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සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්ත්ර වවළඳ 

අමාත්යාංශය
1 

“ශ්රි ලංකාව සතු 
ජාත්යන්ත්ර වවළඳාවමහි 
වගෝලීය ත්රඟකාරීත්වය 
උපායමාර්ගිකව 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා
නවවෝත්පාදන හා 
ගුණාත්මක ආවයෝජනයන් 
තුළින් අගය එකතු කළ 
භාණ්ඩ හා වසේවා සැපයීම 
සහ වවළඳවපොල ප්රවේශය 
පුළුල් කර ගැනීම.”

““ ශ්රී ලංකාව වසර 2020

වන විට කලාපවේ වඩාත් 

ආකර්ෂණීය ආවයෝජන 

වක්න්ද්රස්ථානය බවට පත් 

කිරීම සහ වගෝලීය 

වශවයන් ත්රඟකාරී 

වවළඳ රාජයන් අත්රට 

ප්රවිෂ්ඨ වීම

දැක්ම

වමවහවර

2015 සැප්ත්ැම්බර් 21 ව්න සඳුදා දින ප්රසිේධ කරන ලද අාංක

1933/13 දරන අති වි කශේෂ ගැසටි නිකේදනයට අනුව්

සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳාම පිළිබඳ විෂය

රජකේ ජාතික ප්රතිපත්තියට අනුකූලව් කමම අමාත්ාාංශය

කව්ත් පව්රා තිකේ. ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය,අපනයන

සාංව්ර්ධන මණ්ඩලය,ආනයන අපනයන පාලන

කදපාර්ත්කම්න්තුව් සහ මහකපොළ උසස් අධාපන ශිෂත්ව්

භාරකාර අරමුදල කමම අමාත්ාාංශකේ විෂය පථය යටත්ට

පමුණුව්ා තිකේ.

අමාත්යාංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරන නීති

• මහ කකොළඹ ආර්ථික කකොමිෂන් සභා නීතිය ( ආකයෝජන

මණ්ඩල නීතිය) (1978 අාංක 4)

• 1979 අාංක 40 දරණ ශ්රී ලාංකා අපනයන සාංව්ර්ධන පනත්

• 1969 අාංක 1 දරණ ආනයන අපනයන පනත්

• 1981 අාංක 66 දරණ මහකපොළ උසස් අධාපන ශිෂත්ව්

පනත්

1.1 හැඳින්වීම
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හැඳින්වීම

අමාත්යංශය සතු රාජකාරි හා කාර්යයන්

සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳාම යන විෂයන් සහ කදපාර්ත්කම්න්තු, ව්ව්ස්ථාපිත්

ආයත්න හා රාජ සාංස්ථා යටකත් ව්න විෂයන් සම්බන්ධකයන් ප්රතිපත්ති, ව්ැඩසටහන් හා ව්ාපෘති

සකස් කිරීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම.

• ආකයෝජන ප්රව්ර්ධන ව්ැඩසටහන් හා ව්ාපෘති සම්පාදනය කිරීම

• ශ්රී ලාංකාකේ ආර්ථික විභව්ය ප්රව්ර්ධනය මඟින් විකේශ සෘජු ආකයෝජන හා පුේගලික අාංශකේ

ආකයෝජනය ප්රව්ර්ධනය කිරීම.

• කේශීය නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳකපොල අව්ස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා ක්රකමෝපාය

සාංව්ර්ධනය කිරීම.

• ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ සම්බන්ධත්ා සවිබල ගැන්වීම සඳහා අව්ශ පියව්ර අනුගමනය කිරීම.

• කලාපීය ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව් ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති, උපාය මාර්ග, ව්ැඩසටහන්

හා ව්ාපෘති සම්පාදනය කිරීම.

• බහු - පාර්ශවීක හා ේවී පාර්ශවික ආර්ථික සම්මූතීන් සම්බන්ධ කරුණු.

• ආර්ථික සාංව්ර්ධන කලාප ප්රව්ර්ධනය, නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීම.

• අපනයන විවිධාාංගීකරණය, දිරිගැන්වීම, අපනයන සාංව්ර්ධනය හා උපකේශන කසේව්ා සඳහා

ක්රියාත්මක කිරීම.

• විකේශ රටව්ල පව්ත්ව්ාකගන යනු ලබන ශ්රී ලාංකාකේ කව්ළඳ කටයුතු නිකයෝජනය කිරීම.

• උසස් අධාපනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ත්රුණ ප්රජාව්ට පහසුකම් සලසා දීම.

• අමාත්ාාංශකේ විෂය පථය යටත්ට ගැකනන ආයත්නව්ලට පව්රා ඇති කව්නත් සියලු විෂයන්ට

අදාල කටයුතු.

• අමාත්ාාංශකේ විෂය පථය යටකත් පව්තින ආයත්නව්ල අධීක්ෂණ කටයුතු

අමාත්ාංශය මගින් සිදු කකකරන ප්රධාන කාර්යයන් පහත් දැක්කේ;
• ආකයෝජනයට හිත්කර ව්ාත්ාව්රණය ව්ැඩි දියුණු කිරීම රජකේ සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ගකේ

ව්ැදගත් අාංගයක් කේ.

• ආර්ථික කළමණාකරණය සඳහා ව්න අමාත් මණ්ඩල කමිටුව් සහ අමාත් මණ්ඩලය විසින්

පත් කරන ලද කව්ළඳ සාකච්ඡා පිළිබඳ ජාතික කමිටුව් මඟින් අදාළ ආයත්න සම්බන්ධ කර

ගනිමින් ේවීපාර්ශවික සහ බහුපාර්ශවික නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳ එකඟත්ාව්කට පැමිණීම

• රජකේ කව්ළඳ ප්රතිසාංස්කරණකේ මූලාරම්භයන්ට අනුව් කව්ළඳ ප්රතිපත්තිකේ සැකසීම සහ

ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

• කව්ළඳ හා ආකයෝජන ක්කෂේත්රයන්ට අදාළ ප්රතිසාංස්කරණ ක්රියාදාමයන් සඳහා නායකත්ව්ය

සැපයීම.

• අමාත්ාාංශය කව්ත් පව්රා ඇති හම්බන්කත්ොට ව්රාය, ද්රවීකෘත් ස්භාවික ව්ායු ව්ාපෘතිය, මත්ත්ල

ගුව්න්කත්ොටුකපොළ ආදී ව්ාපෘති සහ උපායමාර්ග සාංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.

• අදාළ අමාත්ාාංශය හා නිකයෝජිත්ායත්න හා එක්ව් සුදුසු ආයත්නික ගැලපීම් සඳහා සිදු කිරීම

සඳහා පුකරෝගාමී කටයුතු කිරීම

• උපායමාර්ගික කත්ෝරාගත් ක්කෂේත්රයන්හි විකශේෂ මැදිහත්වීමක් සහිත්ව් ජාතික අපනයන

උපායමාර්ග සකස් කරන ලදී.

1.2 අමාත්යාංශය සතු රාජකාරි හා කාර්යයන්

1.3 සිදු වක වරන ප්රධාන කර්ත්වයයන්
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ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

මධ මට්ටකම් ආදායම් සහිත් ආර්ථිකයක් බව්ට පත් වීකම් පුළුල් අරමුණ තිරසර

අන්දමින් ළඟා කර ගැනීම සඳහා ව්න මාර්ගයක් කලස ආර්ථිකකේ පුේගලික අාංශ

ව්ාපාර හා අපනයන කව්ත් කයොමු වීම දිරි ගැන්වීකම් අ ව්ශත්ාව් ශ්රී ලාංකා රජය හඳුනා

ගනු ලැබීය.

කකකසේ වුව්ද, ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණකේ අඩුලුහුඬුකම් මගින් දැනට ස්ථාපිත් සමාගම්හි

වැ ඩි දියුණු වීකම් හැකියාව් සීමා කර ඇති අත්රම අවිධිමත්භාව්ය දිරිගන්ව්නු ලැකේ.

එමගින් පුේගලික අාංශකේ සාංව්ර්ධනයට බාධා පමුණුව්ා ඇති අත්ර ශ්රී ලාාංකික

ආර්ථිකකේ ත්රඟකාරීත්ව්කයහි පසුබෑමක් ඇති කකකර්. කකකසේ වුව්ද, ආකයෝජන

ව්ාත්ාව්රණය ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පසුගිය කලකේ යම් යම් ප්රයත්නයන් ගනු

ලැබුව්ද එී්ව්ා ප්රමාණව්ත් කනොවූ අත්ර ඒව්ාකේ සම්බන්ධීකරණය හා උපාය මාර්ගික

ප්රමුඛත්ාකරණය අඩු විය. ත්ව්ද ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණ බාධකයන් කබොකහෝ විට

කහොඳින් හඳුනාගත්ත් ද ප්රතිසාංස්කරණ නාය පත්රයක් සකස් කර ගැනීකම් හා

ප්රතිසාංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීකම් දී කැපී කපකනන අඩුපාඩු සිදු වී ඇත්.

ඒ අනුව් ව්ාපාර පහසුකරණ කරේණිගත් කිරීම ව්ැනි දර්ශකයන් මගින් ශ්රී ලාංකාකේ

ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණකයහි සෘණාත්මක නැඹුරුව්ක් පිළිබිඹු කකකරන අත්ර 2012 දී

79 කව්නි ස්ථානකේ සිට 2017 දී 110 කව්නි ස්ථානය කත්ක් පහත් ව්ැටීමක් සිදු වී ඇත්.

කමම කගෝලීය කරේණිගත් කිරීම මගින් ශ්රී ලාංකාකේ ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණකේ පහත්

ව්ැටීමක් කලස පිළිඹිබු කනොව්න නමුත් අකනකුත් සම ත්ත්ව්කේ පව්තින රටව්ල්  විසින්

කමම කාල සීමාව් තුළ ප්රධාන ප්රතිසාංස්කරණ සිදු කරන ලද අත්ර එය එම රටව්ලට

කරේණිගත් කිරීමව්ල ඉහළ ස්ථානයක් ලබා ගැනීමටමත් ඒ අනුව් ත්ම ත්රඟකාරීත්ව්ය

ඉහළ නාංව්ා ගැනීමටත් ඉව්හල් වී ඇත්.

කමම අභිකයෝග හඳුනා කගන රජය විසින් ව්සර 2020 ව්න විට ව්ාපාර පහසුකරණ

කරේණිගත් කිරීකම් ලැයිස්තුකේ ඉහළම ආර්ථිකයන් 70 අත්රට පැමිණිකම් අරමුණ ත්බා

ගන්නා ලදී. ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණයට අදාළ ප්රතිසාංස්කරණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා

ශක්තිමත්, ස්ථාව්ර හා ක්රමානුකූල පියව්ර ගත්කහොත් කමම අරමුණ අකප්ක්ෂාසහගත්

හා ළඟා කරගත් හැක්කකි.

ඉදිරියට ගමන් කිරීකම් දී විවිධ කර්ඛීය අමාත්ාංශ හා නිකයෝජිත්ායත්න අත්ර

සම්බන්ධීකරණය හා සහකයෝගීත්ාව් සඳහා ආයත්නික සැකැස්කමහි ගැටළු ගණනාව්ක්

සඳහා විසඳුම් කසවීම සහ නායකත්ව්ය හා ව්ගවීම සඳහා අධීක්ෂණය කකකරන මැන

බැලිය හැකි ඉලක්ක සහිත් විස්ත්රාත්මක ක්රියාකාරී සැලසුම් ඇතුළුව් ශක්තිමත්

යාන්ත්රණ සකස් කිරීම ප්රධාන ප්රතිසාංස්කරණ මගින් සිදු කළ යුතු කේ.

කබොකහෝ විට ප්රතිසාංස්කරණ ක්කෂේත්රයන් පුළුල් පරාසයක් තුළ විහිකදන අත්ර

නිකයෝජිත්ායත්න රැසක මැදිහත් වීම අව්ශ කේ. සාර්ථක ප්රතිසාංස්කාරකයන් විසින්

අදාළ සියළු රාජ නිකයෝජිත්ායත්න හා පුේගලික අාංශ නිකයෝජිත්යන් ඇතුළත් ව්න

ප්රතිසාංස්කරණ ක්රියාව්ලීන් ස්ථාපිත් කිරීම හා අදාළ සියළු පාර්ශව්යන් අත්ර

සම්බන්ධීකරණය හා කත්ොරතුරු ගලා යාම ත්හවුරු කිරීම සඳහා පැහැදිලි යාන්ත්රණ

නිර්මාණය කිරීම සිදු කරනු ලැකේ. කබොකහෝ කදකනක් ප්රතිසාංස්කරණ නාය පත්රය

ප්රමුඛත්ාකරණය සහ ප්රතිසාංස්කරණ පව්ත්ව්ාකගන යාම සඳහා කටයුතු කරන ඉහළ

මට්ටකම් අධීක්ෂණ කමිටු පහිටුව්න අත්ර ඉන් අනතුරුව් ත්ාක්ෂණික ක්රියාකාරී

කණ්ඩායම් නිකයෝජිත්ායත්න මට්ටමින් ඒව්ා ක්රියාත්මක කරයි. ත්ාක්ෂණික කමිටුව්ල

සාර්ථකත්ව්ය රඳා පව්තින්කන් පුේගලික අාංශකේ දැනුම සහිත් සාමාජිකයන් ද ඇතුළුව්

නිශ්චිත් ක්කෂේත්රයකට සම්බන්ධ සියළු ප්රධාන නිකයෝජිත්ායත්න විසින් කකත්රම් දුරට

ඒව්ා නිකයෝජනය කරන්කන්ද යන්න මත්යි.

ආකයෝජක 

විශ්ව්සනීයභාව්ය 

ත්හවුරු කිරීම හා 

පව්තින ආකයෝජන 

ආරක්ෂා කර ගැනීම, 

ව්ඩ ව්ඩාත් 

ආකයෝජනයන් 

ආකර්ෂණය කර 

ගැනීම සහ ශ්රී ලාංකාකේ 

අර්ථාන්විත් හා දිගු

කාලීන සාංව්ර්ධනයට 

දායක ව්නු ඇති 

ව්ාපාරික පසුබිමක්

නිර්මාණය කිරීම. 

ශක්තිමත් ක්රියාකාරම් 

සහ ඊට අදාළ මුල 

අව්ශත්ාව්යන් 

හඳුනාකගන ඇති අත්ර

ගරු අග්රාමාත්තුමා

කව්ත් සහ 2018 

අයව්ැය කයෝජනා 

සඳහා ඒව්ා ඉදිරිපත් 

කර ඇත්.

ව්සර 2020 ව්න විට 

ව්ාපාර පහසුකරණ 

කරේණිගත් කිරීකම්

ලැයිස්තුකේ ඉහළම 

ආර්ථිකයන් 70 අත්රට

පැමිණිම.

අරමුණු

අවේක්ෂිත්
ප්රතිලල

2

2.1    වයාපාර දිරිගැන්වීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ
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ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

ඒ අනුව් සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ අමාත්ාංශය මගින් ශ්රී ලාංකා ව් තුළ ආකයෝජන

ව්ාත්ාව්රණය ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ව්ැඩසටහනක් ආරම්භ කරන ලදී. කමහි ප්රධාන අරමුණ ව්න්කන් ශ්රී

ලාංකාකව්හි ව්ාපාර කරේණිගත් කිරීම පහසු කිරීම සඳහා ප්රතිසාංස්කරණ හඳුන්ව්ා දීමයි. කමම ව්ැඩසටහන

සඳහා අන්ත්ර් ආයත්නික සම්බන්ධීකරණය ත්හවුරු කිරීමට ආයත්නික කටයුතු සිදු කිරීම අව්ශ ව්න

බැවින් කලෝක බැාංකු කණ්ඩායම්හි ව්ාපාර පහසුකරණ දර්ශක මගින් ආව්රණය කකරුණු උප සාංරචක

මත් පදනම් වූ අමාත් මණ්ඩල තීරණයක් හරහා ත්ාක්ෂණික කාර්ය සාධක බලකායන් අටක් ස්ථාපිත්

කරන ලදී. කාර්ය සාධක බලකායන් මගින් ව්ාපාර ආරම්භ කිරීම, ඉදිකිරීම් බලපත්ර සම්බන්ධකයන්

කටයුතු කිරීම, කේපළ ලියාපදිාංචි කිරීම, ණය ලබා ගැනීම, සීමාව්න් හරහා කව්ළඳාම් කිරීම, කුඩා

පරිමාණකේ ආකයෝජකයන් ආරක්ෂා කිරීම, ගිවිසුම් බලාත්මක කිරීම, බාංකකොකලොත්භාව්කයන් මුදව්ා

ගැනීම සිදු කකකර්. ගිවිසුම් බලාත්මක කරන කාර්ය සාධක බලකාය හැර අකනකුත් කාර්ය සාධක

බලකායන් සඳහා කලෝක බැාංකුකේ සහාය ලැකබන අත්ර කරන කාර්ය සාධක බලකාය සඳහා USAIDහි
සහාය ලැකේ.

අදාළ කාර්ය සාධක බලකායන්කේ සහකයෝගය සහිත්ව් සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ

අමාත්ාංශය සහ කලෝක බැාංකු කණ්ඩායම එක්ව් ව්ාපාර පහසුකරණ දර්ශකකයහි උප සාංරචකයන් අට

(08) ආව්රණය කකකරන ක්රියාකාරී සැලසුම් ඇතුළත් ව්න ඉදිරි සැලැස්මක් සකස් කළ අත්ර ඒ අනුව් එක්

එක් කාර්ය සාධක බලකාය විසින් එම ක්රියාකාරකම් කාලීනව් සිදු කළ යුතුය. කමම ප්රතිසාංස්කරණය

කරන ලද පියව්ර ශ්රී ලාංකාව් තුළ ව්ාපාර පහසුකරණ පරිසරයක් සාංව්ර්ධනය කිරීමට ක්රියාත්මක කළ යුතු

නනතික ප්රතිසාංස්කරණ හා ක්රියාපරිපාටීමය කව්නස්කම්ව්ල සාංකලනයක් විය. කමම ක්රියාකරකම් නිසි

කලස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ අමාත්ාංශය අදාළ

කාර්යසාධක බලකායන් සමග සම්බන්ධීකරණය සිදු කරයි. ඉදිරි සැලැස්කම් ක්රියාකාරකම් ඇරඹීම සඳහා

2017 ව්සකර් දී කාර්ය සාධක බලකායන්කේ රැස් වීම් , ත්ාක්ෂණික කමිටු රැස්වීම් පව්ත්ව්න ලදී. එම

ව්සර තුළ  රජකේ ඉහළ නිලධාරීන්, ගරු අමාත්ව්රුන් හා ආර්ථික කළමණාකරණය පිළිබඳ අමාත්

මණ්ඩල කමිටුව් සමග ප්රගති සමාකලෝචන රැස්වීම් ද පැව්ැත්විණි. 2018 ව්සර තුළ එක් එක් කාර්ය සාධක

බලකාය යටකත් කකටි ලැයිස්තුගත් කරන ලද “ක්ෂණික ප්රතිලාභ සහිත්” සහිත් ක්රියාකාරකම් හඳුනා

ගැණිනි.

ශ්රී ලාංකාකේ සමස්ථ ව්ාපාර පහසුකරණ කරේණිගත් කිරීම

ව්ැඩ ක්රියාව්ලිය

1. ව්ාපාර පහසුකරණ ව්ාර්ත්ා විසින් ආව්රණය කරනු ලබන ක්කෂේත්රයන් සඳහා අදාළ ව්න ක්රියාකාරී 

සැලසුම් 8ක් සකස් කර ඇත්,ජනව්ාරී - මාර්තු 2017.

ව්ාපාරයක් ඇරඹීම,කේපළ ලියාපදිාංචි කිරීම, ඉදිකිරීම් බලපත්ර සමඟ කටයුතු කිරීම, ණය ලබා 

ගැනීම, කේශසීමා හරහා කව්ළඳාම් කිරීම, සුළු ආකයෝජකයින් ආරක්ෂා කිරීම,

ගිවිසුම් බලාත්මක කිරීම, බාංකකොකලොත්භාව්කයන් මුදව්ා ගැනීම.

2.    ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණ මාර්ග සිතියම සම්පූර්ණ කර ඇත්, 2017 අකප්රේල් 

3.    2017 මැයි මස අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණි.

4.    2017 ජූලි මස ව්ැඩසටහන නිළ ව්ශකයන් දියත් කකරිණි.

5.   ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණය පිළිබඳ ඉදිරි සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම 2017 ජූලි 03 දින සිට ආරම්භ විය. 

ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණ කල්කම් කාර්යාලය විසින් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල             

කමිටුව් කව්ත් මාසික සමාකලෝචන ව්ාර්ත්ා ඉදිරිපත් කරනු ලැකේ. 

රට 2017

(වර්ත්මාන නිල 

වරේණිය)

2019

(පුවරෝකථනයකළ

වරේණිය)

2020 

(පුවරෝකථනය

කළ වරේණිය)
ශ්රී ලංකාව 111 90 70
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ආවයෝජන වාත්ාවරණ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහවනහි දී ක්රියාවට නැංවීමට නියමිත් 

ප්රධාන ක්රියාමාර්ග

ගැනීමට නියමිත් නිශ්චිත් වූ 

ක්රියාමාර්ග

කාල රාමුව හා 

නිවයෝජිත්ායත්නය
අරමුණ 2017 අවසානය වන විට ප්රගතිය

1. වයාපාරයක් ඇරඹීම

සමාගම් පනකත් (9) 1 ව්ගන්තිය 

සම්මත් කිරිම හා බලාත්මක කිරීම

2018 අකප්රේල්

සමාගම් කරජිස්ට්රාර්

බාහිර සමාගම් කල්කම්ට අදාළ 

අව්ශත්ා සරළ කිරීම හා සාංස්ථාගත් 

කිරීකම් ප්රසිේධ නිකේදනයක් සඳහා 

ව්න අව්ශත්ාව්න් ඉව්ත් කිරීම

සාංකශෝධනයන් කකටුමපත් කරන

ලදී

කක්ව්ල හඳුනා ගැනීකම් ක්රමයක්

හඳුන්ව්ා දීම හරහා ව්ාපාර 

ලියාපදිාංචි කිරීම සඳහා එක් ව්හලක් 

යටින් සියළුම කසේව්ා සැපයීකම්

කව්ළඳ සැලක් ස්ථාපිත් කිරීම

2018/2019  

සමාගම්

කරජිස්ට්රාර්/කේශීය

ආදායම් 

කදපාර්ත්කම්න්තුව්/ 

කම්කරු 

කදපාර්ත්කම්න්තුව්

ත්නි කවුළුව්ක් හරහා නව් 

සමාගම්ව්ලට අස්ථිත්ව්යන් රැසක්

සහිත්ව් ලියාපදිාංචි විය හැකිය 

(සමාගම් කරජිස්ට්රාර්, කම්කරු

කදපාර්ත්කම්න්තුව්, කසේව්ක

අර්ථසාධක අරමුදල, කේශීය ආදායම්

කදපාර්ත්කම්න්තුව්)

කත්ොරතුරු හා සන්නිකේදන 

නිකයෝජිත්ායත්නය මෘදුකාාංග 

සාංව්ර්ධනය සඳහා පහසුකම් 

සලසන අත්ර එය සිදු කකකරමින්

පව්තියි

2. ඉදිකිරීම් බලපත්ර පිළිබඳ කටයුතු කිරීම

කකොළඹ මහ නගර සභාව් හා 

නාගරික සාංව්ර්ධන අධිකාරිය අත්ර 

මාර්ගගත් පේධතියක් කයොදා ගැනීම

2018 මාර්තු

කකොළඹ මහ නගර 

සභාව්/ නාගරික 

සාංව්ර්ධන අධිකාරිය

ඉදිකිරීම් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට 

ගත් ව්න දින ගණන දින 60 දක්ව්ා අඩු

කරනු ලැකේ.

