
 
TRADE & FINANACE POLICIES FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
වෙළද සහ මූල්ය  
 
දැක්ම: විධිමත්ත පාල්නයකට යටත්තෙ සැල්සුම් සහගතයෙ සිදු වකවෙන්න වූ නිෂ්පාදන, අපනයන හා ආනයන 

ෙඩපිළිවෙල්ක් හෙහා ෙවේ වෙළඳ හිඟය ෙසෙ 4 ක් ඇතුළත සම්ූණවයන් පියො, ස්ෙයං රැකියා නියුක්තිකයන්, ක්ුද්ර, 

කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ෙයොසායකයින්ට තිෙසාෙ සහවයෝගයක් ල්බාවදන මූල්ය වස්ො පද්ධ්තියක් සථ්ාපිත වකාට, 
වද්ශීය කර්මාන්ත සහ ොජ්ය ෙයෙසායකත්තෙය සංෙර්ධ්නය කෙ ගුණාත්තමක රැකියා අෙසථ්ා නිර්මාණය කෙමින් 

කෘෂිකර්මය පදනම් කෙගත්ත ආර්ිකයක් හෙහා ප්රමාණෙත්ත විනිමය සංචිත සතු ෙටක් තුළ පුෙෙැසියන්වේ ජීවිතය ෙඩා 
සුෙක්ෂිත තත්තෙයට පත්තවූ වද්ශයක්. 
Assure well being of every sri lankan through a controlled, sutainable and attainable trade 
and finance policy! 
 

1. ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ විවිධ වෙපාර්තවේන්තු වල කාර්යභාරය ග ඹුරින්ත විමර්ෂණය වකාට, වඩා 

වහාඳ අන්තතර් සේබන්තධතාවයක් සහිත වෙපාර්තවේන්තු ජාලයක් ඇති කරමින්ත, කාර්යක්ෂම සහ 
ජනතා හිතවාදී මූලය ප්රතිපත්තති සකස් කර ක්රියාත්තමක කර වගකීමකින්ත යුුව අධීක්ෂණය 
වකවරන සහ වේශපාලන උවමනාවන්ත ට වාර්තා සකස් වනාකරන මහ බ න්තකුවක් සහ 
කාර්යමණ්ඩලයක් ස්ථාපනය කරමු. 

 
2. ශ්රී ලංකාව ුළ වාණිජ බ ංකුකරණවේ මනා පළපුරුේෙක් ඇති, ශ්රී ලංකාවේ සන්තධර්භය ම නවින්ත 

වටහාගත්ත වියත්ත වජය්ශ්ඨ ශ්රී ලාංකික බ ංකු කරුවවකු මහ බංකුව පාලනය සඳහා පත්ත 
කරන්තවනමු. 

 
3. වර්තමාන ශ්රී ලංකාවේ මූලය ක්වෂ්ත්රවේ ඇති වල්බිහිවූ ස්වභාවයට සහ වබාවහෝ බ ංකු වල 

අත්තතවනෝමතික ක්රියාකාරකේ වලට ුඩු දී ඇති බ ංකු අධීක්ෂණ වෙපර්තවේන්තුව (banking 

supervison department) යළි පණගන්තවා, එහි කාර්යභාරය වඩා ශක්තිමත්ත වකාට ශ්රී ලංකාව 
ුළ වාණිය බ ංකුකරණය ජනතාවට වඩාත්ත උචිත සහ හිතකර මූලය වස්වාවන්ත සපයන ආයතන 
බවට වගබලාග නීවේ වගකීම එම වෙපාර්තවේන්තුවට ෙ නට තිවබනවාට වඩා සක්රිය සහ 

බරපතල වලස පවරනු ල වේ.  එම වෙපාර්තවේන්තුව ඍජුව ජනපති වරයාට වගවිය හ කි  සහ 
වගකිව යුු විවශ්ෂ නීතියක් වගන ඒමට කටයුු කරමු. නමුත්ත මහ බ ංකු අධිපතිවරයාවේ 
අධීක්ෂණවයන්ත කිසි වස්ත්තම ඉවත්ත කරනු වනාල වේ. 

