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1.  හැඳින්වීම 
 

දැක්ම 
 

 "ජාපයන්පර වවළඳ සවබන්ධපා තුිනන් ජනපාවව  ීවවන පත් තවය සසස් ිරරීම" 
 

යමයහවර 
 

“සම්ථත නිෂ්පාදන, ආදායම් සහ ය්ථවා නියුක්තිය දියුණු කිරීම තුළින් ජීවන තත්ත්වය 

නංවාලීම සහ ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් ළඟාකර ගැනීම මගින් ශ්රී  ංකායස සම්ථත ආර්ථික 

වර්නනය සඳහා ක්රියාකාරී ය ස දායකත්වය  බාමේයම් මරණින්න් යුතුව, රජයේ යවළඳ 

ප්රතිපත්ති ල දාී  ය ස ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ශ්රී  ංකායස වියේශ යවළඳ සම්බන්නතා 

ේවිපාර්ශ්වික, ක ාපීය සහ බහුපාර්ශ්වික මට්ටම්වලින් සංවර්නනය කිරීම සහ ප්රවර්නනය 

කිරීම.” 
 

කර්මාන්ප සහ වාණිජ කටයුතු අමාපයාංශවා ජාපයන්පර වවළඳ ප්රතිලත් තති ක්රියාත් තමක ිරරීවව 

ආයපනය වන වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ේවිලාර්ේවික, කලාපීය සහ බහු ලාර්ේවික මට්ටමින් 

ශ්රී ලංකාවේ විවේශ වවළඳ සවබන්ධපාවල සමස්ප ලැවැත් තම සවබන්ධවයන් ප්රධාන කාර්යභවාරයක් 

ඉටු කරනු ලැ වබ්. ඒ අනුව වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යභවාරයට වවළඳ 

ප්රතිලත් තති සහ ප්රවර්ධනයට අද්යාළ කාර්යයන් ඇතුළත් ත වේ. වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ඉටුකරනු 

ලබන පුළුල් කාර්ය ක්වේත්රයන් ලහප සාරාංශවයන් ද්යැක්වේ. 
 

• අද්යාළ වර්ඛීය අමාපයාංශ / අධිකාරීන් සහ වලෞේගලික අංශවා ලාර්ේවකරුවන්ව  සමීල 

සහවයෝගීපාවවයන් යුතුව ශ්රී ලංකාවේ ජාපයන්පර වවළඳ  ප්රතිලත් තති සකස් ිරරීම සහ ක්රියාත් තමක 

ිරරීම.  
 

• රවටහි අවේක්ෂිප සමස්ප සංවර්ධනය පිිනබඳ විවේෂ අවධානයක් සහිපව විවේශ වවළඳ 

ප්රතිලත් තති සවබන්ධවයන් කර්මාන්ප සහ වාණිජ  කටයුතු අමාපයාංශය වවප සලවද්යස් ලබා ම.  
  

• විවේශ වවළඳ නිවයෝජනය මගින් වවළඳාම, ආවයෝජනය සහ සංචාරක වයාලාරය යන 

ක්වේත්රයන් පිිනබඳ ශ්රී ලංකාවේ වාණිජමය අවේක්ෂාවන් ප්රවර්ධනය ිරරීම. 
 

සමාවලෝචනයට භවාජනය වූ වර්ෂය තුළ , වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් විවේශ වවළඳාම  පිිනබඳ 

රජවා ද්යැක්ම සහ රවටහි සමස්ප ආර්ථික සංවර්ධනය වකවරහි ද්යැක්විය හැිර මුඛ්ය ද්යායකත් තවය මප 

ලද්යනවව  එහි කාර්ය වැඩසටහන අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත් තමක කරනු ලැයය.  වමවලස, 2016 වසවර් කාර්ය 

වැඩසටහන මගින්, අවනකුත් ත කාර්යයන් අපර, ලවත් තනා වවළඳ සවබන්ධපා පවදුරටත් ත ශක්තිමත් ත 

ිරරීම, නව වවළඳලළ වසොයා ගැනීම, නව නිේලාද්යන ප්රවර්ධනය ිරරීම, අන්පර්ජාතික වවළඳලලවල් 

වලට පිවිසීම සඳහා සුළු හා මධය ලිමමාණ වයාලාර (SME) අංශ දිිමගැන්වීම සහ ද්යකුණු ආසියානු 

කලාලවා වවළඳ මූලස්ථානයක් වශවයන් ශ්රී ලංකාව සංවර්ධනය ිරරීම වකවරහි ද්ය අවධානය වයොමු 

කර ඇප. වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් එහි  විවේශ වවළඳ නිවයෝජනය මගින්, සෘජු විවේශ 

ආවයෝජන සහ ආවයෝජන කළඹ ප්රවර්ධනය වමන්ම ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක වයාලාරයද්ය ප්රවර්ධනය 

ිරරීම සඳහා අවශය මඟවලන්වීම සහ සහාය ද්ය ලබාවද්යන ල .    



 

2 
  

වාන්ජ යදපාර්තයම්න්තුයස සංවිනාන 

සටහන 

 

යකටි යයදුම් 
 

D      අධයක්ෂ  

DD      නිවයෝජH අධයක්ෂ 

AD  සහකාර අධයක්ෂ 

CRO  වාණිජ ලර්වාෂණ නිළධාරී 

DO  සංවර්ධන නිළධාරී 

Mgt. Asst. කළමනාකරණ සහකාර 

KKS  කා. කා. ස. 
 

* වඩාත් ත වජHේඨපම (අධයක්ෂ මට්ටවව) 

නිලධාරීන් වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ස්ථිර 

නිවයෝජිප/ පානාලති, වවොෂින්ටන්, ලන්ඩන්, 

බ්රසල්ස් සහ කරච්චි යන ස්ථානයන්හි දූප 

මණ්ඩල සඳහා ලත් තකළ යුතුය.  
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මපයේ සබඳතා 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                       

වලෞේගලික 

අංශය 

වවළඳ මණ්ඩල 

 
කලාපීය හා 

ේවීලාර්ශවීය 

වවළඳ ගිවිසුව 

 

වලෝක වවළඳ 

සංවිධානය සහ 

අවනකුත් ත වවළඳ 

කටයුතු සවබන්ධ 

සංවිධාන 

වර්ඛීය 

අමාපයාංශ හා 

වවනත් ත රාජය 

ආයපන 

 

වවළඳ ප්රවර්ධන 

සංවිධාන 

 

වරණීය වවළඳ 

ගිවිසුව 

වවළඳ සහ 

ආර්ථික 

සහවයෝගිපා 

සඳහා වන 

ඒකාබේධ කමිටු 

 

යක්න්ද්රීය 

ආයතනය 

ය ස 

සම්බන්ධී

කරණ 

කටයුතු 
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2.      2016 වර්ෂයේ ශ්රී  ංකායස වියේශ යවළඳාම පිළිබඳ සමාය ෝචනය 
 

ශ්රි ලංකාවේ රාජය ප්රතිලත් තතිවයහි  ආර්ථික සංවර්ධන වැඩසටහන තුළ ප්රමුඛ් ස්ථානයක් විවේශ 

වවළඳාම සඳහා හිමිවී ඇති අපර එය ශ්රී  ලංකාවේ සංවර්ධන ඉලක්ක අත් තලත් ත කර ගැනීවමහි ලා  

වැද්යගත් ත සුවිවේෂී සාර්ව ආර්ථික වමවලමක් ද්ය වේ.    

 

වමම ඉල්ලක්කය ලඟා කරගැනීම සඳහා වූ අරමුණු අපරට ශ්රී ලංකාවේ නිේලාද්යන සඳහා විවේයය 

වවළඳවලොළ ප්රවේශය ශක්තිමත් ත ිරරීම, වවළඳ හා තීරුබදු ප්රතිලත් තතීන් පවදුරටත් ත යාවත් තකාීනන 

කරමින් වවළඳ ප්රවර්ධනය ජාතික සංවර්ධන රාමුව තුළ අනුකලනය ිරරීම, සාධාරණීය වවලඳ 

ලිමසරයක් පහවුරු ිරරීම සහ අවයෝජනය දිිමමත් ත ිරරීම යනාදිය ඇතුළත් ත වේ. වමම අරමුණු, 

බහුලාර්ශවීය, කලාපීය සහ ේවීලාර්ශවීය වවළඳ ගිවිසුව ඔස්වස් අත් තලත් ත කරගැනීමට කටයුතු 

කරනු ලැවබ්. 

 

වගෝීනය මට්ටවමන් වවළඳාම ලිහිල්කරණවයහි සවමුතීන් හැවරන්නට, කුඩා සහ අවධානමිරන් 

වලවළන රටක් වලස ශ්රී ලංකාව, වබොවහෝ අභිවයෝගයන්ට මුහුණ වද්යනු ලැවබ්. ද්යැඩි පාක්ෂණික සහ 

වසෞඛ්ය ප්රමිතීන්, වර්ගු ලටිලාටීන් සහ සවබන්ධ අවශයපාවන් වැනි තීරු බදු රහිප ක්රියාමර්ගයන් 

තුිනන් ඇතිවන අයහලත් ත බලල ව ඒ අපර වේ.  තීරු බදු රහිප ක්රියාමාර්ගයන් වයොද්යාගැනීම 2008 

හි වූ ආර්ථික අර්බුද්යයන් ඇතිවීමට බලල  අපර එය පවදුරටත් ත ශ්රී ලංකාවේ ගැටවකවක් වලස 

ලවතින්වන් අලනයන වවළඳවලොළ මඟින් සිදු කරන ඕන ම තීරුබදු ලිහිල්කරණයක ප්රගමනය 

එවැනි පියවරයන් නිසා අවහෝසි වන විට ය.   

 

වගෝීනය ආර්ථික සීමාව තුළ ලහළ බැසීවව ප්රවණපාවයක් ලැවතිය ද්ය ශ්රී ලංකාවේ අලනයනයන් 

සඳහා නව සහ වවනත් ත වවළඳවලොල වසවීවම  ලවා ශ්රී ලංකාව පිටස්පරය අභිමුඛ්වයහි   සාමුහික 

ප්රයත් තනයන් ද්යරා ඇප. චීනය, බ්රසීලය, රුසියාව, තුර්ිරය, ද්යකුණු වකොිමයාව සහ ද්යකුණු අප්රිකාව 

යානා  රටවල් එවලස වවලඳවලොළ පුළුල් ිරරීම සඳහා හදුනා ගත් ත රටවල්  ිරහිලයිර.    

 

ලවත් තනා ජාපයන්පර වවළඳවලොළ තුළ ශ්රී ලංකාවේ වකොටස වැඩි දියුණු ිරරීම වැද්යගත් ත කටයුත් තපක් 

වමන්ම අභිවයෝගයක්ව ලවතී. ජාපයන්පර වවළඳවලොළ තුළ ශ්රී ලංකාවේ වකොටස වැඩි දියුණු ිරරීම 

සඳහා සුදුසු පියවරයන් වගන ඇති අපර ඒ විවේෂවයන්ම ශ්රී ලංකාව ලාර්ශව කරුවකු වී ඇති 

නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව හා වරණීය වවළඳ ගිවිසුව යටවත් ත ඇති වවළඳවලොළ ප්රවේශ අවස්ථා පුළුල් 

ිරරීම සහ සලිමම සලවයෝජනය මඟිනි. එකාබේධ කමිටු සාකච්ඡා සහ ඉන් ලසු සිදු කරන කටයුතු 

මඟින් වවළඳ ප්රවර්ධනය සඳහා රටවල් අපර අවනයෝනය සහවයෝගිපාවය වැඩි දියුණු කරන අපර 

වවළඳාම සවබන්ධ ගැටවක විසඳනු ලබයි. 

 

සමාවලෝචනයට යටත් තවන කාලවය  රවටහි ජාපයන්පර වවළඳ ප්රතිලත් තති ලාලන පන්ත්රවා අරමුණ 

වී ඇත් තවත් ත අලනයන ක්වේත්රවයහි සංවර්ධනය යි. ඒ අනුව  ඵලද්යායිපාවය වැඩි දියුණු ිරරීමට වමන්ම 

විවද්යයය වවළඳාවමහි ප්රතිලාභව වබද්යා ගැනීම සඳහා ්ාමීය හා නාගිමක ක්වේත්රයන්හි හා වගෝීනය 

අර්ථිකය අපර  සවබඳපාවය ඉහළ නැංවීමට රජය විසින් ප්රමුඛ්ත් තවය වද්යන ල . පාක්ෂණික නව 

නිලැයුව දිිමමත් ත ිරරීවමන්, නව කර්මාන්ප කලාලයන් තුල වලෞේගලික අවයෝජනය ලහසු ිරරීවමන්, 

රාජය වස්වා සැලයුම ඉහළ නැංවීවමන් සහ සුළු හා මධයම ලිමමාණ කර්මාන්ප ප්රවර්ධනය 

ිරරීවමන් හා වර්ධනය ිරරීවමන්  කර්මාන්ප අංශවයහි ජාපයන්පර පරඟකාරීත් තවය වැඩි දියුණු 

ිරරීම වකවරහි රවටහි ආර්ථික ප්රතිලත් තති සැලැස්වමහි අවධානය වයොමු වී ඇප.  ද්ය.වේ.නි හි 

අලනයන වකොටස ඉහළ නැංවීවව අරමුවණන් යුතුව වලෝකවා විවේෂිප අලනයන අවශයපාවයන් 

හා පාක්ෂණය මුල් කරගත් ත අලනයනයන් සඳහා අවයෝජකයන් හදුනා ගැනීම වකවරහි  රජවා 

ආර්ථික ප්රතිලත් තතීන්හි ආවධානය වයොමු විය. 
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ශ්රී  ංකායස සම්ථත ආනයනය, සම්ථත මපනයනය, සම්ථත යවළඳාම සහ යවළඳ 

යශ්ෂය 2010-2016 (වටිනාකම ඇ.යඩො.මි ) 
 

වර්ෂය අලනයන වර්ධනය % ආනයන වර්ධනය % 
සමස්ප 

වවළඳාම 
වවළඳ වේෂය 

2010 8,294 16.5 12,340 26.4 20,634 -4,047 

2011 10,018 20.8 19,703 59.7 29,721 -9,685 

2012 9,181 -8.4 17,889 -9.2 27,069 -8,708 

2013 10,009 9.0 17,098 -4.4 27,107 -7,088 

2014 11,044 10.3 19,246 12.6 30,290 -8,202 

2015  10,212 -7.5 18,989 -1.3 29,201 -8,777 

2016 10,217 0.048% 19,515 2.77 29,732 -9,298 

මූලාශ්ර: ශ්රී ලංකා වර්ගුව 

 
 

2.1 මපනයන හා ආනයන කාර්ය සානනය 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ශ්රී ලංකා වර්ගු ද්යත් තප අනුව, 2016 වසවර් ශ්රී ලංකාවේ සමස්ප ආනයන වියද්යම  ඇ.වඩො.මි. 19,515 වන 

අපර 2015 වසවර්  එය ඇ.වඩො.මි. 18,989 විය.  එය 2015 වසරට වඩා 2.77% වර්ධනයිර. ආනයන 

සංයුතිවා මූලිකවම 12% ක වකොටසක් ඉන්ධන සඳහා ලැය ඇති අපර 2015 වසරට සාවේක්ෂව එහි 

21.49% වර්ධනයක් ඇප. වමෝටර් රථ (8%), යකඩ සහ වාවන් (5%), වරදිපිින සහ කපු පුළුන් (4%) 

ේලාස්ටික් සහ ද්රවය (4%) වලස ආනයන සංයුතිය සැකසී ඇප. 
 
 
 
 
 

12%
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56%

ආනයන සංයුතිය- 2016
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Plastics & articles
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6 
 

 
 
 

2016 වසවර්  ශ්රී ලංකාවේ සමස්ප අලනයන අද්යායම ඇ.වඩො.මි. 10,217 වූ අපර එය 2015   

ඇ.වඩො.මි.10,212 විය.  

 

ශ්රී ලංකාවේ අලනයන ඉලැයුව අපර වරදිපිින සහ ඇඟළුව ප්රමුඛ්ත් තවයක් ගන්නා අපර එහි 

ද්යායකත් තවය 45%ිර. 2015 වසවර් එම අගයට වඩා සුළු ඉහළ ය මක් (1.05%) ද්යක්නට ලැවබ්. 2016 

අලනයන ඉලැයුව අපිමන් වද්යවැනි ප්රධාන අලනයන වලස වත් ත (12%) ඝන සහ අවනකුත් ත ටයර් (3%) 

රබර් අත් තවවස් (2%) සහ කුරුඳු (2%) ද්යැක්වේ. 

 
 
 
 
 

2.2 මපනයන හා ආනයන දිශාව  2015-2016 
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යුවරෝ

ලා සං. 

එ. අරාබි එමීර් 
චීනය 

ඉන්දියාව 
ජලාන

ය 

ඇ.එ.ජ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

මපනයන (%) 

යුවරෝලා සං. (EU) 30.47 

ඇ.එ.ජ. (USA) 27.48 

ඉන්දියාව 5.39 

චීනය 1.95 

එ. අරාබි එමීර්  2.69 

ආනයන (%) 

ඉන්දියාව 19.61 

චීනය 21.90 

යුවරෝලා සං. (EU) 10.68 

ජලානය 4.87 

එ. අරාබි එමීර්  2.77 
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3 .      බහු-පාර්ශ්වික යවළඳ සම්බන්නතා 

 

ශ්රී ලංකාවේ බහු ලාර්ේවික වවවළඳ සවබන්ධපා මගින් වලෝක වවවළඳ සංවිධානවා (WTO) ගිවිසුව 

වකවරහි මූලික වශවයන් අවධානය වයොමු කරනු ලබයි. ශ්රී ලංකාව විසින්,  වවළඳාම සහ සංවර්ධනය 

පිිනබඳ එක්සත් ත ජාතීන්ව  සවවවලනය (UNCTAD), වලෝක බුේධිමය වේලළ සංවිධානය (WIPO), 

ජාපයන්පර වවළඳ මධයස්ථානය (ITC) සහ වලෝක වවළඳ සංවිධාන නීතිය පිිනබඳ සලවේශක 

මධයස්ථානය (ACWL) ඇතුළත් ත වවනත් ත බහු ලාර්ේවීය සංවිධාන ිරහිලයක් සමඟ සමීල 

සවබන්ධපා ලවත් තවාවගන යනු ලැවබ්.   
 

3.1       ය ෝක යවළඳ සංවිනානය (WTO) තුළ ශ්රී  ංකාව නියයෝජනය කිරීම  

 

නයිවරෝබි වා ලැවැත් තවූ WTO අමාපය සමුළුවේ  ගනු ලැූ  තීරණ ක්රියාත් තමක ිරරීම සවබන්ධ ගැටවක 

නිරාකරණය වකොට අවසන් ිරරීම සහ කෘෂිකර්මය, කෘෂිකාර්මික වනොවන වවළඳවලොල ප්රවේශය 

(NAMA) හා වස්වා යනාදිවයහි ලවතින ගැටවක සඳහා ඉදිිම විසඳුව වසවීවව මාර්ගයක් වසවීම පිිනබඳ 

2016 වසවර්   WTO විසින් සිය අවධානය වයොමු කර ඇප. වකවස් වුවත් ත, වබොවහෝ සාමාජිකයන්ව  

විවේචන සහ අද්යහස් පවමත් ත ක්රියාවට නැංවීමට නියමිපය.  

සාමාජික රටවලින් ිරහිලයක් සිය වේයය සහනාධාර , වවළඳවලොළ ප්රවේශය, කපු හා අලනයන සීමා 

පිිනබඳ ගිවහාන නිවාඩුව අවසන් වීමට ප්රථම විවේෂ කෘෂිකාර්මික සභවාව වවප වගොනු වකොට 

ඉදිිමලත් ත කර ඇප. එවහත් ත  සාමජික රටවල් අපර ඉදිිම අරමුණ පිිනබඳ ලැහැදිලි වවනසක් ඇති බවට 

විවේෂ කෘෂිකාර්මික සභවාවවහි සභවාලති විසින් වාර්පා කර ඇප.  G-33 මඟින් වයෝජනා කරන ලද්ය 

වලොදු වපොග සහ විවේෂ ආරක්ෂණ යාන්ත්රණය පිිනබඳ කටයුතු පවමත් ත සද්යාසීන මට්ටවව ලවතී. 

ශ්රී ලංකාව කුඩා හා අවධානමට ලක්විය හැිර ආර්ථිකයක් සහිප රටක් වලස වලෝක වවළඳ 

සංවිධානය විසින් හඳුනාවගන ඇප. කුඩා සහ අවධානමිරන් වලවලන ආර්ථිකයන්ව  

අවශයපාවයන් සැලිරය යුතු සහ අර්ථවත් ත ආකරයිරන් සපුරාීනමට අද්යාල වගීමව අමාපය මණ්ඩල 

ප්රකාශනවා 27 වන වගන්තිවයන් ද්යැක්වේ. එමනිසා ශ්රී ලංකාවට වලෝක වවළඳ සංවිධානවයන් එහි 

වවළඳාම සවබන්ධ වැඩසටහන් සඳහා පාක්ෂණික සහ ශකයපා සංවර්ධන සහය ලබා ගැනීවව 

අවස්ථාව ඇති අපර ඊට අමපරව අමාපය ැසස්වීවව  යලි ප්රතිාා දුන් කුඩා ආර්ථිකයන් සඳහා 

කාර්යය වැඩසටහන පවදුරටත් ත ලවත් තවාවගන යාම වලෝක වවළඳ සංවිධානවයහි සංවර්ධන මුල් 

කරගත් ත වැඩසටහන් මඟින් ප්රතිලාභව ලබා ගැනීම සද්යහා පවදුරටත් ත අවස්ථාව සලසා වද්යනු ඇප. 

 

වලෝක වවළඳ සංවිධානය තුල ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය මඟින් වර්ෂය තුල ශ්රී ලංකාවට ලැවති 

වවළඳාම හා ආවයෝජනය සවබන්ධ ගැටවක ැසසකට අද්යාල ප්රතිලත් තති සලවේශනයන් ලබා ගැනීමට 

හැිර විය. ඒවා අපර 

 

 ශ්රී ලංකාව හා යුවරෝලා සංගමය අපර ඒකාබේධ ආර්ථික කමිටුව සඳහා මූලික සටහන 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානය යටවත් ත ආවයෝජන කලාල ගුණාත් තමක ිරරීම සඳහා සලවේශක 

සටහන් 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වපොරතුරු පාක්ෂණ ගිවිසුම පිිනබඳ පාක්ෂණික සටහන 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානය යටවත් ත ඇස්බැස්වටෝස් ආනයනය ිරරීවව පහනම සහ එහි 

නනතික බලල ම පිිනබඳ සටහන 

 ශ්රී ලංකාවේ අලනයන සවබන්ධ සහනාධාර  පිිනබඳ වයෝජිප පියවරයන් සහ වලෝක වවළඳ 

සංවිධානවා නීති පිිනබඳ නියමයන් අපර ගැලපීම පිිනබඳ සටහන 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානවා සහනාධාර සහ ප්රතිවපෝලන පියවරයන් පිිනබඳ ගිවිසුවමහි VII 

වන ඇමිණුවමහි ද්යැක්වවන ශ්රී ලංකාවේ ක්රමාංකනය සහ ඉදිිම කටයුතු පිිනබඳ සටහන 

 වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ගිවිසුම ක්රියාත් තමක ිරරීම සඳහා අවශය සලවේශක සටහන 

 නවසීලන්පවයන් ිරිම පිටි ආනයනය ිරරීවව ගැටවකව පිිනබඳ සලවේශක සටහන 
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 යුවරෝලා සංගමවා අරමුද්යලින් සවලාදිප ශ්රී ලංකාවේ ශකයපා සංවර්ධන වැඩසටහන 

පිිනබඳ වපොරතුරු 

 ේවීලාර්ශවික ආවයෝජන ගිවිසුව පිිනබඳ සටහන 

 කලාපීය වවළඳ ගිවිසුවවල ම පකාීනන වර්ධනය පිිනබඳ සලවේශක සටහන 

2016 වසවර් වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ආසියානු ලැසිෆික් කණ්ඩායව සවබන්ධීකාරක වලස වලෝක 

වවළඳ සංවිධානය විසින් ශ්රී ලංකාව ලත් ත කරන ලද්ය අපර ශ්රී ලංකාව විසින් වැඩ කණ්ඩායවවල 

ක්රියාකාරීත් තවය ශක්තිමත් ත ිරරීම සඳහා නව වැඩසටහන් දියත් ත කරන ල .  අද්යාල වර්ෂය තුල වලෝක 

වවළඳ සංවිධානවා සීමාවාසික වැඩසටහන යටවත් ත වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ නිලධාරීන් 

වද්යවද්යවනකුට පූර්ණ ආධාර සහිප සීමාවාසික පුහුණුවක් ලැයමට අවස්ථාව හිමි විය. එවමන්ම 

පුහුණු සහ පාක්ෂණ සහවයෝගිපාවය පිිනබඳ වලෝක වවළඳ සංවිධානය මඟින් ලවත් තවනු ලබන 

පුහුණු වැඩසටහන් 10 ක් සඳහා ශ්රී ලංකා සහභවාගීත් තව වරව ද්ය හිමි විය.  

  වමම ප්රයත් තනයන්ව  ප්රතිඵලයක් වලස කණ්ඩායම තුල වවනත් ත ැසස්වීව වාරයක් 2016 අවේල් මස 

19 වන දින වලෝක වවළඳ සංවිධානවා  ලවත් තවන ල . එම සැසිවාරය සඳහා වලෝක වවළඳ 

සංවිධානවා අධයක්ෂ ජනරාල් වන වරොබර්වටෝ අසවේදු (Mr. Roberto Azevedo) මහපා සහභවාගී වූ 

අපර කෘෂිකර්මය පිිනබඳ විවේෂ සැසිවාරවා මුලසුන වහොබවන ලේවේ වැන්ජලිස් විටාලිස් (Vangelis 

Vitalis) පානාලතිතුමා විසිනි.  

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වවළඳාම සංවර්ධන අංශය සමඟින් ශ්රී ලංකාවේ කුරුඳු කර්මාන්පය 

පිිනබඳ විවේෂ සභවා වාරයක් 2016 ජූනි මස ලැවැත් ත විය. වමම සැසිවාරය සඳහා ම පක  ශ්රී ලංකාවේ 

පිහිටුවන ලද්ය සිවලෝන් කුරුඳු ආයපනවයහි ප්රධානී සාරද්ය ද්ය සිල්වා මහපා සහභවාගී විය. ශ්රී ලංකාවේ 

කුරුඳු කර්මාන්පවා ලවතින විවේෂත් තවය ඉස්මතු ිරරීමටත් ත එම ක්වේත්රය පව දුරටත් ත දියුණු ිරරීම 

සඳහා WTO, UNCTAD, UNIDO, WIPO, ITC වැනි ජාපයන්පර ආයපනවල සහය ලබා ගැනීමට 

අවස්ථාව ශ්රී ලංකාව වවප හිමිවිය. 

2016 වනොවැවබර් මස 4 දින වලෝක වවළඳ සංවිධානවා  ලැවැත් ත වූ වවළඳාම සහ සංවර්ධනය පිිනබඳ 

වලෝක වවළඳ සංවිධාන කමිටු (CTD) ැසස්වීවව  කුඩා ආර්ථිකයන් සඳහා සභවාවාරයක් වවන් 

වකවරන ලද්ය අපර එහි  ශ්රී ලංකා ලාර්ශවය විසින් ලංකාවේ මෘදුකාංග ක්වේත්රවා සංවර්ධනය 

පිිනබඳ විේවල්ෂණයක් ඉදිිමලත් ත කරන ල .  වවළඳාම සහ සංවර්ධනය පිිනබඳ වලෝක වවළඳ 

සංවිධාන කමිටුවවන් කුඩා ආර්ථිකයන් සඳහා ලබා දුන් සභවා වාරවා  කුඩා ආර්ථිකයන් විසින් 

වලෝක වවළඳාමට ද්යායක වීවව  මුහුණ ලාන්නට සිදුවන විවේෂ අභිවයෝග පිිනබඳ සාකච්ඡා ිරරීමට 

සහ විසඳුව ලබා  ම සඳහා කාර්ය වැඩසටහනක් අනුගමනය විය. වමම සභවාවාරය සඳහා ශ්රී 

ලංකාව ඉදිිමලත් ත ිරරීමක් සිදු කළ වද්යවන අවස්ථාව වමය වේ.   

 

 

3.2 ශ්රී  ංකායස සිසවන යවළඳ ප්රතිපත්ති සමාය ෝචනය 

ශ්රී ලංකාවේ සිේවන වවළඳ ප්රතිලත් තති සමාවලෝචනය 2016 වනොවැවබර් මස 1-3 යන දිනයන් හි ජිනිවා 

හි පිහිටි වලෝක වවළඳ සංවිධානවා  ලැවැත් තවිණි.   

 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් අද්යාල ලාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදුව 2012-2016 

ද්යක්වා කාල ලරාසය ආවරණය වකරන රාජය වාර්පාව සවලාද්යනය කරන ල . 

