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ජාතකන්ත  ූල්ක ර ුදද් ිසිනන් ිස්තීරර්   ය පසුකක  යතවත්  .ජ. ව ෝර් 

මිලියන 164.1 ක සයවන වාරිකය ුදදා සැරී  

ජාතින්තර ූලකි අරුදෙකකි (ජා.ූල. අරුදෙකකි) විධාය   මිටුව විසින් විස්තීර්ණ ණය 

පහසු මට අොළ පස්වන සමාකකෝචනය සේපූර්ණ  රන කෙ අතර, ඒ අනුව විකේෂ ගැනුේ 

ිමි ේ (වි.ගැ.ි.) මිලියන 118.5   (ෙළ වශකයන් එ.ජ. කඩොකර් මිලියන 164.1) හයවැනි 

වාරි ය ුදො හැරීම අනුමත  රන කදී. විධාය   මිටුව විසින් කමම පහසු ම 2020 වසකර් 

ජුනි මාසය ෙක්වා වසරකින් දීර්ඝ  රන කෙ අතර ඉතිරි වාරි  ුදො හැරීේ ඊ ට අනුකූකව සිදු 

කිරීමට නියමිතය. 

පසුබෑේ ගණනාවක් හුදකේ වුව ෙ, වු හාමකම  රවතිසාස් රණ නැවත පණ ගන්වමින් 

වඩාමක නමිශීලී  විනිමය අනුපාති යක් සම  විචක්ෂණශීලලි ුදෙල් රවතිපමකති ස්ථාවරයක් 

පවමකවා ගනිමින්, වඩාමක කහොඳින් ඉකක්  ගත වූ 2019 වසකර් අයවැය හරහා රාජි ූලකි 

ඒ ාග්ර තාව ඉිරරියට කගන යෑම සහ විකේශ සාචිත කගොඩනාවා ගැනීම තුළින් විස්තීර්ණ ණය 

පහසු ේ වැඩසටහන කපර පරිිර සාර්ථ ව ක්රි යාවට නැාමේකේදී බකධාරීන් විසින් 
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අමක රගමක රවගතිය ජා.ූල. අරුදෙකකි ඇගයීමට කක් විය. රාජි විවසායන්ි යහපාකනය 

ශක්තිමමක කිරීම, නමිශීලලි දේධමන ඉකක්  රණ රාුදවක්  රා කයොුද මේම සහහා ුදෙල් 

නීති පනත සාකශෝධනය කිරීම සහ ූලකි ආයතන නියාමනය සහ අීකක්ෂණය අනුගත 

කිරීම, සාර්ව විචක්ෂණශීලලි රවතිපමකති රාුදව ශක්තිමමක කිරීම හා අර්බුෙවකට ුදහුණදීම 

පිණිස වූ යාන්ත්රිණය වැඩි ිරයුණු කිරීම තුළින් ූලකි අාශකයි ස්ථාවරමකවය ශක්තිමමක කිරීම 

යනාිරය සහහා වූ මෑත ාී න රවයමකනයන් ෙ සම  ශක්තිමමක සහ සාර්ව සහභාගීමකවයකින් 

යුතු ආර්ථි  වර්ධනය ට සහාය මේම සහහා වු හාමකම  රවතිසාස් රණ අණ්ඩඩව 

ක්රි යාමකම  කිරීම අතිවශි බව ජා. ූල. අරුදෙක අවධාරණය  ර සිටියි.   

නවතම වාරි ය ුදොහැරීමමක සම  කමම පහසු ම යටකමක කේ ෙක්වා සිදු  ළ සමස්ත ුදො 

හැරීේ රවමාණය වි.ගැ.ි. මිලියන 833.73 ක් (ෙළ වශකයන් එ.ජ. කඩොකර් මිලියන 1,155 ක් 

පමණ) කේ. බාිර  ේපනයන්ට ඔකරොමකතු දීමට ශ්රී  කා ාවට ඇති හැකියාව ශක්තිමමක  ර 

ගැනීමට සහ සාර්ව ආර්ථි  ස්ථායීතාව වර්ධනය  ර ගැනීමට කමන්ම අභිකයෝගාමකම  

කගෝී ය හා කේශීලය පරිසරය තුළ කවළහකපොළ ක කරි විේවාසය ඉහළ නාවා ගැනීමට 

සහාය මේම කමම විස්තීර්ණ ණය පහසු ම මගින් අකේක්ෂා  රයි.  

 