 
4. රවේ හු පිවපන්තනාක් වමන්ත මූලය සමාගේ ිහිවීමට සහ ඒවායින්ත අධික වපාළියට ජනතාවට 

ණය පහසුකේ ස පයීමට ඉඩදී බලා සිටීම වවනුවට මූලය සමාගේ පණත සංවශෝධනය කරනු 

ල වේ.  ඒ අනුව ත න්තපු වමන්තම ණය සඳහා ෙ අය කරන වපාළිය ස්වාභාවික ආර්ික වර්ධන 
රටාවට සමගාමී ව සහ ණය මුෙල ලබාගන්තනා කාරණය ුළින්ත පහසුවවන්ත න වත වගවිය හ කි 
මේටවේ වපාළී අනුපාතයක් සහිතව මුො හ රීම අනිවාර්ය කිරීවේ විධිවිධාන පනවනු ල වේ. 

 
5. විනිමය පාලන ආඥා පණත වඩා ශක්තිමත්ත කිරීම ුළින්ත ශ්රී ලංකාව ුළ කරන ආවයෝන වලින්ත 

ඉපවයන ධනය විවෙශයන්ත කරා පාලනයකින්ත වතාරව ඇදී යාම සීමා වකවරන අතර, ශ්රී 



ලංකාවවන්ත පිටත මුෙල්බ ත න්තපත්ත කිරීම වහෝ ආවයෝජනය කිරීම අනුෙ නුමකින්ත හා පාලනයකින්ත 

වතාරව සිදුවීම ව ල ක්වීමට පියවර ගනිමු. 

 
6. යුෙ සමවේ අවසාන භාගවේ (2009) හඳුන්තවා දුන්ත ජාතිය වගාඩන ඟීවේ සෙහ බේෙ 

සේූර්ණවයන්ත අවහෝසි කර ජනතාවට සහ වයාපාරිකයින්තට සහනයක් ලබා දීමට කටයුු කරමු. 
ඒ වවනුවට එම ආොයම පියවාග නීම සඳහා වේශීය නිෂ්පාෙනය ඉහළ න ංවීමට කටයුු කරමු. 

 
7. ව ේ බේෙ ක්රියාත්තමක වන ආකාරය, වතල්බ මිළ ව නි ජනතාවවේ ජීවන වියෙමට ඍජු වලස 

බලපාන මුත්ත ජනතාව වනාෙ න බදු වගවීමට සිදුවී ඇති බදු පිළිබඳ වඩා පුළුල්බ පරීක්ෂණයක් 

වකාට, අවශය්තාවය වසාය බලා රජවේ වියෙේ පියවාගන්තනා අතර ජනතාවට සහන දිය හ කි 

ආකාරය පිළිබඳ අවධානය වයාමු කරමු. 

 
8. සිනමාශාලා වලින්ත අය කරන විවනෝෙ බේෙ මුළුමනින්තම අවහෝසි කරමු. 

 
9. සමස්ත බදු ප්රතිපත්තති වවන වවනම විශ්වල්බෂණය කර, එකම කාරණයට ජනතාව වෙවරක් වහෝ 

කිහිප වරක් බදු වනාවවගන තත්තවයට බදු ප්රතිපත්තති සංවශෝධනය කිරීමට අවේක්ෂා 

කරමු.  නමුත්ත ෙ නට රජය විසින්ත ලබාවගන ඇති විවේශ ණය හා ඒවාවේ වගවීේ වකාන්තදීසි, 
රජයක් වලස අත්තසන්ත වකාට ඇති වවළඳ ගිවිසුේ ආදිය වකවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු කරනු 
ල වේ. 

 
10. කිසිම ආර්ික ප්රතිපත්තතියක් විවේශ බලපෑේ වහෝ වකාන්තවේසි වලට යටත්ත ව වනාගන්තනා අතර, 

ජනතාවවේ සහ ශ්රී ලංකාවේ අනාගත ආර්ිකයට උපරිම යහපත සිදුවන ආකාරයට වවළඳ 
ගිවිසුේ වලට එළඹීමට කටයුු කරමු. 