 

ශ්රී ලංකාවේ වවළඳ ප්රතිලත් තතිය වවනස්වීම පිිනබඳ රටවල් 24 ක් මඟින් ලිඛිප ගැටළු 100 ට වඩා 

සමාවලෝචන කාල ලිමච්වේද්යවා   ශ්රී ලංකාවට ලැය ඇප. අද්යාල වර්ඛීය අමාපයංශයන් සමඟ 

සවබන්ධ වීවමන් එම ගැටවක සඳහා විසඳුව ලබා මට වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව සහ වලෝක වවළඳ 

සංවිධානවා නිපය නිවයෝජිප විසින් කටයුතු කරනු ලැයය. 

 

ශ්රී ලංකාවේ වවළඳ ප්රතිලත් තතිය පිිනබඳ අද්යහස් ද්යක්වමින් ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යවා නිවයෝජිපයා 

විසින් මානව අයිතිවාසිකව ප්රජාපන්ත්රවාද්යය ැසීමම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ කැලවීමටත් ත නමත්රීලාල 
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සිිමවස්න ගරු ජනාධිලතිතුමාව  ලාලන නීතිය පිිනබඳවත් ත ප්රසංශා කරන ල . වසර ගණනක් පුරා 

ලැවති යුේධය නිමා වීමත් ත සමඟ නව ප්රජාපාන්්රික සාරධර්ම නවය ිරරීමත් ත නිසා රට ආර්ථික 

වසෞභවාගය සහ දියුණුවන වගෝීනය සංකලනවයහි ස්ථානයක් හිමි කර ගැනීවව හැිරයාවක් ලවතින 

බවට  ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය අද්යහස් ලල කරන ල . යහලත් ත ලාලනයක්, හිපකර ආර්ථික 

ප්රතිලත් තති සහ සාමය ලැවතීමත් ත නිසා ශ්රී ලාංිරකයන් තුල බලාවලොවරොත් තතු සහගප අනාගපයක් 

ඉදිිමවා  ශ්රී ලංකාවට අපකර ගප හැිර බවට ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය පවදුරටත් ත ලවසන ල .  

ශ්රී ලංකාවේ සාවප්රද්යායික අලනයන වන ඇඟවකව සහ කෘෂිකර්ම යන නිේලාද්යනයන් වර්ධනයට එහි 

අගය ද්යාමය (Value Chain) ඉහළ ද්යැමීවමන් ලබා ගප හැිර වනු ඇප. සීඝ්රවයන් වර්ධනය වන 

වපොරතුරු පාක්ෂණ ක්වේත්රය ද්ය රවටහි අලනයනයට ඌණපූරකයිර. ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය 

පව දුරටත් ත ලවසන ලේවේ වද්යරට අපර ලවතින් සවබන්ධපා ශක්තිමත් ත ිරරීමට සහ පුළුල් ිරරීමට 

ඔවුන් ශ්රී ලංකාව සමඟ ඉදිිමවා ත් ත කටයුතු කරන බවයි. ම පකාීනනව සිදු වූ වේශලාලන වලරිනය 

නිසා ේවීලාර්ශවික සහවයෝගිපාව යන ක්වේත්රය සැලිරවයුතු මට්ටමිරන්  වර්ධනය වී ඇති අපර 

ශ්රී ලංකාවට සංවර්ධන සහවයෝගිපාවය ලබාවද්යන වැඩසටහන් ැසසකට මඟ ල දිනි. බාහිර වවළඳාම 

සහ ආවයෝජනය වර්ධනය වකවරන ලස් අවුරුදු ේවීලර්ශවික ඒකාබේධ ක්රියාකාරී සැලැස්ම 

ක්රියාත් තමක ිරරීවව   ශ්රී ලංකාව සමඟ සමීලව කටයුතු ිරරීමට ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය අවේක්ෂා 

කරයි.  
 

වවළඳ ප්රතිලත් තති සමාවලෝචන අර්ථ කථනවා  , යුවරෝලා සංගමය විසින් ශ්රී ලංකාවේ ප්රගතිය 

පිිනබඳ ප්රසංශා කරන ල . ප්රධාන වශවයන් නව ප්රතිලත් තති ක්රමය තුල ශ්රී ලංකාවට යහ ලාලනය සහ 

ලාලන නීති ඇතුවක වබොවහෝ ක්වේත්රයන්ව  දියුණුව අත් තලත් ත කර ගප හැිරය. යහලත් ත, ක්රියායීන සහ 

වඩාත් ත විවෘප මාර්ගයිරන් යුතු නව රජවා ආර්ථික නැමියාව වකවරහි යුවරෝලා සංගමය පම 

සනන්දුව ද්යක්වයි. GSP+ සහනය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ඉල්වකව ලප පිිනබඳ යුවරෝලා සංගමය විසින් වව 

වනවිට පාක්ෂණික අගය පක්වස්රුවක් සිදු කරමින් ලවතින අපර වනොවැවබර් මස අග  ඒ පිිනබඳ 

ශ්රී ලංකාව ද්යැනුවත් ත කරනු ඇප.  යුවරෝලා සංගමය විසින් 2017 මැයි මස මැද්ය භවාගය වනවිට අවසන් 

තීරණය ගනු ඇප. 2015 වසවර්  ශ්රී ලංකාවේ සමස්ප වවළඳාවමන් 27% සඳහා යුවරෝලා සංගමය 

සාමූහිකව ගණනය කර ඇප. ශ්රී ලංකාව සහ යුවරෝලා සංගමය අපර සමස්ප භවාණ්ඩ වවළඳාම 

යුවරෝ බිලියන 4.7 විය. යුවරෝලා සංගමය සාමූහිකව ශ්රී ලංකාව වවප ප්රතිලාද්යන සලයන්වනකු වේ. 

2005 සිට 2015 අපර කාලය තුල යුවරෝලා සංගමය විසින් යුවරෝ මිලියන 500ක් ප්රතිලාද්යන වලස ශ්රී 

ලංකාවට ලබා   ඇති අපර යුවරෝ මිලියන 250 ක සහනයීන ණයක් ද්ය ලබා   ඇප. වමය වවළඳාම 

සවබන්ධ ශකයපා සංවර්ධන සහය සඳහා ලබා දුන් යුවරෝ මිිනයන 8 ක අධාරයට අමපරව, 2014 

සිට 2020 ද්යක්වා ේවීලාර්ශවික සංවර්ධන සහාය සඳහා යුවරෝ මිලියන 250 ක මුද්යල වේ.  

 

කැනඩාව විසින් පම අවස්ථාවේ   ලවසන ලේවේ 2009   අත් තකරගත් ත සාමවා ප්රථිඵලයක් වලස රට 

අවයෝජන මට්ටවමන් ඉදිිමයට යන බැවින් කැනඩාව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ඇල 

කැලවී සහයවන ලාර්ශවකරුවවකු බවයි. සංචාරක කටයුතු, වවරළ ආශ්රිප කර්මාන්ප 

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ යටිපල ලහසුකව සැලයීවව වයාලෘති යනා  අංශයන් වගන් ශ්රී 

ලංකාවට අති විශාල ආර්ථික විභවවයපාවයක් ඇප. වමම අභවයන්පර ආර්ථික සංවර්ධන වයාලෘති 

සඳහා කැනඩාව විසින් වලර වලසට ම ඉදිිමවා ත් ත ආවයෝජනය කරනු ඇප. අවේක්ෂිප සහ ස්ථාවර 

ආර්ථිකයක් ශ්රී ලංකාවවහි ඇති ිරරීම සඳහා අවශය වවනස්කව සිදු ිරරීම සඳහා කැනඩාව ශ්රී 

ලංකාව ට අනුබල වද්යයි.  

 

පම සභවා වාරවය  ඉන්දියාවත් ත ශ්රී ලංකාවත් ත ලවත් තනා වලෞරාණික මිත්රත් තව සහ ශිේඨාචාරාත් තමක 

බැඳීම පිිනබඳ ඉන්දියාවේ නිවයෝජිපයා විසින් සඳහන් කරන ල . භූවගෝීනය, 

ඓතිහාසික,ආගමික,භවාෂාත් තමක, සංස්කෘතිමය සහ වවළඳ යන අංශයන්වගන් වද්යරවටහිම වලොදු 

සමානකව ද්යැකගප හැිරය. ලසුගිය වසර ිරහිලය තුල සාමානය හුවමාරුවන්ව  සලිමම මට්ටම 

ද්යක්වා යමින් වමම සවබන්ධපාවය සියවකම අංශයන්වලින් පවදුරටත් ත පුළුල් සහ ශක්තිමත් ත වී ඇප. 
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ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අපර ශක්තිමත් ත ආර්ථික හා වාණිජයමය සමීල සවබන්ධපාවයක් ඇප. ශ්රී 

ලංකාවේ විශාලපම වවළඳ ලාර්ශවකරු ඉන්දියාව වන අපර ඉන්දියාව සමඟ විශාල වශවයන් 

වවළඳ ගනුවද්යනු සිදු කරන ද්යකුණු ආසියාවේ රටවල් අපර ශ්රි ලංකාවද්ය වේ. වද්යරට අපර සිදුවන 

සමස්ප වවළඳාම ඇ.වඩො.බි 6 ඉක්මවයි. ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාව සමඟ විවිධාකාරවයන් ඇති සංවර්ධන 

සහවයෝගිපාවයන් අපර ඇ.වඩො.බි. 2.6 ක සංවර්ධන ණය අධාර ද්ය ඇතුවකව සංවර්ධන වයාලෘති 

සඳහා සහය ලබා  ම වැද්යගත් ත වේ. 

  

තීරුබදු ක්රමය සරල ිරරීවමන් සහ ප්රමාණාත් තමක වරගුලාසි ඉවත් ත ිරරීවමන් ආනයන සහ අලනයන 

සඳහා පනි විද්යුත් ත ේවාරයක් ලවත් තවා ගැනීම ඇතුවක විවේයය ආවයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම 

සඳහා ශ්රී ලංකාව ද්යරණ  ප්රයත් තනය ඕස්වේලියාවේ ප්රසංශාවට ලක් වන ල .  

 

2010   සිදු කරන ලද්ය වවළඳ ප්රතිලත් තති සමාවලෝචනවයන් ලසුව ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාවර ආර්ථික 

කාර්යය පිිනබඳ සනන්දු වූ බවට නවසීලන්ප නිවයෝජිප විසින් සමාවලෝචන ක්රියාවලිය අපරතුවර්   

ප්රකාශ කරන ල . ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති ිරරීවව ක්රියාවලිය, වයවස්ථා සංවශෝධනය සහ 

ප්රතිසංස්කරණය හා ආර්ථික වර්ධනය අරමුණු කරගත් ත ප්රතිලත් තති වේතුවවන් ශ්රී ලංකාව වඩාත් ත 

යහලත් ත මාර්ගයකට එළැඹී ඇප. ලවත් තනා වවළඳ ගිවිසුව පිිනබඳ නැවප සාකච්ඡා ිරරීම, අලනයන 

ප්රවර්ධන සලායමාර්ගයක් ඇති ිරරීම, විවේයය සෘජු ආවයෝජන දිිමමත් ත ිරරීම සහ අලනයන 

විවිධාංගීකරණය ප්රවර්ධනය ිරරීම යනා   ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන කටයුතු නවසීලන්පය විසින් පිිනගනු 

ලබයි. වමම පියවරයන් සහ විනිවිද්යභවාවයිරන් යුතු අවේක්ෂිප වවළඳ ලිමසරයක් ලවත් තවා ගැනීම 

තුලින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයට ද්යායක වනු ඇප. වද්යරට අපර හුවමාරු වන සිවලෝන් වත් ත සහ 

කුරුඳු වමන්ම නවසීලන්ප ිරිම නිේලාද්යන වැනි ගුණාත් තමක නිේලාද්යනයන් අභිමප කරන බවට 

නවසීලන්පය ප්රකාශ කරන ල . 

 

වද්යරට අපර වබොවහෝ කලකට වලර සිටම ලැවති යහලත් ත ආර්ථික වවළඳ සහවයෝගීපාවය ගැන 

සඳහන් කරමින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කාර්ය සාධනය පිිනබඳ චීනය ප්රසංශා කරන ල . ශ්රී ලංකාවේ 

වද්යවන විශාලපම වවළඳ ලාර්ශවකරුවා චීනය වන අපර විවේයය ආවයෝජනයන් හි වපවන ප්රභවවය 

ද්ය වේ. 2015 වර්ෂවා අවසානවා සිට වමම වර්ෂවා අවගෝස්තු මස ද්යක්වා ශ්රී ලංකාවේ ආවයෝජන 

එකතුව ඇ.වඩො.මි 890ක් වේ. වාර්ෂික මට්ටමින් චීනවයන් සිදු කරන ලද්ය ශ්රී ලංකාවේ ආවයෝජන 70% 

ිරන් වර්ධනය වී ඇප. ශ්රී ලංකාවේ විශාලපම සංචාරක වක්න්ද්රයක් බවට චීනය ලත් ත වී ඇප. නිද්යහස් 

වවළඳ ගිවිසුම පිිනබඳ සාකච්ඡාවන්ව  සාර්ථක කඩිනව අවසානයක් චීනය අවේක්ෂා කරනු ලබයි.    

 

රුසියානු ජනරජය ඔවුන්ව  අවස්ථාවේ  ලවසන ලේවේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිිනබඳ සිය රට විසින්  

අභවයන්පර ගැටුව නිරාකරණයත් ත සමඟම සනන්දුවවන් ලසු වූ බවයි. ලසුගිය වර්ෂ ිරහිලය තුල 

රුසියාවේ  ප්රමුඛ්වලවල් ආනයනකරුවන්වගන් වකවනක් වලස සිවලෝන් වත් ත රුසියාවට අලනයනය 

කරමින් ශ්රී ලංකාව සිදු කරන ලද්ය ේවීලාර්ශවීය වවළඳාවව ක්රමික වර්ධනය පිිනබඳ ඔවුන් අවධානය 

වයොමු වකොට ඇප. රුසියාව විසින් ඇ.වඩො.මි 7ට වඩා ශ්රී ලංකාවේ ආවයෝජනය කර ඇප. 

 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ලිරස්ථාන නිවයෝජිප විසින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කාර්ය සාධනය 

ප්රශංසා කරන ලද්ය අපර සිය රට සමඟ ලවතින ේවීලාර්ශවීය සබඳපා විස්තීරණ ආර්ථික 

සවබන්ධපාවයක් තුලින් පුළුල් වකොට ශක්තිමත් ත ිරරීමට ලිරස්ථානය බලාවලොවරොත් තතු වන බව 

ලවසන ල .  

 

වවළඳ ප්රතිලත් තති සමාවලෝචන ක්රියාවලිය අපරතුර ඉදිිමලත් ත ිරරීව සිදු කළ වබොවහෝ සාමාජිකයින් , 

විවේයය සෘජු ආවයෝජන සඳහා අවශය ලහසුකව සංවර්ධනය ිරරීවමන් ශ්රී ලංකාවේ අවේක්ෂිප 

සහ ශක්තිමත් ත බදු සහ ගාස්තු වුහය පිිනබඳ ශ්රී ලංකාවේ අවධානය වයොමු කරන ල . විනිවිද්ය 
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භවාවයිරන් යුතු ආවයෝජන ප්රතිලත් තති මඟින් විවේයය සෘජු ආවයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ශ්රී 

ලංකාවට හැිරයාව ඇප.   

 

සිේවන වවළඳ ප්රතිලත් තති සමාවලෝචනයට ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය කරන ලේවේ කර්මාන්ප හා 

වාණිජ කටයුතු ගරු අමාපය ිමෂාඩ් බදියු න් මහපාව  ප්රධානත් තවවයන්, වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් 

සහ මුද්යල් හා ක්රම සවලාද්යන අමාපයංශවා වවළඳ හා ආවයෝජන ප්රතිලත් තති අංශවා වජයේේඨ 

නිලධාරීන්, ශ්රී ලංකා වර්ගුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්රී ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය විසිනි. 

 

3.2.1. ය ෝක යවළඳ සංවිනානයේමේ  "Sri Lanka An Emerging Economic Hub (ආසියායස නැගී 

එන ආර්ථික යක්න්ද්රය ; ශ්රී  ංකාව  " ඉදිපතපත් කිරීම 

2016 වනොවැවබර් මස 1-3 දිනවල වලෝක වවළඳ සංවිධානවා  ලැවත් තවූ ශ්රී ලංකාවේ සිේවන වවළඳ 

ප්රතිලත් තති සමාවලෝචනයට සමගාමීව ශ්රී ලංකාව අනු්හ ද්යැක්වීමක් වශවයන් වවනත් ත 

වැඩසටහනක් දූප වමවහවර මඟින් සංවිධානය කරන ල .  වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නිවයෝජය 

අධයක්ෂ ජනරාල් වයොවනෝේ වෆඩ්රික් අගා (Yonov Fedric Agah)මහපා එම වැඩසටහනට සහභවාගී 

වන ල . ශ්රී ලංකාවේ නිවයෝජිප කණ්ඩායවව ප්රධානිත් තවය ද්යරන ලේවේ කර්මාන්ප හා වාණිජ 

කටයුතු ගරු අමාපය ිමෂාඩ් බදියු න් මහපා වන අපර ඔහු විසින් “Sri Lanka An Emerging Economic 

Hub (ආසියාවේ නැගී එන ආර්ථික වක්න්ද්රය ; ශ්රී ලංකාව  ය යන වත් තමාව යටවත් ත 150 ක ටත් ත වැඩි 

සහභවාගීත් තවයක් සහිප සභවාවක් ඉදිිම පිට  ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ද්යෘේකෝවකෝණය  පිිනබඳ ඉදිිමලත් ත 

කරන ල . එහි  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික ලර්වාෂණ අංශවා  අතිවර්ක වල්කව විසින් ශ්රී 

ලංකාවේ ආර්ථික සහ වවළඳ ක්රියාකාරීත් තවය පිිනබඳ සවිස්පරාත් තමකව ඉදිිමලත් ත කරන ල . එය 

වඩාත් ත සිත් ත ඇද්යගන්නාසුවක  වේශනයක් වූ අපර ඉන් අනතුරුව ප්රේනවලට පිිනතුරු ලබ වව සැසියක් 

ද්ය ලැවැත් තවිණි. ශ්රී ලංකාවේ වමම ජය්හණය පිිනබඳව සහභවාගී වූවන් වබොවහොමයක් ප්රශංසා කළ 

අපර අවකවපන් පිහිටුවාගත් ත ජාතික ඒීමය රජවා වේශලාලන වවළඳ සහ ආර්ථික 

ප්රතිසංස්කරණයන් පිිනබඳ ඔවුන්ව  විේවාසය පබන ල .    

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා සාමාජික රටවල් , වජයේේඨ සාමාජිකයින්, අන්පර්ජාතික වවළඳ 

මධයස්ථානය, වලෝක ආර්ථික සමුළුව, UNCTAD, වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නීති සලවේශක 

වක්න්ද්රය යනා න්වගන් සභවාව සමන්විප විය. 

 

 

 

3.3. යවළඳාම හා සංවර්නනය පිළිබඳ ය ෝක යවළඳ සංවිනාන සණිළුව (UNCTAD) 

UNCTAD අමාපය සමුළුවේ 14 වන සැසිවාරය 2016 ජූලි මස 17-22 දිනයන්හි වකන්යාවේ නයිවරෝබි 

හි   ලවත් තවන ල . ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය කරමින් කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු ගරු අමාපය 

ිමෂාඩ් බදියු න් මහපා, ජාපයන්පර වවළඳාම පිිනබඳ රාජය අමාපය ගරු සුීවව වස්නසිංහ මහපා, 

ශ්රී ලංකා වකන්යා පානාලති, වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නිපය නිවයෝජිප සහ වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුව ආවයෝජන මණ්ඩලය සහ විවේශ කටයුතු අමාපයංශය නිවයෝජනය කරමින් 

වජයේේඨ නිලධාරීන් එම අවස්ථාවට සහභවාගී විය.  

 

සමුළුවේ වැඩසටහන් අපිමන් අමාපය විවාද්ය, ඉහළ මට්ටවව වට වවස සාකච්ඡා, වත් තමාත් තමක 

වැඩසටහන්, වලෝක අවයෝජන සවමන්ත්රණයක් , වගෝීනය වවළඳ භවාණ්ඩ පිිනබඳ සවමන්ත්රණයක්, 

පරුණ සංසද්යයක් සහ සිවිල් සමාජ ැසස්වීමක් යනාදිය විවේෂිප විය. ඉදිිම සිේ වසර සඳහා වවළඳාම 

සහ සංවර්ධනය පිිනබඳ එක්සත් ත ජාතීන්ව  සමුළුවට අද්යාල කර්පවයන් වලස (නයිවරෝබි ඇසිමිවයෝ) 

යNairobi Azimioය (වේශලාලන ප්රකාශය   සහ නයිවරෝබි මාෆිිරයාවනෝ යNairobi Maafikianoය (නයිවරෝබි 

ප්රථිඵල සවමුතිය   සමුළුව විසින් සවමප කරගන්නා ල . 

 

සංවර්ධනය වවමින් ලවතින රටවල් සහ සංවර්ධිප රටවල්  අපර සාධාරණීය වවළඳාම සුරක්ෂිප 

ිරරීමටත් ත වවළඳාම සහ සංවර්ධනය පිිනබඳ එක්සත් ත ජාතීන්ව  සමුළුවේ පූර්ව ගිවිසුව සඳහා 

පියවර වගන ඇති බවට සහතික කරගැනීමත් ත  වමම වල්ඛ්න වද්යවකහි අරමුණ වේ. 
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නයිවරෝබි මාෆිිරයාවනෝ ගිවිසුවමන් UNCTAD විසින් සංවර්ධනය වවමින් ලවතින සාමාජිකයින් හට 

වවළඳාම සහ සංවර්ධනය සඳහා  අභවයන්පිමක සහ සධාරණාත් තමක වගෝීනය ආර්ථික ලිමසරයක් 

වවප ගමන් ිරරීම සඳහා සහය විය යුතු ආකාර 4 ක් ලහප ද්යැක්වේ. 

 

1. වසර 4 තුල  වවළඳාම සහ සංවර්ධනය සඳහා බහුලාර්ශවීයත් තවවා අභිවයෝග සහ අවස්ථා 

පිිනබඳ කටයුතු ිරරීම UNCTAD වගීමමිර.  

2. මාෆිිරයාවනෝ ගිවිසුවව UNCTAD විසින් සියල්ලටම වසෞභවාගය ලඟා කර ගැනීම සඳහා 

වවළඳාම, ආවයෝජනය, මූලය සහ පාක්ෂණය ඔස්වස් ලිමපූර්ණ හා චිරස්ථායී ආර්ථික 

වර්ධනයක් ඇති ිරරීම සඳහා  සිදු කර යුතු කටයුතු ිරහිලයක් සඳහන් වේ. වමහි ප්රධාන 

අරමුණු අපර, දුගීබව තුරන් ිරරීම, ැසිරයා සත් තලාද්යනය, පාක්ෂණික දියුණුව, ආර්ථික 

විවිධාංගීකරණය සහ ආද්යායව විශමපාවය අඩු ිරරීම ඇතුලත් ත වේ. 

3. UNCTAD හි වපවන අවධානය වයොමු වන්වන් ප්රපයස්ප ආර්ථිකයක් ඇති ිරරීම සඳහා වර්ෂ 

4 ඇතුලප ආර්ථික වුහාත් තමක වවනසක් සහ සහවයෝගීපාවයක් ඇති ිරරීමයි. 

4. අවධානය වයොමු වකවරන හපරවන අංශය වන්වන් චිරස්ථායී සංවර්ධනය සඳහා 2030 

නයාය ලත්රය  වවළඳාම හා සංවර්ධනය ආශ්රිප වගෝීනය සමුළු ආදියට අද්යාල ප්රතිඵල 

සාධනීයව ක්රියාත් තමක ිරරීම. 

   

3.4.  යවළඳාම පහසුකරණ පිළිබඳ ගිවිසුම 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වවළඳාම ලහසුකරණ පිිනබඳ ගිවිසුවමහි මුල් වකටුවලප සඳහා ශ්රී 

ලංකාවේ අනුමැතිය වලෝක වවළඳ සංවිධානවා අධයක්ෂ ජනරාල් වරොබැර්වටො අසවේදු  (Roberto 

Azevêdo) මහපා වවප එහි නිපය නිවයෝජිපවරයා විසින්  2016 මැයි මස 31 වන දින ඉදිිමලත් ත කරන 

ල . වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වවළඳාම ලහසුකරණ පිිනබඳ ගිවිසුම අනුමප කරන ලද්ය  81 වවනි 

සාමාජිකයා ශ්රී ලංකාව වේ. සාමජික රටවල් මඟින් 3/2 ක්  අද්යාල අනුමප ිරරීව සංඛ්යාව (110) 

සවපූර්ණ කල ලසු ගිවිසුම බලාත් තමක වනු ඇප. 2017 ජනවාිම මස 10 වන දින වන විට සාමජික 

රටවල් 105 විසින් ගිවිසුම අනුමප කර ඇප.     
 

වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ගිවිසුම සාර්ථකව ක්රියාත් තමක ිරරීම සඳහා අවශය පාක්ෂණික සහ 

ශකයපා සංවර්ධනය හඳුනා ගැනීමට සහ ප්රමාණය තීරණය ිරරීමට වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව 

වලෝක වවළඳ සංවිධානය, ජාපයන්පර වවළඳ මධයසථානය, වලෝක ආර්ථික සමුළුව තුිනන් වවළඳාම 

ලහසුකරණය සඳහා වගෝීනය සන්ධානය, එක්සත් ත ජාතීන්ව  කර්මාන්ප සංවර්ධන සංවිධානය 

(UNIDO , වලෝක වර්ගු සංවිධානය සමඟ එකතුව කටයුතු කරයි. අමාපය මණ්ඩලය විසින් වවළඳාම 

ලහසුකරණය පිිනබඳ ජාතික කමිටුවක් (NTFC) පිහිටුවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් අපර වවළඳාම 

ලහසුකරණයට අද්යාල රාජය ආයපන සහ වලෞේගලික අංශවා වවළඳ මණ්ඩලවා 

නිවයෝජිපයන්වගන් එම කමිටුව සමන්විප වේ.   වමම වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ගිවිසුම 

ක්රියාත් තමක ිරරීම සඳහා ප්රධාන සවබන්ධීකරක වලස ශ්රී ලංකාව විසින් වලෝක බැංකු කණ්ඩායම 

වපෝරාවගන ඇප. එමනිසා වලෝක බැංකු කණ්ඩායම සමඟ සමීල සවබන්ධපාවයක් වවළඳාම 

ලහසුකරණය පිිනබඳ ජාතික කමිටුව විසින් ලවත් තවා ගප යුතු වේ. 
 

පාක්ෂණික, මූලයමය සහ යටිපල ලහසුකව සංවර්ධනය සඳහා අවශය සහය පිිනබඳ සැලසුව ිරරීම 

සඳහා  2016 වනොවැවබර් මස වලෝක බැංකු කණ්ඩායම විසින් ශ්රී ලංකා සංචාරයක නිරප විය. 

 

වවළඳාම ලහසුකරණ ගිවිසුම වඩාත් ත අවධානයිරන් ක්රියාත් තමක ිරරීම සහ සාමූහික සංවිධානයක් 

ශ්රී ලංකාවේ ඇති ිරරීම සඳහා 2016 ජූලි මස 25 වන දින ජිනිවා හි   අන්පර් ආයපන සවබන්ධීකරණ 

ලළමු ැසස්වීම ලවත් තවන ල . 
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3.5. ශ්රී  ංකාව තු  ප්රපාතන වියරෝධී සහ ප්රතියතෝ න සහ ආරක්ෂණ නීති පැනවීම 

ශ්රී ලංකාව තුල ප්රලාපන විවරෝධී සහ ප්රතිවපෝලන සහ ආරක්ෂණ නීති ලැනවීම ක්රියාත් තමක ිරරීම 

දිගු කලක සිටම අවශයව ලැවතියිර. 2005 මැයි මස 12 වැනි දින අමාපය මණ්ඩල තීරණය මඟින් නීති 

වකටුවලප ලාර්ලිවවන්තුවට ඉදිිමලත් ත ිරරීම සඳහා අමාපයවරුන්ව  අනුමැතිය ලබා   ඇප. 2006 

ජනවාිම මස ල්රිකා වද්යකක් ලාර්ලිවවන්තුවට ඉදිිමලත් ත කරන ලදුව 2006 අවේල් 4 වන දින එය වද්යවන 

වර ිරයවීම සිදු කරන ල . එහි  අමාපයවරුන් ිරහිලවද්යවනකු විසින් ල්රිකා වද්යවකහි විධිවිධාන 

සවබන්ධවයන් කරුණු විමසන ලද්ය අපර ඒ පිිනබඳ විවේෂ කමිටු යටවත් ත පවදුරටත් ත සාකච්ඡා කරන 

ල . එම ැසස්වීවවල සාකච්ඡා වූ කරුණු අනුව බිල්ලත් ත වද්යවකහි වකටුවලපට සුදුසු සංවශෝධන සිදු 

ිරරීම සඳහා නීතිවකටුවලත් ත වද්යලාර්පවවන්තුව වවප යැවීමට තීරණය කරන ල . 2010 වලබරවාිම 

මස ලාර්ලිවවන්තුව විසුරුවා හිමන ලද්ය බැවින් එම බිල්ලප ඉදිිමලත් ත ිරරීමටත් ත වලර අවහෝසි වූ බවට 

සැලවක්. ඉන්ලසු 2014 ජූලි මස පවත් ත අමාපය මණ්ඩල සංවේශයක් ඉදිිමලත් ත කරන ලද්ය අපර මුද්යල් 

හා ක්රමසවලාද්යන අමාපයාංශවා නිරීක්ෂණයන්ට හා නිගමනයන්ට අනුව නීතිලතිවරයා විසින් 

වමය ප්රමුඛ්ස්ථානයක් දිය යුතු කටයුත් තපක් වස් සලකා නීති වකටුවලත් ත ිරරීම සිදු කර ඇප. 

කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපයාංශය විසින් නව අමාපය මණ්ඩල සංවේශයක් ඉදිිමලත් ත 

කරන ලදුව 2016 ඔක්වපෝබර් මස 18 වන දින එය ලාර්ලිවවන්තුවට ඉදිිමලත් ත ිරරීම සඳහා අමාපය 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා වද්යන ල .   

 

 

3.6 යවළඳ භවාණ්ඩ සඳහා යපොදු මරණිද  (CFC) 

වවළඳ භවාණ්ඩ සඳහා වලොදු අරමුද්යල (CFC) යනු 1989 එක්සත් ත ජාතීන්ව  රාමුව තුල පිහිටුවන ලද්ය 

ස්වපන්ත්ර අන්පර් රාජය මූලය ආයපනයිර. එය එක්සත් ත ජාතීන්ව  සාමාජිකයන් 101 වද්යවනකු හා 

අන්පර් රාජය ආයපන 10 ිරන් යුත් ත ලාර්ශවකරුවන් 111 න් සමන්විප සංවිධානයිර.  වවළඳ භවාණ්ඩ 

සඳහා වලොදු අරමුද්යල (CFC) ආරවභවවා සිටම ශ්රී ලංකාව එහි සාමජිකයකු වන අපර වත් ත, ිරිම 

නිේලාද්යන, කුරුඳු, වකොහුබත් ත, සණ අංකුර, රබර්, වලොල්, මත් තසය නිේලාද්යන ආ  භවාණ්ඩ අංශ සඳහා 

ප්රතිලාභව ලබන්වනක්ද්ය වේ. භවාණ්ඩ නිේලාද්යකයින්ව  සමාීවය-ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති ිරරීම 

සමස්ප සමාීවය සංවර්ධනයට ද්යායක වීම  යන නියමවයන් යුතුව CFC දිගින් දිගටම භවාණ්ඩ 

නිේලාද්යන ක්වේත්රවයහි නියැවලන්නන් හට සහන ණය ප්රද්යාන ලබා ම මඟින් සලකාර කරයි. 
 

වලොදු අරමුද්යල පිහිටුවීම සඳහා ගිවිසුවව ප්රධාන අංශ 1989 අරමුද්යල පිහිටුවාගත් ත දින සිටම විවිධ 

වවනස්කවවලට ලක්වූ බව හදුනාගනිමින්,  ජාපයන්පර සංවර්ධන සුසමාද්යර්ශය තුල ලැතිර 

ලවත් තනා වමවහයුව සාර්ථක කරගැනීමට හැිරවන වලස ගිවිසුම සංවශෝධනය ිරරීමට CFC 

සාමාජිකයින් විසින් එකඟ වන ල .   
 

ඒ අනුව, CFC අධයක්ෂක මණ්ඩල නිර්වේශය ද්ය හා ලාලක සභවාවේ අනුමැතිය ද්ය ඇතිව සංවශෝධන 

ක්රියාවලිය ඇරණිණි. මුල් ගිවිසුම සඳහා සංවශෝධනයන් ිරහිලයක් හඳුනාගත් ත ලසු, සංවශෝධිප 

ගිවිසුවව අවසන් වකටුවලප සකස් වකිමණි. මුල් ගිවිසුම සඳහා සංවශෝධන බලාත් තමක වන්වන් 

සියවකම සාමජිකයන් විසින් සිය අනුමැතිය CFC මහ වල්කව කාර්යාලය වවප ද්යැනුවදුන් ලසුව ය. 
 

ඒ අනුව වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපයාංශය හරහා භවාණ්ඩ 

සඳහා වලොදු අරමුද්යල පිහිටුවීවව සංවශෝධිප ගිවිසුම වවප අනුමැතිය  ලබා ම සඳහා 2016 

ඔක්වපෝබර් මස අමාපයාංශ සංවේශයක් ඉදිිමලත් ත කළ අපර  නීතිලති ජනරාල්තුමා විසින් 

සංවශෝධිප වකටුවලවත් ත නනතික අනුමැතියට යටත් තව, ඒ සඳහා 2016 වනොවැවබර් මස අමාපය 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි. 

 

3.7 යගෝලීය යවළඳ වරණ ක්රමය (GSTP) 

සංවර්ධනය වවමින් ලවත් තනා රටවල් අපර වගෝීනය වවළඳ වරණ ක්රමය (GSTP) පිිනබඳ ගිවිසුම 1989 

වර්ෂවා  ස්ථාපිප කරන ල .  වගෝීනය වවළඳ වරණ ක්රමය (GSTP) යනු, ද්යකුණ - ද්යකුණ අපර 

වවවළඳාම හා ආ ර්ථික සහවයෝගීපාව වර්ධනය ිරරීවව අරමුණින් වවළඳාම සහ සංවර්ධනය 
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පිිනබඳ එක්සත් ත ජාතීන්ව  සවවවලනවයහි (UNCTAD) අනු්හය යටවත් ත සාකච්ඡා සවමුතිවලට 

එළැඹුණු වරණීය තීරුබදු වයෝජනා ක්රමයිර. වමම ක්රමය යටවත් ත 2016 වසවර්   ශ්රී ලංකාව ඇ.වඩො.මි 

45.14 වටිනා අලනයනයන් ද්ය ඇ.වඩො.මි  0.03 වටිනා ආනයනයන් ද්ය සිදු කර ඇප. ශ්රී ලංකාව ප්රධාන 

වශවයන් වමක්සිවකෝව හා වේරු රාජයට කුරුඳු අලනයනය කරන අපර  2015 වසවර් වමම ක්රමය 

යටවත් ත අලනයනය ට වඩා ඇ.වඩො.මි 4 ක අලනයන ලහප වැටීමක් වව වසවර්   ද්යක්නට ලැවබ්.   

 

3.8 යුයරෝපා සංගමයේ වරණීය යපොදු ක්රමය සහ මයනකුත් වරණීය ක්රමයන්ි 

වර්නනයන්  

 

3.8.1. යුයරෝපා සංගමයේ වරණීය යපොදු ක්රමය 

යුවරෝලා වකොමිසම සහ සංගමවා ලාර්ලිවවන්තුව විසින් 2014.01.01 දින සිට ක්රියාත් තමක වූ නව GSP 

වයෝජනා ක්රමය අනුමප කරනු ලැබ ඇති අපර  ශ්රී ලංකාව ද්ය එහි අර්ථලාභිවයිර. 

 

පවද්ය 2014 සිට යුවරෝලා සංගමවා වරණීය වලොදු ක්රමවා කලාලයන් අපර සමුච්චිප (Cross Regional 

Cumulation  විධිවිධාන යටවත් ත, ඉන්දුනීසියානු සවභවවීය HS යර්ෂ 2401 හි වනොනිමි දුවවකොළ සක 

ප්රතික්වේපිප දුවවකොළ ැසස් ිරරීම හා යුවරෝලා සංගමය වවප සිගරට් අලනයනය ිරරීමට ශ්රී 

ලංකාවට හැිරයාව ලැය ඇප. 

 

3.8.1.1. යුයරෝපා සංගමයේ වරණීය යපොදු ක්රමය නැවත ශ්රී  ංකාවට  බා ගැනීම (EU 

GSP+)  

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් යුවරෝලා සංගමවා වරණීය වලොදු ක්රම ලහසුව ශ්රී ලංකාවට නැවප 

ලබා ගැනීම පිිනබඳ අනු කමිටු සමඟ සාකච්ඡා මාලාවක් ලැවැත් තවීවමන් අනතුරුව එක්සත් ත 

ජාතීන්ව  ජාපයන්පර සවමුති 27 සහ ජාපයන්පර කවකරු සංවිධානවා සවමුතීන් ට අනුව සිදු 

කරන ලද්ය අනුකූලපාවන් සහ ප්රගතිය පිිනබඳ අද්යාල වපොරතුරු සවලාද්යනය කරන ල . සලකාරක 

ඇමිණුව සියල්ල ඇතුලත් ත අවසාන වාර්පාව බ්රස්ල් හි ශ්රී ලංකා දූප වමවහයුම හරහා 2016 ජූනි මස 

14 වන දින යුවරෝලා වකොමිසම වවප ඉදිිමලත් ත කරන ල . යුවරෝලා වකොමිසම විසින් 2016 ජූලි මස12 

වන දින එය භවාරගත් ත බවට සහතික කරන ල . 2016 වනොවැවබර් මස යුවරෝලා සංගමවා වවළඳාම 

පිිනබඳ අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් යුවරෝලා වකොමිසම විසින් යුවරෝලා සංගමවා ලාර්ලිවවන්තුවේ 

අනුමැතිය යටවත් ත GSP+ සහනය ශ්රී ලංකාවට නැවප ලබා  මට එකඟ වූ බවට වාණිජ අධයක්ෂක 

ජනරාල් වවප නිල වශවයන් ද්යැනුව වද්යන ල . 

 

3.8.2. එක්සත් ජනපද වරණීය යපොදු ක්රමය (US GSP)  

එක්සත් ත ජනලද්ය වරණීය වලොදු ක්රමය  වැඩසටහන 2013 ජූනි මස 31 වන දින අවහෝසි වී 2015 ජූනි මස 

29 දින සිට නැවප වයවස්ථාපිප කරන ලේවේ 2017 වද්යසැවබර් මස 31 වන දින වපක් වරණීය වලොදු 

ක්රමය සඳහා නැවප අවසර වද්යමිනි. වමම ලනප මඟින් GSP ප්රතිලාභවය 2013 ජූලි 31 දින සිට 

ක්රියාත් තමක වන ලිමදි සකසා ඇප. 

වගෝීනය වරණීය ක්රමය යටවත් ත ඌණ සංවර්ධිප රටවල (LDCs  සහ අප්රිකානු වර්ධනය සහ අවස්ථා 

ලනපට (AGOA- African Growth and Opportunity Act  ඇතුලත් ත රටවල ගමන් භවාණ්ඩ සඳහා ලබාදුන් 

තීරුබදු රහිප සහනය ස ම GSP ලාය රටකම ගමන් භවාණ්ඩ සඳහා ද්ය  ර්ඝ ිරරීමට ශ්රී ලංකාව 

අවනකුත් ත GSP ලායන් සමඟින් ඉල්වකව වලත් තසමක් ජාපයන්පර වවළඳ ලාලක මණ්ඩලයට ඉදිිමලත් ත 

කරන ල . 

GSP ලාය සියවකම රටවල් සඳහා ගමන් භවාණ්ඩ තීරු බදු රහිප ක්රමවේද්යය  ර්ඝ ිරරීම පිිනබඳ තීරණය 

ජාපයන්පර වවළඳ ලාලක මණ්ඩලය විසින් 201  මුල  නිවේද්යනය කරනු ලැවබ්.     
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3.8.3. ජපාන වරණීය යපොදු ක්රමය (GSP)  

පාවකාලික තීරුබදු පියවර ලනප බලාත් තමක ිරරීම සඳහා ආාා ලනවපහි සංවශෝධනය මුල් 

කරගනිමින් ලිහිල් කරන ලද්ය වරණීය ප්රභවවස්ථාන නීති ජලාන වරණීය වලොදු ක්රමය යටවත් ත 

ප්රකාශයට ලත් තවකොට ඇප.  

සංවශෝධනයත් ත සමඟ නිේලාදිපය වරදි වර්ගවලින් (පනි ක්රියාවලි නයාය   සිදු කරන අවස්ථාවේ 

වේභවවීය භවාණ්ඩ වලස වර්ගු වර්ගීකරණවයහි 61 වන ලිමච්වේද්යවා ඇති නිේලාද්යන (වගොපන වහෝ 

වියන ලද්ය ඇඟළුව  සුදුසුකව ලබයි. වමය 2015 අවේල් මස 01 සිට බලාත් තමක විය. 

 

3.9. මාර්ගයයි යනොදියවන ශ්රී  ංකායස නව වායව ටයර් කිිපයක් පිළිබඳ ප රතියතෝ න 

තීරු බදු විමර්ශනය (“OTR”)  

 

ජාපයන්පර වවළඳ ලාලක මණ්ඩලය වන එක්සත් ත ජනලද්යවා වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින්  2016 

ජනවාිම මස 8 වන දින ශ්රී ලංකාව යමාර්ගවයහි වනොදිවවන ශ්රී ලංකාවේ නව වායව ටයර් *(New 

pneumatic off road tires) ිරහිලයක් යඅනුගෘහිප අලනයනයක වයවද්යන බවට වලත් තසමක් වගොනු 

වකොට ඇප. 

 

ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවයහි වනොදිවවන වායව ටයර් නිේලාද්යකයන් සඳහා අධාර ලැවබන වැඩසටහන් 

22ක් පිිනබඳ විමර්ශනයක් සිදු කරන වලසට වලත් තසම වගොනු කරනු ලැූ   ටයිටන් ටයර් සමාගම සහ 

එක්සත් ත වලෝහ, කඩද්යාසි සහ වන වගා, රබර්, නිේලාද්යන, බලශක්ති අනුබේධිප කාර්මික හා  වස්වා 

කවකරුවන්ව  ජාපයන්පර සංගමය (වලත් තසවකරුවන්  එක්සත් ත ජනලද්යවා වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුවවන් ඉල්ලා සිටින ල . 

 

එක්සත් ත ජනලද්යවා වේයය කර්මාන්ප සඳහා හානි සිදු වීම වහෝ හානි වීවව පර්ජනයක් වමමගින් 

ඇති වන බවට ද්ය වලත් තසවව සඳහන් වේ.  

 

වලත් තසවව සඳහන් වන ශ්රී ලංකාවේ නිේලාද්යකයන්ට ලැවබන අලනයන සහනාධාරය  වමවස්ය 

 

 අලනයන සංවර්ධන ප්රතිලාභව වයෝජනා ක්රමය 

 සාවප්රද්යායික වනොවන නිේලාද්යන අලනයනකරුවන් සඳහා සහන 

 අලනයනකරුවන්ව  සැලයුව සහ නිේලාද්යකයන් සඳහා දිිම  මනා 

 අලනයන නිේලාද්යන ්ාමීය ආයපන සඳහා බදු නිද්යහස් ිරරීම සහ සහන ලබා  ම 

 අලනයන සංවර්ධන ප්රතිවගවීව සඳහා  මනා 

 ඉහළ ආවයෝජනයත් ත සමඟ ඇතිවන එක් එක් කටයුතු සඳහා  මනා 

 අලනයනකරුවන් සඳහා  වරණීය  එකතු කළ අගය බේද්ය 

 ජාතිය වගොඩනැගීවව වරණීය බදු 

 වරාය සහ ගුවන් වස්වා වරණීය බේද්ය 

 බදු ප්රතිවගවීවව ක්රමය 

 ප්රධාන සහ අපරමැදි භවාණ්ඩ සඳහා රාජය මුලය බදු සහන/නිද්යහස් ිරරීව 

 අලනයන ණය රක්ෂණ 

 අලනයන ණය ඇල 

 

ආධාර වැඩසටහන් මඟින් සිය වේයය කර්මාන්පයන්ට හානි ලැමිවණන බවත් ත එක්සත් ත ජනලද්ය 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් අද්යාල ආනයන සඳහා ශ්රී ලංකාව තුල ප්රතිවපෝලිප අනු්හ ආධාර 

ලැවබනවා ද්ය යන්න නිර්ණය ිරරීම පිණිස විමර්ශනය අඛ්ණ්ඩව සිදු කළ යුතු බවට එකසත් ත ජනලද්ය 

ජාපයන්පර වවළඳ වකොමිසම (ITC  විසින් සිය ලළමු තීන්දුව නිකුත් ත කරන ල . 
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2016 ජූනි මස 13 වන දින වද්යලාර්පවවන්තුවේ ලළමු තීන්දුව ලැවබන විට  ප්රතිවපෝලන බදු ලහප 

ලිමදි ගණනය වී ඇප. 

 

 ලළමු තීන්දුව 2.9 (සාවප්රද්යායික වනොවන නිේලාද්යන අලනයනකරුවන් සඳහා බදු සහන සහ 

ජාතිය වගොඩනැගීවව බදු 2.9 යන වචෝද්යනා ලද්ය වැඩසටහන් වද්යකක් සඳහා  

 අලනයන ණය ඇල සඳහා ලේචාත් ත ලළමු තීන්දුව 0.88 

 

නීතිලති වද්යලාර්පවවන්තුවේ ද්ය එක්සත් ත ජනලද්ය වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ නීති ආයපනවාද්ය 

සහය ඇතුව මූලික ප්රේනාවලි සහ අතිවර්ක ප්රේනාවලි සඳහා පිිනතුරු ලබාදුන් ලසු එක්සත් ත ජනලද්ය 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ  නිලධාරීන් විසින් ශ්රී ලංකාවේ රාජය ආයපන (වේයය ආද්යායව 

වද්යලාර්පවවන්තුව, අවයෝජන මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකා වර්ගුව, රබර් සංවර්ධන මණ්ඩලය, මුද්යල් 

අමාපයංශය සහ වැවිලි කර්මාන්ප අමාපයාංශය) වවප 2016 අවගෝස්තු 23-26 ද්යක්වාද්ය කැවවසො 

වලෝඩ්ස්ටාර් (වලෞේගලික  (Camso Loadstar (Pvt) Ltd.) සමාගම වවප අවගෝස්තු 29 ද්යා සිට  සැේපැවබර් 

මස  2 වපක් විමර්ශන වමවහයුමක් දියත් ත ිරරීම සඳහා සංචාරයක නිරප විය. 

 

ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවයහි වනොදිවවන වායව ටයර් (OTR) සඳහා ප්රතිවපෝලන බදු විමර්ශනය (CVD) 

පිිනබඳ මප විමසුමක් එක්සත් ත ජනලද්ය වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ   වනොවැවබර් මස 3 දින 

ලැවැත් තවීය. වැඩසටහන් තුනක් ප්රතිවපෝලනාත් තමක බවත් ත සහනාධාර සහ ප්රතිවපෝලන බදු පියවර 

පිිනබඳ ගිවිසුවමහි (SCM Agreement) VII වන ඇමිණුවව (b) වකොටවසහි ද්යක්වා ඇති වකොන්වේසි අනුව 

2015 වද්යසැවබර් මස 31 වන දින වපක් ශ්රී ලංකාවට අලනයන සහනාධාර ලබා ම වකොවහත් තම  

පහනව කර වනොමැති බවට ශ්රී ලංකා රජය කරුණු වගන හැර ද්යක්වන ල .    

 

කැවවසො වලෝඩ්ස්ටාර් (වලෞලි   සමාගම හා ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවයහි වනොදිවවන වායව ටයර්  

අලනයනකරුවන් වවප 2.18% ප්රතිවපෝලන බදු අනුලාතිකයක් ලබා වමන්  එක්සත් ත ජනලද්ය වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් අවසන් නිර්වේශය නිකුත් ත කරන ල .    
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4.      ේවිපාර්ශ්වික යවළඳ සහ ආර්ථික සහයයෝගීතාව 
 

2016 වසවර් , ශ්රී ලංකාව සිය ප්රධාන වවළඳ ලාර්ශවකරුවන් සහ ශ්රී ලංකාව සමඟ වවළඳාව කටයුතු 

ිරරීමට එළැණි වවනත් ත රටවල් සමඟ ේවීලාර්ශවීය වවළඳාම සහ ආර්ථික සහවයෝගීපාවය 

ප්රවර්ධනය ිරරීමට ද්යැඩි අවධානයක් වයොමු කර ඇප. රුසියාව, යුවරෝලා සංගමය, ඉරානය, ඇමිමකා 

එක්සත් ත ජනලද්යය,වබලාරුසය, බංගලවේශය සහ තුර්ිරය යන රටවල් සමඟ වවළඳ සහ ආර්ථික 

සබඳපාවන්ට එළැඹී ඇප. සමාවලෝචනයට ලක්වන කාල සීමාවේ   ශ්රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාව හා 

ලිරස්ථානය සමඟ අත් තසන් පබන ලද්ය ේවීලාර්ශවීය නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව යටවත් ත වමන්ම චීනය, 

ඉන්දියා සහ සිංගේපූරුව සමඟ වයෝජිප නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ අභිරුචිවයහි 

ප්රගමනවා වැද්යගත් තකම සඳහා ක්රියාකර ඇප. 
 

4.1. ඉන්දියාව යවත යවළඳයපොළ ප්රයසශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ සාකච්ඡා: 

4.1.1. ඉන්දු ශ්රී  ංකා නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම (ISFTA) 

1998 වද්යසැවබර් 28 වන දින අත් තසන් පබන ලදුව 2000 මාර්තු මස 01 වන දින සිට ක්රියත් තමක ඉන්දු-ශ්රී 

ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම වද්යරට අපර වවළඳාවව වර්ධනය සඳහා ද්යායක වී ඇප. වේයය 

වකොටස්කරුවන් වමන්ම ඉන්දියාවේ අද්යාල ලාර්ශවයන් අපර නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම ක්රියාත් තමක 

ිරරීවව  ඇතිවන ගැටවක විස වව කාර්යවයහි වද්යලාර්පවවන්තුව කටයුතු කරනු ලබයි. එක්ටා 

(ECTA) ගිවිසුව ක්රියාවලිවා මූලික වකොටස වලස වමම ගැටවක වයොද්යා ගන්න ල . 2016 ලැවති වමම 

සාකච්ඡා අපරතුවර්  වලොල් ආශ්රිප නිේලාද්යන, සත් තව ආහාර සහ නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම යටවත් ත 

ඉන්දියාවට ස්වරෝවබිම අලනයනය ආදිවයහි ලැවති ගැටවක ිරහිලයක් විසඳා ගැනීමට ශ්රී ලංකා 

ලාර්ශවයට හැිරවිය. 

 

 

4.1.2. ඉන්දු ශ්රී  ංකා ආර්ථික සහ තාක්ෂන්ක සහයයෝගීතා ගිවිසුම  (ETCA) 

ඉන්දු- ශ්රී ලංකා ආර්ථික සහ පාක්ෂණික සහවයෝගීපා ගිවිසුවමහි ලළමු වටවා සාකච්ඡා 2016 

අවගෝස්තු මස 09-10 දිනවල වකොළඹ   ලැවත් ත වූ අපර එහි වද්යවන වටවා සාකච්ඡා සැේපැවබර් මස 

29-30 දිනවල නව දිල්ලිවයහි   ලවත් තවන ල .  
 

ලළමු වටවා සාකච්ඡා අපරතුවර්  , ගිවිසුවමහි පුළුල් විෂය ලථය පිිනබඳ සාකච්ඡා කරන ලද්ය අපර 

වද්යලාර්ශවවාම එකඟත් තවවයන් යුතුව ශ්රී ලංකා ලාර්ශවවයන් ඉදිිමලත් ත කරන ලද්ය ගිවිසුවමහි 

වකටුවලප සඳහා මූලික ලිමකථනය ඉදිිමලත් ත ිරරීමට ඉන්දියානු ලාර්ශවය විසින් එකඟවන ල . 

2015 මැද්ය භවාගය වන විට ශ්රී ලංකාවේ අලනයනකරුවන් මුහුණවද්යනු ලබන තීරුබදු රහිප 

ක්රියාමාර්ග පිිනබඳ ඉදිිමලත් ත කරනු ලැූ  ලිපි වගොනුවට පිිනතුරු වශවයන් ඉන්දියානු ලාර්ශවය විසින් 

වද්යවන වටවා සාකච්ඡාවන්ට වලරාතුව සිය ප්රතිචාරය ලබා මට එකඟවන ල . නිද්යහස් වවළඳ 

ගිවිසුමට අද්යාල ගැටවක විසඳා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාව විසින් නිර්වේශන වකොන්වේසි සැලයීමට 

නියමිප ක්රමවත් ත යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිප කළ යුතු බවට එකඟ වන ල . ECTA මුල් ඇස්වනු 

වැඩසටහන (ගිවිසුවමහි එක් වකොටසක් ලමණත් ත ක්රියාත් තමක කරමින් එහි ප්රථිඵල විමසා බැවලන 

Early Harvest Mechanism) පිිනබඳව ද්ය සාකච්ඡා කරන ලද්ය අපර එහි  ගවමිිමස් සහ වරදිපිින 

නිේලාද්යනයන් සඳහා විවේෂිප අවද්යානයක් වයොමු කරමින් ශ්රී ලංකා ලාර්ශවය විසින් ඒ සඳහා 

සලාක ඉවත් ත කරන වමන් ඉල්ීනමක් කරන ල . ECTA යටවත් ත සාකච්ඡා ලැවත් තවීම සඳහා කණ්ඩායව 

7ක් ලත් ත කරන ල . වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් සාකච්ඡා වටවල  සඳහා 

පාක්ෂණික අංශවා සහය ලබා වද්යන ල . 
 

වද්යවන වටවා සාකච්ඡාවන්හි   ඉන්දියානු ලාර්ශවවා තීරුබදු රහිප ක්රියාමර්ග පිිනබඳ වූ ලිපි 

වගොනුවට පිිනතුරු සහ වරදිපිින, ගවමිිමස්, වත් ත සහ වනස්ලති සඳහා සලාක ඉවත් ත කරන වමන් ශ්රී 

ලංකාවවන් සිදු කළ ඉල්ීනම පිිනබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා ලවත් තවන ලද්ය අපර ඉන්දියානු ලාර්ශවය පම 

වකොටස්කරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර ද්යන්වන බවට එහි  එකඟ වන ල . භවාණ්ඩ වවළඳාම හා වස්වා 

වවළඳාම පිිනබඳ අවනයෝනයව පිිනගත් ත ගිවිසුව පබාගැනීවව වැද්යගත් තකම පිිනබඳ වද්යලාර්ශවයම 
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එකඟ විය. ECTA ගිවිසුමට එළැඹීමට ප්රථමව මුල අස්වනු වැඩසටහන ක්රියාත් තමක ිරරීම වමන්ම 

වවළඳාම ලහසුකරණ කටයුතු තීරණය වකොට අවසන් ිරරීවව අරමුවණන් යුතුව සංවශෝධිප 

යාන්ත්රණ වකටුවලපක් ලබා මට ශ්රී ලංකාව විසින් එකඟ වන ල . අද්යාල කණ්ඩායව වවන වවනම 

එක්වී ගිවිසුවව අද්යාල වකටුවලත් ත සටහන පිිනබඳ සාකච්ඡා කරන ල . 

 

 

4.2. පකි්ථාානය යවත යවළඳයපොළ ප්රයසශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ සාකච්ඡා: 

 

4.2.1. පකි්ථාාන- ශ්රී  ංකා නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම (PSFTA) 

2005 වසවර්   ලිරස්ථාන- ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (PSFTA) බලාත් තමක ිරරීමත් ත සමඟ වද්යරට 

අපර සිදුවන ේවීලාර්ශවීය වවළඳාවව දියුණුවට එය මහත් ත ද්යායකත් තවයක් ද්යක්වන ල . 
 

ශ්රී ලංකා වර්ගුව විසින් ලබා දුන් ද්යත් තප අනුව සමාවලෝචනයට යටත් තවන කාල සීමාවේ  ශ්රී ලංකා 

ලිරස්ථාන නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම යටවත් ත ලිරස්ථානයට ඇ.වඩො.මි 51.60 ක අලනයනයක් වමන්ම 

ලිරස්ථානවයන් ඇ.වඩො.මි 20.72 ආනයනයක් ද්ය සිදු කර ඇප. 
 

සමාවලෝචනයට ලක් වූ කාලවා  PSFTA යටවත් ත අලනයන කරන ලේවේ වලොල්,බුලත් ත, වියලි වලොල්, 

(MDF)මධයම ඝනත් තවවයන් යුතු ෆයිබර් ල ලි: මි.මි. 9 ක ඝනත් තවය ඉක්මවූ, වවනත් ත කළු වත් ත (ලැසුණු) 

සහ වවනත් ත වත් ත යනාදිය වේ. 

 

PSFTA යටවත් ත එම කාලවාදි ආනයනය කරන ලද්ය නිේලාද්යන අපර වවනත් ත, ලාස්සන ලද්ය වහෝ 

කවාකාර යකඩ බට වහෝ අමිශ්රිප වලෝහ, සහල්, වද්යොඩව (මැන්ඩිමන්), ිර.්ැ 50 සහ ඊට අඩු 

වලෝර්ට්ලන්ඩ් සිවමන්ති මිටි, පිටි, අහාර සහ සැකසූ මාළු වහෝ මත් තසය ආහාර, වබල්ලන් වහෝ 

වවනත් ත ජලජ අලෘේඨවංයන් වේ. 

