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The Department of Census and Statistics of the Ministry of Finance and Planning, as the
main Government Statistical organization in Sri Lanka, is vested with the responsibility of
setting up standards for collection, compilation and dissemination of statistical data and
information. The official statistical data are required to be collected and presented in
accordance with the international classifications and standards to facilitate international
comparison and its use for formulating economic policies. Comparability of statistics on
different aspects of the economy, and usability of such data for economic analysis are
prerequisite for standardization of a system of classification.
The International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC)
developed by the United National Statistical Commission consists of a coherent and consistent
classification structure of economic activities based on a set of internationally agreed
concepts, definitions, principles and classification rules. The latest classification of this
nature was brought out by the United Nations Statistical Commission as the ISIC Revision
IV in 2008
The Division of the Industry, Construction, Trade, and Services of this Department is
responsible for setting up Industrial Classifications for the economic activities considering
evolving changes in the structure and pattern of the economic activities in Sri Lanka.
Consequently, DCS also formed a special committee headed by me, Mr. A. M. U. Dissanayaka
(Director) and Mrs H D E Somarathne (Additional Director General) to develop a localized
version of that Revision for Sri Lanka as well. The other members of that committee were Ms.
D. D. G. A. Seneviratne (Deputy Director), Ms. R. S. W. Samarakoon (Statistician), Ms. J. K.
B. N. Jayakody (Statistician), Mr. H. W. M. Jayaweera (Statistician), Ms. W. A. C.
Wijebandara (Statistician), Mr. W. G. Piyadasa (Statistician), Ms. W. M. P. Pieris
(Statistician), Ms. B. H. PushpaKumari (Statistician) and Mr. S. S. Poongunran (Statistical
Officer).
In view of the Economic Census being conducted in 2013/14, so prepared SLSIC was
extensively reviewed by a team headed by Mr. H. R. S. L. Ranatunga (Statistician), under the
guidance of Mr. J A P. Balasuriya (Director) and Ms. U. Maheshwaran (Deputy Director), to
incorporate the economic activities identified at the Pre listing stages and also evolving
changes took place in the Sri Lanka economy in the recent past. The other members of this
team comprise of 4 statistical officers of the DCS, namely, Ms. W. S. D. Jayasundara, Ms. U.
V. R. S. Gunawardana, Mr. G. M. S. Pushpa Kumara and Ms. A. Nilupuli Sirisena. This
endeavor was supported by Ms. J. K. B. N. Jayakody (Statistician) and Mr. R. D. N.
Premawansa (Statistician) too. Mr. B. Balachandran (Statisticias), Mr.K. Sugumaran
(Statistical Officer), Mr. K. Kayalventhan (Statistical Assistant) for their contribution towards
publication of this classification in Tamil Medium.
This is the First Edition of the SLSIC which reflects the new economic activities identified at
the Listing Phase and some changes found appropriate were also incorporated in this new
edition.
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Mr. H R S L Ranatunga (a Statistician), under the guidance of Additional Director General
(Mr. W W M A S Premakumara) and the Deputy Director (Mrs U Maheshwaran), reviewed
extensively most of the economic activities which were listed out at the listing phase to bring
out this edition, and he was greatly supported by Ms M R S Madoluwa (a development
Officer) attached to the Industry, Construction, Trade and Service Division of this Department.
I would like to place on record my appreciation for the efforts made by the above officers in
preparing this First edition of the Sri Lanka Standard Industrial Classification-Revision
IV.
Improvement of classification and its updating is an ongoing process and I would urge the Sri
Lankan users to follow this classification extensively to facilitate international comparison,
and your comments/observations based on the experience will thankfully be welcome to
improve this classification further.

D. C. A. Gunawardena
Director General
Department of Census and Statistics
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Code
A
01

011
0111

විස්තරය

Description
Agriculture, Forestry and
Fishing
Crop and animal production,
hunting and related service
activities
Growing of non-perennial
crops
Growing of cereals (except
rice), leguminous crops and oil
seeds

කෘෂිකර්මය, වන වගාව සහ මසුන්
ඇල්ලීම
බ ෝග සහ සත්ව නිෂ්පාදන, දඩයම්
සහ ඒ ආශ්රිත බසාවා කුතු
ස්ථීර බනොවන බ ෝග වගාව
(කාලීන බ ෝග)
ධානය වගාව (සහල් හැර) රනිල
බ ෝග සහ බතල් උපදවන ඇු වර්ග
වගාව

01111 Growing of cereals and Chena ධාන්ය ව ගාා ව ිරීම සහ ව හහේන් ව
Cultivation (Kurakkan, Maize, හාොවිතැන් (කුරක්කන්, බඩ ඉරිගු,
හමහන්රි, කරල් ව ඉරිඟු ව /ඉදල් ව ඉරිඟු ව
Sorghum, Meneri (millets) etc.)
ආදිය)
01112 Growing of Leguminous crops රනිල ව හබෝා ව ගාා ව ිරීම (මුංඇට,
(Green gram, Cowpea, Soya කව්පි, හසෝයා වහබෝුංචි, උඳු වආදිය)
Beans, Black Gram etc.)
01113 Growing of oil seeds (Gingerly, හතල් වඋපදගන් වඇට වගර්ා වගාා ිරීම
Ground nuts, Mustard,
Sun (තල, රට ව කජු, අබ, සූරිය ව කාන්ත
මල් ආදිය)
flower etc.)
0112

Growing of rice
01120 Growing of rice

0113

වී වගා කිරීම
ගාා විරීම ව- වවී

Growing of vegetables and එළවළු, මුල් සහ ඇු වගා කිරීම
melons, roots and tubers
01131 Growing
of
up
country
Vegetables including Chena
Cultivation (Tomatoes, Cabbage,
Carrot, Knolkhol, Beetroot,
Radish, Beans, Leeks etc.)

උඩරට ව එළගළු ව ගාා ව ිරීම ව හහේන්
හාොවිතැන් ව ද ව ඇතුළුග ව (තක්කාලි,
හාෝගා,
කැරට්,
හන්ෝහකෝල්,
බීට්රූට්, රාබු, හබෝුංචි, ලීක්ස්)

01132 Growing of low country
Vegetables including Chena
Cultivation (Ladies Fingers,
Brinjals, Pumpkin, Bitter Gourd,
Cucumber, Capsicum, Melon,
Batana, Gherkin, Luffa, Snake
Gourd, Ash Plantain etc.)

පහතරට ව එළගළු ව ගාා ව ිරීම ව හහේන්
හාොවිතැන් වද වඇතුළුග ව (බණ්ඩක්කා,
ගම්බටු,
ගට්ටක්කා,
කරවිල,
පිපිඤ්ඤා, කැිරරි, මාලු මිරිස්,
බටාන්ා, ජර්ිරන්, ගැටහකොළු,
පහතෝල, අළු වහකහසල් වආදිය)

01133 Growing of leafy vegetables

පලා වගර්ා වගාා විරීම

01134 Growing of Potatoes

ගාා විරීම ව- වඅර්තාපල්

01135 Growing of Red onions

ගාා විරීම ව- වරතු වලූණු

01136 Growing of Big onions

ගාා විරීම ව- වහලොකු වලූණු
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Code

විස්තරය

Description
01137 Growing of manioc (cassava)

ගාා විරීම ව- වමඤ්හඤොක්කා

01138 Growing of mushroom

ගාා විරීම ව- වහතු

01139 Growing of other Roots and ගාා ව ිරීම ව - ව හගන්ත් ව අල ව සහ ව මල්
tubers (sweet Potatoes, cocoyam , (බතල, ිරරි වඅල, ඉන්න්ල වආදිය)
innala etc)
0114

උක් වගා කිරීම

Growing of sugar cane

ගාා විරීම ව- වඋක්

01140 Growing of sugar cane
0115

0116

දුම්බකොළ වගා කිරීම

Growing of tobacco
01151 Growing of Cigarette tobacco

ගාා විරීම ව- වසිාරට් වදුම්හකොළ

01152 Beedi/cigarette tobacco

ගාා විරීම ව- වබීඩි/ වසිාරට් දුම්හකොළ

01153 Growing of chewing tobacco

ගාා ව ිරීම ව - ව කෑමට ව ාන්න්ා
දුම්හකොළ
තන්ු සහිත බ ෝග වගාවන්

Growing of fiber crops

ගාා විරීම ව- වහණ

01161 Growing of jute

01169 Growing of other fibre crops ගාා ව ිරීම ව - ව හගන්ත් ව තන්තු ව සහිත ව
හබෝා (අන්තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ) ව
n.c.e. (cotton etc)
(කපු වගැනි)
0119

Growing
of
perennial crops

other

non- බවනත් ස්ථීර
වගාවන්

බනොවන

බ ෝග

01191 Growing of flowers, including ගාා ව ිරීම ව -මල්, මල් ව කැපීම්
production of cut flowers and නිෂ්පාදන්ය, මල් වඅුංකුර
flower buds
01192 Growing of flower seeds.

ගාා විරීම ව- වමල් වබීජ

01193 Growing of seeds of forage plants ගාා විරීම ව- වතණහකොළ වසහ වහගන්ත් ව
සත්ග ආහාර වපැළෑටි වබීජ
012
0121

Growing of perennial crops
Growing of grapes
01210 Growing of grapes

0122

Growing of tropical
subtropical fruits

ස්ථීර බ ෝග වගා කිරීම
මිදි වගා කිරීම
ගාා විරීම ව-මිදි
and නිවර්තන
සහ
උපනිවර්තන
කලාපීය පළුරු වගා කිරීම

01221 Growing of Mangoes

ගාා විරීම ව- වඅඹ

01222 Growing of Plantain

ගාා විරීම ව- වහකහසල්

01223 Growing of Papaw

ගාා විරීම ව- වාස්ලබු

01224 Growing of Pineapple

ගාා විරීම ව- වඅන්න්ාසි

01225 Growing of Passion fruit

ගාා විරීම ව- වෆැෂන් වෆෘට්
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Code

විස්තරය

Description
01226 Growing of Rambutan

ගාා විරීම ව- වරඹුටන්

01227 Growing of guava

ගාා විරීම ව- වඅලිාැට වහේර

01228 Growing of Kilo Pera

ගාා විරීම ව- විරහලෝ වහේර

01229 Growing of other tropical and ගාා විරීම ව- වහගන්ත් වනිගර්තන් වසහ
උපනිගර්තන් ව කලාපීය ව පළතුරු ව
subtropical fruits n.c.e.
ගාාග ව(අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
0123

බදොඩම් කුලයු අයත් පළුරු
වගාව

Growing of citrus fruits
01231 Growing of Oranges

ගාා විරීම ව- වහදොඩම්

01232 Growing of lemons and limes

ගාා විරීම ව- වහදහි හා වහදහි වගර්ා වගාා ව
ිරීම

01233 Growing
of
tangerines, ගාා ව ිරීම ව - ව ජමන්ාරුං, හීන්න්ාරුං
(කුඩා ව හාඩි ව හටාන්න්ා ව හදොඩම් ව
mandarins and clementines
ගර්ා) වක්හලහමන්ටින්
01239 Growing of other citrus fruits ගාා ව ිරීම ව - ව හදොඩම් ව කුලයට ව අයත්
හගන්ත් පළතුරු (අන් ව තැන්ක ව
n.c.e.
සඳහන් වහන්ොවූ
0124

Growing of pome fruits and මාාංසල පළුරු සහ ඝන පෘෂ්ඨ
stone fruits
සහිත පළුරු වගාව
01241 Growing of woodapple/beli

ගාා විරීම ව- වදිවුල් වසහ වහබලි

01242 Growing of pomegranate

ගාා විරීම ව- වහදළුම්

01243 Growing of pears

ගාා විරීම ව- වහපයාර්ස්

01249 Growing of other pome and stone ගාා ව ිරීම ව - ව මාුංසල ව පළතුරු ව සහ ව
ඝන්
පෘෂ්ඨ ව සහිත ව පළතුරු
fruits n.e.c.
(අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
0125

Growing of other tree and bush බවනත් ගස් සහ පඳුරුවල
fruits and nuts
හුගන්නා පළුරු සහ බගඩි වගාව
01251 Growing of cashew

ගාා විරීම ව- වකජු

01252 Growing of fruit seeds

ගාා විරීම ව- වපළතුරු වබීජ

01253 Growing of strawberries

ගාා විරීම ව- වස්හටෝහබරි

01259 Growing of other tree and bush ගාා ව ිරීම ව - ව හගන්ත් ව ාස් ව සහ ව
පඳුරුගල හටාන්න්ා ව පළතුරු ව සහ ව
fruits and nuts n.c.e.
හාඩි (අන්තැන්ක වසඳහන් හන්ොවූ)
0126

Growing of oleaginous fruits
01261 Growing
coconut

of

coconut/
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බතල් සහිත පළුරු වගා කිරීම

king ගාා විරීම ව- වෙපාල් / වතැඹිලි

Code

විස්තරය

Description

ගාා විරීම - කටු වහපොල්

01262 Growing of oil palms
0127

0128

Growing of beverage crops
01271 Growing of tea

ගාා විරීම ව- වහත්

01272 Growing of Coffee

ගාා විරීම ව- වහකෝපි

01273 Growing of Cocoa

ගාා විරීම ව- වහකොහකෝගා

01279 Growing of other beverage crop

ගාා ව ිරීම ව - ව හගන්ත් ව පානීය ව හබෝා
ගර්ා

Growing of spices, aromatic, කුළු ඩු, සුවඳ වර්ග, ඖෂධ සහ
drug and pharmaceutical crops ඖෂධ හා අදාළ වගාවන් වගාකිරීම්
ගාා විරීම ව- කුරුඳු

01281 Growing of Cinnamon
Pepper

(round ගාා විරීම - ාම්මිරිස්

01283 Growing of Cardamoms

ගාා විරීම ව- වකරදමුංගු

01283 Growing of Cloves

ගාා විරීම ව- වකරාබු වන්ැටි

01283 Growing of Nutmeg

ගාා විරීම ව- සාදික්කා

01284 Growing of chilies

ගාා විරීම ව- වමිරිස්

01284 Growing of bell pepper

ගාා විරීම ව- වරසායනික වමිරිස්

01285 Growing of ginger

ගාා විරීම ව- වඉඟුරු

01285 Growing of turmeric

ගාා විරීම ව- වකහ

01286 Growing of drug and narcotic
plants
01287 Growing of plants used for
pharmaceutical purposes
01288 Growing of other spices,
aromatic,
drug
and
pharmaceutical crops (Vanilla)

ගාා විරීම ව- වඖෂධ වහා වමත්ද්රගය හා ව
අදාළ පැළෑටි
ගාා විරීම ව- වඖෂධ වසෑදීමට වාන්න්ා
පැළෑටි
ගාා විරීම ව- හගන්ත් වකුළුබඩු, සුගඳ ව
ගර්ා ඖෂධ ව සහ ව ඖෂධ ව හා ව අදාළ ව
ගාාගන් ව(ගැනිලා)

01282 Growing
pepper)

0129

පානීය බ ෝග වර්ග වගා කිරීම

of

Growing of other perennial බවනත් ස්ථිර බ ෝග වගා කිරීම
crops
01291 Growing of rubber
ගාා විරීම ව- වරබර්
01292 Growing Betel

ගාා විරීම ව- වබුලත්

01293 Growing of kithul

ගාා විරීම ව- විරතුල්

01294 Raising of Palmyra tubers from ගාා විරීම ව- වහකොට්ට වහකහලන්ගු
seeds
01295 Toddy tapping
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රා වමැදීම

Code

විස්තරය

Description

ගාා විරීම ව- වපුගක්

01296 Growing of areca nut

01299 Growing of other perennial crops ගාා ව ිරීම - හකොස්, හදල් ව ගැනි ව
such as jack fruit, Bread fruit , හගන්ත් ස්ථිර හබෝා
etc
013
0130

පැල බ ෝ කිරීම (වයාප්තියය)
පැල බ ෝ කිරීම (වයාප්තියය)

Plant propagation
Plant propagation
01301 Production of seeds for potatoes

අර්තාපල් වබීජ වනිෂ්පාදන්ය

01301 Production of seeds for big onion හලොකු වලූණු වබීජ වනිෂ්පාදන්ය
01301 Production of vegetable seeds (up එළගළු ව බීජ ව නිෂ්පාදන්ය ව (උඩරට/
පහතරට)
country/ low country)
01302 Preparation of nursery for tea

හත් වපැල වතගාන් වසකස් විරීම

01303 Preparation of nursery for rubber

රබර් වපැල වතගාන් වසකස් විරීම

01304 Preparation
coconut

of

nursery

for හපොල් වතගාන් වසකස් විරීම

01305 Production of seeds for flowers

මල් වබීජ වනිෂ්පාදන්ය

01309 Preparation of nursery for other (ගන් ව ගාා ව සඳහා ව හැර ව ) ව හගන්ත් ව
crop such as areca nuts, pepper ගාාගන් සඳහා වතගාන් වසකස් විරීම් ව( ව
පුගක්, ාම්මිරිස් වආදී)
etc (except forestry)
014
0141

Animal production
Raising of cattle and buffaloes
01411 Raising and breeding of cattle

සත්ත්ව නිෂ්පාදනය
ගවයන් හා මීහරක් ඇය කිරීම
එළ වහරක් වඇති විරීම වහා වහබෝ විරීම

01412 Raising and breeding of buffaloes මීහරක් වඇති විරීම වහා වහබෝ විරීම
01413 Dairy farming

ිරරි වහාොවිතැන්

01414 Raising and breeding of cattle එළ ව හරකුන් ව සහ ව මී ව හරකුන් ව ඇති ව
ිරීම හා වහබෝිරීම
and buffaloes
0142

Raising of horses and other අශ්වයන් සහ බවනත් එවැනි සුන්
equines
ඇය කිරීම
01420 Raising of horses and other අශ්ගයන් වසහ වහගන්ත් වඑගැනි වසතුන් ව
ඇති ිරීම
equines

0143

Raising of camels and camelids ඔටුවන් සහ කැම්ලඩීස් ඇය කිරීම
01430 Raising of camels and camelids

0144

Raising of sheep and goats

ඔටුගන් වසහ වකැම්ලඩීස් වඇති විරීම
ැුළුවන් සහ එළුවන් ඇය කිරීම

01441 Raising and breeding of goats

එළුගන් වඇති විරීම වහා වහබෝිරීම

01442 Production of raw goat milk

එළු විරරි වනිෂ්පාදන්ය

01443 Raising and breeding of sheep

බැටළුගන් වඇති විරීම වහා හබෝිරීම
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Code
0145

0146

විස්තරය

Description
Raising of swine/pigs

ඌරන් ඇය කිරීම

01450 Raising of swine/pigs

ඌරන් වඇති විරීම
කුකුළන්, තාරාවන්,
පාත්තයන් ඇය කිරීම

Raising of poultry

කළුකුම්,

01461 Raising and breading of chicken බිත්තර ව සඳහා ව කුකුළන් ව ඇති ව ිරීම ව
හා හබෝිරීම
for eggs
01462 Raising and breading of chicken මස් ව සඳහා ව කුකුළන් ව ඇති ව ිරීම ව හා
හබෝිරීම
for meat
01463 Operation of poultry hatcheries

තාරාගන්, කළුකුම්, පාත්තයන් වගැනි
සතුන්හේ වහබෝිරීම ව(බිජු වරැකීම)

01469 Raising and breeding of other තාරාගන්, පාත්තයන්, කළුකුම් වගැනි ව
poultry such as ducks, geese, හගන්ත් ව සතුන් ව ඇති ව ිරීම ව හා
හබෝිරීම
turkeys, quill etc)
0149

බවනත් සුන් ඇය කිරීම

Raising of other animals

කුරුල්ලන් වඇති විරීම වහා හබෝිරීම

01491 Raising and breeding of birds

01492 Raising and breeding of rabbits හාවුන් ව සහ ව හගන්ත් ව හලෝම ව සහිත ව
සතුන් ඇති විරීම වහා වහබෝිරීම
and other fur animals
01493 Bee-keeping and production of මීමැසි ව පාලන්ය ව සහ ව මීපැණි ව සහ ව
මීඉටි නිෂ්පාදන්ය
honey and beeswax.
01494 Raising and breeding of
animals

pet සුරතල් ව සතුන් ව ඇති ව ිරීම ව හා
හබෝිරීම

01499 Raising and breeding of r other හගන්ත් ව සතුන් ව ඇති ව ිරීම ව හා
හබෝිරීම
live animals
015
0150

Mixed farming
මිශ්ර බගොවිතැන
Mixed farming (both crop and මිශ්ර බගොවිතැන (පශු පාලනය සහ
livestock)
බ ෝග වගාව)
01500 Mixed farming (both growing මිශ්ර ව හාොවිතැන් ව (හබෝා ව ගාා ව ිරීම ව
සහ සත්ග වනිෂ්පාදන්ය)
crops and animal production)

016

0161

Support
activities
to
agriculture and post-harvest
crop activities
Support activities for crop
production

කෘෂිකාර්මික
සහ
අස්වනු
බනලීබමන් පසු කුතු සඳහා වන
ආධාරක කාර්යයන්
බ ෝග නිෂ්පාදනය සඳහා වන
ආධාරක කාර්යයන්

01611 Preparation of fields on a fee or කුලියට ව හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව පදන්ම ව
මත කුඹුරු වසකස් විරීම
contract basis
01611 Establishing a crop on a fee or පැළ ව සිටුවීම ව (කුලියට ව
හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත ව)
contract basis

හහෝ

01611 Treatment of crops on a fee or ගාාගන්ට ව සාත්තු ව ිරීම ව (කුලියට ව
හහෝ හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)
contract basis
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Code

Description

විස්තරය

01611 Crop spraying, including by air අස්ගනු ව ඉසීම, සුළුං ව ිරීම ව (කුලියට
හහෝ වහකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)
on a fee or contract basis
01611 Trimming of fruit trees and vines පළතුරු ව ාස් ව සහ ව මිදි ව ගැල් ව කේපාදු
ිරීම ව (කුලියට ව හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව
on a fee or contract basis
පදන්ම වමත ව)
01611 Transplanting of rice (fee or වී වපැළ වසිටවීම
contract basis)
01611 Harvesting on a fee or contract අස්ගනු ව හන්ලීම ව (කුලියට ව හහෝ
හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)
basis
01611 Pest control in connection with කෘෂිකර්මාන්තය වහා වසම්බන්ධ වකෘමි
agriculture on a fee or contract පාලන්ය ව(කුලියට වහහෝ වහකොන්ත්රාත් ව
පදන්ම වමත)
basis
01612 Operation
of
agricultural කෘෂිකාර්මික ව ගාරිමාර්ා ව උපකරණ
හමහහයවීම/ක්රියා වකරවීම
irrigation equipment
යන්හත්රෝපකරණ
01613 Provision
of
agricultural කෘෂිකාර්මික ව
machinery with operators and ක්රියාකරුගන් වසමා වසැපයීම
crew
01614 Maintenance of land to keep it in කෘෂිකාර්මාන්තයට ව සුදුසු ව අයුරින්
good condition for agriculture use බිම් ව න්ඩත්තු ව හකොට ව පගත්ගා ව
හාන්යාම
01619 Other agricultural activities on a හගන්ත් ව කෘෂිකාර්මික ව ක්රියාගන් ව (
කුලියට ව හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව පදන්ම ව
fee or contract basis
මත)
0162

Support activities for animal සත්ව නිෂ්පාදන සඳහා ආධාරක
production
බසාවා
01621 Activities
to
promote සත්ග ව අභිඡන්න්ය ව හා ව ඵලදායිතාග ව
propagation, growth and output ඉහල න්ැුංවීමට වඅදාල වකටයුතු
of animals
01622 Herd testing services, droving පට්ටි වබලා වාැනීහම් වහසේගා, හාොපලු
services, agistment services, හසේගා, තණ වසැපයීහම් වහසේගා, කුකුළු ව
poultry
caponizing,
coop ගර්ාහේ ව සතුන් ව තරිරීමට ව අදාළ ව
හසේගා ව (කුකුළු ව කූඩු පිරිසිදු ව ිරීමට ව
cleaning etc
ආදී ව)
01623 Activities related to artificial කෘතීම ව සිුංචන්ය ව හා ව සම්බන්ධ ව
(කුලියට ව
හහෝ ව
insemination on a fee or contract කාර්යයන්
හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)
basis
01624 Stud services on a fee or contract අශ්ගයන් ව හබෝකරන් ව පට්ටි ව හසේගාග
(කුලියට ව හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව පදන්ම ව
basis
මත)
01625 Farm animal boarding and care
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සත්ග වහාොවිපළ වගල වසතුන් වරැක වබලා
ාැනීම

Code

විස්තරය

Description

ලාඩන් වාැසීහම් වකාර්යයන්

01626 Activities of farriers
01629 Other support activities
animal production n.e.c.
0163

for හගන්ත් ව ආධාරක ව කාර්යයන් ව සත්ග
නිෂ්පාදන් ව සඳහා ව (අන් ව තැන්ක ව
සඳහන් වහන්ොවූ)

activities පශ්චාත් අස්වනු කාර්යයන් (මූලික
primary බවබළඳ බපොළ සඳහා සැකසීම)

Post-harvest crop
(Preparation
for
market)

01631 Cleaning of crops for primary මූලික වහගහළඳ වහපොළ වසඳහා වඅස්ගනු
පිරිසිදු විරීම්
markets
01632 Trimming of crops for primary මූලික ව හගහළඳ ව හපොළ
අස්ගනු වසැකසීම
markets
01633 Grading of crops for
markets

සඳහා ව

primary මූලික වහගහළඳහපොළ වසඳහා වඅස්ගනු ව
ගර්ා ිරීම

සඳහා ව
01634 Disinfecting of crops for primary මූලික ව හගහළඳ ව හපොළ
අස්ගැන්හන් වවිෂබීජ වවින්ාශ විරීම
markets
01639 Other post activities
0164

harvest crop හගන්ත් වපශ්චාත් වඅස්ගනු වකාර්යයන්

Seed
processing
propagation

for වයාප්තියය සඳහා ජ ස සැකසීම

01641 Removal of non - seed materials, බීජ වහන්ොගන් වහකොටස්, ප්රමාණහයන් ව
under sized mechanically or කුඩා බීජ, කෘමි ව හානි ව වු ව බීජ ව සහ ව
insect - damaged and immature හන්ොහම්රූ වබීජ වඉගත් විරීම
seeds
01641 Removal of seed moisture to safe බීජ ව ාබඩාිරීහම් ව දී ව ආරක්ෂිත ව
මට්ටම දක්ගා ව හතතමන්ය ඉගත් ව
level for seed storage
ිරීම
01642 Drying, cleaning, grading and බීජ වහගහළඳ වහපොළ වාත වකරන් වහතක් ව
treating of seeds until they are හව්ලීම, පිරිසිදු ව ිරීම, ගර්ා ව ිරීම ව
සහ වසාත්තු විරීම
marketed.
01643 Treatments
of
modified seeds

genetically ජාන් වවිදයාත්මකග වන්වීකරණය වකළ ව
බීජ සඳහා වසාත්තු විරීම

01649 Other post harvest crop තත්ගහයන් ව උසස් ව බීජ ගයාේතිය ව
activities aim at improving the සඳහා වගන්, හගන්ත් වපශ්චාත් වඅස්ගනු
propagation quality of seed n,e.c. කාර්යන් ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)
017
0170

Hunting. Trapping and related
service activities
Hunting. Trapping and related
service activities

දඩයම, උගුල් ඇුවීම සහ ආශ්රිත
බසාවා කාර්යයන්
දඩයම, උගුල් ඇුවීම සහ ආශ්රිත
බසාවා කාර්යයන්

01701 Hunting and trapping on a හග වහළඳාම ව සඳහා ව දඩයම් ව ිරීම ව හා
උගුල් වඇටවීම
commercial basis
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Code

විස්තරය

Description

01702 Taking of animals (dead or alive) ආහාර ව සඳහා, හලොම්/ ව හම් ව ාැනීම ව
for food, fur, skin, or for use in සඳහා, පර්හේෂණ ව සඳහා,සත්තු ව
ගත්ත ව සඳහා ව හහෝ ව සුරතලය ව සඳහා ව
research, in zoos or as pet
සතුන් ව ඇල්ලීම ව (මළ ව හහෝ ව පණ
පිටින්)
01703 Production of fur skins, reptile or දඩයම් ව ිරීහමන් ව හහෝ ව උගුල්
අල්ලාාත් ව
bird skins from hunting or ඇටවීහමන් ව
උරඟයින්හාන් ව
හහෝ ව
trapping activities
කුරුල්ලන්හාන් ව හලොම්/ ව සම් ව
නිෂ්පාදන්ය
01704 Land-based catching of sea හාොඩබිම වසිට වමහුදු වක්ෂීරපායි සතුන් ව
mammals such as walrus and seal ඇල්ලීම ව(සීල් වමසුන්)

02
021
0210

Forestry and logging
වන වගාව හා දැව කැපීම
Silviculture and other forestry රුක් බරෝපණය සහ බවනත් වන
activities
වගා කාර්යයන්
Silviculture and other forestry රුක් බරෝපණය සහ බවනත් වන
activities
වගා කාර්යයන්
02101 Growing of forest trees (planting, ගන් වාස් වගැවීම ව(පැළ වසිටුවීම, න්ැගත
replanting,
trans
planting, සිටුවීම, බද්ධ විරීම, කේපාදු විරීම,
thinning and conserving of forest ගන් වසහ වදැග වකලාප සුංරක්ෂණය
and timber tracts)
02102 Operation of forest tree nurseries

ගන් ව ගාා ව සඳහා ව ගන් ව පැළ ව තගාන්
පගත්ගාහාන් වයාම

02109 Other silviculture and forestry හගන්ත් වරුක් වහරෝපණ වසහ වගන් වගාා
කාර්යයන්
activities n.e.c.
022
0220

Logging

දැව කැපීම

Logging

දැව කැපීම

02201 Production of roundwood for ගන් ව ගාා ව ආශ්රිත ව නිෂ්පාදන් ව
forest-based
manufacturing කර්මාන්ත සඳහා ව ගන් ව රවුම් ව දැග ව
නිෂ්පාදන්ය
industries
02202 Production of roundwood used in සකස් ව හන්ොකළ ව රවුම් ව දැග ව
an unprocessed form such as pit- නිෂ්පාදන්ය( ගැට ව කණු ව සහ ව අගශය ව
props, fence posts and utility රිටි වසඳහා ව)
poles
එක් ව රැස් ව ිරීම ව හා ව දර ව
02203 Gathering and production of fire දර
නිෂ්පාදන්ය
wood
අඟුරු ව
නිෂ්පාදන්ය
02204 Production of charcoal in the ගන්හේ ව
forest (using traditional methods) (සම්ප්රදායික ව්රම වාාවිතහයන්)
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Code

විස්තරය

Description

Gathering of non-wood forest දැව බනොවන වන නිෂ්පාදන එක්
products
රැස් කිරීම
Gathering of non-wood forest දැව බනොවන වන නිෂ්පාදන එක්
products
රැස් කිරීම

023
0230
02301

Gathering
truffles

of

mushrooms, හතු වගර්ා වඑක් වරැස් විරීම

02301 Gathering
of
wild
(woodapple, palu etc)

fruits කැළෑ වපළතුරු වඑක් වරැස් විරීම (දිවුල්,
පලු වආදී)

02301 Gathering of nuts

හාඩි වඑකතු විරීම

02301 Gathering of cork

ිරරල වඑකතු විරීම

02303 Gathering of medicinal plants

හබහහත් වපැළ වඑකතු විරීම

02304 Gathering of other wild growing හගන්ත් ව ගන් ව ගාා ව ද්රගයයන් ව එකතු
ිරීම
materials
024
0240

support services to forestry
support services to forestry
02401 Forestry inventories

වන වගා සඳහා වන ආධාරක බසාවා
වන වගා සඳහා වන ආධාරක බසාවා
ගන් වගාා වහල්ඛන් වාත විරීම

02401 Forest management consulting ගන් ව කළමණාකරණ ව
උපහද්ශන් හසේගා
services
02401 timber evaluation

පිළිබඳ ව

දැග/ගටින්ාකම් වබැලීම

02401 Forest fire fighting and protection ගන් වගිනි වනිවීම වසහ වආරක්ෂාග
02401 Forest pest control

ගන්ාත වකෘමි වපාලන්ය

02401 Other Forestry service activities

හගන්ත් වගන් වගාා හසේගා වකාර්යයන්

02402 Transport of logs within the ගන්ය වතුල වදැග වප්රගාහන්ය
forest
02402 Other Logging service activities

03
031
0311

Fishing and aquaculture
Fishing
Marine Fishing
03111 Fishing in offshore waters

හගන්ත් වදැග වහසේගා කටයුතු

මසුන් ඇල්ලීම සහ සලජීව වගාව
මසුන් ඇල්ලීම
කරදිය මසුන් ඇල්ලීම
ාැඹුරු මහුහද් වමසුන් වඇල්ලීම

03112 Fishing
in
coastal waters හගරළ වආශ්රිත වමහුහද් වමසුන් වඇල්ලීම
(කලපු වද වඇතුළත්ග)
(including Lagoons)
සන්ධිපාදකයින් ව
හා
03113 Taking of marine crustaceans and මහුහද් ව
හමොලුස්කාගන් ව ඇල්ලීම ව (ඉස්සන්,
mollusks
කකුළුගන්, හපොිරරිස්සන්, මහුදු ව
කූඩුල්ලන් වආදිය)
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Code

විස්තරය

Description

මහුදු වපැළෑටි වඑකතු විරීම

03114 Collecting sea plants
03115 Collecting
natural
sponges, coral

pearls, ස්ගාාවික වමතු ව, මහුදු වහතු, ාල් මල් ව
එකතු විරීම

03116 Activities of vessels engaged මසුන් ව ඇල්ලීම ව සහ ව යාත්රා ව තුළදීම
both in fishing and on board මත්සය වසැකසීහම් වකටයුතු
processing
03117 Collecting marine ornamental මහුදු වවිසිතුරු වමසුන් වඑකතුිරීම
fish
03118 Collecting
animals
0312

marine

aquatic මහුදු වජලජ වසත්ගයන් වඑකතුිරීම

Freshwater fishing

මිරිදිය මසුන් ඇල්ලීම

03121 Fishing on a commercial basis in හගහළඳාම ව පිණිස ව මිරිදිහයහි ව මසුන්
ඇල්ලීම
inland waters
සන්ධි ව
පාදකයින්
03122 Taking of freshwater crustaceans මිරි වදිහයහි ව
(ඉස්සන්, කකුළුන්, හබල්ලන්) ව සහ
and mollusks
හමොලුස්කාගන් වඇල්ලීම
03123 Taking of freshwater ornamental මිරිදිය වවිසිතුරු වමසුන් වඑකතු ිරීම
fish

032
0321

03124 Taking of freshwater animals

මිරිදිය වසතුන් වඑකතු විරීම

03125 Collecting freshwater plants

මිරිදිය වපැළෑටි වඑකතු විරීම

Aquaculture
Marine aquaculture
03211 Fish farming in marine water

සලජීව වගාව
කරදිය සලජීව වගාව
ගාා විරරිම ව- වකරදි වහයහි වමසුන්

03211 Farming of marine ornamental කර වදිහයහි වවිසිතුරු වමසුන් වගාා ිරීම
fish
කර වදිහයහි ව
03212 Farming of crustaceans and other ගාා ව ිරීම ව සන්ධිපාදකයින් ව හා ව හමොලුස්කාගන්
mollusks
(ඉස්සන්,කකුළුගන්,
හගන්ත් ව
හබල්ලන්)
03212 Culture of crustaceans bivalves ඉස්සන්, කකුළුගන්,මට්ටියන් ව සහ
හගන්ත් වහබල්ලන් වගාාග
and other mollusks
03213 Culture of aquatic animals in sea ගාා ව ිරීම ව - ව කරදිහයහි ව  ව ජලජ
සත්ගයන්
water
03214 Growing laver and other edible ගාා ව ිරීම ව - ව මහුදු ව පැළෑටි සහ
හගන්ත් වකෑමට වසුදුසු වමහුදු වපැළෑටි
sea weeds
03214 Growing ornamental sea plants
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ගාා ව ිරීම ව - ව කරදිෙයහි ව විසිතුරු
ගිසිතුරු
පැළෑටි

Code

03215 Operation
hatcheries
0322

විස්තරය

Description
of

marine

Freshwater aquaculture
03221 Fish farming in
(including Lagoons)

fish කරදිය ව මසුන් ව හබෝකරන් ව ස්ථාන් ව
හමහහයවීම
මිරිදිය සලජීව වගාව

freshwater ගාාිරීම ව- වමිරිදිහයහි වමසුන් (කලපු ව
ද වඇතුළත්ග)

03221 Ornamental fish farming in fresh ගාාිරීම ව - ව මි වරිදිහයහි ව විසිතුරු
මසුන්
water
03222 Farming of crustaceans and other ගාාිරීම ව - ව මිරිදිහයහි ව ඉස්සන්,
කකුළුගන් වහා වහගන්ත් වහබල්ලන්
mollusks
03223 Operation of fresh
fish/shrimp hatcheries

water මිරිදිය ව මසුන්/ඉස්සසන් ව හබෝකරන්
ස්ථාන් වපගත්ගාහාන්යාම

03224 Growing
of ගාා විරීම ව- වමිරිදිය වපැළෑටි
ornamental/Freshwater plants
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Code
B
07
071
0710

විස්තරය

Description
Mining and Quarrying
Mining of metal ores

පතල් හා කැණීම්
බලෝහ පස් කැණීම

Mining of iron ores

යපස් කැණීම

Mining of iron ores

යපස් කැණීම
යපස් වකැණීම

07100 Mining of iron ores
072
0729

Mining of non ferrous metal යකඩ රහිත බලෝහ පස් කැණීම
ores
Mining of other non ferrous බවනත් යකඩ රහිත බලෝහ පස්
metal ores
කැණීම
07291 Mining and preparation of Rutile රූටයිල් වකැණීම වසහ වසකස් විරීම
ores
07292 Mining and
Ilmanite ores

preparation

of ඉල්මන්යිට්
ිරීම

කැණීම ව සහ ව සකස් ව

07293 Mining and preparation of Zircon සර්හකෝන් කැණීම වසහ වසකස් විරීම
ores
07294 Mining of Gold

රත්තරන් වකැණීම

07299 Mining of other non ferrous metal යකඩ ව රහිත ව හගන්ත් ව හලෝපස් ව
කැණීම
ores

08

Other mining and quarrying

බවනත් පතල් හා කැණීම

Quarrying of stone, sand and ගල් කැඩීම, වැලි බගොඩ දැමීම, මැටි
clay
හෑරීම

081
0810

Quarrying of stone, sand and ගල් කැඩීම, වැලි බගොඩ දැමීම, මැටි
clay
හෑරීම
08101 Quarrying of rock stone/Granite

කළුාල් වකැඩීම

08102 Quarrying of dimension stone, මිනුම් වාල්, ගැලි වාල්, මාබල්, වරූබල්
Sand stone, Rubble (Jaffna), (යාපන්ය), වසක්ක වාල්  වකැඩීම
Marble
08103 Quarrying of limestone, Sea හුණු ව ාල්, හකොරල් ව පර, හිරිාල් ව
කැඩීම
shells, inland corals
08104 Quarrying of laterite, gravel, etc.

කහබොක් ව හා ව
කැපීම/කැණීම

08105 Quarrying of sand (Inland)

ගැලි වහාොඩ වදැමීම ව(මිරිදිය)

08106 Quarrying of sea sand

මහුදු ව ගැලි ව හාොඩ ව දැමීම ව (හපොම්ප
ිරීම)

08107 Mining of gypsum

ජිේසම් ව
කැණීම ව
සල්හෆේට්)
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හබොරළු ව

ආදිය ව

(කැල්සියම්

Code

විස්තරය

Description

08108 Mining of clays (Ball clay, මැටි වකැණීම් ව(හබෝල වමැටි,ිරරි වමැටි,
kaolin, bricks& tile clay), ාහඩොල් ව සහ ව උළු,පිඟන් ව මැටි) ව තද ව
උෂ්ණත්ගයට වඔහරොත්තු වහදන්
refractory clay
08109 Mining of other stone, sand and කැණීම් වහගන්ත් වාල්, ගැලි වසහ වමැටි
(අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
clay n.e.c.
089

කැණීම් සහ කැඩීම් (අන්තැනක
සඳහන් බනොවූ)
and රසායනික ද්රවය කැණීම, බපොබහොර
සඳහා බයොදාගන්නා ඛණිස කැණීම්

Mining and quarrying n.e.c.
0891

Mining of chemical
fertilizer minerals

08911 Mining of natural phosphates ස්ගාාවික ව හපොස්හෆේට් ව
(ඇපටයිඩ්)
(Apatite)
08912 Mining of uncalcined dolomite

හන්ොපුළුස්සන් ව
කැණීම

ලද ව

කැණීම්

හඩොලමයිට් ව

08919 Mining of other chemical and හගන්ත් ව රසායනික ව සහ ව හපොහහොර ව
ඛණිජ කැණීම්
fertilizer minerals
0892

වගුරු බිම්හි කුණු බරොඩු වලින්
බපොබහොර
නිස්සාරණය
(පීට්
නිස්සාරණය)

Extraction of peat

ගගුරු ව බිම්හි ව කුණු ව හරොඩු ව ගලින්
හපොහහොර ව නිස්සාරණය ව (පීට් ව
නිස්සාරණය)

08920 Extraction of peat

0893

ලුණු නිස්සාරණය

Extraction of salt
08931 Salt
production
Iodizing))

(without ලුණු ව නිස්සාරණය ව (අයඩීන් ව එකතු
ිරීම වහැර ව)

Other mining and quarrying බවනත්
කැණීම්
හා හෑරීම්
n.e.c.
(අන්තැනක සඳහන් බනොවූ)

0899
08991

Mining of Gem stones

08992 Mining of natural graphite

මැණික් වාල් වකැණීම
ස්ගාාවික වමිනිරන් වකැණීම

08993 Mining of mica, feldspar and මයිකා,
silica, rutile, calcite, Zircon etc. රූටයිල්,
කැණීම
mineral

හෆල්ස්පාර්,
සිලිකා,
කැල්සයිට්, සර්හකෝන් ව

08994 Mining of Quartz

තිරුගාන්ා වකැණීම

08995 Mining of abrasive sand (garnet)

රළුගැලි වකැණීම

කැණීම;
තමා
08996 quarrying, crushing, and braking කළුාල්
විසින් කණින් ව
ලද ව
කළුාල් ව
of granite
ගලින් චිේ ව ාල්, හකොන්ක්රීට් ව ාල්
යන්ාදිය කැඩීම
08999 Other mining and quarrying n.e.c. හගන්ත් ව කැණීම් ව හා ව හෑීම් ව
(අන්තැන්ක සඳහන් වහන්ොවූ)
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Code
09
091

0910

Description
Mining
support
service
activities
Support
activities
for
petroleum and natural gas
extraction
Support
activities
for
petroleum and natural gas
extraction
(Provided
on
Contract Basis)

විස්තරය
කැණීම් ආධාරක බසාවා කුතු
ඛණිස බතල් සහ
නිස්සාරණබේ
කාර්යයන්
ඛණිස බතල් සහ
නිස්සාරණබේ
කාර්යයන්

ස්ව ාවික ගෑස්
දී
ආධාරක
ස්ව ාවික ගෑස්
දී
ආධාරක

09100 Oil and Gas extraction service හතල් ව සහ ව ාෑස් ව ාහව්ෂණ ව හසේගා
activities provided on a contract (හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)
basis (Eg; Exploration services
using traditional prospecting
methodologies,
Directional
Drilling, Test Drilling, pumping.
099
0990

Support activities for other
mining and quarrying
Support activities for other
mining and quarrying (Water
pumping and other services for
mining - On contract Basis)

බවනත් කැණීම් සහ හෑරීම් සඳහා
ආධාරක බසාවාවන්
බවනත් කැණීම් සහ හෑරීම් සඳහා
ආධාරක බසාවාවන් (කැණීම් වසඳහා ව
ජල ව හපොම්ප ව ිරීම ව ආදී හසේගා ව - ව
හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත)

09901 Supporting Activities for Gem මැණික් ව පතල් ව
උපකාරක වහසේගා
mining

ගලට ව

කරන් ව

09902 Supporting Activities for Stone කලුාල් වකැණීමට වඅදාළ වඋපකාරක ව
හසේගා
Quarrying (Granite)
09903 Supporting Activities for other හගන්ත් ව කැණීම් ව ගලට ව අදාළ ව
උපකාරක වහසේගා
Mining
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Code
C
10
101
1010

Description
Manufacturing
Manufacture of food products
Processing and preserving of
meat
Processing and preserving of
meat
10101 Slaughtering, dressing, freezing
and packing of animals' flesh
other than poultry (Including by
products)

විස්තරය
නිෂ්පාදන
ආහාර ද්රවය නිෂ්පාදනය
මස් සැකසීම සහ කල්ත ා ගැනීම
මස් සැකසීම සහ කල්ත ා ගැනීම
මස් වපිණිස වසතුන් වමැීම, මස් වආහාර
පිණිස ව සැකසීම, ඇසුරුම් ව ිරීම ව
(කුකුළු, කළුකුන් ව ආදී ව සතුන් ව හැර) ව
අතුරු වනිෂ්පාදන් ඇතුළුග

10102 Slaughtering, dressing, freezing කුකුළු, කළුකුන් ව ආදී ව සතුන් ව මැීම,
and packing of poultry (Including මස් ව සැකසීම, ශීත ව ිරීම ව සහ ව
ඇසුරුම් ව ිරීම (අතුරු ව නිෂ්පාදන් ව
By products)
ඇතුළුග)
10103 Canning of meat

මස් වටින් විරීම

10104 Production of fresh, chilled or මස් වහකොටස් වගලට වහගන් විරීම ව(ශීත
frozen meat, in individual ිරීම වඇතුලුග)
portions
10105 Production of meat products (Eg: මස් ව ආශ්රිත ව නිෂ්පාදන් ව (හසොහසේජස්,
හැම්, හේකන්)
Sausages, Ham)
10109 Processing and production of හගන්ත් වමස් වනිෂ්පාදන් ව(අන් වතැන්ක
සඳහන් වහන්ොවූ)
other products of animals n.e.c.
102

1020

Processing and preserving of මාළු සකස් කිරීම සහ කල්
fish, crustaceans and molluscs ගැනීම (ඉස්සන් කකුළුවන්
බමොබලොස්කා වර්ගයු අයත්)
Processing and preserving of මාළු සකස් කිරීම සහ කල්
fish, crustaceans and mollusks ගැනීම, ඉස්සන් කකුළුවන්
බමොබලොස්කා වර්ගයු අයත්

ත ා
සහ
ත ා
සහ

10201 Preparation and preservation of මාළු වශීත විරීම ව(ඉස්සන් වකකුළුගන්
හැර)
fish
(Freezing, deep freezing)
කකුළුගන්,
10202 Preparation and preservation of ඉස්සන්,
crustaceans
and
mollusks හමොහලොස්කාගන් ශීත විරීම
(Freezing, deep freezing)
10203 Salting, drying and smoking of කරගල වසහ ජාඩි වනිෂ්පාදන්ය
fish, (jaadi)
කකුළුගන් ව
10204 Salting, drying and smoking of ඉස්සන් ව
හමොහලොස්කාගන් ව ලුණු දැමීම,
crustaceans and mollusks
හව්ලීම වසහ වදුම් වාැස්සීම
10205 Production of fish, crustacean පිසින් ව ලද ව මාළු ව සහ ව හගන්ත් ව මාළු
and mollusk products (cooked නිෂ්පාදන්, ඉස්සන් ව කකුළුගන් ව සහ ව
හමොහලොස්කා ව නිෂ්පාදන් ව (පිසින් ව ලද ව
fish, fish fillets, roes, caviar)

16 of 151

Code

විස්තරය

Description

මාළු, මාළු හපති, මාළු ව බිත්තර ව හා ව
අච්චාරු වදැමූ වමාළු බිත්තර)
10206 Canning of fish

මාළු වටින් විරීම

10207 Production of
animal feed

fish meal for මාළු ව ගලින් ව
නිෂ්පාදන්ය

1030

ආහාර ව

හගන්ත් ව මත්සය ව නිෂ්පාදන් ව (අන් ව
තැන්ක සඳහන් වහන්ොවූ)

10209 Other fish products n.e.c.
103

සත්ග ව

Processing and preserving of එළවළු සහ පළුරු සැකසීම සහ
fruit and vegetable
කල්ත ා ගැනීම
Processing and preserving of එළවළු සහ පළුරු සැකසීම සහ
fruit and vegetable
කල්ත ා ගැනීම
10301 Preserving of fruits and nuts in oil පළතුරු කල් ව තබා ව ාැනීම ව සඳහා ව
සැකසීම
or vinegar other than in sugar
10302 Preserving of vegetables in oil or එළගළු කල් ව තබා ව ාැනීම ව සඳහා ව
සැකසීම
vinegar other than in sugar
ගලින් ව ආහාර ව ද්රගය ව
10303 Manufacture of food products of එළගළු
vegetable including packing and නිෂ්පාදන්ය ව ඇසිීම ව හා ටින් ව ිරීම ව
ඇතුළුග
canning
10304 Manufacture of food products of
fruits including packing/canning
and manufacture of jams,
marmalades, table jellies
10305 Manufacture of
Chutneys etc.

Pickle

පළතුරු
ගලින් ව ආහාර ව ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය ව ඇසිීම ව ටින් ිරීම ව සහ ව
ජෑම්, මාමහල්ඩ්, හම්ස ව හජලි ව
නිෂ්පාදන්ය

and අච්චාරු, ව චට්නි, ව
නිෂ්පාදන්ය

ලුණු ව

මිරිස් ව

10306 Manufacture of fruit juices and පළතුරු ව යුෂ ව සහ ව ඒගාහේ ව සාන්ද්රන්
නිෂ්පාදන්ය ව
(හකෝඩියල් ව
their concentrates (cordial)
නිෂ්පාදන්ය)
10307 Processing,
preserving
and
roasting of nuts potatoes,
maniocs
(Potato/maniocs,
snacks, roasted peanuts, dhal etc.)

අර්තාපල්/ම වඤ්හඤොක්කා, ඇට වගර්ා
සැකසීම, බැදීම ව සහ ව කල්තබා ව
ාැනීම ව (අර්තාපල්/ම වඤ්හඤොක්කා ව
චිේස්, ස්න්ැක්ස්, බැදපු ව ඇට ගර්ා,
බයිට්ස්, රට වකජු වආදිය)

10308 Manu. Of nut foods and pastes ඇට ව ගලින් ව ආහාර ව ගර්ා ව සහ ව පල්ප
නිෂ්පාදන් ව(peanut butter)
(peanuts butter)
10309 Processing and preserving of
other fruit and vegetable products
n.e.c.
(including
Copra,
Decicated Coconut etc.)
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හගන්ත් ව පළතුරු ව සහ ව එළගළු ව
නිෂ්පාදන් සැකසීම ව සහ ව කල්තබා ව
ාැනීම ව (හකොේපරා, ව කපාපු ව හපොල් ව
නිෂ්පාදන්ය වආදිය) ව ව

Code

Description

විස්තරය

Manufacture of vegetable and එළවළු සහ සත්ව බතල් සහ බම්ද
animal oils and fats
නිෂ්පාදනය
Manufacture of vegetable and එළවළු සහ සත්ව බතල් සහ බම්ද
animal oils and fats
නිෂ්පාදනය

104
1040

10401 Manufacture of coconut oil

හපොල් වහතල් වනිෂ්පාදන්ය

10402 Manu. දf other vegetable oils and හගන්ත් ව එළගළු හතල් ව සහ ව ඇට ව
fats from seeds(eg. sesame, soya) ගර්ා ව ගලින් ව හම්දමය ව හතල්
නිෂ්පාදන්ය ව(උදා: වතල වසහ වහසෝයා)
10403 Extraction of fish and marine මත්සයන් ව සහ ව මහුදු ව ්ෂීරපායී
සතුන්හාන් ව හතල් ව සහ ව හම්ද ව
mammal oils and fats
නිස්සාරණය
10404 Manu. of edible animal oils and කෑමට ව සුදුසු ව සත්ග ව හතල් ව සහ ව හම්ද
නිෂ්පාදන්ය
fats
10405

Manufacture of Margarine, hyco මාාරින් වසහ වහයිහකෝ වනිෂ්පාදන්ය
etc.

