2021 අයවැය කථාව
හැඳින්වීම
ගරු කථානායකතුමනි,
අතිගරු ගගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජගේ “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම”
ප්රතිප්ති රාමුව තුළ 2021 – 2023 මකදිකාලීන ආර්ථික පුනර්ථීවන හා දිළිදුකම
පිටුැකකීගේ කඩිනේ වකඩ ටහන ශක්තිම් කරන 2021 අයවකය කතාව ගේ උ්තරීතර
භාවට ඉදිරිප් කරන්ගන් ඉමහ් තුටකින්.
ගරු කථානායකතුමනි,
අප රට කවර ආර්ථික මටමටමක ටියතය්, කවර අයෝගයෝගයන්ට මුුණ

ී  තිුණ ්

පිළිගත යුතු එක් මූලික යතාර්ථථයක් වන්ගන් කාර්ථීකර

ගයන් ඉදිරියට පකමිණි ග ෝක

ආර්ථිකය, ගේ වන විට තාක්ෂණික ආර්ථිකයට පිවි

ඇති බවයි. අප ගමය ැකකිය

යු්ග් කිකරකර්ථමය, කර්ථමාන්ත හා ග ාවා අංශ

ංවර්ථධනය

ඳහා

ේප්රැායික උපාය

මාර්ථගවලින් ඔබ්බට ගගා ා තාක්ෂණික වශගයන් ගමම ක්ගෂාත්ර ඒකාබද්ධ නිෂාපාැන හා
කපයුේ ක්රියාවලියට ගයාමු කිරිමට ප්රමුත්වය දිය යුතු අව ාථාවක් ග
ආර්ථික

ංවර්ථධනගේී  අප කළ යු්ග්

යි. අගේ රගටම

ජජව විවිධ්වගයන් ගපාගහා ්,

ං ාකිතිමය වශගයන් ී ර්ථඝ ඉතිහා යක් ඇති ජාතික උරුම ැායාැයන්ගගන් ගපෝෂ ය
වූ සුවිගශාකරත අනනයතාවක් ඇති පරි ර
හා ජාතියක් ග

ඉ ම
ා තු කිරීමයි.

ංගේී , තිර ාර

ංවර්ථධනයට කකප වූ රටක්

තා, ටිේපාවුන්, ගංගා, ඇළ ගැාළ හා

ාවභාව

ග ෞන්ැර්ථගයන් ගපෝෂ ය වු, අගේ දිවයින එයට් වඩා කිහිප ගු යකින් විශා
ාගර

ේපතකටැ උරුමකේ කියන රටක් ග

වූ

, ජාතික නිෂාපාැන ක්රියාවලිගේ

ාගේක්ෂ වාටි (Comparative Advantage) මතු කළ යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි,
භූ ගද්ශපා නික වශගයන්ැ අප රගටම වකැග්කම ෑම රටකටම ැකගනන යුගයකට අප
ප්රගේශ ී ටියතනවා. අගේ අ ල්වකටි ඉන්දියාව ඉදිරි ැශක කිහිපය තුළ ග ෝකගේ ප්රබ
ආර්ථිකයක්. ඊට අමතරව චීනය ඇතුළු ආටියා රටවල් කිහිපයක්ැ ග ෝක ආර්ථිකගේ
ප්රබ ආර්ථිකයන් 5 අතරට පිවිග න බව මගේ විශාවා යයි.
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ඉහළ ආැායේ වර්ථධනයක් ඇති අප අවට ආටියා ගවළඳපළ ග ෝක ජනගහනගයන්
ටියයට 60ක් පම

ගවග න නකගී එන ආර්ථික ක ාපයක්. ේප්රැායික බටහිර දියුණු

ආර්ථිකයන්ට ගමන්ම නකගී එන ප්රබ
ග

රගටම

ආර්ථිකයන්ගේැ ගක්න්ීය මධය ාථානයක්

ජ
ා වරී්වය රැකගනිමින් උපරීම ප්රගයෝජනය ගකනීමට දිගුකාලීන උපාය

මාර්ථික ැකක්මක් තිබිය යුතුයි. අප රගටම ගද්ශීය ආර්ථික ඉඩ ප්ර ථ
ා ා පුළුල්වන පරිදි
ගකාළඹ හා හේබන්ගතාට වරායන් හා ගුවන් ගතාටුගපාළවල් ගමම වාණිජ ක්රියාවලිගේ
ජාතයන්තර මධය ථ
ා ානයක් වශගයන් දියුණු කළ යු්ග්

එවකනි ජාතික ැකක්මක්

තුළයි.
ගරු කතානායකතුමනි,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ථලිගේන්තුව අමතමින් කළ ප්රතිප්ති ප්රකාශන ගැක තුළින්ම
අවධාර ය කළ ආර්ථික ප්රතිප්තිය වූගේ “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” තුළින් ගේ රගටම
ජනතාව අගේක්ෂා කළ

කමට ප්රති ාභ

කගබන අගේම ආර්ථික

ංවර්ථධනයක් ඇති

කිරීමයි. ආැායේ හා පළා් විෂමතාවයන් ගමන්ම නාගරික හා ග්රාීය අ මානතාවයන්ැ
අවම වන ංවර්ථධනයකට ගයාමු කිරීම එහි අන්තර්ථගත හරයයි. අපගේ මාජ ංවර්ථධන
වකඩපිළිගවගල් මූලික අරමු

ී ඇ්ග් ගකාවිඩ්-19 ඇතුළු ව ංගත ගරෝග වලින්

ගමන්ම ගේ වන විට ඉහළ මටමටමක ඇති ගබෝ ගනාවන ගරෝග වලින්ැ ජනතාව මුැා
ගකගනන පරිදි නිැහ ා ග ෞතය ග ව
ා ය ජනතාවට තව දුරට් ඵ ැායි වන ග
කිරීමයි.

ෑම ැරුවකුටම ඵ ැායි පුරවකටිගයක් ග

ටිය කු

පුළුල්

තාවන්

හ

නිපු තාවන් මතු කරගත හකකි අධයාපන රමයක් ඇති කිරීමට අප ගවගහටිය යු්ග්,
මානව ේප් ඉහළ මටමටමකින් පව්වා ගකනීම ැකනුගේ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම ඳහා
අවශය වන නි යි.
ක්රීඩා හිතකාී ජන මාජයක් තුළින් බාහිර ක්රියාකාරකේව ට ගයාමු කරමින් ග ෞතය
ේපන්න ළමා හා තරු

පරපුරක් බිහිකිරීම හා

මාජ, ආර්ථික, ගද්ශපා නික හා

ං ාකිතික ගපර ැකක්මකට තාරු යගේ ක්රියාකාරී ැායක්වය
ඳහා අධයාපන හා ක්රීඩා, මානව ේප්
ැක්ෂ ැරුවන් පිරි

විශාව විැයා

ැක්වා

බාගත යුතුයි. ඒ

ංවර්ථධනයට බද්ධ කළ යුතුයි. රගටම ටියතනා
ාර්ථථක ගමන් මගක ගගා ා අව ානගේ

විරැකියාව උරුම කරගන්ගන් නේ එම අධයාපන රමය ගවන ා කරන ප්රති ං ාකර
2

හඳුන්වාී මට ප්රමුත්වය දිය යුතුයි. අධයාපන ප්රති ං ාකර

අමාතයාංශය ගමම

කාර්ථයයට ගයාමුකර තිගබනවා.
අප

මාජගේ ීව්වන අවැානමකට

ක්වූ (vulnerable) පුද්ග යින්, වකඩිහියතයන්,

විවිධ හකකියාවන් ඇති පුද්ග යන් හා අඩු ආැායේ ාභීන්න්ගේ

මාජ සුභ ාධනය

හ

මාජ ආරක්ෂ ය (social security) අප රාජය ප්රතිප්තිගේ මූලික වගකීමක් කරගගන
තිගබනවා. ඒ

ඳහා ග ෞතය, අධයාපනය, ක්රීඩා හා

මාජ සුභ ාධනය මානව

ේප්

ංවර්ථධනගේ එකිගනකට ගවන් කළ ගනාහකකි බව “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” ජාතික
ප්රතිප්තිය තුළින් පකහකදිලි කර තිගබනවා.
ජනතා අවශයතාවන් ඉටු කිරීගේී  නීන

න්නිගේැනය හා තාක්ෂ ය අැ ප්රධාන

යයතත පහසුකේ අවශයතාවක්. පානීය ජ ය, වාරිමාර්ථග, විදුලිය, මාර්ථග, බකංකු හා මුැල්
ගේ ඳහා අවශය පරිපූරක පහසුකේ ගවනවා. දුෂාකර ීවිත ගගවන ගගාීන්, ධීවරයින්,
පාරේපරික කර්ථමාන්තව

ගයගැන්නන්,

ව
ා යං

රැකියාව

ගයගැන්නන්, යකපුේ

ආර්ථිකයට ගකාටුී ඇති අඩු ආැායේ ාභීන්න් හා විවිධ දුෂාකරතා නි ා නිශාිත ආැායේ
ගනාමකති ජිවගනෝපාය අවැානේ තුළ මුැල්, තාක්ෂ ය හා ගවළැපළ ග ායාගත
ගනාහකකි කුඩා වයාපාරිකයන් තුළ ඇ්ග්
නිෂාපාැනගේ ප්රබ

කඟවු

නිෂාපාැන ධාරිතාවක්. ඔවුන්

ගකාට ාකරුවන් කර ගනිමින්, දිළිඳු බවින් ගතාර ආර්ථික

ංවර්ථධනයකට ප්රගේශ විය යු්ග්

එම

කඟවු

ධාරිතාව තුළ පුළුල් නිෂාපාැන

හකකියාවක් ඇති නි යි.
ගරු කතානායකතුමනි,
ුණගැක් ආනයනය මත රඳාපවතින ගවළඳ ආර්ථිකයක් ගවනුවට ගගාවි නිෂාපාැන හා
කිකරකාර්ථමිකර යක් (Agro Industrialization) මුල්කරග් නිෂාපාැන ආර්ථිකයක්
ජනතා අගේක්ෂාව බව “ගම මඟ පිළි ඳරක්” ජනතා ංවාැගයන් අප ග්රුේ ගගන
තිගබනවා. “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” යනු
කරමින්

ව
ා භාවික පරි ර

ංගේී ව, එය ගපෝෂ ය

ංවර්ථධන කටයුතු පව්වා ගකනීම බව ගමම උ්තරීතර

භාගේී  අතිගරු

ජනාධිපතිතුමා අවධාර ය කළා.
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රජගේ කාර්ථයභාරය ඉටු කිරීගේී , ංකීර්ථ

වූ පරිපා න හා නියාමන රම ගවනුවට බිේ

මටමටගේ කටයුතු ව ට මුල්තකන ගැන ජනතා ගක්න්ීය රාජය ග ාවයක් අවශය ී
තිගබන බවැ ජනතා ංවාැ වලින් අප හඳුනාගගන තිගබනවා.
පසුිය රජය ගමන් රාජය ග ාවය ගහළා ගනාැකක, එහි හකකියාවන් අවතක්ග රු
ා
ගනාකර, විනිවිැභාවගයන් යුතුව අවම පිරිවකයකින් හා කාර්ථයක්ෂම ග
විය හකකි රාජය ග ාවයක් නිර්ථමා ය කළ යුතු ගවනවා.

ක්රියා්මක

්භාවගයන් රාජය ග ාවය

කරන නිළධාරින් ගද්ශපා න පලිගකනීේ ව ට ක් කිරීම අප ගහළා ැකකිය යුතුයි. ව ර
ග

නාවක් ගතවන නඩු හබ, අකාර්ථයක්ෂමව හා යල්පකන ිය නීති පද්ධතීන් හා

ආයතනික වූහයක අවශයතාවයැ ජනතා හඩ ී තිගබනවා. එබකවින් පව්නා නීති හා
ආයතනික වූහය ප්රති ං ාකර ය කරමින් ජනතාව ගමන්ම වයාපාරිකයින් දිරිගන්වන
පරි රයක් නිර්ථමා ය කිරීමටැ අප මුල්තකන දිය යුතුයි.
ගරු කතානායකතුමනි,
රජයේ සාර්ව ආර්ික ගමන්වමග (Macro-Economic Road Map)
“ග ෞභාගයගේ ැකක්ම”
ව ට ප්රති ාභ

ාර්ථව ආර්ථික වකඩපිළිගවළට අනුව

මාජගේ ටියළු පාර්ථශව

කගබන ටියයට 6ක් ඉක්මවන මකදිකාලීන ආර්ථික වර්ථධනයක් පව්වා

ගකනීම අපගේ ඉ ක්කය ගවනවා.
මි

ාථාවර්වය ඇති කර ගනිමින්, ටියයට 5ක පම

වාර්ථකරක උද්ධමන ගේගයක්

පව්වා ගනිමින්, ීවන වියැේ පා නයට මුල් තකනක් දිය යුතු ගවනවා. ාථාවර ගපාලී
හා විගද්ශ විනිමය අනුපාත, බදු ප්රතිප්තිය, බකංකු හා මූ ය පහසුකේ හා ආයතනික
ක්රියාකාරී්වය, භාණ්ඩ හා ග ව
ා ා
නිැහ

කපයුම දිරි ගකන්විය යුතුයි. ජනතාවගේ ආර්ථික

තහවුරු කරමින් නිෂාපාැන ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමට රජය පහසුකේ

පයන

වූහා්මක ගවන ක් ගවළඳපළ ආර්ථික රාමුව තුළ ඇති කිරීම ගමම වකඩපිළිගවගළා
ප්රධාන උපාය මාර්ථග ගවනවා.
රජගේ ආැායම හා වියැම අතර ඇති ටියයට 9ක පම

පරතරය ටියයට 4ක

මටමටමකට වාර්ථකරකව අඩුකර ගකනීම අපගේ රාජය මූ ය කළමනාකර

ගේ අරමුණු
4

අතර ප්රධාන න්ධි ාථානයක්. ජාතික ආැායගමන් ටියයට 90ක් වන රාජය
70කට අඩු කර ගකනීම්, විගද්ශ
ගකනීම්, එම න්ධි ථ
ා ානයට
ගනුගැණු

ය

ය ටියයට

ංයුතිය තුළ ඇති ී ඇති අවැානේ අඩු කර

ඟාීම ඳහා අවශය ගවනවා. නිෂාපාැන ක්රියාවලිය හා

ඳහා ප්රමා ව් පරිදි මුැල් හා

ය පහසුකේ ජනතාවට ග ා යන පරිදි

බකංකු හා මූ ය පද්ධතිය ප්රති ං ාකර ය කළ යුතුයි. මුැල් හා ද්රවශී තාවය
කළමනාකර ය කිරීම පිළිබඳව ශ්රී

ංකා මහ බකංකුව මු ය ප්රතිප්තිය පිළිබඳ නව

ැකක්මකින් බකලිය යුතු යකයි අප විශාවා කරනවා.
ගද්ශීය නිෂාපාැනව ට, වයතනාකමක් එක් කරනු

බන අපනයන විවිධාංිකර ය

තුළින් විගද්ශ ඉපයුේ වකඩි කිරීම අවශයයි. ආනයන මත වන ැකඩි රඳාපකවක්ම අවම
කර ගනිමින් විගද්ශ ගවළැාගේ හිඟය අඩු කරගත හකකි පරිදි ගවළැ හා නිෂාපාැන
ක්රියාවලිය හසුරුවා ගත යුතුයි.
ඉපයීේව

ංචාරක, විගද්ශ රැකියා, වරාය හා ගුවන් ග ාවා

ආැායේ වකඩිකර ගකනීම, ගවළඳ හිඟය අඩු කිරීමට

යු්ග් අපගේ විගද්ශ

මගාීව ටිදු කළ

ේප් වකඩි කර ගකනීමට භාණ්ඩ නිෂාපාැනය ගමන්ම ග ාවා

කපයුමැ ඉහළ මටමටමක පකවතිය යුතු නි යි. පුළුල් ග්රාීය

ංවර්ථධනයක් තුළින්

දුේප්කම පිටුැකකීම ඉ ක්ක කරග් රැකියා උ්පාැනය හා ීවගනෝපාය මාර්ථග
වකඩිකිරීම ගමන්ම ග ෞතයය, අධයාපනය හා

මාජ සුභ ාධනය පුළුල් කිරීගේ

ංවර්ථධන ප්රගේශයකට අප පිවිටිය යු්ග් ගමම ාර්ථව ආර්ථික ැකක්ම තුළයි.
වියේශ ණය මුදල් උපයයෝජනය
ශ්රී

ංකාව විගද්ශ

ප්රමා ය ීඝ්ර ග

ය අරමුැල් මින් වාර්ථකරකව ක්රියා්මක කරනු
වකඩි ී තිගබනවා. එගහ්,

බන වකඩ ටහන්

ය මුැල් යටග් ගඩා ර්ථ මිලියන

6,000කට වඩා වකඩි මුැල් වයතනාකමක් ඇති වයාපිති ක කිය යුතු ප්රගතියක් ගපන්නුේ
කරන්ගන් නකහක. වයාපිති
කිරීේ හා අධීක්ෂ

ක සුේ කිරීම, ශකයතා අධයනයන්, වයාපිති ක්රියා්මක

කටයුතු ව ී  ැකකිය හකකි ප්රධාන දුර්ථව තා ී ඇ්ග් එම

වකඩ ටහන් ගද්ශීය අවශයතා වලින් දුර ථ
ා ීම්, වකඩ ටහන් වියැේ වකඩිීම්,
ක්රියා්මක කිරීම ඳහා ගතවන කා ය වකඩි නි ා, අඩු ප්රති ාභ ඇතිීම්ය. එම නි ා
විගද්ශ

ය ප්රමා ය ගමන්ම

ය ග ාවා ඉහළයාම් ැක්නට

නි ා වඩා ඵ ැායි අඩු පිරිවකයකින් කළ හකකි වයාපිති

කගබනවා. එම වියැේ

ඳහා මුැල් හිඟීම තුළ
5

භාණ්ඩාගාර ගමගහයුේ කටයුතුව ට අහිතකර බ පෑේ ඇතිවන බවැ නිරීක්ෂ ය ී
තිගබනවා.
ගරු කතානායකතුමනි,
ගමම

ය අරමුැල් “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” ආර්ථික හා මාජ ංවර්ථධන වකඩපිළිගවළ

තුළ හඳුනාගගන ඇති සුවිගශාෂීතා මුල් තකන ගැමින් යලි ක ාකර ගකනීමට අප ක සුේ
කර තිගබනවා. ඒ ඳහා ංවර්ථධන
අගය කරනවා. පව්නා
ගරෝග නිවාර

ය මුැල් පයන ආයතන ැක්වා ඇති හය අප

ය ගයෝජනා රම තුළම, ප්රමුත්වය ගගන ඇති, ගකාවිඩ්

කටයුතු, පානීය ජ

කපයීම, ග්රාීය මාර්ථග ංවර්ථධනය, ග්රාීය ග ෞතය

ග ාවා පුළුල් කිරීම, ැරුවන් හා මේවරුන්ගේ ගපෝෂ

ත්්වය දියුණු කිරීම, වි්තීය

අධයාපනයට ටිසුන් ආකර්ථශ ය කිරීමට අප මුල්තකන ී  තිගබනවා. එගමන්ම,
ේප්රැායික කර්ථමාන්තව ට නව අගයක්

බාී ම, තරු

තරුණියන්ට නව වයාපාර

ඳහා ආරේභක ප්රාේධනය කපයීම හා ගගාවිපළ ංවර්ථධනයට තාක්ෂ ය හඳුන්වාී ම
ඳහා මුැල් ගවන් කර ගකනීමට හකකි ී තිගබනවා. පුනර්ථජනනීය බ ශක්ති ධාරිතාව
වකඩි කිරීම, මූ ය හා ප්රාේධන ගවළඳපළ ප්රති ං ාකර ය ආී  ප්රමුතතාවන්ට මුැල්
ගවන් කර ගකනීමට් අප කටයුතු කර තිගබනවා.
ගේ අනුව ග ෝක බකංකුව, ආටියානු
පම ක් වාර්ථකරකව ගමම කටයුතු

ංවර්ථධන බකංකුව හා JICA ආයතනය

ඳහා වියැේ කිරීමට

ප්රමා ය ගඩා ර්ථ මිලියන 1,400ක් පම
ංවර්ථධන පරිපූරක

ක සුේ කර ඇති විගද්ශ

ය

ගවනවා. ගමයට අමතරව, ද්විපාර්ථශාවික

ය මුැල් ගඩා ර්ථ මිලියන 400ක් පම

කරනවා. ගමම වයාපිතින්

මඟ

බා ගකනීමටැ අගේක්ෂා

ඳහා ආනයන අවශයතා ඉතා අඩු බකවින් විගද්ශ විනිමය

කළමනාකර යටැ ගමම වකඩපිළිගවළ ධනා්මක බ පෑමක් ඇති කරනවා. විගද්ශ
ය, තාක්ෂ
පම

උපකර

හා විගශාකරත අවශයතාවන් හකර ප්රතිපාැන වලින් ටියයට 65ක්

ගද්ශීය වියැේ ඳහා ගයාැා ගකනීමට අප කටයුතු කරනවා.

ය මුැල් යටග් ඇති විවිධ වයාපිති කාර්ථයා හා විගද්ශ උපගද්ශක වියැේ ීඝමා කර,
අැාළ ආයතනව

වකඩ ටහන් ග

ක්රියා්මක කිරීගමන් වියැේ අඩු කිරීමට්, මනා

ේබන්ධිකර යක් ඇති කිරීම් අගේක්ෂා කරනවා. ප්රධාන

ංවර්ථධන ක්ගෂාත්රව
6

(Development Clusters) ප්රතිප්ති හා උපාය මාර්ථග පැනේ කරගගන විගද්ශ ආයතන
වලින් (Policy Based Borrowings)

ය

ගද්ශීය අරමුැල් හකකිතාක් දුරට ජාතික යයතත

බා ගකනීමට ප්රමුත්වය ගැනු

බනවා.

පහසුකේ පද්ධතියට, ග්රාීය ආර්ථිකය

විවිත කළ හකකි පරිදි ගයාැා ගකනීමැ ගමම ආගයෝජන මූ යකර

ගේ උපාය මාර්ථගයක්

ගවනවා.

