ණ ය උ ගු ලෙ න් මි දී ම ස හ අ න්ත ර්ග්රා හී ති ර සා ර සං ව ර්ග්ධ න ය
ලව නු ලව න් ව න සැ ෙැ ස්ම
ආ ර්ග්ි ක ය ලගා ඩ ගැ නී ම ට ක රු ණු 1 0 ක අ ව ම ල ා දු වැ ඩ පි ළි ලව ෙ ක්
ස ම් ා ද න ය - ආ චා ර්ග්ය හ ර්ග්ෂ ද සි ල්වා වි සි නි 12

සාරාාංශය
ශ්රී ලාංකාව මුහුණ දෙන ආර්ථික අර්ථුෙය අනදේක්ෂිත එකක්ෂ දනාදේ. ෙශක ගණනාවක්ෂ මුළුල්දල් පැවතී අදූරෙර්ථී ප්රතිපත්තති
හා අඩමානදයන් සිදුකර ඇති ප්රතිසාංස්කරණ හරහා අපදේ ආර්ථිකදේ පෙනම දුර්ථවල වී ඇත. හදිසිදේම පැමිණි දගෝලීය
අර්ථුෙයන් මඟින් අපව ප්රපාතයක අද්ෙරට තල්ු කළ අතර භයානක දලස සිදුවූ වැරදි කළමනාකරණය හරහා අපව ආර්ථික
ප්රපාතයට තල්ු කදළ්ය. අෙ වනවිට අපදේ රාජ්ය බාංදකාදලාත්තභාවයට පත්තව ඇති අතර, උද්ධමනය ීඝ්රදයන් ඉහල යයි,
ආර්ථිකය එක තැන නැවතී ඇති අතර අපදේ සමාජ් දද්ශපාලන වාතාවරණය අවුල් සහගත වී ඇත. නමුදු අපිට දමම
තත්තත්තවදයන් ගැලවීමට තවමත්ත ඉඩ ඇති අතර අප දවත ඇති අවස්ථා ප්රදයෝජ්නයට දගන ආර්ථිකය ප්රතිසාංස්කරණය කර
රට නැවත දගාඩනැගිය හැකිදේ. දමම සැලැස්ම එය දකදස් කරන්දන්ෙ යන්න දපන්වා දෙයි.3
ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙල (ජ්ා.මු.අ.) අරමුෙල් ලබාදෙන දතක්ෂ අප ෙැනට පවතින ණය අර්ථුෙය කළමනාකරණය කරගැනීමට
දකටි කාලීන අරමුෙල් සපයාගත යුතු අතර ජ්ා.මූ.අ. ඵලොයි දලස ොයක කරගන්නා අතරතුර ණය ප්රතිවුහගත කළ යුතුදේ.
දමය කරන අතර අපදේ මූලය පද්ධතිදේ ස්ථාවරත්තවය පවත්තවා ගත යුතුදේ. විනිමය අනුපාතිකය දවළඳදපාල මට්ටමට
ප්රදේශදමන් පා කිරීමකට ලක්ෂකළ යුතු අතර දපාලි අනුපාතික ඉහළ ෙමා උද්ධමනය පාලනය කළ යුතුදේ. මූලය ප්රතිපත්තති
ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම මඟින් මූලය අර්ථුෙයකට ඇෙවැටීම වලක්ෂවා ගත හැකිදේ..
(රාජ්ය) මූලය ප්රතිසාංස්කරණ ඉතාම වැෙගත්ත දේ. බදු ආොයම් ඉහළ ෙැමිය යුතු වන අතර, වියෙම් තාර්ථකිකප්රමුඛකරණයකට
ලක්ෂකළ යුතු දේ. දූෂණදයන් ඉහ වහා ගිය රාජ්ය වයවසායක ආයතන ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම දමහි ප්රධාන අාංගයක්ෂ දේ.
බලශක්ෂති උපදයෝගීතා ආයතන වලට දමය විදශ්ෂදයන් අොළ දේ. පාරිදභෝගිකයන්ට දමම දස්වා වලට පිරිවැය හා සමාන
මිලක්ෂ දගවීමට සිදුදේ. ඉලක්ෂකගත කර ලබාදෙන මූලය සහන හරහා දමම ඉහළ යන උපදයෝගිතා ගාස්තු දගවීදම් හැකියාව
අඩු ආොයම් ලාභී අයට දගවීදම් හැකියාව වැඩිකිරීදම් අවස්ථාවක්ෂ ලැදේ. රාජ්ය අාංශය කාර්ථයක්ෂෂම, ඵලොයී, ඉහල
ගුණාත්තමකභාවදයන් යුතු හා ඩිජිටල් සාක්ෂෂරතාවදයන් යුතු, ශ්රී ලාංකාදේ පුරවැසියන් දවනුදවන් දස්වය කරන පිරිසක්ෂ බවට
පත්තකළ යුතුදේ.

1ආචාර්ථය

හර්ථෂ ෙ සිල්වා ප්රධාන විපක්ෂෂය වන සමඟි ජ්න බලදේගදේ සාමාජිකදයකි. කර්ථතෘ විසින් දමහි සඳහන් කර ඇති අෙහස් සමඟි ජ්න බලදේගදේ
ආර්ථික ප්රතිපත්තති ඒකකය මඟින් අනුමත කර ඇත. ආර්ථික ප්රතිපත්තති ඒකකය කර්ථතෘ, කබීර්ථ හෂීම් පා.ම හා එරන් වික්රමරත්තන පා.ම දගන් සමන්විත
දේ, එදස්ම දමය සමගි ජ්න බලදේග නායක සජිත්ත දේමොස විසින්ෙ අනුමත කරන ලදී. මහාචාර්ථය දේමචන්ර අතුදකෝරාළ මහතා විසින් මින් දපර
දකටුම්පත්ත සඳහා ලබාදුන් අෙහස් හා උපදෙස් කෘතඥපූර්ථවකව සිහිකරමු.
2දමම

දල්ඛනදේ සුළු හා මාධය කාලීන ක්රියා සැලසුමක්ෂ ' අවම දපාදු වැඩ පිළිදවදලහි' ඇතුළත්ත වන අතර දමය සමාජ් සාධාරණත්තවය සඳහා වන
ජ්ාතික වයාපාරය මඟින් කණ්ඩායම් 08 කදේ දයෝජ්නා පාෙක කර ගනිමින් (Advocata ආයතනය, ශ්රී ලාංකා නීතිඥ සාංගමය, ඇල්දල් ගුණවාංස
ස්ථවිරයන්, ස්වාධීන ආර්ථික විෙයාඥයින්, සමාජ් සාධාරණත්තවය සඳහා වන ජ්ාතික වයාපාරය, NPP, SJB , 43 කණ්ඩායම) හා ශ්රී ලාංකා නිෙහස් පක්ෂෂය
හා වයාපාරික ප්රමුඛයන් දේ අෙහස් ෙ විමසා සම්පාෙනය කර ඇත. ' කාලරාමුව යනු සම්පූර්ථණ කිරීමට ගත වන කාලයයි, S යන්දනන් සඳහන් කර
ඇත්තදත්ත ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුෙලත්ත සමඟ කාර්ථය මණ්ඩල මට්ටදම් එකඟතාවයකට පැමිදණන දතක්ෂ කාලය, M යන්දනන් අෙහස් කර ඇත්තදත්ත ජ්ා.
මූ. අ. දිගු කාලින අරමුෙල් පහසුකම් L යන්දනන් අෙහස් කර ඇත්තදත්ත ඉන්පසු.
3දමම

දල්ඛනය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම හා නැවත දගාඩනැගීම ඉලක්ෂක කරයි. අධයාපනය , දසෞඛය අාංශය, යුක්ෂතිය පසිඳලීම, සාංහිඳියාව, පරිසරය
වැනි වැෙගත්ත මාතෘකා පිලිබඳ කර්ථතෘ දේ දහෝ ස.ජ්.බ. දේ අෙහස් දමහි ඇතුළත්ත දනාදේ.

1

ආර්ථිකය ස්ථාවර වීම සමඟ අප ආර්ථිකය වර්ථධනය දකදරහිත්ත අවධානය දයාමු කළ යුතු දේ. දවළඳදපාළ බාධා ඉවත්ත
කිරීම, තරඟකාරීත්තවය ඉහළ නැාංවීම සහ ඵලොයිතාවය, අපනයන හා ආදයෝජ්න ප්රවර්ථධනය කිරීම මඟින් දවළඳාම,
කර්ථමාන්ත, කෘිකර්ථමය සහ දස්වා ප්රවර්ථධනය කිරීම අනිවාර්ථය දේ. ඉඩම් සහ ශ්රම දවළඳදපාළවල් ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම
හරහා දමම වර්ථධනය වඩාත්ත විස්තාරණය දේ.
ශක්ෂතිමත්ත, විනිවිෙභාවදයන් යුතු හා කාර්ථයක්ෂෂම සමාජ් ආරක්ෂෂණ ෙැලක්ෂ හරහා අවශයතාවයන් ඇති අඩු ආොයම්ලාභී පිරිස්
ආරක්ෂෂා කිරීම දමම දවනස්කම් වලට සමගාමීව සිදුවිය යුතු දේ. මීට අමතරව දූෂණයට එදරහි වන හා විනිවිෙභාවය
දවනුවන් වන නීති ක්රියාත්තමක කිරීම හරහා දමම දවනස්කම් දීර්ථඝකාලීනව පවත්තවා ගත හැකිදේ.
දමම මාර්ථගය දල්සි පහසු එකක්ෂ දනාවනු ඇත. නමුත්ත සැමදෙනාටම සාංවර්ථධනදේ ප්රතිඵල දබදී යන හා තිරසාර
සාංවර්ථධනයක්ෂ සහ ණය අර්ථුෙදයන් මිදීම සඳහා වන එකම මාර්ථගය දමය දේ.
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ආර්ථික අර්ථුෙදේ දහ්තු නිර්ථණය
නිෙහසින් පසු ගතවූ වසර 74 තුළ මානව අයිතිවාසිකම් හා ප්රජ්ාතන්රවාදී පාලනය සම්බන්ධ යම් යම් ගැටළු පැවතියත්ත, ශ්රීලාංකාව
මානව සාංවර්ථධනය අතින් වර්ථධනයක්ෂ අත්තකර දගන ඇත. නමුත්ත ආර්ථික වශදයන් බැුකල අප විදශ්ෂ ආර්ථිකමය වර්ථධනයක්ෂ ලබා
දනාමැත. 2021 වසදර්ථ අපදේ ඒකපුද්ගල ආොයම ඇමරිකන් දඩාලර්ථ 3,815 වන අතර 2022 වසදර්ථදී ඊටත්ත පහළ මට්ටමකට
වැදටනු ඇත. 1960කාලදේ අප තරම් සාංවර්ථධනයක්ෂ ඇතිකරදගන දනාතිබූ රාජ්යන් අපව අභිබවා දගාස් ඇත. ඒ ඇයි?

ඓතිහාසික වශලයන් ැවතී ලේශීය ලහ්තු: අදූරදර්ග්ශී හා සංවෘත ආර්ග්ික ප්රති ත්තති
1970 ෙශකදේ දී ශ්රී ලාංකාව රාජ්යවාදී, සාංවෘත ප්රතිපත්තති අනුගමනය කළ අතර දලෝකදේ අදනකුත්ත රටවල් දගෝලීය වශදයන්
එකාබද්ධ වීම හා දවළඳදපාළ නිෙහස් කිරීම සිදු කරන ලදී. 1977 සහ 1988 වසර වලදී ආර්ථිකය නිෙහස් කරන ලෙ වුවත්ත
ඉන්පසු පැමිණි පාලකයන් දවළඳදපාළ නිෙහස් ක්රියාකාරීත්තවය සිදුවීමට ඉඩ දනාදෙන ලදී. ඔවුන් දද්ශපාලන වාසිතකා
අතයවශය ප්රතිසාංස්කරණ කල් ෙමනු ලැබීම, අදුරෙර්ථී තීරණ ගැනීම සහ දද්ශපාලන සම්බන්ධකම් ඇති වයාපාරිකයන්දේ
වාසිය දවනුදවන් වැෙගත්ත මූලය ප්රතිපත්තති දවනස් කිරීම සිදු කළහ. නිෙහසින් පසු පවතී සෑම පාලනයක්ෂම මූලය හා ජ්ාංගම
ගිණුම් හිඟයන් පවත්තවා ගනිමින්, සුභසාධක දද්ශපාලනය හරහා ඡන්ෙ ලබාගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබිණි. 2003 වසදර්ථ දී
රාජ්ය මූලය විනය ඇතිකිරීමට කළ උත්තසාහය වයර්ථථ කදළ් මූලය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත දුර්ථවල කරමිනි. 2016
වසදර්ථදී සභාග ආණ්ඩුව විසින් ජ්ා.මූ. අරමුෙදල් සහය ඇතිව දමය නිවැරදිකිරීමට උත්තසහ ෙරන ලදී. ඒ අනුව ආොයම් ඉහල
නාංවන මූලය ඒකාබද්ධ කිරීදම් වැඩසටහනක්ෂ හා ෙශක ගණනකට පසුව ප්රථමික ගිණුදම් අතිරික්ෂතයක්ෂ වාර්ථතා කරන ලදී.
එනමුත්ත ප්රධාන ප්රතිසාංස්කරණ (සීමා තීරුබදු තර්ථකිකකරණය, උපදයෝගිතාවල තරඟකාරීත්තවයට ඇති බධා ඉවත්ත කිරීම, විදද්ශ
ඍජු ආදයෝජ්න නැවත පණ ගැන්වීම, කළාපීය මට්ටදම් දවළඳ එකඟතා වලට එළඹීම වැනි) සභාග ආණ්ඩුදේ දද්ශපාලන
පක්ෂෂ වල ඝට්ටනය දහ්තුදවන් අත්තහැර ෙැමීමට සිදුවිය. එමනිසා විදද්ශ ණය ඉහළ යාම සිදුවිය.
ලගෝලීය සාධක: මහා රිමාණලේ බාහිර කම් න
2020 වසදර්ථදී ඇතිවුණු දකාවිඩ්-19 වසාංගතය සහ ජ්ාතික දද්ශසීමා සම්පුර්ථණදයන්ම වසා තැබීම හරහා ආර්ථිකයට විශාල
බලපැමක ඇතිවිය. 2022 රුසියාව විසින් යුක්ෂදර්ථනය ආක්රමණය කිරීම හා ඒ සමගාමීව ඇතිවූ දගාලීය සැපයුම් පද්ධති අර්ථුෙය
අපදේ දද්ීයව ඇති අර්ථුෙය තවත්ත උත්තසන්න කදළ්ය.