10406 Manufacture of non edible animal ආහාරයට වනුසුදුසු සත්ග වහතල් වසහ ව
හම්ද වනිෂ්පාදන්ය
oils and fats
10407 Residual
products
of
oil හතල් වනිෂ්පාදන්හේ වඇති වගන් වඅතුරු
production (Such as oil cakes, නිෂ්පාදන් ව(පුන්න්ක්කු වසහ වහගන්ත්)
poonac etc.)
105
1050

Manufacture of dairy products
Manufacture of dairy products

කිරි ආශ්රිත නිෂ්පාදන
කිරි ආශ්රිත නිෂ්පාදන

10501 Manufacture of fresh liquid milk, අළුත් ව දියර ව ිරරි ව නිෂ්පාදන්ය,
pasteurized whether or not in හබෝතල් කළ ව හහෝ ව පැකට් ව කළ ව
bottle or packet(plain or flavour) පාස්චීකරණය වකළ ව(රස වකළ වහහෝ ව
හන්ොමැති)
10502 Manufacture of milk based drinks ිරරි ව පදන්ම් ව කර ව ාත් පාන් ව ගර්ා ව
නිෂ්පාදන් ව(උදා: වමයිහලෝ)
(eg. Milo)
10503 Manu. Of milk powder or cream ිරරිපිටි ව නිෂ්පාදන්ය ව හහෝ ව හයොදය ව
සහිත ඝන් වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
in solid form
10504 Manufacture of concentrated රස වකළ වහහෝ වහන්ොකළ වසාන්ද්රිත විරරි
නිෂ්පාදන්ය
milk whether or not sweetened
10505 Manufacture of yoghurt and curd

හයෝාට් ව හහෝ
නිෂ්පාදන්ය

මදගපු ව ිරරි ව

10506 Manufacture of butter, cheese, බටර්, චීස්, එළඟිහතල් වනිෂ්පාදන්ය
ghee
10507 Manu. Of ice cream

අයිස්ක්රීම් වනිෂ්පාදන්ය

10509 Manu. Of other dairy products හගන්ත් ව ිරරි ව ආශ්රිත ව නිෂ්පාදන් ව (අන්
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
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Code

Description

විස්තරය

Manufacture of grain mill ධානය වර්ග නිෂ්පාදන, පිටිකර
products, starches and starch සකස් කිරීම සහ අනිකුත් පිටි ආශ්රිත
products
නිෂ්පාදන
Manufacture of grain mill ධානය වර්ග පිටිකර සකස්කරන ලද
products
පිටි නිෂ්පාදන

106

1061

10611 Manufacture of Rice (paddy/Rice සහල් වනිෂ්පාදන්ය/වී වහකටීම
Mall)
10612 Production of flour (Grains and පිටි ව නිෂ්පාදන්ය ව (ධාන්ය, සහල් ද ව
ඇතුළත්ග)
Cereals, including rice)
10613

1062

Manufacture of Coconut milk පිටිකළ ව හපොල්ිරරි, මයිහයොක්කා ව
powder, manioc powder, powder සහ හගන්ත් වඇට වගර්ා වආදිහයන් වපිටි ව
නිෂ්පාදන්ය
of other nuts etc.)

10614 Manufacture of cereal breakfast
foods
(Cerilak,
Thriposha,
samaposha,
hopper/string
hopper/thosa mixtures)

උහද් ව ආහාරයට ව ාන්න්ා ව ධාන්යමය ව
ආහාර නිෂ්පාදන්ය ව (හසරිලැක්,
ත්රිහපෝෂ, සමහපෝෂ, ආේප/ ඉඳිආේප
/හතෝහස වමිශ්රණ)

10619 Other grain mill products n.e.c.

ධාන්ය වගර්ා වපිටිකර වසකස්කරන් වලද
අනිකුත් වපිටි වනිෂ්පාදන් (අන්තැන්ක ව
සඳහන් හන්ොවූ)

Manufacture of starches and පිටි (starch) සහ පිටි නිෂ්පාදන
starch products
(කැඳ සහ ආහාර උකු කිරීමු
බයොදාගන්නා)
10621 Manufacture of starches from
corn, rice, potatoes, maize etc.
(used to thicken food items, to
stiffen clothes etc.)

ඉරිඟු, අර්තාපල්, බඩඉරිඟු, සහල්,
ධාන්ය ව ගර්ා ව ආශ්රහයන් ව අහාර ව උකු ව
ිරීමට ව
හයොදාාන්න්ා ව
පිටි ව
(starches) නිෂ්පාදන්ය

ේලූහකෝස් ව සිරේ,
10622 Manufacture of glucose, glucose ේලූහකෝස්,
හමෝල්හටෝස්, ඉනියුලින් ව ආදිය ව
syrup, maltose, inulin etc.
නිෂ්පාදන්ය
10623 Manufacture of tapioca and මඤ්හඤොක්කා ව පිටි ව සහ ව ඒ ව සඳහා ව
tapioca substitutes prepared from හගන්ත් ආහද්ශක වනිෂ්පාදන්ය
starch
10629 Manufacture of starches and පිටි වසහ වපිටි වආශ්රිත වනිෂ්පාදන්
starch products
107
1071

Manufacture of other food බවනත් ආහාර ද්රවය නිෂ්පාදනය
products
Manufacture
of
bakery බේකරි නිෂ්පාදන
products
10711 Manufacture of bread, bread rolls පාන්, හරෝල්ස් වසහ වබනිස්, මාළු වපාන්
ආදිය නිෂ්පාදන්ය
and buns
10712 Manufacture of fresh pastry, pies, හේස්ට්රි, ස්හපාටි නිෂ්පාදන්ය
tarts, spaghetti etc.
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Code

විස්තරය

Description

10713 Manufacture of rusks, biscuits විස්හකෝතු, බිස්කට් ව සහ ව හගන්ත් ව
හේකරි නිෂ්පාදන් වසකස්ිරීම
and other dry bakery products
10714 Manufacture of preserved pastry කල් වතබා වාත වහැිර වහේස්ට්රි වගර්ා
items
10715 Manufacture of snack products, පැණි ව රස ව හහෝ ව ලුණු ව රස ව සැහැල්ලු ව
ආහාර ද්රගය, මරුක්කු ව ආදිය ව
whether sweet or salted
නිෂ්පාදන්ය
10716 Manufacture of frozen bakery සීත ව කල ව
සකස්ිරීම
products

හේකරි ව

නිෂ්පාදන් ව

10717 Manufacture of cakes, wedding හක්ක්, හගඩින් ව හක්ක් ව සහ ව අනිකුත්
හක්ක් වගර්ා වනිෂ්පාදන්
cakes and other cakes
10719 Manu. Of other bakery products හගන්ත් ව හේකරි ව ද්රගය ව නිෂ්පාදන්ය
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
1072

සීනි නිෂ්පාදනය

Manufacture of sugar

10721 Manufacture of sugar (sucrose) උක්ාස් ව ගලින් ව (සුහ්රොස්) ව සීනි
නිෂ්පාදන්ය
from cane
10722 Manufacture of sugar syrups

සීනි වසිරේ වනිෂ්පාදන්ය

10723 Manufacture of molasses

උක් වහමොලෑසස් වනිෂ්පාදන්ය

10724 Manufacture
juggery
1073

of

honey

Manufacture
of
chocolate
and
confectionery

and පැණි වසහ වහකුරු වනිෂ්පාදන්ය

cocoa, බකොබකෝවා, බචොක්ලට් සහ රස
sugar කැවිලි නිෂ්පාදනය

10731 Manufacture of cocoa products

හකොහකෝගා වආශ්රිත වනිෂ්පාදන්

10732 Manufacture of chocolate and හචොක්ලට් ව සහ ව හචොක්ලට් ව ආශ්රීත
නිෂ්පාදන්ය
chocolate confectionery
10733 Manufacture
of
sugar හටොෆි, චුයින්ාම්, හලොසින්ජර වගැනි
confectionery such as toffee, සීනි වආශ්රිත වනිෂ්පාදන්ය
chewing gum, lozenger etc.
10734 Manufacture
of
confectionery (eg.
Puhul dosi, Dodol)

other හගන්ත් ව රසකැවිලි ව නිෂ්පාදන්ය ව
Boondhi, (උදා: බූන්දි, පුහුල්හදෝසි, හදොහදොල්)

10735 Preserving of fruit, nuts, fruit
peels and other parts of plants in
sugar (eg. Candied peel, Inguru
dosi)
10739 Manufacture
of
confectionery n.e.c.
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සීනි ව ගල ව බහා ව පළතුරු, පළතුරු ව
හලලි, ඇට ව ගර්ා(කජු ව ගැනි) ව සහ ව
හගන්ත් ව ශාකමය
හකොටස්
කල්තබාාැනීම (උදා: ඉඟුරු වහදෝසි,
හදහි වහලලි)

other හගන්ත් ව රසකැවිලි ව නිෂ්පාදන්ය
(අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)

Code
1074

විස්තරය

Description

Manufacture of macaroni, මැකබරෝනි, නූඩ්ල්ස්, කුස්කුස්
noodles, couscous and similar (රුලාං පිටිබයන් සාදා හුමාලබයන්
farinaceous products
පිසින කෑමක්) සහ එවැනි පිටි සහිත
ආහාර නිෂ්පාදනය
10741 Manufacture of noodles, pastas, නූඩ්ල්ස්, මැකහරෝනි, පැස්ටා, න්ාන්, ව
macaroni, nan, papadam etc. පපඩම් ව ආදී වනිෂ්පාදන්ය ව(හන්ොපිසූ)
(Uncooked)
10742 Manufacture of canned or frozen ටින් ව කළ ව හහෝ ව ශීත ව කළ ව පැස්ටා
නිෂ්පාදන්
pasta products etc.

1075

Manufacture of
meals and dishes

prepared කලින් පිසින ලද ආහාර නිෂ්පාදනය

10750 Manufacture of prepared meals කලින් වපිසින් වලද වආහාර වනිෂ්පාදන්ය
and dishes except for immediate (ක්ෂණික ව පරිහාෝජන්ය ව සඳහා ව
හන්ොගන්)
consumption(for resale)
1079

Manufacture of other food බවනත් ආහාර ද්රවය නිෂ්පාදනය
products n.e.c.
(අන් තැනක සඳහන් බනොවූ)
හත් වනිෂ්පාදන්ය

10791 Manufacture of Tea

10792 Manufacture
of
blended ව හත් ව බෑේ ව සහ ව විවිධාකාර ව රසැති
විහශේෂිත වහත් වගර්ා වනිෂ්පාදන්ය
/flavoured tea and tea bags
10793 Production of coffee products

හකෝපි වනිෂ්පාදන්ය

10794 Manufacture of soup cubes and සුේ වකැට වහා වමස් ව මාළු වආදිය වතම්බා
ාත් වසුේ වනිෂ්පාදන්ය
broths
10795 Manufacture of spices, sauces කුළුබඩු, හසෝස්, ව රසකාරක ව හා ව
තුන්පහ වනිෂ්පාදන්ය
and condiments
10796 Manufacture of vinegar, yeast, වින්ාිරරි, යීස්ට් ව , ආේප ව හසෝඩා ව හා
කැරමල් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
baking powder, caramel etc.
10797 Manufacture of perishable food
items for resale such as
sandwiches, fresh uncooked
Pizza and Manufacture of egg
products such as watalappan etc.)

සැන්ඩ්විච්, හන්ොපිසන් වලද වපිට්සා වහා
බිත්තර ව ආශ්රිත ව කෑම ව ගර්ා ව
(ගටලේපම්) ව ගැනි ව කල්තබා ව ාත ව
හන්ොහැිර ව ආහාර ව න්ැගත ව විිරණීම ව
සඳහා නිෂ්පාදන්ය

10798 Processing of salt into food-grade ආහාරයට ව සුදුසු ව පරිදි ව ලුණු ව සකස්
ිරීම ව(අයඩින් වසහිත වලුණු)
salt (iodized salt)
10799 Manufacture of
products n.e.c.
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other

food හගන්ත් ව ආහාර ව ද්රගය ව නිෂ්පාදන්ය
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)

Code
108
1080

විස්තරය

Description
Manufacture
animal feeds
Manufacture
animal feeds

of

prepared සැකසූ සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය

of

prepared සැකසූ සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය

10801 Manufacture of prepared feeds සුරතල් වසතුන් වසඳහා වසැකසූ වආහාර
for pets, including dogs, cats, නිෂ්පාදන්ය ව (සුන්ඛයන්, බළලුන්,
කුරුල්ලන් ව සහ ව මත්සයයින් ව ආදී ව
birds, fish etc.
ගශහයන්)
10802 Manufacture of prepared feeds
for farm animals, including
animal feed concentrates and feed
supplements

11
110
1101

හාොවිපළ ව සත්ගයින් ව සඳහා ව ආහාර
නිෂ්පාදන්ය ව : ව සාන්ද්රමය ව සත්ග ව
ආහාර ව හා ව අතිහර්ක ව ආහාර ව
ඇතුලත්ග

Manufacture of beverages
ජ ම වර්ග නිෂ්පාදනය
Manufacture of beverages
ජ ම වර්ග නිෂ්පාදනය
Distilling,
rectifying
and ස්ප්රීු බපරීම, පිරිසිදු කිරීම සහ
blending of spirits
කලවම් කිරීම
11011 Manufacture of arrack, Whisky, අරක්කු, විස්ිර,
නිෂ්පාදන්ය
Brandy, Gin etc.

බ්රැන්ඩි ව ආදිය

11012 Manufacture of illegal liquors

නීති වවිහරෝධි වමධයසාර වනිෂ්පාදන්ය

11013 Blending of distilled spirits

හපරූ වස්ප්රීතු වකලගම් විරීම

11019 Manufacture of other potable, හගන්ත් ව හපරන් ව ලද ව බීමට ව සුදුසු
ඇල්හකොහහොල් ව
සහිත ව
බීම ව
distilled alcoholic beverages
නිෂ්පාදන්ය
1102

Manufacture of wines
11021 Manufacture of wine

වයින් නිෂ්පාදනය
ගයින් වනිෂ්පාදන්ය

11022 Manufacture of toddy (exclude රා ව නිෂ්පාදන්ය ව (ාහහන් ව රා ව මැදීම
හැර)
toddy tapping)
1103

Manufacture of malt liquors මත්පැන් සඳහා වන ධානය
and malt
නිෂ්පාදනය සහ ධානය වලින්
බපරන මත්පැන් නිෂ්පාදනය
11031 Manufacture of beer

බියර් වනිෂ්පාදන්ය

11032 Manufacture of low alcoholic or අඩු ව මධයසාර ව සහ ව මධයසාර ව රහිත
බියර් වනිෂ්පාදන්ය
non-alcoholic beer
11039 Manufacture of other malt liquors හගන්ත් ව ධාන්ය ව ගලින් ව හපරන් ව
මත්පැන් සහ ව ඒගාට ව අදාළ ව malt
and malt n.e.c.
ගර්ා ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන්තැන්ක ව
සඳහන් වහන්ොවූ)
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Code
1104

විස්තරය

Description

Manufacture of soft drinks; සිසිල් ජ ම , ඛණිස සලය සහ
production of mineral waters බවනත් බ ෝතල් කල සලය
and other bottled waters
නිෂ්පාදනය
11041 Manufacture of soft drinks, soda, සිසිල් ව බීම, හසෝඩා, පැණි බීම
(හටොනික්), පළතුරු ව බීම ව ආදිය ව
fruit drinks, tonics etc.
නිෂ්පාදන්ය
11042 Production of natural mineral ස්ගාාවික වඛණිජ වජලය වසහ වහබෝතල් ව
කල ජලය වනිෂ්පාදන්ය
waters and bottled waters
11043 Manufacture of Popsicles, drink
packets etc.

බීම ව පැකට්, හපොේසිකල් ව (අයිස් ව
පලම්) වආදිය වනිෂ්පාදන්ය

11049 Manufacture of other non- මධයසාර ව රහිත ව හගන්ත් ව බීම ව ගර්ා
alcoholic beverages except non නිෂ්පාදන්ය (බියර් වසහ වගයින් වහැර)
alcoholic beer and wine

12
120
1200

Manufacture
products
Manufacture
products
Manufacture
products
12001 Stemming
tobacco

of

tobacco දුම්බකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන

of

tobacco දුම්බකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන

of

tobacco දුම්බකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන

and

redrying

of දුම්හකොළ ව හුමාලහේ ව තැම්බීම ව සහ ව
න්ැගත වියළීම

12002 Manufacture of chewing, snuff කෑමට ව ාන්න්ා ව දුම්හකොළ, උරන් ව
දුම්හකොළ සහ ව පයිේප ව දුම්හකොළ ව
tobacco and pipe tobacco
නිෂ්පාදන්ය
12003 Manufacture of cigarettes

සිාරට් වනිෂ්පාදන්ය

12004 Manufacture of 'beedi' and cigar

බීඩි වසහ වසුරුට්ටු වනිෂ්පාදන්ය

12009 Other tobacco based products හගන්ත් වදුම්හකොළ වආශ්රිත ව නිෂ්පාදන්
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.

13
131
1311

Manufacture of textiles
Spinning,
weaving
and
finishing of textiles
Preparation and spinning of
textile fibres

බරදි නිෂ්පාදනය
නූල් කැටීම, බරදි විවීම සහ නිමා
කිරීම
බරදි විවීමු ගන්නා බකඳි පිළිබයල
කිරීම

13111 Preparatory
operations
and කපු මිශ්ර නූල් වනිෂ්පාදන්ය වසහ වඑයට ව
spinning of cotton and cotton අදාළ ව හකඳි ව නිෂ්පාදන්ය ව (විවීමට ව
ාන්න්ා)
mix yarn
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Code

විස්තරය

Description
13112 Preparatory
operations
spinning of other yarn
13113 manufacture of sewing treads

and හගන්ත් ව හකදි ව ගලින් ව නූල්
නිෂ්පාදන්ය; එයට ව අදාළ ව හකඳි ව
නිෂ්පාදන්ය (විවීමට වාන්න්ා)
මැසීමට වාන්න්ා වනූල් වනිෂ්පාදන්ය

13114 preparation of coir fibre (Coir හකොහු වහකඳි වනිෂ්පාදන්ය
Mill)
13115 Manufacture of other Vegetable හගන්ත් ව ශාකමය ව හකදි ව ගර්ා ව
නිෂ්පාදන්ය (ජූට් වගැනි)
Fibre ව(Jute වetc.)
1312

1313

Weaving of textiles

බරදි විවීම

13121 Handloom Weaving

හරදි විවීම ව(අත් වයන්ත්ර වමඟින්)

13122 Powerloom Weaving

හරදි විවීම ව(බල වහව්ා වයන්ත්ර වමඟින්)

13123 Manufacture of Gauze

හාෝස් වනිෂ්පාදන්ය

Finishing of textile

බරදිපිළි නිමහම් කිරීම

13131 Bleaching and dying of textile, ඇඟලුම්, හරදි ව පිළී ව හකඳි ව නූල්,
fabrics, yarn, fibres or garments බිලීචිුං වසහ වඩයි විරීම
13132 Batik industry

බතික් වකර්මාන්තය

13133 Finishing of textiles other than හරදි වනිමහම් ිරීම ව( වහරදි වවිරුංජන්ය ව
හා වගර්ණ වාැන්වීම වහැර)
bleaching and dyeing
13134 Water
proofing,
coating, ඇඟලුම් ව ගල ව ජල ව හරෝධක,
rubberizing or impregnating of ආහල්පන්ය වහහෝ කාගැද්දීම
garments
13135 Pleating and similar work on හරදිගල වරැලි වදැමීම වසහ වඒ වහා වසමාන්
කාර්යයන්
textile
13136 Silk-screen printing on textiles හරදි සහ වඇඟලුම්ගල මද්රණය විරීම ව
(Silk-screen printing)
and wearing apparel
13137 Finishing of Garments, sarees etc. ඇඟළුම් ව නිමහන් ව ිරීම, ව සාරි ව ගැඩ ව
දැමීම වයන්ාදිය
13139 Finishing of textiles n.e.c.
139
1391

හරදි ව නිමහම් ව ිරීම ව (අන්තැන්ක ව
සඳහන් හන්ොවූ)

Manufacture of other textiles
බවනත් බරදි නිෂ්පාදනය
Manufacture of knitted and බගුම් හා බගොතන ලද බරදි
crocheted fabrics
නිෂ්පාදනය
13910 Manufacture and processing of හාතුම් ව හා ව හාොතන් ව ලද ව හරදි
නිෂ්පාදන්ය
knitted and crocheted fabrics
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Code
1392

Description

විස්තරය

Manufacture
of
made-up බරදි පිළි ආශ්රිත නිෂ්පාදන (ඇඟලුම්
textile articles, except apparel
හැර)
13921 Manufacture of bed sheets and ඇඳ වඇතිරිලි, තුගා නිෂ්පාදන්
towels
13922 Manufacture
of
curtains,
furniture or machine covers, dish
cloths, life jackets, parachutes
etc.
13923 Manufacture
tapestries

of

තිර ව හරදි, ලී ව බඩු ව හහෝ ව යන්ත්ර ව
ආගරණ, පිඟන් වපිසීමට වාන්න්ා හරදි ව
හා ව ඒ ව සමාන් ව ද්රගය, ජීවිතාරක්ෂක ව
කබා වහා වපැරෂුට් වනිෂ්පාදන්ය

hand-woven අතින් වවියන් වවිචිත්ර වහරදි නිෂ්පාදන්ය

13924 Manufacture
of
blankets,
travelling rugs, table linen,
kitchen linen, cushions covers
and pillow cases, textile bags etc.

ේලැන්කට්ටු ව සහ ව ාමන් බුමතුරුණු
නිෂ්පාදන්ය,
හම්ස ව
ඇතිරිලි,
අත්පිස්න්ා, හකොට්ට ව උර, කුෂන් ව
කගර, වහරදි වබෑේ ව වනිෂ්පාදන්

13925 Manufacture of flags, banners

හකොඩි වසහ වබැන්ර් වනිෂ්පාදන්

13926 Manufacture of Tents

හටන්ට් වනිෂ්පාදන්ය

13927 Manufacture of Mosquito nets

මදුරු වදැල් වනිෂ්පාදන්ය

13928 Manufacture
of
pillows, හකොට්ට, වකුෂන් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
cushions, quilts, pouffes etc.
13929 Manufacture of other made-up පහන් වතිර වපැකට් ව, වහරදි ගලින් වසෑදූ ව
textile articles, except apparel හගන්ත් වනිෂ්පාදන්ය වඇඳුම් වහැර ව(අන්
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
1393

Manufacture of carpets and කාපට් සහ පාපිසි නිෂ්පාදනය
rugs
13931 Manufacture of carpets

කාපට් වනිෂ්පාදන්ය

13932 Manufacture of rugs

පාපිසි වනිෂ්පාදන්ය

13933 Manufacture of mats (Reeds and පැදුරු වනිෂ්පාදන්ය, වහපොල් වඅතු වවිවීම ව ව
(පන් වසහ වහගන්ත්)
Other)
13939 Manufacture of other floor හපොහහොර ව බෑේ ව විවීම, ව හගන්ත් ව බිම් ව
coverings, fertilizer packing bags ආගරණ ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන් තැන්ක ව
සඳහන් වහන්ොවූ)
etc
1394

Manufacture of twine, cordage, බයොත් කැරලි, කඹ, රැහැන් සහ දැල්
rope and Netting
නිෂ්පාදනය
13941 Manufacture of cordage, rope and හකොහු ව හකඳි
නිෂ්පාදන්ය
cables of coir fibres

ගලින් ව ලණු, කඹ

13942 Manufacture of twine, cordage, හරදිමය ව හහෝ ව හගන්ත් ව හකඳි ව ගලින් ව
rope and cables of textile or other ලණු, කඹ නිෂ්පාදන්ය
fibres
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13943 Manufacture of knotted netting of හපොල් ව හකොහු ව කඹ ව හහෝ ව රැහැන් ව
ගලින් වාැට සහිත වදැල් වවිවීම
twine, cordage or rope of coir
13944 Manufacture of knotted netting of හගන්ත් ව හරදි ව කඹ ව හහෝ ව රැහැන්,
twine, cordage or rope of other හයොත් ගලින් ව ාැට ව සහිත ව දැල් ව
නිෂ්පාදන්ය
textile
13945 Manufacture of fishing nets

1399

මාළු වදැල් වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture of other textile බවනත් බරදි නිෂ්පාදනය (අන්
n.e.c.
තැනක සඳහන් බනොවූ)
13991 Manufacture of narrow woven පළලින් වඅඩු වසියුම් වහරදි වවිවීම (රිබන් ව
ආදී වනිෂ්පාදන්ය)
fabrics such as ribbons
13992 Manufacture of labels, badges හල්බල් වසහ වබැජ් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
etc.
13993 Manufacture
trimmings

of

ornamental විසිතුරු වසැරසිලි වනිෂ්පාදන්ය

13994 Embroidery works

එම්හබ්රොයිඩර්

13995 Manufacture
of
fabrics හරදි ව ගලට ව කාගදින් ව ආහල්ප ව හහෝ
impregnated coated or laminated ේලාස්ටික් වලැමිහන්ටින් වනිෂ්පාදන්ය
with plastics
13996 Manufacture of lace

හල්ස් නිෂ්පාදන්ය

13997 Manufacture net fabrics (for දැල් වහරදි නිෂ්පාදන්ය
Mosquito nets)
13999 Manufacture of other textile හගන්ත් ව හරදිපිළි ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන්
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.

14
141
1410

Manufacture
of
wearing
apparel
Manufacture
of
wearing
apparel except fur apparel
Manufacture
of
wearing
apparel except fur apparel

ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය
ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය බලොම් ඇඳුම්
හැර
ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය බලොම් ඇඳුම්
හැර

14101 Manu. Of wearing apparel made ඇගලුම් නිෂ්පාදනය (හලොම් ව හැර ව
out any fabric other than fur හගන්ත් ව ඕන්ෑම ව හරද්දිරන් ව මසන් ව
apparel
ලද)
14102 Manufacture of leather apparels

හම් වගලින් වඇඟලුම් වනිෂ්පාදන්ය

14103 Manufacture of other products
such as shawls, hat, caps, tie,
footwear, made out of textile
materials

හරදි වගලින් වඋරහිස වහහෝ වසිරුර වගටා
යගා ව දගටා ව ාන්න්ා ව හපොහරෝන්, ව
සිවුරු, හතොේපි, සපත්තු (හරදි) , ටයි ව
නිෂ්පාදන්ය
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14104 Manu. of gloves, belts, shawls, අත් ආගරණ, බඳ වපටි වසහ වහගන්ත් ව
other clothing accessories made ඇඳුම් ව නිෂ්පාදන්ය(හරදි හහෝ ව සම් ව
ගලින්)
out of leather and textile
14105 Custom tailoring (Taylor shops)

කුලියට වඇඳුම් වමැසීම

14106 Manufacture of under wear කාන්තා ව සහ ව පිරිමි ව යට ව ඇඳුම්, රාත්රි ව
garments such as panties, ඇඳුම් වනිෂ්පාදන්ය
brassiers, night wears etc.
14109 Manu. of wearing apparel n.e.c.
142
1420

Manufacture of articles of fur
Manufacture of articles of fur

ඇඟලුම් ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව
සඳහන් හන්ොවූ)
බලොම් වලින් ද්රවය නිෂ්පාදනය
බලොම් වලින් ද්රවය නිෂ්පාදනය

14201 Manufacture of wearing apparel ඇඟලුම් ව සහ ව ඇඳුම් ව පැළදුම් ව උපාුංා
and clothing accessories made of හලොම් වගලින් වනිෂ්පාදන්ය
fur
14209 Manu.of other articles of fur හගන්ත් ව ද්රගය ව හලොම් ව ගලින්
නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
n.e.c.
හන්ොවූ)
143
1430

Manufacture of knitted and බගුම්
සහ බගුම් බරදිපිළි
crocheted apparel
නිෂ්පාදනය
Manufacture of knitted and බගුම්
සහ බගුම් බරදිපිළි
crocheted apparel
නිෂ්පාදනය
14301 Manu. Of knitted or crocheted ජර්සි, කබා, ස්විටර්ස්, ළමා ව ඇඳුම්
garments such as jerseys, හහෝ ව හගන්ත් ව හාොතන් ව ලද ව ඇඳුම් ව
නිෂ්පාදන්ය
pullovers, children wear
ටයිට්ස්,
14302 Manufacture of hosiery garments හම්ස්,
නිෂ්පාදන්ය
such as socks, tights etc...

හහෝසියර් ව

14303 Manu. of hand-made knitted or හගන්ත් ව අතින් ව හාොතන් ව ලද ව ඇඳුම්
නිෂ්පාදන්ය ව (බිළිඳුන්හේ ව හතොේපි,
crocheted garments
හම්ස්, කුඩා වඇඳුම් යාන්ාදිය)
14309 Manu. Of other knitted or අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවු වහාොතන් ව
ලද වඇඳුම් හහෝ වහරදි වනිෂ්පාදන්ය
crocheted textiles, fabrics n.e.c.
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1511

Description
Manufacture of leather and
related products
Tanning and dressing of
leather;
manufacture
of
luggage, handbags, saddlery
and harness; dressing and
dyeing of fur
Tanning and dressing of
leather, dressing and dyeing of
leather

විස්තරය
හම් හා හම් ආශ්රිත ද්රවය නිෂ්පාදනය
හම් පදම් කිරීම හා , ගමන් මළු
නිෂ්පාදනය, අත් ෑග් සෑදීම සහ
අශ්ව ඇඳුම්, බලෝම සායම් කිරීම
හම් වලින් පදම් කළ ඇඳුම් සැකසීම,
පදම් කළ හම් ඇඳුම් සායම් කිරීම

15111 Tanning, dyeing & dressing of සම් වපදම් විරීම, සායම් විරීම වහා මෘදු ව
hides and skins; and manufacture සම් වනිෂ්පාදන්ය (හලෝහ වමිශ්ර)
of soft leather, metalized leather
etc.
15112 Manufacture
leather

of

composition හම් ව(හලදර්) වසම්බන්ධ වනිෂ්පාදන්

15119 Other tanning and finishing of හගන්ත් ව පදම් ව කර ව අගසන් ව කළ ව හම් ව
(අන් තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
leather n.e.c.
1512

Manufacture
of
luggage, ගමන් මළු, අත් ෑග් සෑදීම හා
handbags and the like saddlery අශ්වරථ
ආම්පන්න
ආදිය
and harness
නිෂ්පාදනය
15121 Manufacture of Luggage, bags, ාමන් ව මලු, පාසල් ව බෑේ, පර්ස්, සූට් ව
school bags, Purse & suitcases of හක්ස් වනිෂ්පාදන්ය
any material.
15122 Manufacture
watch bands

of

non-metallic හලෝහ ව හන්ොගන් ව ඔරහලෝසු ව පටි
නිෂ්පාදන්ය

15123 Manufacture of containers from පන්/තල්හකොළ ව ආදිහයන් ව බහාලුම් ව
නිෂ්පාදන්ය
reeds, Palmyrah leaves ව
15129 Manufacture of other consumer හගන්ත් ව පාරිහාෝගික ව සම්ාාණ්ඩ ව
goods of leather and substitutes සහ ව සම් ආශ්රිත ව ාාණ්ඩ ව නිෂ්පාදන්ය ව
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
of leather n.e.c.
152
1520

Manufacture of footwear
Manufacture of footwear
15201 Manufacture of leather footwear

පාවහන් නිෂ්පාදනය
පාවහන් නිෂ්පාදනය
හම් වපාගහන් වනිෂ්පාදන්ය

නිෂ්පාදන්ය ව
මූලික
15202 Manufacture of footwear made පාගහන් ව
primarily of vulcanized or හගෝල්කන්යිස් ව හහෝ ව රබර් ව අච්චු ව
ගලින්
mauled rubber
15203 Manufacture of plastic and rubber ේලාස්ටික් ව සහ ව රබර් ව පාගහන්
නිෂ්පාදන්ය
footwear
15204 Manufacture of leather footwear සම් ව පාගහන් ව ගල
නිෂ්පාදන්ය
parts
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Description

15209 Manufacture of other kinds of හගන්ත් ව පාගහන් ව ගර්ා ව නිෂ්පාදන්ය ව
(අන් තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
footwear n.e.c.

16

161
1610

Manufacture of wood and of
products of wood and cork,
except furniture; manufacture
of articles of straw and plaiting
material
Saw-milling and planning of
wood
Saw-milling and planning of
wood

ගෘහ
ාණ්ඩ හැර දැව, දැව
නිෂ්පාදන හා ලීබයන් කරන ලද
නිෂ්පාදන, පිදුරු වලින් කරන ලද
ද්රවයය හා බගොතන ලද ද්රවය
දැව ඉරීම සහ යුගෑම
දැව ඉරීම සහ යුගෑම

16101 Slicing peeling or chipping logs; දැග ව ඉීම ව සහ ව යතුාෑම; දැග ව කඳන්
sawing, planing machining of හකොටස් විරීම හහෝ වහපොතු වහැීම
wood
16102 Manufacture of wooden railway දුම්රිය ව මාර්ා ව ලී ව (දැග) ව සිල්පර
නිෂ්පාදන්ය
sleepers
16103 Manufacture of
wooden flooring
16104 Impregnation
or
treatment of wood

unassembled එකලස් ව හන්ොකළ ව බිම ව අතුරන් ව දැග
නිෂ්පාදන්ය
chemical දැග වපදම් විරීම

16109 Saw milling and planning of දැග වඉීම වසහ වයතුාෑම ව(අන් වතැන්ක
සඳහන් වහන්ොවූ)
wood n.e.c.

162

1621

Manufacture of products of
wood, cork, straw and plaiting
materials
Manufacture of veneer sheets
and wood based panels

ලී ද්රවය නිෂ්පාදනය, මූඩි ලී සහ
ආබල්පන ද්රවය
විනයර් ෂීට් (ුනී දැව/ ෆලයිවුඩ්
වැනි) සහ දැව මූලික පුවරු
නිෂ්පාදනය

16211 Manufacture of veneer sheets, වින්යර් ව ෂීට්, ලැමිහන්ට් ව දැග ව හබෝඩ්
laminated wood boards & සහ වෆයිබර් වහබෝඩ් වනිෂ්පාදන්ය
fibreboards
16212 Manufacture of wood based දැග වමූලික වපුගරු වනිෂ්පාදන්ය
panels
16213 Manufacture of plywood
1622

තුනී වලෑලි වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture
of
Builders' බගොඩනැගිලි ලී ඩු සහ වඩු වැඩ
carpentry and joinery
වලින් නිෂ්පාදනය
16221 Manufacture beams, rafters ,roof යටලී, පරාල, ගහල් වකුරුපා වසහ වදැග
struts & wood based roof trusses මූලික වගහල් වමක්කු වනිෂ්පාදන්
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16222 Manufacture of doors, windows, උළු ව ගහු, හදොර, ජහන්ල් ව සහ පියන්
shutters and their frames, parquet නිෂ්පාදන්ය
floor blocks etc.
16223 Manufacture of wooden stairs, ලී වතරේපු වසහ වගැටගල් වනිෂ්පාදන්ය
railings
16224 Manufacture of wooden beadings දැග වදාර වසහ වඅච්චු වනිෂ්පාදන්ය
and moldings
16229 Manufacture of other builder's ලී ව කැටයම්, ව හගන්ත් ව හාොඩන්ැගිලි ව
ගඩු වගැඩ වසහ වගඩු කාර්මික වනිෂ්පාදන් ව
carpentry and joinery n.e.c.
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
1623

Manufacture
containers

of

wooden බවනත් දැව හාලුම් නිෂ්පාදනය

16231 Manufacture
of
wooden දැග ව බහාලුම්, ඇසුරුම් ව හපට්ටි ව දැග
containers, packing cases of ගලින් වනිෂ්පාදන්ය
wood
16232 Manufacture of wooden products දැගමය ව නිෂ්පාදන් ව ද්රගය ව (ලී ව හබර,
such as wooden drums, barrels, බැරල්, පුගරු නිෂ්පාදන්ය වඇතුළුග)
pallets
16233 Manufacture of wooden cable දැගමය හයොත් වහබර වනිෂ්පාදන්ය
drums
දැගමය ව
බහාලුම් ව
16239 Manufacture of other wooden හගන්ත් ව
නිෂ්පාදන්ය (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
containers n.e.c.
හන්ොවූ)

1629

Manufacture of other products බවනත් දැවමය නිෂ්පාදනය, මූඩි
of wood, manufacture of ද්රවය, ලී කූරු සහ කැරලි ද්රවය
articles of cork straw and නිෂ්පාදනය
plaiting materials
සහ ව
මළුතැන්හායි
16291 Manufacture
of
wooden දැගමය ව
household utensils, kitchenware, උපකරණ ව නිෂ්පාදන්ය ව (ගුං ව හාඩි
ආදිය)
clothes hangers
16292 Manufacture
of
statuettes, ornaments

wooden දැගමය වප්රතිමා වසහ වඅලුංකාර වාාණ්ඩ
නිෂ්පාදන්ය, වරුක්කලා වනිෂ්පාදන්ය

16293 Manufacture of cork products and ඇබ වසහ වහපොහරොේප වනිෂ්පාදන්ය
Cork processing
16294 Wooden
frames

mirror

and

picture පින්තූර වරාම විරීම ව(ලී රාමගලින්)

16295 Wooden boots, shoe parts; ලී ව ගලින් ව නිෂ්පාදිත ව සපත්තු ව අඩි,
handles for brushes and tools etc. හකොසු වමිටගල්, ආයුධ වමිටගල් වආදිය ව
නිෂ්පාදන්ය
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16299 Manufacture of other products of හගන්ත් ව දැගමය ව ද්රගය නිෂ්පාදන්ය,
wood, manufacture of articles ලී ව කූරු ව සහ ව කැරලිමය ව ද්රගය
straw and plaiting materials n.e.c. නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)

17
170
1701

Manufacture of paper and කඩදාසි
සහ
කඩදාසි
ද්රවය
paper products
නිෂ්පාදනය
Manufacture of paper and කඩදාසි
සහ
කඩදාසි
ද්රවය
paper products
නිෂ්පාදනය
Manufacture of pulp, paper කඩදාසි පල්ප, කඩදාසි සහ කඩදාසි
and paper board
බ ෝඩ් නිෂ්පාදනය
පල්ප ව
නිෂ්පාදන්ය ව
17011 Manufacture of paper pulp කඩදාසි ව
(bleached/unbleached
paper, (විරුංජන්ය කළ/විරුංජන්ය වහන්ොකළ,
අපද්රගය වකඩදාසි)
waste paper)
17012 Manu. of paper and paper board

කඩදාසි ව හබෝඩ් ව
නිෂ්පාදන්ය

සහ ව

කඩදාසි ව

17013 Further processing of paper and තගදුරටත් වසකසන් වලද වකඩදාසි වසහ
කඩදාසි වහබෝඩ් වනිෂ්පාදන්ය
paper board
17014 Manufacture of handmade paper

අතින් ව සාදන් ව
නිෂ්පාදන්ය

ලද ව

කඩදාසි ව

17015 Manu. of carbon papers, stensil හරෝල් ව හහෝ ව විශාල ව ප්රමාණහේ ව
කාබන් හකොල, ස්හටන්සිල් ආදිය ව
etc.. (in rolls or large sheets)
නිෂ්පාදන්ය
17019 Manu. Of other types of paper හගන්ත් ව ගර්ා ව ගල ව කඩදාසි ව
නිෂ්පාදන්ය (අන්තැන්ක ව සඳහන් ව
n.e.c.
හන්ොවූ)
1702

Manufacture of corrugated රැලි ගැසුනු කඩදාසි සහ කඩදාසි
paper and paper board and of බ ෝඩ්, කඩදාසි
හාලුම් සහ
containers of paper and paper කඩදාසි බ ෝඩ් නිෂ්පාදනය
board
17021 Manufacture of folding paper කඩදාසි වහබෝඩ් වබහාලුම් වනිෂ්පාදන්ය
board containers
17022 Manufacture of
solid paper

containers of ඝන් වකඩදාසි වබහාලුම් වනිෂ්පාදන්ය

17023 Manufacture of corrugated paper රැලි ව ාැසුනු ව කඩදාසි ව සහ ව කඩදාසි
හබෝඩ් වනිෂ්පාදන්ය
and paper board
17024 Manufacture of containers of රැලි ව ාැසුනු ව කඩදාසි ව බහාලුම් ව හහෝ
corrugated paper or paper board කඩදාසි වහබෝඩ් වනිෂ්පාදන්ය
17025 Manufacture of sacks and bags of කඩදාසි ව සහ ව කඩදාසි ව හබෝඩ් ව ගලින් ව
මලු වසහ වබෑේ නිෂ්පාදන්ය
paper වand paper boards
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17026 Manufacture of office box files කාර්යාල ව හපට්ට් ව ෆයිල් ව සහ ව එගැනි
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
and similar articles
17029 Manufacture of other containers හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
and boxes of paper or paper board කඩදාසි ව සහ කඩදාසි ව ලෑලි ව ගලින් ව
නිෂ්පාදන් ව හගන්ත් ව බහාලුම් ව සහ ව ව
n.e.c.
හපට්ටි වනිෂ්පාදන්ය
1709

Manufacture of other articles කඩදාසි සහ කඩදාසි බ ෝඩ් වලින්
of paper and paper board
බවනත් ද්රවය නිෂ්පාදනය
17091 Manufacture of personal hygiene පුද්ාලික ව සනීපාරක්ෂක ව කඩදාසි
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
paper products
17092 Manufacture of household paper කඩදාසි ව ගලින් ව ාෘහ ව ද්රගය
products (eg. plates, cups, trays නිෂ්පාදන්ය ව (උදා: ව කඩදාසි ව පිඟන්,
කේ, බන්හද්සි වආදිය)
etc.)
17093 Manufacture of cellulose and හසලියුහලෝස් ව හහෝ ව හරදි ව පිරවුම්
නිෂ්පාදන්ය
textile wadding
17094 Manufacture of printing and
writing papers ready for use,
computer paper, copy paper,
stencils, carbon paper and other
papers ready for use

මද්රණය ව හා ලිවීම ව සඳහා ව ාාවිතයට
ාන්න්ා ව හා ව පරිාණක ව කඩදාසි,
පිටපත් ව කඩදාසි,
ස්හටන්සිල්,
කාබන් වහකොල වආදිය නිෂ්පාදන්ය

17095 Manufacture of envelopes

ලියුම් වකගර වනිෂ්පාදන්ය

17096 Manufacture of books, registers හපොත්, ලැයිස්තු ව සහ ව අහන්කුත්
ලිපිද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
and all other stationary
17097 Manufacture of vesak lanterns හගසක් ව කූඩු ව නිෂ්පාදන්ය(කඩදාසි
මගින්)
made of paper
17099 Manufacture of other articles of කඩදාසි ව හබෝඩ් ව මගින් ව නිෂ්පාදිත
අහන්කුත් වාාණ්ඩ
paper and paperboard n.e.c.

18
181
1811

Printing and reproduction of
recorded media
Printing and service activities
related to printing
Printing

මුද්රණය සහ පටිගත කරන ලද මාධය
නිෂ්පාදනය
මුද්රණ හා බසාවා කාර්යය හා
සම් න්ධ මුද්රණ
මුද්රණ

18111 Printing but not publishing of පුගත්පත් ව මද්රණය
ප්රකාශන්ය වහැර)
news papers
18112 Printing of periodicals ,books etc. සඟරා ව හපොත් ව
ප්රකාශන්ය වහැර
other than publishing

ආදිය ව

(පුගත්පත් ව
මද්රණය

18113 Printing on to textiles, glass, හරදි ව ගල ව සහ ව හගන්ත් ව ද්රගය ව ගල
Plastic, wood, and other materials මද්රණය වසිල්ක් වස්ක්රීන් වමද්රණ වහැර
other than silk screen printing
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18114 Printing of labels and tags

ගගු වසහ වහල්බල් වමද්රණය

18115 Printing ( miscellaneous)

මද්රණ ව(විවිධ)

18116 Printing of greeting cards

සුා වපැතුම්පත් වමද්රණ

18117 Digital printing

ඩිජිටල් වප්රින්ටින්

18118 Manufacture of plastic and other ේලාස්ටික් සහ ව හගන්ත් ව න්ාමපුගරු ව
නිෂ්පාදන්ය ව
Name boards
18119 Printing and allied activities මද්රණ ව හා ව සමාන් ව කාර්යයන් ව (අන්
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
1812

Service activities related to බසාවා කාර්යය හා සම් න්ධ මුද්රණ
printing
18121 Engraving, etching and block නිහර්කන්ය ව සහ ව අච්චු ව සෑදීම ව ආදී
ගශහයන්
making etc.
18122 Binding of printed sheets, මද්රිත ව පිටපත් ව බැමම, ව ලැමිහන්ටින්, ව
trimming, laminating, embossing එම්හබ්රොස් විරීම ව වආදී වකාර්යයන්
etc.
18123 Typesetting, photo typesetting, පරිඝන්ක ව අක්ෂර ව සුංහයෝජන්ය ව සහ ව
plate making, electronic makeup පරිහලෝකන්ය
and scanning
18124 Designing of printing products, මද්රණ ව කටයුතු ව සඳහා ව අගශය ව ගන්
ිරීහම් ව
උපකරණ ව
such as sketches, layouts, සැළසුම් ව
නිෂ්
ප
ාදන්ය ව(සැිරලි,
රාම වගැනි)
dummies
18125 Manufacture of vehicle number ගාහන් වහන්ොම්බර වතහඩු වනිෂ්පාදන්ය
plates
18129 Other service activities related to ගාහන් ව ස්ටිකර් ව නිෂ්පාදන්ය, ව මද්රණ ව
සම්බන්ධ වහගන්ත් වකාර්යයන්
printing

182
1820

Reproduction
media
Reproduction
media

of
of

recorded පටිගත
කරන
ප්රයනිෂ්පාදනය
recorded පටිගත
කරන
ප්රයනිෂ්පාදනය

ලද

මාධය

ලද

මාධය

18201 Reproduction of sound and music මල් ව පිටපත් ව පටිාත ව කරන් ව ලද ව
ශේදය සහ වසුංගීත වප්රතිනිෂ්පාදන්ය
records from master copies
18202 Reproduction of motion pictures මල් වපිටපත් වමඟින් වපටිාත වකරන් වලද
and other video records from චලන් ව චිත්ර ව සහ ව හගන්ත් ව වීඩිහයෝ ව
ප්රතිනිෂ්පාදන්
master copies
18203 Reproduction of software and මල් ව පිටපත් ව මඟින් ව දත්ත ව තැටි,
data on discs and tapes from මෘදුකාුංා වදත්ත වපටි වප්රතිනිෂ්පාදන්
master copies
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Code
19
191
1910

Manufacture of coke and
refined petroleum products
Manufacture of coke oven
products
Manufacture of coke oven
products
19100 Manufacture
products

192
1920

විස්තරය

Description

of

19201 Manufacture
of
petroleum products

refined ඛණිස බතල්
නිෂ්පාදනය
refined ඛණිස බතල්
නිෂ්පාදනය

201

2011

ද්රවය

පිරිපහදුව

ද්රවය

පිරිපහදුව

refined ඛණිජ ව හතල් ව ද්රගය ව පිරිපහදුග
නිෂ්පාදන්ය, ව
ලිහිසි ව
හතල් ව
නිෂ්පාදන්ය

19202 Manufacture of වTar

20

අඟුරු බපෝරණු ද්රවය නිෂ්පාදනය

oven අඟුරු වහපෝරණු වද්රගය නිෂ්පාදන්ය

coke

Manufacture
of
petroleum products
Manufacture
of
petroleum products

අඟුරු නිෂ්පාදනය සහ ඛණිස බතල්
ද්රවය පිරිපහදුව
අඟුරු බපෝරණු ද්රවය නිෂ්පාදනය

තාර වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture of chemicals and
chemical products
Manufacture
of
basic
chemicals,
fertilizers
and
nitrogen compounds, plastics,
synthetic rubber in primary
forms
Manufacture of basic chemicals
20111 Manufacture of liquid
compressed air and gasses

රසායනික සහ රසායනික ද්රවය
නිෂ්පාදනය
මූලික රසායනික ද්රවය, බපොබහොර
සහ නයිට්රසන් සාංබයෝග, ප්තිලාස්ටික්,
කෘතීම ර ර් නිෂ්පාදනය
මූලික රසායනික නිෂ්පාදනය

or ද්රග ව හහෝ ව සම්පීඩක ව ගායු ව සහ ව ාෑස්
නිෂ්පාදන්ය

20112 Manufacture of inorganic acid කාබනික ව හන්ොගන් ව අම්ල ව හැර ව
(න්යිට්රික් අම්ල වහැර) වනිෂ්පාදන්ය
except nitric acid
20113 Manufacture of dyes and සායම් වසහ වගර්ණක වනිෂ්පාදන්ය
pigments from any source in
basic form or as concentrate
කාබනික ව
20114 Manufacture of other inorganic හගන්ත් ව
සුංහයෝා නිෂ්පාදන්ය
compounds
කාබනික ව
20115 Manufacture of basic organic මූලික ව
නිෂ්පාදන්ය
chemicals
20116 Manufacture of distilled water
20117 Manufacture
glycerol

of
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ආස්රත
ගතුර)

හන්ොගන් ව
රසායනික ව

ජලය ව නිෂ්පාදන්ය ව (බැටරි ව

synthetic කෘතිම වේලිසරින් වනිෂ්පාදන්ය

Code

විස්තරය

Description

හපොල් වකටු වඅඟුරු වනිෂ්පාදන්ය

20118 Manufacture of Charcoal
20119 Manufacture of
chemicals n.e.c.
2012

other

මූලික ව
රසායනික ව
basic හගන්ත් ව
නිෂ්පාදන්ය (අන්තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)

Manufacture of fertilizers and බපොබහොර සහ නයිට්රසන් සම්මිශ්රණ
nitrogen compounds
නිෂ්පාදනය
20121 Manufacture of fertilizer (Urea, හපොහහොර ව නිෂ්පාදන්ය ව (යුරියා,
Potassic, Phosphatic, Potassium හපොටෑසියම්, හපොස්හේට් වආදිය)
salt etc.)
20122 Manufacture
of
nitrogen products

2013

associated න්යිට්රජන් ව සහ ව සම්බන්ධ ව ද්රගය
නිෂ්පාදන්ය

Manufacture of plastics and ප්තිලාස්ටික් සහ මූලික තත්වබයන්
synthetic rubber in primary කෘත්රිම ර ර් නිෂ්පාදනය
forms
20131 Manufacture of plastics in මූලික ව තත්ත්ගහේ ව ේලාස්ටික්
primary forms (vinyl chloride, නිෂ්පාදන්ය ව (විනිල් ව ක්හලෝරයිඩ්,
විනිල් වඇසිහට්ට්)
vinyl acetate)
20132 Manufacture of polythene
primary forms

තත්ගහේ ව
in මූලික ව
නිෂ්පාදන්ය

හපොලිතින් ව

20133 Manufacture of polypropylene in මූලික ව තත්ගහේ ව හපොලිහප්රොපලින්
නිෂ්පාදන්ය ව
primary forms
20134 Manufacture of polyethylene

හපොලිතිලීන්,  ව හපොලිතීන් බෑේ ව
නිෂ්පාදන්ය

තත්ගහයන් ව
20135 Manufacture of other plastics in මූලික ව
ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන්ය
primary forms

හගන්ත් ව

20136 Manufacture of synthetic rubber මූලික ව තත්ගහයන් ව කෘත්රිම ව රබර්
නිෂ්පාදන්ය
in primary forms
20137 Manufacture of mixtures of ස්ගාාවික ව රබර් ව සහ ව කෘත්රිම ව රබර්
synthetic rubber and natural මිශ්රණ වනිෂ්පාදන්ය
rubber
20139 Manufacture of other plastics මූලික ව තත්ගහයන් ව යුතු ව හගන්ත්
and synthetic rubber in primary ේලාස්ටික් ව සහ ව කෘත්රිම ව රබර් ව
නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
forms n.e.c.
හන්ොවූ)
202
2021

Manufacture of other chemical බවනත් රසායනික නිෂ්පාදනය
products
Manufacture of pesticides and පලිබ ෝධනාශක සහ බවනත්
other agro chemical products කෘෂිරසායන ද්රවය නිෂ්පාදනය
20211 Manufacture of Insecticides, පලිහබෝධන්ාශක, කෘමි ව න්ාශක,
fungicides,
rodenticides, දිලීර ව න්ාශක, ගල් ව පැළෑටි ව න්ාශක ව
ආදිය නිෂ්පාදන්ය
pesticides, herbicides etc.
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Code

විස්තරය

Description

20212 Manufacture of anti sprouting අුංකුර ව හට ව හන්ොාැනීම් ව ද්රගය
products, plant growth regulators නිෂ්පාදන්ය, විධිමත් ව පැළ ව ගැවීම් ව
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
20219 Manufacture of other
chemical products n.e.c.
2022

කෘෂි ව රසායනික ව ද්රගය ව
agro- හගන්ත්
නිෂ්පාදන්ය ව (අන්තැන්ක සඳහන් ව
හන්ොවූ)

Manufacture
of
paints, සායම්, වාර්නිෂ් සහ එවැනි ආබල්ප,
varnishes and similar coatings මුද්රණ තීන්ත සහ මැස්ටික්ස් (දැව
printing ink and mastics
ගම්)
20221 Manufacture of lacquers, paints, ලැකර්, සායම්,
නිෂ්පාදන්ය
distemper, enamels

සමර,

එන්මල්

20222 Manufacture of varnish, varnish ගාර්නිෂ්, ගාර්නිෂ් වහතල් වසහ හපොලිෂ් ව
නිෂ්පාදන්ය
oil and polish
20223 Manufacture of prepared paints සකසන් ව ලද ව සායම් ව හහෝ ව ගාර්නිෂ්
or varnish removers, thinner, ඉගත්කරන් ව සාේපුගල ව න්ැති ව තින්ර්,
turpentine not in the shops ටර්පන්ටයින් වනිෂ්පාදන්ය
20224 Manufacture of printing ink

මද්රණ වතීන්ත වනිෂ්පාදන්ය

20225 Manufacture of fillers & ෆිලර්, මතුපිට වසකස් විරීමට ාාවිතා ව
surfacing preparation such as කරන් වසුංහයෝා(හකොම්පවුන්ඩ්)ගැනි ව
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
compound
20226 Manufacture of mastics (wooden මැස්ටික් ව(දැග වාම්) වනිෂ්පාදන්ය
gum)
20229 Manufacture of paints, varnishes සායම්, ගාර්නිෂ් ව සහ ව හගන්ත් ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
and other products n.e.c.
හන්ොවූ)
2023

Manufacture of soap and
detergents,
cleaning
and
polishing
preparations,
perfumes
and
toilet
preparations

ස න් සහ කුණු පහ කරන ද්රවය
නිෂ්පාදනය, පවිත්ර කිරීම් සහ
බපොලිෂ් සැකසීම, සුවඳ වර්ග සහ
වැසිකිලි පවිත්ර කිරීම සඳහා බයොදා
ගන්නා ද්රවය සැකසීම

20231 Manufacture of organic surface මතුපිට ව ක්රියාකරන් ව කාබනික ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය
active agents
20232 Manufacture of toilet soap, සබන් ව(ඇහේ වාෑමට වාාවිතා වකරන්)
Shampoo, pre shaving, after ෂැම්පු, රැවුල් ව බෑම ව සඳහා ව ාාවිතා ව
කරන්
ආහල්පන්/ක්රීම් ව ගර්ා ව
shaving,
නිෂ්පාදන්ය
20233 washing soap, Washing powder, හරදි වහසෝදන් වසබන් වසහ වහරදි වහසෝද ව
Dish wash, Toilet cleaning කූඩු, හසේදුම් වකාරක, ගැසිිරලි වපිරිසිදු ව
කාරක වනිෂ්පාදන්ය
substances etc.
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Code

Description
20234 Manufacture of beauty and
makeup preparations (manicure
and
pedicure;
sunburn
prevention,
hair
lacquers,
straightening preparation etc.)