බදු ප්රතිපප්තිපය
“ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” මින් ප්රකාිතත වූ පරිදි බදු ගගවන්නන්ගේ පහසුව ගමන්ම බදු
පරිපා නය කාර්ථයක්ෂම කිරීම ඳහා ඉතා ර බදු රමයක් රජය විටින් 2020 ජනවාරි
ම

ක්රියා්මක කළා. එම බදු රමය ඉදිරි ව ර 5 තුළ ගනාගවන ව
ා පව්වා ගකනීම,

වයාපාරික කටයුතු දියුණු කරමින් ආර්ථික පුනර්ථීවනයක් ඇති කිරීමට අවශය එක්
ප්රධාන

ාධකයක්. බකංකු, මූ ය හා රක්ෂ

නිෂාපාැන හා ග ව
ා ා

කපයීම

ක්ගෂාත්ර හකර, භාණ්ඩ ආනයනය හා

ඳහා වයාපාර පිරිවකටුම ම කට රුපියල් මිලියන 25ට

වකඩි වයාපාර ව ට අැාළ ටියයට 8ක වකටම බද්ැ ගනාගවන ව
ා පව්වා ගගන යෑමට
ගයෝජනා කරනවා. ැකනට විවිධ ආයතන හා නීතිමය විධිවිධාන යටග් ක්රියා්මක වන
ම්පකන්, ටිගරටම, දුරකථන ග ාවා, සූදු (Gaming), ගමෝටර්ථ රථ වකනි, මුළු බදු
ආැායගමන් ටියයට 50කට වකඩි බදු ආැායේ ැායක්වයක් ගැන භාණ්ඩ හා ග ාවා බදු
වඩා කාර්ථයක්ෂම ග

කළමනාකර ය කිරීම

තාක්ෂ ය ඔ ාග ා කළමනාකර ය කිරීමට

ඳහා එක බදු රමයක්, online

ඳහා විගශාෂ භාණ්ඩ හා ග ාවා බද්ැක්

(Special Goods and Service Tax) හඳුන්වා ී මට ගයෝජනා කරනවා. සුරාබදු ආඥා
පනත වකනි විගශාෂ පන්, නීති විගරෝධි ම්පකන් හා දුේවකයත ගවළැාම ව ක්වා ගකනීගේ
නියාමනය ශක්තිම් කිරීමට හකකි වන පරිදි ගයාැා ගකනීගමන් ආැායේ මාර්ථග
ශක්තිම් කිරීම ගමම ප්රති ං ාකර ගේ තව් අරමු ක්.
2020 ජනවාරි ම

01 වන දින ටිට

ර

බදු රමයක් හා online බදු පරිපා නය

ක්රියා්මක කිරීම ආරේභ කර ඇති බකවින් එගතක් ගද්ශීය ආැායේ බදු
ගැපාර්ථතගේන්තුව ක්රියා්මක කළ ආර්ථික ග ාවා ගා ාතු, ජාතිය ගගාඩනකගීගේ බද්ැ
වකනි බදු ව ට අැා

හිඟ බදු, ගගවන්නන්ගේ මූ යමය හකකියාව පැනේ කරග්
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අව න් හා පූර්ථ

(Full and Final Settlement) වි ඳුමක් වශගයන්

හන බදු

ගගීමකට යට්ව අැාළ ලිපි ගගානු ව ා ැකීමට ගයෝජනා ගකගර්ථ.
එගමන්ම 2021.04.01 දින ටිට ටියළු මාගේ වයාපාර බදු e-filing රමයට යට් කිරීම
අනිවාර්ථය කිරීමැ, බදු හා ෑම ගනුගැනුවකටම අැාළව බදු ගගවන්නා හඳුනා ගකනීගේ
අංකය (TIN) ගයාැා ගකනීමට හකකිවන පරිදි බදු නීතිය
බකංකු හා මූ ය ආයතනව බදු ගනනය කිරීගේී  අඩමාන
ඳහා කරනු

ංගශෝධනය කරනු

බනවා.

ය හා අගේක්කරත

ය පාඩු

බන ප්රතිපාැන ව ී  වඩා් විනිවිැභාවගයන් කළමනාකර ය කිරීම

ඳහා ගද්ශීය ආැායේ පනත යටග් අවශය උපගැ ා නිකු් කිරීමටැ ගයෝජනා
කරනවා. එගමන්ම ගද්ශීය ආැායේ පනත යටග් බදු පරිපා න තීන්දු, අයෝයාචනයට
යට් වන කා

ීඝමාවක් තුළ ක්රියා්මක කිරීමට හකකි වන පරිදි අවශය නීති ප්රතිපාැන

ශක්තිම් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. බදු අයෝයාචනා කඩිනමින් වි ඳීම

ඳහා විගශාෂ

බදු අයෝයාචනා උ ාවියක් ඇති කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ගරු කතානායකතුමනි,
පුද්ග

ආැායේ බද්ැ ක්රියා්මක වන්ගන් වකටුේ, ගපාලී, කුලී,

ාභාංශ ගහෝ ගවන්

ආැායේ ප්රභවයන්ගගන් ම කට රුපියල් 250,000කට වකඩි ආැායේ

බන්නන්

ඳහා

පම යි. උපයන විට බදු ගගීේ, ගපාලී මත රඳවා ගකනීේ බදු අගහෝටි කර තිගබනවා.
ම කට රුපියල් 250,000 වකඩි ආැායේ ප්රභවයන් ඇති වකටුේ, ගපාලී වකනි ආැායේ
බන්නන්ට මාටිකව අැාළ බදු මුැ ගගීමට අවශය නේ ටිය ග ාවා ාථාන ව ට ගහෝ
බකංකුව ට ඒ පිළිබඳ උපගැ ා ී මට හා ව ර අව ානගේ

ම ථ
ා ආැායේ ප්රකාශයක්

මින් ටිය බදු වගකීේ තු නය කරගකනීමට ර රමයක් හඳුන්වා ගැනු බනවා.
ඉදිරි ව ර 5 තුළ කිකරකර්ථම,

්ව හා ධීවර කටයුතු වලින්

කගබන ගපෞද්ගලික හා

ආැායේ බදු වලින් නිැහ ා කර තිගබනවා. ගතාරතුරු තාක්ෂ ය හා ආශ්රිත ගද්ශීය හා
විගද්ශීය ඉපයීේ ගමන්ම, ගන්වාටිකව ගහෝ විගද්ශගතව උපයනු

බන විගද්ශ ආැායේ

ැ ආැායේ බදු වලින් නිැහ ා කර තිගබනවා.
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රජගේ බදු ආැායගමන් ටියයට 80ක් රැ ා කරන්ගන් ඉහළ ආැායේ හා මහා
පරිමා

වයාපාර, බකංකු හා මූ ය ආයතන වලිනුයි. 2013/2014 වර්ථෂව

මා විටින්

හඳුන්වා දුන් Revenue Adminstration Management Information System

ක්රීය

කිරීමට අවශය තාක්ෂණික හා නීතිමය ප්රතිපාැන හඳුන්වා ී මට ක සුේ කර තිගබනවා.
එකී බදු ගගවන්නන් ඉ ක්ක කරගගන බදු කළමනාකර

ය කිරීම ඳහා පිහිටුවා ඇති

විවිධ අංශ ගද්ශීය ආැායේ ගකාම ාරි ා ජනරාල්වරයාගේ ඍජු වගකීම යටග්
පරිපා නය කිරීම

ඳහා එක් අංශයක් යටතට (Large Tax Payer Unit) ප් කිරීමට

කටයුතු කර තිගබනවා. බදු ගගවන්නන්ගේ ව
ා යං අනුකූ තාවය වර්ථධනය කිරීම හා බදු
විග නය ශක්තිම් කිරීමැ බදු ආැායම වකඩි කර ගකනීමට අවශය බකවින්, ගද්ශීය
ආැායේ ගැපාර්ථතගේන්තුගේ අවශය ගවන ාකේ ටිදු කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ගපෞද්ගලික අංශගේ බදු උපගද්ශකයන් හා විග නකරුවන් බදු ගගවන්නන්
නිගයෝජනය කිරීගේදි හ හතික නිකු් කිරීගේී , වකරදි බදු වාර්ථතා ක ා කිරීම ගහෝ
අනුබ

ී ම ැඩුවේ

කබිය හකකි වරැක් ග

කා එකවකනි බදු උපගද්ශක ග ාවා

පව්වා ගගන යෑම අව ංගු කළ හකකි වන පරිදි නීතිමය ප්රතිපාැන හඳුන්වා ී මට
ගයෝජනා කරනවා.
ඉතිපරි කිරීම් හා ආයයෝජන
ජනතාවගේ ආැායේ මාර්ථග උ්පාැනයට ඇති ඉඩ ප්ර ාථා පුළුල් කිරීමට මගාීව ෑම
ගැනාම ආවර ය වන ජාතික ඉතිරිකිරීේ වකඩපිලිගවළක් ක්රියා්මක කිරීමට අප
ගපරමු

ගන්නවා.

මිද්ධි ාභීන්න්, ගගාවි හා ධීවර විශ්රාම වකටුේ හිමිකේ

වාර්ථකරකව රුපියල් බිලියන.50කට අධික මුැ ක් අයවකය මින්
ඔවුන්ගේ විගශාෂ අවශයතාවයන් හා
ඉතිරිකිරීේ රමයක්
මිද්ධි ායෝගයකු

කැෑ මය

නු

කුණවැ,

ඳහා ප්රමා ව් ආැායමක්

කගබන

ක ා ී නකහක. එබකවින්
ඳහාම

මිද්ධි බකංකුව විටින්

මිද්ධි ීවිත ඉතුරුකිරීේ

Account) ිණුේ විවිත කිරීමට්,

ඳහා

ෑම

(Samurdhi Life Savings

මිද්ධි ීවන ආධාර එම ිණුේව ට තකන්ප්

කිරීමට් ගයෝජනා කරනවා. එම ිණුේව

ාථාවර ඉතුරුකිරීේ ගශාෂයන්, ජාතික

ඉතිරි කිරීගේ බකංකුගේ තකන්පතු ගමන්ම භාණ්ඩාගාර ඇපකර මින් තහවුරු කර
මිද්ධි ාභීන්න්ගේ ඉතුරුකිරීේ වකඩිකිරීමට පියවර ගන්නවා. එම ඉතුරුකිරීේ ග ව
ා ක
අර්ථථ ාධක අරමුැගල් ආගයෝජන සුරක්කරත කර ඇති අයුරින්ම

හතික කිරීම

ඳහා
9

භාණ්ඩාගාර බකඳුේකරව
ඳහා

ආගයෝජනය කිරීමට ප්රතිපාැන

නවා. එම ආගයෝජන

කගබන ගපාලී ආැායම ටියළු බදු වලින් නිැහ ා කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.

ැකනට රාජය බකංකුව

මිද්ධි බකංකුව විටින් තකන්ප් කර ඇති මුැල් වලින් ටියයට

90ක ප්රමා යක් මිද්ධි ාභීන්න්ගේ ගන්වාටික ආර්ථික හා වයාපාර දියුණු කිරීම ඳහා
ටියයට 7ක වාර්ථකරක ගපාලියට

ය

කපයීගේ “නව

මිද්ධි වයව ාය

ංවර්ථධන

ය

ගයෝජනා රමයක්” ක්රියා්මක කරනවා.
සුභ ාධන

මිති හා ආයතනව

ගපාලී ආැායම

ඳහා පසුිය රජය පකනවූ බදු එම

ආයතනව ඉතුරුකිරීේ දිරිගකන්ීම ඳහා නිැහ ා කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
පුද්ග

ඉතිරිකිරීේ දිරිගකන්ීම

බකඳුේකර, නිවා
කරනු
ග
ශ්රී

ය,

ඳහා ජවැය රක්ෂ , භාණ්ඩාගාර බිල්ප් හා

කයි ාතුගත

මාගේ ගකාට ාව

ම කට රු. 100,000 ැක්වා

බන ගපෞද්ගලික ආගයෝජන ආැායේ බදු ගනනගේී  අඩු කළ හකකි ගගීේ
(qualifying paymets) ක කීමට ගයෝජනා කරනවා.

ංකාගේ ගන්වාටිකව ග ාවය කරන විගද්ිතකයන් ශ්රී

විනිමය ගහෝ විගද්ශව

ඇති ටිය ඉපයීේ ගහෝ ශ්රී

ංකාව තුළ උපයන විගද්ශ

ංකාගවන් පිට බකංකු

ය වලින්

සුපිරි මහල් නිවා මි ී  ගකනීමට ඉඩ ප්ර ාථා ක ීඝමට ගයෝජනා කරනවා.
සුරැකුේප් හා විනිමය ගකාමිෂන් භාගේ නියාමනය යටග් ගද්ප ආගයෝජන භාරය
( Sri Lanka Real Estate Investment Trust) මින් නිතය නිවා ගවළැපළ ආගයෝජන
දිරිගකන්ීම

ඳහා එම ආයතනව

ප්රාේධන

ාභ හා

ාභාංශ ආැායේ බදු වලින්

නිැහ ා කිරීමට හ මුද්ැර බද්ැ ටියයට 0.75 ැක්වා අඩු කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ගද්ශීය

මාගේ ගකාළඹ ගකාට ා ගවළඳපගල්

2021.12.31 දිනට ගපර

කයි තු
ා ගත කරනු

බදු

හනයක්

බාී මට්, ඉන්පසු ව ර 3ක්

ග

පව්වා ගකනීමට් ගයෝජනා කරනවා.

කයි තු
ා ගත කිරීම දිරි ගකන්ීම

ඳහා

බන මාගේව ට ටියයට 50ක ආැායේ
ඳහා අැාළ මාගේ බද්ැ ටියයට 14ක්
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ප්රාේධන කම්ේ බද්ැ ර කර ගද්ප විකිණුේ මි ගහෝ ගද්ප ව
වයතනාකම යන ගැගකන් වකඩි වයතනාකම
විගද්ශීය

මාගේව

තක්ග ාරු කරුගේ

ඳහා බදු අයකිරීමට ගයෝජනා කරනවා.

ාභාංශ, ටිය වයාපාර පුළුල් කිරීම, මුැල් ගහෝ ගකාට ා

ගවළඳපගල් ආගයෝජනය කිරීම ගහෝ ශ්රී
කරන්ගන් නේ ඔවුන්ගේ

ංකා

ාජවරී්ව බකඳුේකරව

ාභාංශ ව ට අැා

බද්ැ

ආගයෝජනය

ඳහා ව ර 3ක බදු විරාමයක්

බාී මට ගයෝජනා කරනවා.
ශ්රී

ංකාගේ වාණිජ බකංකු විටින් ගඩා ර්ථ මිලියන 100ක අවමයකට යට්ව ශ්රී
ාජවරී්ව බකඳුේකර මි දි ගන්නා විට එම ආගයෝජන

ඳහා අවධානේ බර තකබූ

ප්රතිපාැන (Risk weighted Provisioning) ගවන් කිරීමට අැාළ ශ්රී
ගරගු ාටි ව ර 3ක කා යක්

ංකා

ඳහා අ්හිටුීමට හා එම ආගයෝජනව

ංකා මහ බකංකු
ප්රාේධන

ාභ

හා ගපාලී, ආැායේ බදු වලින් නිැහ ා කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
අපනයන කර්ථමාන්ත, පශු ේප්හා කිරි ආශ්රිත නිෂාපාැන (Dairy), ගරදිපිළි (Fabric),
ංචාරක, කිකර නිපකයුේ,

කකසුේ කර්ථමාන්ත හා ගතාරතුරු තාක්ෂ

යන ක්ගෂාත්ර

ඳහා ආර්ථිකගේ වූහා්මක ගවන ක් ඇති වන පරිදි ටිදු කරන ගඩා ර්ථ මිලියන 10ට
වකඩි ආගයෝජන

ඳහා උපායමාර්ථගීක ආගයෝජන නීති (Strategic Investment Law)

යටග් ව ර 10ක උපරිමයකට යට්ව බදු හන

නවා.

ගකාළඹ හා හේබන්ගතාට වරායන් ගක්න්ද්රගකාට ගගන ජාතයන්තර ගවළැාගේ භාණ්ඩ
ගතාග ුණවමාරු මධය ාථාන (Commodity Trading Hub) වශගයන් බන්ධිත ගුැේ
(Bonded Warehouse)

පහසුකේ

ඳහා ආගයෝජන දිරිගකන්ීමට එවකනි අක්ගවරළ

(Offshore) වයාපාර ආශ්රිත ගුැේ පහසුකේ

ඳහා කුලී බදු

හන ී මටැ ගයෝජනා

කරනවා.
ජාතිපක ආරක්ෂාව
ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම
කු

ඳහා ත්රිවිධ හමුැාව

තා වකඩිදියුණු කිරීම හා නීන තාක්ෂ

පහසුකේ

ර විරුවන්ගේ වි්තීමය
බාී ම

ඳහා මකදිකාලීන
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ක ක ාමක්

ක ාකර තිගබනවා. අප රගටම පව්නා

හඳුනාගකනීම තුළ ශ්රී

ේප් ීඝමාවන් ගමන්ම ප්රමුතතා

ංකා නාවික හමුැාව ශක්තිම් කිරීමට මුල්තකන ී  තිගබනවා.

ම්ද්රවය උවදුර පා නය කිරීම හා අගේ රට ජාතයන්තර ම්ද්රවය ගණුගැණුකරුවන්ගේ
තිේගපා ක් ීගේ තර්ථජනය මුලිනුපුටා ැකීය යුතුයි. භාණ්ඩ smuggle කිරීම පා නය
කිරීම, ධීවර

ේප් හා ධීවර ප්රජාවට අවශය ආරක්ෂ

පහසුකේ

බාී මට්,

ඉන්දියානු ාගරගේ නාවික පහසුකේ ඳහා සුරක්කරත පරි රයක් ගගාඩනකගීම ඳහා්,
එම ආගයෝජනය ැායක කර ගකනීමට රජය අගේක්ෂා කරනවා. එගමන්ම ශ්රී

ංකා යුධ

හමුැාව හා ගුවන් හමුැාව ආපැා කළමනාකර ය ඇතුළු බුණවිධ කාර්ථයයන්හිදි ටිදුකරනු
බන කාර්ථයභාරයන් ඳහා අවශය ගකයතකාලීන යන්ගත්රෝපකර

හා යයතත පහසුකේ

ගකනැ අවැානය ගයාමු කර තිගබනවා. එම මකදිකාලීන හා දිගුකාලීන
තුළ අවශය මූලික අවශයතා

ක සුේ රාමුව

ඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන

ත්රිවිධ හමුැාවට ගවන් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ත්රිවිධ හමුැාව, ගපාලීටිය හා ටිවිල් ආරක්ෂක බ කා ග ාවාව

විශ්රාමික, අබාධිත

ර විරුවන්, මියිය ර විරුවන් හා එම පවුල්ව

යකගපන්නන් ඳහා ර විරු ග ව
ා ා

අධිකාරිය දිය් කර ඇති අබාධිත ර විරුවන්ට

හයක උපකරන බාී ම, නිවා

ය, අධයාපන හා වි්තීය

ංවර්ථධන වකඩ ටහන් හා වයව ාය

ංවර්ථධන හා

ජවැයාධාර බාී ම ඳහා රුපියල් මිලියන 750ක් ගවන් කිරීමැ ගයෝජනා කරනවා.
මහජන ආරක්ෂාව
මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි ගපාලි ා ග ව
ා ය ශක්තිම් කිරීමට රජය
විගශාෂ අවධානයක් ගයාමුකර තිගබනවා. ටියළු පුරවකටියන්ට බිගයන් කගකන් ගතාරව
නිැහග ා ීව්ීමට අවශය පරි රය තහවුරු කළ යුතුයි. ම්ද්රවය උවදුර පා නය කිරීම,
රථවාහන හා මාර්ථග නීති රමව් ග

නියාමනය කිරීම, ංචාරක ගපාලි ා ග ාවා තර

කිරීම ගමන්ම මංගකාල් කෑේ, අපරාධ වක කක්ීම
අවශය පහසුකේ

ඳහා විගශාෂ පුුණණු කිරීේ හා

බාී මට් ක සුේ කර තිගබනවා. එගමන්ම ගපාලි ා මුර

ංචාරක

කටයුතු පුළුල් කරමින් ප්රජා ආරක්ෂාව ඳහා විගශාෂ ගපාලි ා රථ ගයී මටැ ගයෝජනා
කරනවා. මහජන ආරක්ෂාවට හඳුනාග් විවිධ වකඩ ටහන්

ඳහා රුපියල් මිලියන

2,500ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන බාී මට ගයෝජනා කරනවා.
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තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම්
රාජය යාන්ත්ර ය, හා ගවළඳපළ ක්ගෂාත්රයන්හි ක්රියාවලිය ර කරමින් කාර්ථයක්ෂම හා
ජනතා ගක්න්ීය ග ාවා

කපයීම හා ැකනුේ ුණවමාරුගේ ගමව මක් ග

තාක්ෂ ය ගයාැා ගනිමින් ඩිජිටල් ආණ්ඩුකර ය පුළුල් කිරීම

ගතාරතුරු
ඳහා අතිගරු

ජනාධිපතිතුමා විගශාෂ අවධානයක් ගයාමු කර තිගබනවා. ගද්ශාන්තර විැු් වාණිජයය
හ ජාතයන්තර විැු් ගගීේ රම ථ
ා ාපනය කිරීම හා රට පුරා විහිදුනු අධිගේි ැ්ත
ුණවමාරු පද්ධතියක් හා ආශ්රිත ජංගම ජා

පද්ධතිය

ආගයෝජන මාර්ථගයක් ගවනවා. ැ්ත ආරක්ෂාව,

ථ
ා ාපනය කිරීම ඉන් ප්රධාන

යිබර්ථ ආරක්ෂාව, ුණද්ධිමය ගද්ප

අයිතිය ඳහා නව නීති හා ආයතනික වූහය ක ා කිරීමට මුල්තකන ගැනු බනවා.
තාක්ෂ

ක්ගෂාත්රගේ අපනයන ැායක්වය හා ජාතික ආර්ථිකගේ ැකණුම හා වි්තීය

ග ාවා ැායක්වය පුළුල් වන අයුරින් වයව ාය
තාක්ෂණික යයතත

පහසුකේ හා ආශ්රිත ග ව
ා ාවන් පුළුල් කිරීම මින් තාක්ෂණික

වයව ාය ආර්ථිකයක්
තාක්ෂ

ංවර්ථධනයට ැායක ීම ගමන්ම,

ඳහා පරිවර්ථතනය කිරීම ගමහි අගේක්කරත අරමු යි. එබකවින්

ක්ගෂාත්රය පුළුල් කිරීම ඳහා රුපියල් මිලියන 8,000ක විගශාෂ ප්රතිපාැනයක්

ගවන් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ගමට සන්වියේදනය (Connect Sri Lanka)
තාක්ෂ ය තුළින් ටියළු පාර්ථශව ේබන්ධ කරග් ඩිජිටල් ශ්රී

