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1. හැඳින්වීම 

ගරු සම්භාානීය ංමු්තතනි, මුදල් මණ්ඩල්ය සාමාජිත යිනි, පජැෂ්ඨවන නිපය්ජැ ංධිෙතිපුමනි, නිපය්ජැ 

ංධිෙතිපාරුන් ඇුළු ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන නිල්යරාරී මහ්තම මහ්තියනි, විප ේෂ්ඨ ආරාධිත ංමු්තතනි, 

පන්නාාරුනි, මහ්තාරුනි.  

ෙළමුපාන්ම, පමම ාසපර් ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්ම ඉදිරිේත කිරීපම් ංාසවාාා  සෙැිි  බං ියයු  පදනා  

සාදරපයන් පිළිගනිි.  

2007 ාසපර් දී ආරම්භ  රන ල්යද සම්්රාදාය ලපල්යසම ෝතාාපගන යින්, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන 

්රාතිපේතතිප පෙර දැක්පමි 11 ාන ්රා ා ය ංද දින පමපල්යස බං පාත ඉතා සුටින් ඉදිරිේත  රන්පනමු. 

ංෙපේ ංනාගත ්රාතිපේතතිප දි ානතිපය සහ ්රි්යා ාර ම් බං සමඟ පංදා ගැනීම ුළින් බංපේ ාැාොරාල්ය 

ඉදිරි ගමන ාඩා නි වචිතා සැල්යසුම්  ර ගැනීම  හැකිානු ඇතැයි ංෙපේ වි වාාසයයි. පමම පෙර දැක්ම 

මගින් ංෙපේ ්රාතිපේතතිපාල්ය විනිවිදභාාය සහ ෙැහැදිිභභාාය ාැඩිදියුණු ප පරනු ඇතැයි මා 

ංල්යාපෙොපරෝතු ාන ංතර, ලය බංපේ ාැාොර ඉල්යක් යන් ාඩා්ත දල්යදා ල පල්යස සාක්ෂ්ඨා්ත  ර ගැනීම  

උෙ ාරී ානු ඇත. බංපේ ාැාොර විියන්  ං්ත ර ගනු ල්යංන  සාර්ා  ්රාතිපදල්ය ංාසානපේ දී ශ්රීත ල්යශ ා 

ආර්ථි පේ සහ මහජනතාාපේ යහෙත උපදසා ංෙ විියන් ගනු ල්යංන ්රාතිපේතතිප ාඩා්ත දල්යදා ල පල්යස 

්රි්යා්තම  කිරීම  සහාය ානු ඇත. 

2017 ාසර ංභිපය්ගා්තම  ාසරක් විය. ංයහේත  ාල්යගුි   ත්ත්තායන් සමසවත ආර්ථි ය ප පරි 

ංල්යෙෑම් ඇතිප  ළ ංතර,  ෙැාතිප නියශ සහ ගශාුර ත්ත්තායන්පගන්  ෘෂි ාර්ි    යුු සහ  ෘෂි 

නිෂ්ඨවොදිත ෙදනම්  ර ග්ත  ර්මාන්ත   යුුාල්ය  ංාරා ඇතිප විය. ංිත ර  ාල්යගුි   

ත්ත්තායන්පගන් ඇතිපවූ ංල්යෙෑම ආර්ථි පේ ංපනුම්ත ංශ  ප පරි ද ංයහේත පල්යස ංල්යෙෑ ංතර ලි 

්රාතිපදල්යයක් පල්යස 2017 ාසපර් ආර්ථි  ාර්රනය ාසර ආරම්භපේ දී ංෙ පුපර් ානය  ළ මට් ම  ාඩා 

ෙහළ සහ ංඩු ංගයක් ගනු ඇතැයි ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. සාර්ා ආර්ථි  සවාා ලතාා නැාත ළඟා  ර ගැනීපම් 

ංරමුපෙන් ්රි්යා්තම   ළ මහ ංැශුමපන දැඩි මුදල් ්රාතිපේතතිප සවාාාරය පමන්ම රජය මගින් ්රි්යා්තම  

කිරීම  පයදුණු සාපේක්ෂ්ඨ ා පයන් දැඩි රාජැ මූල්යැ ්රාතිපේතතිප සවාාාරය රාජැ සහ පෙ ්ගගිභ  

ආපය්ජන වියදම් ප පරි යම්තාක් දුර  ංල්යෙෑ ංතර, ලය ද ආර්ථි  ාර්රනය මන්දගාමී වීම  පහේු විය. 

උ්ගරමන ංපේක්ෂ්ඨාාන් ොල්යනය කිරීම  ංෙ දරන උ්තසාහයන්  ංභිපය්ගය  ල්යක්  රින්  ාල්යගුි   

ත්ත්තායන්පේ ංල්යෙෑම් මගින් ප්ගශීය සැෙයුම්ාල්ය  ඇතිප වූ ංාරා පහේුපාන් ආහාර ිල්ය ඉහළ යෑම, ාක්රර 

ංදු සඳහා වූ සශප ්රන සහ ආනයනි  පාළඳ භාණ්ඩාල්ය ිල්ය ඉහළ යෑම පහේුප ො පගන ොරිපභ්ගි  
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ිල්ය උ්ගරමනය ඉහළ ගිපේය.  ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා විියන් ංනුගමනය  රන්න  පයදුණු දැඩි මුදල් 

්රාතිපේතතිප සවාාාරය හමුපන වුා ද,  මුදල් සමසවතයන්ි ාර්රනය, 2017 ාසපර් ාැඩි  ාල්යය  දී ඉහළ 

මට් ම  ෙැාුණු ංතර, මුදල් සමසවතයන්ි ාර්රනය ාසර ංාසානපේ දී ංපේක්ෂ්ඨා  ළ මට් ම දක්ාා 

ංඩු විය. ්රාරාන ංෙනයන පාළඳපෙොළාල්ය ාඩා ිත ර ාර්රන ංපේක්ෂ්ඨාාන් සහ මහ ංැශුමපන නමැශීී 

විනිමය ංනුොතිප  ්රාතිපේතතිපය පහේුපාන් ශ්රීත ල්යශ ාපන ංෙනයන සැල්යකිය යුු පල්යස යාා ත්ත්තාය  

ේතවීපම් සල්යුමණු පෙන්නුම්  ළ ද, ංයහේත  ාල්යගුි   ත්ත්තායන් මූිභ  ප ො පගන  ආනයන 

වියදම ඉහළ යෑම පහේුපාන් පාළඳ ගිණුපමි ප ේෂ්ඨය ප පරි ංයහේත ංල්යෙෑම් ලල්ල්ය විය.  පසේාා 

නියුක්තිප යන්පේ ප්රාේෂ්ඨෙ ෙහත ාැටීම නිසා ප්රාේෂ්ඨෙ, විප්ගශීය ජශගම ගිණුපමි පාළඳ ිඟය පියවීම  

දක්ාන දාය ්තාය ංඩු විය. ආදායම් රැසවකිරීපමි සුභාාදී ාර්රනයක් රාජැ මූල්යැ ංශ පයන් ාාර්තා 

ප රුෙ ද,  ාල්යගුි   ංල්යෙෑම් මගින් ඇතිප ප රුණු රාජැ මූල්යැ වියදම් සහ ඉහළ පෙොී  පගවීම්ාල්ය 

්රාතිපදල්යයක් පල්යස 2017 ාසපර් ංයාැය ිඟය ංපේක්ෂ්ඨා  ළ මට් ම  ාඩා යම් ්රාමාෙයකින් ඉහළ යා 

හැකිය. පමමගින්, මුදල් ්රාතිපේතතිපය සහ විනිමය ංනුොතිප  ්රාතිපේතතිපය ෝතාාපගන යෑම සශකීර්ෙ 

ප පරන ංතර, ංපේක්ෂිත රාජැ මූල්ය ැ ක ා්ර තා ්රි්යාාිභය ප පරි ංිත ර ංල්යෙෑම් ඇතිප ප පරනු 

ඇත. 

පමාැනි ංභිපය්ග හමුපන වුා ද, 2017 ාසර මහ ංැශුමා සහ රජය ංතර මනා සම්ංන්ධී රෙයකින් 

්රි්යා්තම   රනු ල්යැබූ පනොපයක් ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග ුළින් ආර්ථි පේ විවිර ංශ  සම්ංන්රපයන් 

සැල්යකිය යුු ්රාගතිපයක් ං්ත ර ගැනීම  හැකි වූ ාසරක් විය. පමම ්රි්යාමාර්ගාල්ය   ්රාතිපචාර දක්ාින්, 

සාර්ා ආර්ථි  සවාා ලතාා යාා ත්ත්තාය  ේතපාින් තිපපංන ංතර, ශ්රීත ල්යශ ා ආර්ථි ය නිාැරදි 

දි ානතිපය   පයොමු පාින් ොතී. ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන ්රාරාන ංරමුණු ාන ආර්ථි  හා ිල්ය සවාා ලතාා 

ෝතාා ගැනීම සහ මූල්යැ ේගරතිපපේ සවාා ලතාා ෝතාා ගැනීම සඳහා ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා විියන් 

විචක්ෂ්ඨෙශීී ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග රැසක් 2017 ාසපර් දී ්රි්යා්තම   ර ඇත. රපට් සමසවත සාර්ා 

ආර්ථි  ත්ත්තායන් ාැඩි දියුණු කිරීපම් ංරමුි න් ්රාතිපේතතිප රාමු ුනක් සවාාෙනය  ර ඇතිප ංතර, කාා 

ආයතනගත කිරීම ප පරි ද ංාරානය පයොමු  ර ඇත. ාඩා්ත විචක්ෂ්ඨෙශීී පල්යස සහ ඉදිරි දැක්මක් 

සිතා මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යා්තම  කිරීම  2020 ාසර ාන වි  නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ 

රාමුාක් (Flexible Inflation Targeting Framework-FIT) ්රි්යා්තම  කිරීම උපදසා මහ ංැශුමා   යුු 

 රින් ියටී. ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා විියන් ංෙනයන තරග ාරී්තාය ්රාාර්රනය ප පරන ාඩා නමැශීී 

විනිමය ංනුොතිප  ්රාතිපේතතිපයක් ද ්රි්යාා  නශාා ඇත. ංයාැය ිඟය සහ ෙය මට් ම ක්රරමපයන් ෙහළ 

දැමීපම් ංරමුපෙන් ආදායම් මත ෙදනම් වූ රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තා ්රි්යාාිභය   රජය  ැෙ වී ියටී. රාජැ 

මූල්යැ ්රාතිපේතතිපය සහ මුදල් ්රාතිපේතතිපය නිාැරදි පල්යස ්රි්යාා  නැශවුාපහෝත විනිමය ංනුොතිප ාල්ය  

ඇතිපාන පීඩනය ංඩු ානු ඇත. පමම ්රාතිපේතතිප රාමු පිළිංඳා සවිසවතරා්තම  පල්යස සා ච්ඡා කිරීම  මම 

 ැමැ්තපති.  
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මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා ග්ත  ල්ය, මහ ංැශුමා නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුාක් පාත පයොමු වීම 

මගින් තිපරසාර ෙදනමකින් උ්ගරමනය ංඩු මට් ම  ෝතාා ගැනීම  ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. රජපයන් මනා 

සහපය්ගයක් ල්යැබීම, දල්යදා ල පල්යස මුදල් ්රාතිපේතතිප  ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා මහ ංැශුමා  ංා ැ  රන 

ංල්යතල්ය ෙැාරීම හා මහ ංැශුමපන වි වාසනීය්තාය යන මූල්යරර්ම ුන මත පගොඩනැගුණු නමැශීී 

උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා ආර්ථි  ද්තත මත ෙදනම් වූ, ඉදිරි දැක්මක් සිත, විචක්ෂ්ඨෙශීී මුදල් 

්රාතිපේතතිප ක්රරමපනදයක් ානු ඇත. නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ ක්රරමපනදය පාත ්රාපන  වීම, රජය 

විියන් ියය ්රාතිපේතතිප ්රා ා ය ාන “2025 දැක්ම” මගින් ද ංනුමත  ර ඇත. නමැශීී උ්ගරමන 

ඉල්යක්  රෙ රාමුා  සාර්ා  පල්යස ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා රජය හා මහ ංැශුමා විියන් සපුරාිභය යුු 

නීතිපමය, ආයතනි මය සහ පමපහයුම්   යුුාල්ය ියදුවිය යුු පානසවවීම් ාැනි ඉතා ාැදග්ත සශධිසවාාන 

පෙළ ගැසවවූ පෙර දැක්මක් ංෙ විියන් ස සව  ර ඇත. ජාතැන්තර මූල්යැ ංරමුදල්ය (ජා.මූ. ංරමුදල්ය) ද ංෙපේ 

නම ැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය පාත පයොමු වීම පිළිපගන ඇතිප ංතර, ක සඳහා ංෙපේ නිපුෙතාාන් 

ාැඩිදියුණු  ර ගැනීම  ංා ැ තාක්ෂ්ඨි   සහාය ල්යංා දී ඇත.  

ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා 2017 ාසපර් දී පාපළඳපෙොළ ංල්යපනග මගින් විනිමය ංනුොතිප  තීරෙය කිරීම  

ඉඩ හැරීම ුළින් ාඩා නමැශීී විනිමය ංනුොතිප  ක්රරමයක් ංනුගමනය කිරීම  පයොමු විය. පාපළඳපෙොළ 

්රි්යා ාරීන්පේ නමැශීී විනිමය ංනුොතිප  ක්රරමය පිළිංඳ රනා්තම  ආ ල්ෙ පිළිබිඹු  රින් ලතැන් 

පාපළඳපෙොළ ගනුපදනු යළි ස්රි්ය විය. ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා ෙය ංර ඇතිප පනො රන විප්ග  විනිමය 

සශචිත ්රාමාෙය ඉහළ නශාා ගැනීම සඳහා ප්ගශීය ංන්තර් ංැශුම විප්ග  විනිමය පාපළඳපෙොළ පාතිපන් 

ංඛණ්ඩා විප්ග  විනිමය ිල්යදී ගැනීම ියදු  පළේය. පමම ක්රරමපනදය ද විනිමය ංනුොතිප ය සුම  පල්යස  

ෝතාාපගන යාම  දාය  විය. විප්ග  විනිමය පාපළඳපෙොළ පාත වූ සැල්යකිය යුු ඉහළ ල්යැබීම් පිළිබිඹු 

 රින් 2017 ාසපර් සමහර ංාසවාාාන්ාල්ය දී විනිමය ංනුොතිප ය ංධි්රාමාෙය වීම් ද ාාර්තා විය.   

ශ්රීත ල්යශ ාා  ජා.මූ. ංරමුදපල් විසවතීර්ෙ ෙය ෙහසු පම් (Extended Fund Facility) හතරාන ාාරි ය ද 

2017 ාසපර් පදසැම්ංර් මාසපේ දී ල්යැබිි . ක ංනුා, පම් දක්ාා විසවතීර්ෙ ෙය ෙහසු ම ය ප්ත 

ල.ජ. පඩොල්යර් ිිභයන 759.9 ක් ර  පාත ල්යැබී ඇත. පමමගින් නිර්ප්ගශිත  ාර්ය සාරන ඉල්යක්  සහ 

ා.හා්තම   ඩඉම් යන ජා.මූ. ංරමුදපල් විසවතීර්ෙ ෙය ෙහසු පමි ඉල්යක්  2017 ාසපර් දී ශ්රීත ල්යශ ාා 

සුටුදාය  මට් මකින් ං්ත ර ගැනීම තහවුරු  රයි. ්රාරාන ංෙනයන පාපළඳපෙොළාල්ය ාර්රනය 

පිළිංඳා රනා්තම  ංපේක්ෂ්ඨාාන්, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා නමැශීී විනිමය ංනුොතිප  ්රාතිපේතතිපයක් 

ෝතාාපගන යෑම, ිත ර  විප්ග  පාපළඳ ්රාතිපේතතිපයක් ංනුගමනය කිරීම සහ රප ි සාර්ා ආර්ථි  

ත්ත්තායන් ාර්රනය වීම පහේුපාන් ංෙනයන ආදායම ඉහළ ගිපේය. තාද, යුපර්ො සශගමපේ විප ේෂ්ඨ 

්රාතිපල්යාභ සිත පාළඳ ාරෙයන් පිළිංඳ පෙොදු ක්රරමය (ජී.ලසව.පී. ේල්යසව) ්රාතිපසවාාෙනය කිරීම, ියශගේපූරුා, 

චීනය සහ ඉන්දියාා සමඟ නිදහසව විප්ග  පාළඳ ගිවිසුම්  ංපේක්ෂිත පල්යස සම්පූර්ෙ කිරීම සහ  ක්තිපම්ත 
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ආයතනි  සහ ්රාතිපේතතිපාල්ය දාය ්තාය ුළින් ංෙනයන තාදුර ්ත ාර්රනය ානු ඇතැයි ංපේක්ෂ්ඨා 

ප පර්.  

2017 ාසපර් දී විප්ගශීය ඍජු ආපය්ජනාල්ය ාර්රනය වීමක් දැකිය හැකි වූ ංතර, හම්ංන්පතො   ාර්ි  

 ල්යාෙය ආරම්භ කිරීම සහ ප ොළඹ ාරාය නගර ාැාෙෘතිපය ංඛණ්ඩා ්රි්යා්තම  කිරීම ුළින් විප්ගශීය 

ඍජු ආපය්ජන තාදුර ්ත ාර්රනය ානු ඇතැයි  ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. ාසර ුළ දී රාජැ සුරැුමම්ේත 

පාපළඳපෙොළ පාත සහ ප ොළඹ ප ො සව පාපළඳපෙොළ පාත පමන්ම රජය පාත ද දිගු ාීන මුදල් 

ල්යැබීම් ාාර්තා විය.  විප්ග  ංශ පේ පමම ාර්රනයන් හමුපන ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා  දළ නිල්ය සශචිත 

මට් ම 2017 ාසර ංාසානය ාන වි  ල.ජ.පඩොල්යර් බිිභයන 7.9 ක් ඉක්මාා ඉහළ නශාා ගැනීම  හැකිවිය.  

රාජැ මූල්ය      ැ ංශ ය සැල්යකීපම් දී රප ි රාජැ මූල්යැ  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා රජය විියන් ආදායම මූිභ  

 රග්ත රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තා පිළිපාතක් ංනුගමනය  පළේය. රජය 2020 ාසර ාන වි  ංයාැය ිඟය 

දළ ප්ගශීය නිෂ්ඨවොදිතපයන් ියයය  3.5 ක් දක්ාා ංඩු  ර ගැනීම  ංපේක්ෂ්ඨා  රන ංතර, ලමගින් මැදි 

 ාීනා රාජැ ෙය ාඩා තිපරසාර මට් ම   ංඩු  ර ගැනීම  ංල්යාපෙොපරෝතු පන. මැදි ාීනා 

ංපේක්ෂිත රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තාා ං්ත ර ගැනීම , රාජැ ආදායම ාර්රනය කිරීම සඳහා සහ රාජැ 

වියදම් තාර්කී රෙය කිරීම සඳහා රජය විියන් පනොපයුම්ත ්රාතිපසශසව රෙ ්රි්යා්තම  ප පර්. 1950 

ද  පේ මුල් ා ාානුා  ෙසුා ෙළමු ාර  2017 ාසපර් දී ්රාාාි  ආදායම් ගිණුපම් ංතිපරික්තයක් 

ංපේක්ෂ්ඨා  රන ංතර, 1987 ාසපරන් ෙසු ෙළමු ාර  2018 ාසපර් දී ජශගම ගිණුපම් ද ංතිපරික්තයක් 

ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්.  රජය සු ාාි ජ ාැාසායයන්පේ මූල්යැ   ැතාාය ාැඩි කිරීම ුළින් ංයාැය පාත 

ාන ංල්යෙෑම ංාම කිරීම ද රජපේ ්රාතිපසශසව රෙ ාැඩස හපනි ඇුළ්ත පන.   

