ව්යාපාර කඩාව්ැටීම
ව්ළක්ව්ා ගැනීම
COVID-19 ව්සංගතයෙන් සිෙ කටයුතුව්ලට දිගු කාලීන
බලපෑමක් සිදු යනාව්න බව්ට සමාගම් ව්ග බලා ගන්යන් යකයසේද?
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කතෘ මණ්ඩලජ්ේ පණිවිඩය
SL@100 මාසික පුවත් පත්රිකාජ්ේ 2021 මැයි කලාපය ජ්වත පාඨක ඔබ
සාදරජ්යන් පිළිගනිමු. අපජ්ේ අජ්ේල් කලාපජ්ේ ප්රධාන ලිපිය “අර්තුදයක්
හමුජ්ේ ගනුජ්දනුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීම” යන මැජ්යන් පළ විය. එම
ලිපිය තුළින් සිය ගනුජ්දනුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීම, වත්මන්
ගනුජ්දනුකරුවන් ජ්වත පිවිසීම වැඩි කර ගැනීම සහ ආයතනජ්ේ පැවැත්ම
තහවුරු කිරීම සඳහා වොපාරික උපාය මාර්තගය අනුවර්තතනය කර ගැනීමට
ආයතන වලට කළ හැක්ජ්ක් කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අවධානය ජ්යාමු කරන
ලදි. ශ්රී ලංකාව ජ්ේ වන විට Covid-19 වසංගතජ්ේ තුන්වන රැල්ල හා සටන්
වදිින් සිටින අතර, ආසාදිතයන් සංඛ්ොව දිජ්නන් දිනම වැඩි ජ්වින්
පවතියි. ජ්ේ ජ්හමතුජ්වන් ජ්සෞඛ්ෙ ජ්සමවා පේධතියට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී
ඇති අතර රජ්ේ ආර්තික ක්රියාකාරකේ සැලකිය යුතු ජ්ලස බිඳ වැටී තිජ්ේ.
“වොපාර කඩාවැටීම වීම වළක්වා ගැනීම” යන කාජ්ලෝචිත ජ්ත්මාව යටජ්ත්
ආදායේ අහිි වීජ්මන් ඇතිවන අහිතකර බලපෑම අවම කර ගැනීම සඳහා
ආයතන සහ සුළු හා මධෙ පරිමාණ වොපාරයන්ට ගත හැකි ප්රාජ්යෝගික,
ක්රියාකාරී පියවරයන් අපජ්ේ ජ්මම කලාපජ්ේ ප්රධාන ලිපිජ්යන් සාකච්ඡා
කරනු ලබයි.
එජ්මන්ම අප අපජ්ේ සාර්තථක ජ්දවැනි කාර්තතුජ්ේ (Q2) අන්තර්තයාල
වැඩසටහනද පසු ගිය මාසජ්ේදී පවත්වනු ලැබූ අතර, වැඩසටහජ්නන්
අනතුරුව සින්ගියුලැරිටි විශ්මව විදොලජ්ේ අධෙයන පීඨ සාමාජිකජ්යකු සහ
Be Courageous Innovation හි හවුල්කරුජ්වකු ද වන ජ්පෝල් ඩී. ජ්රාබර්තේසම
මහතා විසින් ඉතා සාර්තථක වැඩමුළුවක් ද මැයි 05 වන දින ජ්මජ්හයවන ලදි.
අවාසනාවකට ජ්මන් හේබන්ජ්තාට දිසමත්රික් වාණිය මණ්ඩලජ්ේ
සහකාරීත්වජ්යන් මැයි මස 6 වන දින පැවැත්වීමට ජ්යදී තිබූ ධාරිතා
ජ්ගාඩනැංවීජ්ේ සහ සේබන්ධතා වැඩි දියුණු කිරීජ්ේ ජ්දවන වැඩසටහන කල්
දැමීමට අපට සිදු විය. වැඩි පාඨක පිරිසක් ජ්වත අපජ්ේ ජ්සමවාව ලබා දීම
සඳහා අපජ්ේ පුවත් පත්රිකාජ්ේ ආකෘතිජ්යහි ජ්වනසමකේ කිහිපයක් සිදු
ජ්කජ්රනු ඇති අතර ජ්ේ පිළිබඳ තවත් සිත්ගන්නාසුළු පුවත් දැන ගැනීම
සඳහා අප සමඟ රැඳී සිටින්න, නැතජ්හාත් අපජ්ේ ජ්වේ අඩවිය https://srilanka100.lk/news/ ජ්වත පිවිජ්සන්න.

රශ්මි පීරිසම පරණවිතාන
ප්රධාන කලමනාකර, SL@100

තිවංක බණ්ඩාර
ජ්යෙෂමඨ උපජ්ේශ්ක, SL@100

ජ්සයිදා මේහිබා,
උපජ්ේශ්ක, SL@100

ඔබජ්ේ ආයතනජ්ේ වර්තධනජ්ේ මාවජ්තහි හවුල්කරුජ්වකු වීමට අප
බලාජ්පාජ්රාත්තු වන අතර ඉදිරිජ්ේදී අපජ්ේ කලාපයන් තුලින් ඔබ කියවීමට
කැමති ලිපි පිළිබඳ අදහසම ලැබීමට අප ඉතා සතුටු ජ්වමු.

SL@100 කතෘ මණ්ඩලය

මතුෂන් ජ්මෝහනමුර්තති
ජ්යෙෂමඨ ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ විධායක,
SL@100
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ආර්ථික පසුබෑම නිසා සැපයුම් දාමෙ හරහා මුලයමෙ ප්රව්ාහෙ අඩපණ
වීමට යහේතු වී ඇත
දැඩි සංචරණ සීමාවන් පැනවීම සහ සමාය දුරසමථභාවය පවත්වා ගැනීමට ගත් පියවර ජ්හමතුජ්වන් ජ්ලෝකජ්ේ ප්රමුඛ්
ජ්පජ්ළම ආර්තිකයන්හි පවා වර්තධනය ඇණහිට ඇති පසුබිමක ජ්බාජ්හෝ සමාගේ පාඩු ලබින් සිටී. ජ්මම අර්තුධජ්යන්
ිදීම සඳහා ජ්බාජ්හෝ සමාගේ සිය පැවැත්ම රැකගැනීජ්ේ ක්රියාමාර්තග ජ්වත වහාම ජ්යාමු වී ඇති අතර තම තමාජ්ේ
මූලෙ කටයුතු ජ්කජ්රහි අවධානය ජ්යාමු කරින් ආර්තික පීඩනය සැපයුේකරුජ්ගන් පාර්තජ්භෝගිකයා ජ්වතටත්
පාරිජ්භෝගිකයාජ්ගන් සැපයුේකරු ජ්වතටත් මාරුකරින් සිටියි. ජ්මය සමසමත සැපයුේ දාමයම ජ්දදරායන
කේපනයක් ඇති කිරීමට ජ්හමතු වී තිජ්ේ.

ඉතින්, යමම මූලය අව්ශ්යතා අව්සානයේදී දරාගන්යන් සැපයුම් දාමයේ කුමන
කණ්ඩාෙමද?
ව්යාපාර ව්ැසී ොයම් අව්දානම

ජ්කටිකාලීන වශ්ජ්යන්, සමාගේ විසින් සිය කාරක
ප්රාේධන ප්රතිපත්ති දැඩි කරන විට, මූලෙ අවශ්ෙතා වල
100%
පීඩනය සැපයුේ දාමය ඔසමජ්සම වඩාත් අවදානමට
ලක්විය හැකි හවුල්කරුවන් ජ්වත ජ්යාමු ජ්වනු දක්නට 80%
ලැජ්ේ. පැවැත්ම රඳා පවතින්ජ්න් ජ්මම තත්වයට මුහුණ
දීමට ජ්වළඳ හවුල්කරුවන්ට ඇති හැකියාව මත වන 60%
අතර, ජ්මහිදී විශ්ාල සමාගේවලට වසංගතය
ජ්හමතුජ්වන් එල්ලවන පීඩනයට ඔජ්රාත්තුදීමට වැඩි 40%
හැකියාවක් ඇත.

26%

21%

14%

15%

68%

64%

22%

53%

20%

අඩු සේපත් හිිකම නිසාත්, මුදල් සංචිතය ජ්මන්ම
දදනික ලාභාංශ්ය අඩු වීම නිසාත් ක්ජ්ශ්මත්රජ්ේ
දැවැන්තයන් හා සසඳන විට කුඩා හා මධෙ පරිමාණ
වෙවසායකයින් මූලෙමය
අරගලය හමුජ්ේ
බංජ්කාජ්ලාත් තත්ත්වයට පත්වීජ්ේ වැඩි අවධානමක්
පවී. අර්තුදකාරී කාලවලදී කුඩා සමාගේවලට ණය
දීමට බැංකු අකමැති වීම ජ්මම තත්ත්වය තවදුරටත් උග්ර
කරයි.

