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ආර්ථික සැංවර්ධන ක්රියාමාර්ගයන් සම්ලන්ධපයන් රී ලැංකාව 

අනුගමනය කළයුතුවන්පන් පලෝකපේ පලොපහෝ රටවල් විසින් 

අනුගමනය කරනු ලලන මනා වයවහාරයන්ය.  පද්ශ ාලන 

 ක්මවල ප්රති ත්ති ප්රකාශන තුිනන් ඉදිරි ත් කරනු ලලන ීමමනා  

සහන සහ සුලසාධක ක්රියාමාර්ග සියල්ලම සම්ලන්ධපයන් රිරිවැය 

ගණනය කිරීමක් කළයුතුය.  එපමන්ම  ඒ සඳහා දරන්නට සිදුවන 

අතිපර්ක රිරිවැය උ යාගන්නා ආකාරය ද දැක්විය යුතුපේ.  

ප්රති ත්ති ප්රකාශන හරහා පදනු ලලන ප ොපරොන්දු ඉුකකිරීමට 

 වතින මූලය ශකයතාවය රිිබලදව තක්පස ුවවක් කිරීමට පම් 

කුවණු ඡන්දදායකයාට ඉඩ සලසනු ඇත.  ඒ හැුවණුවිට  චිරාත් 

කාලයක් පුරා සියළුම  ක්ම ප්රති ත්ති ප්රකාශනයන්හි විපශ ෂිත 

අැංගයක් වූ ˝ පනො වත්නා සම් ත් පවන්පද්සිකිරීපම්˝  ලක්මණය 

නැතිකිරීමට ද පමය උ කාරයක් වනු නියතය. 
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හැඳින්වීම 
 
ශ රී ලැංකාව පවනුපවන් විචක්මණශීලී ආර්ථික   රති ත්ති 

සම් ාදනපයහි ලා  ාත්ෆයින්ඩර්  දනම දිගු කලක් තිසකපස  

දායකත්වය ස යයි. ආර්ථික සැංවර්ධනය පේගවත් කිරීපම් 
  රතිසැංසකකරණයන් සඳහා නිරන්තරව සැ ූ  උ පද්ශනයන් 

තුිබන් එම දායකත්වය ස යන ලීම.    
 
නුදුපර්ීමම  ාර්ිබපම්න්තු මැතිවරණයක්  ැවැත්වීමට නියමිත 

පහයින් අතයාවශය පවනසකකම් ක රියාවට නැැංපවන අවසකවාවන් 

සඳහා මඟ  ාදන්නා වූ නව පද්ශ ාලන යුගයක පදොරුකව 

අබියසට දැන් රී ලැංකාව එළැඹ සිී.  
 
එලැවින් පද්ශ ාලන  ක්මයන් හි   රති ත්ති   රකාශනයන් 

සැකසීපම් ක රියාවිනය පවත කිසියම් ලල ෑමක් කිරීම සඳහා 

සුදුසුම අවසකවාව පමයයි. තිරසාර සැංවර්ධන මාවතක් පවත ශ ර ී

ලාැංපක්ය ආර්ථිකය සාර්වකව අවතීර්ණ කරවීම රිණිස 

උ සකවම්භක වන්නා වූ   රධාන විමය ක්පම ත රයන් රිිබලඳ 

අධයයන ගණනාවක්  ාත්ෆයින්ඩර්  දනම විසින් සිදුකර 

ඇත. මහජන සම්මන්ත රණ රැසක් ද   රමු  ප පළ  විද්වතුන් පග් 

අදහසක ද පවනත් රටවල අත්දැකීම් රිිබලඳව කරන ලද 

පසොයාලැලීම් ද එකී අධයයනයන් හි ීම උ පයෝගී කරගන්නා 

ලීම.  
 
 ාත්ෆයින්ඩර්  දනපමහි   රයත්නය වන්පන් කිසිදු නයායයක් 

 දනම් පකොට ගත් ආදර්ශයන් අනුගමනය කිරිපමන් වැළකී 

අතිශයින් ම   රාපයෝක ක වූත් ක රියාවට නැැංවිය හැකි වූත් 

  රතිසැංසකකරණයන් පද්ශ ාලන  ක්මයන් හි අවධානය සඳහා 

පයොමු කරවිය හැකි වන පස  පමම පල් නය සැකසීමයි. පමහි 

එන අදහසක ඉදිරි ත් කරනු ලලන්පන් සියලූ ම ශ රී ලාැංකිකයන් 
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පග් ජීවන තත්ත්වයන් නගා සිුකවීපම් අභිලාශය ම ප රදැරි 

පකොට පගන ය. 
 
සියලූ ම පද්ශ ාලන  ක්ම විසින්   රකාශ කැපරන, සියල්ලන් 
පවත ම උසසක  ජීවන තත්ත්වයක් ලලා ීමපම් අරමුණ සාක්මාත් 

කරගැීමට නම් පමරට ආර්ථිකය තුළ තවත් ප්රතිසැංසකකරණ 

රාශියක් සිදු කළ යුතුව තිපේ. ඉහළ-මධයම ආදායම් ලලන 

රටක් ලවට සහ ඊටත් ඔේපලන් වන තත්වයන්ට ශීඝ් රපයන් 

 ත් වීම සඳහා වූ අපප්ක්මාව ශී ර ලාැංපක්ය සමාජය තුළ  වතී. 

එලැවින් ශ රී ලාැංපක්ය සමාජපේ සෑම අැංශයක් තුළ ම වැපඩන 

ලලාප ොපරොත්තු සඳහා නිසි   රතිචාර දැක්වීපම් වගකීම සෑම 

පද්ශ ාලන  ක්මයක් පවත ම  ැවපර්.  නව  රි ාලනය 

පකතරම් ප්රජාතන්්රවාීම ුවව ද ඉහත කී අපප්ක්මාවන් 

ඉුකකරන්නට අසමත්ුවවපහොත් එයින් පද්ශ ාලන පමන්ම 

සමාජයීය වශපයන් ද අතිශය හානිකර ප්රති ල අත්කර පදනු 

ඇත.  
 
සියලූ ම පකොටසක ආවරණය කැපරන්නා වූත් කලාපීය 

වශපයන් සමලර වූත් කඩිනම් සැංවර්ධනයක් දියත් කිරීම 

තුිබන් සියලූ ම ශ රී ලාැංකිකයන් පග් අපප්ක්මාවන් සපුරාලීම 

රිණිස සෑම පද්ශ ාලන  ක්මයක ම   රති ත්ති සැකසීපම් 

ක රියාවිනය ප ෝමණය කැපරන පතොරතුුව ලලා ීමම පමම 

සැලසුම් පල් නපයහි අරමුණයි. පවනසක් සඳහා වූ පමම 

සැලසුම් පල් නය ඉදිරි ත් කරනු ලලන්පන්   හළ ඵලදායිතා 

කෘෂි කර්මාන්තය/ පනො දියුණු තාක්මණය සහිත නිමක ාදන 

සහ සාම්  රදායික පස වාවන් සසිල්ලර/පතොග පවපළඳාම, 
ප්රවාහනය සහ සැංනිපේදනය  ඉදිකිරීම් හා රාජය පස වය)  යන 
අැංගයන් පගන් සැදුම් ලත් ආර්ථිකයක සිට ඉහළ ඵලදායිතා 

කෘෂි කර්මාන්තය/දියුණු තාක්මණය සහිත නිමක ාදන, නාුවක 
හා ගුවන් පස වා, පතොරතුුව හා සන්නිපේදන තාක්මණය සICT) 
වයා ාරික ක රියා ලාහිර්යයනය සBPO) දැනුම් ක රියා 
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ලාහිර්යයනය සKPO),  මූලය පස වා සහ අධයා න/පස් ය 
පස වා යන අැංගයන්  දනම් පකොට ගත් නූතන ආර්ථිකයක් 

දක්වා සැංක රමණය වීපම් අවශයතාව රිිබලඳ අවපලෝධයකින් 

යුතුව ය.  
 

ආර්ථිකය සකවායිකරණය කිරීම සඳහා සහ අතයවශයවන්නාවූ 

වුහාත්මක ප්රතිසැංසකකරණයන් රාශියක් සිදුකිරීම තුිනන් 

ආර්ථිකපේ ඵලදායීතාවය/තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැැංවීම සඳහා 

කඩිනම් රියවරගැීපමන් පතොරව පමවැනි ආර්ථික 

 රිණාමයක් අත්කරගැීම සිදුකළ පනොහැකිය.   
රී ලැංකාපේ මැතිවරණ ˝පනො වතින සම් ත් පවන්පද්සි 

කිරීමකි˝ යනුපවන් ලී ක්වාන් ූ  විසින් කරන ලද ප්රකාශයට 

 සුක ය හය මසක  මණ කාලය තුල විපශ ම වැදගත්කමක් 

ලැබී තිබින.  2014 පනොවැම්ලරපේීම ඉදිරි ත් කරන ලද අය-

වැපයන් ජනප්රියවාීම රියවර රැසක් හන්න්වා ීම ති අ අතර 2015 

ජනවාරි මාසපේීම ඉදිරි ත් කරන ලද අතුුව අය-වැපයන් 

එවැනි රියවර තවදුරටත් පුළුල් කර තිබිනි. පම් සියල්පලන්ම 

රපේ මූලය සකවාවරභාවය ලර තල අර්ුදදයක් කරා පයොමුකර 

තිපේ.  එම වසර සඳහා ඉලක්කගත අය-වැය හිඟය දල පද්ශීය 

නිමක ාදිතපයන් සියයට 5.2 ක් ුවව ද 2014 වසපර් සැලෑ අය-

වැය හිඟය සියයට 6 ක් ලව වාර්තා විය.   ආදායම් සහ වියදම් 

යන අැංශ පදක සම්ලන්ධපයන්ම නිසි ක්රියාමාර්ග 

පනොගතපහොත් රපේ මූලය තත්වය තවදුරටත් රිරිපහන්නට 

පලොපහෝ ඉඩකඩ තිපේ.  තත්වය පමපස   වතින පහයින්   

 ාර්ිබපම්න්තු මැතිවරණය සඳහා සිය ප්රති ත්ති ප්රකාශන 

සැකසීපම්ීම පද්ශ ාලන  ක්ම වැඩි මූලය වගකීමකින් යුතුව 

කටයුතුකිරීම අතිශයින්ම වැදගත්ය.   සුකාලීනව  අධික 

උද්ධමනය විසින් පසෝදාහැපරන පහෝ ලදු  ැනවීම පහෝ මිල 

ඉහළනැැංවීම සිදුකිරිම තුිනන් අනිවාර්යපයන්ම ආ සු 

හැරවීමට සිදුවන ʽීමමනා/සහනʼ ලලාීමම තුිනන් පම් රපේ 

ජනතාව පනොමගයැවීම තවදුරටත් පනොකළයුත්තකි.   
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2014 අය-වැපයන් සහ 2015 අතුුව අය-වැපයන් රාජය 

අයවැයට සිදුකරන ලද හානිය ඉදිරි  ාර්ිබපම්න්තු මැතිවරණය 

සඳහා පද්ශ ාලන  ක්ම විසින් සකසක කරනු ලලන 

ආත්මාර්වකාමී සහ ජනතා විපරෝධී ප ොපරොන්දු කරණ 

පකොටපගන තවදුරටත් තීව්ර පනොවන ලවට වගලලා ගතයුතුව 

තිපේ.  එපහයින්  ආර්ථික සැංවර්ධන ක්රියාමාර්ගයන් 

සම්ලන්ධපයන් රී ලැංකාව අනුගමනය කළයුතුවන්පන් 

පලෝකපේ පලොපහෝ රටවල් විසින් අනුගමනය කරනු ලලන 

මනා වයවහාරයන්ය.  පද්ශ ාලන  ක්මවල ප්රති ත්ති 

ප්රකාශන තුිනන් ඉදිරි ත් කරනු ලලන ීමමනා  සහන සහ 

සුලසාධක ක්රියාමාර්ග සියල්ලම සම්ලන්ධපයන් රිරිවැය 

ගණනය කිරීමක් කළයුතුය.  එපමන්ම  ඒ සඳහා දරන්නට 

සිදුවන අතිපර්ක රිරිවැය උ යාගන්නා ආකාරය ද දැක්විය 

යුතුපේ.  ප්රති ත්ති ප්රකාශන හරහා පදනු ලලන ප ොපරොන්දු 

ඉුකකිරීමට  වතින මූලය ශකයතාවය රිිබලදව තක්පස ුවවක් 

කිරීමට පම් කුවණු ඡන්දදායකයාට ඉඩ සලසනු ඇත.  ඒ 

හැුවණුවිට  චිරාත් කාලයක් පුරා සියළුම  ක්ම ප්රති ත්ති 

ප්රකාශනයන්හි විපශ ෂිත අැංගයක් වූ ˝ පනො වත්නා සම් ත් 

පවන්පද්සිකිරීපම්˝  ලක්මණය නැතිකිරීමට ද පමය 

උ කාරයක් වනු නියතය. 