කත්ොරතුරු හා සන්නිකේදන 

නිකයෝජිත්ායත්නය විසින් නියමු

ව්ැඩසටහන සකස් කරන ලද අත්ර 

කකොළඹ මහ නගර සභාව් කව්තින් 

කත්ොරතුරු අකප්ක්ෂාකව්න් සිටියි.

නාගරික සාංව්ර්ධන අධිකාරිකේ

සාංරචකයට අදාළ කටයුතු ද සිදු 

කකකරමින් පව්තියි.

කකොළඹ සඳහා ව්න සාංව්ර්ධන 

සැලැස්ම යාව්ත්කාලීන කිරීම

2018 ජූනි

නාගරික සාංව්ර්ධන 

අධිකාරිය

ඉදිකිරීම් ගුණාත්මකභාව්යහා 

කගොඩනැගිල්ල භාවිත්ා කරන්නන්කේ 

සහ ජනත්ාව්කේ සුරක්ෂිත්ත්ාව්ට අදාළ 

අනුකූලත්ාව් ඉහළ නැාංවීම.

නාගරික සාංව්ර්ධන අධිකාරිය විසින් 

සිය ත්ාක්ෂණික රැස්වීම් පව්ත්ව්නු 

ලැකේ.

3. වේපළක් ලියාපදිංචි කිරීම

ඉඩම් පිළිබඳ කත්ොරතුරු 

සාංඛාාංකගත් කිරීම හරහා ඉඩම්

කරජිස්ට්රාර් කාර්යාලකේ මාර්ගගත් 

කසවුම් පහසුකම්

2018.03.31

කරජිස්ට්රාර් කජනරාල් 

කදපාර්ත්කම්න්තුව්

මාර්ගගත් කසවුම් පහසුකම මගින්

ලියාපදිාංචි පරිශීලකයන්, මහජනත්ාව්, 

නීතීඥයන්, කනොත්ාරිස්ව්රුන්, මූල 

ආයත්න හා රාජ සාංවිධානව්ලට ඔප්පු 

කසවීකම් හැකියාව් ලබා කදනු ලැකේ. 

නියමු ව්ාපෘතිය භාවිත්ා කකකර්. 

ඒකාබේධ ඉඩම් කළමනාකරණ 

පේධතියක් හඳුන්ව්ා දීම (ඊ- ඉඩම්)

2018 කදසැම්බර්

කරජිස්ට්රාර් කජනරාල් 

කදපාර්ත්කම්න්තුව්/SD

/කකොළඹ මහ නගර 

සභාව්

කේපළ ලියාපදිාංචි කිරීම සඳහා දින 5ට 

අඩු කාලයක් ගත් ව්න අත්ර එය 

පියව්ර 2කදී සිදු කකකර්.

ත්ාක්ෂණික සාකච්ඡා ආරම්භ කර 

ඇත්.

4. ණය ලබා ගැනීම

ආරක්ෂිත්ගණුකදනු පිළිබඳ නව්

පනත් කකටුම්පත් පැනවීම

2018 ජූනි

ශ්රී ලාංකා ණය 

කත්ොරතුරුකාර්යාාංශය

චාංචල සම කේපළව්ලට අදාළ 

ආරක්ෂිත් ගණුකදනු ත්හවුරු කරනු

පණිස කහොඳම ජාත්න්ත්ර පරිචයන්

ඇතුළත් කිරීම

නීතිපතිතුමාකේ අනුමැතිය 

අකප්ක්ෂාකව්න් සිටියි

ණය කාර්යාාංශ කත්ොරතුරුත්ාක්ෂණ 

පේධතිය හඳුන්ව්ා දීම

2018 මැයි

CRIB

ණය කව්ළඳකපොළ පුළුල් කිරීම ආදිය 

සඳහා ණය පිළිබඳ තීරණ ගැනීම ව්ැඩි 

දියුණු කිරීමට හා ණය දීකම් පිරිව්ැය 

අඩු කිරීමට

ත්ාක්ෂණික සාකච්ඡා ආරම්භ කර 

ඇත්.

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

7



5. සීමාවන් හරහා වවළඳාම් කිරීම

කව්ළඳ කත්ොරතුරු කපෝටලයක් 

ස්ථාපිත් කිරීම

2018 ජූනි

ව්ාණිජ

කදපාර්ත්කම්න්තුව්

කව්ළඳ කත්ොරතුරු කව්ත්

ප්රකේශය හා ඒයාකේ 

නිව්ැරදිභාව්ය ඉහළ 

නැාංවීම හා ප්රමාදයන් හා 

ගණුකදනු සඳහා ව්න 

පිරිව්ැය අඩු කිරීම ආදිය.

DoC මගින් අදාළ රාජ 

නිකයෝජිත්ායත්න හා ආයත්න

කව්තින් අව්ශත්ාව්න් රැස්

කිරීකම් කාර්යකේ නියැළී

සිටියි.

ජාතික ත්නි කවුළුව් (NSW) 

ස්ථාපිත් කිරීම

1 අදියර - ත්නි කවුළු සැලැස්ම 

සම්පූර්ණ කිරීම

2 අදියර - ත්නි කවුළුව් (NSW) 

ස්ථාපිත් කිරීම

2018 ජූනි

කර්ගු

කදපාර්ත්කම්න්තුව්

2018/2019

සාංව්ර්ධන උපාය 

මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර

කව්ළඳ අමාත්ාංශය

සීමාව්න් අත්ර සිදු ව්න 

කව්ළඳාම සඳහා ව්ැය ව්න

කාලය හා පිරිව්ැය අඩු

කර ගැනීම

සැලැස්ම සකස් කකකරමින්

පව්තියි

6. සුළු ආවයෝජකයන් ආරක්ෂා කිරීම

සමාගම් පනත් සාංකශෝනය කිරීම සමාගම් කරජිස්ට්රාර්

හා සුරැකුම් පත් හා

විනිමය කකොමිෂන්

සභාව්

ශ්රී ලාංකාකේ සමාගම්ව්ලට 

ත්ව් ත්ව්ත් ප්රාේධනය 

ඉහළ නැාංවීම සඳහා සුළු

පරිමාණ 

කකොටස්කරුව්න් සඳහා 

නනතික ආරක්ෂාව් හා

කත්ොරතුරු කව්ත් ව්න 

ප්රකේශය ශක්තිමත් කිරීම 

කලෝක බැාංකුව් කව්තින් 

ත්ාක්ෂණික සහාය ඉල්ලා 

ඇත්.

7. ගිවිසුම් බලාත්මක කිරීම

ව්ාණිජ අධිකරණව්ල පරිපූර්ණ

ඇගයීම

2018 ජනව්ාරි

අධිකරණ 

අමාත්ාංශය

ව්ාණිජ මහාධිකරණකේ

අව්සන් කනොවූ නඩු

ප්රමාණය අව්ම කිරීම

ඇගයීම අව්සන් අදියකර්

පව්තියි

8. බංවකොවලොත්භාවවයන් මුදවා ගැනීම

නිළ මුදල් භාර ගැනීකම් 

ත්ැනැත්කත්කු පත් කිරීම

2018 අකප්රේල්

කර්මාන්ත් හා ව්ාණිජ 

අමාත්ාංශය

සමාගම් විසිරුව්ා හැරීකම් 

ක්රියාව්ලිය කේගව්ත්

කිරීමට පහසුකම් 

සැලසීම

පුව්ත් පත්ව්ල හා සමාගම් 

කරජිස්ට්රාර්

කදපාර්ත්කම්න්තුකව්හි ප්රසිේධ 

කිරීම සිදු කකකරමින් පව්තියි. 

ගැනීමට නියමිත් නිශ්චිත් වූ

ක්රියාමාර්ග

කාල රාමුව හා 

නිවයෝජිත්ායත්නය
අරමුණ

2017 අවසානය වන විට 

ප්රගතිය

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය
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විකේශ ආකයෝජකකයෝ ශ්රි ලාංකාකේ ව්ාපාර ස්ථාපිත් කිරීමට උත්සාහ

කරන විට අනව්ශ නියාමන බාධාව්න්ට මුහුණ කදති.කමය විකේශ

ආකයෝජන සඳහා ශ්රි ලාංකාකේ ඇති ආකර්ෂණීය බව් අඩු කිරීමට කහේතු ව්න

අත්ර ඒ හරහා ආකයෝජන අඩු වීම සිදු කේ. ආකයෝජන මණ්ඩලකේ අාංශ

ඒකක මගින් ආකයෝජන සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීකම් දී අව්ශ

අනුමැතියන් හා බලපත්ර ලබා ගැනීම සඳහා දින 100 ක් පමණ ගත් ව්න

අත්ර එකම කල්ඛන විවිධ ආයත්න ව්ලට ලබා දීමද සිදු කේ.

සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ අමාත්ාංශය කලෝක

බැාංකුකේ කාර්මික සහාය ඇතිව් නියාමන අකාර්යක්ෂමත්ාව්න් හා

නිකයෝජිත්ායන අත්ර සම්බන්ධීකරණය සම්බන්ධකයන් කටයුතු කිරීම

සඳහා එක් ව්හළක් යටින් සියළුම කසේව්ාව්න් සැපයීකම් ව්ැදගත්කම හඳුනා

ගන්නා ලදී. එබැවින් එක් ව්හළක් යටින් සියළුම කසේව්ාව්න් සැපයීම සඳහා

2017 දී මුලපිරීම සිදු කරන ලදී. ත්ව්ද ආකයෝජන මණ්ඩලකයහි ONE STOP
SHOP ශක්තිමත් කිරීමට හා ත්ාක්ෂණය සහ ඩිජිටල්කරණය හරහා එහි හා

කත්ෝරා ගත් නියාමන නිකයෝජිත්ායත්නව්ල ක්රියාව්ලීන් සරළ කිරීමට

තීරණයකරන ලදී.

කම් යටකත් සම්බන්ධීකරණය විය යුතු ආයත්න 24 ක් හඳුනාකගන ඇති

අත්ර පළමු අදියර යටකත් සමාගම් කරජිස්ට්රාර් කදපාර්ත්කම්න්තුව්, කේශීය
ආදායම් කදපාර්ත්කම්න්තුව්, මධම පරිසර අධිකාරිය, කකොළඔ මහ නගර

සභාව්, නාගරික සාංව්ර්ධන අධිකාරිය හා කර්ගු කදපාර්ත්කම්න්තුව් ඒකාබේධ

කිරීම හරහා අදාල නියාමන විධිවිධාන විනිනවිදභාව්යකින් හා සරළ

ක්රමකේදයකින් සිදුකිරීමට හැකිව්නුඇත්.

ඒ අනුව් අන්ත්ර්ජාලය මගින් සම්බන්ධවූ ආකයෝජන ව්ාපාරව්ල අයදුම්පත්

විපරම් ක්රමකේදයක් ඒ ඒ අයදුම්පත්ට විකශේෂ කයොමු අාංකයක් සෑම

ආයත්නයක් සඳහාම ලබාදීම තුළින් එම ව්ාපෘති ව්ල ත්ත්ත්ව්ය පසුවිපරම්

කිරීමට හැකියාව් ලැකබනු ඇත්. එකසේම කත්ොරතුරු කබදාගැනීකම්

කමොඩියුලයක් කයොදා ගැනීම තුලින් ඒ ඒ ආයත්න ව්ල අනුමැතීන් පිළිබඳව්

ආකයෝජකයින් දැනුව්ත්කිරීකම් පහසුකමද ලැකබනු ඇත්.

ප්රගතිය 

•ප්රධාන කර්ඛීය ආයත්න හඳුනා ගැනීම - සම්පූර්ණ කරන ලදි.

•අදාල ව්න  අනුමැතීන්, හා බලපත්ර හඳුනාගැනීම- සම්පූර්ණ කරන ලදි

•එක් එක් අනුමැතිය සඳහා කත්ොරතුරු එක්රැස් කිරීම - සම්පූර්ණ කරන ලදි

•ආකයෝජන පහසුකම් සැලසීකම් ත්නි කවුළු කාර්ය සාධක බලකාය සඳහා 

කාර්ය නිර්කේශය සකස් කිරීම - සම්පූර්ණ කරන ලදි.

• අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම සකස් කිරීම හා ඒ සම්බන්ධකයන් එකඟත්ාව්යකට 
පැමිණීම - සම්පූර්ණ කරන ලදි.

ඊලඟ පියවර

• කව්ේ අඩවි සාංව්ර්ධනය කරන්නන් සපයා ගැනීම හා කව්ේ අඩවි

සාංව්ර්ධකයන් කත්ෝරා ගැනීම

• අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය

• අව්කබෝධත්ා ගිවිසුමට අත්සන් ත්ැබීම

• කව්ේ විසඳුම් ව්ැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීම

• ක්රියාව්ලීන් ක්රමව්ත් කිරීම හා ප්රතිනිර්මාණය කිරීම

• අයව්ැය හා මානව් සම්පත් අව්ශත්ාව්ය ඇගයීම

විකේශ ආකයෝජකකයෝ ශ්රී

ලාංකාකේ ව්ාපාර ස්ථාපිත් 

කිරීමට උත්සාහ කරන විට

අනව්ශ නියාමන 

බාධාව්න්ට මුහුණ කදති.

කමය විකේශ ආකයෝජන 

සඳහා ශ්රි ලාංකාකේ ඇති

ආකර්ෂණිය බව් අඩු කිරීමට 

කහේතු ව්න අත්ර ඒ හරහා 

සෘජු විකේශ ආකයෝජන අඩු

වීම සිදු කේ. දැනට ශ්රී 

ලාංකාව් තුළ කටයුතු කිරීම 

සඳහා ආකයෝජන 

මණ්ඩලකේ ඒකක හරහා 

අනුමැතීන් ලබා ගැනීකම් දී, 

අව්ශ සියළු බලපත්ර ලබා

ගැනීකම්දී සාමාන 

ව්ශකයන් දින 100ක් ගත් 

ව්න අත්ර විවිධ නියාමන 

ආයත්න කව්ත් සමාන 

කල්ඛන ගණනාව්ක් ඉදිරිපත් 

කිරීමට සිදුකේ. කමම 

මූලාරම්භය යටකත් කම් 

සඳහා දැනට ගත් ව්න දින 

ගණනින් 20%ක අඩු වීමක්

අකප්ක්ෂා කකකර්. 

අරමුණ

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

2.2.1  ආවයෝජන මණ්ඩලවේ එක් වහලක් යටින් සියළුම වසේවා සැපයීවම් පහසුකම

(One Stop shop)

ONE STOP SHOP කමකහයුම් ක්රමය
හරහා ආකයෝජන මණ්ඩලය

විසින් විකේශිය ආකයෝජකයන්

විසින් ශ්රි ලාංකාකේ ව්ාපාර

ආරම්භ කිරීකම් දී ඒ සඳහා ගත්

ව්න කාලය හා දරන පිරිව්ැය අඩු

කිරීම අරමුණුකරකගන ඇත්.

• ආකයෝජක කසේව්ා සඳහා 

කාර්යය පාදක කර ගත් 

one stop shop කමකහයුම්
ක්රමය හඳුන්ව්ා දීම. 

• අදාල කර්ඛීය ආයත්නව්ල 

ක්රියාව්ලීන් සරල කිරීම 

• නියාමන ක්රියාව්ලීන් සඳහා 

කත්ොරතුරු ව්ල 

විනිවිදභාව්ය ඉහළ දැමීමට 

උපකාර කිරීම 

• නියාමන ක්රියාව්ලීන් සඳහා 

කත්ොරතුරු ව්ල 

විනිවිදභාව්ය ඉහළ දැමීමට 

උපකාර කිරීම 

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

2.2 ආවයෝජකයින් සඳහා  පහසුකම් සැලසීම 
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ආවයෝජන අනුමත් කිරීවම් කඩිනම්  ක්රියාවලිය

සාම්ප්රදායක ප්රකේශය මගින් ආකයෝජන මණ්ඩලයට

ආකයෝජන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට කනොහැකි ව්න බව්

රජය විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද බැවින් කව්නත් කර්ඛීය

නිකයෝජිත්ායත්නව්ල අනුමැතීන් ඉක්මනින් ලබා ගැනීම

සඳහා අකයෝජන පහසුකම් සැලසීකම් කමිටුව් ස්ථාපිත්

කිරීමත් සමග කකටි ම කාලයක් තුළ අනුමැතිය ලබා දීම

සඳහා පහසුකම් සලසනු පිණිස ත්නි කවුළු ආකයෝජන

අනුමත් කිරීකම් කමිටුව් ( SWIAC) ස්ථාපිත් කැන ලදී.

ජාතික කේපළ, රජය සතු ඉඩම් ඉල්ලීම ආදිය භාවිත්ා

කරමින් සාරානුකූල කහෝ ජාතික පිළිබැඳියාව් සහිත්

ආකයෝජන සිදු කිරීම භාණ්ඩාගාර කල්කම්කේ

සභාපතීත්ව්කයන් යුතු ත්නි කවුළු ආකයෝජන අනුමත්

කිරීකම් කමිටුව් මගින් ඇගයීමට ලක් කර අනුමත් කරනු

ලැකේ.

ආකයෝජන ආකර්ශණය කරගැනීකම් උත්සාහයන්හි

ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක බව් සැලකිය යුතු මට්ටකම්

කනොමැති බව් අග්රාමාත් කාර්යාලකේ ආර්ථීක විසර්ජන

ව්ැඩසටහන (Economic Delivery Programme) මඟින්,

හඳුනාගත් අත්ර ආකයෝජන පරිසරකේ ඇති

අවිනිශ්චිත්භාව්ය- ආකයෝජකයන්කේ විශ්ව්ාසය අව්ම

කිරීමට කහේතු විය. ත්ව්ද, විකශේෂකයන් සෘජු විකේශ

අකයෝජකයන් ඉඩම් හා පාරිසරික අනුමැතීන් ඉල්ලා සිටීකම්

දී සිදු ව්න ප්රමාදයන් නිසා ඉහළ ගුණාත්මක ගණුකදනු

අනුමත් කිරීකම් ක්රියාව්ලිකේදී ප්රමාදයන් සිදුවී ඇත්.

ආකයෝජන ත්නි කවුළු කමිටුව් හා ආකයෝජන අනුමැතීන්

පහසුකිරීකම් කමිටුකේ ව්ත්මන් ක්රියාව්ලිය ව්ඩා කාර්යක්ෂම

කිරීකම් සහ අතිකර්ක ගණුකදනු ඇති කර ගැනීමට ඉඩ

සැලසීකම් අදහසින්, තීරණ ගැනීකම් ක්රියාව්ලිකේ ප්රධාන

අාංශ පහසුකරවීම සඳහා ආකයෝජන මණ්ඩලයට ආකෘති

පත්රයක් (template) හඳුන්ව්ා දී ඇත්.

• ගුණාත්මක ආකයෝජන ඉහළ නැාංවීකම් අදහසින් පූර්ව්-

රැස්වීම් ත්ත්ත්ව් පාලනයක් (Pre meeting quality
control) හා පසු රැස්වීම් (post Meeting) පැව්ැත්වීම
සඳහා යාන්ත්රණයක් හඳුන්ව්ාදී ඇත්.

• දෘශ ප්රගතිය / කැපවීම කපන්නුම් කිරීමට ඉව්හල් ව්න

කයෝග කඩිනම් හා ඉහළ විභව්ත්ාව්යකින් යුතු

ආකයෝජන ගණුකදනු ඇති කර ගැනීකම් යාන්ත්රණයක්

හඳුන්ව්ාදීම (ආරම්භකේදී එව්ැනි ගනුකදනු 5 ක්

සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.)

ඒ අනුව් කම් ව්න විට ආකයෝජන ත්නි කවුළු කමිටුව් කව්ත්

ඉදිරිපත් කකකරන සෑම ආකයෝජන ව්පෘතියක්ම සම්පූර්ණ

කරන ලද ගනුකදනු පත්රිකාව්ක් (deal sheet) මඟින්

ඉදිරිපත් කල යුතුකේ

ත්නි කවුළු ආවයෝජන අනුමත් කිරීවම්

කමිටුව ( SWIAC)

පැවැත්වූ රැස්වීම් සංඛ්යාව 22

සාකච්ඡා කරන ලද වයාපෘති සංඛ්යාව 44

අනුමත් කරන ලද වයෘපෘති සංඛ්යාව 25

කල් දමන ලද වයෘපෘති සංඛ්යාව 04

තීව්ර ර කරන ලද වයෘපෘති සංඛ්යාව 02

ප්ර තික්වෂේප කරන ලද වයෘපෘති සංඛ්යාව 13

ආවයෝජන අනුමත් කිරී පහසුකරණ කමිටුව

පවත්වන ලද රැස්වීම් ගණන - 40
සැලකිල්ලට ගන්නා ගැටළු ගණන - 130
නිරාකරණය කරන ලද ගැටළු ගණන - 103
වනොවිසඳනු ගැටළු ගණන - 22
ප්රතික්වෂේපිත් ගැටළු ගණන - 05

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

2.2.2 ආවයෝජන අනුමත් කිරීවම් ත්නි කවුළු සහ පහසුකරණ ක්රියාවලිය

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය
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• කාර්යක්ෂම හා කාලීන තීරණ ගැනීකම් හැකියාව් ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අකයෝජන

මණ්ඩලකේ ආකයෝජන අයදුම් පත්රය නැව්ත් සකස් කරන ලද අත්ර ජූනි 1 දින සිට නව් කයදුම

ක්රියාත්මක කර පේධතියට ඇතුළත් කකකර්.