2017 ාසපර් දී මුදල් සහ විනිමය ංනුොතිප  ්රාතිපේතතිප පානුපාන් ෙැහැදිිභ ක්රරමපනද සහ ්රාතිපසශසව රෙ 

හඳුන්ාා පදන ංතරුර, 2017 ාසපර් දී මූල්යැ ංශ පේ ංභිපය්ගාල්ය  මුුෙ දීම ්ත,  මුදල් ්රාතිපේතතිපය 

ාඩා්ත  ාර්යක්ෂ්ඨමා සම්ප්රාේෂ්ඨෙය වීම ්ත, තිපරසාර ආර්ථි  ාර්රනයක් ං්ත ර ගැනීම ්ත දාය  ාන 

සවාාාර මූල්යැ ේගරතිපයක් ෝතාාපගන යෑම සඳහා ද ංෙ විියන් පනොපයුම්ත ්රාතිපේතතිප ්රි්යා්තම   ර 

ඇත. මූල්යැ ංශ ය, ාඩා ගතිප  සහ සවාාාර මූල්යැ ංශ යක් ංා  ්රාාර්රනය කිරීම සඳහා ශ්රීත ල්යශ ා මහ 

ංැශුමපන නියාමන සහ ංධීක්ෂ්ඨෙ රාමුා ජාතැන්තරා පිළිග්ත ක්රරමපනදාල්ය  සහ භාවිතාාන්  ංනුකූල්යා  

තාදුර ්ත  ක්තිපම්ත ප රිි . පම් ාන වි , ංෙපේ ංැශුම ංශ ය රුපියල් ට්රිඅිභයන 10ක් ඉක්මාා ා්ත ම් 

ෝතාාපගන යන ංතර, ංැශුම පනොාන මූල්යැ ආයතන ංශ ය රුපියල් ට්රිඅිභයන 1ක් ඉක්මාා ා්ත ම් 

්රාමාෙයක් ෝතාාපගන යයි. ංැශුම ංශ ය ාඩා්ත  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා ංාසල් III ය ප්ත ාන ්රාාේරන 

සම්මතයන් ්රි්යා්තම  කිරීම 2017 ාසපර් දී ආරම්භ ප රුි . ංභිපය්ග මරැපේ ංැශුම පනොාන මූල්යැ 

ආයතන නියාමනය කිරීපම් රාමුා ාඩා්ත  ක්තිපම්ත වූ ංතර, පීඩාා  ේත මුදල් සමාගම් පේරුම් කිරීම ද 

ආරම්භ විය. 2017 ාසපර් දී ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා ක්ද්ද්රම මූල්යැ ආයතනාල්ය නියාමන රාමුා තාදුර ්ත 
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 ක්තිපම්ත  ළ ංතර, ංපනුම්ත රාජැ ආයතනාල්ය ද ංනු්ර හය ඇතිපා නීතිප විපර්ධී පිරමීඩ මැඩීම  

ංඛණ්ඩා පියාර ග්තප්තය. රප ි  ාර්යක්ෂ්ඨම හා සවාාාර පගවීම් සහ පියවීම් ේගරතිපයක් ඇතිප කිරීම 

සඳහා සහ ඩිජිත ල් ආර්ථි යක් දක්ාා ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පගවීම් සහ පියවීම් යටිතල්ය ෙහසු ම් 

 ක්තිපම්ත හා නවී රෙය කිරීම  පනොපයුම්ත ්රි්යාමාර්ග ගැනුි . 

වි වාසනීය, ාෘ්තතීය නිපුෙතාාපයන් යුු  ක්තිපම්ත ආයතනයක් පල්යස ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා  ඉතා 

ාැදග්ත නිපය්ජිතත  ාර්යයන් ෙැාරී ඇත. ංෙ පාත ල්යංා දී ඇතිප ංල්යතල්යාල්ය  ංනුගතා, ංාම පිරිාැයකින් 

සහ විචක්ෂ්ඨෙශීී ංාදානම් මට් මක් ය ප්ත රජපේ මූල්යැ ංා ැතා සඳහා ංරමුදල් ලක්රැසව  ර ගැනීපම් 

ංරමුපෙන් රාජැ ෙය  ළමනා රෙය ියදු  පළමු. රාජැ සුරැුමම්ේත නිුම්ත කිරීම සඳහා 

පාපළඳපෙොළ ෙදනම්  රග්ත විනිවිදභාායකින් යුු පාන්ප්ගිය යාන්ත්රජෙයක් හඳුන්ාා දීම මගින් රාජැ 

ෙය  ළමනා රෙ රාමුා සවිංල්ය ගන්ාන ල්යදි. පමම ක්රරමපනදය පහේුප ො පගන රජය  ෙය සඳහා 

දැරිය යුු පිරිාැය ංඩුවීම,  ාර්යක්ෂ්ඨම ිල්ය ගපනෂ්ඨෙය   ඇතිප හැකියාා සහ ෙදනම් දල්යදා ාක්රරය හරහා 

ාැඩි දියුණු වූ මුදල් ්රාතිපේතතිප සම්ප්රාේෂ්ඨෙ සශඥාාන් ල්යංා දීම ාැනි ංභිමත ්රාතිපදල්ය ළඟා  ර ගැනීම  හැකි 

විය. රපට් වි ාල්යතම විශ්රාම ්රාතිපල්යාභ ංරමුදල්ය ාන පසේා  ංර්ාසාර  ංරමුදල්ය  ළමනා රෙය  රනු 

ල්යංන්පන් මහ ංැශුමා විියනි. ලම ංරමුදල්ය සු මුළු ා්ත ම් ්රාමාෙය 2017 ාසපර් දී රුපියල් ට්රිඅිභයන 2.0 

ඉක්මාා යෑම සුවිප ේෂී සශධිසවාානයක් විය. මහ ංැශුමා මූල්යැ සාක්ෂ්ඨරතාා සහ මූල්යැ ංන්තර්්ර හෙය 

්රාාර්රනය  ද ංඛණ්ඩා දාය  වූ ංතර,  ෘෂි ාර්ි  සහ ෙශු සම්ේත ංශ  පාත පමන්ම ක්ද්ද්රම, ුමඩා හා 

මරැ ෙරිමාෙ ාැාසාය  ංශ  පාත ංෙපේ ෙය පය්ජනා ක්රරම හරහා ෙය ල්යංා දීම මගින් 

ාැාසාය ්තා සශාර්රනය  සහාය විය. මී  ංමතරා, ංෙ විියන් ර  ුළ පිරිියදු පන්ට්ටු භාවිතය ්රාචිභත 

කිරීපම් ්රි්යාමාර්ග ගනු ල්යැබූ ංතර ාැාහාර මුදල් පමපහයුම්   යුු හා සැ සුම්   යුු ද ාැඩිදියුණු 

 රන ල්යදී.  ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා 2017 ංශ  12  දරෙ විප්ග  විනිමය ෙනත ෙදනම්  ර ගනිින් විප්ග  

විනිමය පමපහයුම් සඳහා නා ාැාසවාාපිත හා ්රාතිපේතතිපමය රාමුාක් ්රි්යා්තම   පළේය.  සීමා කිරීම් 

ංාම කිරීම, ංවිනි වචිතතාායන් ංැහැර කිරීම, ්රි්යාාීන් සරල්ය කිරීම පමන්ම ෙැහැදිිභ ංා හා ෙහසුා 

සහතිප   රින් විප්ග  විනිමය ගනුපදනු සම්ංන්ර  ාර්යක්ෂ්ඨමතාාය ඉහළ නැශවීම ඉල්යක්   ර 

ගනිින් නා ෙනප්ත විධිවිරානයන් ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන ංභිනාපයන් සවාාපිත විප්ග  විනිමය 

පදොර්තපම්න්ුා මගින් ්රි්යාා  නශානු ඇත. 

මුදල් විශු්ගධි රෙය හා ත්රජසවතාාදී   යුු මූල්යැනය කිරීම ාැළැක්වීපම් නියාමනයන් ්රි්යා්තම  කිරීම 

හා සම්ංන්ර පග්ීය පශ්රේි ගත කිරීම් ුළ ශ්රීත ල්යශ ාපන පශ්රේි ගත වීම ාැඩිදියුණු  ර ගැනීම සඳහා 

සැල්යකිය යුු ්රි්යාමාර්ග රැසක් ගත යුුා ඇත. ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන මූල්යැ ුද්ගධි ක  ය, රජපේ 

ංමාතැාශ  හා පදොර්තපම්න්ු පමන්ම ංල්යෙත්රජල්යාී  ංැශුම, ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ ආයතන, නියාමන 

ආයතන, ප ො සව තැරැන රුාන් හා රක්ෂ්ඨෙ සමාගම් ාැනි ියය ොර් වා රුාන් සමඟ ලක්ා මුදල් 
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විශු්ගධි රෙය හා ත්රජසවතාාදී   යුු මූල්යැනය කිරීම ාැළැක්වීම සඳහා ්රි්යාමාර්ග රැසක් ගනිින් ියටින 

ංතර, ංපනුම්ත ර ාල්ය මූල්යැ ුද්ගධි ක   සමඟ නා ංාපං්රතා ගිවිසුම්ාල්ය  ලළඹීම ංඛණ්ඩා ියදු 

 පළේය.  

රපට් ආර්ථි  සවාාාර්තාය ඉහළ නැශවීම සඳහා මහ ංැශුමා ්රි්යාමාර්ග රැසක් ආරම්භ  ර ඇතිප ංතර,  

ඉදිරිපේ දී ද පමම  ාර්යභාරය තාදුර ්ත ඉටු  රනු ඇත. ාර්ධිත ආර්ථි  මූල්යරර්ම හා සවාාාර්තාය 

හමුපන ආර්ථි පේ ොතිපන ෙහළ ාර්රන ්රාාෙතාායන්පගන් ඉා්තා ලි විභා මට් ම  ආර්ථි ය 

නගාියටුවීම  ංා ැ ්රාතිපේතතිපමය ්රාතිපසශසව රෙ රජය විියන් ්රි්යා්තම   රනු ඇතැයි ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. 

රජපේ “2025 දැක්ම” මගින් රප ි ංනාගත ්රාතිපේතතිප  දි ානතිපය ංනාාරෙය ප පර්. පමමගින් දැනුම 

ෙදනම්  රග්ත, ඉහළ තරග ාරි්තායකින් යුු සමාජ පාළඳපෙොළ ආර්ථි යක් මගින් ශ්රීත ල්යශ ාා 

ඉන්දියන් සාගරපේ පක්න්ද්රමසවාානය ංා  ේත කිරීම ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. ක ංනුා, ප්ගශීය පාපළඳපෙොළ 

සීමාාන් පහේුපාන් විප්ගශීය ඉල්ු ම ෙදනම්  රග්ත ංනාගතපේ දී තිපරසාර ආර්ථි  ාර්රනයක් 

උ්තොදනය  ළ යුුා ඇත.  ලංැවින්, පාළඳ හා ආපය්ජන ංාසවාා උෙරිම පල්යස උෙපය්ජනය  රින් 

විප්ග  පාළඳපෙොළ  පිවිසීම සඳහා දල්යදා ල හා තිපරසාර දිගු ාීන ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග ගත යුුා ඇත.  

නිතර ඇතිප වූ සවාභාවි  විේත ආර්ථි  ්රි්යා ාරි්තාය  ංාරා කිරීම පහේුපාන් ආර්ථි  ාර්රනපේ ෙහළ 

යෑමක් ංෙ  දැ  ගත හැකිවිය. ලමගින්, ආර්ථි පේ ාර්රන ්රාාාහයන් විවිරාශීක රෙය කිරීම පමන්ම, 

ආර්ථි පේ තිපරසාරංා ෝතාා ගැනීම සඳහා ංා ැ සැල්යසුම් ස සව කිරීම හා ංයාැය සම්ොදන 

්රි්යාාිභපේ දී කාා සල්ය ා ංැීම හා ආෙදා ත්ත්තායන්  පෙර සූදානම් වීම ුළින් ආර්ථි පේ බපරෝතු 

දීපම් හැකියාා ාැඩිදියුණු කිරීපම් ංා ැතාාය ංාරාරෙය ප පර්.  

පග්ීය ත්ත්තායන් සැල්යකීපම්දී, පග්ීය මූල්යැ ංර්ුදදපයන් ෙසුා  දිගින් දිග ම ඇතිපවූ ංාරාාන්  හා 

ංිත ර  ම්ෙනයන්පගන් ෙසුා පම් ාන වි  පග්ීය ආර්ථි ය ක්රරමපයන් යාා ත්ත්තාය  ේත පාින් 

ඇත. ආපය්ජන ත්ත්තායන් ාැඩිදියුණු වී ඇතිප ංතර, පග්ීය පාපළදාම ද 2017 ාසපර් දී යළි යාා 

ත්ත්තාය  ේත විය. ලංැවින්, පග්ීය මූල්යැ ංර්ුදදපයන් ෙසු ෙළමු ාර  යුපර්ෙය, ජොනය හා ලක්ස්ත 

ජනෙදය යන ියයු ම ර ාල්ය ල ාර දැකිය හැකි වූ ආර්ථි  ්රාසාරෙයන්  ුළින් යළි නගාියටුාන ල්යද 

පග්ීය ආර්ථි  ාර්රනය මගින් නිර්මාෙය  රන ල්යද ංාසවාාාන් ංෙ විියන් උෙරිම ා පයන් 

්රාපය්ජනය  ගත යුුා ඇත. ශ්රීත ල්යශ ාපන වි ාල්යතම පාළඳපෙොළාල් ාන යුපර්ෙපේ හා ලක්ස්ත 

ජනෙදපේ ආර්ථි යන්පේ යහේත ්රාාෙතාාන්, ංෙපේ ආර්ථි  ාර්රනය  ිත ර පල්යස දාය  ානු 

ඇත. ප පසේ පාත්ත, දියුණු ර ාල්ය මූල්යැ ්රාතිපේතතිප ක්රරමානුකූල්යා සාමානැ රෙය කිරීම ප පරි ංෙ 

විියන් ංාරානය පයොමු  ළ යුුා ඇතිප ංතර, ලය ශ්රීත ල්යශ ා  ආර්ථි පේ විප්ග  හා රාජැ මූල්යැ ංශ යන් 

මත යම් ංල්යෙෑමක් ඇතිප  ළ හැකිය.  
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ශ්රීත ල්යශ ාා ඉහළ මැදි ආදායම් ආර්ථි යක් ංා  ක්රරමපයන් ේතපාින් ියටී. පමම ්රාගතිපය තිපරසාර පල්යස 

ෝතාා ගැනීම  පල්ය්  ආර්ථි ය සමඟ ඉහළ ක ාං්ගරතාායක් තාදුර ්ත ෝතාා ගැනීම 

ංනිාාර්යපයන්ම  ළ යුුය. පල්ය්  ආර්ථි ය සමඟ ං්ගර වීම සඳහා දරනු ල්යංන උ්තසාහයන් 

පහේුපාන් ශ්රීත ල්යශ ා ආර්ථි ය දැඩි ංසවාාාර ත්ත්ත්තායන්   හා ංාදානම්ාල්ය  ද මුුෙ පදනු ඇත. 

ා්තමන් හා ංනාගත ංභිපය්ගාල්ය  විචක්ෂ්ඨෙශීීා මුුෙ දීම සඳහා සහ ෝතනා ්රි්යාාිභයන්ි පම් ාන 

වි ්ත හඳුනා පගන ඇතිප දුර්ාල්යතාාල්ය  පිළියම් පයදීම සඳහා ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා ියය නාතම 

ක්රරපම්ොයි  සැල්යැසවපමි දක්ාා ඇතිප ෙරිදි (ං) මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා ාැඩිදියුණු කිරීම ;  (ආ) මූල්යැ 

ංශ පේ ංධීක්ෂ්ඨෙය සවිම්ත කිරීම ; (ඇ) පගවීම් හා පියවීම් ේගරතිප නවී රෙය කිරීම;  (ඈ) රාජැ ෙය 

 ළමනා රෙය යාා්ත ාීන කිරීම ුළින් ියය ආයතනි  රාමුා දැඩි පල්යස  ක්තිපම්ත කිරීම   ංපේක්ෂ්ඨා 

ප පර්.  

ාැඩිදියුණු  රන ල්යද  ්රාතිපේතතිප රාමුා මගින් පල්ය්  ආර්ථි යන් සමඟ මනා සම්ංන්රතාායකින් යුුා 

  යුු කිරීම  හැකිානු ඇතිප ංතර, ලය ංාදානම් ත්ත්තායන් ංාම කිරීම  හා ආර්ථි පේ බපරෝතු 

දීපම් හැකියාා ඉහළ නැශවීම  උෙ ාරී ානු ඇත. පම් සම්ංන්රපයන් පෙර සඳහන්  ළ ෙරිදි, ිල්ය 

සවාා ලතාාය තහවුරු කිරීම සඳහා නම              ැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුාක්  නිර්මාෙය කිරීම  ංපි 

ංඛණ්ඩා   යුු  රින් ියටිමු. ලපමන්ම, මූල්ය    ැ ේගරතිපපේ දුර්ාල්යතා ංඩු කිරීම සඳහා  ගතිප  හා ඉහළ 

බපරෝතු දීපම් හැකියාාකින් යුු මූල්යැ ංශ යක් නිර්මාෙය කිරීපමිල්යා ංපි   යුු  රින් ියටිමු. පමය 

ආර්ථි   ාර්රනය , පසේාා නියුක්තිපය හා ආදායම් හා සංැඳි ංරමුණු  සාක්ෂ්ඨා්ත  රගැනීපමිල්යා මූිභ  ානු 

ඇත. ාැාහාර මුදල් භාවිතය ංඩු සමාජයක් සඳහා  මශපේත විාර කිරීම සහ ඩිජිත ල් ආර්ථි යක් සඳහා 

ෙහසු ම් සැල්යසීම මගින් පගවීම් හා පියවීම් ේගරතිපාල්ය යටිතල්ය සහසු ම් නවී රෙය කිරීම මැදි ාීනා 

ාැදග්ත ්රාතිපේතතිප ්රාමුඛතාාන් පන. රාජැ ෙයාල්ය තිපරසාර භාාය තහවුරු කිරීම, ්රාාාි  පාන්ප්ගිය 

ේගරතිපපේ  ාර්යක්ෂ්ඨමතාාය හා විනිවිදභාාය ඉහළ නැශවීම, පාළඳපෙොළ සශාර්රනය හා ංාදානම් ංාම 

කිරීම ංරමුණු  ර ගනිින් විචක්ෂ්ඨෙශීී ෙය  ළමනා රෙයක් ියදු කිරීම  ංපි  ැෙ වී ියටිමු. රපට් 

ආර්ථි  හා ිල්ය සවාාාර්තාය ද, මූල්යැ ේගරතිප සවාාාර්තාය ද සඳහා උෙ ාරී ාන පමම උොය මාර්ගි  

්රාමුඛතාායන් සපුරා ගැනීම සඳහා ංෙපේ ්රාතිපේතතිප පෙළගැපසනු ඇත. පමම සන්දර්භය ුළ, 2018 

ාසපර් ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්ම මගින් 2017 ාසර ුළ ්රි්යා්තම   ළ ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග සමාපල්ය්චනය 

ප පරන ංතර, විප ේෂ්ඨපයන්ම, ඉදිරිපේ දී ංනුගමනය  රනු ල්යංන ්රාතිපේතතිප සහ ්රි්යාමාර්ග ද ඉදිරිේත 

ප පර්. 
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ක ංනුා, 2018 ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්පමි පෙළගැසවම ෙහත සඳහන් ෙරිදි පන. 

 2 ාන ප ො ස  : 2018 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා  මහ ංැශුමපන මුදල් ්රාතිපේතතිප උොයමාර්ගය   

සහ ්රාතිපේතතිප 

 3 ාන ප ො ස : 2018 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්යැ ංශ පේ ්රි්යා ාරි්තාය සහ සවාාාර්තාය  

සඳහා ංදාළ ාන මහ ංැශුම ්රාතිපේතතිප 

 4 ාන ප ො ස : මහ ංැශුමපන නිපය්ජිතත සහ ංනුයාත  ාර්යයන් ුළින් ආර්ථි ය ාඩා පුළුල්  

පල්යස  ක්තිපම්ත කිරීම හා සම්ංන්ර මූිභ  ්රාතිපේතතිප 

පමතැන් ිය  පමම ලක් ලක් ංශ යන් පිළිංඳා සවිසවතරා්තම ා වි්ර හ කිරීමක් ියදු ප පරනු ඇත. 
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2. 2018 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් ්රාතිපේතතිප උොයමාර්ගය සහ 

්රාතිපේතතිප

ිල්ය සවාා ලතාා ෝතාාපගන යෑපම්  ාර්යභාරය ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා පාත ෙැාරී තිපපේ. තිපරසාර 

සශාර්රනයක් සඳහා පහේුසාර  ාන ෙරිසරයක් ස සව  ර ගැනීම  පමන්ම, මහජනතාාපේ ජීාන 

ත්ත්තාය ඉහළ නැශවීම තහවුරු කිරීම සඳහා ිල්ය සවාා ලතාා ෝතාා ගැනීම මූිභ  ංා ැතාාක් පන.  

මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යා්තම  කිරීම ුළින් ියය ිල්ය සවාා ලතා ංරමුණු ඉටු  ර ගැනීම  ශ්රීත ල්යශ ා මහ 

ංැශුමා ංපේක්ෂ්ඨා  රයි. ා්තමන් මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා මත ෙදනම් වී, ද  ය   ආසන්න  ාල්යයක් පුරා 

උ්ගරමනය තනි ංගය  ෝතාාපගන යෑම  ංෙ  හැකි විය.  

ඉදිරිපේදී, සාර්ා  නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුාක් හඳුන්ාා දීම මගින් ිල්ය සවාා ලතාා 

ෝතාාපගන යෑම  ංෙ  ඇතිප හැකියාා තාදුර ්ත ාර්රනය ානු ඇත. ඉහළ ආර්ථි  ාර්රනයක් ළඟා 

 ර ගැනීම  සහ රැකියා ංාසවාා බිි කිරීම  ංාසවාාාක් පමමගින් උදා ානු ඇත. 

මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා පල්යස උ්ගරමන ඉල්යක් රෙය පාත නැඹුරුවීම ංෙපේ ංභි්රාාය ාන ංා ාසර 

ගෙනාා   පෙර ංෙ විියන් සඳහන් ප ො  ඇතිප ංතර, ඉහළ උ්ගරමන - ංඩු ාර්රන උගුපල්යන් ිදීම  

ඇතිප ාඩා්තම සුදුසු ්රි්යාමාර්ගය ලය ංා ංෙ විියන් හඳුනා පගන ඇත. මුදල් සහ උ්ගරමනය ංතර ෝතනා 

දුර්ාල්ය සම්ංන්රතාා සහ මූල්යැ පාළඳපෙොළ ාැඩිදියුණු වීම යන  රුණු නමැශීී උ්ගරමන 

ඉල්යක්  රෙ රාමුාක් පාත පයොමු වීම  ංො  දිරිම්ත  ළ ්රාරාන සාර  ංතර පන. 