ංකාවක් “Technology-

based society and digitally inclusive Sri Lanka” ඇති කිරීම රජගේ ැකක්මයි. ටියයට
ටියයක් 4G/ fiber Broadband ආවර යක් බාදිගේ ර්නපුර දි ත්රි
ා ක්කගයන් ආරේභ
කළ “ගමට

න්නිගේැනය” වකඩ ටහන

ක්රියා්මක කිරීම

ඳහා ගටලිගකාේ

ම ාත රටම ආවර ය ගකගරන පරිදි
ංවර්ථධන අරමුැ

රුපියල් මිලියන15ක

ආගයෝජනයක් 2021 – 2022 කා ය තුළ ටිදු කිරීමට ක සුේ කර තිගබනවා.
ගමම වකඩ ටහන මින් Mobile හා fixed broadband services
ආවර යක්

බාගැනවා. දිවයින පුරා විටිර ඇති ටියළුම ග්රාම නිළධාරි ගකාටමඨාශ

ආවර ය වන පරිදි broadband
අවශය යයතත

ඳහා පුළුල්

බඳතා

බාී ම

ඳහා දුරකථන

කපයුේකරුවන්ට

පහසුකේ මඟ න්නිගේැන කුළුණු හ fiber installations

බාී මට

ක සුේ කර තිගබනවා.
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ගමම

න්නිගේැන කුළුණු, අවශය උපාංග හා තාක්ෂණික ග ව
ා ා

නිෂාපාැන හා ශ්රමය ගයාැා ගකනීමට ප්රමුත්වය ී  තිගබනවා. එම
පරි ර බ පෑේ අවම වන පරිදි

ඳහා ගද්ශීය

න්නිගේැන ජා ය

ක ා කරනු ඇත. ගමම වකඩ ටහන යටග්

න්නිගේැන කුළුණු ඉදිකිරීම ඳහා හඳුනාග් රජගේ ඉඩේ විදුලි ංගද්ශන නියාමන
ගකාමිෂමට පවරණු
ඳහා විදුලි

බනවා. එගමන්ම පව්නා

ංගද්ශන නියාමන ගකාමිෂම හා

ේප් උපරිම ග
ංකා විදුලිබ

ගයාැා ගකනීම

මණ්ඩ ය ඒකාබද්ධව

කටයුතු කරනු ඇති. 01.01.2021 ටිට ව ර 5ක බදු හන කා යක් එම ඉදිකිරීේ ඳහා
ගද්ශීය කර්ථමාන්තකරුවන්ට

බාී මට ගයෝජනා කරනවා. දුරකථන

ංවර්ථධන ගා ාතු

වලින් ටියයට 50ක් ගමම ආගයෝජනය ඳහා ගවන් කිරීමට මා ගයෝජනා කරනවා.
තාක්ෂණ උදයාණ (Techno Parks)
තාක්ෂ

ක්ගෂාත්රගේ අපනයන හා විගද්ශ ආැායේ ඉපයිය හකකි ැායක්වය වකඩිකර

ගකනීම හා ජාතික ආර්ථිකගේ ැකනුම හා වි්තීය ග ාවා පුළුල්වන අයුරින් තාක්ෂණික
වයව ාය ආර්ථිකයක් ඉදිරි ව ර 2 තුළ ඇති කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. තාක්ෂ
වයපාර හා වයව ායක්වය ගක්න්ද්ර කරග් ආගයෝජන හා ආශ්රිත ග ාවා කර්ථමාන්ත
ඳහා ගකගරන ගමම පරිවර්ථතනය තුළින් තරු

තරුණියන්ට ඉහළ ආැායේ ඉපිැවිය

හකකි රැකියා නිර්ථමා ය කිරීම අගේක්ෂා කරනවා. ඒ

ඳහා පූර්ථ

යයතත

හිත කඩිනේ වයාපාර ආරේභ කළ හකකි (plug and play) තාක්ෂ
ගාල් , කුරු ෑග , අනුරාධපුරය, මහනුවර හා මඩක පුව දි ත්රි
ා ක්කව

පහසුකේ

උැයා

5ක්

ඇති කිරීමට

ගයෝජනා කරනවා. ගමම තාක්ෂණික උැයාන අධිගේගී මාර්ථග පද්ධතියට හා අගනකු්
යයතතළ පහසුකේ ව ට

ේබන්ධ වන අයුරින් පරි ර හිතකාී නව නගර වශගයන්

දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 10,000ක් ගවන් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
මාතර ගැනියාය ප්රගද්ශගේ වරාය, නාවික, ගුවන්, තාක්ෂ , ඉංජිගන්රු විෂයන්
ගක්න්ද්රකරග් නීන විශාව විැයා යක් 2023ට ගපර ආරේභ කිරීමටැ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මූලික්වය ගගන තිගබනවා.

14

යසෞඛ්ය යසේවා ආයයෝජනය (Investment in Public Health)
ගපාදු ජනතාවගේ ග ෞතය ඳහා ගකගරන ආගයෝජනය කවරැාට් වඩා ප්රමුත්වයක්
ගගන තිගබනවා. COVID ව ංගත උවදුර මර්ථධනය කරමින් ජන ීවිත පව්වාගගන
යාම ගනාවක කක්විය හකකි බව ග ෝක ග ෞතය ංවිධානය (World Health
organization) ගමන්ම ගබාගහෝ රටවල් විටින් පුගරෝකථනය කර තිගබනවා.
ගේ වන විට ග ෝකගේ ගකාවිඩ් ආ ාදිතයින් ක්ෂ 500 හා මර
ඉක්මවා තිගබනවා. ගබාගහෝ රටව
පකමි

ංතයාව ක්ෂ 10ක්

ගැවන තුන්වන අදියරටැ එම ව ංගතය

තිගබනවා. එගමන්ම, මුල් අව ාථාවට වඩා ගරෝගය ඉක්මනින් පකතිරයගේ

අවධානේ ක්ෂ ැ මතු ී තිගබනවා.
ගමම යතාර්ථථය තුළ, දිවයින පුරා විහිදි ඇති ග ෞතය ග ාවා

ාථාන, මාති හා ළමා

ායන, ඩි ාපකන් රි හා වකඩිහියත ග ව
ා ා මධය ාථාන ර ායනාගාර ග ාවා, පර්ථගේෂ
ආයතන හා ගරෝහල් ගමන්ම ග ව
ා ා මධය ථ
ා ාන ආශ්රිත කාර්ථයමණ්ඩ

පුළුල් කිරීම

ඳහා රුපියල් මිලියන 18,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන කපයීමට ගයෝජනා කරනවා.
ගකාවිඩ් ඇතුළු ව ංගත ගරෝග නිගරෝධානගේී , තාවකාලිකව අහිමි වන ීවගනෝපාය
අව ාථාවන්ට රැකවර යක් වන පරිදි නව රක්ෂ

රමයක් ඇති කිරීමටැ ගයෝජනා

කරනවා.
ග ාවක

ංතයාව 50 ඉක්මවන වයාපාර හා කර්ථමාන්තශා ා ඉ ක්ක කරගගන, එවන්

වයාපාරික ආයතනව

පිරිවකටුගමන් ටියයට 0.25ක රක්ෂ

කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. ග ව
ා ක
ගවළඳ කල් ගමන්ම ගහෝටල්

ංතයාව 5ක් ඉක්මවන ටිල් ර හා ගතාග

ඳහාැ ගමම රක්ෂ

රමය ගයාැා ගකනීමට අගේක්ෂා

කරනවා. ටියළුම රාජය ග ාවා ගවනුගවන් අග්රහාර රක්ෂ
රක්ෂ

ැායක මුැ ක් අය

රමයට මගාීව ගකාවිඩ්

ගයෝජනා රමයක්ැ රජගේ ැායක්වගයන් ක්රියා්මක කිරීමට ගයෝජනා

කරනවා.
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ඖෂධ ිෂේපාදනය
අප රගටම නිැහ ා ග ෞතය ග ව
ා ය
550ක් පම

ඳහා ෂෂධ ආනයනයට පම ක් ගඩා ර්ථ මිලියන

මුැ ක් වාර්ථකරකව වකය ගවනවා. අතයවශය ෂෂධ නිෂාපාැනය පුළුල් කිරීම

ඳහා රාජය ෂෂධ නිෂාපාැන ං ාථාගේ නිෂාපාැන ධාරිතාව වකඩිකිරීම ඳහා බකංකු හා
මූ ය පහසුකේ භාණ්ඩාගාර ඇපකර මත

බාී මට ගයෝජනා කරනවා. එගමන්ම,

ගද්ශීය හා විගද්ශීය ගපෞද්ගලික ආගයෝජකයින්

ඳහා නීන ආගයෝජන ක ාපයක්

උපායමාර්ථික ආගයෝජන පනත යටග් ආරේභ කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ලදරු හා ගැබිි මේවරුන්වයේ යපෝෂණ සංවර්ධනය
අප රගටම ළැරුවන් හා ගකබිනි මේවරුන්ට පරිපූරක ගපෝෂ
ත්රිගපෝෂ නිෂාපාැනය කිරීම

ආහාරයක් ග

බාගැන

ඳහා බඩඉරි, , ග ෝයා, මුං වකනි ධානය වර්ථග ගයාැාගනු

කබූව් එම ධානය නිෂාපාැනය ප්රමා ව් ග

ගනා කම්ම නි ා ත්රිගපෝෂ ගබැාහකරීම

ගකගරන්ගන් අවශය ළැරුවන් හා මේවරුන්ගගන් අඩකට් අඩු ප්රමා යකටයි.
එබකවින් ගමම අමුද්රවය ගගාීන්ගගන් මි දි ගකනීම හා ගබඩාකර තබාගකනීම්, ත්රිගපෝෂ
නිෂාපාැනය වකඩිකිරීමට් රුපියල් මිලියන 1,500ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනු
බනවා. මා ා කන්නගේ ධානය අ ව
ා කන්න ගනලීම්
ගමම වකඩපිළිගවළ්

මඟ

මඟ ආරේභ කිරීමට නියමිත

ැරුවන් හා ගකබිනි මේවරුන්

ඳහා අතණ්ඩව නියමිත

ත්රිගපෝෂ ආහාර ගනාකඩවා බාී ම මාර්ථතු මා ගේ ටිට ආරේභ කරනවා.
දුරසේථ අධයාපන
අධයාපන ප්රති ං ාකර
විධිම් ග
පහසුකේ

ඉගගනුේ රමගේැ

පා කල් පද්ධතිය තුළ ාථාපිත කිරීම හා පා කල්ව ට අන්තර්ථජා
බාී ම පුළුල් කිරීම අවශය ී තිගබනවා. විෂයානුබද්ධ ඉගගනුේ

ඳහා e-තක්
තාක්ෂ

ක්රියා්මක කිරීගේ මූලික අදියර ග

බාී ම

ාව ඉගගනුේ පද්ධතිය යාව්කාලීන කිරීම හා ප ා් ගතාරතුරු

අධයාපන මධය ාථාන ශක්තිම් කිරීමැ එයට

යුතුයි. ග්රාීය හා ගබාගහෝ ජාතික ගනාවන පා ල්ව
ගහාතුගවන් ැරුවන්ට මුුණ

මගාීව ක්රියා්මක විය

පවතින ගුරුවරුන්ගේ හිඟය

ී මට ටිදුවන දුෂාකරතා අවම කිරීමට

ව ංගත ත්්වය හමුගේ පා කල් අධයාපනය අතණ්ඩව

හ ගකාවිඩ් - 19

බාී ම

ඳහා දුෂාකර

පා කල්ව ට රූපවාහිනී යන්ත්ර මින් ගුරු ගගැර අධයාපන නාලිකාව ටියළු ටිසුන්
16

ඳහා විවිත කිරීම කඩිනේ කිරීමටැ ක සුේ කර තිගබනවා. ගේ ගවනුගවන් රුපියල්
මිලියන 3,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. අධයාපන
ප්රති ං ාකර

මින් විෂය නිර්ථගද්ශ නීන අවශයතා අනුව පුළුල් කිරීම, ගුරු අධයාපන

පුුණණු කටයුතු, විභාග රමගේැයන් හා ටියළු අධයාපන ආයතන ජාතික ප්රතිප්තියක්
තුළ නියාමනය කිරීමැ ක සුේ කර තිගබනවා.
වෘ්ීය අධයාපන ඉප ප්රසේථා
විශාව විැයා

අව ථ
ා ා පුළුල් කිරීමට මගාීව තරු

හා තාක්ෂ

විැයා නීකර

තුළ උ

තරුණියන් අකර්ථෂ

ය වන පරිදි

ය “One TVET” ංකල්පය යටග් විධිම් නියාමනයක්

ා තාක්ෂ ගේී  උපාධි ආයතන වශගයන් තාක්ෂ

හ කාර්ථමික විශාව විැයා

විැයා ආයතන පද්ධතිය ශක්තිම් කිරීමට රජය ප්රමුතතාවය ී  තිගබනවා. එගමන්ම
වි්තීය අධයාපනය හා වයව ායක්වය

ේබන්ධ කරමින් ගතාරතුරු තාක්ෂ ය,

ඉංග්රිටි හා අගනකු් භාෂා, කාර්ථමික හා තාක්ෂණික ැකනුම හිත ටිසුන් බිහිකිරීමැ ගමම
වකඩපිළිගවගළා මූලික අරමු යි. ැකනට රජගේ වි්තීය අධයාපන ආයතන
වර්ථෂයකට බඳවා ගනු

බන

(200,000) ැක්වා වකඩිකිරීම

ක්ෂයක (100,000) පම

ිතෂය ංතයාව

ඳහා

ක්ෂ ගැක

ඳහා ගුරුවරුන් පුුණණු කිරීම, තාක්ෂණික උපකර

බාගකනීම, ගගාඩනකිලි නඩ්තු හා නීකර ය කිරීම කඩිනමින් කළ යුතු ගවනවා.
වි්තීය අධයාපන ආයතනව

ආචාර්ථයවරුන්ගේ හා

වි්තීමය කාර්ථය ාධනය පැනේ කරගගන ගැනු
අධයාපනය

බන ටිසුන්ගේ ක්රියාකාරී

ආයතන කාර්ථය මණ්ඩ ව

බන ී මනා

බාී මට්, වි්තීය

හභාගී්වය පැනේ කරගගන ම කට

රු.4,000ක ිතෂයාධාර රමයක් ක්රියා්මක කිරීමට්, රුපියල් මිලියන 3,000ක අමතර
ප්රතිපාැනයක් බාී මට ගයෝජනා කරනවා.
ගහැ හා

ා්තු ග ාවා වි්තීය අධයාපනය පුළුල් කිරීම

ප්රැානය කරන අධයාපන ආයතනයක් බවට උ
වි්තීය අධයාපනයට ගයාමුවන තරු
කටයුතු

ාර්ථථක ග

ඳහා ගහැ විදුහ , උපාධි

ා කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.

තරුණියන්ට ටිය වි්තීය නිපු තා අධයයන

නිමකිරීගමන් පසු ටිය නිපු තා තුළින් වයාපාර ආරේභ කිරීම

ඳහා ආරේභක වයාපාර අරමුැ ක් (Start up Capital) වශගයන් රු. 500,000ක

ය
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මුැ ක් ටියයට 4ක වාර්ථකරක ගපාලියක් යටග්
ගපාලී හා
අතර

ය වාරික ගගීමට ව රක

ය මුැ

බා ී මට ගයෝජනා කරනවා. එම

හන කා යක් (grace period) ගැනු

ගගවා ැකීම ඳහා ව ර 4ක කා යක්

ගේ අනුව, රු. 12,000ක පම

අඩු ගපාලී

වයව ායකයින්ට හිමිගවනවා. එම මුැ

ය
බන

බා ී මටැ ගයෝජනා කරනවා.

හිත වාරික ගගීගේ අව ථ
ා ාව එම

නිටි ග

අනුමත වයාපාරය ඳහා ගයාැවන

බව හතික කිරීම,
පසු විපරේකිරීම හා වයාේත ග ාවා

කපයීම

ඳහා ටියයට 0.25ක commitment fee

එකක් වාර්ථකරකව අයකිරීමට ගයෝජනා කරනවා. ගමම වයාපාර ව ර 5ක කා යක් ඳහා
ආැායේ බදු වලින් නිැහ ා කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. බකංකු හා මූ ය ආයතන විටින්
පයනු

බන එවකනි ආරේභක ප්රාේධනය (Start up Capital) ගපාලී පිරිවකය (Cost of

Funds) බදු ආැායම ගනනය කිරීගේදි අඩු කළ හකකි වියැේ ග

ක කීමට ගයෝජනා

කරනවා.
One TVET

ංකල්පය යටග් ප්රමිතිගත ගකගරන ගපෞද්ගලික අංශගේ වි්තීය

අධයාපන ආයතනව

ැායක්වය වර්ථෂයකට ටිසුන් 50,000 ැක්වා වකඩිකිරීම දිරි

ගකන්ීම ඳහා ැකනට ටියතන ටිසුන් ංතයාව ගැගු
ඳහා ව ර 5ක බදු විරාමයක්

කරනු

බන ආයතනව

ආැායේ

බාී මටැ ගයෝජනා කරනවා. එගමන්ම

ංචාරක,

ග ෞතය, ඉදිකිරීේ, කිකර හා

්ව ගගාවිගපා

වි්තීය කු

තරුණියන් විගද්ශ රැකියා නියුක්ති කාර්ථයාංශය මින්

තා හිත තරු

පා න වකනි ක්ගෂාත්රව

සුවිගශාෂ

විගද්ශ රැකියා ඳහා ගයාමු කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
විශේව විදයාල පහසුකම් ළුල්ල් කිරීම
ජාතික විශාව විැයා ව
කළමනාකර

ජවැය, ඉංජිගන්රු, තාක්ෂ , නීති, වාණිජ හා වයාපාර

ආී  විෂයන් ඳහා ඉඩ ප්ර ථ
ා ා පුළුල් කිරීමට අවශය ප්රතිපාැන ගවන් කර

තිගබනවා. එයට

මගාීව, රැකියා අව ථ
ා ා ටි්ර ග

ඉල්ලුමේ ගකගරන සුවිගශාකරත වූ

විෂය ක්ගෂාත්රයන් ඉ ක්ක කරගගන ගන්වාටික ගනාවන නගර විශාව විැයා

(City

Universities) දි ාත්රික්කයකට එක බකින් පිහිටුීමට ගයෝජනා කරනවා. ගමහි
ආරේභයක් ග

කළුතර, අේපාර, පු්ත ම, නුවරඑළිය දි ාත්රික්කව

ැකනට පව්නා

වි්තීය අධයාපන ගහෝ ගවන් රාජය ආයතන තු ගගාඩනකිලි හා යයතත

පහසුකේ
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ඉදිකිරිමට ගයෝජනා කරනවා. ගේ

ඳහා විගශාෂ ප්රතිපාැන රුපියල් මිලියන 1,000ක්

ගවන් කිරීමට ගයාජනා කරනවා.
ක්රීපා
ග්රාීය ගමන්ම ජාතික මටමටගේ පා කල් ටිසුන් හා තරු
පුළුල් කිරීම මින්

මාජ විගරෝධි ක්රියාවන්ගගන් ඔවුන් ව ක්වාගගන අධයාපන

කටයුතු ව ට අමතරව මූලික බාහිර ක්රියාකාරකේ ග
ආගයෝජනයක් ග

තරුණියන්ගේ හභාගී්වය
ක්රීඩා

ංවර්ථධනය ජාතික

ං ාකිතික මධය ථ
ා ාන හා බද්ධ වූ තරු

ප්රජා මධය ථ
ා ාන

රජය

ක්රීඩා පා කල් ගමන්ම

කනවා.

මින් තරැ යන්ගේ ආකර්ථශ ය ක්රීඩා හා බාහිර ක්රියාකාරකේව ට ගයාමු කිරීම
ඳහා කිතිම ධාවන පථ හිත ක්රීඩා පා කල් 10ක් දියුණු කරනවා. 2032 ඔලිේපික් ක්රීඩා
ඳහා ක්රීඩා

ංකීර්ථ යක් නිර්ථමා ය කිරීම්, ජාතික හා ජාතයන්තර ක්රීඩා

ඳහා

කාන්තා හභාගී්වය පුළුල් කිරීම්, 2025 වන විට
ගඩා ර්ථ මිලියන 1,000ක ක්රීඩා ආර්ථිකයක් නිර්ථමා ය කිරීගේ 2021-2024 මකදිකාලීන
ආගයෝජනගේ ආරේභක ප්රාේධනය ග

රුපියල් මිලියන 2,000ක අතිගර්ථක

ප්රතිපාැනයක් ගවන්කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. කුරු ෑග , යාපනය, ගටාරින්ටන්,
ගබෝගේබර හා දියගම ක්රීඩාංගනව
ක්රීඩා

කිතිම ධාවනපථ ඉදිකිරීම්, ජාතයන්තර ක්රිකටම

ඳහා ගතාරතුරු තාක්ෂ ය හා නීන තාක්ෂණික පහසුකේ

හිත නීන ක්රීඩා

නගරයක් සූරියවකව ප්රගද්ශගේ ඉදිකිරීමැ ගමම වකඩපිළිගවළට ඇතු ් ගවනවා.
නාගරික ඇවිදින මංීරු හා යපාදු පහසුකම් (walking tracks and connected
common facilities)
දිවයින පුරා විටිර ඇති මහා නගර භා හ නගර භා බ ප්රගද්ශව නාගරික ඇවිදින
මංතිරු හා ආශ්රිත ප්රජා පහසුකේ පරි ර හිතකාී හ ඒ ඒ ප්රගද්ශව ජජව විවිධ්වය
මතු

කරමින්

ඉදිකිරීමට

ක සුේ

කර

තිගබනවා.

