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පුවත්පත් නිවේදනය
නිකුත් කවේ
දිනය

ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව
2019 අවේල් මස 25 දින

ශ්රී කාකා මබ කුකුවේ 201ව වසස සදබා වන වාර්ක ක වාර්තාව

ශ

1949 අාක 5ව දසන මුදල් නීති පනවත් 35 වුනි වගන්තියට අනුව, ශ්රී කාකා මබ
කුාකුවේ මුදල් මණ්ඩකවේ 69 වුනි වාර්ක ක වාර්තාව මබ කුාකු අධිපති ආචාර්ය
ඉන්ද්රජිතත් කුමාස්වවාි  මබතා ිසිනන් ගු  මුදල් අමාතය මාගක සමසීරස මබතා
වවත පිළිගන්වන කදී.

[ශ්රී කාකා මබ කුාකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්රජිතත් කුමාස්වවාි  මබතා ිසිනන් 201ව වසස සඳබා වූ වාර්ක ක වාර්තාව ගු 
මුදල් අමාතය මාගක සමසීරස මබතා වවත පිළිගුන්ීරම. ගු  මුදල් සාජ්ය අමාතය එසාන් ිසක්රමසත්න මබතා, මුදල්
අමාතයාාශයේ වේ වල්කේ සබ මුදල් මණ්ඩක සාමාජිතක ආචාර්ය ආර්.එඑස.එ්ව. සමසතුාග මබතා, ශ්රී කාකා මබ කුාකුවේ
වජ්යෂ්ඨ න නිවය්ජ්ය අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දකාල් ීරසිනාබ මබතා, සබකාස අධිපතිනි ්වවර්ණා ගුණසත්න මබත්ි ය,
ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුවේ වුඩ කකන අධ්යක්ෂෂ ආචාර්ය චන්ද්රනාත් අමසව්වකස මබතා සබ ආර්ථික
පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුවේ අතිවර්ක අධ්යක්ෂෂ ආචාර්ය පී.වක්ෂ.ජී. බරිශ්චන්ද්ර මබතා ද ඡායාරූපවේ වවති.]

1

ශ්රී කාකා මබ කුාකුවේ වාර්ක ක වාර්තාවවන් පිළිඹු ව වන 201ව වසවර් ශ්රී කාකා
ආර්ථිකය පිළිකඳ සාසාාශයේ යක්ෂ පබත දුක්ෂවේ.

2018 වසකේදී පහළ උද්ධමන
ශ්රී කා

ා ්ේකය

ාරී වාතාවරණයක් මධයකේ  සාමානය වේධනයක් වාේතා

ය, ක ීය ය සහ කද්ය ය ධාධාවට ල කක්මේකේ අවනානේ සහ ත ධව වැ

වශකයට  පිළිබිඹු

කේය. 2018 වසකේදී මූේත නළ කද්ය ය නිෂ්පාදිතකේ  (න.කද්.නි.) වේධනය

පසුගිය වසකේ වාේතා
කස්වා අාශකේ  ක්රියා

ාර

ළ සියයල 3.4 ල සාකේක්ෂව සියයල 3.2
ේවක සිදු  ස සියයල 4.7

තත්ත්වයල පත්කවමිට  එම අාශකේ  වාේතා
නාය

ළ

අ යක් වාේතා

වේධනය සහ
ළ සියයල 4.8

ත්වයක් සපයන කදී. ප්රධාන වශකයට  දදිකිරීේ

ෘෂි

ාේමි

රන කදී.
ලයුතු යථා

වේධනය කේ සඳහා වැ

ලයුතුවක පසුධෑම කේතුක

ොලක න

වසර තුළදී

ේමාට ත අාශකේ  වේධනය සියයල 0.9 ක් නක්වා සැකකිය යුතු කකස මට න ාමී

විය. න.කද්.නි.