• නිව්ැරදි දත්ත් ප්රමාණය හා ව්ර්ගය රැස් කිරීම මගින් ව්ඩා සාර්ථක තීරණ ගැනීමක් සඳහා

සහාය වීම සඳහා ව්න නව් ගණුකදනු ව්ලාංගුකරණ ක්රියාව්ලියට අනුකූල ව්න පරිදි ත්නි කවුළු

ආකයෝජන අනුමත් කිරීකම් කමිටුව් සඳහා ව්න ගනුවදනු පත්රිකාවක් (deal sheet) සකස්
කරන ලදී. (උදා: ආකයෝජනකේ ප්රමාණය හා රැකියා ඇස්ත්කම්න්තුව් පිළිබඳ ත්ාර්කික

උපකල්පනයන්, ආකයෝජනකයාකේ කපර ආකයෝජනයන් පිළිබඳ අමත්ර කත්ොරතුරු,

අකප්ක්ෂිත් තීරණාත්මක අභිකයෝග)

• ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ඉදිරි ආකයෝජන පිළිබඳ විමසා බලා ඉදිරි ව්සර 3 තුළ

ආයයෝ ජනයන්යේ කැපී කපකනන ව්ැඩි වීමක් සඳහා මූලාරම්භයන් 5ක් හඳුනා ගන්නා ලද

අත්ර ඒ අත්රින් ඉක්මනින් ම පියව්ර ගත් යුතු මූලාරම්භයන් කදකක් ප්රමුඛත්ාගත් කරන ලදී.

• ගරු අමාත්තුමා හා පුේගලික අාංශ ප්රධාන පාර්ශව්කරුව්න් සමග සති පත්ා ආකයෝජන ඉහළ

නැාංවීම පිළිබඳ සමාකලෝචන රැස්වීම් කයොදා ගන්නා ලදී. (රැස්වීම් 8ක් පව්ත්ව්න ලදී)

• ත්නි කවුළු කමිටුව්ල කාර්යක්ෂමත්ාව් ඉහළ නැවීම සහ පහසුකම් සැලසීම සඳහා නව්

ආකයෝජන අයදුම්පත්රය, ඇගයීම හා පහසුකම් සලැසීකම් ආකෘති පත්ර (templates), රැස්වීම්

ක්රියාපරිපාටීන් හා ක්රියාව්ලීන් (උදා: කාර්ය නිර්කේශය, ගණුකදනු ක්රියාව්ලිය, ආදිය)

ක්රියාත්මක කරන ලදී.

ත්නි කවුළු ආකයෝජන අනුමත් කිරීකම් කමිටුව් මගින් අාංශ අනුව් අනුමත් කරන ලද ව්ාපෘති

ලැයිස්තුව්

නිෂ්පාදන 08
උපකයෝගීත්ාව්න් හා කසේව්ාව්න් 04
සාංචාරක කර්මාන්ත්ය, කෘෂි කර්මාන්ත්ය හා කත්ො.ත්ා. 01
යටිත්ළ පහසුකම් 04

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

11



ප්රමුඛ් ආවයෝජන ප්රවර්ධන නිවයෝජිත්ායත්නය

ශ්රී ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය, ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් විකේශ සෘජු

ආකයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සම්බන්ධ දිව්යිකන් ප්ර මුඛත්ම

රාජ ආයත්නය ව්න අත්ර ජාතික ආකයෝජන ඉලක්ක සාක්ෂාත්

කර ගැනීම සඳහා ආකයෝජන ප්ර ව්ර්ධනය කිරීම,

සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ආකයෝජන සඳහා පහසුකම්

සැලසීකම් කර්ත්ව්කේ ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය නිරත්ව්

සිටියි.

ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලකේ 40 ව්සරක කසේව්ය සැමරීකම්

අව්ස්ථාව් ව්න විට ව්ැඩි දියුණු කළ අපනයන ඉපයීම්, අපනයන

පදනම විවිධාාංගීකරණය කිරීම , රැකියා අව්ස්ථා උත්පාදනය

කිරීම, උසස් ත්ාක්ෂණය හා කුසලත්ා හුව්මාරු කිරීම, කේශීය

කුසලත්ා සාංව්ර්ධනය කිරීම, යටිත්ල පහසුකම් සාංව්ර්ධනය,

ග්රාමීය සාංව්ර්ධනය හා දුගී බව් අඩු කිරීම යන ආකාරව්ලින් ශ්රී

ලාංකාකේ ආර්ථික සාංව්ර්ධනය උකදසා මාහැඟි කමකහව්රක් ඉටු

කර තිකේ. විශාල ව්ශකයන් කෘෂිකාර්මික පදනමක් මත් රඳා

පව්තින ශ්රී ලාංකාකේ ආර්ථිකය අද පව්තින නවීකරණය වූ

නිෂ්පාදන හා කසේව්ා කව්ත් දිශානුගත් වූ ආර්ථිකයක් බව්ට

පරිව්ර්ත්නය කිරීම සඳහා කැපී කපකනන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ

නිකයෝජිත්ායත්නය බව්ට ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය පත්ව්

සිටියි.

ආකයෝජන ප්ර ව්ර්ධනය සඳහා දායක කර ගත් හැකි, කේශකේ

ආර්ථික සාංව්ර්ධනකේදී අගනා කමකහව්රක් ඉටු කළ හැකි

ක්කෂේත්ර හඳුනා ගැනීමට ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය සමත්

වූ අත්ර ආකයෝජකයා කලාප සාංව්ර්ධනකේ විකශේෂඥයා බව්ට

පත් ව්න, කලාප සාංව්ර්ධනය හා එහි අභන්ත්ර යටිත්ල

පහසුකම් සාංව්ර්ධනය සිදු කිරීමට පමණක් සීමා කනොවී අදාළ

කලාපය සඳහා නව් ආකයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීකම්

කාර්යභාරය ද එම ආකයෝජකයා කව්ත් පැව්කරන පරිදි

සමාකයෝජනය කිරීම තුළින් අපනයන සැකසුම් කලාප ස්ථාපනය

කිරීකම් නව්ත්ම ව්ාපාරික ආකෘතිය අනුගමනය කිරීම සඳහා ශ්රී

ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය සාමාරම්භක පියව්ර කගන තිකේ.

කලෝක බැාංකුව්, අන්ත්ර්ජාතික සාංව්ර්ධනය උකදසා හාර්ව්ර්ඩ්

විශ්ව් විදාලයීය මධස්ථානය හා මැක් කින්සි ව්ැනි කලොව්

කීර්තිමත් ආයත්නව්ල සහාය ඇතිව් ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන

මණ්ඩලය කව්ත් නව් කුසලත්ා ව්ැඩි දියුණු කිරීම හා හඳුන්ව්ා

දීකම් අරමුණින් ධාරිත්ා සාංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන් පව්ත්ව්න ලදි.

තිරසාර සාංව්ර්ධනය සඳහා දායක වීකම් ප්ර ධාන කාර්යභාරය ඉටු

කිරීකම් අරමුණින් 2017-2020 කාල පරිච්කේදය සඳහා පිළිකයළ

කරන ලද ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලීය නව් සාංස්ථාපිත්

සැලැස්කම් අරමුණු හා ඉලක්ක ජාතික සාංව්ර්ධන ඉලක්කව්ලට

ගැළකපන පරිදි ප්ර තිකශෝධනය කිරීමට ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන

මණ්ඩලය කටයුතු කරන ලදි.

• ආර්ථික සංවර්ධනය 

දිරිගැන්වීම හා ආර්ථික 

සංවර්ධනය ඇති කිරීම

• ආර්ථිකවේ පදනම 

පුළුල් කිරීම හා 

ශක්තිමත් කිරීම

• විවේශ ආවයෝජන දිරි

ගැන්වීම හා ප්ර වර්ධනය 

කිරීම

• විවේශ විනිමය ඉපයීම් 

ප්ර භව විවිධාංගීකරණය 

කිරීම හා අපනයන 

ඉපයීම් ඉහළ නැංවීම

• කාර්මික හා වාණිජ

වවළඳ වයාපාර 

ස්ථාපනය කිරීම හා 

සංවර්ධනය කිරීම 

දිරිමත් කිරීම 

අරමුණ

ත්රඟකාරී ආවයෝජන වාත්ාවරණය

2.3 ආවයෝජන ප්ර වර්ධනය
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3 ඍජු විවේශ  ආවයෝජන සඳහා අවශය යටිත්ල පහසුකම් සහ 

ආයත්නික සහාය

නිසි කලට හා පිරිවැයට අදාළව කර්මාන්ත් කලාප 

වයාපෘති ක්රියාත්මක වීම හා සහ වත්කම් මනාව 

පවත්වාවගන යාම ත්හවුරු කිරීම මගින් බදු

වගවන්නාහට මුදල් සඳහා වැඩි වටිනාකමක් ලබා 

ගැනීම.

පරමාර්ථය

කමරට ප්රධාන යටිත්ළ පහසුකම් සාංව්ර්ධන

මූලාරම්භයන්කේ ආර්ථික ප්රතිලාභ ලබා ගත් හැකි

ව්න්කන් කයෝග පුේගලික ආකයෝජන දිරිගැන්වීකමන්

පමණක් ව්න අත්ර එමගින් ආර්ථික ක්රියාකාරකම් හා

ව්ාපාර ව්ැඩි වී යටිත්ළ පහසුකම් උපරිම කලස

උපකයෝජනය ත්හවුරු කකකරනු ගැකේ.

2017 අයව්ැය මගින් උපාය මාර්ගික ඉලක්කගත් අාංශ

සහිත් අපනයන සැකසුම් කලාප ස්ථාපිත් කිරීමට

කයෝජනා කරන ලදී. දැනටමත් ඒ සඳහා ඉඩම්

හඳුනාකගන විදුලිය, ජලය හා ප්රකේශ මාර්ග

(විකශේෂකයන් අධිකේගී මාර්ග කදපස මග) ආදී

අත්ව්ශ යටිත්ළ පහසුකම් සපයා ඇත්. නව්

අපනයන සැකසුම් කලාප ස්ථාපිත් කිරීමට අදාළ

මූලික යටිත්ළ පහසුකම් සාංව්ර්ධනය කිරීමට 2018

සඳහා රු.බි. 2.9 ක අයව්ැය ප්රතිපාදන කව්න් කරන

ලදී.

ඒ අනුව් පුේගලිකව් කමකහයව්නු ලබන කර්මාන්ත්

උදාන/ කලාප සාංව්ර්ධනය කිරීකමහි නියැළී සිටින

ත්ායිලන්ත්කේ Rojana Industrial Park Public
Company Limited සමාගම විසින් ශ්රී ලාංකාකේ

මිල්ලනිකයහි කර්මාන්ත් උදාන/ කලාප සාංව්ර්ධනය

කිරීම සඳහා දැඩි උනන්දුව්ක් දක්ව්න ලදී. Rojana
යනු පුේගලික අස්ථිත්ව්යන් කදකක් විසින් 1988 දී

ආරම්භ කරන ලද ත්ායිලන්ත්- ජපාන හවුල්

ව්ාපාරයක් කේ.

ශ්රී ලාංකාව් තුළ කර්මාන්ත් උදාන/ කලාප ස්ථාපිත්

කිරීමට කයෝග ඉඩම් හඳුනාකගන ඇමරිකානු

කඩොලර් මි. 500ක් පමණ කයොදා ගනිමින් කර්මාන්ත්

උදානයක්/ කලාපයක් සාංව්ර්ධනය කිරීමට අදාළ

ආකයෝජනය සඳහා Rojana සමාගම එකඟ වී ඇත්.

කමමගින් ජාතියට සෘජු හා ව්ක්ර රැකියා අව්ස්ථාව්න්

1000ට අධික ප්රමාණයක් නිර්මාණය ව්නු ඇත්.

ලාංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, මාර්ග සාංව්ර්න

අධිකාරිය හා ජාතික ජල සම්පාදනය හා

ජලාපව්හන මණ්ඩලය මගින් දැනටමත් දකුණු

අධිකේගී මාර්ගකේ නව් අන්ත්ර් හුව්මාරුව්

ඇතුළුව් කලාපකේ මායිම දක්ව්ා යටිත්ළ

පහසුකම් සාංව්ර්ධනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත්.

2017 මිල්ලනිකේ Rojana Industrial Park (1

අදියර) හි ප්රගතිකයහි සාරාාංශයක් පහතින්

දැක්කේ.

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම

• 1 වන අදියවරහි ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම

(අක්කර 244) සිදු වකවරමින් පවතියි.

• ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම සඳහා මිල්ලනිය

ප්රාවේශීය වල්කම් වවත් රු. මි. 91ක් වවන්

කර වදන ලදී.

විදුලි සැපයුම

•කළුත්ර සිට ව්ැඩ බිම් සීමාව් කත්ක් මූලික

විදුලි රැහැනක් (ත්ාව්කාලක) ඉදි කිරීම ආරම්භ

කකරිණි.

කමම කටයුත්ත් ආරම්භ කිරීම සඳහා විදුලි බල

මණ්ඩලය කව්ත් රු. මි. 54ක මූලික කගවීමක්

සිදු කරන ලදී.

ජල සැපයුම

• දිනකට ඝණ මීටර් 500ක ජල ප්රමාණයක්

සැපයීම සඳහා මූලික කටයුතු සිදු කකකරමින්

පව්තියි.

•මූලික කටයුතු සඳහා ජල සම්පාදන හා

ජලාපව්හන මණ්ඩලය කව්ත් රු. මි. 98ක

කගවීමක් සිදු කරන ලදී.

ප්රවේශ මාර්ග

• ප්රකේශ මාර්ග සාංව්ර්ධනය සඳහා අදාළ

කටයුතු ආරම්භ කර සිදු කකකරමින් පව්තියි.

•මාර්ග සාංව්ර්ධන අධිකාරිය කව්ත් රු. මි. 80ක

මූලික කගවීමක් සිදු කරන ලද අත්ර මාං තීරු

4ක් දක්ව්ා මාර්ගය විශාල කිරීකම් කටයුතු

ආරම්භ කර ඇත්.

•මීට අමත්රව්, පැල්කපොල අධිකේගී මාර්ග

අන්ත්ර් හුව්මාරුව් සහ බිාංගිරිය කර්මාන්ත්

කලාපය සැලසුම් අදියකර් පව්තියි. අදාළ ඉඩම

මාත්ර චාලි මවුන්ට් කලස හඳුනාකගන ඇත්.

3.1 නව කර්මාන්ත් කලාප
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අරමුණ

නව වවළඳ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම

4 වවළඳ ත්රඟකාරිත්වය 

කව්ළඳ ප්රතිපත්තිකයහි විවිධ ස්ථානයන්හි පැතිරී

තිබූ ප්රතිපත්තියන් එක්ත්ැන් කරමින් අපනයන

අනධර්යමත් කරන ප්රතිපත්තිකයන් බැහැර

කව්මින් විකේශීය ආකයෝජන ආකර්ෂණය කර

ගැනීමට හා කව්ළඳාම ප්රව්ර්ධනය කර ගැනීම සදහා

කයෝග ව්ාත්ාව්රණයක් ඇති කළ හැකි

සාංගත්ත්ාව්කයන් යුතු පැහැදිලි නිදහස් කව්ළඳ

ප්රතිපත්තියක් ස්ථාපිත් කිරිම.

• ආර්ථික නිර්ණායක කයොදාගනිමින් අනාගත් කව්ළඳකපොළ

විභව්ය හා කර්මාන්ත්, රාජ ආදායම, සෘජු විකේශ

ආකයෝජන හා කගෝලීය නිෂ්පාදන ජාලයන් යන

අාංශයන්හි බලපෑම ද සැලකිල්ලට ගනිමින් නිදහස් කව්ළඳ

ගිේසුම් ව්ලට ඇතුලත් වීම උකදසා නිදහස් කව්ළඳාම

සඳහා වූ ව්ැඩ පිළිකව්ලක් ස්ථාපිත්කිරීම.

• තීරු බදු , අනුපූරක-ගාස්තු හා තීරුබදු කනොව්න බාධක,

ත්ාර්කික කිරීම හා විකශේෂිත් තීරු ගාස්තු භාවිත්ය අව්ම

කිරීම සහ සියළු තීරු බදු කාණ්ඩ තුනක් යටකත් ස්ථාපිත්

කිරීම ත්හවුරුකිරීම.

• සියලුම ප්රධාන කව්ළඳ පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ විස්තීර්ණ

සහ පරිපූර්ණ කව්ළඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡා පැව්ැත්වීම.

• කව්ළඳ ලිහිල්කරණය නිසා කව්ළඳ සමාගම් සහ ජනත්ාව්

කකකර් ඇති කකකරන අහිත්කර බලපෑම් සමනය කිරීම

සඳහා කව්ළඳ ප්රතිසාංස්කරණ ව්ලට හැඩගැස්වීකම්

ව්ැඩපිළිව්ලක්සකස් කිරීම හා ඒ සඳහා කාලය ලබා දීම.

• කව්ළඳාමට පහසුකම් සැලසීම, කව්ළඳාම පව්ත්ව්ාකගන

යාකම්දී පව්තින බාධාව්න් ඉව්ත් කිරීම සහ කව්ළඳ සැපයුම්

ප්රව්ර්ධනය කිරීම හා කව්ළඳාම සහසුකරණය සඳහා වූ

ජගත් කව්ළද සාංවිධාන ගිවිසුම ක්රියාත්මකකිරීම.

• ශ්රී ලාංකාව් කගෝලීය නිෂ්පාදන ජාලකේ කකොටසක් කලස

ඔසව්ා ත්බා සෘජු විකේශ ආකයෝජන ලබාගැනීම සදහා

විකේශීය ආකයෝජන ත්න්ත්රය ලිහිල් කකොට අපනයන

ක්කෂේත්රය ව්ර්ධනයකිරීම.

• කගෝලීය නිෂ්පාදන ජාලයන් හා ඒකාබේධ වීම සඳහා

ශකත්ාව්යක් ඇති කර්මාන්ත් ප්රව්ර්ධනය හා භාණ්ඩ හා

කසේව්ා අපනයනය සදහා සුළු හා මධය පරිමාණ

කර්මාන්ත් ජාලයන්හිශකත්ාව්ය ව්ැඩිදියුණුකිරීම.

• කව්ළඳ ගිවිසුම් විස්තීර්ණය කිරීම හා සමගාමීව් ගෘහස්ථ

කසේව්ා සහ කර්මාන්ත් ආරක්ෂා කිරීම කමන්ම

පාරිකභෝගික අව්ශත්ා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හා ව්න

කව්ළඳාම් ආකයෝජන සම්බන්ධ නීති හා නියාමන

පිළිබඳව් පුළුල් අධයනයක් සිදුකිරීම.

පසුගිය දශක කිහිපය තුළ සාංගත්ත්ාව්යකින් යුක්ත් කව්ළඳ

ත්න්ත්රයක අඩුපාඩුව් කහේතුකව්න් ජාත්න්ත්ර කව්ළදාකම්

කාර්ය සාධනය සහ ඵලදායිත්ා ව්ර්ධනකයහි සැලකිය

යුතු පහත් ව්ැටීමක් දක්නට ලැකබන අත්ර එය පසුගිය

ව්කව්ානුව් තුළදී සියයට එකකටත් ව්ඩා අඩු මට්ටමක

පැව්තිණි. කමව්ැනි පසුබිමක් යටකත්, රජකේ සාංව්ර්ධන

අරමුණු, ශ්රී ලාංකාව්ට ජාත්න්ත්ර කව්ළදාකමන් අත්කර

ගත් හැකි ත්රඟකාරී සාකප්ක්ෂ ව්ාසිදායක ත්ත්ව්යන්

පසුගිය ව්සරව්ල කව්ළඳ කාර්ය සාධනයන් ව්ත්මන්

කගෝලීය කව්ළඳාකම් සාංව්ර්ධනයන් සහ කව්නත් රටව්ල

කව්ළඳ ප්රතිපත්ති සම්පාදනකේ අත්දැකීම් ද, සැලකිල්ලට
ගනිමින් පසුගිය ව්සරක කාලය තුළ නව් කව්ළඳ ප්රතිපත්ති

සම්පාදන ක්රියාව්ලිය සිදු කරන ලදී. 2017 අකගෝස්තු මස

කමම නව් කව්ළද ප්රතිපත්තිය සදහා කැබිනට් අනුමැතිය

ලැබිණි.

නව් කව්ළද ප්රතිපත්තිය ප්රධාන මූලධර්ම හත්රකින්

සමන්විත් කේ.

අ. කේශීය ප්රතිපත්ති ප්රතිසාංස්කරණ තුළින් ත්රඟකාරීත්ව්ය 

ඇති කිරීම.

ආ. කව්ළඳකපොළ ප්රකේශය සහ කව්ළඳ පහසුකම් සැපයීම

ඇ. සාර්ව් ආර්ථික සමතුලිත්ත්ාව්ය, ප්රතිපත්ති සහ 
ආයත්නික සාංගත්ත්ාව්ය ඇති කිරීම.

ඈ. සමාගම් සහ ජනත්ාව් නව් කව්ළඳ ප්රතිපත්තිය සදහා

අනුගත් කිරීම.

නව් කව්ළඳ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම බහු -පාර්ශවීය

කාර්යයක් ව්න අත්ර ඒ සඳහා පුළුල් පරාසයක් ඔස්කසේ

විහිදී යන මනා සම්බන්ධීකරණයක් කමන්ම

සහකයෝගීත්ාව්යක්ද අත්ව්ශ කේ. එය ප්රාකයෝගික හා

සරල ප්රකේශයක් ඔස්කසේ කඩිනමින් හා සාංගත්

ක්රියාපටිපාටියක් හරහා ඉටු කරගැනීමට සුදුසු

ක්රමකේදයක් ස්ථාපිත් කිරීකමන් ශ්රී ලාංකා ආර්ථිකයට

ජාත්න්ත්ර කව්ළඳාකම් ව්ාසි අත්පත් කර ගැනීමටත් නව්

කව්ළඳ ප්රතිපත්තිය තුළ පව්තින ප්රමුඛත්ාව්යන් ඵලදායීව්

ක්රියාත්මක කිරීමටත් නව් ආදායම් හා රැකියා අව්ස්ථායන්

නිර්මාණය කිරීමටත් ඉඩ ප්රස්ථාව් ලැකබනු ඇත්. නව්

කව්ළද ප්රතිපත්තිකයහි හදුනාකගන ඇති ප්රමුඛත්ා හා

ප්රතිසාංස්කරණ විධිමත්ව් ක්රියාකාරී සැළැස්මකට අනුව්

ක්රියාත්මක කළ යුතු ව්න අත්ර, එහි ඇත්ැම් කටයුතු

දැනටමත් ක්රියාත්මක කව්මින් පව්තී.

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල 
කගෝලීය හා කලාපීය කව්කළඳකපොළ හා ඒකාබේධත්ාව්ය

ඉහළ නැාංවීම, ජනත්ාව්කේ ජීව්න ත්ත්ව්යන් ඉහළ

නැාංවීම සහ දිගුකාලීන ආර්ථික ව්ර්ධනය කේගව්ත්

කිරීම.