18%

10%
12%

78%

0%
තරුණ
තරුණ යනාව්න කුඩා හා මධ්ය
නාෙකත්ව්යෙන් නාෙකත්ව්යෙන්
පරිමාණ
යුත් සමාගම්
යුත් සමාගම් ව්යව්සාෙකයින්

විශ්ාල
සමාගම්

ව්යාපාරෙ ව්ැයසේ ෙයි බලායපායරාත්තු යනායේ
මාස 3 ව්ඩා ව්ැඩි කාලෙකදී ව්යාපාරෙ ව්ැයසේ ෙයි බලායපායරාත්තු යේ
මාස 3 ව්ඩා අඩු කාලෙකදී ව්යාපාරෙ ව්ැයසේ ෙයි බලායපායරාත්තු යේ

මුදල් සංචිත දින

කුඩා ව්යාපාරව්ලින් අඩකටම
ඇත්යත් දින 27 ක ව්යාපාර
කටයුතු කරයගන ොමට
සරිලන තරයම් මුදල්
සංචිතෙක් පමණි. ශ්රම තීව්ර
කර්ථමාන්තව්ල නියුතු
ව්යාපාරව්ලට පව්තින්යන්
ඊටත් ව්ඩා අඩු සංචිතෙක්
ව්න අතර අව්න්හල්ව්ල
සාමානයයෙන් ඇත්යත් දින
16 කට සරිලන මුදල්
සංචිතෙක් පමණි

ආපණශ්ාලා

දින 16

යාන්ත්රික

දින 28

අලුත්වැඩියා
කිරීේ

දින 18

ජ්සෞඛ්ෙ ජ්සමවා

දින 30

සිල්ලර
ජ්වළදාේ

දින 19

අධි තාක්ෂණික
නිෂමපාදන

දින 32

ඉදිකිරීේ

දින 20

අජ්නකුත්
වෘත්ීමය ජ්සමවා

දින 33

පුේගලික
ජ්සමවා

දින 21

උසසම තාක්ෂණික
ජ්සමවා

දින 33

ජ්ේපල

දින 47

ජ්තාග ජ්වළදාේ දින 23
මූලාශ්රය:

JPMorgan Chase ආයතනය
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මැයි 2021
ද්රවශීලතා අවදානම අවම කර ගැනීමට සහ නුදුරු අනාගතජ්ේ දී සිදු විය හැකි බංජ්කාජ්ලාත්භාවය වළක්වා ගැනීම
සඳහා, වැසී යාජ්ේ තර්තයනයට මුහුණ ජ්දන සමාගේවලට කාරක ප්රාේධන කළමනාකරණය, තිරසාර ජ්ලස ඉල්ලුම
පවත්වාජ්ගන යාම, පිරිවැය සහ ප්රාේධන ප්රතිවුහගතකරණය ආදී තාවකාලික පියවර රාශියක් අනුගමනය කළ
හැකිය. අර්තුදය මධෙජ්ේ තිරසාර ජ්ලස ඉල්ලුම පවත්වාජ්ගන යාම පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා, පාරිජ්භෝගිකයන්
රඳවා ගැනීම පිළිබඳ අපජ්ේ ලිපිය බලන්න. ජ්මම ලිපිජ්යන් අපි ගජ්ේෂණය කරන්ජ්න්:
1

2

යකටිකාලීන මූලයමෙ හිඩැසේ පිෙව්ා ගැනීම
සඳහා යොදා ගත හැකි කාරක ප්රාග්ධ්න
කළමනාකරණ උපක්රම ක්රිොත්මක කිරීම සහ
ව්ඩා බලව්ත් සැපයුම් දාම හවුල්කරුව්න්යගන්
එල්ලව්න මූලය පීඩනයේ බලපෑමට මුහුණ දීම.

ව්යාපාරික කටයුතු සිදු යනාව්න අව්සේථාව්ක
සමාගම් විසින් කිසිදු විෙදමක් යනාදරන බව්
සහතික කිරීම සඳහා පිරිව්ැෙ සහ ප්රාග්ධ්න
ප්රතිව්ුහගත කිරීම. විචලය පිරිව්ැෙ අඩු කිරීම,
සේථාව්ර පිරිව්ැෙ යමන්ම ප්රාග්ධ්නෙ ආයෙෝජන
සැලසුම් නැව්ත ඇගයීමට ලක් කිරීම.

1. කාරක ප්රාග්ධ්න මූලය කළමනාකරණෙ ෙනු අර්ථුදෙට මුහුණ දීම සඳහා ගත
හැකි අතිශ්ෙ තීරණාත්මක පිෙව්රෙන්යගන් එකකි. නමුත් එමගින් පුළුල්
සැපයුම් දාමෙට කරන බලපෑමක් සිහියේ තබා ගත යුතුයි.

කාලීන අව්ශ්යතාව්ෙ ව්න්යන් ව්යාපාරික ලාභෙට ව්ඩා මුදල් සංසරණෙ නිසා, ව්යාපාරෙන් ආදාෙම් ප්රකාශ්ෙ සඳහා
යොමු කරන ලද අව්ධ්ානෙ දැන් යශ්ේෂ පත්රෙ යව්ත යොමු කරනු යපයන්. ලැබිෙ යුතු සහ යගවිෙ යුතු මුදල් යමන්ම
ඉන්යව්න්ටරිෙ/ භාණ්ඩ යතාග යව්නුයව්න් යොදව්ා ඇති මුදල් නිසි පරිදි නිදහසේ කිරීමට පිෙව්ර ගත යුතුෙ.
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මැයි 2021
භාණ්ඩ යතාග:

වුව්මනාව්ට ව්ඩා ව්ැඩි භාණ්ඩ යතාග පව්ත්ව්ා ගැනීයම් දී සිදුවිෙ හැකි අලාභ ව්ළක්ව්ා ගැනීම
සඳහා ඉල්ුමට අනුව් සැලසුම් යගාඩනැගීම සහ ව්ඩාත් අතයව්ශ්ෙ සංචිතෙ නිව්ැරදිව් හඳුනාගැනීම ව්ැදගත්ෙ.
අනව්ශ්ය භාණ්ඩ යතාග රඳව්ාගැනීම මුදල් සංසරණෙට බාධ්ාව්ක් ව්න අතර, අව්ශ්ය තරමට භාණ්ඩ යතාග රඳව්ා
යනාතිබීම ව්යාපාර කඩාව්ැටීමට මග පාදයි.
ජ්තාග මේටම

අතයව්ශ්ය ප්රශ්සේත යතාග මට්ටම හඳුනාගැනීම
a.

c

b.

d
e

c.

මුල් අව්සේථායේ
පව්ත්ව්ා යගන ගිෙ
යතාග ප්රමාණෙ

d.
e.

f

f.

තාක්ෂණය භාවිත කරින් පාරිජ්භෝගික ඉල්ලුේ
පුජ්රෝකථනයන්හි නිරවදෙතාවය වැඩි දියුණු
කිරීම
තාක්ෂණය භාවිත කරින් පාරිජ්භෝගික ඉල්ලුේ
පුජ්රෝකථනයන්හි නිරවදෙතාවය වැඩි දියුණු
කිරීම
ඉල්ලුම යථා තත්වයට පත් වීමට සූදානේ
වන්න
අතෙවශ්ෙ ජ්නාවන සහ කල් තබා ගත
ජ්නාහැකි නිෂමපාදන ජ්තාග අවම කිරීම
ිලදීගැනීමට නියිත නව ජ්තාග සඳහා
සැලසුේ සැකසීම
භාණ්ඩ ජ්තාග ජ්ල්ඛ්නය සඳහා විකල්ප භාවිත
තක්ජ්සමරු කිරීම

කාලය

අ. තාක්ෂණෙ යොදාගනිමින් ඉල්ුම් පුයරෝකථනෙන්හි නිරව්දයතාව්ෙ ව්ැඩි දියුණු කිරීම.
I.

භාණ්ඩ ලබා ගැනීම ව්ැඩි දියුණු කිරීම

නිවැරදි ඉල්ලුේ පුජ්රෝකථනයන් මඟින් අතෙවශ්ෙ ජ්තාග ප්රමාණ, නැවත
ඇණවුේ කරන සමථාන සහ අවශ්ෙකරන දින වකවානු කලින් හඳුනා
ගැනීමට හැකි ජ්ේ. අවශ්ෙ ජ්තාගය නියිත ජ්ේලාවට රැසමකර තිබීම
සැපයුේ ශීඝ්රතාවය වර්තධනය කරන අතර එමඟින් වැඩි ආදායමක් උපයා
ගැනීමට හැකියාව ලැජ්ේ. තවද එමඟින් අනවශ්ෙ ජ්තාග රඳවා ගැනීජ්ේ
පිරිවැය අඩු ජ්කජ්රන අතර නිෂමපාදන ජ්නාලැබීම ජ්හමතුජ්වන් ජ්වළදාේ
අහිි වීම ද වළක්වයි.