 

4.2.2. ශ්රී  ංකාව සහ පකි්ථාානය මතර වාන්ජ මමාතය මට්ටයම් ැස්ථවීයම් 6 වන 

සැසිවාරය  

ශ්රී ලංකාව සහ ලිරස්ථානය අපර වාණිජ අමාපය මට්ටවව ැසස්වීවව 6 වන සැසිවාරය 2016 ජනවාිම 

මස 4 වන දින වකොළඹ   ලැවැත් තවිය. ශ්රී ලංකාවේ කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපයංශවා 

වල්කව සහ ලිරස්ථාන වාණිජ අමාපයාංශවා වල්කව විසින් එහි මුලසුන වහොබවන ල . 
 

ලිරස්ථානවා තීරු බදු සහන ලැයිස්තුවට වමෝටර් රථ අංශවා අයිපමයන් නැවප ඇතුල් 

ිරරීමත් ත,නිේලාද්යන සලාක ිරරීම සඳහා වවළඳවලොළ ප්රවේශය පවදුරටත් ත ලිහිල්කරණය ිරරීමටත් ත, 

ප්රමිතීන් සඳහා අවනයෝනය පිිනගත් ත ගිවිසුවවලට එලැඹීමටත් ත, ගැටළු නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් 

සැකසීම, ශ්රී ලංකාවේ යව යව නිේලාද්යනයන් සඳහා ආනයනික වවළඳ මිලක් (ITP) ලැනවීමටත් ත අද්යාල 

සාකච්ඡා ැසස්වීවව  සිදු වකරුණි. 

 

4.3.   නව නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම්ව ට එළඹීම 

  

4.3.1. චීනය සහ ශ්රී  ංකාව මතර යයෝජිත නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම  

චීනය සහ ශ්රී ලංකාව අපර වයෝජිප නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම දියත් ත ිරරීම සඳහා වූ අවවබෝධපා 

ගිවිසුම   වවළඳ සහවයෝගිපාවය පිිනබඳ එකාබේධ කමිටුවවන් සිදු කරන ලද්ය ශකයපා අධයනය මප 

ලද්යනවව 2014 සැේපැවබර් මස 16 වන දින අත් තසන් පබන ල . 
 

චීනය සහ ශ්රී ලංකාව අපර නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුවමහි සලායමාර්ගික අරමුණ වන්වන් ඇඟවකව සහ 

රබර් ආශ්රිප නිේලාද්යන, මැණික් හා ස්වර්ණාභවරණ, වලොල් ආශ්රිප නිේලාද්යන, ආහාර වර්ග 

ිරහිලයක්,   ආ  ශ්රී ලාංිරක  අලනයනය සඳහා, නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව/කලාපීය වවළඳ ගිවිසුව 
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හරහා ආසියාන් (ASEAN) කලාලය තුල වරණීය ආනයනික බදු වාසිය අත් ත කරගත් ත පරඟකාරී 

සැලයුවකරුවන් හමුවේ චීන වවළඳවලොළ ප්රවේශ අවස්ථා පුළුල් ිරරීම සහ පහවුරු ිරරීමයි. 
 

ලළමු සහ වද්යවන වටවා සාකච්ඡා පිිනවවලින් 2014 සැේපැවබර් මස 17-19 දිනවලි  වකොළඹ   සහ 

2014 වනොවැවබර් මස 26-28 යජිං හි   ලැවත් ත විය. වපවන වටවා සාකච්ඡා 2016 අවගෝස්තු මස 02-

04 දිනවල ලැවැත් ත වූ අපර සිේවන වටවා සාකච්ඡා 2016 වනොවැවබර් මස යජිං හි 21-23 දිනයන් හි   

ලැවත් ත විණි. 
 

ශ්රී ලංකාවට අතිශයින්ම වැද්යගත් තවන භවාණ්ඩ වවළඳාම ලිමච්වේද්ය  2016 වසවර් ලැවති සාකච්ඡා වට 

වද්යවකහි   වවළඳාම ලිහිල්කරණ වැඩසටහන් සඳහා විධික්රමයක් සැකසීම පිිනබඳ සවිස්පරාත් තමක 

සාකච්ඡාවක් වද්යලාර්ශවය විසින් සිදු කරන ලද්ය අපර භවාණ්ඩ වවළඳාම පිිනබඳ ලිමච්වේද්යවා 

වකටුවලවපහි වගන්ති පිිනබඳ සාකච්ඡා වකොට  නිම කරන ලද්ය අපර වමම වටවා  වගන්ති 

වබොවහොමයක් පිිනබඳ අවසන් තීරණයන්ට එළැවඹන ල .  
 

නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුවමහි වවළඳාව ලිහිල්කරණවා අවේක්ෂිප ප්රතිඵලයක් වලස වේයය කර්මාන්ප 

මප ලැටවී ඇති ලැටලැවීව සැලිරල්ලට වගන වකටුවලප පිිනබඳ විස්පරාත් තමකව සකච්ඡා කරන 

ල . 

 

භවාණ්ඩ වවළඳාම පිිනබඳ විධික්රමය සවබන්ධවයන්,  චීනවා වාණිජ අමාපයංශවා නිවයෝජය 

අමාපයතුමා සහ ශ්රී ලංකාවේ අ්ාමාපයතුමා වමන්ම ශ්රී ලංකාවේ සලායමාර්ග සංවර්ධන හා 

ජාපයන්පර වවළඳ කටයුතු  අමාපයතුමා සමඟ 2016 ඔක්වපෝබර් මස වකොළඹ   සිදු කරන ලද්ය 

සාකච්ඡාවන්ව  තීරණ පිිනබඳ චීන ලාර්ශවය විසින් සිහි කැඳවන ල . අමාපයවරුන් හා නායකයින් 

ව  සලවද්යස් පිිනලැ මට නව, නිේලාද්යන ආවරණය 90% ක් ද්ය සෘණ ලැයිස්තුව 10% ක් ද්ය වලස එම 

ැසස්වීවවල  ගත් ත තීරණ අනාගප කටයුතුවලට ලද්යනමක් විය යුතු බවට චීන ලාර්ශවය විසින් 

වයෝජනා කරන ල . ශ්රී ලංකා ලාර්ශවය විසින් සලායමාර්ග සංවර්ධන හා ජාපයන්පර වවළඳ 

කටයුතු  අමාපයතුමාව  සලවද්යස් ලිමදි ආවරණය කරන ලේවේ සෘණ ලැයිස්තුවේ සලිමම 30% ක් සහ 

නිේලාද්යන ලිහිල්කරණවයහි 70% ිර. වමය සියවකම වර්ඛීය අමාපයංශ, ආයපන, වලෞේගලික අංශවා 

කර්මාන්ප සංගව සහ ලාර්ශවකරුවන්වගන් ලබාගත් ත අනුමැතිය සහ සාකච්ඡාවලි වමන්ම ඒ 

සඳහා ලැවබන ලද්ය පිිනතුරු සැලිරල්ලට ගනිමින් භවාණ්ඩ වවළඳාම සඳහා වූ  සාකච්ඡාවන්වගන් 

වලන්වාවද්යන සමස්පය වේ.    

ශ්රී ලංකාව සහ චීනය අසමමිතික වවළඳ හා ආර්ථික සවබන්ධපාවයක් මප සාකච්ඡාවන් සිදු කරන 

බව හඳුනා ගනිමින් වපවන වටවා සාකච්ඡා නැවප ආරවභව කළ යුතු බවට  ශ්රී ලංකා ලාර්ශවය 

විසින් චීන ලාර්ශවය වවප ලවසන ල . එම නිසා වපවන වටවා සාකච්ඡාවන්ව  සිටම ශ්රී ලංකාව 

විසින් ලිහිල්කරණය පිිනබඳ නව විධික්රමයක් ඉදිිමලත් ත කරන ල .  ලළමු සාකච්ඡා වට වද්යවකහි 

ප්රථිඵල පිිනබඳ සැලිරල්ලට ගන්නා වමන් චීන ලාර්ශවය ඉල්ලා සිටි අපර චීන වවළඳවලොළ ලිමමාණය 

සහ අසමමිතික බදු ක්රමය වේතුවවන් සහ වද්යලාර්ශවවා මට්ටම මප ශ්රී ලංකාවේ අලනයනකරුවන් 

හට චීන ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම මඟින් වබොවහෝ ප්රතිලාභව ලබා ගප හැිර බවට විේවාසය 

ලල කරන ල . 
 

බදු සීමා (Tariff lines) 451  ක් සඳහා කඩිනව වවළඳවලොළ ප්රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ 

ඉල්ීනම පිිනබඳ චීනය සතුටුද්යායක වන බව යන වකොන්වේසිය මප අමාපයවරයාව  අනුමැතිය අනුව 

ශ්රී ලංකාවේ පාවකාලික වයෝජනාවේ සංවේ  නිේලාද්යන සඳහා සමස්ප බදුවලින්  30% න් සෘණ 

ලැයිස්තුව සීමා ිරරීම චීන ලාර්ශවය විසින් අනුමප කරන ල . ශ්රී ලංකාව චීනය වවප අලනයන 5 ක් 

සිදු කළ හැිර වීම, චීනවා ලිමමාණානුකූල පිිමමැසුව සහ ශකයපාවය, ශ්රී ලංකාව කුඩා සහ 

අවද්යානමිරන් වලවලන රටක් වීම සහ අලනයන වාසි අනුව සැලිරයයුතු ආද්යායව අත් තහැිමය යුතු වීම 

ආ  පිිමවැය හා ප්රතිලාභව කරුණු වේතුවවන් සෘණ ලැයිස්තුවවන් ආවරණය වකවරන 30% ට 

අමපරව බදු සීමාවන් ගප වනොහැිර බව ශ්රී ලංකා ලාර්ශවය විසින් ලවස ල . 
 

චීන ලාර්ශවය විසින් ශ්රී ලංකාවේ වයෝජනාව පිිනබඳ සිය කණගාටුව ප්රකාශ කරන ලද්ය අපර   

ඔවුන්ව   බදු සීමා සහ වවළඳ ධාිමපාවය යන්න 90% නිේලාද්යන ආවරණයක් යටවත් ත ද්ය 10% සෘණ 

ලැයිස්තුවද්ය වනොවවනස්ව එවලසටම ලවතින බවට ලවසන ල . ශ්රී ලංකා ලාර්ශවවා සමස්ප බදු 

සීමාවන්වගන් 10% ක් සෘණ ලැයිස්තුවවන් අඩු ිරරීමට දිිමමත් ත කරන ලද්ය අපර විධික්රම පිිනබඳ 
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සාකච්ඡාවන්ව  වමන්ම අවනකුත් ත ක්රමයන්ව  කාණ්ඩ බිඳ වැටීව  වමන්ම දිගු වවනස්වීවව කාලයන් 

පිිනබඳ වසොයා බැීනමට එකඟ විය. 
 

ශ්රී ලංකාව TLP I , TLP II (වවළඳාම ලිහිල්කරණ වැඩසටහන) වලස අනුයාප කාල සීමව තුළ  

ලිහිල්කරණ කටයුතු පියවර වද්යකක් මගින් ආවරණය වකවරන ේවීමාර්ගික තීරුබදු ලිහිල්කරණ 

වැඩසටහනක් වයෝජනා කරන ල .  එයට පිිනතුරු වශවයන් චීන ලාර්ශවය සිය නිද්යහස් වවළඳ 

ගිවිසුව අත් තද්යැීමව මප ලවසන ලේවේ අඩු මට්ටවව ලිහිල්කරණයක් තුලින් සමබර ප්රථිඵලයක් ලබා 

ගැනීමට අලහසු බවත් ත අවේක්ෂා භවංගත් තවයට ලත් ත වීමත් ත ස්ථාවරත් තවයක් වනොමැති වීමත් ත නිසා 

ආයපනයන්ට ප්රථිලාභව ලබා ගැනීමට අලහසු බවත් ත ලවසන ල . දිගු ලිහිල්කරණ කාලයක් ලබා 

ගැනීමට ශ්රී ලංකාව අවේක්ෂා කරන්වන් සමහර ආයපන/ කර්මාන්ප සඳහා ක්රියාත් තමක කරවීමට 

වලර හැඩ ගැසීමට අවශය නිසා ය. ශ්රී ලංකාවේ නිේලාද්යනයන්ට වවළඳවලොළ ප්රවේශය වැඩි දියුණු 

ිරරීමට තීරු බදු රහිප බාධක සඳහා විවේෂ වැද්යගත් තකමක් ආවරෝලණය කර ඇප. 
 

භවාණ්ඩ වවළඳාම, වස්වා, ආවයෝජන, වසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ ප්රමිති, ආර්ථික සහ පාක්ෂණික 

සහවයෝගීපාවය, වර්ගු ක්රියා ලටිලාටිය, වවළඳාම ලහසුකරණය, වවළඳ පිිනයව යනා  ක්වේත්රයන් 

සඳහා වමයින් අවකාශය ලැවබනු ඇප. 
 

නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුවමහි ප්රභවවස්ථාන නීති පිිනබඳ ලිමච්වේද්යය වයෝජනා ඉදිිමලත් ත ිරරීවව ඉල්වකව 

(PSR) වයෝජනාවන් බහුපරයිරන් එකඟපාවයකට එළවඹමින් සාකච්ඡා කරන ල .   
 

  

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් කණ්ඩායව 3 ක් වමවහයවනු ලබන අපර  ඒවා නව භවාණ්ඩ 

වවළඳාම, ප්රභවවස්ථාන නීති හා වවළඳ පිිනයව වේ. එවමන්ම සලායමාර්ග සංවර්ධන හා ජාපයන්පර 

වවළඳ කටයුතු  අමාපයංශවා ප්රතිලත් තති වමවහයුම යටවත් ත ක්රියාත් තමක වන  අවනත් ත කණ්ඩායව 

හයට ම අද්යාල පාක්ෂණික විවේෂා ද්යැනුම ලබා වද්යනු ලබයි.    
 

වමම ප්රාරවභවක ක්රියාවලිය එක් යාන්ත්රණයක් බවට ලත් ත කරණු පිණිස  වලෞේගලික අංශවා 

වකොටස්කරුවන් හට ද්ය සවිස්පරාත් තමක සලවද්යස් ලබා වද්යන ල .   

 

 

 

4.3.2. සිංගප්පූරුව සහ ශ්රී  ංකාව මතර යයෝජිත නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම 

 

සිංගේපූරු ලාර්ශවය, සලායමාර්ගික සංවර්ධන හා ජාපයන්පර වවළඳ අමාපයංශවා තීරණයට 

අනුව විසින් සිදු කරන ලද්ය ශකයපා අධයනවයන් ලසුව සහ සිංගේපූරුව සහ ශ්රී ලංකාව යන වද්යරට 

විසින්ම නව සහ වඩාත් ත විස්තීරණ නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුමකට 2016 ජූනි මස එළැඹීමට සූද්යානව බව 

ප්රකාශයට ලත් ත කරන ල . 

 

වයෝජිප නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම පිිනබඳ ශ්රී ලංකාව හා අද්යාල ආයපන අපර විෂයලථය සහ එහි 

ආවරණයන් පිිනබඳ මූලික සාකච්ඡාවන් සිදු ිරරීම සඳහා සිංගේපූරුවවන් පිිමසක් 2016 ජූලි මස 7 

වන දින ශ්රී ලංකාවට ලැමිවණන ල . ශ්රී ලංකාවේ ගරු අ්ාමාපයතුමාව  සිංගේපූරු සංචාරය 

අපරතුර ශ්රී ලංකාවවහි ගරු සලායමාර්ගික සංවර්ධන සහ අන්පර්ජාතික වවළඳ අමාපයතුමා සහ 

සිංගේපූරුවවහි වවළඳ හා කර්මාන්ප අමාපයතුමා අපර ගිවිසුම හා සවබන්ධ එකාබේධ 

ප්රකාශයක් 2016 ජූලි මස 18 වන දින අත් තසන් කරන ල . 2016 අවගෝස්තු, ඔක්වපෝබර් සහ වද්යසැවබර් 

යන මාසයන්හි වකොළඹ සහ සිංගේපූරුවවහි   සාකච්ඡා වට තුනක් ලැවැත් තවවන ල . 

 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් වැඩ කණ්ඩායව සඳහා පාක්ෂණික විවේෂා සහය ලබා වද්යන ල . 

භවාණ්ඩ වවළඳාම , වවළඳ පිිනයව සහ ප්රභවවස්ථාන නීති යන අනු කමිටු තුනක මූලිකත් තවය ද්යරන 

ලේවේ වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසිනි. 
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4.4. ඒකාබේන ආර්ථික කමිටු සාකච්ඡා (JEC) 

වැද්යගත් ත වවළඳ ලාර්ශවකරුවන් සමඟ ශ්රී ලංකාව ඇතිකරගත් ත වවළඳ හා ආර්ථික සහවයෝගිපා 

ගිවිසුව ආදිවයහි ඒකාබේධ ආර්ථික කමිටු සඳහා අද්යාල කටයුතු සිදු කරන වක්න්ද්රීය ආයපනය 

වලස වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව ක්රියා කරනු ලබයි. ඒකාබේධ ආර්ථික කමිටු යටවත් ත ේවීලාර්ශවීය 

වවළඳ ගිවිසුව සඳහා තීරණ සැකසීම, සවබන්ධීකරණය ිරරීම හා ක්රියාත් තමක ිරරීම වැනි සියවකම 

කටයුතු වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. වවළඳාම හා සවබන්ධ කටයුතුවලට 

අවශය පාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහවයෝගිපාවය දිිමමත් ත කරමින් එම රටවල් වවප ශ්රී ලංකාවවන් 

සිදුකරන අලනයනයන් වර්ධනය වකොට විස්පාරණය ිරරීමට වමම ඒකාබේධ ගිවිසුව මඟින් 

අවස්ථාව සැලවස්. 
 

අද්යාල වර්ෂවා  අමාපය/වල්කව මට්ටවමන් ලවත් තවන ලද්ය ලහප සඳහන් ඒකාබේධ කමිටු සඳහා 

සවබන්ධීකරණ කටයුතු වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් සිදු කරන ල . 

 

4.4.1. යවළඳ, ආර්ථික, විදයා සහ තාක්ෂන්ක සහයයෝගිතාවය පිළිබඳ ශ්රී  ංකාව සහ 

රුසියාව මතර මන්තර් රාජය ඒකාබේන කමිටුව 

ේවීලාර්ශවීය වවළඳ, ආර්ථික, විද්යයා සහ පාක්ෂණික සහවයෝගිපාවය ශක්තිමත් ත වකොට වර්ධනය 

ිරරීම සඳහා ලවතින විවිධාකාර වූ ේවීලර්ශවීය ආර්ථික ගැටවක විසඳා ගැනීමට මාර්ගයන් සහ 

ක්රමයන් සාකච්ඡා කළ හැිර  මූලිකම යාන්ත්රණය වන වවළඳ, ආර්ථික, විද්යයා සහ පාක්ෂණික 

සහවයෝගිපාවය පිිනබඳ ශ්රී ලංකාව සහ රුසියාව අපර ලළමු  2016 වලබරවාිම මස 10-12 දිනවල  

වමොස්කේ හි   ලැවැත් ත විය. 

 

ේවීලාර්ශවීය වවළඳ සවබන්ධපාවන්හි සැලිරයයුතු ප්රමාණයක වසොයා වනොගත් ත විභවවපාවන් 

ලවතින බැවින්, ේවීලාර්ශවීය වවළඳාම, ආවයෝජනය සහ විද්යයා සහවයෝගීපාවය වර්ධනය ිරරීම 

සඳහා සලවයෝගික මාර්ග වසවීම සඳහා  වද්යලාර්ශවයම ඵලද්යායී සාකච්ඡාවන්හි නිරප විය. 

රුසියාවේ වවළඳවලොළ තුල සිවලෝන් වත් ත ප්රවර්ධනය ිරරීම ශක්තිමත් ත ිරරීමටත් ත ශ්රී ලංකාවේ මැණික් 

ගල් සඳහා වවළඳවලොළ ප්රවේශය වැඩි දියුණු ිරරීම වකවරහිත් ත සාකච්ඡා වාරවා  අවධානය වයොමු 

කරන ල . 

 

වවළඳාම, ආවයෝජනය, අධයාලනය, කර්මාන්ප, කෘෂිකර්මාන්ප, වර්ගු, පාක්ෂනික සහ විද්යයා යනා  

ක්වේත්රයන්  ශ්රී ලංකාවේ හා රුසියාවේ සවබන්ධපාවය ශක්තිමත් ත ිරරීම සඳහා ඉහළ 

විභවවයපාවයක් ඇති ක්වේත්රයන් වලස හඳුනාගත් ත අපර වයෝජනාවන් රුසියානු ලාර්ශවය වවප 

විමර්ශනය පිණිස ඉදිිමලත් ත කරන ල . 

 

ශ්රී ලංකාවේ අලනයනකරුවන් සඳහා ඔවුන්ව  මාළු සහ මාළු නිේලාද්යන අලනයන රුසියානු 

වවළඳවලොළට වයොමු ිරරීම සඳහා අවසර  ම පිණිස වරොවසල්වකොස්නඩ්සර් (Rosselkhoznadzor), 

රුසියානු ලශු අධිකාිමය  විසින් ශ්රී ලංකාවේ ධීවර ආයපන පිිනබඳ සිදු කරන විමර්ශනයන් 

කඩිනමින් සවපූර්ණ ිරරීමට වද්යලාර්ශවය විසින් සැසිවාරය අපරතුවර්   එකඟ වන ල . වබොවහෝ 

කල් ලැවති ගැටවකවක් වූ වමයට කඩිනව පියවරක් වලස, 2016 මාර්තු මස  විමර්ශනය සිදු කරන ල . 

අවසාන වාර්පාව වරොවසල්වකොස්නඩ්සර් (Rosselkhoznadzor) වවප ඔවුන්ව  අනුමැතිය සඳහා 

ඉදිිමලත් ත කරනු ලැබ ඇප. 
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4.4.2. ශ්රී  ංකාව සහ ඉරානය මතර ආර්ථික සහයයෝගීතාවය පිළිබඳ එකාබේන 

කමිටුව 

වද්යරට අපර වවළඳාම, සංස්කෘතිය, අධයාලන සහ සමාීවය සවබන්ධපා වර්ධනය ිරරීවව අරමුණින් 

යුතුව ශ්රී ලංකාව සහ ඉරානය අපර ආර්ථික සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ එකාබේධ කමිටුව පිහිටුවන 

ල . 
 

ශ්රී ලංකාව සහ ඉරානය අපර ආර්ථික සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ එකාබේධ කමිටුවවහි 11 වන 

සැසිවාරය ශ්රී ලංකාවේ කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපය ගරු ිමෂාඩ් බදියු න් මහපා සහ 

ඉරානවා බලශක්ති අමාපය හමීඩ් චිට්චියාන් (Hamid Chitchian) යන අමාපයවරුන්ව  

ප්රධානත් තවවයන් 2016 වලබරවාිම මස 24-25 දිනයන්හි වකොළඹ    ලැවැත් තවිණි. කමිටුවවහි 11 වන 

සැසිවාරවා   වවළඳාම, ආර්ථික, වර්ගු, බැංකු කටයුතු, වසෞඛ්ය, විද්යයාව හා පාක්ෂණය, අධයාලනය 

සහ සංස්කෘතිය, බලශක්තිය, ප්රවාහනය, ඉදිිරරීව අංශය සහ සන්නිවේද්යනය ඇතුවක පුළුල් 

ලරාසයක් ආවරණය වන අංශයන් ප්රවර්ධනය ිරරීමට වද්යලාර්ශවය විසින්ම එකඟ වන ල . 
 

වරදිපිින, ලපල් සහ ආහාර සැකසුව යන කර්මාන්ප ක්වේත්රයන් අපර පාක්ෂණික 

සහවයෝගිපාවය ඇති ිරරීමට වද්යලාර්ශවය විසින් සිය අභිරුචිය ප්රකාශ කරන ල . වද්යලාර්ශවය 

විසින් ලහප අවවබෝධපා ගිවිසුවවලට එළවඹන ල . 
 

 වර්ගු සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ අවවබෝධපා ගිවිසුම 

 වසෞඛ්ය වබවහත් ත ද්රවය සහ නවද්යය සලකරණ පිිනබඳ  අවවබෝධපා ගිවිසුම 

 විද්යයා පාකෂණ සහ නව නිලැයුව පිිනබඳ අවවබෝධපා ගිවිසුම 

 ප්රමිති පිිනබඳ අවවබෝධපා ගිවිසුම 

 

4.4.3. ශ්රී  ංකාව සහ ඇමපතකා එක්සත් ජනපදය මතර යවළඳාම සහ ආයයෝජනය 

පිළිබඳ සැකිළි ගිවිසුම 

ශ්රී ලංකාව සහ ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය අපර වවළඳාම සහ ආවයෝජනය පිිනබඳ සැිරින ගිවිසුව 

කමිටු ැසස්වීවව 12 වන සැසිවාර්ය 2016 අවේල් 28 දින වවොෂින්ටන් හි   ලැවැත් තවිණි. 
 

ශ්රී ලංකාව සහ ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය අපර ේවීමාර්ගික (Two-way) වවළඳාම සහ ආවයෝජනය 

සැලිරය යුතු මට්ටමිරන් නගා සිටුවීවව අරමුණ ලඟා කර ගැනීවව ලරමාර්ථවයන් වවළඳාම සහ 

ආවයෝජනය වර්ධනය ිරරීම සඳහා එකාබේධ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් රාජයන් වද්යක විසින් සවමප 

කරගන්නා ල . 
 

එකාබේධ ක්රියාකාරී සැලැස්ම තුිනන් වසර ලහක් කාලයක් තුළ සිය අරමුණු කරා ලඟා වීමට 

අවේක්ෂා කරයි. අවනකුත් ත වැඩසටහන් අතුිමන්, එහි අරමුණු අපර ශ්රී ලංකාවේ වවළඳාම සහ 

ආවයෝජනය ජාපයන්පර මට්ටවව ඉහළ ප්රමිතියකට සකස් ිරරීම; ශ්රී ලංකාවේ ද්යැනට ලවතින 

අලනයනයන්ව  පරඟකාරීත් තවය ඉහළ ද්යැමීම; විවේෂවයන්ම කලාපීය වස්වා ජාලය තුල ශ්රී 

ලංකාවේ මට්ටම නිසා වාසි ලබන්න වූ නව වවළඳවලොළ සංවර්ධනය; ඇමිමකානු සහ ශ්රී ලාංවක්ය 

වයාලාිමක ප්රජාව අපර සහ සවබන්ධපාවය ශක්තිමත් ත ිරරීම; ඇමිමකානු වරණීය තීරු බදු 

ගිවිසුවව ඉහළ සලවයෝජනය; විවේෂවයන්ම ශ්රී ලංකාවේ වරදිපිින හා අඟළුව ක්වේත්රය තුල කවකරු 

අයිතීන් ශක්තිමත් ත ිරරීම සහ ජාතීන් සහ ලාිමසිමක චිරස්ථායීභවාවවයන් යුතු නිේලාද්යන භවාවිපය 

ප්රවර්ධනය; වයාලාිමක අවශයපාවන් සපුරාලන ආකාරවයන් යුතු අධයාලන ක්වේත්රය 

ප්රතිසංස්කරණය ිරරීම; සහ වයාලාර සහ වවළඳ ක්වේත්රය සඳහා  විවේෂවයන් කාන්පාවන් ඇතුවක 

සමාජවා ස ම අංශයක්ම බලමුළු ගැන්වීම යනා  ඇතුලත් ත වේ. 
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12 වන ැසස්වීව වාරවා  එකඟ වූ ලිමදි, ක්රියාකාරී සැලැස්ම සවපූර්ණ වකොට අවසන් ිරරීම සඳහා ශ්රී 

ලංකාව සහ ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යය අපර වවළඳාම සහ ආවයෝජනය පිිනබඳ සැිරින ගිවිසුව 

අන්පර් සැසිවාර ැසස්වීමක් 2016 සැේපැවබර් මස 1 දින වකොළඹ   ලවත් තවන ල . 

 

 

4.4.4. යවළඳාම සහ ආර්ථික සම්බන්නතා සහයයෝගීතාවය පිළිබඳ ශ්රී  ංකාව සහ 

යුයරෝපා සංගමය මතර වැඩ කණ්ඩායම 

ේවීලාර්ශවීය, කලපීය සහ බහුලාර්ශවීය වශවයන් වද්යලාර්ශවයටම ඇතිවන වවළඳ හා ආර්ථික 

සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ ගැටවක පිිනබඳ සාකච්ඡා ිරරීම සඳහා වවළඳාම සහ ආර්ථික සවබන්ධපා 

සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ ශ්රී ලංකාව සහ යුවරෝලා සංගමය අපර වැඩ කණ්ඩායව ැසස්වීම 2016 මැයි 

මස 11 වන දින වබල්ජියවව බ්රසල්ස් හි ලවත් තවන ල . 2016 ජූනි මස මැද්ය වනවිට   වත් ත GSP+ අයදුවලප 

ඉදිිමලත් ත ිරරීවව අවශයපාවය වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් මූලිකත් තවය ද්යරණ ලද්ය ශ්රී ලංකාවේ 

නිවයෝජිපයින් වලන්වා වද්යන ල . 