ප්රජා

අවශයතා

ගමන්ම

ග ෞතය ේපන්න බාහිර විගේකි පරි රයක් නාගරික ජනතාවගේ මූලික අවශයතාවක්
බකවින් එම පහසුකේ දියුණු කිරීමට රුපියල් මිලියන 2,000ක් ගවන් කිරීමටැ ගයෝජනා
කරනවා.
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සංචාරක කර්මාන්වතය
පා ාකු ප්රහාරගයන් කඩා වකටු

ංචාරක වයාපාර යලි හි

ග ෝක ව ංගත ත්්වය තුළ පසුබෑමකට
විවිධාංගීකර ය ී ඇති අගේ රගටම
ටි්ගන්නා

ක් ී තිගබනවා. ප්ර ංශීයය ග

ංචාරක කර්ථමාන්තය හා

ථ
ා ාන ගමම අව ාථාගේ ආරක්ෂා කරගනිමින්

තුළ දියුණු කිරීමට අප රමගේැයන්
වුව්,

එ ීමට් ගපර ගකාවිඩ්
ංචාරකයින්ගේ

ාමානය ත්්වය

ක ාකළ යුතු ගවනවා. ඒ

ඳහා කා යක් ගත

ංචාරක කර්ථමාන්තය ගඩා ර්ථ බිලියන 10 ඉක්මවන ක්ගෂාත්රයක් ග

දියුනු

කිරීගේ ඉඩ ප්ර ාථා ගබාගහෝයි.
අගේ රට වකටියන් විගද්ශ ංචාර ඳහා වකයකළ ගඩා ර්ථ මිලියන 1,500කට ආ න්න
විගද්ශ විනිමයන් ගද්ශීය
දියුනු කිරීම මින්
හකකියි. එබකවින් ශ්රී

ංචාරක කටයුතු් ග ෞතය ආරක්ෂ

විධිවිධාන යටග්

ංචාරක කර්ථමාන්තය ගකයත කා යකින් තරමක් දුරට දියුණු කළ
ංකා මහ බකංකුගේ ප්රතිමූ ය පහසුකේ යටග් ගැනු

පහසුකේ යටග් ගැනු

බන

හන හා

දිර්ථඝ කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. ඒ

ය අයකිරීේ 2021

කබූ

ය

කේතකේබර්ථ 30 ැක්වා

ඳහා ටියයට 50ක භාණ්ඩාගාර ඇපකර

අැාළ බකංකුව ට බාී මටැ ගයෝජනා කරනවා. ංචාරක වයාපාරික කටයුතුතුව ප ා්
පා න ආයතන විටින් අයකරනබදු හා ගා තු
ා

ර

කර උපරිමයකට යට් කිරීමට

අවශය ංගශෝධන කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ළුරාවිදයා හා සංසේකෘතිපක උරුමයන්ව
පුරාවිැය

උරුමයන් හා

ආයතන

හා

ජනාධිපති

ං ාකිතිමය උරුමයන් විහිී ේ
කාර්ථය ාධන

බ කාය

කළමනාකර යට අවශය ශක්තිම් නීතිමය රාමුවක්

ංරක්ෂ ය

ඒකාබද්ධ

ඳහා අැාළ

පුරාවිැයා

උරුම

ක ා කිරීමට ප්රමුත්වය ී 

තිගබනවා. පුරාවිැයා හා ං ාකිතික මධය ාථාන පුනුරු්තාපන කටයුතු ඳහා අයවකය
විටින්

ා තිගබන ප්රතිපාැන ව ට අමතරව දුෂාකර ප්රගද්ශව

ඳහා අවශය මූලික යයතත
අතිගර්ථක ප්රතිපාැන

පහසුකේ වකඩිදියුනු කිරීම

පිහියත විහාර ථ
ා ාන

ඳහා රුපියල් මිලියන 50ක

නවා.
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වියේශ රැකියා
අප රගටම

ක්ෂ 15ක්

පම

බුණතරයක් ග්රාීය ප්රගද්ශව

විගද්ශ රැකියා ව

නිරත ගවනවා. ගේ අයගගන්

අඩු ආැායේ ායෝ කාන්තාවන්. 2010 ටිට 2014 කා ය

තුළ පුුණණු ශ්රමිකයින් වකඩි වශගයන් විගද්ශ රැකියාව ට යකීමට අප කටයුතු කගළා
ග්රාීය ප්රගද්ව

අඩු ආැායේ ාභීන් පවුල්ව ට ඉහළ ආැායේ

බා ගකනීගේ රමගේැයක්

වශගයනුයි. එානි ා ගඩා ර්ථ බිලියන 4ක්ව පකවති ඔවුන්ගේ ඉපයීේ ගඩා ර්ථ බිලියන 7ක්
ැක්වා වකඩිකර ගකනීමට හකකිවු
ශ්රමිකයින් යකීමට
6.5ට අඩු වු

ා. 2015 ටිට 2019 ැක්වා විගද්ශ රැකියා ඳහා පුුණණු

ාගේක්කරතව එම රැකියා වලින්

බන ආැායම ගඩා ර්ථ බිලියන

ා.

ගරු කතානායකතුමනි,
ගමම ත්්වය ගවන ා කර නිපු තා වකඩි, පුුණණු ශ්රමිකයන් විගද්ශ රැකියා ව ට
ගයාමු කිරීමට්, විගද්ශ රැකියා ගවළඳපළ විවිධාංිකර ය කිරීමට්, වි්තීය
අධයාපන ආයතන, විගද්ශ රැකියා කාර්ථයාංශය හ විගද්ශ රැකියා ආයතන ඒකාබද්ධ
වකඩ ටහනකට ගයාමු කරනවා. විගද්ශ රැකියාව

නිරතවන්නන්

ඳහා ැායක විශ්රාම

වකටුේ රමයක් හඳුන්වාී මට 2013ී  මා කළ ගයෝජනාවැ ක්රියා්මක කරනවා. විගද්ශ
රැකියාව

නිරතවන්නන් ශ්රී

ංකාගේ බකංකු ව ට එවනු

බන විගද්ශ විනිමය මුැල්

ාමානය විනිමය අනුපාතයට වඩා ගඩා රයකට රුපියල් 2 බකින් ගගීමටැ ගයෝජනා
කරනවා.
ගකාවිඩ් ව ංගතයට මුුණ
රැකියාව

ී  ශ්රී

ංකාවට පකමිීයමට බ ාගපාගරා්තු වු රටවල් 126

නිරත වූ 45,000ක් ගේ වන විට ශ්රී

ංකාවට ගගන්වා ගකනීමට කටයුතු කර

තිගබනවා. රගටම පව්නා ග ෞතය පහසුකේව ට අනුකූ ව පකමිීයමට අගේක්කරත
පිරි ාව ට පහසුකේ පයනවා.
කෘෂිකර්මය
එළඹ ඇති 2020 - 2021 මා ා කන්නයට ව
ා භාවධර්ථමය ආිතර්ථවාැ කිරීමක් ග
පුරා ගමෝ ේ වකටි
හඳුන්වන්ගන්

දිවයින

කගබමින් පවතිනවා. මා ා කන්නය නමින් අපගේ කිකර ං ාකිතිය

ෑම බිේ අග ක්ම වගා කරන ප්රධාන නිෂාපාැන කා ීඝමාවයි. “බත
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ුණ තින්

රු රටක්” ග

සුරක්කරතතාවයටයි.
වර්ථධනය

අගේ මුතුන් මි්තන් ගේ දිවයින හකඳින්වූගේ ආහාර

ව
ා භාව ධර්ථමය අපට කාරුණික වන විට, අප රගටම ආර්ථික

මානයගයන් ටියයට 5 ඉක්මවනවා. ගේ ආිතර්ථවාැය

එළවළු, පළතුරු, මි

හල්, බඩඉරි, ,

ඉහළ ැකීමට ඉඩ ගැන්ගන් නකහක. ඒ ගගාවි නිපකයුේව ට

අමතරව විදුලිබ ය, වාරිමාර්ථග පද්ධතිය, පානීය ජ

කපයුම, වනීවි හා වන

ේපත

අපගේ ජාතික නිෂාපාැනයට ැායකවනවා. එම නි ා ගමය උද්ධමනය පා නය කිරීගේ
ආිතර්ථවාැයක්ැ ගවනවා. අපට

කගබන

ෑම ජ

බිංදුවකටම අප වයතනාකමක් එකතු

කළ යු්ග් ඒ ාවභාවික ආිතර්ථවාැය ගවනුගවනුයි.
හල්, බඩඉරි, , කුරහන්, ත , උඳු ආී  ධානය වර්ථග

ඳහා

හතික මි

රමය මින්

එම ගගාීන් දිරිම් කිරීමට අප හතික ගවනවා. එළවළු, පළතුරු, ගපාල් ඇතුළු වගා
නිෂාපාැනව ට් ගමය ආිතර්ථවාැයක්. එබකවින්

ෑම දි ත්රි
ා ක්කයකටම, දි ත්රි
ා ක්

ගල්කේවරුන් හා ගපාගහාර ගල්කේ කාර්ථයා ය ගපාගහාර
වගබ ා ගත යුතු ගවනවා. ඒ
වගාවන්

කපයුම

ඳහා ී ගපාගහාර ගනාමිගල්

ඳහා කිග ෝ 50ක් රු.1,500ක

හන මි කට්

බාී මට් අගනකු්

බාී ම

ගමයට මගාීව කාබනික ගපාගහාර භාවිතය වකඩි කරමින් උ

හතික කිරීමට

ා ගු

හතික කරනවා.
ගයන් යු් මිශ්ර

ගපාගහාර භාවිතය දිරි ගන්වන කාබනික ගභෝග වගා ක ාප ංවර්ථධනය කරනවා.
ී වගා කළ හකකි කුඹුරු හා ගගාඩ ඉඩේ කිටිදු ප්රගයෝජනයකට ගනාගගන තිගබනවා.
වගා කළ හකකි

ෑම බිමක්ම කවර ගහෝ වගාවකට ගයාමු කිරීම ජාතික ප්රමුතතාවක්.

ටියළුම කුඹුරු හා ඉඩේ හිමියන් එළඹ ඇති මා ා කන්නගේ කඩිනේ වගාවන්
ගයාමුවන ග

ඳහා

මා ඉල් ා ටියතනවා.

වගා ගනාකරන පුරන්කුඹුරු, ගනා

කා හකර ඇති කිකරකාර්ථමික ඉඩේ ඵ ැායී

කිකරකාර්ථමික කටයුතුව ට ගයාමු කිරීමට දි ත්රි
ා ක් ගල්කේවරයාට බ ය පකවගරන පරදි
2000 අංක 46 ැර

ගගාවිජන

ංවර්ථධ

පනත

ංගශෝධනය කිරීමට

ගයෝජනා

කරනවා.
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කිකර නිෂාපාැන අතිරික්තයක් ඇතිකර එම භාණ්ඩව ගතාග පව්වා ගකනීමට ී අග වි
මණ්ඩ යට අමතරව දි ාත්රික් ගල්කේවරුන්,

මූපකාර හා ගගාවි

මිති ඒ

ඳහා

දිරිගන්වනවා. ගද්ශීයව නිපැවිය හකකි ටියළු කිකර නිෂාපාැන ආනයනය ීඝමා කිරීමට
ගගන ඇති ප්රතිප්තිමය තීර ය ගනාකඩවා පව්වා ගකනීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ම් ළූනු, රතු ළූණු, අර්ථතාපල්, අමු හා වියලි මිරි ා නිෂාපාැනය දිරිගකන්ීමට හතික මි
රමයට අමතරව ම්ජ, ගපාගහාර

බාී ම, වයාේත ග ාවාවන් පුළුල් කිරීමට අයවකය

මින් ප්රතිපාැන ක ා ී  තිගබනවා.
එළවළු හා පළතුරු කල්තබා ගතහකකි ශීතාගාර බාගකනීමට තීරුබදු පහසුකේ හා

ය

පහසුකේ පුළුල් කිරීමටැ අවශය ප්රතිපාැන ග ා තිගබනවා.
කහ, ඉ, රු ආනයනය මුළුමනින්ම තහනේ කර ඇති අතර ගමම ගභෝග නිෂාපාැන ඉහ
නංවා ගකනීමට ගපාල් හා රබර්ථ වතුව

අතිගර්ථක ගභෝග වශගයන් වගා කිරීමට වගා

ආධාර රමයක්ැ ගයෝජනා කරනවා.
යේශීය කිරි කර්මාන්වතය
කිරිපියත ආනයනය

ඳහා ගඩා ර්ථ මිලියන 300කට අධික වාර්ථකරකව වකයවන විගද්ශ

විනිමය වියැම (රුපියල් බිලියන. 55ක් පම ) අඩු කර ගකනීම්, දියර කිරි
වකඩිවන ඉල්ලුමම ගද්ශීයව

පයා ගකනීම

තිගබනවා. පිටරටට ග ා යන ගමම විශා
නිෂාපාැකයින්ට

ඳහා්, රජගේ ප්රතිප්තිව

ඳහා

මුල්තකනක් ී 

විගද්ශ විනිමය ගද්ශීය කිරි ගගාවින් හා

බාී ම තුළින් කිකරකාර්ථමික ක්ගෂාත්රගේ පුළුල් ංවර්ථධනයක් ගමන්ම

ග්රාීය ගගාීන් අතර විකල්ප ආැායේ මාර්ථග ඇති කිරීමට් එය ැායක ගවනවා.
විවිධ පරිමා ගයන් ක්රියා්මක වන කිරි ගගාවිගපා වල්ව
ගවගයකුගගන්

ජැනිකව එක්

බා ගන්නා කිරි ප්රමා ය ලීටර්ථ 4.5ක ටිට 22.4ක් ග

විශා

ගවන ක් වාර්ථතා ගවනවා. ආනයනය කළ කිරි ගවයින්ගේ ීව හකකියාව අනුව ලීටර
20ට වඩා ඉහළ නිෂාපාැනයක් කළ හකකි බව විගශාෂඥයින් ගපන්වා ී  තිගබනවා.
ත

බිේ හා ත

බිේ ග

වගා කළ හකකි ඉඩේව

හිඟකම්, උෂා ්වය හා
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ජ කළමනාකර
තාක්ෂ

ගකටළු ගමන්ම ගපෝෂ ගයන් යු්

රමගේැයන් ගගාවිගපාළව

්ව ආහාර හිඟකම්, නීන

ගනාමකතිකම්, ගවයින් ගකබ් ගනාගකනීම ආී 

ගකටළු්, කිරි නිෂාපාැනගේ දියුණුවට ඇති ීඝමාවන් ී තිගබනවා.
එබකවින්, ජාතික පශු ේප් මණ්ඩ ගේ රිී ගම හා ගබෝප්ත ාව ගගාවිගපාළවල් ගව
අයෝජනන මධය ාථාන ග

දියුණු කිරීම

ඳහා කිරි ගවයින් ආනයනය කිරීම, එම

ගවයින් ඳහා ්ව ආහාර නිෂාපාැනයට අවශය ගපෝෂය ති , බඩඉරි, , ග ෝගේ ආී 
ගභෝගයන්

්ව ගගාවිගපාළවල් තුළ වගා කිරීමට් ක සුේ කර තිගබනවා.

්ව අයෝජනන කටයුතු හා වයාේත ග ාවා පුළුල් කිරීම මින් කුඩා හා මධයම පරිමා
කිරි ගගාවිගපාළවල්

ංවර්ථධනය කිරීමට රජගේ ැායක්වය වකඩි කිරීමටැ ගයෝජනා

කරනවා. කුඩා හා මධයම පරිමා

කිරි ගගාවිගපාළව ට අවශය කිරි ගවයින් මි දි

ගකනීම, පරි ර හිතකාී ගව මඩු ක ා කර ගකනීම හා උපකර

මි ී  ගකනීමට ටියයට

7.5ක වාර්ථකරක ගපාලිය යටග් රුපියල් ක්ෂ 5ක් ැක්වා විගශාෂ

ය ගයෝජනා රමයක්

ක්රියා්මක කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ගද්ශීය කිරි ගගාීන්ගගන් දියර කිරි නීන තාක්ෂ ය යටග් එක් රැ ා කිරීම, කිරි
ආශ්රිත නිෂාපාැන වකඩි කිරීම හා දියර කිරි පරිගභෝජනය ප්රචලිත කිරීම

ඳහා කරනු

බන ප්රාේධන ආගයෝජන අවුරුදු 2ක් තුළ ක්ෂය කිරීමට (Depriciation) ගයෝජනා
කරනවා. කිරිපියත ආනයනය ගවනුවට කිරිපියත අපනයන

කකසුේ කිරීම

මාගේ විටින් කරන ගඩා ර්ථ මිලියන 25ට වඩා වකඩි ආගයෝජන

ඳහා එම

ඳහා ව ර 5ක

කා යකට උපායමාර්ථික ආගයෝජන බදු යටග් හන බාී මටැ ගයෝජනා කරනවා.
ධීවර ආර්ිකය
ග්රාීය ආැායේ මාර්ථග හා ගපෝෂ

ආහාර සු භ කිරීම ඳහා ව රකට පකටේ මිලියන

50ක්

නිකු්

වකේ

හා

ජ ාශව ට

කරමින්

මිරිදිය

ම් ය

නිෂාපාැනය

ගම.ගටා.250,000ක් ැක්වා වකඩි කිරීමට රුපියල් මිලියන 150ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන
ගවන් කරනවා.
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අපනයන ගවළැපගළා ආකර්ථශීයයම ම් ය වර්ථග හා පක ෑයත (Aquatic Plants)
අපනයනය වකඩිකර ගකනීම ඳහා පව්නා පරිපා න රමගේැයන් ර
culture රමයට පක ෑයත

කිරීම, tissue

දියුණු කිරීම, ම් ය ආහාර සු භ කිරීම

හ

ගුවන්ගතාටුගපාළ පහසුකේ හා ගුවන් පහසුකේ වකඩි කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ඉ ා න්, කකුළුවන්, කාේ, ති ාපියා, ගමාැා වකනි ම් ය නිෂාපාැනය ඳහා මඩක පුව,
යාපනය, පු්ත ම, මන්නාරම දි ත්රි
ා ක්කව
අනුකූ වූ යයතත

ගතෝරා ග්

ාථානව

පරි ර ප්රමිතීන්ට

පහසුකේ ඇතු ් ම් ය ගගාවිගපා

ක ාප

ංවර්ථධනය

ඳහා

රුපියල් මිලියන 200ක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
කරව , උේබ කඩ හා යතන්මාළු නිෂාපාැනය
වර්ථග ආනයනය කිරීගේ රමගේැය ර
ආනයනගේී  අයකරනු

ඳහා

කරමින් ගද්ශීය නිෂාපාැන පුළුල් කිරීම ඳහා

බන බද්ැ ඉහළ මටමටමක පව්වා ගනු

පාරිගභෝිකයින්ට හා ධීවර ප්රජාවට හිතකර පරිදි ධීවර
ග

පූර්ථ

ංකාව තුළ ගනාමකති ම් ය

ප්රති ංවිධානයකට

ක් කිරීම

ං ාථාව

බනවා.

ාභැායී වයාපාරයක්

ඳහා රුපියල් මිලියන.500ක අතිගර්ථක

ප්රතිපාැන බාී මට ගයෝජනා කරනවා.
යුගරෝපා ප්රමිතියට කුඩාවකල් , ගබ්රුව , ගැවිනුවර හා ගාල්

හරිත ධීවර වරාය

පහසුකේ ඇතිකිරීම, ගේදුරුතුඩුව, ඔලුමවිල්, ගන්ැර ධීවර වරාය
කේපරගතාට, ගැාඩන්ූව, හික්කඩුව වරාය හා නකංගුරේ ගපාළවල්
ගබෝටමටු හා ගකඹුරු මුුණගද් ම් ය නිෂාපාැනය
කිරීමට ැකනට

ංවර්ථධනය,

ංවර්ථධනය, නීන

ඳහා අවශය පහසුකේ වකඩි දියුණු

ා ඇති ප්රතිපාැන 2021-2023 මකදි කා ය තුළ තවදුරට් වකඩි

කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
වැවිලි කර්මාන්වතය
ග් වගාව ඳහා නව තාක්ෂණික රම හා කාළගුණික බ පෑේ අවම කිරීම්, කාබනික
ගපාගහාර

භාවිතය ප්රචලිත කිරීම ගකගරහි් අප විගශාෂ අවධානය ගයාමු කර

තිගබනවා. කුඩා රබර්ථ වතු ව

ආැායේ මාර්ථග විවිධාංගීකර ය කිරීම හා

ාවභාවික

රබර්ථ ආශ්රිත කර්ථමාන්ත මින් එම ක්ගෂාත්රගේ ාභැායි්වය වකඩිකර ගත හකකි ගවනවා.
ගපාල් ඉඩේව

ඵළැායීතාවය වකඩි කිරීම ඳහා එම ඉඩේව

රමගේැයන්, බිංදු ජ

අගල් හා ජ

ංරක්ෂ

ේපාැන රමගේැයන් ගමන්ම ගපාගහාර ගයැා ගකනීමට්, පුරන්
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කුඹුරුව

ගපාල් හා තකඹිලි වගාවට ගයාැා ගකනීම් ප්රමුතතා ග

තිගබනවා.

හඳුනාගගන

ගද්ශීය කිතුල් හා තල් කර්ථමාන්ත විවිධාංිකර ය කිරීම මින් එම

නිෂාපාැන අපනයන ගවළඳපළ කරා දියුණු කිරීමට ක සුේ කර තිගබනවා.
කන්තගල්, බදුල් , ගමානරාග

ප්රගද්ශව

උක් වගාකරුවන්ට ඉහළ ආැායමක්

බාදිය හකකි පරිදි උක්වගාව වකඩිදියුනු කිරීමට

ක සුේ කර තිගබනවා.

ංකා ීඝනි

මාගගේ නිෂාපාැන ධාරිතාව ගම.ගටා. 70,000කින් ඉහළ නකංීමටැ, ීඝනි නිෂාපාැන
කර්ථමාන්තශා ා නීකර යටැ, එතගනෝල් හා ආශ්රිත නිෂාපාැන වකඩි කිරීම

ඳහා

ාකාගාර නීකර ය කිරීමටැ ක සුේ කර තිගබනවා.
ංකා

තය කුරුදු (Ceylon True Cinnamon) අපනයන වගා හා

පිහිටුීම

කකසුේ ක ාප

ඳහා වකවිලි කර්ථමාන්ත අමාතයාංශය යටග් ඇති වකඩ ටහන් පුළුල් කිරීම

ඳහාැ ප්රතිපාැන

ා තිගබනවා.

ග්, ගපාල්, රබර්ථ, කුරුඳු ප්රධාන වකවිලි ආර්ථිකය පුනර්ථීව ය කිරීම් වකවිලි
ක්ගෂාත්රගේ විවිධාංිකර

කරන වකඩපිළිගවළට ඇතු ් කර තිගබනවා.