 
11. ෙ නට පුේගලීකරණය වී ඇති සියළු රාජය වයවාසාය වල ගිවිසුේ විශ්වල්බෂණය කර, රජයට පාඩු 

සිදුවී ඇත්තෙ යි විමසා බලා ඒවා අවම කිරීමට ගත හ කි සියළුම පියවර ග නීමට පසුබට 

වනාවන්තවනමු.  තවෙ, ලාභ ල ිය හ කි රාජය වයාපාර සහ ෙ නට අකර්මනය වී ඇති රාජය 

වයාපාර සියල්බල වසර 3 ක් වනි වකටි කලක් ුළ පණ වපාවා රැකියා උත්තපාෙනය, වේශීය 

නිෂ්පාෙන ඉහළ න ංවීම, වනි කටයුු කිරීම ුළින්ත ශ්රී ලංකා ආර්ිකය ශක්තිමත්ත 

කරමු.  කන්තකසන්තුවර් සිවමන්තති කර්මාන්තත ශාලාව සහ කිරි කර්මාන්තත ශාලාව, හිඟුරාන හා 

කන්තතවල්බ සීනි කේහල්බ, රට පුරා ඇති ජාතික පශු සේපත්ත මණ්ඩලවේ වගාවිපළ, බීජ පවර්ය්ෂන 

සහ අභිජනන මධයස්ථාන, ව සී ඇති රජවේ වේෂ කර්මාන්තත ශාලා වාලච්වච්න කඩොසි 

කර්මාන්තත ශාලාව, ව නි ආයතන වකවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු කරනු ල වේ. 

 
12. රජවේ හා පුේගලික බ ංකු සියල්බවල්බ ණයඅත්තතිකාරේ සමුච්ඡය (Advances Portfolio) එක් 

එක් ණය වයෝජනා ක්රමය සඳහා අය කරන වපාළී ප්රතිශතය, ණය වකාන්තවේසි, අවොනේ 

තක්වස්රුව සහ අවොනේ ආවරණ ක්රියාර්ග, තන්තපු සහ එක් එක් ත න්තපු වල පිරිව ය, කල්බ 

පිරීවේ කාල සීමාව සහ ත න්තපු ආවජෝජනය කර ඇති ආකාරය, එම ආවයෝජන වල අවොනම 

සහ ලාභ ප්රතිශතය, ණය වයෝජනා කර්ම වකතරේ දුරට අන්තතර්කරණය වී ඇත්තෙ, අය කරගන්තනා 

පිළිවවත, කල්බ පසුවූ ණය අයකරගන්තන පිළිවවල, බානිරකරණය (outsourced) වී ඇති බ ංකු 

වස්වාවන්ත ආදිය ග න විධිමත්ත සමීක්ෂණයක් වසර 2 ක් ඇුළත සිදු වකාට, ඒවා ක්රමානුකූල 

කිරීම සඳහා පියවර ගනු ල වේ.  

 
13. වාණිජ බ ංකුකරණවේ මූලය නිෂ්පාෙන (Financial Products) කිසිවක් ම පාවහ් අළුත්ත 

වනාවවන අතර, ප රණි ක්රම ම වතාරුරු තාක්ෂණය භාවිතා වකාට වවනත්ත සන්තනාම නාමයන්ත 

වගන්ත ඉදිරිපත්ත වී ඇති බවත්ත, ඒවා හුවෙක් අවලවිකරණ උපක්රම මිස ජනතාවට ආර්ික විසඳුේ 



වෙන මූලය නිෂ්පාෙන වනාවවන බව අපට අවවබෝධ වී ඇත.  ඒවා වහාම ෙ ඩි පාලනයකට යටත්ත 

වකාට, මූලය ක්වෂ්ත්රය ජනතාවට වඩා සමීපව කටයුු කරන වස්වාවක් වලස සකස් කිරීමට 
අවශය නීතිමය සහ ආකල්බප වවනස් කිරීවේ ක්රියාවලියක් වහාම ආරේභ කරමු. 