පය්ජිතත නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා ය ප්ත උ්ගරමනය ියයය  4 – 6 ංතර ෙරාසය  

ෝතාා ගැනීම ඉල්යක්   ර ගනිින් ආර්ථි පේ ිල්ය සවාා ලතාා ෝතාා ගැනීම  ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා 

ංපේක්ෂ්ඨා  රයි. සැෙයුම් පහ් ංාිර  ම්ෙන පහේුපාන් ආර්ථි ය මත ංාදානම් ොතිපන ංෙ ාැනි 

ර ාල්ය  පමම ඉල්යක් ගත ෙරාසය පය්ගැ ංා ංෙපේ වි වාාසයයි. උ්ගරමනය ඉල්යක් ගත මැදි තනි 

ංගය  ෝතාා ගැනීම  සහ පාළඳපෙොළ ත්ත්තා මත ංල්යෙෑම් ඇතිප කිරීම  පාළඳපෙොළ ෙදනම්  රග්ත 

උෙ රෙ, විප ේෂ්ඨපයන්ම ්රාතිපේතතිප පෙොී ංනුොතිප  සහ විා  පාළඳපෙොළ   යුු, භාවිත කිරීම  ංපි 

ංපේක්ෂ්ඨා  රමු. සමසවත මුදල් ්රාසාරෙය සහ ාාි ජ ංැශුම විියන් පෙ ්ගගිභ  ංශ ය පාත සෙයනු ල්යංන 

ෙය ්රාමාෙය ාැනි විචල්යැ තාදුර ්ත මුදල් ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග සඳහා මග පෙන්ාන ්රාරාන දර්   

විචල්යැ ා පයන් ොතිපනු ඇත. 

පමම නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා පාත ක්රරමපයන් නැඹුරු වීපම් ්රි්යාාිභය සාක්ෂ්ඨා්ත  ර 

ගැනීම සඳහා  ාල්ය රාමුාක් සිත සැල්යසුමක් පම් ාන වි  ංපි ංනුගමනය  රින් ියටිමු. විප ේෂ්ඨපයන් 
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2018 ාසපර් ිය  ආරම්භ ාන  ාල්යෙරිච්පේදය, නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා පාත නැඹුරු 

වීපම් ්රි්යාාිභය  ෙහසු ම් සැෙ ලම සඳහා ංා ැ ප පරන ්රාතිපසශසව රෙ ියදු කිරීම සම්ංන්රපයන් ඉතා 

ාැදග්ත ානු ඇත. 

පමිදී, නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා පාත නැඹුරු වීපම් ්රි්යාාිභය සඳහා ාැදග්ත ාන ්රාරාන 

ංශග ුනක් ංෙ විියන් හඳුනා පගන ඇත; 

1. මහ ංැශුමපාි ංල්යතල්ය සහ ලි වි වාසනීය්තාය  ක්තිපම්ත මට් ම  ෙැාතීම 

2. සාර්ා  මුදල් ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග 

3. රාජැ මූල්යැ ්රාතිපේතතිපය පාතිපන් ල්යැබිය යුු සහපය්ීකතාා සහ  ැෙවීම  ක්තිපම්ත මට් ම  

ෙැාතීම 

නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුපාි ්රාරාන ංශග සහ ට  ෙදනම් ාන ්රාරාන ංා ැ සාර  

කිිෙයක් විසවතරා්තම ා සා ච්ඡා  ළ හැකිය.  

මහ ංැශුමපන ංල්යතල්ය  ක්තිපම්ත කිරීම සහ ලි වි වාසනීය්තාය තහවුරු කිරීම නමැශීී උ්ගරමන 

ඉල්යක්  රෙය පාත ගමන් කිරීම සාර්ා   ර ගැනීම සඳහා ංතැා ැ පන. නීතිපමය ංල්යතල්ය පමන්ම 

මහ ංැශුම සවාාධිෙතැ ්රාමාෝත පනොවීම පහේුපාන් නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය ංසාර්ා  වූ 

ංාසවාා පිළිංඳ ෙැහැදිිභ සාක්ෂි පල්යොා පුරා දක්න  ල්යැපේ. පම් ංනුා සැල්යකීපම් දී, ශ්රීත ල්යශ ාා ද ංා ැ 

නීතිපමය ්රාතිපසශසව රෙ බසවපසේ ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා පාත දැන  ල්යැබී ඇතිප ංල්යතල්ය සඳහා සැල්යකිය යුු 

පානසව ම් ියදු කිරීම  පියාර ගත යුුා ඇත. මූිභ  පනොාන ්රි්යා ාර ම් ප පරි මහ ංැශුමා 

ංාරානය පයොමු කිරීම, රජපේ ංයාැය මූල්යැනය සඳහා මහ ංැශුමා   යුු කිරීම සහ ්රාමාෝත 

පනොාන සවාාධීනතාා පහේුපාන් ා්තමන් මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුපන සාර්ා ්තාය  ංාරා ලල්ල්ය වී ඇත. 

පමම සාර , නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය පාත ගමන් කිරීපම්දී ොතිපන ා.හා්තම  ංාිරතා 

පන. පම් ංනුා, ංල්යතල්යාල්ය නි වචිත ංා ාැඩිදියුණු කිරීම පමන්ම මහ ංැශුමපන සවාාධීන්තාය, ොල්යනය, 

විනිවිදභාාය සහ ාගවීම ඉහළ නැශවීම සඳහා මුදල් නීතිප ෙනත සශප ්රනය කිරීම ංතැා ැ පන. ිල්ය 

සවාා ලතාා  ංදාළ විධිවිරාන  ක්තිපම්ත කිරීම, මුදල් සහ රාජැ මූල්යැ  ාර්යයන් ලකිපනකින් පාන් කිරීම, 

ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන සවාාධීන්තාය  ක්තිපම්ත කිරීම, උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය සවාාපිත කිරීම  ංා ැ 

ආයතනි  රාමුා පිළිපයළ කිරීම සහ ාගවීම ෝතාාපගන යෑම පමම ්රාතිපසශසව රෙ ුළ පුළුල් ා පයන් 

ංන්තර්ගත පන. 

පදානුා, නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා ය ප්ත ංඩු උ්ගරමනයක් ෝතාා පගන යෑම සඳහා 

ංතැා ැ ංශගයක් ාන සාර්ා  මුදල් ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග තහවුරු කිරීම සඳහා වි වාසනීය සාර්ා ආර්ථි  
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පුපර් ාන මත ෙදනම් වූ ඉදිරි දැක්මක් සිත මනා තීරෙ ගැනීපම් ්රි්යාාිභයක් ංෙ විියන් සවාාපිත  ළ 

යුුා ඇත. මී  ංදාළා, ්රාරාන සාර්ා ආර්ථි  විචල්යැ ආ ෘතිප රෙය හා පුපර් ානය සඳහා ංා ැ ාන 

තාක්ෂ්ඨි   දැනුම මහ ංැශුමා විියන් පම් ානවි ්ත ාැඩිදියුණු  ර ඇත. නුදුරු  ාීන සහ මැදි  ාීන 

ආ ෘතිප මත ෙදනම් වූ පුපර් ාන ංන්තර්ගත ාන ා.හා්තම  ආ ෘතිප ංනුා පගොඩනශාන ල්යද පුපර් ාන 

සහ ්රාතිපේතතිප වි වපල්ෂ්ඨෙ ේගරතිපයක් (Forecasting and Policy Analysis System - FPAS),  

ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා සහ ජා.මූ. ංරමුදල්ය හා ලක්ා ාැඩිදියුණු  ර ඇත. ා්තමන් ්රාතිපේතතිප සම්ොදන 

්රි්යාාිභය, පුපර් ාන ්රාතිපේතතිප වි වපල්ෂ්ඨෙ ේගරතිපය මත ෙදනම් වූ වි වපල්ෂ්ඨෙ හා ංනුගතා ක්රරමපයන් 

්රි්යා්තම   ප පරින් ොතී. ලමගින්, මුදල් ්රාතිපේතතිප සම්ොදනය කිරීපම් ්රි්යාාිභය සඳහා පූර්ා ්රි්යාමාර්ග 

ගැනීම  සහ ඉදිරි දැක්මක් සිතා ්රි්යා්තම  කිරීම  ංාසවාාා සල්යසා පදනු ල්යැපේ. උ්ගරමන 

ඉල්යක්  රෙය සහ සාර්ා ආර්ථි  වි වපල්ෂ්ඨෙ සඳහා ංා ැ තාක්ෂ්ඨි   යටිතල්ය ෙහසු ම් සැෙ ලම මගින් 

ආ ෘතිප මත ෙදනම් වූ පුපර් ාන තාදුර ්ත ාැඩිදියුණු කිරීම  ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා ංපේක්ෂ්ඨා  රයි.  

තාද, ාැදග්ත ආර්ථි  ද්තත සහ ියදුවීම් සම්ංන්ර පතොරුරු ල්යංා ගැනීම ංනුා පුපර් ාන ාැඩපිළිපාළ 

්රි්යා්තම  කිරීම සහ පුපර් ථිත ද්තත සඳහා ාන සශප ්රන සල්ය ා ංැීම සඳහා පුපර් ාන දින 

දර් නයක් හඳුන්ාා දීම මගින් මුදල් ්රාතිපේතතිප සම්ොදනය කිරීපම් ්රි්යාාිභය ාැඩිදියුණු  ර ඇත. ක ංනුා, 

සෑම මුදල් ්රාතිපේතතිප ාාරය දී ම පුපර් ාන සඳහා ාන ද්තත ල්යංා ගැනීම  සහ පුපර් ාන පිළිංඳ ෙසු 

ංදහසව ල්යංා ගැනීම සඳහා තාක්ෂ්ඨි    ාර්ය මණ්ඩල්ය මට් පම් රැසවවීම් පද ක් ෙැාැ්තවීපමන් ංනුරුා, 

පුපර් ාන පමන්ම ආර්ථි පේ සෑම ංශ ය ම ්රාාෙතා පිළිංඳ සා ච්ඡා කිරීම සඳහා මුදල් ්රාතිපේතතිප 

 ිටු සාමාජිත යන් සහ තාක්ෂ්ඨි    ාර්යමණ්ඩල්යපේ සහභාගි්තාපයන් යුුා පූර්ා මුදල් ්රාතිපේතතිප 

 ිටු රැසවවීමක් ෝතානු ල්යැපේ. මුදල් මණ්ඩල්යය  නිර්ප්ග  ඉදිරිේත කිරීම සඳහා ාන මුදල් ්රාතිපේතතිප 

 ිටුා ඉන්ෙසුා රැසව පන. ාඩා්ත සශකීර්ෙ සාර්ා ආර්ථි  වි වපල්ෂ්ඨෙ ියදු කිරීම සඳහා ්රාමාෝත 

 ාල්යයක් තාක්ෂ්ඨි    ාර්යමණ්ඩල්යය  ල්යංා දීපම් ංරමුි න් ාසරක් ුළ ෙැාැ්තපාන මුදල් ්රාතිපේතතිප 

 ිටු රැසවවීම් ගෙන ං ක් දක්ාා ංඩු ප ො  ඇත. 

ඉදිරි දැක්මකින් යුු නා රාමුා ුළ, ා්තමන් සහ ංනාගත ආර්ථි  ත්ත්තායන්පේ ්රාාෙතා ංධීක්ෂ්ඨෙය 

කිරීම ඉතා ාැදග්ත පන. ක ංනුා, ඉදිරි දැක්මක් ුළින් පුපර් ානාල්ය නිරාදැතාා ඉහළ නැශවීම සඳහා 

ආර්ථි පේ ංපේක්ෂ්ඨා සහ ආර්ථි  ත්ත්තායන් පිළිංඳ දැන  ොතිපන විවිර පාළඳපෙොළ ංපේක්ෂ්ඨා පිළිංඳ 

සමීක්ෂ්ඨෙ ාැඩිදියුණු කිරීම  ංපි ංපේක්ෂ්ඨා  රමු.  

මුදල් ්රාතිපේතතිප පමපහයුම් පිළිංඳ සැල්යකූ වි , මහ ංැශුමපන මුදල් ්රාතිපේතතිප සවාාාරය මත ෙදනම්ා ංරිත 

සාමානැ කක්ෂ්ඨෙ මුදල් ංනුොතිප ය හැියරවීම සඳහා විා  පාළඳපෙොළ   යුු ුළින් ප්ගශීය මුදල් 

පාළඳපෙොළ සක්රීියා පමපහයවීම ියදු ප පරයි. පාළඳපෙොළ පාත ාැදග්ත පතොරුරු සන්නිපනදනය 
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කිරීම සඳහා ංෙ විියන් ගනු ල්යැබූ ්රි්යාමාර්ග ංතර මුදල් පාළඳපෙොළ ිල්ය ංනාාරෙය සහ පාළඳපෙොළ 

සහභාීකාන්නන්පේ තීරෙ ගැනීපම් ්රි්යාාිභය දිරිගැන්වීම පමන්ම විා  පාළඳපෙොළ   යුු සඳහා 

පාළඳපෙොළ ්රි්යා ාරි්තාය ාැඩිදියුණු කිරීපම් ංරමුි න් විා  පාළඳපෙොළ පාන්ප්ගියපේ දී තීරෙය 

ාන උෙරිම දල්යදා ංනුොතිප  සීමාා සහ ලක් දින ද්රමාශීල්යතා ඇසවතපම්න්ු ියදු කිරීම ාැනි ්රි්යාමාර්ග 

ඇුළ්ත පන. ප ටි ාීන පෙොී ංනුොතිප  ංපේක්ෂිත දි ාා  පමපහයාන ංතර, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා 

විියන් ද්රමාශීල්යතා  ළමනා රෙය කිරීම සඳහා සක්රීියා   යුු  රනු ඇත. මුදල් පාළඳපෙොළ   යුුාල්ය 

 ාර්යක්ෂ්ඨමතාා සහ ංනුකූල්යතාා ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පෙොී ංනුොතිප  සශඛැාන සැ සීපම් ක්රරමපනද, 

ලක්දින ද්රමාශීල්යතා ෙහසු ම සඳහා ංදාළ පමපහයුම් රාමුා ාැඩිදියුණු කිරීම සහ ංල්යයල්ය්ත මුදල් 

තැරැන රුාන් සඳහා රීතිප ොද   රග්ත පමපහයුම් රාමුාක් ඉදිරිේත කිරීම සහ පාළඳපෙොළ ්රාාර්රනය 

කිරීම ාැනි පියාර කිිෙයක් ඉදිරිපේදී ්රි්යාා  නශානු ඇත. 

ෙසුගිය ාසපර්දී නිපනදනය  ළ ෙරිදි, මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා ංාිර ්රාවීෙයන්පේ 

සහාය ල්යංා ගැනීපම් ංරමුි න් 2017 ාසර මැද දී මුදල් ්රාතිපේතතිප උෙප්ග    ිටුා නැාත සවාාපිත 

ප රිෙ. ොර් වා රුාන්පේ ංදහසව ංෙ විියන් නිරන්තරපයන් සැල්යකිල්ල්ය  ගනු ල්යංන ංතර, 

ොර් වා රුාන්  පමන්ම මහ ංැශුමා  ද දල්යදා ල ාන ෙරිදි ංෙපේ ්රාතිපේතතිප ්රි්යා්තම  කිරීම    යුු 

 රනු ඇත.  

මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යා්තම  කිරීම, විචක්ෂ්ඨෙ හා දල්යදා ල විනිමය ංනුොත ්රාතිපේතතිපයක් මත රඳා ොතිපන 

ංැවින් මහ ංැශුමා විියන් ාඩා්ත පාළඳපෙොළ මත ෙදනම් වූ විනිමය ංනුොත ්රාතිපේතතිප ක්රරමයක් හඳුන්ාා 

දී ඇත. ක ය ප්ත, පාළඳපෙොළ ත්ත්තායන් මත ෙදනම්ා විනිමය ංනුොතිප ය ාඩා්ත නමැශීීා  

තීරෙය වීම  ඉඩ සල්යසා ඇතිප ංතර, විනිමය ංනුොතිප  විචල්යතාා ංාම කිරීම  සහ සශචිත පගොඩනැීකම 

සඳහා ෙමෙක් ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා මැදිහ්ත වී ඇත. විනිමය ංනුොතිප  මත ංාම ංල්යෙෑමක් ඇතිප  රින් 

2017 ාසපර් දී ෙය පනොාන මූල්යාශ්ර හරහා ජාතැන්තර සශචිත පගොඩනැීකම සැල්යකිය යුු  රුෙකි. 

ඉදිරිපේ දී, නමැශීී විනිමය ංනුොතිප ය   ංනුකූල්ය ාන ෙරිදි සහ විප්ග  විනිමය පාළඳපෙොළ 

්රි්යා ාරි්තාය ාැඩිදියුණු කිරීම  සහාය වීපම් ංරමුි න් විප්ග  විනිමය පාළඳපෙොළ  මැදහ්ත වීපම් 

්රාතිපේතතිප ංනුගමනය  රනු ඇත. තරග ාරී විනිමය ංනුොතිප යක් ෝතාා පගන යෑම මහ ංැශුමපන 

ාැදග්ත ංරමුෙකි. 

පමම ්රාතිපේතතිපය  ංනුකූල්යා, සශචිත පගොඩනැීකපම් දී ෙය පනොාන මූල්යැ ්රාාාහ ප පරි ංපි තාදුර ්ත 

ංාරානය පයොමු  රන්පනමු. දැන  ්රි්යා්තම  ාන රජපේ ්රාතිපේතතිප ්රාතිපසශසව රෙ, ංෙනයන ඉහළ 

නැශවීම පමන්ම ඍජු විප්ග  ආපය්ජන ආ ර්ෂ්ඨෙය  ර ගැනීම ප පරි ංාරානය පයොමු  ර ඇත. ක 

ංනුා, තරග ාරී්තාය ඉහළ නැශවීම සඳහා නමැශීී විනිමය ංනුොතිප යක් ෝතාා පගන යෑම සඳහා වූ 
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ංෙපේ ්රාතිපේතතිපය  ඉහළ ාැදග්ත මක් ිි පන.  2017 ාසපර් දී ඍජු විප්ගශීය ආපය්ජන ල.ජ. පඩොල්යර් 

බිිභයන 1.5 දක්ාා ළඟා වී ඇතිප ංා ආපය්ජන මණ්ඩල්යය විියන් ඇසවතපම්න්ු  ර ඇතිප ංතර, ලය ඍජු 

විප්ග  ආපය්ජනාල්ය සන්ධිසවාානයක් පමන්ම සෘජු ආපය්ජන ්රාාාහ ගල්යාකම්ාල්ය හැරවුම් ල්යක්ෂ්ඨයක් ද 

විය හැ .  හම්ංන්පතො   ාර්ි   ල්යාෙය ආරම්භ කිරීම හා ප ොළඹ ාරාය නගර ාැාෙෘතිපය ංඛණ්ඩා 

ඉදිරිය  පගන යාම පහේුපාන් 2018 ාසපර් ිය  සැල්යකිය යුු ඍජු විප්ග  ආපය්ජන ගල්යා කමක් ියදු ානු 

ඇතැයි ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. ඉදිරි ාසර කිිෙය ුළ දී ල.ජ. පඩොල්යර් බිිභයන 2 – 3 ංතර ාාර්ෂි  ඍජු විප්ග  

ආපය්ජන ංල්යාපෙොපරෝතු පන. විප්ග  සෘජු ආපය්ජන ගල්යාකම්, ආර්ථි  ාර්රනය පනගා්ත කිරීම  සහ  

රැකියා ංාසවාා බිි කිරීම  සහාය වීම  ංමතරා, ෙය පනොාන මූල්යැ ්රාාාහ උ්තොදනය සහ ංෙනයන 

ාැඩි කිරීම හරහා ංාිර ංශ පේ බපරෝතු දීපම් හැකියාා ාැඩිදියුණු  රනු ඇත.  

්රාමාෝත ද්රමාශීල්යතා මට් මක් ෝතාා ගැනීපම් සහ සාරාරෙ ්රාතිපල්යාභ ංනුොතිප යක් ල්යංා ගැනීපම් 

ංරමුණු ඇතිපා විප්ග  විනිමය සශචිත  ළමනා රෙය කිරීම සහතිප  කිරීම සඳහා මහ ංැශුමා 

උොයමාර්ගි  ා්ත ම් පාන් කිරීපම් රාමුාක් මත ෙදනම් ආ ෘතිපය   ංනුකූල්යා සශචිත 

 ළමනා රෙය ංඛණ්ඩා  රපගන යනු ඇත.  

උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය ුළ ‘ංපේක්ෂ්ඨා  ළමනා රෙය’  ඉහළ ්රාමුඛතාාක් ල්යැපේ. මුදල් ්රාතිපේතතිපය 

්රාරාන ා පයන්  ංනාගත පෙොී ංනුොතිප , උ්ගරමනය සහ ආර්ථි  ්රි්යා ාර ම් පිළිංඳ පෙ ්ගගිභ  

ංශ පේ ංපේක්ෂ්ඨාාන් ප පරි ංල්යොන ංතර, ක හරහා උ්ගරමනය සහ මූර්ත ආර්ථි ය ප පරි ංල්යෙෑම් 

 රයි. පම් ත්ත්තාය ුළ, මුදල් ්රාතිපේතතිපපේ විනිවිදභාාය ංතිප යින් ාැදග්ත පන. පමමගින් දල්යදා ල 

සන්නිපනදනපේ ඇතිප සුවි ාල්ය ාැදග්ත මක් පෙන්ාා පදයි. ආර්ථි පේ ොර් වා රුාන්පේ ංපේක්ෂ්ඨා 

දල්යදා ල පල්යස ොල්යනය  ර ගැනීම සඳහා ංෙපේ සන්නිපනදන   යුු විාෘතා, ංරමුණුසහගතා සහ 

යාා්ත ාීනා ියදු විය යුු ංා ංපි වි වාාස  රමු. ලම නිසා, නා මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා පිළිංඳ 

මහජනතාාපේ ංාපං්රය ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා ියය සන්නිපනදන උොයමාර්ග 

ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා   යුු  රින් ියටී.   

සන්නිපනදන   යුු ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දැන ම්ත ්රි්යාමාර්ග කිිෙයක් පගන ඇත.  පමම ්රාතිපේතතිප 

පෙර දැක්ම ංෙපේ සන්නිපනදන උොය මාර්ගපයි ්රාමුඛසවාානයක් ගනී.  ාසර පුරා නිුම්ත  රනු ල්යංන 

්රා ා න, පුා්තේත නිපනදන සහ මාරැ සා ච්ඡා හරහා මැදි  ාීනා ආර්ථි පේ සාර්ා ආර්ථි  

දි ානතිපය පිළිංඳා ංෙ විියන් දැන ම්ත දැනුම්ා්ත කිරීම් ියදු  ර ඇත.  තාද, නමැශීී උ්ගරමන 

ඉල්යක්  රෙය සඳහා සැ සූ පෙර දැක්ම  ංනුා, මුදල් ්රාතිපේතතිප විාරෙ ්රා ා නපයි 

වි වපල්ෂ්ඨෝතම භාාය තාදුර ්ත ාැඩිදියුණු කිරීම, මුදල් ්රාතිපේතතිප ාාර්තා නිතිපෙතා නිුම්ත කිරීම, 

උ්ගරමන ාාර්තා ්රා ා ය  ේත කිරීම සහ මහජනතාා දැනුම්ා්ත කිරීපම් ාැඩපිළිපාල්යාල් ආරම්භ කිරීම 
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ඇුළ්ත තා්ත ්රි්යාමාර්ග කිිෙයක් ද නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය සඳහා ාන ගමන් මපගි 

ඇුළ්තා ඇත.  

මුදල් ්රාතිපේතතිප නිපනදන සඳහා මුදල් ්රාතිපේතතිප දැනුම් දීපම් දින දර් නයක් හඳුන්ාා දීපම් ංෙපේ 

්රාය්තනය  ංනුා 2018 ාසර සඳහා ාන දින දර් නය ෙහත ෙරිදි පන. 

2018 ාසපර් මුදල් ්රාතිපේතතිප නිපනදන 

1 පෙංරාාරි 16, ියුමරාදා 

2 ංප්රාේල් 4, ංදාදා 

3 මැයි 11, ියුමරාදා 

4 ජුනි 29, ියුමරාදා 

5 ංපග්සවු 3, ියුමරාදා 

6 සැේතැම්ංර් 28, ියුමරාදා 

7 පනොාැම්ංර් 14, ංදාදා 

8 පදසැම්ංර් 28, ියුමරාදා 

 

සාර්ා  නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුාක් ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා  තනිා ්රි්යාක්ම   ළ 

පනොහැකිය.  ංෙ විියන් මී  පෙර ංාරාරෙය  ළ ෙරිදි රජපේ ංඛණ්ඩ සහ දැඩි  ැෙවීම ක සඳහා ඉතා 

ාැදග්ත පන.   

“2025 දැක්ම - පෙොපහොස්ත ර ක්” රජපේ ්රාතිපේතතිප ්රා ා නය  ංනුා, මහ ංැශුමපන ංනාගත මුදල් 

්රාතිපේතතිප රාමුා පල්යස නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය පාත පයොමු වීම රජය විියන් දැන ම්ත 

පිළිපගන තිපබීම ංො ධරර්යා්ත  රයි. 

ඉහළ රාජැ මූල්යැ විනයක් සහ  ක්තිපම්ත රාජැ මූල්යැ  ාර්යසාරනයක් සඳහා ාන රජපේ ංඛණ්ඩ සහ දැඩි 

 ැෙවීම නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය සඳහා ංල්යොන ්රාරාන සාර  පන. විප ේෂ්ඨපයන්ම, 

ජාතැන්තර මූල්යැ ංරමුදපල් විසවතීර්ෙ ෙය ෙහසු ම් ල ඟතාාපයි ද ඇුළ්ත ාන මැදි  ාීන රාජැ 

මූල්යැ ක ා්ර තාාය සඳහා ාන රජපේ  ැෙවීම තාදුර ්ත ෝතාා පගන යෑම  ංපේක්ෂිතය.  ංඛණ්ඩ 

රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තාාය ුළින් ඇතිප ාන ාැඩිදියුණු වූ රාජැ මූල්යැ ංා ා ය, මුදල් ්රාතිපේතතිපය 

 ාර්යක්ෂ්ඨමා සහ සවාාධීනා ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා ංා ව ය ාන ිත ර ෙරිසරය නිර්මාෙය  රනු ඇත.  

රජපේ මැදි ාීන ංයාැය රාමුා මගින් ්රා ා ය  ේත  ළ ෙරිදි රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තා ාැඩපිළිපාළ 

ංඛණ්ඩා ෝතාා ගැනීම සඳහා රජපේ  ැෙවීම පමම සමසවත ්රි්යාාිභය සඳහා ංා ැ පන. ක ංනුා, 
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දැන  ොතිපන ආදායම් ංදු ාකහය සරල්ය කිරීම සහ ක්රරමානුකූල්ය කිරීපම් ංරමුෙ ඇතිපා ංල්යා්තම   ළ නා 

ආදායම් ංදු ෙනත, ල ු  ළ ංගය මත ංදු ්රාතිපසශසව රෙ සහ ංදු ෙරිොල්යන ාැඩිදියුණු කිරීම ාඩා්ත 

සාරනීය පන. තාද, රාජැ මූල්යැ ඉල්යක්  සවාාාරා ෝතාා ගැනීම සඳහා රාජැ මූල්යැ  ළමනා රෙ 

(ාගකීම) ෙනත සශප ්රනය කිරීම ුළින් රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තාාය  ක්තිපම්ත කිරීම  ද රජය ංපේක්ෂ්ඨා 

 රයි.  පමමගින්, රපට් විප්ග  ෙය ්රාමාෙය සහ පශ්රේි ගත කිරීපම් ආයතන පාත නිරාාරෙය වීම හා 

ජාතැන්තර ්රාාේරන පාළඳපෙොළාල්ය  පයොමු වීම සඳහා ංතැා ැ ාන රාජැ මූල්යැ විනය සඳහා ාන 

රජපේ  ැෙවීම ආයතනි ගත කිරීම ියදු පන.  

තාද, මහ ංැශුමපන සවාාධිෙතැ ආයතනි ගත කිරීම සඳහා රාජැ මූල්යැ ආධිෙතැපයන් මුදල් ්රාතිපේතතිපය 

ආරක්ෂ්ඨා  ර ගැනීම ඉතා ාැදග්ත පන. ක ංනුා, නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය සඳහා පයොමු වීපම් 

ංශගයක් පල්යස මුදල් ්රාතිපේතතිපය සහ රාජැ මූල්යැ ්රාතිපේතතිපය ෙැහැදිිභ පල්යස පාන්ා ෝතාා පගන යෑම 

තහවුරු කිරීම සඳහා  ක්තිපම්ත ධනතිප  සහ ආයතනි  ංල්යතල්ය ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා පාත සහතිප  

කිරීම ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. පම් සඳහා, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා රාජැ මූල්යැ ිඟයන් මූල්යැනය කිරීපම් 

්රි්යාාිභපයන් ක්රරමපයන් ංැහැර වීම ංා ැ පන. පමමගින්, මහ ංැශුමපන මුදල් ්රාතිපේතතිප ්රි්යාමාර්ග 

 ාර්යක්ෂ්ඨමා සම්ප්රාේෂ්ඨෙය සඳහා ාැදග්ත ාන සශකීර්ෙ සහ ද්රමාශීල්ය මූල්යැ පාළඳපෙොළක් ඇතිප කිරීම  ද 

මග සැල්යපසේ. 

රජය විියන් පය්ජිතත ාගකීම්  ළමනා රෙ ෙනත විචක්ෂ්ඨෙශීී උොයමාර්ගයක් පල්යස ංපි ද දකිමු. 

ලමගින් රජය  රාජැ ෙය ාඩා්ත නමැශීීා  ළමනා රෙය කිරීම  ඉඩ සල්යසයි. පමම රාමුා ය ප්ත, 

මුදල් නීතිප ෙනප්ත ා්තමන් විධිවිරාන ංනුා  සෑම ාසර ම ආරම්භපේ දී ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා මගින් රජය 

පාත මූල්යැ සහාය ල්යංාදීපම් ංා ැතාා ංැහැර  රින්, රාජැ ෙය ්රාමාෙය තාදුර ්ත ල ු වීපම් 

ංාදානම ංාම කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ංරමුදල්යක් පිිටුවීම  රාජැ ෙය  ළමනා රු  ංාසවාාා සැල්යපසේ. 

ාගකීම්  ළමනා රෙ ෙනත මගින් ඕනෑම ාසර  දී රජපේ ෙය ල්යංා ගැනීපම් ංා ැතාාය ඉක්මාා 

පගොසව 2019 ිය  පගවීම  නියිත විප්ග  ෙය පියවීම් සඳහා ංරමුදල් සම්ොදනය සඳහා ංා ා ය ල්යැබීම 

ඉතා ාැදග්තය. රාජැ ප්ගෙළ ංදු දීපමන් ල්යැපංන ආදායම් ාගකීම්  ළමනා රෙය සඳහා පාන් කිරීම  

රජය විියන් ගන්නා ල්යද තීරෙය ිත ර ්රාාෙතාාකි.  

පම් ංතර, රාජැ ාැාසායයන් ්රාතිපසශසව රෙය සඳහා රජපේ  ැෙවීම ෙැසියය යුු  රුෙකි. 

විප ේෂ්ඨපයන්ම, පිළිපාළින්, 2018 මාර්ු සහ සැේතැම්ංර් මාසාල්යදී ඉන්රන සහ විදුිභය සඳහා සවායශක්රීිය 

ිල්ය යාන්ත්රජෙ හඳුන්ාා දීම  ංපේක්ෂිතය.  පමමඟින් ්රාරාන රාජැ ාැාසායයන්පේ ංනාගත මූල්යැ ංල්යාභ 

ංඩු කිරීම  සහ ිල්ය ගෙන් වි ාල්ය පල්යස පානසවවීම් ංාම කිරීම  ංාසවාාා සැල්යපසේ.  පමමගින් මුදල් 

්රාතිපේතතිපය  ාර්යක්ෂ්ඨමා ්රි්යා්තම  කිරීම  සහාය වීම ෙමෙක් පනොා රජපේ සහ රජපේ ංැශුමාල්ය 

ප ේෂ්ඨ ෙත්රජ මත ද සාරනීය ංල්යෙෑමක් ඇතිප  රනු ඇත. 
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ංපි සැපාොම දන්නා ෙරිදි, ආර්ථි පේ උ්ගරමනය සහ උ්ගරමන ංපේක්ෂ්ඨා මහ ංැශුමා  ෙමෙක් ොල්යනය 

 ළ පනොහැ . උ්ගරමනය  ංල්යෙෑම් ඇතිප ාන සැෙයුම් ංශ පේ සාර  සඳහා මහ ංැශුමා  ංල්යෙෑම් ඇතිප 

 ළ පනොහැ . මුදල් ්රාතිපේතතිපය ුළින්  ාර්යක්ෂ්ඨම පල්යස ඉල්ු පමන් ජනිත ාන උ්ගරමනය ොල්යනය 

 ළ හැකි වුාද උ්ගරමනය මත සැෙයුම් ංශ පයන් ඇතිප ාන පීඩන  ළමනා රෙය කිරීම සඳහා රජපේ 

සහාය ංතැා ැ පන. පම් සඳහා, සැෙයුම් ංශ පේ  ම්ෙන ංාම කිරීම ුළින් උ්ගරමනය සවාාාරා 

ෝතාා ගැනීම සඳහා රජය ං්රාමාදා   යුු කිරීම ංා ැ පන. 

නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුපාි ්රාරාන පූර්පා්ොශග සපුරාීම සඳහා රජය සහ ශ්රීත ල්යශ ා මහ 

ංැශුමපන ක ාං්ගර උ්තසාහය සහ  ැෙවීම ුළින් ඉදිරි ාසර ුන   ාල්යය පුරා ාැදග්ත සන්ධිසවාාන 

කිිෙය   ළඟා විය යුුා ඇත. 2020 ාසපර් දී නිල්ය ා පයන් නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙ රාමුා 

පාත පයොමු වීම  පෙර ධනතිප  සශප ්රන, රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තාා ෝතාා පගන යෑම, මුදල් සහ 

රාජැ මූල්යැ ්රි්යාාීන්ි ංා ැ පානසවවීම් ආයතනී රෙය කිරීම සහ පම් පිළිංඳ මහජනතාාපේ ඇතිප 

දැනුම්ා්තභාාය ාැඩිදියුණු කිරීම හා වි වාාසය දිනා ගැනීම  නුදුරු ංනාගතපේ දී ්රාමුඛතාා දී   යුු 

 ළ යුුා ඇත. 

පම් සඳහා, පෙර සඳහන්  ළ ෙරිදි, ංා ැ ්රාතිපසශසව රෙ සහ නා ක්රරපම්ොයයන් පෙන්ාා පදින් 

නමැශීී උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය පාත  පයොමු වීම සඳහා පෙර දැක්මක් ංෙ විියන් ස සා ඇත.  පමය, 

ආයතනි , සශවිරාන සහ පමපහයුම් ංශ ාල්ය පානසව ම්, මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යා්තම  කිරීම, විප්ග  

විනිමය ්රාතිපේතතිපය සහ විප්ග  විනිමය පමපහයුම් පමන්ම   ැතා ාර්රනය ංරමුණු ප ො  සැ සී ඇතිප 

ංතර, පමමගින් ආර්ථි  ඉල්යක්  පාත විධිම්තා ළඟා වීම සඳහා රාජැ මූල්යැ සහ මුදල් ්රාතිපේතතිපය යන 

පදංශ යම නිිය ෙරිදි පමපහයවීම ද ියදු පන. 

ංෙපේ මුදල් ්රාතිපේතතිප ්රි්යා ාර ම් සහ දි ානතීන් සැ සීපම් දී විප්ග  ාාතාාරෙය පිළිංඳා ද 

පනොසල්ය ා ියටිය පනොහැ . පග්ීය මූල්යැ ංර්ුදදපයන් ෙසු පග්ීය ආර්ථි ය ුළ ්රාාම ාර  ්රාරාන 

ආර්ථි යන් ංතර මුදල් ්රාතිපේතතිපාල්ය ඇතැම් පානසවවීම් දක්න  ල්යැපේ.  පමමගින් ්රාාේරන සහ මුදල් 

පාළඳපෙොළාල්ය දැඩි උච්චාාචන ෙැනනැගිය හැ . ලංැවින්, ංෙ සුෙරික්ෂ්ඨා ාරීා ියටිය යුුය.  ඇමරි ා 

ලක්ස්ත ජනෙදය සහ ලක්ස්ත රාජරානිය ාැනි දියුණු ආර්ථි යන් පමන්ම නැඟී ලන ආර්ථි යන් ියදු  ළ 

්රාතිපේතතිප පෙොී ංනුොතිප  ඉහළ දැමීම් මගින් ්රාාේරනය නැාත පංදාහැරීම් හරහා ශ්රීත ල්යශ ා ආර්ථි ය  

ංල්යෙෑම් ලල්ල්ය විය හැකි ංා ංපි දනිමු. පම් ංතර, ්රාරාන ංෙනයන ගමනාන්තාල්ය ආර්ථි  සහ 

ප්ග ොල්යනි  ාර්රනයන් පමන්ම ්රාරාන පාළඳ භාණ්ඩ ිල්ය ගෙන්ාල්ය ්රාාෙතා මගින් ද ප්ගශීය 

ආර්ථි ය  සැල්යකිය යුු ංල්යෙෑම් ඇතිප විය හැ . 
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3. 2018 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා මූල්යැ ංශ  ්රාතිපේතතිප 

තිපරසාර ාර්රනයක් සඳහා උෙ ාරී ාන, නා ්රාාෙතා සමඟ පානසව ාන හා  ක්තිපම්ත මූල්යැ ංශ යක් 

්රාාර්රනය කිරීම සඳහා මහ ංැශුමා, තමන් පාත ෙැාරී ඇතිප ංල්යතල්ය ්රා ාරා මූිභ ා ම මූල්යැ ආයතන 

නියාමනය සහ ංධීක්ෂ්ඨෙය, සවිම්ත  සහ ආරක්ෂිත පගවීම් සහ පියවීම් ේගරතිපයක් සහතිප  කිරීම, 

ංාදානම්  ළමනා රෙ ේගරතිපයක් සවාාෙනය කිරීම සහ මූල්යැ ංශ ය ුළ යහේත ආයතනි  ොල්යන 

්රාිතීන් සහ ෙරිචයන් ඇතිප කිරීම සඳහා  ්රි්යා  රයි.  

ජාතැන්තර ්රාිතීන්  සහ ්රා සවත ෙරිචයන්  ංනුකූල්ය පාින්, මූල්යැ ේගරතිපපේ සවාාාරභාාය තහවුරු 

කිරීම සඳහා මහ ංැශුමපන විෂ්ඨය ොය ය ත  ගැපනන මූල්යැ ආයතන හා සම්ංන්ර නියාමන සහ 

ංධීක්ෂ්ඨෙ රාමුා  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා මහ ංැශුමා විියන් 2017 ාසපර් දී ්රාතිපේතතිප ්රාතිපසශසව රෙ 

ගෙනාාක් හඳුන්ාා පදන ල්යදී. ඉහළ පිළිගැනීමක් සිත සහ ෙළපුරුදු ාෘ්තතිප යන්, විප ේෂ්ඨඥයන් පමන්ම 

මූල්යැ ංශ පයි ආයතනාල්ය සහ නියාමන ආයතනනාල්ය නිපය්ජිතතයන්පගන් සමන්විත මූල්යැ ේගරතිප 

සවාා ලතා උෙප්ග න  ිටුා ංෙ විියන් 2017 ාසපර් දී යළි සවාාපිත  රනු ල්යැබූ ංා ද සඳහන්  ළ යුු 

තා්ත ාැදග්ත  රුෙකි. මූල්යැ ේගරතිප සවාා ලතාා ෝතාාපගන යෑම සඳහා ාඩා්ත පය්ගැ තීරෙ නි වචය 

කිරීම  පමම මූල්යැ සවාා ලතා උෙප්ග න  ිටුපන ංදහසව උෙ ාරී පන.  

ර  ුළ පමන්ම  ඉන් පි ත ෙැනනැගිය හැකි ංභිපය්ග සහ ආශශි  ෙැතිප ඩ ුළ ියදු ාන පානසවවීම් 

්රාමාෝත පල්යස ්ර හෙය  ර ගත හැකි නීතිප මගින් ඉදිරිපේ දී සීඝ්ර්පයන් ාර්රනය සහ පානසව ාන ංශ ය 

පල්යස ංැශුම ක්පෂ්ඨේත්රජය පමපහයවීම තහවුරු කිරීම සඳහා ංැශුම ෙනත සශප ්රනය කිරීපම් දැඩි 

ංා ැතාාක් ොතී. මහ ංැශුමා, ංැශුම ංශ පේ  ංදාළ ියයු ම ොර් වා රුාන් හා ්රි්යාශීීා   යුු 

 රින් නුදුරු ංනාගතපේ දී නා ංැශුම ෙනතක් ප ටුම්ේත කිරීම  ංල්යාපෙොපරෝතු පන. 