4.1    වවළඳ ත්රඟකාරිත්වය 
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කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ සාමාජික රටව්ල සහභාගීත්ව්කයන් 2004

අකගෝස්තු 01 දින පැව්ති මහා සභාකව්හි දී කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම පිළිබඳ සාකච්ඡා ඇරඹීමට ඒකමතිකව්

එකඟ වූ අතර එහි අරමුණ වූකේ කව්ළඳ හා බදු පිළිබඳ කපොදු ගිවිසුකමහි

(1994) කව්ළඳාමට අදාළ ව්ගන්නති පැහැදිලි කිරීම හා ව්ැඩි දියුණු

කිරීම හා කමම ක්රියාව්ගිය ත්ව්දුරටත් කේගව්ත් කිරීම, මාර්ගස්ථ භාණ්ඩ

ඇතුළුව් භාණ්ඩ නිදහස් කිරීම හා නිශ්කාශනය කිරීමයි. මීට අමත්රව්,

කව්ළඳ පහසුකරණය හා කර්ගු අනුකූලත්ා ගැටළු පිළිබඳ කර්ගුව් හා

කව්නත් අදාළ බලධාරීන් අත්ර ඵලදායී සහකයෝගීත්ාව් සඳහා කව්ළඳ

පහසුකරණ ගිවිසුම මගින් ක්රියාමාර්ග දක්ව්ා ඇත්. කමහි කමම

ක්කෂේත්රයට අදාළ කාර්මික සහාය හා ධාරිත්ා සාංව්ර්ධනය සඳහා ද

විධිවිධාන සලසා ඇත්.

කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ සාමාජික රටව්ල කව්ළඳ අමාත්ව්රුන්

විසින් 2013 කදසැම්බර් මස බාලි, ඉන්දුනීසියාකව්හි පැව්ති එහි දස ව්න

අමාත්ාංශයීය සම්කම්ලනකේ දී කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි පාඨ

නිළ ව්ශකයන් පිළිගන්නා ලදී. 2014 කනොව්ැම්බර් කලෝක කව්ළඳ

සාංවිධානය විසින් කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානය ස්ථාපිත් කරමින් මරකක්ශ්

ගිවිසුකමහි (Marrakesh Agreement) 1 ඇමුණුමට කව්ළඳ පහසුකරණ

ගිවිසුම ඇතුළත් කිරීම සඳහා සාංකශෝධන කප්රොකටෝකකෝලය (Protocol
of Amendment ) පිළිගන්නා ලදී. කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම කලෝක

කව්ළඳ සාංවිධානය 1995 දී ආරම්භ කිරීකමන් පසු ඇති කර ගත් ප්රථම

බහු පාර්ශවීය ගිවිසුම කේ. කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ සාමාජික රටව්ල්

(කලෝ කව්ළඳ සාංවිධානකේ මුළු සාමාජික රටව්ල් 164න් 2/3ක්) විසින්

අව්ශ නිව්ැරදි කිරීම් සාංඛාව් (110) සිදු කිරීකමන් පසු 2017

කපබරව්ාරි 22 කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම බලාත්මක විය.

විනිවිදභාව්ය, කගෝලීය ව්ටිනාකම් දාමයන්හි (Global Value Chain)
සහභාගීත්ව් අව්ස්ථා ව්ැඩි කර ගැනීම හා ප්රමාදයන් හා මග හැරීම් අව්ම

කර ගැනීමට කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම ඉව්හල් ව්නු ඇත්. කව්ළඳ

පහසුකරණ ගිවිසුම මගින් කේශ සීමා හරහා භාණ්ඩ කගන යාම, නිදහස්

කිරීම හා නිශ්කාශනය කේගව්ත් කිරීම අකප්ක්ෂා කකකර්.

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි කර්ගු නිශ්කාෂණ ක්රියාපරිපාටීන්

ගණනාව්කට අදාළ විධිවිධා ඇතුලත් කේ. ගිවිසුම මගින් ආව්රණය

කකකරන ප්රධාන ක්කෂේත්ර ව්න්කන්, (අ) කර්ගු නිශ්කාශන

ක්රියාපරිපාටීන්ව්ලට අදාළ නීති, කරගුලාසි හා ක්රියාපරිපාටීන් ප්රකාශයට

පත් කිරීම සඳහා නියමයන් (අන්ත්ර්ජාල ප්රකාශන ඇතුළුව්), (ආ) කර්ගු

තීරණ සඳහා විධිවිධාන, (ඇ) දඩුව්ම්ව්ලට අදාළ මුදල් හා අය කිරීම්

පිළිබඳ නීති, (ඈ) භාණ්ඩ ලැබීමට කපර සැකසීම, (ඉ) ඉකලක්කට්රොනික

කගවීම් භාවිත්ය, (ඊ) භාණ්ඩ ශීඝ්රකයන් නිදහස් කිරීමට ව්ග බලා ගැනීම,

(උ) “බලයලත් කමකහයුම්කරුව්න්“ කයෝජනා ක්රම භාවිත්ය, (ඌ) නැේ

බඩු කත්ොග කේගව්ත් කිරීකම් ක්රියාව්ලීන්, (එ) නරක්ව්න සුළු භාණ්ඩ

ඉක්මනින් නිදහස් කිරීම, (ඒ) කපොදු කර්ගු ප්රමිතීන්ට අදාළව් කල්ඛන හා

විධිමත්භාව්යන් අව්ම කිරීම, (ඔ) ත්නි කවුළුව්ක් භාවිත්ා කිරීම

ප්රව්ර්ධනය, (ඕ) කේශ සීමාව්ලට අදාළ ක්රියාපරිපාටීන් සමානත්ව්ය, (ක)

භාණ්ඩ ත්ාව්කාලකිව් භාර ගැනීම, (ග) සරළ කරන ලද මාර්ගස්ථ

ක්රියාපරිපාටීන් හා (න) කර්ගු සහකයෝගීත්ාව් හා සම්බන්ධීකරණය සඳහා

විධිවිධානයි.

වවළඳාම් පහසුකරණය 

පිළිබඳ ගිවිසුම මඟින් 

විනිවිදභාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

වගෝලීය වටිනාකම් දාමයන් 

හා එක්වීවම් හැකියාව ඉහළ 

නැංවීම සහ ප්රමාදයන් හා මඟ 

හැරීවම් අවදානම අඩු කිරීම 

සිදුවේ. වමම ගිවිසුම මඟින් 

වේශසීමා හරහා භාණ්ඩ 

ප්රවාහනය, නිදහස් කිරීම සහ 

නිෂ්කාශනය කඩිනම් කිරීමට 

ද අවේක්ෂිත්ය. 

වයපාර සඳහා වඩාත් හිත්කාමී 

පරිසරයක් සඳහා සහය වීම, 
වපෞේගලික අංශවේ වර්ධනය 

වැඩි කිරීම සහ විවේශ ඍජු

ආවයෝජනය මඟින් ප්රතිලාභ 

ළඟාකර ගැනීම සහ වගෝලීය

වටිනාකම් දාමයන්ට (Global 
Value Chain) එක්වීම මඟින් 

ආර්ථීක වර්ධනයට 

උත්වප්රේරකයන් සැපයීම පිණිස 

ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික 

පිහිටීම වයොදා ගැනීම සඳහා ශ්රී 

ලංකාවේ වවළඳ ප්රතිපත්තීන් 

සහ භාවිත්වයන් 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. 

අරමුණ

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

4.2 වවළඳාම් පහසුකරණය පිළිබඳ ගිවිසුම 

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

15



ගිවිසුම මගින් කලොව් පුරා කව්ළඳ පහසුකරණ ප්රතිසාංස්කරණ සඳහා නව් අදියරයක් අව්ශත්ාව් කපන්නුම් කරන

අත්ර සමස්ථයක් ව්ශකයන් ව්ාණිජ හා බහු පාර්ශවීය කව්ළඳ ක්රමකයහි කැපී කපකනන ව්ර්ධනයක් අකප්ක්ෂා

කකකර්. කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ ආර්ථික විදාඥයින් විසින් 2015 දී සිදු කරන ලද අධයනයකට අනුව්

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම පූර්ණ ව්ශකයන් ක්රියාව්ට නැාංවීම මගින් සාමාජිකයන්කේ කව්ළඳ පිරිව්ැය 14.3%ක අඩු

වීමක් අකප්ක්ෂා කකකරන අත්ර භාණ්ඩ ආනයනය හා අපනයනය සඳහා ගත් ව්න කාලය පිළිකව්ලින් 47% න් හා

91%න් අඩු ව්නු ඇත්ැයි ද අකප්ක්ෂා කකකර්. ව්ාර්ත්ාව් මගින් ත්ව්දුරටත් දක්ව්න්කන් කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම

පූර්ණ ව්ශකයන් ක්රියාව්ට නැාංවීකම් දී සාංව්ර්ධනය කව්මින් පව්තින රටව්ල්ව්ල නව් අපනයන නිෂ්පාදන ප්රමාණය

20%න් ඉහළ යනු ඇති බව්යි.

කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානකේ සියළු සාමාජිකයන් විසින් “අ“, “ආ, හා “ඇ“ යන කාණ්ඩව්ල විධිවිධනව්ලට

අනුකූලව් කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටීමට අව්ශ බව්ත් එකඟ වූ කාල සීමාව් තුළ කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානයට

දැන්විය යුතු බව්ත් ගිවිසුම මගින් දක්ව්ා ඇත්.

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි II කකොටස මගින් ගිවිසුම්හි විධිවිධාන ක්රියාව්ට නැාංවීකම් දී සාංව්ර්ධනය කව්මින්

පව්තින හා ඌණ සාංව්ර්ධිත් රටව්ල් මුහුණ කදන දුෂ්කරත්ාව්න් හඳුනා ගැකනන අත්ර සාංව්ර්ධනය කව්මින් පව්තින

හා ඌණ සාංව්ර්ධිත් රටව්ල් සඳහා විකශේෂ හා ආන්ත්රික පිළියම් (Special and Differential (S&D) Treatment)
සපයනු ලැකේ. විකශේෂ හා ආන්ත්රික විධිවිධාන මගින් ගිවිසුකමහි බැඳීම් අනුව් කටයුතු කළ යුත්කත් සහ අ“, “ආ,

හා “ඇ“ යන කාණ්ඩ අනුව් කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානය දැනුව්ත් කළ යුත්කත් කුමන අව්ස්ථාකේ දීද යන්න තීරණය

කිරීමට සියළු සාංව්ර්ධනය කව්මින් පව්තින රටව්ල්ව්ලට අව්ස්ථාව් සලසනු ලැකේ. ගිවිසුම බලාත්මක ව්න

අව්ස්ථාකේ සාමාජිකයා අනුගමනය කළ යුතු විධිවිධාන “අ“ කාණ්ඩකයහි ඇතුළත් කේ. ගිවිසුම බලාත්මක වූ පසු

එළකඹන සාංක්රාන්ති කාල සීමාකව්න් අනතුරුව් සාමාජිකයා විසින් අනුගමනය කළ යුතු විධිවිධාව් “ආ“

කාණ්ඩකේ ද ගිවිසුම බලාත්මක වූ පසු එළකඹන සාංක්රාන්ති කාල සීමාකව්න් අනුතුරුව් එළකඹන දිනයක ධාරිත්ා

සාංව්ර්ධනය සඳහා සහාය අව්ශ ව්න අව්ස්ථාව්ක අනුගනය කළ යුතු විධිවිධාන “ඇ“ කාණ්ඩකේ ද ඇතුළත් කේ.

ක්රියාත්මක කරනු ලබන අදාළ දක්ව්න දින සහිත්ව් “ආ“ හා “ආ“ කාණ්ඩ යටකත් ව්න විධිවිධාන ගිවිසුම

බලාත්මක ව්න අව්ස්ථාකේ දී කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානය කව්ත් දැනුම් දිය යුතු අත්ර ගිවිසුම බලාත්මක වී ව්සරක්

ඇතුළත් ක්රියාත්මක ව්න නියත් දින පිළිබඳ කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානය කව්ත් දැනුම් දිය යුතුය. (උද:

2018  කපබරව්ාරි 22ට කපර)

කගෝලීය ත්රඟකාරී ව්රාය හා ප්රමාණව්ත් ප්රව්ාහන යටිත්ළ පහසුකම් තිබියදී වුව් ශ්රී ලාංකාව් කගෝලීය කව්ළඳ

පහසුකරණ දර්ශකව්ල පහළ මට්ටමක පව්තියි. කලෝක බැාංකු කාර්යසාධන දර්ශකව්ල (Logistics Performance
Indicators ) 89 (2014 දී) ව්න ස්ථානකේ පසු වූ අත්ර ව්ාපාරව්ල නියැළීම (කේශ සීමා හරහා කව්ළඳාම) පිළිබඳ

දර්ශ කයන්හි 110 (2016 දී) ව්න ස්ථානයට පත් විය. එමගින් කපන්නුම් කරන්කන් එහි කව්ළඳ පහසුකරණ

ක්රමය සහ කේශ සීමා කළමනාකරණ නිකයෝජිත්ායත්න ප්රතිසාංස්කරණය හා නවීකරණය වීකම් විභව්ත්ාව්ක් සහිත්

බව්යි. ශ්රී ලාංකාකේ පහළ මට්ටකම් කව්ළඳ පහසුකරණ කාර්යසාධනයකයහි ප්රත්ඵලයක් කලස කව්කළන්දන් සඳහා

ව්න ගණුකදනු පිරිව්ැය ඉහළ යාම, ඵලදායී ආකයෝජන අනධර්යමත් කිරීම හා අපනයන සාංව්ර්ධනයන් සඳහා

අව්ස්ථාව්න් සහිත් විකශේෂකයන් සුළු නිෂ්පාදන හා කෘෂිකාර්මික ව්ටිනාකම් දාමයන්හි ජාතික ත්රඟකාරීත්ව්ය

පහත් ව්ැටීම සිදු කේ. විකශේෂකයන් කුඩා හා මධම පරිමාණ ව්ාව්සායන් කමම පිරිව්ැය හා පරිපාලන පීඩාව්ට ලක්

වීකම් අව්දානම පව්තියි.

පිළිගත් යහපත් පරිචයන් හා ජාත්න්ත්ර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වූ සරළ, පාරදෘශ හා කව්නස් කනොව්න ආනයන හා

අපනයන ක්රියාපරිපාටීන් අනුගමනය කිරීම ආර්ථික ව්ර්ධනයට ඉත්ා ව්ැදගත් කේ. මීට අදාළව් දැනට ව්සර 50ක්

පැ රණි බදු හා කව්ළඳාම පිලිබඳ කපොදු ගිවිසුකමහි කව්ළඳ පහසුකරණ විධිවිධාන පසු කිරීම, විනිවිධභාව්ය ඉහළ

නැාංවීම සඳහා ජාත්න්ත්රව් පිළිගත් ක්රියාමාර්ග සැපයීම, භාණ්ඩ කගන යාම, නිදහස් කිරීම හා නිශ්කාෂණය

මගින් පහසුකම් සැලසිම, කව්ළඳ පහසුකරණ හා අනුකූලත්ා ගැටළු පිළිබඳ කර්ගුව් හා කව්නත් අදාළ බලධාරීන්

අත්ර ඵලදායී සහකයෝගය ප්රව්ර්ධනය කිරීම කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම පූර්ණ

ව්ශකයන් ක්රියාත්මක මගින් සිදු කේ. රාජ හා පුේගලික අාංශ අත්ර ව්ැඩිදියුණු කළ සාංව්ාද හා රටව්ල් අත්ර

කත්ොරතුරු හුව්මාරුව් සඳහා ද එහි විධිවිධාන ඇතුළත් කේ.

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම පූර්ණ ව්ශකයන් හා ඵලදායී කලස ක්රියාව්ට නැාංවීම මගින් අත් ව්න ප්රතිලාභ පිළිබඳ

ත්ක්කසේරුව් විශාල කලස කව්නස් ව්න නමුත් ඉත්ාම ගත්ානුගතික ත්ක්කසේරු මගින් වුව්ද කලෝක කව්ළඳාම කකකරහි

කැපී කපකනන බලපෑමක් එල්ල විය හැකි බව් කපන්නුම් කරයි. එකසේ ම කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම පූර්ණ

ව්ශකයන් හා ඵලදායී කලස ක්රියාව්ට නැාංවීම මගින් අඩු ආදායම් ලාභී රටව්ල කව්ළඳ පිරිව්ැය 14.1%න් ද පහළ

මධම ආදායම් ලාභී රටව්ල 15.1% න් ද ඉහළ මධම ආදායම්ලාභී රටව්ල 12.9%න් ද අඩු ව්න බව්ට OECD
ත්ක්කසේරු කරයි.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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OECD ඇස්ත්කම්න්තු විකශේෂකයන් ශ්රී ලාංකාව්ට අදාළ කේ. මන්ද යත් ඒව්ා මගින් ක්රියාත්මක කිරීකම් දී අත්

ව්න ආර්ථික ප්රතිලාභ සාංව්ර්ධනය කව්මින් පව්තින රටව්ල විසමානුපාතික කලස අඩු විය හැකි ව්න බව්

කපන්නු කකකර්. මන්ද එම රටව්ල ව්ාපාරිකයන් කලාපීය හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳපළ සමග ත්රඟ කිරීම

සඳහා ඔවුන්කේ ධාරිත්ාව් කකකරහි සෘණාත්මකව් බලපෑම් එල්ල විය හැකි ඉහළ කව්ලඳ ගණුකදනු

පිරිව්ැයක් දැරීමට සිදු ව්න බැවිණි. පාරදෘශ හා බුේධිමත් ජාත්න්ත්ර ප්රමිතීන් ව්ටා කගොඩ නැගී ඇති සරළ

කව්ළඳ ක්රියාපරිපාටීන් මත් පදනම් වූ ප්රාකයෝගික කව්ළඳ පහසුකරණ ප්රතිසාංස්කරණ ඇති කිරීම රාජ හා

සාංව්ර්ධන ප්රජාව්ට එකකසේ ව්ැදගත් ව්න සාංව්ර්ධන ගැටළුව්ක් ව්න්කන් කමම කහේතුව් නිසාය.

කමම ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමට සහාය විය හැකි ව්ැදගත් ශක්තීන් කමරකටහි පව්තින අත්ර ඒව්ා නම්

ශක්තිමත් මානව් ප්රාේධනය හා විකශේෂකයන් දකුණු ආසියාව්ට සාකප්ක්ෂව් විශ්ව්සනීය යටිත්ළ පහසුකම්

පදනම ආදිය කේ. ශ්රී ලාංකාව් ශීකඝ්රයන් සාංව්ර්ධනය ව්න කලාපයක ප්රධාන කව්ළඳ මාර්ග ඔස්කසේ පිහිටා ඇති

අත්ර කලාපීය කව්ළඳ මධස්ථානයක් කලස අව්ස්ථාව්න්ට විව්ෘත්ව් පව්තියි.

ව්ඩාත් ව්ාපාර හිත්කාමී පරිසරයක් සඳහා සහාය වීම, පුේගලික අාංශ ව්ර්ධනය දිරිමත් කිරීම හා විකේශ සෘජු

ආකයෝන් ජනය මගින් ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා ශ්රී ලාංකාකේ උපාය මාර්ගික ත්ත්ව්ය කයොදා ගැනීම සහ ආර්ථික

ව්ර්ධනය සඳහා උත්කප්රේරකයක් කලස කගෝලීය ව්ටිනාකම් දාමයන් සමග ඒකාබේධ වීකම් අරමුණ ඇතිව් එහි

කව්ළඳ ප්රතිපත්ති හා පරිචයන් සාංකශෝධනය කිරීකම් දැඩි අව්ශත්ාව්ය මත් ශ්රී ලාංකා රජය විසින් 2016

ජනව්ාරි 14 දිනැති අමාත් මණ්ඩල තීරණය මගින් ශ්රී ලාංකාව් කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම අනුමත් කරන ලදී.

2016 මැයි 31 දින ශ්රී ලාංකාව් විසින් කව්ළඳ පහසුකරණ කප්රොකටෝකකෝලය පිළිගැනීකම් පත්රය (Instrument
of Acceptance) ඉදිරිපත් කිරීම මගින් අර්ථාන්විත් ප්රතිසාංස්කරණ හා නවීකරණය සඳහා කව්ළඳ පහසුකරණ

ගිවිසුම අනුව් කටයුතු කිරීද සඳහා ව්න දැඩි බැඳීම කපන්නුම් කරන ලදී. කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානකේ කව්ළඳ

පහසුකරණ ගිවිසුම පිළිගැනීම පළිබඳ පිළිගැනීකම් පත්රයක් කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානය කව්ත් ඉදිරිපත් කරන

ලද 81 ව්න සාමාජික රට ශ්රී ලාංකාව් විය.

කාණ්ඩ උපකල්ඛනගත් කිරීකම් දී ශ්රී ලාංකාව්ට කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානය කව්තින් කව්ළඳ පහසුකරණ

අව්ශත්ා ඇගයීකම් ව්ැඩමුළුව්ක් කලස කාර්මික සහාය ලැබිණි. කලෝක බැාංකුව් මගින් සිදු කරන ලද

ඇගයීකම් දී ශ්රී ලාංකාකේ කව්ළඳ පහසුකරණ කාණ්ඩ දැන්වීම ත්හවුරු කරන ලදී.

ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) මගින් 2017 කපබරව්ාරි 15 පැව්ැත් වූ එහි රැස්වීකම් දී “ආ“ හා

“ඇ“ කාණ්ඩ යටකත් ශ්රී ලාංකාකේ ව්ර්ගීකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම් ට අදාළ දක්ව්න දින (indicative dates)

දැඩි කලස ඇගයීමට ලක් කරන ලද අත්ර ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම කලස එහි දක්ව්ා ඇති බැඳීම් අනුව් කටයුතු

කිරීම එහි අරමුණ විය. කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානය කව්ත් කමම බැඳීම් අනුව් කටයුතු කිරීම හා දක්ව්න දින

(indicative dates) පිළිබඳ දන්ව්න කලස කමිටුව් විසින් ත්ව්දුරටත් නිර්කේශ කරන ලදී.

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි විධිවිධාන කේශීය ව්ශකයන් සම්බන්ධීකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා

පහසුකම් සැලසීම පිණිස සාමාජික රටව්ල් විසින් ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) ස්ථාපිත් කළ

යුතුය යන්න කලෝක කව්ලඳ සාංවිධානකේ කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි ත්ව්ත් අව්ශත්ාව්යකි. 2016

ජනව්ාරි 14 දිනැති අමාත් මණ්ඩල තීරණය මගින් ශ්රී ලාංකාකේ ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC)

ස්ථාපිත් කිරීම අනුමත කරන ලදී. කමිටුකේ සම සභාපතීත්ව්ය දරණ ලේකේ කර්ගු අධක්ෂ ජනරාල් හා

ව්ාණිජ අධක්ෂ ජනරාල් විසින් ව්න අත්ර එය අදාළ රාජ අමාත්ාංශ/ ආයත්න කමන්ම පුේගලික අාංශකේ

නිකයෝජිත්යන්කගන් ද සමන්විත් විය.

ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකේ (NTFC) කටයුතු හා පාලනය සඳහා ව්ුහාත්මක බව්ක් ලබා දීම සඳහා

කාර්ය නිර්කේශයක් සකස් කරන ලදී.