විස්තරය
රූපලාගන්ය ව නිෂ්පාදන් ව (හකොණ්ඩ,
නියහපොතු ව හැඩ ව ාන්ගන් ව ද්රගය ව සහ ව
ආහල්පන් ව ; අව්ගට ව පිළිස්සීම් ව සහ ව
අව්ගට ව ඔහරොත්තු ව හදන් ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය)

20235 Manufacture of perfumes and සුගඳ ව විලවුන් ව සහ ව සුගඳ ව දියර,
colognes,
deodorants, එයාර්හෆෂ්න්ර්ස් ව ගැනි ව කාමර,
Manufacture of Airfreshners, ගැසිිරලි වසුගඳ වකාරක වනිෂ්පාදන්ය
Preparations for Deodorizing
20236 Dentifrices (Tooth paste, Tooth දත් ව හබහහත්, දත් කුඩු ඇතුළු ඒ වහා ව
powder) and other similar සමාන් හගන්ත් නිෂ්පාදන්
products
20237 Manufacture of cleaning and සම් වහහෝ වලී වඔප වදැමීම වසඳහා වහපොලිෂ්
polishing preparations (polishes හහෝ වගැක්ස් වනිෂ්පාදන්ය
and creams for leather, wood,
glass, metal etc. ; waxes)
20239 Manufacture of other similar හගන්ත් ව ඒ ව හා ව සමාන් ව අන් ව තැන්ක ව
සඳහන් හන්ොවූ වනිෂ්පාදන්
products n.e.c.
2029

Manufacture of other chemical බවනත් රසායන ද්රවය නිෂ්පාදනය
products n.e.c.
(අන් තැනක සඳහන් බනොවූ)
20291 Manufacture
of
fireworks ගිනිහකළි ව ද්රගය,
නිෂ්පාදන්ය
(crackers etc.); other explosives
20292 Manufacture of incense sticks

පුපුරන්

ද්රගය

හඳුන්කූරු වනිෂ්පාදන්ය

20293 Manufacture of mosquito coils, මදුරු වදඟර, හුණු ව(ලියන්), කපුරු,
Chalk,
Naphthalene
balls, කපුරු වහබෝල ආදිය වනිෂ්පාදන්ය
Camphor etc.
20294 Manufacture of box of matches

ගිනි වහපට්ටි වනිෂ්පාදන්ය

20295 Manufacture of candles

ඉටිපන්දම් වනිෂ්පාදන්ය

20296 Manufacture of activated carbon

සක්රීය වකාබන් නිෂ්පාදන්ය

20297 Manufacture of glues and මැලියම් ව සහ ව සකසන් ව ලද ව ාම් ව
adhesives include rubber based නිෂ්පාදන්ය
glues
20298 Manufacture of extracts of ස්ගාාවික ව ශාක ව සාරගලින් ව ලබා ව
natural
aromatic
products; ාන්න්ා සුගඳ ව ගර්ා ව පැඟිරි ව හතල්,
essential oil resinoids, aromatic කුරුඳු වහතල් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
distilled water and chemically
modified oils and fats
20299 Manufacture of other chemical
products ; photographs plates,
films, sensitized papers, writing
ink, powder and pastes used in
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හගන්ත් ව රසායනික ව නිෂ්පාදන්ය
(ඡායාරූපකරණය ව සඳහා ව ාාවිතා ව
කරන් ව හසේයා ව පට, තැටි, සුංහව්දි ව
කඩදාසි; හලෝහ වගර්ා වපිරිසිදු ිරීමට ව

Code

විස්තරය

Description

soldering
brazing
welding, ාන්න්ා වද්රගය ව(බ්රාහසෝ); හරදි වනිමහම් ව
substances used to pickle metal ; ිරීමට වාන්න්ා වද්රගය; හජලටින් ගර්ා ව
material used in finishing of සහ වඅහන්කුත් වහප්රෝටින් වගර්ා)
textiles,
gelatin and its
derivatives & other protein
substances
203
2030

Manufacture
fibres
Manufacture
fibres

of
of

man-made මිනිසුන් විසින් නිපදවන බකඳි සහිත
ද්රවය නිෂ්පාදනය
man-made මිනිසුන් විසින් නිපදවන බකඳි සහිත
ද්රවය නිෂ්පාදනය

20301 Manufacture of synthetic or කෘතිම ව හහෝ ව ස්ගාාවික ව හන්ොගන් ව
හකඳි නිෂ්පාදන්ය
artificial fibres
20309 Manufacture of other manmade මිනිසුන් ව විසින් ව නිපදගන් ව හගන්ස්
හකඳි ව සහිත ව ද්රගය ව (අන් ව තැන්ක ව
fibres n.e.c.
සඳහන් වහන්ොවූ)

21

210

2100

Manufacture
of
basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Manufacture
of
pharmaceuticals,
medicinal
chemical
and
botanical
products
Manufacture
of
pharmaceuticals,
medicinal
chemical
and
botanical
products
21001 Manufacture
(western)

of

මූලික ඖෂධ නිෂ්පාදනය සහ ඖෂධ
හා සම් න්ධ සැකසීම්
ඖෂධ, ඖෂධීය රසායනික සහ
උද්භිද විදයාත්මක ද්රවය නිෂ්පාදනය
ඖෂධ, ඖෂධීය රසායනික සහ
උද්භිද විදයාත්මක ද්රවය නිෂ්පාදනය

medicament ඔසු ව(බටහිර) වනිෂ්පාදන්ය

21002 Manufacture of indigenous/ හද්ශීය ව ඖෂධ ව /ආයුර්හව්ද ව ඔසු,
ayurvedic
medicaments, උද්භිද විදයාත්මක වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
botanical products
21003 Manufacture
of
medical වගදය ව පීක්ෂණ ව සඳහා ව කාගද්දන් ව
impregnated wadding, bandages, ලද පුළුන් වඇතුරුම් වනිෂ්පාදන්ය
dressing etc.
21009 Manufacture
of
other
pharmaceuticals,
medicinal,
chemical and botanical products
n.e.c.
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හගන්ත් ව
ඖෂධ,
ඖෂධීය ව
රසායන්නික වසහ උද්භිද වවිදයාත්මක ව
ද්රගය ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව තැන්ක ව
සඳහන් වහන්ොවූ)

Code
22
221
2211

විස්තරය

Description
Manufacture of rubber and
plastic products
Manufacture
of
rubber
products
Manufacture of rubber tyres
and tubes,
retreading and
rebuilding of rubber tyres

ර ර්
සහ
ප්තිලාස්ටික්
නිෂ්පාදනය
ර ර් ද්රවය නිෂ්පාදනය

ද්රවය

ර ර් ුයර් සහ ටිතේ නිෂ්පාදනය,
ුයර් නැවත පිරවීම සහ නැවත
පුරවන ලද ුයර්

22111 Manufacture of pneumatic rubber රබර් වටයර් වනිෂ්පාදන්ය
tyres
22112 Manufacture of inner tubes for ටයර් ව සඳහා ව
නිෂ්පාදන්ය
rubber tyres

ඇතුළත ව

ටියුේ ව

22113 Retreading and rebuilding of රබර් ව ටයර් ව න්ැගත ව පිරවීම ව සහ
හාොඩන්ැගීම
rubber tyres
22114 Manufacture of interchangeable හුගමාරු වකළ වහැිර වපුරගන් වලද වටයර්
නිෂ්පාදන්ය
tyre treads
ඝන් වරබර් වටයර් වනිෂ්පාදන්ය

22115 Manufacture of solid tyres
2219

Manufacture of other rubber බවනත් ර ර් ද්රවය නිෂ්පාදනය
products
22191 Manufacture of rubber plates, රබර් ව තැටි,
නිෂ්පාදන්ය
sheets, strips, rods etc.

ෂීට්,

තීරු ව ආදිය

22192 Manufacture of rubber pipes, රබර් ව පයිේප, හහෝස්, මදු, උපාුංා,
ආගරණ වනිෂ්පාදන්ය
hoses, rings, fittings, seals
22193 Manufacture of rubberized yarns රබර්මය ව නූල්,
and fabrics, rubber thread & rope නිෂ්පාදන්ය

හරදි,

කඹ

22194 Manufacture of inflatable rubber හුළුං ව පිරවිය ව හැිර ව රබර් හමට්ට,
සනීපාරක්ෂක ව
ද්රගය,
mattresses, rubber hygienic රබර් ව
හකොපු ව
ආදිය ව
articles: contraceptives, teats etc. උපත්පාලන් ව
නිෂ්පාදන්ය
22195 Manufacture of rubber bathing
caps & aprons, wet suits, diving
suits and other rubber based
garments

න්ෑමට ව ාන්න්ා ව රබර් ව හිස්ගැසුම් ව සහ
උඩුකය ව ගැසුම්, ිරමිඳුම් ව ඇඳුම් ව හා
අහන්කුත් ව රබර් ව ආශ්රිත ව ඇඟලුම් ව
නිෂ්පාදන්

22196 Manufacture of rubber based රබර් වමූලික වඇඳුම් වනිෂ්පාදන්ය
garments
22197 Manufacture of inflatable rubber හුලුං ව පිරවිය ව හැිර ව රබර් ව බැලුන්
නිෂ්පාදන්ය
balloons
22198 Manufacture
products

of

hard

rubber තද වරබර් වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය

22199 Manufacture of other rubber හගන්ත් වරබර් වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය (අන් ව
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
products n.e.c.

39 of 151

Code
222
2220

විස්තරය

Description
Manufacture
products
Manufacture
products

of

plastic ප්තිලාස්ටික් ද්රවය නිෂ්පාදනය

of

plastic ප්තිලාස්ටික් ද්රවය නිෂ්පාදනය

22201 Manufacture
of
semi අර්ධ ව ේලාස්ටික් ව නිෂ්පාදන් ද්රගය ව
manufactures of plastic products; (ේලාස්ටික් ව තැටි, ෂීට් ව ආදිය) ව
such as plates, sheets, blocks, නිෂ්පාදන්ය
film, foil etc.
22202 Manufacture of finished plastic පූර්ණ ව ේලාස්ටික් ව ටියුේ, පයිේප,
ේලාස්ටික් ව
උපාුංා ව
products; such as tubes, pipes, හහෝස්,
නිෂ්
ප
ාදන්ය
hoses, pipe fittings (Rings, seals
etc.)
22203 Manufacture of plastic articles for ේලාස්ටික් ව ඇසුරුම් ව ද්රගය (බහාලුම්,
packing
goods (such as හපට්ටි, හබෝතල්, බෑේ, ආදිය) ව
containers, boxes, bottles, bags නිෂ්පාදන්ය
etc.)
22204 Manufacture of builder's plastic හාොඩන්ැගිලි ව ේලාස්ටික් ව ාාණ්ඩ ව
ware (such as doors, windows, (හදොර ජහන්ල්, ටැුංිර, කෘත්රිම ව
frames,
shutters,
tanks, ජලාශ) වනිෂ්පාදන්ය
reservoirs, sanitary ware, tiles,
ceiling coverings, skirting boards
etc.)
22205 Manufacture of plastic tableware, ේලාස්ටික් වමළුතැන්හායි උපකරණ,
ගැසිිරලි ව
උපකරණ ව
ආදිය ව
kitchenware, toilet articles etc.
නිෂ්පාදන්ය
22206 Manufacture of artificial stone කෘත්රිම ව ාල් ව නිෂ්පාදන්ය ව (උදා:
කලාත්මකග වසකස් වකළ විරරිාරුඬ)
(eg: cultured marble)
22207 Manufacture of plastic products
such as
school supplies,
conveyor belts,
combs, hair
curlers, novelties etc.
22208 Manufacture
Products

of

Fibre

විවිධාකාර ව ේලාස්ටික් ව ද්රගය (පාසල් ව
බෑේ, ගාහක ව පටි, පන්ා, හකොණ්ඩ
කර්ල් ව කටු, කුඩා ව තෑගි ව ාාණ්ඩ ව
ආදිය) වනිෂ්පාදන්ය

Glass ෆයිබර් ව ේලාස් ව
නිෂ්පාදන්

ගලින් ව

කරන් ව

22209 Manufacture of Adhesive Tapes ාම් ව හට්ේ ව ඇතුළු, ව විවිධාකාර ව
and diverse plastic products n.e.c. ේලාස්ටික් ව  ව  ව ද්රගය නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
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Code
23
231
2310

විස්තරය

Description

Manufacture of other non- බවනත් බලෝහ බනොවන ඛණිසමය
metallic mineral products
ද්රවය නිෂ්පාදනය
Manufacture of glass and glass වීදුරු සහ වීදුරු ද්රවය නිෂ්පාදනය
products
Manufacture of glass and glass වීදුරු සහ වීදුරු ද්රවය නිෂ්පාදනය
products
23101 Manufacture of flat glass (wired, පැතලි ව වීදුරු ව (කම්බි ව සහිත, ගර්ණ,
ගර්ණ ව ගැඩි ව පැතලි ව වීදුරු)
coloured, tinted flat glass etc.)
නිෂ්පාදන්ය
23102 Manufacture of glass mirrors

වීදුරු ව
කණ්ණාඩි ව
නිෂ්පාදන්ය

(කැඩපත්)

23103 Manufacture of glass wall blocks, බිත්ති ව සහ ව බිමට ව වීදුරු ව අච්චු ව ාල්
නිෂ්පාදන්ය
paving blocks
23104 Manufacture of bottles and other හබෝතල් වසහ වහගන්ත් වවීදුරු වබහාලුම්
නිෂ්පාදන්ය
containers of glass
23105 Manufacture of drinking glasses

බීමට වාන්න්ා වවීදුරු වනිෂ්පාදන්ය

23106 Manufacture of glass articles for ාෘහස්ථ ව පරිහරණයට ව ාන්න්ා ව වීදුරු
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
domestic use
23107 Manufacture
of
laboratory, ඇස් ව කණ්ණාඩි, රසායන්ාාාර ව
hygienic, pharmaceutical, glass අදිහයහි ාාවිතා ව කරන් ව විහශේෂිත ව
වීදුරු වනිෂ්පාදන්ය
fibre, optical glass etc.
23108 Manufacture of Glass Fish Tanks මාළු වටැුංිර වනිෂ්පාදන්ය
23109 Manufacture of
products n.e.c.
239

2391

other

glass හගන්ත් වවීදුරු වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය (අන් ව
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)

Manufacture of non-metallic බලෝහ බනොවන ඛණසමය ද්රවය
mineral products n.e.c.
නිෂ්පාදනය (අන් තැනක සඳහන්
බනොවූ)
Manufacture of refractory තාපසහ ද්රවය නිෂ්පාදනය
products
23911 Manufacture
of
refractory අධික වතාපයට වඔහරොත්තුහදන් බදාම ව
හකොන්ක්රිට් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
mortars, concretes etc.
23912 Manufacture
of
refractory අධික ව තාපයට ව ඔහරොත්තු ව හදන් ව
ceramic goods, such as heat ාහඩොල්, ටියුේ, පයිේප, බහාලුම් ව
insulating ceramic goods, pipes, නිෂ්පාදන්ය
blocks, containers, tiles, bricks
23919 Manufacture of other refractory අධික ව තාපයට ව ඔහරොත්තු ව හදන් ව
හගන්ත් ද්රගය ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව
articles n.e.c.
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
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Code
2392

Description

විස්තරය

Manufacture of clay building මැටි බගොඩනැගිලි ද්රවය නිෂ්පාදනය
materials
23921 Manufacture of non refractory ගහල වඋළු වනිෂ්පාදන්ය
roofing tiles
23922 Manufacture of non refractory ාහඩොල් වනිෂ්පාදන්ය
bricks
23923 Manufacture
of පිඟන් ව ාහඩොල්
ceramic/porcelain floor tiles, wall නිෂ්පාදන්ය
tiles

(බිම් ව සහ ව බිත්ති)

23924 Manufacture of ceramic sanitary පිඟන් ව මැටි ව සනීපාරක්ෂක ව ාාණ්ඩ
නිෂ්පාදන්ය ව (න්ාන් ව කාමර ව කට්ටල ව
fixtures
ආදිය)
23929 Manufacture of other products of හගන්ත් වමැටි වසහ වහාොඩන්ැගිලි වද්රගය
ගලින් ව ද්රගය ව නිෂ්පාදන්ය ව (අන් ව
clay building materials n.e.c.
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
2393

Manufacture of other porcelain බවනත් බපෝසිබල්න් සහ පිඟන් මැටි
and ceramic products
ද්රවය නිෂ්පාදනය
23931 Manufacture of clay pots, vases මැටි වමට්ටි වමල් වහපෝච්චි වසහ වහගන්ත්
මැටි වද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
and other articles of clay
23932 Manufacture
of
ceramic පිඟන් ව හකෝේප, පිඟන් ව මැටි ව පිළිම ව
tableware (Jugs, Mugs, Cups, සහ හගන්ත් ව පිඟන් ව මැටි ව ආාරණ ව
Bowls, plates etc), toilet articles, නිෂ්පාදන්ය
statuettes and other ornamental
ceramic articles
23933 Manufacture
of
porcelain හපෝසිහල්න් ව හකෝේප, හපෝසිහල්න් ව
tableware (Jugs, Mugs, Cups, පිළිම සහ ව හගන්ත් ව විසිතුරු ව ාාණ්ඩ ව
Bowls, plates etc), toilet articles, නිෂ්පාදන්ය
statuettes and other ornamental
porcelain articles
23934 Manufacture
of
electrical විදුලි ව පරිගාරක ව සහ ව පරිගාරක ව
insulators and insulating fittings උපාුංා නිෂ්පාදන්ය
23935 Manufacture
of
ceramic පිඟන් ව මැටිමය ව රසායන්ාාාර,
laboratory,
chemical
and රසායන් ව සහ කාර්මික ව ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය
industrial products
23939 Manufacture of other porcelain හගන්ත් ව හපෝසිහල්න් ව සහ ව පිඟන් ව
මැටිමය
ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය ව
and ceramic products n.e.c.
(අන්තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)

2394

Manufacture of cement, lime සිබමන්ය
සහ
and plaster
නිෂ්පාදනය
23941 Manufacture of cement
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හුණු

සිහමන්ති නිෂ්පාදන්ය

දාම

Code

Description

විස්තරය

23942 Manufacture of lime (quick, හුණු/ වසුදු වහුණු වනිෂ්පාදන්ය
slaked, hydraulic)
23943 Manufacture of plasters of පුළුස්සා ව හුණු ව බගට ව හරගන් ව ලද
calcined gypsum or calcium ජිේසම් ව හහෝ ව කැල්සියම් ව සල් වහෆේට් ව
(ේලාස්ටික් ව ඩහයෝ ව පැරිස් ව සාදා ව
sulphate
ාැනීමට ව ාත ව හැිර)
බදාම ව
නිෂ්පාදන්ය
2395

Manufacture of articles of බකොන්ක්රීට්, සිබමන්ය හා හුණු
concrete, cement and plaster
දාම ආශ්රිත නිෂ්පාදන
23951 Manufacture of cement bricks, සිහමන්ති ව ාහඩො වල්, උළු, සිහමන්ති
හදොර ව ජහන්ල ව උළුගහු,
tiles, sheets, panels, door and තහඩු,
සිහමන්ති වකණු, නිෂ්පාදන්ය
window frames, posts, etc.
23952 Manufacture of plaster articles

හුණු වබදාම වආශ්රිත වනිෂ්පාදන්ය

23953 Manufacture of asbestos sheets ඇස්බැස්හටොස් ව තහඞු ව නිෂ්පාදන්ය ව
(රැලි සහිත වඅහන්කුත් වසිහමන්ති වෂීට්)
(corrugated and other)
23954 Manufacture of powdered mortar පිටි වකළ වහුණු වබදාම වනිෂ්පාදන්ය
23955 Manufacture of cement statuary, සිහමන්ති ව ගලින් ව මූර්ති, ව පිළිම, ාෘහ
ාාණ්ඩ, මල් ව ගාස්, මල් ව හපෝච්චි ව
furniture, vases and flower pots
නිෂ්පාදන්ය
23956 Manufacture of ready mix and හකොන්ක්රීට් වදැමීමට වපිළිහයළ වකරන්
ලද වබදාම වමිශ්රණය නිෂ්පාදන්ය
dry mix concrete and mortars
23959 Manufacture of other cement සිහමන්ති වආශ්රිත වහගන්ත් වනිෂ්පාදන්
based products n.e.c.
2396

Cutting, shaping and finishing ගල් වර්ග සැකසීම හා කැ ලි කිරීම
of stones
හා ඔප දැමීම
23961 Cutting, shaping and finishing of ඉදිිරීම් ව කටයුතු ව හා ව මහා ව මාර්ා
stones for use on roads, සඳහා ව ාල් ව කැපීම, හැඩ ව ිරීම ව හා ව
Constructions as roofings, in නිම විරීම
Cemeteries etc.
23962 Cutting ,shaping and finishing of සිහිගටන් ව ාල් ව කැපීම, හැඩ ව ිරීම ව
සහ නිම විරීම
monumental stones
23963 Manufacture of stone furniture

2399

ාල් ව ගලින් ව සාදන් ව ලද ව ාෘහ ව ාාණ්ඩ
නිෂ්පාදන්ය

Manufacture of non-metallic බවනත් තැනක සඳහන් බනොකළ
mineral products n.e.c.
බලෝහ බනොවන ඛණිස වර්ග
නිෂ්පාදනය
23991 Manufacture
of
millstones, ඇඹරුම් වාල් වනිෂ්පාදන්ය, ස්ගාාවික
abrasive products, other non- හහෝ ව කෘතීම ව සූරන් ව කුඩු ව හා ව හගන්ත් ව
තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොගන් ව හලෝහ ව
metallic mineral products
හන්ොගන් වඛණිජ වනිෂ්පාදන්ය
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Code

විස්තරය

Description
23992 Metal Crushing

ාල් වඇඹීම/ වකැබලි විරීම

23993 manufacture of articles of asphalt හපරමසු වකාපට්, තාර වනිෂ්පාදන්ය
or similar material, e.g. asphaltbased adhesives, coal tar pitch
etc.

24
241
2410

Manufacture of basic metals
මූලික බලෝහ වර්ග නිෂ්පාදනය
Manufacture of basic iron and මූලික යකඩ හා වාබන් නිෂ්පාදනය
steel
Manufacture of basic iron and මූලික යකඩ හා වාබන් නිෂ්පාදනය
steel
24100 Manufacture of basic iron and මූලික වයකඩ වහා වගාහන් වනිෂ්පාදන්ය
steel

242

2420

Manufacture of basic precious මූලික අගනා (වටිනා) බලෝහ හා
and other non-ferrous metals
බවනත් බලෝහ (යකඩ බනොවන)
නිෂ්පාදනය
Manufacture of basic precious මූලික අගනා (වටිනා) බලෝහ හා
and other non-ferrous metals
බවනත් බලෝහ (යකඩ බනොවන)
නිෂ්පාදනය
24200 Manufacture of basic precious මූලික ව ගටින්ා ව සහ ව හගන්ත් ව හලෝහ ව
(යකඩ හන්ොගන්) වනිෂ්පාදන්ය
and other non-ferrous metals

243
2431

Casting of metals
Casting of iron and steel
24310 Casting of iron and steel

2432

Casting of non-ferrous metals
24320 Casting of non-ferrous metals

25

251

2511

Manufacture of fabricated
metal
products
(except
machinery and equipment)
Manufacture of structural
metal
products,
tanks,
reservoirs
and
steam
generators
Manufacture of structural
metal products

බලෝහ වාත්ු කිරීම
යකඩ හා වාබන් වාත්ු කිරීම
යකඩ වහා වගාහන් වගාත්තු විරීම
යකඩ බනොවන බලෝහ වාත්ු කිරීම
යකඩ වහන්ොගන් වහලෝහ වගාත්තු විරීම

පිරිසකසන ලද බලෝහ නිෂ්පාදනය
(යන්ත්ර සූත්ර සහ උපකරණ හැර)
වුහාත්මක
බලෝහ
නිෂ්පාදනය
(ග ඩා,
වාෂ්පසනක ආදිය)

ාණ්ඩ
ුැාංකි

වුහාත්මක
නිෂ්පාදනය

ාණ්ඩ

බලෝහ

25111 Manufacture of metal frame ඉදිිරීම් ව කටයුතු ව සඳහා ව හලෝහ ව
works, skeletons for construction ගලින් කරන් වනිෂ්පාදන්
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Code

විස්තරය

Description
25112 Manufacture
of
frameworks of metal

industrial හලෝහමය ව විවිධ ව කාර්මික ව රාම
නිෂ්පාදන්ය

25113 Manufacture of metal doors, යකඩ ව හදොර, ජහන්ල්,
windows their frames shutters හේට්ටු නිෂ්පාදන්ය
and gates
25114 Manufacture
partitions

of

metal

උළුගහු ව

room යකඩ වරාම වනිෂ්පාදන්ය

25119 Manufacture of other structural හගන්ත් වගුහාත්මක වහලෝහ වාාණ්ඩ
නිෂ්පාදන්ය ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව
articles of metal n.e.c.
සඳහන් වහන්ොගන්)
2512

Manufacture
of
tanks, බලෝහ ඇසුරුම්
reservoirs and containers of නිෂ්පාදනය
metal

ාණ්ඩ

ුැාංකි

25120 Manufacture of containers, tanks, හලෝහ වාබඩා, ටැුංිර වනිෂ්පාදන්ය
reservoirs of metal
2513

Manufacture
of
steam වාෂ්ප සනක යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
generators, except central (මධයස්ථ මුදුන සහිත බ ොයිබල්රු
heading hot water boilers
හැර)
25130 Manufacture of steam generators, ගාෂ්ප ව ජන්ක ව යන්ත්ර ව නිෂ්පාදන්ය
except central heading hot water (මධයස්ථ ව මදුන් ව සහිත ව හබොයිහල්රු ව
හැර)
boilers

252
2520

Manufacture of weapons and අවි ආතධ සහ තධ උපකරණ
ammunition
නිෂ්පාදනය
Manufacture of weapons and අවි ආතධ සහ තධ උපකරණ
ammunition
නිෂ්පාදනය
25200 Manufacture of weapons and අවි ව ආයුධ ව සහ ව යුධ ව උපකරණ
නිෂ්පාදන්ය
ammunition

259

2591

Manufacture
of
other
fabricated metal products,
metal working service activities
Forging, pressing, stamping
and roll-forming of metal,
powder metallurgy

බවනත් සෑදු යකඩ වලින් කරන ලද
නිෂ්පාදන, බලෝහ වැඩ බසාවා
ක්රියාකාරකම්
බලෝහ කැපීම, බලෝහ බප්රස් කිරීම,
සීල් කිරීම හා බරෝල් සෑදීම

25911 Forging, Pressing, stamping and හප්රස් ව ිරීම, තද ව ිරීම ව ගැනි
තහඩු ව ගැනි ව
roll forming of metal ව (including ක්රියාගලින් ව හලෝහ
හලෝහ ව
ාාණ්ඩ
නිෂ්පාදන්ය ව
amano sheets)
(අමාහන්ෝ වතහඩු වඇතුළුග)
25912 Powder Metallurgy (Production හලෝහ ව පවුඩර් ව උණු ව ිරීම ව මගින් ව
of metal objects directly from හලෝහ ාාණ්ඩ වනිෂ්පාදන්ය
metal powder (Heating)
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Code
2592

විස්තරය

Description
Treatment and coating
metal, machining

of බලෝහ ආබල්ප කිරීම

25921 Coating of metal and general හලෝහ ව ආහල්පය ව හා ව සාමාන්ය ව
mechanical engineering work on ඉුංජිහන්රු කටයුතු
fee or contract basis (lathe work)

2593

25922 Welding Work

හගල්ඩින් වගැඩ විරීම

25923 Lathe Work

හල්ත්ගර්ක් ව (ලියගන් ව පට්ටල් ව ගැඩ) ව
ිරීම

Manufacture of cutlery, hand සාමානය
tools and general hardware
කුතු

කාර්මික

ඉාංිනබන්රු

25931 Manufacture of household metal ාෘහ වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය ව(හලෝහ ව
ගලින්)
articles
25932 Manufacture of locks, padlocks, යතුරු ව තහඩු, ව සරහන්රු, හසොයිබ ව
ආදි ව පිත්තල ව ආශ්රිත ව හාොඩන්ැගිලි
key hinges made out of brass
උපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
25933 Manufacture of locks, padlocks, හගන්ත් වහලෝහ ව ගලින් වයතුරු වතහඩු,
හසොයිබ ව
ආදි ව
key hinges made out of other සරහන්රු,
හාොඩන්ැගිලි වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
metal
25934 Tools
produced
Blacksmiths

by

the කම්මල් ව ගල ව නිෂ්පාදන්ය ව කරන් ව
ාාණ්ඩ

25935 Cutting of keys

යතුරු වකැපීම

25939 Manufacture of cutlery, hand අත් වහමගලම් වනිෂ්පාදන්ය
tools and general hardware n.e.c.
2599

Manufacture
of
other බවනත් පිරිසකසන ලද බලෝහ
fabricated metal products n.e.c. නිෂ්පාදනය
(බවනත්
තැනක
සඳහන් බනොවන)
25991 Manufacture of nails, rivets, pins, ඇණ, රිගට් වඇණ ව(කර වඇණ, මිටියම්
ඇණ),
අල්හපහන්ති ව
ආදිය ව
washers etc.
නිෂ්පාදන්ය
25992 Manufacture of metal cables and හලෝහමය වවිදුලි වරැහැන් වහා වඒ වසමාන්
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය
similar articles
25993 Manufacture of containers such ඇසුරුම් ව හා බහාලුම් ව නිෂ්පාදන්ය ව
as, pails, cans, buckets, boxes, (බාල්දි, හපට්ටි, ටින් ආදිය)
drums, tins etc.
25994 Manufacture of metal cooking ඉවුම් ව පිහුම් ව සඳහා ව ාාවිතා ව කරන් ව
හලෝහ හැඳි ව ගලට ව හා ව හේ ව හදොර ව
utensils, household appliances
උපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
25995 Manufacture of sanitary articles
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සනීපාරක්ෂක ව
නිෂ්පාදන්ය

උපකරණ ව

Code

විස්තරය

Description

25996 Manufacture of wire, barbed ගයර්, කටු ව කම්බි, ගැටගල් ව ගලට ව
හයොදන් ව හකොල ව පාට ව දැල්, ස්ප්රින් ව
wire, Grill, netting, springs etc.
ආදිය
25997 Manufacture of brass hollowware පිත්තල ව පහන්, මල් ව බඳුන් ව ඇතුලු
අහන්කුත් ව
පිත්තල ව
ාාණ්ඩ ව
(vases, large lamp etc.)
නිෂ්පාදන්ය
25998 Manufacture of Fishing hooks බිලී වහකොකු හා වඒ වහා වසමාන් වහගන්ත් ව
නිෂ්පාදන්ය
and other similar Products
25999 Manufacture of other fabricated හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
හගන්ත් ව හපර සැකසුම් ව හලෝහ ව
metal products n.e.c.
නිෂ්පාදන්යන්

26

261
2610

Manufacture of computers,
electronics
and
optical
products
Manufacture of electronic
components & boards
Manufacture of electronic
components & boards

පරිඝණක, ඉබලක්බට්රොනික්
ප්රකාශ උපකරණ නිෂ්පාදනය

සහ

ඉබලක්බට්රොනික් උපාාංග හා පරිපථ
නිෂ්පාදනය
ඉබලක්බට්රොනික් උපාාංග හා පරිපථ
නිෂ්පාදනය

26100 Manufacture
of
electronic ඉහලක්හට්රොනික් ව උපාුංා ව හා ව පරිපථ
නිෂ්පාදන්ය
components & boards
262
2620

263
2630

Manufacture of computers and
peripheral equipment
Manufacture of computers and
peripheral equipment

පරිගණක හා පරිවරණ උපකරණ
නිෂ්පාදනය
පරිගණක හා පරිවරණ උපකරණ
නිෂ්පාදනය

26200 Manufacture of
computers,
laptops,
ATM
machines,
Computer Printers, monitors, and
assembling of computers

පරිඝණක, ලැේහටොේ, ATM යන්ත්ර,
පරිාණක ව මද්රණ යන්ත්ර ව යන්ාදිය
නිෂ්පාදන්ය ව හා ව පරිාණක ව එකලස් ව
ිරීම

Manufacture of
communication equipment
Manufacture
communication
equipment

සන්නිබේදන උපකරණ නිෂ්පාදනය
of සන්නිබේදන උපකරණ නිෂ්පාදනය

26301 Manufacture of TV and Radio ගුගන්විදුලි වසහ වරූපගාහිනී වඇන්ටන්ා ව
නිෂ්පාදන්ය
Antennas
26302 Manufacture
of
other හගන්ත් ව සන්නිහව්දන් ව උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්ය
communication equipment
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Code
264
2640

විස්තරය

Description
Manufacture
electronics
Manufacture
electronics

of
of

consumer පාරිබ ෝගික
ඉබලක්බට්රොනික්
උපකරණ නිෂ්පාදනය
consumer පාරිබ ෝගික
ඉබලක්බට්රොනික්
උපකරණ නිෂ්පාදනය

26401 Manufacture of household audio ාෘහ ව ආශ්රිත ව ශ්රගය ව සන්නිහව්දන්
products (such as radios, audio උපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
recorders, speakers, amplifiers,
microphones etc.)
26402 Manufacture of household video ාෘහ ව ආශ්රිත ව දෘශය ව සන්නිහව්දන්
products (TV, Video recorders, උපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
Video cameras, DVD players
etc.)
26403 Manufacture of vehicle audio or ගාහන් වගල වහයොදන් වශ්රගය වහහෝ වදෘශය
සන්නිහව්දන් වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
video products
26404 Manufacture of public address මහජන් වඇමතුම් වපද්ධති වනිෂ්පාදන්ය
systems
26405 Manufacture
of
entertainment products

other හගන්ත් ව විහන්ෝදාත්මක ව උපකරණ
නිෂ්පාදන්ය විරීම

26409 Manufacture of other consumer හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
හගන්ත්
පාරිහාෝගික ව
electronic products n.e.c.
ඉහලක්හට්රොනික් ව
උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්ය
265

2651

Manufacture of measuring,
testing, navigation and control
equipments;
watches
and
clocks
Manufacture of measuring,
testing, navigating and control
equipments

මිනුම් කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, යාත්රා
පැදවීම හා සම් න්ධ පාලන
උපකරණ, අත් ඔරබලෝසු හා
ඔරබලෝසු නිෂ්පාදනය
මිනුම් කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, යාත්රා
පැදවීම හා පාලන උපකරණ
නිෂ්පාදනය

26510 Manufacture of measuring, මිනුම් ව ිරීම, පීක්ෂා ව ිරීම, යාත්රා ව
testing, navigating and control පැදවීම ව හා ව පාලන් ව උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්ය
equipments
2652

Manufacture of watch and අත් ඔරබලෝසු හා බිත්ය ඔරබලෝසු
clocks
නිෂ්පාදනය
26520 Manufacture of all kind of watch සෑම ව ගර්ායකම ව අත් ව හා ව බිත්ති ව
ඔරහලෝසු නිෂ්පාදන්ය
& clocks
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Code
266

2660

විස්තරය

Description
Manufacture of irradiation,
electro
medical
and
electrotherapeutic equipment
Manufacture of irradiation,
electro
medical
and
electrotherapeutic equipment

වවදය විදුත් විකිරණ
විදුත්
කිකිත්සා
නිෂ්පාදනය
වවදය විදුත් විකිරණ
විදුත්
කිකිත්සා
නිෂ්පාදනය

පාත්රණ හා
උපකරණ
පාත්රණ හා
උපකරණ

26600 Manufacture
of
irradiation වගදය ව විදුත් ව විිරරණ ව පාත්රණ හා ව
චිිරත්සා ව
උපකරණ ව
electro
medical
and විදුත් ව
නිෂ්පාදන්ය
electrotherapeutic equipment
267

2670

Manufacture
instruments and
equipment
Manufacture
instruments and
equipment
26701 Manufacture
instruments
26702 Manufacture
equipments

of
optical දෘෂ්ඨි උපකරණ හා
photographic ගැනීමු බයොදා ගන්නා
නිෂ්පාදනය
of
optical දෘෂ්ඨි උපකරණ හා
photographic ගැනීමු බයොදා ගන්නා
නිෂ්පාදනය
of

of

2680

ඡායාරූප
උපකරණ

optical දෘෂ්ඨි වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය

photographic ඡායාරූප ව ාැනීමට ව හයොදා ව ාන්න්ා ව
උපකරණ නිෂ්පාදන්ය

26703 Manufacture of lenses, Prisms, ප්රිස්ම, කාච,
optical mirrors etc. (including නිෂ්පාදන්ය
coating, polishing and mounting
of lenses)

268

ඡායාරූප
උපකරණ

කණ්ණාඩි ව ආදිය

Manufacture of magnetic and චුම් ක සහ
optical media
නිෂ්පාදනය
Manufacture of magnetic and චුම් ක සහ
optical media
නිෂ්පාදනය

දෘශය

මාධයය

දෘශය

මාධයය

26800 Manufacture of magnetic and චුම්ාක ව සහ ව
optical media (DVD, CD, නිෂ්පාදන්ය
Magnetic Tapes, Hard drive,
cassettes, Video tapes etc.)

දෘශය ව

මාධයය
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Code
27
271

2710

විස්තරය

Description
Manufacture
of
electrical
equipment
Manufacture of electric motors,
generators, transformers and
electricity
distribution
&
control apparatus
Manufacture of electric motors,
generators, transformers and
electricity
distribution
&
control apparatus

විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය
විදුලි බමෝුර,
ට්රාන්ස්බෆෝමර්
බ දාහැරීම් හා
නිෂ්පාදනය
විදුලි බමෝුර,
ට්රාන්ස්බෆෝමර්
බ දාහැරීම් හා
නිෂ්පාදනය

විදුලි සනක හා
සහ
විදුලිය
පාලන උපකරණ
විදුලි සනක හා
සහ
විදුලිය
පාලන උපකරණ

27101 Manufacture of electric motors

විදුලි වහමෝටර් වනිෂ්පාදන්ය

27102 Manufacture of generators

විදුලි ව
ජන්ක ව
නිෂ්පාදන්ය

27103 Manufacture of transformers

විදුලි ව පරිණාමක ව (ට්රාන්ස්හෆෝමර්)
නිෂ්පාදන්ය

(හජන්හර්ටර්)

27104 Manufacture of power circuit විදුලි ව පරිපථ ව බිඳින් ව
breakers,
Electric
Fuses, හේකර්ස්) වනිෂ්පාදන්ය
electrical power switches not for
electrical circuits etc.)
27109 Manufacture of other motors,
generators, transformers and
electricity distribution & control
apparatus
272
2720

(සර්ිරට්

හගන්ත් ව හමෝටර්, විදුලි ව උත්පාදන්
යන්ත්ර, පරිණාමක ව (ට්රාන්ස්හෆෝමර්) ව
සහ ව විදුලි ව හබදා ව හැීම් ව හා ව පාලන් ව
උපකරණ නිෂ්පාදන්ය

Manufacture of batteries and වියලි බකෝෂ හා සාංචායක බකෝෂ
accumulators
නිෂ්පාදනය
Manufacture of batteries and වියලි බකෝෂ හා සාංචායක බකෝෂ
accumulators
නිෂ්පාදනය
27201 Manufacture of primary cells and ප්රාථමික වහකෝෂ ව(cells) නිෂ්පාදන්ය
primary batteries
27202 Manufacture of dry cell batteries

වියළි වහකෝෂ වනිෂ්පාදන්ය

27203 Manufacture of wet cell batteries

සුංචායක වහකෝෂ වනිෂ්පාදන්ය

27204 Manufacture
of
accumulators and parts

electric විදුලි ව හකෝෂ ව හා ව අමතර ව හකොටස්
නිෂ්පාදන්ය

27209 Manufacture of other batteries හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොගන් ව
විදුලි වහකෝෂ නිෂ්පාදන්ය
accumulators n.e.c.
273
2731

Manufacture of wiring and වයරින් කිරීම හා ඊු
wiring devices
ආම්පන්න නිෂ්පාදනය
Manufacture of fibre optic ප්රකාශ තන්ු නිෂ්පාදනය
cables
27310 Manufacture of fibre optic cables ප්රකාශ වතන්තු වනිෂ්පාදන්ය
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අදාළ

Code
2732

විස්තරය

Description

Manufacture
of
other විදුලි සන්නායක කම්බි හා වයර් හා
electronic and electric wire and බක් ල් නිෂ්පාදනය
cables
27321 Manufacture of insulated electric හගන්ත් ව ඉහලක්හට්රොනික් ව කම්බි ව
wire and cables for house wiring ගයර් හා වවිදුලි වකම්බි වනිෂ්පාදන්ය
27322 Manufacture of insulated electric හගන්ත් ව ඉහලක්හට්රොනික් ව කම්බි ව
wire for power distribution in ගයර් හා වවිදුලි වකම්බි වනිෂ්පාදන්ය
main power lines
27329 Other electrical, Electronic and විදුලි, ඉහලක්හට්රොනික් ව හා ව ජාල
පද්ධති වසඳහා වාාවිතා වකරන් වහක්බල්
network cables
නිෂ්පාදන්ය

2733

Manufacture of wiring devices

වයරින් කිරීම සඳහා ාවිතා වන
ආම්පන්න නිෂ්පාදනය

for ස්වීච් ව නිෂ්පාදන්ය ව (ගයරින් ව ිරීමට
ාාවිතා වගන්)

27331 Manufacture of switches,
electrical wiring

27332 Manufacture of electrical conduit විදුත් ව සන්න්ායක ව ආගරණ ව බට,
& fittings, outlets, sockets, switch කන්ඩියුට් ව බට, ස්විච් ව හපට්ටි, හා ව
ඒගාට
ාැලහපන් ව
හමගලම් ව
boxes, lamp holders etc.
නිෂ්පාදන්ය
27333 Manufacture
of
arrestors and coils

lightening අකුණු ව ගැළැක්වීහම් ව උපකරණ ව
(අකුණු සන්න්ායක) ව හා ව දඟර ව
නිෂ්පාදන්ය

27339 Manufacture of other wiring විදුත් ව පරිපථ සැදීමට ව ාන්න්ා ව
හගන්ත් ව ාාණ්ඩ ව හා හමගලම් ව
devices n.e.c.
නිෂ්පාදන්ය
274
2740

Manufacture
of
lighting equipments
Manufacture
of
lighting equipments

electric විදුලි
ආබලෝක
නිෂ්පාදනය
electric විදුලි
ආබලෝක
නිෂ්පාදනය

27401 Manufacture of filament bulbs
27402 Manufacture of
Fluorescent bulbs

CFL

27403 manufacture of other bulbs

උපකරණ
උපකරණ

සූත්රිකා වබල්බ වනිෂ්පාදන්ය

and CFL හා වප්රතිදීේත වපහන් නිෂ්පාදන්ය
හගන්ත් වබල්බ වනිෂ්පාදන්ය

27404 Manufacture of table lamps, හම්ස ව ලාම්පු, අධි ව අහලෝක ව බල්බ,
flashlights, spotlight, lighting sets ස්හපොට් වලයිට් වආදිය වනිෂ්පාදන්ය
etc.
27405 Manufacture of lanterns (Electric, භූමිහතල් ව ලාම්පු ව ගැනි ව ලාම්පු
Kerosene, Gasoline, Carbide), නිෂ්පාදන්ය
Chandeliers etc.
ආ වහලෝක ව
27409 Manufacture of other electric විදුලි ව
නිෂ්
ප
ාදන්ය
lighting equipments
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උපකරණ

Code
275
2750

විස්තරය

Description
Manufacture
appliance
Manufacture
appliance

of

domestic ගෘහස්ථ උපකරණ නිෂ්පාදනය

of

domestic ගෘහස්ථ උපකරණ නිෂ්පාදනය

27501 Manufacture of Refrigerators,
freezers, Washing Machines,
Vacuum
cleaners,
Floor
polishers, Grinders, Blenders,
Juice squeezers etc.