 

රපේ පද්ශ ාලන අසකවාවරත්වය, අතිශය පද්ශ ාලීකරණය 

වූ රට තුල ආණ්ඩු ප රිබය නිසා සිදුවූ කඩාකප් ල්වීම් සහ 

සාර්ව ආර්ථික දර්ශනපේ  රිහානිය පහ තුපවන් සාර්ව ආර්ථික 

මූලධර්මයන් විශාල වශපයන් අනතුරට ලක්වූවා  මණක් 

පනොව ආර්ථික වර්ධනපේ ගමයතාවය පලපහවින් දුර්වල වූ 

ලව වටහාගැීම අතිශයින්ම වැදගත්ය.     සුක ය දශක හතර 

තුලම වරින් වර සිදුවූ ප්රති ත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සහ නැවතීම 
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යන චක්රය බිඳදැමීමට හැකි අවසකවාවක් වර්තමාන පද්ශ ාලන 

වාතාවරණය විසින් නිර්මාණය කර ීම තිපේ.  ජනතාවපග් 
ජීවිතවලට සම්ලන්ධවන තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් 

ඇතිකිරීම උපදසා සකවායිකරණ රියවර ක්රියාත්මක කිරීම 

 මණක් ප්රමාණවත් පනොවන ලව 2012 – 2014  රිච්පේදය 

පදස අවධානය පයොමුකිරීපමන් උගත හැකි ප්රධානතම 

 ාඩමකි. ආර්ථිකපේ ඵලදායීතාවය/තරඟකාරිත්වය 

නැංවාලීමට සමත් ආර්ථික වර්ධන රාමුවක් නිර්මාණය කිරීම 

රිණිස සාධක වන වුහාත්මක ප්රතිසැංසකකරණයන් මක න් 

ඉහත කී රියවර  අනුපූරණය කිරීම අවශයය.  ජනතාවපග් 

ආදායම් තත්වපේ තිරසාර වර්ධනය ඇතිකිරීමට හැකිවනු 

ඇත්පත් පමම මාර්ගය අනුගමනය කිරීපමන්  මණකි.  

ඵලදායිතාවය සමග සැංගත පනොවූ සහන සහ සහනාධාර කිසිදු 

අයුරකින් තිරසාරව  වත්වාපගන යා පනොහැක.  තිරසාරවූත් 

රපේ සියලුම ජනතාවට අදාලවන්නාවූත් ආර්ථික වර්ධනයක් 

සහ සැංවර්ධනයක් උදාකරගැීමට පයොදා ගතහැකි ක්රම සහ 

විධි  පයෝජනා කිරීම පමම ිනයැවිල්පලහි අරමුණයි.  
 

රී ලැංකාවට ආර්ථික වර්ධන ආකෘතියක් අවශයව  වතින ලව 

පමහිීම සම්පප්ර මණය කිරීමට අපප්ක්මා පකපරන අරමුණු අතර 

ප්රධාන තැනක් ගී.   පමම ආකෘතිය  ප ්ද්ගිනක ආපයෝජන 

මත  දනම්වූ එකක් වියයුතුය.  රපේ  වතින මූලය හිඟය සහ 

රාජය ණය ගමයතාවය යන ලාධක නිසා ‘රාජය මූිනකʼ 

ආර්ථික වර්ධනයක් සහ සැංවර්ධනය ක්රියාදාමයක් ඇතිවීපම් 

හැකියාවක් නැත.  ආර්ථිකය ඉදිරියට පගනයාපම් ධාවන 

යන්්රය පලස ක්රියා කළයුතු වන්පන් පද්ශීය ප ්ද්ගිනක 

ආපයෝජන සහ ඍජු විපද්ශීය ආපයෝජන යන 

පදපකොේඨාශයයි.  රපේ සාර්ව ආර්ථික සකවායිතාවයක් 

ඇතිකිරීපමන් සහ වයා ාරික  රිසරය දියුණුකිරීම හරහා සුළු 

 රිමාණ පගොවියන්පග්  ක්ෂුද්ර කර්මාන්තයන්පග් සිට විශාල 

 රිමාණ සමාගම් දක්වා වන ප ්ද්ගිනක වයවසායකයින්පග් 
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නිර්මාණාත්මක ශක්තිය පහිබකරගැීමට අවශය 

වාතාවරණය නිර්මාණය කළයුතු පේ.   
 

සාර්ව ආර්ථික සකවායිතාවය  වත්වා පගනයාම; වයා ාරික 

 රිසරය දියුණුකිරීම; සාධක පවළඳ ළ ශක්තිමත් කිරීම; 

අ යනය සහ ඍජු විපද්ශීය ආපයෝජන ප්රවර්ධනය; සුළු හා 

මධය  රිමාණ වයවසායයන් සැංවර්ධනය කිරීම. කෘෂිකාර්මික 

ඵලදායීතාවය නැැංවීම; අධයා නපේ තත්වය උසසකකිරීම; 

නිපුණතා සහ පුහුණුව; රාජය වයවසායයන් ප්රතිසැංසකකරණය; 

රාජය පස වපේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැැංවීම; වතු අැංශපේ 

ප්රජාවන් ලලගැන්වීම; සමාජ ආරක්මාව සහ නැගී එමින් 

 වතින සමහර විශාල නැඹුුවතාවන්පගන් ප්රපයෝජනගැීම  

වැනි අැංශ සම්ලන්ධව ක්රියාත්මක වියයුතු ආකාරය පමම 

පල් නපයහි   සාකච්ඡා පකපර්.   

 

 ඉහත සඳහන් කරන ලද අැංශ සම්ලන්ධපයන් අවධානය 

පයොමුකිරීම අවශය වන අතරම ඒවායින් පලොපහොමයක් මධයම 

හා දිගු කාලීන අභිපයෝගයන් ලව වටහා ගතයුතුය.  ඉදිරිපේීම 

 ැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණපයන්  ත්වන ආණ්ඩුව කුමක් 

ුවවත්  රපේ ආර්ථිකය සකවායිකරණය කිරීමට සහ හීන පවමින් 

යන ආර්ථික වර්ධන පේගය යිබ නැංවාගැීමට අවශයවන 

සමහර රියවරයන්ට ප්රමු තාවය ලලාීම ඒවා කඩිනමින් 

ක්රියාත්මක කිරීපම් ක්රමපේදයක් අනුගමනය කිරීමට එම 

ආණ්ඩුවට සිදුවනු ඇත.   ප්රමු තාවය ලලාීමම අවශය රියවර 

අතරට රාජය වයවසායයන් ප්රතිසැංසකකරණය සහ වයා ාර 

 රිසරය දියුණුකිරීම අනිවාර්යපයන්ම ඇතුලත් වියයුතුය.   
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අකාර්යක්මම සහ පලොපහෝවිට  ාඩු ලලන රාජය වයවසායයන් 

විසින් රපේ සැංවර්ධන ශකයතාවය දික න් දිගටම හීන කරමින් 

තිපේ.  පමම ගැටළුව සඳහා විවිධාකාරවූ ප්රති ත්තිමය විසන්ම් 

 වතින අතර ප ්ද්ගලීකරණය  උ ායමාර්ක ක 

ආපයෝජන/රාජය ප ්ද්ගිනක හුවල්කාරිත්වයන් ඇතිකිරීම  

ඒවාපේ පකොටසකවිනන් සුළු ප්රතිශතයක් පකොටසක පවළඳ පල් 

අපළවිකිරීම සහ ප ්ද්ගිනක කළමනාකාරිත්වයන් 

ලලාගැීම ඉන් සමහරකි.  පමහි සඳහන් අවසන් විසන්ම හැර 

අන් සෑම විකල්  විසන්මක් තුිනන්ම රාජය අය-වැයට අතයවශයව 

 වතින ආදායම උ දවාගැීමට හැකියාව ලැපේ ස8 වන පකොටස 

ලලන්න). රපේ අභයන්තර ගැුකම් අවසන්වීපමන්  සුව 

එළැඹුනු කාල  රිච්පේදය තුල වඩාත්ම අසාර්වක අැංශය වූපේ 

පද්ශීය සහ විපද්ශීය ප ්ද්ගිනක ආපයෝජන වර්ධනය 

කරගැීමයි.  එපහයින්  වයා ාර කිරීපම්  හසුව වැඩි 

දියුණුකිරීම උපදසා අවශය වන සකවාවර සහ සිදුපවතැයි 

අපප්ක්මා කළහැකි ප්රති ත්ති සකසකකිරීපම් සහ සකථිර 

ක්රියමාර්ගයන් ගැීපම් කාර්යයට ඉහළම ප්රමු තාවය ලලා 

දිය යුතුය ස2 වන පකොටස ලලන්න).   

 

පමම  ත රිකාව සකසක කිරීම සඳහා  ාත්ෆයින්ඩර්  දනම 

ප ළැඹුපණ් කඩිනම් සැංවර්ධනයක් සඳහා ශ රී ලැංකාවට අවශය 

ජවය ලලා දිය යුතු අවසකවාව දැන් එළඹ තිපලන ලැවිනි. ඉදිරි 

මග සැලසුම් කිරීම සඳහා නිසි අරමුණක් හා මනා 

සම්ලන්ධීකරණයක් සහිත ක රියාවිනයක් සඳහා පයෝගය 

අවසකවාව නිර්මාණය වී තිපලන්පන් සාමය උදා වීම ද උගත් 

හා පුහුණුවීපම් හැකියාවන් සහිත ශ රම ලලකායක් තිබීම ද වැඩි 

දියුණු වූ යටිතල  හසුකම් ද නව පද්ශ ාලන  රිසරයක් 

ආරම්භ වීම ද යන සාධකයන් ඒකරාශිවීම තුිබන් ය. 
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1.  ශක්තිමත් සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම  වත්වා 

පගනයාම 

 
අසකවාවර සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම අනුගමනය කිරීම 

පහ තුපවන් ආර්ථිකය නිදහසක කළ අවසකවාපේ  ටන් ම ශී ර 

ලැංකාව තුළ ක රියාත්මක වූපේ අසකවාවර යන රිිබපවතකි.  

තිරසාර පනොවන අයවැය  රතරයන් පමම අසකවාවරත්වයට 

  රධාන පහ තුව විය. එලැවින්  මධයම කාලීන තිරසාර අයවැය 

රාමුවක්  වත්වාපගන යාම අවශයය. එමක න් උද්ධමනය 

 ාලනය කරගැීම ද පගුවම් පශ මය සකවාවරව  වත්වාපගන 

යාම ද කළ හැකි වනු ඇත. එපස  ම ප ොලී අනු ාතයන්  හළ 

මේටමක තලාගනිමින් වයවහාර මුදල තරගකාරී තත්ත්වයට 

 ත් කරගැීමට හැකි වීම ද ඉන් අත් වන තවත් හිතකර 

තත්ත්වයකි. ණය සම්ලන්ධ කටයුතු තිරසාර තත්ත්වපයන් 

 වත්වාපගන යාමට පයෝගය වන්නා වූ  රිසරයක් ද ඉන් 

සැකපස . සජීවී වර්ධන රටාවක් නිර්මාණය කරලීම සඳහා 

ලල ාන  රිසරය සකසක වීමට ද ශක්තිමත් සාර්ව ආර්ථික 

මූලධර්ම පූර්ව සාධකයකි.  
 