 
14. ණය අසාදු වල්බඛණය (reporting on bad debts) සකස් කිරිවේදී අනුගමනය කරන ක්රමවේෙ 

වහාම සන්තවශෝධනය කරනු ලවේ.  ප්රධාන වශවයන්තම, රුපියල්බ ලක්ෂ 5 ට අඩු ණය මුෙල්බ සහ 

හිඟ මුෙල්බ අසාදුගත කිරීම නවත්තවා, එම ණය අය කරග නීමට වඩා වහාඳ පිළිවවතක් අනුගමනය 

කිරීමට බ ංකු සහ මූලය සමාගේ වලට උපවෙස් වෙනු ල වේ.  එහිදී ණයකරුවන්තවේ 

පුේගලිකත්තවය, රහසයභාවය, ආත්තම වගෞරවය ව නි මූලික බ ංකු ප්රතිපත්තති ආරක්ෂා වන වලස 

වෘතීමය ආකාරයට බ ංකු සහ මූලය සමාගේ විසින්ත කටයුු කළ යුු අතර, එවස් ණය ප හ ර 
හ ර ඇති අයට හිඟ මුෙල පියවාග නීම සඳහා සුදුසු සහන ව ඩපිළිවවලක් අොල ආයතන විසින්ත 

සකසා දිය යුුය.  ගනුවෙනුකරුවන්ත විසින්ත ණය පියවීම මඟහ රීමට බලපාන ප්රාධතම වහ්ු 

වෙක වනුවේ කුඩා වයාපාරිකයන්තට මූලය විනය සහ පාලය පිළිබඳ නිසි පුහුණුවක් වනාතිබීමත්ත, 

ණය දුන්ත බ ංකුවේ වහෝ මූලය සමාගවේ දුර්වල පසු විපරම නිසාත්ත බව අපි ෙනිමු.  

 
15. විශාල සමාගේ විසින්ත ණය වගවීම ප හ ර හ ර ඇති මුත්ත වෙපළ අත්තපත්ත කරවගන වහෝ ණය 

පියවා ග නීමට ම ලිකමක් ෙක්වන බ ංකු හා මූලය ආයතන වලට විරුේධව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
විසින්ත විනය පියවර ගනු ල වේ. 

 
16. බංකු සහ මූලය සමාගේ වලින්ත ණය සමුඡ්චය කළමණාකරණය කිරීවේදී, එක් එක් වයෝජනා 

ක්රමය සඳහා නිස්චිත ප්රතිශත වවන්ත කර පාලනය කළ යුු වලස මහ බ ංකුව මගින්ත වරගුලාසි 

නිකුත්ත කරමු.  උොහරණ වලස, වවළඳ ණය (වවළඳ ණය වල විවිධ ප්රවේධ වමම ප්රතිපත්තති 

ප්රකාෂය ුළ සාකච්ඡා වනාකරමු ), නිවාස ණය, වාණිය කෘෂිකාර්මික ණය, වාණිජ වනාවූ 

කෘෂිකාර්මික ණය, විවශ්ෂවයන්ත වගාවි සංවිධාන සඳහා වී උඳු රටකජු සහ කජු ව නි වභෝග 

ගබඩා කර තබාවගන විකිණීම (වහාඅර්ඩින්තේ) සඳහා ණය (ේවලඩ්වග වලාඅන්තස)්, කාන්තතාවන්ත 

සඳහා ණය, ස්වයං රැකියා ණය, ආදිය ල යිස්ු  ගත කළ හ ක.  ෙ නට මී ණය සියල්බල විවිධ 

ආයතන මඟින්ත වෙනු ලබන බව මුපිටින්ත වපවනන්තනට තිබුණෙ, ඒ සඳහා අනුගමනය කරන 
පිළිවවත්ත සහ ඉල්බලන සුරැකුේ වල වවනස්කේ සන විෂමතා ඇත. ආබාධ සහිත පුේගලවයකුට 
ඔහුවේ වයවසායක අෙහවස ්ශකයතාවය මත මිස ආබාධ සහිත බව වහ්ු කරවගන කිසියේ 
ආයතනයක් විසින්ත ණය දීම ප්රතික්වෂ්ප කළ බව හ වේ නේ එම ආයතන වලට එවරහිව නීතිමය 
පියවර ග නීමට පුේගලයින්තට හ කි වන නව වරගුලාසි පණවමු. 