ශීතකරණ ව හා ව අධි ව ශීතකරණ, හරදි ව
හසෝදන් යන්ත්රය, බිම ව ඔප ව දමන් ව
යන්ත්ර, ගැිරයුම් වක්ලීන්ර්ස්, ඇඹරුම් ව
යන්ත්ර, යුෂ ව මිරිකන් යන්ත්ර ව ආදිය ව
නිෂ්පාදන්ය

27502 Manufacture of electric water විදුලි වහීටර්, විදුලි වස්ත්රික්ක, හකොන්ඩා ව
heaters, Smooth irons, Electric හව්ලුම් ව යන්ත්ර, හටෝස්ටර් ව ආදිය ව
Cookers, Electric Ovens, Dryers, නිෂ්පාදන්ය
Microwave Ovens, hot plates,
toasters etc.
27503 Manufacture of gas cookers and ාෑස් වලිේ වනිෂ්පාදන්ය
non electric cooking appliances
27504 Tin openers, Electric Shavers, ටින් වවිගෘත විරීහම් වඋපරකණ, පිහි ව
Knife sharpeners, Electric dryers, මගහත් ව කරන් ව උපරකණ, රැවුල ව
කැපීහම් වයන්ත්ර ආදිය වනිෂ්පාදන්ය
Combs, brushes, curlers etc.
ාෘහස්ථ ව
27509 Manufacture of other domestic හගන්ත් ව
නිෂ්
ප
ාදන්ය
appliances
279
2790

Manufacture of other electrical
equipment
Manufacture of other electrical
equipment

බවනත්
විදුලි
නිෂ්පාදනනය
බවනත්
විදුලි
නිෂ්පාදනනය

උපකරණ ව
උපකරණ
උපකරණ

27901 Manufacture of Electric Bells, විදුලි වසීනු, විදුලි වකාන්දම්, හදොරගල් ව
electro magnets, door opening ඇීහම් ව හා ව ගැසීහම් ව උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්
and closing devices etc.
විදුලි ව
උපකරණ ව
27909 Manufacture of other electrical හගන්ත් ව
නිෂ්පාදන්න්ය අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
equipment n.e.c.
හන්ොවූ
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Code
28

281
2811

Manufacture of machinery and යන්ත්ර
සූත්ර
හා
උපකරණ
equipment n.e.c.
නිෂ්පාදනය
(බවනත්
තැනක
සඳහන් බනොවන)
Manufacture
of
general සාමානය කුතු සඳහා බයොදා
purpose machinery
ගන්නා යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
Manufacture of engine and එන්ිනන් හා ුර් යින් නිෂ්පාදනය
turbines,
except
aircraft, (ගුවන් යානා, වාහන හා යිසිකල්
vehicle and cycle engine
එන්ිනන් හැර)
28110 Manufacture
turbines

2812

of

and එන්ජින් වහා වටර්බයින් නිෂ්පාදන්ය

engine

Manufacture of fluid power ද්රව
ාවිතබයන්
විදුලිය
equipments
නිෂ්පාදනයු අදාල උපකරණ නිපද
වීම
28120 Manufacture
equipments

2813

විස්තරය

Description

of

fluid

ාාවිතහයන් ව
විදුලිය
power ද්රග ව
නිෂ්පාදන්යට වඅදාල වඋපකරණ වනිපද ව
වීම

Manufacture
of
pumps, බපොම්ප, කම්බප්රෂර්, කරාම හා
compressors, taps and valves
කපාු නිෂ්පාදනය
28130 Manufacture
of
pumps, හපොම්ප, සම්හප්රෂර්, කරාම වහා වගෑල්
නිෂ්පාදන්ය
compressors, taps and valves

2814

Manufacture of
bearings, බ යාරින්, ගියර් හා ඩ්රයිවින් උපාාංග
gears, gearing and driving නිෂ්පාදනය
elements
28140 Manufacture of bearings, gears, හබයාරින්, ගියර් වහා වඩ්රයිවින් උපාුංා ව
නිෂ්පාදන්ය
gearing and driving elements

2815

Manufacture
of
ovens, විදුලි උඳුන් හා බපෝරණු නිෂ්පාදනය
furnaces& furnace burners
28151 Manufacture of electrical and විදුලි ව උඳුන්, හපෝරණු ව හා ව හීටර්ස්
other industrial furnaces, ovens & ආදිය වනිෂ්පාදන්ය ව
other space heaters, swimming
pool heaters etc.
28152 Manufacture of Solar Panels

2816

සූර්ය වහකෝෂ වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture of lifting and
ර එසවීබම් හා ර ඇල්ලීබම්
handling equipments
උපකරණ නිෂ්පාදනය
28160 Manufacture of hand-operated or අහතන් ව විදුලි ව බලහයන් ව ක්රියාකරන්
power driven lifting, handling, පැටවීහම් ව හා ව බෑහම් ව උපකරණ,
loading
and
unloading එසවීහම් වඋපකරණ
Machinery;
Escalators,
conveyors

53 of 151

Code
2817

විස්තරය

Description

Manufacture
of
office කාර්යාලීය යන්ත්ර සූත්ර නිෂ්පාදනය
machinery and equipment (පරිගණක සහ පරීක්ෂණ උපකරණ
(except
computers
and හැර)
peripheral equipment)
28171 Manufacture of office equipment කාර්යාලීය වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
(Such as Calculators, Pencil
Sharpeners, Hole punctures,
Staplers etc)
28172 Manufacture of Office machinery ඡායා ව පිටපත් ව යන්ත්ර, යතුරු ව ලියන්
(such as Photocopy M/C, යන්ත්ර ව ආදී ව කාර්යාලයීය ව උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්ය
Typewriters etc.)

2818

Manufacture of power-driven ශක්ය බප්රාරණ
hand tools
නිෂ්පාදනය

අත්

බමවලම්

28180 Manufacture of power-driven ශක්ති ව හප්රේරණ ව අත් ව හමගලම්
hand tools (Such as Drills, නිෂ්පාදන්ය
hammers, Planers, wrenches,
Sanders etc.)
2819

Manufacture of other general- බවනත් සාමානය කුතු සඳහා
purpose machinery
බයොදා
ගන්නා
යන්ත්ර
සූත්ර
නිෂ්පාදනය
28191 Manufacture
of
industrial
refrigerating
or
freezing
machines, Air Conditioning M/C,
Non-domestic Fans, Weighing
Machines,

කාර්මික ව ශීතකරණ ව හහෝ ව කාර්මික ව
අධි ශීතකරණ, ාෘහස්ථ ව හන්ොගන් ව
විදුලිපුංකා, ව ගායුසමීකරණ, ව බර ව
ිරරණ වයන්ත්ර වආදිය වනිෂ්පාදන්ය

28192 Manufacture of Weighing M/C, බර ව ිරීහම්, ඇසිීහම් ව හා ව ාාණ්ඩ
විහශේෂ ව
උපරකණ ව
Weighing Machines, Packing and එතීහම් ව
නිෂ්පාදන්ය
Wrapping M/C etc.
28193 Gas
Generators,
Vending M/C, etc.

automatic ාෑස් ව හජන්හර්ටර්ස්,
ාාණ්ඩ ව විිරණීහම් ව
නිෂ්පාදන්ය

ස්ගයුංක්රීය
උපකරණ ව

28199 Manufacture of other General හගන්ත් වඑදිහන්දා වාාවිතයට වාන්න්ා
උපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
purpose M/C
282
2821

Manufacture
of
special- විබශාෂ කාර්යය යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
purpose machinery
Manufacture of agricultural කෘෂිකර්මාන්ත හා වන ජීවි කුතු
and forestry machinery
සඳහා බයොදා ගන්නා යන්ත්ර
නිෂ්පාදනය
28210 Manufacture of agricultural and කෘෂිකර්මාන්ත වහා වගන් වජීවි වකටයුතු
සඳහා ව හයොදා ව ාන්න්ා ව යන්ත්ර ව
forestry machinery
නිෂ්පාදන්ය
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Code
2822

Description

විස්තරය

Manufacture of metal-forming බලෝහ හැඩ ගැසීබම් යන්ත්ර හා
machinery and machine tools
යන්ත්ර බමවලම් නිෂ්පාදනය
28220 Manufacture of machinery for හලෝහ වහැඩ වාැසීම වසඳහා වගන් වයන්ත්ර
metal-foaming and tools for නිෂ්පාදන්ය
metal forming

2823

Manufacture of machinery for බලෝහ කර්මාන්තය සඳහා අවශය
metallurgy
යන්ත්ර සූත්ර නිෂ්පාදනය
28230 Manufacture of machinery for හලෝහ ව කර්මාන්තය ව සඳහා ව අගශය
යන්ත්ර වසූත්ර වනිෂ්පාදන්ය
metallurgy

2824

Manufacture of machinery for පතල් කැනීම්, ගල් කැඩීම් හා
mining,
quarrying
and ඉදිකිරීම් කුතු සඳහා බයොදා
construction
ගන්නා යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
28240 Manufacture of machinery for පතල් ව කැනීම්, ාල් ව කැඩීම් ව හා
mining & quarrying
and ඉදිිරීම් ව කටයුතු ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා වයන්ත්ර වනිෂ්පාදන්ය
construction

2825

Manufacture of machinery for ආහාර සැකසීම, ජ ම වර්ග සැකසීම
food, beverages and tobacco හා දුම්බකොළ සැකසීමු බයොදා
processing
ගන්නා යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
28250 Manufacture of machinery for ආහාර වසැකසීම, බීම වගර්ා වසැකසීම ව
food, beverages and tobacco හා දුම්හකොළ ව සැකසීමට ව හයොදා ව
ාන්න්ා වයන්ත්ර වනිෂ්පාදන්ය
processing

2826

Manufacture of machinery for බරදි
කර්මාන්තය,
ඇඟළුම්
textile, apparel and leather නිෂ්පාදනය හා සම්
ාණ්ඩ
production
නිෂ්පාදනය සඳහා
ාවිතා වන
යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
කර්මාන්තය,
ඇඟළුම් ව
28260 Manufacture of machinery for හරදි ව
textile, apparel and leather නිෂ්පාදන්ය හා ව සම් ව ාාණ්ඩ ව
නිෂ්පාදන්ය ව සඳහා ව ාාවිතා ව ගන් ව
production
යන්ත්ර වනිෂ්පාදන්ය

2829

Manufacture of other special- විබශාෂ කාර්යය සඳහා
purpose machinery
යන්ත්ර නිෂ්පාදනය
28290 Manufacture of Machinery for
Glass industry, Paper Industry,
Printing Industry, Tyre shops and
Wheel alignment industry, Tile
and Ceramic industry, Rubber
and plastic Industry etc.
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ාවිත වන

වීදුරු ව කර්මාන්තයට,
කඩදාසි
කර්මාන්තයට, මද්රණ වකර්මාන්තයට ව
ගැනි ව කර්මාන්ත ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා වඋපකරණ නිෂ්පාදන්ය

Code
29
291
2910

විස්තරය

Description

Manufacture of motor vehicles, බමෝුර් රථ හා බට්ලර් නිෂ්පාදනය
trailers and semi-trailers
Manufacture of motor vehicles බමෝුර් වාහන නිෂ්පාදනය
Manufacture of motor vehicles බමෝුර් වාහන නිෂ්පාදනය
29100 Manufacture & assembling of හමෝටර් ව ගාහන් ව නිෂ්පාදන්ය ව හා ව
එකලස් ිරීම
motor vehicles

292

2920

Manufacture of bodies for
motor vehicles; Manufacture of
trailers & semi-trailers
Manufacture of bodies for
motor vehicles; Manufacture of
trailers & semi-trailers
29200 Manufacture of bodies
trailers for motor vehicles;

293
2930

වාහන බ ොඩි සෑදීම හා බට්ලර්
නිෂ්පාදනය
වාහන බ ොඩි සෑදීම හා බට්ලර්
නිෂ්පාදනය

and ගාහන් වහබොඩි වසෑදීම

Manufacture of parts and
accessories for motor vehicles
Manufacture of parts and
accessories for motor vehicles

බමෝුර් වාහන අමතර බකොුස්
නිෂ්පාදනය
බමෝුර් වාහන අමතර බකොුස්
නිෂ්පාදනය

29301 Manufacture of
parts and හමෝටර් ව ගාහන් ව අමතර ව හකොටස්
නිෂ්පාදන්ය
accessories for motor vehicles
29302 Manufacture of car seats

කාර් වෂීට් වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture of other transport බවනත් ගමනාගමන
equipment
නිෂ්පාදනය

30
301

Building of ships and boats
3011

උපකරණ

නැේ හා බ ෝට්ටු නිෂ්පාදනය

Building of ships and floating නැේ හා පාබවන වූහ නිෂ්පාදනය
structures
30111 Manufacture of ships or sections න්ැව් වනිෂ්පාදන්ය
for ships
30112 Manufacture of
passenger vessels

boats

and හබෝට්ටු ව හා ව මගී ව ප්රගාහන් යාත්රා
නිෂ්පාදන්ය

30113 Manufacture of other ships and හගන්ත් ව න්ැව් ව සහ ව ජලහේ ව පාහගන්
ගුහයක් ව (ආකෘතිය) ව නිෂ්පාදන්ය ව
floating structures n.e.c.
(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
3012

Building of pleasure & sporting ක්රීඩා හා විබනෝදාත්මක කුතු
boats
සඳහා බ ෝට්ටු නිෂ්පාදනය
30120 Building of pleasure & sporting ක්රීඩා ව හා ව විහන්ෝදාත්මක ව කටයුතු
සඳහා වහබෝට්ටු වනිෂ්පාදන්ය
boats
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Code
302
3020

විස්තරය

Description
Manufacture
of
railway
locomotive & rolling stock
Manufacture
of
railway
locomotive & rolling stock

දුම්රිය එන්ිනාං සහ දුම්රිය යන්ත්ර
බපට්ටි නිෂ්පාදනය
දුම්රිය එන්ිනාං සහ දුම්රිය යන්ත්ර
බපට්ටි නිෂ්පාදනය

30200 Manufacture
of
railway දුම්රිය ව එන්ජිුං ව සහ ව දුම්රිය යන්ත්ර ව
හපට්ටි වනිෂ්පාදන්ය
locomotives & rolling stock
303

3030

Manufacture
spacecraft
machinery
Manufacture
spacecraft
machinery

of
&

air
& ගුවන්, අ යවකාශ යානා සහ ඒ
related ආශ්රිත යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

of
&

air
& ගුවන්, අ යවකාශ යානා සහ ඒ
related ආශ්රිත යන්ත්ර නිෂ්පාදනය

30300 Manufacture of air & spacecraft ගුගන්, අායගකාශ ව යාන්ා ව සහ ව ඒ
ආශ්රිත වයන්ත්ර වනිෂ්පාදන්ය
& related machinery
304
3040

309
3091

military තධ
හමුදා
නිෂ්පාදනය
military තධ
හමුදා
නිෂ්පාදනය

ප්රහාරක

වාහන

ප්රහාරක

වාහන

30400 Manufacture of military fighting යුධ ව හමදා ව
නිෂ්පාදන්ය
vehicles

ප්රහාරක ව

ගාහන්

Manufacture
of
fighting vehicles
Manufacture
of
fighting vehicles

Manufacture of transport බවනත් ගමනාගමන උපකරණ
equipment n.e.c.
නිෂ්පාදනය
Manufacture of motorcycles
බමෝුර් යිසිකල් නිෂ්පාදනය
30910 Manufacture of motorcycles

3092

හමෝටර් වබයිසිකල් වනිෂ්පාදන්ය

Manufacture of bicycles &
යිසිකල් හා ආ ාධිතයන් සඳහා වූ
invalid carriages
සයිකල් නිෂ්පාදනය
30921 Manufacture of bicycles & their බයිසිකල් ව සහ ව බයිසිකල් ව අමතර ව
හකොටස් නිෂ්පාදන්ය
parts
30922 Manufacture of tricycles, baby ට්රයිසිකල්, ළදරු ව කරත්ත ව සහ ව
ඒගාහේ අමතර වහකොටස් වනිෂ්පාදන්ය
carriages and their parts
30923 Manufacture of invalid carriages හමෝටරයක් ව සහිත ව හහෝ ව රහිත ව
with or without motor and their ආබාධිතයන් සඳහා ව වූ ව සයිකල් ව සහ ව
ඒගාහේ වඅමතර වහකොටස් වනිෂ්පාදන්ය
parts

3099

Manufacture of other transport බවනත්
ප්රවාහන
උපකරණ
equipment n.e.c.
නිෂ්පාදනය
(බවනත්
තැනක
සඳහන් බනොවූ)
30991 Manufacture of hand propelled අතින් ව තල්ලු ව
නිෂ්පාදන්ය
carts

කරන් ව

කරත්ත

30992 Manufacture of carts drawn by සතුන් ව විසින් ව අදිනු ව ලබන් ව කරත්ත
නිෂ්පාදන්ය
animals
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Code
31
310
3100

විස්තරය

Description

ගෘහ ාණ්ඩ නිපද වීම
ගෘහ ාණ්ඩ නිපද වීම
ගෘහ ාණ්ඩ නිපද වීම

Manufacture of furniture
Manufacture of furniture
Manufacture of furniture

31001 Manufacture of wooden furniture ලී වාෘහ වාාණ්ඩ වනිපදවීම
31002 Manufacture of plastic furniture

ේලාස්ටික් වාෘහ වාාණ්ඩ වනිපදවීම

31003 Manufacture of all kind of metal සියළුම ව හලෝහ ව ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව නිපද ව
වීම
furniture
31004 Manufacture of furniture made උණ ව ලී, හව්ගැල් ව හා ව ඒ ව හා ව සමාන්
out of bamboo, rattan, cane and ද්රගය වගලින් වාෘහ වාාණ්ඩ වනිපද වවීම
similar materials
31005 Manufacture of cabinets for මහන් ව මැෂින්, රූපගාහිනිය ව සඳහා ව
ආගරණ නිෂ්පාදන්ය
sewing machines, televisions
31006 Finishing of furniture such as
spraying, painting, polishing,
upholstering, ව weaving of chairs
(using canes)

ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව නිමාග ව (ස්හප්රේ ව ිරීම,
තීන්ත ව ාෑම, හපොලිෂ් ව ිරීම, ව පුටු ව
විවීම, හකොට්ට ව හමට්ට ව ආදියට ව
කුෂන් වකගර වදැමීම)

31007 Manufacture of mattresses (Coir හමට්ට ව නිෂ්පාදන්ය ව (හකොහු ව හහෝ ව
රබර් මිශ්රිත)
or rubber mixed)
ආපන් වශාලා වකරත්ත වනිෂ්පාදන්ය

31008 Manufacture of restaurant carts

31009 Manufacture of other furniture අහන්කුත් ව ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව නිෂ්පාදන්ය
(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.

32
321
3211

Other manufacturing
Manufacture of jewellery,
bijouterie and related articles
Manufacture of jewellery &
related articles
32111 Cutting and polishing of gems
32112 Cutting and polishing
diamonds and other stones
32113 Manufacture of gold jewellery

අබනකුත් නිෂ්පාදන
ආ රණ, කුඩා ආ රණ හා ඒ
සම් න්ධ ද්රවය නිෂ්පාදනය
ආ රණ හා ඒ හා සමාන ද්රවය
නිෂ්පාදනය
මැණික් වකැපීම වහා වඔප වදැමීම

of දියමන්ති ව හා ව අහන්කුත් ව ාල් ව ගර්ා
කැපීම වහා වඔප වදැමීම
රත්තරන් ව ආාරණ ව නිෂ්පාදන්ය ව හා ව
අළුත්ගැඩියාග

32114 Manufacture of silver jewellery රිදී වආාරණ වහා වඒ වහා වසම්බන්ධ ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය
& related articles
32115 Engraving of personal precious ගටින්ා ව හලෝහ ව හහෝ ව හගන්ත් ව හලෝහ ව
and non precious metal products ාාවිතා ව කර කැටයම් ව ාාණ්ඩ ව
නිෂ්පාදන්ය විරීම
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විස්තරය

Description

32116 Manufacture of coin & medals කාසි ව හා ව පදක්කම් ව නිෂ්පාදන්ය ව
whether or not of precious metal (ගටින්ා හලෝහ වහහෝ වහගන්ත් වහලෝහ ව
ගලින්)
32117 Manufacture of gold smith's
articles of precious metals or of
base metals; articles for religious
use; dinner ware and flat ware
clad with precious metals etc.

ගටින්ා ව හලෝහ ව ගලින් ව හහෝ ව ගටින්ා ව
හලෝහ මිශ්ර ව කර ව උපකරණ ව
නිෂ්පාදන්ය ව (ආාමික ව පිළිම, හැඳි,
ාෑරුේපු වආදිය)

32118 Manufacture of technical or ගටින්ා ව හලෝහ ව ගලින් ව කාර්මික ව හහෝ
laboratory articles of precious රසායන්ාාාර වඋපකරණ වනිපද වවීම
metal
32119 Manufacture of other jewellery ආාරණ ව ඔප ව දැමීම, ව අහන්කුත් ව
ආාරණ ව හා ව අහන්කුත් ව ද්රගය නිපද ව
and other articles n.e.c.
වීම ව(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
3212

Manufacture
of
imitation අනුකරණ ආ රණ හා ඒ හා
jewellery and related articles
සම් න්ධ ද්රවය නිපදවීම
32121 Manufacture
of
imitation අනුකරණ ව ආාරණ ව හා ව ඒ ව හා ව
සම්බන්ධ ද්රගය වනිපදවීම
jewellery and related articles
32122 Manufacture of metal
bands

322
3220

Manufacture
instruments
Manufacture
instruments

watch හලෝහ වඔරහලෝසු වපටි වනිපදවීම

of

musical තූර්ය ාණ්ඩ නිපද වීම

of

musical තූර්ය ාණ්ඩ නිපද වීම

32201 Manufacture of mechanically යාන්ත්රික ව ශේද ව ඇති ව තූර්ය ව ාාණ්ඩ
නිපදවීම
sounding musical instruments
32202 Manufacture of electrically විදුලිබල ව ශේද ව ඇති ව තූර්ය ව ාාණ්ඩ
නිපදවීම
sounding musical instruments
32203 Manufacture of mouth blown මඛහයන් ව පිඹින් ව
උපකරණ නිපදවීම
sound signaling instruments

ශේද ව

සුංඥා ව

32204 Manufacture
of
percussion ඇඟිලි ව අඟින් ව තට්ටු ව කරන් ව සුංගීත
musical instruments such as ාාණ්ඩ වනිපදවීම
Drums, Rabana, Thabla, Dolky
etc.
32205 Manufacture
of
musical උපකරණ ව හකොටස් ව හා ව ඒ ව ආශ්රිත ව
හකොටස් නිපදවීම
instrument parts & accessories
සුංගීත ව
උපකරණ ව
32209 Manufacture of other musical අහන්කුත් ව
නිෂ්පාදන්ය ිරීම ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව
instruments n.e.c.
සඳහන්ග වන්ැති)

59 of 151

Code
323
3230

විස්තරය

Description

ක්රීඩා උපකරණ නිෂ්පාදනය
ක්රීඩා උපකරණ නිෂ්පාදනය

Manufacture of sports goods
Manufacture of sports goods

ක්රිකට් පිති ව ගැනි ව පහර ව දීහම් ව පිති ව
නිෂ්පාදන්

32301 Manufacture of Bats and Clubs

32302 manufacture of Hard, Soft and හලදර්, රබර්, හටනිස් ව ගැනි ව හබෝල
නිෂ්පාදන්ය
inflatable balls
32303 Manufacture of sport gloves, ක්රීඩා ව අත්ගැසුම්, හිස් ව ගැසුම් ගැනි ව
ක්රීඩා වසඳහා වහයොදා වාන්න්ා වආරක්ෂිත ව
headgears, ski-boots etc.
ආගරණ වනිෂ්පාදන්ය
324

Manufacture of games & toys
3240

Manufacture of games & toys
32401 Manufacture of dolls,
garments & accessories

ක්රීඩා ාණ්ඩ හා බසල්ලම්
නිෂ්පාදනය
ක්රීඩා ාණ්ඩ හා බසල්ලම්
නිෂ්පාදනය

ාණ්ඩ
ාණ්ඩ

හබෝනික්කන්හේ ව
doll's හබෝනික්කන්,
ඇඳුම් ව හා ඒ ව සම්බන්ධ ව හද් ව
නිෂ්පාදන්ය
හසල්ලම් වසතුන් වනිෂ්පාදන්ය

32402 Manufacture of toy animals
32403 Manufacture of wheel toys
similar articles

& හරෝද වසහිත වහසල්ලම් වාාණ්ඩ වහා වඒ ව
හා සමාන් වහද් වනිෂ්පාදන්ය

32404 Manufacture of puzzles
similar articles

& ප්රහහේලිකා ව ාාණ්ඩ ව හා ව ඒ ව හා ව සමාන්
ද්රගය වනිෂ්පාදන්ය

32405 Manufacture of board games & ක්රීඩා ව පුගරු ව හා ව ඒ ව හා ව සමාන් ද්රගය ව
නිෂ්පාදන්ය
similar articles
32406 Manufacture of Billiard and බිලියඩ් ව හා ව කැසිහන්ෝ ව ගැනි ව හම්ස
නිෂ්පාදන්ය
Casino tables
32409 Manufacture of other games and අහන්කුත් වහසල්ලම් වක්රීඩා වාාණ්ඩ වහා
හසල්ලම් වාාණ්ඩ වනිෂ්පාදන්ය
toys n.e.c.
325
3250

Manufacture of medical &
dental instruments & supplies
Manufacture of medical &
dental instruments & supplies
32501 Manufacture
devices

of

වවදය හා දන්ත වවදය උපකරණ
සැපයීම් හා නිෂ්පාදනය
වවදය හා දන්ත වවදය උපකරණ
සැපයීම් හා නිෂ්පාදනය

orthopedic අස්ථි ව හා ව හේශි ව විකෘති ව සුග ව ිරීමට
හයොදන් ව
උපකරණ ව
හකොටස් ව
(විකලාුංා) වනිෂ්පාදන්ය

32502 Manufacture of artificial teeth, කෘතීම ව දත් ව හා ව සම්බන්ධක ව ආදිය
නිෂ්පාදන්ය
bridges etc. made in dental labs
32503 Manufacture
of
reconstruction cement

bone අස්ථි ව න්ැගත ව ඉදිිරීමට ව හයොදන් ව
සිහමන්ති නිෂ්පාදන්ය

32504 Manufacture
of
Medical, වගදය, පශු වවගදය, දන්ත වවගදය
Surgical, Dental, or veterinary ආදී ව කටයුතු ව සඳහා ව හයොදා ව ාන්න්ා ව
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Code

විස්තරය

Description

furniture such as operating and ඇඳන් ව පුටු ව ගැනි ව විහශේෂ ව ාාණ්ඩ
examining tables, hospital beds, නිෂ්පාදන්ය
Dentists' chairs, Wheel chairs etc.
32505 Manufacture of eyeglasses, ඇස් ව කන්න්ාඩි, අව් ව කන්න්ාඩි, සිවි
sunglasses, lenses, contact lenses කාච, පිහිනුම් ව කන්න්ාඩි ව ආදිය ව
නිෂ්පාදන්ය
safety goggles, Glass eyes etc.
32509 Manufacture of other medical අහන්කුත් වවගදය වහා වදන්ත වවගදය
and dental instruments and උපකරණ ව හා ව සැපයීම් ව නිපදවීම ව
(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් වවී වන්ැති)
supplies n.e.c.
329

Other manufacturing n.e.c.
3290

Other manufacturing n.e.c.

අබනකුත් නිෂ්පාදනය (අන් තැනක
සඳහන් බනොවූ)
අබනකුත් නිෂ්පාදනය (අන් තැනක
සඳහන් බනොවූ)

32901 Manufacture of protective safety ආරක්ෂිත, ව සුරක්ෂිත ව ාාගයට ව
equipments (gas masks, fire උගමන්ා උපකරණ වනිපදවීම
protective suits, etc.)
32902 Manufacture of date sealing, දින් වමද්රගන්, හන්රා වසිටින් වහා ා වණන් ව
embossing
and
numbering කරන් වඋපකරණ වනිපදවීම
equipments
32903 Manufacture of brooms, eakle හකොසු, ඉදල් වහා වබුරුසු වනිපදවීම වහා ව
හකොහු වහකඳි වගලින් වකරන් වඅත්කම්
brooms and brushes etc..
32904 Manufacture of pens and pencils

පෑන් වහා වපැන්සල් වනිපදවීම

32905 Manufacture of umbrellas

කුඩ වනිපදවීම

32906 Manufacture of artificial flowers, කෘතීම ව මල්, ව කෘතිම ව මල් ව මාලා ව
bouquets, wreaths, flower baskets හාතීම, මල් වකළඹ, මල් වගඩම්, මල් ව
කූඩ වනිපදවීම
32907 Manufacture of wooden masks ලී වහගස් ව මහුණු වනිපදවීම වසහ වහපොල්
and products made out of coconut කටු වගලින් වකරන් වනිෂ්පාදන්, වලාක්ෂා ව
කර්මාන්තය, ව සිේපි ව කටු ව ගලින් ව
shells
විසිතුරු වාාණ්ඩ වනිෂ්පාදන්ය ව වආදිය
32908 Manufacture of buttons, tooth හබොත්තම් වනිපදවීම, දත් වබුරුසු වනිපද
වීම
brushes
32909 Manufacture
other
similar හමම ව පුංතියට ව අයත් ව අහන්කුත් ව
products fallen under this class, නිෂ්පාදන් ව (අන් තැන්ක ව සඳහන් ව
including manufacture of coffins හන්ොවූ - මිනී ව හපට්ටි ව නිෂ්පාදන්ය ව
ඇතුළුග)
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Code
33

විස්තරය

Description

of අළුත්වැඩියා කිරීම හා යන්ත්ර
උපකරණ හා අබනකුත් උපකරණ
සවි කිරීම
Repair of fabricated metal පිරිසකසන ලද බලෝහ නිෂ්පාදන
products,
machinery
and අළුත්වැඩියාව
equipment
Repair of fabricated metal පිරිසකසන ලද බලෝහ නිෂ්පාදන
products
අළුත්වැඩියාව
Repair and installation
machinery and equipment

331

3311

33110 Repair of
products
3312

fabricated

metal පිරිසකසන් ව ලද ව හලෝහ ව නිෂ්පාදන්
අළුත්ගැඩියාග

Repair of machinery
33121 Repair of machinery

යන්ත්ර උපකරණ අළුත්වැඩියාව
කාර්මික ව
යන්ත්ර ව
අළුත්ගැඩියාග

උපකරණ ව

33122 Repair
of
Agricultural කෘෂිකාර්මික ව යන්ත්ර ව උපකරණ ව
අළුත්ගැඩියාග, ට්රැක්ටර් වඇතුළුග
Equipments, tractors etc.
33123 Repair of Office equipments such කාර්යාල ව උපකරණ ව අළුත්ගැඩියාග ව
as Photocopy M/C, Typewriters, (හෆොහටෝහකොපි වයන්ත්ර, වයතුරුලියන් ව
යන්ත්ර, ව ිරරුම් ව මිණුම් ව උපකරණ ව
weighing M/C etc.
යන්ාදිය)
3313

Repair of electronic & optical විදුලිය හා දෘෂ්ඨිය පිළි ඳ උපකරණ
equipment
අළුත්වැඩියාව
33131 Repair and maintenance of මිනුම්, පීක්ෂණ, පාලක ව හා
උපකරණ ව අළුත් ව
measuring, testing, navigating හමහහයුම්
and control equipment (Such as ගැඩියාග වහා න්ඩත්තුග
Aircrafts Engine, Surveying
Instruments etc)
33132 Repair and maintenance of ප්රිරරණය, විදුත් වචිිරත්සාග, විදුත් ව
irradiation, electro medical, and වගදය ව කර්මය ව පිළිබඳ ව උපකරණ ව
electrotherapeutic
equipment අළුත්ගැඩියාග වහා වන්ඩත්තුග
(such as Hearing aids, Ultrasound
Equipment etc)
පිළිබඳ ව
උපකරණ
33133 Repair and maintenance of දෘෂ්ඨිය ව
optical
instruments
and අළුත්ගැඩියාග වහා වන්ඩත්තුග
equipment
(Binoculars,
Telescope
Prism,
Lenses,
Microscope)

3314

Repair of electrical equipment
33140 Repair and maintenance of
electrical equipments such as
Motors,
Generators,
Transformers, current carrying
wiring devices, switch boards,
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විදුලි උපකරණ අළුත්වැඩියාව
විදුලි ව උපකරණ ව අළුත්ගැඩියාග ව
(විශාල හමෝටර්, හජන්හර්ටර්ස්,
ට්රාන්ස් ව හෆෝමර්ස්, විශාල ව ස්විච් ව
හබෝඩ්, ප්රාථමික වබැටරි) නිබවස් වල
ාවිතා කරන උපකරණ හැර

Code

Description

විස්තරය

Primary batteries etc. (other than
domestic electrical equipments)
3315

Repair of transport equipment ගමනාගමන සම් න්ධ උපකරණ
; except motor vehicles
අළුත්වැඩියාව (බමෝුර් රථ හැර)
33150 Routine repairs of Ships, Boats, න්ැව්, හබෝට්ටු, කරත්ත, ගාහන්,
Locomotives, Aircrafts, animal ගුගන්යාන්ා, ආදිහේ වඑදිහන්දා වකරන් ව
අළුත්ගැඩියා වහා වන්ඩත්තු වකටයුතු
drawn Wagons

3319

Repair of other equipment
33191 Repair of fishing nets

අබනකුත් උපකරණ අළුත්වැඩියාව
මාළු වදැල් වඅළුත්ගැඩියාග

33192 Repair of pinball M/C, Coin- කාසි ව හයොදා ව ක්රීඩා ව කරන් ව උපරකණ ව
Operated Games, Restoring of හා සුංගීත වඋපකරණ වනිෂ්පාදන්ය
organs and historical musical
instruments
33193 Repair of other equipment
3320

අහන්කුත් වඋපකරණ වඅළුත්ගැඩියාග

Installation
of
industrial කාර්මික යන්බත්රෝපකරණ හා
machinery & equipment
අබනකුත් උපකරණ සවි කිරීම
33200 Installation
of
industrial කාර්මික වයන්හත්රෝපකරණ වසවි විරීම
machinery or industrial process
control equipment in industrial
plants, Dismantling large scale
machinery & equipment
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Code
D
35
351
3510

Description
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Electric power generation,
transmission and distribution
Electric power generation,
transmission and distribution

විස්තරය
විදුලිය, ගෑස්, වාෂ්ප සහ වා සැකසුම්
සැපයීම
විදුලිය, ගෑස්, වාෂ්ප සහ වාත
සැකසුම් සැපතම
විදුලි
ලය
උත්පාදනය,
සම්බප්රාෂණය සහ බ දා හැරීම
විදුලි
ලය
උත්පාදනය,
සම්බප්රාෂණය සහ බ දා හැරීම

35101 Electric power generated by ජල වවිදුලි වනිෂ්පාදන්ය
hydroelectric power plant
35102 Electric power generated by Coal ාල් වඅඟුරු වතාප වවිදුලි වබලාාාර
based Thermal Electric power
plant
35103 Electric power generated by ාෑස්, ඩීසල් ව ගැනි ව ඉන්ධන් ව ගලින්
Gas/Diesel
based
Thermal ක්රියාත්මක වගන් වතාප වබලාාාර
Electric power plant
35104 Electric power generated by කුඩා වග්රාමීය වජල වවිදුලි බලාාාර
village level small hydropower
plants
35105 Electric power generated using සූර්ය වබල වවිදුලි වබලාාාර
Solar energy
35106 Electric power generated using සුළුං වබල වවිදුලි වබලාාාර
wind power
35107 Electric power generated using හගන්ත් වශක්තීන් වහයොදා වහාන් වකරනු ව
ලබන් විදුලි වනිෂ්පාදන්
other energy sources
35108 Only collection and Distribution විදුලි වහබදාහැීම වපමණක් වසිදු ිරීම
of Electricity
352

3520

Manufacture
of
gas,
distribution of gaseous fuels
through mains
Manufacture
of
gas,
distribution of gaseous fuels
through mains

ගෑස් නිෂ්පාදනය, ප්රධාන නළ මගින්
ද්රව වාත (ගෑස්) බ දා හැරීම
ගෑස් නිෂ්පාදනය, ප්රධාන නළ මගින්
ද්රව වාත (ගෑස්) බ දා හැරීම

35200 Manufacture of gas, distribution ාෑස් වනිෂ්පාදන්ය, ප්රධාන් වන්ළ වමගින්
ද්රග වගායු ව(ාෑස්) වහබදා වහැීම
of gaseous fuels through mains
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Code
353
3530

Description

විස්තරය

Steam and air conditioning වාෂ්ප සහ වාත සමීකරණ සැපයීම.
supply
Steam and air conditioning වාෂ්ප සහ වාත සමීකරණ සැපයීම.
supply
35301 Supply of steam or hot water for ගාෂ්ප ව හහෝ ව උණුසුම, ශක්තිය ව හා ව
heating, power and other හගන්ත් කාර්යන් වසඳහා වඋණු ව ජලය ව
සැපයීම
purposes
35302 Supply of cooled air or chilled සීතල ව සුළුං ව හහෝ ව සීතල ව ජලය ව
සැපයීම. සීත ව ිරීහම් ව අගශයතා ව
water for cooling purposes
සඳහා
35303 Production of ice for food or non අයිස් ව නිෂ්පාදන්ය ව (ආහාර ව සහ ව
ආහාර හන්ොගන් වඅගශයතා වසඳහා)
food purposes
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Code

E
36
360
3600

විස්තරය

Description
Water Supply; sewerage, waste
management and remediation
activities
Water collection, treatment
and supply
Water collection, treatment
and supply
Water collection, treatment
and supply

සලය එක්රැස් කිරීම, අපද්රවය
ැහැරකිරීම, ප්රයකාරක බයදීම හා
සැපයීම
සලය එක්රැස් කිරීම , ප්රයකාරක
බයදීම හා සැපයීම
සලය එක්රැස් කිරීම , ප්රයකාරක
බයදීම හා සැපයීම
සලය එක්රැස් කිරීම , ප්රයකාරක
බයදීම හා සැපයීම

36001 Collection, purification and ජල ව රැස්ිරීම ව , පවිත්ර ව ිරීම ව සහ
distribution of water through හබදාහැීම ව බවුසර් ව මගින් ව සහ ව න්ල ව
bowsers and mainlines by NWS මාර්ාහයන් ව (ජාතික ව ජල ව සම්පාදන් ව
හා වජල වප්රගාහන් මණ්ඩලය)
& DB
36002 Collection, purification
distribution
of
water
community organizations

and ජලය ව රැස්ිරීම, පවිත්ර ව ිරීම ව සහ
by හබදාහැීම වප්රජා වසුංවිධාන් වමගින්

36003 Collection, purification and ජලය ව පවිත්ර ව ිරීම ව සහ ව හබදාහැීම
distribution of water by other හගන්ත් වසුංවිධාන් වමගින්
organizations
36004 Collection, purification
distribution of rain water

and ගැසි වජලය වරැස්ිරීම ව, පවිත්ර ිරීම වහා ව
හබදාහැීම

36005 Production of water by desalting මහුදු ව ජලය ව හහෝ ව භූාත ව ජලය ව
ආසගන්හයන් ජලය වනිෂ්පාදන්ය
sea water or ground water
36006 Operation of irrigation canals

ගාරිමාර්ා ව ඇලමාර්ා ක්රියාකාරකම්
/හමහහයුම්

36007 Cleaning of wells

ළිුං වඉසීම

36009 Allied activities of water හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
collection, treatment and supply ජලය ව එක් රැස් ව ිරීම, පාලන්ය ව
(ප්රතිකාරය) වසහ වසැපයුම
n.e.c.

37
370
3700

අපවහන පද්ධය
අපවහන පද්ධය
අපවහන පද්ධය

Sewerage
Sewerage
Sewerage

හමහහයවීම,
37001 Operation of sewer systems and අපගහන් ව පද්ධති
ඒසඳහා වපිලියම්/ වප්රතිකර්ම වපහසුකම්
sewer treatment facilities
හමහහයවීම
37002 Treatment of human or industrial මිනිස් ව සහ වකාර්මික වඅපජලය වසඳහා
ප්රතිකර්ම වහයදීම
waste water
37009 Other activities
sewerage n.e.c.
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related

to ජල ව ප්රගාහන්ය ව සම්බන්ධ ව හගන්ත්
ක්රියාකාරකම් ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)

Code
38

381
3811

Waste collection, treatment and
disposal activities; materials
recovery
Waste collection
Collection of non-hazardous
waste
38110 Collection
waste

3812

විස්තරය

Description

of

non-hazardous අන්තරාය වරහිත වඅපද්රගයය වරැස් ිරීම

Collection of hazardous waste

අන්තරාය කාරී අපද්රවයය රැස් කිරීම
අන්තරායකාී වඅපද්රගයය වරැස් ිරීම

38120 Collection of hazardous waste
382

අපද්රවය රැස් කිරීම, පිළියම් කිරීම හා
කසළ ඉවත් කිරීබම් කාර්යයන්,
අපද්රවයයන්බගන් ද්රවය බවන් කිරීම
අපද්රවය රැස් කිරීම
අන්තරාය රහිත අපද්රවයය රැස් කිරීම

අපද්රවය පිළියම් කිරීම (ප්රයකාර)
කිරීම හා ඉවත් කිරීම්
Treatment and disposal of non- අන්තරාය රහිත අපද්රවයය පිළියම්
hazardous waste
කිරීම හා ඉවත් කිරීම
Waste treatment and disposal

3821

38211 Treatment and disposal of non- අන්තරාය ව රහිත ව අපද්රගයය ව පිළියම්
ිරීම වහා වඉගත් විරීම
hazardous waste
අපද්රගය ව
මගින්
38212 Production of compost from කාබනික ව
හකොම්හපෝස්ට් වහපොහහොර වනිපද වවීම
organic waste
38213 Operation of Landfills for the අන්තරාය ව රහිත ව අපද්රගයය ව ගලින්
Disposal of non-hazardous waste ඉඩම් වහාොඩිරීම
38214 Production of Biogas

ජීග වගායු නිෂ්පාදන්ය

38215 Production of Coco Peat and හකොහුබත් ව
හකොහුබත් ව
other coco peat products
නිෂ්පාදන්
3822

Treatment and disposal of අන්තරාකාරී අපද්රවයය
hazardous waste
කිරීම හා ැහැර කිරීම
38220 Treatment and
hazardous waste

383

disposal

Materials recovery
3830

නිෂ්පාදන්ය ව
හා ව
ගලින් ව සිදු ව කරන් ව

Materials recovery

පිළියම්

of අන්තරාකාී ව අපද්රගයය ව පිළියම්
ිරීම වහා වබැහැර විරීම
අපද්රවයය වලින් ද්රවයයන් බවන්
කිරීම
අපද්රවයය වලින් ද්රවයයන් බවන්
කිරීම

38301 Recovery of material metal හලෝහ වඅපද්රගයය, කැබලි (සුන්බුන්) ව
හහෝ වහගන්ත් වද්රගයය වප්රතිචක්රීකරණය
waste, scrap or other articles
38302 Recovery of material from non හලෝහ වහන්ොගන් වඅපද්රගයය ව(අහලෝහ
metal waste, scrap or other අපද්රගය), කැබලි ව (සුන්බුන්) ව හහෝ ව
හගන්ත් වද්රගයය වප්රතිචක්රීකරණය
articles
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Code
39

390

3900

Description
Remediation activities and
other
waste
management
services
Remediation activities and
other
waste
management
services
Remediation activities and
other
waste
management
services

විස්තරය
ප්රයකාරක
ක්රියාකාරකම්
සහ
බවනත් අපද්රවය කළමනාකරණ
බසාවාවන්
ප්රයකාරක
ක්රියාකාරකම්
සහ
බවනත් අපද්රවය කළමනාකරණ
බසාවාවන්
ප්රයකාරක
ක්රියාකාරකම්
සහ
බවනත් අපද්රවය කළමනාකරණ
බසාවාවන්

39000 Remediation activities and other ප්රතිකාරක ව ක්රියාකාරකම් ව සහ
හගන්ත් ව අපද්රගය ව කළමන්ාකරණ ව
waste management services
හසේගාගන්
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Code
F
41
410
4100

විස්තරය

Description

ඉදිකිරීම්
බගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම
බගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම
බගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම

Construction
Construction of Buildings
Construction of Buildings
Construction of Buildings
41001 Residential Buildings

හාොඩන්ැගිලි ව ඉදිිරීම් ව (පදිුංචිය
සඳහා)

41002 Non Residential Buildings

හාොඩන්ැගිලි වඉදිිරීම් ව(පදිුංචි වසඳහා
හන්ොගන්)

41003 Both Residential and
Residential Buildings

Non හාොඩන්ැගිලි ව ඉදිිරීම් ව (පදිුංචිය
සඳහා වසහ වපදිුංචි වසඳහා වහන්ොගන්)

41004 Remodeling
or
renovating දැන්ට ව පගතින් ව නිගාස ව ආකෘති
හගන්ස්ිරීම් වහා වඅළුත්ගැඩියා විරීම්
existing residential structures

42
421
4210

Civil Engineering
සිවිල් ඉාංිනබන්රු ශිල්පය
Construction of Roads and ඉදිකිරීම් (මහාමාර්ග හා දුම්රිය
Railways
මාර්ග)
Construction of Roads and ඉදිකිරීම් (මහාමාර්ග හා දුම්රිය
Railways
මාර්ග)
42101 Construction of roads

මාර්ා වඉදිිරීම්

42102 Construction of Railways

දුම්රිය වමාර්ා වඉදිිරීම්

42103 Construction of bridges, tunnels

පාලම් වහා වඋමුං වමාර්ා වඉදිිරීම්

42104 Construction of runways

ඉදිිරීම් ව(ධාගන් වපථ)

42109 Other construction related to හගන්ත් ව ඉදිිරීම් ව (මහා ව මාර්ා ව හා
දුම්රිය වමාර්ා වසම්බන්ධ)
Roads and Railways
422
4220

Construction of Utility Projects ඉදිකිරීම් (උපබයෝගීතා වයාපෘය)
Construction of Utility Projects ඉදිකිරීම් (උපබයෝගීතා වයාපෘය)
42201 Construction of Pipelines, Power න්ල ව මාර්ා, විදුලි ව මාර්ා ව සහ
සන්නිහව්දන් වමාර්ා වඉදිිරීම්
lines and communication lines
42202 Construction
of
Irrigation ගාරිමාර්ා ව ්රම ව (ඇල ව මාර්ා) ව සහ ව
systems (canals) and Reservoirs ජලාශ වඉදිිරීම්
පද්ධති ව
ඉදිිරීම් ව
42203 Construction of sewer systems, කාණු ව
(අළුත්ගැඩියා ව ඇතුළත්ග) සහ ව මළ ව
including repair
මාර්ා වශුද්ධ විරීහම් වඒකක වඉදිිරීම්
42204 Construction of pumping stations ඉන්ධන් පිරවුම් වහල වඉදිිරීම්
42205 Construction of power plants

විදුලිබල වඋත්පාදන් වඉදිිරීම

42206 Construction of Communication ඉදිිරීම් වසන්නිහව්දන් වකුළුණු
towers
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Code

විස්තරය

Description

42207 Drilling/Construction water wells විදීම/ වඉදිිරීම් වලිුං
429
4290

Construction of other Civil ඉදිකිරීම් බවනත් සිවිල් ඉාංිනබන්රු
Engineering Projects
වයාපෘය
Construction of other Civil ඉදිකිරීම් බවනත් සිවිල් ඉාංිනබන්රු
Engineering Projects
වයාපෘය
42901 Construction
of
industrial ඉදිිරීම් ව කාර්මික ව පහසුකම්,
හාොඩන්ැගිලි ව
සහ ව
facilities, except buildings, such පිරිපහදු ව
රසායනික වයන්ත්රාාාර
as refineries, chemical plants
42902 Construction of waterways, ජල ව මාර්ා, ගරාය ව සහ වාුංඟා ව ආශ්රිත
harbour and river works, pleasure හබෝට්ටු වන්ැගතුම් වපළඉදිිරීම්; සහ ව
හව්ලි වසහ බැම්ම වඉදිිරීම්
ports (marinas), locks, etc.
ජලමාර්ා වහෑීම

42903 Dredging of waterways

42904 Construction work of outdoor ඉදිිරීම් ව ගැඩ ව (එළිමහන් ව ක්රීඩා
පහසුකම්)
sports facilities
42905 Land subdivision with land ඉඩම් ව හබදීම් ව සමා ව ඉඩම් ව දියුණු
(මාර්ා ව
එකතුිරීම් ව
improvement (e.g. adding of ිරීම් ව
යටිතලපහසුකම්)
roads, utility infrastructure etc.)
42909 Construction of
engineering n.e.c

43
431
4311

Specialized
Activities
Demolition
Preparation
Demolition

other

civil ඉදිිරීම් වහගන්ත් වසිවිල් වඉුංජිහන්රු

Construction විබශාෂිත ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම්
and

Site කඩා බිඳ බහළීම් සහ බගබිම්/භූමි
ාග සැකසීම
කඩා බිඳ බහළීම්

43110 Demolition or wrecking of හගන්ත් ව ආකෘති ව සහ ව හාොඩන්ැගිලි ව
කැඩීම හා වවින්ාශ විරීම
buildings and other structures
4312

Site Preparation
43121 Site preparation for Buildings

බිම් පිළිබයළ කිරීම
හාොඩන්ැගිලි ව සඳහා ව බිම් ව පිළිහයළ
ිරීම

43122 Site preparation for Other බිම් ව සූදාන්ම් ව ිරීම ව (හගන්ත්
කැණිම්,
පරිගාහන් ව
Construction, Site preparation for ඉදිිරීම්,
කටයුතු වආදිය වසඳහා)
mining and for drainage
432

4321

Electrical, Plumbing and other විදුලි ල සැපයීම් සහ බවනත්
Construction
installation ඉදිකිරීම් සවිකිරීම් ක්රියාවලි
activities
Electrical Installation
විදුලි සවිකිරීම්
43211 Installation of electrical wiring විදුලි වරැහැන් වසහ වඋපාුංා වසවිිරීම
and fittings
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Code

විස්තරය

Description
43212 Installation
telecommunications wiring

of දුරකථන් වරැහැන් වසවිිරීම

43213 Installation of computer network පරිාණක වජාල වපද්ධති වසවිිරීම වසහ
and cable television wiring, රූපගාහිනි ව හක්බල් ව රැහැන්, ප්රකාශ ව
තන්තු වාාවිතය වඇතුළු
including fibre optic
43219 Other Electrical Installation (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ) ව
(including Alarm Systems) n.e.c හගන්ත් විදුලි වසවිිරීම්
4322

Plumbing, Heat and
conditioning Installation

Air- සලනල සවිකිරීම, රත් කිරීම්
උපකරණ සහ වාත සමීකරණ
සවිකිරීම්

43221 Installation of Plumbing and ජලන්ල වසවිිරීම වසහ වසනීපාරක්ෂක
උපකරණ වසවිිරීම
sanitary equipment
43222 Installation
of
Ventilation, සවිිරීම ව (තාප, ගාතාශ්ර, ශීතකරණ
refrigeration or air-conditioning හහෝ ව ගායුසමීකරණ, න්ාල, solar
equipment, Non-electric solar energy collectors)
energy collectors and ducts
43223 Installation of Heating systems සවිිරීම් ව තාප ව පද්ධති ව (විදුලි, ාෑස් ව
සහ වහතල්)
(electric, gas and oil)
43224 Installation of fire extinguishers
43229 Other Installation
plumbing,
heat
conditioning n.e.c
4329

සවිිරීම් වගිනි වනිවීහම් වඋපකරණ

related to හගන්ත් ව සවිිරීම් ව ආශ්රිත ව (ජලන්ල
and
air සවිිරීම් ව තාප ව සහ ව ගායුසමීකරණ ව
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවු)

Other Construction installation බවනත් ඉදිකිරීම් සඳහා සවිකිරීම්
43291 Installation
escalators

of

Elevators, විදුලි ව හසෝපාන් ව සහ ව
පඩිහපලගල් සවිිරීම්

43292 Installation of Automated and ස්ගයුංක්රීය ව කැ වරහකන්
සවිිරීම්
revolving doors
43293 Installation
conductors

of

විදුලි

හදොරගල් ව

Lightning අකුණු සන්න්ායක වසවිිරීම්

43299 Other Construction Installation හගන්ත් ව ඉදිිරීම් ව සවිිරීම ව (අන්
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c

433
4330

Building
Finishing
Building
Finishing

Completion
Completion

and බගොඩනැගිලි සම්පූර්ණ කිරීම් හා
නිමාව
and බගොඩනැගිලි සම්පූර්ණ කිරීම් හා
නිමාව

ජහන්ල් ව සහ ව
43301 Installation of wooden fittings of ලී ව හදොරගල්,
Buildings (Doors, windows, door හදොරජහන්ල් රාම, පෑන්ට්රි ව කබඩ්,
and window frames, Pantry සිවිලිම් සවිිරීම්, ලී ව හයොදා ව හාන් ව
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Code

විස්තරය

Description

cupboards, Ceilings, partitions හාොඩන්ැගිලි හකොටස් ව ගලට ව හගන් ව
ිරීම
etc.)
43302 Installation of Aluminum and
other steel fittings of Buildings
(Doors, windows, door and
window
frames,
Ceilings,
partitions etc.)