ණනය කිරීකේ වියනේ ප්රකේශය අනුව, පරික ීජන වියනේ සහ ්කයීජන වියනේ

යන කනඅාශයම 2018 වේෂකේ  ්ේකය

වේධනය සඳහා නාය

කකස ්කයීජන කපර වසකේ වාේතා

විය. න.කද්.නි.කයහි ප්රතිශතයක්

ළ සියයල 28.8 ල සාකේක්ෂව සියයල 28.6 ක් කකස

පැවතුණු අතර දතුරුේ - ්කයීජන පරතරය වසර තුළදී තවදුරලත් පුළුල්  සකේ  එහි හිඟය
සපුරා

ැනීම සඳහා විකද්ය ය සේපත් මත  ස රැඳියාව දහළ යෑම පිළිබිඹු

ශ්රී කා

ා ්ේකය

ය එ.ජ. කඩොකේ බියනයන 88.9 ක් කකස ්ස්තකේට තු

රමිනි. 2018 වසකේදී
ර ්ති අතර

පුද් ක න.කද්.නි. එ.ජ. කඩොකේ 4,102 ක් කකස කපර වසරල වඩා මනක් පහළ අ යක් වාේතා
කේය. ්ේකය

ලයුතුවක මධයස්ථ වේධනය හුවකේ, කස්වා වියුක්ති අනුපාති

දහළ යෑමක් හා ශ්රම ධක

කේ  සුළු

ා සහ ාගිත්ව අනුපාතකේ  පහළ යෑමක් වසර තුළදී නිරීක්ෂණය

විය.

ක ීය ය සහ කද්ය ය සාධ
විචකනයට ල

කේතුකවට  ්ේකය

කේ  විකද්ය ය අාශය වසර පුරා විවිධ

ාජනය විය. ක ීය ය වශකයට , විකේෂකයට ම ්කමරි

ුවනල් ප්රතිපත්තිය දතා පහළ ප්රතිපත්ති කපොය  අනුපාත ම්ලම
කේතුකවට  ජාතයට තර මූකය කවළඳකපොළ තත්ත්වයට  නැ
කවළඳකපොළ ්ේකය

යට  කවතිට  ප්රාග්ධනධන

ා එක්සත් ජනපනකයහි

සිල සාමානය

රණය මේම

 ස අතර, එමගිට  නැගී එන

කා යෑේ සිදු  ස අතර, විකේෂකයට ම ද්විත්ව

හිඟයක්, එනේ අයවැය හිඟය සහ විකද්ය ය අාශකේ  ජා ම ගිණුකේ හිඟය සහිත
්ේකය

යට හි විනිමය අනුපාති

මත දහළ පීඩනයක් ්ති

කේය. ශ්රී කා

ාවල න,

විකේෂකයට ම 2018 වසකේ අකේල් මස මැන සිල කමම අභිකයී වකල ුවහුණ පෑමල සිදු  ස අතර,
වසකේ සිේවන

ාේතුකේදී කද්ශපාකන අවිනිේචිතතා පැවතීම කමට ම ශ්රී කා

ාකේ

ස්වවරීත්ව ණය කේණිගත ත කිරීේ අ යට  පහළ යෑම කේතුකවට  එම තත්ත්වය තවදුරලත්
තීව්ර විය. කද්ය ය වශකයට  සැකීකේදී නාමි

වශකයට  සැකකිය යුතු අ යක් වාේතා

රමිට 

අපනයන ්නායේ වේධන කේ යල වඩා ්නයන වියනේ වේධන කේ ය දහළ යෑමත් සමඟ
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දතිහාසකේ  පළුව වතාවල කවළඳ හිඟය, එ.ජ. කඩොකේ බියනයන 10 දක්මමේය. කස්වා අපනයන
සැකකිය යුතු කකස දහළ ගියන, කවළඳ හිඟය වැ මේම, විකද්ශ කස්වා නියුක්ති

යට කග්ධන කේෂණ

කැබීේ මට න ාමීමේම සහ විකද්ය ය ණය මත කපොය  ක මේේ දහළ යෑම කේතුකවට  ජා ම
ගිණුකේ හිඟය න.කද්.නි.කයහි ප්රතිශතයක් කකස සියයල 3.2 ක් නක්වා පුළුල් විය. 2018 වසකේදී
කමකතක් වාේතා  ස දහළම විකද්ය ය සෘජු ්කයීජන ම්ලම කමට ම විකේෂකයට ම
ජාතයට තර ස්වවරීත්ව ධැුමේ