ංැශුම ක්පෂ්ඨේත්රජය සඳහා නියාමන සහ ංධීක්ෂ්ඨෙ රාමුා  ක්තිපම්ත කිරීම ංෙපේ මූල්යැ ංශ  ්රාතිපේතතිප ංතර 

්රාමුඛසවාානයක් ගනී. ලංැවින්, ංපි ංධීක්ෂ්ඨෙ   යුුාල්ය දී ංෙපේ ංාරානය ංනුකූල්යතාා සම්ංන්ර 

නීතිපය මත ෙමෙක් මුළුමනින්ම ෙදනම් පනොවී ලක් ලක් ංැශුමාල්ය සහ සමසවත ංැශුම ේගරතිපපේ 

 ාර්යක්ෂ්ඨමතාා, දල්යදා ලතාා සහ සවාාාරභාාය පිළිංඳා නිිය සැල්යකිල්ල්යක් දැක්වීම සහතිප  කිරීම සඳහා 

ංැශුම ංධීක්ෂ්ඨෙ ක්රරමපනදය ංඛණ්ඩා තාදුර ්ත ඉහළ දැමීම සහ ාැඩිදියුණු කිරීම ියදු  රන්පනමු. ක 

ංනුා, ංැශුමාල්ය  ාර්යක්ෂ්ඨමතා සහ තිපරසාරභාාය තක්පසේරු  රනු ල්යංන  ්රාමාෝතම  සහ ගුෝතම  

දර්  ාල්ය සශපය්ජනයක් මත ෙදනම් ා ංැශුම පශ්රේි ගත කිරීම සඳහා මූිභ  පියාර ගනිින් ියටිමු. පමම 

ාසර ංාසන් ාන වි  ාාර්ෂි  ලතැන් ෙරීක්ෂ්ඨෙ ්රාපන පේ ිය  ංාදානම මත ෙදනම් වූ ංධීක්ෂ්ඨෙ 
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්රාපන යක් පාත පයොමු වීම  ෙහසු ම් සැල්යසීම සඳහා ංැශුම තිපරසාර ංාදානම් දර්  ය (Bank 

Sustainability Risk Index-BSRI) මත ෙදනම් වූ ංැශුම ෙරීක්ෂ්ඨෙ ක්රරමපනදය ස සව  ර ංාසන් කිරීම  

ංපි ංපේක්ෂ්ඨා  රමු. තා ද, ලකිපන   පානසව වූ ක්රරමපනද ෙදනම්  ර ගනිින්  2019 ාසපර් ිය  

්රි්යා්තම  ාන ෙරිදි ියයු ම ංල්යෙත්රජල්යාී  ංැශුමාල්ය ෙරීක්ෂ්ඨෙ ාාර්තා සහ ංැශුම සඳහා ංධීක්ෂ්ඨෙ 

පශ්රේි ගත කිරීමක් සඳහා ංැශුම තිපරසාර ංාදානම් දර්  ය පයොදා ගැනීම  ංපි ංල්යාපෙොපරෝතු පාමු.  

ංාසල් III ්රාාේරන සම්මතයන් ්රි්යා්තම  කිරීපමි ද ංැශුම නිරත වී ියටින ංතර 2019 ාසපර් ජනාාරි 

ෙළමුාන දා ාන වි  ලම සම්මතයන් ්රි්යා්තම  කිරීම සම්පූර්ෙ වීම  නියිතයි. ංැශුම ියය ්රාාේරන 

්රාමාෝතම තා ංනුොතය ාැඩිදියුණු කිරීම    යුු  රන ංතරම, සක්රීියා ්රාාේරන සවාාරක්ෂ්ඨ  

පගොඩනැශවීම තහවුරු කිරීම සඳහා ්රාාේරන සශරක්ෂ්ඨෙ සවාාරක්ෂ්ඨ යක් සහ ේගරතිපමය ා පයන් 

ාැදග්ත මක් ොතිපන ප්ගශීය ංැශුම මත ංධිභාරයක් ෙනාා ඇත. ෝතනා ංාම ්රාාේරන ංා ැතා ාැඩි 

කිරීම සඳහා ාන නීතිප, පමම සවාාරක්ෂ්ඨ  ාඩා තිපරසාර සවාභාායකින් තහවුරු කිරීම සඳහා ්රාාේරන 

ගුෝතම භාාය ඉහළ නැශවීම ංරමුණු  රපගන ඇත. ංධි  ෙය ාර්රනය සහ / පහ් ංිත ර ආර්ථි  

ත්ත්තා සිත  ාල්යාල්ය දී ංැශුම ක්පෂ්ඨේත්රජය ආරක්ෂ්ඨා කිරීම  පමය උෙ ාරී ානු ඇත. ලපසේම, ලය ංැශුම 

ංතර ොතිපන ංන්තර් සම්ංන්රතාා ුළින් ෙැන නගින ේගරතිපමය ංාදානම ද ංාම  රනු ඇත. 

ංාසල්  III මාර්පග්ෙප්ග  ය ප්ත, ංැශුම තම ා්ත ම් සශයුතිපය සහ ප ේෂ්ඨෙත්රජපයන් ංැහැර ගනුපදනු 

පිළිංඳා ද සල්ය ා ංල්යින් ශු්ගර සවාා ල ංරමුදල් ංනුොතය (Net Stable Funding Ratio) හා සම්ංන්ර 

මාර්පග්ෙප්ග ාල්ය  ංනුකූල්ය වීම ංා ැ පන. පම් සම්ංන්ර උෙප්ග න ෙත්රි) ාාක් දැන ම්ත ංැශුමාල්ය  

නිුම්ත  ර ඇතිප ංතර, ංදාළ සම්මුතීන් පමම ාසර ුළ දී ්රි්යා්තම   ළ යුුය. සරල්ය, විනිවිදභාායකින් 

යු්ත සහ ංාදානම් රිත උෙ රෙයක් පල්යස පත්ල්යන ංනුොතය (leverage ratio) හඳුන්ාා දීම  නියිත 

ංතර, ලය ංපනුම්ත ංාදානම් ොද  ්රාාේරන ංා ැතාායන් ංතර  ඇුළ්ත ානු ඇත. පමම ංනුොතය 

හා සම්ංන්ර මාර්පග්ෙප්ග  ්රි්යා්තම  කිරීම ුළින් ංැශුම ක්පෂ්ඨේත්රජය ුළ ංතිපරික්ත පත්ල්යනයක් 

පගොඩනැීකම ොල්යනය කිරීම ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්.  

තැන්ෙු රක්ෂ්ඨෙය සහ ද්රමාශීල්යතා ආරාර  පය්ජනා ක්රරමය ්රි්යා්තම   රන ංතරම, දල්යදා ල ංර්ුදද 

 ළමනා රෙ සහ පේරුම් ක්රරමපනදයක් ෙැාතීම, සාර්ා  ංධීක්ෂ්ඨෙයක් සඳහා ංා ැ පූර්ා 

ප ොන්ප්ගියයකි. පය්ගැ ්රාතිපසශාර්රන සැල්යසුම් ෝතාා ගැනීම සමඟ ංැශුමාල්ය  මගපෙන්වීම සඳහා ංපි 

ංදාළ ියයු  ොර් වා රුාන් සමඟ සමීො   යුු  රමු.  මූල්යැ ා්ත ම් සුදුසු ෙරිදි ාර්ීක රෙය  කිරීම 

සහ ිනුම් කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා ාසර ුළ දී ශ්රීත ල්යශ ා මූල්යැ ාාර්තා රෙ ්රාිතිප ංශ  9 (Sri Lanka 

Financial Reporting Standard 9)  පිළිංඳා මූිභ  මාර්පග්ෙප්ග  නිුම්ත ප පරනු ඇත. ංාදානම් 

 ළමනා රෙ ්රි්යාාිභය තාර්කී රෙය කිරීම සඳහා මූල්යැ ාක්තෙන්න ගනුපදනු පිළිංඳා විධිවිරාන 
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දැන ම්ත ංැශුම පාත නිුම්ත  ර ඇත. තා ද, ප්ගශීය ංැශුම ක  පේ ා්ත ම් මත ෙමෙක් ංදාළ ාන 

පෙර ෙැාතිප විධිවිරාන පානුා  ංැශුමා  මුළු ා්ත ම් මත ෙදනම් ා විප්ගශීය මුදිභන් ෙය ගැනීපම් සීමා 

පිළිංඳ නා විධිවිරාන නිුම්ත  ර ඇත.  

ංැශුම ංශ ය සඳහා නා සශාර්රන   යුු කිිෙයක් ියදු  ළ යුුා ොතිපන ංතර, ංෙ වි වාාස  රනුපේ 

සුදුසු ම් සිත විගෙ ාරුන්පේ මණ්ඩල්යයක් පත්රා ගැනීම සඳහා දැන  ෝතනා නිර්ොය  සහ 

යාන්ත්රජෙය නැාත සල්ය ා ංැීම ංතැා ැ ාන ංායි. ංැශුම ංධීක්ෂ්ඨෙය පිළිංඳ ංාසල්  ිටුපන 

මාර්පග්ෙප්ග  මගින් ද පමය ංාරාරෙය  ර ඇත. ංාසල් III ආ ෘතිපපයි උ්ගගත විය හැකි ංාදානම්  

සහ ගැ ු  සහ නුදුපර් දී ංල්යා්තම  කිරීම  නියිත නා ගිණුම් රෙ ්රාිතීන්  ංනුා ්රි්යා  ළ හැකි 

ෙරිදි ාර්තමාන ඇගයුම් ්රි්යාාිභය  ක්තිපම්ත කිරීම සහ විගෙ ාරුන්පේ ගුෝතම  ංා ඉහළ නැශවීම 

සඳහා දැන  ොතිපන නිර්ොය  සහ පත්රා ගැනුම් ්රි්යාාිභය දැඩි පල්යස සල්ය ා ංල්යින් ොතී.  

ාැඩිදියුණු ාන තාක්ෂ්ඨෙයන්ි ංාදානම්  ළමනා රෙය සඳහා ෙහසු ම් සැල්යසීම ංරමුණු  ර ගනිින් 

සහ ංැශුම පමපහයුම් තාදුර ්ත ඩිජිත ල් රෙය කිරීම දිරි ගැන්වීම සඳහා ක්ල්යවුඩ් ෙරිගෙ  තාක්ෂ්ඨෙය 

(cloud computing) භාවිතය පිළිංඳ නියාමන ංපේක්ෂ්ඨාාන් නිර්ෙය කිරීම සහ ංදාළ ෆින්ප ක්  

(FinTech) මූල්යැ තාක්ෂ්ඨෙය භාවිතය පිළිංඳා ංාම නියාමන නිර්ෙය කිරීම සඳහා ්රාතිපේතතිප කිිෙයක් 

හඳුන්ාා පදනු ඇත. තාද, ංැශුමාල්ය තාක්ෂ්ඨි   ංාදානම්ාල්ය  බපරෝතු දීපම් හැකියාා තක්පසේරු කිරීම 

සහ ාර්රනය කිරීම  සඳහා තාක්ෂ්ඨි   ංාදානම ඇග ලපම් පුළුල්  ාැඩස හනක් ද ්රි්යා්තම  ප පරනු 

ඇත.  

ෙසුගිය ාසර ෙහ ුළ දී ංැශුම ංශ ය ාාර්ෂි ා ආසන්න ා පයන් ියයය  15 කින් ාර්රනය වී ඇතිප ංතර, 

ංැශුම පනොාන මූල්යැ ආයතන ංශ ය ආසන්න ා පයන් ියයය  20 කින් ාර්රනය වී ඇත. පමම ංශ ය 

මූල්යැ ේගරතිපපේ සමසවත ා්ත ම්ාිභන් ියයය  8   ෙමෙ සාපේක්ෂ්ඨ ා පයන් ුමඩා ප ො සක් වුා ද, 

පමම ංශ පේ ශීඝ්ර් ාර්රනය සහ පුළුල් ාැාේතිපය, විචක්ෂ්ඨෙශීී ංධීක්ෂ්ඨෙය සහ නියාමන 

මාර්පග්ෙප්ග නපයි ංා ැතාා ංාරාරෙය  රයි. පමම ආයතන  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා  නියාමනයන් 

රාශියක් හඳුන්ාා පදනු ල්යැබූා ද ඇතැම් ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් ලමගින් පීඩනය  ල්යක් වූ ංාක් දක්න  

ල්යැුදණු ංතර, ඇතැම් ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් නියාමන ංා ැතා නිිය පල්යස සම්පූර්ෙ කිරීම  

ංපෙොපහොස්ත වීම නිසා ලම සමාගම්ාල්ය ශීඝ්ර් ාැාේතිපය සීමා විය. පමමගින්, පමම  ංශ පයි 

 ක්තිපම්තභාාය තහවුරු කිරීම සහ ලි ්රි්යා ාර ම් සමසවත ේගරතිපය මත ඇතිප  රන ංල්යෙෑම ොල්යනය 

කිරීම සඳහා ෝතනා නියාමන ාකහය ංඛණ්ඩා  ක්තිපම්ත කිරීපම් ංා ැතාා නැාත නැාත්ත 

ංාරාරෙය ප පර්. උොයමාර්ගි  ආපය්ජ යන් හරහා ලාැනි මූල්යැ සමාගම් ක ාං්ගර රෙය සහ 

්රාතිප්රාාේරනී රෙය කිරීම ුළින් ොතිපන දුර්ාල්යතා සඳහා විසඳුම් ල්යංා දීම  දැන ම්ත මූිභ  පියාර 
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පගන ඇත. පමිල්යා සඳහන්  ළ යුු ාන තා්ත  රුෙක් ාන්පන්  පමම ආයතනාල්ය පමපහයුම්   යුු 

සඳහා ංදාළ ආයතනපේ ංරැක්ෂ්ඨ මණ්ඩල්යය  ංමතරා ලි ඉහළ  ළමනා රි්තාය ද ල  හා සමානා 

ාගකිා යුු ංායි. තැන්ෙු රුාන්පේ යහෙත උපදසා, ං  යුු ම් ියදු  රන ල්යද ාගකිායුු ඉහළ 

 ළමනා ාරි්තාය  ලපරිා ංා ැ විප   නීතිපමය විධිවිරාන ්රි්යා්තම  කිරීම  මහ ංැශුමා සල්ය ා 

ංල්යනු ඇත. 2017 ාසර මැද භාගපේ දී ංෙ විියන් ‘නීතිපය ංල්යා්තම  කිරීපම් ක  යක්’ (Enforcement 

Division) මහ ංැශුමපන නීතිප සහ ංනුකූල්යතා   යුු පදොර්තපම්න්ුා ුළ පිිටුාන ල්යද ංතර, ලමගින් 

ංල්යා්තම  කිරීම සහ මූල්යැ ආයතනාල්ය  ංදාළ ගැ ු  නිරා රෙය කිරීම, තහනම් මූල්යැ පය්ජනා ක්රරම 

සහ නීතැානුකූල්ය පනොාන තැන්ෙු ල්යංා ගන්නා ක   ාැාේතිපය ාැළැක්වීම පමන්ම විනිමය නීතිප 

උල්ල්යශඝනය කිරීම් ොල්යනය  කිරීම යනාදී   යුු ියදු ප පර්. පමම නීතිපය ංල්යා්තම  කිරීපම් ක  ය  

2018 ාසපර් ජනාාරි 01 ාන දින ිය  සම්පූර්ෙ පදොර්තපම්න්ුාක් ංා  ෙරිාර්තනය  ර ඇත. 

ංෙපේ නිරීක්ෂ්ඨෙ යාන්ත්රජෙය ාැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද ංපි පියාර පගන ඇ්තපතමු. පූර්ා ංනුරු 

ඇගවීම් ේගරතිපය ද ාැඩි දියුණු  ර ඇත.  ෙසුගිය ාසර ුළ දී පමම ේගරතිපය සක්රීිය හා  ාපල්ය්චිත මග  

පෙන්වීමක් ල්යංා දීම  උෙ ාරී වී ඇත. මී  ංමතරා ොතිපන ංභැන්තර යාන්ත්රජෙය ද නැාත සල්ය ා 

ංැීපම් ්රි්යාාිභය   ල්යක්  ර ඇත.  

2017 ාසපර් ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්පමි ්රා ා   ර ඇතිප ෙරිදි, ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම්ාල්ය සහ විප ේෂිත 

 ල්ංදු  සමාගම්ාල්ය ්රාාේරන මට් ම් තාදුර ්ත  ක්තිපම්ත කිරීම  ංපේක්ෂ්ඨා ප පර්. ක ංනුා, 2018 

ාසපර් ජනාාරි 01 ාන දින ිය  ලම ආයතන විියන් ෝතාාගත යුු ංාම මූිභ  ්රාාේරනය පෙර ෙැාතිප 

රුපියල් ිිභයන 400 ිය  රුපියල් බිිභයන 1 දක්ාා ද, ඉන් ංනුරුා 2019 ාසපර් දී රුපියල් බිිභයන 1.5 

ක් දක්ාා සහ 2020 ාසපර් දී රුපියල් බිිභයන 2.0 දක්ාා ද ඉහළ නශාා ඇත. ්රාාේරන මට් ම  ක්තිපම්ත 

කිරීම මගින් දැන  ්රි්යා්තම  ාන ආයතනාල්ය බපරෝතු දීපම් හැකියාා ඉහළ නැශපාන ංතර ම,  

මූල්යැමය ා පයන් ාඩා්ත  ාර්යක්ෂ්ඨම හා දල්යදා ල සමාගම්ාල්ය  ෙමෙක් ක්පෂ්ඨේත්රජය ුළ රැඳී ියටීම  දිරි 

ගැන්පායි. පාළඳපෙොළ විියන් පමපහයානු ල්යංන ං්තේත  ර ගැනීම් පහ් ක ාං්ගර රෙය ුළින්, 

ඉදිරිපේ දී ක්පෂ්ඨේත්රජය ුළ මනා ක ා්ර තා ්රි්යාාිභයක් ෝතාා ගැනීම සඳහා ද  ක්තිපම්ත ්රාාේරන 

සවාාාර්තායක් ෙැාතීම ංතැා ැ පන. ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් සහ විප ේෂිත  ල්ංදු සමාගම්ාල්ය   

තමන් විියන්ම ෙය පශ්රේි ගත කිරීම් ල්යංා ගැනීම සඳහා සහ ඉන් ංනුරුා, ප ොළඹ ප ො සව 

ුාමාරුපාි ල්යැයිසවු ගත කිරීම සඳහා බවුන් දිරිගැන්වීම  දැන  සා ච්ඡා ප පරින් ොතී. පමමගින් 

ංපනක් ංත  මූල්යැ සවාා ලතාා සහ පමපහයුම් විශිෂ්ඨව ්තාය තහවුරු ාන ෙරිදි යහේත තරග ාරි්තායක් ද 

නිර්මාෙය ප පරනු ඇත. ෙය ිියන්පේ ංාදානම්, බවුන්පේ ්රි්යා ාරි්තාය සහ පාළඳපෙොළ 

ංාදානම මත ෙදනම් ාන ෙය ංාදානම පිළිංඳා සැල්යකිිභම්ත ාන ංතර ම, ංාදානම ප පරි 

සශපනදීතාා ඉහළ නැශවීපම් ංරමුි න් ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් සහ විප ේෂිත  ල්ංදු මූල්යැ 
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සමාගම්ාල්ය  ියයය  12   ්රාාේරන ්රාමාෝතම තා ංනුොතයක් ෝතාා ගැනීම  ංෙ විියන් උෙපදසව 

ල්යංා දීම  ංදහසව  රන්පනමු.  

ංැශුම පනොාන මූල්යැ ංශ ය ුළ ංසවාාාර සුළු ෙරිමාෙ මූල්යැ ාැාොර ෙැාතීම ංාම  රින් සවාාාර සහ 

 ක්තිපම්ත ංැශුම පනොාන මූල්යැ ආයතන ෝතාාපගන යෑම සඳහා ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් හා විප ේෂිත 

 ල්ංදු සමාගම් ුළ ඇතිප ාන පානසවවීම් ුළින් පමපහයානු ල්යංන ං්තේත  ර ගැනීම් හා ක ාං්ගර 

කිරීම් දිරි ගැන්පානු ල්යැපේ.   

ංැශුම පනොාන මූල්යැ ආයතන ංශ පේ ියදුාන පානසව ම් සැල්යකිල්ල්ය  ගනිින් නියාමන  ාකහය 

 ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා මූල්යැ ාැාොර ෙනත ද දැන  සශප ්රනය ප පරින් ොතී. ක ංනුා, ංල්යෙත්රජල්යාී  

මූල්යැ සමාගම් සහ විප ේෂිත  ල්ංදු සමාගම් හා නීතැානුකූල්ය පනොාන ආයතන පේරුම් කිරීම  ංදාළ 

විධිවිරාන ඇුළ්ත ාන ෙරිදි ලම ෙනත සශප ්රනය ප පරින් ොතී. මහජන මුදල් ංයුු පල්යස භාවිත 

 රන ල්යද පු්ගගල්යයින්  විරු්ගරා නඩු ෙැාරීම  ඩිනම්  රන ංතර ම, ාශචනි  ්රි්යා සඳහා නඩු ෙැාරීම 

සඳහා ාන දියුණු  රන ල්යද යාන්ත්රජෙයක් ්රි්යා්තම  කිරීම ප පරි ද පමිදී ංාරානය පයොමු ානු ඇත. 

පමය  සමගාමීා, ොරිපභ්ගි  ආරක්ෂ්ඨෙය ාැඩිදියුණු කිරීම හා ක ආශ්රිිත ංක්රරි තා ාැළැක්වීම සඳහා 

ාන ්රාඥාේතිපයක් ද මෑත  දී නිුම්ත  ර ඇත. 

