මාධ්ය �ෙ�දනය
2021 ෙනාවැ�බ� 18, ෙකාළඹ

ෙන�ෙ�, ෙපා� වගා ��ෙ� ම�ඩලය සමඟ එ�ව

ෙගෙනන ෙපා� වගා සැල�ම ම�� තව� ග්රා�ය
ප�� 1,000කට ප්ර�ලාභ සලස�
-

ප�වැ� අ�යර අ�පාර ����කෙ� �ය� ෙකෙ�

ෙන�ෙ� ෙපා� වගා සැල�ෙ� ප�වැ� අ�යර 2021 ෙනාවැ�බ� 10 වැ�දා මහ ඔය,
අර�තලාව ප්රෙ�ශෙ�� �ය� ��. ඒ, තව� ෙගා�� සහ ෙපා� වගාක�ව� 1,000කට
ෙද��� ෙපා� පැල 5,000� සහ කාබ�ක ෙපාෙහාර ප්රදානය කර��. � ලංකා ෙපා�
වගා ��ෙ� ම�ඩලය සමඟ ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම �ය� කළ ෙමම අ�යර, කාබ�ක
වගාව �� කරග��� �යා�මක ෙ�. එම��, පෙ� ස�භාවය සහ ෙතතමනය
ආර�ෂා කර, ෛජව ��ධ�වය �ර�න අතර, උස� ත��වෙ� අ�වැ�න�
ලබාගැ�ම ද තහ�� ෙකෙ�.
ʺපර�පරා ගණනාව� �රා � ලාං�ක��ෙ� ෙනාමඳ ආදරය �නාග� ෙබෝගය� ෙලස
ෙපා�, සං�කෘ�ක වශෙය� ෙම�ම ආ��ක වශෙය� ද අපෙ� ��තවලට බ�ධ �
�ෙබනවා. ෙකෙ� න��, ප��ය වසර ��පෙ�� �යඟය සහ වගාව�ට වැළ��
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�වෙනෝපායට� �ශාල බලපෑම� එ�ල කළා. එව� ප��මක, සා�ප්රදා�කව ෙපා� වගා
ෙනාකරන ප්රෙ�ශය�� ග්රා�ය ප��වලට උස� ත��වෙ� ෙපා� පැල වගා��මට
සහාය ��නමන ෙමම රාජ්ය-ෙපෟ�ග�ක සහෙයෝ�තාවට ස�බ�ධ �මට හැ��ම
අපට මහ� ස�ට�ʺ, ය�ෙව� ෙපා� වගා ��ෙ� ම�ඩලෙ� සභාප�� මාධ� ෙ�ර�
මහ��ය පැව�වාය.
2016 වසෙ�� ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම සහ ෙපා� වගා ��ෙ� ම�ඩලය එ�ව හ��වා
�� ෙන�ෙ� ෙපා� වගා සැල�ෙ� ව�තමාන ප්ර�ලා� ෙගා�� සංඛ්යාව 4,000�. ෙමම
ෙපා� සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ�, ඊට එ�ව�න�ට ෙනා�ෙ� ෙද��� ෙපා� පැල
ලබාෙදන අතර, තා�ෂ�ක සහාය සහ �ෙ�ෂ ��� හා සංව�ධන වැඩසටහ� ආ�ය
ද ලබාෙද�. තව ද ෙ� යටෙ�, ෙගා��ට සහ වගාක�ව�ට උස� වගා භා�තාව�
අධ්යයනයට අව�ථාව සලසා ෙද�� ආද�ශ ෙගා�ෙපාළව� පහ� ද ���වා �ෙ�. ඒ
අ���, අවසානයට ���වන ලද ආද�ශ ෙගා�ෙපාළ ම�� කාබ�ක වගා ක්රම ��බඳ
අවෙබෝධය� ලබා�මට අවධානය ෙයා� කර ඇත.
ʺෙමය, � ලංකාවට ෙපා� ව�� �වයංෙපෝ�ත �ම සඳහා සහාය �මට ෙම�ම, ප�සරයට
වෙ�ම අපෙ� ප්රජාවට යහප� � වගා ක්රමෙ�ද හ��වා�මට අපට ලැ�� ව�නා
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අව�ථාව�. �න�ජනනය කරා නව ගමන� අ� ආර�භ කර ඇ� ෙහ��, ෙගා��ට
තම වගාව� �රසාර සහ ලාභදා� ��මට අවශ්ය කාබ�ක වගා ක්රමෙ�ද භා�තයට
ගැ�මට අවශ්ය සහාය ලබා�මට අ� බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. අෙ� ඉල�කය ව�ෙ�
එ� වරකට එ� �යවර බැ�� තබ��, ආහාර ප�ධ� ආර�ෂා කරගැ�ම,
නව්යකරණය ��ම හා ය� ����ම සඳහා සහාය �ම�ʺ, ය�ෙව� ෙන�ෙ� ලංකා
කළමනාකාර අධ්ය�ෂ ෙ�ස� ඇව�ෙසන්යා මහතා පැව�ය.
ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම වසර 115� ���ෙ� � ලංකාව �ළ කට�� කර ඇත. ෙ��ය
ෙපා� ක�මා�තයට ��ය� ��යන ගණන� දායක කර��, රට �රා 10,000කට වැ�
ෙගා�� සංඛ්යාවකට සමාගම සහාය ද�ව�. එෙම�ම ග්රා�ය ප්රජාවෙ� �බසාධනය
ෙව�ෙව� ද සමාගම අඛ�ඩව �යාකර �ෙ�.

වසංගතය මධ්යෙ� �ව ද ඉ��

වසෙ��, ෙන�ෙ� සමාගම අඛ�ඩව ෙපා� �ල� ගැ�ෙම� �රත � අතර, �. ��යන
4.5� වැය කර�� ෙපා� ෙග� ��යන 90� පමණ සපයා ෙගන ���. ෙලාව �ශාලතම
�� කළ ෙපා��� අපනයනක�ෙව� වන ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම, 2020 වසෙ�� �
ලංකා ආ��කයට අපනයන ආදායම හරහා දැ�� දායක�වය ��ය� ��යන 3.8�.
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