ර නිුතත් කිරීේ හරහා විකද්ය ය ණය කධා

ැනීේ න මූකය

ගිණුකේ කේෂයල සහාය විය. කමම ප්රවණතාවක සමස්ත ප්රතිලකයක් කකස ක වුේ තුකනකේ 
සමස්ත කේෂය, හිඟයක් කකස වාේතා විය. 2018 වසකේදී ශ්රි කා
අනු මනය

ළ කවළඳකපොළ මත පනනේ  ස විනිමය අනුපාති

ා මහ ධැාුතව විසිට 

ප්රතිපත්තිය මධයකේ  රුපියක

තියුණු කකස අවප්රමාණය මේමල දඩ හැරිය නුවත්, විකේෂකයට ම විශාක ප්රාග්ධනධන
සිදුවන අවස්ථාවකදී සහ අනිසි සමකේක්ෂණ

කා යෑමක්

ලයුතු කේතුකවට  කවළඳකපොකළහි අධි

උච්චාවචන ්තිවන අවස්ථාවකදී මහ ධැාුතව කද්ය ය විකද්ශ විනිමය කවළඳකපොළ කවත
මැදිහත් විය. පුළුල් කවමිට  පැවති කවළඳ හිඟයල පිළියමක් කකස, ශ්රී කා
රජය විසිට  අතයවශය කනොවන
්ට ති

ා්ඩඩ ්නයන ීමමා කිරීම සඳහා තීරු ධදු දහළ නැාමේම,

තැට පතු අවශයතා පැනමේම, කතීරා ත් ණය

මත  ස ණය අනුපාති

නැ

ා මහ ධැාුතව සහ

ා්ඩඩ කිහිපයක් සඳහා වටිනා

ම

කිරිම සහ සහනනායී ධකපත්ර මත වාහන ්නයනය සඳහා

ණයවර යනපි නිුතත් කිරීම අත්හිටුමේම වැනි ක්රියාමාේ
සහ ක ීය ය මූකය කවළඳකපොකළහි අහිත

රායකයක්

නු කැබීය. කමම ක්රියාමාේ

ර තත්ත්වයට  යේතාක් දුර

ල සමනයමේකේ

ප්රතිලකයක් කකස 2018 වසර අවසානකේ දී සහ 2019 වසර ්රේ කේ දී ක වුේ තුකනය සහ
විනිමය අනුපාති
කා

ය මත ්ති  ස පීඩනය පහළ ගිය අතර 2019 වසකේ පළුව

ාේතුකේදී ශ්රී

ා රුපියක ප්රධාන ුවනල් වේ වකල සාකේක්ෂව අතිප්රමාණය විය. කමමගිට  පසුගිය වසකේදී

විනිමය අනුපාති

කේ  සිදු  ස සැකකිය යුතු අවප්රමාණය මේම කිසියේ දුර

ල යථා තත්ත්වයල

පත් කිරීමල හැකි විය. ජාතයට තර මූකය අරුවනකල් (ජා.මූ. අරුවනක) විස්තීේණ ණය පහසු
යලකත් සා

ච්ඡා 2019 වසකේ කපධරවාරි මස සිල නැවත ්රේ

නිකධාරී ම්ලකේ එ
නාය

ඟතාවය

සේධට ධකයට 

ල එළඹීම න, ්කයීජන සඳහා විේවාසය වැ දියුණු කිරීමල

විය.

මනා දදිරි නැක්මකිට  යුතුව ක්රියාත්ම

ළ ුවනල් ප්රතිපත්තිය, කද්ය ය අාශකේ  සැපයුේ

තත්ත්වය දහළ යෑම කමට ම සමාහාර දල්ලුම අඩු ම්ලම
සිදු  ස අධි

පැවතීම කේතුකවට  රුපියකකහි

අවප්රමාණය සහ කද්ය ය ඛනිජ කතල් මික තීරණය කිරීම සඳහා මික සූත්රයක්

හුමට වා දීම හුවකේ වුවන වසර තුළදී, මතුපිල හා මූයන
2018

මේම සහ

ම

වසර

තුළදී

කධොකහොමය

මික

පැවතුණු

හිත

ර

ාකගුණිගත

උද්ධමනය තනි අඩු අ ය
තත්ත්වයට 

පැවතුණිගත.