ත්ව්ද කලෝක බැාංකුකේ ව්ාපාර පහසුකරණ දර්ශකය මගින් ආව්රණය කරන ලද උප සාංරචක මත් පදනම්ව්

ස්ථාපිත් කරන ලද කාර්ය සාදක බලකායන් 10 අත්රින් “කේශ සීමාව්න් හරහා කව්ළඳාම් කිරීකම්“ දර්ශකය

යටකත් නිර්මාණය කරන ලද ත්ාක්ෂණික කාර්ය සාධක බලකාය කව්ත් ශ්රී ලාංකාකේ කව්ළඳ පරිසරකයහි

කාර්යක්ෂමත්ාව් ඉහළ නැාංවීමට බලය පැව්රී ඇත්.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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කේශසීමා හරහා කව්ළඳාකම් නියුතු රාජ හා පුේගලික අාංශ පාර්ශව්කරුව්න් සියල්ලන්කේ මැදිහත්වීම සහිත්ව්

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ අන්ත්ර් ආයත්නික ක්රියාකාරකම් සහ ඉහත් දැක්වූ ශ්රී

ලාංකාකේ කව්නත් කව්ළඳ පහසුකරණ මූලාරම්භයන් සම්බන්ධීකරණය පිළිබඳ බලය ජාතික කව්ළඳ

පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) කව්ත් ද පැව්රී ඇත්. එබැවින් ප්රයත්නයන් ේවීකරණය වීම ව්ැළැක්වීම සඳහා

කේශසීමා හරහා කව්ළඳාම් සිදු කිරීකම් දර්ශකය සඳහා කාර්ය සාධක බලකායක් කලස කටයුතු කිරීමට ජාතික

කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) පත් කිරීමට නිර්කේශ කකකර්.

ඉහත් දක්ව්ා ඇති ආකාරයට කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි විධිවිධානව්ලට අයත් විෂය සීමාකව්න් ඔේබට

ගිය කව්නත් කයෝග කව්ළඳ පහසුකරණයන් පව්තින අත්ර ඒ අනුව් ඒව්ා TFA Plus (කව්නත් කව්ළඳ

පහසුකරණ මූලාරම්භයන්) කාණ්ඩයන් කලස හැඳින්කේ. 2016 ජනව්ාරි 14 දිනැති අමාත් මණ්ඩල තීරණය

මගින් කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීකම් පරම අභිලාෂකයන් ජාතික කව්ළඳ

පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) ස්ථාපිත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දුන් බැවින් (අාංක 15/1872/723/013 හා

2015.11.30 දිනැති අමාත් මණ්ඩල සාංකේශකේ දක්ව්ා ඇති පරිදි) ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි

(NTFC) විෂය පථය යටකත් TFA Plus කාණ්ඩයන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අමාත් මණ්ඩලකේ අව්සරය

අලුතින් ලබා ගත් යුතුය. ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව්ට (NTFC) සහාය ලබා දීමටත් එහි තීරණ

ක්රියාත්මක කිරීකම් දී ක්රමානුකූලත්ව්ය හා නීති සැපයීම සඳහා ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව්ට (NTFC)

සඳහා කාර්ය නිර්කේශයක් ද සකස් කරන ලදී.

කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි බැඳීම් අනුව් කටයුතු කිරීමට හා කව්නත් කව්ළඳ පහසුකරණ මූලාරම්භයන් සිදු

කිරීමට අදාළව් බලය පැව්රීම මගින් ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි (NTFC) විෂය පථය පුළුල් කිරීම,

ප්රමුඛත්ාකරණය කරන ලද ක්රියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව්ට

(NTFC) මග කපන්වීම, ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි (NTFC) කාර්ය නිර්කේශය ජාතික කව්ළඳ

පහසුකරණ කමිටු කල්කම් කාර්යාලයටත් අදාළ කර ගැනීම හා කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානකේ කව්ළඳ

පහසුකරණ ගිවිසුමකමහි අව්ශත්ාව්ය පරිදි කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානය සඳහා “ආ“ හා “ඇ“ කාණ්ඩයට අදාළ

බැඳීම් සඳහා ව්න අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කර්මාන්ත් හා ව්ාණිජ අමාත්ාංශය සහ සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා

ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ අමාත්ාංශය විසින් ඒකාබේධ අමාත් මණ්ඩල සාංකේශයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ අනුව්

අමාත් මණ්ඩලය විසින් 2017.11.21 දිනැති අමාත් මණ්ඩල සාංකේශය අනුමත් කරන ලදී.

වලෝක වවළඳ සංවිධානවේ වවළඳ පහසුකරණ ගිවිසුවමහි ක්රියාත්මක කිරීවම් ප්රගතිය : 2017 තුළ ප්රගතිය 

අ- ආයත්නික කටයුතු

ජාතික වවළඳ පහසුකරණ කමිටුවවහි (NTFC) 
අමාත් මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත්ව් ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) 2016 අකප්රේල් මස නිළ ව්ශකයන් ස්ථාපිත්

කරන ලදී. කම් ව්න විට කමිටුකේ සභාපතීත්ව්ය දරන්කන් කර්ගු අධක්ෂ ජනරාල් පී.එස.්එම්. චාල්ස් කමය විසින් ව්න

අත්ර එහි සම සභාපතීත්ව්ය ව්ාණිජ අධක්ෂ ජනරාල් කසොනාලි විකේරත්න කමය විසින් දරනු ලැකේ. ව්ර්ත්මාන කමිටු

සාමාජිත්ව්ය කේශ සීමා නියාමන නිකයෝජිත්ායත්න 16ක ප්රධානීන් සහ ව්ාණිජ මණ්ඩලකේ නිකයෝජිත්යන් හත්

කදකනකුකගන් (7) සමන්විත් කේ. සාමාජිකයන්ට අමත්රව් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා සියළු ජාතික කව්ළඳ

පහසුකරණ කමිටුව්ල (NTFC) ප්රධාන කාර්මික අාංශ හඳුනා ගන්නා ලදී. කමිටු සාමාජිකයන් ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ

කමිටු (NTFC) රැස්වීම්ව්ල දී ක්රමානුකූලව් හමු කේ.

ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි (NTFC) හා ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටු කල්කම් කාර්යාලකයහි කාර්ය

නිර්කේශය 2017 කනොව්ැම්ර් මස අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කරන ලදී. මීට අමත්රව්, කව්ළඳ පහසුකරණ

ගිවිසුකමහි විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීකම් සිට ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි (NTFC) බලත්ල පුළුල් කරන ලද

අත්ර ශ්රී ලාංකාකේ ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණ ප්රතිසාංස්කරණය කිරීකම් දී කාර්ය සාධක බලකායන් අකටන් (8) එකක් (උදා:

කේශ සීමාව්න් අත්ර කව්ළඳාම් සිදු කිරීම සඳහා ව්න කාර්ය සාධක බලකාය) කලස ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුකව්හි

(NTFC) කාර්ය භාරය සැලකිල්ලට කගන කව්නත් කව්ළඳ පහසුකරණයන් ක්රියාත්මක කිරීම ද ඇතුළත් කිරීම සඳහා එකසේ

කරන ලදී. ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC) විසින් සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ අමාත්ාංශය

හරහා ආර්ථික කළමනාකරණ කැබිනට් කමිටුව් කව්ත් ව්ාර්ත්ා කරනු ලැකේ.

ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණකමිටුව් සඳහා කල්කම් කාර්යාලයක්

කලෝක බැාංකුකේ සහාය ඇතිව් ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් සඳහා කල්කම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත් කරන ලදී.

ජාතික කව්ළඳ පහසුකරණ කමිටුව් සඳහා කල්කම් කාර්යාලය 2017 මැයි මස එහි කමකහයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

එම කල්කම් කාර්යාලය සඳහා සාමාජිකයන් පස් කදකනකු (5) පත් කරන ලදී. (කලෝක බැාංකුව් විසින් බඳව්ා ගන්නා ලද

කේශීය උපකේශකයන් 2ක්, ශ්රී ලාංකා කර්ගුකේ නිලධාරීන් 2ක් හා ව්ාණිජ කදපාර්ත්කම්න්තුකේ එක් නිලධාරිකයක්)

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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ආ. කව්කළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම් (TFA) ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීම

විස්ත්රාත්මක කව්කළඳ පහසුකරණ ගිවිසුම් (TFA)ක්රියාත්මක කිරීමක් සාංව්ර්ධනය කිරීම

ජාතික කව්කළඳ පහසුකරණ කමිටුව් (NTFC), අදාළ සියලු නියාමන නිකයෝජිත්ායත්න කව්තින් අදහස් විමසා TFA
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා විස්ත්රාත්මක සැලසුමක් සාංව්ර්ධනය කරන ලදී. කමම සැලසුම් කල්ඛනය තුළ ඒකාබේධ

සැලසුමක් සහ NTFC ක්රියාත්මක කරන සියලුම නිකයෝජිත්ායත්න සඳහා ව්න නිශ්චිත් සැලසුමක්ද ඇතුළත් කව්යි. කමම

සැලසුම තුළ ඇති ක්රියාමාර්ග/පියව්රයන් ප්රමුඛකරණය සහ අනුක්රමණය කර ඇත්. සැලසුම සකසා ඇත්කත් ව්සර පහක්

(5) සඳහාය (2018 සිට 2022) දක්ව්ා.

කමම සැලසුම් කිරීකම් කාර්යයට කලෝක බැාංකු කණ්ඩායම සහ ජාත්න්ත්ර කව්කළඳ මධස්ථානකේ සහය ලැබිණි.

ත්ාක්ෂණික ක්රියාකාරි කණ්ඩායම් (TWGs)
ක්රියාත්මක කරන නිකයෝජිත්ායත්න කිහිපයක් අත්ර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීමට, අදාළ සියලු

ක්රියාමාර්ග/පියව්රයන් සඳහා ත්ාක්ෂණික ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් පිහිටුව්නු ඇත්. TWG යනු ජාතික කව්කළඳ පහසුකරණ

කමිටුව් යටකත් එන උප කණ්ඩායමකි.

NSW සහ TIP හි ත්ාක්ෂණික ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් සඳහා කාර්ය නිර්කේශයන් කකටුම්පත් කර ඇත්.

ඇ- ක්රියාත්මක කිරීකම් ප්රගතිය

TFA ක්රියාත්මක කිරීම සඳහානනතික සාංකශෝධන

TFA ක්රියාකාරී සැලසුම තුළ සමහර ක්රියාමාර්ගයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ පනත්/ආඥාපනත්/කරගුලාසිව්ල

නනතික විධිවිධාන අව්ශ කකකර්. TFA ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව්ශනනතික විධිවිධාන සිදු කිරීමට

ශ්රී ලාංකා කර්ගුව් කර්ගු ආඥාපනත් සාංකශෝධනය කරමින් සිටී. පූර්ව් පැමිණීම් කටයුතු සහ කඩදාසි රහිත් කව්කළඳාම

(ඩිජිටල් අත්සන) යන ප්රධාන ක්රියාමාර්ගයන් සාංකශෝධනය කිරීම සඳහා ප්රමුඛත්ාව්ය ලබාදී ඇත්. කමම ක්රියාමාර්ග

ේව්යය සඳහා ව්න කකටුම්පත් සාංකශෝධන කල්ඛන

මුදල් අමාත්ාාංශය කව්ත් භාරදී තිකේ. 2018 ව්සකර් අගභාගය ව්න විට කර්ගු ක්රියාව්ලිකේ සාංකශෝධනයන් සම්පූර්ණ

කිරීමට අකප්ක්ෂා කකකර්.

ඉකලක්කට්රොනික කගවීම (ව්ගන්තිය 7.2)

TFA ක්රියාත්මක කිරීකම් සැලසුම තුළ ඇති ත්ව්ත් ව්ැදගත් ක්රියාමාර්ගයක් ව්න්කන් ඉකලක්කට්රොනික කගවීම් පහසුකම්

ස්ථාපිත් කිරීමයි. 2017 ජූලි මාසකේදී ශ්රී ලාංකා කර්ගුව් කර්ගු කගවීම් සඳහා මාර්ගගත් කගවීම් කේදිකාව්ක් දියත් කරන

ලදී. ඕනෑම බැාංකුව්ක බැාංකු ගිණුම් පව්ත්ව්ාකගන යන ආනයනකරුව්න් සහ අපනයනකරුව්න් හට දැන් ත්ම බැාංකුකේ

අන්ත්ර්ජාල බැාංකුකරණ පහසුකම් හරහා කර්ගු කගවීම් සිදු කිරීමට හැකිය. කමම මූලාරම්භයට මහ බැාංකුව් සහ

ලන්කා ක්ලියර් ලිමිටඩ් සමාගම සහය ලබාකදන ලදී.

කමම පේධතිය දැන්, ලාංකා බැාංකුව්, සම්පත් බැාංකුව්, කකොමර්ෂල් බැාංකුව්, හැටන් නැෂනල් බැාංකුව්, කාඅගිල්ස්

බැාංකුව් යන බැාංකුව්ල සහභාගීත්ව්කයන් මාර්ගගත්ව් ක්රියාත්මක කව්න අත්ර කව්නත් බැාංකු පහක්ද (5) නව් පේධතිය

සඳහා සහතික ලබා ඇත්.

කඩදාසි භාවිත්කයන් කත්ොර කව්කළඳාම/ඉ-අත්සන් (ව්ගන්තිය 10.2)

ශ්රී ලාංකා කර්ගුකේ ASYCUDAWorld පේධතිය දැන් කඩදාසි භාවිත්කයන් කත්ොර කව්කළඳාම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා

සූදානම් කර ඇත්. කමහි නියමු අදියකර් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලාංකා සයින් කව්තින් ත්ම ඩිජිටල් අත්සන් ලබාගන්නා

කමන් කත්ෝරාගත් සමාගම් කිහිපයකින් ශ්රී ලාංකා කර්ගුව් ඉල්ලීමක් කර ඇත්.

ජාතික ත්නි කවුළු (ව්ගන්තිය 10.4) සහ කව්කළද කත්ොරතුරු කපෝටලය (ව්ගන්ති 1.1 හා 1.2)

ජාතික ත්නි කවුළුව් (NSW) සහ කව්කළද කත්ොරතුරු කපෝටලය (TIP), TFA ක්රියාකාරී කමිටුකේ ප්රධාන ප්රමුඛත්ාව්යක්

කේ. ජාතික ත්නි කවුළුකේ (NSW) සැලසුම් පිටපත් සාංව්ර්ධනය කිරීම සඳහා සහ කව්කළද කත්ොරතුරු කපෝටලය (TIP)
පිහිටුවීම සඳහා කලෝක බැාංකු කණ්ඩායම විසින් PM Group හි කසේව්ය ලබාගන්නා ලද අත්ර එම ව්ාපෘතිය 2017

කනොව්ැම්බර් මසදී ආරම්භ විය. සියලුම NTFC සාමාජික සාංවිධාන සහ කව්නත් අදාළ පාර්ශ්ව්කරුව්න්කේ

නිකයෝජිත්යින් සඳහා හඳුන්ව්ා දීකම් ව්ැඩමුළුව්ක් 2017 කදසැම්බර් මසදී පව්ත්ව්න ලදී. නිකයෝජිත්ායත්න කව්ත් යාම

සහ පර්කේෂණයන් තුළින් පාර්ශ්ව්කරුව්න්කේ අදහස් විමසීම සහ මූලික කත්ොරතුරු එක් රැස් කිරීකම් කටයුතු PM
Group විසින් ආරම්භ කර ඇත්. ව්ාපෘතිකේ NSW සාංරචකය යටකත් යහපාලන සහ කමකහයුම් ආකෘතිය, ත්ාක්ෂණික

සහ ක්රියාකාරීත්ව් සැලසුම, ව්ාපාර ක්රියාව්ලී සැලසුම්කරණය, දත්ත් සුසාංගත්කරණය, කව්නස්වීම කළමනාකරනය

සහ ධාරිත්ා සාංව්ර්ධන සැලසුම් සම්බන්ධ ව්ැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්. 2018 ජූලි මස NSW සැලසුම් පිටපත්

සම්පූර්ණ කකකරනු ඇත්.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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ව්ාපෘතිකේ කව්ළඳ කත්ොරතුරු කපෝටල සාංරචකය යටකත් කත්ොරතුරු රැස් කිරීම, සැකසීම හා අප්කලෝඩ්

කිරීම, පරිශීලක අත් කපොත් සකස් කිරීම (ප්රතිපත්ති හා ක්රියාපරිපාටීන්) හා ප්රචාරණ ව්ැඩසටහන සැලසුම්

කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. දැනට මුළු ඇස්ත්කම්නතුගත් කල්ඛන අත්රින් 17%ක් (උදා: 1316 පමණ) කව්ේ

අඩවිය කව්ත් අප්කලෝඩ් කර ඇත්. අදාඝ නිකයෝජිත්ායත්න මගින් කව්ළඳ කත්ොරතුරු කපෝටලකේ

අන්ත්ර්ගත්කේ ව්ලාංගුභාව්ය ත්හවුරු කිරීම 2018 මාර්තු මස ආරම්භ කකරිණි. කව්ළඳ කත්ොරතුරු කපෝටලය

පිළිබඳ කව්ේ අඩවිය 2018 ජූලි මස දියත් කකකරනු ඇත්.

ඈ- 2018 සඳහා සැලසුම් කරන ලද ක්රියාකාරකම්

2018 දී ආරම්භ කිරීම සඳහා කව්ළඳ පහසුකරණ ගිවිසුකමහි ක්රියාමාර්ග 20ක් ප්රමුඛත්ාගත් කර ඇත්.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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අපනයන හා ආනයන යන කදඅාංශය තුළම ශ්රී ලාංකාකේ කව්ළඳ

පාර්ශව්කරුකව්කු ව්ශකයන් ඉන්දියාව් ඉහළ ස්ථානයක සිටී. 2016 ව්ර්ෂකේ

රකට් සමස්ථ ආනයනයන්කගන් සියයට විස්සක් පමණ ද, අපනයනයන්කගන්
සියයට හයක් පමණද, ඉන්දියාව් සමග සිදු කර ඇත්. ව්සර 2000ට සාකප්ක්ෂව්
ශ්රී ලාංකාව් විසින් ඉන්දියාව්ට සිදු කරන ලද අපනයන ප්රමාණය දස ගුණයකින්

ව්ැඩි වී ඇත්. එම කාල සීමාකේ දී ම මුළු අපනයන ප්රමාණය ව්ැඩි වී ඇතිකත්

කදගුණයකින් පමණක් බව් අව්ධාරණය කළ යුතුය. කමම සාර්ථක කව්ළඳ

සබඳත්ා සඳහා දැනට ව්සර 15 කට ව්ැඩි කාලයක් පුරාව්ට ක්රියාත්මකව්

පව්තින ඉන්දු - ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම මූලිකව්ම ඉව්හල් වී ඇත්.

ඉන්දීය- ශ්රී ලාංකා ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහකයෝගිත්ා ගිවිසුකමහි සහන මගින්

ශ්රී ලාංකාකේ සිට ඉන්දියාව් කව්ත් සිදු කරන අපනයනයන්කගන් 80%කට අධික

ප්රමාණයක් හා ඉන්දියාකව්න් ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් සිදු කකකරන ආනයනයන්කගන්

65%ක් පමණ ද ආව්රණය කකකර්. මීට අමත්රව්, ඉන්දියාව් විසින් අත්සන්

ත්ැබුණු කව්නත් සියළු ේවී පාර්ශවීය නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම් සමග සැසඳීකම් දී

ඉන්දීය- ශ්රී ලාංකා ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහකයෝගිත්ා ගිවිසුම හරහා

ඉන්දියාව් විසින් කහොඳම සහනය ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් පිරිණමා ඇති බව්

අව්ධාරණය කළ යුතුය.

ශ්රී ලාංකාව් තුළ සිදුකල ඉන්දීය ආකයෝජනයන්කේ එකතුව් ඇමරිකා එක්සත්

ජනපද කඩොලර් බිලියනයක් පමණ ව්න අත්ර, ඉන්දියාව් තුළ සිදු කල ශ්රී

ලාාංකික ආකයෝජන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද කඩොලර් මිලියන 300 කට

ආසන්න කේ. කදව්නුව් පසුගිය ව්ර්ෂ තුළ කදරට අත්ර කසේව්ා කව්ළඳාම ද ඉහළ

කගොස් ඇත්. උදාහරණයක් කලස ඉන්දියාව් ශ්රී ලාංකාකේ විශාලත්ම සාංචාරක

සැපයුම්කරු ව්න අත්ර ශ්රී ලාංකාව් ඉන්දියාකේ සිේව්න විශාලත්ම සාංචාරක

සැපයුම්කරු කේ.

2015 දී ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහකයෝගිත්ා ගිවිසුමක් (එට්කා) සඳහා

කදරකටහි කයෝජනා ඉදිරිපත් වූකේ කමම සාධනීය ප්රතිඵලයන් මත් පදනම්ව්ය.

පහත් දක්ව්ා ඇති ආකාරයට විවිධ අාංශ ඔස්කසේ පුළුල් ආර්ථික ප්රතිලාභ

ආකර්ෂණය කර ගැනීමට එට්කා ගිවිසුම ඔස්කසේ බලාකපොකරොත්තු කේ. එකසේම

කදරට අත්ර ආර්ථික අසමමිකත්ාව්ය එටිකා ගිවිසුම තුළ සැළකිල්ලට කගන

ඇති අත්ර එය ආව්රණය ව්න පරිදි කයෝග ප්රතිපාදන ගිවිසුම තුළ අන්ත්ර්ගත්

ව්නුඇත්.

කයෝජිත් එට්කා ගිවිසුම හරහා භාණ්ඩ හා කසේව්ා කව්ළඳාම ආකයෝජන

ප්රව්ර්ධනය භාණ්ඩ කව්ළඳාමට අදාල කසෞඛය ආරක්ෂක විධි, කව්ළඳාම
කකකරහි බලපාන ත්ාක්ෂණික බාධක, කව්ළඳ පිළියම් හා ආරවුල් නිරාකරණය

, කර්ගු සහකයෝගිත්ා හා කව්ළඳාම් පහසුකරණය ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික

සහකයෝගිත්ාව්ය හා ක්කෂේත්ර මූලිකව් ආව්රණය ව්නු ඇත්.