 

 

4.4.5. ශ්රී  ංකාව හා යබ ාරු්ථ රාජයය මතර ඒකාබේන ආර්ථික සහයයෝගීතාවය   

ශ්රී ලංකාව හා වබලාරුස් රාජයය අපර ඒකාබේධ ආර්ථික සහවයෝගීපා ැසස්වීවමහි වද්යවන 

සැසිවාරය 2016 අවගෝස්තු මස 19 වන දින වබලාරුස් ජනරජවා මින්ස්ක් හි   ලැවැත් තවිණි. සාකච්ඡා 

වාරය අපරතුවර්  වද්යරවටහි  විද්යයා සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ ගිවිසුමකට එළඹීමට  වද්යලාර්ශවය 

විසින් එකඟ වන ලද්ය අපර වද්යරට අපර  ආර්ථික වයාලෘති සහ වවළඳ සබඳපා පවදුරටත් ත වර්ධනය 

ිරරීවව දිශාවන් පිිනබඳ සාකාච්ඡා කරන ල .    

 

4.4.6. ශ්රී  ංකාව හා තුර්කිය මතර ආර්ථික සහ තාක්ෂන්ක සහයයෝගීතාවය පිළිබඳ 

ඒකාබේන කමිටු ැස්ථවීම (JCETC) 

 

ශ්රී ලංකාව හා තුර්ිරය අපර ආර්ථික සහ පාක්ෂණික සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ ලළමු ඒකාබේධ 

කමිටු ැසස්වීම කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපය ගරු ිමෂාඩ් බදියු න්, තුර්ිරවා අධයාලන 

අමාපය ගරු ඉස්වමට් යිල්මාස් (Ismet Yilmaz) යන අමාපයවරුන්ව  සම නායකත් තවවයන් 2016 

වනොවැවබර් මස 11-12 දිනවල   තුර්ිරවා අන්කාරා හි   ලැවැත් තවිණි. ආර්ථික සහ පාක්ෂණික 

සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ ඒකාබේධ කමිටුව යනු වද්යරවටහි  වවළඳ හා ආර්ථික සහවයෝගීපාවය 

වර්ධනය ිරරීම සඳහා ලවතින ගැටවක විසඳා ගැනීමටත් ත නව වයෝජනා පිහිටුවා ගැනීමටත් ත කදිම 

වපෝපැන්නිර. 
 

ශ්රී ලංකාව සහ තුර්ිරය අපර වසර 64 ක් පුරාවට නිල වශවයන් පිහිටුවාගත් ත රාජය පාන්්රික 

සබඳපාවන් ලවතී. 1991 ශ්රී ලංකාව හා තුර්ිරය අපර ඒකාබේධ කමිටුවක් පිහිටුවීවව ආරවභවය 

වද්යරට අපර සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ කඩඉමිර. ලළමු ැසස්වීම අපරතුර වවළඳාම සහ ආවයෝජනය, 

කර්මාන්ප, කෘෂිකර්මාන්පය සහ ජලීවවී වගාව, නාවික කටයුතු, බල්ශක්ති, ඉදිිරරීව සහ 

අධයාලනය ඇතුවක පුළුල් ලරාසයක ක්වේත්රයන් ඔස්වස් සහවයෝගීපාවය ඇතිකර ගැනීම සඳහා 

වද්යලාර්ශවය විසින් එකඟ විය.   
 

4.4.7. ශ්රී  ංකාව සහ බංග ායේශය මතර ඒකාබේන ආර්ථික කමිටුව   

ශ්රී ලංකාව සහ බංගලාවේශය අපර ඒකාබේධ ආර්ථික කමිටු ැසස්වීවමහි 5 වන සැසිවාරය 2016 

වනොවැවබර් මස 09 වන දින වකොළඹ   ලැවත් ත විය. කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපය ගරු 

ිමෂාඩ් බදියු න් සහ  ලිරස්ථානවා වාණිජ අමාපය ගරු වටොවෆේල් අහමඩ් (Tofail Ahmed) යන 

අමාපයවරුන්ව  සහභවාගිත් තවවයන් සභවාවාරය ආරවභව කරන ල . 
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ජාතීන් වද්යකකට ඔවුන්ව  අභිරුචීන් මප ආර්ථික සහ වවළඳ ගැටළු විසඳා ගැනීමට අවස්ථාව 

සලසා වද්යන සසස්  වමවලමක් වලස ඒකාබේධ ආර්ථික කමිටුව හැඳින්විය හැිරය. ආර්ථික සහ 

පාක්ෂණික සහවයෝගිපාවය පිිනබඳ  ශ්රී ලංකාව සහ බංගලාවේශය අපර ඒකාබේධ ආර්ථික 

කමිටුව යටවත් ත වවළඳ, වාණිජ සහ කර්මාන්ප, ගුවන් වස්වා, සංචාරක, නාවික, වපොරතුරු 

පාක්ෂණ යනා  ක්වේත්රයන් ඔස්වස් සහවයෝගිපාවය වැඩි දියුණු ිරරීමට වද්යලාර්ශවයම එකඟ වන 

ල .     
 

ශ්රී ලංකාව සහ බංගලාවේශය යන රටවල් වද්යකම ද්යකුණු ආසියානු නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (SAFTA), 

ආසියා ලැසිෆික් වවළඳ ගිවිසුම (APTA) වලස ලසුව නව කරන ලද්ය බැංවකොක් ගිවිසුම, බහු-ආංශික 

පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  

සංවිධානය(BIMST-EC), වගෝීනය වරණීය වවළඳ ක්රමය (GSTP) , කලාපීය සහවයෝගීපාවය සඳහා 

ඉන්දියානු සාගර වටේද්යර රටවල සංවිධානය (IOR-ARC) යන සංවිධානයන්ව  සාමාජිකයින් වේ. 
 
 
 

4.4.8. ශ්රී  ංකාව සහ යුයක්රේනය මතර යවළඳ සහ ආර්ථික සහයයෝගීතාවය පිළිබඳ 

මන්තර් රාජය ඒකාබේන කමිටුව 

අද්යාල වසර තුල  වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ශ්රී ලංකාව සහ යුවක්රේනය අපර වවළඳ සහ 

ආර්ථික සහවයෝගීපාවය පිිනබඳ අන්පර් රාජය ඒකාබේධ කමිටුව පිහිටුවීමට අවශය කටයුතු සිදු 

කළ අපර ඒ සඳහා වන ගිවිසුමට අපසන් පැයමට අමාපය මණ්ඩලවා අනුමැතිය ලැය ඇප. 
 

4.4.9. මත්සය නිෂ්පාදන ආනයනය සඳහා යුයරෝපා සංගමයේ තහනම ඉවත් කිරීම (EU-

IUU) 

 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව ශ්රී ලංකාවේ ධීවර අධිකාිමය සමඟ වමන්ම යුවරෝලා වකොමිසම සමඟ ද්ය 

එක්ව යුවරෝලා අධිකාරීන් විසින් ලනවනු ලබන විවිධ වකොන්වේසීන්ට අනුකූලව කටයුතු ිරරීමට 

අද්යාල කටයුතු සිදු කරන ල . 

 

ඒ සඳහා තීරණ ක්රියාත් තමක ිරරීවව මණ්ඩලවා ප්රකාශනය 2016 ජූනි මස 23 දින යුවරෝලා සංගමවා 

නිල ප්රවෘත් තති ලත්රවා ලල වීමත් ත සමඟ ම ශ්රී ලංකාවවන් මත් තසය නිේලාද්යන ආනයනය සඳහා යුවරෝලා 

සංගමවා පහනම ඉවත් ත විය. මත් තසය නිේලාද්යන අලනයනය වව වන විට පහනමට වලර ලැවති 

ප්රකෘති පත් තත් තවයට ක්රම ක්රමවයන් ලත් තවවමින් ඇප.   

 

 

5. ක ාපීය ආර්ථික සහයයෝගීතාව 

ශ්රී ලංකාව, ආසියා-ලැසිෆික් වවළඳ ගිවිසුම (APTA), ද්යකුණු ආසියානු වරණීය වවළඳ ගිවිසුම (SAPTA), 

ද්යකුණු ආසියානු නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (SAFTA),  බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික 

සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන් (BIMSTEC) සහ ඉන්දියානු 

සාගර වටේද්යර රටවල සංවිධානය (IORA) වැනි එහි කලාපීය වවවළඳ හා ආර්ථික ගිවිසුව 

සවබන්ධවයන් ප්රධාන භූමිකාවක් වලස පවදුරටත් ත කටයුතු කරන ල .  

 

5.1 ආසියා පැසිෆික් යවළඳ ගිවිසුම යටයත් සාකච්ඡා පවත්වායගන යාම (APTA) 

ආසියා ලැසිෆික් කලාලය තුල අතිකරගත් ත ලළමු වවළඳ ගිවිසුම වන්වන් 1975   අත් තසන් පබන ලද්ය 

බැංවකොක් ගිවිසුම වන අපර එය 2005 වසවර් සිට ආසියා ලැසිෆික් වවළඳ ගිවිසුම (APTA) වලස 

හැදින්වේ. 
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APTA ස්ථාවර කමිටුවවහි 49 වන සැසිවාරය 2016 සැේපැවබර් මස පායිලන්පවා බැංවකොක් හි   

ලැවැත් තවිය. වවළඳාම ලහසුකරණය, අවයෝජන සහ වස්වා පිිනබඳ සැිරින ගිවිසුවමහි වමවහයුව 

සනාථ ිරරීවව ක්රියාවලිය සහ සලක්රම පවදුරටත් ත වර්ධනය ිරරීම පිිනබඳ වමම සැසිවාරවා  

සාකච්ඡා කරන ල . APTA 2017 ජනවාිම මස පායිලන්පවා බැංවකොක් හි ලැවැත් තවීමට නියමිප 

අමාපය මණ්ඩල ැසස්වීවව 4 වන සැසිවාරය අපරතුර  APTA යටවත් ත 4 වටවා සාකච්ඡා අවසන් කළ 

යුතු බවට සාමාජික රාජයන් තීරණය කරන ල . 

 

 විද්යුත් ත ප්රභවවස්ථාන සහතිකලත් ත නිකුත් ත ිරරීම සහ ප්රභවවස්ථාන සහතිකලත් ත නිකුත් ත ිරරීම සඳහා 

ලියිරයවිලි වගොනුවක් ලබා ම යන ද්යැක්වමන් යුතුව, සාමාජික රටවල නිවයෝජිපයන්ව  

සහභවාගීත් තවවයන්  ද්යැනුවත් ත ිරරීවව වැඩමුළුවක් 2016 වනොවැවබර් මස ද්යකුණු වකොිමයාවේ වසෝල් හි 

  ලැවැත් තවිය. වැඩමුළුවට සමගාමීව ප්රභවවස්ථාන නීති සහතික ිරරීමට සහ ස්ථිර ිරරීම සඳහා  

වමවහයුව ක්රියාවලිය සමාවලෝචනය සඳහා ප්රභවවස්ථාන නීති පිිනබඳ කණ්ඩායම ැසස්වීමක් ද්ය 

ලැවැත් තවිණි. 

 

සමාවලෝචනය සිදු කරන වර්ෂය තුල ශ්රී ලංකාව ඇ. වඩො. මිලියන 126 ක් වටිනා භවාණ්ඩ APTA  ගිවිසුම 

යටවත් ත අලනයනය කර ඇති අපර ඉන් 70% ක් චීනය වවපද්ය 25% ක් ද්යකුණු වකොිමයාව වවපද්ය වේ. 

APTA  ගිවිසුම යටවත් ත ශ්රී ලංකාවේ ආනයන 2016  වර්ෂය තුල ඇ. වඩො. මිලියන 12.50 ක් වාර්පා වී ඇප.  

 

5.2   දකුණු ආසියානු නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම යටයත් සාකච්ඡා පවත්වායගන යාම (SAFTA) 

ද්යකුණු ආසියානු නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම 2004 ජනවාිම මස අත් තසන් පැයවමන් ලසු 2006  ජනවාිම මස 

සිට බලාත් තමක විය.  1995   පිහිටුවන ලද්ය ද්යකුණු ආසියානු වරණීය වවළඳ ගිවිසුමත් ත (SAPTA) සමඟ 

ආරවභව වූ වරණීය වවළඳාම ප්රවර්ධනය කරමින් කලාපීය ආර්ථික සංකලනය ිරරීවව වැඩසටහන 

පවදුරටත් ත වැඩි දියුණු ිරරීම SAFTA හි අභිප්රාය වේ.   

2016 වන විට වසර 10න් සවපූර්ණ ිරරීමට නියමිප SAFTA හි වවළඳාම ලිහිල්කරණ වැඩසටහන 

යටවත් ත සංවේ  භවාණ්ඩ ලැයිස්තුවේ අවරන්නට අවනකුත් ත නිේලාද්යන සඳහා තීරු බදු ක්රමවයන් අඩු 

කරන ල . 2015 වනොවැවබර් මස 21 වන දින ශ්රී ලංකව සිය තීරු බදු ලිහිල්කරණය TLP ලළමුවන 

අදියර සවපූර්ණ කරන ල . ඌණ සංවර්ධිප රටවල් ද්ය 2016 වන විට එවස් නිම ිරරීමට නියමිපය. 

TLP හි වද්යවන අදියර ද්ය සාර්ථකව සාකච්ඡාවකොට අවසන් කර ස ම සාමාජික රටකම ක්රියාත් තමක 

කරන ල . වද්යවන අදියර යටවත් ත, සිය මූලික සංවේ  ලැයිස්තුවලින් අවම 20% ක් අඩු ිරරීමට 

සාමජිකයන් එකඟ විය. සූක්ෂම ලැයිස්තුවවන් ඉවත් ත කරන ලද්ය නිේලාද්යන සඳහා තීරු බදු අඩු ිරරීම 

ක්රමවයන් 2020 වන විට  සවපූර්ණ කළ යුතු අපර ශ්රී ලංකාව විසින් එය 2018 වන විට   සවපූර්ණ 

කල යුතුය.      

SAFTA යටවත් ත ශ්රී ලංකාවේ අලනයනය 2016 වසවර්  ඇ.වඩො.මි 6.9 වන අපර එය 2015 වසවර් වාර්පා 

වූ අගයට වඩා 55% ක අඩුවිර. SAFTA යටවත් ත සමස්ප අලනයනයන්වගන් 60% ක අගයක ඉන්දියාව 

වවප සිදු කර ඇප. වකවස්වුවත් ත වමම ගිවිසුම යටවත් ත ආනයනය අවම මට්ටමක ලවතී. SAFTA 

ගිවිසුමට වලර ලැවති SAPTA යටවත් ත අලනයනය 2016 වසවර්  ඇ.වඩො.මි 2.6 විය. 

 

සාර්ක් (SAARC) රටවල් වවප ශ්රී ලංකාවේ අලනයනයන්වගන් 80%ක ටත් ත වඩා සිදු වන බැවින් සාර්ක් 

කලාලය තුල ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන වවළඳ ලාර්ශවකරුවන් වන  ඉන්දියාව සහ ලිරස්ථානය සමඟ ශ්රී 

ලංකාව විසින් ඇති කරගන්නා ලද්ය ේවීලාර්ශවික ගිවිසුව ද්ය සලකා බැීනවව , එම රටවල් සඳහා 

නැවප  SAFTA යටවත් ත අලනයන් සිදු ිරරීමට වීම සාධය වනොවේ.    
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5.3    නව ක ාපීය යවළඳ ගිවිසුම් සඳහා සාකච්ඡා 

 

5.3.1  බහු-ආංශික තාක්ෂන්ක හා ආර්ථික සහයයෝගීතාව පිළිබඳ යබංගා  යබොක්ක 

ආශ්රිත රටව  මූ ාරම්භවයන් (BIMSTEC) 

 

බංගලාවේශය, භූපානය, ඉන්දියාව, මියන්මාරය, වන්ලාලය, ශ්රී ලංකාව සහ පායිලන්පය යන රටවල් 

හපිරන් සමන්විප බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක 

ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  (BIMSTEC) අරමුණ වන්වන්, සාමාජික රටවල් අපර වවළඳ 

ප්රවාහයන් වැඩිදියුණු ිරිමම සහ කලාලය තුළ වඩා වහොඳ ආර්ථික සබඳපා වගොඩනැගීමයි.  

වපවැනි බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප 

රටවල මූලාරවභවයන්ව  සමුළුව, 14වැනි බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව 

පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  අමාපය හමුව සහ 16 වැනි බහු-ආංශික 

පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  

වජයේඨ නිලධාිම හමුව මාර්තු 1-4 ද්යක්වා මියන්මාරවා Nay Pyi Taw හි  ලවත් තවන ල .    

අමාපය හමුව අපරතුර , සාමාජික රටවල විවේශ අමාපයවරුන් විසින් බහු-ආංශික පාක්ෂණික 

හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  ප්රමුඛ්පා 

ක්වේත්රයන්හි ප්රගතිය සමාවලෝචනය කරන ලද්ය අපර ලහප සඳහන් සාධන ලත්ර අත් තසන් ිරරීම 

සඳහා සිය කැමැත් තප ලළ කරන ල ; 

 බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප 

රටවල මූලාරවභවයන්ව  ස්ථීර වල්කව කාර්යාලයක් ස්ථාපිප ිරිමම පිිනබඳ සාංගමික 

සංස්ථා ලත්රය  

 බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප 

රටවල මූලාරවභවයන්ව  සංස්කෘතික කර්මාන්ප වකොමිසමක් සහ බහු-ආංශික 

පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල 

මූලාරවභවයන්ව  සංස්කෘතික කර්මාන්ප නිරීක්ෂණාගාරයක් ස්ථාපිප ිරිමම පිිනබඳ 

අවවබෝධපා ගිවිසුම 

 කාලගුණය සහ වේශගුණය සඳහා බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව 

පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  මධයස්ථානයක් පිහිටුවීමට 

අද්යාළව බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක 

ආශ්රිප රටවල මූලාරවභවයන්ව  සාමාජික රටවල් අපර සාංගමික සංස්ථා ලත්රය  

 

වවළඳ හා ආර්ථික අමාපය හමුව අපරතුර  ලහප සඳහන් ගිවිසුව අත් තසන් කරනු ලැයමට වජයේඨ 

නිලධාිම හමුවේ  එකඟවන ල ; 

 බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප 

රටවල මූලාරවභවයන්ව  නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (BIMSTEC FTA) සවබන්ධවයන් වන ගිවිසුව 

රාමුවේ භවාණ්ඩ  වවළඳාම පිිනබඳ ගිවිසුම     

 බහු-ආංශික පාක්ෂණික හා ආර්ථික සහවයෝගීපාව පිිනබඳ වබංගාල වබොක්ක ආශ්රිප 

රටවල මූලාරවභවයන්ව  නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම සවබන්ධවයන් වන ගිවිසුව රාමුව 

සංවශෝධනය සඳහා වන සන්ධාන ගිවිසුම  

 ආරවුල් වබ්රුවිරරීවව ක්රියාලටිලාටි සහ ගිවිසුව රාමුවේ යාන්ත්රණය  පිිනබඳ ගිවිසුම  

 වර්ගු කටයුතු සවබන්ධවයන් සහවයෝගීපාව සහ අවනයෝනය ආධාර පිිනබඳ ගිවිසුම     
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ශ්රී ලංකාවේ වවළඳාම ලිහිල්කරණ වැඩසටහන (TLP) ලාර්ශවකරුවන්ව  සලවේශකත් තවය යටවත් ත 

සාමාජික රටවල් එකඟ වූ ආකෘතියකට අනුව සකස් කරන ල . 

 

වවළඳාම ලිහිල්කරණ වැඩසටහවනහි ආකෘතිය ලහප ලිමදි වේ : 

 

BIMSTEC වවළඳ සාකච්ඡා සවමුති කමිටුවේ 20 වන සැසිවාරය 2015 සැේපැවබර් මස 7-9 දිනයන්හි   

පායිලන්පවා  ලැවැත් තවිණි. 2014 මියන්මාර්වයහි ලැවති වපවැනි BIMSTEC සමුළුවවහි   සිදු කරන ලද්ය 

මඟ වලන්වීම යටවත් ත 20 වැනි සාකච්ඡා කමිටු ැසස්වීවව ආසන්න අරමුණ වූවා BIMSTEC නිද්යහස් 

වවළඳ ගිවිසුවමහි භවාණ්ඩ වවළඳාම සඳහා වන ගිවිසුම නිමා ිරරීමයි. වසර 4 කට වලර එකඟ වූ 

නිලැයුව නිේචිප නීති (Product Specific Rules  ලැයිස්තුව නැවප සමීක්ෂණයක් සිදු ිරරීමට අවශය 

බවට ඉන්දියාව විසින් ප්රකාශ කර සිටි බැවින් භවාණ්ඩ වවළඳාම පිිනබඳ ගිවිසුම අවසන් ිරරීමට 

වනොහැිර විය. වමයට අමපරව ආවයෝජන හා වස්වා පිිනබඳ ක්රියාකාරී කණ්ඩායව ැසස්වීව ද්ය 

ලවත් තවන ල .  

ආර්ථික කළමණාකරණය පිිනබඳ අමාපය කමිටුව විසින්  BIMSTEC වවප TLP ඉදිිමලත් ත ිරරීම සඳහා 

අනුමැතිය ලබා   ඇති අපර ඒ අනුව 2016 වලබරවාිම මස BIMSTEC මහ වල්කව කාර්යාලය වවප 

TLP ඉදිිමලත් ත කරන ල . 

 

5.3.2     ඉන්දියානු සාගර වටේදර රටව  සංවිනානය (IORA)  

 

ඉන්දියානු සාගර වටේද්යර රටවල සංවිධානය (IORA) යනු, ඉන්දියානු සාගර වටේද්යර රටවල් අපර 

සහවයෝගීපාව සහ සමීල අන්පර් ක්රියාකාරීත් තවයන් ප්රවර්ධනය ිරරීම සඳහා රජය, වයාලාිමක 

ප්රජාව සහ විේවත් ත ප්රජාව යන නත්රලාර්ේවයන් එකට කැටුව එන, එම රටවල් අපර පිහිටුවා ගන්නා 

ලද්ය කලාපීය සංසද්යයිර. වවළඳාම හා ආවයෝජනය පිිනබඳ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම (WGTI), ඉන්දියානු 

සාගර වටේද්යර රටවල වයාලාිමක සංසද්යය (IORBF) සහ ඉන්දියානු සාගර වටේද්යර රටවල අධයයන 

කණ්ඩායම (IORAG) යනා  වශවයන්, ලාර්ේව කණ්ඩායව සවබන්ධවයන් ක්රියාකාරී කණ්ඩායව 

තුනක් වව යටවත් ත පිහිටුවා ඇප.  

කලාලවා සහ සාමාජික රාජයයන්ව  තිරසාර වර්ධනය සහ තුලිප සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය ිරරීම 

සහ කලාපීය ආර්ථික සහවයෝගීපාව සවද්යසා වලොදු ලද්යනමක් ඇතිිරරීම සඳහා ඉන්දියානු සාගර 

වටේද්යර රටවල සංවිධානය විසින්, 

 

 
මයිතම 

සංඛ්යා

ව 

% ඌන සංවර්ධිත 

යනොවන රාජයයන්  

සඳහා 

   ඌන සංවර්ධිත 

රාජයයන්  සඳහා 

ඉක්මන් ඉවත් ත ිරරීම (Fast 
Track Elimination -FTE) 

505 10% සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක 4 

සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක  2 

සාමානය ඉවත් ත ිරරීම 

(Normal Track Elimination -
NTE) 

2,422 48% වද්යවන වසවර් සිට 

සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක 6 

වද්යවන වසවර් සිට 

සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක 4 

සාමානය අඩු ිරරීම (Normal 
Track Reduction -NTR - 1% to 
5%) 

960 19% වද්යවන වසවර් සිට 

සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක 6 

වද්යවන වසවර් සිට 

සාමානය වාර්ෂික 

වාිමක 4 

සෘණ ලැයිස්තුව (Negative 
List-NL) 

1,165 23% අද්යාල වනොවේ අද්යාල වනොවේ 
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i. සමුද්රීය ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිපපාව 

ii. වවළඳාව  සහ ආවයෝජන ලහසුකරණය 

iii. ධීවර කළමනාකරණය 

iv. ආලද්යා අවද්යානව කළමනාකරණය, 

v. අධයන, විද්යයා හා පාක්ෂණ, 

vi. සංචාරක හා සංස්කෘතික හුවමාරු 

vii. ස්ත්රී පුරුෂ සවිබල ගැන්වීම  

viii. සමුද්රීය ආර්ථික (Blue Economy  යනා  ප්රමුඛ් ක්වේත්ර හඳුනාවගන ඇප.              

කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු ගරු අමාපය ිමෂාඩ් බදියු න් මහපා 2016 අවේල් මස 11-13 යන 

දිනයන් හි ඩුබායි හි   ලැවත් තවූ IORA ආර්ථික සහ වයාලාිමක අමාපය සමුළුවට සහභවාගී විය.  

සමුළුව ආරවභව කරන ලේවේ එක්සත් ත අරාබි එමිර් රාජයවා ආර්ථික කටයුතු ගරු අමාපය සුල්පාන් 

බින් සයීඩ් අල් මන්සූිම (Mr. Sultan Bin Saeed Al Mansoori) මහපා විසිනි. සුළු හා මධය ලිමමාණ 

වයාලාර සංවර්ධනය කරමින් සහ චිරස්ථායී සහ පුළුල් ආර්ථික හා සමාීවය සංවර්ධනය සුරක්ෂිප 

වකවරන නවය ආර්ථික ලිමසරයක් ඇතිකළ යුතු බව ඔහු විසින් වලන්වා වද්යන ල . 

IORA අමාපය මණ්ඩලවා 16 වන ැසස්වීම සහ ඒ ආශ්රිප අවනකුත් ත ැසස්වීව 2016 ඔක්වපෝබර් මස 12-

27 දිනයන්හි ඉන්දුනීසියාවේ බාලි සහ ජකර්පා නගරයන් හි   ලැවැත් තවවන ල .  අමාපය මණ්ඩලවා 

16 වන ැසස්වීව 2016 ඔක්වපෝබර් මස 27 දින ඉන්දුනීසියාවේ බාලි හි   ලවත් තවන ලද්ය අපර අවනකුත් ත 

ැසස්වීව වන ඉන්දියානු සාගර වටේද්යර රටවල අධයන කණ්ඩායවමහි (IORAG) 22 වන  ැසස්වීම සහ 

ඉන්දියානු සාගර වයාලාර සමුළුවවහි (IORBF) 22 වන ැසස්වීම පිිනවවලින් ඔක්වපෝබර් මස 12, 13 

දිනයන්හි   ජකර්පාහි ලැවැත් තවවන ල . වවළඳාම හා අවයෝජනය පිිනබඳ වැඩ කණ්ඩායව (WGTI) හි 

16 වන ැසස්වීම 2016 ඔක්වපෝබර් 24 ද්ය, වජයේඨ නිළධාරීන් (CSO) ව  18 වන ැසස්වීම 25-26 දිනවල 

බාලි හි   ලැවැත් තවවන ල . වවළඳාම හා අවයෝජනය පිිනබඳ වැඩ කණ්ඩායව සඳහා වමම වසවර්   

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව සහභවාගී විය. 

 

5.3.3     ය්ථවා යවළඳාම පිළිබඳ සාර්ක් ගිවිසුම (SATIS) 

 

2010 අවේල් මාසවා  භූපානවා   ලවත් තවන ලද්ය 16 වැනි සාර්ක් සමුළුව අපරතුර   සාමාජික 

රාජයයන්ව  නායකයින් විසින් වස්වා වවළඳාම පිිනබඳ සාර්ක් ගිවිසුව වකටුවලප අත් තසන් කරන 

ල . සියවකම රටවල් වමම ගිවිසුම සඳහා එකඟපාව ලළ කරන ලද්ය අපර වස්වා වවළඳාම පිිනබඳ 

සාර්ක් ගිවිසුම (SATIS) යටවත් ත ලවත් තනා ජාතික බැඳීව සලවල්ඛ්නවල කටයුතු අවසන් ිරරීවව 

ක්රියාවලිවයහි නිරපවන ල .  

 

SATIS හි විවේෂා කණ්ඩායව ැසස්වීව ිරසිවක් වමම වර්ෂවා   වනොලැවත් තවිය.  

