
13 ශ්රේණිය - ආර්ථික විද්යාල -6 ලන සතිය - ජූනි 8 සිට 12 ද්ක්ලා  

9.4 ශ් ෝලීයකරණය, කාපීකරණය හා ද්විපාර්වීය ශ්ලශ්ළද් ගිව්සුම් විමසයි. 

 ලෝක ලලලෂද වංවිධානය :- 

      බහු පාර්වීය ලලලෂදාලේ ප්රලර්ධනයත්, ලලලෂදාලේ සුමතල ශා ක්රමල්ල පල්ලාලනන යාමත් ලලලෂදාම ශා ීරරු බු  ිළිබබද 

ලපොු  වේමුතිය ලඩා් ක්තිම් කරමින් 1995 දී ිළහිටුලා නන් ැබූ ජාත්යන්ත්ර වංවිධානයි. 

      ලමහි අරමුණු :-  

 බහු පාර්වීය ලලලෂදාම ප්රලර්ධනය ිරීම. 

 ලලලෂද බාධක අලම ිරීම. 

 ලලලෂද නීති වංලෝධනය කරමින් ජාත්යන්ත්ර ලලලෂද ුමමය ුළෂ ප්රතිවංවකකර  ඇති ිරීම. 

 

 ආර්ථික ලනෝලීයකර ය :- 

ලෝකලේ රතලල් ලලලෂද, ප්රාග්ධන, මූය, ත්ාක් , ප්රතිප්ති යනාදී විවිධ ප්රලාශයන් සවකලව  කිලනකත කකාබ්ධධ වීලේ 

ක්රියාලය ය ආර්ථික ලනෝලීයකර ය ල . ලේ සාවා ලෝක ඇර්ථිකලේ අලනයෝනය ැදියයාල, මූය ප්රලාශයන්ලග් ලර්ධනය, සාකපාදන 

ක්රියාලය ය ජාත්යන්ත්රකර ය ශා ්රම වංලනය ීරව්ර ල .  

 ලනෝලීයකර යත පක්ල ඇති ත්ර්ක :- 

 ලෝකලේ ලලලෂද පරිමාල ඉශෂ යෑම. 

 ආර්ථික ලෘ්ධධි උපාය මාර්නයක් ලව භාවිත්ා කෂ ශැි වීම. 

 විල්ධ ආලයෝජනය ඉශෂ යෑම. 

 විල්ධ ල්ධලා සායුක්තිය ඉශෂ යෑම. 

 විල්ධ මුදල් ලප්ර    ඇත්ැේ රතල ප්රධාන විසාමය ප්රලාශයක් වීම. 

 අන්ත්ර්ජාය සවකලව  ලත්ොරුළරු බානත් ශැි වීම. 

            ලනෝලීයකර යත විපක්ල ඇති ත්ර්ක :- 

 ලනෝලීයකර ලේ ප්රතිාභ ලෝකලාී  ියයුදලදනාතම වාධාර ල ලබදී ලනොයාම. 
 ලනෝලීය ආර්ථික අර්බුද අලනුම් රතලත පශසුලලන් ලයාප්ත ත් වීම. 
 වංවකකෘතිය විනා වීම ශා ලවෞඛ්ය නැතුද ඇති වීම. 
 ල්ධශීය කර්මාන්ත් බිද ලැටීම ශා ැදියා අහිමි වීම. 

 
 ආර්ථික කකාබ්ධධ වීේ :- 

රතලල් ආර්ථික ලලයන් කක්ල කතයුුළ ිරීම වදශා වංවිධානය වීම ආර්ථික ආර්ථික කකාබ්ධධ වීේ ලව ශැියන්ල .  

ලමහි විවිධ වකලරෑප ලමලව  ය. 

1. ලරණිය ලලලෂද කාපය. 

2. සාදශවක ලලලෂද කාපය. 

3. ීරැද බු  වංනේ. 

4. ලපොු  ලලලෂදලපොෂ. 

5. ආර්ථික ශා මූය වංනේ. 

6. පූර්  ආර්ථික කකාබ්ධධ වීේ 

  අභයාව  

I. ලනෝලීය කරනකාරී්ලය ීරර ය කරන වාධක පැශැියය  කරන්න. 

II. රතක් ලනෝලීයකර යත නුළවී ඇ්දැයි ශු නා නැනීම වදශා භාවිත්ා ක ශැි සාර් ායක ලමොනලාද ? 

III. ලනෝලීයකර  ක්රියාලය ලේ රී ංකාල ප්රලයෝජන නැනීමත යාලේදී මුහුන දීමත ියු ලන අියලයෝන කලලර්ද ? 

 

 

                                                                                                                                         ලාන්දනී ලශ ර්  

                                                                                                                                         ර/ විදයාරාජ මශා විදයාය 

              

 

   



 