ඇලුමිනියම් ව සහ ව යකඩ ව හදොරගල්,
ජහන්ල් සහ ව හදොරජහන්ල් ව රාම ව
සවිිරීම්, ඇලුමිනියම් ව සහ ව හගන්ත් ව
හලෝහ ව හයොදා ව හාන් ව සිවිලිම්
සවිිරීම්, හාොඩන්ැගිලි හකොටස් ව
ගලටහගන් විරීම

43303 Installation of Amano fittings for අමාහන්ෝ වගැහි වපීලී වආදිය වසවිිරීම්
the Buildings (Gutters etc.)
43304 Tiling; laying Terrazzos, mables, පිඟන් ව ාහඩොල්, හටරාහසෝ, මාබල්,
ග්රැන්යිට් වආදිය වඇල්ලීම
granite etc.
43305 Carpets and linoleum floor හාොඩන්ැගිලි ව ගල ව බිත්ති ව ගලට ව හා ව
coverings; Parquet and other බිමට ලී ව ආගරණ ව සවිිරීම් ව (කාපට් ව
හා වලිහන්ෝලියම් වබිම් වආගරණ)
wooden floor coverings
43306 painting of buildings and civil හාොඩන්ැගිලි ව ආහල්ප ව ිරීම් ව සහ ව
සිවිල් ඉුංජිහන්රු වආකෘති
engineering Structures
43307 Installation of Fittings of steal, හාොඩන්ැගිලි ව ගල ව තරේපු ව හා ව
stainless steel (staircase frames, බැල්කනි ආදියට ව හයොදා ව ාන්න්ා ව
ගාහන් ව හහෝ ව මල ව හන්ොකන් ව ගාහන් ව
Balcony fences etc.)
ගැට වගල් වසවිිරීම්
43308 Installation of Grill gates, Grill හේට්ටු ව සවිිරීම් ව හා ව ජහන්ල ව ගල
ග්රිල් වසවිිරීම්
works for windows etc.
43309 Other building completion work හාොඩන්ැගිලි ව සම්පූර්ණ ව ිරීහම් ව
n.e.c. (Installations of Glass හගන්ත් ගැඩ ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
Mirrors, Furniture, Cleaning of හන්ොවූ)
Buildings after Construction etc.
439
4390

Other Specialized Construction
Activities
Other Specialized Construction
Activities

බවනත්
විබශාෂිත
ක්රියාකාරකම්
බවනත්
විබශාෂිත
ක්රියාකාරකම්

43901 Construction of foundations, අත්තිගාරම් ව ඉදිිරීම් ව
බැස්සීම් වඇතුළුග)
including pile driving
43902 Damp proofing
proofing works

ඉදිකිරීම්
ඉදිකිරීම්
(ෆයිල්

water හතතමන්ය ව ගළක්ගන් ව සහ ව ජලය ව
ගළක්ගන් කටයුතු

and

43903 Bricklaying and stone setting

ාහඩොල් වඇතිීම වසහ වාල් වසවිිරීම්

43904 Subsurface work

හපොහළොග වයට වගැඩ

43905 Construction of shuttering

හකොන්ර්ක්රක්රීට් වතට්ටු වඉදිිරීම්

43906 Construction
of
swimming pools
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outdoor ඉදිිරීම් ව(එළිමහන් වපිහිනුම් තටාක)

Code

Description

විස්තරය

43907 Steam cleaning, sand blasting and හාොඩන්ැගිලි ව පිටපැත්හත් ව පිරිසිදු
similar activities for building ිරීම්, ගැලි ව ඉගත් ව ිරීම් ව ගැනි ව
ක්රියාගලීන්
exteriors
43908 Renting of cranes, backhoes or හදොඹකර, ව බැහකෝ ව යන්ත්ර ව  ව හහෝ ව
other Construction equipment හගන්ත් ව ඉදිිරීම් ව උපකරණ ව හා ව
යන්ත්ර ව (ක්රියාකරු සහිතග) ව කුලියට ව
and Machinery with operator
දීම්
විහශේෂිත ව
ඉදිිරීම්
43909 Other specialized construction හගන්ත් ව
ක්රියාකාරකම් ව (තාර ව උණු ව ිරීම ව
activities n.e.c
ඇතුළු ව අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවු ව
ඉදිිරීම් වකටයුතු)
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Code

G
45

451
4510

Description
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles and
motor cycles
Wholesale and retail trade and
repair of motor vehicles and
motor cycles
Sale of motor vehicles
Sale of motor vehicles

විස්තරය
බතොග සහ සිල්ලර බවළඳාම;
බමෝුර් වාහන සහ යුරු පැදි අළුත්
වැඩියා කිරීම
බමෝුර් වාහන සහ යුරු පැදි
බතොග සහ සිල්ලර බවළඳාම් සහ
අළුත් වැඩියා කිරීම්.
බමෝුර් වාහන අබලවිය
බමෝුර් වාහන අබලවිය

45101 Whole sale & retail sale of new අලුත් ව ගාහන් ව හතොා ව සහ ව සිල්ලර ව
Vehicles (other than 3-Wheelers හගළඳාම (ත්රීවීල් ව සහ ව හමෝටර් ව
සයිකල් වහැර)
and Motor Cycles)
45102 Whole sale & retail sale of used පාවිච්චි වකරන් වලද වගාහන් වහතොා වසහ
සිල්ලර වහගළඳාම
Vehicles
45103 Whole sale and retail sale by බලයලත් ව හගළඳ ව නිහයෝජිත ව හතොා ව
සහ සිල්ලර වහගළඳාම
commission agents
45104 Motor vehicle auction

හමෝටර් වගාහන් වහගන්හද්සිය

45105 wholesale and retail sale of three ත්රීවීල් වහතොා වසහ වසිල්ලර වහගළඳාම
wheelers
45106 Activities of Brokers in sales of ගාහන් වසම්බන්ධ වහබ්රෝකර් වකටයුතු
Motor vehicles
452
4520

Maintenance and repair of බමෝුර් වාහන අළුත්වැඩියාව සහ
motor Vehicles
නඩත්ුව
Maintenance and repair of බමෝුර් වාහන අළුත්වැඩියාව සහ
motor Vehicles
නඩත්ුව
45201 Repair of three wheeler

ත්රීවීල් වඅළුත්ගැඩියාග

45202 Repair of other motor vehicles ත්රීවීල් ව සහ ව හමෝටර් ව සයිකල් ව හැර
other than motor cycles and three අනිකුත් ව හමෝටර් ව ගාහන් ව අළුත් ව
ගැඩියාග
wheelers
45203 Spraying and Painting of motor ගාහන් වස්හප්රේ විරීම ව/ වපින්තාරු ිරීම
vehicles
45204 Tire and Tube repairing or ටයර් ව සහ ව ටියුේ ව අළුත්ගැඩියාග ව සහ
අළුහතන් වසවි විරීම
replacing
45205 Battery Charging Services

බැටරි වචාර්ජ් විරීම

45209 Other repairs such as cushion අනිකුත් ව අළුත්ගැඩියා ව කුෂන් ව ගැඩ
ආදී වසහ වඅන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවු
works and n.e.c.
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Code
453
4530

Description

විස්තරය

Sale of motor vehicle part and බමෝුර් වාහන අමතර බකොුස් සහ
accessories
උපාාංග බවළඳාම
Sale of motor vehicle part and බමෝුර් වාහන අමතර බකොුස් සහ
accessories
උපාාංග බවළඳාම
45301 Wholesale and retail sale of of රබර් ව ටයර් ව සහ ව ටියුේ ව හතොා ව සහ
සිල්ලර වහගළඳාම
Rubber tires and inner tubes
45302 Wholesale and retail sale of බැටරි ව , ආහලෝක ව උපකරණ ව සහ ව
Batteries, lighting equipment and විදුලි උපාුංා ව හතොා ව සහ ව සිල්ලර ව
හගළඳාම
electrical parts
45303 Wholesale and retail sale of parts ත්රීවීල් ව අමතර ව හකොටස් ව හතොා ව
and accessories of three wheelers හගළඳාම සහ වසිල්ලර වහගළඳාම
45309 Wholesale and retail sale of other
motor vehicles parts and
accessories (other than 3wheelers and Motor Cycles)

454

4540

හතොා ව සහ ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව
හගන්ත් ව හමෝටර් ගාහන් ව අමතර ව
හකොටස් ව සහ ව උපාුංා(ත්රීවීල් ව සහ ව
හමෝටර් වසයිකල් වහැර ව)

Sale, maintenance and repair of බවළඳාම යුරු පැදි අළුත්වැඩියාව
motor cycles, and related parts සහ නඩත්ු කිරීම සහ ඊු
and accessories
සම් න්ධ අමතර බකොුස් සහ
උපාාංග
Sale, maintenance and repair of බවළඳාම යුරු පැදි අළුත්වැඩියාව
motor cycles, and related parts සහ නඩත්ු කිරීම සහ ඊු
and accessories
සම් න්ධ අමතර බකොුස් සහ
උපාාංග
45401 Wholesale and retail sale of යතුරු ව පැදි ව හතොා ව හගළඳාම ව සහ ව
සිල්ලර හගළඳාම
motor cycles
45402 Wholesale and retail sale of parts යතුරු ව පැදි ව අමතර ව හකොටස් ව සහ ව
and accessories for motor cycles උපාුංා හතොා වසහ වසිල්ලර වහගළඳාම
45403 Maintenance and repair of motor යතුරු ව පැදි ව අළුත්ගැඩියා ව ිරීම ව සහ
න්ඩත්තු විරීම
cycles

46
461
4610

Wholesale trade except of
motor vehicle and motor cycles
Wholesale on a fee or contract
basis
Wholesale on a fee or contract
basis
46101 Activities of commission agents

බතොග බවළඳාම (බමෝුර් වාහන
සහ යුරු පැදි හැර)
බතොග බවළඳාම කුලියු බහෝ
බකොන්ත්රාත් පදනම මත
බතොග බවළඳාම කුලියු බහෝ
බකොන්ත්රාත් පදනම මත
බලයලත් ව හගළඳ ව නිහයෝජිත ව
කාර්යයන් (හකොමිසමක)

46102 Activities
of
wholesale හතොා වහගළඳාම වහගන්හද්සි වනිගාස
auctioneering houses
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Code

විස්තරය

Description

46103 Sales ව Brokers (Other than Real හගළඳාම ව සම්බන්ධ ව හබ්රෝකර් ව
කටයුතු ව(හද්පල, වගාහන් වහැර) වඋදා: ව
Estate and Vehicles)
හත් වදළු වඑකතු විරීම
46104 Wholesale of vegetables and fruts හකොමිස් වපදන්ම වමත වඑළගළු වපලතුරු ව
හතොා වහගළඳාම
on a fee or a commision
462
4620

Wholesale of agricultural raw කෘෂිකාර්මික අමු ද්රවය සහ ජීවි
materials and live animals
සත්ව බතොග බවළඳාම
Wholesale of agricultural raw බතොග බවළඳාම කෘෂිකාර්මික අමු
materials and live animals
ද්රවය සහ ජීවි සත්ව
46201 Wholesale of grains, Cereals ධාන්ය ව හතොා ව හගළඳාම ව (සහල් ව සහ ව
වී ඇතුලුග)
(Including Rice and paddy)
බීජ වහතොා වහගළඳාම

46202 Wholesale of seeds

46203 Wholesale of flower and varieties මල් සහ වවිවිධ වගර්ාහේ වපැල වහතොා ව
හගළඳාම
of plants
හන්ොාන්න්ා ව
46204 Wholesale of unmanufactured නිෂ්පාදන්යට ව
දුම්හකොළ වහතොා
හගළඳාම
tobacco
46205 Wholesale of live animals

සත්ග/ වසතුන් වහතොා වහගළඳාම

46206 Wholesale of coconut and King හපොල්, තැඹිලි වහතොා වහගළඳාම
Coconut
46207 Wholesale of hide, skins, and හතොා වහගළඳාම වහම් වසහ වආගරණ
leather
46208 Wholesale of agricultural waste කෘෂිකාර්මික අපද්රගය වසහ වඅගහශේෂ, ව
residues and by products for අතුරු ව නිෂ්පාදන් ව සත්ග ව හපෝෂණය ව
සඳහා වහතොා වහගළඳාම ව
animal feeds
46209 Wholesale of other agricultural හකොේපරා, ව ඉරටු, ව හපොල් ව අතු ව සහ ව ව
raw materials (Copra, ව coconut හගන්ත් ව කෘෂිකාර්මික ව අමද්රගය ව
හතොා වහගළඳාම
sticks etc.)
463
4630

Wholesale of food, beverages බතොග බවළඳාම ආහාර, ජ ම සහ
and tobacco
දුම්බකොළ
Wholesale of food, beverages බතොග බවළඳාම ආහාර, ජ ම සහ
and tobacco
දුම්බකොළ
46301 Wholesale of Beverages (Non- බීම ව (මදයසාර ව හන්ොගන්) හතොා ව
හගළඳාම
alcoholic)
46302 Wholesale
(alcoholic)
46303 Wholesale
vegetables

of
of

Beverages මදයසාර වහතොා වහගළඳාම
fruits

and පළතුරු ව සහ ව
හගළඳාම

එළගළු ව

හතොා ව

46304 Wholesale of Milk and other ිරරි වනිෂ්පාදන් වහතොා වහගළඳාම
dairy products
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Code

විස්තරය

Description

46305 Wholesale of fish, Meat and eggs මාළු, බිත්තර ව සහ ව මස්
හගළඳාම
46306 Wholesale of tea

හත් වහතොා වහගළඳාම

46307 Wholesale of minor export crops

සුළු ව අපන්යන් ව
හගළඳාම

46308 Wholesale edible oils

කෑමට ව ාන්න්ා ව හතල් ව (උදා: ව
හපොල්හතල්, ව එළඟි ව හතල් ආදිය) ව
හතොා වහගළඳාම

46309 Wholesale of other food
tobacco
464

හතොා ව

හාෝා ව

හතොා ව

and හගන්ත් ව ආහාර ව හතොා ව හගළඳාම ව
(උදා: ව බිස්කට්, ව ලුණු, ව දුම්හකොළ ව
ආදිය)

බතොග බවළඳාම ගෘහ ඒකක වල
ාවිතා වන ාණ්ඩ
Wholesale of textile clothing බතොග බවළඳාම බරදි පිළි සහ
and Foot wear
පාවහන්
Wholesale of household goods

4641

46411 Wholesale of yarn

විවීම ව සඳහා ව කටින් ව ලද ව නූල් ව හතොා
හගළඳාම

46412 Wholesale of fabric & textile

ෆැේරික් වසහ වහරදි වහතොා වහගළඳාම

46413 Wholesale
of
Clothing හරදි ව උපාුංා ව (මහන් නුල්, ඉඳි ව කටු,
accessories (Sewing Thread, හල්බල් වආදිය) වහතොා වහගළඳාම
Needles, labels, and other
garment Accessories)
46414 Wholesale of wearing apparels

ඇඳුම්/ වඇඟලුම් වහතොා වහගළඳාම

46415 Wholesale of footwear

පාගහන් වහතොා වහගළඳාම

46416 Wholesale
of
umbrellas, කුඩ, මදුරු දැල්, හකොට්ට වඋර වආදිය ව
Mosquito nets, pillow cases etc. හතොා වහගළඳාම
46419 Wholesale of other
clothing and footwear
4649

හරදි ව
පිළි ව
textiles, හගන්ත් ව
පාගහන් වහතොා හගළඳාම

සහ ව

Wholesale of other household බතොග බවළඳාම ගෘහ ඒකක වල
goods
ාවිතා වන බවනත් ාණ්ඩ
46491 Wholesale
of
Kitchenware පිඟන් ව ාාණ්ඩ, වීදුරු ව ාාණ්ඩ, හැඳි
(Crockery,
glassware, ාෑරුේපු, ඇලුමිනියම් වාාණ්ඩ වහතොා ව
හගළඳාම
aluminiumware, cutlery etc.)
46492 Wholesale of electrical items, විදුලි ව ාාණ්ඩ/අයිතම, , ආහලෝක
ඔරහලෝසු ව හතොා ව
clocks,
watches,
lighting උපකරණ,
හගළඳාම
equipment
46493 Wholesale of furniture, and other හතොා ව හගළඳාම ව නිහගස් ව ාෘහ ව
ාාණ්ඩ වසහ දැග වාාණ්ඩ
woodenware
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46494 Wholesale of radio, TV , and හතොා ව හගළඳාම ව ගුගන් ව විදුලි,
other consumer electronic items රූපගාහිනි ව යන්ත්ර ව සහ ව අහන්කුත් ව
විදුත් වඋපකරණ
and equipment
46495 Wholesale of pharmaceutical and හතොා වහගළඳාම වඖෂධ වසහ වවගදය,
medical goods, and surgical ශලය වගදය වඋපකරණ
instruments etc.
46496 Wholesale of perfume, soap and හතොා ව හගළඳාම ව සුගඳ ව විලවුන්,
සබන්, අලුංකරණයට වහයොදන් වද්රගය
cosmetics
46497 Wholesale of paper, paper-board, කඩදාසි වසහ වකඩදාසි වහබෝඩ්, හපොත්,
newspapers, books, stationary පුගත්පත්, ලිපි වද්රගය හතොා වහගළඳාම
and other paper products
ස්ගර්ණාාරණ හතොා වහගළඳාම

46498 Wholesale of jewellery

46499 Wholesale of toys, sport goods, හගන්ත් වක්රිඩා වාාණ්ඩ, හසල්ලම්බඩු, ව
bicycle, Sunglasses, Binoculars බයිසිකල්, අව්කණ්න්ාඩි, දුර බලන් ව
(අන් ව තැන්ක ව
and other household goods n.e.c. කණ්න්ාඩි, ආදි
සඳහන් ව හන්ොවූ) ාාණ්ඩ ව හතොා ව
හගළඳාම
465
4651

Wholesale
of
machinery
equipment and supplies
Wholesale
of
computers,
computers
peripheral
equipment and software

යන්ත්ර උපකරණ සහ සැපයීම් බතොග
බවළඳාම
පරිගණක, පරිගණක පර්යන්ත
උපකරණ, සහ මෘදුකාාංග බතොග
බවළඳාම

සහ ව
පරිාණක ව
46511 Wholesale of computers and පරිාණක ව
පර්යන්ත වහතොා හගළඳාම
computer peripheral equipment
46512 Wholesale of software
4652

මෘදුකාුංා වහතොා වහගළඳාම

Wholesale of electronic and බතොග බවළඳාම, විදුලි සහ විදුලි
telecommunication equipment සාංබද්ශ උපකරණ සහ අමතර
and parts
බකොුස්
46521 Wholesale
of
equipment and parts

electronic විදුලි වඋපකරණ වසහ වඅමතර වහකොටස් ව
හතොා හගළඳාම

46522 Wholesale of telecommunication විදුලි වසුංහද්ශ වඋපකරණ වසහ වඅමතර ව
හකොටස් හතොා වහගළඳාම
equipment and parts
46523 Wholesale of CD, DVD, හතොා ව හගළඳාම ව (CD, DVD,
Diskettes, Magnetic and Optical Diskettes, Magnetic and Optical
disks)
disks
4653

Wholesale
machinery,
supplies

of
agricultural බතොග බවළඳාම කෘෂිකාර්මික
equipment and යන්ත්ර උපකරණ සහ සැපයීම.

46531 Wholesale of tractors used in agri කෘෂිකාර්මික ව කටයුතු ව සහ ව ගන් ව
කටයුතු සඳහා ව ාාවිතා ව කරන් ව
and forestry (four wheels)
ට්රැක්ටර් වහතොා වහගළඳාම ව(හරෝද ව4)
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46532 Wholesale of tractors used in agri කෘෂිකාර්මික ව කටයුතු ව සහ ව ගන් ව
කටයුතු සඳහා ව ාාවිතා ව කරන් ව
and forestry (two wheels)
ට්රැක්ටර් වහතොා වහගළඳාම ව(හරෝද ව2)
46533 Wholesale
of
agricultural
machinery
and
equipments (ploughs, manure
spreaders, seeders, harvester,
milking machines, lawn mowers
etc.)
46534 Wholesale
Equipment
4659

of

කෘෂිකාර්මික
යන්ත්ර
උපකරණ හතොා හගළඳාම ව(සී වසෑම,
හපොහහොර ව ඉසීම, බීජ ව සිටුවීම, ිරරි ව
හදවීම්, තණහකොළ ව කැපීම් ව යන්ත්ර
ආදිය)

Fisheries ධීගර වආම්පන්න් වහගළඳාම

Wholesale of other machinery බවනත් යන්ත්ර උපකරණ බතොග
and equipment
බවළඳාම
46591 Wholesale of office furniture

කාර්යාලීය වාෘහ වබඩු/ වලී වබඩු වහතොා
හගළඳාම

46592 Wholesale
of
transport ප්රගාහන් වඋපකරණ වහතොා වහගළඳාම ව
equipment
(except
motor (යතුරු පැදි, හමෝටර් ව ගාහන්,
බයිසිකල් වසහ වත්රීවීල් වහැර)
vehicles, motor cycle, bicycle)
46593 Wholesale of machinery for කර්මාන්ත වසඳහා වගන් වයන්ත්ර වහතොා
හගළඳාම
industries
46594 Wholesale of civil engineering සිවිල් ව ඉුංජිහන්රු ව යන්හත්රෝපකරණ ව
හතොා හගළඳාම
machinery equipment
46595 Wholesale of wires and switches

ගයර් ව සහ ව ස්විච්/ ව කම්බි ව සහ ව යතුරු
පුගරු වහතොා වහගළඳාම

46596 Wholesale of electrical motors, විදුලි ව හමෝටර් ව සහ ව
හෆෝමර් හතොා වහගළඳාම
and transformers
46597 Wholesale of machine tools of සියළුම ව
උපකරණ
any type and for any material
හගළඳාම

ට්රාන්ස් ව

ගර්ාහේ ව
යාන්ත්රික ව
සඳහා ව ගන් ව හතොා ව

46598 Wholesale
of
measuring මැනිම් ව හමගලම් ව සහ ව උපකරණ ව
හතොා හගළඳාම
instrument & equipment
46599 Wholesale of other machinery හගන්ත් ව යාන්ත්රික ව උපකරණ ව හතොා
හගළඳාම(අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
and equipment n.e.c.
හන්ොවූ)
466
4661

Other specialized wholesale
බවනත් විබශාෂිත බතොග බවළඳාම්
Wholesale of solid, liquid and ඝණ ද්රව (දියර) සහ ගෑස් සහ ආශ්රිත
gaseous fuels and related නිෂ්පාදන බතොග බවළඳාම
products
46611 Wholesale of diesel, petrol and ඩීසල්, පැට්රල් ව සහ ව භූමිහතල් ව හතොා
හගළඳාම
kerosene oils
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46612 Wholesale of LP gas and other එල්.පී. වාෑස් වසහ වහගන්ත් වාෑස් වහතොා
හගළඳාම
fuel gases
46613 Wholesale of lubricating oils, ලිහිසි ව හතල්, ග්රීස්, සහ ව සියලුම
ඛනිජ ව
හතල් ව
grease, Naphtha, and all other හගන්ත් ව
නිෂ්පාදන් හතොා වහගළඳාම
petroleum products
46614 Wholesale of fire wood

දර හතොා වහගළඳාම

46615 Wholesale of Coal, Charcoal, ාල් වඅඟුරු, හපොල් වකටු වඅඟුරු වහතොා
හගළඳාම
Coke
46616 Wholesale of Incense Sticks

හඳුන්කූරු වහගළඳාම

46617 Wholesale of Explosive materials පුපුරන් වද්රගය වහගළඳාම
46619 Wholesale of other solid, liquid හතොා ව හගළඳාම ව හගන්ත් ව ඝන්, ද්රග ව
and gaseous fuels and related සහ වාෑස්, සහ ආශ්රිත වනිෂ්පාදන්
products
4662

Wholesale of metals and metal බලෝහ සහ බලෝපස්/ යපස් බතොග
ores
බවළඳාම
46621 Wholesale of ferrous and non යකඩ ව සහ ව යකඩ ව අඩුංගු ව හන්ොගන් ව
හලෝපස් ව හතොා වහගළඳාම
ferrous metal ores
46622 Wholesale of ferrous and non මූලික ව යකඩ ව සහ ව යකඩ ව අඩුංගු ව
හන්ොගන් හලෝහ හතොා වහගළඳාම
ferrous metal in primary forms
46623 Wholesale of ferrous and non අර්ධ ව නිමවුම් ව යකඩ ව සහ ව යකඩ ව
ferrous semi-finished metal හන්ොගන් වහලෝහ නිෂ්පාදන් ව(පිත්තල ව
ාාණ්ඩ) හතොා වහගළඳාම ව
products

4663

46624 Wholesale of gold and other රත්රන් ව සහ ව හගන්ත් ව
හලෝහ හතොා වහගළඳාම
precious metals

සියුම් ව

46629 Wholesale of other metals and හගන්ත් ව හලෝහ ව සහ ව යපස්
හගළඳාම
metal ores

හතොා ව

Wholesale of construction ඉදිකිරීබම් ද්රවය බතොග බවළඳාම
materials, hardware, plumbing (හාඩ්බවයාර්, සලනල සැපයීම, රත්
and heating equipment and කිරීම් උපකරණ සහ සැපයීම්)
supplies
46631 Wholesale of timber and sawn දැග හතොා වහගළඳාම
timber
46632 Wholesale of paint and varnish

සායම් වසහ වගාර්නිෂ් හතොා වහගළඳාම

46633 Wholesale of cement, bricks,
sand, lime, gravel, wallpaper and
floor covering, locks, hinges,
fittings and fixtures, small tools
(Hammers, Saws, Screwdrivers
etc.) etc.

සිහමන්ති, ාහඩොල්, ගැලි, හුණු,
කළුාල්, හපොළග ව සහ ව බිත්ති ව
ආගරණ, සහ ව අගුලු ව සරහණ්රු ව සහ ව
ිරයත් ව මිටි ව ආදි ව කුඩා ව උපකරණ ව
හතොා හගළඳාම

46634 Wholesale of roofing tile

හසවිලි වඋළු වහතොා වහගළඳාම

80 of 151

Code

විස්තරය

Description
46635 Wholesale of Wall tile, Floor
Tile, sanitary equipment ( such as
bath, wash basins, toilet and other
sanitary porcelain)

බිත්ති ව සහ ව හපොළග ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා පිඟන් ව ාහඩොල් ව සහ ව
සනීපාරක්ෂක ව
හපොසිහල්න් ව
උපකරණ වහතොා වහගළඳාම

46636 Wholesale of flat glass

පැතලි වවීදුරු හතොා වහගළඳාම

46637 Wholesale of sanitary installation
equipment (such as tube, pipe,
fillings, tap, T-pieces, bend
pieces,
elbow
pieces,
connections, rubber pipes)

සනීපාරක්ෂක වඋපකරණ සවි විරීම ව
හතොා ව හගළඳාම ව (න්ල, පයිේප,
උපාුංා, ටී ව කෑලි, න්ැවුනු ව කෑලි ව
(හබන්ඩ්), එල්හබෝ වකෑලි, සම්බන්ධ ව
කරන් ව කෑලි, රබර් ව පයිේප ව ආදී
ගශහයන්)

46638 Wholesale of Ropes

ලණු, වකඹ වහතොා වහගළඳාම

46639 Wholesale of other construction හගන්ත් ව ඉදිිරීම් ව ද්රගය ව හතොා
හගළඳාම
materials
4669

wholesale of waste and scrap අපද්රවය හා සුන්ුනන් සහ බවනත්
and other products n.e.c
නිෂ්පාදනයන්
46691 Wholesale of printing ink,
Industrial Gases, Scent and
flavouring, Sulphur, Acids,
Chemical glue etc.
46692 Wholesale of fertilizer
agrochemical products

මද්රණයට වාන්න්ා වතීන්ත, කර්මාන්ත
ාෑස්, සුගඳ වසහ වරසකාරක, අම්ල වසහ ව
හාන්දාම් ව
(සල්පර්) ව
හතොා ව
හගළඳාම

කෘෂි ව
රසායනික ව
and හපොහහොර,
නිෂ්පාදන් වහතොා හගළඳාම

46693 Wholesale of rubber and Plastic මූලික ව රබර්, ව ේලාස්ටික්, ව හපොලිතීන් ව
හා ව සෘජුහෆෝම් ව හපට්ටි ව හතොා
Materials in primary forms
හගළඳාම
46694 Wholesale of Precious stones මැණික් වාල් වහතොා වහගළඳාම
(Gem Stones)
46695 Wholesale of paper in bulk

කඩදාසි වහතොා වහතොා වහගළඳාම

46696 Collection and stripping of used න්ැගත ව පාවිච්චි ව කළ ව හැිර ව හමෝටර් ව
motor vehicle and selling of රථ හකොටස් වරැස් විරීම වසහ වවිිරණිම
reusable parts
46697 Collecting of used metal, non පාවිච්චි ව කරන් ව ලද ව හලෝහ ව හහෝ ව
metal, bottles, papers, computers හලෝහ ව හන්ොගන් ද්රගය ව රැස් ව ිරරිම
(හබෝතල්, කඩදාසි, පරිඝන්ක ව
and reselling them
හකොටස්) වන්ැගත වවිිරණිම වසඳහා
46698 Whole sale of Fabric cut pieces & හරදි වකැබැලි වහතොා වහගළඳාම
textile fibre
46699 Collection of other reusable
equipment, scrap and other
wastes etc.. And reselling them
for recycling
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ආයතන් ව ගලින් ව ඉගත් ව කරන් ව ලද ව
න්ැගත පාවිච්චි වකළ වහැිර වඋපකරණ ව
හහෝ ව අහන්කුත් ව ද්රගය රැස් ව කර ව
ඒගාහේ වපාවිච්චි වකළ වහැිර වහකොටස් ව

Code

විස්තරය

Description

හගන් ව කර ව විිරණිම ව හහෝ
ප්රතිචක්රීයකරණය වසඳහා වවිිරණිම
469
4690

Non - specialized wholesale විබශාෂිත බනොවු බතොග බවළඳාම
trade
Non - specialized wholesale විබශාෂිත බනොවු බතොග බවළඳාම
trade
46901 Wholesale of a variety of goods විවිධ ව ාාණ්ඩ ව සඳහා ව සුවිහශේෂී ව
without
any
particular හන්ොවූ හතොා වහගළඳාම
specialization
mobile විවිධ ව ාාණ්ඩ ව
හගළඳාම

46902 Non-Speciallized
wholesale trade

47
471
4711

Retail trade except of motor
Vehicles and motorcycles
Retail sale in non-specialized
stores
Retail sale in non-specialized
stores with food, beverages or
tobacco predominating

ජුංාම ව

හතොා ව

සිල්ලර බවළඳාම (බමෝුර් වාහන
සහ යුරු පැදි හැර)
විබශාෂිත බනොවු සිල්ලර බවළඳාම
(ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
සිල්ලර බවළඳාම (විබශාෂිත බනොවූ)
ආහාර, ජ ම බහෝ දුම්බකොළ ප්රධානවූ
සමූපකාර වසාේපු/ වහගළඳසැල්

47111 Co-operative shops

47112 Supermarket (Cargills, Keels, lak සුපිරි ව හගළඳසැල් (කාගිල්ස්,කීල්ස්,
ලක් ව සහතොස, මධයස්ථාන්, හකෝේ ව
sathosa, centra, co-op city etc.)
සිටි වආදී)
සිල්ලර වකඩය

47113 Grocery
4719

472

4721

Other retail sale
specialized stores

in

non- බවනත් සිල්ලර බවළඳාම විබශාෂිත
බනොවූ කඩ

47190 Retail sale of a large variety of
goods of which food products,
beverages or tobacco are not
predominating ( ex. Lady J,
Arpico super centre)

සිල්ලර වහගළඳාම ව(විවිධ වාාණ්ඩ වසහ
ආහාර ව නිෂ්පාදන්, බීම ව හහෝ ව
දුම්හකොළ ප්රධාන් ව හන්ොවු) - ව (උදා:
හල්ඩි ව හජ්, ආර්පිහකෝ සුපිරි ව
හගළඳසැල්)

Retail sale of food, beverages
and tobacco in specialized
stores
Retail sale of food in specialized
stores

ආහාර, ජ ම සහ දුම්බකොළ සිල්ලර
බවළඳාම (ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක
පිහිටි)
ආහාර සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)

47211 Retail sale of fresh or preserved සිල්ලර ව හගළඳාම ව අළුත් ව හහෝ ව
කල්තබා ාන්න්ා ව පළතුරු ව සහ ව
fruit and vegetables iss
එළගළු
47212 Retail sale of dairy products and ිරරි ව නිෂ්පාදන් ව සහ ව බිත්තර ව සිල්ලර
හගළඳාම
eggs iss
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විස්තරය

47213 Retail sale of Meat and meat මස් ව සහ ව මස් ව නිෂ්පාදන් ව සිල්ලර
හගළඳාම ව
(විධිමත් ව
හගළඳ ව
products
ආයතන්යක්)
47214 Retail sale of Fish and other මාළු, හගන්ත් ව මහුදු ව ආහාර ව සහ
නිෂ්පාදන් ව සිල්ලර ව
හගළඳාම ව
seafood (At a Store)
(විධිමත් වහගළඳ වආයතන්යක්)
47215 Retail sale of Bakery Products iss හේකරි වනිෂ්පාදන් වසිල්ලර වහගළඳාම
47216 Retail sale of dried fish iss

කරගල වසිල්ලර වහගළඳාම

47217 Retail sale of spices iss

කුළුබඩු වසිල්ලර වහගළඳාම

47218 Retail sale of rice

සහල් වසිල්ලර වහගළඳාම

47219 Retail sale of other food in හගන්ත් ව විහශේෂිත ව වූ ව ආහාර ව සිල්ලර
හගළඳාම ව (උදා: ව හපොල්හතල්, ව හත් ව
specialized stores iss
හකොළ, ව හපොල්, ව තැඹිලි) ව (ස්ථිර ව
හාොඩන්ැගිල්ලක වපිහිටි)
4722

Retail sale of beverages in ජ ම වර්ග විබශාෂිත වූ සිල්ලර
specialized stores
බවළඳාම (ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක
පිහිටි)
47221 Retail sale of alcoholic beverages ඇල්හකොහහොල් වසහිත වබීම වවිහශේෂිත ව
වූ සිල්ලර වහගළඳාම ව(එම වස්ථාන්හේ ව
iss (wine stores)
පාන්ය වකළ හන්ොහැිර)
47222 Retail sale of
beverages iss

4723

non-alcoholic ඇල්හකොහහොල් වරහිත වබීම වවිහශේෂිත ව
වූ සිල්ලර වහගළඳාම

Retail sale of tobacco products විබශාෂිත වු දුම්බකොළ නිෂ්පාදන
in specialized stores
සිල්ලර
බවළඳාම
(ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47231 Retail sale of tobacco iss

දුම්හකොළ ව විහශේෂිත ව වූ ව සිල්ලර ව
හගළඳාම

47232 Retail sale of tobacco products iss දුම්හකොළ ව නිෂ්පාදන් ව විහශේෂිත ව වූ
සිල්ලර වහගළඳාම
47233 Retail sale of illegal drugs
473

4730

මත්කුඩු වසිල්ලර වහගළඳාම

Retail sale of automotive fuel in බමෝුර් රථ ඉන්ධන සිල්ලර
specialized stores
බවළඳාම (ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක
පිහිටි)
Retail sale of automotive fuel in බමෝුර් රථ වලු අනුකූල ඉන්ධන
specialized stores
විබශාෂිත සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47301 Retail sale of automotive fuel for හමෝටර් ව රථ ව ගලට ව ඉන්ධන් ව පිරවීම
motor vehicle iss (filling station) විහශේෂිත ව වූ ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව
(ඉන්ධන් වපිරවුම්හල්)
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47302 Retail sale of lubricating products හමෝටර් ව ගාහන් ව සඳහා ව ලිහිසි ව හතල්
and cooling products for motor නිෂ්පාදන්, සීත ව ිරීම් ව නිෂ්පාදන් ව
සිල්ලර වහගළඳාම
vehicles iss
47303 Retail sale of Furnance oil

දැවිහතල් වසිල්ලර වහගළඳාම

47304 Retail sale of automotive fuel for හපට්රල්, ව ඩීසල් ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව
motor vehicle (Other than Filling (ඉන්ධන් වපිරවුම්හල් වහන්ොගන්)
Stations)
සිල්ලර ව
හගළඳාම ව
47305 Retail sale of Keresoine oil භුමීහතල් ව
(ඉන්ධන් වපිරවුම්හල් වහන්ොගන්)
(Other than Filling Stations)

474

4741

Retail sale of information and
communications equipment in
specialized stores
Retail sale of computers,
peripheral units, software and
telecommunication equipment
in specialized stores

බතොරුරු
සහ
සන්නිබේදන
උපකරණ සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
පරිගණක, අබනකුත් උපාාංග,
මෘදුකාාංග සහ විදුලි සාංබද්ශ
උපකරණ
විබශාෂිත
සිල්ලර
බවළඳාම

47411 Retail sale of computers and පරිාණක වසහ වපරිාණක වඅහන්කුත් ව
computer peripheral equipment උපාුංා උපකරණ ව විහශේෂිත ව වූ ව
සිල්ලර වහගළඳාම
iss
47412 Retail sale of video game
consoles,
non-customized software and
video games iss

වීඩිහයෝ වක්රීඩා වපාලන් වපුගරු, හගන්ස්
කළ ව හන්ොහැිර ව මෘදුකාුංා ව සහ ව
වීඩිහයෝ ව ක්රීඩා ව විහශේෂිත ව වූ ව සිල්ලර ව
හගළඳාම

47413 Retail sale of mobile phones, Zim ජුංාම ව දුරකථන්, සිම් ව කාඩ් ව අහලවි
සැල
cards, etc…
47419 Retail
sale
of
other අහන්කුත් දුරකථන් වඋපාුංා වසිල්ලර ව
telecommunication equipment හගළඳාම ව (අන්තැන්ක ව සඳහන්
හන්ොවූ ව)
n.e.c.
4742

Retail sale of audio and video දෘෂය සහ ශ්රවය උපකරණ විබශාෂිත
equipment in specialized stores වූ සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47420 Retail sale of radio and television, ගුගන්විදුලි ව සහ ව රූපගාහිනී ව සීඩී,
CD, DVD players and stereo ඩීවීඩී ව යන්ත්ර ව සහ ව ස්ටීරිහයෝ ව
උපකරණ ව විහශේෂිත ව වූ ව සිල්ලර ව
equipment iss
හගළඳාම
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Retail sale of other household
equipments in specialized
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Retail sale of textile in
specialized stores
47511 Retail sale of fabrics iss

විස්තරය
බවනත් ගෘහ උපකරණ විබශාෂිත වූ
සිල්ලර
බවළඳාම
(ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
බරදි විබශාෂිත වූ සිල්ලර බවළඳාම
හරදි වවිහශේෂිත වවූ වසිල්ලර වහගළඳාම

47512 Retail sale of other textile (other හරදි ව විවීමට ව ාන්න්ා ව නූල් ව ආදිය
(හරදි වහන්ොගන්) වසිල්ලර වහගළඳාම
than fabric) iss
47513 Retail sale of basic material for පාපිසි ව සෑදීමට ව ාන්න්ා ව මූලික ද්රගය ව
rug, tapestry or embroidery විවීම්, හහෝ ව එම්හබ්රොයිඩර් ව ිරීම ව
විහශේෂිත වවූ වසිල්ලර වහගළඳාම
making iss
47514 Retail sale of haberdashery: මැහුම් වසඳහා වාාවිතා වකරන් වඉඳි වකටු,
මැසීමට වාන්න්ා වනූල් ආදිය වසිල්ලර ව
needles, sewing thread etc.
හගළඳාම
හරදිපිළි
47519 Retail sale of other textile in හගන්ත් ව
හගළඳසැල්/හගළඳාම
specialized stores iss
4752

සිල්ලර

Retail sale of hardware, paints හාඩ්බවයාර්, තීන්ත සහ වීදුරු
and glass in specialized stores
විබශාෂිත වු සිල්ලර බවළඳසැල්
(ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47521 Retail sale of sand, bricks, හාොඩන්ැගිලිදුගය ව හා ව උපකරණ ව
roofing tiles, cements and iron සිල්ලර හගළඳාම ව (ගැලි, ාහඩොල්,
(Hardware
materials
& හසවිලි වඋළු, සිහමන්ති වහා වයකඩ)
equipment))
47522 Retail sale of paints, varnish iss

සායම්, ගාර්නිෂ් සිල්ලර වහගළඳාම

47523 Retail sale of timber (sawn) iss

දැග ව(ඉරන් වලද) වසිල්ලර වහගළඳාම

47524 Retail sale of flat glasses and පැතලි වීදුරු සිල්ලර වහගළඳාම
mirrors
47525 Retail sale of floor tiles and බිම් ව උළු ව හා ව සනීපාරක්ෂක ව
උපකරණ සඳහා ව වූ ව විහශේෂිත ව වූ ව
sanitary equipment iss
සිල්ලර වහගළඳාම
47529 Retail sale of hardware materials හාඩ්හගයාර් වද්රගය ව(විවිධ) විහශේෂිත වවූ ව
සිල්ලර වහගළඳාම
(Miscellaneous) iss
4753

Retail sale of carpets, rugs, wall ුනමුුරුණු, පාපිසි, බිත්ය සහ බිම්
and
floor
coverings
in ආවරණ
විබශාෂිත
සිල්ලර
specialized stores
බවළඳසැල්
(ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47531 Retail sale of carpets and rugs iss බුමතුරුණු, පාපිසි ව විහශේෂිත ව වූ
සිල්ලර වහගළඳාම
47532 Retail sale of curtains and net හදොර වජහන්ල් වහරදි/ වතිර වසහ වදැල් වතිර
විහශේෂිත වවූ වසිල්ලර වහගළඳාම
curtains iss
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47533 Retail sale of wallpaper and floor බිත්ති ව අලගන් ව කඩදාසි ව සහ ව බිම් ව
ආගරණ විහශේෂිත ව වූ ව සිල්ලර ව
covering iss
හගළඳාම
47539 Retail sale of Rexine ව
4759

Retail sale of
electrical
household
appliances,
furniture, lighting equipment
and other household articles in
specialized stores

හරක්සින් වහගළඳාම
ගෘහ විදුලි උපකරණ, ගෘහ ාණ්ඩ,
ආබලෝක උපකරණ සහ අබනකුත්
ද්රවය, විබශාෂිත වූ සිල්ලර බවළඳාම
(ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)

47591 Retail sale of household furniture ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව (දැග) ව විහශේෂිත ව වූ
(wooden, Cane, steel and Plastic) සිල්ලර වහගළඳාම
iss
47592 Retail sale of article for lighting ආහලෝක ව ද්රගය ව විහශේෂිත ව සිල්ලර
හගළඳාම
iss
47593 Retail sale of Mattress, pillows, හමට්ට, හකොට්ට, කුෂන් ව ආදිය ව
සිල්ලර හගළඳාම
cushions etc
47594 Retail sale of security systems ආරක්ෂිත ව ්රම, ව එබඳු ව උපායන්,
හසේේපු ව
විහශේෂිත ව
such as locking devices, safes and ආරක්ෂිත ව
උපකරණ වසිල්ලර වහගළඳාම
vaults iss
47595 Retail sale of glassware, Cutlery, වීදුරු ව ාාණ්ඩ ව හා ව විසිතුරු ව ාාණ්ඩ
Crockery including fancy goods සිල්ලර වහගළඳාම
47596 Retail sale of pottery iss

ගලුං වවිහශේෂිත වසිල්ලර වහගළඳාම

47597 Retail sale of musical instruments සුංගීත ව උපකරණ ව සහ ව
විහශේෂිත සිල්ලර වහගළඳාම
and scores iss

විහ්න් ව

47598 Retail sale of electrical household විදුලි වාෘහ වාාණ්ඩ වඋපකරණ, මහන් ව
මැෂින්,  ව සහ ව ඒගාහේ ව අමතර ව
appliances iss
හකොටස් ව සිල්ලර වහගළඳාම
47599 Retail sale of other household ේලාස්ටික් ව බඩු, ව හගන්ත් ව ාෘහ ව
උපකරණ වසිල්ලර හගළඳාම ව(විවිධ)
articles (miscellaneous)
476

4761

Retail sale of cultural and
recreation goods in specialized
stores
Retail
sale
of
books,
newspapers and stationary in
specialized stores

සාංස්කෘයක සහ විබනෝදාත්මක
ාණ්ඩ විබශාෂිත සිල්ලර බවළඳාම
(ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
බපොත්, පුවත්පත්, සහ ලිපි ද්රවය
විබශාෂිත
සිල්ලර
බවළඳාම/බවළඳසැල්

47611 Retail sale of books of all kinds

සියලුම ව ගර්ා ව ගල ව හපොත් ව සිල්ලර
හගළඳාම

47612 Retail sale of stationery

ලිපි වද්රගය වසිල්ලර වහගළඳාම

47613 Retail sale of newspapers

පුගත් වපත් වසිල්ලර වහගළඳාම

47614 Retail sale of invitation Cards

ආරාධන්ා වපත්ර වසිල්ලර වහගළඳාම
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47619 Retail sale of books, stationary හපොත්, ලිපි ව ද්රගය, සහ ව පුගත්පත්
සිල්ලර වහගළඳාම ව(විවිධ)
and newspaper (miscellaneous)
4762

Retail sale of music and video සාංගීත සහ වීඩිබයෝ පටිගත කිරීම්
recording in specialized stores විබශාෂිත සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47621 Retail sale of musical records, සුංගීත වතැටි/ වපටි, හඬ වපටි, සුංයුක්ත
audio tapes, compact discs, තැටි, කැසට් ව පටි, සුංයුක්ත ව තැටි ව
විහශේෂිත වසිල්ලර වහගළඳාම
cassettes tapes and discs iss
47622 Retail sale of video tapes වීඩිහයෝ ව පටි ව සහ ව ඩීවීඩී ව විහශේෂිත
(Recorded) and DVDs - videos සිල්ලර වහගළඳාම
and films etc.
47623 Retail sale of Blank tapes and සිල්ලර වහගළඳාම ව(Blank CDs and
DVDs)
Disks
47629 Retail sale of similar items n.e.c.