ආසන්නතම ලේශීය වශලයන් බෙ ෑ ලහ්තු: දුර්ග්වෙ ප්රති ත්තති , වැරදි කළමනාකරණය හා මමත්තවය
දගෝඨාභය රාජ්පක්ෂෂ ප්රමුඛ ආණ්ඩුව විසින් දමරට ආර්ථිකය අනවශය වූ ප්රධාන ප්රතිපත්තති දවනස්කම් දෙකකට යටත්ත කළහ. පළමුව,
නුතන මූලය නයාදේ වැරදී අර්ථථකතනයක්ෂ මත පෙනම්ව එය 2019 වසදර්ථදී මින් දපර දනාවූ විරු පරිදි ප්රමාණදයන් විශාල බදු
සහන ප්රමාණයක්ෂ ඇති කරන ලදී. දම් හරහා රාජ්ය ආොයදමන් තුදනන් එකක ප්රමාණයක්ෂ අහිමිවිය (අස්දතදම්න්තු ගත කර ඇති
ආකාරයට 2020 වසදර්ථදී රුපියල් බිලියන 600) ඒ නිසා, විශාල අයවැය හිඟයක්ෂ ඇතිවිය. දමම හිඟය කළමනාකරණය කරගත්තදත්ත
මුෙල් මුරණය කිරීදමනි. ස්වවරී දශ්ර්ණිගත කිරීදම් ආයතන වහාම ශ්රී ලාංකාදේ දශ්ර්ණිගත කිරීම පහත දහලන ලෙ අතර ඒ හරහා
පුද්ගලික ණය දවදළඳදපාළවල් වලට ඇති ප්රදේශය සීමා විය. දෙවනුව, පරිපාලනය විසින් එක්ෂ රැයක්ෂ තුළදී රසායනික කෘි
නිෂ්පාෙන ආනයන තහනමක්ෂ පනවන ලෙ අතර, ඒ හරහා එක එක දභෝගදේ ස්වභාවය අනුව අස්වැන්න තුදනන් එකත්ත භාගයත්ත
අතර ප්රමාණයකින් පහත වැටිණි. දමය නිසා දපර දනාවූ විරු පරිදි දද්ීය නිෂ්පාෙන හිඟයක්ෂ හා ඒ හරහා ආනයන මත යැපීම ඉහළ
යාමක්ෂ සිදුවිය.
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ආණ්ඩුව විසින් දමම මතුදවමින් තිදබන ආර්ථික අර්ථුෙය වසාංගතය නිසා ඇතිවූ තාවකාලික රවීලතා කම්පනයක්ෂ දලස සලකා
පද්ධතිමය වශදයන් ඇති වූ බාංදකාදලාත්ත භාවයට පත්තවීදම් හැකියාව දනාසලකා හැරියහ. ඒ අනුව ඔවුන් දකටි කාලීන විසඳුම්
දලස ආනයන ප්රමාණය සීමා කිරීම හා ජ්ාංගම ගිණුම් සඳහා විදද්ශ විනිමය ගනුදෙනු සීමා කිරීම හා බාංගලාදද්ශය, ඉන්දියාව හා
චීනය සමඟ දකටි කාලීන මුලය හුවමාරු සිදුකිරීම හා අතයවශය ආනයන විදද්ශ සාංචිත හා සැපයුම් කරුවන්දේ ණය හරහා
සිදුකරනු ලැබිණි.
දනාමඟ ගිය විනිමය අනුපාතික ප්රතිපත්තති හා මූලය ප්රතිපත්තතිය එම මිනි දපට්ටිදේ අවසාන ඇනය දලස කටයුතු කදළ්ය. ආණ්ඩුව
විසින් විදද්ශ සාංචිත භාවිත කරමින් විදද්ශ ණය දගවීම හා රුපියල් 200 ට ස්ථාවර කර තිබූ දඩාලර්ථ අගය ආරක්ෂෂා කිරීම සිදු කරනු
ලැබූ අතර, ඒ නිසා, 2019 වසර අවසානදේදී ඇමරිකානු දඩාලර්ථ බිලියන 7.6 ක්ෂව තිබූ විදද්ශ සාංචිත 2022 අදේල් වන විට මිලියන
50 ට වඩා අඩුවී ඇත. ශ්රී ලාංකා මහා බැාංකුව විසින් දපාලී අනුපාතික හා විනිමය අනුපාතික කෘත්රිමව රඳවා තබාගැනීදම් පරස්පර
විදරෝධී ප්රතිපත්තති තීරණය ගැනීම හරහා රුපියල මත තිුණු පීඩනය තවත්ත ඉහළ ගිය ගිදේය. මහ බැාංකුව විසින් දනානවත්තවා මුෙල්
මුරණය කරන ලෙ අතර ඒ හරහා විශාල දලස මුෙල් සැපයුදම් ඉහල යාමක්ෂ සිදුවූ අතර එය 2020 ජ්නවාරි සිට 2021 දෙසැම්බර්ථ ෙක්ෂවා
41% වර්ථධනයකි. කළු දවළඳදපාදළහි විනිමය අනුපාතිකය විශාල දලස ඉහල ගිය අතර, නිළ අගයට වඩා 30% අගයකින් ඉහළ
විය. අපනයන කරුවන් විසින් විදද්ශ විනිමය විදද්ශ වලම රඳවා තැබූ අතර මුෙල් දේෂණ ගලා එම සාමානය අගයට වඩා 40% කින්
පහතට වැටිණි.
මාස 18ක්ෂ තිස්දස් දමම තත්තත්තවය දනාසලකා හැරීදමන් පසුව මහ බැාංකුව විසින් දඩාලර්ථ අගය රුපියල් 200ක්ෂ දලස රඳවා
තබාගැනීම 2022 මාර්ථතු 07 වන දින සිට අත හරින ලදී. දමම දවනස නිසි පරිදි ගැලපීමක්ෂ සිදු දනාකළ දහයින් (ආනයන හා විදද්ශ
විනිමය ගනුදෙනු බාධක ලිහිල් කිරීම වැනි ) 2022 ජුලි වනවිට විනිමය අනුපාතිකය රුපියල් 365 ෙක්ෂවා ඉහළ ගිය අතර කළු
දවළඳදපාදල් දඩාලර්ථ අගය නිළ අගයට වඩා 10% ඉහළ අගයකින් ගනුදෙනු වීම සිදුදේ. දුර්ථවල රුපියල් අගය දහ්තුදවන් සෑම
භාණ්ඩයකම හා දස්වාවකම පාදහ් මිල ඉහළ යාම සිදුවිණි.

අහිතකර ප්රතිඵෙ: අනාවැකි ගතකළ හැකි, දරුණු අර්ග්ුදය
ඒ අනුව, ආර්ථික වයසනය අනදේක්ෂිත දනාදේ. නමුත්ත ඒ නිසා සිදු වී ඇති දද්වල් දමානවාෙ?
❖ රාජ්යලේ බංලකාලොත්තභාවය: 2022 අදේල් මසදී ශ්රී ලාංකාව ඒකපාර්ථශ්විකව සියු ණය දගවීම් අත්තහිටුවන ලබන බවට
නිදේෙනය කදළ්ය. ( බහුපාර්ථශ්වික ණය හැර) නිෙහසින් පසුව ප්රථම වරට බාංදකාදලාත්ත භාවයට පත්තවීදම් සලකුණු ඇතිවිය.
විදද්ශ විනිමය හිඟ වීම නිසා ආණ්ඩුව අතයවශය භාණ්ඩ පවා ආනයනය කිරීමට ණයවර ලිපි ආරම්භ කිරීමට අසමත්ත වී තිදේ.
❖ උේධමනය, දරුණු හිඟයන් හා රලේ කටයුතු අඩාෙ වීම : සියුම භාණ්ඩ හා දස්වා වල උද්ධමනය දපර දනාවූ විරු අයුරින්
වර්ථධනය වී තිදේ. ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා දඩාලර්ථ හිඟ වීම දහ්තුදවන්, බලාගාර වසා ෙැමීම නිසා පැය 12ක්ෂ තරම් වන
විදුලි කේපාදු දමන්ම කිදලෝ මීටර්ථ ගණන් දිග ඉන්ධන දපෝලිම් ඇතිවුණි. පුද්ගලික දමන්ම දපාදු ප්රවාහන දස්වා අඩාල වී ඇති
නිසා පාසල් සහ රාජ්ය ආයතන වසා ෙැමිමට සිදුවිය. කෘි, ධීවර හා අදනකුත්ත කර්ථමාන්ත ක්රියාත්තමක වීම ඇණහිට ඇත. දමය
සාමානය මිනිසාදේ වෙනික පැවැත්තමට ෙැඩි දලස බලපා ඇත. දම් වනවිට ඉන්ධන දපෝලිම් වලදී මරණ 15 කට වඩා සිදුවී
ඇති අතර, තම ෙරුවන්ට අහාර සපයා දීමට දනාහැකි වීම දහ්තුදවන් සියදිවි නසා ගන්නා දෙමාපියන් පිළිබඳවෙ වාර්ථතා වී ඇත.
අපරාධ ඉහළ දගාස් ඇති අතර පවතින අගහිඟයන් දහ්තුදවන් සමාජ්දේ සාමය තව දුරටත්ත පහත වැටිය හැකිය.
❖ ලේශ ාෙන අර්ග්ුදය: ජ්නතාව විසින් රදට් නායකත්තවදේ දවනසක්ෂ දවනුදවන් #GotaGoHome යන පුද්ගලදරෝපිත
උද්දඝෝෂණ පාඨය ප්රධාන කර ගනිමින් ජ්නාධිපති වරයාදේ ඉල්ලා අස් වීම දවනුදවන් උද්දඝෝෂණය කළ අතර මාර්ථතු 31
වැනි දින ජ්නාධිපතිවරයාදේ නිවස ඉදිරිපිටදී රැස්වී දමය ආරම්භ වූ අතර, හදිසි නීතිය පනවා තිබීම, පැය 36ක්ෂ මුළුල්දල් පනවා
තිබූ ඇඳිරි නීතිය හා සමාජ් මාධය තහනම මධයදේ වුවෙ අදේල් 3 වන දින පැවතුණු දමම උද්දඝෝෂණ වල ප්රතිඵලයක්ෂ දලස
බැසිල් රාජ්පක්ෂෂ, නාමල් රාජ්පක්ෂෂ ඇතුළු සමස්ත කැබිනට් මණ්ඩලයම ඉල්ලා අස් වූහ. විදරෝධතාකරුවන් ජ්නාධිපති දල්කම්
5

කාර්ථයාලය අසල ' වාඩිලාගැනීදම්' ආකාරදේ (occupy style) විදරෝධතාවයක්ෂ දනාකඩවා පවත්තවා දගනගිය අතර (දගෝඨාදගෝ
ගම - GotaGoGama ) එවන් විදරෝධතා රට පුරා සිදුදකරිණි. අදේල් 19 වන දින දී දපාලිසිය විසින් රඹුක්ෂකනදී එක්ෂ
විදරෝධතාකරුදවකු මරණයට පත්තකළ අතර, මැයි 09 දින අග්රාමාතය කාර්ථයාලය තුළ සිටි මැර පිරිස් විසින් දගෝඨාදගෝගමට
පහර දීමක්ෂ සිදුකළ අතර ඒ දහ්තුදවන් විදරෝධතාකරුවන්ෙ ඊට ප්රතිප්රහාර එල්ල කලහ. එහි ප්රතිඵලයක්ෂ දලස ආණ්ඩු පක්ෂෂදේ
පාර්ථලිදම්න්තු මන්ීවරදයකු හා ඔහුදේ රියදුරු ඝාතනයට ලක්ෂවූ අතර පාර්ථලිදම්න්තු මන්ී නිවාස 50 කට ආසන්න සාංඛයාවක්ෂ
ගිනිතබා විනාශ කරන ලදී. අගමැති මහින්ෙ රාජ්පක්ෂෂ මහතා ඉල්ලා අස්විය. ජ්නාධිපතිවරයා විසින් වයවස්ථා ප්රතිසාංස්කරණය
දවනුදවන් සාවෙය දපාදරාන්දු ලබාදී, එක්ෂසත්ත ජ්ාතික පක්ෂෂය නිදයෝජ්නය කරන එකම පාර්ථලිදම්න්තු මන්ී වූ රනිල්
වික්රමසිාංහ මහතා අගමැති ධූරදේ පිහිටවීය. ප්රවාහන අපහසුතා මධයදේ වුවෙ ජුලි 09 වන දින දකාළඹට එක්ෂරැස්වූ ජ්නතාව
විසින් ජ්නාධිපති හා අගමැති නිළ නිවාස වටලනු ලැබිණි. අගමැති රනිල් වික්රමසිාංහ මහතාදේ පුද්ගලික නිවාසයෙ ගිනිබත්ත
දකරිණි. ජ්නාධිපතිවරයා රදටන් පලා ගිය අතර ජුලි 15 වන දින ඉල්ලා අස් වුදේය. අගමැති වික්රමසිාංහ මහතා අන්තර්ථවාරදේ
ජ්නාධිපති දලස දිවුරුම් දුන්දන් රාජ්පක්ෂෂ වරුන්දේ පඹදයකු දලස කටයුතු කරන බව හා ඔහුදේ පාලනය ප්රතික්ෂදෂ්ප කරමින්
නැගුනු විදරෝධතා මධයදේය. ෙැනට ශ්රී ලාංකාව අවිනිශ්චිත භාවදේ හා කැළඹීදම් අඳුරු දසවනැල්ලක්ෂ යට පවතී.

ආර්ථිකය දගාඩ ගැනීමට කරුණු 10ක අවම දපාදු වැඩපිළිදවලක්ෂ
අපදේ ආර්ථික තත්තත්තවය ඉතාම අවොනම් ස්ථානයක පැවතියත්ත, දමම දල්ඛනදේ ෙක්ෂවා ඇති පරිදි ප්රධාන ක්ෂදෂ්ර වල
ප්රතිසාංස්කරණ සිදුකිරීම හරහා දමම අර්ථුෙදයන් මිදීමට අවස්ථාව පවතී. ලකලස් වුවුද ලමම ලල්ඛනය රිපූර්ග්ණ ප්රති ත්තති

ප්රකාශනයක් ලනාවන බැවින් ලසෞඛය, අධයා නය, සංහිඳියාව, ලේශගුණික සුරක්ිතතාවය වැනි වැදගත්ත මාතෘකා ඇතුළත්ත ලනාලේ.
ලමය ආර්ග්ික අර්ග්ුදලයන් ලගාඩ ඒම හා එම කාෙය තුළ ැවැත්තම සඳහා සැෙසුමක් මණි.