කේතුකවට 

්හාර

ණට  පහළ ගිය අතර, මතුපිල උද්ධමනකේ  උච්චාවචනයට  ්හාර
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ා්ඩඩකේ  මික විචකනයට  හා කධකහවිට  සම ාමී විය. විකේෂකයට ම, දදිරිකේ දී ක්රියාත්ම
කිරීමල නියමිත නමයය ය  උද්ධමන දකක්
අ ය

පවත්වා

රණ රාුවව තුළ මැදි

ැනීමල අකේක්ෂිතය. පහළ ම්ලම

ාය න උද්ධමනය මැන තනි

පැවති උද්ධමනය සහ උද්ධමන

අකේක්ෂාවට  කමට ම ළඟා විය හැකි වි ව ම්ලමල වඩා පහළිට  පැවති මූේත ්ේකය
ක්රියා

ාර

ේ කේතුකවට  මහ ධැාුතකේ නැ

අකේල් මාසකේ දී නිතය ණය පහසු
මහ ධැාුතව ක්රියා

මූකය ප්රතිපත්තිය අවසට 

ේ අනුපාති

ය පනනේ අා

කේය. දට  අනතුරුව, කද්ය ය ්ේකය

හුවකේ, විකද්ශ අාශය ක

කරහි කනො

රමිට  2018 වසකේ

25 කිට  අඩු කිරීමල ශ්රී කා
කේ  මට න ාමී ක්රියා

ා

ාරිත්වය

ඩවා ්ති  ස පීඩනය සැකකිල්කල ක න, ශ්රී කා

ා මහ

ධැාුතව විසිට  මධයස්ථ ුවනල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයක් වසර පුරා පවත්වාක න යන කදී. එකහත්,
විකේෂකයට ම 2018 වසකේ සැේතැේධේ මාසකේ  සිල කද්ය ය ුවනල් කවළඳකපොකේ පැවති අධි
හා අඛ්ඩඩ ද්රවය කතා හිඟය කේතුකවට  වාණිගතජ ධැාුතවක සියලු රුපියල් තැට පතු සඳහා අනාළ
වන වයවස්ථාපිත සාචිත අවශයතාව 2018 කනොවැේධේ මාසකේ දී ප්රතිශතාා
රමිට , නිතය පනනම යලකත් ද්රවය කතාව සැපයීමල ශ්රී කා

1.50 කිට  අඩු

ා මහ ධැාුතවල සිදු විය. එකහත්,

සමඟම, වයවස්ථාපිත සාචිත අවශයතාව අඩු කිරීකමට  මධයස්ථ ුවනල් ප්රතිපත්තිය මත සිදු
වන ධකපෑම සමනය කිරීම සඳහා ශ්රී කා
ක

ොරිකඩීව තවදුරලත් පනනේ අා

අනුපාති

ය පනනේ අා

දහළ නාවන කදී.

