
 

Assignment I: International Trade and Policies   

Covid 19  ගගෝලීය වසංගතයත්  සමග ගමගතක් ග ොව ඇතිවූ දරුණුම ආර්ථික අර්ථුදය හමුගේ දැඩි අපහසු 
තොවයට පත්ව ඇත්ගත් ශ්රී  ංකොව වැනි අඩු දියුණු රටවල්ය. නිදහසින් පසු වසර 70 ක පමණ කො ය තු  ශ්රී 
 ංකොව අනුගමනය ක  අස්ර්ොවර  හො අදුරදර්ථී ආර්ථික ප්රතිපත්තින් ව  ප්රතිඵ ය වී ඇත්ගත් ජොතයන්තර නය 

උගු ක හිරවී වතථමොනගේ දැඩි ආර්ථික  අපහසුතොවයට පත්වීමයි. ශ්රී  ංකොව ගමන්  නිදහස් ගවගෙඳ ප්රතිපත්ති 
අනුගමනය ක  දකුණු ගකොරියොව වැනි ගර්ොගහෝ සංවර්ථනය ගවමීන් පැවති  රටවල් සංවර්ථන උපොය මොගථයක් 
වර්ගයන් ජොත්යතර ගවගෙඳොම භොවිතො ක  අතර ඒ සඳහො සොගේක්ෂ වොසි හො තරඟකොරී වොසි නයොයන් 
අනුගමනය කරමින්  සිය ආර්ථිකයන් සංවර්ථනය කරනු  ැබීය. 

යටහ්විජිත යුගගේ සිටම ගගෝලීය ගවගෙඳ ආර්ථිකයක් වන ශ්රී  ංකොව තවදුරටත් සංවර්ොනය ගවමින් පවත්නො 
රටක් වන අතර වතථමොන ගගෝලීය ආර්ථීක අර්ථුදගයන් මිදී සංවර්ථිත රටක් ර්වට පත්වීමට නම් ස්ර්ොවර හො 
උපොයමොගථික ජොතයන්තර ගවගෙඳ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම අනිවොයථ කරුණක් වී ඇත. ජොතයන්තර 

ගවගෙඳොම පිලිර්ඳ විදයොර්ථිගයක් වර්ගයන් ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්ත්ර වෙවෙඳාම හා ප්රතිපත්තති පිලිබඳ 

විමර්ශනයක් වකාට සුදුසු නිව්ශේර් ඉදිරිපත්ත කරන්න (වචන 3000. ඔර් පරිශී නය ක  ග්රන්ර් සහ ලිපි 

ගල්ඛන APA reference ක්රම ගේදයට අනුව සඳහන් කරන්න).  

 

Most developing countries like Sri Lanka have badly affected by global pandemic (Covid 19) 

and subsequent effect of great economic crisis occurred forever. Situation in Sri Lanka is very 

pathetic and it stuck into debt trap. Unusable policies and short sighted visions followed in 

the past were the main reasons in this regard. Nonetheless, some developing countries i.e. 

South Korea has become developed nations within short period by implementing 

international trade principles such as comparative advantage and competitive advantages as 

a growth strategy. . 

Though Sri Lanka is a commercial economy since colonial era, still it remains as a developing 

country, having greater difficulties in economic development. So, it requires to implement a 

coherent and stable international trade policy in order to reach the goals of development. 

Being a post graduate student mastering in economics, you are asked to prepare a report 

by reviewing pattern and policies of international trade in Sri Lanka. (3000 words, List of 

references should be included according to APA reference methods). 

 

https://pglms.kln.ac.lk/mod/assign/view.php?id=3045