 හළ-මධයම ආදායම් උ යන රටක මේටම උදා 

කරගැීපමන් අනතුුවව ශ රී ලැංකාව ක රියාත්මක වන්පන් නව 

මුහුණුවරකින් යුතුවය. ආර්ථිකයන් පර ණිගත කිරීපමහි නිරත 

ආයතනයන් හමුපවහි  පමන් ම ජාතයන්තර   රාග්ධන 

පවපළඳප ොළ හමුපවහි ද ශී ර ලැංකාව දැන් ක රමක රමපයන් ඇස 

ගැපසන රටක් ලවට  ත් පවමින් තිපේ. සාර්ව ආර්ථික 

  රති ත්ති සැකසීපමහි ලා පමම සාධකය ඉදිරිපේ ීම ද වැදගත් 

වනු ඇත.  පම් සම්ලන්ධපයන් සලකන විට  2014 

පනොවැම්ලර් අය-වැපයහි පමන්ම 2015 අතුුව අයවැපයහි ද 

දක්නට ලැපලන රාජය මූලය වගකීම්වල  ාදනය සැලකිල්ල 

පයොමුවිය යුතු කුවණකි.  රාජය මූලය ශක්තිය හීනවීම 

නැවැත්වීමටත් එම ගමන ආ සු හැරවීමටත් ඉහළම 
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ප්රමු ත්වය ලලාීමම අවශයය.  පමම පල් නපේ 

හන්න්වාීමපමහි සඳහන් කරන ලද  රිද්පදන්ම පද්ශ ාලන 

 ක්මවල ප්රති ත්ති ප්රකාශන තුිනන් ඉදිරි ත් කරනු ලලන 

සහන  සහනාධාර සහ සුලසාධක ක්රියාමාර්ග සියල්ලම 

සම්ලන්ධපයන් රිරිවැය ගණනය කිරීමක් කළයුතුය.  

එපමන්ම  ඒ සඳහා දරන්නට සිදුවන අතිපර්ක රිරිවැය 

උ යාගන්නා ආකාරය ද දැක්විය යුතුපේ.  එම පතොරතුුව 
මහජනතාවපග් දැනගැීම සඳහා ප්රසිද්ධ කර සියළුම 

 ැංගුකුවවන්ට ඒ සම්ලන්ධ විපේචනාත්මකව තක්පස ුව 

කිරීමට අවසකවාව සැලසිය යුතුය.   
 

පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 මධයම කාලීන තිරසාර අයවැය රටාවක්  වත්වාපගන 

යාම. 
 ලදු  දනම පුළුල් කිරීම හා ලදු අය කිරීම දියුණු  රි ාලන 

මේටමකට පගන ඒම සපම් සම්ලන්ධපයන්  ලදු 

ප්රතිසැංසකකරණ පකොමිමන් සභාව විසින් ලලාීම ඇති දැනට 

ක්රියාත්මක පනොකළ නිර්පද්ශයන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

අවධානය පයොමුකල යුතුය)  

 ආදායම් ලදු පගවන්නන්ට අවම ලරක්  ැටැපවන 

ආකාරපයන් රාජය ආදායම තුළ ඍජු ලදුවල තත්ත්වය 

ඉහළට පගන ඒම.  
 පුනරාවර්තන වැය සාධාරණීකරණය කිරීම රිණිස 

පමන්ම  ැහැදිින සැංවර්ධන උ ායමාර්ගයක් මත 

 දනම්පවමින් සහ සහ ආදායපම් ප්රතිශතය මත 

සිදුපකපරන අගැයීම් ක්රමයක් අනුගමනය කරමින් රාජය 

ආපයෝජන ප්රමු තාකරණය කිරීම රිණිස  රාජය වැය 

ලර තල සමාපලෝචනයකට ලක්කිරීම.  පමය සිදු 

කලයුතු වනුපේ  ැහැදිිනව සකවා නය කරන ලද ප්රමු තා 

අනුරිිබපවලකට අනුවය.    
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සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම  වත්වාපගන යාම අනිවාර්ය වන්නා 

පස  ම තිරසාර 8% ක් ඉක්මවන වර්ධන අනු ාතයක් කරා ළැං 
වීම රිණිස ආර්ථිකපේ නිමක ාදන ධාරිතාව පුළුල් කිරීම ද 

අනිවාර්ය වන්පන් ය. ඉදිරිපේ ීම  ැහැදිින කිරීමට උත්සාහ 

දැපරන්පන් ඒ පවනුපවන් කුමක් කළ යුතුව තිපේ ද? යන්න 
රිිබලඳව ය. 
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2. වයා ාර සඳහා හිතකර  රිසරයක් නිර්මාණය 

කිරීම 
 
නැපගනහිර සහ අග්නිදිග ආසියාපේ සාර්වක රටවල සිදු වන 

ආකාරපයන් 8% ක් ඉක්මවන වර්ධන අනු ාතයක් ඉදිරි 
අුවුවදු 10 ත් 20 ත් අතර කාලයක් සඳහා තිරසාර මේටමින් 
 වත්වාපගන යාම ඇත්පතන් ම කළ හැකි කාර්යයකි. පම් 

සඳහා  වයා ාරික  රිසරය ශක්තිමත් කරලීපමහි ලා 

විපශ මපයන් ම   රමු ත්වය ලලා ීමම අවශය ය.  පමහි 

හැඳින්වීපමහි ද සඳහන් කර ඇති  රිදි ශී ර ලැංකාපවහි සැංවර්ධන 

අපප්ක්මාවන් සපුරාගැීම සඳහා ප ්ද්ගිනක අැංශපේ 

ශක්තිය පමන් ම ක රියාකාරීත්වය  ද අතිශය වැදගත් සාධකයන් 

පේ. අයවැය  රතරය පමන් ම  රාජය ණය මේටම ද ශී ර 

ලැංකාව හා සමානව  වතින රටක සඅය වැය  රතරය හා ණය 

මේටම ශක්තිමත් තත්ත්වයක  වතින චීනය වැනි රටවල් 

හැුවණු පකොට ) රාජය අනුග රහය තුිබන් ම  මණක් සැංවර්ධන 

ක රියාවිනය ක රියත්මක කිරීම කළ හැකි වන්පන් නැත. පද්ශීය 

පමන් ම විපද්ශීය ආපයෝජකයන් පග් විශකවාසය ඉහළ 

නැංවාගැීම පමහි ීම මුහුණ ීමමට සිදු වන   රධානතම 

අභිපයෝගයයි. සැංවිධිත ක රමයක් යටපත්  ාලන ීති ිනහිල් 

කිරීම තුිබන් විනිවිද භාවපයන් යුතු වයා ාර-හිතකර 

  රති ත්තීන් සැකසීම ද ගනුපදනු රිරිවැය අඩු කරලීම ද පම් 

සඳහා අවශය ය.  
 

පයෝජිත ක්රියාමාර්ග  

 සියළු  ැංගුකුවවන්පග් අදහසක ද විමසා දූරදර්ශී වූත් පනො 

පවනසකව  වතින්නා වූත්       රති ත්ති සකසාගැීම 

 පලෝක ලැැංකුපේ වයා ාර කිරීම නම් දර්ශකපේ රී 

ලැංකාවට හිමිව ඇති සකවානය ඉහළ නැංවාගැීම  
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 ගනුපදනු රිරිවැය  හත පහිබය හැකි වන පස  ීති රීති 

හා ක රියාවලීන් විධිමත් කරලීම (එක් සකවානයකින් සෑම 
පස වාවක්ම ලලාගත හැකි මධයසකවාන අවශය සකවානවල 

සකවා නය කිරීම) 
 ක විසුම්වල අනුල්ලැංඝ්ීය ලව සුරැපකන සවිමත් ීති 

 ද්ධතියක් තුිබන් සමවකරණයන් පේගවත් කිරීම 
 ක්රමානුූලල කරන ලද ීති පරගුලාසි පයොදාගනිමින් සහ 

පුද්ගලාභිමතය  රිදි ක්රියාකිරීමට  වතින අවසකවා අවම 

කරමින් අයවා ප්රපයෝජනයන් ලලාගැීමට හැකි අවසකවා 

අඩුකිරීම 
 රාජය සහ ප ්ද්ගිනක පදඅැංශපයහි කාර්භාරයන් 

 ැහැදිිනව පවන් පකොට දැක්වීම.    රාජය හා  

ප ්ද්ගිනක අැංශ තරඟකාරීව වාණිජමය කටයුතුවල 

නිරත වන අවසකවාවන්හිීම පද අැංශයට ම සමාන 

අවසකවාවන් සැලපසන වාතාවරණයක් ඇති කිරීම.   
   රධාන ප පළ  යටිතල  හසුකම් හා අපනකුත් 

වයා ෘතීන් තුල රාජය හා ප ්ද්ගිනක 

හුවල්කාරිත්වයන් සPPP) සඳහා  වතින අවසකවාවන් 
හන්නාගැීම. 

 ක විසුම්වලට එළැඹීපම් කටයුතුවලට හා ප්රසම් ාදන 

ක රයිාවලීන් තුලට විනිවිද භාවය හා තරඟකාරිත්වය   

හන්න්වාීමම 
 ීතිපේ ආධි තයය  වත්වාපගන යාම  සහ වැරදි සිදුකර 

දඬුවම් ලැබීපමන් වැලකීසිීමට ඉඩ පනොහැරීම තුිනන්  

ආපයෝජකයින් තුල විශකවාසය තහුවුව කිරීමට සමත්වන 

සහ තවත් ආර්ථික සහ සමාජයීය අරමුණු රැසක් 

සාක්මාත් කරගැීමට හැකිවන ශුභදායී වාතාවරණයක් 

නිර්මාණය කිරීම. 

 වාර්ක ක හා ආගමික  අරගලයන් පහ තු පකොටපගන 

ආර්ථිකය විමපයහි ඇති වන්නා වූ  
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 අවදානම් තත්ත්වයන් අවම වීම රිණිස සාමකාමී 

සමාජයක් ඇති කිරීම. 
 සාම්ප්රදායික ආර්ථික හුවල්කුවවන් පමන් ම නැගී එන 

ආර්ථික හුවල්කුවවන් ද සමග රාජය  
 තාන්ත රික සම්ලන්ධතාවන් ශක්තිමත් කරගැීම සහ 

පමම සම්ලන්ධතාවයන්  විපශ මපයන්ම  ඍජු විපද්ශීය 

ආපයෝජන ලලාගැීම තුිනන්  රී ලැංකාපේ ආර්ථික 

සමාජයීය අභිමතාර්වයන් ඉුකකර ගැීම රිණිස 

ප්රපයෝජනයට ගැීම 
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3. සාධක පවපළඳප ොළ වර්ග 

3.1 ඉඩම් 

 

ඉඩම් පවපළඳප ොළ ශ රී ලාැංකිකයනට වාසි දායක වන 

තත්ත්වයට  ත් කරවීම සඳහා   රමු ත්වය ලලා දිය යුතු ය. 

ඉඩමට   රපේශ වීපම් දුමකකරතාවන් පමකල වයා ාරික  රිසරය 

තුළ දක්නට ලැපලන   රධාන ලාධාවකි.  රපේ ඉඩම්විනන් 80% 
කට ආසන්න   රමාණයක් රජපේ අයිතිය යටපත්  වතී. 