විප ේෂ්ඨපයන් ම, උුරු හා උුරු මැද ෙළා්තාල්ය ංැශුම පනොාන මූල්යැ ආයතන මගින් ියදු  රනු ල්යංන 

සදාචාර විපර්ධී ෙය දීම් සහ ජනතාා ංතර ෙයගැතිපභාාය ඉහළ යෑම සම්ංන්රපයන් පුළුල් ංාදානයක් 

පයොමු පාින් ොතිපයි. ලංඳු ආයතන සහ රාජැ නිපය්ජිතත ආයතන ද ඇුළ්ත පාන්ත පෙොදු 

ොර් වා රුාන් සමඟ සක්රීියා සම්ංන්ර පාින් මහජනතාා දැනුම්ා්ත  රන ංතරම, ංදාළ 

්රි්යා ාර ම් සීමා කිරීම  සහ ලංඳු ගැ ු  නිිය ආ ාරපයන් ොල්යනය කිරීම  ංපි සක්රීියා   යුු  රමු. 

මහජන දැනුම්ා්තකිරීම් ුළින් සමාජපේ ොතිපන පමාන් ගැ ු  ාරී ගනුපදනු නාතා ගත හැකි ංා ංෙ 

තරපේ වි වාාස  රන ංතර, නීතැානුකූල්ය  පනොාන ආපය්ජන ක්රරම හා ංැඳුණු ංාදානම පිළිංඳා්ත,   

ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමා විියන් තැන්ෙු භාර ගැනීම සඳහා ංල්යය ොරන ල්යද ංල්යෙත්රජල්යාී  ආයතනාල්ය මුදල් 

ආපය්ජනපේ ්රාතිපල්යාභ පිළිංඳා්ත මහජනතාා දැනුම්ා්ත කිරීපම් ාැඩස හන් ංඛණ්ඩා ෝතාාපගන 

යෑම  ංපි ංදහසව  රමු.  තා ද, නිරන්තරපයන් ්රාාාි  පාළඳුන්පේ ගනුපදනුාල්ය ංාදානම ඇග ලම 

සඳහා ංධීක්ෂ්ඨෙ ක්රරමපනදයක් පගොඩනැීකම  ද ංපි  ංපේක්ෂ්ඨා  රමු. 

සමසවත ආර්ථි පේ ාර්රනයන් නිරුරුාම ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීම සහ රප ි සමසවත මූල්යැ ේගරතිපය මත ලි 

ංල්යෙෑම ඇග ලම සඳහා ්රි්යාශීී සාර්ා විචක්ෂ්ඨෙතා ංරැයනාල්ය ද ංපි නිරතා ියටිමු. පමම ංරැයන 

්රාය්තන ුළින් දල්යදා ල පනොාන ංශ ාල්ය  ංධි  පල්යස ෙය දීම, ංැශුම පනොාන මූල්යැ ංශ පේ සමසවත  

ා්ත ම් ාර්රනය දිගින් දිග  ම මන්දගාමී වීම සහ  ්රාාේරන සවාාරක්ෂ්ඨ යන්පේ ෙහළ යෑම් හා දුර්ාල්ය 
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මූල්යැ ආයතන ෙැාතීම ාැනි ගැ ු  ඉසවමු වී ඇත. පම් ංනුා, ඉදිරි ාසර කිිෙය ුළ දී ද්රමාශීල්යතා සහ 

පෙොී ංනුොතිප  ෙරතරයන් හා විවිර මුදල් ාර්ගාිභන් ොතිපන විප්ග  විනිමය ංාදානම වි වපල්ෂ්ඨෙය 

කිරීම, මූල්යැ ආයතනාල්ය පත්ල්යන ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීම  සහ මූල්යැ ංශ පේ ෙය ංාදානම පිළිංඳ තක්පසේරු 

කිරීම ාැඩිදියුණු කිරීම ුළින්  සාර්ා විචක්ෂ්ඨෙතා ංරැයනපේ ආයතනි  රාමුා ංඛණ්ඩා  ක්තිපම්ත 

කිරීම  ංපි   යුු  රන්පනමු. සාර්ා විචක්ෂ්ඨෙතා ංරැයනපේ ප ො සක් පල්යස ප්ගශීය මූල්යැ 

ේගරතිපය  ියදු ාන ේගරතිපමය ංාදානම හඳුනා ගැනීම , ේගරතිපමය ංාදානම් සමීක්ෂ්ඨෙයක් ංර්ර 

ාාර්ෂි ා ්රි්යා්තම  ප පරින් ොතිපයි. සශකීර්ෙ ංධීක්ෂ්ඨෙ ේගරතිපපේ ප ො සක් පල්යස මූල්යැ චක්රර සහ 

ාැාොර චක්රර හඳුනා ගැනීම  සහ වි වපල්ෂ්ඨෙය කිරීම  ෙහසු ම් සැල්යසීම සඳහා ක්රරමපනදයක් ස සව 

ප පරනු ඇත. ංල්යෙත්රජල්යාී  මූල්යැ සමාගම් සඳහා ංුවිචල්යැ ආතතිප ෙරීක්ෂ්ඨා (Multi–variate stress tests) 

නිර්මාෙය ප පරනු ඇත. පමය  ංමතරා,  ගෘහසවත ෙයගැතිපභාාය සම්ංන්ර දීෙ ාැාේත ංරැයනයක් 

ියදු කිරීම  නියිතය.  

ාසර පුරා ම, පගවීම් සහ පියවීම් යටිතල්ය ෙහසු ම්  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා ෙමෙක් පනොා  ාිය හා 

පන්ට්ටු ංඩුපාන් භාවිත  රන ත්ත්තාය    සමාජය ෙරිාර්තනය කිරීම  ෙහසු ම් සැල්යසීම සඳහා 

විවිර ්රි්යාමාර්ග ංනුගමනය කිරීම  සහ ්රි්යා්තම  කිරීම  සක්රීියා  මහ ංැශුමා මැදිහ්ත වී ඇත. 2018 

ාසපර් දී, පෙොදු ්රාාාහන සහ සමාජ ්රාතිපල්යාභ පය්ජනා ක්රරම ාැනි දෑ සඳහා පයොදා ගන්නා ආ ාරපේ ංඩු 

වියදම් පගවීම්  ාඩ්ේත ාර්ග හඳුන්ාා දීම සඳහා ෙහසු ම් සැල්යසීම පිි ස, ජාතිප   ාඩ්ේත පය්ජනා 

ක්රරම ය ්රි්යා්තම  කිරීම ංපි ංධීක්ෂ්ඨෙය  රන්පනමු. මූල්යැ තාක්ෂ්ඨෙපේ (FinTech) ාැාේතිපය ඉහළ 

යෑම්ත සමඟ, ලම  ාඩ්ේත ාර්ගාල්ය ංනුකූල්යතා ංා ැතාායන් සහ භාවිතයන් පිළිංඳ වි්ර හ  රින් නිිය 

නියාමන ක්රරමපනදයක් සවාාපිත කිරීම ියදු ානු ඇත.  

තාද, මෑත ාසරාල්ය දී දක්න  ල්යැුදණු ෙරිදි, සයිංර් ආරක්ෂ්ඨෙ ගැ ු  ංෙපේ මූල්යැ ංශ පේ සවාා ලතාාය  

සහ වි වාසනීය්තාය  තර්ජනයකි. පම් හා සම්ංන්ධිතා, පම් ානවි ්ත මහ ංැශුමපන ආරක්ෂ්ඨාා සඳහා 

ෙමෙක් පනොා ංැශුමාල්ය සහ ංපනුම්ත මූල්යැ ආයතනාල්ය ්රාරාන ේගරතිප ආරක්ෂ්ඨාා සඳහා ද දැඩි 

ආරක්ෂිත පියාර පගන ඇත.  පමිදී, මහ ංැශුමා ංනාගතපේ දී භාවිත ාන පගවීම් ක්රරමපනද සඳහා ාන 

පගවීම් ංයදුම් මෘදු ාශග ද්තත ආරක්ෂ්ඨෙ ්රාිතීන්  (PADSS) ංනුගත වීම ්රාාර්රනය කිරීම    යුු 

 රින් ියටියි. හර/ෙය  ාඩ්ේත, ංන්තර්ජාල්ය ංැශුම රෙ සහ ජශගම දුර ාන ආශ්රිිත ංැශුම රෙ 

  යුු මගින් ියදු ප පරන ගනුපදනු සඳහා ත්ත ාීන ප ටි ෙි විඩ පහ් විදක්ත තැෙැල් මගින් 

දැනුම්ා්ත කිරීම ියදු කිරීම ංපි ංනිාාර්යය  රන්පනමු. විුමණුම්පෙොළ පගවීම් (Point of Sale) ගනුපදනු, 

ංන්තර්ජාල්ය ංැශුම රෙය පමන්ම මශගත සහ ජශගම ුන්ාන ොර් වි  මුදල් ුාමාරු කිරීම් සඳහා ද  

්ගවි-සාර  සතැාෙනය (two factor authentication) හඳුන්ාා දීම    යුු  රනු ඇත. තා ද, පගවීම් හා 

පියවීම් ේගරතිපපේ යටිතල්ය ෙහසු ම් නවී රෙය සඳහා ෙහත ්රාතිපේතතිප හඳුන්ාා පදන්පනමු.  
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 සහභාගි්තා ආයතනාල්ය වි ාල්ය ාටිනා ම්ාිභන් යුු මුදල් ුාමාරු සඳහා ෙහසු ම් සැල්යසීම්ත, 

කාා ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීම ්ත මහ ංැශුමා විියන් නවීන තාක්ෂ්ඨෙපයන් යු්ත ත්ත ාීන දළ පියවීම්  

ේගරතිපයක් සවාාෙනය  රින් ොතිපයි.  

 සමසවතයක් පල්යස, ොරිපභ්ගි යින් සහ මූල්යැ ේගරතිපය ආරක්ෂ්ඨා කිරීම හා ජශගම දුර ාන ආශ්රිිත 

විදක්ත මුදල් ුාමාරු ේගරතිපාල්ය මනා ්රි්යා ාරි්තායක් ෝතාා පගන යෑම සඳහා මහ ංැශුමා 

විියන් ංඛණ්ඩා පමම ේගරතිප සඳහා ලතැන් ෙරීක්ෂ්ඨෙ සහ දුරසවා ෙරික්ෂ්ඨෙ ෝතාාපගන යනු 

ඇත.  

 විදක්ත ාාි ජැ (e-commerce) සහ ංන්තර්ජාල්ය පගවීම් සඳහා ආරක්ෂිත ක්රරමපනදයක් තහවුරු 

කිරීම සඳහා, මහ ංැශුමා නියාම යා ා පයන්, මහජනතාාපේ වි වාාසය ෝතාා ගැනීම සඳහා 

විදක්ත ාාි ජැ පසේාා සැෙයුම් රුාන් ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීම සහ ්රාිතීන් සිත මාර්පග්ෙප්ග න 

ල්යංා දීම ංඛණ්ඩා  ර පගන යනු ඇත.  

 පචක්ේත භාවිතය පානුා  ඩිජිත ල් පගවීම් යාන්ත්රජෙයක්/ක්රරමපනදයක් පාත මාරු වීම ුළින් ශ්රීත 

ල්යශ ාා ුළ පචක්ේත භාවිතය ංඩු කිරීම සඳහා ්රාතිපේතතිප හඳුන්ාා පදනු ඇත. රජපේ සහ 

පු්ගගිභ  ආයතනාල්ය  ඕනෑම ඉපල්යක්පොොනික් පගවීම් ේගරතිපයක් හරහා පගවීම් ියදු කිරීම  

ෙහසු ම් සැල්යසීම සහ ලාන් පියවීම් ්රාාර්රනය කිරීම සඳහා මහ ංැශුමා   යුු  රනු ඇත.   

 ියයු  ංශගයන්පගන් සමන්විත ඩිජිත ල් ේගරතිපයක් ුළ ාර්තමානපේ ොතිපන සමසවත මූල්යැ 

ගනුපදනු යටිතල්ය ෙහසු ම් ේගරතිපය පානසව කිරීම සඳහා Blockchain තාක්ෂ්ඨෙය ාැදග්ත 

 ාර්යභාරයක් ඉටු  රන ංතර, මූල්යැ ආයතන හා පසේාාාන් සඳහා පංදා හැපරන පල්යජර් ේගරතිප 

ක ාං්ගර කිරීම සඳහා රප ි ෝතනා නීතිපරීතිපාල්ය  ංනුකූල්යා ෙහසු ම් සල්යසන්පනමු.  

 පග්ීයා ඩිජිත ල් මුදල් භාවිතය ජනප්රිනය වීම්ත සමඟ ාැාහාර මුදල් ඩිජිත ල් රෙය (Digital 

Fiat Currency) රප ි ා්තමන් ආර්ථි ය පාත ියදු  රන ංල්යෙෑම් හඳුනා ගැනීම සඳහා මහ 

ංැශුමා ංරැයනයක් ියදු කිරීම  ංපේක්ෂ්ඨා  රයි.  

 ෝතනා සහ පය්ජිතත පගවීම් ක්රරමපනද සම්ංන්රපයන් මූිභ  මට් පම් ිය  ආයතනි  මට් ම 

දක්ාා ංඛණ්ඩා දැනුම්ා්ත කිරීම් සඳහා ෙහළ ිය  ඉහළ දක්ාා ්රි්යා්තම  ාන්නා වූ ්රාපන යක් 

භාවිත කිරීම  මහ ංැශුමා ංපේක්ෂ්ඨා  රයි.  
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 පගවීම්  ාඩ් සහ ජශගම පගවීම්ාල්ය නා ්රාාෙතාාන්  ෙහසු ම් සැල්යසීම සඳහා ෙය  ාඩ්ේත හා 

සම්ංන්ර සශප ්ධිත මාර්පග්ෙප්ග  සහ ජශගම ක්රරමපනද සඳහා පමපහයුම් ියදු  රන, ෙහසු ම් 

සල්යසන හා පගවීම් පසේාා සෙයන ඕනෑම ආයතනයක් සඳහා ංදාළ ාන ජශගම ක්රරමපනද සඳහා ාන 

ංාම ංනුකූල්යතා ්රාිතීන් පිළිංඳ මාර්පග්ෙප්ග  නිුම්ත කිරීම  මහ ංැශුමා ංපේක්ෂ්ඨා  රයි.  

මූල්යැ ුද්ගධි ාාතාාරෙය තාදුර ්ත  ක්තිපම්ත කිරීපම් ංරමුි න් යුුා, මුදල් විශු්ගධි රෙය ාැළැක්වීම 

සහ ත්රජසවතාාදය  මුදල් සැෙ ලම ාැළැක්වීම සඳහා ාන ්රාතිපේතතිප සම්ොදනය  ර මූල්යැ  ාර්යසාර  

ංල්ය ාපේ (Financial Action Task Force) නිර්ප්ග  ාඩා්ත පහොඳින් ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා ංදාළ 

ොර් වා සමඟ සම්ංන්ධී රෙ   යුු ංපි ංඛණ්ඩා ියදු  රන්පනමු. 2016 ංශ  6 දරන මුදල් ගනුපදනු 

ාාර්තා කිරීපම් ෙනත සහ 2006 ංශ  5 දරන මුදල් විශු්ගධි රෙය ාැළැක්වීපම් ෙනත ංන්තර්ජාතිප  

නිර්ප්ග  මත ෙදනම්ා සශප ්රනය/ංාල්යශගු කිරීම  පියාර ගන්පනමු. සාෙරාධි  ාරොාල්ය දී 

ංපනැ්නැ සහපය්ීකතා ෙනත (Mutual Assistance in Criminal Matters Act), රාජැ පනොාන 

සශවිරාන ෙනත සහ භාර ාර ආඥා ෙනත සශප ්රනය සඳහා ෙහසු ම් සැල්යසීම හා ංදාළ ොර් වා සමඟ 

සම්ංන්ධී රෙ   යුු ද ංපි ියදු  රන්පනමු.  

2014 ාසපර් දී, ්රාරාන ොර් ා රුාන් නිපය්ජනය  රන ාෘ්තතීයපනදීන් 70   ංධි  පිරිස පේ 

සහපය්ගය ඇතිපා මුදල් විශු්ගධි රෙය ාැළැක්වීම සහ ත්රජසවතාාදය  මුදල් සැෙ ලම ාැළැක්වීම සඳහා 

ංාදානම් ඇග ලම් (National Risk Assessment) මහ ංැශුමා විියන් සශවිරානය  රන ල්යදී. 2018 ාසපර් 

දී, පමම ජාතිප  ංාදානම් ඇග ලම්  ාාර්තාා යාා්ත ාීන කිරීම  ංපි   යුු  රන්පනමු. මුදල් 

විශු්ගධි රෙය ාැළැක්වීම සහ ත්රජසවතාාදය  මුදල් සැෙ ලම ාැළැක්වීම සම්ංන්ර ද්තත සඳහා තනි ද්තත 

ේගරතිපයක් නිර්මාෙය කිරීම  ංදාළ ොර් වා රුාන්  සහාය වීම සඳහා ශ්රීත ල්යශ ා පතොරුරු හා 

සන්නිපනදන තාක්ෂ්ඨෙ නිපය්ජිතතායතනය (Information and Communication Technology Agency of 

Sri Lanka  -ICTA) සමඟ ද ංපි සම්ංන්ධී රෙ   යුු ියදු  රන්පනමු.   

තාදුර ්ත, සමූල්යඝාත  ංවි ාැාේතිපය සඳහා මුදල් සැෙ ලම (proliferation financing)  හා සම්ංන්ර 

ලක්ස්ත ජාතීන්පේ ්රාඥාේතිප (UNSCR 1718 and UNSCR 2231) ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා ංපි විප්ග  

  යුු ංමාතැශ ය සහ ංපනුම්ත ොර් වා රුාන් සමඟ සම්ංන්ධී රෙ   යුු ියදු  රන්පනමු. තාද, 

ංෙපේ ජාතැන්තර ංැඳීම් ඉටු කිරීම  සහ සහපය්ගිතාා  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා ලේමන්ට් සමූහය  

(Egmont Group) ඇුළු ජාතැන්තර ්රාජාා සමඟ ද ංපි සම්ංන්ධී රෙ   යුු ංඛණ්ඩා ියදු 

 රන්පනමු.   
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2017 ාසර ුළ දී මහ ංැශුමා ක්ද්ද්රම මූල්යැ ආයතන සඳහා විරාන නිුම්ත කිරීම සහ ක්ද්ද්රම මූල්යැ රාජැ 

පනොාන සශවිරාන ිභයාෙදිශචිය සඳහා සවපනච්ඡා සමාජ පසේාා සශවිරාන පරජිතසවොාර්ාරයා පාත මූල්යරර්ම,  

්රාිතිප සහ මාර්පග්ෙප්ග  නිුම්ත කිරීම ආදී   යුු මගින් ක්ද්ද්රම මූල්යැ ංශ පේ නීතිපමය රාමුා  ක්තිපම්ත 

කිරීම  ංඛණ්ඩා   යුු  රන ල්යදී. ක්ද්ද්රම මූල්යැ ංශ ය ාඩා්ත දල්යදා ලා නියාමනය කිරීම සඳහා තැන්ෙු 

භාර පනොගන්නා ක්ද්ද්රම ෙය පදන ආයතන පය්ගැ නීතිපමය රාමුාක් ය ප්ත නියාමනය කිරීම සහ ක්ද්ද්රම 

මූල්යැ ගනුපදනු රුාන් සඳහා ක ාං්ගර ගනුපදනු රුාන් සුරැකීපම් රාමුාක් සැ සීම ඇුළුා ක්ද්ද්රම 

මූල්යැ ෙනත නැාත සමාපල්ය්චනය කිරීපම් ්රි්යාදාමය  ංපි නිරතා ියටින්පනමු. ඉදිරි  ාල්යෙරිච්පේදය 

ුළ දී ක්ද්ද්රම මූල්යැ ංශ පේ නියාමන සහ ංධීක්ෂ්ඨෙ   යුු  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා තාදුර ්ත විරාන 

නිුම්ත කිරීම  ංපි සැල්යසුම්  ර ඇ්තපතමු.  

තාද, ක්ද්ද්රම මූල්යැ ෙනපති විෂ්ඨය ොපයන් ංැහැර නියාමන ආයතන රාශියක් විියන් ක්ද්ද්රම මූල්යැ ආයතන 

නියාමනය  රන ංැවින් සා ල්යැ පිළිපාතක් ය ප්ත ක්ද්ද්රම මූල්යැ ංශ ය නියාමනය ංෙහසු  ර්තාැයක් 

ංා ංපි  විියන් හඳුනා පගන ඇ්තපතමු. ලංැවින්, 2018 ාසර ුළ දී ියයු ම ක්ද්ද්රම මූල්යැ ආයතන 

නියාමනය  රන්නන්පගන් සමන්විත ංන්තර් නියාමන  වුන්ියල්යයක්  ැඳවීම සඳහා ංපි   යුු 

 රන්පනමු.   