 
17. ශ්රී ලංකාවේ රක්ෂණ ක්රම රක්ෂණ වරයක් ප්රොනය කිරීවේදී අනුගමනය කරන පිළිවවත්ත ෙ නට 

පවතිනවාට වඩා වවනස් විය යුු බවත්ත, රක්ෂණ වරප්රොනය කරන වයෝජනා ක්රම මීට වඩා පුළුල්බ 

විය යුු බවත්ත අප සිතන නිසා, ඒ සඳහා ශ්රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය සමඟ එක් වී ම දිහත්ත වීමට 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ඇති වගකීම මීට වඩා පුළුල්බ කරනු ල වේ.  ඒ හරහා මූලය සමාගේ වලින්ත 
ණය ලබාග නීමට වයවසායකයින්තට ඇති බාධක යේ ප්රමාණයකට අඩු කිරීමට හ කි වවත යි 
අවේක්ෂා කරමු. රක්ෂණ මූලධර්ම සහ අරමුෙල්බ ආවයෝජන පිළිවවත්ත සහ ක්රමවේෙ පිළිබඳ 
අධීක්ෂණය ෙ නට පවතිඅවාට වඩා ශක්තිමත්ත වකවර්. 

 
18. වස්වක අර්ථසාධක අරමුෙල සහ වස්වක භාරකාර අරමුෙල ආවයෝජනය කිරීම වඩා විනිවිෙ 

වපවනන ආකාරයට සිදු කිරීමට සහ, එම තීරණ ග නීවේ කමිටුවට ශ්රී ලංකාවේ හාේපුුන්තවේ 

සේවේලනය, ශ්රී ලංකා බ ංකුකරුවන්තවේ වෘතීය සමිතිය, ශ්රී ලංකා වෘතීය සමිති සේවේලනය 
ව නි ආයතන වලින්ත නිවයෝජිතයින්ත සහභාගී විය යුු බව අනිවාර්ය කරමු. 

 



19. ආහාර වභෝග ආනයනවේදී ශ්රී ලංකාවේ පවතින නිෂ්පාෙන තත්තවය, වේශගුණික බලපෑේ නිසා 

ඇතිවිය හ කි නිෂ්පාෙන ධාරිතාවවේ වවනස් කේ, ආදිය ස ලකිල්බලට ගනිමින්ත, වේශීය වගාවියා 
වමන්තම පාරිවභෝගිකයා ෙ ආරක්ෂා වන වලස බදු ප්රතිපත්තති සකස් කරමු. 

 
20. වකාළඹ පාරිවභෝගික  මිළ ෙර්ශකය (Colombo Consumer Price Index) යාවත්තකාලීන 

වකාට, ඊට සමගාමී ව පිට පළාත්ත වල මිළ ෙර්ශකයක් සකස් වකාට, ජීවන වියෙම ගණන කිරීම 

වඩා ප්රාවයෝගික කරමු. අතයාවශය ආහාර, ආනයන කරන අතයාවශය ඖෂධ වල මිළ තිරණය 
කිරීමට බලපාන බදු ප්රතිපත්තතිය ඒ අනුව සකස් කරනු ලවේ. 

 
21. හුවෙක් ෙත්තත එකු කර වාර්ෂික වාර්තා සකස් කර එළි ෙ ක්වීම වවනුවට, ශ්රී ලංකාව ුළ ආහාර 

වභෝග වගාව, භූමි පාවිච්චිය හා කළමණාකරණය (land use management), ව නි විෂයන්ත 
කළමණාකරණය කරන අමාතයාංශ සහ වෙපාර්තවේන්තු සමඟ සක්රිය වලස කටයුු කරමින්ත 
උපවෙස් ස පයීමට හා තීරණ ග නීමට සහය වීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට ඇති වගකීම මීට වඩා 
පුළුල්බ කරමු. 