නිදසුනක් වශ්ජ්යන්, වසංගත කාලජ්ේ
යනතාව බලාජ්පාජ්රාත්තු වන්ජ්න් කුමක්
දැයි නිවැරදිව පුජ්රෝකථනය කළ සමරහ
ජ්ේශීය
සිල්ලර ජ්වළඳසැල්, යනතාවට
අතෙවශ්ෙ නිෂමපාදන (වැඩි වශ්ජ්යන් වියලි
ආහාර සහ සනීපාරක්ෂක නිෂමපාදන) රැසම
කර ගැනීජ්මන්
ආදායම ඉහළ නංවා
ගැනීමට සමත් වී තිජ්ේ.

අජ්නක් අතට, ආදායම ඉහළ නැංවීම සහ නව නිෂමපාදන සඳහා ඉඩක්
නිර්තමාණය කිරීම බලාජ්පාජ්රාත්තුජ්වන් යල්පැනගිය පුජ්රෝකථනයන් මත
විශ්මවාසය තැබූ විවිධ සමාගේ පුරුදු පරිදි භාණ්ඩ ජ්තාග රැසමකල නමුත්
විකුණුේ පහත වැටී වොපාර වසා දමන තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එනමුත් ජ්ේ
වන විටත් සැපයුේ දාමයන් හරහා ඔවුන් ජ්වත භාණ්ඩ ජ්යාමු ජ්වින්
පවී.
ආ. ඉහළ ඉල්ුමක් ඇති නිෂේපාදන සඳහා, අතිරික්ත යතාග පරාමිතීන් ොව්ත්කාලීන කිරීම සහ ප්රතිසාධ්න
ක්රිොව්ලිෙ යව්ත යොමු වීම.
I.

අතිරික්ත යතාග ගබඩා ොව්ත්කාලීන කිරීම

ජ්කටිකාලීනව, වසංගත තත්වජ්ේ දී පාරිජ්භෝගිකයන් වුවමනා ජ්වනුවට
අවශ්ෙතා ජ්කජ්රහි අවධානය ජ්යාමු කරයි. එවිට අතෙවශ්ෙ නිෂමපාදන
සඳහා ඉල්ලුජ්ේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැජ්ේ. ආනයන සීමා කිරීේ,
කර්තමාන්තශ්ාලා වසාදැමීේ, සංචරන සීමා පැනවීේ ආදී ගැටලු ජ්හමතුජ්වන්
ඇතැේ නිෂමපාදන අමුද්රවෙ සපයාගැනීමට අසීරුවීජ්ේ අවදානකට ලක්ව
ඇත. එබැවින් වැඩිවන ඉල්ලුම සහ සැපයුේ දාමජ්ේ විය හැකි බිඳවැටීේ
වලට මුහුණ දීම සඳහා අතිරික්ත ජ්තාග පරිමාණ සංජ්ශ්ෝධනය කළ යුතු.
හුජ්දක් නිෂමපාදනයන්ට අමතරව, ජ්මජ්හයුේ වල අඛ්ණ්ඩතාව
පවත්වාගැනීම සඳහා වැදගත්වන ීරණාත්මක ද්රවෙ ද ගබඩා කර තැබිය
යුතුය - මුව ආවරණ, අත්වැසුේ සහ ආරක්ිත ඇඳුේ කේටල වැනි පුේගලික
ආරක්ෂක උපකරණ, නිෂමපාදනය සඳහා අතෙවශ්ෙ අමුද්රවෙ (කුඩා
පරිමාවක් වුවද), කර්තමාන්තශ්ාලා උපකරණ සහ ඒවා අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා අවශ්ෙ ලිහිසි ජ්තල් වැනි නඩත්තු නිෂමපාදන.
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ශ්රී ලාංකික පාරිජ්භෝගිකයින් දවදෙ සැපයුේ
ගබඩා කිරීමට ජ්යාමු වී ඇති අතර එහි
ප්රතිඵලයක් ජ්ලස ඖෂධ සැල්වල භාණ්ඩ
සඳහා ඇති ඉල්ලුම විශ්ාල වශ්ජ්යන් වැඩි වී
තිජ්ේ. ජ්කජ්සම ජ්වතත්, ඉන්දියාව වැනි අප
විශ්ාල වශ්ජ්යන් ජ්බජ්හත් ආනයනය කරන
රටවල ආසාදිතයින් වැඩිවීම නිසා සැපයුම
අත්හිටුවීමට ද ඉඩ ඇත. එබැවින්, ආනයනය
අත්හිටුවීමට ජ්පර ජ්වජ්ළන්දන් අතිජ්ර්තක
ජ්තාග ගබඩා කිරීම ජ්කජ්රහි අවධානය
ජ්යාමු කිරීම අවශ්ෙ ජ්ේ. නැතජ්හාත් ජ්වනත්
කලාපවල විකල්ප සැපයුේකරුවන් ජ්සායා
ගැනීම ජ්හෝ ජ්ේශීය ඖෂධ නිෂමපාදනජ්ේ
විභවය ගජ්ේෂණය කිරීම (විදොගාර
පහසුකේ, ජ්ේටන්ේ ජ්නාවන ඖෂධ,
සායනික අත්හදා බැලීේ) වැනි ජ්දයට ජ්යාමු
විය යුතුය. නිෂමපාදන ජ්වළඳජ්පාළට
අඛ්ණ්ඩව ලබා දිය හැක්ජ්ක් ජ්මතුලිනි.
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II. ප්රතිසාධ්න ක්රිොව්ලිෙ යව්ත යොමු වීම
පශ්මචාත් ජ්කෝවිඩ් තත්ත්වය තුල ඇතැමුන්ජ්ේ කඩාවැටීමට ජ්හමතුවූ ප්රධාන
කාරණා අතර; පුළුල් ආර්තික අශුභවාදයට ජ්හමතුජ්වන් පේධතිමය හා චක්රීය
වශ්ජ්යන් වසංගතජ්ේ බලපෑම අධිතක්ජ්සමරු කිරීම, ප්රධාන ජ්ේ.
ජ්කජ්සම ජ්වතත්, ඉතිහාසජ්ේ ඇති වූ වසංගත තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමසා
බැලූ විට පැහැදිලි වන්ජ්න්, ආර්තිකයන් සහ ඉල්ලුම යේ අවසමථාවක දී
නැවතත් සමථාවර වන අතර එහිදී යයග්රාහකයන් ජ්ලස ඉසමමතු වන්ජ්න්
අවශ්ෙතාවය අනුව ආර්තික වර්තධනයට සූදානේ වූවන් බවය.

නිදසුනක් වශ්ජ්යන්, ශ්රී ලංකා කුළුබඩු
නිෂමපාදකජ්යකු
පවසන්ජ්න්
ජ්කෝවිඩ්
නිසැකවම ඔවුන්ට අහිතකර ජ්ලස බලපා
ඇති බවයි; ජ්කජ්සම ජ්වතත්, ඇඳිරි නීතිය
පනවා තිබිය දී පවා ඔවුන්ජ්ේ නිෂමපාදනය
අතෙවශ්ෙ වූ බැවින් වොපාර කටයුතු
සාමානෙ මේටමකට හැරිනි. නමුත්
වසංගතජ්ේ බලපෑම අධිතක්ජ්සමරු කිරීම
නිසා කර්තමාන්තශ්ාලා වසාදැමීම සහ
ජ්සමවකයින් ඉවත් කිරීම ජ්හමතුජ්වන්, සමහර
ආයතන වලට ඉල්ලුම නැවත වැඩි වීජ්මන්
ප්රජ්යෝයන ගැනීමට ජ්නාහැකි වූ අතර,
තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සූදානේව සිටි අය
අවසමථාජ්වන් ප්රජ්යෝයන ගත්හ.

ඇ. ඉල්ුම පහළ යගාසේ ඇති නිෂේපාදන ව්ල යතාග අඩු කිරීම.
I.