වර්ෂ 2022 වන විට  

ඉන්දියාවට සිදුකරන 

භාණ්ඩ හා  වසේවා

අපනයන හා ඉන්දීය

සෘජු විවේශ 

ආවයෝජන හා 

සංචාරක පැමිණීම 

වදගුණ කිරීම. 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද 

වඩොලර් බිලියන 450

කට වැඩි වටිනාකමකින් 

යුත් ඉන්දීය භාණ්ඩ හා 

වසේවා වවළඳවපොළ තුළ 

ලලදායි වලස වයාේත් 

වීම, සෘජු විවේශ 

ආවයෝජන ආකර්ශණය 

හා අවශය ආනයනය 

අඩු පිරිවැයකින් සපයා 

ගැනීම හරහා  ආර්ථික 

සංවර්ධනය ස්ථායීව

පවත්වා ගැනීම 

අරමුණ

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

4.3.1 ඉන්දීය- ශ්රී ලංකා ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහවයෝගිත්ා ගිවිසුම 

ව්ඩාත් ලිබරල්වූත් සරල වූත් විනිවිදභාව්යක් සහිත්වූත් සහ පුකරෝකථනය කළ හැකි කව්ළඳ ත්න්ත්රයක්

නිර්මාණය කිරීම රජකේ නව් කව්ළඳ ප්රතිපත්තිකේ අභිප්රායයි. එමගින් ව්ැඩි අපනයන අභිමුණ සෘජු විකේශ

ආකයෝජනද කව්ළඳ කසේව්ා සැපයීම ව්ැඩිදියුණු කිරීමද කලෝක කව්ළඳපල තුළ ත්රගකාරීවීම සඳහා ව්ාපාර

ව්ලට ඇති හැකියාව් ව්ැඩිවීමද අකප්ක්ෂා කකකර්. කම් සඳහා ේවිපාර්ශවික, කලාපීය සහ බහුපාර්ශවීය

මට්ටමින් කක්රමාී්පායික ව්ශකයන් ව්ැදගත්ව්න පාර්ශව්කරුව්න් සමග ව්ඩාත් ගැඹුරු සහකයෝගිත්ාව්යක් සඳහා

එළඹීම ව්ැදගත්කේ. එව්ැනි ආර්ථික මැදිහත්වීම් මගින් ශ්රී ලාංකාව් කගෝලීය අගයදාමයට සම්බන්ධ කරන අත්ර

රකට් අපනයන ත්රගකාරිත්ව්ය ව්ැඩි කිරීමටද සාකච්ඡා කිරීම මගින් රටට ව්ඩාත් හිත්කර කකොන්කේසි ව්ලට

යටත්ව් විකේශ ආකයෝජන ලබා ගැනීමනධර්යමත් කිරීමටද කහේතුකේ.

කමපසුබිම තුළ ශ්රී ලාංකාව් ව්ර්ත්මානකේදී සිාංගප්පූරුව්, ඉන්දියාව් සහ චීනය සමග ගැඹුරු සහ පුළුල් කව්ළඳ

සාකච්ඡා ව්ල නියලී සිටී.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

4.3  වවළඳපල ප්රවේශය පුළුල් කිරීම හා වවළඳ විභවය වැඩි කිරීම 
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ඉන්දු - ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීකම්දී ඇති වී ඇති ගැටළු

නිරාකරණය කර ගැනීම එට්කා ගිවිසුකම් එක් ප්රමුඛ අභිප්රායක් කේ. එට්කා සාකච්ඡා

අත්රව්ාරකේදී එට්කා ගිවිසුම බලාත්මක ව්න දිනකේ සිට ක්රියාත්මක ව්න පූර්ව්ඵල

ව්ැඩසටහනක් සඳහා ඉන්දියාව් එකඟත්ාව්ය පළ කර ඇති අත්ර ශ්රී ලාංකාව් කමම

ගිවිසුම යටකත් ඇඟළුම්, ගම්මිරිස් හා ව්නස්පති සඳහා ව්න කකෝටා හා ක්රමකේද සීමා

ඉව්ත් කිරීම , අපනයනකරුව්න් මුහුණ කදන ගැටළු ඉක්මනින් විසඳීම සඳහා

ව්ුහගත් ගැටළු නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් එහි ස්ථාපිත් කිරීම හා සුදුසු ආහාර

නිෂ්පාදන ඇතුළු ත්ව්ත් හඳුනාගත් භාණ්ඩ සඳහා අකනෝන හඳුනාගැනීකම් ගිවිසුම්

ඇතුළත් කිරීමට කයෝජනා කර ඇත්.

භාණ්ඩ කව්ළඳාම සඳහා වූ පරිච්කේදය යටකත්, ශ්රී ලාංකා පාර්ශව්ය විසින් ව්ර්ත්මාන

ඉන්දු-ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම යටකත්, බලාත්මක කරුණු (හිමිකම් හා බැඳීම්)

අපසු හැරවීමමක් කනොකළ යුතු බව් හා ඉන්දු-ලාංකා ගිවිසුම ඔස්කසේ ක්රියාත්මක

හිමිකම් හා බැඳීම් ව්ලට බලපැමක් කනොව්න පරිදි සාංක්රාමී ප්රතිපාදන එට්කා ගිවිසුම

තුළ අන්ත්ර්ගත් කිරීකම් අව්ශත්ාව් අව්ධාරණය කකොට ඇත්. එකසේම, තීරු බදු අඩු

කිරීම හා ඉව්ත් කිරීමට අදාලව් කදපාර්ශව්ය අදාල නිකෂේධ ලැයිස්තු HS 2017
සාංස්කරණයට අනුව් කඩිනමින් යාව්ත්කාලීන කිරීමට එකඟ වී ඇති අත්ර ව්ැඩිදුර

නිදහස්කරණය සඳහා වූ නව් තීරු බදු නිදහස්කරණ ව්ැඩසටහන එකඟ වූ

මූලධර්මයන්ට අනුකූලව් සිදු කළ යුතු බව්ද, ශ්රී ලාංකා පාර්ශව්ය අව්ධාරණය කර ඇත්.

එට්කා ගිවිසුම මගින් ේවී පාර්ශවික කව්ළඳාම කකකරහි ව්න ව්ර්ත්මානකේ ව්න ප්රධාන

බාධකයක් කලස හඳුනාකගන ඇති ප්රමිතීන්, කසෞඛය ආරක්ෂක විධි (SPS) ඇතුළු
තීරුබදු කනොව්න බාධක පිළිබඳ ක්කෂේත්රය කකකරහි විකශේෂ අව්ධානයක් කයොමු කරන

ලදී. ඒ අනුව් කසෞඛය ආරක්ෂක විධි (SPS), ත්ාක්ෂණික බාධක හා කර්ගු

ක්රියාපරිපාටීන් සහ කව්ළඳාම සඳහා පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ එක්ටාහි පරිච්කේදයන්

මගින් ේවී පාර්ශවික කව්ළඳාම ව්ැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තීරුබදු කනොව්න බාධක ඉව්ත්

කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග හඳුන්ව්ා කදනු ලැකේ.

ඉදිරි ව්ර්ෂ තුළදී, විකශේෂකයන්ම කසේව්ා කව්ළඳාකම් පුළුල්වීම හරහා ඉන්දියාව්

කලෝකකේ කේගකයන්ම ව්ර්ධනය ව්න විශාල ආර්ථිකයක් බව්ට පත් ව්නු ඇත්ැයි

අකප්ක්ෂා කකකර්. කදරට අත්ර ආර්ථිකයන්කේ විෂමත්ාව් පිළිබඳව් සැළකිලිමත්

කව්මින් අකනෝන ව්ශකයන් එකඟ වූ අාංශ පමණක් එට්කා ගිවිසුකම් කසේව්ා

කව්ළඳාම් නිදහස්කරණයට ඇතුළත් ව්නු ඇත්. එකසේම " සිේව්න මාදිලිය" යටකත්,
ව්න ස්ව්ාධීන ව්ෘත්තීය සාංචරණය එට්කා ගිවිසුම යටකත් ඇතුළත් කනොකිරීමට

පැහැදිලි තීරණයක් කගන ඇත්.

2017 මාර්තු මස ඉන්දියාව් විසින් ශ්රී ලාංකාව් ඇතුළු දැනට පව්තින ේවී පාර්ශවික

ආකයෝජන සම්මුති අව්සන් කිරීමට හා සාකච්ඡා කිරීමට ප්රතිපත්තිමය තීරණයක්

ගන්නා ලදී. ඒ අනුව් එක්ටා ගිවිසුකමහි ආකයෝජන පිළිබඳ පරිච්කේදය මගින් කදරට

අත්ර ආකයෝජන ගලනයන් ප්රව්ර්ධනය කිරීම මගින් කමම රික්ත්කය පුරව්නු ඇත්.

ත්ව්ද ආර්ථික හා තා ක්ෂ ණික සහකයෝගීත්ාව් පිළිබඳව් ද පරිච්කේදයක් ඇතුළත්

ව්න අත්ර එමගින් කෘෂි කර්මාන්ත්ය, අධාපනය හා උසස් අධාපනය, සං චා රක

කර්මාන්ත්ය, ප්රව්ාහන හා ගුව්න් කසේව්ා, ව්රාය, කාර්මික හා ව්ෘත්තීය අධාපන හා

පුහුණු, බගශක්ති, විදා, ත්ාක්ෂණ හා පර්කේෂණ, අභව්කාශ, කාලගුණ, කත්ොරතුරු

හා සන්නිකේදන ත්ාක්ෂණය, සුළු හා මධ පරිමාන ව්ාපාර සහ ඔවුන්කේ

ත්රඟකාරීත්ව්ය ඉහළ නැාංවීම මගින් ප්රතිලාභ ව්ැඩි කිරීමට අකප්ක්ෂිත්ය. එකමන්ම

කව්ළඳ පිළියම් පිළිබඳ පරිච්කේදය මගින් ලිහිල්කරණකයන් පසු කේශීය කර්මාන්ත්

කකකරහි බරපත්ල හානි සිදු වීකමන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අව්ශ ඵලදායී ක්රියාමාර්ග

හඳුන්ව්ා කදනු ලැකේ. ආරවුල් නිරාකරණය පිළිබඳ පරිච්කේදය මගින් නිදහස් කව්ළඳ

ගිවිසුමට සම්බන්ධ ආරවුල් විසඳීම සඳහා ඒකාබේධනනතික රාමුව්ක් සපයනු ලබන

අත්ර ගිවිසුම ක්රියාත්මක වීම පිළිබඳ කදරකට් නිලධාරීන්කගන් සමන්විත් ඒකාබේධ

කමිටුව්ක් මගින් අධීක්ෂණය කරනු ලැකේ. එට්කා ගිවිසුමට අදාලව සාකච්ඡා වට 7ක්

සාර්ථකව නිම කර ඇති අත්ර 8 වන වටවේ සාකච්ඡා 2018 වදසැම්බර් මස

පැවැත්වීමට නියමිත්ව ඇත්.

එට්කා 

ගිවිසුමට 

අදාලව 

සාකච්ඡා වට 

7ක් 

සාර්ථකව 

නිම කර ඇති

අත්ර 8 වන 

වටවේ 

සාකච්ඡා 

2018 
වදසැම්බර්

මස 

පැවැත්වීමට 

නියමිත්ව 

ඇත්. 

කාර්යසාධනය 

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

22



4.3.2  චීන ශ්රී ලංකා නිදහස් වවළඳ ගිවිසුම 

නිදහස් වවළඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීවමන් පසු චීන ශ්රී ලංකා නිදහස් වවළඳ ගිවිසුම

හරහා වවළඳ ක්වෂේත්රය තුළ ඇමරිකානු වඩොලර් මිලියන 700 කට ආසන්න අතිවර්ක

උත්පාදන ඇති කිරීම හා ඇඟළුම් ක්වෂේත්රය තුළ ඇමරිකානු වඩොලර් මිලියන 400

කින් වැඩිකිරීම අවේක්ෂා කරන අත්රම ශ්රී ලංකා අපනයන කරුවන්ට නිෂ්පාදන

වර්ග 244 සාවේක්ෂ වාසි සහගත් ත්ත්වයකින් යුක්ත්ව චීන වවළඳවපොළට නිකුත්

නිකුත්කිරීමට අවස්ථාව උදා වන බවට ඇස්වම්න්තු කරන ලදී.

කයෝජිත් චීන ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම තුළින් මූලික ව්ශකයන් භාණ්ඩ හා

කසේව්ා කව්ළඳාම, ආකයෝජන ප්රව්ර්ධනය, කසෞඛ ආරක්ෂාව් සහ ශාක කසෞඛ

ආරක්ෂාව් (SPS) පියව්ර ගැනීම හා කව්ළඳාමට ඇති ත්ාක්ෂණික බාධාව්න් ඉව්ත්

කිරීම, කව්ළඳාම සඳහා පිළියම් කයදීම සහ ආරවුල් නිරවුල් කිරීම, කර්ගු

සම්බන්ධිකරණය හා කව්ළඳ පහසුකම් සහ ආර්ථික සහ ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ාව්

යන අාංශ ආව්රණය කරනු ලබයි.

භාණ්ඩ කව්ළඳාම සම්බන්ධකයන් චීනය සිය තීරුබදු කර්ඛා ප්රමාණකයන් 75%ක්

සඳහා තීරුබේද ශූන කර තිබුණද කසස් බදු පනව්ා ඇති තීරුබදු කර්ඛා ප්රමාණයක්ද

පව්තී.ශ්රී ලාංකාව් චීනය කව්ත් ඉදිරිපත් කර ඇති ලයිස්තුකේ තීරු බදු කර්ඛා 462 ත්

පව්තින අත්ර ඊට චීනය කව්ත් සිදු කරනු ලබන ප්රධාන අපනයන සියල්ල අන්ත්ර්ගත්

කසේම කමම ලයිස්තුකේ ශ්රී ලාංකාකව්න් චීනය කව්ත් සිදු කරනු අපනයනයන්කගන් 65%

ආව්රණය කරයි.චීනකේ ස්ථාව්රය වී ඇත්කත් කදපාර්ශව්යම 6,888 ක් ව්න තීරුබදු

කර්ඛා ප්රමාණකයන් හා කව්ළඳ පරිමාකව්න් 90%ක් සහ තීරුබදු කර්ඛා ප්රමාණකයන්

10% සඳහා බදු සහන ලබා කනොදීමත්ය. ශ්රී ලාංකාව් කයෝජනා කරනු ලැබුකේ ව්සර

10ක් තුළදී 70% ක නිදහස් කිරීමක් සහ 20 ව්න ව්සර ව්න විට 90% ක නිදහස්

කිරීමක් වුව්ද ඊට එකඟත්ාව් කමකත්ක් ලැබී කනොමැත්.

කසේව්ා කව්ළඳ ක්කෂේත්රය තුළ ලිඛිත්මය කරුණු සම්බන්ධකයන් සාකච්ඡා රැසක්

අව්සන් කර ඇති අත්ර කදපාර්ශව්ය විසින් පිරිනැමීම පිළිබඳ මුලික ලයිස්තු හුව්මාරු

කර ගනිමින් එය සාකච්ඡාව් සදහා විව්ෘත් කර ඇත්. චීනය විසින් කළ ඉල්ලීම් සලකා

බලමින් ශ්රී ලාංකාව් විසින් කසේව්ා ලිහිල්කිරීම සඳහා වූ සිය මූලික පිරිනැමීම් ලයිස්තුව්

ඉදිරිපත් කර ඇත්.ආදාළ ක්කෂේත්රයන් සඳහා ඇති විවිධ නීති රීතීන්ට යටත්ව්

පරිගණක දෘඩාාංග ස්ථාපනය කිරීම ආශ්රීත් පරිගණක කසේව්ා, මූල කසේව්ා,
ක්රියාකරුව්න් සහිත්ව් මුහුදු යාත්රා කුලියට ලබා දීකම් කසේව්ා. සමුද්රීය කසේව්ා සඳහා අදාළ

ව්න භාණ්ඩ හැසිරවීම, ගබඩා පහසුකම් සැපයීකම් කසේව්ා, ඉදිකිරීම් ආශ්රීත් කසේව්ා,
ප්රචාරණ කසේව්ා, ත්ාක්ෂණික පරීක්ෂා කිරීම් හා විශ්කල්ෂණ කසේව්ා, කහො කටල් හා

ආපනශාලා කසේව්ා, ක්රීඩා ඉසේ ප්රව්ර්ධනය හා විකනෝද හා මුහුදු කව්රළ උකදසා කසේව්ා

කමම කසේව්ා කව්ළඳාම ක්කෂේත්රය විසින් ආව්රණය කරනු ලබයි. ව්ෘත්තීමය කසේව්ා

සැපයීමට අදාළව් චීනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ව්ෘත්තීමය කසේව්ා සැපයීම සහ

කේපළ කව්ළඳාම් කසේව්ා සැපයීම සඳහා එකඟවීකම් අපහසුත්ාව්ය ශ්රී ලාංකාව් විසින්

දන්ව්ා ඇත්.

චීන ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුකම් ආකයෝජනය පිළිබඳ පරිච්කේදය මගින් ව්ඩා

ලිහිල් පාලන ත්න්ත්රයක් සහ ඔවුන්කේ ආකයෝජන සඳහා ආරක්ෂාව්ද පුකරෝකථනය

කළ හැකි පරිසරයක්ද ලබා කදනු ඇත්. එකසේම ශ්රී ලාංකාව් විසින් චීන ආකයෝජන කව්ත්

ව්ඩා ලිහිල් ආකයෝජන පරිසරයක් ලබා කදන අත්ර නැව්ත් මිලදී ගැනීකම් ක්රමකේදයක්

(Buy – back Arrangement) මගින් හවුල් ව්ාපාර දිරිමත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

කයෝජිත් චීන ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම කහේතුකව්න් අත්රමැදි කයදවුම්හි මිල

පහළ දැමීමට හැකි වීම නිසා කමම ආකයෝජනව්ල ත්රඟකාරීත්ව්ය ව්ඩා තිව්ර ව්න අත්ර

ඒ කහේතුකව්න් එම ආකයෝජනයන්හි ප්රතිලාභ ඉහළ යාම සිදු කේ. ේවී පාර්ශවීය

ආකයෝජන සඳහා පරිපූර්ණ ආව්රණයක් සැපකයන අත්ර පව්තින ේවී පාර්ශවික

ආකයෝජන සම්මුතිය මගින් ත්ව්දුරටත් එම ආව්රණය ශක්තිමත් කකකර්. ත්ව්ද ශ්රී

ලාංකාව් විසින් හම්බන්කත්ොට විකශේෂ අපනයන සැකසුම් කලාපයක් නිර්මාණය

කිරීමට දැනටමත් පියව්ර කගන ඇති අත්ර එමගින් එම කලාපකේ ආකයෝජනය කිරීම

සඳහා ත්ව්ත් චීන සමාගම් කව්ත් පහසුකම් සැලකසනු ඇත්.

වවළඳපළ තුළට

ලලදායී වලස 

ඇ.වඩො.බි. 

2000ක් වටිනා

වසේවාවන් හා 

භාණ්ඩ ඇතුළ්

කිරීම, සෘජු 

විවේශ 

ආවයෝජකයන් 

ආකර්ෂණය 

කිරීම, 

වවළඳාමට අදාළ 

වහොඳම 

ජාත්යන්ත්ර 

පරිචයන් 

හඳුන්වා දීම හා

ආර්ථික 

සංවර්ධනය 

පවත්වා ගැනීම 

සඳහා අවශය 

ආනයනයන් 

සඳහා ඉහළ 

ගුණාත්මකභාවය

ක් හා සාධාරණ

පිරිවැයක් ලබා

දීම

අරමුණ

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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කසෞඛ ආරක්ෂාව් හා ශාක කසෞඛ ආරක්ෂාව් සහ කව්ළඳාම සඳහා ව්න

ත්ාක්ෂණික බාධා පිළිබඳ සාකච්ඡාව්න්හි භාණ්ඩ කව්ළඳාම, ත්ාක්ෂණික

සහතික හා ව්ර්ත්ා කමන්ම කව්ළඳ කටයුතු හා සම්බන්ධ පටිපාටික

යාන්ත්රණ ආදියට අදාළ ප්රතිපාදන අඩාංගු කේ. අකනෝන පිළිගැනීකම්

ගිවිසුම, නිකරෝධායන අව්ශත්ා හා පරීක්ෂණකේ කකටුම්පත් සාකච්ඡාකර

ක්රියාත්මක කරන ලද සැලසුම් හා අනිව්ාර්ය සහතික කිරීම් කමන්ම

නිපැයුම් පිළිබඳ විනිමය ලැයිස්තු හා ව්ගන්තිකේ ව්ැදගත් අකනකුත්

කකොටස් ආදී කරුණු පිළිබඳව් කදපාර්ශව්ය විසින් එකඟත්ාව්යකට පත් වූ

අත්ර කව්ලඳ පහසුකම් ඇති කිරීම හා තීරුබදු කනොව්න බධාව්න් හා

සම්බන්ධ ගැටළු හඳුනාකගන ඒව්ා අව්ම කරගැනීම සඳහා අව්ශව්න

ආකාරයට ගිවිසුකම් ආකෘති රාමුව්ක් නිර්මාණය කකොට ක්රියාත්මක කිරීමට

අව්ශ සාකච්ඡා පව්ත්ව්න ලදී.ආරම්භක පියව්රක් කලස ශ්රී ලාංකා පාර්ශව්ය

උනන්දුව්ක් දක්ව්නකන් කමම ගිවිසුම තුළින් ඇඟළුම් ක්කෂේත්රය ව්ර්ධනය

කර ගැනීමයි.

චීන ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම යටකත් පව්තින ආර්ථික හා

ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ා පරිච්කේදකේ අන්ත්ර්ගත් ව්ගන්ති තුළින් සුළු හා

මධ පරිමාණ ව්ව්සායකයින් විදා හා ත්ාක්ෂණික

සහකයෝගීත්ාව්ය,කෘෂිකර්මාන්ත්, සාංචාරක කටයුතු, කාර්මික

සහකයෝගීත්ාව්ය, කව්ළඳ හා ආකයෝජන ප්රව්ර්ධනය යන ක්කෂේත්ර පිළිබඳව්

අව්ධානය කයොමුකකොට ඇති අත්ර එම ක්කෂේත්රයන් සම්බන්ධකයන් පව්තින

බධාකාරී ත්ත්ත්ව්යන්ට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එකමන්ම චීනය කමම

පරිච්කේදය යටකත් ඩිජිටල් රූපව්ාහිනී සහකයෝගිත්ාව්ය පිළිබඳව් විකශේෂ

අව්ධානයක් කයොමු කකොට තිකබන අත්ර එහිදී චීනය විසින් ශ්රී ලාංකාකේ

ඩිජිටල් රූපව්ාහිනී සහකයෝගීත්ාව්ය හා සම්බන්ධ ව්ර්ත්මාන ත්ත්ත්ව්ය

චීනයට දැනුම් කදන ලදී.

කම් ව්න විට චීනය ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම හා සම්බන්ධ සාකච්ඡා

ව්ට 06ක් පව්ත්ව්ා අව්සන් වී ඇති අත්ර එහි පර්ච්කේද 09 ක් ද අන්ත්ර්ගත්

කේ. කමකසේ පව්ත්ව්න ලද සාකච්ඡා ව්ට හය තුළදී ත්ාක්ෂණික මට්ටකම්

කරුණු පිළිබඳව් සාර්ථක ප්රගතියක් ලබා ඇති නමුත් අද දක්ව්ා ඒ

සම්බන්ධව් පව්තින පරිච්කේද කිසිව්ක් අව්සන් කර කනොමැත්.ඒ හා

සමානව්ම කව්ළඳාකම් භාණ්ඩ හා කසේව්ා ක්කෂේත්රයන් පිළිබඳව් ද සාකච්ඡා

කකොට ඇත්.