 
22. රාජය වයවසායකත්තවය සහ වයාපාර සංවර්ධනය සහ කළමණාකරණය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ 

බ න්තකුවේ වවනමම වෙපාර්තවේන්තුවක් ස්ථාපිත කරන අතර, රාජය වයාපාර ලාභ ලබන 

ආයතන බවට පත්ත කිරීවේ වගකීම මහ බ ංකුව වවත පවරමු.  ඒ සඳහා රාජය වයාපාර වලට 

උපකාර කිරීම ෙ ඉහත කී නව වෙපාර්තවේන්තුවේ වගකීමක් වන අතර, ඒවා කළමණාකරණය 
පුේගලික අංශවේ කළමණාකරණය වමන්ත ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා කටයුු කරනු 

ල වේ.  වස්වකවයකුවේ වහෝ වස්වක කණ්ඩායමකට එවරහිව කළමණාකරණය විසින්ත ේවේශ 

සහගත වලස  තීරණ වගන ඇත යි (malicious management decisions) තාර්කිකව ඔේපු 

කළ හ කි අවස්ථාවකදී හ ර, කළමණාකරන තීරණ වලට ධනාත්තමක වලස මිස ඍණාත්තමක 
වලස ම දිහත්ත වීමට කිසිම වෘතීය සමිතියකට තහනේ වේ. සහභාගීත්තව කළමණාකරණය 

(participatory management) අවේ රජයක් ුළ ප්රවර්ධනය කරමු. 

 
23. ඍජු විවේශ ආවයෝජන (foreign direct investments)  ප්රවර්ධනය කරන මුත්ත, වස්වක 

සූරාකෑම ව ළක්වන සහ වස්වය සුරක්ෂිත වන අන්තෙවේ නීති ෙ ඩි කරමින්ත, වස්වකයින්තවේ 
වගකීම ප්රවර්ධනය කරමින්ත කර්මාන්තත දියුණු කර රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීමට රජය විසින්ත වඩා 

සක්රිය වලසම දිහත්ත වන අතර, පුේගලික අංශවේ වසව්කයින්තට බලපාන කේකරු නීති වල 
විෂමතාවයන්ත සහ සංකූලතා අවම කිරීමට පියවර ගනු ලවේ. 

 
24. ඒවාට අවශය අමුද්රවය හ කි තරේ දුරට (තරගකාරී මිළටා ශ්රී ලංකාව ුළ නිපෙවීමට ඇති 

හ කියාව වශායා බලනු ල වේ.  ෙ නට චීනය වලෝකවේ කර්මාන්තත ශාලව බවට පත්තව ඇතී නිසා 

අමුද්රව ය වල මිළ පිළිබඳ ස ළකියයුු තරේ ග ටළුවක් මුවිය හ ක.  එන මිසා හ කි තරේ දුරට 

පමණක් මිස, බලහත්තකාරවයන්ත නිෂ්පාෙන ක්රියාවලි වලට රජය ම දිහත්ත වනාවේ.  (ශ්රී ලංකාවේ 
ප්රධානතම ශක්තිය කෘෂිකර්මාන්තතය බහ අප වත්තරුේ වගනන්ත ඇත්තවතමු ) 

 
25. රැකියා අවස්ථා හ කි තරේ දුරට අන්තතර්කරණය වකවරන අතර, ගතානුගතික පුරුදු හා විශ්වාස 

වලින්ත ඔේේට සිතමින්ත කටයුු කිරීමට රැකියා අවේක්ෂකයින්ත වමන්තම හාේපුුන්ත ෙ උනන්තදු 

කරමු.  ඔවුන්තවේ ආකල්බප වවනස් කිරීම සඳහා රජවේ ම දිහත්ත වීවමන්ත දීප වයාේත ව ඩසටහන්ත 

දියත්ත කරමු.  විවශ්ෂවයන්ත  කාන්තතාවන්තට වගෞරවනීය වලස කළ හ කි රකියා විශාල සංඛයාවක් 