ප්රාගද්ශීය ගගාීන්ැ ේබන්ධ කර ශ්රී

ංකා කජු ං ාථාව යටග් අක්කර 6,500ක කජු

වගාකිරීමට්, එම වගාවන්ගේ මුල් අවධිගේ උඳු, මුං, මිරි ා ආී  ගභෝග වගා කිරීමට්
ටිවිල් ආරක්ෂක ගැපාර්ථතගේන්තුව

ක සුේ කර තිගබනවා. මන්නාරම හා පු්ත ම

දි ාත්රික්කගේ කුඩා ඉඩේ හිමියන් කජු වගාවට

ේබන්ධ කරගකනීමට ශ්රී

ංකා කජු

ං ථ
ා ාව අවශය පක ෑයත හා වයාේත ග ාවා පයනු බනවා.
ගේමිරි ා, කරාුණනකයත, එන ාල්, ගකෝපි ආී  වකවිලි ගභෝගව

ගද්ිතය වයතනාකම

වකඩිවන කාර්ථමික අපනයන කටයුතු ඳහා ආගයෝජනය කරන වයාපාරිකයන්ට අවශය
ඉඩේ හා නීන තාක්ෂණික උපකර
පහසුකේ

ආනයනය

ඳහා තීරුබදු

බාී මට් ගයෝජනා කරනවා. වකවිලි ක්ගෂාත්රගේ ගමම

හන හා මූ ය
ංවර්ථධන කටයුතු

ඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ක ීඝමට ගයෝජනා කරනවා.
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මහා පරිමාන වැවිලි සමාගම් ප්රතිපසංසේකරණය
1992 වකවිලි මාගේ ගපෞද්ගලීකර ය කළ තකන් ටිට ව ර 30කට ආ න්න කා යක්
විශා පරිමා ගේ වතු කළමනාකර ය ගපෞද්ගලික අංශයට පකවරී තිගබනවා. ම ත
ා
ග් නිෂාපාැනය වකඩි ී තිගබන්ගන් කුඩා ග් වතු නිෂාපාැනවලින් වන අතර මහ
පරිමා

වතුව

ැායක්වය ටියයට 25කට පම

අඩු ී තිගබනවා. එම වතු

ගබාගහෝමයක් වගා විවිධාංගීකර ය ී නකහක. ඉහළ වයතනාකමක් ඇති ශ්රී

ංකා

න්නාම ඇතුළුව ග් අපනයන කර්ථමාන්තයක් වශගයන් දියුණු කර ඇ්ග්ැ මාගේ
කිහිපයක් පමණි. ගබාගහෝ

මාගේ වතුව

වගා ගනාකරන ඉඩේැ ැකකිය හකකියි.

ගරෝහල්, පා කල්, නිවා , මාර්ථග, විදුලිය, ජ ය ආී  මූලික පහසුකේ පයන්ගන්ැ රජය
විටිනුයි.
රජයට ගගීමට ඇති බදු කුලී ගනාගගවා ඇති

මාගේැ ගේ අතර තිගබනවා. එග ාම,

මාගේ වතු ව කේකරුවන් ඳහා කගබන්ගන්ැ ඉතා අඩු ජැනික වකටුපක්.
ගේ ත්්වය යටග් වඩා
දිරිගකන්ීමට්,
නකවත

ාර්ථථක ග

ක්රියා්මක ී ඇති වතු

ෑහීමකට ප්විය ගනාහකකි වතු

මාගේව

ගපෞද්ගලීකර

මාගේ
ිවිසුේ

මාග ෝචනය කර වාණිජමය වශගයන් දියුණු කළ හකකි විකල්ප ආගයෝජන

වකඩිදියුනු කර ගකනීමට් පියවර ගකනීමට ටිදුගවනවා. එගමන්ම, වතු කේකරුවන්ගේ
ජැනික වකටුප 2021 ජනවාරි ටිට රුපියල් 1,000 ැක්වා වකඩි කිරීමටැ ගයෝජනා
කරනවා. ගමම වකටුප ගගීමට ගනාහකකි වතු

මාගේව

කළමනාකාරී්ව ිවිසුේ

ගවන ා කර ාර්ථථක වයාපාර ක සුේ හිත මාගේ ඳහා ඉඩ ප්ර ථ
ා ා ක ග න නීති
රාමුවක් ජනවාරි මා ගේ පාර්ථලිගේන්තුවට ඉදිරිප් කිරීමට මා අැහ ා කරනවා.
මහා මාර්ග
අධිගේගී මාර්ථග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම යටග් 2024 වන විට මධයම අධිගේගී මාර්ථගය
ගකරව පියතය හා ීරිගම ගකාට

ගමන්ම, කුරු ෑග

ගපාතුහකර හා මහනුවර ගකාට ්, නිමකිරීමට
අධිගේගී මාර්ථගගේ ප්රථම අදියර ග
අධිගේගී මාර්ථග පද්ධතියට

හා ැඹුල්

ක සුේ කර තිගබනවා. රුවන්පුර

ඉංිරිය කහතුඩුව ගකාට

ේබන්ධ ගකගරනවා.

ගකාට ්,

නිම කර ජාතික

වරාය පිවිසුේ මාර්ථගය ගමන්ම

කකළණි පා ම ටිට අතුරුිරිය මාර්ථගයැ කඩිනමින් ඉදිකිරීමට් ප්ර ේපාැන කටයුතු
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අව න් අදියරට ප්ී තිගබනවා. ජාතික අධිගේගී මාර්ථග පද්ධතිය හා එය ආශ්රිත
ව්කේ ගවනම රාජය ආයතනයක් යටග් පව්වා ගනිමින් අධිගේග මාර්ථග නඩ්තුව
හා ංවර්ථධන කටයුතු කිරීමට ක සුේ කර තිගබනවා.
ගමරීන් ඩ්රයිේ මාර්ථගය ගමාරටුව ැක්වා දිර්ථඝ කිරීමට් පියවර ගගන තිගබනවා. ගකාළඹ
හා තැා න්න මාර්ථග බාධා ඉව් කර අතුරු මාර්ථග හා පා ේ ංවර්ථධනයට අවශය රාජය
ආගයෝජන ප්රතිපාැනැ ගවන් කර තිගබනවා. අයවකය ඇ ාතගේන්තුවලින් හඳුනාගගන
ඇති, දි ාත්රික් 25ම අවර ය වන 3 අවුරුදු මාර්ථග ංවර්ථධන වකඩ ටහනට අැාළ මාර්ථග
කඩිනමින් ක්රියා්මක කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
අධිගේගී මාර්ථග පද්ධතියට

මගාීව හා එයට අනුපූරක මාර්ථග පද්ධතියක් ග

ගකාළඹ හා තැා න්න ප්රගද්ශ ව දුේරිය මාර්ථග පද්ධතිය පුළුල් කිරීමට්, කකළණිවකලි
දුේරිය මාර්ථගය අවි ා ාගේල්
මාර්ථග

ැක්වා වකඩි දියුණු කිරීමට් ගයෝජනා කරනවා. දුේරිය

ංවර්ථධනගේී  දුේරිය ගැපාර්ථතගේන්තුව හා ගද්ශීය ඉංජිගන්රුවන්ගේ ඍජු

ැායක්වය තුළ වයාපිති ක්රියා්මක කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
විදුලිබලය
පසුිය ව ර 5ක කා ය තුළ එකඳු විදුලි බ ාගාරයක් විදුලි ජනන පද්ධතියට එකතු
ගනාකිරීම තුළ 2021/2022 අතණ්ඩ විදුලි
අර්ථුණැකාරී ත්්වය ව ක්වා ගකනීම

කපයීගේ අවධානේ මතු ී තිගබනවා. එම
ඳහා

ක්විජය විදුලි බ ාගාරයට අතිගර්ථක

ගමගා ගවාටම 300ක ගල් අගුරු බ ාගාරයක් හා ගමගා ගවාටම 600ක

ාවභාවික වායු

විදුලි බ ාගාර 2ක් කඩිනමින් ඉදිකිරීමටැ ක සුේ කර තිගබනවා. ගකරව පියතය විදුලි
බ ාගාර

ව
ා භාවික විදුලි බ ාගාර බවට පරිවර්ථතනය කිරීම ගමන්ම ගපෞද්ගලික

ාවභාවික විදුලි බ ාගාර ගයෝජනා මින් අතිගර්ථක
ඉදිකිරිමටැ

ාවභාවික විදුලි බ ාගාර

ක සුේ කර තිගබනවා. ැකනට ඇති ඩී ල් විදුලි බ ාගාර අවුරුදු 20ක්

ඉක්මවා ඇති බකවින් ඒවා ඳහා ගගවනු බන රුපියල් බිලියන 15ක අධික වියැේ අඩු
කිරීමට අැාළ ිවිසුේ ංගශෝධනය කිරිමටැ ගයෝජනා කරනවා. මහජන උපගයෝිතා
ගකාමිෂන් භා පනත හා විදුලිබ මණ්ඩ පනත කඩිනේ වයාපිති ක්රියා්මක කිරීමට
ඉවහල් වන පරිදි ංගශෝධනය කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. 2023 වනවිට විදුලිය ඳහා
වයාපාරිකයන් හා විදුලි පාරිගභෝිකයන් ැර

අධික පිරිවකය අඩුකර ක ාපගේ
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තරඟකාරී විදුලි

කපයුමක් ඇති කරමින් වයාපාර ආර්ථිකය දියුණු කිරීම අපගේ

ඉ ක්කයයි.
ළුනර්ජනනීය බලශක්තිප සංවර්ධනය
2030 වන විට ගමරට බ ශක්තිගයන් අවම වශගයන් ටියයට 70ක් පුනර්ථජනනීය
බ ශක්ති ප්රභවයන්ගගන්
තිගබනවා. විදුලිබ

බා ගකනීම “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” හි ඉ ක්කයක් ී

ජනනය

ඳහා ආනයනය කරනු

බන ඉන්ධන

වකය කරන විගද්ශ විනිමය ඉතිරිීම නි ා පුනර්ථජනනීය බ ශක්ති

ඳහා වාර්ථකරකව
ංවර්ථධනය ප්රධාන

ආනයන ආගද්ශ කර්ථමාන්තයක්ැ ගවනවා.
ැකනටම් ගමගා ගවාටම 300ක සූර්ථයබ ය විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති අතර

2021 –

2023 කා ය තුළ ගද්ශීය ආගයෝජන හරහා ගමගා ගවාටම 1,000ක ධාරිතාවයක් එක්
කිරීම අගේක්ෂා කරනවා.
රජගේ ැායක මුැල් ව ට පරිපූරකව ආටියානු

ංවර්ථධන බකංකුව හා ඉන්දියානු

ය

ගයෝජනා රමය යටග් අඩු ආැායේ ාභීන් නිව කට කිග ෝ ගවාටම 5 බකින් නිවා
ක්ෂයකට (100,000) සූර්ථය ජනන පද්ධති
පම

බාී ම තුළින් ගමගා ගවාටම 500ක

ධාරිතාවක් ඇති කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. ගේ ඳහා ටියයට 4ක ගපාලී යටග්

ය මුැල් කපයීමටැ ගයෝජනා කරනවා. එමින් ඔවුන්ගේ විදුලි බිල්ප් වියැේ ඉතිරි
වන අතර නිවග ා ටිටම විදුලිය ජාතික පද්ධතියට බා ී ගමන් අතිගර්ථක ආැායමක් බා
ගකනීමටැ

හකකි ගවනවා. ආගමික

ආරක්ෂක ග ාවා මධය ාථානව

ාථාන, රාජය ආයතන, ගරෝහල්, පා කල් හා

පියටි මත සූර්ථය විදුලි ජනනය

ඳහා ආගයෝජනය

කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. “ගමට බ ාගාරයක් - ගමට වයව ායකගයක්” ග්මාව
යටග් ග්රාීය මටමටමින් ගතෝරාග් වයව ායකයින්ගේ ආගයෝජන මින් විදුලිය
ගබැාහකරීගේ පද්ධතියට අය් ට්රාන් ාගමෝමර්ථ 10,000කට සූර්ථය ජනන බ ාගාරව ට
ේබන්ධ කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
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තාක්ෂ ය හා උපකර

පම ක් ආනයනය කර වගා ලිඳක්

පරිමා ගේ වාණිජමය කිකර ගගාවිගපාළවල්
තාක්ෂ

ඳහා බිංදු ජ

රමයන් ගයාැා නිෂාපාැනය වකඩි කිරීම

හිත සුළු හා මධයම
ේපාැනය ඇතුළු නව

ඳහා එවකනි වයව ායකයින්

10,000ක් ඳහා සූර්ථය බ ගයන් ක්රියා්මක වන ජ ගපාේප ඳහා රු.150,000 බකින්
ප්රාේධන

ය ආධාර

පානීය ජ

වයාපිති

බාී මට ගයෝජනා කරනවා. උ ා ාන වාරිමාර්ථග හා Ro Plant
ඳහා සූර්ථය බ ය

බාී ගමන් එම වයාපිතිව

විදුලි වියැම අඩු

කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. ැකනට විදුලිය ගනාමකති ගේව ට සූර්ථයබ ාගාර ගහෝ ග්රාීය
විදුලිබ

ගයෝජනා රම මින් විදුලිය

බාී  2021 අව න් වන විට

කමට විදුලි

ඉ ක්කය ඉටු කිරීමටැ රුපියල් මිලියන 750ක් ගවන් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ආගයෝජන මණ්ඩ ගේ දිරි ගකන්ීේ මින් ගමගා ගවාටම 100ට වකඩි off shore සුළං හා
පාගවන සුර්ථය බ ාගාර

ඳහා ගපෞද්ගලික ආගයෝජන වයාපිති කඩිනමින් ක්රියා්මක

කිරීම මින් පුනර්ථජනනීය බ ශක්ති ධාරිතාව ගමගා ගවාටම 1,000 ැක්වා වකඩි කිරීමටැ
ගයෝජනා කරනවා. ටියළුම පුනර්ථජනනීය බ ශක්ති ආගයෝජන

ඳහා ව ර 7ක බදු

විරාමයක්ැ බාී මට ගයෝජනා කරනවා.
වාරිමාර්ග
උමා ඔය බුණවිධ වාරිමාර්ථග ගයෝජනා රමය ආශ්රිත ජ ාශ හා ජ විදුලි බ ාගාර
කඩිනමින් නිම කිරීමට්, ගමාරගහකන්ැ කළු ගඟ ආශ්රිත වාරිමාර්ථග පද්ධතිය
පුළුල්කර, ුණරුළුවකව ගයෝජනා රමය ඇතුළු

උතුරුමකැ හා වයඹ ප ා්ව

වාරි

පහසුකේ වකඩිදියුණු කිරීමට්, ිං, නි ව ා හා මල්වතු ඔය ඇතුළු ප්රධාන ජ ගයෝජනා
රම කඩිනමින් නිම කිරීමට්, 2021-2023 මකදිකාලීන අයවකය ඇ ාතගේන්තුව
ප්රතිපාැන ගවන් කර තිගබනවා.
මා ා කන්නගේ අ ව
ා කන්න ගන ා ගකනීම්

මඟ දි ාත්රික් 11ක කුඩා හා මධයම

පරිමානගේ වකේ ප්රති ං ාකර

මින් කිකරකාර්ථමික ප්රගද්ශව

ජ

ංංිතය වකඩි

කිරීමට් 2021 යල් කන්නය

ඳහා ගගාීන් සුැානේ කිරීම් කඩිනේ කිරීම

ඳහා

රුපියල් මිලියන 1,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
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සැමට ජලය ජාතිපක සැලැසේම 2021-2024
ගේ රගටම ටියළු ගැනාට පිරිටිදු පානීය ජ ය
කනවා. ැකනට න

කපයීම රජගේ ප්රමුත වගකීමක් ග

මාර්ථගගයන් පානීය ජ ය

බාගැනු

බන්ගන් ජනගහනගයන්

ටියයට 54ක පම කටය. එම නි ා 2021-2024 කා ය තුළ ම ාත රගටමම පානීය
ජ ය

බාී ම ඉ ක්ක කරගගන ප්රජා ජ

වයාපිති ැහ ක් නිෂාපාැන ධාරිතාව උපරිම

කිරීගේ ප්රධාන වයාපිති 171ක ගමන්ම, නව ජ

ගයෝජනා රම හා කඩිනේ කර ඇති

වයාපිති ඳහා රුපියල් රිලියනයක (රුපියල් බිලියන. 1,000ක්) ආගයෝජනය ක සුේ
කර තිගබනවා.
ගද්ශීය

ඉංජිගන්රුවන්,

ටියළුම

ජාතික

මටමටගේ

ගමන්ම

පහ ම

ග්රාීය

ගකාන්ත්රා්කරුවන් ේබන්ධ කර ගනිමින් ගමම වකඩ ටහගන් ගද්ශීය අගය වකඩි කර
ගකනීමට් ක සුේ කර තිගබනවා.
ගමම

ම ත
ා ක්රියාවලිය තුළින් ැකනට නිපැවන ජ

මිලියන 2.1ක ටිට, ඝ
ංකාව පුරා ජ න
ජ ය

ප්රමා ය ැව කට ඝන ීටර්ථ

ීටර මිලියන 4.4 ක් ැක්වා වකඩි කිරීමට අගේක්ෂා කරනවා.

කිග ෝීටර්ථ 40,000 ක් එලීම තුළින් අලුමතින් පවුල්

බාී මට ක සුේ කර තිගබනවා. ගේ අනුව, ප්රජා ජ

නිපැවන ජ ය උපරිම ග
ආරේභ කිරීම

ක්ෂ 35කට

වයාපිති 263ක් ැ, ැකනට

භාවිතා කිරීම ඳහා වයාපිති 171 හ අළු් වයාපිති 40

ඳහා 2021 වර්ථෂයට ගවන් කර ඇති රුපියල් බිලියන 125ට අමතරව

බකංකු මූ ය පහසුකේ මින් රුපියල් බිලියන 75ක්

බාී මට භාණ්ඩාගාර ඇපකර

නිකු් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
වියේශ යවළදාම හා ජාතිපක ිෂේපාදන ආර්ිකය
ගරු කතානායකතුමනි,
1977ට ගපර ව ර 20ක් පම

පකවති වකසු

ආර්ථිකගේ්, ඉන්පසු ක්රියා්මක වූ

විවිත ආර්ථිකගේ් ීඝමාවන් පිළිබඳ අපට පුළුල් අ්ැකකීේ තිගබනවා. ගබාගහෝ රටවල්
බුණපාර්ථශවිකව, ද්විපාර්ථශවිකව හා ඒක පාර්ථශවිකව ගමම අ්ැකකීේ තුළින් ගද්ශීය
නිෂාපාැන පුළුල් ගකගරන ප්රති ං ාකර

ව ට ප්රගේශ ී තිගබනවා. ග ාවපුරා පකතිර

ඇති ගකාවිඩ් ව ංගත ත්්වය තුළ ගපෞද්ගලික අංශගේ ීඝමාවන්ැ මතු ී ගපරට්
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වඩා වකඩි අවධානයකින් ගපෞද්ගලික හා රාජය අංශව

කාර්ථයභාරයන් ගපළගක ාීම්

අැ ගබාගහෝ රටව ටිදුගවනවා.
පසුිය කා ය තුළ අගේ රට අ් න් කර ඇති නිැහ ා ගවළඳ ිවිසුේ (Free Trade
Agreements) වලින් අගේ රටට

කම් ඇති ප්රති ාභ ගකන අපට

ෑහිමකට ප් විය

ගනාහකකියි. ගමම ිවිසුේ නි ා නිෂාපාැන ක්ගෂාත්ර රාශීයක් පසුබෑමට

ක්ී තිගබන

අතර නිෂාපාැකයින් වයාපාරිකයන්ීම ගවනුවට ආනයනකරුවන් බවට පරිවර්ථතනය
ීමක් ටිදු ී තිගබනවා.
රට මුුණ

පා ඇති ගවළඳ හිඟයන්ටැ ගේ ිවිසුේ නි ා වි දුේ

ප්රධාන ආර්ථිකයන් වන ඉන්දියාව, චීනය හා ජපානය

කම් නකහක. ආටියාගේ

මඟ පව්නා ගවළඳාම තුළ

පම ක් අප ගඩා ර්ථ මිලියන 9,000ට ආ න්න ගවළඳ හිඟයකට මුුණ
ගේ හා

ී  තිගබනවා.