ප්රතිසංස්කරණලේ ප්රධාන ක්ලෂ්ත්ර 10:
1. ණය අර්ථුෙය කළමණාකරණය
2. මූලය සහ විනිමය අනුපාතික ප්රතිපත්තතිය
3. ආොයම් ස්ථාවර කිරීම
4. වියෙම් පාලනය
5. රාජ්ය අාංශය කළමනාකරණය
6. බලශක්ෂතිය සහ මහජ්න උපදයෝගිතා
7. දවළඳාම, කර්ථමාන්ත, කෘිකර්ථමය සහ දස්වා ප්රවර්ථධනය
8. නිෂ්පාෙන සාධක දවළඳදපාළ ප්රතිසාංස්කරණ
9. ශක්ෂතිමත්ත සමාජ් ආරක්ෂෂණ ජ්ාලය
10. විනිවිෙභාවය සහ වගවීම
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1. ණය අර්ථුෙය කළමණාකරණය
ශ්රී ලාංකාදේ වඩාත්ත හදිසි අවශයතාවය වන්දන් එහි විදද්ශ ණය අර්ථුෙය කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා, ජ්ා. මූ. අ. මඟින්
අරමුෙල් සම්පාෙනය කරන දතක්ෂ දකටිකාලීන මුෙල් සපයා ගැනීම, අන්තර්ථජ්ාතික මූලය අරමුෙල සමඟ එකඟතාවය, ණය
ප්රතිවූහගත කිරීමයි. මූලය පද්ධතිදේ ස්ථාවර භාවයෙ ඉතා වැෙගත්ත දේ.

1.1 ආනයන කළමනාකරණය හා ලකටිකාලීන මුදල් ස යා ගැනීම
ස්වවරී ණය දශ්ර්ණිගත කිරීදම් ආයතන විසින් ශ්රී ලාංකාව ' පැහැර හැරීම' ෙක්ෂවා පහත දහලා ඇත. දමය ජ්ා.මූ.අ. සමඟ දීර්ථඝ කාලීන
මුලය පහසුකම් වැඩසටහනකට (EEF) එළදඹන තුරු කාලය ඉතා දුෂ්කර වන බවට දපරනිමිත්තතකි. මිතුරු රටවල් දහෝ ජ්ා. මූ. අ.
දේගවත්ත මූලය ආධාර සැපයීදම් වැඩසටහන (RFI) හරහා දකටි කාලීන මුෙල් සපයා දනාගතදහාත්ත, දමම කාලය තුළ අපදේ
අතයවශය භාණ්ඩ ආනයන වියෙම් අපදේ ජ්ාංගම ගිණුදම් ලැබීම් (අපනයන අොයම්, දේෂණ, සාංචාරක කර්ථමාන්තදේ ආොයම්) හා
ගලපා ගත යුතු දේ.
ෙැනට, අපනයන ආොයම් ඉහළ නැාංවීමට සීමා හා දරගුලාසි පනවා ඇත (උො- අතයවශය දේෂණ හා අපනයනවල මුළු මුෙලම
(රුපියලට) පරිවර්ථතනය කිරීම, විදද්ශ මුෙල් වලින් සිදුකරන නැවත දගවීම් අවම කිරීම, නැේගත කිරීදමන් දින 180ක්ෂ තුළ, බැාංකු
හරහා විකිණූ විදද්ශ විනිමය 25% අනිවාර්ථදයන් මහබැාංකුවට විකිණීම) පවතින අස්ථාවරත්තය හමුදේ දමම දරගුලාසි හරහා
අපනයන නැවත දගන්වීම අවධර්ථය මත්තවීම, බැාංකු රවීලතාවය අඩුවීම හා ස්ථාවර විනිමය අනුපාතික සමතුලිත භාවයක්ෂ ලබා
ගැනීම ඉතාම අපහසු කරයි. මීට අමතරව රුපියල ක්ෂෂය වීම හමුදේ බලාදපාදරාත්තතු වූ පරිදි විදද්ශ විනිමය දේෂණය ඉහළ දගාස්
දනාමැති අතර, සාංචාරක කර්ථමාන්තය කඩාවැටී ඇත. විදද්ශ විනිමය ගලා ඒම වැඩි කිරීමට ඇති දයෝජ්නා (විදද්ශ විනිමය
තැන්පතුකරුවන්ට දන්වාසික වීසා ලබාදීම, දීර්ථඝ කාලීන ආදයෝජ්න සඳහා ඉහළ දපාලියක්ෂ ලබාදීම වැනි) විදද්ශ විනිමය ගලාඒම්
වලට බලපාන්දන් ඉතා සුළුදවනි. ඉහළ දපාලි අනුපාතික හා දුර්ථවල මුෙල් ඒකකයක්ෂ සමඟ ආනයන ඉල්ුම් සම්පිණ්ඩනය වීම
ඉහළ අගයක්ෂ ගනී. ශ්රී ලාංකාදේ ආනයන වලින් පරිදභෝජ්නය සඳහා ලබාගන්දන් 20% පමණි. 60% ආනයන අතරමැදි භාණ්ඩ වන
අතර 20%ක්ෂ ප්රාේධන භාණ්ඩ දේ. එනිසා, ආනයන සම්පිණ්ඩනය වීම හරහා වර්ථධනය වීදම් දේගය බාල කරනු ඇත.
අතයවශය ආනයන සඳහා දකටිකාලීන මුෙල් ලබාගැනීම සහ අතයවශය බහු පාර්ථශවික ණය දගවීම සඳහා ෙළ වශදයන් ඇමරිකානු
දඩාලර්ථ බිලියන 3ත්ත 4ත්ත අතර ප්රමාණයක්ෂ 2022 වර්ථෂදේදී අවශය දේ. (දමය ඉන්දියාව මඟින් සැලසූ දඩාලර්ථ බිලියන 4ක
දකටිකාලීන ණය පහසුකම් වලට අමතරවයි) ජ්පානය, චීනය, මැෙදපරදිග හා රුසියාව සමඟ පැති සාකච්ඡා වලින් ඵලොයි
ප්රතිඵලයක්ෂ දනලාගත දනාහැකි වී ඇත. ඇමරිකා එකසත්ත ජ්නපෙය හා යුදරෝපා සාංගමය දමය වන විට යම් හදිසි සහන ලබාදී ඇත.
( උො- අමරිකාව පාසල් ළමුන්දේ දපෝෂණය දවනුදවන් දඩාලර්ථ මිලියන 20ක්ෂ ලබාදී ඇත) ආණ්ඩුව විසින් ප්රමාණවත්ත වශදයන්
ණය ප්රතිවුහගත කිරීමක්ෂ සිදුකරන දතක්ෂ ජ්ා.මූ. අරමුෙලට ශ්රී ලාංකාව දවත RFI පහසුකම ලබා දිය දනාහැකිදේ. දමය සිදුවීමට,
ජ්ා.මූ. අ. විසින් ණය තිරසාරභාවය විශ්දල්ෂණය (DSA ) කිරීදමන් පසු මාස ගණනක්ෂ ගත විය හැකි දේ. දමම ණය තිරසාරභාවය
විශ්දල්ෂණය ආණ්ඩුවට භාරදීම ජුනි අග සිදුදකරුණු අතර, ණය හිමියන් සමඟ ණය සීමා සාකච්ඡා කිරීදම් සන්ධිස්ථානයක්ෂ දලස
පැවදතනු ඇත. ශ්රී ලාංකාව දකාපමණ මුලය නමයීලිතාවයක්ෂ දපන්වයි ෙ, ණය හිමියන් එකඟ වන කපා හැරීම් ෙ වැඩි දේ.
එම නිසා, අපදේ ආසන්නතම රවීලතා අර්ථුෙය විසඳා ගැනීම සඳහා මිතුරු රාජ්ය වලින් දකටිකාලීන මුෙල් සපයා ගැනීම අතයවශය
දේ. දම්වා දකටි කාලීන ආනයන ණයවර පහසුකම්, විදද්ශ විනිමය මුෙල් පහසුකම් දහෝ හුවමාරු දවළඳාම විය හැකිය (උො- චීන
ශ්රී ලාංකා රබර්ථ සහල් ගිවිසුම 1952) පුද්ගලීකරණයෙ එක විසඳුමකි. නමුත්ත හදිසිදේ, විනිවිෙභාවයකින් දතාරව වත්තකම් විකිණීම
විනාශකාරී විය හැකිය. පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ පහළ මට්ටදම් ඉන්ධන දබොහැරීම තම ගිණුම් වලින් මාස
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6-12 ක කාලයකට ඉන්ධන ආනයනය කළ හැකි විදද්ශ ආයතන වලට පැවරීමෙ මීට අයත්ත දේ. සහන කාලය අවසන් වූ විට දමම
ආයතන වලටෙ දද්ීය බැාංකු පද්ධතිය හරහා විදද්ශ විනිමය දගවීමට සිදුදේ.

1.2 අන්තර්ග්ජ්ාතික මූෙය අරමුදෙ සමඟ එකඟතාවය, ණය ප්රතිවූහගත කිරීම
දමම අර්ථුෙදයන් දගාඩ ඒමට නම් ගැඹුරු, මහාපරිමාණ හා ආර්ථිකය පුරා විහිදුණු දවනස්කම් සිදුකළ යුතුදේ. ණය තිරසාරභාවය
ඇතිකරන ක්රියාපටිපාටි හරහා අපදේ බාංදකාදලාත්තභාවය සම්බන්ධ ගැටළු වලට විසඳුම් දසවිය යුතුදේ. ජ්ා.මූ.අරමුෙදල් සහය ඇතිව
EFF වැඩසටහනක්ෂ නිර්ථමාණය කර ක්රියාවට නැාංවීම දහාඳ ආරම්භයකි. නමුදු, පසුගිය ආණ්ඩුව, දමම වැඩසටහන මඟින් සුභසාධනය
අත්තහිටුවීමක්ෂ සිදුදවනු ඇති යන වැරදි වැටහීම මත පෙනම්ව දද්ීයව ලබාගත හැකි විසඳුම් දවනුදවන් දමම විකල්පය ප්රතික්ෂදෂ්ප
කරන ලදී. දම් මහජ්න සම්පත්ත දද්ශපාලනයට නතුවිය. ජ්ා.මූ. අ. සහය ලෙ වැඩසටහන් මූලය ගැලපීම් වලට ඉඩ සලසන අතර නිසි
සහනාධාර දමන්ම අධයාපන හා දසෞඛය ක්ෂදෂ්ර වලට වැඩි ආදයෝජ්නයක්ෂ සිදු කරයි.
ජ්ා. මූ. අ. සහදයන් අප ක්රියාවට නාංවන වැඩසටහදන් ප්රධාන දකාටස් 3 කි. (අ) විනිමය අනුපාතික මූලය හා රාජ්ය මූලය
ප්රතිසාංස්කරණ (ආ) ආණ්ඩුදේ ඍජු මැදිහත්තවීදමන් ආර්ථිකය මුෙවා ගැනීම (ඇ ) අපනයන සාංවර්ථධනය හා ආනයන තහනම් ඉවත්ත
කිරීම දමම අර්ථුෙදයන් වහා මිදීමට නම්, දමම ප්රතිසාංස්කරණ එක පැදක්ෂජ්යක්ෂ දලස ක්රියාවට නැාංවිය යුතුදේ. වාංචාවට හා
දුෂණයට ඇති ඉඩ අඩු කරමින් ආර්ථික පාලනය හා මහජ්න මුලය කළමනාකරණය (උො- ප්රසම්පාෙන නීති රීති) ශක්ෂතිමත්ත දකදරනු
ඇත. ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීදම් වැඩපිළිදවලක්ෂ සාර්ථථකව සිදු කිරීම හරහා පාර්ථශවකරුවන්දේ විශ්වාසය තහවුරු වීම, ස්වවරී ණය
දශ්ර්ණිගත කිරීම ඉහළ අගයකට ගැනීම සඳහා දයෝගය පරිසරයක්ෂ නිර්ථමාණය වීම, බාහිර අරමුෙල් සපයන පාර්ථශව නැවත දිනා ගැනීම,
හා රට තුළට ඍජු විදද්ශ ආදයෝජ්න ගලාඒම ප්රවර්ථධනය දේ.
ජ්ා. මූ.අ . ශ්රී ලාංකාවත්ත සමඟ ඉතා ගැඹුරින් සම්බන්ධ වී ඇත. එහි විධායක මණ්ඩලය දපබරවාරි 25 දින දවාිාංටන් ඩී. සී. හි හමුවී
ශ්රී ලාංකාදේ උපදද්ශන වාර්ථතාව සලකා බලා ඇත. එදමන්ම මාර්ථතු 26 වැනි දින ප්රකාශයට පත්තකළ කාර්ථය මණ්ඩල මට්ටදම්
වාර්ථතාවට අනුව ශ්රී ලාංකාදේ රාජ්ය ණය තිරසාර දනාදේ. සතියක්ෂ පුරා පැවතී දීර්ථඝ සාකච්ඡා වලට පසු අදේල් 23 වන දින ජ්. මූ.
අ. ප්රකාශයට පත්තකදළ් බළධාරී ආයතන ණය හිමියන් සමඟ සහදයෝගීතාවදයන් යුතු සාකච්ඡා වලට එළඹීමට සැලසුම් කරන
බවයි. ජුනි 20 දින ජ්. මූ. අ. නිදයෝජිත පිරිස දින 10 ක දමදහයුමක්ෂ සඳහා දමරටට පැමිණියහ. දම් සෑම අවස්ථාවකම ජ්ා.මූ.අ.
නැවත නැවතත්ත දපන්වා දුන්දන් විශ්වසනීය සහ නිසි සාර්ථව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීදම් සැලැස්මක්ෂ සහා ණය ප්රතිවුහගත කිරීදම්
වැඩසටහනක අවශයතාවයයි.
දමම ප්රතිවුහගත කිරීදම් ක්රියාවලිය සාංකීර්ථණ හා අපහසු ක්රියාවලියක්ෂ දේ. විවිධ තත්තත්තවදේ ණය හිමියන් හට දවනස් ප්රදේශ
තිබිය යුතුදේ. ( උො- ජ්. මූ.අ., දලෝක බැාංකුව, වැනි බහුපාර්ථශ්වික ණය හිමියන් හා පුද්ගලික ණය හිමියන්, ජ්ාතයන්තර ස්වවරී
බැඳුම්කර (ISB ) හිමියන් හා චීනය ) කැමැත්තත ලබාගැනීම හා නව දකාන්දද්සි සහිත බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම දතක්ෂ වන දමම
ක්රියාවලියට, ආණ්ඩුව සාකච්ඡා පාර්ථශව සමඟ සහදයෝගදයන් කටයුතු කළදහාත්ත, අවම වශදයන් මාස 6ක්ෂ වත්ත අවශය දේ. එදස්
දනාමැති වුවදහාත්ත මීට වසර ගණනක්ෂ වුවෙ ගත විය හැකිදේ. එක ණය හිමිදයකු විසින් ( හැමිල්ටන් රිසේ බෑන්ක්ෂ ) විසින් වහාම
පුර්ථණ දගවීම ඉල්ලා නිේ දයෝර්ථක්ෂ හී දගානුකර ඇති නඩුව මඟින් දමම ක්රියාවලිය තවත්ත සාංකීර්ථණ වී ඇත.
ජ්ා. මූ.අරමුෙල මඟින් ලබාදෙන EFF පහසුකම ලබාගැනීමට අවශය කාර්ථය මාණ්ඩලික මට්ටදම් එකඟතාවය එහි අධයක්ෂෂ මණ්ඩලය
මඟින් අනුමත කරන්දන් ණය ප්රතිවුහගත කිරීදම් ක්රියාවලිය සාර්ථථකව නිම කිරීදමන් දහෝ ඒ සඳහා සැලකිය යුතු ආකාරදේ
ක්රියාමාර්ථග සිදුකර තිුණදහාත්ත පමණි. ඒ අනුව දමය ආර්ථික ස්ථාවරභාවය සඳහා අතයාවශය දේ.
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1.3 මුෙය ේධතිලේ ස්ථාවර භාවය තහවුරු කිරීම
ආණ්ඩුව විසින් දමතක්ෂ දුරට, ණය ප්රතිවුහගත කිරීදම් ක්රියාවලිය විදද්ශ ණය සඳහා පමණක්ෂ සීමා කර ඇත. මීට දහ්තුව වන්දන්
රුපියල් වලින් නිකුත්ත කර ඇති දද්ීය ණය ප්රතිවුහ ගත කිරීම අවශය දනාවන බවට විශ්වාස කිරීමයි. නමුත්ත විදද්ශ ණය
ප්රතිවුහගත කිරීදමන් පමණක්ෂ DSA ඉලක්ෂක ලඟා කරගත දනාහැකි වුවදහාත්ත දමයෙ සලකා බැලීම සිදුදේ. විදද්ශ ණය
ප්රතිවුහගතකරණදයන් දද්ීය බැාංකු වලටෙ ස්වවරී බැඳුම්කර හා ශ්රී ලාංකා සාංවර්ථධන බැඳුම්කර හරහා බලපෑමක්ෂ ඇතිදේ. නමුත්ත
දද්ීය ණය ප්රතිවුහගතකරණය ඉතාම හානි ොයක විය හැකිය. කිනම් ආකාරදේ දහෝ ණය කේපාදුවක්ෂ මඟින් බැාංකුවල
රවීලතාවයට හා බැාංකු පද්ධතිදේ හා දස්වක අර්ථථසාධක අර්ථමුෙල්දේ ස්ථාවරභාවයට අහිතකර දලස බලපායි. මුලය පද්ධතිදේ
ඇති අන්තර්ථ සම්බන්ධතාවය නිසා එක ආයතනයකට ආතතිය ඇති වීම ඉතා ඉක්ෂමනින්ම මුළු පද්ධතිය පුරා විහිදී යයි. දශ්ර්ණිගත
කිරීදම් ආයතන ෙැනටමත්ත දද්ීය පුද්ගලික බැාංකු ඍණ දශ්ර්ණිගත කිරීමකට යටත්ත කර ඇති අතර රාජ්ය බැාංකු පැහැර හැරීදම්
දශ්ර්ණිගත කිරීමකට යටත්ත කර ඇත. 2019 අග සිට මහා බැාංකුදේ සිදුවූ වැරදි කළමනාකරණය තුළින් දගාඩ ඒමට නම් රාජ්ය බැාංකු
දෙක නැවත ප්රාේධනය සැපයීම අතයාවශය දේ. (ඇස්තදම්න්තු ගත කර ඇති ආකාරයට දඩාලර්ථ බිලියන 2-3) බැාංකු සහ මුලය
ආයතන වලට තම ණය කරුවන් දගන් ආර්ථික කඩාවැටීම හා උද්ධමනය මධයදේ වුවෙ ඉවසීමක්ෂ බලාදපාදරාත්තතු විය දනාහැක.
දමම තත්තත්තවය යටදත්ත නවය මූලය කළමනාකරණයට අවශයතාවය ඇතිකරමින් ආකර්ථශනීය, අවොනම වලට ගැලපු බැාංකු
පද්ධතිය තුළට එන ඍජු විදද්ශ ආදයෝජ්න වලට අවස්ථාව උොදේ.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසාංස්කරණ