ංපනුම්ත මූල්යැ ආයතන නිිය ෙරිදි ෝතාාපගන යෑම  ංා ැ සෑම උ්තසාහයක් ම ගන්නා ංතර ම මහ  

ංැශුමා ද නිිය ක්රරමපනදයකින් යුුා ෝතාාපගන යෑම ංා ැ පන. පම් හා සමගාමීා,  ආයතනගත 

ංාදානම්   ළමනා රෙ රාමුාක්  (Enterprise-wide Risk Management Framework-ERM) ්රි්යාා  

නැශවීම සහ ංැශුමපන ංනුකූල්යතාා  ක්තිපම්ත කිරීම ංෙපේ උොයමාර්ගි  ්රාමුඛතාාක් පල්යස ංෙ විියන් 

හඳුනා පගන තිපපේ. මහ ංැශුම රෙය ුළ ංාදානම්  ළමනා රෙය සඳහා ාන නා ්රාාෙතා හා 

සමගාමීා, ආයතනගත ංාදානම්  ළමනා රෙ රාමුාක් ්රි්යා්තම  කිරීම සමසවතයක් ා පයන් සල්ය ා 

ංාදානම්  ළමනා රෙය කිරීපම් ්රාපන ය (‘whole of business’ approach) පානුා  තනි තනිා 

පදොර්තපම්න්ු ා පයන් ංාදානම්  ළමනා රෙ කිරීපම් ්රාපන යක් (‘silo based’ approach) පාත 

පයොමු වීම  උෙ ාරී පන.   මහ ංැශුමපන ංාදානම්  ළමනා රෙය සැල්යසුම් කිරීම, ්රි්යා්තම  කිරීම, 

ංධීක්ෂ්ඨෙය, සමාපල්ය්චනය සහ ංඛණ්ඩා ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පෙොදු ෙදනමක් සහ ආයතනි  

ාැඩපිළිපාල්යක්  සිත ියයු  මට් ම්, ංශ  හා පදොර්තපම්න්ුාල්ය ියයු  ංාදානම් ක ාං්ගර කිරීම 

ංධීක්ෂ්ඨෙය සඳහා නි වචිත ක්රරමපනදයක් සැ සීම  ආයතනගත ංාදානම්  ළමනා රෙය ුළින් 

ංා ා  සැල්යපසනු ඇත. පමමගින්, ඉහළ  ළමනා රෙය  ාඩා්ත පතොරුරු සිතා සහ ංාදානම් 

පිළිංඳ ාඩා දැනුා්තා තීරෙ ගැනීම  හැකි ාන ංතර ම, ංාදානම ංාම කිරීපම් සශසව ෘතිපය සවිම්ත කිරීම 

ංභැන්තර යහොල්යනය ාැඩිදියුණු කිරීම, ංාදානම්  ළමනා රෙ පිරිාැය ්රා සවත මට් ම  ෝතාා 



 

 
 

28 

ගැනීම සහ දල්යදා ල සම්ේත භාවිතය ාර්රනය කිරීම සඳහා පහේු ානු ඇත. පම් ුළින් ද 

ොර් වා රුාන්පේ සහ ංපනුම්ත ්රාජාාපේ වි වාාසය ාර්රනය ානු ඇත.    

පතාැදෑරුම් ආරක්ෂිත ක්රරමපනදයක් මත ෙදනම් වූ (“Three Lines of Defense” model) ආ ෘතිපය සමඟ 

නා ංාදානම් යහොල්යනය සහ ංාදානම්  ළමනා රෙ ාකහයන්ි ්රාරාන ංශග පල්යස සමසවත මහ 

ංැශුමා සඳහා ංාදානම්  ළමනා රෙ ්රාතිපේතතිපයක් පය්ගැ ආ ාරයකින් සවාාපිත කිරීම  ංපේක්ෂ්ඨා 

ප පර්. ංන්තර්ජාතිප ා පිළිග්ත ්රාිතීන්  ංනුකූල්යා ංාදානම් පිළිංඳ පල්ඛෙ සැ සීම  සහ පතොරුරු 

තාක්ෂ්ඨෙ යටිතල්ය ෙහසු ම් සශාර්රනය සමඟ ං්ගර වූ ිය්ගධි ාාර්තා කිරීපම් යාන්ත්රජෙයක් (incident 

reporting mechanism) සැ සීම සඳහා ්රාමුඛතාා ල්යැපංනු ඇත. පමම ්රි්යාාිභය ්රි්යාා  නැශවීම ුළින් 

ංාදානම් පිළිංඳා දැනුම්ා්ත වීම සහ ංනුකූල්යතා සශසව ෘතිපයක් මහ ංැශුමා ුළ ඇතිප කිරීම  හැකි ානු 

ඇත. තා ද, පශ්රේි ගත කිරීම්ාල්ය ංනුකූල්යතාාය හඳුනා ගැපනන ේගරතිපයක් සමඟ පග්ීය ා පයන් 

සවාාපිතා ඇතිප ිනුම්දඩු හා සමගාමී ාන ංනුකූල්යතා රාමුාක් හඳුන්ාා දීම  ්රි්යා  රනු ඇත. 
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4. ආර්ථි ය සවිම්ත කිරීම සඳහා වූ පුළුල් ්රාතිපේතතිප 

ංෙ පමපතක් සා ච්ජා  රනු ල්යැුදපන මහ ංැශුමපන ්රාරාන  ාර්යයන් හා සංැඳුණු ංනාගත සැල්යසුම් හා 

්රාතිපේතතිප පිළිංඳාය. පමම ්රාරාන  ාර්යයන්  ංමතරා ක හා ංැඳුණු ංනුයාත  ාර්යයන් හා රජය 

පානුපාන් ියදු  රනු ල්යංන නිපය්ජිතත  ාර්යයන් කිිෙය  ද ංපි නිරත පාමු. 

ාැාහාර මුදල්  ළමනා රෙය  

බං දන්නා ෙරිදි මහජනතාාපේ භාවිතය සඳහා ංා ැ ාන මුදල් සශසරෙය ෝතාා ගැනීම  මහ ංැශුමා 

සැමවි ම ංා ැ  ්රි්යාමාර්ග පගන ඇත. 2017 ාසර ුළ දී ද ංඛණ්ඩා පමම  ාර්යපයි ංෙ නිරත වූ 

ංතර ම, ාැාහාර මුදල් හා සම්ංන්ර   යුු සහ ්රි්යාාීන් ාැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද ංපි හැකි ියයු  

්රාය්තන දැරුපාමු. 

විප ේෂ්ඨපයන්ම, ංු පතන් මුද්රමෙය  රනු ල්යංන මුදල් පන්ට්ටුාල්ය ත්ත්තාය ඉහළ නැශවීපම් ංරමුි න් ලි 

වූ පද්ෂ්ඨ සම්පූර්ෙපයන් ඉා්ත කිරීම සඳහා ංපි පන්ට්ටු පාන් පාන්ා ෙරීක්ෂ්ඨා කිරීපම් ක්රරමපනදයක් 

(Single Note Inspection system) හඳුන්ාා දුන්පනමු. තා ද, ාඩා ආරක්ෂිත මුදල් පන්ට්ටු ංාරාාකින් 

පතොරා පාළඳපෙොළ පාත ල්යැබීම තහවුරු කිරීම සඳහා තා්ත ංභැන්තර ්රි්යාාිභ කිිෙයක් ම ාැඩි දියුණු 

කිරීම  සහ ඉහළ නැශවීම    යුු  පළමු.       

ඉදිරිපේදී, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන ාැාහාර මුදල්  ළමනා රෙ ්රාතිපේතතිපය ුළ මූිභ  ංාරානය පයොමු 

 රනු ල්යංන  රුෙක් ානුපේ ාැාහාර මුදල්ාල්ය ්රාිතිප ත්ත්තායන් ෝතාාපගන යෑමයි. පමම ත්ත්තාය 

ුළ, පිරිියදු මුදල් ්රාතිපේතතිපය ්රි්යාා  නැශවීම තාදුර ්ත  ක්තිපම්ත කිරීම සඳහා සහ පිරිියදු මුදල් 

සශසරෙය ුළින් විප්ගශි යන් ුළ ශ්රීත ල්යශ ාපන ්රාතිපරූෙය ඉහළ නැශවීම සඳහා ියතා මතා වි ෘතිප  රන 

ල්යද, හානි  රන ල්යද හා පානසව  රන ල්යද මුදල් පන්ට්ටු 2018 ංප්රාේල් ෙළමු දින ිය  භාර පනොගන්නා 

පල්යස  ංල්යෙත්රජල්යාී  ාාි ජ ංැශුමාල්ය  උෙපදසව දී ඇත. 

තා ද, 2018 ාසපර් දී නා  ාිය මාල්යාාක් හඳුන්ාා දීම  සැල්යසුම්  ර ඇතිප ංතර,  ාිය  ශ නය සදහා 

පයොදා ගනු ල්යංන පල්ය්හය පානසව කිරීම මගින් පිරිාැය ංඩු ර ගැනීම ්ත  ාියාල්ය  ල්ෙැාැ්තම ඉහළ 

නශාා ගැනීම ්ත ංපේක්ෂ්ඨා ප පරයි.  

මැදි  ාීනා, ාැාහාර මුදල්  ළමනා රෙ   යුු ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ංතිප නවීන මුදල් 

 ළමනා රෙ මරැසවාානයක් පිිටුවීම  ංපි ංල්යාපෙොරා්තු පාමු. තාද,  ාිය සඳහා වූ ඉල්ු ම 
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සපුරාීම සඳහා  ාිය පංදා හැරීම සහ ්රාතිපසශසරෙය ක්රරමානුුමල්යා ියදු කිරීම  දිායින පුරා පන්ට්ටු 

පානුපාන්  ාිය ුාමාරු ප පරන/නිුම්ත ප පරන යන්ත්රජ පිිටුවීම  සැල්යසුම්  ර ඇත. 

රාජැ ෙය  ළමනා රෙය 

ප්ගශීය සහ විප්ගශීය ෙය ංතර නිිය සශ ල්යනයක් ෝතාා ගනිින් ර  ුළ දැන  ොතිපන දැාැන්ත රාජැ 

ෙය සශචිතය  ළමනා රෙය කිරීපම් ංභිපය්ගය මරැපේ විචක්ෂ්ඨෙශීීා රාජැ ෙය  ළමනා රෙය 

කිරීම සඳහා ංෙපේ ඉහළම ්රාමුඛතාා ල්යංා පදන්පනමු. සතැ ා පයන් ම, ංනාගතපේ දී ඇතිප විය හැකි 

ඉතා ංිත ර විෂ්ඨම ෙය චක්රරපයන් ිදීම සඳහා විචක්ෂ්ඨෙශීී ෙය  ළමනා රෙයක් ුළින් ෙය 

තිපරසාර මට් ම  ෝතාා ගැනීම මහ ංැශුමපන පුළුල් උොය මාර්ගි  සැල්යසුපමි ්රාමුඛතාාක් ංා  ේත 

ප ො  ඇත. බං ියයු  පදනාම දන්නා ෙරිදි, රජය පානුපාන් සම්ොදනය ප පරන ෙයාල්ය තිපරසාර ංා 

තහවුරු  රින් රජපේ මූල්යැන ංා ැතාායන් සඳහා ංා ැ ෙය ංඩු ම පිරිාැයකින් නිිය  ල්ය  ල්යංා 

ගැනීපම් ංරමුණු පෙරදැරිා ෙය ලක්රැසව කිරීම,  ළමනා රෙය කිරීම සහ ෙය පසේාා රෙය මහ 

ංැශුමපන ාගකීමයි.  

ෙසුගිය පෙරදැක්පමි ඉදිරිේත  ළ ෙරිදි, 2017 ාසර ුළ දී ෙය  ළමනා රෙ   යුුාල්ය 

විනිවිදභාාය ඉහළ නැශවීම සඳහා ්රි්යාමාර්ග කිිෙයක්ම ගනු ල්යැුදි . රජපේ ප්ගශීය ෙය සම්ොදන 

්රි්යාාිභපේ  ාර්යක්ෂ්ඨමතාා සහ විනිවිදභාාය ාැඩිදියුණු කිරීම  2017 ාසපර් ජුිභ මාසය ුළ දී 

භාණ්ඩාගාර ංැඳුම් ර නිුම්ත කිරීම සඳහා නා පදමුුන් ්රාාාි  නිුම්ත කිරීපම් ක්රරමයක් හඳුන්ාා පදනු 

ල්යැුදි .  

තා ද, ංෙ විියන් රාජැ ෙය සුරැුමම්ේත පාළදපෙොපළි විනිවිදභාාය හා පුපර් ානය කිරීපම් හැකියාා 

ඉහළ නැශවීම සඳහා භාණ්ඩාගාර සුරැුමම්ේත නිුම්ත කිරීපම්  ාල්යස හනක් මහ ංැශුම පාේ ංඩවිය ුළ 

්රා ා ය  ේත ප ො  ඇත. 

2018 ාසර ුළ දී ංෙ තාදුර ්ත රාජැ ෙය  ළමනා රෙපයි සුරක්ෂිතභාාය,  ාර්යක්ෂ්ඨමතාා සහ 

විනිවිදභාාය ඉහළ නැශවීම  ංා ැ   යුු ංඛණ්ඩා ියදු කිරීම  ංල්යාපෙොපරෝතු පාමු. 2018 ාසර 

මුල්යදී ාගකීම්  ළමනා රෙ ෙනත ්රි්යාා  නැශවීම  ය ්තා, රාජැ ෙය සශචිතපයි වූ ංාදානම ංඩු 

කිරීම සඳහා ාගකීම්  ළමනා රෙ ්රි්යාමාර්ග ්රි්යා්තම  කිරීම  නියිතය. පමමගින් ංෙ  පනොපියාා 

ඉතිපරිා ෝතනා ෙය සශචිතපයි  ල්පිරීපම් ාකහය පානසව කිරීම ුළින් ්රාතිපමූල්යැනය සඳහා වූ ංාදානම 

ංාම  ර ගැනීම  හැකි ානු ඇත. තා ද, පම් ය ප්ත, ෙය පසේාා රෙ  ාල්යසීමා දීර්ඝ  ර ගැනීම  

ෙමෙක් පනොා ෙය  පිරිාැය ංඩු  ර ගැනීම සඳහා ද ෙය නැාත ිල්යදී ගැනීම, ුාමාරු කිරීම හා  ල් 

ඇතිපා ංරමුදල් සම්ොදනය  ර ගැනීම ාැනි ්රි්යා ාර ම් සල්ය ා ංල්යනු ඇත.  
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රාජැ ෙය ාකහය සුම   රන ංතරම වි වාසනීය පෙොී  ංනුොත  ාල්ය ාකහයක් සවාාපිත කිරීම ුළින් 

දිගු ාීන දල්යදා ාක්රරය පගොඩ නැශවීම සඳහා ංා ැ ියයු ම ්රි්යාමාර්ග ංෙ විියන් මරැ  ාීනා 

්රි්යා්තම   රනු ඇත. පමම ්රි්යාමාර්ග රාජැ ෙය සම්ංන්රපයන් වූ ගැ ු  ංාම  ර ගැනීම සඳහා 

උෙ ාරී ානු ඇත. ංෙ , ංතීතපේ දී ෙය ආෙසු පගවීම් පිළිංඳ පිරිියදු හා පනො ැළැල් ාාර්තාාක් 

ෙැාුි . පමම ත්ත්තාය ංඛණ්ඩා රැ  පගන යා යුු ංතර, ක සඳහා ංා ැ සෑම උ්තසාහයක්ම ංෙ 

විියන් දරනු ඇත. 

ප්ගශීය පාළඳපෙොළ පාතිපන් රාජැ ෙය සම්ොදනය  ර ගැනීපම් ්රි්යාාිභපයි විනිවිදභාාය හා 

 ාර්යක්ෂ්ඨමතාා තාදුර ්ත ඉහළ නැශවීම  භාණ්ඩාගාර ංැඳුම් ර සඳහා ඉදිරිේත  රන ල්යද නා ්රාාාි  

නිුමු ක්රරමය හා සමාන ක්රරමයක් භාණ්ඩාගාර බිල්ේත සඳහා ද ඉදිරිේත කිරීම  පියාර ගනු ඇත. 

රාජැ සුරැුමම්ේත සඳහා ්ගවිතී ල  පාළඳපෙොළ   යුු ාැඩිදියුණු කිරීම පිි ස විදක්ත පාළඳ ෙහසු ම් 

හා මරැම ්රාතිපොර් වා නිෂ්ඨව ා නාගාරයක්, ට  ංා ැ නීතිපමය ්රාතිපසශසව රෙ සමඟ සවාාෙනය කිරීම  

පය්ජනා  රමු. පමම ාැඩපිළිපාළ ුළින් විනිවිදභාාය ාැඩිදියුණු කිරීම හා පාළඳපෙොළ නිපය්ජිතතයින් 

ංතර ංසමාන පතොරුරු ෙැාැතීපම් ංාදානම ඉා්ත කිරීම ංරමුණු ප ො ග්ත ්ගවිතී ල  පාළඳපෙොළ ුළ 

ෙය සාරන ෙත්රජ පිළිංඳ පතොරුරු පංදාහැරීපම් ක්රරමපනදයක් ංෙ විියන් සවාාෙනය  රනු ඇත. 

මී  ංමතරා, යූපර් නිෂ්ඨව ා න ෙහසු ම (Euroclearing) ුළින් විප්ග  ආපය්ජ යන්පේ රාජැ ෙය 

සුරැුමම්ේත පියවීපම් ්රි්යාාිභපේ  ාර්යක්ෂ්ඨමතාාය සහ දල්යදා ලතාාය ාැඩිදියුණු කිරීම  ංා ැ පියාර 

ගනු ඇත.  

රජය  ෙැහැදිිභ මරැ  ාීන සශාර්රන සහ ්රාතිපසශසව රෙ සැල්යැසවමක් ඇත. පමම සශාර්රන සැල්යැසවම  

සහායවීම  රජය පානුපාන් මහ ංැශුමා තාදුර ්ත ංඩු පිරිාැයක් සිත විප්ගශීය ාාි ජමය මූල්යාශ්ර 

පාතිපන් ංා ැ සශාර්රන ංරමුදල් සම්ොදනය කිරීම සඳහා මැදි  ාීන ෙය  ළමනා රෙ උොය 

මාර්ගපේ පුළුල් ෙරාිතීන්  ංනුුමල්යා   යුු  රනු ඇත. 

පසේා  ංර්ාසාර  ංරමුදල්ය  ළමනා රෙය 

බං දන්නා ෙරිදි, පසේා  ංර්ාසාර  ංරමුදපල් (පසේ. ං. ං.) සුරක්ෂිත භාර ාරු පල්යස, ංරමුදපල් 

 ළමනා රෙය  ංදාළ ංල්යතල්ය හා ාගකීම් ියයල්ල්ය ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන මුදල් මණ්ඩල්යය පාත ෙැාරී 

ඇත. රපට් ොතිපන වි ාල්යතම විශ්රාම ංරමුදල්ය ා පයන්, පසේ. ං. ං. ෙසුගිය ාසපර්දී මුළු ා්ත ම් ්රාමාෙය 

රුපියල් ට්රිඅිභයන 2.0  ංගය ඉක්මාා යින් ාැදග්ත සන්ධිසවාානයක් ෙසු  ළ ංතර, පගවී ගිය ාසර ෙහ 

ුළදී ලම ංරමුදල්ය ාාර්ෂි ා ියයය  13කින් ාර්රනය වී ඇත.  
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සාමාජිත යන්  ල්යංා පදන පසේාාාන්ාල්ය ගුෝතම භාාය ාැඩිදියුණු කිරීම පිි ස පමපහයුම්   යුු 

තාදුර ්ත  ාර්යක්ෂ්ඨම හා ක්රරමා්ත කිරීම සඳහා 2017 ාසපර්දී පියාර කිිෙයක්ම ගන්නා ල්යදී. පමය ියදු 

 රනු ල්යැුදපන සාමාජිත  දාය  මුදල් රැසව කිරීපම් ්රි්යාාිභය සවායශක්රීිය කිරීම පනගා්ත කිරීම,සාමාජිත  

ගිණුම් ත්ත ාීනා යාා්ත ාීන කිරීම සහ ්රාතිපල්යාභ පගවීම පනගා්ත කිරීම මගිනි.  ඉපල්යක්පොොනි  

මාරැපයන් දාය  මුදල් සහ සාමාජිත  පතොරුරු සෙයන පසේාාපය්ජ යන්  ල්යංා පදන පසේාාාන්  ැපී 

පෙපනන පල්යස ාැඩිදියුණු ප රුණු ංතර ම, ංල්යෙත්රජල්යාී  ාාි ජ ංැශුම කිිෙයක් සමඟ ලක්ා ංෙ විියන් 

දාය  මුදල් ංැර  රන ගනුපදනු රුාන්  ලම මුදල් මශගතා ංැශුම මගින් ලවීම  ෙහසු ම් සල්යසන ල්යදී. 

මී  ංමතරා, ංරමුදපල්  ළමනා රෙය සඳහා ාන ොල්යන ාකහය පිළිංඳ ාැඩි ංාරානයක් පයොමු 

 රින් ංරමුදපල් ආපය්ජනාල්ය ාගවීම හා විනිවිදභාාය ඉහළ නැශවීම පිි ස සවාාධීන හා ංභැන්තර 

ංාදානම්  ළමනා රෙ පදොර්තපම්න්ුාක් පිිටුවීම ාැනි ්රි්යාමාර්ග කිිෙයක්ම ගන්නා ල්යදී. තාද, 

ඉහළම ජාතැන්තර ෙරිචයන්  ංනුා  ංභැන්තර   යුු ාැඩිදියුණු කිරීම  ආියයානු සශාර්රන ංැශුමා 

සහ පල්ය්  ංැශුමා පාතිපන් සහාය ල්යංා ගැනිි . ෙසුගිය ාසරාල්යදී පමන් ම, ල්යාභදා ල සහ  විචක්ෂ්ඨෙශීී 

ආපය්ජන බසවපසේ සාමාජිත යන්  බවුන්පේ ගිණුම්  ප ේෂ්ඨයන් මත ල්යංාගත හැකි ඉහළම ්රාතිපල්යාභය ං්ත ර 

දීම  ංපි තාදුර ්ත   යුු  පළමු.    