4763

හගන්ත් ව හම් ව හා ව සමාන් ව ාාණ්ඩ ව
සිල්ලර වහගළඳාම

Retail
sale
of
sporting ක්රීඩා උපකරණ විබශාෂිත සිල්ලර
equipment in specialized stores බවළඳාම (ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක
පිහිටි)
47631 Retail sale of sports goods

ක්රීඩා වාාණ්ඩ වසිල්ලර වහගළඳාම

47632 Retail sale of bicycles iss

පාපැදි වවිහශේෂිත වසිල්ලර හගළඳාම

47633 Retail sale of
instruments iss

exercising ගයායාම ව උපකරණ ව
සිල්ලර හගළඳාම

විහශේෂිත ව

47634 Retail sale of Boats, Fishing gear, ක්රිඩා වසඳහා වහයොදා වාන්න්ා වහබෝට්ටු,
මසුන් වමරණ වඋපකරණ වසහ වකඳවුරු ව
Camping goods
උපකරණ වසිල්ලර වහගළඳාම
4764

Retail sale of games and toys in ක්රීඩා සහ බසල්ලම් ඩු විබශාෂිත
specialized Stores
සිල්ලර
බවළඳාම
(ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47640 Retail sale of games and toys සියළුම ව ද්රගය ව ගලින් ව නිපදගා ව ඇති
made of all materials (chess ක්රීඩා ව සහ ව හසල්ලම් ව බඩු ව විහශේෂිත ව
සිල්ලර ව හගළඳාම ව (හචස් ව හබෝඩ්,
board, caram board) iss
කැරම් වහබෝඩ්)

477

4771

Retail sale of other goods in බවනත් ාණ්ඩ විබශාෂිත සිල්ලර
specialized stores
බවළඳාම (ස්ථිර බගොඩනැගිල්ලක
පිහිටි)
Retail sale of clothing, footwear බරදි, පාවහන් සහ සම් ද්රවය
and
leather
articles
in විබශාෂිත සිල්ලර බවළඳාම
specialized stores
47711 Retail sale of readymade නිමි වඇඳුම් වහගළඳාම ව(කාන්තා, වළමා ව
garments (including ladies, gents හා පිරිමි ව ඇඳුම්, හරදි ව ගලින් ව
& children cloths; fancy items
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විස්තරය

made out of textile and fur, tie, නිෂ්පාදිත වවිසිතුරු වබඩු, ටයි, හතොේපි ව
ආදිය)
caps, gloves etc.)
47712 Retail sale of foot wear iss

පාගහන් වවිහශේෂිත වසිල්ලර හගළඳාම

47713 Retail sale of travelling bags, ාමන්මළු, අත්බෑේ ව සහ ව සියළුම
handbag and all kind of leather ගර්ාගල ව සම්ාාණ්ඩ ව විහශේෂිත ව
සිල්ලර වහගළඳාම
goods iss
47714 Retail sale of "Atapirikara and අටපිරිකර ව පූජා ව ාාණ්ඩ ව විහශේෂිත
සිල්ලර වහගළඳාම
Poojabanda" iss
47715 Retail sale of baby items
4772

Retail sale of pharmaceutical
and medical goods, cosmetic
and toilet articles in specialized
stores

ළඳරු වනිෂ්පාදන් වසිල්ලර වහගළඳාම
ඖෂධ සහ වවදය ාණ්ඩ රුව
වඩන ද්රවය සහ වැසිකිළි ද්රවය
විබශාෂිත සිල්ලර බවළඳාම (ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)

ඖෂධ ව
47721 Retail sale of pharmaceutical බටහිර ව
(Pharmacy)
goods (west) (Pharmacy)

හගළඳාම

47722 Retail sale of ayurvedic drugs iss

ආයුර්හව්ද ව ඖෂධ ව විහශේෂිත ව සිල්ලර
හගළඳාම

47723 Retail sale of Medical goods iss

වගදය ව ාාණ්ඩ ව විහශේෂිත ව සිල්ලර
හගළඳාම

47724 Retail sale of orthopedic goods විකලාුංා ව ාාණ්ඩ ව විහශේෂිත ව සිල්ලර
හගළඳාම
iss
47725 Retail sale of perfumery and සුගඳ ව විලවුන් ව සහ ව රුග ව ගඩන් ද්රගය,
ගැසිිරළි ව ද්රගය ව විහශේෂිත ව සිල්ලර ව
cosmetic, toilet articles iss
හගළඳාම
47726 Retail sale of incense sticks and හඳුන් වකූරු, වසුගඳ වකුඩු ආදිය වසිල්ලර ව
හගළඳාම
similar items
4773

Other retail sale of new goods නවීන ාණ්ඩ විබශාෂිත බවනත්
in specialized stores
සිල්ලර
බවළඳාම
(ස්ථිර
බගොඩනැගිල්ලක පිහිටි)
47731 Retail sale of photographic ඡායාරූප ව උපකරණ ව
සිල්ලර හගළඳාම
equipment, watches, clocks

විහශේෂිත ව

47732 Retail sale of optical precision දෘෂ්ටි ව විහශේෂඥයන්හේ ව කටයුතු,
equipments
(opticians)
and ශ්රගය ව සහ ව දෘෂය ව උපකරණ ව සිල්ලර ව
හගළඳාම
hearing equipments
47733 Retail sale of souvenirs, craft සමරු/සහිග වටන්, පිළිම, අත්කම්
කෘතිම ව මල් ව සිල්ලර ව
works, religious articles, and ාාණ්ඩ,
හගළඳාම
artificial flower
47734 Retail sale of Jewellery
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47735 Retail sale of varieties of plants, පැල ව ගර්ා, මල්, මල් ව හපොච්චි, බීජ ව
flower pots, seeds, Natural සිල්ලර වහගළඳාම
flowers
47736 Retail sale of cooking gas (LP LP ාෑස් ව හගළඳාම ව (ඉවුම් ව පිහුම්
සඳහා)
Gas)
47737 Retail sale of pet animals and pet සුරතල් ව සතුන් ව සහ ව සත්ග ව ආහාර
(මසුන්, කුරුල්ලන්) ව විහශේෂිත ව
foods (fish, bird)
සිල්ලර වහගළඳාම

4774

47738 Retail sale of Fertilizers

හපොහහොර ව ගර්ා, ව කෘෂිරසායන් ව සහ ව
හකොහුබත් ව වසිල්ලර වහගළඳාම

47739 Other retail sale of good n.e.c.;

හගන්ත් ව න්ග ව ාාණ්ඩ ව සිල්ලර
හගළඳාම

Retail sale of second-hand පාවිච්කි කරන ලද
goods
බවළඳාම

ාණ්ඩ සිල්ලර

47741 Retail sale of second-hand books

ාාවිතා/පාවිච්චි ව කරන් ව ලද ව හපොත්
සිල්ලර වහගළඳාම

47742 Retail sale of antiques

පැරණි වාාණ්ඩ වසිල්ලර වහගළඳාම

47743 Activity of auctioning house

ාාණ්ඩ වහගන්හද්සි විරීහම් වකටයුතු

47744 Retail sale of Second hand පාවිච්චි වකරන් වලද වඇඳුම් ව(Bale) සහ
පාගහන් සිල්ලර වහගළඳාම
Clothes (Bale), footwear
47745 Retail sale of Second hand පාවිච්චි ව කරන් ව ලද ව ාෘහ ව විදුලි ව
උපකරණ සිල්ලර වහගළඳාම
consumer electrical goods
47749 Retail sale of other secondhand හගන්ත් ව පාවිච්චි ව කරන් ව ලද ව ාාණ්ඩ
සිල්ලර වහගළඳාම
goods
478

4781

Retail sale via stall and බවළඳ කුටි හා බවළඳ බපොළ වල් සිදු
markets( can move easily)
කරන
සිල්ලර
බවළඳාම
(පහසුබවන් ඉවත් කළ හැකි බවළඳ
කුටි)
Retail sale via stalls and බවළඳ කුටි හා බවළඳ බපොළවල් සිදු
markets of food, beverages and කරන ආහාර, ජ ම හා දුම්බකොළ
tobacco products
නිෂ්පාදන සිල්ලර බවළඳාම
47811 Retail sale of fruit and vegetable එළගළු, පළතුරු ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව
කඩ මඟින් වසහ වහගළඳහපොළ වමඟින්
via stall and market
47812 Retail sale of dried fish via stall කරගල ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව කඩ ව
මඟින් වසහ හගළඳහපොළ වමඟින්
and market
47813 retail sale of meat via stall and මස් ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව කඩ ව මඟින් ව
සහ හගළඳහපොළ වමඟින්
market
47814 Retail sale of food and beverages ආහාර ව සහ ව බීම ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව
කඩ වසහ හගළඳහපොළ වමඟින්
via stall and market
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47815 Retail sale of tobacco (primary දුම්හකොළ ව සිල්ලර වහගළඳාම ව(මූලික
අගස්ථාහව්) ව කඩ ව මඟින් ව සහ ව
form)via stall and market
හගළඳහපොළ වමඟින්
47816 Retail sale of beetle

බුලත්, බුලත් වවිට වසිල්ලර වහගළඳාම

47817 Retail sale of fish in stalls

මාළු ව ලෑල්ල ව හහෝ ව හගළඳ ව කුටි ව ගල ව
මාළු හගළඳාම

47818 Retail sale of bites and peanuts බයිට් ව ගර්ා, බැදපු රට ව කජු ව ආදිය ව
සිල්ලර වහගළඳාම
(bite shops)
47819 Retail sale of food beverages and ආහාර ව බීම ව සහ ව දුම්හකොළ ව සිල්ලර
tobacco via stall and market n.e.c. හගළඳාම ව කඩ ව මඟින් ව සහ ව
හගළඳහපොළ ව මඟින් ව (අන් ව තැන්ක ව
සඳහන් වහන්ොවූ)
4782

Retail sale via stalls and බවළඳ කුටි හා බවළඳ බපොළ වල් සිදු
markets of textiles, clothing කරන බරදි පිළි, ඇඳුම් හා පාවහන්
and footwear.
සිල්ලර බවළඳාම
47821 Retail sale of clothing via stall ඇඳුම් වසිල්ලර වහගළඳාම ව(හගළඳ වකුටි
මඟින් වහහෝ වහගළඳහපොළ වමඟින්)
and market
47822 Retail sale of textile (other than හරදි සිල්ලර වහගළඳාම (හගළඳ වකුටි ව
මඟින් වහහෝ වහගළඳහපොළ වමඟින්)
clothing) via stall and market
47823 Retail sale of foot wear via stall පාගහන් ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව (හගළඳ ව
කුටි මඟින් ව හහෝ ව හගළඳහපොළ ව
and market
මඟින්)
47829 Retail sale of other textile, හගන්ත් ව හරදි ව පිළි, ඇඳුම් ව හහෝ
clothing and foot wear via stall පාගහන් සිල්ලර වහගළඳාම ව(හගළඳ ව
කුටි ව මඟින් හහෝ ව හගළඳහපොළ ව
and market
මඟින්)

4789

Retail sale via stalls
markets of other goods

and බවළඳ කුටි හා බවළඳ බපොළ වල් සිදු
කරන බවනත්
ාණ්ඩ සිල්ලර
බවළඳාම

47891 Retail sale of carpets and rugs කාපට් වසහ වපාපිසි වසිල්ලර වහගළඳාම ව
(හගළඳ ව කුටි ව සහ ව හගළඳහපොළ ව
(Via stall & Market places)
මඟින්)
47892 Retail sale of books (Via stall & හපොත් ව සිල්ලර ව හගළඳාම ව (හගළඳ ව
කුටි වසහ වහගළඳහපොළ වමඟින්)
Market places)
47893 Retail sale of games and toys (Via ක්රීඩා ව සහ ව හසල්ලම් ව බඩු ව සිල්ලර
හගළඳාම ව (හගළඳ ව කුටි ව සහ ව
stalls & Market places)
හගළඳහපොළ වමඟින්)
47894 Retail sale of household හගළඳ වකුටි වහා වහගළඳ වහපොළ වගල වසිදු
appliances via stalls and markets කරන් ව ාෘහස්ථ ව උපාුංා ව සිල්ලර ව
හගළඳාම
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47895 Retail
sale
of
consumer ාෘහ ව පාරිහාෝජන් ව ඉහලක්හට්රොනික් ව
සහ ව
electronics via stalls and markets ාාණ්ඩ හගළඳ ව කුටි
හගළඳහපොළ ව
මඟින් ව
සිල්ලර ව
හගළඳාම
47896 Retail sale of music and video සුංගීත වසහ වවීඩිහයෝ වපට ව(හගළඳ වකුටි ව
recordings via stalls and markets සහ ව හගළඳහපොළ ව මඟින්) ව සිල්ලර ව
හගළඳාම
47897 Retail sale of Natural Flowers via ස්ගාාවික ව මල් ව (හගළඳ ව කුටි ව සහ ව
හගළඳහපොළ ව මඟින්) ව සිල්ලර ව
stalls and markets
හගළඳාම
47898 Retail sale of fancy items, මනි ව බඩු ව සිල්ලර ව හගළඳාම (හගළඳ ව
thorombal items via stalls and කුටි වසහ වහගළඳහපොළ වමඟින්)
markets
47899 Retail sale of other goods via හගළඳ ව කුටි ව හා ව හගළඳ ව හපොළගල් ව
මඟින් හගන්ත් ව ාාණ්ඩ ව සිල්ලර ව
stalls and markets n.e.c.
හගළඳාම ව (අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)
479

4791

Retail trade not in stores, stalls බවළඳ සැල්, බවළඳ කුටි බහෝ
or markets
බවළඳබපොළ බනොමැයව සිදුකරන
සිල්ලර බවළඳාම
Retail sale via mail order house සිල්ලර බවළඳාම තැපැල් ඇණවුම්
or via internet
මඟින් බහෝ අන්තර් සාලය ඔස්බසා
47911 Retail sale of any kind of product තැපැල් ව ඇණවුම් ව මඟින් ව ඕන්ෑම ව
ගර්ාගල
නිෂ්පාදිත ව
සිල්ලර ව
by mail order
හගළඳාම
47912 Retail sale of any kind of product සෑම වගර්ායකම වනිෂ්පාදන් ව- වඅන්තර්
ජාලය වතුළින් වසිල්ලර වහගළඳාම
over the internet
47913 Retail sale via Vending M/Cs etc. කාසි වදැමීම වමගින් වස්ගයුං වක්රීයග ක්රියා ව
කරන් වහට්රලර් වයන්ත්ර වමගින් වසිල්ලර ව
හගළඳාම

4799

Other retail sale not in stores, බවනත් සිල්ලර බවළඳාම (ග ඩා
stalls or markets
වල, කඩවල බහෝ බවළඳබපොළ
බනොවන)
47991 Retail sale of any kind of product
by direct sales or door to door
sales persons or through vending
machines
47992 Delivered directly
customers premises

to

the පාරිහාෝගික ව
ාාරදීම්

47993 Activities of non-store auctions
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සෑම ව ගර්ායකම ව නිෂ්පාදන් ව සෘජුග
හායින් ව හාට ව හාොස් හහෝ හාොස් ව
කාසි ව දමන් ව යන්ත්ර ව මඟින් ව සිල්ලර ව
හගළඳාම

ාබඩා ව
ක්රියාගලි

පරිශ්රගලට ව

හන්ොමැති ව

සෘජුග

හගන්හද්සි ව

Code

විස්තරය

Description

47994 Retail sale by commission agents බලයලත් ව නිහයෝජිතයන් ව විසින් ව
සිල්ලර හගළඳාම
47995 Retail sale of firewood

දර වමඩුග

47996 Door to door sale of fish, හායින් ව හාට ව හාොස් ව මාළු, පළතුරු ව
හා එළගළු වසිල්ලර වවිිරණීම
Vegetables, fruits etc..
47997 Door to door sale of bakery item

හායින් ව හාට ව හාොස් ව හේකරි ව
නිෂ්පාදන් සිල්ලර වහගළඳාම

47998 Door to Door retail sale of ජුංාම වලී වබඩු වහගළඳාම
Furnitures
47999 Door to door retail sale of other අහන්කුත් වද්රගය වහායින් වහාට වහාොස්
items n.e.c. ව (Mobile sale of සිල්ලර ව විිරණීම ව අන් ව තැන්ක ව
Timber etc.)
සඳහන් ව හන්ොවූ
(සාංගම දැව
බවළඳාම යනාදිය)
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Code
H
49
491
4911

විස්තරය

Description
Transportation and storage
Land transport and transport
via pipelines
Transport via railways
Passenger transport by interurban railways
49110 Passenger transport by railway

4912

4921

දුම්රිය වමගින් වමගී වප්රගාහන්ය
ාණ්ඩ ප්රවාහන දුම්රිය බසාවා

Freight rail transport
49120 Goods transport by railway

492

ප්රවාහනය සහ ග ඩා කිරීම්
බගොඩබිම් ප්රවාහනය සහ නල
මාර්ගබයන් ප්රවාහනය
දුම්රිය මාර්ග හරහා ප්රවාහනය
නගරාන්තර දුම්රිය මගින් මගීන්
ප්රවාහනය

ාාණ්ඩ වප්රගාහන්ය වදුම්රිය වමගින්

Other land transport
බවනත් බගොඩබිම් ප්රවාහනය
Urban and suburban passenger නගර හා උපනගර බගොඩබිම් මගී
land transport
ප්රවාහනය
49211 Peopleised
(C.T.B)

transport

service ජන්තා ව සන්තක ව ප්රගාහන් ව හසේගය ව
(CTB)

49212 Private passenger (Bus) Service

පුද්ාලික වමගී ව(බස්) වහසේගා

49219 Other urban and suburban හගන්ත් ව න්ාර ව හා ව උප ව න්ාර ව මගී
ප්රගාහන්ය
passenger land transport
4922

Other passenger land transport බවනත් බගොඩබිම් මගී ප්රවාහනය
49221 Taxi/cab services

කුලී වරථ/ වකැේ වහසේගා

49222 Three wheel services

ත්රී වහරෝද වරථ වහසේගා

49223 School transport Services

පාසල් වප්රගාහන් වහසේගා

49224 Renting of private cars/vans with රියදුරු ව සහිතග ව පුද්ාලික ව කාර්/van
කුලියට වදීම
driver
49225 Transport of tourists

සුංචාරකයන් වප්රගාහන්ය

49229 Other passenger land transport හගන්ත් ව හාොඩබිම් ව මගී ව ප්රගාහන්ය ව
(අන් තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
4923

Freight transport by road

ඩු ප්රවාහන මාර්ග වලින්

49231 Refrigerated haulage

ශීතාාාර වසහිත වබඩු වප්රගාහන්ය

49232 Heavy haulage

බර ව
ගාහන් ව
මගින් ව
ප්රගාහන්ය/කුළී ප්රගාහන්ය

බඩු ව

49233 Haulage of auto mobiles

හගන්ත් ව ගාහන් ව මගින්
ප්රගාහන්ය/කුළී වප්රගාහන්ය

බඩු ව

49234 Furniture removal

ාෘහ වාාණ්ඩ වඉගත් විරීම

49235 Freight transport by man or මිනිසුන් ව විසින් ව හහෝ ව සතුන් ව විසින්
ඇදහාන් වයන් වගාහන් වමඟින් වාාණ්ඩ ව
animal drawn vehicles
ප්රගාහන්ය
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Code

විස්තරය

Description

49236 Renting of trucks/Lorry with රියදුරු වසමඟ වට්රක්/හලොරි වරථ කුලියට ව
දීම
driver
49239 Other freight transport by road

50

හගන්ත් ව ාාණ්ඩ ව ප්රගාහන්ය ව මාර්ා
මගින්

සලබේ ප්රවාහනය
මුහුදු සහ බවරළාශ්රිත සලබේ
ප්රවාහනය
Sea and costal passenger water මුහුදු සහ බවර˨˫ශිත සලබේ මගී
transport
ප්රවාහනය
Water transport
Sea and costal water transport

501
5011

50111 Sea and costal passenger water මහුදු ව සහ ව හගරළාශ්රිත ව ජලහේ ව මගී
transport including excursion, ප්රගාහන්ය ව(විහන්ෝද වාමන්, අධිහව්ගී ව
න්ැව්, දර්ශන් ව න්ැරඹුම් ව සඳහා ව
cruiser sightseeing boats
හබෝට්ටු වහමහහයවීම ඇතුලත්ග ව)
පාරු වමගින් වප්රගාහන් වක්රියාගලිය

50112 Operation of ferries

50119 Other sea and costal passenger හගන්ත් ව මහුදු ව සහ ව හගරළාශ්රිත ව
ජලහේ වමගී ප්රගාහන්ය
water transport
5012

Sea and coastal freight water මුහුදු සහ බවරළාශ්රිත සලබේ
transport
ප්රවාහනය

ඩු

50120 Transport of freight over seas and මහුදු වසහ වහගරළාශ්රිත වජලහේ වාාණ්ඩ
ප්රගාහන්ය
coastal waters
502
5021

Inland water transport
Inland
passenger
transport

මිරිදිබයහි ප්රවාහනය
water මිරිදිබයහි මගී ප්රවාහනය

50211 Transport of passenger via rivers

ාුංඟා වහරහා වමගී වප්රගාහන්ය

50212 Transport of passenger via canals ඇල වමාර්ා වහරහා වමගී වප්රගාහන්ය
50213 Transport of passenger via lakes

ගැව් වහරහා වමගී වප්රගාහන්ය

50214 Transport of passenger via inland මිරිදිය වජලය වහරහා වමගී වප්රගාහන්ය
water
හබෝට්ටු ව
හසේගක ව
50215 Renting of pleasure boats with විහන්ෝද ව
කණ්ඩායමක් වසමඟ
කුලියට වදීම
crew
50219 Other inland passenger water හගන්ත් වමිරිදිහයන් වමගී වප්රගාහන්ය
transport
5022

Inland freight water transport

මිරිදිබයහි ාණ්ඩ ප්රවාහනය

50221 Transport of freight via rivers

ාුංඟා වහරහා වාාණ්ඩ වප්රගාහන්ය

50222 Transport of freight via canals

ාාණ්ඩ වප්රගාහන්ය වඇල වමාර්ා වහරහා

50223 Transport of freight via lakes

ගැව් වහරහා වාාණ්ඩ වප්රගාහන්ය
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Code

විස්තරය

Description
50224 Transport of freight via other හගන්ත් ව
මිරිදිහයන්
inland water

51
511
5110

512
5120

Air transport
Passenger air transport
Passenger air transport

521
5210

ප්රගාහන්ය ව

ගුවන් ප්රවාහනය
ගුවන් මගී ප්රවාහනය
ගුවන් මගී ප්රවාහනය

51100 Transport of passengers by air

ගුගනින් වමගී වප්රගාහන්ය

Freight air transport
Freight air transport

ගුවනින් ඩු ප්රවාහනය
ගුවනින් ඩු ප්රවාහනය

51200 Transport of freight by air

52

ාාණ්ඩ ව

ගුගනින් වාාණ්ඩ වප්රගාහන්ය

Warehousing and support
ඩු ග ඩා කිරීම් සහ ප්රවාහනය
activities for transportation
සඳහා ආධාරක ක්රියාවලිය
Warehousing and storage
ග ඩා කිරීම් සහ ග ඩා
Warehousing and storage
ග ඩා කිරීම් සහ ග ඩා
52101 General merchandise warehouses සාමාන්ය වහගළඳ වාාණ්ඩ වාබඩා

522
5221

52102 Refrigerated warehouse

ශීත වකරණ වාබඩා

52109 Other warehousing and storage

හගන්ත් වාබඩා විරීම් වසහ වාබඩා

Support
activities
for ප්රවාහනය සඳහා ආධාරක ක්රියාවලි
transportation
Service activities incidental to බගොඩබිම් ප්රවාහනබේදී අමතර
land transportation
බසාවා කාර්යයන්
52211 Operation of Bicycle parks

පාපැදි වරැඳවුම්පල/ වස්ථාන්ය/ වාාල

52212 Operation of Car parks

හමෝටර් ව රථ/ ව කාර් ව න්ැගතුම් ව හපොළ/ ව
ාාල

52213 Operation of Railway stations දුම්රිය ව ස්ථාන් ව ගල ව හමහහයුම් ව
කටයුතු
and related facilities
52214 Operation of Bus stations and බස් ව න්ැගතුම් වහපොළ වගල ව හමහහයුම්
කටයුතු
other facilities
52215 Operation of Land roads

මහාමාර්ා වගල වහමහහයුම් වකටයුතු

52216 Operation of Container Yards

කන්හට්න්ර් ව අුංාන් පගත්ගාහාන් ව
යාම

52219 Other service activities incidental හාොඩබිම් ව ප්රගාහන්හේදී ව හගන්ත් ව
අමතර හසේගා වකාර්යයන්
to land transportation
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Code
5222

විස්තරය

Description

Service activities incidental to සලබේ ප්රවාහනබේදී අමතර බසාවා
water transportation
කාර්යයන්
52221 Operation of terminal facilities පර්යන්ත ව පහසුකම් ව
such as harbors and piers
වරාය සහ සැටි ආදී

හමහහයුම්

ප්රදීපාාාර වකාර්යයන්

52222 Lighthouse activities

52229 Other service activities incidental ජලහේ වප්රගාහන්හේදී වහගන්ත් වඅමතර
කාර්යයන්
to water transportation
5223

Service activities incidental to ගුවන් ප්රවාහනබේදී අමතර බසාවා
air transportation
කාර්යයන්
52231 Airport and air-traffic control ගුගන් ව හතොටුපළ ව සහ ව ගුගන් ව ාමන් ව
පාලන් කාර්යයන්
activities
52232 Ground service activities on ගුගන් ව හතොටුපල ව හාොඩබිම් ව හසේගා
කාර්යයන් වගුගන් වහතොට
airfields
52233 Operation of terminal facilities ගුගන් ව මාර්ා ව පර්යන්ත ව පහසුකම්
හමහහයුම් පර්යන්ත වආදී
such as airway terminals

5224

52240 Support activities
handling
5229

නැේ ඩු හැසිරවීම්

Cargo handling
for

cargo න්ැව් වබඩු වහැසිර වවීම වසඳහා වආධාරක
කාර්යයන්

Other transportation support බවනත්
activities
කාර්යයන්

ප්රවාහන

ආධාරක

52291 Arranging or organizing of දුම්රිය, හාොඩබිම් වමාර්ා, මහුදු වහහෝ ව
transport operation by Rail, Road, ගුගන් ව මගින් ව ප්රගාහන්ය ව හමහහයුම්
air, or water rail, road, sea or air කටයුතු ව සූදාන්ම් ව ිරීම ව හා ව
සුංවිධාන්ය විරීම
52292 Activities of customs agents

හර්ගු වනිහයෝජිත වකාර්යයන්

52293 Activities
of
sea-freight මහුදු ව මගීන් ව බඩු ව යැවීම් ව කාර්යයන්
සහ වගුගන් වන්ැව් වනිහයෝජිත
forwarders and air-cargo agents
52294 Brokerage for ship and aircraft න්ැව් ව සහ ව ගුගන් ව යාන්ා ව ඉඩ ව සඳහා
තැරැව්කරු වහසේගාග
space
52295 Logistic Activities
Consultancies)
52299 Other transportation
activities n.e.c.
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(Including ප්රගාහන් ව ප්රගර්ධන් ව කාර්යයන් ව
(අපන්යන්ය වසම්බන්ධ වඋපහදස් වලබා ව
දීම වඇතුළුග)
ප්රගාහන් ව
ආධාරක ව
support හගන්ත් ව
කාර්යයන් අන් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ

Code
53
531
5310

532
5320

Description
Postal and courier activities
Postal activities
Postal activities

විස්තරය
තැපැල් සහ කුරියර් කාර්යයන්
තැපැල් කාර්යයන්
තැපැල් කාර්යයන්

53101 Government post office

රජහේ වතැපැල් වකාර්යාල

53102 Agency post office

නිහයෝජිත වතැපැල් වකාර්යාල

53109 Other postal activities

හගන්ත් වතැපැල් වකටයුතු

Courier activities
Courier activities
53200 Courier activities
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පණිවුඩ/ කුරියර් කාර්යයන්
පණිවුඩ/ කුරියර් කාර්යයන්
කුරියර්/ වපණිවිඩ වකාර්යයන්

Code
I
55
551
5510

විස්තරය

Description
Accommodation
service activities
Accommodation
Short term
activities
Short term
activities

and

food නවාතැන් හා ආහාර සැපයීම්
නවාතැන්

accommodation බකටි කාලීන නවාතැන් සැපයීම
accommodation බකටි කාලීන නවාතැන් සැපයීම

55101 Hotels (with accommodation)

හහෝටල් ව
සහිත)

(න්ගාතැන් ව

පහසුකම් ව

55102 Guesthouse/ Rest house

තාන්ායම්/ වආාන්තුක වනිගාසය

55103 Holiday bungalows

නිගාඩු ව
බුංාලා

55104 Lodging service

න්ගාතැන් ව(හලොජ්)

55105 Resting hall

විහව්ක වශාලා, විශ්රාම වශාලා

නිහක්තන්ය/ ව

සුංචාරක ව

55106 Provision/renting of halls for විගාහ ව උත්සගශාලා ව ආදිය කුලියට
දීම
Weddings, and other events,
හමොහටල්

55107 Motels

55109 Other short term accommodation අහන්කුත් ව හකටි ව කාලීන් ව න්ගාතැන්
හසේගා
activities
552

5520

Camping grounds, recreational කඳවුරු බිම් ,විබනෝදාස්වාදය
vehicle, parks and trailer parks සපයන වාහන උදයාන හා විබනෝද
උදයාන
Camping grounds, recreational කඳවුරු
බිම්,
විබනෝදාස්වාදය
vehicle, parks and trailer parks සපයන වාහන උදයාන හා විබනෝද
උදයාන
55200 Recreational camps for short stay හකටි ව කාලීන් ව න්ගාතැන් ව ාන්න්ා
අමත්තන් ව සඳහා ව විහන්ෝදාස්ගාදක ව
visitors
කඳවුරු

559
5590

Other accommodation
Other accommodation

බවනත් නවාතැන් පහසුකම්
බවනත් නවාතැන් පහසුකම්

55901 Student residences

ශිෂය වහන්ගාසිකාාාර

55902 School dormitories/Hostels

පාසැල් වහන්ගාසිකාාාර

55903 Workers hostels

හසේගක වහන්ගාසිකාාාර

55904 Rooming and boarding house

කාමර ව පහසුකම් ව හා ව න්ගාතැන්
පහසුකම්

55909 Other accommodation n.e.c.

අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ වහගන්ත්
න්ගාතැන් වපහසුකම් වසැපයීම

98 of 151

Code
56
561
5610

විස්තරය

Description
Food and beverage service
activities
Restaurants and mobile food
service activities
Restaurants and mobile food
service activities

ආහාර හා ජ ම වර්ග සැපයීම
බ ෝසනාගාර හා සාංගම ආහාර
සැපයීම
බ ෝසනාගාර හා සාංගම ආහාර
සැපයීම

56101 Restaurants with service facilities හාෝජන්ාාාර වහසේගා වපහසුකම් වසමඟ ව
(ආපන් ශාලා)
56102 Cafeterias

ආපන් වශාලා වසහ වහත් වකඩය

56103 Fast food restaurants

ආහාර වහාෝජන්ාාාර

56104 Take-out/Take
places

away

eating පිටතට ව හාන් ව යන් ව ආහාර ව සැපයීම ව
(Take Out)

56105 Ice-Cream truck/Cycle vendors

ගාහන්/බයිසිකල් ව මගින් ව අයිස් ක්රීම් ව
හගළඳාම

56106 Mobile food carts

ජුංාම වකෑම වකරත්ත

56107 Food delivery service (eg. Pizza)

කෑම ව ගර්ා ව පිටතට ව හබදා ව හැීම් ව
හසේගා (උදා: වපීට්සා)

56108 Ice cream shops

අයිස් වක්රීම් වහගළඳ වකුටි

56109 Other restaurants and mobile හගන්ත් ව හාෝජන්ා ව ාාර ව හා ව ජුංාම ව
ආහාර හසේගා වකටයුතු
food service activities
562
5621

Event catering and other food උත්සව සඳහා කෑම, ජ ම හා ආහාර
service activities
බසාවා
Event catering
උත්සව අවස්ථා සඳහා කෑම ජ ම
සැපයීම
56210 Event Catering services

5629

Other food service activities

උත්සග වසඳහා වආහාර වසැපයීම
අබනකුත් අවස්ථා සඳහා ආහාර හා
බසාවා සැපයීම

56291 Activities of food service ආහාර ව සැපයීහම් ව හකොන්ත්රාත් ව
contractors
(e.g.
for කටයුතු (උදා ව: වආයතන් වසඳහා)
transportation companies)
56292 Operation of food concessions at අනුග්රහකත්ගය ව මත ව ක්රීඩා ව ආදී
කටයුතු වසඳහා වආහාර වසැපයීම
sports and similar facilities
පාසල්,
56293 Canteens or cafeterias established අගන්හල්/කැන්ටින්
හරෝහල්,
කර්මාන්ත ව
ශාලා ව
ගැනි ව
at schools factories, hospitals, etc
ඕන්ෑම ව
ස්ථාන්යක ව
තිහබන්
on concession basis
(අනුග්රහකත්ගය වමත)
56294 Preparation of rice packets, string විිරණීම ව සඳහා ව හහෝ ව එහගහල් ව
hoppers, hoppers etc. for sale or පරිහාෝජන්ය ව සඳහා ව ආේප, ව ඉදි ව
ආේප, වබත් වපැකට් වසෑදීම
for immediate consumptionm
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Code

Description

විස්තරය

56299 Other food service activities හගන්ත් ව ආහාර ව හසේගා ක්රියාගලිය ව
(අන් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ)
n.e.c.
563
5630

Beverage Serving activities
Beverage Serving activities

ජ ම වර්ග සැපයීම
ජ ම වර්ග සැපයීම

56301 Liquor Bars, Taverns

මත්පැන් වහල් ව(එම වස්ථාන්හේ වපාන්ය
කළ හැිර)

56302 Coffee/Tea shop

හකෝපි/හත් ව හල්
විකුණන්)

56303 Fruit juice bars ව/ වCool spot

පළතුරු වබීම වවිකුණන් වස්ථාන්

56304 Mobile beverage vendors

බීම වගර්ා වජුංාම වහගළඳාම

56305 Toddy tavern

රා වඑහගහල් වබීමට විකුණන් වස්ථාන්

56306 Milk shop

ිරරි ව කඩය ව
විකුණන්)

56307 Gruel, konjee, starch shops

කැඳ වකඩය ව(හකොළ වකැඳ, සව් වකැඳ,
සුේ ආදිය)

56308 Illegal liquor taverns

නිතී විහරෝධි ව මධයසාර, එහගහල් ව
බීමට වවිකුණන් වස්ථාන්ය

56309 Other beverage serving activities

අහන්කුත් ව බීම ව ගර්ා ව සැපයීම්
ක්රියාකාරකම්
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(එහගහල් ව බීමට ව

(එහගහල් ව

බීමට ව

Code
J
58
581

5811

විස්තරය

Description
Information
Communication
Publishing Activities
Publishing
of
periodicals
and
publishing activities
Book publishing

and බතොරුරු
සහ
සන්නිබේදන
ප්රකාශන කාර්යයන්
ප්රකාශක ක්රියාකාරකම්
books, බපොත් ප්රකාශනය,වාර සඟරා සහ
other බවනත් ප්රකාශන කුතු
බපොත් ප්රකාශනයු පත් කිරීම

58111 Publishing of books, brochures, ශේද ව හකෝෂ ව ප්රකාශන් ව ඇතුළුග ව
leaflets and similar publication, හපොත් ප්රකාශන්ය වපත්රිකා වසහ වඑගැනි ව
including
publishing
of ප්රකාශන්
dictionaries and encyclopedias

5812

58112 Publishing of audio books

ශ්රගන් වහපොත් වප්රකාශන්ය

58119 Publishing of other books

හගන්ත් වහපොත් වප්රකාශයට වපත් විරීම්

Publishing of Directories and නාමාවලී
mailing lists
ප්රකාශය

සහ

ලිපින

ලැයිස්ු

58120 Publishing of telephone books, දුරකථන් වහපොත් වන්ාමාගලී වප්රකාශය,
Directories,
case
law, අධිකරණ ව තීන්දු ඖෂධ ව පිළිබඳ ව
pharmaceutical compendia and සුංක්ෂිේත ගාර්තා, තැපැල් වලැයිස්තු
mailing lists
5813

Publishing of Newspapers පුවත්පත්, සඟරා,
Journals and Periodicals
ප්රකාශනය

වාර

සඟරා

58131 Publishing
of
Newspapers හගළඳ ව ප්රචාරක ව පුගත් ව පත් ව ඇතුළුග
including advertising newspapers පුගත් වපත් වප්රකාශණය
58132 Publishing of periodicals and ගාර ව සඟරා ව හා ව හගන්ත් ව ජර්න්ලය ව
(සඟරා පුගත් වපත්) වප්රකාශන්ය
other journals
58139 Publishing of other newspaper, හගන්ත් වපුගත් වපත් වහහෝ වජර්න්ල් වහා ව
ගර සඟරා වප්රකාශන්ය
journals periodicals
5819

Other publishing Activities
58191 Publishing catalogs, photos,
postcards, greeting cards, forms,
posters, advertising material, and
other printed matter

බවනත් ප්රකාශන කාර්යයන්
න්ාමාගලි, ඡායාරූප, තැපැල් ව පත්,
සුා ව පැතුම් ව පත්, ආකෘති ව හා ව
හපෝස්ටර. ව හගළඳ ව ප්රචාරණ ව ද්රගයය ව
සහ වහගන්ත් වමද්රිත ද්රගයය

58192 On-line publishing of statistics or සුංඛයා වත්මක ව හහෝ ව හගන්ත් ව විස්තර
මගීාත ව
ප්රකාශන්ය ව
(සෘජුග ව
other information
පරිාණක වමඟින් වපාලන්ය වගන්)
582
5820

Software publishing
Software publishing
58201 Operating systems publishing
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මෘදුකාාංග ප්රකාශනය
මෘදුකාාංග ප්රකාශනය
හමහහයුම් වපද්ධති වප්රකාශන්යට වපත්
ිරරිම

Code

Description

විස්තරය

58202 Business and Other applications ගයාපාරික/ ව ගෘත්තීය ව (මෘදුකාුංා)
ප්රකාශන්යට වපත් විරරිම
publishing
58203 Computer games for all platforms සියළු වහමහහයුම් වපද්ධති වසඳහා වගන්
පරිාණක ව
ක්රීඩා ව
(මෘදුකාුංා ව
ප්රකාශන්)

59

591

5911

Motion picture, video and
television
programmed
production, sound recording,
and music publishing activities
Motion picture, video and
television
programmed
activities
Motion picture, video and
television
programmed
production activities

සලරූ කිත්ර පටි වීඩිබයෝ හා
රූපවාහිණී
වැඩසුහන්
නිෂ්පාදනය, ශේද පටිගත කිරීම,
සලරූ කිත්ර පටි වීඩිබයෝ හා
රූපවාහිණී වැඩසුහන් කුතු
සලරූ කිත්ර පටි වීඩිබයෝ හා
රූපවාහිණී වැඩසුහන් නිෂ්පාදන
කුතු

59110 Production of motion pictures සලරූ ව චිත්ර ව පටි ව වීඩිහයෝ ව හා
හගළඳ ව
ප්රචාරක ව
videos, television programmers රූපගාහිණී ව
නිෂ්පාදන්ය
television commercials
5912

5913

Motion picture, video and සලරූ කිත්ර පටි වීඩිබයෝ හා
television programmed post- රූපවාහිණී වැඩසුහන් පශ්චාත්
production activities
නිෂ්පාදන කුතු
59121 Activities of motion picture film
laboratories, developing and
processing activities of special
laboratories for animated films

චලන් ව
චිත්රපට ව
සම්බන්ධ ව
රසායන්ාාාර
ක්රියාකාරකම්,
සජීවීකරණ ව චිත්රපට
සජීවීකරණ ව
චිත්රපට ව සුංගර්ධන් ව හා ව විහශේෂිත ව
රසායන්ාාාර ව
ගල ව
සැකසුම්
ක්රියාකාරකම්

59122 Post production activities such as
editing-titling, subtitling, credits
closed captioning, computerproduced graphics, animation and
special effects.

වීඩිහයෝ ව සහ ව චිත්ර ව පට ව ගල ව පශ්චාත්
නිෂ්පාදන් වක්රියාකාරකම් වගලට වඅදාල ව
සුංස්කරණ විරීම, සිරස්තල වහයදීම,
උපශීර්ෂ ව හයදීම, පරිාණක ව මගින් ව
සැකසූ වචිත්ර, සජීවීකරණ වසහ වවිහශේෂ ව
හයදීම් ව(සුංසිද්ධි) වආදිය

Motion picture, video and සලරූ කිත්ර පටි වීඩිබයෝ හා
television
programmed රූපවාහිණී සැලසුම් බ දාහැරීබම්
distribution activities
කාර්යය
59130 Distributing film, video tapes,
DVDs and similar productions to
motion
picture
theatres,
television networks and stations
and exhibitors
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සලරූ ව චිත්ර ව පටි, වීඩිහයෝ ව පටි, ඩීවීඩී ව
හා වසමාන් වනිෂ්පාදන් වසින්මාශාලා වහා ව
රූපගාහිනී ව න්ාලිකා ව ගැඩසටහන් ව හා
ප්රදර්ශකයන් වහගත වහබදාහැීම

Code
5914

විස්තරය

Description
Motion picture
activities

projection සලරූ කිත්ර පටි ප්රබෂාපන කාර්යයන්
සින්මා වශාලා

59141 Film Halls

59149 Other Motion picture or video චල ව චිත්රපට ව හහෝ ව සින්මා, වීඩිහයෝ
පට
එළි ව මහහන් ව ප්රක්හෂේපණ ව
tape projection in the open air
පහසුකම්
592
5920

Sound recording and music ශේද පටිගත කිරීම සහ සාංගීත
publishing activities
ප්රකාශන කාර්යයන්
Sound recording and music ශේද පටිගත කිරීම සහ සාංගීත
publishing activities
ප්රකාශන කාර්යයන්
59201 Production of original (sound) හට්ේ ව පට, සුංයුක්ත ව තැටි ව ආදී ව මල්
master recording, such as tapes, (ශේද) වපටිාත වකරන් වනිෂ්පාදන්
CDs
59202 Sound
recording
service ශේදාාාරයක ව හහෝ ව හගන්ත් ව තැන්ක ව
activities in a studio or elsewhere ශේද පටිාත වකරන් වනිෂ්පාදන්
සුංගීත වප්රකාශණය/ වප්රසිද්ධ විරීම

59203 Music publishing

59209 Other sound recording and music හගන්ත් ව සුංගීත ව පටිාත ව ිරීම් ව සහ
සුංගීත වප්රකාශණ වක්රියාකාරකම්
publishing activities

60
601
6010

Programming
and
broadcasting activities
Radio broadcasting activities
Radio broadcasting activities

ගුගන්විදුලි වවිකාශන් වකාර්යයන්

60100 Radio broadcasting activities
602
6020

Television programming and රූපවාහිනී
වැඩසුහන්
broadcasting activities
විකාශන කාර්යයන්
Television programming and රූපවාහිනී
වැඩසුහන්
broadcasting activities
විකාශන කාර්යයන්

සහ

ගැඩසටහන් ව
and රූපගාහිනී ව
විකාශන් කාර්යයන්

සහ ව

60200 Television programming
broadcasting activities

61
611
6110

වැඩසුහන් සකස් කිරීම සහ
විකාශන කාර්යයන්
ගුවන්විදුලි විකාශන කාර්යයන්
ගුවන්විදුලි විකාශන කාර්යයන්

Telecommunication
Wired
telecommunications
activities
Wired
telecommunications
activities
61100 Wired
activities

විදුලි සාංබද්ශ
රැහැන් සහිත
කාර්යයන්
රැහැන් සහිත
කාර්යයන්

telecommunications රැහැන් ව සහිත ව
කාර්යයන්
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සහ

විදුලි

සාංබද්ශ

විදුලි

සාංබද්ශ

විදුලි ව

සුංහද්ශ

Code
612
6120

Description

විස්තරය

Wireless tele communications රැහැන් රහිත
activities
කාර්යයන්
Wireless tele communications රැහැන් රහිත
activities
කාර්යයන්
61200 Wireless tele communications රැහැන් ව රහිත ව
කාර්යයන්
activities

613
6130

619
6190

විදුලි

සාංබද්ශ

විදුලි

සාංබද්ශ

විදුලි ව

සුංහද්ශ

Satellite
activities
Satellite
activities

telecommunications චන්ද්රිකා විදුලි සාංබද්ශ කාර්යයන්

61300 Satellite
activities

telecommunications චන්ද්රිකා වවිදුලි වසුංහද්ශ වකාර්යයන්

Other
activities
Other
activities

telecommunications බවනත් විදුලි සාංබද්ශ කාර්යයන්

telecommunications චන්ද්රිකා විදුලි සාංබද්ශ කාර්යයන්

telecommunications බවනත් විදුලි සාංබද්ශ කාර්යයන්

61901 Communication
centres දුරකථන් ව පහසුකම් ව හා ව හතොරතුරු
මධයස්ථාන් ව
(Providing
telephone
calls, හුගමාරුිරීහම් ව
telegraphs, telefax and other (Communication Centres)
telephone services)
61902 Provision
of
other හගන්ත් වවිදුලි වසුංහද්ශ වකාර්යයන්
Telecommunication activities

62

620

6201

Computer
consultancy
activities
Computer
consultancy
activities
Computer
activities

programming පරිඝනක වැඩසුහන් උපබද්ශනය
and
related හා සම් න්ධ කාර්යයන්
programming පරිඝනක වැඩසුහන් සම්පාදනය
and
related පිළි ඳ උපබද්ශනය හා සම් න්ධ
කාර්යයන්
programming පරිඝනක වැඩසුහන් සම්පාදක
කාර්යයන්

62010 Designing the software, software මෘදුකාුංා ව නිර්මාණය, සැලසුම්
applications, databases and web ිරීම; හා වපරිාණක වදත්ත වාබඩා වහා ව
හගේ වපිටු වසැලසුම් විරීම
pages
6202

Computer consultancy and පරිඝනක උපබද්ශනය හා පරිඝනක
computer
facilities පහසුකම්
කළමණාකරන
management activities
කාර්යයන්
62020 Planning and designing of
computer systems that integrate
computer hardware, software and
communication technologies
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පරිාණක ව දෘඩාුංා, මෘදුකාුංා ව හා
සන්නිහව්දන් ව තාක්ෂණ ව එකට ව ඇති ව
පරිාණක වපද්ධති වසැලසුම් විරීම හා ව
නිර්මාණය

Code
6209

Other information technology බවනත් බතොරුරු තාෂණ සහ
and computer service activities පරිඝනක බසාවා කාර්යයන්
62090 Computer disaster recovery,
installation
(setting-up)
of
personal computers and software
installation

63
631

6311

විස්තරය

Description

පරිාණක ව උගදුරු ව ප්රතිප්රාේතිය
(ප්රකෘතිතාගයට ව
පත් ව
ිරීම),
පුද්ාලික ව පරිාණක ව ස්ථාපන්ය ව සහ ව
මෘදුකාුංා වස්ථාපන්ය

Information service activities
බතොරුරු බසාවා ක්රියාකාරකම්
Data processing, hosting and දත්ත සැකසුම්, අන්තර්සාලය ුල
related activities, web portals
බවේ අඩවි පවත්වා ගැනීම සහ
ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්, සාල ප්රබේශ
Data processing, hosting and දත්ත සැකසුම්, අන්තර්සාලය ුල
related
බවේ අඩවි පවත්වා ගැනීම සහ
activities
ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්
63111 Data processing activities

දත්ත වසැකසුම් වක්රියාකාරකම්

63112 Provision of data entry services

දත්ත ව සටහන්/ඇතුළත් ව
හසේගා සැපයීම

ිරීහම් ව

63113 Web hosting, streaming services අන්තර් ව ජාලය ව තුල ව හගේ ව අඩවි ව
පගත්ගා හාන් ව යාම, එම ව කටයුතු ව
and application hosting
විධිමත්ග ව පගත්ගාහාන් ව යාහම් ව
හසේගා ව සහ ව හයදවුම් ව පගත්ගා ව හාන් ව
යාම
63119 Data processing and hosting and හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ වදත්ත
සැකසුම් ව හා ව අන්තර් ව ජාල ව පගත්ගා ව ව
related activities n.e.c.
හාන් වයාහම් වහා වආශ්රිත වක්රියාකාරකම්
6312

Web portals
63120 Operation of web sites that use a
search engine to generate and
maintain extensive databases of
internet addresses and content in
an easily searchable format

639
6391

සාල ප්රබේශ
පහසු ව හසවීම් ව ආකෘතියක් ව සමා
අන්තර්ජාල ව ලිපින්යන් ව සහිත ව
විස්තීරණ වදත්ත වපද්ධති වඋත්පාදන්ය ව
හා ව පගත්ගා ව හාන් ව යාමට ව වූ හසවුම් ව
යන්ත්ර ව සහිත ව හගේ ව අඩවි ව
හමහහයවීම.

Other Information
service බවනත් බතොරුරු බසාවා කාර්යයන්
activities
News agency activities
ප්රවෘත්ය නිබයෝිනත කාර්යයන්
63910 News syndicate and news agency ප්රගෘත්ති ව සම්හම්ලන් ව සහා ප්රගෘත්ති ව
activities
furnishing
news, කාර්යාුංශ ව ක්රියාකාරකම්, ප්රගෘත්ති ව
pictures and features to the media සැපයීම, පින්තූර ව සහ ව මාධය
ප්රචාරණය
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Code
6399

විස්තරය

Description
Other information
activities n.e.c
63991 Cyber cafe, Internet café
63992 Telephone
services

based
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service බවනත් බතොරුරු බසාවා කාර්යයන්
(අන්තැනක සඳහන් බනොවූ)
අන්තර්ජාල වපිවිසුම් වහසේගා

information දුරකථන් වහරහා වසිදු වකරන් වහතොරතුරු
හසේගා ව(දුරකථන් වාාවිතා වකර වකරන් ව
සමීක්ෂණ වකටයුතු)

Code

විස්තරය

Description
Financial
and
Insurance
Activities
Financial Service activities,
except insurance and pension
funding
Monetary Intermediation
Central Banking

K
64

641
6411

මූලය සහ රෂණ කාර්යයන්
මූලය බසාවා කාර්යයන්(රෂණ සහ
විශ්රාම අරමුදල් හැර)
මූලය මැදිහත්වීම
මහ ැාංකුමය කුතු
මහ වබැුංකුමය වකටයුතු

64110 Central Banking

Other
monetary බවනත් මූලය මැදිහත්වීම (සාංගම
Intermediation
(with
or ගිණුමක් සහිතව බහෝ රහිතව )
without current account)

6419

64191 Licensed commercial banks

බලපත් වසහිත වගාණිජ වබැුංකු

64192 Licensed specialized banks බලපත් ව සහිත ව විහශේෂිත ව බැුංකු ව
(NSB,
DFCC,
HDFC, (NSB)
Lankaputhra,
MBSL,
PSB,
SLSB, SMIB)
64193 Cooperative rural development සමූපකාර වග්රාමීය වසුංගර්ධන් වබැුංකු
banks
ණයහදන් වසමිති

64194 Credit unions

64199 Other banks (samurdhi bank, හගන්ත් වබැුංකු, (samurdhi bank)
Sanasa)
Activities of holding companies පාලනය කරන අබනක් සමාගම් වල
බකොුස් දැරීමු සම් න්ධ සමාගම්
කාර්යයන්
Activities of holding companies පාලනය කරන අබනක් සමාගම් වල
බකොුස් දැරීමු සම් න්ධ සමාගම්
කාර්යයන්

642

6420

64200

643
6430

Activities of holding companies පරිපාලන් ව සමාාම් ව (මව් ව සමාාම්)
(units that hold the assets of a කාර්යයන්
group of subsidiary corporations
and whose principal activity is
owing the group)
Trusts, funds and
financial entities
Trusts, funds and
financial entities

ාරකාර මණ්ඩල අරමුදල් සහ
එවැනි මූලයමය කුතු
similar
ාරකාර මණ්ඩල අරමුදල් සහ
එවැනි මූලයමය කුතු
similar

64301 Trusts

ාාරකාර වමණ්ඩල

64302 Funds

අරමදල්

107 of 151

Code

විස්තරය

Description

64309 Other financial entities similar to ාාරකාර ව මණ්ඩල ව හා ව අරමදල් ව
කටයුතු හා ව සමාන් ව හගන්ත් ව මූලය ව
trusts and funds
කටයුතු
649

6491

Other
financial
service
activities, except insurance and
Pension funding activities
Financial leasing

මූලය වබදු වසමාාම්

64910 Finance leasing companies
6492

බවනත් ණය ආධාර

Other Credit Granting

උකස්බඩු වසාේපු වසහ වඋකස් වාන්න්න්

64921 Pawn shops and pawn brokers
64922 Money lending
banking system

outside

the මදල් ව හපොලියට ව දීම ව (බැුංකු ව ්රමයට
පරිබාහිරග)

64929 Other credit granting activities
6499

බවනත් මූලය බසාවා කුතු
(රෂණ සහ විශ්රාම අරමුදල්
කාර්යයන් හැර)
මූලයමය දු කුතු

හගන්ත් වණය වආධාර වකටයුතු

Other
financial
service බවනත් මූලය බසාවා කුතු
activities, except insurance and (රෂණය සහ විශ්රාම අරමුදල්
pension funding activities n.e.c කාර්යයන් හැර) අන්තැනක සඳහන්
බනොවූ
64990 Other financial service activities, හගන්ත් ව මූලය ව හසේගා ව කටයුතු
except insurance and pension (රක්ෂණය ව සහ ව විශ්රාම ව අරමදල් ව
කාර්යයන් වහැර) වඅන්තැන්ක වසඳහන් ව
funding activities n.e.c
හන්ොවූ

65

651
6511

Insurance, reinsurance and
pension
funding
except
compulsory social security
Insurance
Life Insurance
65110 Life insurance

6512

Non-life insurance
65120 Non-life insurance

652
6520

Reinsurance
Reinsurance
65200 Reinsurance

653
6530

Pension funding
Pension funding

රෂණය, ප්රයරෂණය සහ විශ්රාම
අරමුදල් (අනිවාර්ය සමාස ආරෂණ
කුතු හැර)
රක්ෂණය
ජීවිත රෂණය
ජීවිත වරක්ෂණය
අබනකුත් රෂණ කුතු (ජීවිත
රෂණය හැර)
අහන්කුත් ව රක්ෂණ ව කටයුතු ව (ජීවිත
රක්ෂණය වහැර)
ප්රයරෂණය
ප්රයරෂණය
ප්රතිරක්ෂණය
විශ්රාම අරමුදල්
විශ්රාම අරමුදල්

65300 Social Insurance Pension funding සමාජ වරක්ෂණ වවිශ්රාම වඅරමදල්
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Code
66
661

6611

විස්තරය

Description
Activities auxiliary to financial
service and insurance activities
Activities auxiliary to financial
service
activities,
except
insurance and pension funding
Administration of financial
markets

මූලය
බසාවා
සහ
රෂණ
කාර්යයන්ු ආධාරක කාර්යයන්
මූලය
බසාවා
සහ
රෂණ
කාර්යයන්ු ආධාරක කාර්යයන්
(රක්ෂණ සහ විශ්රාම කුතු හැර)
මූලය බවළඳබපොල පරිපාලනය

66110 Administration of Stock Market හකොටස් ව හගළඳහපොල වහා වඅහන්කුත් ව
මූලය හගළඳහපොල වපරිපාලන්ය
and other financial Markets
6612

Security
and
commodity ආරෂාව සහ බවළඳ ාණ්ඩ ගිවිසුම්
contracts brokerage (security බවන්බද්සි
සමාගම්
(අනුන්
dealing on behalf of others)
බවනුබවන් ආරෂණ ගණුබදනුව)
exchangers විහද්ශ වමදල් වමාරු විරීම

66121 Money/Currency
(money changers)
66122 Stock broking
activities
6619

and

related හකොටස් ව හගළඳපල ව තැරැව්කරුගන් ව
සහ ආශ්රිත වකාර්යයන්

Other activities auxiliary to මූලය බසාවා කාර්යයන්ු ආධාරක
financial service activities
බවනත් කාර්යයන්
66191 Credit card transactions

ණය වකාඩ්පත් වාණුහදනුග

66192 Investment advisory services

ආහයෝජන් වඋපහද්ශක වහසේගා

66193 Activities of mortgage advisers උකස් ව උපහද්ශක ව සහ ව තැරැව්කාර
කාර්යයන්
and brokers
66194 Trustee, fiduciary and custody අරමදල් ව පාලන්ය, ාාරකාරය ව සහ
services on a fee or contract basis ාාරකාරත්ග වහසේගා වහන්ොමිහල් වහහෝ ව
හකොන්ත්රාත් වපදන්ම වමත
66199 Other activities auxiliary
financial service activities
662
6621

to මූලය ව හසේගා ව කාර්යයන්ට ව ආධාරක
හගන්ත් වකාර්යයන්

Activities
auxiliary
to රෂණ සහ විශ්රාම අරමුදල් සඳහා
Insurance and pension funding ආධාරක කාර්යයන්
Risk and damage evaluation
අවධානම සහ පාඩු හානි ඇගයීම
66210 Risk and damage evaluation අගධාන්ම ව සහ ව පාඩු ව හානි ව ඇායීම
(රක්ෂණ)
related to Insurance

6622

Activities of insurance agents රෂණ නිබයෝිනත සහ තැරැේකරු
and brokers
වන්බග් කාර්යයන්
66220 Activities of insurance agents and රක්ෂණ ව නිහයෝජිත ව සහ ව තැරැව්කරු
ගන්හේ වකාර්යයන්
brokers
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Code
6629

Description

විස්තරය

Other activities auxiliary for රෂණ සහ විශ්රාම අරමුදල් සඳහා
insurance and pension funding බවනත් ආධාරක කාර්යයන්
66290 Activities involved in or closely රක්ෂණ ව සහ ව විශ්රාම ව අරමදල් ව සඳහා
related to insurance and pension සමීප වහහෝ වසම්බන්ධ වකාර්යයන්
funding

663
6630

Fund management activities
Fund management activities
66300 Fund management activities
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අරමුදල් කළමණාකරන කාර්යයන්
අරමුදල් කළමණාකරන කාර්යයන්
අරමදල් වකළමණාකරන් වකාර්යයන්

Code
L
68
681
6810

Description

විස්තරය

Real estate activities
බද්පල බවළඳාම් කාර්යයන්
Real estate activities
බද්පල බවළඳාම් කාර්යයන්
Real estate activities with own බද්පල
බවළඳාම්
සම් න්ධ
or leased property
කාර්යයන් තමාබග් බහෝ ද්දු ගත්
Real estate activities with own බද්පල
බවළඳාම්
සම් න්ධ
or leased property
කාර්යයන් තමාබග් බහෝ ද්දු ගත්
68101 Buying, selling, renting and
operating of self - owned or
leased buildings for Stores, Shops
etc.