මාන ගවළඳපළක් අප රගටම නිපැවන ග්, ඇඟළුේ, රබර්ථභාණ්ඩ, කුරුඳු,

ගේමිරි ා, මකණික්, විදුලි කාර්ථමික නිෂාපාැන

ඳහා ගමම ප්රධාන ආර්ථථීකයන් 3 තුළින්

බා ගකනීමට අප කටයුතු කළ යුතු ගවනවා. විගද්ශ හා ගවළඳ අමාතයාංශව

මූලික

වගකීම හා කාර්ථයභාරය ගමය බව අප විශාවා කරනවා.
දියුණු රටව

ඇති උ

ා තාක්ෂ ය හා උපකර

ඉහළ වයතනාකේ දිය හකකි අපනයන

ංවර්ථධනය

ගමන්ම අගේ රගටම නිෂාපාැනයන්ට
ඳහා රටතුළ නිපැවා ගත ගනාහකකි

සුවිගශාකරත අමුද්රවය හා අන්තර්ථ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට අපගේ ගවළඳ ප්රතිප්තිය
ක ා විය යුතුයි. අප රටට ආගේනික ග්, කුරුඳු, ගේමිරි ා වකනි කිකර නිෂාපාැනයන්,
පාරේපරික විටිතුරු හා පරිගභෝික භාණ්ඩ්, ව විග න් ගතාර එළවළු, ධානය,
පළතුරු වකනි අපනයනයන්
භාණ්ඩ ගවළඳ ිවිසුේ
අමාතයාංශය ගපරමු

ඳහා විගශාෂ ගවළඳපළ පුළුල් කරගත හකකි ද්විපාර්ථශාවික

ක ා කර ගකනීමට අපනයන
ගත යුතු ගවනවා. ඒ

ංවර්ථධන මණ්ඩ ය හා විගද්ශ

ඳහා අගේ නව විගද්ශ තානාපතිවරු

ගයැීමට කටයුතු කර තිගබනවා. බකංකු, මු ය හා විවිධ වි්තීමය අංශ ඇතුළ් ග ව
ා ා
අංශය විවිත කිරීමට අපට හකකියාවක් නකහක. එබකවින් නිැහ ා ගවළඳ ිවිසුේ ක ා කර
ගත යු්ග් කාර්ථමික ංවර්ථධනයක් ඇතිවන පරිදි්, අපනයන ආැායම වකඩි කිරීමට්,
රට තුළ නිෂාපාැනය කළ හකකි ආනයන ආගද්ශන නිපැීම මින් විගද්ශ විනිමය
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ඉතිරිකර ගකනීමට් හකකි වන පරිදි තුළනා්මක ගවළඳ ප්රතිප්තියක් අනුගමනය
කරමිනුයි.
ගරු කතානායකතුමනි,
නිෂාපාැන ආර්ථිකය ඉහත කී අරමුණු ඉටුවන අයුරින්

ක ා කර ගකනීම

ඳහා පහත

ඳහන් ගයෝජනා ක්රියා්මක ගකගර්ථ.
1. ගද්ශීයව නිපැවිය ගනාහකකි කිකරද්රවය හකර අගනකු් කිකර භාණ්ඩ ආනයනය
ීඝමා කිරීම (Negative List).
2. ගද්ශීය නිෂාපාැන

කපයුම හා ඉල්ලුමම තුළ ය කිරීමට අැාළ ගතෝරාග් කිකර

නිෂාපාැන ඳහා විගශාෂ භාණ්ඩ බද්ැ ක්රියා්මක කිරීම.
3. ආනයන හා අපනයන

ඳහා ගද්ශීය නිෂාපාැනව ට අවශය ආරක්ෂ ය

ඳහා

CESS බදු ක්රියා්මක කිරීම.
4. භාණ්ඩ අපනයන හා ගද්ශීය කර්ථමාන්තව
නිෂාපාැනයන්ට ගයාමුීම දිරිගකන්ීම

එකතු කළ අගය වකඩි

ඳහා ගද්ශීයව

අමුද්රවය, නීන තාක්ෂණික යන්ත්ර හා උපකර

බාගත ගනාහකකි

හා ප්රාේධන භාණ්ඩ

ආනයනය ඳහා තිරුබදු ඉව් කිරීම.
5. ඉහත ඳහන් භාණ්ඩ ගනයන්ට අය් ගනාවන ම ාථ ආනයන භාණ්ඩ ටියයට
0, 10 හ 15 වශගයන් තිරුබදු කාණ්ඩ 3ක් යටග් වර්ථගීකර ය කිරීම.
6. යේකිටි භාණ්ඩයක් ආනයනගේී  VAT බද්ගැන් නිැහ ා කර ඇ්නේ එම
භාණ්ඩගේ ගද්ශීය නිෂාපාැනයටැ එය අැාළ කිරීම.
7. ආනයන අපනයන ක්රියාවලිය කාර්ථයක්ෂම කිරීම
මධය ථ
ා ානයක ඉටු කිරීම

ඳහා

එක් ග ව
ා ා

ඳහා විවිධ නියාමන ආයතනවලින් ඉටුකරන

ග ාවා ආනයන අපනයන ගැපාර්ථතගේන්තුව මින් ඉටුකිරීම
ගැපාර්ථතගේන්තු ව

ඳහා අැාළ

නිළධාරින් ආනයන අපනයන ගැපාර්ථතගේන්තුවට

අනුයුක්ත කිරීම.
8. බතික් හා වි ාටිතා ජාතික කර්ථමාන්තයක් ග

දියුණු කිරිම

ඳහා බතික්

නිෂාපාැන ආනයනය ගද්ශීය ංගක්ත අංක යටග් තහනේ කිරීම.
9. ගද්ශීය හා විගද්ශීය ඇඟළුේ නිෂාපාැන ගක්න්ද්ර ාථානයක් කිරීම

ඳහා, වකඩි

වයතනාකමින් යු් ඇගළුේ හා ේභාණ්ඩ නිෂාපාැනයන්, විගද්ිතකයන්ගේ හා
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ංචාරකයන්ගේ ගවළඳපළක් ග

ගද්ශීය ඇගළුේ කර්ථමාන්තය දියුණු

කිරීම ඳහා එම කර්ථමාන්තයට අවශය ආනයන ලිහිල් කිරීම හා නව තීරු බදු
ප්රතිප්තිය ක්රියා්මක කිරීම.
10.ර්නපුර ජාතයන්තර මකණික් කර්ථමාන්ත නගරය
ාවර්ථ

ාභර

ංවර්ථධනය හා මකණික් හා

කර්ථමාන්තය වකඩි දියුණු කිරීම.

11.ගද්ශීය ගවළඳපළ අවශයතා

ඳහා ආනයනය මත රඳා පවතින බුණජාතික

මාගේ ටිය නිෂාපාැන අපනයන ගවළඳපළ කරා දිරිගකන්ීම

ඳහා 2021ට

ගපර එග ා අපනයනය කරනු බන ප්රමා ය ටියයට 30කට්, 2023ට ගපර
ටියයට 50 ැක්වා් වකඩි කරන්ගන් නේ ඔවුන්ගේ

ාභාංශ ඳහා අය කරන

බද්ැ පිළිගවළින් ටියයට 25න් හා ටියයට 50න්

අඩු කිරීමට ගයෝජනා

කරනවා.
12.එම

මාගේ ආනයනය කරනු
විගද්ශ මු ාශ්ර වලින්

බන ප්රමා ගේ විගද්ශ විනිමය ප්රමා යක්

බාගගන ගද්ශීය බකංකුව

ංිත පව්වා ගකනීම

දිරිගකන්ීම ඳහා එම තකන්පතුව ගපාලී ආැායම බදු වලින් නිැහ ා කිරීමටැ
ගයෝජනා කරනවා.
13.තණිජ වකලි, ගපා ාගමාටම, ගපාගහාර, මිනිරන් ආී 
වයතනාකමින් යු් අපනයන කර්ථමාන්ත ග
තාක්ෂ
පර්ථගේෂ

ආයතනයට
හා

ේබන්ධවන

කරනවා. ගමම නිෂාපාැනව
ආරේභ කිරීම

ශ්රී

කර්ථමාන්ත ඉහළ

දියුණු කිරීම

ගද්ශීය

ංවර්ථධන වියැේ ග

කගවු

ඳහා නකගනෝ

වයාපාරිකයන්ගේ

වියැම

බදු වලින් අඩු කිරීමට ගයෝජනා
ංකා අනනයතාවය ලියාපදිංි කිරීම

ඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ගවන් කිරීමට ගයෝජනා

කරනවා.
14.ගකාසු, ඉැල්, පාපිටි ඇතුළු ගිහ අවශයතා ගමන්ම ගපාල් ආශ්රිත කර්ථමාන්ත,
කිකරකාර්ථමික හා පාරිගභෝික අවශයතා ඇතුළු රබර්ථ නිෂාපාැන, ගගාඩනකිලි
ද්රවය, කාර්ථයා

හා ගිහභාණ්ඩ,

ප්රධාන කර්ථමාන්ත ග

ආගයෝජන

දිරිගකන්විේ බාී මටැ ගයෝජනා කරනවා.
15.ධීවර, ංචාරක හා නාවික ක්ගෂාත්රගේ පුළුල් ගවමින් පවතින ඉල්ලුමම්, ගද්ශීය
නිෂාපාැකයනගේ උ

ා නිෂාපාැන හකකියාව්

ගබෝටමටු හා නකේ නිෂාපාැනය දිරිගකන්ීම

නි ා වකඩිදියුනු කළ හකකි

ඳහා ගවන් වූ නකේ තටාකාංගන,
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අමුද්රවය බාගකනීගේ පහසුකේ, දිගුකාලීන
ගද්ශීය ගබෝටමටු හා නකේ නිෂාපාැන

ය පහසුකේ

බාී මට්,

ඳහා ව ර 7ක බදු විරාමයයක්

බාී මට් ගයෝජනා කරනවා.

වියේශ ආර්ික සබඳතා
විගද්ශ අමාතයාංශය හා අප රගටම විගද්ශ ූත මණ්ඩ
කටයුතු වලින් ඔබ්බට ගගා ා අප රගටම විගද්ශ රැකියාව

ේප්රැායික රාජයතාන්ත්රික
නිරතවන්නන්, වයාපාරව

නිරතවන වයාපාර ප්රජාව, හා විවිධ අවශයතාවන්ට විගද්ශ ගතවන අගේ ජනතාවගේ
අයෝ ාෂයන් ඉටු වන පරිදි ප්රති ංවිධානය කිරීමට අවශය පියවරයන් රාිතයක් ගකගරහි
රජගේ අවධානය ගයාමු කර තිගබනවා. විවිධ ආයතනවලින් විගද්ශ රටව ී  කළයුතු
ග ාවාවන්

ඳහා ගයාැා ඇති කාර්ථයමණ්ඩ , විගද්ශ ූත මණ්ඩ

පා නයට හා ේබන්ධීකර යට

ප්රධානීන්ගේ ඍජු

ක් කිරීම ඉන් ප්රධාන තකනක් ගනු

බනවා. ග ෝක

ආර්ථික රටාගේ ටිදුවන විවිධ ගවන ක
ා ේ තුළ අගේ රගටම අපනයන,

ංචාරක, විගද්ශ

රැකියා හා ආගයෝජන
ආර්ථථීක හා ගවළැ

ඳහා ඇති ඉඩ ප්ර ාථා පූර්ථ

වශගයන් උකහා ගත හකකි පරිදි

බඳතා (Economic Diplomacy) ගකගරහි විගද්ශ ූත මණ්ඩ

පුළුල් ැායක්වයක් ැකරීම අවශය ගවනවා.
විවිධ අව ථ
ා ාව

ඇති කරගගන ඇති ද්විපාර්ථශාවික ිවිසුේ

මාග ෝචනයට

ක්කර

කාලීන ප්රව තාවන්, ගද්ශීය ආර්ථිකයට ගමන්ම රගටම ජාතික ආරක්ෂාව හා
ාවාධීන්වය තහවුරු වන පරිදි රජගේ මිත්රශීලි හා ගනාබකඳි විගද්ශ ප්රතිප්තිය
ක්රියා්මක කිරීම විගද්ශ ූත මණ්ඩ ව
ඇගයීමකට

ක් කිරීමටැ අැහ ා කරනවා. නකඟි එන ආටියා පකටිපික්, අප්රිකානු,

මකැගපරදිග හා බටහිර රටව
රටව
ගකනීම

ප්රධාන වගකීමක් වශගයන් කාර්ථය ාධන

ගවළඳපළ අව ාථාවන් වලින් ප්රගයෝජන ගකනීමටඑම

අප රගටම වයාපාරිකයන් මුුණ

ගැන බාධාවන් (Trade Barriers) ඉව් කර

ඳහා අවශය ක්රියාමාර්ථග ගකනීම ගවනුගවන් රුපියල් මිලියන 750ක අතිගර්ථක

ප්රතිපාැන ගවන් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
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රාජය වයාපාර ිෂේපාදන රියාවලියට යයදීම
රාජය වයාපාර නඩ්තුව
කරනු

ඳහා භාණ්ඩාගාරය විටින් විශා

මුැ ක් වාර්ථකරකව වකය

කුණව් ගබාගහෝ වයාපාර ජාතික නිෂාපාැන ක්රියාවලියට ැක්වන ැායක්වය

පිළිබඳ ෑහිමකට ප්විය ගනාහකකියි. 2019 වර්ථෂගේ මහා භාණ්ඩාගාරය ගේ ආයතන
ගවනුගවන් වකය කර ඇති පුනරාවර්ථථන වියැම රුපියල් බිලියන 42කට අධික වන අතර
ප්රාේධන වියැේ රුපියල් බිලියන 20 ඉක්මවා තිගබනවා. ීට අමතරව ගබාගහෝ ආයතන
රාජය බකංකු වලින් හා භාණ්ඩාගාර ඇපකර මතැ යකගපන ප්රව
තිගබනවා. ශ්රී

තාවය වකඩි ී

ංකා ගුවන් ග ාවය වකනි ජාතික උපායමාර්ථික වශගයන් වකැග් වන

වයව ායන් හකර ගබාගහෝ වයාපාර රාජය බකංකු හා භාණ්ඩාගාර ඇප මත යකීමම අවම
කර ජනතාවට බරක් ගනාවන ජාතික වයාපාර ීම අවශයයි. රාජය ආගයෝජන ප්රමා ය
රුපියල් රිලියන එකක් නක්නේ රුපියල් බිලියන 1,000ක් වන විට රාජය අංශගේ
ඉදිකිරීේ හා ග ාවා අංශව ට, ඉන් ගකාට ක් ගහෝ වයාපිති කිරීමට ගයැීගමන්
පුනරාවර්ථථන හා ප්රාේධන පකවරීේ අඩුකර ගත හකකියි.
භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාැන ගවනුවට අවම වශගයන් එම මුැල් ගමන් ගැගු

යකට වකඩි

රජගේ විවිධ ංවර්ථධන වකඩ ටහන් එම ආයතන මින් ක්රියා්මක කිරීම ගයෝජනා
කරනවා.

උැාහර

වශගයන්

ගකාග ාන්නාව

ගැපාර්ථතගේන්තුව, රාජය ඉංජිගන්රු

රජගේ

වකඩපළ,

ං ාථාව, රාජය ඉදිකිරීේ

ගගාඩනකිලි

ං ථ
ා ාව, මධයම

ඉංජිගන්රු කාර්ථයාංශය, දුේරිය ඉංජිගන්රු කාර්ථයාංශය, ඉඩේ ගගාඩකිරීගේ

ං ථ
ා ාව

වකනි ඉදිකිරීේ අංශගේ රාජය ආයතනව ට රජගේ විවිධ ඉදිකිරීේ වයාපිති ක්රියා්මක
කළ හකකියි. එබකවින් 2021 වර්ථෂය

ඳහා ඇති වර්ථතන හා ප්රාේධන වියැේ ගවනුවට

රාජය ආගයෝජන වකඩ ටහගන් ඇති වයාපිති එම ආයතන මින් ක්රියා්මක කරමින්
ආැායේ උපැවන ආයතන බවට ප් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. උප ගකාන්ත්රා්
ගපෞද්ගලික අංශයට ී ගේ අතරමකදි කාර්ථයය මින් ප්ර ේපාැන ක්රියාවලිය අවතක්ග රු
ා
කිරීගමන් රාජය ආයතන වක කි ටිටීමටැ පියවර ගනු බනවා.
වාහන කර්මාන්වතය
පසුිය ප ව
ා ර තුළ ගඩා ර්ථ මිලියන 5,318ක් පම

විගද්ශ විනිමය ගයාැා ආනයනය

කළ වාහන ව වයතනාකම එම කා ය තුළ අප බාග්

ය ප්රමා ගයන් ටියයට 21ක්
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තරේ විශා

ප්රමා යක්. ගද්ශීය ගවළැපළ ගේ

ා විශා

අපනයනය

ඳහා වාහන නීකර ය ගහෝ වාහන එක

වූව්,

අඩුම වශගයන්

ා කිරීගේ කර්ථමාන්තයක්ව්

දියුණු කර නකහක. රට තුළ ගේ වන විට පව්නා වාහන ගතාගය අලුම්වකඩියා කළ හකකි
රජගේ වාහන හා , ි න් රථ ප්රමා යැ අති විශා යි. ගමම වාහන අලුම්වකඩියා කිරීමට
ගමන්ම වාහන එක

ා කිරීේ ඇතුළු ගමෝටර්ථ රථ කර්ථමාන්තගේ වයාපාරිකයින්

දිරිගකන්ීමට නව නිෂාපාැන ඳහා අවශය අමතර ගකාට ා ඳහා පනවා ඇති ආනයන
බදු අඩු කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. රජගේ අයතනව
ආගයෝජනය කරන වයාපාරිකයින්

වාහන අලුම්වකඩියා කිරීමට

ඳහා එම වයාපාර ව ට බදු

හන

ක ීඝමටැ

ගයෝජනා කරනවා. එග ාම දුේරිය මකදිරි නිෂාපාැනය ගද්ශීය කර්ථමාන්තයක් වශගයන්
ංවර්ථධනය කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්වතය
ජාතික ආර්ථිකගේ ටියයට 10කට වඩා වකඩි ැායක්වයක්ව පකවති ඉදිකිරීේ
කර්ථමාන්තය යළි නගා ටිටුීම, ඉදිකිරීේ හා ආශ්රීත කර්ථමාන්ත, වි්තීමය ග ාවා, නව
රැකියා, ීවගනෝපාය මාර්ථග
කර්ථමාන්තය

ංවර්ථධනය

ඳහා ගබගහවින් ැායක ගවනවා. ඉදිකිරීම

ඳහා ඇති විවිධ ආයතනික බ පත්ර

කර්ථමාන්තය වටා ඇති

බාගකනීගේ රම

ර

කර එම

කපයුේ ජා ය කාර්ථයක්ෂම කිරීමට රජය පියවර ගගන

තිගබනවා.
2020-2024 කා ය තුළ නිවා , මාර්ථග, වාරිමාර්ථග, ජ

ේපාැනය ආී  වයාපිතින්

ඳහා අවශය අමුද්රවය තක්ග ාරුවක් ජනාධිපති කාර්ථය ාධන බ කාය විටින් ක ා කර
තිගබනවා. ඒ අනුව ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රයට අවශය ගල්, වකලි, ප ා ආී  අමුද්රවයයන් පරි ර
හානි ටිදු ගනාවන පරිද්ගැන් ගතෝරාග්

ාථාන වලින්

බා ගකනීමට මාර්ථග

අධිකාරිය විටින් විගශාෂ වකඩපිළිගවළක් ක්රියා්මක කරනු

ංවර්ථධන

බනවා. හඳුනාග් කකනීේ

මධය ථ
ා ාන ටියල් මාර්ථග ංවර්ථධන අධිකාරියට පවරනු බන අතර එමින් එම ද්රවය
අතරමකී න්ගගන් ගතාර මි
කරනවා. එම කකීයේ

ගනන් ව ට ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රයට

බාී මට කටයුතු

ාථාන පරි ර හිතකාීව දියුනු කිරීමටැ මාර්ථග

අධිකාරියට පකවගරනවා. විශා

ංවර්ථධන

පරිමා ගේ නිවා වයාපිති හා අධිගේගී මාර්ථග ඳහා

ගද්ශීයව පයා ගත ගනාහකකි ටිගමන්ති, ප්රිමික් ා, වාගන් කේබි, බිටුමන් වකනි අමුද්රවය
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ආනයන බදු ගනාමකතිව ගතාග වශගයන්
සුළු හා මධයම පරිමා

බාගකනීමට

ක සුේ කර ඇ්ග් එමින්

ඉදිකිරීේ කර්ථමාන්තයට කපයුේ හිඟයක් ඇති ගනාවන පරිදි හා

තරඟකාරී මි ගනන් පව්වා ගකනීම ඳහායි.
ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රය

ඳහා අවශය පුුණණු ශ්රමිකයින්

බා ගකනීමට වි්තීය අධයාපන

ආයතන කඩිනේ වකඩ ටහන් ක්රියා්මක කිරීමට ක සුේ කර තිගබනවා.
විගද්ශ රටව

නුපුුණණු ශ්රමය මත ඉදිකිරීේ කර්ථමාන්තය තවදුරට් පව්වා ගත

ගනාහකකි බකවින් බුණකාර්ථය ංවර්ථධන ගැපාර්ථතගේන්තුව විටින් අවශය ශ්රමිකයින්
ී මට

ක සුේ කර තිගබනවා. එබකවින්, රජය විටින් ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රගේ

බා

ම ත
ා

පිරිවකය අඩුකිරීම ඳහා කපයුේ ජා ය ක සුේ කර තිගබනවා.
රාජය අංශගේ වයාපිති ව ට ේබන්ධ වනග ා ඉදිකිරීේකරුවන්ගේ ගගීේ අතණ්ඩව
ටිදු කිරීම ඳහා හතික කරන

ැ බිල්ප්ව

වයතනාකමින් ටියයට 90ක් බකංකු වලින්

බා ගකනීමට අවශය මූ ය පහසුකේැ (Certiifed bills disconting) ගයෝජනා කරනවා.
ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රය

ඳහා අවශය නව තාක්ෂ

හා යන්ගත්රෝපකර

ආනයන බදු

ටියල් න්ගගන් නිැහ ා කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. සුළු හා මධයම පරිමා
වයාපාරිකයින්ට අවශය යන්ගත්රෝපකර

මි ී  ගකනීම

ඳහා කල්බදු කුලී අයකර

ගකනීමට කල්බදු ඇප රමයක් (Treasury guarantee for leasing companies)
ක්රියා්මක කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ඉදිකිරීේ ක්ගෂාත්රගේ අපග් යන අමුද්රවයයන් ප්රතිචක්රීකර ය කරමින් නකවත ගයාැා
ගකනීගේ ආගයෝජන දිරිගකන්ීම
ආගයෝජකයන්ට ව ර 10ක පුර්ථ

ඳහා ගතෝරාග් ප්රතිචක්රීකර

වකඩබිේ

ඳහා

බදු විරාමයක් ගයෝජනා කරනවා.