එලැවින් ඉඩම් අයිතියත් ලදු ීමමත් එපස  ම  රිහරණය කිරීමත් 

සම්ලන්ධපයන්  ැහැදිින හා විනිවිද ප පනන   රති ත්තියක් 

 ැවතීම අවශය ය. වර්තමානපේ ීම රපටහි සමසකත ශ රම 

ලලකාපයන් 30 % ක් ම පයීම සිටින්පන් දළ පද්ශීය 
නිමක ාදිතපයන් 10%  මණක් ස යන කෘෂිකර්මාන්ත 

ක්පම ්රය තුලය. එපස  පහයින් ග රාමීය ආදායම් ඉහළ නැැංපවන 

පස  ඵලදායිතාව වර්ධනය කරවීමට නම් ඉඩම්  රිහරණය 

කැපරන ආකාරය පමන් ම නිමක ාදන මිශ රිතය ද රිිබලඳව 

පසොයා ලැලීම වැදගත්ය. දුම්රිය සහ තැ ැල් පද ාර්තපම්න්තු 

වැනි රජපේ ආයතනයන් සතු  නිසි  රිදි   රපයෝජනයට පනො 

ගැපනන වටිනා ඉඩම් රපටහි සෑම තැපනක ම තිපේ. වඩාත් 

ඵලදායී පලස වාණිජ කටයුතු සඳහා එකී ඉඩම් භාවිතයට 

ගැීපමන් ඒවාපයහි නියම ප්රපයෝජනය ලලාගැීම සඳහා 

රියවර ගැීම අවශය ය. එපස  කිරීම තුිබන් රජපේ කාර්යයන් 

සඳහා ආදායමක් ද ලලාගත හැකිපේ. ජාතික අවශයතාවන් හා 

වාණිජමය අවශයතාවන් සමතුිනත වන ආකාරපයන් රැකියා 

හා ආදායම් ඉහළ නැැංවීම තුිබන් රපටහි ජනතාව පවත 

  රතිලාභ අත් කර දිය හැකි වන්නා වූ   රපයෝක කත්වයට මුල් 

තැන පදන  රිපූර්ණ වැඩ රිිබපවළක් සැකසීම පම් සඳහා 

  රමු ත්වපයහි ලා සැලකිය යුතු අවශයතාවකි. 
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පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 වී වගාපේ සකවයැංප ෝමණය සනිමක ාදන අතිරික්තය) සහ  

ඇතැම් පත්, රලර් හා ප ොල් ඉඩම්වල ලාභදායීත්වය  හත 
වැීම කුවණු සලකා ලලමින් ඉඩම් භාවිතය සහ 

නිමක ාදන මිශ්රිතය සම්ලන්ධපයන් සමාපලෝචනයක් 

සිදුකිරීම. 
 නාගරික ප්රපද්ශවල රිහිටි දුම්රිය සහ තැ ැල් 

පද ාර්තපම්න්තු වැනි රජපේ ආයතනයන් සතු ඉඩම් 

ඇතුළුව   රපයෝජන පනො ගැපනන ඉඩම්විනන් නිසි 

  රපයෝජනය ලලාගැීමට රියවර ගැීම.  
 වඩාත් ඵළදායී වන ආකාරපයන් ඉඩම් පයොදාගැීපමහි 

ලා දැනට ලාධා ඇති කරවන  
ඉඩම් ීතිය සමාපලෝචනය කිරීම. 

 කර්මාන්තමය අවශයතාවන් සඳහා ඉඩම් මිලට/ ලද්දට 

ගැීම හා අදාළ  ැහැදිින හා  
විනිවිද භාවපයන් යුතු   රති ත්ති ඇති කරගැීම.  පමපස  

ඇතිකරන කර්මාන්ත පුරයන්හි  
ඉඩම භාවිත වන්පන් කුමන කර්මාන්ත සඳහා ද ඒවාපේ 

විමය ක්පම ්රයන් පමොනවා ද යන්න රිිබලඳව  ැහැදිිනව 

දැනුමක් ඇතිව කටයුතු කිරීම අවශය පේ.   
 අයිතිය  ැහැදිින කරන ලද ඉඩම් අඩැංගු කර ඉඩම් 

ලැැංකුවක් සකවා නය කිරීම.  අන්තර්ජාලය ඔසකපස  ඊට 
  රපේශ වීපම්  හැකියාව තිබිය යුතුය.  

     

3.1 රමය 
 

 වතින රම පවළඳ පළහි  වතින අනමයශීලී සකවභාවයන්  

ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් රැකියා අවසකවාවන් නිර්මාණය 

වීමට ලාධාවක්ව ඇත. එලැවින්  පස වක අයිතිවාසිකම්   
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ආපයෝජකයන්ට ලැපලන ලාභ අනු ාතයන්  රැකියා 

අවසකවාවන් නිර්මාණය වීම යන කුවණු අතර මනා 

සමතුිනතතාවක් සහිත ක රමපේදයක් ඇති කිරීම වැදගත් පේ.  

දැනට  වතින කම්කුව ීති පහ තුපවන් විධිමත් වයා ාරයන් ද 

වැඩි වැඩිපයන් අනියම් සහ තාවකාිනක රැකියා ලලාපදන 

තත්වයක් ඇතිව තිපේ. පමයට අමතරව, විපශ මපයන් ම ශ රම 
රිරිවැය ද ඇතුළු අපනකුත් රිරිවැය ඉහළ මේටමක  ැවතීම 

පහ තු පකොටපගන සකවකීය අවිධිමත් වයා ාර විධිමත් 

වයවසායයන් ලවට  ත් කරගැීමට එකී වයවසායයන් 

අධධර්ය කරවනු ලැල ඇත. පමහි ප්රති ලය පලස රපේ 

සමසකත ශ රම   රමිතිය වඩා නමයශීලී කම්කුව ීති අනුගමනය 

කැපරන තත්ත්වයක් තුළ ීම අපප්ක්මා කරන තත්ත්වයට වඩා 

 හත වැී තිපේ. එපස  ම ඉහළ ඵලදායිතා/ආදායම් සහිත 

රැකියා අවසකවාවන් ද කප් ාදු වී තිපේ.  
 

පයෝජිත ක්රියාමාර්ග  

 පස වක සුරක්ෂිතතාව, ආපයෝජකයන් පග් ප්රතිලාභ අනු ාත 
සහ ඉහළ වටිනාකමක් සහිත රැකියා උත් ාදනය යන කුවණු 

අතර සමතුිනතතාව  වත්වාපගන යමින් ශ රම පවපළඳප ොළ 

තුළ වැඩි නමයශීලී ලවක් ඇති කරලීම සඳහා උ පයෝගී වන්නා 

වූ සැංසකකරණාත්මක ධ්ර ාර්ශකවික සරජය/පස වයයා/වෘත්තීය 

සමිති) සහපයෝතාවකින් යුතු සමාපලෝචනයකට දැනට ඇති 

කම්කුව  අණ නත් භාජන කරවීම. 
 

3.3 මූලය සහ ප්රාග්ධන පවපළඳප ොළ 
 

ඵලදායී අවශයතාවන් පවනුපවන්   රාග්ධන සැ යුපමහි 

කාර්යක්මමතාව ඉහළ නැැංවීම උපදසා ආර්ථිකපයහි ජීව 

ුවධිරය වූ මූලය අැංශය හා   රාග්ධන පවපළඳප ොළ වර්ධනය 

කිරීම අතිශය වැදගත්ය.  ජාතයන්තර තත්වය සමග සසඳා 
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ලලන කල්හි රී ලැංකාපේ ලැැංකු ක්පම ්ර පේ පමපහයුම් 

රිරිවැය අධිකය.  ලැැංකු සහ ශා ා විශාල සැං යාවක්  ැවතීම 

පහ තුපවන් ලැැංකුවල එදිපනදා කටයුතුවල රිරිවැය අධිකවීම 

මීට මූිනක වශපයන් පහ තු පේ.  තැන් තුවලට ලලාපදන 

ප ොලී අනු ාතයන් සහ ණය ලලාපදන ප ොලී අනු ාතයන් 

අතර පවනසකකම් ඇතිකිරීපමහි ලා අධි රිරිවැය පහ තුවන අතර 

ඒ පහ තුපවන් ආර්ථිකය තුල අරමුදල් රිරිවැය ඉහළ නැැංපේ.  

ඒ හැුවණුවිට ලැැංකු පනොවන කුඩා මූලය ආයතන රාශියක් 

 ැවතීම ද රපේ මූලය අැංශපේ අවදානම සැලකිය යුතු 

ප්රමාණයකින් ඉහළ නැැංවීමට පහ තුවකි.  එක් එක් ප ්ද්ගිනක 

ආයතනයන්පග් අවශයතාවන් සහ මූලය  ද්ධතිපේ 

සකවාවරභාවය අතර එකිපනකට ආපේනික වූ ප්රපයෝජන තිුදන 

ද සමී සකව භාවපයන් ඇතිවන ලල ෑම් පහ තුපවන් සමසකත 

මූලය අැංශයටම හානි සිදුවිය හැකි පහයින් මූලය  ද්ධතිපේ 

සකවාවර භාවයට ප්රමු සකවානය ලලා දිය යුතු පේ.   එපහයින්  

මූලය ක්පම ්රය වඩා ශක්තිමත් කිරීම අවශයවීමට විපශ ම 

පහ තු  වතී.  
 

නවීකරණයට භාජන පවමින්  වතින ආර්ථිකපයහි 

අවශයතාවන් සපුරාිනය හැකි වන  රිදි නව නිමක ාදිතයන් 

ඇති කරමින් ඒ ඒ ආයතනයන් හි සකවාවරත්වය  වත්වාපගන 

යාම රිණිස දැනට සිදු පවමින්  වතින මූලය අැංශය ශක්තිමත් 

කිරීම් හා   රාග්ධන පවපළඳප ොළ සැංවර්ධනය කිරීම තව 

දුරටත් තීව ර කළ යුතුව තිපේ. වයසකගත පවමින් සිටින 

පුරවැසියන් පග් අවශයතාවන් සපුරාලීමට රියවර ගැීම ද ඒ 

සමග ම කළ යුතු කාර්යයකි. 
 

පයෝජිත  ක රියාමාර්ග 
 

 මූලය අැංශය ශක්තිමත් කිරීම තුිනන් සුළු හා මධය  රිමාණ 

වයවසායයන් පවත හා වයා ාර ආරම්භ කිරීම් හා පුළුල් 
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කිරීම්  ඇතුළු ආර්ථිකපේ විවිධ අැංශ පවත මූලය  හසුකම් 

සැ පයන   රපේශ මාර්ගයන් වැඩි දියුණු පකපරන ලවට 

සහතික කිරීම. 
 දිගු කාලීන ණය පවපළඳප ොළ තව දුරටත් සැංවර්ධනය 

කිරීම.  
 තමන්පග්ම මුදල් ආපයෝජනය කිරීපම් අපප්ක්මාපවන්  

 සුවන්නන් සහ ලද්ධ ප්රාග්ධන සමාගම් දිරිගැන්වීම 
 වඩා යහ ත් සමාජ තත්ත්වයක් අපප්ක්මා කරමින් නිවාස 

මිල ීම ගැීමට ලලාප ොපරොත්තු වන පුද්ගලයින්පග් එම 

අපප්ක්මාව සාක්මාත් කරගැීමට හැකිවන  රිද්පදන් 

උකසක අැංශය සැංවර්ධනය කිරීම. 
 වයසක ගතවන  පුරවැසියන්පග් පග් අවශයතාවන් සපුරාගත 

හැකි වන පස  විශ රාම වැුකප්  
 සම් ාදන වයා ාරය දියුණු කිරීම. 
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4. අ නයන සහ ඍජු විපද්ශීය ආපයෝජන 
 
විශාලත්වපයන් අඩු පවපළඳප ොළක්  ැවතීම නිසා සැංවර්ධන 

ශක්තිය හීන වන පහයින් ශ රී ලැංකාව වැනි කුඩා රටවල්  ඉහළ 

ම   රමු ත්වය ලලා දිය යුතු වන්පන් අ නයන සැංවර්ධනය 

පවතට ය. අ නයන ක්පම ්රපේ සී්ර පුළුල් කිරීමකින් පතොරව 

මිිනයන 21 ක ජනගහණයකට සීමා වූ පද්ශීය පවපළඳප ොළට 

 මණක් සැ යීම් කරමින්  සියයට 8%  ක තිරසාර ආර්ථික 
වර්ධනයක් අත් ත් කර ගත පනොපහ . දැනට  භාණ්ඩ සහ 

පස වා අ නයන ආදායම දළ පද්ශීය නිමක ාදිතපයන් 20% ක් 
 මණි. මැපල්සියාව, තායිලන්තය හා වියේනාමය යන රටවල 
එම   රතිශතයන් දැක්පවන්පන් 70% ත් 75%ත් අතර  වතී.  
එපස ම ආර්ථික වශපයන් සාර්වකත්වයක් අත්කරපගන ඇති 

නැපගනහිර සහ අග්නි දිග ආසියාතික රටවල අත්දැකීම අනුව 

ඍජු විපද්ශීය ආපයෝජන ඉහළ නැැංවීම  අ නයන පුළුල් කිරීම්  

සහ තිරසාර කඩිනම් සැංවර්ධනය යන අැංශ එකිපනකට සහ 

දැඩිව ලැපඳන කුවණු ලව  ැහැදිින පේ. එලැවින්  දළ පද්ශීය 

නිමක ාදිතපයන් 2% ක් පස  දැනට  වතින විපද්ශීය ඍජු 

ආපයෝජන ප්රමාණය අවම වශපයන්  4% දක්වා පහෝ ඉහළ 

නැංවාගැීම අ  ඉදිරිපයහි ඇති ප්රධාන අභිපයෝගයකි. 
 