කාෙ
රාමුව

1.ජ්ාංගම ගිණුමට (current account) ලැදබන මුෙල් වලට සරිලන පරිදි ආනයන කළමණාකරණය කරගනිමින් මිර
රටවල් වලින් දකටි කාලීන වියෙම් සඳහා මුෙල් සපයා ගැනීම; (a) භාණ්ඩ ආනයනයට ණයවර පහසුකම් සපයා ගැනීම
(Credit Lines) (b) විදද්ශ මුෙල් හුවමාරු ණය ක්රම (SWAP) දහෝ (c) භාණ්ඩ හුවමාරුව හා සමාන නදවෝත්තපාෙක

දකටිකාලීන

ක්රියාපටියක්ෂ සකස් කිරීම.
2.මාණ්ඩලික මට්ටදම් (Staff level agreement) එකඟතාවයක්ෂ ලබා ගැනීදම් අරමුණින් අන්තර්ථජ්ාතික මූලය අරමුෙල
සමග සාකච්ඡා ඉදිරියට පවත්තවාදගන යාම .ඒහරහා අන්තර්ථජ්ාතික මූලය අරමුෙදල් දීර්ථඝ කාලීන මූලය පහසුකම්
වැඩසටහන (Extended Fund Facility – EFF)යටදත්ත මූලය පහසුකම් ලබා ගැනීමට විධායක මණ්ඩලදේ අනුමැතිය

දකටිකාලීන

(IMF Board approval)ලබාගැනීම ෙක්ෂවාම සාකච්ඡා දමදහයවීම.
3.ණය ස්ථාවරභාවය පිළිබෙ විශ්දල්ෂණයට (Debt Sustainability Analysis – DSA) අනුකූලව විදද්ීය ණය
ප්රතිවූහගතකිරීම සෙහා දතෝරාගත්ත ලසාඩ්ස් සහ ක්ෂලිෆර්ථඩ්චාන්ස් (Lazard and Clifford Chance) (ෙැනට පත්තකර ඇති
මූලය උපදද්ශක සහ නීති උපදද්ශකආයතන) ආයතන දෙක සමඟ ණය ප්රතිවූහගතකිරීම සඳහා දයාමුවීම .චීනය

දකටිකාලීන

සමඟ ණය ප්රතිවූහගතකිරීම සාකච්ඡා කිරීමට සහ එකඟතාවයට දගන ඒමට උපරිම උත්තසහයන් ෙැරීම.
4.දද්ීය වශදයන් ලබාගන්නා ලෙ රාජ්ය ණය ප්රතිවූහගත කිරීදම් අවස්ථාව අවම කළ යුතුයි .දද්ීය ණය ප්රතිවූහගත
කිරීමක්ෂ අවශය නම් එමප්රතිවූහගත කිරීම කිසියම් විධිමත්ත නියාමනයකට ලක්ෂකළ යුතුය. (එය රාජ්ය ණය කාර්ථයාලදේ
අධීක්ෂෂණය යටදත්ත සිදුකළ යුතුය .(ඒවා බැඳුම්කර බවට පත්තකිරීම හා දකාළඹ දකාටස් දවළඳදපාළ හුවමාරුදවහි
Colombo Stock Exchange) ලැයිස්තුගත කිරීම සලකා බැලිය යුතුය .මූලය පද්ධතිදේ ස්ථාවරභාවය ආරක්ෂෂා කිරීමට

9

මධයකාලීන

උපරිම ප්රමුඛතාවයක්ෂ ලබාදීම .සමහර බැාංකු අන්තර්ථජ්ාතික ස්වවරී බැඳුම්කර (ISB)සහ ශ්රීලාංකා සාංවර්ථධන බැදුම්කර
(SLDB) මිලදීදගන තිබීම නිසා ඇතිවන බලපෑම පිළිබඳ අවධානදයන් කටයුතු කිරීම.
.5 ශ්රීලාංකා මහබැාංකුව තුළ ණය කාර්යාලය පවත්තවාදගන යාම දවනුවට ස්වාධීන මධයම ණය කාර්ථයාලයක්ෂ පිහිටුවීම,
ඒසඳහා ඉහළ හැකියාවන් සහිත වෘත්තතිකයන් (ඒදවනුදවන් ගැලදපන දේතන ක්රමයක්ෂ) පත්තකිරීම සහ අවශය නව නීති

මධයකාලීන

සම්පාෙනය කිරීම.

2. මූලය සහ විනිමය අනුපාතික ප්රතිපත්තතිය
ආණ්ඩුව විසින් විනිමය අනුපාතිකය ගැලපීම හා දපාලි අනුපාතිකය ගැලපීම වැනි පියවර හා මූලය ප්රතිපත්තති ප්රතිසාංස්කරණය හරහා
මූලය පරිසරය ස්ථාවර කිරීම අනිවාර්ථය දේ.

2.1 විනිමය අනු ාතිකය ගැෙපීම
දගවුම් දශ්ෂදේ ඇති අපහසුතාවයන් සහ කළු දවළඳදපාදල් ඇති ඇතිවන බලපෑම විනිමය අනුපාතිකය දවළඳදපාල මට්ටමට
සමතුලිත කිරීදමන් ඉවත්ත දේ. දමය සාංක්රාන්ති කාල සීමාවක්ෂ තුළ විනිමය අනුපාතිකය නිෙහස්කිරීම හරහා දවළඳදපාල බලදේග
වලට එහි සමතුලිත අගය දපන්වීමට අවස්ථාව ලැදේ,එවිට එම අගය මහා බැාංකුදේ මැදිහත්ත වීම හරහා ස්ථාවර කිරීම කල යුතුදේ.
දමය සිදු කිරීම සඳහා පුර්ථව අවශයතා තුනක්ෂ පවතී. පළමුව, විදද්ශ විනිමය ගනුදෙනු හා සම්බන්ධව ජ්ාංගම ගිණුම් හා ආනයන
වලට අපනවා ඇති ප්රමාණාත්තමක සීමා ඉවත්ත කල යුතු අතර, බලදයන් විනිමය රුපියලට පරිවර්ථතනය කරවීදම් දරගුලාසිෙ ඉවත්ත
කල යුතුදේ. දෙවනුව, ජ්ා. මූ. අරමුෙල සමඟ ණය ප්රතිවුහගත කිරීම ඇරඹිය යුතුවන අතර එමඟින් මූලය විනය පිළිබඳව විශ්වාසය
ඇතිවී දඩාලර්ථ ගලා ඒම ඉහළ යයි. දතවනුව මුෙල් වලට අවශය සහය ලබා දීමට සාංචිත අවශය දේ. මහබැාංකුව මාර්ථතු මසදී විනිමය
අනුපාතිකය ඉහළ ෙැමුදේ දමම පුර්ථව අවශයතා තුදනන් එකක්ෂවත්ත සම්පුර්ථණ කර දනාමැතිව බව සඳහන් කළ යුතුය. එදමන්ම
රාජ්පක්ෂෂ පාලනයට විදරෝධය ෙැක්ෂවීමට මැෙදපරදිග දස්වකයන් විදද්ශ විනිමය දේෂණය දනාකරන බවට ආරාංචි මාර්ථග වල
සඳහන් වුවත්ත ඉන් ආර්ථිකයට ඇතිවන බලපෑම මැනීම අපහසු දේ.

2.2 ල ාලී අනු ාතිකය ගැෙපීම
ප්රතිපත්තති දපාලි අනුපාත විදද්ශ විනිමය පාකර හැරීමට ප්රථමදයන් ඉහළ ෙැමිය යුතුව තිබිණි. දමය හරහා අපනයන ආොයම් දමරට
තුළට දගන ඒම හා ඉල්ුම සම්පිණ්ඩනය කිරීදම් හැකියාව පැවතිනි. වාර්ථික ජ්ාතික උද්ධමන අගය (NCPI ) 54.6 කුත්ත ආහාර
උද්ධමනය 80.1% වීමත්ත සමඟ ෙැනට මහාපරිමාණ දපාලි අනුපාතික ඉහළ ෙැමීමකින් දතාරව ස්ථාවරත්තවය ලඟා කරගැනීම අපහසු
වී ඇත. ඒ අනුව, නව මහා බැාංකු අධිපති වරයා විසින් සිදුකළ පළමු කාර්ථය වුදේ අදේල් 8 වනො වන විට ප්රතිපත්තති දපාලි අනුපාතික
පෙනම් ලක්ෂෂය 700 කින් ඉහළ ෙැමීම හා නැවත ජුලි 5 වනො වන විට පෙනම් ලන්ෂය 100කින් ඉහල ෙැමීමයි. ඒ අනුව දම් වනවිට
දපාලි අනුපාත වුහදේ අගය ඉහළ දගාස් ඇත. ( දින 364 ක භා.බිල්පත්ත අගය ජුලි 15 වනවිට 29.9% කි) ක්ෂෂය වූ මුෙල් ඒකකයත්ත
සමඟ සමස්ත ඉල්ුම අදේක්ෂිත පරිදි සමස්ත ඉල්ුම අඩු කිරීම සිදුකරනු ඇත. දවළඳදපාළ මගින් තීරණය වූ ලාංසු ප්රතික්ෂදෂ්ප
කරමින් එම අනුපාත යටපත්ත කිරීම මහබැාංකුව විසින් සිදු දනාකළ යුතුය - එදස් කිරීම මුෙල් මුරණය කිරීමට හා උද්ධමනයටෙ වැඩ
සලසයි. මහබැාංකුව එහි සතිපතා බිල්පත්ත හා බැඳුම්කර අවශයතා දවළඳදපාදළන් දවළඳදපාළ නිෂ්කාශන අනුපාත වලට ලබා
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ගත යුතුදේ. දමම ඉහළ අගයන් වර්ථධනය දකදරහි අහිතකර දලස බලපෑවෙ - දම්වා පසුව සාකච්ඡා දකදර්ථ. ෙැනට අවශය අධික
උද්ධමනදයන් වැළකී සිටීමට දම්වා අතයවශය දේ.

2.3 මුෙය ප්රති ත්තති ප්රතිසංස්කරණ
ශ්රී ලාංකාදේ මූලය ප්රතිපත්තතිය කාලයක්ෂ තිස්දස් රාජ්ය මුලය ප්රතිපත්තතිය මගින් පාලනය විය. මහා බැාංකුව රාජ්ය භාණ්ඩාගාරදේ
දද්ශපාලනික අරමුණු සඳහා මුෙල් මුරණය කර ඇත. දමය තරඟකාරීත්තවය අහිමි වීමට හා ඉහඝ උද්ධමන තත්තත්තවයන්ට දහ්තුවී
ඇත. ෙැනට පවතින මූලය පනත මීට ඉඩ සලසයි. 2018 කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අනුමතවූ මුලය පනතට අවශය සාංදශෝධන
සිදුකිරීම වැෙගත්ත දේ. දමහි ඇති ඉතාමත්තම වැෙගත්ත දවනස වන්දන් රාජ්ය හා පුද්ගලික ණය මූලයකරණය වැලැක්ෂවීම දේ.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1.ක්රමානුකූලව සහ දකාටස් වශදයන් විනිමය අනුපාතිකයට දවළඳදපාළ වටිනාකම සහිත
සමතුලිතතාවයට පත්තවීමට ඉඩලබාදීම සහ ඉන් අනනතුරුව ස්ථාවර මට්ටමකට දයාමුකිරීම.