අතිරික්තෙන් ආපසු ලබා දීයමන් තව්දුරටත් යතාග ගබඩාකර
ගැනීයමන් සිදුව්න නාසේතිෙ ව්ළක්ව්ා ගැනීම

පවතින ජ්තාග, ලාභයට උදේවක් ජ්නාවූ විට, කුඩා හා මධෙ පරිමාණ
වෙවසායකයින්, වරාය / ගබඩා ජ්වත ලඟා ජ්නාවී ඇති අමුද්රවෙ හරවා
යැවීම, ගබඩාවල පවතින භාවිතයට ජ්නාගත් අමුද්රවෙ ආපසු භාර දීම,
සමවයංක්රීය ද්රවෙ ඇනවුේ අත්හිටුවීම සහ අනාගතය ගැන සැලකිලිමත්
වීජ්මන් අධික ජ්තාග ප්රමාණයක් (අමුද්රවෙ සහ නිි භාණ්ඩ) ගබඩා කර
ගැනීජ්මන් වැළකීම සඳහා සැපයුේකරුවන් සමඟ සහජ්යෝගජ්යන් කටයුතු
කල යුතුය.

උදාහරණයක් ජ්ලස ිල අධික විජ්ේශිය
ආහාර ද්රවෙ අජ්ලවි කරන සමාගමකට එම
ද්රවෙ විශ්ාල ප්රමාණයක් ඉවත දැමීමට සිදුවිය.
ඒවා ිලට ගැනීමට විශ්ාල මුදලක් වැය වන
නිසා අධික පැඩුවක් විදීමටද සිදුජ්ේ. තවද
පාරිජ්භෝගිකයන් දැන් වැඩිකල් පවතින,
දරාගත හැකි ිල ගණන් සහිත ආහාර ජ්වත
උනන්දුවක් දක්වයි.

කල් තබාගත ජ්නාහැකි නිෂමපාදන විකිණීමට ජ්නාහැකි වීම වොපාරයට
දැඩිව බලපාන බැවින්, සංජ්ශ්ෝධිත ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ජ්තාග ගබඩා
මේටේ සකසම කරගත යුතුය.
II. භාණ්ඩ යතාග විකල්ප භාවිතෙන් තක්යසේරු කිරීම

• නිි භාණ්ඩ ජ්තාග - ජ්වනත් කලාපවල විකිණීමට ඇති හැකියාව
තක්ජ්සමරු කරන්න. නිදසුනක් ජ්ලස, යාතෙන්තර ජ්වළඳජ්පාල ඔබජ්ේ
ප්රධාන ජ්වළඳජ්පාළ නේ, ජ්ේශීය ජ්වළඳපල ජ්වත ජ්හෝ අඩු බලපෑමට
ලක් වූ රටවල් ජ්හෝ ප්රජ්ේශ් ජ්වත අවධානය ජ්යාමු කරන්න.
• අමුද්රවෙ ජ්තාග - ඉල්ලුම වැඩි නිෂමපාදන ජ්මානවාද යයි ජ්සායා බලා,
දැනට අප සතුව ඇති අමුද්රවෙ තුලින් එම නිෂමපාදන සකසම කිරීජ්ේ
හැකියාව තක්ජ්සමරු කිරීම. නිදසුනක් ජ්ලස විෂබීය නාශ්ක දියර වැනි දෑ
නිෂමපාදනය සඳහා මධෙසාර භාවිත ජ්ේ.
• සෘජුව පාරිජ්භෝගිකයා ජ්වත ළඟා වීම - බඩු ජ්තාග ජ්භෞතික
ජ්වළඳසැල්වල රැදී ඇත්නේ, ජ්වළඳ දැන්වීේ තුලින් අන්තර්තයාලය හරහා
විකිණීජ්ේ හැකියාව ජ්සායා බලන්න.
III. නව් යතාග විධිවිධ්ාන සලකා බැලීම
ප්රධාන ගනුජ්දනුකරුවන් හට අප ජ්වනුජ්වන් භාණ්ඩ ජ්තාග රඳවා ගැනීමට
හැකියාවක් තිජ්ේද, නැතජ්හාත් ජ්වජ්ළන්ජ්දෝ අජ්ේ කර්තමාන්තශ්ාලාවල
භාණ්ඩ ජ්තාග වශ්ජ්යන් තැබීමට කැමත්තක් දක්වයි දැයි ජ්සායා ගන්න.
ජ්මය ජ්දපාර්තශ්වයටම යහපත් ප්රිපල ලබා ජ්දන්ජ්න්, භාණ්ඩ ජ්තාග රඳවා
ගැනීජ්ේ පිරිවැය අවම මේටමක පවත්වා ගැනීම සහ අවදානේ සහගත
ජ්මාජ්හාතක් සඳහා භාවිත කල හැකි අතිරික්තයක් තිබීම යන කාරනා
ජ්දකම සිදු වන නිසාය.
WWW.SRILANKA100.LK
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මැයි 2021
ලැබිෙ යුතු මුදල්: ලැබිෙ යුතු යේව්ලින් යේගව්ත් මුදල් ප්රව්ාහෙක් ජනනෙ කරන්න.
5
1

හිඟ මුදල් එකතු කිරීම සඳහා
තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න
කලාපීය වශ්ජ්යන් ජ්හෝ කර්තමාන්ත
ක්ජ්ශ්මත්රය පාදක කර ගනිින්
පාරිජ්භෝගිකයන්ජ්ේ අර්තුධ වලට
ඔජ්රාත්තු දීජ්ේ හැකියා මැන බලන්න.
කර්තමාන්තය, උප අංශ්ය සහ පිහිටි
කලාපය මත ඇතිව ඇති බලපෑම බලා,
තත්වය යහපත් වීමට ගතවන කාලය
තක්ජ්සමරු කරන්න

බලපෑමට ලක් වූ
කර්තමාන්තවල
නියැජ්ලන
ගනුජ්දනුකරුවන්

2

ඔජ්රාත්තු දීමට හැකි කර්තමාන්තවල නියැජ්ලන
ගනුජ්දනුකරුවන් සඳහා

පාරිජ්භෝගිකයන්ජ්ේ ණය අවදානම
සහ පාරිජ්භෝගික ජීවිත කාල
වටිනාකම නැවත තක්ජ්සමරු කරන්න.
අදාල වටිනාකේ ජ්ගවීමට හැකි සහ
ජ්නාහැකි පිරිස ජ්වන් කරන්න

4

එක් එක් පාරිජ්භෝගික අංශ්ය සඳහා
සුවිජ්ශ්මෂී උපාය මාර්තග සකසම කිරීම

3
එවැනි පාරිජ්භෝගිකයන්ජ්ේ ජීවිත කාල
වටිනාකම නැවත තක්ජ්සමරු කරන්න

අ. ඔවුන් ක්රිොත්මක ව්න කලාපෙ සහ කර්ථමාන්තෙ මත පදනම්ව් පාරියභෝගිකෙන්ට ගැටු ව්ලට මුහුණ දීමට ඇති
හැකිොව් තක්යසේරු කිරීම.
පාරියභෝගිකො සිටින පලාත, යෙදී සිටින කර්ථමාන්තෙ, උප අංශ් සහ
ප්රතිසාධ්න කාලෙ තක්යසේරු කිරීම
ජ්මම තත්වය සමහර වොපාර වලට ඉතා යහපත් වන අතර, සමහර ඒවාට
ඉතා අහිතකර ජ්ේ. ඇතැේ කර්තමාන්ත සඳහා පවතින අර්තුදජ්යන් හා ඉන්
පසුව ඇති වන මූලෙමය අවපාතජ්යන් ිදීමට දීර්තඝ කාලයක් ගතවනු ඇත,
නමුත් අජ්නකුත් වොපාර ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇත. එකම
කර්තමාන්තයක් තුළ වන උප අංශ්වලටද ජ්වනසම ආකාරජ්ේ බලපෑේ සිදුවිය
හැක - නිදසුනක් ජ්ලස, ජ්මෝටර්ත රථ නිෂමපාදව කර්තමාන්තජ්ේ උප අංශ් වල
ප්රතිසාධන මාර්තගය විවිධාකාර වනු ඇත: ජ්මෝටර්ත රථ නිෂමපාදය සහ
අජ්ලවියට වඩා වාහන නඩත්තු කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීජ්ේ ක්ජ්ෂමත්රය
ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත් විය හැක.

නිදසුනක් වශ්ජ්යන්, පවතින තත්ත්වය
ජ්සෞඛ්ෙ ජ්සමවා සහ අතෙවශ්ෙ සැපයුේ
සිදුකරන කර්තමාන්ත ජ්වත ධනාත්මක ජ්ලස
බලපා ඇති අතර ගුවන් සමාගේ සහ ප්රාේධන
භාණ්ඩ නිෂමපාදනය වැනි අංශ් සඳහා
අයහපත් ජ්ලස බලපා ඇත.