ඇති මුත්ත සමාජ ිය හා ව රදි මත (social stigma and stereotypes) නිසා ඔවුන්ත එව නි 

රැකියා වලට වනාවපළවේ..  එම තත්තවය ුළ පවුල්බ ආර්ිකයට උර දීමට කාන්තතාවන්තට ඇති 

අවස්ථාව හා අයිතිය වමන්තම න ති වනවා වමන්තම, රටක ශ්රම බලකාවයන්ත අඩක් ූර්ණ වහෝ 

අර්ධ විරැකියාවවන්ත (unemployment or under-employment) වපවළන තත්තවයක් 



නිර්මාණය වී ඇත.  වසර 5 ක් ව නි කාලයක් වවවහස වීවමන්ත වමම සමාජ තත්තවයන්ත අවම 
කරගත හ කි වනු ඇතයි අවේක්ෂා කරමු. 

 
26. අපනයන වභෝග සඳහා වවළඳපල දියුණු කිරීමට, නව වවළඳපල වසායාග නීමට රජයක් වලස 

ව ඩි වවවහසක් ගනිමු. එවස් කිරීම ුළින්ත ෙ නට පවතින වවළඳපල ඒකාධිකාරය යේ මේටමකට 

වහෝ ිඳ ෙ මීමට උත්තසාහ කරමු.  තවෙ අන්තතර්ජාතික වවළඳපළ සමඟ බේධ වී ඇති 
අන්තතර්ජාතික වේශපාලනය පිළිබඳ ඉතා සූක්ෂම වලස අවධානය වයාමු කර කිසිම රටකට 
ග තිකමක් වහෝ පක්ෂපාතී බවක් ඇති වනාවවන වලස වමන්තම කිසිම රටක් සමඟ රාජය 

තාන්තික සබඳතා වලට, ශ්රී ලාංකික විවෙස් රැකියා ලාභීන්තට හා නිතය වන්තවාසිකයන්තට 
අවාසිොයක වලස බල වනාපාන වලස ජාතයන්තතර වවළඳාම කළමනණාකරය කරමු. 

 

 
27. අයුු සහ අධික ලාභ ලබීවේ අරමුණින්ත කූට වයාපාරිකයින්ත විසින්ත වවනත්ත රටවලින්ත ආනයනය 

වකාට ශ්රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිය ය යි වල්බබල්බ වකාට ප්රති අපනයනය (re-export) වකවරන වත්ත, 

ඉස්සන්ත, මිරිස්, කුරුඳු, ව නි ලාංකික නිෂ්පාෙන වලට අවාසිොයක වලස බලපාන සියළු වයාපාර 
වහාම තහනේ කරන්තවනමු. 

 
28. ශ්රී ලංකාවේ පසට, ජල මූලාශ්ර වලට සහ භූගත සහ ජලජ ජජව විවිධත්තවයට (terrestrial and 

aqua bio diversity) දීර්ඝකාලීන හානි වගනවෙන, රසායනික වපාවහාර භාවිතය අවම කිරීවේ 
අරමුණින්ත (හුවෙක් වේශපාලන වයපාරයක් වූ) වපාවහාර සහනාධාර ව නි තිරසාර වනාවූ ක්රම 

අත්තහිටවනු ල වේ.  ඊට විකල්බපයක් වලස රජය මඟින්ත ස්වභවික වපාවහාර කර්මාන්තතශාලා ඇති 

කරන අතර, එවස් කිරීමට ක මති පුේගලික ආවයෝජකයින්තට සහ පවර්ය්ෂණ වල නිය වලන අයට 

බදු සහන, 99 අවුරුදු බදු යටවත්ත ඉඩේ ආදී සියළු පහසුකේ සපයමු.  ජාතික අවශයතාවය 

පිරිම සීමට වේශීයව වනාහ කි නේ, වගාම, පිදුරු ව නි අමුද්රවය ආනයනය කරනු ල වේ.  මුල්බ 

අවරුදු කිහිපය ඇුළත වේ ක්රමය මගින්ත බ ර වලෝහ (heavy metals) පසට එකු වීම තව 

දුරටත්ත සිදු විය හ කි බව අපි ෙනිමු.  නමුත්ත වගාවියාවේ ආකල්බපමය වවනස හරහා ඉදිරි කාලවේ 

