච�යකරණය කළ කඩ�� 
වැ� ෙවන� ප�සර �තකා� ද්ර� භා�තය 
තව �රට� ඉහළ නැං�ම සඳහා වන සැ��� 
� �නට �� කරෙගන යන ප්රය�නය ෙ� 
devices ම�� මනාව ප්රද�ශනය කර ඇත. 
ෙ� ��ෙ�ෂ ප�ව�තනය� සමඟ අනාගතෙ�� 
Galaxy තා�ෂණය සම�� ප්ර�ඛ ��මාණ  
පා�ෙභා�කයා ෙවත ෙගන එ�. එම�� වඩා 
යහප� පා�ස�ක බලපෑම�ද එ�ල කර� ඇත.

ඔබ සාගර ආ�ත �ලා��� ��බඳ �තන 
�ට සාගරය ම��ට පාෙවන �ලා��� ව�ර 
ෙබාතලය� ෙහා ෙග්රාස� බෑගය� ��බඳ 
�තට නැෙග� ඇත. අප �තනවාට වඩා ��ස� 
පා�ස�ක ත�ජනය� සෑම වසරකම ඉවතලන 
�වර මා� �� ෙටා� 640,000� ප්රමාණය� 
සමඟ �� ෙව�.

SAMSUNG �ය නවතම ගැලැ�� Devices ��මාණයට 
ඉවතලන මා� �� ෙයා� ග�

(වෙ� �ට ද�ණට) Rhoda� ආර�භක : ඊයා� ෆා��,  Sanota� ආර�භක : සහ� රණ�ංහ, Ecosteem � ආර�භකය�  :  බාලච�ද්ර� 
රෙ�� සහ ර��යා රෙ��,  GIZ Sri Lanka � ෙ��ය අ���කා, ���යාන එ��ෙෆ�� , � ලංකාෙ� සහ මාල�ව�ෙ� ජ�මා� ෙෆඩර� 
ජනරජෙ� තානාප�, ෙහා�ග� �බ��, � ලංකා ��� බලශ�� අ�කා�ෙ� සභාප� රං�� ෙ�පාල,  Eco Tech Base � ආර�භකය�, 
�යා� �ෙ��ලක, ෙරා�ත ආන�ද  සහ Route Sonar � ප්රධාන �ධායක �ලධා� චාමර ෙගාම� 