 

SATIS යටවත් ත ශ්රී ලංකාවේ වස්වා වයෝජනාවලිය සඳහා අමාපය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා   ඇති අපර 

SATIS යටවත් ත සිය වස්වා වයෝජනාවලිය සූද්යානව කර ඇති බවට ශ්රී ලංකාව විසින් SAARC මහ 

වල්කව කාර්යාලය ද්යැනුවත් ත කරන ල . වකවස් වුවත් ත බැඳීම වල්ඛ්ණයන්ව  අවසාන වකටුවලප 

සභවාගප වන්වන් සියවකම සාමාජිකයන් පමන්ව  වයෝජනාවලි ඉදිිමලත් ත කර අවසන් වූ ලසුවයි. 
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6.      යවළඳ, ආයයෝජන සහ සංචාරක ප්රවර්නනය 
 

6.1       වියේශ වාන්ජ නියයෝජනය  

විවේශ රටවල ස්ථාපිප ශ්රී ලංකා දූප මණ්ඩල 27ක නිලධාිමන් 29 වද්යවනකුවගන් සමන්විප වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුවේ වාණිජ නිවයෝජනය මගින් වවළඳාම, ආවයෝජනය සහ සංචාරක වයාලාරය 

වකවරහි විවේෂ අවධානය වයොමු කරමින් සත් තකාරක රටවල ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ සහ ආර්ථික 

කටයුතු ප්රවර්ධනය ිරිමම සහ ආරක්ෂා ිරරීවමහිලා නිරප වවයි. “රාජය - වලෞේගලික  

හවුල්කාරීත් තව වැඩසටහන” යටවත් ත වාණිජ නිලධාිමන් විසින් ක්රියාකාරකව පුළුල් ලරාසයක් 

ක්රියාවට නංවනු ලැවබ්. ශ්රී ලාංිරක අලනයන සඳහා ජාපයන්පර වවළඳලළ පවදුරටත් ත පුළුල් ිරරීම 

සහ විවිධාංගීකරණය ිරරීම සඳහා, විවේශ රටවල ස්ථාපිප ශ්රී ලංකා දූප මණ්ඩලවල වස්වවයහි 

වයොද්යවා ඇති  වාණිජ නිලධාරීන්ව  සහ ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි අවනකුත් ත සහාය වයාලාිමක 

සංවිධානවල සහවයෝගය ඇතිව, වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ක්රියාකාරකව වලළක් ක්රියාවට 

නංවන ල . නව අලනයන වවළඳලළ හඳුන්වා ම සහ ලවත් තනා වවළඳලළවල වඩාත් ත වයෝගය 

ලිමසරයක් නිර්මාණය ිරරීම තුිනන් ජාපයන්පර වවළඳලළ තුළ ඔවුනව  වවළඳලළ වකොටස පුළුල් 

ිරරීම සඳහා ප්රමුඛ් අලනයනකරුවන් වවප මූලික අවධානය වයොමුකරන අපරතුර, වාණිජ 

නිලධාරීන් විසින් සුළු හා මධය ලිමමාණ අලනයනකරුවන් වවප ඔවුනව  නිේලාද්යන වවනුවවන් 

ජාපයන්පර වවළඳලළ ප්රවේශයක් ලබාගැනීම සඳහා අඛ්ණ්ඩව සහවයෝගය ද්යක්වන ල .  

විවේශයන්හි සිටින වාණිජ නිලධාරීන් විසින් ඉටුකරන ප්රධාන කාර්යයන් ලහප සඳහන් ලිමදි වේ.  

 WTO, CFC, UNCTAD යනා  බහුලාර්ශවීය සංවිධාන සඳහා ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය ිරරීම සහ 

ේවීලාර්ශවීය, කලාපීය ප්රතිලත් තති සැකසීමට ද්යායක වීම. 

 වවළඳ සහ ප්රවර්ධන සාකච්ඡා නිවයෝජනය ිරරීම සහ ක්රියාත් තමක ිරරීමට වමන්ම 

අධීක්ෂණය සඳහා ද්යායක වීම. 

 ප්රභවවස්ථාන නීති සහ නිේලාද්යන සවභවවය පිිනබඳ ගැටවක සඳහා ද්යායක වීම, වාණිජ 

වේශසීමා සහ ආර්ථික අවශයපා ආරක්ෂා ිරරීම වමන්ම නිවයෝජන කටයුතු සහ ප්රවර්ධන 

කටයුතු සිදු ිරරීම. 

 අලනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය, ජාතික මැණික් හා 

ස්වර්ණාභවරණ අධිකාිමය, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය, ශ්රී ලංකා අලනයන 

ණය රක්ෂණ සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා වත් ත මණ්ඩලය වැනි වේයය ආයපනයන හා සවබන්ධව 

වාණිජ සහ ආර්ථික කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳහා අවශය අන්පර් සවබන්ධපාවයන් වගොඩ 

නැංවීමට කටයුතු ිරරීම. 

 සත් තකාරක රටවල වවළඳ, ආවයෝජන සහ සංචාරක ක්වේත්ර වලට අද්යාළ රජවා නිලධාරීන් 

ජාලගප ිරරීම සහ ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ සහ ආර්ථික කටයුතු වලට අද්යාළ ගැටළු/කරුණු 

සවබන්ධවයන් විවිධ රාජය සහ ජාපයන්පර සංවිධාන වල  ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය ිරරීම. 

 සත් තකාරක රවටහි වවළඳ ප්රතිලත් තති වවනස්කව, විවේෂවයන් තීරුබදු සහ තීරුබදු 

වනොවන ක්රියාමාර්ග අධීක්ෂණය ිරරීම සහ වාර්පා ිරරීම.     

 සත් තකාරක රටවල  ශ්රී ලංකා-විවේෂී (පනි-රට) ප්රචාරණ වැඩසටහන් ලැවැත් තවීම.   

 වැද්යගත් ත ජාපයන්පර වවළඳ ප්රද්යර්ශන/අවස්ථා සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සහභවාගීත් තවය 

සංවිධානය ිරරීම. වමය, ශ්රී ලාංිරක අලනයන ප්රවර්ධනය ිරරීවමහිලා වඩාත් ත ඵලද්යායී 

වමවලමක් වශවයන් සළකනු ලැවබ්.      

 ශ්රී ලංකාවේ ලවත් තවන ප්රද්යර්ශන/අවස්ථා සඳහා විවේයය වයාලාිමක දූප පිිමස් 

සහභවාගීත් තවය සංවිධානය ිරරීම.    



 

31 
 

 වයාලාිමක අවස්ථාවන් වසොයාබැීනම සඳහා ශ්රී ලංකාවවන් සහ ශ්රී ලංකාව වවප වවළඳ, 

ආවයෝජන සහ සංචාරක දූප පිිමස් සංවිධානය ිරරීම.     

 වයාලාිමක අවස්ථාවන් වසොයාබැීනම සඳහා ශ්රී ලංකාවවන් සහ ශ්රී ලංකාව වවප පුේගල 

වයාලාිමක සංචාරයන් සංවිධානය ිරරීම.      

 නව වවළඳවලොල වසවීම, වවළඳවලොල ලර්වාෂණ ලැවැත් තවීම, වවළඳවලොල වපොරතුරු සහ 

නිේලාද්යන වපොරතුරු වබද්යාහැරීම සහ සමීක්ෂණ ලැවැත් තවීම යනා   කටයුතු සිදු ිරරීම.   

 වවළඳ, ආවයෝජන සහ සංචාරක ආශ්රිප වවළඳ විමසුව සවබන්ධවයන් වස්වය සැලයීම, 

විවේශ වයාලාිමකයින් හමුවීම/ සාකච්ඡා ලැවැත් තවීම, ශ්රී ලාංිරක අලනයනකරුවන් සඳහා 

පාක්ෂණික සහාය ලබා ම සහ වවළඳ ආරවුල් විසඳීම යනාදිය.  

 පාක්ෂණ හුවමාරු කරගැනීම සඳහා සහාය සහ වවළඳවලොල සංවර්ධන වැඩසටහන් 

සඳහා සහාය ලබා ම සහ පාක්ෂණික සහාය ලබා ම' 

 නව භවාණ්ඩ සත් තකාරක රටවල්වලට පිවිසීවව  ඒ සඳහා අවශය නිවරෝධායන කාර්යයන් 

සිදු ිරරීම' 

 ශ්රී ලංකා රජවා වටන්ඩර් සඳහා සත් තකාරක රවටහි ප්රචාරK කටයුතු සිදු ිරරීම. 

 

2016 වසර තුල වාණිජ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද්ය වමවැනි ආකාරවා ක්රියාකාරකවවල 

සාරාංශයක් ලහප ද්යැක්වේ.  
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 ක්රියාකාරකම   
ණිළු එකතුව 

1 සත් තකාරක රටවල්වල ශ්රී ලංකා-විවේෂී (පනි රට   ප්රවර්ධන වැඩසටහන් (වවළඳාම/ ආවයෝජන / සංචාරක     49 

2 ශ්රී ලංකාව වවප සිදු  කරන ලද්ය දූප වමවහයුව   
නිවයෝජන ගණන 96 

නිවයෝජිපයින් ගණන 770 

3 
සත් තකාර රටවල් වවප ශ්රී ලංකාවවන් සිදු කරන ලද්ය දූප 

වමවහයුව   

නිවයෝජන ගණන 142 

නිවයෝජිපයින් ගණන 1,005 

4 ශ්රී ලංකාව වවප පුේගල සංචාර 253 

5 සත් තකාරක රට වවප පුේගල සංචාර 
224 

6 සත් තකාරක රටවල සිදු කරන ලද්ය ප්රද්යර්ශන 
295 

7 
ශ්රී ලංකාව තුල ලැවති ප්රද්යර්ශන සඳහා සත් තකාරක රටවල 

සහභවාගීත් තවය 

ප්රද්යර්ශන/සල්පිල් ගණන 62 

සහභවාගී වූවන්/ ප්රද්යරශනකරුවන් ගණන 485 

8 පිිනතුරු දුන් වවළඳ විමර්ශන සංඛ්යාව (වවළඳ/ආවයෝජන/සංචාරක   
1,871 

9 විසඳුව ලබා දුන් වාණිජ ගැටවක/ ආරවුල් සංඛ්යාව 
228 

10 ප්රවර්ධනය කරන ලද්ය නිේලාද්යන ක්වේත්ර ප්රමාණය 147 

11 සත් තකාරක රටවල්වල වාණිජ නිලධාරීන් විසින් සහභවාගී වන ලද්ය ප්රද්යර්ශන/සල්පිල් 
100 

12 සත් තකාරක රටවල වවළඳාම ලහසුකරණ සහ වයාලාර ජාලගප ැසස්වීව සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සහභවාගීත් තවය 
244 

13 වවළඳවලොළ වපොරතුරු 
70 

14 ජාපයන්පර සවවවලනයන් හි ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය ිරරීම 
32 

15 වත් ත අවලවි ප්රවර්ධනය 
33 

16 ආවයෝජන ප්රවර්ධන කටයුතු 
245 

17 සංචාර ප්රවර්ධන කටයුතු 219 

18 වයාලාර ජාලගප වැඩසටහන් 
204 
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6.1.1      කාර්ය සානන ඇගී යම් ක්රියාමාර්ගයන් 

 

1. මපනයන ප්රවර්නනය 

වාණිජ දූප මණ්ඩල නිලධාිමන් විසින් ගැණුවකරුවන් හා විකුණුවකරුවන් මුණගැස්වීවව 

අන්පර් සවබන්ධපාවය සිදු ිරරීමට අමපරව විවේශ ඇණවුව සුරක්ෂිප ිරරීවව 

සාර්ථකත් තවය ලහප කරුණු මප රඳා ලැවවපනු ඇප. එම කරුණු සඳහා වාණිජ 

නිලධාිමන් හට මැදිහත් ත වීමක් සිදු කළ වනොහැිරය.  

 

සූක්ෂම කරුණු සාර්ව කරුණු 

සමාගවමහි සාමානය අලනයන සූද්යානම/ 

සනන්දුව 

පරඟකාරී ආර්ථිකය තුල අඩු නිේලාද්යන 

පිිමවැය 

පරඟකාරී මිල (වවනත් ත සැලයුවකරුවන් සමඟ 

පරඟ ිරරීම   

පාක්ෂණය සඳහා සිදුකරන ආවයෝජන 

මට්ටව සහ නව නිලැයුව මට්ටම 

නිේලාද්යනවා ගුණාත් තමක භවාවය රවටහි සවලත් ත සරුමය 

සැලයුව ධාිමපාවය - විශාල ඇණවුව ප්රමාණයක් 

කලට වේලාවට සහ සාමානය අයුිමන් සවපූර්ණ 

ිරරීවව හැිරයාව 

වවළඳ ලහසුකව මට්ටම 

ආනයන රටවල ලවත් තනා නීති රීතිවලට අනුකූල 

වීම 

අයවැය හැිරයාව 

මූලය ප්රවර්ධන හැිරයාව  

රටක ඉහප සඳහන් කරන ලද්ය සූක්ෂම සහ සාර්ව කරුණු හිපකර අයුවරන් ලැවතීම 

වාණිජ නිලධාිමන්ව  කර්පවය වඩාත් ත කාර්යක්ෂම කරනු ඇප.  

 

2. ආවයෝජන සහ සංචාරක ප්රවර්ධනය 

 

ඉහප අලනයන ප්රවර්ධනය සඳහා වාණිජ නිලධාිමන්ව  මැදිහත් තවීම හා සමානවම, 

ආවයෝජන සහ සංචාරක ප්රවර්ධනවයහි  ද්ය වාණිජ නිලධාිමන් වේයය ආවයෝජන සහ 

සංචාරක අවස්ථා හදුන්වා  ම සිදු කළද්ය එහි  අවසානය ද්යක්වා සෘජු මැදිහත් තවීමක් සිදු 

කළ වනොහැක.  

සක්ප කරුණු වේතුවවන් වාණිජ නිලධාිමන්ව  කාර්ය සාධන අගය ිරරීම ආවයෝජන හා 

අලනයන වටිනාකවහි වර්ධනයක් වලසින් අගය කළ වනොහැිර අපර එම නිලධාිමන් 

විසින් ඉහප අන්පර් සවබන්ධපාවයන් සඳහා සත් තකාරක රවටහි   ගනු ලබන 

ප්රමාණාත් තමකවූත් ත කාීනනවූත් ත වෘතියමය ද්යායකත් තවය මප එය අගය කළ යුතු වන්වන්ය.  
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වියේශයන් ි සිටින වාන්ජ නිළනාරීන් විසින් ඉටුකරන  ද ප්රනාන නියයෝජන කාර්යයන්: 

 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානවා TRIPS ගිවිසුම යටවත් ත භූවගෝීනය ද්යර්ෂකයක් වන ශ්රී ලාංිරක වත් ත 

ආරක්ෂා ිරරීම සවබන්ධවයන් ජාතික නීති රීති සවලාද්යනවයහි ලා කටයුතු ිරරීම සහ ශ්රී 

ලාංිරක කුරුඳු සඳහා විවේෂ වර්ගීකරණයක් වන HS වර්ගීකරණය 2007 සිට බලාත් තමක වන 

ලිමදි ලබා ගැනීමට කටයුතු ිරරීම. 
 

 කුඩා සහ අවද්යානමිරන් වලවළන රටක් වලස කෘෂිකාර්මික සාකච්ඡා සඳහා ද්ය කෘෂිකාර්මික 

වනොවන සාකච්ඡා සවබන්ධවයන් සමානුලාතික වනොවන වලස බලල ව සිදුවන රටක් වලස 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා සිදුවකවරමින් ලවතින වද්යෝහා සාකච්ඡාවන්හි ශ්රී ලංකාව 

නිවයෝජනය ිරරීම.   
 

 වලෝක වවළඳ සංවිධානවා 1998, 2003, 2010, සහ 2016 වසරට අද්යාලව වවළඳ ප්රතිලත් තති විමසුව 

වාර්පා සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වාර්පාව සවලාද්යනය ිරරීම. 
 

 කුරුඳුවලට සල්ෆර් ඩවයොක්සයිඩ් එක්වීම සවබන්ධවයන් යුවරෝලා වකොමිසම මඟින් නැගුණ 

වචෝද්යනා මප ශ්රි ලංකා කුරුඳුවලට ලැනවූ නිල වනොවන පහනම ඉවත් ත ිරරීම සඳහා සල්ෆර් 

ඩවයොක්සයිඩ් (SO2) ආහාර ආකලනයන් වලස කුරුඳු සඳහා භවාවිප ිරරීම සවබන්ධවයන් 

පත් තත් තවයන් වැඩි දියුණු ිරරීම පිිනබඳව ජාපයන්පර පත් තත් තව සහතිකයක් සකස් ිරරීම සඳහා 

වරෝමවා පිහිටි ඇලිවමන්වටිමයස් වකෝවඩක්ස් ^Codex Alimantarius& කමිටුවට වයෝජනාවලියක් 

ඉදිිමලත් ත ිරරීම. 
 

 

 2004 වර්ෂවා යුවරෝලා සංගමවයන් කවකරු අයිතීන් සුරක්ෂිප ිරරීම සඳහා විවේෂිප  මනා 

ක්රමයන් ලබා ගැනීම සඳහා වූ ක්රියාවලියට සහ 2005,2008 වර්ෂයන් හි සහ ද්යැනට සකස්වවමින් 

ලවතින යුවරෝලා සංගමවා GSP + වවළඳ සහනය නැවප ලබා ගැනීම සඳහා නායකත් තවය 

සැලයීම. 
 

 යුවරෝලා සංගමවා ප්රමිතීන් හා අනුකූල වනොවන ශ්රී ලංකාව විසින් අලනයනය කරන ලද්ය රඳවා 

පබා ගත් ත හා ප්රතික්වේල වූ අලනයන වපොග ශ්රී ලංකාවේ අලනයනකරුවන්ට සැලිරයයුතු 

අභිවයෝගයක් වන බැවින්  ශ්රී ලංකාවේ අලනයන වපොග EC විසින් නිකුත් ත කරන  රඳවා පබා 

ගැනීම සහ ප්රතික්වේල ිරරීම පිිනබඳ ලේධතිවයහි වේගවත් ත වවනස්වීම  (RASFF notifications) 

පිිනබඳ ද්යැනුව ව සවබන්ධව කටයුතු ිරරීම. 
 

 ශ්රී ලංකාවේ ලළතුරු සහ එළවළු වමන්ම අවනකුත් ත ලැළ යුවරෝලා සංගමය වවප අලනයනය 

සඳහා යහලත් ත පත් තත් තවයිරන් යුත් ත ශාක සඳහා වන සහතිකය සවබන්ධව ලැන නැවගන ගැටවක 

ආදිය විේවල්ෂණය ිරරීම සහ ඉපා වකටි කළිරන් ඒ සඳහා ක්රියාකාරී සැලස්මක් සැකසීම.  
 

 යුවරෝලා සංගමය මඟින් යුවරෝලා සංගමවා නීති විවරෝධී විධිමත් ත වනොවන සහ වාර්පා වනොවූ 

මත් තසය නීතිරීති (IUU) යටවත් ත ශ්රී ලංකාවේ මත් තසය නිේලාද්යන ආනයන සඳහා ලනවන ලද්ය 

පහනම ඉවත් ත ිරරීම සඳහා "ඉදිිම සැලසුව" සවලාද්යනය ිරරීම සහ ඒ සඳහා සහය වීම. ශ්රී 

ලංකාවේ මත් තසය ආහාර අලනයනකරුවන්ව  සංගමය සමඟින් එක්ව ශ්රී ලංකාවේ මත් තසය 

ආහාර කර්මාන්පය පිිනබඳ Seafood Expo Global හි ජාපයන්පර මාධය හමුවේ ලවත් තවන 2016 

අවේල් මස 27 දින ලද්ය මාධය සාකච්ඡාව, ශ්රී ලංකාවේ මත් තසය ආහාර නිේලාද්යනයන් යුවරෝලා 

සංගමය වවප අලනයනය ිරරීම පහනව කරමින් යුවරෝලා වකොමිසම විසින් නිකුත් ත කරන ලද්ය 

රතු කාඩ්ලප ඉවත් ත ිරරීම සඳහා වේතුවක් විය. 
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 ප්රධාන US GSP +  ප්රතිලාීනන් සමඟ ක්රියාකාරීව සහභවාගී වී එම වැඩසටහනට ගමන් භවාණ්ඩ 

අඩංගු ිරරීමට කටයුතු සවලාද්යනය ිරරීම සඳහා ඇමිමකානු වකොන්්ස් සභිකයින් වලළඹවීම. 
 

 ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යවා මාර්ගවයහි වනොදිවවන නව වායව ටයර් (Off Road Tyre) පිිනබඳ 

ප්රතිවපෝලන විමර්ශනයන් සිදු ිරරීම. 
 

 2017 ජනවාිම මස 1 වන දින වන විට සිදු කළ යුතු ලියාලදිංචි ක්රියාවලිවා අලහසුපා පිිනබඳ 

සලකා බැීනවමන් 2017 වද්යසැවබර් 31 වන දින වපක් ලියාලදිංචි වූ අලනයනකරුවන්ව  

ලේධතිවා අයදුවලප කල් ද්යැමීමට GOSL වවප යුවරෝලා වකොමිසවව බදු සහ වර්ගු සංගමවා 

අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අවසර ලබා ගැනීම. ලනවන ලද්ය අවසාන දිනය වන 2016 ජූනි 30 ට 

ලසු වමම ඉල්ීනම සිදු කළ ද්ය විවේෂ පත් තවය යටවත් ත එම අවස්ථාව හිමි විය. 
 

 ජර්මනිවා අලනයන ණය අවද්යානව ආයපන සමඟ සවබන්ධපාවයන් ලවත් තවාවගන ය ම සහ 

OECD හි අවද්යානව රටවල් පිිනබඳ වර්ගීකරණවයහි ශ්රී ලංකාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුන්ව  

සහය ඉල්ීනම. 
 

 ඉන්දියාවේ නශය ආහාර නිේලාද්යන සහ ඉන්දුනීසියාවේ ආහාර නිේලාද්යනවල කඩිනව 

නිේකාශනය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ රසායනාගාරයන්ට නිල පිිනගැනීම ලබා  ම සඳහා සහය වීම. 
 

 වකොිමයාවට මත් තසය අලනයනය ිරරීම ආරවභව ිරරීමට අවේක්ෂා කරන ශ්රී ලාංිරක මත් තසය 

අලනයනකරුවන්ව  ආයපන ලිමක්ෂා කර බැීනම සඳහා  වකොිමයාවේ අහාර සහ ඖෂධ 

සුරක්ෂණ අමාපයාංශවා කණ්ඩායම වවප සහය වීම. එම වකොිමයානු අධිකාරීන් විසින් සිය 

අනුමැතිය 2017   ලබා  මට නියමිපයි. 
 

 ශ්රී ලංකාවේ අලනයන කරුවන් සඳහා ඔවුන්ව  අලනයන නිේලාද්යන අර්වවනියා බදු සංගමය, 

කසකස්ථානය, වබලාරුසය, ිරිමගිස්ථානය සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩු වවළඳවලොළට වයොමු 

ිරරීම සඳහා අවසර  ම පිණිස වරොවසල්වකොස්නඩ්සර් (Rosselkhoznadzor), රුසියානු ලශු 

අධිකාිමය  විසින් ශ්රී ලංකාවේ ධීවර ආයපන පිිනබඳ සිදු කරන විමර්ශනයන් සවපූර්ණ එම 

කණ්ඩායම වවප සහය වීම. 
 

 අනාගපවා  ඉපාලිවා ැසිරයා සඳහා ශ්රී ලාංිරකයන්  පුහුණු ිරරීමට ශ්රී ලංකාවේ විවේයය 

වස්වා නියුක්ති කාර්යාංශවා අනුමැතිය ලද්ය බඳවා ගැනීවව රාජය වනොවන ආයපනයක් වන 

ඉපාලිවා මහාසාර සමාගවව (M/S Mahasara Co.) කළමණාකාරීත් තවය සමඟ සවබන්ධීකරණ 

කටයුතු සිදු ිරරීම. 
 

 නව වයාලෘති හරහා ශ්රී ලංකාවට IFAD අරමුද්යල් ලබා ගැනීවව හැිරයාවන් වසොයා බැීනම සඳහා 

සහ 2016 වසවර්  ලවත් තනා වයාලෘති 3ක පත් තවය පිිනබඳ IFAD සමඟ සවබන්ධීකරණ කටයුතු 

 සිදුිරරීම. 
 

 ජලානවා වපොරතුරු පාක්ෂණ සමාගව සමඟින් එක්ව කටයුතු ිරරීම සඳහා විවේයය 

වපොරතුරු පාක්ෂණ සමාගව සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන ජලානවා ප්රථම වගෝීනය වපොරතුරු 

පාක්ෂණ පැන්න වන මිනාමි ඔනුමා "නිගාටා" හි සමාගව වගොඩනැගීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ 

වපෝරාගත් ත වපොරතුරු පාක්ෂණ ආයපන 6 කට සහය ලබා  ම. 
 

 ඉන්දු ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය පිහිටු වීම සඳහා මූලිකත් තවය ගැනීම සහ ලහසුකව සැලසීම. 

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ නව දිල්ලිවා හි 2016 මැයි මස 25 දිනත් ත ශ්රී ලංකාවේ වකොළඹ   2016 

වනොවැවබර් මසත් ත කාර්යාල පිහිටුවන ල . 
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 ජනාධිලතිතුමාව  ජර්මානු සහ මැවල්සියානු සංචාරය වමන්ම අ්ාමාපයතුමාව  චීන 

සංචාරයන් හා සමගාමීව වයාලාිමක සවමන්ත්රණ සහ ජාලගප වැඩසටහන් සංවිධානය ිරරීම. 

එවමන්ම සත් තකාරක රටවල වවළඳ මණ්ඩල සහ වවළඳ ප්රවර්ධන සංවිධාන සහ ශ්රී ලංකාවේ 

ජාලගප වැඩසටහන් සමඟින් වයාලාිමක ැසස්වීව, සවමන්ත්රණ ආදිය වාණිජ නිලධාරීන් විසින් 

සංවිධානය කරන ල . 

 

6.2  යවළඳ සල්පිල් සඳහා සහභවාගීත්වය 
 

6.2.1. සත්කාරක රටව  පැවත්වන  ද යවළඳ සල්පිල් සඳහා ශ්රී  ංකායස  සහභවාගීත්වය 
 

වපොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමට අවැසි වේදිකාවක් සඳහා කාර්මික පාක්ෂණවා සහ විවේෂ 

වුවමනාවන්ව  ඉහළ ය ම හමුවේ වවළඳ සල්පිල් හුදු සල්පිළක මට්ටවව සිට  ගැනුව හා විකුණුව 

සඳහා වැද්යගත් ත වපොරතුරු සලයන, වවළඳ ලාර්ශවකරුවන්ට හමුවීවව අවස්ථාව සලසා වද්යන 

සාර්ථක ඵලද්යායී වවළඳවලොළක් වලස වර්ධනය වී ඇප.  

 

වවළඳ සල්පිල් සඳහා සහභවාගීවීම විවේයය වවළඳවලොළ වවප ප්රවේශ වීම සඳහා වයොද්යා ගපහැිර 

වඩාත් ත ඵලද්යායීය වමවලමක් බව හඳුනාගනිමින්, සමාවලෝචනයට ලක් වන වර්ෂය තුල  වාණිජ 

නිලධාරීන් විසින් සත් තකාරක රටවල ලැවැත් තවවන ලද්ය වවළඳ සල්පිල් 62ක් සඳහා ප්රචාරණ කටයුතු  

සිදු කරන ලද්ය අපර ශ්රී ලංකාවේ වත් ත, ආහාර සහ යම, ඇඟළුව, මැණික් හා ස්වර්ණාභවරණ, අත් තකව, 

මුහුදු ආහාර, ටයර් හා රබර් ආශ්රිප නිේලාද්යන, වකොහු ආශ්රිප නිේලාද්යන, කාබනික නිේලාද්යන, 

වසෞඛ්ය සත් තකාර නිේලාද්යන සහ විවිධ නිේලාද්යන වැනි නිේලාද්යන ක්වේත්රයන්හි 

ප්රද්යර්ශනකරුවන්/නරඹන්නන් 400 කට  වැඩි පිිමසක් එම සල්පිල් සහ ප්රද්යර්ශන සඳහා සහභවාගී 

කරවීය.  වමම වවළඳ සල්පිල් සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සහභවාගීත් තවය සංවිධානය ිරරීවව , ශ්රී ලංකාවේ 

ප්රද්යර්ශනකරුවන් ට වනොමිවල් ප්රද්යර්ශන අවකාශයන් ලබා  ම සඳහා අවස්ථාව ලබා ගැනීමට වාණිජ 

නිළධාරීන්ට හැිරවිය.  එහි ප්රථිඵලයක් වලස අවම පිිමවැයිරන් ආකර්ෂණීය වලස නිේලාද්යනයන් 

ප්රද්යර්ශනය ිරරීමට ශ්රී ලංකාවට අවකාශය සැලසිණි.   
 