ා මහ ධැාුතව විසිට  ප්රතිපත්ති අනුපාති

100 නක්වා අඩු

75 කිට න, නිතය ණය පහසු

රමිට , නිතය තැට පතු පහසු
ේ අනුපාති

ය පනනේ අා

අනුව, 2018 වසර අවසානකේ දී, නිතය තැට පතු පහසු

සහ නිතය ණය පහසු

ේ අනුපාති

පැවතිණිගත. 2019 වසකේ ුවල්

ේ

50 කිට න,

ේ අනුපාති

ය

ය පිළිකවළිට  සියයල 8.00 ක් සහ සියයල 9.00 ක් කකස

ාකීමමාකේදී කද්ය ය ුවනල් කවළඳකපොකේ ද්රවය කතා හිඟ ම්ලම

තවදුරලත් පැවතුණු ධැවිට , ශ්රී කා

ා මහ ධැාුතව විසිට  වයවස්ථාපිත සාචිත අවශයතාව 2019

වසකේ මාේතු මස 01 වැනි දින සිල තවත් ප්රතිශතාා

1.00 කිට  සියයල 5.00 ක් නක්වා අඩු

රන කදී. කේ අතර, ධැාුත අාශකේ  ශුද්ධ විකද්ශ වත්

ේ ප්රමාණය අඩු මේම කේතුකවට , 2018

වසකේදී පුළුල් ුවනල් සැපයුකේ (M2b) වාේෂි
ුවනල් සැපයුකේ වේධනය තුළ, නැ
කවළඳකපොළ කපොය  අනුපාති

කක්ෂයමය වේධනය අඩු විය. ක

කස් වුවන, පුළුල්

ද්රවය කතා හිඟ තත්ත්වයට  හා දහළ නාමි

යලකත් වුවන, වාණිගතජ ධැාුත මගිට  කපෞද් යන

දුට  ණය ප්රමාණකයහි සමස්ත ප්රසාරණය, 2018 වසකේ අකේක්ෂා

හා මූේත

අාශය කවත කධා

ළ ම්ලමල වඩා දහළිට 

පැවතිණිගත.

කේ අතර, රාජය අාශකේ  ්නායේ රැස්කිරීකමහි අඩුමේමක් පැවතිය න දහළ ප්රාථමි
අතිරික්තයක් සහ පහළ අයවැය හිඟයක් සමඟ රාජය මූකය කමකහයුේ 2018 වසර තුළදී
කිසියේ වැ දියුණු මේමක් කපට නුේ

කේය. 2018 වසකේදී රාජය ්නායම න.කද්.නි.කයහි

ප්රතිශතයක් කකස සියයල 13.3 ක් නක්වා අඩු  ස අතර, විකේෂකයට ම වසකේ අවසාන
4

ාකය

තුළ පැවති කද්ශපාකනි

අවිනිේචිත ාවයත් සමඟ අයවැය කමකහයුේ ක්රියාත්ම

කිරීකේදී

්ති ස ප්රමානය නිසා රාජය ්කයීජන අඩු මේම කේතුකවට  වියනේ සහ ශුද්ධ ණය දීේ අඩු විය.
්ේකය

ලයුතු මට න ාමී මේම සඳහා රාජය අාශකේ  ප්රාග්ධනධන වියනේ අඩු මේම න නාය

රජකේ  නිේ-දතුරුේ පිළිබිඹු ක

විය.

කරන වේතන ගිණුකේ හිඟය 2018 වසකේදී න.කද්.නි.කයහි

ප්රතිශතයක් කකස සැකීකේදී දහළ ගිකේ ය. රාජය ්නායම සහ කපොය  ක මේේ හැර වියනම
අතර කවනස පිළිබිඹු
සියයල 0.02

රන ප්රාථමි

කේෂය න.කද්.නි.කයහි ප්රතිශතයක් කකස 2017 වසකේදී  ස

අතිරික්තයල සාකේක්ෂව 2018 වසකේදී සියයල 0.6

අතිරික්තයක් වාේතා

කේය. ප්රාග්ධනධන වියනේවක සැකකිය යුතු පහළ යෑම කේතුකවට  අයවැය හිඟය න.කද්.නි.කයහි
ප්රතිශතයක් කකස 2017 වසකේදී පැවති සියයල 5.5 සිල 2018 වසකේදී සියයල 5.3 නක්වා අඩු
වුවන, 2018 අයවැයල අනුව අකේක්ෂිත දකක්

ය  ස සියයල 4.8

ම්ලම ළඟා

ර ැනීමල

කනොහැකි විය. මධයම රජකේ  කනොපිය ස ණය, 2017 වසර අවසානයල න.කද්.නි.කයහි
ප්රතිශතයක් කකස පැවති සියයල 76.9 සිල 2018 වසර අවසානය වන විල සියයල 82.9 නක්වා
වැ