දකටිකාලීන

2. උද්ධමනය තුළින් එල්ල වන පීඩනය අවමකර හැකි මට්ටමක්ෂ ෙක්ෂවා දපාළී අනුපාත ඉහළ ෙැමීම.

දකටිකාලීන

3.දවළඳළෙදපාදළන් බාගතයුතු බැදුම්කර සහ බිල්පත්ත වල අවශ්යශ්යතාවය සතිපතා
දවළෙදපාදලන් ලබා ගැනීම සහ දවළෙදපාළ දපාළී අනුපාත අනුව ණය ලබාගැනීම සඳහා වන
ක්ෂරමදේෙයක්ෂ දවත දයාමුවීම.

දකටිකාලීන

4.ස්වාධීන මහ බැාංකුවක්ෂ පිහිටුවීම, මුෙල් මුරණය කිරීම සම්බන්ධදයන් විනයක්ෂ නිර්ථමාණය කිරීම
සඳහා මූලය නීති පනත සම්මතකර ගැනීම, ශ්රීලාංකා මහබැාංකුදේ ආයතනික ස්වාධීනත්තවය
දගාඩනැගීම සහ උද්ධමනය ඉලක්ෂකකිරීම (Inflation Targeting) සඳහා නීතිමය රාමුවක්ෂ නිර්ථමාණය
කිරීම.

මධයකාලීන

5.ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුදේ දද්ීය දශ්ෂ පරය පරිස්සදමන් හා ක්රමානුකූල අන්ෙමින් ඉක්ෂමණින්
හැකිළීම. ඒ හා සමාන්තරව දවළඳදපාළ දපාළීඅනුපාතික දවනස් කිරීම සහ විදද්ශ ආොයම් ඉහළ
නැාංවීම.

මධයකාලීන

3. ආොයම් ස්ථාවර කිරීම
මූලය අාංශදේ ප්රතිසාංස්කරණ මුලික වැෙගත්තකමක්ෂ ගනී. වියෙම් සීමා කිරීම හා බදු ආොයම් ඉහළ නැාංවීම හරහා අය වැය හිඟය අඩු
කරගැනීම අතයවශය දේ. බදු පෙනම විශාල කරගැනීමට විශාල හැකියාවක්ෂ පවතී. ජ්නප්රිය ප්රතිපත්තති හරහා ශ්රී ලාංකාදේ බදු ආොයම
ෙළ දද්ීය නිෂ්පාෙනයට සාදේක්ෂෂව ඉතා පහළ අගයක්ෂ ගනී. ( 8.7% කින් බදු ආොයම 7.7% කි) 2017 අොයම් බදු පනත (2019
වර්ථෂදේදී දවනස් කිරීම වලට භාජ්නය විය) දමම අනුපාතය 13.5% අගයක්ෂ ෙක්ෂවා දගන ආ අතර වහා නැවත හඳුන්වා දිය යුතු දේ.
බදු පරිපාලන කටයුතු වල කාර්ථයක්ෂෂමතාවය උපයන දලස දගවීම් හා රඳවාගැනීදම් බදු හරහා ඉහල නැාංවිය යුතු අතර දම්වා
මෑතකදී එකතු කල අගය මත බද්ෙට, ආයතනික කා පුද්ගල බදු සහ පිරිවැටුම් බදු වලට කල සාංදශෝධන සමඟ නැවත හඳුන්වා දෙන
ලදී. සාධාරණීකරණය කළ දනාහැකි බදු සහන ඉවත්ත කළ යුතුදේ. 2003 මූලය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත සාංදශෝධිත ඉලක්ෂක
සමඟ ෙැඩිව ක්රියත්තමක කල යුතුදේ. බදු දනාවන ආොයම් ෙ ක්රමානුකුලව ඉහළ නැාංවිය යුතුදේ.
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සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙරාමුව

1. 2017 ආොයම් බදුපනත සාංදශෝධන සහිතව ණය ස්ථාවර බව පිළිබඳ විශ්දල්ෂණයට අනුකූලව නැවත ඉදිරිපත්ත
කිරීම.
a) එකතුකළ අගය මත බද්ෙ සහ රඳවාගැනීදම් බදු නැවත හඳුන්වාදී පුළුල් කළ යුතුය. (එයට ප්රාේධන හා දස්වා
දගවීම්ෙ ඇතුළත්ත කළ යුතුය)
b) ආොයම් බදුදගවන්නන්දේ ලිපිදගානු සාංඛයාව අඩුවීම ප්රතිවර්ථතනය (reverse) කර ආොයම් බදු පෙනමපුළුල්
කිරීම.
c) ප්රගතිීලී සමාගම් බදුක්රමයක්ෂ සම්පාෙනයකිරීම .එහි අනුපාතිකය වැඩිකිරීම ක්රමානුකූල වියයුතුය.

දකටිකාලීන/
මධයකාලීන

2. රාජ්ය දද්පළ තක්ෂදස්රු කිරීම සඳහා කාර්ථය සාධන බලකාය නිර්ථමාණය කිරීම. බදු දනාවන ආොයම් වර්ථධනය
කිරීම සඳහා අවස්ථා හඳුනා ගත යුතුය. රජ්යට අයත්ත දද්පළ, ගාස්තු සහ රාජ්ය ආයතනවල ආොයම් ඔස්දස් ආොයම
වර්ථධනයකරගත යුතුය. ඒ හා සමාන්තරව දස්වාගුණාත්තමකභාවය වර්ථධනය කිරීමටෙ වග බලාගත යුතුය.
ආයතනවලින් ලබා ගතහැකි නිශ්චිත අරමුෙල් තිදබන අවස්ථාවලදී ඒවා ඒකාබද්ධ අරමුෙල දවත බැර වනබවට වග
බලාගත යුතුය.

දකටිකාලීන

3. දිගුකාලීන, ස්ථාවර බදු ප්රතිපත්තතියක්ෂ සම්පාෙනය කිරීම .ඍජු විදද්ශ ආදයෝජ්න දවනුදවන් බදු කේපාදු කිරීදමන්
ලබා දෙන දිරිගැන්වීම් නතර කිරීම. අුත්ත ආදයෝජ්න වලට SDP (ක්රදමෝපායික සාංවර්ථධන වයාපෘති) තත්තත්තවය ලබාදීම
නැවැත්තවිය යුතුය .ඔවුන්ෙ 15% විකල්ප අවම බද්ෙක්ෂ දගවියයුතුය.

මධයකාලීන

4. බදුඑකතුකිරීදම්යාන්රණයන් වැඩිදියුණුසහ කාර්ථයක්ෂෂම කළයුතුය.

මධයකාලීන

5. BEPS (Base erosion and profit shifting) ඩිජිටල් ආර්ථික ේූහදයහි හවුල්කරුවකු බවට පත්තවිය යුතුය.
බහුජ්ාතික සමාගම් දවනුදවන් (දෙවන කුුන යටදත්ත - Pillar 2( 15% ) ක අවම විකල්ප බද්ෙක්ෂ පැනවිය යුතුය.

මධයකාලීන

6. වැඩි දියුණු කරන ලෙ අවොනම් පාෙක විමර්ථශන වැනි දර්ථගු සාංදශෝධන හඳුන්වාදිය යුතුය. දර්ථගු නිළධාරීන්දේ
ේරොන ක්ෂරමය සාංදශෝධනය කළ යුතුය. ෙණ්ඩනයන් විධිමත්ත කළ යුතුය. එමගින් අත්තතදනෝමතික දිරිගැන්වීම් ක්ෂරමය
දවනස් කළයුතුය.

මධයකාලීන

7.තල තුනක්ෂ යටදත්ත තීරු බදුවිධිමත්ත කළ යුතුය .අතුරුබදු (Para tariff) ඉවත්ත කළයුතුය.

මධයකාලීන

8. ඒකීය ආොයම් පරිපාලනයක්ෂ ස්ථාපිත කළයුතුය .එහි ආයතන තුනක්ෂ අඩාංගුදේ) එනම්, දර්ථගු, දද්ීය ආොයම් බදු
දීර්ථඝකාලීන
සහ සුරා බදු දෙපාර්ථතදම්න්තුය.

4. වියෙම් පාලනය
රාජ්ය මූලය ප්රතිසාංස්කරණදේ අදනකුත්ත අාංගය වන්දන් ප්රාථමික වියෙම් කළමණාකරණය සහ රජ්යට අයිති වයාපාර ප්රතිසාංවිධානය
සහ ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම. වියෙම් කිරීදම් සීමා ඇතිකිරීම මඟින් සාංවර්ථධනය හා සමාජ් ආරක්ෂෂණය සඳහා මුෙල් දයාමු කිරීදම් මූලය
අවකාශය නිර්ථමාණය වන අතර තිරසාර සහ සැමදෙනාට සාංවර්ථධනය දබදී යන ක්රමදේෙයකට ඉඩ සලසයි.

12

4.1 ප්රාථමික වියදම් කළමනාකරණය
නාස්තිවීම අවම කිරීම හා කාර්ථයක්ෂෂමතාවය ඉහළ නැවීම අරමුණු කරගනිමින් දමම කළමනාකරණය සිදුවිය යුතුදේ. රාජ්ය
ආරක්ෂෂාව සඳහා වන මුෙල් කාලයක්ෂ තිස්දස් ආරක්ෂිත දවන් කළත්ත, දමය ෙැන් විදේචනාත්තමකව සැලකිය යුතුදේ. විනිවිෙ භාවදයන්
දතාර වූ විශාල දලස මුෙල් වියෙම් කල ප්රසම්පාෙන කටයුතු හා මහා පරිමාණ දගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම එකට සලකා බැලිය හැකිදේ.
සාංදශෝධනය කරනු ලැබූ අයවැයක්ෂ වහා ඉදිරිපත්ත කර ප්රථමික ගිණුදම් ඇති හිඟය පමණක්ෂවත්ත හැකි ඉක්ෂමනින් ඉවත්ත කරගැනීම
සිදුකළ යුතුදේ. නව අයවැය දමම සියු රාජ්ය මූලය දවනස්කම් ඇතුලත්ත ප්රාථමික ගිණුදම් හිඟය පියවා ගැනීම දවනුදවන් කටයුතු
කිරීම පිළිබිඹු කළ යුතුදේ.

4.2 රජ්යට අයිති වයා ාර ප්රතිසංවිධානය සහ ප්රතිසංස්කරණය කිරීම
සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1.ෙැනට පවත්තනා රාජ්ය මූලය ගැටු සම්බන්ධදයන් කටයුතු කිරීම සඳහා රාජ්ය මූලය කළමනාකරණ( වගකීම්
පනත (Fiscal Management Responsibility Act) ශක්ෂතිමත්ත කිරීම. වයතිදර්ථක පැහැදිලිව අර්ථථ නිරූපණය කරන්න.
වගවීදම් ක්රියාමාර්ථග, නැවත ආර්ථිකය දගාඩනැාංවීදම් ක්රියාමාර්ථග හඳුන්වාදෙන අතර ඒවා ෙැනටමත්ත ක්රියාත්තමක
දවමින් තිබිය හැකිය.

දකටිකාලීන

2. දපාදු අයවැදයන් මාර්ථග සාංවර්ථධනය වැනි දිගුකාලීන ේයාපෘති සඳහා ලබාදෙන ේරාේධන වියෙම් වලට හැකි
සෑමවිටදීම වඩා වැෙගත්ත ේරමුඛතාවලට දයාමුකරන්න.

දකටිකාලීන

3. ජ්ාතික දභෞතික සැලැස්මටඅනුකූල දනාවන, නිසි ශක්ෂයතා අධ්යයනයකින්, මූල්ය විශ්දල්ෂණයකින්, පාරිසරික
ඇගයීමකින් දහෝ සමාජ් විේරහයකින් දතාරව කරනු ලබන සාංවර්ථධන ේයාපෘති නතර කරන්න.

දකටිකාලීන

4. රාජ්ය වයවසාය දවනුදවන් ෙැඩි අයවැය සීමාවන් පණවන්න .සියු ප්රාේධන සහ ජ්ාංගම මූලය ලබාදීම්
අත්තහිටුවන්න.

මධයකාලීන

5.ඉහළ සැළකිය යුතු විශාලත්තවයක්ෂ සහ ප්රතිරූපයක්ෂ සහිත රාජ්ය වයවසායක්ෂ දපෞද්ගලීකරණය කරන්න) උො :ශ්රී
ලන්කන් ගුවන් දස්වය ගැලදපන රාජ්ය වයවසාය ආයතනවල කාර්යකශමතාවය සහ ඵලොයීතාවය ඉහළනැාංවීම.
සියුම රාජ්ය සාංස්ථා සහ රජ්යට අයිති වයාපාර නැවත සමාදලෝචනයක දයදීමට කාර්යසාධක බලකායක්ෂ පිහිටවීම
සහ ඒතුලින් රජ්ය ආදයෝජ්නදයන් බැහැරවිය යුතු ආයතන, රාජ්ය පුද්ගලික වයවසාය දවත දයාමුවිය යුතු ආයතන
සහ කළමණාකරන ප්රතිසාංකරණ සිදුකළ යුතු ආයතන ප්රමුඛතාවයකට ලක්ෂ කිරීම.

මධයකාලීන

6.ගැලදපන රාජ්ය වයවසායන් ක්රියාත්තමක වන දවළඳදපාළවල් දවළඳදපාළ ක්රම සඳහා විවෘත කිරීම.

මධයකාලීන

7.ජ්ාතික දභෞතික සැළසුම සඳහා වගවන ආයතනය ඊට ගැළදපන අමාතයාංශයක්ෂ යටතට පත්තකිරීම සහ ඒසෙහා
ප්රමාණවත්ත වන මුෙල් ප්රමාණයක්ෂ සම්පාෙනය කිරීම සහ ඒසඳහා වන අනුකූලතා නීතිරීති සඳහා බලාත්තමක කිරීම.

මධයකාලීන

8. සියුම ගුවන් සමාගම් ආකර්ථෂණය කරගත හැකිවන පරිදි ගුවන්දතාටුදපාළවල් කළමණාකරණය
ප්රතිසාංවිධානය කිරීම .අඩුවියෙම් ගුවන් සමාගම් (Low cost carriers) ආකර්ථෂණය වනඅයුරින් ගුවන් සමාගම්
අන්ෙන්මින් භූමිදේ දමදහයුම් දස්වා(Ground handling) කළමණාකරණය දවනුදවන් මිල නියම කිරීමට
ක්රමදේෙය සැකසීම.