පව ද්ය, ප්රථම වරට ඕස්වේලියාවේ වමල්බර්න් හි ලවත් තවන ලද්ය ජාපයන්පර  ප්රභවව ප්රද්යර්ශනය 

(ඇඟළුව   (Sourcing Fair), ස්වීඩනවා ස්වටොක්වහොව හි ලැවති FORMEX වවළඳ සල්පිල (වරදිපිින, 

වසරමික් නිේලාද්යන, වසල්ලව බඩු, එකතු කළ අගය සහිප වත් ත සහ වවනත් ත ීවවන රටාවන්ට ඔබින 

භවාණ්ඩ   ආවවනියාවේ වයවරවාන්හි ලැවති  ජන්වවක්ස්- වයවරවාන් ප්රද්යර්ශනය (Junwex- Yerevan) 

(වටිනා ගල්  යනාදිවයහි අද්යාල විවේයය රටවල ස්ථාපිප වී සිටින වාණිජ නිලධාරීන් විසින් 

සවබන්ධීකරණ කටයුතු, සහය  වව කටයුතු සිදු කර ඇප. 
 

ප්රද්යර්ශනය සඳහා සහභවාගී වන ශ්රී ලංකාවේ ප්රද්යර්ශනකරුවන් සඳහා සහ වවළඳ ප්රද්යර්ශන සඳහා 

සහ සමගාමීව කටයුතු කරන අද්යාල රාජය නිලධාරීන් සඳහා විවිධ ප්රවර්ධන කටයුතු, කර්මාන්ප හා 

සුපිිම වවළඳසැල් ද්යාම සංචාරයන්, වැඩමුළු, මාධය සාකච්ඡා යනාදිය වාණිජ නිළධාරීන් විසින් 

සංවිධානය කරයි. 
 

ශ්රී ලංකාවේ සහ විවේයය රටවල ලැවැත් තවවන වවළඳ ප්රද්යර්ශන සඳහා නිසි ප්රචාරණ කටයුතු සිදු 

ිරරීමට අමපරව, වාණිජ නිලධාරීන් විසින් අද්යාල සත් තකාරක රටවල ලවත් තවන වවළඳ ප්රද්යර්ශන 

සඳහා නිරන්පරවයන් සහභවාගී වීමත් ත සිදුකරයි. අද්යාල වර්ෂය තුල, වයාලාිමක සබඳපා වගොඩනගා 

ගැනීම සඳහා වමන්ම අනාගවත් ත එවැනි ප්රද්යර්ශනයන් ට ශ්රී ලංකාවේ සහභවාගීත් තවය නිර්වේශ ිරරීම 

සඳහා වාණිජ නිලධාරීන් විසින් එවැනි ප්රද්යර්ශන 200කට වැඩි ප්රමාණයකට සහභවාගී වී ඇප. 
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6.2.2. ශ්රී  ංකායස පවත්වන  ද යවළඳ ප්රදර්ශන/ සම්මන්ත්රණ ප්රවර්නනය කිරීම 
 

ශ්රී ලංකාවේ ලවත් තවන වවළඳ ප්රද්යර්ශන සහ සල්පිල් සඳහා පුළුල් ප්රචාරණයක් විවේයය රටවල 

ස්ථාපිප වාණිජ නිළධාරීන් විසින් ලබා වද්යනු ලැවබ්. වමම පුළුල් ප්රචාරණ වයාලාරත් ත සමඟ 2016 

වර්ෂය තුල ශ්රී ලංකාවේ ලවත් තවන ලද්ය ප්රද්යර්ශන සහ සල්පිල් සඳහා 300 ට අධික විවේයය 

ගැණුවකරුවන් ප්රමාණයක සහභවාගීත් තවය සංවිධානය කරන ල . එවමන්ම අමාපයවරුන්, රාජය 

නිලධාරීන්, වවළඳ ප්රවර්ධන සංවිධාන සමඟ ඉල්ීනව මප වලෞේගලික සාකච්ඡා ද්ය සංවිධානය කරන 

ල . 
 

6.2.2.1. 2016 ය ෝක මපනයන සංවර්නන සණිළුව (WEDF  
 

2016 වලෝක අලනයන සංවර්ධන සමුළුව යනු ජිනිවා හි ජාපයන්පර වවළඳ මධයස්ථානවයන් සිදු 

කරන ප්රධානපම වැඩසටහනක් වන අපර එය 2016 වනොවැවබර් මස 11-13 දිනයන් හි වකොළඹ   

ලැවැත් තවිණි. වැඩසටහන සඳහා විවේයය ගැණුවකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් වාණිජ නිලධාරීන් සමඟින් ක්රියාකාරී ද්යායකත් තවයක් ලබා වද්යන ල . සියවකම 

වාණිජ නිලධාරීන් විසින් වමය සඳහා පුළුල් ප්රචාරණයක් ලබා දුන් අපර ඒ අනුව WEDF වැඩසටහන  

සඳහා එක්සත් ත අරාබි එමිර් රාජය, ඊජිේතුව, ප්රංශය, ස්විස්ටර්ලන්පය, ජර්මනිය, ලිරස්ථානය, 

මැවල්සියාව, ඉන්දියාව, වසෞදි අරාබිය, වකොිමයාව, ඉපාලිය, ද්යකුණු අප්රිකාව, ස්වීඩනය, පායිලන්පය, 

වියට්නාමය සහ ජලානය යන රටවල්වලින් නිවයෝජිපයින් 171 සහභවාගීත් තවය සංවිධානය කරන ල . 
 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නිපය නිවයෝජිපවරයාද්ය වමම වැඩසටහවනහි සාමාජිකයකු වලස 

සහභවාගී වූ අපර  වලෝක අලනයන සංවර්ධන සමුළුව වවප ඊවබ් මහා යුවරෝලය (Great Europe of 

Ebay) හි සල සභවාලති එබන් සර්වමොන් (Eben Sermon) මහපාව  ජිනිවා වාණිජ මණ්ඩලවා 

ජාපයන්පර සබඳපා අංශවයහි ප්රධානී වින්සන්ට් සබිලියා (Vincent Subilia) මහපාව  

සහභවාගීත් තවයද්ය සංවිධානය ඔහු විසින් සිදු කරන ල . 
 

6.3. වියේශීය සෘජු ආයයෝජන ප්රවර්නනය 

 

විවේශ රටවල ස්ථාපිප වාණිජ නිලධාරී විසින් රට තුලට විවේයය සෘජු ආවයෝජන ලබාගැනීවමහි ලා 

ඉපා වැද්යගත් ත වමවහයක් ඉටු කරනු ලබයි. එහි  ඔවුන් විසින් ප්රධාන වලවල් ආවයෝජකයන් සහ 

අවයෝජන ආයපන සමඟ මනා සවබන්ධපාවයක් පිහිටුවා ගනු ලබයි. මීට අමපරව ශ්රී ලංකාවේ 

නිේලාද්යන කර්මාන්ප වඩාත් ත පුළුල් ිරරීම සඳහා බලවත් ත බේධ වයාලාර ලාර්ශවකරුවන් හඳුනා 

ගැනීමට ශ්රී ලංකාවවන් ලිමබාහිර වයාලාිමක නිවයෝජිපයන් සමඟ වයාලාර හමු සංවිධානය ිරරීමද්ය 

ඔවුන් සිදු කරනු ලබයි. 

ඒ අනුව අද්යාල වර්ෂවා , වාණිජ නිලධාරීන් විසින් එක් එක් ක්වේත්රයට අද්යාල සවිමත් ත ආවයෝජකයන් 

හමු වී දිවයිවනහි ලවතින ආවයෝජන අවස්ථා පිිනබඳ විස්පර සැලයීමට කටයුතු කර ඇප. 
 

වේලල සංවර්ධනය, ටයර් නිේලාද්යනය, ගෘහ භවාණ්ඩ නිේලාද්යන, වරදිපිින නිේලාද්යනය, වපොරතුරු 

පාක්ෂණ ක්වේත්රය, අලජල පිිමයව, ජල පිිමයව සහ ලවිත්රකරණය, වැලි ලර සංවර්ධනය, ඉදිිරරීව 

කර්මාන්පය, සංචාරක ක්වේත්රය, වාහන වකොටස් එක්ලස් ිරරීවව කර්මාන්පය, වරොන්මඩ ඉවත් ත 

ිරරීම, දුවිමය  මාර්ග, වරෝහල් සලකරණ, වේලල හා සංචාරක වහෝටල්, සිවමන්ති ඇඹරුව සහ මිටි 

ඇසිරීව නිේලාද්යන ක්වේත්ර, බලශක්ති ක්වේත්රය, වලෝහ නල නිේලාද්යන කර්මාන්ප, විදුලිබල හා 

බලශක්ති, විදුලිබල හා බලශක්ති, වරාය හා සංචාරක වමවහයුව,සුපිිම වවළඳසැල් වයාලෘති, සූර්ය 

බලශක්ති වයාලෘති, මිශ්ර සංවර්ධන වයාලෘති, මාර්ග සලකුණු අවශයපා නිේලාද්යන වයාලෘති යනා  

ක්වේත්රයන් සඳහා විවේයය අවයෝජකයින්ව  ඉල්වකව 107 වමම වර්ෂය තුල  වාණිජ නිලධාරීන් හට 

ලැවබන ල . 
 

වජෝන් ීමල්ස් වේලල සංවර්ධන (John Keels Property Developer) ආයපනය සහ JVR Pvt.Ltd ,HNB බැංකුව 

සමඟ ශ්රී ලංකාවේ වේලල වවළඳවලොළ තුල ආවයෝජනය ිරරීම ප්රවර්ධනය සඳහා ඩුබායි හි   ලැවති 

වේලල ප්රවර්ධන ප්රද්යර්ශනය සඳහා සහය ලබා වද්යන ල . සමස්ප අලනයනය ඇ.වඩො.මි. 1 වන ඩුබායි 

සහ මැද්ය වලරදිග පිහිටුවා ඇති ඉන්දියාවේ විශාලපම සමාගමක් වන Lulu Hypermarket අති සුපිිම 
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වවළඳවලොළ වවප කටුනායක පිහිටි කෘෂිකාර්මික නිේලාද්යන එකතු ිරරීවව සහ සකස් ිරරීවව 

මධයස්ථානය සමඟ සවබන්ධ ිරරීම සඳහා අවශය කරන සහය ලබා වද්යන ල . එක්සත් ත අරාබි එමිර් 

රාජයට ලළමු වේෂණය සිදු කරමින් වනොවැවබර් මස   සමාගම විසින් ඔවුන්ව  වාණිජ වමවහයුම 

සිදු ිරරීම ආරවභව කරන ල . 
 

ශ්රි ලංකාවේ අ්ාමාපය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාව  සහභවාගීත් තවවයන් සද්ය සන වටවවස 

සාකච්ඡාවක් වබල්වගොලක්ස් සහ ශ්රී ලංකා වයාලාර කවුන්සිලය (Belgolux- Sri Lanka Business Council) 

සමඟ වබල්ජියවව වරවන්වසොන්ස් බ්රසල්ස් වහෝටලවය හි (Renaissance Brussels Hotel)   2016 

ඔක්වපෝබර් මස 20 වන දින ලැවැත් ත විය.  වමම සැසිවාරය සඳහා යුවරෝපීය සමාගව 46 ක් ද්ය, වාණිජ 

මණ්ඩලයන්හි, සංගවවල, සමිති ආදිවයහි ප්රධාන නිවයෝජිපයින් ද්ය යුවරෝලා වකොමිසම සහ 

ලාර්ලිවවන්තුව ද්ය සහභවාගී විය. වමහි ප්රථිඵලයක් වලස ෆ්ලැන්වඩර්ස් ආවයෝජන සහ වවළඳාම 

(Flanders Investment & Trade (FIT)), බ්රසල්ස් ආවයෝජන සහ අලනයන (Brussel Invest & Export (BIE)) සහ 

වැවලෝනියා අලනයන ආවයෝජන ආයපනය (Wallonia Export – Investment Agency (AWEX))විසින් 2016 

වනොවැවබර් මස 29 සිට වද්යසැවබර් මස 2 ද්යක්වා ශ්රී ලංකාව වවප ලැමිණ වපොරතුරු ැසස්ිරරීවව 

වවළඳ වමවහයුමක් සංවිධානය කරන ල .   
 

6.4. සංචාරක ප්රවර්නනය 

 

වාණිජ නිලධාරීන් විසින් සංචාරක ක්වේත්රවා විභවවීය ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමින් ශ්රී ලංකාව 

ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්පයක් වලස ප්රවර්ධනය ිරරීම සඳහා ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශවා සහ ශ්රී ලංකන් ගුවන් සමාගවව සහයද්ය ඇතිව, විවේශ රටවල් තුල විවිධ ප්රවර්ධන 

වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලබයි. විවේෂ සංසද්ය සහ සවවවලන සංවිධානය, සංචාරක 

කණ්ඩායව සඳහා සංචාර සංවිධානය, සංචාරක ප්රවර්ධන වැඩසටහන් සූද්යානව ිරරීම, ජාපයන්පර 

සංචාරක සල්පිල් සඳහා සහභවාගී වීමට අවස්ථාව සලසා  ම, මාධය නිවයෝජන, ශ්රී ලංකාව වවප 

FAM සංචාර, සංචාර ප්රවර්ධන මණ්ඩල පිහිටුවීම, සත් තකාරක රට තුල විද්යුත් ත හා මුරිප 

මාධයන්වගන් ප්රචාරණ කටයුතු සිදු ිරරීම ආදිය  ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ගමනාන්පයක් 

බවට ලත් ත ිරරීම සඳහා වාණිජ නිළධාරීන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ප්රධාන ක්රවමෝලායන් වේ. 
 

සමාවලෝචනයට ලක්වන කාල සීමාව තුල වාණිජ නිළධාරීන් විසින් එක්සත් ත රාජධානිය,සිංගේපූරුව, 

ඉන්දියාව (වචන්නායි, මුවබායි සහ නව දිල්ලිය  , මැවල්සියාව, ද්යකුණු වකොිමයාව, ඉපාලිය, වසෞදි 

අරාබිය, ස්වීඩනය, චීනය, වබල්ජියම, ජර්මනිය, රුසියාව සහ එකසත් ත ජනලද්යය යන රටවල ලැවත් ත 

වූ චාිමකා සහ සංචාරක ප්රද්යර්ශන 22 ට සහභවාගීවීමට ශ්රී ලංකාවේ 380 ට වැඩි චාිමක හා සංචාරක 

සමාගව සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකා ගුවන් වස්වා සඳහා 

සවබන්ධීකරණ කටයුතු සහ අවස්ථාව ලබා වද්යන ල . 
 

වලොදුවේ සහ සංචාරක ක්වේත්රය අපර සංචාරක ප්රවර්ධනය සඳහා වඩාත් ත ඵලද්යායී වමවලම වන්වන් 

වපෝරා ගත් ත නගරයක ලවත් තවන විවිධ ප්රවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුලත් ත ප්රද්යර්ශන වේ. ශ්රී ලංකා 

සංචාරක ප්රවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකා ගුවන් වස්වා සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්පය 

එකතුවවන් වාණිජ නිලධාරීන් විසින් චීනය (තියැන්ජින් සහ වශන්යැං, වචන්ජු සහ වචන්ගැං, සිඇං  

මැවල්සියාව, බ්රසල්ස්, ස්වීඩනය (ස්වටොක්වහොව , වඩන්මාර්කය (වකෝලන්වේගන් , වනොර්වේ 

(ඔස්වලෝ  මුල් කරගත් ත ප්රද්යර්ශන සංවිධානය කරන ල . 
 

රටක් සංචාරක ගමනාන්පයක් වලස ප්රවර්ධනය ිරරීමට නිේලාද්යන ද්යැනුම සහ / වහෝ ප්රවේශ පිිනබඳ 

ද්යැනුම වර්ධනය ිරරීම සඳහා වඩාත් ත කාර්යක්ෂම ක්රමයන් වන්වන් සංචාරක නිවයෝජිපවයකු වහෝ 

වමවහයවන්වනකු  වවප FAM මාධය චාිමකා ලැවැත් තවීමයි. ඒ අනුව ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන 

මණ්ඩලය, ඉන්දියාව, වබල්ජියම, ජර්මනිය, ඉපාලිය, ස්වීඩනය, ඊජිේතුව, මැවල්සියාව යන රටවල 

වාණිජ නිලධාරීන් සමඟ එක්වී සංචාරක නිවයෝජිපවරුන්, චාිමකා වමවහයවන්නන් 100 ක ට වැඩි 

පිිමසක් වවප FAM මාධය චාිමකා සංවිධානය කර ඇප. 2016 ඔක්වපෝබර් 31 සිට වනොවැවබර් 4 ද්යක්වා 

වකොළඹ   ප්රංශ සංචාරක නිවයෝජිප සංගමය කැඳවීවමන් ලැවැත් ත වූ වැඩසටහනට වේයය සංචාරක 

ලාර්ශවකරුවන් ද්ය සමඟ සංචාරක නිවයෝජිපයින් 300 ට අධික ප්රමාණයක් සහභවාගී විය. වමවන් 

වැඩසටහනක් ආසියාවේ ලැවැත් ත වු වද්යවන වපාව වමය වේ. 
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ඉපාලිවා, ස්වීඩනවා සහ ප්රංශවා රූලවාහිනී නාලිකාවල ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ගමනාන්ප, 

ආහාර පිිනබඳ විස්පරාත් තමක වැඩසටහන් විකාශනය කරන ලද්ය අපර විවිධ සඟරාවන් හි ඒ පිිනබඳ 

ලිපි ද්ය 2016 වසර තුල ලල කරන ල . 

පවද්ය, සත් තකාරක රටවල ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්වේත්රය ප්රවර්ධනය ිරරීවව අරමුණින් යුතුව 

සංස්කෘතික සැඳ වන් (රුසියාව, ද්යකුණු වකොිමයාව, ඉන්දියාව (නව දිල්ලිය, මුවබායි   , සංචාරක 

නිවයෝජිපයින්/ චාිමකා වමවහයවන්නන් සඳහා වැඩමුළු, ශ්රී ලංීමය සමාගව හි  සංචාරය ිරරීම 

සඳහා වයාලාිමක ැසස්වීව, ඉදිිමලත් ත ිරරීව, ප්රවර්ධන වමවලව වබද්යාහැරීව යනාදිය වසර පුරාවට 

ලැවති විවිධ වැඩසටහන්වල  වාණිජ නිලධාරීන් විසින් සංවිධානය කර ඇප. 
 

 

6.5       යවළඳ, ආයයෝජන සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ විමසීම් සපුරාලීම 
 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව සහ වාණිජ නිලධාරීන් වේයය හා විවේයය වයාලාිමකයන්ව  වවළඳාම 

පිිනබඳ ලැනනගින්නා වූ ප්රේන සඳහා විසඳුව ලබා  වව  විවේෂ වස්වාවක් සිදු කරයි. විවේශ 

ලාර්ශවකරුවන්ව  වවළඳ විමසීව වමන්ම ආවයෝජන සහ සංචාරක කටයුතු සවබන්ධව සිදු කරන 

විමසීව සඳහා විවේශ රටවල ස්ථාපිප වාණිජ දූප මණ්ඩල නිලධාරීන් සවබන්ධ වවයි. අද්යාල වසර 

තුල  එවැනි ගැටවක ආසන්න වශවයන් 506ක්  වාණිජ නිලධාරීන් වවප ලැය ඇති අපර ශ්රී ලංකාව 

ආකර්ෂණීය ආවයෝජන හා සංචාරක ගමනාන්පයක් වශවයන් ද්ය ශ්රී ලංකාවේ නිේලාද්යන විවේයය 

වවළඳවලොවළ හි ප්රවර්ධනය ිරරීවව අරමුණ ද්ය ඇතිව වාණිජ නිලධාරීන් විසින් ඒ සඳහා සුදුසු මග 

වලන්වීම ලබා   ඇප. 
 

විවේයය ගැණුවකරුවන් විසින් ඉදිිමලත් ත කර ඇති එවැනි විමසීව අද්යාල ශ්රී ලංිරක 

අලනයනකරුවන්ට සෘජුවම වමන්ම වාණිජ මණ්ඩල, අලනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ආ  

ආයපනවල සාමාජිකයන්වගන්/ අලනයනකරුවන්වගන් ලැවබන විමසීවවලට අද්යාල විවේයය 

ගැණුවකරුවන් වසොයා ගැනීම සඳහා ද්ය වාණිජ නිලධාරීන් සිය සහාය ලබා වද්යනු ලබයි.  
 

එවමන්ම ආවයෝජන සහ සංචාරක කටයුතු සවබන්ධවයන් වාණිජ නිලධාරීන් වවත් ත ලැවබන විමසීව 

වලට ඔවුන් විසින්ම සුදුසු ලිමදි වපොරතුරු සහ සහය ලබා ම වමන්ම ශ්රී ලංකාවවහි අද්යාල ආයපන/ 

අමාපයංශ වවප වයොමු ිරරීම ද්ය සිදු කරයි.   
 

 

6.6   යවළඳ ආරවුල් විසඳීමට සහය  

 

අලනයනකරුවන් හා ආනයනකරුවන් අපර ඇතිවන වාණිජ ආරවුල් සඳහා සාමකාමී විසඳුව 

ලබ මට වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව මැදිහත් ත වේ. අලක්ෂලාතී සහ සාමකාමී විසඳුව වසොයාගැනීම 

හා අවනයෝනයව සාකච්ඡා වකොට විසඳා ගැනීම  වකවරහි අවධානය වයොමු කරමින් ඒ සඳහා සුදුසු 

පියවර ගනු ලබයි. 
 

අලනයන හා ආනයනකරුවන් අපර ඇතිවන වවළඳ ආරවුල් සුහද්යයීන අයුිමන් විසඳා ගැනීම සඳහා 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් මැදිහත් ත වනු ලබයි. එවලස ගනු ලබන පියවර අතිශයින්ම 

අලක්ෂලාතී සහ සුහද්යයීන වමන්ම අවනොනයව ගිවිසගත් ත ද්ය  නිරවුල් ිරරීම අරමුණු වකොට සිදු කරනු 

ලබයි 

සමාවලෝචනය සිදු කරන කාල සීමව තුල එවැනි වවළඳ ගැටවක 228 ක් සඳහා වාණිජ නිලධාරීන් 

මැදිහත් තවී ඇති අපර වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවට එවැනි ගැටවක 47 ක් ලැය ඇප. ලාර්ශවකරුවන් 

වවප සුහද්යයීන විසඳුමක් ලබා  වව අවේක්ෂාවවන් එහි  වද්යලාර්පවමනතුව විසින් කටයුතු කර ඇති 

අපර ආරවුල්වලින් 85% ක ට ලමණ සුහද්යයීන විසඳුව වලට එළැණිය හැිර වී ඇප. 
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6.7     යන්වාසික වීසා බ පත්ර සඳහා නිර්යේශ  බාමේම 

විවේශිකයන් විසින් ඔවුන්ව  වයාලාිමක, වෘත් තතීය සහ වලෞේගලික කටයුතු සඳහා ශ්රී ලංකාව තුල 

වැඩි කාලයක් සිටීමට  වන්වාසික වීසා අයදුව කරනු ලබයි. ආගමන  විගමන වද්යලාර්පවවන්තුව 

විසින් වන්වාසික වීසා බලලත් ත ලබා ම සඳහා අද්යාල වර්ඛීය අමාපයංශයන්වගන් නිර්වේශයන් 

අවේක්ෂා කරයි. ලංකාව වවප ලැමිණීම සහ ශ්රී ලංකාව තුළ වයාලාිමක කටයුතුවල වය මට, 

විවේයය සමාගවවල සහ වවනත් ත වවළඳ සහ වාණිජ වයාලාරවල සවබන්ධීකරණ කාර්යාලවල/ 

ශාඛ්ා කාර්යාලවල වස්වවා නියුතු විගමණිකයන් සඳහා වන්වාසික වීසා බලලත්ර නිකුත් තිරරීම 

සඳහා නිර්වේශ ලිපි නිකුත් තිරරීවව බලය කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපයාංශවා 

වල්කවවරයා විසින් වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව වවප ලවරා  ඇප.   

 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් වාණිජ ආයපනයන්හි අධයක්ෂ, සලවේශක සහ විවේෂිප කාණ්ඩ 

යටවත් ත සිටින සුදුසුකව ලත් ත විවේශිකයන්, ඔවුන්ව  යැවලන්නන් වවප  ඔවුන්ව  ඉල්ීනමට අද්යාලව 

ඇතුල්වීමට සහ  ර්ඝ ිරරීමට අද්යාල වන්වාසික වීසා නිර්වේශ ලිපි අවුරුේද්යක කාලයක් සඳහා නිකුත් ත 

කරයි. එවැනි වස්වා නියුක්තියක් මගින් අලනයන වවළඳාම, පාක්ෂණික මාරුව සහ ඵලද්යායිපා 

වර්ධනය සඳහා ඇතිවන සෘජු ප්රතිලාභව සහ එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට ඇතිවිය හැිර වාසි 

සැළිරල්ලට ගනිමින්, එවැනි වීසා බලලත්ර නිර්වේශ සඳහා ඉදිිමලත් තවන අයදුවලත් ත ද්යැඩි වලස 

පක්වස්රු කරනු ලැවබ්.  

 

2016 වසවර්  වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් සමාගව  2  ක ජාතීන් 25 ක යැවලන්නන්  86 

සැදුවලත් ත අයදුවකරුවන් 121 වන්වාසික වීසා බලලත්ර සඳහා නිර්වේශ ලබා වද්යන ල . 2015 වර්ෂයට 

සාවේක්ෂව එය සමාගව 21, ජාතීන් 6, යැවලන්නන්  1  ඇතුලත් ත අයදුවකරුවන් 35 ක ඉහළ යාමිර. 

එහි ආද්යායම රු.  39,000.00 /= වේ. 

 

 

6.8     ණයයදන ආයතන මනුමත කිරීම  

 

1949 අංක 06 ද්යරන සකස් ලනප යටවත් ත, ඕන ම සමාගමක්, වවළඳ සමාගමක්, ආයපනයක් වහෝ 

පුේගලයකු අනුමප කරන ලද්ය ණය වද්යන ආයපනයක් වලස ප්රකාශයට ලත් තිරරීමට වාණිජ අධයක්ෂ 

ජනරාල් වවප බලය ලවරා ඇප. අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා එවස් සිය අනුමැතිය වද්යනු ලබන්වන්, 1949 

අංක 06 ද්යරන සකස් ලනවත් ත 114 (1) වන වගන්තිය යටවත් ත ගරු. අමාපයවරයා විසින් ලත් තකරනු 

ලබන සභවාලතිවරයකුවගන් හා පවත් ත පුේගලයින් වද්යවද්ය වනකුවගන් සමන්විප මණ්ඩලයක 

නිර්වේශ මප ලද්යනවව වේ. 

 

සමාවලෝචිප වර්ෂවා   වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් අයදුවලත් ත 8 ක් සකසන ල  (නව අයදුවලත් ත 

5ක් සහ ප්රමාද්ය වූ වලර අයදුවලත් ත 3 ක්). වමම අයදුවලත් ත 8 න් , මණ්ඩලය විසින් සිදුකරන ලද්ය නිර්වේශ 

මප සමාගව 4 ක් අනුමප ණයවද්යන ආයපන වලස ගැසට් නිවේද්යනය කරන ල . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

6.9. තාක්ෂන්ක සහාය සහ දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 

 

වර්ෂය තුල , වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ගිවිසුව සහ වවළඳ ගනුවද්යනු හැිරයාව අද්යාල රාජය 

නිලධාරීන් තුළ වර්ධනය ිරරීවව අභිලාශවයන් වවළඳාව ප්රවර්ධන සංවිධාන සහ අලනයන 

සමාගවවල නිවයෝජිපයින්  හා වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව WTO, UNESCAP, ITC සහ අවනකුත් ත විවිධ 

සංවිධානයන්ව  ද්ය සහය ඇතුව ලහප ද්යැක්වවන සවමන්ත්රණ ලවත් තවන ල . 

 

6.9.1. තීරු බදු රිත පියවරයන් පිළිබඳ සහ ඉන්දු ශ්රි  ංකා නිදහ්ථ යවළඳ ගිවිසුම යටයත් 

ඉන්දියායස ප්රමිති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ වැඩණිළුව 

තීරු බදු රහිප පියවරයන් පිිනබඳ සහ ඉන්දු ශ්රි ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම යටවත් ත ඉන්දියාවේ 

ප්රමිති පිිනබඳ අලනයනකරුවන් ද්යැනුවත් ත ිරරීම දිනක වැඩමුළුවක් 2016 මාර්තු මස 4 වන දින 

ලැවැත් තවීය.   

 වමම වැඩමුළුවවහි ප්රධාන අරමුණ වන්වන් වැරදි වටහා ගැනීව සහ ඉන්දියාව සමඟ වවළඳ 

ගනුවද්යනු ක්රමවත් තව සිදු ිරරීම සඳහා ශ්රී ලංකවේ අලනයන ප්රජාව ඉන්දියානු ආනයන සඳහා 

ලැනවවන නීති සහ වරගුලාසි පිිනබඳව ද්යැනුවත් ත ිරරීමයි. ඉන්දු ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම 

යටවත් ත ප්රතිලාභිප වවළඳවලොළ ප්රවේශයන් සඳහා බාධා ඇතිවන වලස ඉන් ය අධිකාරීන් යටවත් ත 

විවිධ තීරු බදු රහිප පියවරයන් පිිනබඳ වාර්පා කරන ලද්ය ශ්රී ලාංිරක අලනයන කරුවන්ව  වචෝද්යනා 

පිිනබඳ සලකා බැීනමක් ද්ය වැඩමුළුවේ  සිදු විය. 