කම් ව්න විට චීනය

ශ්රී ලාංකා නිදහස් 

කව්ළඳ ගිවිසුම හා

සම්බන්ධ සාකච්ඡා 

ව්ට 06ක් පව්ත්ව්ා 

අව්සන් වී ඇති 

අත්ර එහි පර්ච්කේද 

09 ක් ද 

අන්ත්ර්ගත් 

කේ.කමකසේ 

පව්ත්ව්න ලද 

සාකච්ඡා ව්ට හය 

තුළදී ත්ාක්ෂණික 

මට්ටකම් කරුණු 

පිළිබඳව් සාර්ථක

ප්රගතියක් ලබා 

ඇති නමුත් අද 

දක්ව්ා ඒ 

සම්බන්ධව් 

පව්තින පරිච්කේද

කිසිව්ක් අව්සන් 

කර කනොමැත්.ඒ 

හා සමානව්ම 

කව්ළඳාකම් භාණ්ඩ 

හා කසේව්ා 

ක්කෂේත්රයන් 

පිළිබඳව් ද 

සාකච්ඡා කකොට 

අව්සන් කිරීමට 

නියමිත්ය

කාර්යසාධනය 

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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4.3.3     සිංගේපූරුව හා ශ්රී ලංකාව අත්ර වන නිදහස් වවළඳ ගිවිසුම 

කමය ශ්රී ලාංකාකේ ප්රථම විස්තීරණ නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම ව්න අත්ර එමගින්

භාණ්ඩ හා කසේව්ාව්ලට අදාළ කව්ළඳාම, ආකයෝජන ප්රව්ර්ධනය, කසෞඛය

ආරක්ෂක විධි (SPS) හා කව්ළඳාම කකකරහි ව්න කාර්මික බාධක, කව්ළඳ පිළියම්

හා ආරවුල් විසඳීම, කර්ගු සහකයෝගීත්ාව් හා කව්ළඳ පහසුකම් සැලසීම, ආර්ථික හා

ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ාව්, රාජ ප්රසම්පාදනය, ඊ- ව්ාණිජ හා බුේධිමය කේපළ

හිමිකම්ආදී පුළුල් ක්කෂේත්රයක්ආව්රණය කකකර්.

නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම මගින් කව්ළඳ බාධක අව්ම කිරීම කහෝ ඉව්ත් කිරීම සහ

කව්ළඳාම ව්ැඩි දියුණු කිරීම ඉලක්ක කකකරන අත්ර විකශේෂකයන් ශ්රී ලාංකාව් හා

සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම මගින් ශ්රී ලාංකාව් ආකයෝජන ඇතුළුව්

ව්ාපාර සඳහා විව්ෘත් බව් කලොව්ට කපන්නුම් කකකර්. එකමන් ම කමම රටව්ල්

කදක මධස්ථාන කලස, එනම් ශ්රී ලාංකාව් දකුණු ආසියාකේ මධස්ථානය හා

සිාංගප්පූරුව් අේනිදිග ආසියාකේ මධස්ථානය කලස ද කපන්නුම් කකකර්. කමය

ඉන්දියානු සාගරය මකධේ පිහිටි අපනයන කකකරහි කයොමු වූ ජාතියක් බව්ට පත්

කිරීකම් 2025 ශ්රී ලාංකකේ දැක්මට අනුකූල කේ. (IPS, 2018).
ශ්රී ලාංකා අග්රාමාත් රනිල් වික්රමසිාංහ 2016 ජූලි 18-19 දක්ව්ා සිාංගප්පූරුකේ සිදු

කළ නිළ සාංචාරය අත්රතුර එතුමා සහ සිාංගප්පූරු අග්රාමාත් ලී හයින් ලාං විසින්

2016 ජූලි 07 දින ඒකාබේධ ප්රකාශනය අත්සන් ත්ැබීකමන් පසු නිළ ව්ශකයන් ශ්රී

ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුමආරම්භ කරන ලදී.

ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්ර්ධනය වන කව්ළඳාම 2016 දී ඇ.කඩො.මි.

1145.8 අගයක් ගත් අත්ර එය ශ්රී ලාංකාකේ 8ව්න විශාලත්ම කව්ළඳ හවුල්කරු කේ.

භාණ්ඩ කව්ළඳමට අදාළව් සිාංගප්පූරුව් ශ්රී ලාංකාකේ කැපී කපකනන අපනයන

කව්ළඳපළක් කනොකේ. නමුත් දළ කේශීය නිෂප්ාදන අනුපාත්ය (කලොව් ඉහළම

අනුපාත්ය 168.5% ව්න අත්ර ශ්රී ලාංකාකේ අනුපාත්ය 24.7%කි) ඉහළ කව්ළඳාමක්

සහිත් ASEAN හි ව්ැදගත් සාමාජිකකයකු ව්න සිාංගප්පූරුව් සමග නිදහස් කව්ළඳ

ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම ශ්රී ලාංකාව්ට පුළුල් ASE කව්ළඳපළ කව්ත් පිවිසීකම්

මාර්ගයක් ව්නු ඇත්. එකසේම දැනට සිාංගප්පූරුව් ශ්රී ලාංකාකේ හත්ව්න විශාලත්ම

ආකයෝජකයා ව්න අත්ර ශ්රී ලාංකාව් තුළ ක්රියාත්මක ව්න සිාංගප්පූරු සමාගම් 119ට

අධික ප්රමාණයක් හරහා (සෘජු විකේශ ආකයෝජන) ඇ.කඩො.මි. 658ක් පමණ

(2005-2017 තුන්ව්න කාර්තුව්) ආකයෝජනයකර ඇත්.

ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම මගින් ආකයෝජකයන්

හා ඔවුන්කේ ආකයෝජන සඳහා ලබා දීමට නියමිත් ආරක්ෂාකේ ප්රතිඵලයක් කලස

නව් කව්ළඳපළ අව්ස්ථා කසොයන සිාංගප්පූරු සමාගම් සඳහා යහපත් විභව්ත්ාව්ක්

පිරිණැමීම මගින් සිාංගප්පූරුකේ සෘජු විකේශ ආකයෝජන ඉහළ යාමක් අකප්ක්ෂා

කකකර්. සිාංගප්පූරුකේ ඇ.කඩො.මි. 120ට ව්ඩා ආකයෝජනය කර ඇති ශ්රී ලාාංකීය

සමාගම් ද කමමගින් ප්රතිලාභ ලබනු ඇත්.

ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම මගින් ශ්රී ලාංකාව්

විසින් බදු සීමාව්න්කේ 50% කර්ගු බදු ව්හාම ඉව්ත් කකකරනු ඇත්. ව්සර 15ක් තුළ

කමය ක්රමකයන් 80% දක්ව්ා ඉහළ යනු ඇත්. එකසේ ම කමම නිෂප්ාදන සඳහා

ගිවිසුම බලාත්මක ව්න දින සිට ව්සර පකහේ සිට දහය දක්ව්ා කාලයකින් පසු පස්

ව්සරක් තුළ “CESS and PAL“ ද ඉව්ත් කකකරනු ඇත්. දැනටමත් සිාංගප්පූරුව්

විසින් භාණ්ඩ 99%ක් සඳහා බදු රහිත්ව් ලබා ගැනීකම් හැකියාව් ශ්රී ලාංකාව් කව්ත්

ලබා දී ඇත්. ශ්රී ලාංකාකේ සෘණාත්මක ලැයිස්තුව් කමරට බදු සීමාව්න්කගන්

20%ක් සඳහා ව්න අත්ර ආදායම් හා කේශීය කරුණු මත් පදනම් වූ සාංකේදී

ස්ව්භාව්යකින් යුතු අයිත්මයන්කගන් සමන්විත් කේ. (උදා: ඛණිජ කත්ල්

නිෂප්ාදන, මධසාර හා දුම්කකොළ). ත්ව්ද ගිවිසුම යටකත් කව්ළඳාමට බාධා

පමුණුව්න බදු කනොව්න ක්රියාමාර්ග අව්ම කිරීම සඳහා ජාත්න්ත්ර ප්රමිතීන් හා

පරිචයන් භාවිත්ා කරන ලදී.

වවළඳපළ තුළට 

ලලදායී වලස 

ඇ.වඩො.බි. 400ක් 

වටිනා වසේවාවන් හා

භාණ්ඩ ඇතුළ් කිරීම, 
සෘජු විවේශ 

ආවයෝජකයන් 

ආකර්ෂණය කිරීම, 

වවළඳාමට අදාළ 

වහොඳම ජාත්යන්ත්ර

පරිචයන් හඳුන්වා දීම 

හා ආර්ථික 

සංවර්ධනය පවත්වා

ගැනීම සඳහා අවශය

ආනයනයන් සඳහා 

ඉහළ 

ගුණාත්මකභාවයක්

හා සාධාරණ 

පිරිවැයක් ලබා දීම

අරමුණ

2022 වන විට 

සිංගේපූරුව

වවත් ලබා 

වදන භාණ්ඩ 

හා වසේවා සහ

සෘජු විවේශ 

ආවයෝජන 

වදගුණ කිරීම

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

25



කසේව්ා පරිච්කේදකේ ශ්රී ලාංකාව් විසින් සිාංගප්පූරුව් කව්ත් පිරණැකමන දෑ සැලකීකම්

දී විනිමය පාලන කරගුලාසි, ආකයෝජන කරගුලාසි, ආගමන කරගුලාසි ආදිකයහි

දක්ව්ා ඇති දැනට පව්තින ඒක පාර්ශවීය ත්න්ත්රය හරහා දැනටමත් සලසා ඇති

ලිහිල් කිරීම් ඔබ්බට වූ නව් ලිහිල් කිරීමක් කනොමැත්. කමම පරිච්කේදකේ මූලික

අරමුණ ව්න්කන් ලැයිස්තුගත් කර ඇති අාංශයන්හි ලිහිල්කරණකේ මට්ටමට බැඳීම,

පාරදෘශභාව්ය හා ස්ථාව්රභාව්ය සැපයීමයි.

කකකසේ වුව්ද, සිාංගප්පූරුකව්හි බැඳීම් මගින් ශ්රී ලාංකාකේ අපනයන ක්කෂේත්රය

කකකරහි ව්ැදගත් ව්න ව්ෘත්තීය කසේව්ාව්න් එනම් ගිණුම්කරණය හා විගණන,

ව්ාස්තු විදාත්මක කසේව්ා, ඉාංජිකන්රු කසේව්ා, නව්ද කසේව්ා (2 හා 3 මාදිලි),

නනතික උපකේශන කසේව්ා (2 හා 3 මාදිලි), පරිගණක හා ආශ්රිත් කසේව්ා, සාංචාරක

කසේව්ා - කහෝටල් හා ආපන ශාලා, සාංචාරක නිකයෝජිත්ායත්න, සාංචාරක මග

කපන්වීම, නාවික කසේව්ා - භාණ්ඩ ප්රව්ාහනය, ඇතුළු කසේව්ා අාංශයන් ගණනාව්ක්

ආව්රණය කකකර් - නැේ කටයුතු පිළිබඳ ආයත්න, අතිකර්ක නාවික කසේව්ා, නැේ

ත්ැරැේකාර කසේව්ා, ඉදිකිරීම් හා ආශ්රිත් කසේව්ා ඇතුළු කසේව්ා රැසක් ආව්රණය

කකකර්. සිාංගප්පූරුව් විසින් ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් පිරිණැකමන කව්ළඳ කසේව්ාව්න් ශ්රී

ලාංකාව් විසින් සිාංගප්පූරුව් කව්ත් පිරිණැකමන කසේව්ාව්න්ට ව්ඩා ගැඹුරක් හා

ආව්රණයක් සහිත් බව් කමහිදී අව්ධාරණය කළ යුතුය.

ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුකමහි ආකයෝජන පිළිබඳ

පරිච්කේදය මගින් ආකයෝජනය කකකරහි ව්න ආරක්ෂාව් සඳහා බැඳීමක් සැපකයන

අත්ර එමගින් ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් සිාංගප්පූරු ආකයෝජකයන් ආකර්ෂණය කිරීකම්

ක්රියාව්ලිය කේගව්ත් කකකරනු ඇත්. ත්ව්ද කමම ක්රියාව්ලීන්කේ කාර්යක්ෂමත්ාව්

ඉහළ නැාංවීකම් අරමුණින් රාජ ප්රසම්පාදනය පිළිබඳ පරිච්කේදය ගිවිසුමට

ඇතුළත් කර ඇත්.

ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුකමහි ඊ- ව්ාණිජ පිළිබඳ

පරිච්කේදය මගින් ආර්ථික ව්ර්ධනය හා ඉකල්කකට්රොනික් ව්ාණිජය මගින්

සැපකයන අව්ස්ථාව්න් ත්හවුරු කිරීම, ඉකලක්කට්රොනික් ව්ාණිජ තුළ පාරිකභෝගික

විශ්ව්සනීයත්ව්ය ප්රව්ර්ධනය කිරීම හා ඊ-ව්ාණිජය භාවිත්ා කිරීකම් බාධක

මගහැරීම සිදු කකකරනු ඇත්.

විදුලි සන්කේශ පිළිබඳ පරිච්කේදකයහි දක්ව්ා ඇති විධිවිධාන විදුලි සන්කේශ

කසේව්ාව්න් සම්බන්ධ කව්ළඳාම කකකරහි බලපාන ක්රියාමාර්ගව්ලට අදාළ ව්න අත්ර

එමගින් එම ක්කෂේත්රකේ ජාත්න්ත්රව් පිළිගත් කහොඳම පරිචයන් භාවිත්ය ත්හවුරු

කකකර්.

එකසේම බුේධිමය කේපළ හිමිකම් පිළිබඳ පරිච්කේදය බුේධිමය කේපළ හිමිකම්ව්ල

කව්ළඳාමට සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ ගිවිසුමට (TRIPS Agreement) හා බුේධිමය
කේපළ ක්කෂේකත්රේ කව්නත් ජාත්න්ත්ර සම්මුතීන්ට ගැලකපන අත්ර එම

ක්කෂේත්රකේ ජාත්න්ත්රව් පිළිගත් කහොඳම පරිචයන් අනුගමනය කිරීමට

කදපාර්ශව්ය විසින් ම ව්ග බලාගනු ලැකේ.

ත්ව්ද ආයත්නික, කපොදු හා අව්සාන විධිවිධාන පිළිබඳ පරිකච් ේදය මගින් ගිවිසුම

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්න සියල්ල ඇතුළත් වූ නනතික රාමුව් දැක්කේ. කමම

පරිච්කේදකේ විධිවිධාන යටකත් ගිවිසුකමහි මනා ක්රියාකාරීත්ව්ය ත්හවුරු කරනු

පිණිස ඒකාබේධ කමිටුව්ක් ස්ථාපිත් කරනු ලැකේ. එකසේම කමම ගිවිසුමට නිදහස්

කව්ළඳ ගිවිසුමට අදාළ ආරවුල් විසඳීම සඳහා ආරවුල් විසඳීකම් යාන්ත්රණයක් ද

ඇතුළත් කේ.

දැනට ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ

සාකච්ඡාව්ල ත්ාක්ෂණික මට්ටකම් කටයුතු අව්සන් කර ඇති අත්ර නනතික

කයුතු සිදු කකකරමින් පව්තියි. ශ්රී ලාංකාව් හා සිාංගප්පූරුව් අත්ර ව්න නිදහස් කව්ළඳ

ගිවිසුමට අත්සන් ත්ැබීම 2018 ජනව්ාරි මස සිදු කිරීමට නියමිත්ය.

වම් වන විට ශ්රී

ලාංකාව් හා 

සිාංගප්පූරුව් අත්ර 

ව්න නිදහස් 

කව්ළඳ ගිවිසුමට 

අදාලව සාකච්ඡා

වට 7ක් නිම කර 

ඇති අත්ර වමම 

වට 7 අත්රතුර 

පරිච්වේද 17න්

9ක් නිම කරන 

ලද අත්ර ඉතිරි 

පරිච්වේද 2017

වනොවැම්බර් මැද 

භාගවේ දී 

පැවැත්වීමට 

නියමිත් 

සාකච්ඡාවලදී

නිම කරනු ඇත්. 

ගිවිසුම 2018

ජනවාරි මස 

අත්සන් ත්ැබීමට 

නියමිත්ය. 

කාර්යසාධනය

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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4.4.1    ප්රපාත්න විවරෝධී ප්රතිවත්ෝලන සහ ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග

දිගුකාලීන කලොව් පුරා රටව්ල් කේශසීමා හරහා භාණ්ඩ කව්ළඳාම

ආව්රණය ව්න ේවිපාර්ශවික, බහුපාර්ශවික හා කලාපීය කව්ළඳ ගිවිසුම්

හි නිරත්වීකම් දැඩි ප්රමාණත්ාව්යක් පව්තී. එකසේම ජාත්න්ත්ර

කව්ළඳාම තුල ප්රපාත්න ගැටළු පිළිබඳව් විකශේෂ අව්ධානයක් කයොමුවී

ඇත්.

ශ්රී ලාංකා රජය කකටි හා දීර්ඝ කාලීන ක්රකමෝපියක අරමුණු සාක්ෂාත්

කර ගැනීම සඳහා ව්ැදගත් කව්ළඳ සාකච්ඡාව්න් හි කම් ව්න විට නිරත්

කව්මින් පව්තී. එව්ැනි ව්ටපිටාව්ක් තුල ප්රපාත්න ව්ැනි අසාධාරණ

කව්ළඳ ක්රියාමාර්ගයන්කගන් කේශීය සැපයුම්කරුව්න් හා

පාරිකභෝගිකයන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ප්රපාත්න විකරෝධී නීති

කගන ඒම අත්ාව්ශ කරුණක් ව්න අත්ර එය නව් කව්ළඳ ප්රතිපත්තිය

ඔස්කසේද අව්ධාරණය කකොට ඇත්.

කලෝක කව්ළඳ සාංවිධානයට අදාල GATT 1994 ගිවිසුකම් VI
ව්ගන්තියට අනුව් ප්රපාත්න යනු අදාල භාණ්ඩ කහෝ ඊට ඉඳුරාම සමාන

භාණ්ඩ, කේශීය කව්ළඳකපොකලහි ඇති සාමාන ව්ටිනාකමට අඩුකව්න්

අපනයනය කිරීමයි. ප්රපාත්න කකටිකාලීනව් කහෝ දීර්ඝකාලීන අරමුණු

ඇතිව් සිදුකරන අත්ර කකටිකාලීනව් කව්ළඳකපොලට අව්තීරණ වීම,
කව්ළඳකපොල කකොටස රැකගැනීම කහෝ අකනකුත් ත්රඟකරුව්න්

කව්ළඳකපොකලන් ඉව්ත් කිරීම අරමුණු විය හැකි අත්ර දීර්ඝ කාලීනව්

සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනය අත්පත් කිරීම අරමුණු කකකර්.

විකශේෂකයන්ම චීනය, ඉන්දියාව් ව්ැනි විශාල නිෂ්පාදන හැකියාව්ක්

ඇති නව් කව්ළඳ පාර්ශව්කරුව්න්ට සාකප්ක්ෂව් කුඩා කව්ළඳකපොළක්

සහිත් රටක් කලස කමම නීති අදාල පරිපාලන ක්රමකේද සමඟ පිහිටුවීම

ඉත්ා ව්ැදගත්ය. කමකසේ කේශීය පරිසරය කව්ළඳාමට උචිත් කලස

සැකසීම මඟින් කව්ළඳාම සඳහා ධනාත්මක සාංගමකේ ජාත්න්ත්රය

කව්ත් ලබාකගනු ඇත්.

ප්රපාත්න විකරෝධි හා ප්රතිකගෝලන බදු පනත් හා කව්ළඳ ආරක්ෂණ

ක්රියාමාර්ග පනත් නීතිගත් කිරීකම් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කමම

අමාත්ාාංශය, ව්ාණිජ කදපාර්ත්කම්න්තුව්, නීතිපති කදපාර්ත්කම්න්තුව්,
නීති කකටුම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුව් විසින් සිදුකරනු ලබයි. කමම

පනත්හි කකටුම්පත් කම් ව්න විට පාර්ලිකම්න්තුව් කව්ත් කයොමුකර ඇති

අත්ර නුදුරු අනාගත්කේදී එය සාකච්ඡාව්ට බඳුන්කරනු ඇත්.

වේශීය සැපයුම්කරුවන් හා 

පාරිවභෝගිකයින් ආරක්ෂා 

කරගනිමින් ජාත්යන්ත්ර 

වවළඳ පාර්ශවකරුවන් 

අත්ර සාධාරණ වවළඳාම

පහසුකම් සැපයීම 

වවළඳවපොල තුල මිල 

අයථා වලස වවනස් 

කිරීම වැලැක්වීමට  

අදාල නීතිමය ප්රතිපාදන 

සැකසීම.

ප්රතිලලය

අරමුණ

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

4.4 වේශීය සූදානම
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ප්රතිලලය

අරමුණ

4.4.2 වසේවා ලිහිල්කරණය සඳහා වන නියාමන ක්රියාමාර්ග

ශ්රී ලංකාව තුළ

පවතින විවේශීය 

රැකියා අවස්ථා

සම්බන්ධව දැනට 

පවතින නීතිමය සහ

නියාමන හා 

පටිපාටීන් 

සංවශෝධනය කිරීම 

සඳහා අවශයවන්නා

වූ ප්රතිසංස්කරණ 

හඳුනා ගැනීම සහ

වයෝජනා කිරීම.

වවළඳ හවුල්කරුවන්

අත්වරහි ස්ථාවර 

වේශීය යාන්ත්රණයක් 

සමගින් වසේවා 

වවළඳවපොළ සඳහා 

පහසුකම් සැපයීම.

රජය විසින් අපනයන කව්ළඳකපොළ ව්ර්ධනය කිරීම හා පුළුල් කිරිම, සෘජු

විකේශ ආකයෝජන කමරටට ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහ කේශීය රමබලකාය

සඳහා රැකියා අව්ස්ථාව්න් නිර්මාණය කිරීම ආදී වූ අරමුණු මූලික කරකගන

සිාංගප්පූරුව් ඉන්දියාව් සහ චීනය සමඟ නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම්ව්ලට එළඹීම

සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටියි. කව්ළඳ හවුල්කරුව්න් අත්ර කසේව්ා

කව්ළඳකපොළ කව්ත් කසේව්ා සැපයීම සඳහා ව්න “කව්ළඳකපොළ කසේව්ා” පිළිබඳ

පරිච්කේදයකින් කමම නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම් සමන්විත් කේ.

කේශීය නියාමන යාන්ත්රණයක හිඟත්ාව්ය කහේතුපාදක කරකගන කසේව්ාමය

කව්ළඳාම සඳහා එකඟත්ාව්යකට පත්වීම තුළ කමරට රම කව්ළඳකපොකළහි

හානිකර ප්රතිවිපාකයන් නිර්මාණය විය හැකි බව්ට ඒ හා සහසම්බන්ධ

පාර්ශව්යන් අත්ර අදහසක් පව්තී. රජය විසින් “ස්ව්ාධීන ව්ෘත්තීයකේදීන්කේ

ව්ාපාරය” සම්බන්ධකයන් කිසිදු ආකාරයක කැපකිරීමක් කහෝ කිසිදු

ආකාරයකින් ඒ හා සම්බන්ධ ව්ෘත්තීය අව්ස්ථාව්න්ට ඉඩප්රස්ථාව්න් විව්ෘත්ත්

කිරීමක් කනොකිරීම සඳහා ව්න ප්රතිපත්තිමය තීරණයකට එළඹී ඇත්.