මධයකාලීන

9.ශ්රී ලාංකන් ගුවන් සමාගම පුද්ගලීකරණය කිරීදමන් අනතුරුව දවළෙදපාළ 5 වන නිෙහස් දස්වා තත්තත්තවය (5th
freedom rights) ෙක්ෂවා දවළඳදපාළ ප්රතිසාංකරණය කිරීම.

මධයකාලීන

13

සමාජ්වාදී සමදේ ඇතිකළ රජ්යට අයිති 400 කට අධික වයාපාර ප්රති සාංවිධානය කිරීම හා ඒ හරහා ආනයන ආදද්ශකයන් ඇති
කිරීම ප්රධාන ප්රතිසාංස්කරණයකි. දමය ආණ්ඩුවට ඇති මුලය බර ඉතා විශාල දලස ඉවත්ත කරන අතර සමාජ් ආරක්ෂෂණය හා
සාංවර්ථධනය සඳහා ඉඩ සලසයි. දපෞද්ගලීකරණය කිරීම එක්ෂ මාර්ථගයකි. ශ්රී ලාංකන් ගුවන් දස්වය හා ප්රධාන දනාවන අදනකුත්ත
වයාපාර (දහෝටල් වැනි) වඩා කාර්ථයක්ෂෂම අාංශ දවත පැවරිය හැකිය. රජ්යට අයත්ත වයාපාර දියුණු කිරීදම් අදනකුත්ත මාර්ථග වන රාජ්ය
හා පුද්ගලික හවුල්කාරීත්තවයන්ෙ සලකා බැලිය යුතුය. සිාංගේපුරුදේ දටමාදසක්ෂ වැනි විශාල ෙරන සමාගම් අධයනය කර, රජ්දේ
දකාටස් කළමනාකරණය පිණිස එම පිළිදවත්ත ගැලදපන අයුරින් දමහි ක්රියාවට නැාංවිය යුතුය. දබාදහෝ රජ්යට අයිති වයාපාර,
රජ්යට බරක්ෂ වීම දවනුවට නිසි කළමනාකරණය හරහා රජ්යට ආොයම් ලබා දිය හැකි ආයතන දේ.

5. බලශක්ෂතිය සහ මහජ්න උපදයෝගිතා ප්රතිසාංස්කරණ
දමය රාජ්ය වයාපාර ප්රතිසාංස්කරණ වලට ඇතුළත්ත විය යුතු වුවත්ත, දවනම සලකා බැලීමට තරම් වැෙගත්ත කමක්ෂ ඇත. බැාංකු පද්ධතියට
හා මූලය පද්ධතියට වන හානිය අවම කරගැනීමට බලශක්ෂති මිලකරණය වහා සාංදශෝධනය කල යුතුය. දපට්දරෝල් හා ඩීසල් වල
මිල ඉහළ ෙැමුවෙ, LP ගෑස් සඳහා විනිවිෙ බවින් යුතු, මිල පිළිබිඹු වන මිලකරණ සුරයක්ෂ හඳුන්වාදිය යුතුදේ. ඉන්ධන/ LP ගෑස්
ස්ථාවර කිරීදම් අරමුෙලක්ෂ නිර්ථමාණය කර පාරිදභෝගිකයාට මිලට අනුගත වීම පහසු කිරීම සිදුකල යුතුදේ.
බලශක්ෂති උපදයෝගිතා ප්රසම්පාෙන කටයුතුවලදී සිදුවන දුෂණයන් (විදුලි බල ශක්ෂතිය මිලට ගැනීදම් ගිවිසුම්/ LP ගෑස් හා ඉන්ධන
දතාග මිලට ගැනීදම්දී ) අවධානය දයාමුකළ යුතු විශාල ගැටුවකි. ලාංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මීට දහාඳම උොහරණයකි. 2022
මැයි වන විට එහි පාඩුව බිලියන 500 කි. 2022 ජ්නවාරි සිට අදේල් ෙක්ෂවා රාජ්ය ආොයමෙ බිලියන 540කි. දමය බලශක්ෂති මිලට
ගැනීදම් එකඟතා හා බලශක්ෂති නිෂ්පාෙන ඒකක නිකුත්තකිරීමට සම්බන්ධ වාංචාව හා දූෂණය සම්බන්ධ ගැටළු රැසකට මුහුණ පා
සිටී. විදුලි බල මණ්ඩලදේ වගකීම් දවනදකාට බලශක්ෂති ජ්නනදේ සහ දබොහැරීදම් තරඟකාරීත්තවය ඇති කිරීම දවනුදවන් කටයුතු
කිරීමට හා දූෂණ හා වාංචා අවම කිරීමට කටයුතු කළ හැක. විදුලි සඳහා වන ගාස්තු ඉහළ යන්දන් වාංකභාවය හා අකාර්ථයක්ෂෂමතාවය
නිසා නම් එය අසාධාරණ දේ. එදස් සිදුවන වියෙම් පාරිදභෝගිකයා දවත පැටවීම දනාකළ යුතුය.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1. බලශක්ෂතිය (ඉන්ධන, ගෑස්, විදුලිය) සහ ජ්ලය දවනුදවන් විනිවිෙ දපදනන සුු අන්ෙමින්, ස්වයාංක්රීයව,
දවළඳදපාළ පාෙක කරදගන මිලකරණය.

දකටිකාලීන

2. සියු දපදරෝලියම් නිෂ්පාෙන මහජ්න උපදයෝගීතා දකාමිසම යටදත්ත නියාමනය යටතට පත්ත කිරීම. මහජ්න
උපදයෝගීතා දකාමිසම (Public Utilities commission – PUCSL) තුළින් ගුණාත්තමකබව සහ මිල නියාමනය.

මධයකාලීන

3. බලශක්ෂති සහ උපදයෝගී දස්වාවන් සඳහා වන රාජ්යවයවසායන් ප්රතිසාංස්කරණය කිරීම .සම්දේෂණ ජ්ාලය දවන්
කිරීදමන් සූර්ථය සහ සුළාං බලය සඳහා ආදයෝජ්න කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම. අවශය ආදයෝජ්න සිදුකළ හැකිවන
පරිදි සහ වීලිාං (wheeling) වැනි දස්වාවන් හඳුන්වා දියහැකි වන පරිදි සම්දේෂණ ජ්ාලයදවන් කිරීම.

මධයකාලීන

4. දපාදු ප්රවාහනය දවනුදවන් විදද්ශ සහාය ලබා ගනිමින් ආදයෝජ්න කිරීම.

මධයකාලීන

14

6. රාජ්ය අාංශය කළමනාකරණය හා ඩිජිටල්කරණය
ආර්ථිකයක්ෂ කාර්ථයක්ෂෂමව ක්රියාත්තමක වීමට නම් ජ්නතාව, දසෞඛය දස්වා, අධයාපනය, සමාජ් ආරක්ෂෂණ දස්වා සහ සිවිල් සමාජ්ය
ලැබිය යුතුය. දස්වා කාර්ථයක්ෂෂම විය යුතු අතර සාධාරණ හා ඉහළ ගුණාත්තමක බවක්ෂ තිබිය යුතුය. ශ්රී ලාංකාදේ රාජ්ය අාංශය, දමම
දස්වාවන් ජ්නතාවට සපයන අාංශය අති විශාල දේ. එහි මිලියන 1.5 කට අධික ප්රමාණයක්ෂ රැකියා ඇත. නමුත්ත දමම රැකියා දබාදහෝ
විට එකම කාර්ථය සිදුකරන , හරයක්ෂ රහිත හා අඩු දේතන සහිත ඒවා දේ. බඳවා ගැනීම් වල අධික දලස දද්ශපාලන බලපෑමක්ෂ
ෙක්ෂනට ඇති අතර ඡන්ෙ දපාදරාන්දු ඉටු කිරීමක්ෂ දලස මහා පරිමාණදයන් බඳවා ගැනීම් සිදුදේ. දමවන් ක්රියා නිසා රාජ්ය අාංශදේ
රැකියා වලට හිමිකම් කීමක්ෂ වැනි තත්තත්තවයක්ෂ ඇති වන අතර, කාර්ථයක්ෂෂමතාවය ඉතාම අවම දේ. ශ්රී ලාාංකීය ජ්නතාවට දහාඳ
දස්වාවක්ෂ ලබාදීම දවනුදවන් රාජ්ය අාංශය ප්රතිසාංස්කරණය විය යුතුවන අතර වඩාත්ත කාර්ථයක්ෂෂම රාජ්ය අාංශයන් සඳහා දහාඳ
දේතන ලබාදිය යුතුදේ. විශ්රාම වැටුේ ප්රතිසාංස්කරණදයන්ෙ දම් හා සමගාමීව සිදුවිය යුතු දේ. අරමුෙල් සපයා දනාමැති රාජ්ය අාංශදේ
විශ්රාම වැටුම් තවදුරටත්ත තිරසාර දනාවන අතර අරමුෙලක්ෂ සහිත විශ්රාම වැටුේ ක්රමදේෙයක්ෂ රාජ්ය අාංශය පමණක්ෂ දනාව සියු
දෙනාටම නිර්ථමාණය කළ යුතු දේ. රාජ්ය අාංශදේ ක්රියාකාරකම් ඩිජිටල්කරණය කිරීම හරහා විනිවිෙභාවය හා කාර්ථයක්ෂෂමතාවය
ඉහළ නැාංවීම හා දූෂණය අවම කරගැනීම කළ හැකිදේ.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1. රාජ්ය අාංශදේ බඳවාගැනීම් අත්තහිටු වන්න. රජ්දේ දස්වදේ, ආරක්ෂෂක හමුොවල සහ රාජ්ය
ේයවසායන්දේ දස්වක පිරිස් අවශ්යතාවන් ගණනය කරන්න. පහළ මට්ටදම්බ ඳවාගැනීම් වලදී
ෙැනටමත්ත රජ්දේ දස්වදේ සිටින අය (Green sheeting) බඳවා ගන්න. ආරක්ෂෂක වියෙම් නැවත
නිරීක්ෂෂණය කර, නැවත තක්ෂදස්රු කරන්න.

දකටිකාලීන

2.ඉතිරිකරගත්ත රාජ්යදස්වකයන් දවනුදවන් පුහුණු කිරීදම් ධාරිතා දගාඩනැගීදම් වැඩසටහන්
ක්රියාත්තමක කරන්න .දමය විදශ්ෂදයන් ඉහළ මට්ටම් රාජ්ය නිළධාරීන් සඳහා අවශයය.

මධයකාලීන

3.රාජ්ය දස්වය දවනුදවන් ප්රමුඛ කාර්ථය සාධන ෙර්ථශක) KPIs (නිර්ථමාණය කරන්න).

මධයකාලීන

4.මුු රාජ්ය පද්ධතියම ඩිජිටල්කරණයට ප්රමුකත්තවය දෙමින් සම්පූර්ථණ විගණනයකට ලක්ෂකිරීම .ඒ
සඳහා අවම ප්රතිදරෝධය සහිත රාජ්ය ආයතන මගින් ක්රියාපටිපාටිය ආරම්භකිරීම සහ ඒ සඳහා දිරි දීමනා
ලබාදීම.

මධයකාලීන

5.රාජ්ය දස්වය මඟින් ජ්නතාවට ලැදබන දස්වය ඩිජිටල්කරණය මඟින් කාර්ථයක්ෂෂම කිරීම.

මධයකාලීන

6.සාංස්ථා /මණ්ඩල /දෙපාර්ථතදම්න්තුවල සිට සමාගම් ෙක්ෂවා දද්පළ හා හා වගවී හිමි ආයතන බවට
පත්තකර ඒසම්බන්ධ ෙත්තතවල ගුණාත්තමකභාවය වැඩිදියුණු කරන්න .බඳවාගැනීම් සඳහා විධිමත්ත
යාන්රණයක්ෂ ස්ථාපිත කරන්න දයෝගයතාව හා නිසිභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂෂාව’ (fit and proper test (වැනි)

දීර්ථඝකාලීන

7. ප්රධාන ආයතන දවනුදවන් වෘත්තතික මට්ටදම් පාලනයක්ෂ සහනියාමනයක්ෂ හඳුන්වා දෙන්න. දිගටම
රජ්දේ තබා ගැනීමට සිදුවන ආයතන සම්බන්ධදයන් කළමනාකරණ විගණනයන් ක්රියාත්තමක කරන්න.
ඒවා මුළුමනින්ම ප්රතිවූහගතකළයුතුය .නැතිනම් දවනත්ත විකල්ප අවශයය .එකම ක්ෂදෂ්රයකට අොළ
ආයතන දගානු දහවත්ත සමූහයන් ඒකාබද්ධ දකාටඑ ක්ෂ ආයතනයක්ෂ යටතට දගන ඒම.

දීර්ථඝකාලීන
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7. දවළඳාම, කර්ථමාන්ත, කෘිකර්ථමය සහ දස්වා ප්රවර්ථධනය
ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන අතරතුර දවළඳාම , කර්ථමාන්ත හා කෘිකර්ථමය සහ දස්වා ප්රවර්ථධනය කිරීම ඉතා වැෙගත්ත දේ. දම් සඳහා
දවළඳදපාළවල් අනවශය තීරුබදු වලින් නිෙහස් කිරීම, තරඟකාරීත්තවය වැඩි කිරීම අපනයන ප්රවර්ථධනය කිරීම හා දගෝලීය නිෂ්පාෙන
ජ්ාල සමඟ සම්බන්ධ වීමත්ත ඵලොයිතාවය වර්ථධනය කිරීමත්ත කළ යුතු දේ.

7.1 ලවළඳල ාළවල් නිදහස් කිරීම
ආනයන තීරුබදු ප්රතිසාංස්කරණය ඉතා වැෙගත්ත වුවෙ , ෙැනට පවතින අර්ථුෙය පාලනය කරගැනීදම් ප්රථමාධාර පියවරක්ෂ දලස
සාදේක්ෂෂව ඉහළ තීරුබදු පවත්තවාගත යුතුදේ. සියුම ආනයන නිෙහස් කිරීම (තීරුබදු ඉවත්ත කිරීම හා ආනයන ප්රමාණ සීමා ඉවත්ත
කිරීම) මහා බැාංකුදේ විදද්ශ සාංචිත වලට පීඩනයක්ෂ ඇති කරනු ලබයි. නමුත්ත දමම තීරුබදු රාජ්ය අයවැය මත ඇති ආතතිය අඩු
කරයි. ප්රමාණ වලට පනවා තිබූ සීමා ඉවත්ත කිරීම (ඉහළ තීරුබදු යටදත්ත වුවෙ) දද්ීය දවළඳදපාදල් ඇති හිඟයක්ෂ පියවා ගැනීම
සඳහා වඩා දහාඳ විකල්පයක්ෂ දේ. ඉන්පසු තීරුබදු ප්රතිසාංස්කරණය හා කළමනාකරණය සලකා බැලිය හැක.

