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මාධ්ය නිවේදනය  

2020 අව ෝස්තු  මස් 13 වන දින 

ව ාළඹ :  

ලැබූ ජනවරම තුලින් ශක්තිමත් සංව ර් ධන ප්රවේශයකට අවස්ථාවක්ත 

මෑත දී අවස්න් වූ මහ මැතිවරණවේදී බහුතර ජනවරමක් ලබා සුවිව තෂී ජයග්රහණයක් ලැබීම ස්ම්බන්ධ්ව අති රු 

ජනාධිපති ව ෝඨාභය රාජපක්ෂ ස්හ අ මැති මහින්ද රාජපක්ෂවේ නාය ත්වවයන් යුත් නව රජය වවත ව ාළඹ 

ව ාටස්ත හුවමාරුවවහි  අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින්  සිය සුභාශිංස්න පළ  රන ලදී.  

ශ්රී ලාිංකීය ජනතාව විසින් නව රජයට ලබා දී ඇති තීරණාත්ම  ස්හවයෝ ය  ැන ව ාළඹ ව ාටස්ත හුවමාරුවේ 

ප්රස්ාදය පළ රන අතර නව පරිපාලනය විසින්  ක්තිමත්, ස්ැලසුම් ස්හ ත ස්මාජ-ආර් ථි  ප්රතිපත්ති රාමුවක් ස්තථාපිත 

ව ාට ශ්රී ලිං ාවේ  ක්තිමත් ආවයෝජන වාතාවරණයක් ව ාඩන නු ඇතැයි ව ාළඹ ව ාටස්ත හුවමාරුව සිය 

වි තවාස්ය පළ  රයි. විව තෂවයන්ම,  ැස්ට්  රන ලද නි තිත ව කීම් යටවත් මුදල් අමාතයාිං ය ුළ රාජය 

අමාතයවරුන් යටවත් ප්රාේධ්න වවවළඳවපාළවල් ඇුළත් කිරීම පිළිබඳව ව ාළඹ ව ාටස්ත හුවමාරුව සිය ස්ුට 

ප්ර ා   රන අතර ශ්රී ලිං ාවේ ප්රාේධ්න වවළඳවපාළවල් ස්ිංවර් ධ්නය කිරීම ස්ඳහා අර් ථවත් මැදිහත් වීමක්ද නව 

රජවයන් අවේක්ෂා  රයි. 

නව රජයට ලබා දී ඇති ජනවරම ුලින් ශ්රී ලිං ාවට අව ය වන වේ වත් හා තිරස්ාර ස්මාජ ආර් ථි  ස්ිංවර්  ධ්න 

වැඩස්ටහනක් ක්රියාත්ම  කිරීම ස්ඳහා අව ය ප්රතිපත්තිමය ප්රතිස්ිංස්ත රණ ස්ක්රීය කිරීමට වමය අනගි අවස්තථාවක් වනු 

ඇත. 

වාණිජමය වයවස්ායන් ස්ඳහා ප්රාේධ්නය එක්ැස්ත ර  ැනීමට ස්හ පුරවැසියන් ස්ඳහා ධ්නය උත්පාදනය කිරීමට 

පහසු ම් ස්ැලසීවම්දී ශ්රී ලිං ා ප්රාේධ්න වවළඳවපාළ වැද ත්  ාර්   යභාර් යයක් ඉටු  ළ යුු බව ව ාළඹ ව ාටස්ත 

හුවමාරුව තරවේ වි තවාස්  රන අතර අදාළ අමාතයාිං ය, ශ්රී ලිං ා සුැකුම්පත් ස්හ විනිමය ව ාමිෂන් ස්භාව ස්හ 

රජවේ ස්ිංවර් ධ්න දැක්මට ස්ක්රියව ස්හාය දක්වන වවනත් රාජය ආයතන ස්හ වවළඳවපාළ අතරමැදියන් ස්මඟ 

ස්හවයෝ වයන්  ටයුු කිරීමට බලාවපාවරාත්ු වේ.  

 

වකාළඹ වකාටස් හුවමාරුව පිළිබඳව: 

වකාළඹ වකාටස් හුවමාරුව ශ්රී ලංකාවේ එකම වකාටස් වවවළඳව ාළ වලස ක්රියාත්මක වන අතර එමගින් 

ලයිස්තුගත සමාගම් හා ආවයෝජකයන්ට හමුවීම සඳහා අවශය  ාරදෘශය හා විධිමත්  රිසරය සකස් වකවරයි. 

සාමාජික  ආයතන 14 කින් හා  ගනුවදනුකරන සාමාජික  ආයතන 14 කින් සමන්විත  වමය  ශ්රී ලංකාවේ නනික 

රාමුවට අදාලව ඇ වයන් සීමිත සමාගමක්ත වලස ලියා දංචි කර ිවබන අතර  ශ්රී ලංකා සුරැකුම් ත් හා විනිමය 

වකාමිසන් සභාව මගින් අධිකාරිය ලබා ිවේ. වමම සියලුම සාමාජික ආයතන හා ගනුවදනුකරන සාමාජික ආයතන 

වකාටස් තැරැේකරුවන් වලස ක්රියාත්මක වීමට ශ්රී ලංකා සුරැකුම් ත් හා විනිමය වකාමිසන් සභාව මගින් බල ත්ර 

ලබාගත යුතුය. වැඩි විස්තර www.cse.lk වවේ අඩවිවයන් ලබාගත හැක. 

http://www.cse.lk/
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වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ,  
 

නිවරෝෂන් විවේසුන්දර ,  

ප්රධානී - අවලවිකරණ අංශය, 

වකාළඹ වකාටස් හුවමාරුව. 

දුරකථන : + 94 112356510, ජංගම දුරකථන : + 94 777 819999, ෆැක්තස් : + 94 112445279 

විදුත් තැ ෑල : niroshan@cse.lk  

mailto:niroshan@cse.lk