චීනය  සමග ඉදිරි වසර තුළ ීම සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිත ඇති 

හා ඉන්දියාව සමග  දැනටමත්  වතින වරණීය විධිවිධානයන් 

පග් ඒකාලද්ධතාවපයන් බිිනයන 2.5 ජනගහණයකින් යුත් 

පවපළඳප ොළක් පවත   රපේශ වීපම් අවසකවාව තුිබන් සුවිශාල 

ප්රතිලාභ අත් කරගැීපම් හැකියාව ශී ර ලැංකාවට ලැපලනු ඇත. 

ඉහත කී ද්වි ාර්ශකවික නිදහසක පවපළඳ ක විසුම්   ශ රී ලැංකාපේ  

සහ ඉන්දියාපේ සිදුව ඇති යටිතල  හසුකම් සැංවර්ධනයන් 

පමන්ම ඍජු විපද්ශීය ආපයෝජනවලට විපද්ශීය තත්වය 

ලලාපදන රී ලැංකාපේ වාණිජ පක්න්ද්ර ීතිරීති විසින් රපේ 
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ආර්ථික සැංවර්ධනය මත  රිවර්තීය ලල ෑමක් සිදුකරනු 

ඇත.  
ඉන්ීමය අග රාමාතය පමෝදි පග් ‘ඉන්දියාව තුළ නි දවමු’ 
රිිබපවත ද චීනපේ ‘සාගර පස ද මාවත’ වැඩ රිිබපවළ ද පහ තු 
පකොටපගන විපද්ශීය ඍජු ආපයෝජන සහ අ නයනත් සඳහා  

කලා පේ  වතින ඉඩකඩ තවත් පුළුල් වනු ඇත. පම් වන 

පතක් මන්දගාමීව  ැවති ඉන්දියාපේ භාණ්ඩ නිමක ාදන අැංශය 

‘ඉන්දියාව තුළ නි දවමු’ රිිබපවත තුිබන් නව ජවයක් 
ලැපලනු ඇති අතර කලා පේ නව සැ යුම් ජාලයන්ට 

අවසකවාවන විවෘත කරනු ඇත. නාුවක කටයුතු ඇතුළු වාණිජ 

පක්න්ද්රයකට අදාළ කාර්යයන්  සහ ලුහු ඉැංජිපන්ුව වැනි 

පස වාවන් ඔසකපස  ප්රතිලාභ අත්කරගැීපම් අවසකවාව  

උ ායමාර්ක ක භූපගෝලීය රිහිීම නිසා ‘සාගර පස ද මාවත’ 
වැඩ රිිබපවළ තුිනන් රී ලැංකාවට ලැපලනු ඇත . 
 
ඉන්දියාව ආසන්නපේ රිහිීමත් චීනය සමග සමී  සලඳතා 

 වත්වාපගන යාමත්  යන කුවණු විපද්ශීය ඍජු 

අපයෝජනයන් තුිනන් පුළුල් වන අ නයන  දනම් කරගත් 

තිරසාර සැංවර්ධනයක්  අත්කර ගැීමට 
රී ලැංකාවට ප්රධාන වශපයන් උ කාර වනු ඇතැයි ඇතැපමක් 

සිතනු ඇත.   
 

ශ රී ලැංකාපේ අ නයනයන් පගන් 50% ක් ඉක්මවන 

  රමාණයක් ලලන්පන් යුපරෝපීය  හා අපමරිකානු පවළඳ ළ 

පවත ලව සිහි තලා ගතයුතු කුවණකි. එලැවින් එකී 

පවපළඳප ොළවල් සමග  වත්නා සම්ලන්ධතාවන් ශක්තිමත් 

කරගැීමට රියවර ගැීම වැදගත් ය. එපස  ම ශ රී ලැංකාපේ 

ලැන්ම්කර සහ පකොටසක පවපළඳප ොළ පවත ඇපදන විපද්ශීය 

ආපයෝජනයන් පගන් වැඩි පකොටසක්  ද  ැමිපණන්පන් 

අපමරිකා එක්සත් ජන දය පවතින් ලව ද සැලකිය යුතුය. 
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පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 අ නයනයන් සඳහා අහිතකර තත්ත්වයක් නිර්මාණය 

වීමට තුඩු පනො පදන තරගකාරී විනිමය අනු ාතයන් සහ 

පවපළඳ   ක රති ත්තීන් සවිපශ මපයන්ම අර්ධ- තීුවලදු සහ 

අයලදු) සකසකකිරීම. 
 අ නයන සැංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සිය අ නයන 

ක රපමො ායයන් කඩිනමින් සකසා නිම කරනු ලැබීම. 

නිමක ාදිත විවිධාැංගීකරණය හා පවපළඳප ොළ 

විවිධාැංගීකරණය සඳහා එහි ීම   ක රමු ත්වය ලලා දිය යුතු 

ය. 
 සාම්ප්රදායික වාණිජ සලඳතාවන් ශක්තිමත් කරගන්නා 

අතර ම පහොඳින් සාකච්ඡා පකොට ඉන්දියාව සමග 

ඇතිකරගන්නා විසකතීරණ ආර්ථික හුවල්කාර ක විසුම සහ 

චීනය සමග ඇති කරගන්නා නිදහසක ආර්ථික ක විසුම 

වැනි කලාපීය සහ ද්වි ාර්ශකවික පවළඳ ක විසුම් ඔසකපස  

පවපළඳප ොළවලට   රපේශ වීපම් ඉඩකඩ පුළුල් 

කරගැීම. 
 චීනය සහ ඉන්දියාව සමග  වතින නිදහසක පවළඳ 

ක විසුම්විනන් වැඩි ප්රපයෝජන අත්කර ගැීමට 

විපශ මත්වයක් පදමින් ජාතයන්තර පවළඳාම සඳහා 

 හසුකම් සැලසීමට සපර්ගු නිමකකාශන 

සකවැංයක්රීයකරණය  අපනයොනය රිිබගැීම් ක විසුම් 

ඔසකපස  ප්රමිතීන් රිිබලඳ එකඟතාවක් ඇතිකරගැීම  

පර්ගු නිමකකාශනයන් අප්රමාදව කළහැකි ක්රම හන්න්වාීමම 

වැනි) ප්රමු තාවයක් ලලාීමම. 
 රපේ සැංවර්ධන උ ායමාර්ගයන්ට අනුූලල වන  රිදි 

අ නයන   රවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම සහ ආපයෝජන 

මණ්ඩලපේ කාර්යසාධනය ඉහළ නැැංවීම. 
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 පද්ශීය හා විපද්ශීය ගමනාගමනය වැඩිදියුණු වීමට 

සාධක වන යටිතල  හසුකම් සැංවර්ධනය අ ණ්ඩව 

ක ක රියාත්මක කිරීම. 
 විපද්ශයන් හි ශ රී ලැංකා තානා ති කාර්යාලවලට 

සම්ලන්ධ වාණිජ අැංශයන් ශක්තිමත් කිරීම තුිබන් 

ආර්ථික රාජපයයෝ ාය ශක්තිය වැඩි කිරීම. 
 චීනපයහි සහ ඉන්දියාපවහි   රධාන වාණිජ නගරවල 

ආපයෝජන හා පවපළඳ   ක රවර්ධන කාර්යාල රිහිුකවීම 

සඳහා සමාගම් සහ ේ යා ාරික සැංගම් දිරිගැන්පවන 

රියවර ගැීම. 
 පවනත් රටවල් විසින් සිදුකර ඇති ආකාරපයන්ම 

පවපළඳ හා ආපයෝජන  හසුකම් සැ යීපම් 

මධයසකවානයන් පකොළඹ රිහිුකවීමට රියවර ගන්නා 

පමන් චීනය හා ඉන්දියාව පවතින් ඉල්ලා සිීම. 
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5. සුළු හා මධය  රිමාණ වයවසාය 
 

නවීකරණය පවමින්  වත්නා ආර්ථිකයක් තුළ   රධාන රැකියා 

උත් ාදන මාර්ගය වන්පන් සුළු හා මධය  රිමාණ 

වයවසායයන් ය. එම වයවසායයන් සතු තරඟකාරීත්වය හා 

පවපළඳප ොළ   රපේශ අවසකවාවන් වැඩි දියුණු කරගැීම 

සඳහා සමසකත වයා ාරික වාතාවරණපයහි සහපයෝගය ලැබිය 

යුතුය. පනො දියුණු තාක්මණයන් භාවිත කිරීම  ද අඩු 

ඵලදායීතාව ද නිමක ාදිතයන්   රමිතිපයන් අඩුවීම ද මූලය 

 හසුකම් ලලාගැීපම් අ හසුව හා  නිසි මූලය 

කළමනාකරණයකින් පතොර වීම ද පුහුණු ශ රමය හිඟ වීම ද  

නව පවළඳ ල පසොයාගැීපම් පනොහැකියාව ද පමම ගණපේ 

වයවසායයන් මුහුණ පදන   රධාන අභිපයෝගයන් පේ. 

ආයතනික අවහිරයන්, ීමර්ඝ් හා හිරිහැරකාරී නිලධාරීවාීම 
ක්රමපේදයන් ද, සහපයෝගයන් ලලාගැීම සඳහා විවිධ 

ආයතන කරා යාමට සිදුවීම ද   වතින පරගුලාසිවල දැඩි ලව 

ද සුළු හා මධය  රිමාණ වයවසායයන් පුළුල්වීමට ලාධා 

 මුණුවයි. 
 

පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 සම්ලන්ධීකරණයකින් යුත්  ලදායී සහාය පස වාවන් 

සැ යීමට හැකිවන  රිද්පදන් දැනට පවන් පවන් වශපයන් 

 වතින සහාය පස වා වුහය ක රමවත් කිරීම   
 නව වය ාර, නපවෝත් ාදන හා වයා ාර පුළුල් කිරීම් දිරි 

ගැන්වීමට උ කාර වන  රිසර  ද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා පුහුණුව  පයදුවම් සතාක්මණය ද ඇතුළුව)   මූලයයනය 

සහ අපලවිකරණය යන අැංශයන්ට  ැහැදිින  සැංවිධිත 

සම්ලන්ධීකරණයකින් යුතුව මැදිහත්වීම.  
 පද්ශීය සහ/පහෝ ජාතයන්තර සැ යුම් දාමයන් සමග 

සම්ලන්ධතාවන් ඇති කරගැීම/ශක්තිමත් කරවීම තුිබන් 
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පවපළඳප ොළ   රපේශ මාර්ග වැඩි කරගැීම.  පම් හරහා නව 

තාක්මණය ලලාගැීපම් හැකියාව  දැනුම සහ විශාල 

වයවසායයන් සමග සලඳතා ඇතිවීපමන් ආපයෝජන 

ලලාගැීමට හැකිවීම වැනි ප්රතිලාභ ද ඇති පේ.  
 