 ස අතර,

සඳහා විකද්ය ය ණය කේෂකේ  රුපියල් වටිනා

අවප්රමාණය මේම, සාකේක්ෂ වශකයට  පහළ නාමි
දහළ ශුද්ධ ණය
පවත්නා අඛ්ඩඩ
පහසු

ාය න ණය

කිරීකේ අවනානම අඩු

ළමනා

ළ හැ

ර ත් රාජය මූකය

ළමනා

රමිට  රුපියක

ාකය තුළ කධා ත්

ාකය තුළ රජකේ  ණය ව ීේ

ේ සැකකිය හැකි සක්රීය ව ීේ

කිරීම සහ මධය

න.කද්.නි. සහ අනාළ

ැනීේ කේතු විය. ්නායේ පාන
ැපමේම සමඟ දදිරි

ම මත ධකපෑේ

ා්රතාව උකනසා
ළමනා

රණයල

රණ පනකතහි විධිවිධාන ක්රියාත්ම

රණ උපායමාේ ය හුමට වාදීම මගිට  ණය මූකයනය

.

ධැාුත අාශකේ  සිදු ස මධයස්ථ එකහත් ස්ථාවර වේධනය කේතුකවට  වසර තුළදී මූකය අාශය
අඛ්ඩඩව ප්රසාරණය විය. ක

කස් වුවන, ප්රධාන වශකයට ම වත්

පහළ යෑම, කමකහයුේ වියනේ දහළ යෑම සහ අධි

රණ ප්රමිති අා

ක්රියාමාේ

9 (SLFRS 9)

ල්ධදු මූකය

පරිසරයක් තුළ මධයස්ථ වේධනයක් වාේතා

ධැාුතව විසිට  අේබුන

ා

ලයුතු

රන කදී.

රණ සමා ේ අාශය න
ළ අතර, ශ්රී කා

ා මහ

ාරී තත්ත්වයට ල ුවහුණ දුට  ධකපත්රකාී  ුවනල් සමා ේ නැවත න ා

සිටුමේම සහ එම අාශකේ  දිගු

ාකයක් පුරා පවතින

ැලලු නිරා

ට නා කදී. කද්ය ය හා විකද්ය ය වශකයට  ්ති  ස අහිත

්කයීජන විේවාසය මත ්ති  ස අයහපත් ධකපෑම නිසා ක
වසකේදී න දුේවක

කිරීම සහ ශ්රී කා

ා මහ ධැාුතව විසිට 

අතර, ධකපත්රකාී  ුවනල් සමා ේ සහ විකේෂිත

ක්රියාමාේ

ක්රියාත්ම

ාවිතය ්රඹීම ්තුළුව විචක්ෂණය ය  ප්රතිපත්ති

වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී කා

අභිකයී ාත්ම

ාවකේ 

ධදු කේතුකවට  වසර තුළදී ධැාුත අාශකේ 

කා නායීත්වය අඩු විය. වසර තුළදී ධාසල් III නිේනාය
ගිණුේ

ේවක ගුණාත්ම

ාේයසාධනයක් වාේතා

කේය.