ආ. බලපෑමට ලක් වූ කර්ථමාන්තව්ල ගනුයදනුකරුව්න්යග් ණෙ අව්දානම සහ පාරියභෝගික ජීවිත කාල ව්ටිනාකම
නැව්ත තක්යසේරු කරන්න.
මුදල් යගවීමට හැකි අෙ සහ යනාහැකි අෙ යව්න් කිරීම
අීත ණය ජ්ගවීේ ඉතිහාසය, COVID-19 ජ්හමතුජ්වන් ඔවුන්ජ්ේ
වොපාරයට සිදු වී ඇති බලපෑම, රයජ්ේ සහාය සහ ජ්ගවීේ පැහැර හැරීජ්ේ
අවදානම ආදී කරුණු මත පදනේව පාරිජ්භෝගික ණය අවදානම නැවත
තක්ජ්සමරු කරන්න. නිදසුනක් ජ්ලස, රයජ්ේ සහන සහ ප්රතිලාභ ලබා ඇති
ජ්සමවාදායකයින් ජ්කජ්රහි විජ්ශ්මෂජ්යන් අවධානය ජ්යාමු කිරීමට ජ්මය
සුදුසු අවසමථාවක් විය හැකිය. තාක්ෂණික ජ්යදවුේ සහ ජ්මවලේ භාවිතා
කර ජ්ගවීේ ප්රමාද කරන සමාගේවලට, ණය ජ්ගවිය හැකිදැයි බලන්න.

නිදසුනක් වශ්ජ්යන්, රයජ්ේ සහන මගින්
ප්රතිලාභ ලබා ඇති ජ්සමවාදායකයින් ජ්කජ්රහි
විජ්ශ්මෂජ්යන් අවධානය ජ්යාමු කිරීමට ජ්මය
සුදුසු අවසමථාවක් විය හැකිය.

ඇ. ගනුයදනුකරුව්න්යග් පාරියභෝගික ජීවිත කාල ව්ටිනාකම පිළිබඳ නැව්ත තක්යසේරු කරන්න
සමාගමකට ගනුයදනුකරුයව්කුයගන් ලැබිෙ හැකි ව්යාපාර හඳුනා ගැනීම

තනි ගනුජ්දනුකරුවකු අපජ්ේ වොපාරජ්යන්
25% කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් දරන්ජ්න්ද?

විශ්මවාසවන්ත (එක් වරක් ජ්හෝ දිගින් දිගටම ගනුජ්දනු කරන අය) සහ
ප්රධාන ගනුජ්දනුකරුවන් (ඔවුන්ජ්ේ ීරණ අපව මූලෙමය වශ්ජ්යන් බිඳ
දැිය හැකිද), අප දැනට ඔවුන් සමඟ ජ්කාතරේ ගණුජ්දනු කරනවාද සහ
ඔවුන්ජ්ේ වොපාරජ්ේ අනාගතය හඳුනා ගන්න.
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ඈ. එක් එක් පාරියභෝගික අංශ්ෙ සඳහා පුේගලික උපාෙ මාර්ථග සකසේ කිරීම
සියලුජ්දනා සඳහා එක් ක්රජ්මෝපායක් ජ්යදීජ්මන් වන්ජ්න් විකිණීමක් සඳහා ජ්ගවීේ එකතු කිරීමට සමාගමක් ගත
කරන සාමානෙ දින ගණන වැඩි වීම පමණි. එබැවින්, එක් එක් පාරිජ්භෝගික අංශ්ය සඳහා ඊට අනුරූපී උපාය
මාර්තගයක් අනුගමනය කිරීම නිර්තජ්ේශ් කරනු ලැජ්ේ.

ලැබිෙ යුතු යේ සඳහා පුේගලීකරණෙ කළ උපාෙමාර්ථග

අර්ථුධ්ෙකට ව්ඩාත් ඔයරාත්තු
දීයම් හැකිොව් ඇති සමාගම්

යගවීම් සිදුකිරීමට අපහසු
විශ්ේව්ාසව්න්ත ගනුයදනුකරුව්න්

යගවීම් සිදුකරන බව්ට කිසිදු
සලකුණක් යනායපන්ව්න
ගනුයදනුකරුව්න්

මුදල්
රැසමකිරීජ්ේ
දී
ගනුජ්දනුකරුවන්ට වේටේ ලබා දිය
හැකි අතර, පාරිජ්භෝගික ජීවිත කාල
වටිනාකම මත පදනේව විවිධ
වේටේ ලබා ජ්ේ. ජ්මයින් සිදු
වන්ජ්න් ජ්කටිකාලීන මූලෙකරණය
සඳහා සමාගම පාරිජ්භෝගිකයින්ට
ජ්ගවීේක් කිරීමයි. පිරිවැය සැලකිය
යුතු මේටමක පැවතිය හැකි වුවද,,
රයජ්ේ ණය ජ්හෝ බැංකු ණය ලබා
ගත
ජ්නාහැකි
නේ,
ජ්මය
ජ්නාජ්ගවීම ජ්හෝ ප්රමාද වී ජ්ගවීජ්ේ
අවදානම අඩු කරන බැවින්,
සමාගමකට
පවතින
විකල්ප
කිහිපජ්යන් එකක් විය හැකිය.

ඉහළ පාරිජ්භෝගික ජීවිත කාල
වටිනාකමක් සහිත විශ්මවාසවන්ත
ගනුජ්දනුකරුවන් සඳහා පියවීම
සඳහා කාලය දීර්තඝ කර දීම, ප්රමාද
ගාසමතු අත්හැරීම, සාකච්ඡා ජ්කාට
සංජ්ශ්ෝධිත ණය කාලයන් හඳුනා
ගැනීම, යන ජ්ේ කල හැක. නමුත්
ජ්ගවීම ලැජ්බන ජ්තක් ඔවුන්ට
තවදුරටත් නිෂමපාදනය ජ්හෝ ජ්සමවාව
අත්හිටුවීම කළ යුතුය.

ජ්මවැනි ගනුජ්දනුකරුවන් සඳහා
ප්රමාද ජ්ගවීේ ගාසමතු අය කළ හැකි
අතර, ඉතා අසීරු අවසමථාවල දී,
මුදල් ගලා ඒම වැඩි කර ගැනීම
සඳහා තරමක් ආක්රමණශීලී විකල්ප
වල ජ්යාමු විය හැක. උදාහරණයක්
ජ්ලස ඔජ්ේ ඉන්ජ්වායිසි ිලදී
ගැනීමට සහ ඒවාට එජ්රහිව ඔබට
මුදල් ලබා දීමට අතරමැදි සමාගමක්
භාවිත කිරීම ජ්හෝ මුදල් අයකර
ගැනීමට සමාගමක් ජ්යදීම. නමුත්
එය
සාජ්ේක්ෂව
ිල
අධික
ප්රජ්ේශ්යක් විය හැකි අතර එවාජ්යන්
සබඳතාවලට හානියක් විය හැකිය.

ඊ. හිඟ මුදල් එකතු කිරීම සඳහා තාක්ෂණෙ භාවිතා කරන්න
ගනුජ්දනුකරුවන්ට ඔවුන් සිටින ඕනෑම තැනක සිට ඔබට ජ්ගවිේ සිදුකළ
හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ඩිජිටල්කරණය ජ්වත ජ්යාමු වන්න - සුළු හා
මධෙ පරිමාණ වෙවසායකයින්ට අර්තුදයන්ට ප්රතිචාර දැක්වීය හැක්ජ්ක්
තම නමෙහීලීතාවය තුලිනි. ඔවුන්ජ්ේ ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා නව
තාක්ෂණයන්ට හැඩ ගැසීම අතොවශ්ෙ වන අතර - ජ්ගවීේ ඩිජිටල්කරණය
කිරීම ජ්මහිදී වැදගත් ජ්ේ.
ීරණ ගන්නන්ට මුදල් ප්රවාහය පිළිබඳ දෘශ්ෙතාව වැඩි දියුණු කිරීම අධීක්ෂණය කිරීජ්ේ පහසුව තකා සියලු ජ්තාරතුරු එකම තිරයක දැක්වීව.
(පූර්තව ජ්කාජ්රෝනා හා පශ්මචාත් ජ්කාජ්රෝනා සමය සංසන්දනය කිරීම
ප්රධාන කාර්තය සාධන දර්තශ්ක: වර්තතමාන අනුපාතය, සමාගමක් කල යුතු
කඩිනේ ජ්ගවීම සඳහා ප්රමාණවත් මුදල් තිජ්ේදැයි බැලීමට සමාගමක
වඩාත්ම ජ්කටි කාලීන වත්කේ එහි ජ්කටි කාලීන වගකීේ මැන බැලීම,
භාණ්ඩ ජ්තාග පිරිවැටුම, මුදල් පරිවර්තතන චක්රය, ලැබිය යුතු පිරිවැටුම).
WWW.SRILANKA100.LK

