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• විස්තීර්ණ ණය පහසුකමට අදාළ අරමුදල්වල මීළඟ වාරිකය 

මුදාහැරීමට පහසුකම් සලසමින් ශ්රීස ලාකාව විසින් හයවන 

සමාලලෝචනය සාර්ථකව නිම කරන ලදී. 

• අවදානම්වලට මුහුණදීමට ඇති හැකියාව වර්ධනය කිරීම සහ 

ශක්තිමත් හා සාර්ව සහභාගීත්වයකින් යුතු ආර්ථික වර්ධනයනට 

සහය වීම සඳහා ප්රවතිපත්ති විනය තිරසාරව පවත්වා  ගැනීම 

අත්යවවශව ල . 

• සමාජ සහ ආලයෝජන වියදම් සඳහා අවශව අවකාශය සලසා ලදමින් 

රාජව ණය අු  කිරීම සඳහා රාජව ආදායම් ැසස්කිරීම සාර්ථකව සිදු 

කළ යුතුව ඇත්ය. 

 

ජාත්යවන්ත්යර ූලලව අරමුදලලි (ජා.ූල. අරමුදලලි) විධායක කමිටුව 

විසින් දීර්ඝ කරන ලද විස්තීර්ණ ණය පහසුකමට අදාළව ශ්රීස ලාකාල  

ආර්ථික ක්රිඝයාකාරිත්වය ළිබඳ ඳ හයවන සමාලලෝචනය 2019 ලනොවැම් ර් 



මස 01 වන දින සම්පූර්ණ කරන ලදී. ප්රවාථමික ලය ය ළිබඳ ඳ 2019 ජුනි 

අවසානය සඳහා වූ කාර්යසාධන නිර්ණායකය සඳහා අනුකූල ලනොවීම 

ලවනුලවන් සහනයක් ල ාදුන් අත්යර, ඒත් සමගම හයවන සමාලලෝචනය 

සම්පූර්ණ කරමින් විලය  ගැනුම් ිමිකම් (වි.ගැ.ි.) මිලියන 118.5 ක (දළ 

වශලයන් එ.ජ. ල ොලර් මිලියන 164 ක් පමණ) වාරිකය මුදාහැරීමට 

අවකාශය සැලසුණි. ඒ අනුව ලමම පහසුකම යටලත් ලම් දක්වා සිදු කළ 

සමස්ත්ය මුදාහැරීම් ප්රවමාණය වි.ගැ.ි. මිලියන 952.23 ක් (දළ වශලයන් 

එ.ජ. ල ොලර් බිලියන 1.31 ක් පමණ) දක්වා ඉහළ යනු ඇත්ය.  

 

වි.ගැ.ි. බිලියන 1.1 ක් පමණ වන (එ.ජ. ල ොලර් බිලියන 1.5 ක්, එනම් 

ණය පහසුකම අනුමත්ය වන අවස්ථාල  දී ජා.ූල. අරමුදලලි පවතින 

ලකොටසින් සියයට 185 ක්) ශ්රීස ලාකාල  විස්තීර්ණ ණය පහසුකම 2016 

ජුනි මස 03 වන දින අනුමත්ය කරන ලදී. 2019 මැයි මස 13 වන දින 

විධායක කමිටුව විසින් ලමම පහසුකම 2020 ජුනි මස 02 වන දින දක්වා 

ත්යවත් වසරකින් දීර්ඝ කරන ලද අත්යර ඉතිරි වාරික මුදාහැරීම ඊට 

අනුකූලව සිදුකිරීමට නියමිත්යය.  

 

සමාලලෝචනය ළිබඳ ඳ විධායක කමිටුලවි සාකච්ඡාලවන් අනතුරුව 

ජා.ූල. අරමුදලලි නිලයෝජව කළමනාකරණ අධවක්  සහ විධායක 

කමිටුලවි වැ  ලන ප්රවධානි, මිට්සුිලරෝ ෆුරුසාවා (Mitsuhiro Furusawa)  

මහත්යා විසින් පහත්ය ප් රකාශය සිදුකරන ලදී: 

 

“පාස්කු ඉරු දින සිදු වූ ත්රරස්ත්ය ප්රවහාරවල අිත්යකර  ලපෑලමන් පසුව  ශ්රීස 

ලාකා ආර්ථිකය” ක්රුමලයන් යථා ත්යත්ත්වයට පත්ලවමින් තිලේ. සාචාරක 



පැමිණීම් හා ඒ ආශ්රිරත්ය ක්රිඝයාකාරකම් ක්රුමලයන් යථා ත්යත්ත්වයට පත්වීම 

ලේතුලවන් ආර්ථික වර්ධනය 2019 වසලර් සියයට 2.7 සිට 2020 වසලර් දී 

සියයට 3.5 දක්වා ශක්තිමත් වනු ඇත්යැයි පුලරෝකථනය ලකලර්. ලේශීය 

හා විලේශීය අවිනියචිත්යත්යා වර්ධනය වීම මධවලේ  සැලකිය යුතු 

අවදානම් පැවතීම ලේතුලවන් අවදානම්වලට මුහුණදීලම් හැකියාව 

වර්ධනය කිරීමට සහ ආර්ථික වර්ධනයට සහය වීම සඳහා රාජව ූලලව 

ප්රවතිපත්තිලයි විනය පවත්වා ගැනීම අත්යවවශව ල .”  