   රාපද්ශීය පවපළඳ මණ්ඩලවල ධාරිතාවය නැැංවීම සහ ඒවා  

ලලගැන්වීම 
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6. කෘෂි ඵලදායිතාව ඉහළ නැැංවීම  
 
රී ලැංකාපේ කෘෂි කර්මාන්තය සම්ලන්ධපයන් දක්නට 

ලැපලන මූිනක ගැටලූව නම් පුද්ගලයින් පලොපහෝ පදපනකු 

විසින් නිමක ාදනය කුඩා ප්රමාණයක්  ඇතිකිරීමයි. සහනාධාර  

පනොමිපල් ජලය  ලලාීමම  සහතික මිල   ලදු සහනයන්  ආීම 

දැවැන්ත සහපයෝගයන් ලැපලන තත්වයක් තුල ුවව ද 

ඵලදායිතාව සහ ආදායම  හළ මේටමක  ැවතීමට එම 

කුවණ පහ තුවී තිපේ. එපස  ුවව ද සහනාධාර විසින් ලලාපදන 

ආරක්මාව පහ තුපවන් ජනගහනපයන් විශාල පකොටසක් කෘෂි 

කර්මාන්තපේ ම නියැලී සිටිති.   රතිඵලයක් පලස  ආර්ථිකපේ 

මූලය සහ මානව සම් ත්  අඩු ඵලදායිතාවයකින් යුත් අැංශයක් 

පවත වැඩිපයන් පවන්කිරීපම් වරද සිදුපේ.  එමක න්  වතින 

දුලල සම් ත් ආර්ථිකපේ ප්රලල නව අැංශ පවතින් දුලල 

කෘෂිකර්මාන්තය පවත හරවා යැපේ.  ඉහළ ලදු සහ වැඩි 

ආහාර මිල හරහා කෘෂිකර්මාන්තයට ලලාපදන අධි 

සහනාධාරවල ලර සමසකත ජනගහනයටම දරන්නට සිදු වී 

ඇත.  
 

පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 ඉඩම් ඒකාලද්ධ කිරීම දිරිගන්වන සහ කැපලින කිරීපම් 

ගැටළුවට විසන්ම් ලැපලන ආකාරපේ ධනතික 

සැංපශෝධනයන් සහ   රති ත්තීන් ද හන්න්වා ීමම. 
 අකාර්යක්මම සහන ක රියාමාර්ගයන් ක රමපයන් ඉවත් 

කරමින් වාණිජමය ශකයතාව සහිත කෘෂිකර්මාන්තය  

දිරිගැන්වීම  හරහා ග රාමීය දරිද්රතා ගැටළුවට විසන්ම් 

ලලාපදන වැඩි  ලදායිතාවයකින් යුතු    ආර්ථික 

කාර්යයන් සඳහා මූලය හා මානව සම් ත් නිදහසක කිරීම.  
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 කලක් තිසකපස   වතින වකුගඩු පරෝග ගැටළුවට විසන්මක් 

වශපයන්  කෘෂි නිමක ාදන සඳහා පස් ය හා  රිසර 
  ක රමිතීන් හන්න්වා ීමම. 

 දියුණු   රවාහන සහ ගලඩා ක රම දිරි ගැන්වීම තුිබන් 

අසකවනු පනලීපමන්  සුව සිදු  
 වන අ පත් යාම් අවම කරලීම. 

 බීජ විපශ මයන් සහ කෘෂිකාර්මික වයවහාරයන් 

දියුණුකිරීම රිණිස වයාප්ති පස වාවන් සහ  ර්පේමණ 

ධාරිතාවන් ශක්තිමත් කිරීම.   කාලගුණ වි ර්යාසයන් 

පහ තුපවන් නිතර ඇතිවන අහිතකර තත්වයන් 

සජලගැලීම් හා නියඟ) මතු වන අනුවර්තනය වීපම්  

අවශයතාව රිිබලඳව සලකා ලැලීපම් ීම පමහි වැදගත්කම 

වඩාත් හැපේ.  
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7. අධයා නය, පුහුණු කිරීම් සහ නිපුණතා 

සැංවර්ධනය 
 

 හළ වැුකප් තල මත වැඩි වැඩිපයන් රමය සැ යීම  දනම් 

කරගත් වර්ධන උ ායමාර්ගයක් යැපීමට ශ රී ලැංකාවට 

තවදුරටත් හැකියාවක් නැත. රපේ ජනගහනය ක්රමපයන් 

වයසක ගතවන තත්වයක් යටපත් සවැඩ කරන වයපස   සුවන 

ජනගහනය අඩුවීම) සැංවර්ධනපේ ඊළඟ අදියර තුළ ඉදිරියට 

යා යුතු වන්පන් වඩා පුහුණු ශ රමය පමන් ම දියුණු 

තාක්මණයන් ද උ පයෝගී කරගනිමිනි. මානව සම් ත් හිඟය 

රපේ සැංවර්ධන අපප්ක්මාවන්ට මතු වන ලාධාවක් ලවට  ත් 

වීමට පලොපහෝ ඉඩකඩ තිපේ.  
 
ගැහැණු දුවවන් ද ඇතුළුව ඉතා ඉහළ සහභාක ත්ව 

අනු ාතයන් සාක්මාත් කරගැීම අතින්  වතින අධයා න 

ක රමය සාර්වකවී ඇත. එපස  ුවව ද  අධයා න ක්රමය  

පේගපයන් නවීකරණය වන ආර්ථිකපේ අවශයතාවනට 

අනුූලල වන  රිදි සකසක වී නැත. අධයා නය  පුහුණු කරවීම්  

සහ නිපුණතා සැංවර්ධනයන්  රපේ සැංවර්ධන උ ායමාර්ගයන් 

සමග මැනවින් ගැලපීම අවශය පේ.  
 
 පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 විභාග පක්න්ද්රගත කට  ාඩම් කිරීපමන් ලැහැර පකොට 

පගන සමසකත අධයා න ක්රමයම නිර්මාණශීිනත්වය  

නිර්මාණශීලී චින්තනය සහ නපවෝත් ාදන දිරි 

ගන්වන්නා වූ   දිශාවකට පයොමු කරවීම. 

 ගණිතය, විදයාව හා ඉැංග රීසි යන විමයයන් ඉගැන්වීම වඩා 
ශක්තිමත් කිරීම.  
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 රපේ සැංවර්ධන උ ායමාර්ගයන් පග්   රමු  අැංශයන්ට 

අනුූලලව පුහුණු කරවීම් හා නිපුණතා සැංවර්ධන 

ක රමපේදයන් සැකසීම. 
 රාජය  ප ්ද්ගිනක  රාජය ප ්ද්ගිනක මිර වශපයන් වන 

මතවාදයන්පගන් පතොරව සහ ප්රාපයෝක කත්වය මත  

තෘතීය අධයා නය පවනුපවන් පකපරන ආපයෝජන 

ඉහළ නැැංවීම. 

 ප ්ද්ගිනක තෘතීය අධයා නපේ ප්රමිති සහතික කිරීම 

රිණිස අවශය නියාමන කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම. 
 අධයා න හා නිපුණතා සැංවර්ධන කටයුතුවල නියුතුව 

සිටින විශාල සැං යාවක් වන ආයතන සහ  රි ාීන්  

  රතිවුහගත කිරීම සහ උසසක මේටමකට පගන ඒම. 

සනැපගනහිර ආසියාව සහ  ජර්මනිය පවතින් ආදර්ශ 

ලලාගත හැකි ය). 
 ජාතයන්තර වශපයන් තරගකාරී විය හැකි වන පස  රාජය 

විශකව විදයාල   රතිසැංවිධානය කිරීම. 
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8. වතුකරපේ ප්රජාව ලලගැන්වීම 

ඉන්ීමය ද් රවිඩ සම්භවයක් සහිත ජනතාව ලහුතරයකින් සැදුම් 

ලත් වතුකරපේ ජනතාව නිලඳවම පකොන්කිරීමට සහ 

පීඩාවට ලක්ව සිටිති.  වසර ගණනාවක් තිසකපස  ඔුවන් ජීවත් 

වූපේ ආර්ථික  සමාජයීය සහ පද්ශ ාලන වශපයන් 

හුපදකලා වූ කණ්ඩායමක් පලසිනි.  එලැවින්  ඔුවන් 

පකපරහි විපශ ම අවධානයක් පයොමුකිරීම අතයවශයපයන්ම 

කළයුත්තකි. ජීවන තත්වය; ප ෝමණය; නිවාස; වත්කම් සහ 

ඉඩම් හිමිකාරිත්වය; පස් ය තත්වය; අධයා න ජය්රහණ 

සවිපශ මපයන් තෘතීයික මේටපම්); රාජය පස වයට 

ඇතුලත්වීම සහ කාන්තාවන්පග් ලලගැන්වීම වැනි සමාජ 

සහ ආර්ථික දර්ශක රැසකින් පමම ජනතාව  සුවන්පන් රපේ 

අපනකුත් ප්රජාවන්ට වඩා  හිබනි.   විපශ මපයන්ම  ප්රාපද්ශීය 

පල්කම් මේටමින් රාජය පස වය ඔුවන් පවත ළඟාවීමට 

අසමත් වී තිපේ.  භූපගෝලීය වශපයන්  ව සරිය වශපයන් 

සහ කළමනාකරණය වශපයන් විවිධ වතු අතර  වතින 

පවනසකකම් සැලකිල්ලට පයොමුවිය යුතු තවත් ලර තල 

කුවපණකි.  ප්රධාන ජන පකොේඨාශය සමග සමව ජීවත්වීම 

පම් ප්රජාවපග් අපප්ක්මාවයි.  සමහර සැංවර්ධන දර්ශකයන් 

අතින් පමොුවන් සහ අපනකුත් ජනතාව අතර  වතින පවනස 

අවම කිරීම උපදසා නියත රියවර ගැීමට ප්රමු තාවයක් 

ලලාීමම අතයවශයය.   

පයෝජිත ක්රියාමාර්ග 

 විපශ මපයන්ම ගැබිණි මේවුවන් සහ දුවවන් ඉලක්ක 

කරගත් ප ෝමණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හරහා පම් 

ජන පකොේඨාශපේ කුප ෝමණය අපනක් ප්රජාවන්පග් 

මේටම දක්වා  හළ පහලීම.  



32 
 

 උසසක තත්වපේ පස් ය පස වාවක් ලලාීමම උපදසා 

වතුකරපේ පස් ය පස වා ජාතික පස් ය පස වා  ද්ධතිය 

සමග ඒකාලද්ධ කිරීම.  

 ීතයානුූලල අයිතිය හා අවශය  හසුකම් සහිත නිවාස 

ලලාීමම සහතික පකපරන වැඩසටහනක් වතු සමාගම්වල 

පමන්ම පද්ශීය විපද්ශීය දාන තියන් සමග ඒකාලද්ධව 

ක්රියාත්මක කිරීම.    

 ගණිත සහ විදයා ධාරාවන්පගන් උසසකප ළට සුදුසුකම් 

ලලන ශිමය සැං යාව වැඩිකිරීමට කටයුතු කිරීම තුිනන් 

එම ධාරාවන්පගන් විශකව විදයාලයට ඇතුලත්වීපම් අවසකවා 

ඉහළ නැැංවීම. 

 විපශ මපයන්ම ඉහළ තනතුුව සඳහා පමම ප්රජාපවන් 

රජපේ පස වයට ඇතුළුවන සැං යාව ඉහළ නැැංවීම රිණිස 

 රි ාටියක් සකසකකිරීම. 

 මහජන නිපයෝජන ආයතන තුලට කාන්තාවන්ට පත්රී 

 ත්වීමට ඉඩ සැලසීම තුිනන් ඔුවන් ලලගැන්වීම.  

 ප්රජා මේටමින් රාජය පස වය ලැබීපම් අවසකවා වැඩි දියුණු 

කිරීම.  

 දකුණු සහ සලරගමුව  ළාත්වල පවපසන පම් 

ජනපකොටසකවලට විපශ ෂිත ගැටළු විසඳීම සඳහා 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.   