නාගරික ිවාස (Urban Townships)
ඉදිරි ව ර 5-10 කා ය තුළ නකගී එන ගකාළඹ වරාය නගර ක ාපය හා ගකාළඹ හා
තැා න්න ප්රගද්ශ ගමන්ම දිවයිගන් ප්රධාන නගර ආශ්රිතව ටිදුවන
අවශය ශ්රම බ කායට අවශය නිවා
අපගේ

ංකීර්ථ

ංවර්ථධනයට

හා ආශ්රිත මාීය පහසුකේ පුළුල් කිරීම

ංවර්ථධන වකඩපිළිගවගළා ප්රමුතතාවක්. එම ජාතික ආගයෝජන වකඩපිළිගව

මින් ගපෞද්ගලික අංශගේ විවිධ කර්ථමාන්ත, ග ාවා කපයුේ හා වන ඝන්වය ගමන්ම
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කකළි ක

කළමනාකර ය කිරීගේ ආගයෝජන අව ාථාවන් පුළුල් කිරීම ඳහා කරනු

බන ාමුහික ආගයෝජනයක්. ගමම වකඩපිළිගවළ යටග් අඩු හා මකදි ආැායේ ාභීන්න්
ඳහා නිවා 50,000ක අංග ේපූර්ථ

නිවා

ංකීර්ථ

ඉදිකිරිමට නාගරික ංවර්ථධන

අධිකාරිය ැකනටම් ආරේභ කර තිගබනවා. එම නිවා

බාගකනීම

ආපසු ගගීගේ කා යක් තුළ ටියයට 6.25ක වාර්ථකරක

ඳහා ව ර 25ක

ය ගයෝජනා රමයක්

ක්රියා්මක කරනවා.
මුලය සමාගම් ප්රතිපසංසේකරණ
ගරු කතානායකතුමනි,
එදිරිටිංහ ට්ර ාටම ඉන්ගව ාටමමන්ටම ලිමිටඩ් (ETIFL) මාගම ේබන්ධගයන් ටිදු වුගේ යකයි
කියන අරමිකතා පරීක්ෂා කිරීමට ප්කළ ජනාධිපති ගකාමිෂන්
එම

මාගම හා අනුබද්ධිත

මාගේව

භා වාර්ථතාව අනුව

ක්රියාකාරී්වයට එගරහිව නීතිමය පියවර

කඩිනමින් ගකනීමට නීතිපතිවරයා ගවත ගයාමු කර තිගබනවා.
ජනාධිපති ගකාමිෂන්

භාගේ වාර්ථතාව මින් කා ාන්තරයක් ති ාග ා

ම ත
ා මූ ය

මාගේ ක්ගෂාත්රය ගමන්ම වරාකාරගයන් මූ ය, බකංකු හා ම ථ
ා ආර්ථික ක්රියාවලියම
අවධානමට

ක් කරන හා මහජනතාවට මූ ය ක්ගෂාත්රය ගකගරහි ඇති විශාවා නී්වය

බිැවකගටන අරමිකතා නතර කිරීගේ ැකඩි අවශයතාවය ගපන්වා ී  තිගබනවා.
එබකවින්, මහ බකංකුගේ බකංකු ගනාවන මූ ය මාගේ අධීක්ෂ ය
ගැපාර්ථතගේන්තුව මුළුමනින්ම ප්රති ංවිධානය කර මූ ය
ශක්තිම් ආයතනික වූහයක්

ඳහා ඇති

මාගේ නියාමනය

ඳහා

ක ා කිරීමට නිර්ථගද්ශ කර තිගබනවා. එම ගකාමිෂම

විටින් මහා බ්රිතානගේ හා ඉන්දියගේ එම ක්ගෂාත්ර නියාමන නීති රාමුව පිලිබඳ පුළුල්
අධයනයක් ඉදිරිප් කර තිගබනවා. එබකවින්, එවකනි නීතිමය රාමුවක්
විගශාෂඥ කමිටුවක් ප්කර, අැා

ක ා කිරීමට

ගකටුේප් පාර්ථලිගේන්තුගේ අනුමකතිය

ඳහා

ඉදිරිප් කිරීමට මා අැහ ා කරනවා.
මු ය

මාගේ ක්ගෂාත්රගේ ැකනට වාණිජමය වශගයන් ක්රියා්මක වන මු ය

මාගේ

ශක්තිම් වන අයුරින් පව්නා ආයතන ඒකාබද්ධ කර ගකනීම අවශය ී තිගබනවා.
2014 වර්ථෂගේදි අයවකය විටින් එවකට මු ය

මාගේ 21ක් මු ය

මාගේ 10ක්
39

තුළ ඒකාබද්ධ ීමක් ටිදුකිරීම නි ා මු ය රමය

ථ
ා ාවර කිරීමට අපට හකකිවු

ා.

ගකග ා වුවැ, පසුිය ව ර 5 තුළ ගමවකනි වකඩ ටහන් ක්රියා්මක ගනාකිරීම්,
ආර්ථිකමය වශගයන් ඇතිවු

පසුගාී්වය් තුළ ETI වකනි මු ය

මාගේ රාිතයක්

ව ා ැකීමට ටිදු ී තිගබනවා. ඒවා ගගාඩනකගීමට අතිගර්ථක ප්රාේධනය ගහෝ ගවන්
අායතනව ට පකවරීම මින් ඇතිවන මූ ය ීමඩනය අධික ී ඇති නි ා ඒවාට
වගකිවයු්තන්ට නීතිමය පියවර ගත යුතු ගවනවා. රජගේ එකම අරමු
තකන්ප්කරුවන්ගගන් බුණතරයකට

අ ර

ර ීමයි. ගේ අනුව මහජන බකංකුව, ශ්රී

වූ
ංකා

මහ බකංකුගේ තකන්ප් අරමුැගල් ප්රතිමූ ය තුළ ගමම තකන්ප්කරුවන්ට පහසුකේ
නවා.
අප රගටම ඇති මු ය මාගේ 58න් රුපියල් බිලියන.20ට වඩා ව්කේ ඇ්ග් මාගේ
20කට පම යි. ගමම මුැල් මාගේ 20 ශක්තිම් කිරීම ඳහා ප්රධාන මාගම විටින්
පව්වාගගන යනු
මාගේ ප්රධාන

බන මහ බකංකුව විටින් අව ංගු කර ගනාමකති, අනුබද්ධිත මුැල්
මාගම

මඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. එගමන්ම,

වාණිජමය බකංකු ශක්තිම් කිරීම

ඳහා එම බකංකු විටින් පව්වාගගන යනු

බන

මු ය

මාගේ එම බකංකු හා ඒකාබද්ධ කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා. ගමම බකංකු හා

මු ය

මාගේ ශක්තිම් කිරීම දිරිගකන්ීමක් වශගයන්, අ්ප් කරගකනීගේදි කරනු

බන ආගයෝජන වියැේ බදු වලින් අඩුකර ගකනීගේ වියැේ ග
කරනවා. මු ය ක්ගෂාත්රගේ විවිධ්වය පුළුල් කිරීම

ඳහා වාණිජ බකංකු ව ට

ආගයෝජන බකංකු කටයුතු කිරීමට පව්නා බකංකු නීති
පූර්ථ

ක කීමටැ ගයෝජනා
ංගශෝධනය කර

ප්රති ං ාකර යකට ක් කිරීමට් ගයෝජනා කරනවා.

නිවා හා ආගයෝජන බකංකුව, නිවා

ංවර්ථධන ගද්ප

මාගම හා ප්රාගද්ශීය ංවර්ථධන

බකංකු ඒකාබද්ධ කර විගශාෂ ජාතික ංවර්ථධන බකංකු ං ාථාවක් ඇතිකිරීමට ගයෝජනා
කරනවා (National Development Banking Corportion).
අධිකරණ හා නීතිප ප්රතිපසංසේකරණ
“Justice delayed is justice denied” යන කියමන නීතිගේ ගපාදු පිළිගකනීමක් (Legal
Maxim). එහි

ර

අැහ

වන්ගන් නීති පද්ධතිගේ ප්රමාැයන් ගහාතුගවන්, නීති
40

රැකවර ය

අහිමි

ීමයි.

නීතිගේ

ප්රමාැයන්,

වයාපාරික

කටයුතුව ට

අවිනිශාිතභාවයක් ඇති කරන අතර ආගයෝජන පරි රයට අහිතකර බ පෑේැ,
මානය ජන ීවිතයට බ පාන ගනාගයක් ූෂ
ගවනවා. ඊට අමතරව අධිකර

හා අරමිකතාවන් ඇති කිරීමටැ ගහාතු

පද්ධතියට ඇති විශාව නී්වය ගකගරහිැ අහිතකර

බ පෑේ ඇති කරනවා. ටිර ගගවල්ව

ටියතන අති බුණතරයක් ගැනා ඒවාගේ ගබාගහෝ

විට කල්ගත කරන්ගන් නීතිගේ ප්රමාැයන් නි ා බව ගපනී යනවා.
තවැ, නඩුහබ අව න් ීමට ඉතා දිර්ථඝ කා යක් ගතීම ගහාතුගවන් රැකියා හා ආැායේ
මාර්ථග අහිමිීම, අ මිකේ හා අපරාධ වකඩිීම යනාදි අනිටි විපාකැ ඇතිගවනවා.
එගහයින්, නීතිගරුක

මාජ ආර්ථික රමයක්

ක ා කර ගකනීම

ඳහා එවකනි නීති

ප්රමාැයන් ව ක්වා ගකනීමට ම ථ
ා නීති ක්ගෂාත්රගේ කකපීම අවශය ී තිගබනවා.
මෑතී 

ේමත වූ 20 වන ආණ්ඩුරම වයව ාථා

උපරිමාධිකර

ංගශෝධනය ගමයට පිලියමක් ග

ගේ විනිශාචයකාරවරුන් ංතයාව වකඩිකිරීමට කටයුතු කරනු කබූ අතර,

අතපසු ී ඇති නීති ප්රති ං ාකර
ගකාට ාකරුවන් ග

ඳහා ගනු

කබූ ගමම ප්රධාන පියවගර්ථ

එයට පක්ෂව ඡන්ැය දුන් ගමම උ්තරීතර

භාගේ ගරු

මන්ීවරුන් ආඩේබර විය හකක්ගක් තමන්ගේ ඡන්ැය මහජන යහපත ගවනුගවන්
ප්රකාශ කිරීම නි යි. ගමග ා උපරිමාධිකර

විනිශාචයකාරවරුන් ංතයාව වකඩි කරනු

කුණගේ 1978ට පසුවයි. එනේ ව ර 42කට පසුවයි.
ගමම වකඩි කිරීම්

මඟ, ගශ්රාෂාඨාධිකර ගේ ව ර ගනනක් ගගාඩගකීඝ ඇති

ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාටිකේ ව ට බ පාන විවිධ නඩු හා අයෝයාචනයන් කඩිනමින්
නිම කිරීගේ අව ථ
ා ාව උැාී තිගබනවා. ගමයට අමතරව අගනකු් අධිකර ව
විනිශාචයකාරවරුන් හා කාර්ථය මණ්ඩ ප්රමා ය තවදුරට් අවශය පරිදි වකඩි කිරීමට්,
එම නඩු කඩිනමින් වි ී මට අවශය යයතත
කඩිනේ වකඩපිළිගවළ

පහසුකේ පුළුල් කිරීමට්, ව ර 3ක

ඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක ප්රතිපාැන ගවන් කිරීමට මා

ගයෝජනා කරනවා.
පසුිය රජය විටින් ගද්ශපා න පලිගකනීේ
පටු ගද්ශපා න ප්රති ං ාකර

ඳහා විගශාෂ ඉහළ උ ාවි පිහිටුීමට ග්

ගමන් ගනාව, උ ාවි අලුම්වකඩියා කිරීම, පුළුල් කිරීම,
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නීන පහසුකේ හා උපකර
බනවා.

කපයීම යනාදිය කඩිනමින් කිරීමට රජය පියවර ගනු

උපරිමාධිකර ය

පුළුල්

කිරීම

නි ා

අයෝයාචනාධිකර යට අවශය ගගාඩනකිලි පහසුකේ

ගශ්රාෂඨ
ා ාධිකර යට

හා

බාී ම අවශය වන අතර, එය

ගමම වර්ථෂය තුළම අරේභ කිරීමටැ මා ගයෝජනා කරනවා. විගශාෂඥ උපගද්ශක
කණ්ඩායේ 10ක ැායක්වගයන් රගටම පව්නා වාණිජ නීතිය, ටිවිල් නීතිය හා අපරාධ
නීතියට අැාළ පන් 60ක් පම

ංගශෝධනය කිරීමට අවශය ගකටුේප් 2021 මුල්

මා 3 තුළ ගමම උ්තරීතර භාවට ඉදිරිප් කිරීමට අැහ ා කරනවා.
තවැ, 2007 ේමත වූ මාගේ පනතට, කාලීන අවශයතාවයන්ට අනුකූ ව ටිදු කළ යුතු
ංගශෝධනයන් ජනවාරි ම

තුළී  පාර්ථලිගේන්තුවට ඉදිරිප් කිරීමට බ ාගපාගරා්තු

ගවනවා.

රාජය අංශයේ ප්රතිපසංසේකරණ
1977 ට ගපර අගේ රගටම ගමන්ම දියුණුවන රටවල් ටියල් ම පාගහා අනුගමනය කළ
වකසු

ආර්ථික හා ැකඩි පා න හා නියාමන ප්රතිප්තිවලින් ගබාගහෝ රටවල් විවිත

ආර්ථික හා ගවළැපළ මත රඳාපවතින ප්රතිප්තිව ට නකඹුරු ී තිුණ ් පසුිය ව ර
කීපය තුළ එම ගගෝලීය ආර්ථික රාමුව තුළ ශක්තිම් ජාතික නිෂාපාැන ආර්ථිකයක්
ගගාඩනඟා ගත හකකි ප්රති ං ාකර ව ට ප්රගේශ ී තිගබනවා.
වාණිජමය කටයුතු

ඳහා ගපෞද්ගලික අංශය රාජය අංශයට වඩා ඉදිරිගයන් ටියතය්,

රාජය අංශගේ වයාපාර ගපෞද්ගලීකර ය කිරීම එයට විකල්පයක් ග

අප ගතෝරා

ගන්ගන් නකහක. අපගේ ප්රතිප්තිය ී ඇ්ග් ගපෞද්ගලික වයාපාර කළමනාකර
නිැහ

රාජය වයාපාර ව ට

බාී , රාජය අංශගේ මකදිහ්ීම තුළ ගවළැපළ

තරඟකාරී්වය ගමන්ම පාරිගභෝික හා ග ාවා ාභීන්න්ගේ සුභ ාධනය වකඩි කිරීමයි.
එබකවින්, විවිධ ක්ගෂාත්රව
අවශය රාජය කළමනාකර

ඇති රාජය වයාපාරව
ාවාධීන්වය

වාණිජමය නිැහ

තහවුරු කිරීමට

බාී මට නීති රාමුවක් ඉදිරිප් කිරීමට

ගයෝජනා කරනවා.
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විවිධ නීති රාමු යටග් ඇතකේ රාජය ආයතනව

කාර්ථයමණ්ඩ

ව ට එකම ග ව
ා ා

ාථානයක ටිය මුළු ග ාවා කා යම ගත කිරිමට ටිදු ී තිගබනවා. වි්තීමය හා
තාක්ෂණික වශගයන් ඔවුන්ගගන්

බා ගත හකකි ැායක්වය ගමන්ම ග ාවක

සුරක්කරතභාවය හා සුභ ාධනයැ ගේ නි ා ීඝමා ී තිගබනවා. එබකවින්,
ග ාවා (close service) ආයතනව

ංවිත රාජය

ග ාවකයින්ට පව්නා ග ාවා ගකාන්ගද්ටි

තුළ ග ාවා අවශයතාවයන් අනුව ගවන් ආයතනව ට අනුයුක්ත

කළ හකකි නීති

රාමුවක් හඳුන්වා ී මට මුැල් පනත ංගශෝධනය කිරීමට මා ගයෝජනා කරනවා.
ගමමින් ැකනට වකසුන ග ාවා ආයතනව ට ගකාටු ී ඇති ග ාවකයින්ට තමාට
වි්තීමය උනන්දුවක් ඇති ගවන් රාජය ආයතනයක ගහෝ තම ගේ ප්රගද්ශව ට
ආ න්න ආයතනයක රැකියාව කිරීගේ අව ථ
ා ාවන් ඇති කිරීමට අගේක්ෂා කරනවා.
ගමමින් ග ාවක තිේතිය
කාර්ථයක්ෂම ග

හතික කිරීමට හකකි වන අතර එවන් ග ව
ා කයන්

ග ාවාගේ ගයාැා ගකනීමටැ හකකි ගවනවා.

එකිගනකට ේබන්ධ වූ කාර්ථයයන් ඳහා ගවන ගවනම ආයතන පව්වා ගකනීම නි ා
එම ක්ගෂාත්රව

ංවර්ථධන කටයුතුව ට විශා

ැකරීමටැ ටිදුී තිගබනවා.
ප්රවර්ථධන අධිකාරිය ග

ංචාරක ක්ගෂාත්රය

බාධාවක් ගමන්ම අධික වියැමක්
ඳහා පව්නා ආයතන 5

ංචාරක

්, ගපාල් කර්ථමාන්තය ඳහා ඇති ආයතන 4 ගපාල් වගා හා

ආශ්රීත කර්ථමාන්ත ංවර්ථධන අධිකාරිය වශගයනු් ඒකාබද්ධ ආයතනික වූහයක් ඇති
කිරීමට

අගේක්ෂා

කරනවා.

පර්ථගේෂ

ඳහා

ඵළැායිතාවයකින් යුතුව කළමනාකර ය කිරීම
අනුබද්ධිත ආයතන ග
තිගබනවා.

පර්ථගේෂ

වකයගවන

ේප්

ඳහා ජාතික පර්ථගේෂ

උපරිම
භාගේ

ආයතන ක්රියා්මක කිරීමටැ අවශය ී

ගපාගහාර ආනයනය හා ගබැාහකරීම

ඳහා පව්නා ආයතන ඒකාබද්ධ

කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
රාජය යසේවකිනන්ව සඳහා සහන
රාජය ග ාවකයින්ගේ විදුලි බිල්ප් වියැේ අඩු කිරීම
බාී මට විගශාෂ

ඳහා සූර්ථයබ

විදුලි පහසුකේ

ය ගයෝජනා රමයක් ක්රියා්මක කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
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රාජය ග ාවකයින්ගේ ප්ීේ හා

ාථානමාරු

බා ී ගේදි තම ගේ ප්රගද්ශ අැාළ

දි ාත්රික්කයන් තුළට ගයාමු කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
මාණ්ඩලික ගනාවන ගශ්රාණිව
ගවන් රැකියාව

කාර්ථයා

රාජය ග ව
ා කයින්ට රාජකාරි ගේ ාගවන් පසු

නිරත ීමට අව ර ී මට හා

විගද්ශ රැකියාවන්හි නිරත ීමට

අගේක්කරත ග ාවකයින්ට ව ර 2ක නිවාඩු බාී මටැ ගයෝජනා කරනවා.
රාජය ග ාවකයින් ඳහා බකංකු මින්
යටග් ගැනු බන නිවා ගද්ප

බා ගැන නිවා

ය හා අ්තිකාරේ අරමුැල්

ය ඳහා උපරිම ගපාලී අනුපාතය ටියයට 7 ැක්වා

අඩු කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
සුල් හා මධයම පරිමාණ අපනයනය දිරිගැන්වීයම් වැපපිළියවළ (TIEP Scheme)
ිජු හා වර අපනයනකරුවන්ගේ අපනයන නිෂාපාැන
ගනාහකකි අමුද්රවය, අමතර ගකාට ා,
Packing Materials), ගල්බල්,

ායතකර්ථ ා, catalogues and barouches ආදිය

එකතු කිරීම තුළින් ප්රමිතිගයන් උ

බාගත

කකසුේ හා ඇසුරුේ ද්රවය (Processing and

ආනයනය කිරීගේ තාවකාලික පහසුකේ

ඳහා

බාී , ගද්ශීය ගයැවුේ ව ට ඉහළ අගයක්

ා භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමට TIEP ගයෝජනා රමය

ක්රියා්මක කරනවා. අපනයන ංවර්ථධන මණ්ඩ ය හා ශ්රී
මධයම පරිමා

ඳහා රට තුළින්

අපනයනකරුවන්

ංකා ගර්ථගුව විටින් සුළු හා

ඳහා පිහිටුවන විගශාෂ අපනයන පහසුකේ

මධය ථ
ා ානය (Export facilitation Center) මින් ගමම ගයෝජනා රමය ක්රියා්මක
කරනු

බන අතර ආනයන අපනයන ප්රකාශ ඇතුළු ටියළු ලියකියවිලි ගමම ඒකකගේ

අධීක්ෂ ය යටග් ටිදු කරනවා.
අපනයනකරුවන්ගේ අපනයන කම්ේ හතික කිරීම මින් මූ ය පහසුකේ බාගකනීම
කඩිනේ කිරීම
රක්ෂ

ඳහා අපනයන ආැායගමන් ටියයට 1ක රක්ෂ

රමයක් අපනයන

ය රක්ෂ

වාරිකයක්

හිත

ං ථ
ා ාව මින් ක්රියා්මක කිරීමට ගයෝජනා

කරනවා.
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පරිසරය
එක්වරක් භාවිතාකර ඉවත න (single use) ගපාලිතීන් හා ේ ා ායතක් නිෂාපාැන වලින්
පරි රයට ටිදුවන හානී අවම කළ යුතුයි. ීදුරු හා පරි ර හිතකාී ග ෞතයාරක්කරත
අමුද්රවය හා දිරාප්වන අමුද්රවය භාවිතය වකඩි කිරීම

ඳහා ේ ා ායතක් නිෂාපාැනය

ප්රතිචක්රීකර ය අනිවාර්ථය විය යුතුයි. ගපාලිතීන් හා ේ ා යත
ා ක් කළමනාකර ය පරි ර
ංගේී ව ඉටුකිරීම

ඳහා ඉවත ැ ගපාලීතීන් හා ේ ා ායතක් අපද්රවය අවම කිරීමට

එක්වරක් භාවිතකර ඉවත න (single use) ගපාලීතීන් හා ේ ා ායතක් නිෂාපාැන
2021.01.01 දින ටිට තහනේ කිරීමට, ගයෝජනා කරනවා.
“සුරකිමු ගංගා ජාතිපක පාරිසරික වැපසටහන”
සුරකිමු ගංගා ජාතික පාරි රික
103ක ඇති ජ

ංරක්ෂ ය රට තුළ පවතින

ේපත, වාරිමාර්ථග, පානිය ජ ය, විදුලිබ

කර්ථමාන්ත වකනි කාර්ථය ඳහා ගයාැා ගනු

ාවභාවික ගංගා ගද්රෝණි
ජනනය,

ංචාරක

බනවා. රගටහි මුළු ජනගහනගයන් ටියයට

30කට වකඩි ප්රමා යක් ගංගා ආශ්රිත ජ ගපෝෂක ප්රගද්ශයන් ආශ්රිතව ීව් ගවනවා.
අවිධිම් මිනි ා ක්රියාකාරකේ ගමන්ම නාගරීකර ය හා කාර්ථමිකර ය් නි ා රගටහි
ගංගා පද්ධතිය ූෂ ය ගවමින් පවතිනවා. ගපාලීතින්, ේ ා ායතක්, ම අපද්රවය බකහකර
කිරීේ, කිකර ර ායන ද්රවය ගමන්ම පාංශු තාැනය ගහාතුගවන් ගංගා ජ යට
අපද්රවය මුසුීම පාර රික තර්ථජනයක් ී තිගබනවා. එබකවින්, අවිධිම් අපද්රවය බකහකර
කිරීේ වක කක්විගේ

