
 
 

 
 

 
 

ශ්රී ලංකාව සඳහා වන මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ප්රථම ජාතික උපාය මාර්ගය එළිදැක්වීම  
 

ශ්රී ලංකාව සඳහා වන මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ප්රථම ජාතික උපාය මාර්ගය අද දින, එනම්  2021.03.04, 

එළිදක්වන ලදී. මමම එළිදැක්ීම, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ අධිපති, මේශමානය මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන්  
මැතිතුමන් විසින් ශ්රී ලංකා අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ගරු මහින්ද  රාජපක්ෂ මැතිතුමා මවත මූලය 
අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය පිළිගැන්ීම තුළින් සංමක්තාත්මකව සනිටුහන් කරන ලදී. මමම 
අවස්ථාවට  මුදල් හා ප්රාග්ධන මවමෙඳපෙ සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංස්කරණ රාජය අමාතය ගරු අජිත් නිවාඩ් 

කබ්රාල් මහතා, ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා ඕස්මේලියානු මහා මකාමසාරිස් අතිගරු මඩ්විඩ් මහාලී  
මහතා  සහ අන්තර්ජාතික මූලය සංසථ්ාමේ  ශ්රී ලංකා සහ මාලදිවයින් නිමයෝජිත අමීනා අරිෆ් මහත්ිය සහභාගී 

වූහ. 

“උසස් ජීවන තත්ත්වයන් අත්පත් කරගැනීම සඳහා ගුණාත්මක අන්තර්ගතභාවයක්” යන දැක්මමන් යුතු මමම 

ජාතික උපාය මාර්ගය, සියලුම පුේගලයින් සහ වයවසායකයින්ට, තම ජීවන මට්ටම ඉහෙ නංවා ගනිින්, 

ආර්ීක වර්ධනය සඳහා භාවිතා කෙ හැකි, ඉහෙ ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු වඩාත් සුදුසු, ආරක්ිත සහ දැරිය 

හැකි, මූලය නිෂ්පාදන සහ මස්වාවන් මවත දැනුවත්, සාධාරණ හා සමානාත්මතාවමයන් යුතු ප්රමේශයක් සහිත 

මූලයමය මලස අන්තර්ගත ශ්රී ලංකාවක් ඇති කිරීම මවනුමවන් මපරමුණ ගනු ඇත. 

මමම උපායමාර්ගය, විවිධ රාජය මමන්ම මපෞේගලික ආයතනයන් හි ප්රීණතා ඒකරාශී කරගනිින්, ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුමේ මූලිකත්වමයන් ගනු ලැබු, බහු-පාර්ශීය උත්සාහයක ප්රතිඵලයකි. ශ්රී ලංකාමේ විවිධ ආයතන 
මගින් තනි තනිව ගනු ලබන මූලය අන්තර්ගතභාවය වැඩි කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන්, එක්  දිශානතියකට 

මයාමු කිරීම තුළින් ඉහෙ ප්රතිඵල ෙඟා  කරගත හැකි බව හඳුනා ගනිින්, මමම මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ 

ජාතික උපායමාර්ගය සැලසුම් කර තිමබ්. මම් සඳහා තාක්ෂණික සහ මූලය සහය, ඕස්මේලියානු රජමේ විමේශ 

කටයුතු හා මවමෙඳ මදපාර්තමම්න්තුව මගින් මූලයනය වන “IFC-DFAT Women in Work” වයාපෘතිය 

යටමත්, අන්තර්ජාතික මූලය සංස්ථාව විසින් ලබා මදන ලදී. 

මමම උපායමාර්ගයට අනුබේධිතව, එක් එක් පාර්ශ්වකරුවන්ට අදාෙ මලස සකසන  ලද නිශ්ිත කාල 
පරාසයක් සහිත ක්රියාකාරී සැලැස්මක් හඳුන්වා දී තිමබ්. එහි අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් කටයුතු සිදු කිරීම සහ සුදුසු 

ප්රතිපත්තිමය  මඟ මපන්ීම්  ලබා දීම, මමම උපායමාර්ගමේ කෙමනාකාරීත්ව ආයතන සහ ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්තුව විසින් සිදු කරනු ඇත. ඒ සඳහා අවශය සහය, මූලය 
අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගික මල්කම් කාර්යාලය මගින් ලබා මදයි. 

මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය එළිදැක්ීමත් සමඟ  ශ්රී ලංකාව,  මූලය අන්තර්ගතභාවය  
ඉහෙ නැංීම තුළින් තිරසාර සහ සහභාගීත්ව ආර්ික වර්ධනයක් උදා කර ගැනීම සඳහා උපායමාර්ගයන් සකස් 

කරන ලද, හැටකට (60) වැඩි රටවල් අතරට එක්වනු ඇත. 

මමම එළි දැක්ීමට සමගාිව, ශ්රී ලංකාව සඳහා වන මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය 

පිළිබඳ  සාකච්ඡාවක් අද දින ප.ව.2.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ දී පවත්වන ලදී. මම් සඳහා  
මුදල් හා ප්රාග්ධන මවමෙඳපෙ සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංස්කරණ රාජය අමාතය ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් 

මහතා, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ අධිපති, මේශමානය මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන්  මහතා, ශ්රී  ලංකා මහ බැංකුමේ 

සහකාර අධිපති මේ.පී.ආර්. කරුණාරත්න මහතා, ලංකාක්ලියර් ආයතනමේ සාමානයාධිකාරී/ප්රධාන විධායක 

නිලධාරී චන්න ද සිල්වා මහතා, සණස  ඉන්ටනැෂනල් (පුේගලික) ආයතනමේ කෙමනාකාර අධයක්ෂ සාමදානි 
කිරිවන්මදණිය මහත්ිය සහ සමෘේධි, ගෘහ ආර්ික, ක්ුද්ර මූලය, ස්වයං රැකියා, වයාපාර සංවර්ධන හා ඌන 
උපමයෝජන රාජය සම්පත් සංවර්ධන රාජය අමාතයංශමේ අධයක්ෂ  ජනරාල් (සැලසුම්) එම්. රාමමූර්ති මහතා 

සහභාගී වූ අතර මමම සාකච්ඡාව මමමහයීම මකාෙඹ විශ්ව විදයාලමේ, කෙමනාකරණ සහ මූලය පීඨමේ, 

වයාපාර ආර්ික විදයා අධයනාංශමේ මජයෂ්ඨ මහාචාර්ය එච්.ඩී. කරුණාරත්න මහතා විසින් සිදු කරන ලදී. 

 

ප්රාමේශීය සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්තුව  
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ශ්රී ලංකාව සඳහා වන මූලය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ නිල මවබ් 

අඩවිය (www.cbsl.gov.lk) ඔස්මස් ලබා ගත හැක. 

 

 

වමම් සිට දකුණට : ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ ප්රාමේශීය සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂ බී. එල්. මේ. එස.් 

බාලසූරිය මහතා,  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ නිමයෝජය අධිපති මක්.එම්.එම්. සිරිවර්ධන මහතා, ශ්රී ලංකාව සහ 

මාලදිවයින සඳහා ඕස්මේලියානු මහ මකාමසාරිස් අතිගරු මඩ්විඩ් මහාලී  මහතා, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ අධිපති, 

මේශමානය මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා, ශ්රී ලංකා අග්රාමාතය  සහ මුදල් අමාතය ගරු මහින්ද  රාජපක්ෂ 

මහතා,  මුදල් හා ප්රාග්ධන මවමෙඳපෙ සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංස්කරණ රාජය අමාතය ගරු අජිත් නිවාඩ් 

කබ්රාල් මහතා, සහ අන්තර්ජාතික මූලය සංස්ථාමේ  ශ්රී ලංකා සහ මාලදිවයින් නිමයෝජිත අමීනා අරිෆ් මහත්ිය  

 
 

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