මිලදී වාැනීම්, විිරණීම්, කුලියට දීම ව
තමාම ව හමහහයවීම, ව තමාහේ ව හහෝ ව
බද්දට ව ාත් ව හාොඩන්ැගිලි ව කාමර ව
කුලියට වදීම

68102 Selling or buying and selling of තමාට ව අයිති ව නිගාස ව හහෝ ව හගන්ත්
හාොඩන්ැගිලි ව විිරණීම
හහෝ ව
houses and buildings
මිලටහාන් වවිිරණීම
68103 Sale of owned lands (including ඉඩම් ව විිරණීම ව හහෝ ව හකොටස් කර ව
විිරණීම ව සහ ව ඉඩම් ව මිලටහාන්
Subdividing)- Land sales
විිරණීම
68104 Renting, leasing and all other real තමාට ව අයිති ව නිගාස ව හහෝ ව හගන්ත්
estate activities of owned/leased හාොඩන්ැගිලි ව කුලියට, බද්දට ව දීම ව
යන්ාදී ව සියළු ව හද්පල ව හගළදාම් ව
houses and building
කටයුතු
(නිගහසන් ව හකොටසක් ව
කුලියට/බද්දට වදීම ඇතුළුග)
68105 Developments
of
building කුලියට ව දීම ව සඳහා ව හාොඩන්ැගිලි
ගයාපෘති වසුංගර්ධන්ය විරීම
projects for renting of space
68106 Operation of residential mobile පදිුංචිය ව සඳහා ව ජුංාම ව නිගාස
ගයාපෘති වහමහහයුම
home sites
68107 Renting
and
Leasing
of ප්රදර්ශන් ව ශාලා, ශ්රගණාාාර ව ආදිය  ව
Exhibition halls, Auditoriums කුලියට වහහෝ බද්දට වදීම
etc.
68108 Renting and Leasing of Market හපොළ,  ව හගළඳහපොළ ව භූමි ව කුලියට ව
හහෝ බද්දට වදීම
places, Fairs
68109 Renting or leasing of land for ප්රදර්ශන් හහෝ ව හගන්හද්සි ව සඳහා ව
භූමිය වකුලියට වබද්දට වදීම
exhibitions, auctions etc.
6820

Real estate activities on a fee or බද්පල බවළඳාම් කාර්යයන් කුලියු
contract basis
බහෝ බකොන්ත්රාත් පදනම මත
හගළඳාම් ව නිහයෝජිත ව
68201 Activities of real estate agents හද්පල ව
කාර්යයන් ව
සහ තැරැව්කරුගන්හේ ව
and brokers - Selling and renting
of real estates (on a fee or contract කටයුතු
basis)
68202 Management of real estate on a කුලියට හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව පදන්ම ව
මත වහද්පල වකළමණාකරන්ය විරීම ව
fee or contract basis
68203 Appraisal services for real estates හද්පල ව/ වගත්කම් වතක්හසේරු විරීම
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Code

Description

විස්තරය

68204 Activities of Real estate Escrow හද්පල ව/ වගත්කම් එස්හකෝරු වඒජන්ත ව
ගරුන්හේ වකටයුතු
agents
68209 Other activities and services of හගන්ත් ව කාර්යයන් ව සහ ව හද්පල ව
real estate on a fee or contract හසේගා කුලියට ව හහෝ ව හකොන්ත්රාත් ව
පදන්ම වමත
basis
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Code
M
69
691
6910

Description
Professional, Scientific and
technical activities
Legal and accounting activities
Legal activities
Legal activities

විස්තරය
වෘත්තීය, විදයාත්මක හා තාක්ෂණ
කුතු
නීය හා ගිණුම්කරණ කුතු
නීය කුතු
නීය කුතු

69101 Advice and presentation in legal නීති ව උපහදස් ව ලබා ව දීම ව හා ව හපනී
සිටීම
cases
69102 Advice and presentation with නීති ව උපහදස් ව ලබා ව දිම ව හා ව හපනී
සිටීම වකම්කරු වආරවුල්
labour dispute
69103 Advice and preparation of ගයාපාර ව සම්බන්ධ ව ලිපි ව හල්ඛන් ව
business documents (company සකස් ිරීම ව හා ව ඒ ව සම්බන්ධ ව නිතී ව
උපහදස් වලබා වදීහම් වකටයුතු
formulation, partnership etc.)
69104 Advice and presentation of legal හේටන්ට් ව බලපත්ර, හිමිකම් ව සහතික
documents related to patents, පත්ර වහා වසම්බන්ධ වනිතී කටයුතු
copy rights, etc.
69105 Advice and preparation of other අහන්කුත් ව නීතිමය ව ලිපි ව හල්ඛන් ව
සැකසිම හා වඋපහදස් වදීම
legal documents

692

6920

69106 Activities of notaries

ප්රසිද්ධ වහන්ොතාරිස් වකටයුතු

69108 Other legal activities

හගන්ත් වනිති වකටයුතු

69109 Justice of peace

සාමවිනිසුරු වකටයුතු

Accounting,
auditing
consultancy
Accounting,
auditing
consultancy

book keeping and ගිණුම්කරණ,
බපොත්
තැජ ම,
activities,
tax විගණන කුතු හා දු උපබද්ශක
book keeping and ගිණුම්කරණ,
බපොත්
තැජ ම,
activities,
tax විගණන
කුතු
හා
දු
උපබද්ශනය

69201 All accounting activities & book සියළුම ව ගිණුම්කරණ ව කටයුතු ව සහ ව
හපොත් තැබීම් වකටයුතු
keeping
69202 Book keeping activities only

හපොත් වතැබීම් වකටයුතු

69203 Auditing activities & advisory විාණන් ව කටයුතු ව සහ ව උපහද්ශන් ව
හසේගා
service
69204 Tax consultancy
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බදු වඋපහද්ශන්ය

Code
70

701
7010

Description
Activities of head offices,
management
consultancy
activities
Activities of head offices
Activities of head offices

විස්තරය
ප්රධාන කාර්යාල කුතු හා
කළමනාකරණ උපබද්ශන කුතු
ප්රධාන කාර්යාල කුතු
ප්රධාන කාර්යාල කුතු

70101 Activities of head offices of a සමාාම් ව සහ ව ගයාපාර ව ආයතන්ගල
ප්රධාන් වකාර්යාල වකටයුතු
company or enterprise.
70102 Activities of district and regional සමාාම් ව සහ ව ගයාපාර ව ආයතන්ගල
offices of a company or දිස්ත්රික් ව සහ ව ප්රාහද්ශීය කාර්යාල
කටයුතු
enterprise
702
7020

Management
activities
Management
activities
70200 Management
activities

71

711

7110

consultancy කළමනාකරණ උපබද්ශන කුතු
consultancy කළමනාකරණ උපබද්ශන කුතු
consultancy කළමන්ාකරණ වඋපහද්ශන් වකටයුතු

Architectural and engineering
activities, technical testing and
analysis
Architectural and engineering
activities and related technical
consultancy
Architectural and engineering
activities and related technical
consultancy

ගෘහ නිර්මාණ හා ඉාංිනබන්රු
කුතු, තාක්ෂණ පරීක්ෂාව හා
විශ්බල්ෂණය
ගෘහ නිර්මාණ හා ඉාංිනබන්රු
කුතු හා ඒ සම් න්ධ උපබද්ශන
බසාවය
ගෘහ නිර්මාණ හා ඉාංිනබන්රු
කුතු හා ඒ සම් න්ධ උපබද්ශන
බසාවය

71101 Provision
of
architectural ාෘහ ව නිර්මාණ ව හසේගා ව
උපහද්ශන්ය සැපයීම
services & consultancy

සහ ව

71102 Provision of engineering services ඉුංජිහන්රු වහසේගා වසහ උපහද්ශන්ය ව
සැපයීම
& consultancy
71103 Provision of drafting of services

හකටුම්පත් වහසේගා වසැපයීම

71104 Provision of building inspection හාොඩන්ැගිලි ව පීක්ෂණ ව
සැපයීම වසහ උපහද්ශන්ය
services & consultancy

හසේගා ව

71105 Land and Boundary Surveying මිණුම්හදෝරු වහසේගා වකටයුතු
Activities
71106 Cartographic, Mapping and සිතියම් ව ඇඳිම ව හා ව සකස් ිරීම ව
(අක්ශාුංශ වහා වහද්ශාුංශ වාාවිතා වකර)
Spatial Information Activities
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Code
712

විස්තරය

Description
Technical testing and analysis

7120

Technical testing and analysis
71201 Performance of physical and
quality testing of equipments,
machinery etc. (Testing of scalers
etc.)

තාක්ෂණික
විශ්බල්ෂණය
තාක්ෂණික
විශ්බල්ෂණය

පරීක්ෂාව

හා

පරීක්ෂාව

හා

හාෞතික ව තත්ගය ව සහ ව ප්රමිතිය ව
පීක්ෂා ිරීම ව (ිරරුම් ව මිනුම් ව
උපකරණ ව ගල ව තත්ගය ව පීක්ෂා ව
ිරීම)

71202 Testing and measuring of පාරිසරික ව දර්ශක ව පීක්ෂාග ව සහ ව
environmental indicators (Water මැනීම (ජලහේ ව සහ ව ගාතහේ ව
දූෂණය)
and Air Pollution etc.)
71203 Quality certification of consumer පාරිහාෝගික ව ාාණ්ඩ ව ගල ව තත්ග ව
goods (Activities of Sri Lanka සහතික ිරීම ව (ශ්රී ව ලුංකා ව ප්රමිති ව
ආයතන්හේ වකටයුතු)
Standard Institute etc.)
71204 Emission
Vehicles

testing

for

Motor ගාහන් වදුම් වපීක්ෂාග

71205 Operation of Police Laboratory

හපොලිස් ව
රසායන්ාාාර ව
හමහහයුම් කටයුතු

71206 Testing
of
physical
characteristics of materials or
goods (Strength of yarn, iron
rods, cements, Other quality
testing for textile materials etc.)

විවිධ ව නිෂ්පාදන් ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා අමද්රගය වගල වතත්ග වපීක්ෂාග ව
( ව විවිම ව හහෝ ව මැසීම ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා ව නූල් ව ගල ව ශක්තිය මැනීම,
යකඩ, සිහමන්ති ව ආදිහයහි ව ශක්තිය ව
මැනීම)

71207 Quality Testing
Vehicles

for

ගල ව

motor ගාහන් වගල වතත්ත්ග වපීක්ෂා විරීම

71209 quality certification of other හගන්ත් ව නිෂ්පාදන් ව ගල ව තත්ග ව
පීක්ෂාග සහතික විරීම
products

72
721

7210

Scientific
research
and
development
Research and experimental
development
on natural
science and engineering
Research and experimental
development
on natural
science and engineering

විදයාත්මක
පර්බේෂණ
හා
සාංවර්ධනය
ස්ව ාවික විදයා සහ ඉාංිනබන්රු
කුතු සඳහා පර්බේෂණ සහ
අත්හදා ැලීම් සාංවර්ධනය
ස්ව ාවික විදයා සහ ඉාංිනබන්රු
කුතු සඳහා පර්බේෂණ සහ
අත්හදා ැලීම්

72101 Research and development on ස්ගාාවික වවිදයා පිළිබඳ වපර්හේෂණ ව
සහ වසුංගර්ධන්ය
natural sciences
72102 Research and development on කෘෂි වවිදයා වපිළිබඳ වපර්හේ වෂණ වසහ
සුංගර්ධන් වකටයුතු
Agricultural sciences
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Code

විස්තරය

Description

සහ ව
ඉුංජිහන්රු ව
72103 Research and development on තාක්ෂණික ව
පර්හේෂණ වසහ සුංගර්ධන් වකටයුතු
engineering and technology
72104 Research and development on වගදය ව විදයා ව පර්හේෂණ ව සහ
සුංගර්ධන් වකටයුතු
medical sciences
72105 Research and development on ජීග ව තාක්ෂණ ව පිළිබඳ ව පර්හේෂණ ව
සහ සුංග වර්ධන් වකටයුතු
biotechnology
72106 Interdisciplinary research and විෂයන් ව කීපයක් ව පිළිබඳ ව කරන් ව
development, predominantly on පර්හේෂණ කටයුතු ව (ස්ගාාවික ව
විදයාග වමූලික වගන්)
natural science and engineering
722

7220

Research and
development on
and humanities
Research and
development on
and humanities

experimental සමාස විදයාව, මානව විදයාව හා
social science සම් න්ධ පර්බේෂණ හා සාංවර්ධන
experimental සමාස විදයාව, මානව විදයාව හා
social science සම් න්ධ පර්බේෂණ හා සාංවර්ධන

විදයාග ව හා ව සම්බන්ධ ව
72201 Research and development on සමාජ
පර්හේෂණ වහා
සුංගර්ධන්ය
social science
72202 Research
and
experimental මාන්ග ව විදයාග ව හා ව සම්බන්ධ ව
පර්හේෂණ හා වසුංගර්ධන්
development on humanities

73
731
7310

Advertising
research
Advertising
Advertising

and

market ප්රචාරනය සහ බවළඳ
පර්බේෂණ
දැන්වීම් ප්රචාරණය
දැන්වීම් ප්රචාරණය

73101 Creation and realization
advertising campaigns

ප්රචාරක ව
of දැන්වීම් ව
නිර්මාණය වහා වඉටු විරීම

දැන්වීම්

ගයාපාර

73102 Conducting
marketing හගළඳ ව ප්රගාරණ ව කටයුතු ව සඳහා
campaigns and other advertising සුංවිධාන්ාත්මකග ව නිරතවීම ව සහ ව
හගන්ත් වප්රගාරණ වහසේගා
services
732
7320

Market research and public බවළඳබපොල සමීෂණ හා මහසන
opinion polling
මත විමසීම් බසාවා
Market research and public බවළඳබපොල සමීෂණ හා මහසන
opinion polling
මත විමසීම් බසාවා
73201 market research

හගළඳ වපර්හේෂණ

73202 public opinion polling

මහජන් වමත වවිමසීම් වහසේගා
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Code
74
741
7410

විස්තරය

Description
Other professional, scientific
and technical activities
Specialized design activities
Specialized design activities

අබනකුත් වෘත්යමය, විදයාත්මක,
කාර්මික කුතු
විබශාෂිත සැලසුම් කුතු
විබශාෂිත සැලසුම් කුතු
හරදිපිළි ව
නිර්මාණය

ආශ්රිත ව

හමෝස්තර ව

74102 Fashion design related to wearing ඇඟලුම් ව
නිර්මාණය
apparel

ආශ්රිත ව

හමෝස්තර ව

පාගහන් ව
නිර්මාණය

ආශ්රිත ව

හමෝස්තර ව

to ආාරණ ව
නිර්මාණය

ආශ්රිත ව

හමෝස්තර ව

74101 Fashion design related to textiles

74103 Fashion design related to shoes
74104 Fashion design
jewellary

related

74105 Fashion design related to ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව ආශ්රිත ව හමෝස්තර
සහ ව
අහන්කුත් ව
furniture and other interior නිර්මාණය ව
අායන්තර වසැරසිලි
decoration etc

742
7420

74106 Construction design

ඉදිිරීම් වනිර්මාණය

74107 Activities of industrial design

කාර්මික වසැලසුම් වකටයුතු

74108 Activities of graphic designers

මාධය වරූප වශිල්පි වකටයුතු

74109 Activities of interior designers

අායන්තර වසැරසිළි වකටයුතු

Photographic activities
Photographic activities
74201 Studios
and
Activities

ඡායාරූප ශිල්පීය කුතු
ඡායාරූප ශිල්පීය කුතු

Photographic ඡායාරූප ව ශාලා
ශිල්පීය වකටයුතු

හා

74202 Film
(Photo)
processing හසේයාපට ව සැකසීම ව
ිරීම, මද්රණය)
(developing, printing)

ඡායාරූප ව
(ගැඩිදියුණු ව

74203 Activities of photo journalists

පුගත්පත් වඡායාරූප වකලා වකටයුතු

74204 Micro filming

ඉතා වසියුම් වඡායාරූප වකරණය

74205 Videotaping of events, meetings විගාහ ව උත්සග, රැස්වීම් හා හගන්ත් ව
අගස්ථා වවීඩිහයෝ වාතිරීම
Weddings etc.
74206 Developing and processing of සින්මා ව පට ව ගැඩිදියුණු ව
සැකසීම ආදී වකටයුතු
cine-films etc.
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ිරීම ව

Code
749

7490

විස්තරය

Description

Other professional, scientific බවනත් වෘත්තීය,
and technical activities n.e.c
කාර්මික කුතු
සඳහන් බනොවූ)
Other professional, scientific බවනත් වෘත්තීය,
and technical activities n.e.c
කාර්මික කුතු
සඳහන් බනොවූ)

විදයාත්මක හා
(අන් තැනක
විදයාත්මක හා
(අන් තැනක

74901 Translation and interpretation පරිගර්ථන් වහා වඅර්ථකථන් වකටයුතු
activities
74902 Activities of quantity surveyors

ප්රමාණ වතක්හසේරු වකටයුතු

74903 Migration consultancy

සුං්රමණ වඋපහද්ශන්ය

74904 Metrology(weather
activities)

forecasting කාළගුණය වසම්බන්ධ වඅන්ාගැිර වපළ
ිරීම

74905 Appraisal activities for Motor හමෝටර් වගාහන් වතක්හසේරු කටයුතු
vehicles
74909 Other
technical
activities n.e.c.

75
750
7500

Veterinary activities
Veterinary activities
Veterinary activities

consulting හගන්ත් ව කාර්මික ව උපහද්ශන් ව
කටයුතු ව (අන් තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)
පශු වවදය කුතු
පශු වවදය කුතු
පශු වවදය කුතු

75000 Veterinary activities for farm හාොවිපල ව සත්ග ව හා සුරතල් ව සත්ග ව
පශු වවගදය වකටයුතු
animals
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Code
N
77
771
7710

Description

විස්තරය

Administrative and support පරිපාලනමය සහ සහාය බසාවා
service activities
කුතු
Rental and leasing activities
කුලියු සහ ද්දු දීම
Renting and leasing of motor බමෝුර් වාහන කුලියු හා
vehicles
දීම
Renting and leasing of motor බමෝුර් වාහන කුලියු හා
vehicles
දීම

ද්දු
ද්දු

77101 Renting and leasing of passenger කාර් ව රථ ව කුලියට ව හා ව බද්දට ව දීම
(රියදුරන් වරහිත)
cars (without drivers)
77102 Renting and leasing of trucks and ට්රක් වරථ වහට්ලර් වඋපාුංා කුලියට වහා ව
බද්දට වදීම ව(රියදුරන් වරහිත) වහමෝටර්
utility trailers (without drivers)
සයිකල් වහැර
77109 Renting and leasing of other අනිකුත් ව ගාහන් ව කුලියට ව හා ව බද්දට ව
දීම (රියදුරන් වරහිත)
vehicles (without drivers)
772

7721

Renting and leasing of personal බපෞද්ගලික පරිහරණය සඳහා වූ
and household goods
ාණ්ඩ හා ගෘහ උපකරණ කුලියු
හා ද්දු දීම
Renting
and
leasing
of විබනෝදය පිණිස බයොදා ගන්නා
recreational and sports goods
ාණ්ඩ හා ක්රීඩා ාණ්ඩ කුලියු හා
ද්දු දීම
77211 Renting and leasing of pleasure විහන්ෝදාත්මක ව කටයුතු ව සඳහා ව
හයොදා ාන්න්ා ව හබෝට්ටු, රුගල් ව
boats, sailboats
හබෝට්ටු වකුලියට වහා වබද්දට වදීම
77212 Renting and leasing of bicycles

විහන්ෝදාත්මක ව කටයුතු ව සඳහා ව
හයොදා ාන්න්ා වබයිසිකල් වකුලියට වහා ව
බද්දට වදීම

77213 Renting and leasing of beach මහුදු ව හගරහළේ ව විහන්ෝදාත්මක ව
කටයුතු සඳහා ව හයොදා ව ාන්න්ා ව පුටු ව
chairs and umbrellas
සහ වකුඩ වකුලියට වහා වබද්දට වදීම
77219 Renting and leasing of other අනිකුත් වක්රීඩා වඋපකරණ වකුලියට වහා
බද්දට වදීම ව(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන් ව
sports equipment n.e.c.
හන්ොවූ)
7722

Renting of video tapes and වීඩිබයෝ පු හා තැටි කුලියු දීම
disks
77220 Renting of video tapes, CDS, වීඩිහයෝ ව පට, CDs, DVDs ආදිය ව
කුලියට දීම
DVDS etc.,

7729

Renting and leasing of other අනිකුත් බපෞද්ගලික පරිහරණය
personal and household goods සඳහා වූ ාණ්ඩ හා ගෘහ උපකරණ
කුලියු හා ද්දු දීම
77291 Renting of textiles wearing හරදි, ඇඳුම් ව ආාරණ ව හා ව පාගහන් ව
apparel, Jewllery, footwear etc. අතුළු මුංාල වඇදුම් කුලියට දීම
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විස්තරය

(including Wedding clothes and
costumes)
77292 Tents and equipment rental for උත්සග වාාණ්ඩ වකුළියට වදීම
festival and other events
77293 Renting and leasing of musical සුංගීත වාාණ්ඩ, ශේද වවිකාශන් වයන්ත්ර
and other audio equipment and කුලියට වහා වබද්දට වදීම
instruments (Guitars, Violin,
Drums, Loudspeakers, Mikes
etc.)
77294 Renting and leasing of books, හපොත්, පුගත් ව පත්, සඟරා ව ආදිය
කුලියට වහා වබද්දට වදීම
journals and magazines
77295 Renting and leasing of machinery විහන්ෝදය ව හහෝ ව විහන්ෝදාුංශ ව සඳහා ව
and equipment used by amateurs හයොදා ාන්න්ා ව ාාණ්ඩ ව උපකරණ ව
කුලියට වහා වබද්දට වදීම
or as a hobby
77296 Renting and leasing of electronic හේ ව හදොර ව ාාවිතයට ව ාන්න්ා ව විදුලි
උපකරණ වකුලියට වහහෝ වබද්දට වදීම
equipments for household use
77299 Renting and leasing of other හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
personal and household goods හන්ොකරන් වලද හගන්ත් වපුද්ාලික වහා ව
ාෘහස්ථ/හේ ව හදොර ව බඩු ව බාහිරාදිය ව
n.e.c.
කුලියට වදීම වහා වබද්දට වදීම
773

7730

Renting and leasing of other බවනත් යන්බත්රෝපකරණ අනිකුත්
machinery, equipment and උපකරණ හා ාණ්ඩ කුලියු හා
tangible goods
ද්දු දීම
Renting and leasing of other බවනත් යන්බත්රෝපකරණ අනිකුත්
machinery, equipment and උපකරණ හා ාණ්ඩ කුලියු හා
tangible goods
ද්දු දීම
77301 Renting & Operation lease of
Machinery and equipment that
are generally used as Capital
Goods by industry (Without
operator) - Engines, Turbines,
Mining Equipment, Professional
Equipment, Motion Piucture
Production Equipment etc.

කර්මාන්ත ව සඳහා ව ාාවිතා ව කරන් ව
යන්ත්ර සූත්ර වසහ අනිකුත් වඋපකරණ ව
කුලියට ව
හා
බද්දට ව
දීම ව
(ක්රියාකරුහගකු ව රහිතග) ව - ව එන්ජින් ව
හා ව ටර්බයින් ව යන්ත්ර, චල ව රූප
නිෂ්පාදන්ය වහා වසම්බන්ධ උපකරණ

77302 Renting and operational leasing රියදුරු ව රහිතග ව හාොඩබිම ව ාමන් ව
of land-transport equipment ාන්න්ා ගාහන් වකුලියට වහා වබද්දට වදීම
without
driver
(motor
cycles/campers)
77303 Renting and operational leasing ක්රියාකරුගකු ව රහිතග ව ජලහේ ව ාමන්
of water-transport (commercial ාන්න්ා වයාන්ා වකුලියට වහා වබද්දට වදීම
boats, ships) equipment without
operator
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Description
77304 Renting and operational leasing
of forestry and Agriculture
machinery
and
equipment
without operator

විස්තරය
ක්රියාකරුගකු වරහිතග වගන්ාන්තර වහා
කෘෂිකර්මාන්තය ව සඳහා ව හයොදා ව
ාන්න්ා වයන්ත්ර වහා වඋපකරණ වකුලියට ව
හා වබද්දට වදීම

77305 Renting and operational leasing ඉදිිරීම් ව හා ව සිවිල් ව ඉුංජිහන්රු
of construction and civil උපකරණ ව හා ව රථ ව කුළියට ව දීම ව
engineering machinery and (රියදුරු/ක්රියාකරු වරහිතග)
equipment without operator
77306 Renting and operational leasing ක්රියාකරුගකු ව රහිතග ව කාර්යාලීය
of office machinery equipment යන්ත්ර වඋපකරණ වකුලියට වහා වබද්දට ව
without operator (photocopying දීම
M/c etc.)
හාොඩන්ැගිලි,
77307 Renting of accommodation or කාර්යාලීය ව
උපකරණ කුලියට වදීම
office containers
77308 Renting of animals (herds)

සතුන් ව කුලියට ව දීම ව (ාගයින්,
අශ්ගයින්)

77309 Renting and leasing of other අනිකුත් වයන්ත්ර ාාණ්ඩ වකුලියට වහා ව
machinery,
equipment
and බද්දට වදීම ව(හගන්ත් වතැන්ක වසඳහන්
හන්ොවූ)
tangible
goods n.e.c.
774

7740

Leasing of intellectual property
and similar products, except
copyrighted works
Leasing of intellectual property
and similar products, except
copyrighted works

උපුුාගැනීබම් කාර්යයන් හැර
ුනද්ධිමය බද්පළ හා ඒ හා සමාන
නිෂ්පාදන දු දීම
ුනද්ධිමය බද්පළ හා ඒ හා සමාන
නිෂ්පාදන දු දීම (බපොත් පුවත් පත්
ආදිය ප්රසිද්ධ කිරීම බමයු අයත්
බනොබේ.)

හද්පළ ව
සම්බන්ධ ව
77400 Leasing of intellectual property බුද්ධිමය ව
products except copyrighted නිෂ්පාදන් බද්දට වදීම ව(හපොත්, පුගත් ව
පත් ව ආදිය ව ප්රසිද්ධ ව ිරීම ව හමයට ව
works
අයත් වහන්ොහව්.)

78
781
7810

Employment activities
Activities
of
employment
placement agencies
Activities
of
employment
placement agencies

රැකියා සම් න්ධ කුතු
රැකියා
නිබයෝිනත
ආයතන
සම් න්ධ කුතු
රැකියා
නිබයෝිනත
ආයතන
සම් න්ධ කුතු

නිහයෝජිත ව
78100 Activities
of
employment රැිරයා ව
සම්බන්ධ කටයුතු
placement agencies
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ආයතන් ව

Code
782
7820

විස්තරය

Description
Temporary
agency activities
Temporary
agency activities

employment තාවකාලික
කුතු
employment තාවකාලික
කුතු

රැකියා

නිබයෝිනත

රැකියා

නිබයෝිනත

78200 Activities related to supplying අනුග්රාහකයින් ව හගත ව හසේගකයින්
workers to clients' businesses for සැපයීම වසම්බන්ධ වකටයුතු
limited period of time without
direct supervision
783
7830

Other
human
provision
Other
human
provision

resources අනිකුත් මානව සම්පත් සැපයීම
resources අනිකුත් මානව සම්පත් සැපයීම

78300 Provision of human resources for ස්ථීරග ව හහෝ ව දිගුකාලීන් ව ගශහයන් ව
මාන්ග සම්පත් වසැපයීම
long term or permanent basis

79

791
7911

Travel agency, tour operator, සාංචාරක
නිබයෝිනතායතන
reservation service and related සාංචාරක බසාවය ආසන බවන්
activities
කරවා ගැනීම හා ඒ හා සම් න්ධ
කුතු
Travel agency and tour ප්රවාහන බසාවා සහ සාංචාරක බසාවා
operator activities
කුතු
Travel agency activities
සාංචාරක නිබයෝිනතායතන බසාවා
කුතු
79110 Travel agency activities

7912

Tour operator activities
79120 Tour operator activities

799
7990

සුංචාරක ව නිහයෝජිතායතන් ව හසේගා ව
කටයුතු ව සහ ව ගුගන් ව ප්රහව්ශපත් ව
අහලවිය ව
සාංචාරක බසාවා කුතු
සුංචාරක වහසේගා වකටයුතු

Other reservation service and අනිකුත් ආසන බවන් කිරීම් ආදිය
related activities
හා ඒ සම් න්ධ කුතු
Other reservation service and අනිකුත් ආසන බවන් කිරීම් ආදිය
related activities
හා ඒ සම් න්ධ කුතු
79901 Provision of other travel-related
reservation
services
(transportation,
hotels,
restaurants,
car
rentals,
entertainment and sports)

ප්රගාහන්ය ව හා ව සම්බන්ධ ව ආසන් ව
හගන් ිරීම් ව ආදී ව හසේගා ව සැපයීම ව
(ප්රගාහන්, හහෝටල්, හාෝජන්ාාාර,
කුලී වරථ)

79902 Ticket sales activities for න්ාටය ව ක්රීඩා ව ආදිය ව න්ැරඹීම ව සඳහා
theatrical, sports and other ප්රහව්ශ වපත්ර වනිකුත් විරීම
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Code

විස්තරය

Description
amusement and entertainment
events

80
801
8010

79903 Activities of tourist guides

සුංචාරක ව මඟ ව
සම්බන්ධ කටයුතු

79904 Tourism promotion activities

සුංචාරක ව
කටයුතු

හපන්ගන්න්න් ව

ප්රගර්ධන් ව

සම්බන්ධ ව

Security and investigation ආරක්ෂක හා විමර්ශන කුතු
activities
Private security activities
බපෞද්ගලික ආරක්ෂක කුතු
Private security activities
බපෞද්ගලික ආරක්ෂක කුතු
හපෞද්ාලික ව
කටයුතු

80101 Security Guard services

ආරක්ෂක ව

හසේගා ව

80102 Body guard services and other හපෞද්ාලික ව ආරක්ෂක ව (body
guard) කටයුතු ව සහ ව අහන්කුත් ව
security services
පුත්ාලික වආරක්ෂක වකටයුතු
802
8020

Security
activities
Security
activities

systems
systems

service ආරක්ෂක පද්ධය බසාවා කුතු
(ආරක්ෂක පද්ධය)
service ආරක්ෂක පද්ධය බසාවා කුතු
(ආරක්ෂක පද්ධය)

80201 Monitoring and maintenance of විදුත් ව ආරක්ෂක ව සුංඥා ව පද්ධති
electronic security alarm systems හමහහයවීම වහා වන්ඩත්තු විරීම
80202 Installing, repairing, rebuilding යාන්ත්රික ව අළුත්ගැඩියා ව ිරීම්,
and adjusting mechanical or ස්ථාපන්ය ව ිරීම්, න්ැගත ව සවි ව ිරීම් ව
electronic locking devices, safes ආදී වකටයුතු
and security vaults
803
8030

80300 Investigation
and
service activities

81
811
8110

විමර්ශන කුතු ආරක්ෂාවු අදාළ
විමර්ශන කුතු ආරක්ෂාවු අදාළ

Investigation activities
Investigation activities

detective විමර්ශන් ව හා ව රහස් ව පීක්ෂණ
කටයුතු

Services to building and
landscape activities
Combined facilities support
activities
Combined facilities support
activities

බගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා උදයාන
සැකසීම් සම් න්ධ බසාවා සැපයීම්
බගොඩනැඟීම් හා උදයාන සැකසීම්
සඳහා උපකාරක බසාවා සැපයීම
බගොඩනැඟීම් හා උදයාන සැකසීම්
සඳහා උපකාරක බසාවා සැපයීම

81100 Provision of combination of හසේගා ව දායකයාහේ ව ස්ථාන්හේදී
support services within a client's හාොඩන්ැගිල්ල ව පිරිසිදු ව ිරීම,
facility, such as, interior cleaning, හපෞද්ාලික ව ආරක්ෂක ව හසේගා ව
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Code

812
8121

Description

විස්තරය

maintenance, trash disposal,
guard and Security, laundry, mail
routing, Reception etc.). At least
two or more of the above support
services should be provided
combinely.

කටයුතු, හරදි ව හසේදීම, අමත්තන්
පිළිාැනීම ව ආදී ව හසේගා ව එකකට ව
එකකට ව
ගැඩි ව
ප්රමාණයක් ව
ඒකාබද්ධග වසැපයීම

Cleaning activities
General cleaning of building

පිරිසිදු කිරීබම් කුතු
බගොඩනැගිලි සාමානය පිරිසිදු කිරීම්

81210 General cleaning of all types of ඕන්ෑම ව ගර්ායක ව හාොඩන්ැගිලි ව
buildings (Offices, Factories, ඇතුළත සාමාන්ය ව පිරිසිදු ව ිරීම ව
Houses, Shops, Institutions etc.) (කාර්යාල, කර්මාන්තශාලා, සාේපු,
නිගස වආදිය)
8129

Other building and industrial අනිකුත් බගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම්
cleaning activities
හා කාර්මික පිරිසිදු කිරීම්
81291 Exterior cleaning of all types of ඕන්ෑම වගර්ායක වහාොඩන්ැගිලි වපිටත
පිරිසිදු විරීම
buildings
81292 Cleaning of industrial machinery

කාර්මික වයන්ත්ර වසූත්ර වපිරිසිදු ිරීම

81293 Street sweeping and cleaning of පාරගල් වඅතුාෑම, පිරිසිදු ිරීම
roads
81294 Cleaning of trains, Busses, planes ගුගන්යාන්ා, බස්, දුම්රිය ව ආදීය
පිරිසිදු විරීම
etc.
81295 Cleaning and maintenance of පිහිනුම් ව තටාක ව න්ඩත්තු ව ිරීම ව හා
පිරිසිදු විරීම
swimming pools
81299 Other building and industrial අනිකුත් ව හාොඩන්ැගිලි ව හා ව කාර්මික
පිරිසිදු ව ිරීම් ව කටයුතු ව (හගන්ත් ව
cleaning activities n.e.c.
තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ) වපාර වඅතුාෑම
813
8130

Landscape
care
and
maintenance services activities
Landscape
care
and
maintenance service activities

උදයාන සැකසීම අලාංකරණය හා
නඩත්ු කිරීබම් බසාවා සැපයීම
උදයාන සැකසීම අලාංකරණය හා
නඩත්ු කිරීබම් බසාවා සැපයීම

81301 Planting, care and maintenance of හාමිදුල් ව හා ව උයන් ව සැකසීම ව
අලුංකරණය හා වන්ඩත්තු විරීම
parks and gardens
81302 Planting, care and maintenance of තණ වබිම් වසැකසීම වහා වන්ඩත්තු විරීම්
greenery
81309 Plants for protection against පරිසර ව දූෂණය ව ගැළැක්වීම ව සඳහා
noise, wind, erosion, visibility පැළෑටි වගැවීම
and dazzling
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Code
82

821
8211

විස්තරය

Description
Office administrative, office
support and other business
support activities
Office administrative and
support activities
Combined
office
administrative service activities

කාර්යාල පරිපාලනය, කාර්යාලීය
හා අනිකුත් වයාපාර සම් න්ධ
උපකාරක බසාවා
කාර්යාල පරිපාලනය හා ඒ
සම් න්ධ උපකාරක බසාවා
කාර්යාල පරිපාලනය හා බසාවා
කුතු සම් න්ධීකරණය

82111 Provision of financial planning, අන් ව අය ව සඳහා ව මූලය ව සැලසුම්
billing and record keeping for සැපයීම, හාවීම් වසිදු විරීම වහා වගිණුම් ව
සටහන් වතැබීම වහකොන්ත්රාත් ව්රමයට ව
others on a contract or fee basis
හහෝ වහාවිම් මත
හබදා ව
හැීම්
82112 Personal distribution for others හපෞද්ාලික ව
(හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව පදන්ම ව
on a contract or fee basis
මත)
distribution(mail කාර්යාල වලිපි වහබදාහැීහම් වහසේගා

82113 Physical
service)

82114 Provision of logistics for others සැපයුම් ව හා ව හමහහයුම් ව හසේගා
කටයුතු (හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව
on a contract or fee basis
පදන්ම වමත)
82119 Other
office
administrative අනිකුත් ව කාර්යාල ව පරිපාලන් ව හසේගා
කටයුතු ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
service activities n.e.c.
හන්ොවූ)
8219

Photocopying,
document ඡායා පිුපත් කිරීම, බල්ඛන
preparation
and
other සැකසීම ඇුළු අනිකුත් විබශාෂ
specialized
office
support කාර්යාලයීය උපකාරක බසාවා
activities
82191 Secretarial
and
documentation activities
82192 Photocopying,
blueprinting

other කාර්යාල ව හල්කම්ගරුන්හේ ව සහ
කාර්යාල ලිපි ව හල්ඛන් ව සැකසීහම් ව
කටයුතු

duplicating , ඡායා ව පිටපත් ව ිරීම, පිටපත් ව ිරීම,
නිගාස වසැළසුම් වපිටපත් විරරිම

82199 Other specialize office support අනිකුත් ව විහශේෂිත ව කාර්යාලයීය
උපකාරක ව හසේගා ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව
activities n.e.c.
සඳහන් වහන්ොවූ)
822

Activities of call centres
8220

Activities of call centres

දුරකථන
සාලවල
සම් න්ධතා මධයස්ථාන
දුරකථන
සාලවල
සම් න්ධතා මධයස්ථාන

ඇමුම්
ඇමුම්

82200 Activities of call centres දුරකථන් ව ජාලගල ව (හටලිහකොම් ව
ඩයහලොේ ව ගැනි) ව
(Telecom, Mobitel, Dialog call හමොබිහටල්
ඇමතුම් වසම්බන්ධතා වමධයස්ථාන්
centres etc.)
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Code
823
8230

Description

විස්තරය

Organization of conventions බවළඳ ප්රදර්ශන
and trade shows
සාංවිධාන
Organization of conventions බවළඳ ප්රදර්ශන
and trade shows
සාංවිධාන

හා

රැස්වීම්

හා

රැස්වීම්

82301 Organization of business and හගළඳ ව ප්රදර්ශන් ව හා ව ගයාපාරික
සුංවිධාන්
trade shows
82302 Organization of conferences and රැස්වීම් වහා වසාකච්ඡා වසුංවිධාන්
meetings
829
8291

Business
support
service වයාපාරික උපකාරක බසාවා කුතු
activities n.e.c
(බවනත් තැනක සඳහන් බනොවූ)
Activities of collection agencies එකු කිරීබම් මධයස්ථාන හා ණය
and credit bureaus
නිකුත් කිරීබම් ආයතන
82911 Billing Centers (Electricity, water බිල්පත් වහාවුම් මධයස්ථාන්(විදුලිය,
ජලය වආදිය)
and other bills)
82912 Other activities of collection හගන්ත් ව එකතු ව ිරීහම් ව මධයස්ථාන් ව
හා ණය වනිකුත් විරීහම් වආයතන්
agencies and credit bureaus

8292

Packaging activities

පැකට් කිරීබම් කුතු

82921 Bottling of liquids, including දියර ව ගර්ා ව හබෝතල් ව ිරීම, ආහාර ව
beverages and food on fee or හා බීම ව ගර්ා ව පැකට් ව ිරීම ව
(හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව පදන්ම ව
contract basis
මත)
82922 Packaging of solids on fee or ඝන්ද්රගය වපැකට් විරීම (හකොන්ත්රාත් ව
හහෝ වහාවීම් වපදන්ම වමත)
contract basis
82923 Security
packaging
of ඖෂධ ව සුංහයෝා ව ආරක්ෂිතග ව පැකට් ව
pharmaceutical preparations on ිරීම (හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව
පදන්ම වමත)
fee or contract basis
82924 Labeling,
stamping
and හල්බල් ව ිරීම, මද්ර ව තැබීම ව හා අච්චු ව
imprinting on fee or contract ාැසීම ව (හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව
පදන්ම වමත)
basis
82925 Parcel-packing and gift-wrapping පාර්සල් ව ිරීම ව හා ව තෑගි ව එතීම
(හකොන්ත්රාත් ව හහෝ ව හාවීම් ව පදන්ම ව
on fee or contract basis
මත)
82929 Other Business support activities හගන්ත් ව ගයාපාරික ව ආධාරක ව හසේගා
(මිනුම්කරණ වහසේගා වආදිය.)
(Measuring services etc.)
8299

Other business support service අනිකුත් කාර්යාලයීය උපකාරක
activities n.e.c
බසාවා (බවනත් තැනක සඳහන්
බනොවූ)
82991 Public stenography services

මහජන් වලඝු වහල්ඛන් වහසේගා

82992 Fund
raising
organization හගන්ත් වආයතන් වසඳහා වඅරමදල් වරැස්
services on a contract or fee basis ිරීම
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Code

විස්තරය

Description
82993 Activities
auctioneers

of

82994 Sorting of papers

independent ස්ගාධින් ව
කාර්යයන්

හගන්හද්සිකරුගන්හේ

කඩදාසි වගර්ා විරීම

82999 Other business support service අනිකුත් ව ගයාපාරික ව උපකාරක ව
හසේගා කටයුතු ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව
activities n.e.c
සඳහන් වහන්ොවූ)
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Code

O
84

841

8411

8412

8413

Description

විස්තරය

Public administration and
defence; compulsory social
security
Public administration and
defence; compulsory social
security
Administration of the State and
the economic and social policy
of the community
General public administration
activities

රාසය පරිපාලන සහ ආරෂක
අතයවශය සමාසආරෂණය

84110 Executive
and
legislative
administration
of
central
Government
and
Local
Government; Fiscal activities,
Custom
administration;
,
Administration and operation of
Economic and social Planning,
Statistical services, R&D Policies
etc. (See the Code list of the
Government units)

මධයම ව රජහේ ව විධායක ව සහ ව නීති
සම්පාදන් ව කටයුතු, බදු ව ප්රතිපත්ති ව
කටයුතු, පර්හේෂණ ව හා ව සුංගර්ධන් ව
කටයුතු ව සඳහා ප්රතිපත්ති ව සැලසුම් ව
ිරීම, පළාත් වපාලන් ආයතන්යන්හි ව
විධායක ව සහ ව නීතිමය ව පරිපාලන්ය,
හර්ගු ව පරිපාලන්ය, ආර්ථික ව හා ව
සමාජීය ව සැලසුම් පරිපාලන්ය ව හා ව
හමහහයුම්, සුංඛයාන් ව හසේගහේ ව
පරිපාලන් වහා වහමහහයුම් වකටයුතු

Regulation of the activities of
providing
health
care,
education, cultural services and
other social services, excluding
social security

සමාස
ආරෂණය
හැර
බසෞඛය සුරකුම්
සැපයීම,
අධයාපනය, සාංස්කෘයක බසාවා සහ
අබනකුත්
සමාස
බසාවා
ක්රියාකාරකම් අශ්රිත බරගුලාසි

84120 Public
Administration
of
Programs aimed at Health,
Education, Culture,
Sports,
Recreation,
Environment,
Housing and Social services
(Except Government schools and
Hospitals) (See the Code list of
the Government units)

හසෞඛය, අධයාපන්ය, සුංස්කෘතික,
ක්රිඩා, විහන්ෝදාත්මක, පාරසරික,
නිගාස ව හා ව සමාජ ව හසේගා
හා ව
සම්බන්ධ වපරිපාලන් වහා වහමහහයුම්

රාසය පරිපාලන සහ ආරෂක;
අතයවශය සමාසආරෂණය
රාසය ආර්ථික සහ ප්රසා සමාස
ප්රයපත්ය පරිපාලනය
බපොදු රාසය පරිපාලන කාර්යයන්

Regulation of and contribution වඩා කාර්යෂම වයාපාර බමබහතම්
to more efficient operation of සඳහා බරගුලාසි හා දායකත්වය
businesses
84130 Public
administration
and
regulation (Including subsidiary
allocation and research and
development)
for
different
Economic Sectors (Agriculture,
Land use, Energy and Mining
Resources,
Infrastructure,
Transport,
Communication,
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කෘෂිකර්ම, ඉඩම් ව පරිහරණ, බල ව
ශක්ති හා ව ඛණිජ ව සම්පත්, යටිතල ව
පහසුකම්, ප්රගාහන්, සන්නිහව්දන්,
හහෝටල් ව හා ව සුංචාරක, හතොා ව හා
සිල්ලර ව හගළඳාම ව විවිධ ව ආර්ථික ව
කටයුතු ව සඳහා රජය ව පරිපාලන් ව හා ව
නිතී ව
හරගුලාසි ව
සම්පාදන්ය ව
(සහන්ාධාර ව හගන් ව ිරීම ව ඇතුලුග),

Code

Description
Hotel and Tourism, Wholesale
and Retail trade) ; Administration
of
Labour
affairs,
Implementation of Regional
Development policies (Eg. to
reduce unemployment) (See the
Code list of the Government
units)

842
8421

කම්කරු ව සබඳතා ව පිළිබඳ ව පරිපාලන් ව
කටයුතු,
ප්රාහද්ශීය ව සුංගර්ධන් ව
ප්රතිපත්ති
ක්රියාත්මක ව කරවීහම් ව
කටයුතු වආදිය

Provision of services to the සමස්ථ ප්රසාව සඳහා වූ බසාවාවන්
community as a whole
Foreign affairs
විබද්ශ සම් න්ධතා
84210 Ministry of Foreign affairs;
Diplomatic
and
Consular
missions stationed abroad (Sri
Lankan
Embassies
etc.);
Management of Foreign trade,
International
financial
and
foreign
technical
affairs,
provision of aids and Military
aids to foreign countries; Cultural
services
beyond
national
boundaries (See the Code list of
the Government units)

8422

විස්තරය

Defence activities
84220 Administration, supervision and
operation of military defence
(Army, Navy, Air force, civil
defence
forces,
STF),
Administration of
defence
related R&D policies and related
funds (See the Code list of the
Government units)
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විහද්ශ ව කටයුතු ව අමාතයාුංශය,
විහද්ශ රටගල ව පිහිටුගා ව ඇති ව
ලුංකාහව් ව තාන්ාපති ව කාර්යාල,
ජතයාන්තර ව මූලය ව හා ව තාක්ෂණ ව
කටයුතු කලමන්ාකරණය, විහද්ශ ව
රටගලට ව යුධමය ව හහෝ ව හගන්ත් ව
ආධාර ව සැපයීහම් ව හසේගා, හද්ශීය ව
සිමාගන් ව අභිබගා
ජතයාන්තර ව
මට්ටමින් ව සිදුකරන් ව සුංස්කෘතික ව
කටයුතු

ආරෂක ක්රියාකාරකම්
යුධ ව ආරක්ෂක ව කටයුතු ව සඳහා ව වූ
පරිපාලන්ය,
අධිකරණය ව හා ව
හමහහයුම් ව (යුධ ව න්ාවික ව හා ව ගුගන්),
අරක්ෂක වකටයුතු වආශ්රිත පර්හේෂණ ව
හා වසුංගර්ධන් වප්රතිපත්තීන් වසහ වආශ්රිත ව
අරමදල් වපරිපාලන්ය

Code
8423

විස්තරය

Description
Public order
activities

and

safety බපොදු ප්රසාව සඳහා වු නියමයන් හා
ආරෂක ක්රියාකාරකම්

84230 Police
Dept,
Prison
Administration, Rehabilitation,
Fire Brigades, Ministry of
Justice, Activities of Courts,
Tribunals (including Military
Tribunals), Arbitration of civil
actions,
Attorney General's
Department (See the Code list of
the Government units) except
Police and prison Hospitals and
schools, Operation of Police
Laboratories

843
8430

Compulsory
activities
Compulsory
activities

social
social

84301 Pension Department

හපොලිස් ව
හදපාර්තහම්න්තුග,
බන්ධන්ාාාර
පරිපාලන්ය,
පුන්රුත්ථාපන් ව කඳවුරු, ගිනි ව නිවීම ව
හා ව ගිනි ව ගැලැක්වීම, විනිශ්චය ව
සාාග, සමථ ව මණ්ඩල, යුධ ව
අධිකරණ, අධිකරණ ව අමාතයාුංශය,
උසාවි ව කටයුතු, හමදා ව විනිශ්චය ව හා
නීති ව පද්ධති ව ක්රියාකාරකම්, නීතිපති ව
හදපාර්තහම්න්තුහව් ව පරිපාලන්ය ව හා ව
හමහහයවිහම් කටයුතු ව (හපොලිස් ව හා ව
බන්ධන්ාාාර ව හරෝහල්, හපොලිස් ව
රසායන්ාාාර වහැර)

security අනිවාර්ය
සමාස
ක්රියාකාරකම්
security අනිවාර්ය
සමාස
ක්රියාකාරකම්

ආරෂණ
ආරෂණ

විශ්රාම වගැටුේ හදපාර්තහම්න්තුග

84302 Other Compulsory social security හගන්ත් ව අනිගාර්ය ව සමාජ ව ආරක්ෂණ
ක්රියාකාරකම්
activities
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Code
P
85
851
8510

විස්තරය

Description
Education
Education
Pre-primary
education
Pre-primary
education

and
and

අධයාපනය
අධයාපනය
primary පූර්ව ප්රාථමික
අධයාපනය
primary පූර්ව ප්රාථමික
අධයාපනය

primary

primary

සහ

ප්රාථමික

school රජහේ වප්රාථමික වපාසල් වඅධයාපන්ය

85103 Private primary school education
85104 International
education

ප්රාථමික

ළදරු වඅධයාපන්ය ව(හපර වපාසල්)

85101 Nursery education
85102 Government
education

සහ

පුද්ාලික ව
අධයාපන්ය

school ජාතයන්තර ව
අධයාපන්ය

ප්රාථමික ව
ප්රාථමික ව

පාසල්
පාසල්

85105 Special primary school education විහශේෂ ප්රාථමික වපාසල් වඅධයාපන්ය
for handicapped
85106 Literacy education for adults
85107 Other
religious
education
852
8521

සාක්ෂරතා ව අධයාපන්ය ව ගැඩිහිටියන්
සඳහා

ආාමික ව
primary හගන්ත් ව
අධයාපන්ය

Secondary education
General secondary education

ප්රාථමික ව

ද්වියක අධයාපනය
සාමානය/බපොදු ද්වියක අධයාපනය

85211 Government secondary school රජහේ වද්විතික වපාසල් වඅධයාපන්ය
education
85212 Private
secondary
education

school පුද්ාලික වද්විතික වපාසල් වඅධයාපන්ය

85213 International secondary school ජාතයන්තර ව
අධයාපන්ය
education

ද්විතික ව

පාසල්

85214 Pirivenas education

පිරිහගන් වඅධයාපන්ය

85215 Seminaries education

පූජක ව අධයාපන්ය/හසමහන්රියන්/
හදව්සක් වපාසල

85216 Arabic school education

අරාබි වපාසල් වඅධයාපන්ය

85217 Special
secondary
school අබාධිතයින් වසඳහා ද්විතික වමට්ටහම් ව
අධයාපන්ය වසපයන් වපාසල්
education for handicapped
8522

Technical
and
vocational තාෂණික/කාර්මික සහ වෘත්තීය
secondary education
ද්ේයක අධයාපනය
85221 Technical colleges, Vocational කාර්මික ව විදයාල,ගෘත්තීය ව පුහුණු
training institutes, National ිරීහම් ව ආයතන් ව සහ ව ජාතික ව
ආධුනිකත්ග වමණ්ඩල වපුහුණු විරීම
apprentice board training
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Code

Description

විස්තරය

85222 Carpentry school and masonry ගඩු වපාසල්, හපදහර්රු පුහුණු විරීම
training school
85223 Training of sewing (Juki and
other sewing Machine), fashion
designing and clothing industry
training classes

ජුකී වමැෂින් වමැසීම වපුහුණු විරීම සහ ව
හගන්ත් ව මැහුම් ව පන්ති,විලාසිතා ව
නිර්මාණ ව සහ ව හරදි ව කර්මාන්ත ව
පුහුණු විරීම

85224 Cookery and Instruction for ඉවීම් ව පුහුණුග ව සහ ව හහෝටල් ව සහ
chefs, hoteliers and resaurateurs හරස්ටුරන්ට් වගල වප්රධාන් වසූපහව්දීන්ට ව
උපහදස් වදීම
85225 Media training and computer මාධය ව පුහුණුග ව සහ ව පරිඝන්ක
අළුත්ගැඩියාග ව (දෘඩකාුංා ව සහ ව
repair training
මෘදුකාුංා)
85226 Special technical education විහශේෂ ව කාර්මික ව අධයාපන් ව පුහුණුග
අත්කම් වසඳහා
training for handicapped
85227 Beauty culture course

රූපලාගන්ය වපාඨමාලාග

85228 Training for occupational drivers ගෘත්තීය ව රියදුරන් ව පුහුණුග, ට්රක්ස්,
බස් වපුහුණුකරුගන්
trucks, buses, coaches
85229 Other technical and vocational හගන්ත් ව කාර්මික ව සහ ව ගෘත්තීය ව
ද්විතීක අධයාපන්ය ව (අන්තැන්ක ව
secondary education n.e.c.
සඳහන් වහන්ොවූ)
853
8530

Higher education
Higher education

උසස් අධයාපනය
උසස් අධයාපනය

85301 Government university education රජහේ ව විශ්ග ව විදයාල ව සහ ව විගෘත
and Open university education in විශ්ග වවිදයාල වඅධයාපන්ය
Sri Lanka
85302 Private university education

පුද්ාලික වවිශ්ග වවිදයාල අධයාපන්ය

85303 Post graduate institute education

පස්චාත් වඋපාධි වඅධයාපන් වආයතන්

85304 Law college education

නීති වවිදයාල වඅධයාපන්ය

85305 Education in national college of අධයාපන් වවිදයාල වඅධයන්ය
education
85306 Education in teachers training ගුරු වපුහුණු වඅධයාපන් වවිදයාල
college
85307 Education centers for higher අධයාපන්ය ව සඳහා ව උසස් ව අධයාපන්
මධයස්ථාන්
education
85308 Nursing schools

හහදි වපාසල් වපුහුණුග

85309 Other higher education n.e.c.

හගන්ත් ව
උසස් ව
අධයාපන් ව
(අන්තැන්ක සඳහන් වහන්ොවූ)
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Code
854
8541

විස්තරය

Description

බවනත් අධයපන
recreation ක්රීඩා හා විබනෝදාත්මක අධයාපනය

Other education
Sports
and
education

85410 Sports
and
recreation ක්රීඩා වහා වවිහන්ෝදාත්මක වඅධයාපන්ය
education(karate,
swimming, (කරාහට්, ජිම්න්ාස්ටික්, පිහිණුම්,
gym, gymnastic, Yogha, Cricket, හයෝා, ක්රිකට්, පාපන්දු වආදී)
football etc.)
8542

සාංස්කෘයක අධයාපනය

Cultural education

85420 Cultural education
(dancing, සුංස්කෘතික ව අධයාපන්ය ව (න්ැටුම්,
music, drama, fine arts, piano, සුංගීත, න්ාටය, චිත්ර, පියාහන්ෝ,
ඡායාරූප වශිල්පය වආදිය)
photography)
8549

බවනත් අධයාපනය (අන්තැනක
සඳහන් බනොවූ)

Other education n.e.c.