 

“ත්රරස්ත්යවාදී ප්රවහාර ලේතුලවන් වූ රාජව ආදායම් අු  වීම අවම කර 

ගැනීමට සහ වැ සටහන යටලත් අසීරුලවන් ළඟා කරගත් ජයග්රරහණ 

ආරක් ා කර ගැනීම සඳහා  ලධාරීන් විසින් ළියවර ගනිමින් සිටී. 

අත්යවවශව සමාජ සහ ආලයෝජන වියදම් සඳහා අවකාශය සලසා ලදමින්, 

රාජව ණය ප්රවමාණය අු  කර ගැනීම සඳහා 2020 වසලර් දී රාජව ආදායම් 

වර්ධනය කර ගැනීමට අඛණ් ව ප්රවයත්න දැරිය යුතු ල . මධවකාීනනව 

නව රාජව ූලලව නීති රාමුවක් සහ ස්වාධීන රාජව ණය කළමනාකරණ 

ආයත්යනයක් ළිිටුවීම, රාජව ණය මට්ටලම් තිරසාරභාවය පවත්වා 

ගැනීම සඳහා උපකාරී වනු ඇත්ය. රාජව ූලලව අවදානම් අු  කර ගැනීම 

සඳහා විදුලි ල ක්ලේත්රරලේ  රාජව අාශය සතු වවවසායයන්ි 

ප්රවතිසාස්කරණ කඩිනම් කිරීම අත්යවවශව ල .”  

 

“ශ්රීස ලාකා මහ  ැාකුව දත්ත්ය මත්ය පදනම් වූ මුදල් ප්රවතිපත්තියක් පවත්වා 

ගත්ය යුතු ල . නමවශීීන උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුවක් පවත්වා ගැනීම 

උලදසා නව මහ  ැාකු පනත්ය ප්රවධාන සන්ිසස්ථානයක් වනු ඇත්ය. 

ලවළඳලපොළ පී නයන් පවතින අවස්ථාවල දී විනිමය අනුපාතිකලේ  



නමවශීලිත්වය පවත්වා ගැනීමට ඉ  සලසමින් කම්පනයන්ට එලරිව 

ආර්ථිකය සුරක්ෂිත්ය කිරීම සඳහා විලේශ සාචිත්ය ශක්තිමත්ව පවත්වා 

ගැනීමට ප්රවයත්න දැරිය යුතු ල .” 

 

“මුදල් විශුේිසකරණය වැළැක්වීම ශක්තිමත් කිරීම සහ  ත්රරස්ත්යවාදී ක්රිඝයා 

ූලලවනය කිරීමට එලරිව ක්රිඝයාත්මක වීම සම් න්ධලයන් ශ්රීස ලාකාව 

ප්රවගතියක් අත්කර ලගන ඇත්ය. ූලලව ආයත්යන නියාමනය සහ අධීක් ණය 

අනුගත්ය කිරීම, සාර්ව විචක් ණශීීන ප්රවතිපත්ති රාමුව ශක්තිමත් කිරීම 

හා අවදානම් ත්යත්ත්වයන් හඳුනාගැනීලම් රාමුව ඉහළ නැාවීම තුබඳන් 

ූලලව ස්ථාීතත්යාව පවත්වා ගැනීමට හැකි වනු ඇත්ය.” 

 

“ත්යරඟකාරීත්වය ශක්තිමත් කිරීමට සහ ශක්තිමත් සාර්ව 

සහභාගීත්වයකින් යුතු ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කර ගැනීමට 

වගහාත්මක ප්රවතිසාස්කරණ ක්රිඝයාත්මක කිරීලම් දී ත්යවදුරටත් ප්රවගතියක් 

අත්යවවශව ල . ජාත්යවන්ත්යර ලවළඳාම හා සම් න්ධ තීරු  දු ලනොවන 

අලනකුත්  දු ක්රුමලයන් ඉවත් කිරීම මිනන් රාජව ආදායම ලකලරි ඇති 

විය හැකි  ලපෑම හඳුනාගනිමින් ලවළඳාම ලිිල් කිරීම, පාලන ක්රුමය 

සහ දූ ණ විලරෝධී යාන්ත්රරණය ශක්තිමත් කිරීම, කාන්ත්යාවන් 

ආර්ථිකමය වශලයන් සවි ල ගැන්වීම ප්රවවර්ධනය කිරීම, ලේශගුණික 

විපර්යාසයන් නිසා වන ලවනස්කම්වලට මුහුණ දීලම් හැකියාව ඇති 

වාත්යාවරණයක් ලගො නැගීම සහ සමාජ ආරක් ණය වැඩි දියුණු කිරීම 

යනාදී කරුණු ලකලරි අවධානය ලයොමු කිරීමට ප්රවයත්නයන් දැරිය 

යුතුය.” 

 