නිදසුනක් ජ්ලස ප්රමාණජ්ේ ජ්වනසමකේ
ජ්හමතුජ්වන් එක්තරා B2B සමාගමකට සිය
ජ්වේ අඩවිය හරහා පැිණි ඇණවුේ සඳහා
කල යුතු ජ්ගවීේ ලබා ගැනීජ්ේ ප්රමාදයන්ට
නිරන්තරජ්යන් මුහුණ ජ්දන්නට සිදු විය.
ජ්මයට ජ්හමතුව වූජ්ේ ජ්තාරතුරු තාක්ෂණ,
විකුණුේ සහ රැසම කිරීජ්ේ කණ්ඩායේ අතර
ජ්තාරතුරු සන්නිජ්ේදනජ්ේ පැහැදිලි බවක්
ජ්නාමැතිකමය.
මධෙගත
ජ්තාරතුරු
පේධතියක් පිහිටුවා ජ්මම කණ්ඩායේ තුන
අතර අජ්නෙෝනය සේබන්ධතාවය වර්තධනය
කිරීම ඇණවුේවල ප්රමාදය අවම කර ගැනීමට
සමාගමට විශ්ාල වශ්ජ්යන් උපකාරී විය.
කණ්ඩායේ සාමාජිකයන් එකම කාර්තය
සේබන්ධජ්යන් කටයුතු කිරීමට ගත කරන
කාලය අඩු කිරීම රැසම කිරීජ්ේ කණ්ඩායේ
උේජ්යෝගය ඉහළ නැංවීමටද ජ්හමතු විය
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සැපයුම්කරුව්න්:

සංයශ්ෝධිත ණෙ නිෙමෙන් සේථාපිත කිරීමට සහ ඒ අනුව් යගවීම් නැව්ත සකසේ කිරීම සඳහා
සැපයුම්කරුව්න් සමඟ සහයෙෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
අ. යගවීම් ක්රයමෝපාෙන් සකසේ කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුයග් ඔයරාත්තු දීයම් හැකිොව් සහ එම සමාගම් අපයග්
ව්යාපාරෙට යකතරම් තීරණාත්මකද විමසා බැලීම
කර්තමාන්තය, උප අංශ්ය සහ එය පිහිටි කලාපය මත පදනේව විකුණුේකරුජ්ේ අර්තුධයකට ඔජ්රාත්තු දීජ්ේ
හැකියාව තක්ජ්සමරු කිරීමට, විකුණුේකරුවන්ජ්ේ ආයතන සමාජ්ලෝචනය කරන්න. ක්ෂණික ප්රතිචාර දැක්වීමට සහ
සැපයුේ අඛ්ණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට ඔවුන්ජ්ේ හැකියාව තක්ජ්සමරු කිරීමට සැපයුේකරුජ්ේ අවදානේ
විශ්මජ්ල්ෂණයක් සිදු කරන්න. ඉන්පසු ඔවුන්ට ජ්යෝගෙවන පරිදි ජ්ගවීේ ක්රජ්මෝපායක් සාදන්න.

සැපයුම්කරුව්න් සඳහා පුේගලීකරණෙ කළ උපාෙමාර්ථග
ඔයරාත්තු දීයම් හැකිොව් ඇති
ප්රධ්ාන සැපයුම්කරුව්න් සමඟ
සංයශ්ෝධිත ණෙ යකාන්යේසි
පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න

දැනටමත් දිගුකාලීන සේබන්ධතාවයක් පවත්වාජ්ගන යන මූලෙමය වශ්ජ්යන් සමථාවර
සැපයුේකරුවන් වඩාත් ඉලක්ක කර ගන්න. ජ්ේ ජ්මාජ්හාජ්ත් ඔජ්ේ ගණුජ්දනු ඉතා
වැදගත් ආයතනද සලකා බලන්න; එම ඔවුන් ඔබ සමඟ සේමුතියකට එළඹීමට වැඩි
ඉඩක් ඇති ජ්හයිනි. විශ්ාල ආයතනික සැපයුේකරුවන් කුඩා වොපාරිකයන්ට ජ්ගවීේ
කඩිනේ කිරීම සඳහා බලපෑේ කරින් සිටින මුත්, ඔවුන් සමඟ සහජ්යෝගජ්යන්
කටයුතු කිරීම සහ වසංගතය ජ්හමතුජ්වන් මුදල් අවහිරතා පිළිබඳව සන්නිජ්ේදනය කර,
දීර්තඝ කාලීන ණය ජ්හෝ තාවකාලික සහන ලබා දීමට ඔවුන්ජ්ගන් ඉල්ලා සිටිය හැක.

අව්දානම් මට්ටයම් සිටින
තීරණාත්මක සැපයුම්කරුව්න්
යව්ත ප්රමුඛතාව්ෙ දීම සහ
යගවීම් යේගව්ත් කිරීම

සැපයුේ දාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, බංජ්කාජ්ලාත්භාවය අේදර සිටින
ීරණාත්මක සැපයුේකරුජ්වකු සඳහා ජ්ගවීේ ජ්ේගවත් කළ යුතු අවසමථා තිජ්ේ.
එවැනි වොපාරිකයන් ඉක්මණින් ජ්ගවීේ සිදු කිරීම සඳහා දැනුේ දීමට ජ්බාජ්හෝ දුරට
ඉඩ ඇත. එබැවින්, ජ්ගවීේ ලැයිසමතු ලැබීජ්ේ පිළිජ්වලට නිරවුල් කිරීමට වඩා ජ්මවැනි
සැපයුේකරුවන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා ආයතන ප්රමුඛ්තාවය දිය යුතුය. හිඟ ජ්ශ්මෂයන්
පියවා ගැනීම සඳහා සමාගමට ප්රමාණවත් අරමුදල් ජ්නාමැති නේ, ඔවුන් ඉලක්ක කළ
යුත්ජ්ත් 4% සහන ණය වැනි ශ්රී ලංකා රයජ්ේ ආධාර මත යැපීමයි. ප්රධාන
සැපයුේකරුජ්වකු සමිරවම අහිි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ජ්මය ඉතා වැදගත් ජ්ේ.

අතයාව්ශ්ය යනාව්න
සැපයුම්කරුව්න්හට ප්රමාද වූ
යගවීම් සඳහා යකාන්යේසි
සේථාපිත කිරීමට කටයුතු
කරන්න

ජ්ගවීේ ප්රමාද කිරීමට තනි ීරණයක් ජ්ගන, දීර්තඝ ජ්ගවීේ කාලයක්
සැපයුේකරුවන්ජ්ගන් ඉල්ලීම මඟින් සැපයුේ දාම හවුල්කරුවන්ට ඔවුන්ජ්ේ
ජ්මජ්හයුේ පවත්වා ගැනීමට අවශ්ෙ මුදල් අහිි කරනු ඇත. ජ්මය ජ්බදා හැරීේ
ප්රමාදයට සහ ගුණාත්මක තත්ත්වය සේබන්ධ ගැටලු ඇති කිරීමටද ජ්හමතු විය හැකි
අතර, සමාගේ අතර සබඳතාවයට අමතර පීඩනයක් ද ජ්ේ. ප්රධාන ජ්නාවන
සැපයුේකරුවන් සේබන්ධජ්යන් වුවද ීරණ ගැනීජ්ේ දී සමාගේ ප්රජ්ේශ්ේ විය යුතු
අතර ඔවුන්ජ්ේ ණය වටිනාකමට බලපානු ඇති බැවින් එය අවසාන මාධෙයක් ජ්ලස
භාවිතා කළ යුතුය.