පරිඝන්ක වපුහුණු වපුංති

85491 Computer training
85492 Academic tutoring
(tuition classes)
85493 Driving school(Learners)

services උපකාරක ව(ටියුෂන්) වපන්ති

Automobile රියදුරු ව පුහුණු ව පාසල් ව (ලර්න්ර්ස්
ගෘත්තීය වහන්ොගන්)

85494 Religious instruction (Sunday ආාමික වඋපහදස් ව(දහම් වපාසල්)
schools)
(අන්තැන්ක ව
85499 Other education n.e.c. (flying හගන්ත් ව අධයාපන්
school,
lifeguard
training, සඳහන් ව හන්ොවූ)- ව ගුගන් ව යන් ව යාන්ා ව
පැදවීහම් පුහුණුග, ජීවිතාරක්ෂක ව
survival training, etc..)
පුහුණුග වආදිය)
855
8550

Educational support activities
Educational support activities

අධයාපන ආධාරක කාර්යයන්
අධයාපන ආධාරක කාර්යයන්

85501 Agency services - recruitment for නිහයෝජිත ව හසේගා ව - ව විහද්ශ ව විශ්ග
විදයාල වගලට වසිසුන් වබඳගා වාැනීම
student to foreign universities
උපහද්ශන්ය ව
සහ ව
85502 Education
consulting
and අධයාපන් ව
අධයාපනික
මඟහපන්වීම් ව
Education counseling services
උපහද්ශක වහසේගා
85503 Educational testing evaluation අධයාපනික ව පීක්ෂා ව විකාශන් ව සහ
and Educational testing services අධයාපනික වපිරික්සුම් වහසේගා
85509 Other
educational
activities
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support හගන්ත් ව අධයාපනික ව
කාර්යයන්

ආධාරක ව

Code
Q
86
861
8610

Description

විස්තරය

Human health and social work මහසන බසෞ යය සහ සමාස බසාවා
activities
කුතු
Human health activities
මහසන බසාවා කුතු
Hospital activities
බරෝහල් බසාවා
Hospital activities
බරෝහල් බසාවා
86101 Government General, Teaching, රජහේ ව ජාතික ව හරෝහල්, ශික්ෂණ
Base and District hospital හරෝහල්, දිස්ත්රික් වහරෝහල් වකටයුතු
activities
86102 Government Special hospital රජයට වඅයත් වවිහශේෂ වහරෝහල් ව(මාතෘ
(Maternity, Mental, Eye, Dental, හරෝහල, මාන්සික ව හරෝහල, දන්ත,
Children, Chest, Cancer, IDH, ඇස්, ළමා, ළය, පිළිකා වහරෝහල්
Hospital activities)
86103 Government Rural and Estate රජහේ වග්රාමීය වහරෝහල, ගතු වහරෝහල
hospital activities
86104 Government Ayurvedic hospital රජහේ වආයුර්හව්ද වහරෝහල
activities
86105 Private hospital activities

හපෞද්ාලික වහරෝහල් වහසේගා

86109 Other
hospital
activities හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හගන්ත්
හරෝහල් ව
n.e.c.(Army and police hospital, හන්ොකළ ව
ක්රියාකාරකම් ව කටයුතු ව (හමදා ව හා ව
jayawardenapura hospital)
හපොලිස් ව හරෝහල්, ජයගර්ධන්පුර ව
හරෝහල)
862
8620

Medical and dental practice වවදය සහ දන්ත වවදය බසාවා
activities
Medical and dental practice වවදය සහ දන්ත වවදය බසාවා
activities
86201 Government
dispensary රජහේ වඩිස්හපන්සරිය ව(බටහිර) වසහ
(western)
and
Government රජහේ ව ඩිස්හපන්සරිය ව (ආයුර්හව්ද) ව
dispensary (ayurvedic) activities කටයුතු
86202 Private
dispensary
consultancy (western)

වගදය ව
හපෞද්ාලික
and බටහිර ව
ඩිස්හපන්සරි/ ව වගදය ව උපහද්ශන් ව
හසේගා වකටයුතු

86203 Orthodontic dispensary
Dental surgery activities

and දන්ත වසායන් වහසේගා වකටයුතු

86204 Channeling centers activities

විහශේෂඥ වවගදය වහසේගා වකටයුතු

86205 Family planning centres activities පවුල් වසැලසුම් වමධයස්ථාන් කටයුතු
86209 Other medical and dental practice හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හන්ොකළ වවගදය හා වදන්ත වවගදය ව
activities n.e.c.
ක්රියාකාරකම්
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Code
869
8690

Description
Other human health activities
Other human health activities

විස්තරය
බවනත් පුද්ගල බසෞඛය බසාවා
බවනත් පුද්ගල බසෞඛය බසාවා

86901 Acupuncture and Homeopathy කටු ව චිිරත්සා ව සහ ව හහෝමිහයෝපති ව
වගදය සායන්
Medical Centres
86902 Private
and
dispensary and
(ayurvedic and
activities

government ආයුර්හව්ද ව සහ ව හද්ශීය ව හපෞද්ාලික ව
consultancy සහ රජහේ ව ඩිස්හපන්සරි/වගදය ව
indigenous) උපහද්ශන් වහසේගා වකටයුතු

86903 Medical massage, Optometrist
clinics, speech therapy, activities
and
Physiotherapy,
Hydrotheraphist,
Diagnostic
centers, Home nursing centre
activities

සම්ාාහන් ව සායන්, අක්ෂි, හාෞත
චිිරත්සා, ජල ව චිිරත්සා, හරෝා ව
විනිශ්චය වසිදු වකරන් වසායන් වසහ වාෘහ ව
සාත්තු වහසේගා

86904 Medical laboratories activities

වගදය වරසායන්ාාාර වහසේගා

86905 School dental clinics and Family පාසැල් ව දන්තායතන් ව සහ ව පවුල් ව
health nurse (midwife) services හසෞඛය හසේගය
activities
86906 P.H.I. office activities

මහජන් ව
හසෞබය ව
කාර්යාලය

පීක්ෂක

86907 Blood bank and Eye donation හල් ව බැුංකුග ව සහ ව ඇස් ව දන්දීහම් ව
සුංාමය කටයුතු
society activities
86908 Ambulance services and Mobile ගිලන්රථ ව හසේගා ව සහ ව ජුංාම ව සාත්තු
හසේගය
nursing centre activities
86909 Other human health activities හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හන්ොකළ ව
මාන්ග
හසෞඛය ව
n.e.c.
ක්රියාකාරකම්
87
871
8710

Residential care activities
බන්වාසික සුරැකුම් කුතු
Residential
nursing
care බන්වාසික සාත්ු බසාවා
facilities
Residential
nursing
care බන්වාසික සාත්ු බසාවා
facilities
87101 Home for the elders with nursing සාත්තු වහසේගය වසහිත වගැඩහිටි වනිගාස
care activities
87102 Convalescent homes activities

හරෝා ව සුග ව හගමින් ව පගත්න්ා ව
පුද්ාලයන් සඳහා වගන් වනිගාස

87103 Rest home with nursing care සාත්තු වහසේගය වසහිත වවිහව්ක නිගාස
activities
87104 Nursing homes activities

135 of 151

සාත්තු වනිගාස වක්රියාකාරකම්

Code
872

8720

Description

විස්තරය

Residential care activities for කල්පවත්නා මානසික ආ ාධ සහ
mental retardation, mental අනිසි බද්වලු ඇේ ැහි වූවන්
health and substance abuse
සඳහා වන සුරැකුම් කුතු
(බන්වාසික)
Residential care activities for කල්පවත්නා මානසික ආ ාධ සහ
mental retardation, mental අනිසි බද්වලු ඇේ ැහි වූවන්
health and substance abuse
සඳහා වන සුරැකුම් කුතු
(බන්වාසික)
87201 Facilities for treatment of මත්පැන් ව හා ව මත් ව ද්රගය ව ගලට
alcoholism and drug addiction ඇේබැහි ව වූගන් ව සඳහා ව ප්රතිකාර ව
පහසුකම්
activities
87202 Psychiatric convalescent homes සුග වහගමින් වසිටින් වමාන්සික වහරෝගීන්
සඳහා වගන් වනිගාස
activities
87203 Residential
group
homes උද්හව්ාකාී ව මාන්සික ව හරෝගීන් ව
activities for the emotionally සඳහා වගන් කණ්ඩායම් වනිගාස
disturbed
87204 Mental retardation
activities

facilities කල් ව පගත්න්ා ව මාන්සික ව ආබාධ ව
සහිත පුද්ාලයන්

87205 Mental health halfway houses මාන්සික ව හසෞඛය ව සඳහා ව ගන් ව අර්ධ
හන්ගාසික වක්රියාකාරකම්
activities
873
8730

Residential care activities for වැඩිහිටි හා ආ ාධිත පුද්ගලයන්
the elderly and disabled
සඳහා සුරැකුම් කුතු (බන්වාසික)
Residential care activities for වැඩිහිටි හා ආ ාධිත පුද්ගලයන්
the elderly and disabled
ලා ගැනීම (බන්වාසිකව)
87301 Assisted living facilities activities උපකාර ව අගශය ව පුද්ාලයන් ව සඳහා ව
ගන් නිගාස වපහසුකම්
87302 Home for the elders with minimal ගැඩිහිටි නිගාස
nursing care activities
87303 Home for the disabled without ආබාධිත ව පුද්ාලයින් ව සඳහා ව ගන් ව
නිගාස (සාත්තු වහසේගය වරහිතග)
nursing care activities
87304 Rest homes without nursing care සාත්තු ව හසේගාගන් ව රහිත ව විහව්ක ව
නිගාස (ගිමන් වහල්)
activities

879
8790

Other residential care activities බවනත් බන්වාසික සුරැකුම් කුතු
Other residential care activities බවනත් බන්වාසික සුරැකුම් කුතු
87901 Children's home and Orphanages ළමා වනිගාස වසහ වඅන්ාථ වනිගාස
activities
87902 Halfway homes for Delinquents හිහරන් වනිදහස් වවු වගරදකරුගන් වහහෝ
and offenders, Disciplinary හරෝහල් ව ගලින් ව මදා ව හරින් ව
පුද්ාලයින් වසමාජ වාත විරීමට වරඳගා ව
Camps
සිටින් වනිගාස
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Code

විස්තරය

Description

87903 Refugee camps - welfare centers සරණාාත ව කඳවුරු, සුා ව සාධන්
මධයස්ථාන්
activities
87909 Other other residential
activities n.e.c.

88
881

8810

care හගන්ත් වහන්ගාසික වසුරැකුම් වකටයුතු

Social work activities without
accommodation
Social work activities without
accommodation for the elderly
and disabled
Social work activities without
accommodation for the elderly
and disabled

සමාස බසාවා කුතු (නවාතැන්
රහිත)
වැඩිහිටියන් හා ආ ාධිතයන් සඳහා
වන
සමාස
බසාවා
කුතු
(නවාතැන් රහිතව)
වැඩිහිටියන් හා ආ ාධිතයන් සඳහා
වන
සමාස
බසාවා
කුතු
(නවාතැන් රහිතව)

88101 Social work activities by visiting ගැඩිහිටි ව හා ව ආබාධිත ව පුද්ාලයින්
මණ ව ාැසී ව සිදු ව කරන් ව සමාජ ව හසේගා ව
of the elderly and disabled
කටයුතු
88102 Social work activities by day-care ගැඩිහිටියන් ව සඳහා ව වූ ව දිගා සුරැකුම් ව
activities for the elderly or for කටයුතු
handicapped adults
88103 Vocational
rehabilitation
activities for disabled persons and
Vocational habilitation activities
for disabled persons
889
8890

Other social work activities
without accommodation
Other social work activities
without accommodation

ආබාධිත ව පුද්ාලයින් ව රැිරයා ව සඳහා
පුහුණු විරීහම් වකටයුතු වහා වආබාධිත ව
පුද්ාලයින් වසඳහා වගෘත්තීය වසුදුසුකම් ව
ලබා වදීහම් ක්රියාකාරකම්
බවනත් සමාස බසාවා
(නවාතැන් රහිතව)
බවනත් සමාස බසාවා
(නවාතැන් රහිතව)

කුතු
කුතු

88901 Day care Centers for Children

ළමා වදිගා වසුරැකුම් වමධයස්ථාන්

88902 Day care activities for aged

ගයස්ාත ව පුද්ාලයින් ව සඳහා ව දිගා
සුරැකුම් වමධයස්ථාන්

88903 Day care activities
handicapped Children
88904 Church
related
organizations

for

the ආබාධිත ව අය ව සඳහා ව දිගා ව සුරැකුම්
කටයුතු

welfare හද්ගස්ථාන් ව ආශ්රිත ව සුා ව සාධක
සුංවිධාන්

88905 Activities of Disaster relief, ව life ව ජීවිතාරක්ෂක ව හසේගා ව සහ ව ස්ගාාවික ව
ආපදා වසහන් වකටයුතු
savings etc.
88906 Welfare guidance activities for ළමා ව සහ ව හයෞගන් ව සුා ව සාධන් ව
මාහපන්වීහම් කටයුතු
children
88907 Activities for disaster victims and ආපදා ව ගලින් ව විපතට ව පත්වූගන්
සම්බන්ධ ව
කටයුතු ව
සහ ව
refugees
සරණාාතයන් වසඳහා වගන් වකටයුතු
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Code

Description

විස්තරය

88908 Social counselors services

සමාජ වඋපහද්ශන් වහසේගා

88909 Other social work activities
without
accommodation
(including provision of washing
and toilet facilities) n.e.c.

හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හන්ොකළ ව ඉඳුම් හිටුම් ව රහිත ව හගන්ත් ව
සමාජ වහසේගා වක්රියකාරකම් ව(ගැසිිරළි ව
පහසුකම් වඇතුළුග)
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Code
R
90
900
9000

විස්තරය

Description
Arts,
entertainment
recreation
Creative,
arts
entertainment activities
Creative,
arts
entertainment activities
Creative,
arts
entertainment activities

and කලා හා බපොදු විබනෝදාත්මක
කුතු
and කලා නිර්මාණ හා විබනෝද කුතු
and කලා නිර්මාණ හා විබනෝද කුතු
and කලා නිර්මාණ හා විබනෝද කුතු

90001 Activities of live theatrical
presentations, concert, opera or
dance, circuses, music and drama
companies, Activities of authers,
actors, musicians, directors,
lecturers or speakers

සජීවි ව න්ාටය ව නිෂ්පාදන් ව ඉදිරිපත්
ිරීම, ඔහපරා වහා වන්ාටය වනිෂ්පාදන්,
සර්කස්, සුංගීත, න්ාටය, ග්රන්ථ ව
කතෘගරුන්, අධයක්ෂණ ව කටයුතු,
සුංගීතඥයින්, හද්ශකගරුන් ව හහෝ ව
කථාකරුන්හේ වකාර්යයන්

90002 Activities of stage-set designers හව්දිකා, උත්සග ව ශාලා ව ආදිය
and builders (platform of සැරසීහම් කටයුතු
marriage
ceremony,
pirith
mandapa, gawa len)
90003 Activities of sculptors, painters, ප්රතිමා, චිත්ර, කාටූන් ව සහ කැටයම් ව
cartoonists, engravers, etchers ශිල්පීය වකටයුතු
etc.
90004 Activities of individual writers, හපෞද්ාලික ව ග්රන්ථ ව
for all subjects including fictional (සියළු විෂයන් වසඳහා)
writing, technical writing etc.
90005 Activities
journalists

of

කතෘගරුන් ව

independent ස්ගාධීන් වලිපි වසම්පාදකයින්

90006 Restoring of works of art such as කලා ව නිර්මාණ ව ප්රතිසුංස්කරණ ව
කටයුතු (චිත්ර වනිර්මාණ වගැනි වහද්)
painting etc.
90007 Activities of producers or සජීවි ව කලා ව සුංදර්ශන් ව නිෂ්පාදන්
entrepreneurs of arts live events, කටයුතු
with or without facilities
90009 Other
creative,
arts
and හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හන්ොකළ ව හගන්ත් නිර්මාණාත්මක,
entertainment activities n.e.c.
කලා ව
හා ව
විහන්ෝදාත්මක ව
ක්රියාකාරකම්
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Code
91

910

9101

9102

විස්තරය

Description

Libraries, archives, museums පුස්තකාල,
බල්ඛනාගාර,
and other cultural activities
බකෞුකාගාර
හා
අනිකුත්
සාංස්කෘයක කුතු
Libraries, archives, museums පුස්තකාල,
බල්ඛනාගාර,
and other cultural activities
බකෞුකාගාර
හා
අනිකුත්
සාංස්කෘයක කුතු
Library and archives activities පුස්තකාල හා බල්ඛනාගාර කුතු
91011 Activities of libraries of all kinds

සියළුම ව
කටයුතු

ආකාරහේ ව

පුස්තකාල ව

91012 Activities of archives

හල්ඛන් වසුංරක්ෂණ වක්රියාකාරකම්

Museums
activities
and ඓයහාසික භූමි, බගොඩනැගිලි සහ
operation historical sites and බකෞුකාගාර කුතු
buildings
හකෞතුකාාාර වකටයුතු

91021 Museums activities

91022 Operation of historical sites and ඓතිහාසික වන්ටබුන් වපිළිබඳ කටයුතු
buildings
9103

Botanical
and
zoological උද්භීද උදයාන, සත්ව උදයාන සහ
gardens and natural reserves ස්ව ාවික සම්පත් පිළි ඳ කුතු
activities
91031 Operation of botanical gardens

උද්භීද වඋදයාන් වකටයුතු

91032 Operation of zoological gardens

සත්ග වඋදයාන් වකටයුතු

91033 Operation of nature reserves, ගන්ජීවි ව සුංරක්ෂණ ව ආදිය ව ඇතුලත් ව
including wild life preservation, අාය භූමි වහමහහයුම් වකටයුතු
etc.

92
920
9200

Gambling and betting activities සූදු ක්රීඩා හා ඔට්ටු ඇල්ලීබම් කුතු
Gambling and betting activities සූදු ක්රීඩා හා ඔට්ටු ඇල්ලීබම් කුතු
Gambling and betting activities සූදු ක්රීඩා හා ඔට්ටු ඇල්ලීබම් කුතු
92001 Betting
Centres)

activities

(Betting හර්ස් වඔට්ටු වඇල්ලීම වකරන් වස්ථාන්

92002 Operation of casinos

කැසිහන්ෝ වක්රීඩා වග

92003 Sale of lottery ticket activities

හලොතරැයි වවිිරණීම

92009 Other gambling
activities n.e.c.
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and

betting හගන්ත් ව තැන්ක ව ගර්ගීකරණය ව
හන්ොකළ ව හගන්ත් සූදු ව හා ව ඔට්ටු ව
ඇල්ලීහම් වක්රියාකාරකම්

Code
93

931
9311

Description

විස්තරය

Sports
activities
and ක්රීඩා හා විබනෝදාත්මක ක්රීඩා
amusement and recreation
activities
Sports activities
ක්රීඩා කුතු
Operation of sports facilities
ක්රීඩා පහසුකම් සැපයීම
93111 Operation of Swimming pools

පිහිනුම් ව තටාක ව ගල ව හමහහයුම් ව
කටයුතු

93112 Operation of Fitness Centres

කායගර්ධන් ව
මධයස්ථාන්ගල ව
හමහහයුම් කටයුතු

93113 Operation of Sport Grounds

ක්රීඩා ව මධයස්ථාන්ගල ව හමහහයුම්
කටයුතු

93114 Operation of Stadiums, Golf ක්රීඩාුංාන්, හාොල්ෆ් ව ක්රීඩා ව පිටි හා ව
Courses, and other sport facilities අහන්කුත් ව ක්රීඩා ව පහසුකම්ගල ව
හමහහයුම් වකටයුතු
93115 Organization and operation of එළිමහන් ව හා ව ාෘහස්ථ ව ක්රීඩා
අගස්ථා/ඉසව් ව සුංවිධාන්ය ව හා ව
outdoor or indoor sports events
හමහහයවීම
9312

Activities of sports clubs

ක්රීඩා සමාස කුතු

93120 Activities of sports clubs ක්රීඩා වසමාජ වක්රියාකාරකම්
(Football Clubs, Golf Clubs,
Chess Clubs, Cricket Clubs,
Boxing Clubs etc.)
9319

Other sports activities

අනිකුත් ක්රීඩා කුතු

ක්රීඩකයා,
තිර්කගරු,
93191 Activities of individual own- මළල ව
විනිශ්
ච
යකාර,
කාල ව
සටහන්ගරු ව
account sportsmen and athletes,
referees, judges, time keepers etc. ආදි වක්රියාකාරකම්
93192 Activities of sports leagues and ක්රීඩා වගයගස්ථාපිත වමණ්ඩල
regulating bodies
93199 Other sports activities n.e.c.
932
9321

හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
හගන්ත් ක්රීඩා වකටයුතු

Other
amusement
and බවනත් විබනෝදාත්මක ක්රීඩා
recreation activities
Activities of amusement parks සුටු උයන්/ විබනෝද උයන්
and theme parks
93210 Activities of amusement parks සතුටු වඋයන්/ වවිහන්ෝද වඋයන්
and theme parks (Excell world,
Leisure world, Guruge Nature
Park etc.)
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Code
9329

Description
Other
amusement
recreation activities

and අබනකුත් විබනෝදාත්මක හා ක්රීඩා
කුතු
ග්රහහලෝකාාාරය

93291 Planetarium
93292 Operation
games

විස්තරය

of

Coin-operated ජැක්හපොට් ව ගැනි ව කාසි ව ාාවිතා ව
කරමින් කරනු වලබන් වක්රීඩා වකටයුතු ව
හමහහයවීම

93293 Operation
of
Recreational විහන්ෝදාත්මක ව ප්රගාහන් ව පහසුකම්
හමහහයවීම
Tranport Facilities
93299 Other amusement and recreation හගන්ත් වවිහන්ෝද වක්රීඩා
activities n.e.c.
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Code
S
94
941

9411

විස්තරය

Description
Other service activities
Activities
of
membership
organizations
Activities
of
business,
employers and professional
membership organizations
Activities of business and
employers
membership
organizations

අබනකුත් බසාවා කුතු
සාමාිනක සාංවිධානයන්හි කාර්යයන්
වයාපාරික, බසාවා බයෝසකයින් සහ
වෘත්තීය සාමාිනක සාංවිධානයන්හි
කාර්යයන්
වයාපාරික සහ බසාවා බයෝසක
සාමාිනක
සාංවිධානයන්හි
කාර්යයන්

94110 Activities of business and ගයාපාරික, හසේගා වහයෝජක වසාමාජික
employers
membership සුංවිධාන්යන්හි ව කාර්යයන් ව (ගාණිජ ව
organizations (Activities of මුංඩලය, කර්මාන්ත වමුංඩලය වආදිය)
chambers of commerce and
chambers of industries etc.)
9412

Activities
of
professional වෘත්තීකයන්බග්
සාමාිනක
membership organizations
සාංවිධාන වලු අදාළ කාර්යයන්
94120 Activities
of
professional
membership
organizations
(Association
of
Charted
Accountants, Doctors, Engineers
etc.)

942
9420

Activities of trade unions
Activities of trade unions
94200 Activities of trade unions

949
9491

ගෘත්තීය ව සාමාජික ව සුංවිධාන්යන්හි
කාර්යයන් ව
(ගරලත් ව
ාණකාධිගරුන්හේ ව
ගෘත්තීය ව
සුංවිධාන්,
වගදයගරුන්හේ ව
ගෘත්තීය ව
සුංවිධාන්,
ඉුංජිහන්රුගන්හේ ව
ගෘත්තීය ව
සුංවිධාන්)
වෘත්තීය සමිය කාර්යයන්
වෘත්තීය සමිය කාර්යයන්
ගෘත්තීය වසමිති වකාර්යයන්

Activities of other membership බවනත් සාමාිනක සාංවිධානයන්හි
organizations
කාර්යයන්
Activities
of
religious ආගමික සාංවිධානයන්හි කාර්යයන්
organizations
94911 Activities of buddhist temple

පන්සල

94912 Activities of church

පල්ලිය

94913 Activities of mosque

මස්ලිම් වපල්ලිය

94914 Activities of hindu temples

හින්දු වහකෝවිල

94915 Other temples
organizations

and

94919 Activities
of
organizations n.e.c.
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religious අහන්කුත් වආාමික වසුංවිධාන්
religious ආාමික ව සුංවිධාන්යන්හි ව කාර්යයන් ව
අන් තැන්ක වසඳහන් වහන්ොවූ

Code
9492

political බද්ශපාලන
කාර්යයන්

Activities
of
organizations
94920 Activities
organizations

9499

විස්තරය

Description

Activities
of
Organizations

සාංවිධානයන්හි

සුංවිධාන්යන්හි ව
political හද්ශපාලන් ව
කාර්යයන් (පක්ෂ වකාර්යාල)

of

Membership සාමාිනකත්ව
කාර්යයන්

94991 Activities of other membership
organizations
(Patriotic,
ecological
and
protest
movements;
Community
Education
movements,
organizations
forms
for
betterment of different ethnicity
groups etc.)

සාංවිධානවල

අහන්කුත් ව
සාමාජිකත්ග ව
සුංවිධාන්ගල
ක්රියාකාරකම් ව
(පාරසරික ව සුංවිධාන්, හද්ශ ව විමක්ති ව
සුංවිධාන්, එක් වඑක් වජන් වගර්ගින්හේ
අයිතිගාසිකම් ව හගනුහගන් ව පිහිටුගා ව
ාත් වසුංවිධාන් වආදිය)

සම්බන්ධ ව
94992 Consumer associations service පාරිහාෝගිකයින් ව
සමාාම්හි හසේගා වකටයුතු
activities
94993 Auto mobile association (such as හමෝටර් වරථ වසුංාමයන්හි වකාර්යයන්
association of
Three wheel (ත්රිවිල් ව අයිතිකරුගන්හේ ව සුංාමය,
owners, Private bus owners etc.) හපෞද්ාලික ව බස් ව අයිතිකරුගන්හේ ව
සුංාමය)
94994 Association for the purpose of පුද්ාලයන්හේ ව සබඳතා ව ගැඩි ව දියුණු ව
social acquaintanceship (such as කර ාැනීමට වපිහිටුගා වාත් වසුංවිධාන්
rotary clubs, lions Club, lodges
etc.)
94995 Association of youths, young ශිෂය වසමාාම්, තරුණ වසමාාම් වආදී
persons' associations, student සමාාම්හි වකාර්යයන්
associations,
clubs
and
fraternities etc.
94996 Associations for the pursuit of a
cultural or recreational activity or
hobby (other than sports or
games)

සුංස්කෘතික ව
කටයුතු ව
හහෝ ව
පුද්ාලයින්හේ විහන්ෝදය ව හහෝ ව
යහපත ව පිණිස ව වූ ව සමාාම්හි ව
කාර්යයන්

94997 Grant giving activities by තයාා වහහෝ වදීමන්ා වසඳහා වමදල් වලබා
membership organizations or හදන් ව සුංවිධාන් ව සාමාජිකයින්හේ ව
කාර්යයන්
others
94998 Activities of Funeral and other අගමුංාලයාධාර ව හා ව අහන්කුත් ව
සුාසාධන් වසමිති වගල වකටයුතු ව
walfare services
94999 Other
activities
of
other හගන්ත් ව ස්ථාන්යක ව සඳහන් ව හන්ොවූ ව
සාමාජිකයින්හේ ව
membership organizations n.e.c. අහන්කුත්
අහන්කුත් වකාර්යයන්
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Code
95
951
9511

විස්තරය

Description
Repair of computers and
personal and household goods
Repair of computers and
communication equipment
Repair of computers and
peripheral equipment
95111 Repair of computers
peripheral equipment

පරිගණක ඇුළුව බපෞද්ගලික හා
ගෘහ උපකරණ අළුත්වැඩියාව
පරිගණක
හා
සන්නිබේදන
උපකරණ අළුත්වැඩියාව
පරිගණක හා පරිගණක උපාාංග
අළුත්වැඩියාව

and පරිාණක ව හා ව ඒ ව හා ව සම්බන්ධ ව
අහන්කුත් උපකරණ වඅළුත්ගැඩියාග

95112 Repair and maintenance activities ස්ගයුංක්රීය ව මදල් ව ාණන් ව ිරීහම්
of computer terminals like යන්ත්ර ව ආදිය ව අළුත්ගැඩියා ව හා ව
automatic teller machines (ATM) න්ඩත්තු විරීහම් වකාර්යයන්
9512

Repair of
equipment

communication සන්නිබේදන
අළුත්වැඩියාව

උපකරණ

95121 Repair of phone and cellular දුරකථන් ව හා ව ජුංාම ව දුරකථන්
අළුත්ගැඩියාග
phone
95122 Repair of other communication අහන්කුත් ව සන්නිහව්දන් ව උපකරණ
අළුත්ගැඩියාග
equipment
95123 Repair and maintenance activities ගාණිජය ව රූපගාහිනි ව (commercial
සහ ව වීඩිහයෝ ව කැමරා ව
of commercial TV and video TV)
අළුත්ගැඩියා ව හා ව න්ඩත්තු ව ිරීහම් ව
cameras
කාර්යයන්
95129 Other repair and maintenance of හගන්ත් ව ස්ථාන්යක ව සඳහන් ව හන්ොවූ
උපකරණයන්හි ව
communication equipment n.e.c. සන්නිහව්දන් ව
අළුත්ගැඩියා වහා වන්ඩත්තු වකාර්යයන්
952
9521

Repair of personal and බපෞද්ගලික උපකරණ හා ගෘහ
household goods
උපකරණ අළුත්වැඩියාව
Repair of consumer electronics පාරිබ ෝගික
ඉබලක්බට්රොනික
උපකරණ අළුත්වැඩියාව
95211 Repair and maintenance of රූපගාහිනි ව සහ ව ගුගන් ව විදුලි යන්ත්ර,
Consumer Electronics (television වීඩිහයෝ වහරහකෝඩර වඅළුත්ගැඩියා වහා ව
and radio receivers, Video න්ඩත්තු විරීහම් වකාර්යයන්
Recorders, CD/Video Players
etc.)
95212 Repair and maintenance of නිහගස් ව ගල ව ාාවිතා ව කරන් ව වීඩිහයෝ
house-hold type video cameras කැමරා ව අළුත්ගැඩියා ව හා ව න්ඩත්තු ව
ිරීහම් වකාර්යයන්
and Other consumer electronics
විදුත් ව
උපාුංා
95219 Other repair and maintenance of අහන්කුත් ව
අලුත්ගැඩියාග ව හා ව න්ඩත්තු ව ිරීහම් ව
consumer electronics
කාර්යයන්
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Code
9522

Description

විස්තරය

Repair of household appliances නිබවස් වල සහ බගවත්බත් කුතු
and
home
and
garden සඳහා ාවිතා වන ගෘහ උපකරණ
equipment
අළුත්වැඩියා
95221 Repair of household electrical
equipment such as refridgerators,
washing machine, A/C machine,
etc..)

නිහගස් ව ගල ව ාාවිතා ව ගන් ව ාෘහ ව
උපකරණ
අළුත්ගැඩියාග ව
(ශීතකරණ, හරදි ව හසෝදන් ව යන්ත්ර,
ගායුසමීකරණ වයන්ත්ර ව)

95222 Repair and service activities of හාගත්හත් ව කටයුතු ව සඳහා ව ාාවිතා
Electrical Garden appliances and ගන් උපකරණ ව අළුත්ගැඩියා ව ිරීම ව
හා වසර්විස් ිරීහම් වකාර්යයන් ව(තණ ව
Equipments (Trimmers etc.)
හකොළ වකපන් වයන්ත්ර)
95223 Repair of office equipments

කාර්යාලීය වඋපකරණ වඅළුත්ගැඩියාග

95229 Repair and service activities of නිහගස් ව සහ ව හාගත්හත් ව කටයුතු ව
other
home
and
garden සඳහා ාාවිතා ව ගන් ව අහන්කුත් ව
උපකරණ ව අළුත්ගැඩියා ව හා ව සර්විස් ව
equipments
ිරීහම් වකාර්යයන්
9523

Repair of footwear and leather පාවහන්
සහ
goods
අළුත්වැඩියාව

සම්

ාණ්ඩ

95230 Repair of footwear, other leather පාගහන්, සම් ව ාාණ්ඩ ව සහ ව කුඩ
අළුත්ගැඩියා කාර්යයන්
goods and umbrellas
9524

Repair of furniture and home ගෘහ ාණ්ඩ සහ නිබවස් වල ඇය
furnishings
අබනකුත් ාණ්ඩ අළුත්වැඩියාව
95240 Repair activities of furniture and ාෘහ ව ාාණ්ඩ ව සහ ව නිහගස් ව ගල ව ඇති
අහන්කුත් ව ාාණ්ඩ ව අළුත්ගැඩියා ව
home furnishings (sofa etc...)
ිරීහම් වකාර්යයන්

9529

Repair of other personal and අබනකුත් බපෞද්ගලික හා ගෘහ
household goods
උපකරණ අළුත්වැඩියාව
95291 Repair activities of bicycles

බයිසිකල් ව අළුත්ගැඩියා ව ිරීහම්
කාර්යයන් ව(වින්කලය)

95292 Repair activities of watches and අත් ව ඔරහලෝසු ව හා ව බිත්ති ව ඔරහලෝසු
අළුත්ගැඩියා විරීහම් වකාර්යයන්
clocks
95299 Repair of musical instruments, සුංගීත ව ාාණ්ඩ, ක්රීඩා ව ාාණ්ඩ ව හා
අහන්කුත් ව
ක්රීඩා ව
උපකරණ ව
toys, and other items
අළුත්ගැඩියාග
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Code
96
960
9601

විස්තරය

Description
Other
personal
service
activities
Other
personal
service
activities
Washing and (dry-) cleaning of
textile and fur products

අබනකුත්
බපෞද්ගලික
බසාවා
කුතු
අබනකුත්
බපෞද්ගලික
බසාවා
කුතු
බරදි පිළි සහ බලෝම නිෂ්පාදන
බසාදීම හා වියළි බසාදීම (Washing
and dry- cleaning)

96010 Laundering and dry-cleaning, සියළුම ව ගර්ාහේ ව හරදි ව පිළි ව හසෝදා
pressing etc., of all kind of මැදීම, වියළි ව හසේදීම ව සහ ව හතරපීම ව
සඳහා වඅදාල වගන් වකාර්යයන්
clothing and textiles
9602

Hair dressing and other beauty බකොණ්ඩා සැකසිම් හා අනිකුත්
treatment
රූපලාවනය කුතු
96021 Hair dressing and other beauty හකොණ්ඩා ව සැකසිම් ව හා ව අනිකුත්
රූපලාගන්ය වකටයුතු
saloon
96022 Activities of hair cutting and හකොණ්ඩා ව හා ව රැවුල ව කැපීම් ව අදාල
කාර්යයන්
beard trimming
96029 Activities of other
treatment activities

9603

9609

beauty රූපලාගන්ය ව කටයුතු ව හා ව අදාල
කාර්යයන්

Funeral and related activities

අවමඟුල් කුතු හා සම් න්ධ
කාර්යයන්

96031 Funeral and related activities

අගමඟුල් ව කටයුතු ව හා ව සම්බන්ධ
කාර්යයන්

96032 Renting of Funeral parlours

අගමඟුල් ව කටයුතු ව සඳහා ව ශාලා ව
කුලියට දීම

Other
personal
activities n.e.c.

service බවනත් ස්ථානයක සඳහන් බනොවූ
අබනකුත්
බපෞද්ගලික
බසාවා
කුතු

96091 Activities of Turkish baths, sauna සම්බාහන් වආයතන් වගල වකාර්යයන්
and stream baths, massage salons
etc.
96092 Activities of Astrological and හජයෝතිෂය ශාස්ත්ර, අධයාත්මික,
Spiritualists,
Activities
of ගුරුකම් ව හා ව යකැඳුරු ව කටයුතු ව
සම්බන්ධ වකාර්යයන්
Charmer and Charming
96093 Services of marriage bureaux මුංාල ව හයෝජන්ා ව හසේගා ව සපයන් ව
including
match
making ස්ථාන්,
activities
96094 Pet care services

සුරතල් වසතුන් වසඳහා වගන් වහසේගාගන්

බඩු ව
96095 Shoe shiners, porters, valet car සපත්තු ව හපොලිෂ් ව ිරීම,
උසුලන්න්න් ව (ගුගන් ව හතොටු ව පළ,
parkers etc.
දුම්රිය ව ස්ථාන් හා ව හගළඳ ව හපොළ ව
ආදිය) වයම් වපුද්ාලහයකුට වආගහත්ග ව
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විස්තරය
කරන්න්න්, රථ ව ගාහන් ව න්ගත්ගන් ව
ස්ථාන්ගල සිටින්න්න්

96096 Activities
registrar

of

the

Marriage විගාහ වහරජිස්ටාර් වකටයුතු

96097 Cutting of fish or meat in to ාාස්තු ව පදන්ම ව මත ව මාළු ව හහෝ ව මස් ව
කපා වදීම ව(කෑලි වකැපීම)
pieces on a fee
96099 Other personal service activities හපොල් වාෑම වසහ වහගන්ත් වස්ථාන්යක ව
සඳහන් ව
හන්ොවූ ව
අහන්කුත්
n.e.c. ව(Scraping Coconut etc.)
හපෞද්ාලික ව හසේගා ව කටයුතු ව සඳහා ව
ගන් වකාර්යයන්
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Code

T

97

970

9700

Description

විස්තරය

බසාවාබයෝසකයන් බලස ඇය
ගෘහඒකක
වල
කුතු;
නිවැසියන්බග් පරිහරණය සඳහා
සම්පාදනය කරනු ල න බවන්කර
දැක්විය බනොහැකි ාණ්ඩ හා බසාවා
කුතු
Activities of households as බසාවාබයෝසකයන් බලස ඇය
employers
of
domestic ගෘහඒකක වල කුතු
Personnel
Activities of households as බසාවාබයෝසකයන් බලස ඇය
employers
of
domestic ගෘහඒකක වල කුතු
Personnel
Activities of households as බසාවාබයෝසකයන් බලස ඇය
employers
of
domestic ගෘහඒකක වල කුතු
Personnel
Activities of households as
employers,
undifferentiated
goods - and services -producing
activities of households for own
use

97001 Baby sitting of a household (with ළමන් ව බලා ව ාන්න්ා ව කාර්යයන් ව
(හාවීම් සහිත)
payment)
97002 Gatekeeping of a household (with මරකරුගන්හේ ව කාර්යයන් ව (හාවීම්
සහිත)
payment)
97003 Gardening of a household (with හාගතු ව පාලන්ය ව කරන්න්න්හේ ව
කාර්යයන් (හාවීම් වසහිත)
payment)
97004 Cooking of a household (with කෑම ව පිළිහයල ව කරන්න්න්හේ ව
කාර්යයන් (හාවීම් වසහිත)
payment)
97005 Miscellaneous activities of a විවිධ ව කටයුතු ව කරන්න්න්හේ ව
කාර්යයන් (හාවීම් වසහිත)
household (With payment)
97006 Domestic activities

ාෘහ වහමහහකාර වකටයුතු

97009 Other activities of a household අහන්කුත් වකටයුතු ව(හාවීම් වසහිත)
(with payment)

98

981

9810

Undifferentiated goods and
services producing activities of
private households for own use
Undifferentiated
goods
producing activities of private
households for own use
Undifferentiated
goods
producing activities of private
households for own use

නිවැසියන්බග් පරිබ ෝසනය සඳහා
බවන්කර දැක්විය බනොහැකි ාණ්ඩ
හා බසාවා නිපදවීබම් කුතු
තමන්බග් පරිබ ෝසනය සඳහා
බවන්කර දැක්විය බනොහැකි ාණ්ඩ
හා බසාවා නිපදවීබම් කුතු
තමන්බග් පරිබ ෝසනය සඳහා
නිෂ්පාදනය කරනු ල න බවන් කර
දැක්විය බනොහැකි ාණ්ඩ හා බසාවා
කුතු

98101 Hunting and gathering (For own තමන්හේ ව පරිහරණය වසඳහා ව දඩයම් ව
ිරීම
use only)
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98102 Subsistence farming -paddy (For තමන්හේ ව පරිහරණය ව සඳහා ව වී ව
හාොවිතැන්
own use only)
98103 Subsistence farming -other (For තමන්හේ ව පරිහරණය ව
අහන්කුත් හාොවිතැන්
own use only)

සඳහා ව

98104 Construction of shelter (For own තමන්හේ ව ප්රහයෝජන්ය ව
ඉදිිරීම් කටයුතු
use only)

සඳහා ව

98105 Preparing cloths (For own use තමන්හේ ව ප්රහයෝජන්ය ව සඳහා ව ඇඳුම් ව
සකස් ිරීම
only)
98109

982

9820

Production of other goods n.e.c තමන්හේ ව ප්රහයෝජන්ය ව සඳහා ව
නිෂ්පාදන්ය කරනු වලබන් වඅහන්කුත් ව
(For own use only)
ද්රගයය ව (හගන්ත් ව තැන්ක ව සඳහන් ව
හන්ොවූ)
Undifferentiated
serviceproducing activities of private
households for own use
Undifferentiated
serviceproducing activities of private
households for own use

98201 Cooking (For own use only)

තමන්බග්
පරිහරණය
සඳහා
නිෂ්පාදනය කරනු ල න බවන් කර
දැක්විය බනොහැකි බසාවා
තමන්බග්
පරිහරණය
සඳහා
නිෂ්පාදනය කරනු ල න බවන් කර
දැක්විය බනොහැකි බසාවා
තමන් වසඳහා වකෑම වපිසීම

සාමාජිකයන් ව
98202 Teaching (only for household පවුහල් ව
ඉාැන්වීහම් කටයුතු
members)
98203 Caring for households members

සඳහා ව

පවුහල් ව සාමාජිකයින් ව රැක ව බලා ව
ාැනීහම් කටයුතු

98209 Other services n.e.c (For own use තමන්හේ ව පරිහරණය ව සඳහා ව ගන් ව
අහන්කුත් හසේගා
only)
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Code
U
99
990
9900

Description
Activities of extraterritorial
organizations and bodies
Activities of extraterritorial
organizations and bodies
Activities of extraterritorial
Organizations and bodies
Activities of extraterritorial
Organizations and bodies

විස්තරය
සාතයන්තර සාංවිධාන කුතු
සාතයන්තර සාංවිධාන කුතු
සාතයන්තර සාංවිධාන කුතු
සාතයන්තර සාංවිධාන කුතු

99001 Activities of agencies of the එක්සත් ව ජාතීන්හේ ව
පද්ධතිහේ කටයුතු
United Nations system

සුංවිධාන් ව

99002 Activities of the international ජාතයන්තර වමූලය වඅරමදල
Monetary Fund
99003 Activities of the World Bank

හලෝක වබැුංකුග වකටයුතු

99004 Activities of SAARC office

සාර්ක් වසුංවිධාන්ය

99005 Activities of Red Cross

රතු වකුරුස වසුංවිධාන්ය

99006 Activities of the World Heath හලෝක ව හසෞබය ව සුංවිධාන්, හලෝක ව
Organization (WHO), World හර්ගු සුංවිධාන්
Customs Organization
99007 Activities of Asian Development ආසියානු වසුංගර්ධන් වබැුංකුග
Bank (ADB)
99008 Activities of diplomatic and තාන්ාපති ව හසේගය ව හා ව හකොන්සියුලර් ව
හසේගා කටයුතු
consular missions (Embassy)
99009 Other Activities of extraterritorial අහන්කුත් ව ජාතයාන්තර ව සුංවිධාන්
කටයුතු ව(හගන්ත් වස්ථාන්යක වසඳහන් ව
Organizations n.e.c
හන්ොවූ)
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