 පම් ජන පකොේඨාශය සහ ආර්ථිකපේ අපනකුත් ජන 

පකොේඨාශ අතර  වතින සමාජ ආර්ථික දර්ශකයන්පග් 

පවනසකකම් අවම කිරීම රිණිස  අධයා නය  කුප ෝමණය  

පස් ය සහ නිවාස සැ යීම වැනි අැංශවලට විපශ ම 

අවධාරණයක් සහිත මධය කාලීන වැඩසටහනක් ලහු 

දාන ති සරාජය  සමාගම්  ලහුජාතික සහ රාජය පනොවන 

සැංවිධාන) සහභාක ත්වය සහිතව ක්රියාත්මක කිරීම උපදසා 

සකසකකිරිම.  
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9. රාජය වයවසාය   රතිසැංසකකරණය 
 

විවිධ ධනතික වුහයන් යටපත් ක රියාත්මක වන රාජය 

වයවසායයන් 300 කට අධික   රමාණයක් ශ රී  ලැංකාව 

සතුය. සමසකතයක් පලස පගන ලැලූවිට රාජය වයවසායයන් හි 

කාර්යසාධනපයහි කිසියම් දියුණු  වීමක් දක්නට 

තිපලන නමුදු ඒවා රපේ ආර්ථික ඉදිරිගමනට ලාධාවන් 

පවමින්  වතී. රාජය වයවසායයන්  හි ඉ ැයුම් අනු ාතය 

 හළ මේටමක  වතින අතර ඇතැම් ආයතන  ාඩු ලලන 

තත්ත්වයක  වතී. රජයට  අයත් ලැැංකුවල 

පශ ම ත රයන්ට එලන් වයවසායයන් විසින් ඍණාත්මක 

ලල ෑමක් ඇතිකරයි. එපමන්ම   රපේ මූලය 

සකවාවරත්වයට හානිකර වන ආකාරපේ වගකීම් ද රට ඉදිරිපේ 

නිර්මාණය වීපම් අවදානමක්  එවැනි රාජය වයවසායයන් 

විසින් ඇති කරනු ලලයි. සැලකිය යුතු මූලය හා මානව සම් ත් 

ප්රමාණයක් පම්  රාජය වයවසායයන් විසින් අවපශෝමණය 

කරනු ලලන පහයින්  සහ ආදායම් ඉ යීම   හළ මේටමක 

  වතින පහයින් රපටහි සැංවර්ධන ඉලක්කයන්ට ලාධා 

සිදුකරයි. රාජය වයවසායයන්   රතිසැංසකකරණය  කිරීම හරහා 

ඵලදායිතාව හා තරඟකාරිත්වය වර්ධනය කරගැීමට හැකි 

වන පහයින් එමක න් රපටහි  සැංවර්ධන ක රියාවිනයට ද 

මහඟු දායකත්වයක් ලැපලනු ඇත. 
 
පයෝජිත ක රියාමාර්ග 

 

 අධයක්ම මණ්ඩල සහ කළමනාකාරිත්වයන් ශක්තිමත් 

කරන අතරම තීරණ ගැීපම් ක්රියාවිනපේ සකවාධීනත්වය 

සහ වගවිය යුතු ලව ප්රශසකත මේටමකට පගන ඒම. 
 පපපපපපපපපප පපපපපපප පපප 

ප්රාපපපපප පපපපපපපපපප පපපපපපප 

පපපපප පපපපපපපපප පපපපප පාාජය 
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වයවපපපපපපපප හිමිකම් වුහය නමයශීලී කිරීම 

සපස වක පකොටසක අයිතිය සහ රාජය ප ්ද්ගිනක 

හුවල්කාර ක විසුම් වැනි).  
 ලහුතර අයිතිය ප ්ද්ගිනක අැංශයට  ැවරීම සුදුසු 

පනොපේ යැයි හැපඟන අවසකවාවලීම වාණිජ 

කටයුතුවල පයපදන රාජය වයවසායයන්පග් 

පකොටසකවිනන් සුළුතරයක් පකොටසක පවළඳ ළට 

ඇතුලත් කිරීපමන් එම ආයතනය ලාහිරට 

අනාවරණය වීම ඉහල යාම තුිනන්  රි ාලනය 

ශක්තිමත් වීම සහ පමපහයුම් කාර්යක්මමතාව 

වැඩිවීම සිදුපේ.   
 පවපළඳප ොළ සැංඥාවන් පවත  පහොඳින් ප්රතිචාර 

දැක්වීම රිණිස පමපහයුම් කටයුතු වඩා සකවාධීන 

කිරීම තුිනන්  හත දැක්පවන අවශයතාවයන් අඩු 

කරගැීම. 
සI ) දුමකකර මූලය තත්ත්වයන් යටපත් රජය විසින් 
ලලාපදන ආධාර සහ  සII)   ගුණාත්මක ලවින් අඩු               
භාණ්ඩ වැඩි මිලකට ලලාගත යුතු වන තත්ත්වයක් 

 රිපභෝජකයා හමුපවහි නිර්මාණය කරමින් 

තරඟකාරිත්වය සීමිත පකපරන ආරක්ෂිත රියවර 
 රාජය වයවසායයන්පග් කාර්ය සාධන අපප්ක්මාව 

ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුව සකසකකිරීම 
 පකෝප් වාර්තාවන් හි සඳහන් කර ඇති 

නිර්පද්ශයන් පනො  මාව ක රියාත්මක කිරීම. 
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10. රාජය පස වාවන් ලලාීමම කාර්යක්මම කිරීම 
 

  රති ත්ති සැකසීම සහ පස වා සැ යුම සම්ලන්ධපයන් 

රාජය පස වය දක්වන කාර්යක්මමතාව ආර්ථිකපයහි 

තරඟකාරිත්වය ඇතිකරගැීම සඳහා වූ අනිවාර්ය 

සාධකයකි. නවීන ආර්ථිකයක ීම නිදහසක පවපළඳ ළ තුළ 
වූ තරඟකාරී අවශයතාවන් තුලනය කිරීම රිණිස නවින 

ීතිරීතිවලට වැදගත් තැනක් ලැපේ. එපස  ම  

පස වාසැ යීපම් කාර්යක්මමතාව ආර්ථිකය 

තරඟකාරීත්වය අත්කර ගැීමට උ කාර වනවා  මණක් 

පනොව දිිබන් සහ අවදානමට  ත්වීපම් ශකයතාවපයන් වැඩි 
සමාජ පකොටසකවල අවශයතාවන් සපුරාලීමට  ද එකපස  

වැදගත්ය. ඒක පුද්ගල  දනම අනුව ලලන විට ශ ර ී

ලැංකාපේ රාජය පස වය පලොව අපනකුත් රටවලට 

සාපප්ක්මව අතිශයින් විශාලය. 2005 වර්මපේීම ලක්ම 6 

ක් ව  ැවති රාජය පස වක සැං යාව පම් වනවිට මිිනයන 

1.4  දක්ව ඉහළ නැැංවී තිපේ.  රාජය පස වය විසින් විශාල 

මානව සහ මූලය සම් ත් ප්රමාණයක් අවපශෝමණය 

කරගන්නා නමුදු එයින් ලැපලන ඵලය ඉතා අඩුය.  

එලැවින් රාජය පස වපේ  සැං යාව අඩුකිරීමට සහ 

ඵලදායිතාව  උපදයොගය හා වගකීම ඉහළ මේටමකට 

පගන ඒම   රමු  අවශයතාවකි. දැන්  සහන පකොන්පද්සි 

යටපත් මූලයාධාර ලැබීමට අයිතිවාසිකම් පනොමැති  හළ-

මධයයම  ආදායම් ලලන රටක් ලවට  ත්ව සිටින රී 

ලැංකාවට රාජය පස වය රැකියා ලලාපදන ආයතනයක් 

පලස  භාවිත කිරීපම් හැකියාවක් පනොමැත.  

ආර්ථිකපේ තරඟකාරිත්වය වැඩි කිරීමටත්  මනා 

අධයා න  පුහුණු  සහ නිපුණතා සැංවර්ධනය තුිනන් 

තුවණ  රපුර ලලගැන්වීපමන් ඉහළ මේටපම් රැකියාවන් 
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සහිත නවීන  ආර්ථිකයක් ප්රවර්ධනය කිරීමටත් 

 වතින අවශයතාවය ඉහත දක්වන ලද පහ තුව නිසා තව 

තවත් වැදගත් කමින් ඉහළ යයි. 
 
       පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
 

 අපනකුත් රටවල අත්දැකීම්  ාඩම් පලස ගනිමින් 

සකවභාවික කුවණු සහ සකව කැමැත්පතන් පස වය 

හැරයාපම් වැඩසටහන් හරහා රාජය පස වපේ 

සැං යාව අඩුකිරීම. විකල්  රැකියා නිර්මාණය 

කිරීමට හැකිවන  රිසරයක් ඇතිකරීම සාධක වන 

ප්රති ත්ති සකසකකිරීම සමග පමය සමගාමී කිරීම 

රිණිස විපශ ම සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.    
 සකවාධීන තීරණ ගැීමට රාජය පස වකයන් සතු ලලය 

සහ ඔුවන්පග් වගකීම් ඉහළ දැමීම.   
  ත්වීම් ලලාීමම සකවාධීන සහ අවශයතාව  දනම්ව 

සිදුකිරීම. 
  ත්වීම් හා උසසක කිරීම් ආීම කටයුතු සඳහා සකවාධීන වූ 

ආයතනික  ටි ාීන් අනුගමනය කිරීම. 
 රැකියාවන් ආරම්භ කිරීපම් ීම සහ පස වපේ පයීම සිටින 

අතරතුර සිදුකරන පුහුණු වැඩසටහන් වැඩි දියුණු 

කිරීම.  
 කාර්යසාධන අගැයීම් ක රමය දියුණු කිරීම සහ 

කාර්යසාධනයට අනුව පගවීම් කිරීමට ඇති හැකියාව 

ගැඹුරින් පසොයා ලැලීම. 
 පස වා සැ යීම දියුණුකිරීම සඳහා විදුත් දත්ත 

සමුදායක් සහ පතොරතුුව හා සන්නිපේදන 

තාක්මණමය ක ක රම භාවිතයට ගැීම. 
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11. සමාජ සුරක්ෂිතතාව 
 
මැනවින් සැලසුම් කරන ලද, ඉලක්ක සහිත සහ කාර්යක්මමව 
ක රියාත්මක වන සමාජ සුරක්ෂිතතා වැඩ  රිිබපවළක 

වැදගත්කම   වැඩි තරඟකාරීත්වයකින් යුතු ආර්ථිකයක් පවත 

සිදුපකපරන ගමනකීම වැඩි වැඩිපයන් දැපන්. ශ රී ලැංකා 

ආර්ථිකපේ  රිණාමයක් සිදුපවමින්  වතින අවසකවාවක ීම 

නිසැකව ම නිර්මාණය වන සැංක රාන්තික සනවීනත්වය පවත 

මාුව වීපම්) රිරිවැයට මුහුණ ීමමට නිසි සමාජ සුරක්ෂිතතා 

වැඩ රිිබපවළක් අවශයය. එවන් වැඩ රිිබවලක් තුිනන් 

ආරක්මා කරනු ලලන්පන් පස වකයින් විනා ඵලදායිතාපවන් 

පතොර රැකියාවන් පනොපේ. දිිබන් සහ අවදානමට ලක්විය හැකි 

තත්වයක සිටින සමාජ  පකොටසකවලට සහාය ලලාීමම සමාජ 

සුරක්ෂිතතා වැඩ රිිබපවළකින් ඉුකවන තවත් පමපහයකි. 

පමකී අරමුණු පදක ම ප රදැරි කරගත් සමාජ සුරක්ෂිතතා 

ක රියාවිනයක්  දනම් වියයුත්පත්  මැනවින් සැලසුම් කරන ලද 

ආදායම්  ැවරීපම් වැඩසටහනක් මත විනා අකාරයක්මම 

සම් ත් භාවිතයකට මග  ාදන සහන පහෝ සහතික මිල 

ලලාීමම මත පනොපේ.  එපමන්ම ඉහළ ලදු සහ භාණ්ඩ මිල 

තුිබන් ජනතාව පවත ලර  ැටවීමකට මග පනො ාදන ලවට 

පමවන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීපම්ීම වගලලා ගතයුතුය.   
දුර්වල සැලසුම් සහ ඉලක්කයන් සහිත සමාජ සුරක්ෂිතතා 

වැඩසටහන් දිගු කාලයක් තිසකපස  රී ලැංකාව  පුුවදුවී සිී. 

දැනට ද ක රියාත්මක වන එවැනි වැඩසටහන් ද පමම ගණයටම 

අයත්වන ලව සඳහන්  කළයුතුය.  
  
