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ජාතපන්තර ූලකප අරුදදවල් සමීපසථ් ණය පහසු ම යටවත් නමවන සහ අවසාන වාරි ය 

වශවයන් එ.ජ.වඩොකර් මිලියන 415 ක් ශ්රීී කා ා මහ ංැාවටවට කැබුණි 

 

ජාතපන්තර ූලකප අරුදදක (ජා.ූල.අ.) විසින් සමීපස්ථ ණය පහසු මට අදාළ අටවන සහ 

අවසාන විමර්ශනය සාර්ථ ව නිම  රමින් 2012 ජූලි 20 වැනි දින වි.ගැ.හි. මිලියන 275.6  

(දළ වශවයන් එ.ජ.වඩොකර් මිලියන 415)   වටිනා මින් යුත් නමවන වාරි ය ශ්රීී කා ා මහ 

ංැාවටවට ුදදාහරින කදී. වමම නමවන වාරි ය ුදදාහැරීමත් සමඟ, 2009 ජූලි මාසවේ දී 

සමීපස්ථ ණය පහසු ම යටවත් අනුමත වූ ුදළු ණය ප්ර2මාණය වන වි.ගැ.හි මිලියන 1,654 

(දළ වශවයන් එ.ජ.වඩොකර් මිලියන 2,548) ශ්රීී කා ාව වවත කැ ඇ  ත. වමම සමීපස්ථ ණය 

පහසු ම සාර්ථ ව නිම කිරීම තුළින් ශ්රීී කා ාව ජා.ූල.අ. සමඟ පැවති දීර්ඝතම සංැඳියාව 

පිළිබිඹු වන අතර, එම ණය පහසු ම ංහු පාර්ශ්වීය ආයතනයකින් වමවතක් කංා ගත් 

විශාකතම තනි ණය පහසු ම වේ.  

 

වමම පහසු වමහි ප්ර2ධාාන අරුදු  වූවේ විවශශ සාිතත නැවත වගොඩනාවා ගැීම, රාජප 

ූලකප තත්ත්වය සවිමත් කිරීම, ූලකප අාශවේ ස්ථාීතතාව පවත්වා ගැීම සහ වශීයය ූලකප 

පශධාතිය ශක්තිමත් කිරීමත්ය. ආනයනි  මාස 3.5  ට  සමාන වන පරිදි විවශශ සාිතත 

ආර්ථි  පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව  
 

2012.07.21 

නිවටත්  වළේ 

දිනය 

http://www.cbsl.gov.lk/


හිත ර මට්ටම ට වගොඩනාවා ගැීම, අයවැය හිඟය පාකනය කිරීම, උශධාමනය තනි 

අා ය  මට්ටවේ පවත්වා ගැීම සහ ූලකප පශධාතිවේ ස්ථාීතතාවය පවත්වා ගැීම  තුළින් 

සමීපස්ථ ණය පහසු ේ වැඩසටහන  යටවත් වූ වමම සියලුම අරුදු  ශ්රීී කා ාව විසින් 

සාර්ථ ව ුදදුන්පත්  ර ගන්නා කදී. වේ හා සේංන්ධාව, 2009 වසවර් සිට ශ්රීී කා ා ආර්ථි ය 

අත්පත්  ර ගත් ප්ර2ගතිය සහහා සමීපස්ථ ණය පහසු ම හරහා ජා.ූල.අරුදදක කංාදුන් 

දාය ත්වය ශ්රීී කා ා ංකධාාරීන් විසින් අගය  රනු කංයි.  

 

ශ්රීී කා ා ංකධාාරීන් විසින් ජා.ූල.අරුදදක සමඟ තවදුරටත් සමීපව  ටයුතු කිරීමට 

ංකාවපොවරොත්තු වන අතර, විස්තීර්ණ ණය පහසු ම (EFF) යටවත් ආර්ථි  සාවර්ධාන 

 ටයුතු සහහා ූලකප සහාය කංා ගැීමට  ති හැකියාව පිළිංහව සා ච්ඡා කිරීමට ද 

අවේක්ෂා ව වර්.  

 

2012 ජූලි මස 20  වැනි දින ජා.ූල. අරුදදවල් විධාාය  මණ්ඩක රැස්වීම වවත ඉදිරිපත්  ළ 

අභිප්ර2ාය පළ කිරීවේ ලිපිය (LOI) සහ තාක්ෂණි  අවවංෝධාතා ගිවිසුම (TMU) ශ්රීී කා ා මහ 

ංැාවටවේ වවබ් අඩවිවේ (www.cbsl.gov.lk ) පළ ර  ත. 

 

 








