2018 ාසපර් දී, ාගවීම, විනිවිදභාාය හා ංරමුදල්ය ආශ්රිිත ්රි්යා ාර ම්ාල්ය සමසවත  ාර්ය සාරනය 

තාදුර ්ත ාර්රනය කිරීම  ංපි පියාර ගන්පනමු.  පසේ. ං. ං.ි ්රි්යා ාර ම් සඳහා ාන සමසවත ංාදානම් 

 ළමනා රෙ රාමුා  ක්තිපම්ත කිරීම ද 2018 ාසපර් ්රාමුඛතාාන් ංතර ඉහළින් ම ොතී.  පමම 

ත්ත්තාය ුළ, ආපය්ජන සහ ංරමුදල්  ළමනා රෙ ්රි්යා ාර ම් දල්යදා ල පල්යස ෝතාා පගන යාම 

සඳහා ංතැා ැ ාන පුුණු හා සශාර්රන   යුු ංඛණ්ඩා ෝතාා ගැනීම ුළින් ආයතනි    ැතාා 

තා දුර ්ත ාැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ංපි ියයු  ්රාය්තන දරන්පනමු. ශ්රීත ල්යශ ාපන ්රාාේරන පාපළඳපෙොළ 

සශාර්රනය කිරීපම් ාැාෙෘතිපය ය ප්ත ආියයානු සශාර්රන ංැශුමපාන් ල්යැපංන තාක්ෂ්ඨි   සහාය ංෙපේ 

  ැතා ාැඩිදියුණු කිරීපම් ්රාය්තන සඳහා සැල්යකිය යුු පල්යස දාය  ානු ඇත.  මූිභ ාම, ංෙපේ 

සාමාජිත යින්  බවුන්පේ ංර්ාසාර  ංරමුදල් ප ේෂ්ඨයන් සඳහා ඉහළම ්රාතිපල්යාභය ල්යංා දීම පිි ස ංපි 

ියයු  විචක්ෂ්ඨෙශීී පියාර ගන්පනමු. පමය  ංමතරා, පසේ. ං. ං. රජපේ ්රාතිපේතතිප තීරෙය  ංනුා ලම 

ංරමුදල්ය ආශ්රිිත ගනුපදනු සඳහා සුවිප ේෂී හැඳුනුම් ංශ ය පල්යස නා ධජාිතිප  ජාතිප  හැදුනුම්ේත 

ංශ ය භාවිත කිරීම  දැන ම්ත   යුු  රින් ියටී.  ත්ත ාීනා පල්ඛන ඡායාසවාගත කිරීපම් 

ාැාෙෘතිපය හා  ාර්ය ්රාාාහ  ළමනා රෙ ේගරතිපය හඳුන්ාාදීම මගින් පසේ. ං. ං. සඳහා පංොපහ්දුර  

 ඩදාිය භාවිත පනොප පරන පමපහයුම් ෙරිසරයක් හඳුන්ාාදීපම්  ර්තාැය ඉටු කිරීම  ංෙ පියාර පගන  

ඇත.   
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විප්ග  විනිමය  ළමනා රෙය  

2017 ාසර සඳහා වූ ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්ම මගින් ඉදිරිේත  රන ල්යද පය්ජනා සාර්ා ා ්රි්යාා  

නශාින් රාජැ ්රාතිපේතතිප ්රි්යා්තම  කිරීම උපදසා නා විප්ග  විනිමය   ළමනා රෙ රාමුාක් හඳුන්ාා 

පදන ල්යදී. ක ංනුා, නා විප්ග  විනිමය ෙනපති සඳහන් ්රාතිපොදන ්රි්යා්තම  කිරීම සඳහා පෙර ෙැාතිප 

විනිමය ොල්යන පදොර්තපම්න්ුා පානුා  විප්ග  විනිමය පදොර්තපම්න්ුා සවාාපිත  රන ල්යදී. මී  

ංමතරා, 2017 ාසර ුළ දී ්රාාේරන ගනුපදනු තාදුර ්ත ිභිල් කිරීම සඳහා ද ංෙ විියන් ්රාතිපේතතිප 

කිිෙයක් ්රි්යාා  නශාන ල්යදී. 2018 ාසර සහ ඉදිරිය සඳහා ්රි්යා්තම  කිරීම  නියිත විප්ග  විනිමය 

්රාතිපේතතිප මගින් මූිභ  ංාරානය පයොමු ප ො  ඇ්තප්ත, පග්ීය ාැාොර ෙරිසරය ු ළ ශ්රීත ල්යශ ාා  

තරග ාරී ාාිය ං්ත ර දීම ංරමුණු  රග්ත රප ි ා්තමන් සමසවත ්රාතිපේතතිපමය සවාාාරය සමඟ 

ක ාං්ගර වීම ෙහසු කිරීම්තය. 

 ාර්යක්ෂ්ඨම පල්යස ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීපම් ක්රරමපනදයක් හඳුන්ාා දීපම් ංරමුෙ ඇතිපා, ංල්යයල්ය්ත විප්ග  

විනිමය පා ළඳුන් සහ සීිත විප්ග  විනිමය පාළඳුන් සඳහා නා ‘ත්ත ාීන’ ාාර්තා කිරීපම් සහ 

ංධීක්ෂ්ඨෙය කිරීපම් ේගරතිපයක් හඳුන්ාා දීම  නියිත ංතර, ලමඟින් විප්ග  විනිමය ්රාාාහ ුාමාරු 

ර ාාන් හඳුනා ගනිින් සාර්ා-ආර්ථි  තීරෙ ගැනීම සඳහා ංා ැ පතොරුරු ේගරතිපයක් නිර්මාෙය 

කිරීම ංරමුණු ප පර්. පාළඳපෙොළ විනය ාැඩිදියුණු කිරීපම් දී ට  ංනුකූල්ය පනොාන ියදුවීම් හඳුනා 

ගැනීපම් සහ ලාන් ියදුවීම් ංාම කිරීපම් ංරමුණු පෙරදැරිා, ාාර්තා කිරීපම් ්රි්යාාිභපේ ංශගයක් ා පයන් 

දුරසවා ංපනක්ෂ්ඨෙ   යුු (offsite surveillance)  ක්තිපම්ත කිරීම    යුු ප පරනු ඇත.  

්රාාප්ගශීය සශාර්රනය  

ක්ද්ද්රම, ුමඩා හා මරැ ෙරිමාෙ ාැාසාය  ංශ ය සහ  ෘෂි ර්මාන්තය හා ෙශු සම්ේත සශාර්රන කිරීම, 

මූල්යැ ංන්තර්ගතභාාය ාැඩි දියුණු කිරීම සහ රපට් සමංර ්රාාප්ගශීය සශාර්රනය ්රාාර්රනය කිරීම ංරමුණු 

 ර ගනිින් ්රාතිපමූල්යැ ෙහසු ම්, පෙොී සහනාරාර සහ  /පහ් ෙය සුරැුමම් පමන් ම ෙය සමඟ ංතිපපර්  

ෙහසු ම් සැෙ ලම සඳහා විවිරා ාර සහනදා ල සශාර්රන ෙය පය්ජනා ක්රරම  රාශියක් සහභාීක්තා මූල්යැ 

ආයතන හරහා ්රි්යා්තම  කිරීම  මහ ංැශුමා තාදුර ්ත   යුු  රයි.  දල්යදා ල ෙය සැෙයුම  ක්තිපම්ත 

කිරීම හා විධිම්ත මූල්යැ ක්පෂ්ඨේත්රජය පුළුල් කිරීම සඳහා 2017 ාසපර් දී ෙය පය්ජනා ක්රරම කිිෙයක්ම 

හඳුන්ාා පදන ල්යදි. 

තාද, සමාජපේ ංඩු ෙහසු ම්ල්යාී  ංශ ාල්ය  විධිම්ත මූල්යැ ංශ ය පාත ලක්වීම  ංා ැ ෙරිසරයක් 

නිර්මාෙය කිරීම පමන්ම තිපරසාර සශාර්රනයක් ඇතිප කිරීම පිි ස, ෙය සැෙයුම පුළුල් කිරීම, ෙය සමඟ  

පාන්ත ෙහසු ම් සැෙ ලම සහ මූල්යැ පනොාන ංනු්ර හයන් සැෙ ලම මගින් මහ ංැශුමා රපට් ියයු ම 
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ංශ ාල්ය  ෙහසු ම් සල්යසයි.  රපට් මූල්යැ ංන්තර්ගතභාාය පිළිංඳ උොය මාර්ගයක් සැ සීම සඳහා ද 

්රාමුඛ්තායක් ල්යංා දී ඇත.   

පමය  ංමතරා, ෙය ංයැදුම්ේත ිභයාෙදිශචිය සහ සහභාීක්තා මූල්යැ ආයතනාල්ය ්රාතිපමූල්යැ ංයැදුම්ේත 

සල්ය ා ංැීම පිළිංඳ   යුු සවායශක්රීිය කිරීම  සහ ෙය පංදා හැරීපම් යාන්ත්රජෙය  ාර්යක්ෂ්ඨම කිරීම 

බසවපසේ ආර්ථි පේ ංඩු ෙහසු ම්ල්යාී  ප ො සව පාත ල්යැපංන ෙය සැෙයුම පනගා්තා්ත කිරීම  ංපි 

සැල්යසුම්  රන්පනමු.   

ඉදිරිපේ දී, ාැඩිදියුණු  රන ල්යද ෙය ල්යංා දීපම් යාන්ත්රජෙය සහ මූල්යැ පනොාන ංනු්ර හ ද මහ ංැශුමපන 

්රාාප්ගශීය සශාර්රන ්රාය්තනයන් සැල්යකිය යුු පල්යස ඉහළ නශාා ගැනීම  දාය  ානු ඇත.  පමම ්රාය්තන 

රජපේ ජාතිප  ආහාර නිෂ්ඨවොදන ාැඩස හපන් ංරමුණු සාක්ෂ්ඨා්ත  ර ගැනීම සඳහා ද උෙ ාරී ානු ඇත.    
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5. සමාේතිප ස හන  

 

පන්නාාරුනි, මහ්තාරුනි,   

්රාතිපේතතිප පෙර දැක්පම් සශක්ෂිේත සාරාශ යක් සමඟ පමම ්රා ා ය ංාසන් කිරීම යි මාපේ සූදානම.  

2017 ාසර ආරම්භපේ දී ංපේ ර  ංභිපය්ග සහ ංවිනි වචිතතා කිිෙය  ම මුුෙ දුන් නමු්ත මහ 

ංැශුමා සහ රජය විියන් සවාා ලතාා ඇතිප කිරීපම් ංරමුපෙන් ගනු ල්යැබූ විචක්ෂ්ඨෙශීී ්රාතිපේතතිපාල්ය ිත ර 

ංල්යෙෑම පහේුපාන් සමසවතයක් ා පයන් ංෙ ආර්ථි ය සවාා ලතාායක්  රා ංඛණ්ඩා පයොමු පාින් 

ොතිපයි. නමු්ත ංෙ  පමපතක් ළඟා  ර ග්ත ජය්ර හොිභන් සෑීමම  ේතවිය පනොහැකි ංතර, ංභිපය්ග 

කිිෙයක් රපට් සමසවත සාර්ා ආර්ථි  ්රි්යා ාරි්තාය ප පරි තාදුර ්ත ංිත ර ංල්යෙෑම් ඇතිප  රන 

ංා ංපි දනිමු. ක නිසා, ආර්ථි  සවාා ලතාා සවාාාර ෙදනමක් මත ්රාතිපසවාාෙනය කිරීම , ංෙ 

ර ාැියයන්පේ ජීාන ත්ත්තාය ඉහළ නැශවිය හැකි ාාතාාරෙයක් ඇතිප කිරීම  ංෙ විියන්  ැෙ වීපමන් 

  යුු  ළ යුුා ඇතිප ංතර, ්රාතිපේතතිප පෙර දැක්ම ුළින් ඉදිරිේත  රන ල්යද ්රාතිපේතතිප ංෙ  ලම ාෑයම 

සඳහා උෙ ාරී ානු ඇතිප ංා වි වාාස  රමු. 

ලපසේම, රජපේ ්රාතිපේතතිප ්රා ා පයන් ංාරාරෙය ප පරන ආ ාරය  පෙොපහොස්ත ර ක් ංා  ංෙ ේත 

ාන්න  නම් ංෙ  රපට් ාර්රන   ැතාා ඉහළ නැශවීම සඳහා පුළුල් ෙදනමක් මත ියදු ප පරන ආර්ථි  

්රාතිපසශසව රෙ සහ ඉහළ  ැෙවීමක් ංා ැයි. සාර්ා ආර්ථි  සවාා ලතාා ඇතිප කිරීපම් නිපය්ජිතතයා 

ා පයන් උ්ගරමනය ංඩු සහ සවාාාර මට් ම  ෝතාා ගනිින් සහ මූල්යැ ේගරතිපපේ සවාා ලතාා තහවුරු 

 රින් ආර්ථි  ාර්රනය ඉහළ නැශවීම සඳහා මහ ංැශුමා සෑම වි ම රජය සමඟ සමීො,  ැෙවීපමන් 

  යුු  රනු ඇත.  

්රාතිපේතතිප ්රා ා පේ ඉදිරිේත  ර ඇතිප ංෙපේ ංනාගත ්රාතිපේතතිප දි ානතීන් සහ ්රි්යාමාර්ග බංපේ 

ංනාගත තීරෙ සඳහා බං  මග පෙන්වීමක්  රනු ඇතැයි ද, බංපේ   යුු ආර්ථි පේ පුළුල් ්රාතිපේතතිප 

හා සමගාමී ානු ඇතැයි ද, ංපි වි වාාස  රමු. ලපසේම, පානසව ාන සාර්ා ආර්ථි  ත්ත්තායන් සහ 

පාළඳපෙොළ පානසවවීම් හමුපන ංා ැ විප   නා ්රාතිපේතතිප සහ ්රි්යාමාර්ග හඳුන්ාා දීම  ංෙ සූදානම් 

ංා ද සඳහන් කිරීම   ැමැ්තපතමු. ඉහළ ංාදානම් සහ ංවිනි වචිතතාාන්පගන් ගහෙ පමන්ම, සීඝ්ර්පයන් 

පානසව ාන පල්යොා   පමම නමැශීීභාාය ංතැා ැයි. 

ලපසේම, රජය ියය රාජැ මූල්යැ ක ා්ර තා ්රි්යාමාර්ගයන් තාදුර ්ත ්රි්යා්තම   රනු ඇතැයි ංපි දැඩි පල්යස 

වි වාාස  රමු. ලය ංෙ  සාර්ා ආර්ථි  සවාා ලතාා ඇතිප කිරීපමිල්යා ංෙපේ ්රාතිපේතතිප පමපහය වීම සඳහා 

උෙ ාරී ානු ඇත. ලය විප ේෂ්ඨපයන් ම, සැල්යසුම්  ර ඇතිප ෙරිදි මුදල් ්රාතිපේතතිප රාමුා ා පයන් නමැශීී 

උ්ගරමන ඉල්යක්  රෙය පාත සාර්ා ා පයොමු වීම සඳහා ංා ැ ප ොන්ප්ගියයකි. 
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මාපේ  ාාා ංාසන් කිරීම  පෙර, මහ ංැශුමපන  ාර්යයන්  ාර්යක්ෂ්ඨමා  ර පගන යාපම් ංෙපේ 

උ්තසාහයන්  ංඛණ්ඩා දාය  ාන සහ සහපය්ගය දක්ාන පු්ගගල්යයන් පාත මාපේ  ෘතඥතාාය ෙළ 

 රන්න   ැමතිපයි. 

ෙළමුපාන්ම, ංතිපගරු ජනාධිෙතිප ධමත්රී්ොල්ය ියරිපසේන මැතිපුමන්  සහ ගරු ං්ර ාමාතැ රනිල් වික්රරමියශහ 

මැතිපුමන්  බවුන්පේ මග පෙන්වීම සහ නාය ්තාය පානුපාන් මාපේ  ෘතඥතාාය ෙළ කිරීම  

 ැමතිපයි. ලපසේම, ංෙ පාත ල්යංා පදන සහපය්ගය, විප ේෂ්ඨපයන්ම, මුදල් ංමාතැාශ ය සහ මහ ංැශුමා 

ංතර මනා සම්ංන්ධී රෙයක් ෝතාා ගැනීම සඳහා දරන උ්තසාහය පානුපාන් ගරු මුදල් හා ජනමාරැ 

ංමාතැ මශගල්ය සමරවීර මැතිපුමන්  ද මාපේ සවුතිපය පිරිනැමීම   ැමතිපයි.   

මුදල් මණ්ඩල්යපේ සාමාජිත යන්පේ ංිල්ය සහපය්ගය සහ විචක්ෂ්ඨෙශීී උෙපදසව ද මම ඉතා ංගය ප ො  

සල්ය න ංා ්රා ා  කිරීම   ැමතිපයි. මුදල් මණ්ඩල්යපේ දී ංඛණ්ඩා ියදු  රන මැදිහ්තවීම් සහ 

දාය ්තාය පානුපාන් මහා භාණ්ඩාගාරපේ පල් ම් ආචාර්ය ආර්.ලච්.ලසව. සමරුශග මහතා , 

මපන්හාරී රාමනාදන් මහ්තිය , ්රි්ෂ්ඨාන්ත පෙපර්රා මහතා  සහ නිහාල් ප ොන්පසේ ා මහතා  මාපේ 

 ෘතඥතාාය පිරිනැමීම   ැමතිපයි. ලපසේම, පජැෂ්ඨවන නිපය්ජැ ංධිෙතිප, ආචාර්ය නන්දල්යාල් වීරියශහ 

මහතා  සහ නිපය්ජැ ංධිෙතිපාරුන් ාන පක්. ඩී. රෙියශහ සහ සී.පේ.පී. ියරිාර්රන මහ්තාරුන්  ද 

බවුන් විියන් ල්යංා පදනු ල්යංන සුවි ාල්ය සහපය්ගය හා ඉහළ ාෘ්තතීමය උෙපදසව සහ නිර්ප්ග  පානුපාන් 

මාපේ  ෘතපනදී්තාය ෙළ කිරීම   ැමතිපයි. ලපසේම, 2017 ාසපර් දී මහ ංැශුම පසේාපයන් විශ්රාම ග්ත 

නිපය්ජැ ංධිෙතිපාරුන් ාන පී. සමරියරි සහ ලසව. ල්යශ ාතිපල්ය  මහ්තාරුන් විියන් ල්යංා දුන් මහඟු පසේාය ද 

ංගය කිරීම  මම  ැමතිපයි.  

ංාසාන ා පයන්, සහ ාර ංධිෙතිපාරුන් ්ත පජැෂ්ඨවන පදොර්තපම්න්ු ්රාරානීන් සහ පදොර්තපම්න්ු 

්රාරානීන් ්ත, පමම ්රාතිපේතතිප ්රා ා ය ස සව කිරීම සඳහා දරන ල්යද උ්තසාහය පානුපාන් විප ේෂ්ඨපයන් ම 

ආර්ථි  ෙර්පේෂ්ඨෙ පදොර්තපම්න්ුපන ංරැක්ෂ්ඨුිය සහ  ාර්ය මණ්ඩල්යය ්ත මාපේ  ෘතඥතාාය ෙළ 

කිරීම   ැමතිපයි. ලදිපනදා රාජ ාරි   යුුාල්ය දී මා හා   යුු  රන ංධිෙතිප  ාර්යාල්යපේ  ාර්යය 

මණ්ඩල්යය  මාපේ විප ේෂ්ඨ සවුතිපයක් පිරිනැමීම   ැමතිපයි. මහ ංැශුමපන ංරමුණු සාක්ෂ්ඨා්ත  ර ගැනීම 

පානුපාන්  ැෙවීපමන්   යුු  රන සහ ාෘ්තතීමයභාාය්ත, තාක්ෂ්ඨි   නිපුේතාය්ත ංාශ භාාය්ත 

ෝතාා ගනිින් රපට් යහෙත පානුපාන්   යුු  රන මහ ංැශුමපන ියයු ම  ාර්ය මණ්ඩල්යය පාත 

මාපේ සවුතිපය පිරිනැමීම   ැමතිපයි. ප පසේ වුා ද, ශ්රීත ල්යශ ා මහ ංැශුමපන ඉතා සුළු පිරිසක් පමම සුවිප ේෂී 

ආයතනය ංපේක්ෂ්ඨා  රනු ල්යංන උසසව ාෘ්තතීය මට් පමි පිි ා   යුු  ර පනොමැතිප ංා පහළි වී 

ඇත. ලාන් ත්ත්තාය  දී ලාැනි ංක්රරි තා ංනාගතපේ දී තාදුර ්ත ියදු වීම ාැළැක්වීම  ්රි්යාමාර්ග 

පගන ඇත. 

සවුතිපයි. 2018 ාසර බං සැම  සුභ සහ පස භාගැම්ත ාසරක් පනාා! 