පයෝජිත ක රියාමාර්ග 
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 ඉතා සැලකිල්පලන් යුතුව නිගමනය කරන ලද දරිද් රතා 

මේටමකින්  හළ ජීවත් වන ජන පකොටසක පවත ආදායම් 

ලලා ීමම සඳහා වූ සැලසුමක් සැකසීම. 
 ආර්ථික සැංක්රමණපයහි ප්රති ලයක් වශපයන් රැකියා 

අහිමි වන්නුවන් පවනුපවන් කාල  
රාමුවකට යටත්ව ආධාර ලලාීමපම් වැඩ රිිබපවළක් දියත් 

කිරීම. නැවත පුහුණු කරවීපම් වැඩ රිිබපවළක් ද ඊට 

සමගාමීව ක රියාත්මක කළ යුතු ය.  
 

 සමාජ සුරක්ෂිතතා වැඩ සටහන්වල පස වය ලලා ීමම 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දියුණු  
        තාක්මණ පමවලම් භාවිත කිරීම. 
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12. නැගී එන මහා   රවණතාවන්පගන් ප්රපයෝජන  
  ගැීම 
 

ඉදිරි දැක්මකින් යුතුව රී ලැංකාව සඳහා සකසනු ලලන 

සැංවර්ධන වැඩසටහපන් පකොටසක් වශපයන් සලකමින් 

සැලකිල්ලට ගතයුතු මහා ප්රවණතාවන් ද තිපේ. සියයට 3 ක් 

වාර්ෂික අනු ාතයකින් යුතුව රට නාගරීකරණය වන ලවට 

ගණන් ලලා තිපේ.  එලැවින්  ඉහළ යන අභිලාමයකින් යුක්ත 

වන්නාවූ වර්ධනය වන නාගරික ජනගහනපේ අපප්ක්මාවන්ට 

අනුූලල වන  රිද්පදන් උසසක ජීවන තත්වයක් සහිත නගර 

නිර්මාණය කරමින් පමම නාගරීකරණ ක්රියාවිනය සමග 

සමගාමීව ගමන්කිරීපම් කටයුත්තට ප්රමු තාවයක් ලලාදිය 

යුතුව තිපේ.  පම් සඳහා යටිතල  හසුකම් සහ නිවාස  

 මණක් පනොව විපේක සහ විපනෝද කටයුතු සඳහා අවසකවා ද 

අවශය ය.  පම් සම්ලන්ධපයන් සිදුකරන කටයුතුවලීම  දැනට 

සිදුපකපරමින්  වතින ප්රධාන නාගරික කලා  සැලසුපම් 

ඉදිකිරීම්  මණක් පනොව රපේ පනොපයක් ප්රපද්ශවල වර්ධන 

ධ්රැව නිර්මාණය කර කලාපීය සමතුිනතතාවයකින් යුතු 

වර්ධනයක් රට තුල ඇති කිරීම රිණිස ‘පදවන ප ළ නගරʼ 

සැංවර්ධන වැඩසටහනක් ද ක්රියාත්මක කිරීම වැදගත් පේ.   
 
කාලගුණ වි ර්යාස සෑම රටක ම  ාපහ    රති ත්ති සැකසීම 

විමපයහි වැඩි වැඩිපයන් ලල ෑම් ඇතිකිරීමට ඉඩ තිපලන 

පහයින් එම සාධකය ප්රති ත්ති සැකසීපමහි ලා සැලකිල්ලට 

ගතයුත්තකි.  නිතර නිතර  ඇතිවන   රලල කාලගුණ තත්වයන් 

සැලකිල්ලට ගනිමින් ආ දා කළමනාකරණ රියවරයන් දියත් 

කළ යුතුව තිපේ.  කාලන් ඩපයොක්සයිඩ් විපමෝචනය අවම 

කිරීම සම්ලන්ධපයන් චීනය සහ අපමරිකා එක්සත් ජන දය 

විසින් මෑතක ීම පදන ලද ප ොපරොන්දු තුිබන් ගමය වන්පන් දිගු 



40 
 

කාලයක් තිසකපස  කල්යමින්  ැවති එක්සත් ජාතීන් පග් 

 ශකචාත් ක්පයෝපටෝ ජාතයන්තර කාලගුණ සමුළුපවහි ීම ඇති 

කරගන්නා ලද එකඟතාවන් අඩැංගු ක විසුම දැන් ඇතිවීමට ඉඩ 

ඇති ලවයි. එපහයින්  එවැනි ක විසුමකින් ඇතිවිය හැකි 

ලල ෑම් ද   රති ත්ති සැකසීපම් ීම අවධානයට ගැීම අවශය 

ය. 
 
පමවැනි ජාතයන්තර එකඟතාවයක් තුිනන් ඇතිවිය හැකි 

වැදගත් ලල ෑමක් වනුපේ පුනර්ජනණීය ලලශක්ති භාවිත 

කිරීමට ජාතයන්තර වශපයන් ඇතිවිය හැකි කැ වීමයි.  පමහි 

ලා  රී ලැංකාව ප්රමු තාවයක් ලලාදිය යුත්පත් සූර්ය 

ලලශක්තිය සහ සුළැං ලලශක්තිය නි දවීම පකපරහිය. රිරිසිදු 

ලලශක්තියක් පවත පයොමුවන සන්දර්භය තුල රී ලැංකාපේ 

සකවභාවික ගෑසක නිධි ගපේමණ සම්ලන්ධපයන් කඩිනමින් 

කටයුතු කිරීම අවශය පේ. සකවභාවික ගෑසක පසොයාගැීමට 

හැකි ුවවපහොත් එතුිනන්   නිජ පතල් ආනයනය කිරිම සඳහා 

කාලාන්තරයක් තිසකපස  රී ලැංකාව විසින් සිදුකරන අධික වැය 

අඩුකර ගැීමට ද හැකිවනු ඇත.  රජය විසින් මෑතකීම 

ප්රකාශයට  ත්කරන ලද ʽලලශක්ති උ ායමාර්ගයʼ  කඩිනමින් 

ක්රියාත්මක කළයුතු නමුත් ඊට ප ර ඒ සම්ලන්ධපයන් සියළු 

 ැංගුකුවවන්පග් අදහසක විමසීමක් සිදුකිරීම අවශයතාවකි.     
 
සුවිශාල දත්ත, වලාකුළු තාක්මණය සcloud technology)  
සකමාර්ේ සැංනිපේදන උ කරණ  උසසක පරොපලෝ විදයාව සදැනුම් 

මූිනක කටයුතු සකවයැංක රීයකරණය ඇතුළුව) වැනි දැවැන්ත 

තාක්මණමය   රවණතා පහ තු පකොටපගන   රපයෝජනවත් 

අවසකවාවන් පමන් ම අුවල් සහගත තත්ත්වයන් ද පලොව පුරා 

නිර්මාණය වීමට ඉඩ තිපේ. පමකී   රවණතාවන් පහ තු 

පකොටපගන මතු විය හැකි   රපයෝජනවත් අවසකවාවන් පමන් ම 

අභිපයෝගයන් ද පද්ශීය වශපයන් සැලකිල්ලට පගන කටයුතු 

කිරීමට ශ ර ීලැංකාව රියවර ගත යුතු ය. 
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පලෝක පවපළඳ සැංවිධානය විසින් සකසක කරන ලද පතොරතුුව  

තාක්මණ සම්මුතියට අත්සන් කිරීම නිසා එම ක විසුපම් අඩැංගු 

ලැයිසකතුවට අයත් සියළුම නිමක ාදන තීුවලදුවිනන් නිදහසක 

කිරීම අවශය වනු ඇත. දැනටමත් පතොරතුර තාක්මණ 

නිමක ාදනවිනන් සියයට 77.5 ක් මත තීුව ලද්පදන් නිදහසක 

අතර ඉතිරි  භාණ්ඩවලට අය පකපරනුපේ  4%ක තීුව ලද්දක් 
 මණී. තත්වය පමපස   වතින පහයින් රී ලැංකාපේ ලදු 

වුවහපේ පහෝ රජපේ ආදායපම් සැලකිය යුතු පවනසක් 

ක විසුම නිසා ඇති පනොවනු ඇත.  සැංවර්ධනය වීපම් දැවැන්ත 

හැකියාවක් ප න්නුම් කරන පම් අැංශපේ ආනයන විනන් වැඩි 

පකොටසක් එම අැංශපේ නිමක ාදනවල රිරිවැය  හත පහලීමට 

සාධක වන ප්රාග්ධන භාණ්ඩ පේ.  ඒ හැුවණුවිට  පතොරතුුව 

තාක්මණ ක විසුම අත්සන් කිරීම හරහා  තීුවලදු නියත 

මේටමකට පගන එනු ඇති අතර ීමර්ඝ්කාලීන සැලසුම් කිරීම 

සඳහා පමය හිතකර තත්වයකි.  පමවැනි කුවණු නිසා  ශ ර ී

ලැංකාව පතොරතුුව තාක්මණ ක්පම ත රපේ ආපයෝජනයට වඩා 

ආකර්මණීය  රිසරයක් සහිත රටක් පලස පද්ශීය පමන්ම 

විපද්ශීය ආපයෝජකයන්පග්ද අවධානයට ලක් වනු ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සමාප්තිය 
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වසර 50 කට අධික කාලයකට  සුව පලපහවින් හිතකර 
වාතාවරණයක් ශ රී ලැංකාපේ දැන් නිර්මාණය වී තිපේ. 

පවපළඳාම  හත වැුකණු දුමකකර වකවානු ද පේගවත් 

ජනගහණ වර්ධනය ද ඉහළ යැපීම් අනු ාත ද  අපයෝගය 

වැසුණු ආර්ථික ප්රති ත්ති ද   රධාන වශපයන් ම සිවිල් ගැුකම  

ද වැනි පහ තු රාශියක් විසින් ඉකුත් දශක  හ තුළ ීම පමරට 

සැංවර්ධනය අඩාල කරවන ලීම. දැනට එවැනි ලාධාවන් පමරට 

ආර්ථික ඉදිරිමපපහි ප පනන්නට නැත. විපශ මපයන්ම 

ආර්ථික  රිසරය  හිතකර තත්වයක තිපේ . රී ලැංකාව රිහිටා 

ඇති ආසියාව වර්තමාන පලෝකපේ ආර්ථික වශපයන් වැඩි 

ශීඝ්රතාවයකින් ඉදිරියන යන කලා යයි. පගෝලීය ආර්ථිකපේ 

නැගී එමින් සිටින දැවැන්තයන් වන චීනය සමග  වතින සමී  

සම්ලන්ධතාව ද ඉන්දියාව ආසන්නපේ රිහිටා තිබීම ද ශ ර ී

ලැංකාවට වාසිකර සාධකයන් පේ. පකපස  ුවව ද ඉතිහාසපේ 

ිනයැපවන එවැනි  සැංපයෝජනයක   රතිලාභ අත් කරගත හැකි 

වන්පන් සැංවර්ධනය ශක්තිමත් කරවන ඵලදායිතාව හා 

තරගකාරිත්වය ඉහළ මේටමකට පගන යන ඒකායන වැඩ 

රිිබපවළක් තුිබන්  මණි.  
 
 
විකල්  පයෝජනා කී යක්  ළ කිරීම රිණිස ඉදිරි ත් කැපරන 

පමම  ත රිකාපවහි අරමුණ වන්පන් ඉදිරි මග සැලසුම් 

කිරීපමහි ලා දායකත්වයක් ලලා ීමමයි. එතුල විකල්  

කිහි යක් පයෝජනා පකපර්. පවනසක කිරීම් සඳහා ගැපනන 

රියවරයන් හි පේගය හා අනුරිිබපවළ තීරණය කිරීම  වතින 

රජපේ වගකීමකි. අවසාන අරමුණ විය යුත්පත් විපශ මපයන් 

ම තුවණ රිරිසක ඇතුළු ශී ර ලාැංකිකයන් අයිතිවාසිකම් 

ලලාප ොපරොත්තු වන සැංසකකෘතියක් පවතින් මුදවාපගන 

සකවකීය හැකියාවන් මුදා හැරීපම් සැංසකකෘතියක් පවත අවතීර්ණ 

කරවීමයි. මානව සම් ත් සැංවර්ධනය සඳහා  වතින 
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අවසකවාවන් වැඩි කිරීම ද ඉහළ වටිනාකමකින් යුතු ඵලදායී 

රැකියා අවසකවාවන් සැලසීම ද තුිබන් පමම අරමුණ සපුරාගත 

හැකි වනු ඇත. 