5

ොළඹ ක

රණය කිරීම සඳහා

ර වේධනයට  කේතුකවට 
ොලස් කවළඳකපොළ කමම

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රකලහි සාේව ්ේකය

ස්ථායීතාව පවත්වාක න යෑමල නැරූ

ප්රයත්න මධයකේ  වුවන, අතයවශය වයුහාත්ම

ප්රතිසාස්

ශ්රී කා

ාකේ ්ේකය

ය මට න ාමී වේධන මාවත

්නායේ කධන රල

ම්ලමල පත්  ස ශ්රී කා

දහළ ්නායේ ම්ලම
ක
කා

කස් වුවන, ්ේකය

ල පත්ව ්ත. නශ

වේධනය සඳහා උප

ැනීම, සාධ

ාර වන ප්රතිසාස්

කවළඳකපොළ ප්රතිසාස්

්ති ධාධා විසදීමල හා ්ේකය
ා ්ේකය

රණය, රාජය පරිපාකනය ශක්තිමත් කිරීම

මේම සහති

කිරීම යන අාශවක වේධනය ක

වේධනය දියුණු කිරීකේ ප්රතිසාස්

දියුණු

යක් කකස සාේථ

ර

වේධනය අඛ්ඩඩ පහළ අ ය

සඳහා පිළියේ කයදීම අතයවශය කේ. කමම පසුබිම තුළ, කවළඳ
්නායම දහළ නැාමේම සඳහා  ස ජාති

ත්වයල

ැනීම සඳහා, ්ේකය
ප්රතිසාස්

පැවතීමල කේතු  ස

ැනීම සහති

නේ කිරීම සඳහා සියලුම පාේේව
රණ නිසි

රුවට  විසිට 

ාකේ ්ේකය

කපර නැක්ම හා අකේක්ෂාවට  වැ

ාධද්ධ ප්රයත්නයක් නැරීම

පිහිීමමක් සහිත රලක් කකස ශ්රී

දියුණු කිරීම සඳහා පමණක් කනොව, රක්

ජනතාවකග්ධන සමස්ත ජීවන තත්ත්වය සහ එහි ගුණාත්ම
අතයාවශය කේ. ශ්රී කා
යෑමල සහ නශ

ාව මැදි

කිහිපය

නේ, කමම ප්රතිසාස්

රණ

කල ස්ථාපිත කිරීම දට දියට  සා රකේ 

්කයීජන සඳහා දහළ අවධානයක් ්ති ක්රකමීපාික
කා

ර ත්

ැනීම ්තුළත් වන නැනලමත් හුමට වා දී ්ති ප්රතිසාස්

දතා වැන ත් කේ. කමම ප්රතිසාස්

රුණු

ැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා  ස

කිරීම සඳහා 2020 වසර වන විල මහ ධැාුතව නමයය ය  උද්ධමනය දකක්

සැකැස්ම

රණ

ා්ඩඩ හා කස්වා අපනයන

ා්රතා වැඩසලහන සහ මික ස්ථායීතාව තිරසාරව පවත්වා

ප්රතිපත්තියක් පවත්වා

කේ 

අපනයන ක්රකමීපාය සහ නව කවළඳ ප්රතිපත්තිය,

රාජය මූකය විනය සහ රාජය ණය තිරසාර ාවය පවත්වා
රාජය මූකය

රණ හුමට වා දීමල ්ති

ාේයක්ෂමතාව දහළ නැාමේම උකනසා අවශය වයුහාත්ම

කේ වත් කිරීම තුළිට  ්ේකය

කරහි

පැවතීම සඳහා විශාක වශකයට 

ාවල දහළ ්නායේ කධන ්ේකය

පත් මේමල සහ එහි පුරවැසියට කග්ධන යහපැවැත්ම වැ
ලකනායීතාව සහ

රක න ්ති අතර,

ේෂණය, අයවැය හිඟය හා ණය ම්ලම

කේ  වේධනය පහළ ම්ලම

කේතු මේ ්ත. එමනිසා, ශ්රී කා

රණ අවශය විය.

රණවක ප්රතිලකයක් කකස ශ්රී

යට  පවතින රලවල් ය ඝ්ර ප්ර තියක් අත්පත්

සහ රකලහි නීතිය නිසි පරිදි ක්රියාත්ම

ප්රමානයට  ශ්රී කා

ල පමණ කපර මැදි

ල ළඟා මේම සඳහා දූරනේය  ප්රතිපත්ති ප්රතිසාස්

ාවල සමාන ්ේකය

ර

ය

ාවල ‘මැදි ්නායේ උගුක’ යන තත්ත්වකයට  මිදී

අපනයන ප්රවේධනය, විකද්ය ය සෘජු ්කයීජන ්
අඩු

රණ ප්රමානමේම කේතුකවට 

ාවය දහළ නැාමේමල න

ාය ව දහළ හා ස්ථාවර වේධන මාවතක් ඔස්කස් දදිරියල

ල කපර ශ්රී කා

රණ තවදුරලත්

ාවල පසුපසිට  සිටි රලවල් සමඟ තර

ල් නැමීම සිදු
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ළ කනොහැ

.

ාරී මේමල
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