ඉන්දු ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම යටවත් ත විවේෂ ක්වේත්රයන් යටවත් ත අද්යාල ගැටවක පිිනබඳ 

සාකච්ඡා ිරරීම සඳහා වැඩ්මුළුවේ  අවස්ථාව ලැබුණි. ඉන් ය ප්රමිති කාර්යාලය, සුරාබදු සහ වර්ගු 

කටයුතු පිිනබඳ මධයම අධිකාිමය, ආහාර ආරක්ෂණ ප්රමිති අධිකාිමය සහ විවේයය වවළඳ අධයක්ෂ 

ජනරාල් යන නිලධාරීන්වගන් ඉන් ය නිවයෝජිප මණ්ඩලය සමන්විප විය.  ශ්රී ලාංිරක 

අලනයනකරුවන්/මාණ්ඩලික නිවයෝජිපයින් සහ වවළඳාම සවබන්ධ නියාමන ආයපනවල  

නිලධාරීන් 250 ක් වව සඳහා සහභවාගී විය. අලනයනවා   මුහුණ  මට සිදුවන වලෞේගලික ගැටවක 

පිිනබඳව සාකච්ඡා ිරරීවව  සහභවාගීවූවන් විශාල සනන්දුවක් ද්යැක් වූ අපර ශ්රී ලංකාවේ ගුණාත් තමක 

නිේලාද්යන සඳහා වඩාත් ත වහොඳ වවළඳවලොළ ප්රවේශයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලවත් තනා නියාමන රාමුව 

සහ වවළඳාවම ලවතින වවනත් ත විධික්රමයන් පිිනබඳ ඔවුන්ව  අද්යහස් ලල කරන ල .  

6.9.2. ය ෝක යවළඳ සංවිනානයේ පශ්චාත් නයියරෝබි ගැටලු සම්බන්නයයන් වූ යපොදු රාජය 

මණ්ඩ  ප්රතිපත්ති සම්පාදක වැඩණිළුව ශ්රී  ංකායස පැවැතිවීම 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ලේචාත් ත නයිවරෝබි ගැටවක අනුව, සංවර්ධනය වවමින් ලවතින රටවල 

වවළඳ පරඟකාරීත් තවය වර්ධනය ිරරීම අරමුණු කරමින්  රටවල් 15 ට වැඩි ප්රමාණයක වජයේේඨ 

නිලධාරීන්, වලොදු රාජය මණ්ඩීනය මහ වල්කව සහ චිරස්ථායී සංවර්ධනය සඳහා වූ ආයපන (IISD) ද්ය 

ඇතුලත් තව නිවයෝජිපයන් 60 කට වැඩි සහභවාගීත් තවයිරන් 2016 මාර්තු 16-18 යන දිනයන් වල දින 3 ක 

වැඩමුළුවක් වකොළඹ ලැවැත් ත විණි. 

ඌණ සංවර්ධිප රටවල  සහ සංවර්ධනය වන ආර්ථිකවල ශකයපා බාධක, රාන්ස් ලැසිෆික් 

හවුල(TPP), රාන්ස් අත් තලාන්තික් වවළඳ සහ ආවයෝජන හවුල (TTIP), කලාපීය ආර්ථික අවවබෝධපා 

හවුල වැනි වලෝක වවළඳ සංවිධානය මූලිකත් තවය ද්යරන වද්යෝහා සංවර්ධන වැඩසටහන යටවත් ත 

බහුලාර්ශවීය වවළඳ සාකච්ඡා ඇණහිටීම සහ එවැනි නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව සඳහා කවකරු 
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අයිතිවාසිකව, ආවයෝජන නීති, රාජය වයාලාර ආදිවයහි ද්යායකත් තවය ඉහළ ද්යැමීම යනාදිය එම 

අවස්ථාවේ සාකච්ඡාවට බඳුන්වූ මූලික වත් තමාවන් අපර වේ. 

වලොදු රාජය මණ්ඩීනය මහ වල්කව කාර්යාලය, වාණිජ වද්යලාර්පවමන්තුව, චිරස්ථායී සංවර්ධනය  

සඳහා වූ ආයපන, ප්රතිලත් තති අධයන ආයපනය සහ ලන්ඩනවා ශ්රී ලංකා මහ වකොමසාිමස් 

කාර්යාලය සමඟ එක්ව වමම වැඩමුළුව සංවිධානය කරන ල .    

6.9.3. යවළඳ පිළියම් සඳහා ශකයතා සංවර්නන වැඩසටහන 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නීති අංශය සමඟින් වවළඳ පිිනයව පිිනබඳ වැඩමුළුවක් වාණිජ 

වද්යලාර්පවවන්තුවේ   2016 අවේල් 4-8 දිනයන් වල ලැවැත් තවවන ල .  අද්යාල රාජය නිලධාරීන් අපර ඒ 

පිිනබඳ ද්යැනුම වර්ධනය ිරරීම, වලෝක වවළඳ සංවිධානවා ගිවිසුව යටවත් ත වවළඳ පිිනයව පිිනබඳ 

පාක්ෂණික ද්යැනුම ලබා  ම  වැඩමුළුවේ මූලික අරමුණ විය. පාක්ෂණික සහවා ප්රථිඵලයක්  වලස 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා නීති අංශය විසින් වවළඳ පිිනයව සඳහා පාක්ෂණික සහවයෝගිපා 

සංක්ෂිේප වකටුවලපක් සකසන ල . 

ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය සමඟ එක්ව වලෞේගලික අංශය සඳහා ප්රලාපන විවරෝධී, ප්රතිවපෝලන 

බදු අරාක්ෂණය පිිනබඳ ද්යැනුවත් ත ිරරීවව සවමන්ත්රණයක් ද්ය ලැවැත් ත විණි.    

6.9.4. ය්ථවා යවළඳාම පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

බණ්ඩාරනායක ජාන්පයන්පර අධයනය වක්න්ද්රය (BCIS) සමඟ එක්ව වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව 

විසින් වස්වා වවළඳාම පිිනබඳ අන්පර් ක්රියාකාරී සවමන්ත්රණයක් 2016 ජූනි මස 27-28 දිනවල  

බණ්ඩාරනායක ජාන්පයන්පර අධයනය වක්න්ද්රවා   ලවත් ත වන ල .  

වමම සවමන්ත්රණවා අරමුණ වුවා වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වස්වා වවළඳාම පිිනබඳ වලොදු 

ගිවිසුවව රාමුව , එහි විවිධ වගීමම, බැඳීව සලවල්කණය ිරරීම, නියාමන විනිවිද්යභවාවය පිිනබඳ 

වගීමව ප්රතිලත් තති සැකසීම, වස්වා පිිනබඳ සාකච්චාවන්හි නව ගැටවක සහ ශ්රී ලංකාව ඉලක්ක වකොට 

ගත් ත කලාපීය එකාබේධ භූද්යර්ශනය වමන්ම ප්රතිලත් තති අවකාශවය ලිහිල්කරණය පිිනබඳ ගැටවක සහ 

නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුවවල කවකරු වයාලාරයන්ට අද්යාල ගැටවක  පිිනබඳ රාජය නිලධාරීන්, 

වලෞේගලික අංශය, මහජනයා සවිස්පරාත් තමකව ද්යැනුවත් ත ිරරීමයි. 

6.9.5. බහුපාර්ශවීය යවළඳ ක්රමය තු  යවළඳාම ණිල් කරගත් සංවර්නනය පිළිබඳ ක ාපීය 

වැඩණිළුව 

ජිනිවා හි පිහිටි ශ්රී ලංකා පානාලති කාර්යාලය, වලෝක වවළඳ සංවිධානවා වවළඳාම සහ සංවර්ධන 

අංශය  සමඟින් එක්ව වාණිජ වද්යලාර්පවමන්තුව විසින් බහුලාර්ශවීය වවළඳ ක්රමය තුල වවළඳාම 

මුල් කරගත් ත සංවර්ධනය පිිනබඳ කලාපීය වැඩමුළුවක් වමවහයවන ල . එය වලෝක වවළඳ 

සංවිධානය සහ UNESCAP ඒකාබේධව සංවිධානය වකොට 2016 ඔක්වපෝබර් මස 26-28 දිනවල  

වකොළඹ   ලැවත් ත වූ අපර ආසියානු රටවල් 21 ිරන් 50 ට අධික පිිමසක් වැඩමුළුව සඳහා සහභවාගී 

විය. 

6.9.6  යවළඳ ප්රතිපත්ති පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

එක්සත් ත ජනලද්ය රාජය වද්යලාර්පවවන්තුව, එක්සත් ත ජනලද්ය වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව සමඟින් එක්ව 

වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් වවළඳ ප්රතිලත් තති පිිනබඳ වපදින සවමන්ත්රණයක් ලවත් තවන ලද්ය 

අපර විවිධ ශ්රී ලාංීමය අමාපයංශයන්හි, ආයපනයන්හි, ලර්වාශණ ආයපනයන්හි, වවළඳ 
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ප්රතිලත් තති බුේධි මණ්ඩල සහ වාණිජ මණ්ඩලවා තීරකයන් සහ පාක්ෂණික විවේෂායන් 70 ට 

අධික ප්රමාණයක් වව සඳහා සහභවාගී විය. 

ප්රමාණාත් තමක වවළඳ ප්රතිලත් තති විේවල්ෂණවා හැිරයාව වර්ධනය ිරරීම , වවළඳ ගිවිසුවවල 

ක්රවමෝලායන් පිිනබඳ සාකච්ඡාවන් , ශ්රී ලංකාවේ ජාතික වවළඳ ප්රතිලත් තතියක් සකස්ිරරීවව 

විභවවපාවය පිිනබඳ සාකච්ඡාවන්, එම දින තුන ඇතුලප ආවරණය කරන ල . 

6.9.7. ය ෝක යවළඳ සංවිනානයේ යවළඳාම පහසුකරණ ගිවිසුම පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

වවළඳාම ලහසුකරණ ගිවිසුම පිිනබඳ සවමන්ත්රණය 2016 ජූලි මස 27 දින වකොළඹ   ලැවත් ත විය. 

මාර්ගස්ථ නිද්යහස, ආනයනය සහ අලනයනය සහ සවබන්ධිප ගාස්තු සහ විධික්රම, අන්පර්ජාලය 

තුලින් ප්රකාශනය සහ වවළඳ වරගුලාසි ලිමලාලනය පිිනබඳ වමම සාකච්ඡාවන් මඟින් ආවරණය 

විය. 

වලෝක වවළඳ සංවිධානවා සාමජික රටවල් මඟින් (සමස්ප සමාජික රටවල් 164 න් 3/2 ක්  අද්යාල 

අනුමප ිරරීව සංඛ්යාව (110) සවපූර්ණ කල ලසු වමම ගිවිසුම බලාත් තමක වේ. වව වන විට ලංකාවද්ය 

ඇතුලත් තව සාමාජිකයන් 102 ක් අනුමප ිරරීව ලබා   ඇප. 2016 මාර්තු මස ශ්රී ලංකාවේ අනුමප 

ිරරීම ලබා  ම සඳහා අමාපය මණ්ඩලවා අනුමැතිය ලබා දුන් අපර 2016 අවේල් මස අමාපය 

මණ්ඩලය විසින් වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ගිවිසුවව විධිවිධානයන්ව  වේයය  

සවබන්ධීකරණය, හා ක්රියාත් තමක ිරරීම සඳහා වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ජාතික කමිටුව ලත් ත 

ිරරීම අනුමප කරන ලද්ය අපර, කමිටුවේ සම අසුන් වහොබවනු ලබන්වන් වර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් 

සහ වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසිනි. වවළඳාම ලහසුකරණය පිිනබඳ ජාතික කමිටුව නියාමන 

ආයපන 12 ිරන් සහ ශ්රී ලංකාවේ වවළඳාම සහ කර්මාන්ප අංශය නිවයෝජනය කරන සාමජිකයින් 

6 වද්යවනකුවගන් සමන්විප වේ. 

ගිවිසුම  ක්රියාත් තමක ිරරීවමන් සමාජිකයන්ව  වවළඳ පිිමවැය  අඩු ිරරීමට ද්ය, රටවල් අපර වවළඳාම 

වර්ධනය ිරරීමට ද්ය, වලෝක ආද්යායම ඉහල නැංවීමට ද්ය හැිර වනු ඇප. සංවර්ධනය වවමින් ලවතින 

රටවල් වත් තමන මුහුණ වද්යන කාර්යය ලටිලාටික බාධක හමුවේ විශාලපම ප්රතිලාභවයක් ලැයමට 

වමයින් අවේක්ෂා වකවර්. අධයනයන් මඟින් වලන්වා වද්යන්වන් ඔවුන්ව  වවළඳ පිිමවැය 13% සිට 15% 

ද්යක්වා ලහප වැවටන බවයි. එවමන්ම විවිධාංගීකරණයට ලක්වූ භවාණ්ඩ ලිම්හණයට ගෘහයන්ට 

අවස්ථාව සැලවස්. සමාගව සඳහා අවම පිිමවැයක වයද්යවුව ප්රමාණයිරන්  විවේයය වවළඳවලොළ 

ප්රවේශය අත් ත කරගප හැිර මාර්ගයක් වේ. 

සංවර්ධනය වවමින් ලවතින රටවල අලනයනය විවිධාංගීකරණයිරන් යුතුව  14% සිට 22% ද්යක්වා 

වර්ධනය වවනු ඇපැයි අවේක්ෂා වකවර්. සමාගව වේයය ආවයෝජන දිිමමත් ත වකවරන වලස  වඩාත් ත 

ලාභවද්යායී වනු ඇප. වමයට අමපරව වමම ගිවිසුම සවපූර්ණවයන් ක්රියාත් තමක වකවරන රටවලට 

විවේයය සෘජු ආවයෝජන ගලා එනු ඇප. කවකරුවන් සඳහා  යහලත් ත වස්වා නියුක්ති අවේක්ෂාවන් 

දියුණු වවළඳ ක්රම තුලින් ලැවබන අපර රජයටද්ය විශාල ආද්යායමක් ලැවබනු ඇප. (මූලාශ්රය : වලෝක 

වවළඳ සංවිධානය   

ලහප ද්යැක්වවන සවමන්ත්රණ සහ වැඩමුළු සඳහා වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් සවලත් ත 

ද්යායකවයකු වලස සහභවාගී වන ල  

 ශ්රී ලංකා චීන සමකාීනන සවබන්ධපා: අභිවයෝග සහ අනාගප මාවප  

බණ්ඩාරනායක ජාපයන්පර අධයන වක්න්ද්රය (BCIS) 

 නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුවවල වාසි හා අවාසි - ලංකා පරුණ වයවසායක මණ්ඩලය (COYLE  
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 රාජය අංශය තුලින් ඔවබ් වයාලරය වර්ධනය කරගනිමින් වගෝීනය වවළඳවලොළ ප්රවේශයන් 

ගවේෂණය ිරරීම පිිනබඳ විේවත් ත සාකච්ඡාව සහ සවවවලනය- ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය 

(CCC  

 ීව.එස්.පී. + අවේක්ෂිප ප්රථිඵල - ශ්රී ලංකා ලද්යනව ආයපනය 

 

6.10. යවළඳාම හා බැඳි යුයරෝපා සංගමය මනුගෘිත ශකයතා සංවර්නන වයාපෘතිය 

 

"යුවරෝලා සංගමය හා ශ්රී ලංකාව අපර වවළඳාම සවබන්ධ සහය: කලාපීය හා යුවරෝලා සංගමවා 

වවළඳවලොළ තුල  සුළු හා මධය ලිමමාණ වයාලාිමකයන්ව  පරගකාරීත් තවය වර්ධනය ිරරීමය යන 

වයාලෘතිය , 2013 වද්යසැවබර් මස 2 වන දින බ්රසල් හි ලැවති  යුවරෝලා සංගමය හා ශ්රී ලංකාව අපර 

ඒකාබේධ කමිටුව හා සමගාමීව ලැවත් ත වූ වවළඳ හා ආර්ථික සවබන්ධපා පිිනබඳ යුවරෝලා සංගමය 

හා ශ්රී ලංකාව අපර වැඩ කණ්ඩායම වවප ඉදිිමලත් ත කරන ල . 

විවේෂවයන් ම ආහාර, කුළුබඩු සහ වපොරතුරු පාක්ෂණය හා වයාලාර ක්රියාවලි බාහිරකරණය (IT 

& BPO  යන අංශ සඳහා  

 

 

1. වයාලාර හා වවළඳ ප්රතිලත් තති 

2. වවළඳ ලහසුකරණය 

3. පත් තත් තව සහතික හා සනීලාරක්ෂක සහ ස්වස්පපා පියවරයන් (SPS ,   

4. ආංශික අගයන් ද්යාම සංවර්ධනය සහ කලාපීය හා වගෝීනය අගය ද්යාමයට සුළු හා මධ ය 

ලිමමාණ වයාලාිමකයන් සවබන්ධ ිරරීම  

තුලින් ශ්රී ලංකාවේ අලනයන ක්වේත්රවා සමස්ප කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීමට වයාලෘතිය 

අවේක්ෂා කරයි.    

 

යුවරෝලා සංගමය විසින් වමම වයාලෘතිය සඳහා යුවරෝ මිලියන 8ක අරමුද්යල් ලබා  මට එකඟ වූ අපර 

ජාපයන්පර වවළඳ මධයස්ථාන ක්රියාත් තමක ිරරීවව ආයපනය වලස යුවරෝලා සංගමය ක්රියා 

කරනවිට වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව එහි ජාතික සවබන්ධීකාරක වලස ලත් ත කර ඇප. 

 

කර්මාන්ප හා වාණිජ කටයුතු අමාපය ිමෂාඩ් බදියු න් මහපාව  සහ යුවරෝලා සංගමවා ශ්රී ලංකා 

සහ මාලදිවයිවනහි නිවයෝජිප කණ්ඩායවව ප්රධානී සහ පානාලති  තුන් ලායි මාර්  මහපා ව  

සහභවාගීත් තවවයන්  2016 වනොවැවබර් මස 15 වන දින සිේ අවුරුදු වයාලෘතිය දියත් ත කරන ල .  

 

 

7.      ප්රභවව්ථාාන සහතික නිකුත්කිරීම   
 

ලහප සඳහන් වරණීය ගිවිසුව සහ කලාපීය, ේවිලාර්ේවික සහ නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුව යටවත් ත 

අලනයනය කරනු ලබන ශ්රී ලාංිරක සවභවවීය නිේලාද්යන සඳහා වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් 

ප්රභවවස්ථාන සහතික (COOs)  නිකුත් ත කරනු ලබයි.  

 

 වරණීය වලොදු ක්රමය (GSP) 

 වගෝීනය වවළඳ වරණ ක්රමය (GSTP) 

 සාර්ක් වරණීය වවළඳ ගිවිසුම (SAPTA) 

 ද්යකුණු-ආසියානු නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (SAFTA) 

 ඉන්දු-ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (ISFTA) 

 ලාිරස්ථානු - ශ්රී ලංකා නිද්යහස් වවළඳ ගිවිසුම (PSFTA)  

 ආසියානු-ලැසිෆික් වවළඳ ගිවිසුම (APTA) 
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සාමානය වැඩකරන දිනයක , වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් ප්රභවවස්ථාන සහතික 500 ක් 

සවබන්ධවයන් කටයුතු කරන ලදුව නිකුත් ත කරනු ලැබ ඇප. පූර්ව ද්යැනුව මිරන් වපොරව රාජකාරී 

වේලාව තුළ ඕන ම අවස්ථාවක හමුවිය හැිර පූර්ණකාීනනව ප්රභවවස්ථාන සහතික අංශය වවප 

අනුයුක්පව කටයුතුකරන, ඉපා ඉහළ මට්ටමින් අභිවේරණය කරන ලද්ය නිලධාරීන්වගන් සමන්විප 

කණ්ඩායමක් සලවද්යස් ලබා  ම සඳහාත් ත, වැඩිදුර වපොරතුරු ලැහැදිලිකර  ම සඳහාත් ත සූද්යානවව 

සිටියි. සාමානයවයන්, ලත් තකර ඇති නිලධාරීන් විසින් අලනයනකරුවන් 30 - 50 වද්යවනකුට දිනලපා 

සලවද්යස් ලබා වද්යනු ලැවබ්.  ප්රභවවස්ථාන සහතික (COOs) නිකුත් ත ිරරීම, විවිධ වවළඳ ගිවිසුව යටවත් ත 

අද්යාළ ප්රභවවස්ථාන රීති නිර්ණායකය පිිනබඳව ගැඹුරු ද්යැනුමක් ලබාගැනීම යනු අවශයවන ඉපා 

විවේෂිප කාර්යයක් වේ. වව සවබන්ධවයන් වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුවේ වගීමව වන්වන්; 

 

(අ)   තීරුබදු සහන සඳහා නිේලාද්යනයක වයෝගයපාව පක්වස්රු ිරරීම, 

(ආ)  අලනයනකරුවන්ව  වපොරතුරු සටහන් (profiles) ලියාලදිංචී ිරරීම සහ 

ලවත් තවාවගන යාම, 

(ඇ)  පිිමවැය ප්රකාශයන් සහ වයෝගයපාව සපුරාීනම සඳහා අලනයනකරුවන් විසින් 

ඉදිිමලත් ත කරනු ලබන අවනකුත් ත ආධාරක ලිපිවල්ඛ්න ඇගයුමට ලක්ිරරීම, 

(ඈ)  වරණය ලබාවද්යන්නා වූ රටවල ඉල්ීනම මප  ප්රභවවස්ථාන සහතික නිකුත් ත ිරරීවමන් 

ලසු විගණන ලැවැත් තවීම  සහ 

(ඉ)   ප්රභවවස්ථාන සහතික ආශ්රිප ද්යත් තප සහ විේවල්ෂණාත් තමක වාර්පා සකස් ිරරීම. 

 

ලසුගිය වසර 5 තුළ වාණිජ වද්යලාර්පවවන්තුව විසින් නිකුත් ත කරන ලද්ය ප්රභවවස්ථාන සහතිකලත් ත වල 

විස්පර ලහප ද්යැක්වේ. 

 
  

ගිවිසුම  නිකුත් ත කරන ලද්ය ප්රභවවස්ථාන සහතිකලත් ත ගණන 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU GSP 85,600 114,029 79,774 83,898 72,675 74,003 

GSP - CIS  856 1,009 929 842 480 514 

GSP -  වවනත් ත 14,782 13,909 13,410 12,706 11,985 11,981 

ISFTA 35 9,742 11,088 10,852 11,494 12,621 

PSFTA 30 8,057 8,190 7,069 7,320 6,673 

APTA 2,424 2,781 3,482 4,131 4,025 4,508 

SAFTA -  26 74 388 231 149 

SAPTA 248 253 243 309 304 288 

GSTP 115 136 147 107 150 143 

එකතුව 104,090 149,942 117,337 120,302 108,664 110,830 
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8.      වාන්ජ යදපාර්තයම්න්තුයස කාර්ය මණ්ඩ  සංච න – 2016 
 

නි නාපතයායේ නම සංච නය දිනය 

ය්ථවා ්ථාාන මාරුවීම් - යදපාර්තයම්න්තුවට ආපසු පැමිණීම් 

පී.එව.ය වසෝමසිිම මයා 

වාණිජ අධයක්ෂ 

ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යවා වවොෂින්ටන් 

පිහිටි ශ්රී ලංකා පානාලති කාර්යාලවා 

වස්වවා සිට ශ්රී ලංකාවට ලැමිණීම 

21.05.2016 

ය. එව. එස්. ඒ. ය. වගොඩවිට මයා 

වාන්ජ මනයක්ෂ 

කැනඩාවේ වටොවරොන්වටෝ හි පිහිටි ශ්රී ලංකා 

වකොන්සාල් ජනාරාල් කාර්යාලවා වස්වවා 

සිට ශ්රී ලංකාවට ලැමිණීම 

21.10.2016 

ඩී.ඒ.එස්.විවේවන්ප මිය 

නිවයෝජය වාණිජ අධයක්ෂ 

එක්සත් ත රාජධානිවා ලන්ඩන් නුවර ශ්රී ලංකා 

මහ වකොමසාිමස් කාර්යාලවා සිට 

වද්යලාර්පවවන්තුවට ලැමිණීම 

28.09.2016 

ය්ථවා ්ථාාන මාරුවීම් - වියේශ දූත මණ්ඩ  සඳහා පත්කිරීම් 

යූ. සමරතුංග යමය   

වාණිජ අධයක්ෂ 

ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යවා වවොෂින්ටන් 

පිහිටි ශ්රී ලංකා පානාලති කාර්යාලය වවප 

මාරු කරන ල  

09.05.2016 

ය. එව. එස්. ඒ. ය. වගොඩවිට මයා 

වාණිජ අධයක්ෂ 

ඇමිමකා එක්සත් ත ජනලද්යවා  

වලොස් ඇන්ජලිස් හි  පිහිටි ශ්රී ලංකා 

වකොන්සාල් ජනාරාල් කාර්යාලය වවප ලත් ත 

කරන ල  

21.10.2016 

එව. වසෝමවස්න මයා 

 නිවයෝජය වාණිජ අධයක්ෂ 

ඉපාලිවා වරෝමවා පිහිටි ශ්රී ලංකා පානාලති 

කාර්යාලය වවප මාරු කරන ල  
07.09.2016 

එච්.වක්.ඩබ්. ලියනව  මිය 

සහකාර වාන්ජ අධයක්ෂ 

පායිලන්පවා බැංවකොක් හි ශ්රී ලංකා 

පානාලති කාර්යාලය වවප ලත් ත කරන ල  
17.05.2016 

ශ්රීමාලි ජයරත් තන මිය 

සහකාර වාණිජ අධයක්ෂ     

වියට්නාමවා හැ වනොයි හි ශ්රී ලංකා 

පානාලති කාර්යාලය වවප ලත් ත කරන ල  
29.03.2016 

තාරකා යබොයත්ජු යමය  

සහකාර වාණිජ අධයක්ෂ 

ස්විස්ටර්ලන්පවා ජිනීවා හි වලෝක වවළඳ 

සංවිධානවා නිපය වමවහයුම වවප ලත් ත 

කරන ල  

23.12.2016 

එස්.ඒ.එස්.ඒ. සමරවීර මයා  

සහකාර වාණිජ අධයක්ෂ 

එක්සත් ත රාජධානිවා ලන්ඩන් නුවර ශ්රී ලංකා 

මහ වකොමසාිමස් කාර්යාලය වවප ලත් ත කරන 

ල  

21.10.2016 

විශ්රාම ගැනීම 

ඩී.ඩබ්. ජිනද්යාස මයා 

වාණිජ අධයක්ෂ 
විශ්රාම යාම 20.08.2016 
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9.      වාර්ෂික ගිණුම් - 2016 
 

ශීර්ෂ මංකය: 295 

මමාතයංශය / යදපාර්තයම්න්තුව :- වාන්ජ යදපාර්තයම්න්තුව 

වැඩසටහන් මංකය: 01 

වයාපෘති මංකය: 01 

පුනරාවර්තන වියදම් 

  2015 2016 2016 2016 2016 

වි්ථතරය සතය වියදම 
මනුමත 

ඇ්ථතයම්න්තුව 

සංයශෝධිත 

ඇ්ථතයම්න්තුව 
සතය වියදම ඉතිපතය 

 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 

වලෞේගලික ලඩිනඩි 
        

44,898            47,600             47,600 46,969        631 

        
          

වවනත් ත 
        

51,104             53,580  62,688  62,156    532  

        

ණිළු වියදම      96,002           101,180           110,288       109,125    1,163  
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මූ නන වියදම් 

      
 2015 2016 2016 2016 2016 

වැය විෂය මංකය / වි්ථතර සතය වියදම 

මනුමත 

ඇ්ථතයම්න්

තු 

සංයශෝධිත 

ඇ්ථතයම්න්

තු 

සතය වියදම ඉතිපතය 

 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 Rs. 000 

මූ නන වත්කම් 

පුනරුත්තාපනය හා වැඩි 

දියුණු කිරීම 

3097              500                635  536  98  

වගොඩනැගිලි හා ඉදිිරරීව (2001) 2,552 100 235 212 23 

යන්ත්ර සූත්ර හා සලකරණ (2002)                      0  0  0  0  0    

වාහන (2003)  545  400                   400                324  75  

මූ නන වත්කම් මත්පත් 

කර ගැනීම       
2,618  3,000  2,405            2,280     125  

ීන බඩු හා කාර්යාලයීය 

සලකරණ (2102) 
2,548  2,000  1,540             1,,512          28  

යන්වත්රෝලකරණ (2103)                 70  1,000 865                  768       97  

මානව සම්පත් සංවර්නනය           2,134              2,000                2,460            2,454         6  

කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු (2401)       2,134              2,000                2,460            2,454         6  

යවනත් මූ නන වියදම්                                                      4,292              5,000                5,000            4,806      194  

ආවයෝජන (2502)  

      01. අලනයන වවළඳලල 

ගවේෂණය ිරරීම 

          4,292              5,000                5,000            4,806      194  

එකතුව  12,141  10,500  10,500         10,076     423  
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