7.2 තරඟකාරීත්තවය
තීරුබදු ප්රතිසාංස්කරණදයන් ඔේබට තිරසාර දනාවන මිල පාලන, දවන්කිරීම හා චලනය සඳහා ඇති සීමා සහ යම් ආනයන වල
ඒකාධිකාරී මිලදී ගැනීම් ( උො- ආහාර දකාමසාරිස් වරයාදේ ආනයන ඒකාධිකාරය) ඉවත්ත කිරීම වැෙගත්ත දේ. ආණ්ඩුව විසින්
සාධාරනත්තව දහ්තු මත දද්ීය දවළඳ කටයුතු සඳහා පමණක්ෂ සහභාගී විය යුතු අතර, එයෙ තරඟකාරී පෙනමක්ෂ මත, පුද්ගලික
ආයතනෙ සහිතව සිදු කල යුතුය. තරඟකාරීත්තවය රහිත වීම නිසා රාජ්ය ප්රසම්පාෙනය ක්රියාවලිදේ දුෂණය සහ අකාර්ථයක්ෂෂමතාවය
ඇති වී ඇත.

7.3 අ නයන ප්රවර්ග්ධනය
විනිමය අනුපාතය ප්රතිසාංස්කරණය, දවළඳාම, ආදයෝජ්නය හා මූලය ඒකාබද්ධ කිරීම ජ්ාතයන්තර වශදයන් තරඟකාරීත්තවය ඉහළ
ෙමනු ඇති අතර අපනයන විදරෝධී ආකල්ප අවම කර අපනයන පුළුල් කිරීමට මඟ පාෙනු ඇත. දමය ශක්ෂතිමත්ත හා දද්ශපාලන
වශදයන් සහය සහිත අපනයන නැඹුරු විදද්ශ ඍජු ආදයෝජ්න දිරිගැන්වීමක්ෂ හරහා ශක්ෂතිමත්ත කල හැක. 1970 හා 1990 ෙශක වල
ශ්රී ලාංකාදේ අත්තෙැකීම් බැුකළ දවළඳාම හා ආදයෝජ්නය නිෙහස් කිරීම හරහා අපනයන නැඹුරු කාර්ථමිකකරණය වර්ථධනය සිදුවීම
ෙැකගත හැකිදේ. ඇඟුම් හා දත්ත කර්ථමාන්ත දීර්ථඝ කාලීනව ශ්රී ලාංකාදේ අපනයන අාංශදයහි ක්රියාත්තමක දේ. ෙැන්, තාක්ෂෂණය
දක්ෂන්ර වූ නිෂ්පාෙන හා දතාරතුරු තාක්ෂෂණ දස්වා ඇතුළු ඉහල මට්ටදම් දස්වා වලට දයාමු වීම හා ෙැනුම් ක්රියාවලිය බාහිරින්
ලබාදීම (KPO ) හා වයාපාර ක්රියාවලිය බාහිරින් ලබා දීම ( BPO ) වැනි දද්වල් ඉහළට පැමිණිය යුතු දේ.
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7.4 ආලයෝජ්න ප්රවර්ග්ධනය
ආදයෝජ්න මණ්ඩලය එහි මූලික ස්වරූපයට ප්රතිෂ්ඨාපනය කර එය විදද්ශ ආදයෝජ්න දිරිමත්ත කිරීදම් ' one stop shop' එකක්ෂ දලස
හා ශ්රී ලාංකාදේ නිෂ්පාෙනය දගෝලීය ජ්ාල සමඟ සම්බන්ධ කිරීදම් උපකරණය කටයුතු කිරීමට සැලැස්විය යුතුදේ. ආදයෝජ්න
මණ්ඩලදේ ප්රතිසාංස්කරණ කළමනාකරණය අපනයන නැඹුරු ආදයෝජ්කයන්ට මුලය අභිදේරණ ලබා දිය යුතුදේ. උො- කාල
සීමාවකට යටත්ත, විනිවිෙ බවින් යුතු හා, කාර්ථය සාධනය පෙනම් කරගත්ත) ෙැනට දීර්ථඝ කාලීනව බදු දගවීම් වලින් නිෙහස් කිරීම මගින්
රාජ්ය ආොයම අඩුදේ.. ක්රදමෝපායික සාංවර්ථධන වයාපෘති පනත (SDP- Strategic Development Projects Act ) ඉවත්ත කර දරගුලාසි
වලට යටත්ත ක්රමයක්ෂ නිර්ථමාණය කළ යුතුය. සම්පුර්ථණ බදු නිෙහසක්ෂ ලබා දී ඇති ආයතන වලටෙ අවම විකල්ප බද්ෙක්ෂ පැනවිය
යුතුදේ.

7.5 ලගෝලීය නිෂ් ාදන ජ්ාෙ සමඟ එක් වීම
තවදුරටත්ත එක දද්ශසීමවක්ෂ තුළ පුර්ථණ වශදයන් නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය සිදු දනාදේ. - විදශ්ෂදයන්ම සාංකීර්ථණ භාණ්ඩ සඳහා දමය
අොළ දේ. ඉහළ දගාස් ඇති දගෝලීය නිෂ්පාෙන ජ්ාල සම්බන්ධතා සහ තාක්ෂෂණික දියුණුව හරහා අන්තර්ථජ්ාතික වශදයන් ශ්රමය
දබදීදම් අවස්ථාව රටවල් වලට උො වී ඇත. දද්ශ සීමා අතර නිෂ්පාෙන ඉහළ දගාස් ඇති අතර, එක රටක්ෂ නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිදේ
එක පියවරක්ෂ විදශ්ෂීකරණය කරමින් ෙැන් ආර්ථික දගෝලීයකරණය සිදුකරයි. ශ්රී ලාංකාව දමම දගෝලීය නිෂ්පාෙන ජ්ාල වලට එක
කිරීමට අප කඩිනම් ක්රියාමාර්ථග ගත යුතුය. එමඟින් අඩු දේතන ලැදබන සරල නිෂ්පාෙන දවනුවට ඉහළ දේතන ලැදබන ඉහළ
තාක්ෂෂණික භාණ්ඩ නිපෙවීමට ොයක විය හැකිය. ශ්රී ලාංකාව සමඟ ෙැනටත්ත දවළඳ සම්බන්ධතා පවතින රටවල් ( ඇමරිකාව, එක්ෂසත්ත
රාජ්ධානිය හා යුදරෝපා සාංගමය) හා නිෙහස් දවළඳ ගිවිසුම් වලට ඇතුලත්ත වී (FTA) දමම ක්රියාවලිය සකසා ගත හැකිය. නමුත්ත ෙැනට
වැඩි අවධානයක්ෂ දයාමු කල යුත්තදත්ත ඒකපාර්ථශවික දවළඳාම් හා දගෝලීය වශදයන් දවළඳාමට බාධා ඉවත්ත කිරීමට ආදයෝජ්න
ප්රතිපත්තති ප්රතිසාංස්කරණයටයි. මීට අමතරව දද්ීය දගාවියන් ජ්ාතයන්තර ජ්ාල හා සම්බන්ධ කර දද්ීය දවළඳදපාළින් ඔේබට
තැබිය හැකිදේ.

7.6 ඵෙදායිතාවය
ආර්ථිකයක්ෂ ආොයම ඉහල නාංවා දහෝ ( ශ්රමය හා ප්රාේධනය) ඵලොයිතාවය ඉහල නාංවා ප්රසාරණය කල හැකිදේ. දමය දහාඳ
කළමනාකරණය හා තාක්ෂෂණික දියුණුව හරහා ඇතිදේ. ශ්රමය හා ප්රාේධනය සීමා සහිත වන අතර ඵලොයිතාවය ඉහල ෙැමීම ස්වයාං
තිරසාර වර්ථධනයට දහ්තු දේ. සාකච්ඡා කල ප්රතිපත්තති දියුණු කිරීම් පිටතට බර, පුද්ගලික අාංශය මුලික කරගත්ත හා දද්ීය
නිෂ්පාෙනය දගෝලීය තරඟකාරීත්තවයට හා තාක්ෂෂණයට දයාමු කරමින්,විදද්ශ ආදයෝජ්න මඟින් ලැදබන මුෙල් වලින්
ස්වභාවදයන්ම ඵලොයිතාවය ඉහල නාංවන ආකාරයට සකස් වී ඇත. ආණ්ඩුව විසින් දමයට රුකුල් සැපයිය හැක්ෂදක්ෂ පුද්ගලික
අාංශය සමඟ එක්ෂව තාක්ෂෂණික අධයාපනය වැඩිදියුණු කිරීම හා ආධුනික පුහුණුව හා රැකියාදේම පුහුණුවීම ලබාදීම වැනි ක්රියා
පිළිදවත්ත සැකසීදමනි. කෘි අාංශදේ ඵලොයිතාවය ඔහල ෙැමීම ෙ ඉතාම වැෙගත්ත දේ. එය ශ්රම බලකාදයන් හතදරන් එකක්ෂ ොයක
වන නමුත්ත ජ්ාතික ොයකත්තවය 7% පමණි. කෘි අාංශයට තාක්ෂෂණය එක්ෂකිරීදමන් දමම වර්ථධනය සිදු කල හැකිය. ( උො- කාලගුණය
පිළිබඳව දතාරතුරු ලබාගැනීමට, අස්වැන්න දනලාගත්ත පසුව එය කළමනාකරණය කිරීම, දද්ශගුණය පාලනය කර ඇති ගබඩා
කිරීම.
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කාෙ රාමුව

1.දවළෙ සහදයෝගීතා වැඩසටහන් දේගවත්ත කිරීම .ඒ සෙහා දවළෙදපාළ විකෘති අවම කිරීම,
ආනයන සීමා කිරීම් ක්රම පිලිබඳ නැවත සමාදලෝචනය කිරීම සහ බලපර ක්රමය අදහෝසි කිරීම.
2. අපනයන දවනුදවන් ආනයන කිරීදම් අවශයතාව අවදබෝධකර ගැනීම සඳහා දිරිගැන්වීම.
3. අනවශය සහ යාවත්තකාලීන දනාවන දවළඳදපාළ තරඟකාරීත්තවයට බාධා පමුණුවන දරගුලාසි
සහ පාලනයන් අවම කිරීම.
4. ශ්රීලාංකාවට දගෝලීය දවළඳාදමන් වාසි ලබාගත හැකි, දගෝලීය දවළොමට දයාමුවූ රටවල් සමඟ
දවළඳ අවදබෝධතා සෙහා දයාමු වීම.

දකටිකාලීන
දකටිකාලීන
මධයකාලීන

මධයකාලීන

5. අපනයන සඳහා ඉලක්ෂකවූ සෘජු විදද්ශ ආදයෝජ්න සඳහා දයාමුවීම .ශ්රීලාංකා ආදයෝජ්න
මණ්ඩලය “One Stop Shop”දලස ක්රියාත්තමක කරවීම - සෘජු ආදයෝජ්න ලබාගැනීමට

මධයකාලීන

දයාමුකළ යුතුය.
මධයකාලීන

6. දපෞද්ගලික කර්ථමාන්ත කළාප දවනුදවන් නීති බලාත්තමක කිරීම.
7.

නවීන

තාක්ෂෂණය

භාවිතාකිරීමට

නැඹුරුකිරීම

තුළින්

කෘිකාර්ථමික

ක්ෂදෂ්රදේ

දීර්ථඝකාලීන

කාර්යයක්ෂෂමතාවය ඉහළ නැාංවීම.

8. නිෂ්පාෙන සාධක දවළඳදපාළ ප්රතිසාංස්කරණ
ශ්රී ලාංකාව තුල වයාපාර සිදුකිරීම පහසු කරවීමට ඉඩම් හා ශ්රම දවළඳදපාල සීමා ලිහිල් කල යුතු දේ. දමය විදද්ශ ආදයෝජ්න
ප්රවර්ථධනය කිරීමට දහ්තු වනු ඇත. ශ්රී ලාංකාදේ ඉඩම් විශාල ප්රමාණයක්ෂ රජ්යට අයිති අතර පුද්ගලික ඉඩම් දවළඳදපාළ
අකාර්ථයක්ෂෂම දේ. හිමිකාරීත්තවය තහවුරු කිරීම ඉතා දීර්ථඝ ක්රියාවලියක්ෂ වන අතර කැඩෑස්රල් ලියාපදිාංචි කිරීදම් පද්ධතියක්ෂ දනාමැති
නිසාදවන් විවිධ ගැටුම්ෙ මතුදේ. ඉඩම් ප්රාේධනය දලස භාවිත වීම දම් හරහා වැලදක්ෂ. ඩිජිටල් පද්ධතියක්ෂ සඳහා අවශය මුෙල්
දවන්කිරීම අනිවාර්ථය දේ.
ශ්රී ලාංකාදේ ශ්රම දවළඳදපාල ෙ අකාර්ථයක්ෂෂම බව ප්රසිද්ධය. රාජ්ය බඳවාගැනීම් සීමා රහිත වන අතර දස්වදයන් ඉවත්ත කිරීම පුද්ගලික
දමන්ම රාජ්ය අාංශ වලෙ ඉතා අපහසු කටයුත්තතකි. දම් නිසා දස්වදයන් ඉවත්තකිරීමට යන පිරිවැය ඉහළ දේ. දම් නිසා ආයතන වලට
අවශය විටකදී ප්රමාණදයන් අඩු කිරීම ඉතාම අපහසු කටයුත්තතකි. කාර්ථයක්ෂෂම ශ්රම දවළඳදපාළක්ෂ ඇති කිරීමට කඩිනම් පියවර
ගැනීම හා නීති සම්පාෙනය කල යුතුදේ. ගතික ආර්ථික ක්රමයක අවස්ථා , සමාජ් සාංචලනය සීමා වී තිදබනවාට වඩා ඉන් ප්රදයෝජ්න
ගැනීම පිළිබඳව ශ්රම බලකාය ෙැනුවත්ත කල යුතු දේ. ශ්රම ආරක්ෂෂා කිරීම පුරාණ නීති වලින් දනාව විරැකියා රක්ෂෂණ ක්රම මඟින් සිදු
කල යුතුය.
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කාෙ රාමුව

1. පුද්ගලික අාංශය සමඟ එකතුවී රැකියාව තුළ ලබාදෙන පුහුණුවන ක්රමයක්ෂ (on-the-job training)
හඳුන්වාදීම සහ තාක්ෂෂණික පුහුණුව ලබාදීම.