හ නියමිත

ංරක්ෂ

ගකාන්ගද්ටින්ට අනුගත වූ විධිම්

රමගේැයක් තුළ වකලි ගගාඩැකීම නියාමනය කිරීම

ඳහා රුපියල් මිලියන 200ක

අතිගර්ථක ප්රතිපාැනයක් ගවන් කිරීමට ගයෝජනා ගකගර්ථ.
වන සංරක්ෂණය
අක්කර 15,000ක කක ෑ වගාකිරීගේ වකඩ ටහනට
රජගේ හා ගපෞද්ගලික කාර්ථයා

මගාීව මග ගැප , පා කල්,

භූමි හා ගතෝරා ග් නාගරික ඉඩේව

විවිධ

පරිමා ගයන් වන ඝන්වය වකඩි කිරීම කඩිනේ කිරීමට ගයෝජනා කරනවා. නීති
විගරෝධි කක ෑ ගහලි කිරීම වක කක්ීම

ඳහා ශ්රී

කිරීමට්, ැකනට හඳුනාගගන ඇති විනාශයට

ංකා ගුවන් හමුැාගේ නිරීක්ෂ
ක් වූ කක ෑ ශ්රී

තර

ංකා ගුවන් හමුැාගේ
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හය ඇතුව නකවත වනාන්තර බවට ප් කිරීමට් ගයෝජනා කරනවා. 2021-2023 තුන්
අවුරුදු කා ීඝමාව තුළ කඩිනේ වන වගා වකඩ ටහන් දිය් කිරීම

ඳහා ගේ

ඳහා

රුපියල් මිලියන 3,500ක් ගවන් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
සේවයං රැකියා දායක විශ්රාම වැප් ක රමය
රජගේ ග ාවකයන් ඳහා විශ්රාම වකටුේ ක්රියා්මක වූව් ඇතකේ රාජය ං ාථා ගමන්ම
ගපෞද්ගලික අංශය

ඳහා ක්රියා්මන වන්ගන් ග ාවක අර්ථථ ාධක අරමුැගල් වරප්ර ාැ

පම යි.
ගේ අතර කිකරකර්ථම, ධීවර, කුඩා වයාපාර,
ග ාවාවන්ව

ාවයං රැකියා වකනි නිෂාපාැන අංශව

නියකග න්නන් ගමන්ම ඇඟළුේ,

හා

ංචාරක, වකවිලි, විගද්ශ රැකියාව

නිරතව විගද්ශ විනිමය උපයන අති බුණතරයකට විශ්රාම වකටුපක් ගහෝ ග ාවක
අර්ථථ ාධක අරමුැල් රමයක් ක්රියා්මක ගනාීම තුළ එම ජනතාවගේ

කැෑ

මය

ඳහා ාථීර ආැායේ මාර්ථග ීඝමා ී තිගබනවා. එබකවින් ඔවුන් ඳහා ැායක විශ්රාම වකටුේ
රමයක් හඳුන්වා ී මට 2012 ී  මා ගයෝජනා කළා. එා අනුව, ගපාදු යහපත ඳහා වය
අවුරුදු 65 පසු විශ්රාම වකටුපකට හිමිකම

බන ැායක විශ්රාම වකටුේ රමයක් හඳුන්වා

ී මට ගයෝජනා කරනවා.
අිවාර්ය විශ්රාම ගැනීයම් වයස
අනිවාර්ථය විශ්රාම ගකනීගේ වය
ාධාර

කාන්තාවන් හා පිරිමින් වශගයන් ගවන් කිරීම

නෑ. රාජය අංශගේ විශ්රාම ගකනීගේ වය අවුරුදු 60ක් වන අතර ගපෞද්ගලික

අංශය අවුරුදු 55ට ීඝමා කර තිගබනවා. කාන්තාවන්

ඳහා අඩු වය ක්ැ ක්රියා්මක

ගවනවා එග ා වුව් කා්තාවන්ගේ ීවිත අගපක්ෂාව අවුරුදු 76.6 වන අතර
පිරිමින්ගේ ීවිත අගේක්ෂාව අවුරුදු 72ක් ගවනවා. එබකවින් පව්නා ඉහළ ීවිත
අගේක්ෂා පාැක කරගගන ග ාවක අර්ථථ ාධක අරමුැල් පනත යටග් කාන්තා හා
පිරිමින් ඳහා විශ්රාම ගන්නා වය අවුරුදු 60 ැක්වා ී ර්ථඝ කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
ග ාවක අර්ථථ ාධක අරමුැල් පනත හඳුන්වා ගැන අවධිගේ අගේ රගටම පිරිමින්ගේ ීවිත
අගේක්ෂාව අවුරුදු 58.8ක් හා කාන්තාවන්ගේ 57.5ක් පම

අඩු වය ක් බව ගපන්වා

ී මටැ කකමතියි.
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සමෘේධි කාන්වතා යවළඳජාලය
මිද්ධි පවුල්වලින් ගතෝරාග් තරු

කාන්තා වයව ායකයින් 25,000ක් ඉ ක්ක කර

ගනිමින් ගවළැපළ ජා ය ප්රමා ව් ග

වයාේත ගකාට ඇති

ෑම ග්රාමග ව
ා ක

ගකාටමඨාශයකටම ගවළඳ ක ක් පිහිටුීමට ගයෝජනා කරනවා. ගමම රාජය අනුග්රහය
හා බකංකු

ය පහසුකේ

කගබන ගවළඳ කල් ජා ය තුළ ගද්ශීය නිෂාපාැන අග වියට

ප්රමුත්වය ගැනු බනවා. ගමම ගවළඳ කල් පිහිටුීමට විවිධ අයුරින් ැායකවන ගද්ශීය
වයව ායකයින්ට ඒ

ඳහා කරනු

බන වියැේ බදු ආැායගමන් අඩු කිරීමට ප්රතිපාැන

රජගේ ැායක්වය ගවනුගවන්

රුපියල් මිලියන 1,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන

නවා.

බී මට්,

මිද්ධි බකංකුව හා අගනකු් රාජය බකංකු විටින්

බාී මට්, භාණ්ඩාගාර ඇපකර හා ශ්රී

ංකා රක්ෂ

ං ථ
ා ාව විටින් විගශාෂ රක්ෂ

ගයෝජනා රමයක් ක්රියා්මක කිරීමට් ගයෝජනා කරනවා.

මූපකාර ගවළඳ ජා ය

ශක්තිම් කිරීම ඳහා මූපකාර ංවර්ථධන අරමුැගල් ැායක්වය
කරනවා.

ගතා

හා ආහාර ගකාම ාරි ව
ා රයා

ගතාග ගවළැාම හා බද්ධී

ංකා

ගතා

ය පහසුකේ

බී මටැ ගයෝජනා

තු ගබඩා උපගයෝගී කරගනිමින්

සුපිරි ගවළඳ ජා ය නාගරික හා අර්ථධ

නාගරික ප්රගද්ශව පුළුල් කිරීමටැ ගයෝජනා කරනවා.
ගමට පිලිසරණක්
“ග ෞභාගයගේ ැකක්ම”
ජනාධිපතිතුමාගේ

ක සුේ කිරීගේදි ගමන්ම රජය පිහිටුවිගමන් පසුවැ අතිගරු

හභාගී්වගයන් ගකරු

“ගම

මග පිලි ැරක්” ජනතා

ංවාැය

අතරතුර ගේ රගටම ගපාදු ජනතාව හනාධාර ගහෝ ගනාමිගල් කිටිවක් රජගයන් ඉල් ා
ටියතගේ නකහක. ඔවුන් එක හඩින් ඉල් ා ටියතගේ ටිය ැරුවන්ගේ අධයාපනය ඳහා ගගේ
පා ක

ඉංග්රිටි, විැයා, තාක්ෂ , ක්රීඩා, ගුරුවරු,

බාැන ග

යි. ටිය මූලික අවශයතා

ඳහා ගගේ ගරෝහල්

ක ාකර ගැන ග

ඉල් ා ටියතයා. පා කල් ක්රීඩාපියත,

නීපාරක්ෂක පහසුකේ

ක ා කර ගැන ග

ැරුවන් හඩ නකගුවා. ටිය ජැනික

කටයුතු කර ගකනීමට මූලික වශගයන් අවශය ප්රමිතිගයන් යුතු පාරක් ගමට
ග

යි. පානීය ජ ය

බා ගැන ග

ඔවුන් ඉල් ා ටියතයා.

ීවගනෝපායන් වකඩිදියුණු කර ගකනීමට වකේ අමුණු, ඇළ ගේලි

බා ගැන

ව
ා ශක්තිගයන් ටිය
ක ා කර ගැන ග
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ඉල් ා ටියතයා. වන තුන්ගගන් තම ූ ැරුවන්, ගද්ප

ආරක්ෂා කර ගැන ග

ටියතයා. ගමම යයතත

පහසුකේ ගමන්ම විදුලිය,

ගමට ගගන එන ග

් ඔවුන් ඉල් ා ටියතයා. ගවළඳපළ

බාී මට්, ටිය ආර්ථථීක

මාජ කටයුතු

න්නිගේැන හා තාක්ෂ

ඉල් ා
පහසුකේ

ඳහා ටිය නිෂාපාැන ඍජුව

ඳහා මුැල් පහසුගවන්

රමගේැයන් ඔවුන් ඉල් ා ටියතයා. ගමම අයවකගයන් “ගම

බා ගතහකකි

මඟ පිලි ැරින්” ගමට

පිලි ර ක් ීමට මා පහත ඳහන් ගයෝජනා ඉදිරිප් කරනවා.
1. “ කමට ජ ය” රජගේ තුන් අවුරුදු ඉ ක්කය ඉටුකර ගකනීම ඳහා 2021 වර්ථෂය
තුළ 200,000කට ආ න්න නිවා
මගාීව ප්රජා පානීය ජ

ප්රමා යකට න ජ

වයාපිති, ජ ාශ හා ජ

කපයුේ

බාී මට

මු ාශ්ර දියුණු කිරීම ඳහා

රුපියල් මිලියන 5,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
2.

ෑම ගමක්ම ආවර ය වන පරිදි මාර්ථග

ක්ෂගේ වකඩ ටහන යටග් ග්රාීය

මාර්ථග කිග ෝමිටර 50,000ක් ඉදිකිරීම

ඳහා රුපියල් මිලියන 20,000ක

අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
3.

දුෂාකර ගේමාන 12,000ක් අවට පරි රය හා

ේබන්ධ කිරීම ඉ ක්ක කර

ගනිමින් කුඩා වාහන ව ට ප්රගේශ විය හකකි ග්රාමිය පා ේ 10,000ක් ඉදිකිරීගේ
වකඩ ටහන කඩිනේ කිරීම
4.

ඳහා රුපියල් මිලියන 7,000ක් ගවන් කරනවා.

ප්රගද්ශීය ගල්කේ ගකාටමඨාශ මටමටගමන් වයාේත කරනු
1,000 වකඩ ටහනට

බන ජාතික පා කල්

මගාීව අවට ඇති ග්රාීය පා කල්ව

මූලික පහසුකේ

වකඩි දිිියුණු කිරීම හා අවශය ගුරුවරු අනුයුක්ත කිරීම ඳහා අතිගර්ථක ප්රතිපාැන
රුපියල් මිලියන 3,000 ගවන් කරනවා.
5.

ග්රාීය ගරෝහල්, ඩි ාගපන් රි, මාති

ායන වකඩිදියුණු කිරීම

ඳහා රුපියල්

මිලියන 5,000ක් ගවන් කරනවා.
6.

ග්රාීය පා කල් ක්රීඩාපියත, ග්රාීය ක්රීඩා
ගයාමු කිරීම, ප්රාගද්ශීය ක්රීඩා
ක්රීඩා

ංවිධාන, පා කල් ටිසුන් ක්රීඩා ව ට

ංවර්ථධනය, ගවාලිගබෝල් ක්රීඩාව හා කාන්තා

හභාගී්වය පුළුල් කිරීමට අැාළ ංවර්ථධන කටයුතු කිරීම

ඳහා

රුපියල් මිලියන 3,000ක අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
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7.

මෞද්ධි ාභීන් පවුල්

ක්ෂ ගැකක් ගක්න්ද්ර කරග් අංග ේපූර්ථ

ගන්වාටික ආර්ථිකයන් හා ආශ්රිත ගේමාන බ

ගිහ

ේපන්න කිරීම ඳහා රුපියල්

මිලියන 10,000ක ප්රතිපාැන ගවන් කිරීමට ගයෝජනා කරනවා.
8.

ේප්රැායික කර්ථමාන්ත ආශ්රිත ගේමානව ට සුවිගශාකරත වු භාණ්ඩ නිෂාපාැනය
පුළුල් කරමින් ගවළඳපළ ආකර්ථශ ය කිරීම

ඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක

අතිගර්ථක ප්රතිපාැන ගවන් කරනවා.
9.

අලි මිනි ා ගකටුේ නි ා ඇතිවන ීවිත හා ගද්ප
ජනාවා

හානි ව ක්වා ගනිමින්

අරක්ෂා කර ගකනීම ඇතුළු ආරක්ෂන වකඩපිළිගවළවල් ග්රාමිය ප්රජා

ැායක්වයැ ඇතිව බ ගකන්ීම ඳහා අලිවකට හා අගල් ක ා කිරීම, වනීවි
භූමිව

වකේ ගංගා හා ඔවුන්ගේ ආහාර අවශයතා

ංවර්ථධනය කිරීම

ඳහා

රුපියල් මිලියන 3,000ක් ගවන් කරනවා.
10.

ංරමණික රටාවට බාධා ගනාවන පරිදි අභයභූමි හා වන අලීන්ගග
ංරමණික මාර්ථග හා ප්රගද්ශ සුරක්කරත කිරීමැ එයට ඇතු ් ගවනවා.

11. වන තුන්ගගන් අනාරක්කරත ගේමානව

ධානය සුරක්කරත ග

තබා ගකනීමට

ග්රාීය ගගාවි හා ප්රජා මිතිව ට බහාලුමේ Container බා ගැනවා.
12. ඉවත න කකලික

වනීී ප්රගද්ශ ආශ්රිත ප්රගද්ශව

ැකීම නි ා වනඅලින්

ගේව ට ආකර්ථශ යීම ව ක්වාගකනීම ඳහා ප්රාගද්ශීය භාව
කළමනාකර
13. ග්රාීය ප ා්ව

කකලි ක

ඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක ප්රතිපාැන පයනවා.
කුඩා හා මධයම පරිමා

වයව ාය

ංවර්ථධන

ඳහා

ය

හතික කිරීගේ ගයෝජනා රමය.
14. ග්රාීය ප්රගද්ශව

ප්රමා ව් ආැායේ මාර්ථග ගනාමකති ප්රාගද්ශීය

භා ව

මාර්ථග නඩ්තු කිරීම, තිගපාළ හා ගපාදු ාථාන පවිත්රව තබා ගකනීම, අපද්රවය
බකහකර කිරීම හා

නීපාරක්ෂක ප්රජා පහසුකේ පව්වා ගකනීම ආී  කටයුතු

ඳහා රුපියල් මිලියන 3,000ක ප්රතිපාැන ගවන් ගකගර්ථ.
යකාළඹ වරාය නගර ආර්ික කලාපය (Colombo Port City Special Economic
Zone)
ගකාළඹ වරාය නගර විගශාෂ ආර්ථික ක ාපය ආකර්ථශීයය වයාපාර මධය ථ
ා ානයක්
කිරීමට අවශය කටයුතු කඩිනමින් ටිදුගවමින් පවතිනවා. ප්රථම මූ ය හා වාණිජ
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මධය ථ
ා ානය ඉදිකිරීමට අැාළ මූලික කටයුතු ගේ වන විට ආරේභ කර තිගබනවා.
ගකාළඹ වරාය නගරගේ ප්රාථමික අදියගර්ථ

ංචාරක, විගද්ශ හා වාණිජමය කටයුතු

2021 ව ර තුළ අරේභ ීමට නියමිත ී තිගබනවා. ගමම විගශාෂ ආර්ථික ක ාපය තුළ
වාණිජ ග ව
ා ා ප්රවර්ථධනයට

හ ආගයෝජනයට හිතවාී  නව නීති රාමුවක් අයවකය

විවාැගයන් පසු ජනවාරි ම

තුළ පාර්ථලිගේන්තුවට ඉදිරිප් කිරීමට මා අගේක්ෂා

කරනවා.
ගමම ආර්ථික ක ාපගේ ශ්රී

ාංකිකයන්

ඳහා පුළුල් රැකියා අව ථ
ා ාවන් ගමන්ම

ඔවුන්ට විගද්ශ මුැල්වලින් වකටුේ ගගීමට් ප්රතිපාැන
ආගයෝජන හිතවාී  නීති රාමුව්, ගයෝජිත උ

ා තිගබනවා. වයාපාරික හා

ා යයතත

පහසුකමු් ගහාතුගවන්,

ආගයෝජකයන් හා වයාපාර ප්රජාව අතර ආටියාගේ ප්රමුත හා ආකර්ථශණිය ග්රීමක් බවට
ගකාළඹ වරාය නගරය ප් ගවනවා ඇතකයි අප විශාවා

කරනවා.

අගේ රගටම

ආගයෝජන ප්රවර්ථධනගේ ප්රධාන ගක්න්ද්ර ථ
ා ානයක් වන අතර රගමෝපාය ආගයෝජන
නීතිය යටග් අවශය බදු හා සුවිගශාකරත වූ භාණ්ඩ ගවළැාම, බකංකු හා විනිමය
ගණුගැණු ඳහා හන බාී මටැ අගේක්ෂා කරනවා.
සමා කතිපය
ගරු කතානායකතුමනි,
ගමම අයවකය කඩා වකටු

ආර්ථථීකයක් ඔ වා තකම්මට ඉදිරිප් කරන

ංවර්ථධන

අයවකයක්. එය “ග ෞභාගයගේ ැකක්ම” යතාර්ථථයක් කරමින් ාර්ථව ආර්ථික ැකක්මක් තුළ
ටියළු ක්ගෂාත්ර ආවර ය වන පරිදි

ක ාකළ අයවකයක්. ගගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ

තරඟකාරී ගද්ශීය භාණ්ඩ හා ග ාවා නිෂාපාැනය
හිමිකරන

ඳහා අගේ වයාපාරික ප්රජාවට

ැ විගශාෂ ආගයෝජන අව ාථා රාිතයක් විවිත කරන අයවකයක්. ගද්ශීය

ආර්ථිකය තරඟකාරී ග

ගගෝලීය ආර්ථිකයට පිවිීඝම

ඳහා ඉදිරි ව ර 3 තුළ අගේ

රගටම ෑම තරාතිරමක නිෂාපාැකයින් ගේ ඳහා කකපවිය යුතුයි.රාජය ග ාවය එයට දිරි
ගකන්විය යුතුයි.
බදු ගහෝ විනිමය පා න නීති වලින් මිී ම

ඳහා ගද්ශීයව ගහෝ විගද්ශීයව

තබාගගන ඇති මුැල් රගටම අයෝවිද්ධියට ගයාැන ග

ඟවා

එම වයාපාරිකයින්ගගන්ැ මම
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ඉල් ා ටියතනවා. ගමම අයවකගයන්

ා ඇති ඕනෑම ආගයෝජනයක් ඳහා එග ා මුැල්

ගයාැවන වයාපාරිකයන්ට පිලිග් දිවුරුේ ප්රකාශයක්
ගගීමකට යට්ව බදු

මාවක්

හිතව ටියයට 1ක බදු

බාී මට නීති ප්රතිපාැන ගයී මටැ බ ාගපාගරා්තු

ගවනවා.
2021

ඳහා ඇ ත
ා ගේන්තු ගත රජගේ ආැායම රුපියල් බිලියන 1961ක් ගවනවා.

රජගේ මුළු වියැම රුපියල් බිලියන. 3,525ක් වන බකවින් ආැායේ වියැේ පරතරය
රුපියල් බිලියන. 1,564ක් ගවනවා. 2014ී  ජාතික ආැායගමන් ටියයට 32.3ක්ව පකවති
ගපෞද්ගලික ආගයෝජන 2019 දි ටියයට 27.6 ැක්වා අඩු ී තිම්ම්, ඇ හිට තිබූ රගටම
ංවර්ථධන ගේගය යලි ආරේභ කිරීමට රජය ශක්තිම් ආරේභයක් දිය යුතු නි ා්
2021ී  ජාතික ආැායගමන් ටියයට 9කට තරමක් අඩු අයවකය හිඟයක් පව්වා ගකනීමට
ක සුේ කර තිගබනවා.
ගද්ශීය හා විගද්ශීය ගගීේ ව ී  කල් පිරු

ය දිගුකාලීන

ය වශගයන් නකවත

නිකු් කිරීමට ඇති අව ාථාවන් පුළුල් ී ඇති නි ා ගමම අයවකය පරතරය
කළමනාකර ය කර ගත හකකි බව මගේ විශාවා යයි. ඉතා පහළ මටමටමක පවතින
ආර්ථික ධාරිතා උපගයෝජනය වකඩිකර ගකනීම ගමම අයවකය මින් ඉදිරිප් කර ඇති
ග්රාීය ගමන්ම නාගරීක්,

ේප්රැායික ගමන්ම තාක්ෂණික වශගයනු්, ක්ුද්ර මූ ය

ගමන්ම ප්රාේධන ගවළඳපළ වශගයනු් එකිගනක ගක ගපන ංවර්ථධන ගයෝජනා මින්
හකකි ගවනවා. 2021 අගේක්කරත ආර්ථික වර්ථධනය ටියයට 5.5ක් වන අතර එය ටියයට
6 ඉක්මවන වර්ථධන ගේගයකට ගයාමු කිරීම්

මඟ රාජය ආැායේ වර්ථධනය ැකනට

පව්නා ටියයට 9.7 ටිට ටියයට 14.1 ැක්වා ඉහළ නංවා ගකනීම ටිදු කිරීම අපගේ
අයවකය පරතරය අඩු කිරීගේ මකදි කාලීන ැකක්ම බව අවධාර ය කරනවා. 2025 වන
විට අයවකය හිඟය ටියයට 4කට ඉ ක්ක කර ඇ්ග් ආර්ථික ප්ර ාර ය තුළින් පුළුල්
කරන බදු ආැායම වර්ථධන්, රාජය වියැේ හා රාජය වයාපාර කළමනාකර ය
වකඩි විශාවා යක් තබා ඇති නි ා්ය. ආර්ථික පුනර්ථීවනය

ඳහා

මඟින් දිළිඳුකම

පිටුැකකීගේ ංවර්ථධන අයවකයට ඔබ ටියළු ගැනාගේ ආිතර්ථවාැය මා ඉල් ා ටියතනවා.
ඔබ කමට ගතරුවන් ර යි!
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