දී ක්රම ක්රමවයන්ත වේ ක්රමය දියුණු කළ හ ක.  වමය දීර්ඝකාලීන ව ඩපිළිවවලකි.  සේූර්ණ 
අවේක්ෂිත ප්රතිඵල ල වබනුවේ පරේපරා වෙකකින්ත පසුව බව ෙනිමු. 

 
29. අවපවේ වයෝජිත අධයාපන ප්රතිසංකරණ ුළින්ත අනාගතවේ දී ආර්ිකයාට ව ඩ ොයී සුදුසුකේ 

සහිත ශ්රමිකයින්ත ිහිවන අතර, එව නි දියුණු ඥාණ ශක්තියක් සහිත ජාන සන්තචිතයක් සහිත 

අවේ රවට ශ්රමිකයින්තට විවේශ රටවල ඉල්බුමක් ඇති කිරීමටත්ත, ෙ නට වලෝකවේ උගත්ත හා 
වෘතීය සුදුසුකේ සහිත ශ්රම බලකාවේ ස පයුේ කරු වලස කටයුු කරන ඉන්තදියාවේ ශ්රමිකයින්තට 

වඩා ව ඩි ඉල්බුමක් ලංකාවේ ශ්රමිකයින්තට ඇති කරමු.  එව නි කටයුු වලදී කිසිම වේශපාලන 

නායකවයකුට 'වකෝටා' ලබදීම කිසි වසත්්ත වනාකරමු.  

 
30. ඉහත කී ක්රම මගින්ත අප රට ුළ ඇති විවේශ මුෙල්බ සංචිත ශක්තිමත්ත වකාට, රුපියල අවප්රමාණය 

වීම ව නි රවේ ආර්ිකයට ඍජු වලස බලපාන ප්රශ්ණ වළකමින්ත, පරිසරය හා ජනතාව වේ 

වපෝෂණ තත්තවයන්ත ආරක්ෂා කරමින්ත, ජීවන තත්තවය (quality of life) දියුණු කිරීමට මඟ පාො 
ජනතාව ප්රීතිමත්ත සහ තෘේතිමත්ත ජීවිතයක් ගත කරන රටක් බවට ශ්රී ලංකාව පත්ත කරමු. 

 
31. නවීන තාක්ෂණය blockchain, cryptocurrency ව නි ක්රම බාවිත කර අරරතිකය ශක්තියමත්ත 

කිරීමට හ කි අවස්තා නිසි අෙයනයකට ලක්කරමු.   

 වලාව කිසිදු ප්රතිපත්තතියක් න වත සංවශෝධයන කළ වනාහකි වස් වහෝ සංවර්ධනය කිරීමට අවශය වනාවන 
වසන්ිර්මාණය කළ වහාන ක. නමුත්ත, පුරව සියන්ත හා බදු වගවන්තනන්ත වලස ඔබ අප සියළු වෙනා මුහුණ වෙන 



අවහිරතාවයන්ත හා අපහසුතාවයන්ත පිළිබඳ අපට ඉතා වහාඳ අවවබෝධයක්ඇත. එම නිසා, වේ පිළිබඳව වඩා ෙ නුවත්ත 
අවයක් වවවතාත්ත ඔවුන්තවේ අෙහස් හා වයෝජනා අපවවත ඉදිරිපත්ත කරන්තවන්ත නේ රට වගාඩ න ගීවේ මහන්තඟු 
කර්තවයයට ඔබවේ ොයකත්තව ෙ ක්වීවේ වගෞරවය ඔබට හිමිවනු ඇත. 

"උොර ශ්රී ලංකා" සමඟ 2020 දී වඩාත්ත වහාඳ ශ්රී ලංකාවක් වගාඩනඟමු! 
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