මධයකාලීන

2.සියු වයවසායන්ට අොළවන බාංදකාදලාත්තභාවය (unified bankruptcy laws පිළිබඳ ඒකාබද්ධ නීති
ඉක්ෂමනින් ක්රියාත්තමක කරන්න.
3.දස්වකයන්දේ රැකියා අහිමි කිරීදම් පනත දවනුවට විරැකියා රක්ෂෂණ අරමුෙලක්ෂ පිහිටුවන්න.

මධයකාලීන

4.ෙැනට පවතින බිම්සවිය ක්රමය සම්පූර්ථණ කරන අතරතුර ඩිජිටල් ඉඩම් දල්ඛනයක්ෂ සකස් කිරීම. ඉඩම්
සිතියම් ඩිජිටල්කරණය කිරීම.

දීර්ථඝකාලීන

මධයකාලීන

9. ශක්ෂතිමත්ත සමාජ් ආරක්ෂෂණ ජ්ාලය
දමම අර්ථුෙය ෙැනටමත්ත සමාජ්දේ අඩු ආොයම් ලාභීන් හා අවිධිමත්ත අාංශදේ ජ්නතාවට ඉතා අපහසු කාලයක්ෂ උො කර ඇත. දලෝක
බැාංකුව ඇස්තදම්න්තුගත කරන පරිදි දිළිඳු බවින් දපදළන ජ්නතාව ප්රමාණය 2020 සිට 2021 වන විට 500,000කින් පමණ ඉහළ
දගාස් ඇත. ෙැනට එම ප්රමාණය තවත්ත ඉහළ යමින් පවතී. එම නිසා ඉලක්ෂකගත කිරීම සහ එක්ෂ පවුලකට දෙන සහන ප්රමාණය
ශක්ෂතිමත්ත කර අවොනමට ලක්ෂව ඇති ජ්න දකාටස් ආරක්ෂෂා කළ යුතුය. අවාසනාවකට දමන්, ෙැනට පවතින සමෘද්ධි ක්රමය ශ්රී
ලාංකදේ දිළිඳු පවුල් 40% කට පමණ සහන ලබා දනාදෙන නමුත්ත තරමක්ෂ ඉහළ ආොයම් ඇති පවුල් වලට සහන ලබාදද්. එහි
පරිපාලනය ඉතා මිල අධික වන අතර ඉතා පහසුදවන් දුෂණයට නතු දේ. නවය මුෙල් තැන්පතු ක්රමයක්ෂ හරහා බිම් මට්ටදම් සිට
ඉහළට අඩු ආොයම් ලාභී පවුල් 60% ට දමම සහන ලබාදීමට කටයුතු කල හැකිදේ. දමම මුෙල් ලබාදීම ඉහල ආොයම් ලාභී
පවුල්වලටත්ත ලැදබන සහන ඉවත්ත කිරීදමන් ඇති වන තත්තත්තවදේදී අඩු ආොයම් පවුල් වලට සහන සැලසීම දවනුදවන් ලබා දද්.
2019 වසදර්ථ සුභසාධක මණ්ඩලය මඟින් සම්පුර්ථණ කළ වැඩකටයුතු පාෙක කරගනිමින් දමය සිදුකල හැකිය. ඒ අනුව දතෝරාගැනීම,
පක්ෂෂපාතීත්තවය හා දූෂණය පිටුෙැකීමට වුහගත වීමක්ෂ සිදුදේ. දමම ක්රියාවලිය කාර්ථයක්ෂෂම කිරීමට තාක්ෂෂණය දයාොගත හැකිය.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1. ජ්නතාවදගන් අගතියට පත්තවූ කණ්ඩායමට බැාංකු ගිණුම් හරහා මුෙල් ආධාරයක්ෂ ලබාදීම. දමය
සහනාධාර තාර්ථකීකරණය කිරීදම් වැඩසටහනට ඒකාබද්ධ කළ යුතුදේ.

දකටිකාලීන
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2. ආවරණය වර්ථධනය කිරීම සහ සමාජ් ආරක්ෂෂණ වැඩසටහන් ඉලක්ෂක කිරීම.
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3. ශුභසාධන ප්රතිලාභ මණ්ඩලයක්ෂ හරහා ශුභසාධන දයෝජ්නා ක්රම ඒකාබද්ධ කිරීම සහ ප්රතිලාභීන්
සියල්ල ඇතුළත්ත වන පරිදි එක්ෂ ෙත්තත ගබඩාවක්ෂ නිර්ථමාණය කිරීම. තාක්ෂෂණික සහ මූලය සහාය
ලබාගනිමින් අනනයවූ හඳුනාගැනීදම් වයාපෘතියක්ෂ සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්තමක කිරීම. (උො ඉන්දියාදේ ආධාර්ථ වැඩසටහන)
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4. අරමුෙල් ලබාදෙන විශ්රාම දයෝජ්නා ක්රම ආරම්භ කිරීම, රජ්දේ දස්වදයන් ඔේබට විශ්රාම වැටුේ
දයෝජ්නා ක්රම පුළුල් කිරීම.

මධයකාලීන
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10. විනිවිෙභාවය සහ වගවීම
ශ්රී ලාංකාදේ පිළිකාවක්ෂ දමන් පැතිර ඇති දූෂණය පිටුෙැකිය යුතුය. 2021 වසදර්ථ රාන්ස්දපර්ථන්සි ඉන්ටර්ථන්ෂනල් ආයතනය විසින්
කරන ලෙ සමීක්ෂෂණයකට අනුව ශ්රී ලාංකාව අන්තර්ථජ්ාතික දූෂණය පිළිබඳව ඇති ෙර්ථශකදේ (corruption perception index)
102/180 පසුවිය. ශ්රී ලාංකාදේ ජ්නතාව 79%ක්ෂ රාජ්ය අාංශදේ ඇති දූෂණය විශාල ගැටළුවක්ෂ දලස සලකයි. මහා පරිමාණදයන් වන
දූෂණය ආොයම දනාලැබීම හා දමන්ම වියෙම ඉහළ යාමට දහ්තු වී ඇති අතර ආර්ථික කඩා වැටීමටෙ ොයක වී ඇත. ඒ අනුව නව
පාලනයක්ෂ විසින් දූෂණයට එදරහි නීති ඉතා ෙැඩිව ක්රියාත්තමක කළ යුතුය. අල්ලස හා දූෂණ විමර්ථශනයන කරන දකාමිසම ස්වාධීන
දකාමිසමක්ෂ වශදයන් වයවස්ථාවට ඇතුළත්ත කිරීම හා එක්ෂසත්ත ජ්ාතීන් දේ දූෂණයට එදරහි දලෝක සම්මුතියට අනුකුලව කටයුතු
කිරීම ඇතුළත්ත දේ. දමය අප දම් තාක්ෂ ආණ්ඩු පාලනය කළ ක්රමදේෙය ඉහළ මට්ටදම් සිට මුළුමනින්ම දවනස් කිරීම රටට වඩා
දහාඳ අනාගතයක්ෂ ලබාදීම දවනුදවන් අතයවශය දේ.

සිදුකළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ

කාෙ රාමුව

1. වාංචා, අල්ලස් සහ දූෂණ දවනුදවන් ක්රියාත්තමක වීමට ස්වාධීන දකාමිෂන් සභා නැවත

දකටිකාලීන

බලාත්තමක කිරීම.
2. එක්ෂසත්ත ජ්ාතීන්දේ සාංවිධානදේ දූෂණ විදරෝධී සම්මුතියට එකඟවීම.
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එදිදනො ජීවිතය ගැට ගසා ගැනීදමන් ඔේබට සැමට දසෞභාගය
උොකිරීදම් පෙනම
සමාජ් ලවළඳල ාළ ආර්ග්ිකයක්
ොර්ථශනිකව අප සමාජ් දවළඳදපාල ආර්ථිකයක්ෂ පිළිබඳව විශ්වාසය තබා ඇත්තදතමු. එය පුද්ගල නිෙහස හා ස්වාධීනත්තවය
තහවුරු කරන ආර්ථික ලිබරල්වාෙය හා සාධාරණත්තවය හා යුක්ෂතිය තහවුරු කරන දද්ශපාලන නිෙහදස් මුහුවකි. දමම
තත්තත්තවය යටදත්ත දවළඳදපාළ තරඟකාරීත්තවය හා තරඟකාරීත්තවය දිරිමත්ත කිරීම සිදුකිරීම හා ඒ අතරම දපාදු පහසුකම් හා
සමාජ් ආරක්ෂෂණය ලබා දිය යුතුය. දවළඳදපාළ තරඟකාරීත්තවය පුද්ගලයාදේ හා ආර්ථිකදේ සාර්ථථකත්තවයට පාෙක වන
ප්රධානතම කාරණාව බව අප තරදේ විශ්වාස කරමු. දමය පාලනය දරගුලාසි සහ සැමදේ සහාය අවශය ක්රියාවලියක්ෂ බවෙ
අප ෙන්දනමු.
දීර්ථඝ කාලීන තිරසාර සාංවර්ථධනය ලඟා කර ගැනීමට සෑම පුරවැසිදයකුටමඒ සඳහා තිදබන අවස්ථා සඳහා ප්රදේශය සැපයිය
යුතුය. ආණ්ඩුව විසින් මීට ක්රියාකාරීව පහසුකම් සැලසිය යුතුවන්දන් නිසි ෙැනුම් හා දතාරතුරු ගබඩා නිර්ථමාණය කිරීම, නිසි
ආර්ථික ප්රතිපත්තති පවත්තවා ගැනීම , පාලනය, නීතිය හා සාමය සහ දද්පල අයිතීන් සුරැකීම හරහා ය. දුගීබව තුරන් කිරීමට
ආර්ථික වර්ථධනය දක්ෂන්ර වනබව අප විශ්වාස කරමු. දලාව පුරා ඇති සාක්ෂි වලට අනුව පිටතට නැඹුරු ආර්ථිකයක්ෂ සාංවෘත
හා ඇතුළට නැඹුරු ආර්ථිකයකට වඩා දුගී බව තුරන් කිරීමට ප්රවණතාවයක්ෂ ඇති බව දපදන්. අපදේම ආර්ථික ඉතිහාසයෙ
දමය පිළිබිඹු කරයි.
එනමුත්ත දුගී බව තුරන් කිරීදම්දී ඇති සෑම අවශයතාවයක්ෂම දමමඟින් සම්පුර්ථණ දනාදේ. ආණ්ඩුව සාංවර්ථධන ප්රතිපත්තති සමඟ නිසි
දලස ඉලක්ෂක කළ සමාජ් ආරක්ෂෂණ ක්රියාවලියක්ෂෙ දගන යා යුතුය. විනිවිෙ බවින් යුත්ත, සාධාරණ සමාජ් ආරක්ෂෂණ පද්ධතියක්ෂ
දගාඩනැගීම අපදේ සාංවර්ථධන උපාය මාර්ථගදේ ප්රධාන අාංගයකි. දම් හරහා වර්ථධනය හවුල් ක්රියාවලියක්ෂ බවට පත්තවන අතර අසීරු
ආර්ථික ප්රතිපත්තති තීරණ ගැනීම පහසු දේ. ඒ නිසා සුභසාධක දද්ශපාලනදයන් සම්පුර්ථණදයන් ඉවත්ත වීම හරහා සමාජ් සුභසාධන
වියෙම් අොල දස්වා සපයන්නාට ලබා දීම දවනුවට දකලින්ම පාරිදභෝගිකයා අතට ලබා දීදම් ක්රමයක්ෂ අතයාවශය දේ. සමාජ්
සුභසාධන සහනාධර දස්වා සපයන්නාට ලබාදීදමන් සිදු වන්දන් ධනවත්ත අයට එම සහනාධාරය ගමන් කිරීම පමණි. ආර්ථික
විෙයාඥ ජ්ගදීෂ් භගවතී සඳහන් කරන පරිදි වර්ථධනය සැමදෙනාටම ' දොරවල් අරින' නමුදු සමහර මිනිසුන් සඳහා ආරම්භක ස්ථානය
අදනකුත්ත අයට වඩා පිටු පසින් පිහිටා ඇත්තදත්තය. ඔවුන්දේ ආණ්ඩුව විසින්, එවන් අයට එම සීමාදවන් ඔේබට යාමට උපකාර කළ
යුතුය.

21

අවසන් නිගමනය
නිෙහදස්දී ශ්රී ලාංකාව ආසියාදේ පැවති දසෞභාගයමත්තම දද්ශයක්ෂ විය. ඒක පුද්ගල ආොයම තායිලන්තයට හා දකාරියාවටෙ ඉහළ
අගයක පැවතිනි. එනමුත්ත ඉන් පසු වසර 70 තුළ පසුගාමී වූ අපි අවසානදේ පසුගිය අඩ සියවස තුළ රාජ්ය ණය අර්ථුෙයකට
මුහුණදුන් පළමු ආසියාතික රට බවට පත්තවී ඇත. අපදේ දමදහයුම වන්දන් ශ්රී ලාංකාව ආර්ථික ආගාධදයන් ගලවාගැනීදම් පෙනම
දලස දමම අර්ථුෙය පත්ත කරදගන ඇය තිරසාර සාංවර්ථධනයක්ෂ කරා මාර්ථගයකයට දයාමු කිරීම හා අපදේ නැතිවූ පාරාදීසය නැවත
ලබාගැනීමයි. අපදේ සාංවෘත වූ ද්විත්තව හිඟයක්ෂ සහිත නිතර නවතින සහ වර්ථධනය වන , කාලීනව අත්තවන සාර්ථව ආර්ථික අර්ථුෙ
හරහා නිර්ථවචනය වී ඇති අප ආර්ථිකය පරිවර්ථතනය කරමින්, වඩාත්ත ගතික, පිටතට දයාමුවූ, තිරසාර හවුල්කාරීත්තවදයන් යුතු
වර්ථධනයක්ෂ ඇති සෑම පුරවසියකු විසින්ම ඵල අත්තවිඳින ආර්ථිකයක්ෂ බවට පත්තකිරීම අපදේ ඉලක්ෂකයයි. දම් සඳහා රාජ්ය ආොයම්
හා මුලය ප්රතිසාංස්කරණය, හා ඒ සමගාමීව මුෙල්, විනිමය අනුපාතික, දවළඳ, නිෂ්පාෙන සාධක, තරඟකාරීත්තවය ප්රතිසාංස්කරණයන්
හා ඒ තුළ ශක්ෂතිමත්ත හා නිසි දලස ඉලක්ෂක ගත කල සමාජ් ආරක්ෂෂණ ක්රමදේෙයක්ෂ සහ දූෂණයට එදරහි නීති සහිත ශක්ෂතිමත්ත සහ
තිරසාර රාජ්ය මූලය ස්ථාවරයක්ෂ ගත යුතු දේ.
දමම අර්ථුෙදයන් මිදීම සහ වඩාත්ත දහාඳ ශ්රී ලාංකාවක්ෂ දගාඩනැගීමට අප හා අපදේ අනාගතය දවනුදවන් අප ඉදිරිපත්ත කරන
සැලැස්මයි දම්.
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