ආ. භාණ්ඩ සඳහා මිල ගණන් ලැයිසේතු සහතික කිරීම සඳහා තාක්ෂණෙ යොදා ගැනීම - ඔබ භාවිතා කළ යසේව්ාව්න්
සඳහා පමණක් යගවීම
• ිලදී ගැනීම, ඇණවුේ කිරීම, ජ්ගවීජ්ේ ලැයිසමතුව අදිය සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සිටීම සහ අසමථානගත වූ ජ්ල්ඛ්න
පිළිබඳ සටහන් කිරීම වැනි ජ්ගවීේ ක්රියාවලියට සේබන්ධ කටයුතු සරලව සමවයංක්රීයකරණය කිරීම, කාර්තය
මණ්ඩලට ප්රමාණය අඩු කිරීමට සහ මානව ජ්දෝෂ සිදුවීමට ඇති අවසමථා අවම කිරීමට උපකාරී ජ්ේ.
• නැවත භාරදිය හැකි කාල සීමාව තුළ පවතින හානි වූ / කල් ඉකුත්වී ඇති ජ්හෝ අනවශ්ෙ සැපයුේ වැනි
ගුණාත්මක ගැටළු සහිත අමුද්රවෙ ජ්තාග සමාජ්ලෝචනය කර නැවත භාර දීම ද මුළු වියදම අඩු කිරීමට උපකාරී
ජ්ේ.
• වසංගත කාලවලදී සහන ජ්ලස විකල්ප සැපයුේකරුවන් ඉදිරිපත් කරන්ජ්න් ජ්මානවාදැයි ජ්සායා බලා එවැනි
ජ්කාන්ජ්ේසි ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරන්න, ජ්හාඳ ජ්කාන්ජ්ේසි ජ්නාලැජ්බයි නේ, ජ්වනත්
සැපයුේකරුවන් ජ්වත යාමට හැකි බව සැපයුේකරුවන්ට දැනුේ ජ්දන්න.
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2. ව්යාපාරෙට අලාභෙක් සිදුවීමට යහේතුව්න විෙදම් අව්ම කර ගැනීම සඳහා ව්න
පිරිව්ැෙ සහ ප්රාග්ධ්න ප්රතිව්ුහගත කිරීම.
පිරිව්ැෙ ප්රතිව්ුහගත කිරීම: සමාගම් විචලය හා සේථාව්ර විෙදම් ෙන යදකටම අව්ධ්ානෙ යොමු කළ යුතුෙ.
අ. ව්ත්මන් විචලය පිරිව්ැෙ අඩු කරන්න.
• කේකරු ශ්රමය සැලකිය යුතු පිරිවැයක් වන විට, ජ්සමවකයන් ඉවත්
කිරීමට අවශ්ෙ වන තත්ත්වයකට පත්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා වියදේ
අඩු කිරීමට උපකාරී වන ජ්වනත් මාර්තග සලකා බලන්න.
• ජ්කාන්ත්රාත් පදනමට ජ්සමවයට බඳවාගන්නා ශ්රිකයන් අඩු කිරීමට සහ
සමිර ශ්රම බලකායට නැවත වැඩ ජ්බදා හැරීමට කටයුතු කිරීම.
• ජ්ශ්මෂ පත්රජ්ේ වගකීේ අඩු කිරීම සඳහා පවතින නිවාඩු ජ්ශ්මෂයන් ලබා
ගැනීමට ජ්සමවකයින් දිරිමත් කරන්න. අවශ්ෙ නේ, මුදල් ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා සමජ්ේච්ඡාජ්වන් ජ්හෝ සමජ්ේච්ඡාජ්වන් ජ්සමවකයන් නිවාඩු
ඇරීම ගැන සලකා බලන්න.

නිදසුනක් ජ්ලස සංචාර අත්හිටුවීම සහ
අතෙවශ්ෙ ජ්නාවන රැසමවීේ සඳහා සීමා
පැනවීම (ජ්සමවක ජ්සෞඛ්භ ආරක්ෂාව පවත්වා
ගැනීජ්ේ ක්රියාමාර්තගයක් ජ්ලස ජ්මය
දැනටමත් ක්රියාත්මක විය හැකිය), කුලී
ජ්ගවීම සහ විජ්නෝද සහ පුහුණු වැඩසටහන්
වැනි අභිමතය පරිදි සිදු ජ්කජ්රන විචලෙ
වියදේ අඩු කිරීම කළ හැක.

ආ. සමසේත සේථාව්ර පිරිව්ැෙ විෙදම් අඩු කිරීම සහ අයනකුත් සේථාව්ර විෙදම් විචලය විෙදම් බව්ට පරිව්ර්ථතනෙ කිරීම.
• ජ්සමවා සමථානජ්ේ කුලී කාල සීමාවන් අවසන් වන්ජ්න් නේ, ආයතනය
ලාභදායී හා කුඩා සමථානක ජ්වත රැජ්ගන යන්න. නිවජ්සම සිට වැඩ
කිරීමට ජ්සමවකයින් දිරිමත් කරන්න. ජ්මය කුලී, විදුලිය සහ ජ්වනත්
ආයතනික මේටජ්ේ වියදේ අඩු කිරීමට උපකාරී ජ්ේ.

වත්කේ විකිණීම සහ ඒවා නැවත බදු ගැනීම
හරහා හදිසි මුදල් රැසම කිරීම. ජ්කාන්ත්රාත්
නිෂමපාදනය, ප්රවාහනයට ජ්යාදන වාහන ලීසම
කිරීම සහ ජ්තවන පාර්තශ්වීය ගබඩා කිරීම
වැනි භාවිතයන් වැඩි කිරීම කළ හැක.

• අවිනිශ්මචිත කාලවලදී, සමාගේ මූලික වොපාර ආරක්ෂා කර ගැනීමට,
හැකි සෑම තැනකම විචලෙ පිරිවැය සඳහා සමථාවර පිරිවැය හුවමාරු කර
ගැනීම අරමුණු කර ගත යුතුය.

ප්රාග්ධ්න ප්රතිව්ුහගතකරණෙ:

මුදල් ප්රව්ාහ අනාව්ැකි මනයසේ තබායගන, සමාගම් විසින් නුදුරු කාලෙට
සැබවින්ම අව්ශ්ය යේ සලකා බැලිෙ යුතුෙ
අ. ප්රාග්ධ්න ආයෙෝජන සැලසුම් නැව්ත සලකා බලන්න
• වත්මන් තත්වය යතා තත්වයට පත් වන ජ්තක් කල් දැිය හැකි
ප්රාේධන ආජ්යෝයන, මුළුමනින්ම නැවත සලකා බැලිය යුතු ආජ්යෝයන
සහ නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමට ජ්හෝ තරඟකාරී වාසි ඇති කිරීමට
අතෙවශ්ෙ ප්රාේධන ආජ්යෝයන හඳුනා ගැනීම.

නිදසුනක් ජ්ලස, ජ්බාජ්හෝ සමාගේ
තාක්ෂණය හා ඩිජිටල්කරණ ජ්ේදිකාවල
ආජ්යෝයනය කරන අතරම අතෙවශ්ෙ
ජ්නාවන පර්තජ්ේෂණ හා සංවර්තධනය වියදේ
කපා හැජ්ර්ත.

මධ්ය කාලීනව්, අර්ථුද හමුයේ ඔයරාත්තු දීයම් ශ්ක්තිෙක් යගාඩනඟා ගැනීම සඳහා ආෙතන තම ව්යාපාරයේ සීමාව්න්
අභිබව්ා කටයුතු කිරීමට සිතිෙ යුතුෙ - පුළුල් යව්ළඳ දාමෙ ව්ඩාත් නමයශීලී හා විනිවිද යපයනන ව්ටිනාකම් දාමෙක් බව්ට
පරිව්ර්ථතනෙ කිරීම සඳහා ප්රධ්ාන යව්ළඳ හවුල්කරුව්න් සමඟ සහයෙෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ව්ැදගත් යේ. ව්ැඩිදුර
කිෙවීමට, පැව්ැත්ම සඳහා යමයහයුම් පරිව්ර්ථතනෙ කිරීම පිළිබඳ අපයග් ජුනි කලාපෙ බලායපායරාත්තුයව්න් සිටින්න.
කතෘ ගැන:
ජ්සයිදා මේහිබා 2016 සිට සමටැක්සම හි උපජ්ේශ්කවරියක් ජ්ලස කටයුතු කරයි. එක්සත් රායධානිජ්ේ ACMA, CGMA සහ
මූලෙ කළමනාකරණ හා උපාය මාර්තග පිළිබඳ ජ්ලෝක සේමාන හතරක හිිකාරියක ජ්ලස ඇය වොපාර උපාය මාර්තග
සැකසීම පිළිබඳ විවිධ කර්තමාන්තවල සමාගේවලට සහාය වන විවිධ වොපෘති ජ්මජ්හයවා ඇත. සමටැක්සම හි ඇයජ්ේ භූිකාවට
ජ්පර ඇය මූඩීසම ඇනලිටික්සම සහ ඩිල්මා හි ජ්සමවය කළාය.
WWW.SRILANKA100.LK
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SRI LANKA@100 වැඩසටහන පිළිබඳ පුවත්
SL@100 යපෝල් ඩී. යරාබට්සේයග් ‘ශීඝ්ර චින්තනෙ’ උපයේශ්න ව්ැඩසටහන පව්ත්ව්යි
සින්ගියුලැරිටි විශ්මව විදොලජ්ේ අධෙයන පීඨ සාමාජිකජ්යකු සහ Be Courageous
Innovation හි හවුල්කරුජ්වකු ද වන ජ්පෝල් ඩී. ජ්රාබර්තේසම මහතාජ්ේ
සහභාගීත්වජ්ගන් ‘ශීඝ්ර චින්තනය’ පිළිබඳ අන්තර්තයාල වීඩිජ්යෝ සමුළුවක් SL@100
මගින් පවත්වන ලදී. ඔහු නජ්වෝත්පාදනය සහ ශීඝ්ර චින්තනය වැනි මාතෘකා යටජ්ත්
ආයතන හා ජ්ගෝලීය ජ්ේක්ෂකයින් ජ්වත වැඩසටහන් 80 ක් සහ කතා 260 කට
වැඩි ප්රමාණයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ශීඝ්ර වර්තධනය නැතජ්හාත් ශීඝ්ර චින්තනය යනු
සින්ගියුලැරිටි විශ්මව විදොලජ්ේ 'ජ්ර්ත කුර්තසමජ්ේලි' සහ 'පීටර්ත ඩයමන්දිසම' විසින්
හඳුන්වාදුන් සංකල්පයකි. ශීඝ්ර චින්තනජ්ේ මූලික හරය ජ්ලස, නවීන තාක්ෂණය
භාවිතා කරින් තමන්ජ්ේ වොපාරවල වර්තධනය ජ්ේගවත් කිරීමට වෙවසකයන්
දිරිමත් කරයි.
300 කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වූ ජ්මම සැසිවාරජ්ේ දී අනාගතය හැඩගසමවන නැගී එන තාක්ෂණයන්,
ජ්ේගජ්යන් ජ්වනසමවන වොපාර වාතාවරණය, අනාගත අවදානේ වලට එජ්රහිව සමාගේ තම වොපාර ශ්ක්තිමත්
කළ හැකි ආකාරය සහ වර්තධනය ජ්ේගවත් කිරීමට ඇති අවසමථාවන්ජ්ගන් ප්රජ්යෝයනය ගන්ජ්න් ජ්කජ්සමද යන්න
ජ්ත්රුේ ගැනීමට ජ්ේක්ෂකයන්ට උපකාර කිරීම ජ්කජ්රහි අවධානය ජ්යාමු කරන ලදී.
“ශ්රී ලංකාවට ඉහළ ආදායේ තත්වය ලබා ගැනීමටත් ජ්ලෝක ජ්වළඳජ්පාජ්ල් වඩාත් ජ්හාඳින් තරඟ කිරීමටත් ජ්මම
ශීඝ්ර චින්තනය සංකල්පය ඉතා වැදගත් ජ්ේ. SL@100 වැනි වැඩසටහන් මගින් වර්තතමාන අභිජ්යෝග වලට සාර්තථකව
මුහුණ දීමටත්, වොපාර ජ්ලෝකජ්ේ ජ්වනසමකේ වලට ඔජ්රාත්තු දීජ්ේ හැකියාව වැඩි කරගැනීමටත්, ලාභ සහ රැකියා
උත්පාදනය වැඩි කිරීමට ශ්රී ලංකාජ්ේ වොපාර වලට අපි සහය වන්ජ්නමු”. එක්සත් යනපදජ්ේ යාතෙන්තර
සංවර්තධනය සඳහා වන එක්සත් යනපද නිජ්යෝජිතායතනජ්ේ (USAID) ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා නිජ්යෝයෙ
දූත මණ්ඩල අධෙක්ෂ ජ්ඩබ්රා ජ්මාජ්සල් පැවසීය. “ජ්මම උපජ්ේශ්න මාලාජ්ේ වැඩසටහන් මගින් පුේගලයන්ට,
වොපාරවලට සහ අවසානජ්ේදී ශ්රී ලංකාව සඳහා ශීඝ්ර වර්තධනයක් ඇති කිරීමට උපකාරී වන ප්රජ්යෝයනවත් හා
ප්රාජ්යෝගික අදහසම ලබා ජ්දනු ඇතැයි අපි බලාජ්පාජ්රාත්තු ජ්වමු.”

“ශීඝ්ර වර්තධනජ්යන් යුත් මානසිකත්වයක් සහ අනාගතය ගැන සුභවාදීව සිීජ්ේ ක්රමයක් දධර්තයමත් කිරීම
SL@100 මගන් අප ජ්පනී සිටින ජ්දයට මූලික ජ්ේ. අජ්ේ රජ්ේ සමාගේ සහ පුේගලයින්ජ්ගන් විශ්ාල ජ්කාටසක් ජ්ේ
ආකාරජ්යන් සිීමට හා ඒ අනුව ක්රියා කිරීමට පටන් ගත් විට පමණක් අපි පරිවර්තතනීය වර්තධනයක් දැකීමට පටන්
ගනිමු.” ශ්රී ලංකාජ්ේ අනාගතය ජ්ගාඩනැගීම සඳහා ජ්මවැනි වැඩසටහන් වල වැදගත්කම අවධාරණය කරින්
සසම-නිර්තමාතෘ සහ සමටැක්සම හි කළමනාකාර අධෙක්ෂක රුවිඳු පීරිසම පැවසීය.
එක්සත් යනපද රයජ්ේ සංවර්තධන අංශ්ය වන USAID හි සහාය ඇතිව 2020 දී දියත් කරන ලද SL@100 පුේගලික
අංශ්ජ්ේ ප්රමුඛ්තත්වජ්යන් යුත් වොපාර සංවර්තධන ජ්ේදිකාවකි. එහි ඉලක්කය වන්ජ්න් 2048 වන විට, එනේ
නිදහසින් වසර 100 ක් ඇතුළත, ශ්රී ලංකාව ඉහළ ආදායේ ලබන රටක් බවට පත්කිරීමට අවශ්ෙ වන සහය ලබා
දීමයි. ජ්මම ජ්ේදිකාව මගින් කුඩා හා මාධෙ පරිමාණ වෙවසායකයන්ට අනාගත වොපාර අවසමථා නිර්තමාණය,
ජ්මජ්හයුේ වැඩිදියුණු කිරීම, ආදායේ වර්තධනය, නව ජ්වළඳපල ජ්වත පිවිසීම, සහ ප්රාේධනය ප්රශ්සමතව භාවිතා
කිරීමට අවශ්ෙ සහය ලබා ජ්දයි.
ජ්මම ජ්වබිනාර්ත සැසිය වැනි ධාරිතා ජ්ගාඩනැංවීජ්ේ වැඩසටහන් ද SL@100 මගින් පවත්වනු ලබයි. සුළු හා මධෙ
පරිමාණ වොපාරිකයන්, නව වෙවසයකන්, සහ තරුණ නායකයින් වැනි පුළුල් ජ්ේක්ෂක පිරිසකට ජ්මම
වැඩසටහන් වලට සහභාගී විය හැක.
ජ්මම ජ්වබිනාර්ත වැඩසටහනට ප්රමුඛ් ශ්රී ලාංකික සංවිධාන වන NDB, SLASSCOM, AMCHAM, Daily FT සහ
CFA Society of Sri Lanka ඇතුළු වොපාරවල සහාය ලැුණි.
WWW.SRILANKA100.LK

11

මැයි 2021

SL@100 සමග බැඳීමට අෙදුම් කරන්න

Visit www.srilanka100.lk

SRI LANKA @ 100 වොපෘතිය
දිෙමන්තිෙක් යසේ
සවිමත් යේශ්ෙක්
1. ඇයි?

3. කුමක්ද?

යමව්න් ව්යාපෘතිෙක් අව්ශ්ය ඇයි?
අරමුණ: නිදහසින් ව්සර 100 ක් ඇතුළත
(2048 ව්න විට) සිෙු ශ්රී ලාංකිකයින්ට
ඔවුන්යග් අභිලාෂෙන් සාක්ෂාත් කර
ගැනීමට
හැකිව්න
පරිදි,
සමානාත්මතාව්යෙන්
යුතු
ආර්ථික
ව්ර්ථධ්නෙක් සහිතව්, ශ්රී ලංකාව් ඉහළ
ආදාෙම් ලබන රටක් බව්ට පත් කිරීමයි.

යමෙ කුමක්ද?
රජා
එකමුතුව්කි:
මධ්ය
පරිමාණ
ව්යාපාරව්ලට පහත දෑ හරහා නැගී සිටීමට
අව්සේථාව් ලැයේ:
1.අනාගත වොපාර අවසමථා නිර්තමාණය
2.ජ්මජ්හයුේ වැඩිදියුණු කිරීම
3.ආදායේ වර්තධනය

2. යකායහාමද?

4.ප්රාේධනය ප්රශ්සමතව භාවිතා කිරීම

යමෙ කරන්යන් යකායහාමද?
සැයව්ාම එක්කරගැනීම සහ විශිෂේටත්ව්ෙ
ෙන සාරධ්ර්ථම ව්ලට අනුගත යව්මින්, මධ්ය
පරිමාණ ව්යාපාරව්ල ව්ටිනාකම් ව්ැඩිදියුණු
කිරීම යපරදැරි යකාට.
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info@srilanka100.lk
+94 77 163 8128

www.srilanka100.lk