කමම ත්ත්ත්ව්ය කහේතුපාදක කරකගන අමාත්ාාංශය විසින් “ ව්ෘත්තීය

කසේව්ාව්න් ” සම්බන්ධකයන් නියාමන ප්රතිසාංස්කරණ සිදුකිරීම ආරම්භකර

ඇත්. ශ්රී ලාංකාකේ ව්ත්මන් නියාමන යාන්ත්රණයන් මගින් ආව්රණයව්න

පුළුල් විෂය ක්කෂේත්රයන් කමන්ම නියාමන රාමුව්ක් ස්ථාපිත් කිරීකම්

අව්ශත්ාව්ය පව්තින්නා වූ ව්ෘත්තීයකේදීන්කේ සාංගම් සහ මණ්ඩලයන්කගන්

කම් පිළිබඳ උපකදස් ලබා ගැනීකමන් අනතුරුව් ඒ සඳහා සුවිකශේෂිත්

කණ්ඩායමක් පත්කරනු ලැබීය. කමම ක්රියාකාරකම අත්රතුර ව්ත්මන්

නනතික / නියාමන යාන්ත්රණයන් සඳහා ව්ෘත්තීයකේදීන්කේ සාංගම් විසින්

ඉදිරිපත් කරන ලද කයෝජනා නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම් අන්ත්ර්ගත්කයහි කරුණු

දැක්වීම් සඳහා සැලකිල්ලට ගැනීමටද අව්ධානය කයොමු කරනු ලැබීය.

කේශීය යාන්ත්රණය පිළිබඳ මූලික අධනයන් මගින් දැනට පව්තින්නා වූ

පරිපාටීන්ව්ල ඌනත්ාව්යන් අනාව්රණය කර ගන්නා ලද අත්ර ශ්රී ලාංකාව්ට

පැමිකණන විකේශිකයන් සම්බන්ධව් විධිමත්වූත් විනිවිදභාව්කයන් යුක්ත්වූත්

ක්රියාපටිපාටියක් ඇති කිරීමට ආගමන හා විගමන නීති ඉදිරිපත් කිරීම

අව්ශත්ාව්යක් ව්ශකයන් හඳුනාගන්නා ලදී. කමහිදී ව්ාපාරික

ආගන්තුකයන්කේ ආගමනයන් කමන්ම සාමාගම තුළ සාංසරණය ව්න්නන්

(Intra – corporate transferees) අත්ාව්ශකයන්ම ඒ සඳහා ඇතුලත්

කරන ලදී. අව්ශ නියාමනයන් ආගමන හා විගමන කදපාර්ත්කම්න්තුව්

සමගින් සකස් කරමින් ඇති අත්ර 2018 මැයි මාසකේදී අනුමැතිය සඳහා

ඉදිරිපත් කකකරනු ඇත්.

ජාතික මානව් සම්පත් සැළසුම්කරණය සඳහා හිමිකාරීත්ව්යක් ඇති කක්න්ද්රීය

ආයත්නයන් ව්න ශ්රි ලාංකා ජාතික මානව් සම්පත් කවුන්සිලය (NHRCSL)
විකේශීය ව්ෘත්තිකයන් සම්බන්ධකයන් ප්රධාන භූමිකාව්ක් රඟ දක්ව්යි.

අමාත්ාාංශය විසින් පිහිටුව්න ලද නියාමන ප්රතිසාංස්කරණ කමිටුව් විසින් නව්

සාංකශෝධනයන් හඳුනා ගැනීකමන් අනතුරුව්, කම් ව්න විට ශ්රී ලාංකා ජාතික

මානව් සම්පත් කවුන්සිල (NHRCSL) පනත් සඳහා අව්ශ සාංකශෝධයන්

කකටුම්පත් කරමින් සිටියි.

කමම ප්රඥප්තීන් රම කව්ළඳකපොළ ක්රියාකාරීත්ව්ය විධිමත් කිරීම,

විකශේෂකයන්ම විකේශීය ව්ෘත්තිකයන් සඳහා අව්ශ නනතික ව්ටපිටාව් සකස්

කිරීම සිදුකරනු ඇත්. නිදහස් කව්ළඳ ගිවිසුම් ක්රියාත්මකවීකම්දී ඒ සඳහා

පහසුකම් සැපයීකම්දී කම්ව්ා බලපව්ත්ව්නු ඇත්.

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගය (NES), කව්කළඳ භාණ්ඩ සහ කසේව්ා

අපනයනකයන් 2022 ව්සකර්දී ඇකඩො බිලියන 27 ක විකේශ විනිමය

ආදායමක් ලබාගැනීම අරමුණු කරකගන රකට් සමස්ත් අපනයන සාංව්ර්ධනය

සඳහා දිශානතියක් සහ දැක්මක් සපයනු ලබයි. ජාතික අපනයන උපාය

මාර්ගය, ශ්රී ලාංකාව් අපනයනාභිමුඛ ආර්ථික මධස්ථානයක් කලස ස්ථානගත්

කිරීම අරමුණු කරගත් රජකේ ‘2025 දැක්ම’ සමග කහොඳින් කපළගැන්නුම්

කර ඇත්.

රාජ සහ කපෞේගලික අාංශකේ පාර්ශ්ව්කරුව්න් සමග කරන ලද පුළුල්

සාංව්ාදයකින් පසු අාංශ 06 ක් ඔස්කසේ ශ්රී ලාංකාකේ අපනයන නිෂ්පාදන භාණ්ඩ

විවිධාාංගිකරණය කිරීම සඳහා ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගය ඉදිරි

සැලසුමක් සකසයි, එම අාංශ 06 ව්න්කන්; කත්ොරතුරු සහ සන්නිකේදන

ත්ාක්ෂණය, සුව්ත්ා සාංචාරක අාංශය, කුළු බඩු සාරය, කබෝට්ටු නිෂ්පාදනය,

සකස් කරන ලද ආහාරපාන, විේයුත් භාණ්ඩ, විදුලි සහ යන්කත්රෝපකරණ යන

අාංශයි. කම් අත්ර දැනට ස්ථාව්රත්ව්යට පත්ව් ඇති භාණ්ඩ අාංශයන්ද ඇතුළුව්

අකනකුත් සියලුම අපනයන භාණ්ඩ අාංශයන් කව්කළඳ සහාය කටයුතු

ශක්තිමත් කිරීකමන්, එනම් කව්කළඳ කත්ොරතුරු සහ ප්රව්ර්ධනය, ජාතික

ත්ත්ත්ව් යටිත්ල පහසුකම් සහ කසේව්ා පහසුකම් යන අාංශද ප්රතිලාභ ලබනු

ඇත්.

ජාතික අපනයන උපායමාර්ගවල අවශයත්ාවය
• රජය මගින් අපනයන අභිමුඛ සෘජු විකේශ ආකයෝජන ව්ලින් කමකහයව්න

හා කව්ළාඳාම ප්රමුඛ කරගත් ව්ර්ධනයක් ලබා ගැනීම පිණිස පුකරෝකථනය

කළ හැකි අකාරකේ කව්ළඳ ත්න්ත්රයක් නිර්මාණය කිරීම ඉලක්ක කිරීම

• ප්රතිපත්තිමය කමව්ලම්, නිශ්චිත්ව් හඳුනාගත් ව්ාපෘති, ඒ ඒ අාංශ සදහා

කාලරාමු සහිත් ඉලක්ක, අකප්ක්ෂිත් ප්රථිඵල හා අධීක්ෂණ ක්රමකේදයක්

සහිත්ව් ක්රියාත්මක කළ හැකි අපනයන උපායමාර්ගයක අව්ශත්ාව් නව්

ජාතික කව්ළඳ ප්රතිපත්තිය මගින් නිර්කේශ කිරීම

• කපෞේගලික හා රාජ යන කදඅාංශයටම අදාල සියළු පාර්ශව් විසින්

එකඟව්න අපනයන ව්ර්ධන ව්ැඩපිළිකව්ලක අව්ශත්ාව්ය.

• පව්තින සීමිත් සම්පත් කමකසේ හඳුනාගත් ප්රමුඛත්ාව්යන් සඳහා පමණක්

කයදවීකම් අව්ශත්ාව්ය.

ගරු අග්රාමාත්තුමාකේ ප්රධානත්ව්කයන් යුතුව් 2017 අකප්රේල් මාසකේදී ජාතික

අපනයන උපායමාර්ග සැකසීම දියත් කරන ලද අත්ර කම් ව්න විට එහි අව්සන්

අදියර කරා ලඟාවී ඇත්. කමම ජාතික අපනයන උපායමාර්ග සහභාගිත්ව්

ප්රකේශයකින් නිර්මානය කරන ලද අත්ර ඒ සඳහා 450 කට අධික වූ ශ්රී

ලාාංකික කර්මාන්ත්කරුව්න් කුඩාව්ාපාරකරුව්න් සහ රාජ අාංශකේ

නිකයෝජිත්යන් සහභාගී වූ උපකේශණ මාලාව්ක් හරහා ඒ ඒ අාංශකේ

ත්රගකාරීත්ව්ය අත්පත් කර ගැනීමට ඇති ගැටළු සහ ප්රමුඛව් ගත්යුතු පියව්ර

පිළිබඳව් එකඟත්ාව්යකට පැමිකණන ලදී.

ඒ අනුව් එක් එක් අාංශය සඳහා සවිස්ත්රාත්මක ක්රියාකාරී සැලසුම් කව්ළදාම

පහසුකරන කිරීකම් කටයුතු හඳුනාකගන ඇත්. ඉදිරි ව්සර පහ තුලදී රාජ සහ

කපෞේගලික අාංශය ඒකාබේධව් කමම සැලසුම් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

කමකසේ හඳුනාගන්නා ලද උපායමාර්ගික ප්රමුඛත්ාව්යන් ක්රියාත්මක කළ හැකි

ඉදිරි සැලසුමක් තුළ විවිධ ප්රතිසාංස්කරණ සහිත්ව් ක්රියාව්ට නැාංවීමට

නියමිත්ය. එමගින් ත්රගකාරී කව්ළඳාමක් සඳහා අව්ශ ප්රතිපත්තිමය හා

ආයත්නික සාංගත්ත්ාව්ය ඇතිකරනු ඇත්. ජාතික අපනයන උපායමාර්ග 2018

මුල සිටම ක්රියාත්මක ව්නු ඇත්.

1. අපනයන සඳහා පහසුකම්
සපයන වයාපාර 
හිත්කාමී, පුවරෝකථනය 
කළ හැකි හා 
විනිවිදභාවයකින් යුතු 
ප්රතිපත්ති හා නියාමන 
රාමුවක් ඇති කිරීම 

2. නැගීඑන අපනයන අංශ 
ශක්තිමත් කරන අත්රතුර 
නවවෝපාදන හරහා 
අපනයන 
විවිධාංගීකරණයකට මග 
වහළි කිරීම

3. ශ්රී ලාංකික 
අපනයනකරුවන්වේ 
වවළඳපල ප්රවේශය 
ශක්තිමත් කිරීම සහ 
වගෝලීය වවළඳපල 
ත්ත්ත්වයන්ට ඇති 
අනුකූලත්ා ධාරිත්ාවය
වැඩිකිරීම 

4. වවළද පහසුකරණය 
සඳහා කාර්යක්ෂම වවළඳ 
හා වසේවා සැපයුම් 
වක්න්ද්රයක් බවට පත්වීම

උපාය මාර්ගික 

අරමුණු

“ ශ්රී ලංකාව- නව නිපැයුම් සහ 

ආවයෝජනයන්වගන් 

වමවහයවන ලද අපනයන 

වක්න්ද්රයක්”

දැක්ම

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය

4.5  ජාතික අපනයන උපාය මාර්ග
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අපකේ රටට කමම ප්රථම ව්ත්ාව්ට නකව්ෝත්පාදන සහ ව්ව්සායකත්ව්

උපායමාර්ගය කගන ඒම සඳහා පාර්ශ්ව්කරුව්න් ගණනාව්ක සාමූහිකව්

සහකයෝගීත්ාව්කයන් යුතුව් දරනු ලැබූ උත්සාහය සම්බන්ධව් ශ්රී ලාංකා රජය

කෘත්ඥත්ාව් හිමි විය යුතුය.. කමම උපාය මාර්ගයක්, ශ්රී ලාංකාකේ අනාගත්

ත්රගකාරීත්ව්කයහි ප්රධාන බලකේගයන් කලස නකව්ෝත්පාදනය සහ

ව්ව්සායකත්ව්ය හඳුනාගන්නා අත්ර 2017 දී ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති

කල්ඛනය 2025 දැක්ම සමග කපළගැන්නුම් කර ඇත්. කපොකහොසත් හා

දැනුම් පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් කව්ත් ව්ර්ධනය වීකම් ලා ව්න අපකේ

ගමන් මකගහි හදව්ත් ව්නු ඇත්කත් නකව්ෝත්පාදනය, ත්ාක්ෂණය සහ

ව්ව්සායකත්ව්යයි.

උපක්රමික අරමුණු

1. නවවෝත්පාදක වීමට සහ වේශීය සහ අපනයන වවවළඳවපොළ තුළ වඩා

ත්රගකාරී වීමට කුඩා පරිමාණ වයාපාරවලට සහය ලබාදීම

ශ්රී ලාංකාකේ කුඩා පරිමාණ ව්ාපාරව්ල අගයන් එක් කළ නිෂ්පාදන සහ

කසේව්ාව්න් සාංව්ර්ධනය කරගැනීමට සහ කේශීයව් හා ජාත්න්ත්රව් ව්ඩා

ත්රගකාරී සහ ඵලදායී වීමට අව්ශ නව් ත්ාක්ෂණයන් සාංව්ර්ධනය

කරගැනීමට සහය ලැකබනු ඇත්.

2. වර්ධනාභිමුඛ් ඇරඹුම් තුලනය කිරීම සඳහා වයවසායකත්ව පරිසර

පේධතීන් වගොඩනැංවීම

නකව්ෝත්පාදනය යනු නිසගකයන්ම අව්දානම් සහගත් කාර්යයක් වන අත්ර

කලොව් පුරා රජයන් ව්ර්ධනාභිමුඛ ඇරඹුම් සඳහා සහය දක්ව්යි. ව්ාපාර

පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම, පූර්ව් අදියර මූලයනය සහ ඇරඹුම්

ව්ව්සායකත්ව් පරිසර පේධතීන් සඳහා දිරි දීම ඔස්කසේ ශ්රී ලාංකාව් ඇරඹුම්

ව්ර්ධනය කර ඉහළ අගයකින් යුත් රැකියා ත්ැනීමට රුකුල් කදනුඇත්.

3. පර්වේෂණ සහ සංවර්ධන ක්වෂේත්රයන් නවීකරණය කර යළි

වපළගැන්වීම

ශ්රී ලාංකාව්, ව්ර්ත්මාන රාජ වියදම්ව්ල ගැඹුරු ඇගයීමක් තුළින් පර්කේෂණ

සහ සාංව්ර්ධනය තුළ ව්ැඩි ව්ශකයන් සහ ව්ැඩි ඵලදායීත්ාව්කින් යුතුව්

ආකයෝජනය කරනු ඇත්. කුසලත්ා පදනම් එළඹුමක් තුළින් පුේගලික අාංශය

කව්ත් අදාළත්ව්ය සහ පර්කේෂණ විශිෂ්ටත්ව්ය ව්ැඩි දියුණු කිරීකම් ප්රතිපත්ති

මත් පදනම්ව් ව්ැඩසටහන් ගණනාව්ක් යළි නිර්මාණය කළ යුතුව් ඇත්.

සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ගය හා ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ අමාත්ව්රයා,

කර්මාන්ත් හා ව්ාණිජය පිළිබඳ අමාත්ව්රයා සහ විදාව්, ත්ාක්ෂණය සහ

පර්කේෂණ පිළිබඳ අමාත්ව්රයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒකාබේධ

අමාත් මණ්ඩල පත්රිකාව්ට ලැ බුණු අනුමැතිය පරිදි, කලෝක බැාංකුකේ

ත්ාක්ෂණික සහය සහිත්ව් ක්රියාකාරී කණ්ඩායමක් විසින් “ශ්රී ලාංකාකේ

නකව්ෝත්පාදක සහ ව්ව්සායකත්ව් උපක්රමය” සාංව්ර්ධනය කරන ලදී. කමම

ක්රියාකාරී කණ්ඩායකම් ප්රධානත්ව්ය දරන්කන් පුේගලික අාංශකේ සහ රාජ

අාංශකේ ප්රධාන හවුල්කරුව්න් සමග සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ගය හා

ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ අමාත්ාාංශයයි.

ක්රියාකාරී කමිටුව් උපක්රමය කකටුම්පත් කර ඇති අත්ර අමාත් මණ්ඩලය

කව්ත් ඉදිරිපත් කිරීමට කපර අව්සන් හවුල්කාරීත්ව් අදහස් විමසීම් කරකගන

යනු ලැකේ.

සමාජය තුළ සාංස්කෘතික 

පරිව්ර්ත්නයක් ඇති කිරීම හා

කපෞේගලික අාංශයන් කකකරහි 

නකව්ෝත්පාදන හා 

ව්ව්සායකත්ව් පිළිබඳ 

සාංකල්ප ඇතුලත් කිරීම, සියලු 

පාර්ශව්යන් අත්ර මනා 

සම්බන්ධීකරණයක් ඇති 

කිරීම, රාජ හා කපෞේගලික 

අාංශ අත්ර විශ්ව්ාසනීයත්ව්ය හා

ඒකාබේධත්ාව්ය ව්ර්ධනය 

කිරීම ,දිගුකාලීන මූල 

ස්ථාව්රත්ව්යක් ඇති 

කිරීම,නකව්ෝත්පාදන 

ව්ව්සායකත්ව් 

මාර්කගෝපකේශනය කකරහි 

ආයත්නික හා කේශපාලනික 

කැපවීම. ”

අපනයන ත්රඟකාරීත්වය 

වැඩි දියුණු කිරීම වකවරහි 

අවධානය වයොමු කරමින් 

ජාතික නිමැයුම් හා 

වයවසායකත්ව පරිසරයක්

නිර්මාණය කිරීම සඳහා 

සංවිධානාත්මක ආකෘතිය 

වගොඩනැගීවම් කර්ත්වයය හා 

වගකීම ස්ථාපනය කිරීම 

මඟින් රවට් සමාජ ආර්ථික 

සංවර්ධනය සඳහා දායක වීම.  

අරමුණ

අවේක්ෂිත් 
ප්රතිලලය

4.6 නවවෝත්පාදන හා වයවසායකත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා  

උපාය මාර්ග.

ශ්රී ලංකාවේ නවවෝත්පාදන සහ වයවසායකත්ව උපාය මාර්ගය 2018-2022

වවළඳ ත්රඟකාරීත්වය
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විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම

ලාංකාකේ මුළු අපනයන ව්ලින් 30%ක් පමණ යුකරෝපා

සාංගමය කව්ත් කයොමුකරන ලද අත්ර එහි ව්ාර්ත්ාගත් ව්ටිනාකම

කඩොලර් බිලියන 3.1කි. 2016 දී ප්රධාන අපනයන කර්මාන්ත්

ව්න ඇඟලුම් (61%), ව්ායු රබර් ටයර් (5.7%), කත් පැකට්

(2.5%), කාර්මික හා ශල අත්ව්ැසුම් (2.3%), දුම්කකොළ

නිෂ්පාදන (1.9%), සැකසූ ආහාර (1.5%), දෘඪ රබර් නිෂ්පාදන

(1.3%).

යුකරෝපා සාංගම් හා ශ්රී ලාංකා කව්ළඳාම සඳහා ව්න ඒකාබේධ

ක්රියාකාරී කණ්ඩායම, යුකරෝපා සාංගම් හා ශ්රී ලාංකා ආකයෝජක

සාංව්ාදය යනුකව්න් ප්රධාන සාංව්ාදයන් කදකක් ශ්රී ලාංකාව් සහ

යුකරෝපය අත්ර ගැඹුරු ආර්ථීක සහකයෝගීත්ාව්යක් උකදසා

පව්ත්ව්ාකගන යනු ලැකේ.

• ශ්රී ලංකාව සහ යුවරෝපා සංගමය අත්ර 
ආර්ථික සම්බන්ධත්ා ශක්තිමත් කිරීම

• යුවරෝපා සංගමයට වකවරන 
අපනයනයන්වේ අගය වැඩි කිරීම

• ආවයෝජක විශ්වාසය ත්හවුරු කිරීම 
සහ පවතින ආවයෝජනයන් ආරක්ෂා 
කිරීම, නව ආවයෝජනයන් 
ආකර්ෂණය කර ගැනීම

• බලදායී වයාපාර පරිසරයක් 
නිර්මාණය කිරීම

අරමුණු

යුවරෝපා සංගමය සහ ශ්රී ලංකාව අත්ර 

වවවළඳාම සම්බන්ධ ඒකාබේධ 

ක්රියාකාරී කණ්ඩායම  

ශ්රී ලාංකාව් සහ යුකරෝපා රටව්ල් අත්ර ආකයෝජන, 

කව්ළඳාම සහ GSP+ ආශ්රිත් ගැටළු පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා යුකරෝපා සාංගම් හා ශ්රී

ලාංකාව් අත්ර කව්ළඳාම සඳහා ව්න ක්රියාකාරී

කණ්ඩායම ප්රධාන කේදිකාව්ක් කේ.

කමම කාල සීමාව් තුළ කදව්ත්ාව්ක්, 2017 මැයි 11

සහ 2017 ජුනි 12 දින කමම කණ්ඩායම හමුවී 

ඇත්.

යුවරෝපා සංගම් හා ශ්රී ලංකා ආවයෝජක 
සංවාදය

කමහි අරමුණ ව්නුකේ යුකරෝපා සාංගමකේ හා ශ්රී 

ලාංකාව් අත්ර ආකයෝජන සහ කව්ළඳ සබඳත්ා 

ගැටළු විසඳීමයි.

5

2017 දී යුවරෝපා සංගමය - ශ්රී ලංකා
ආවයෝජක ේවිපාර්ශවික සාකච්ඡාව යළි 
ස්ථාපනය කරන ලදී.  වම් වන විට 
යුවරෝපා සංගමය ශ්රී ලංකා ආවයෝජක 
සංවාද වැඩසටහන් 3 ක් (2017 ජනවාරි
27, 2017 මැයි 03, 2017 ජූලි 24) 
පවත්වන ලදී. වමම සංවාදය තුළ 
යුවරෝපීය සාමාජික රටවල 
ආවයෝජකයන්වේ ගැටළු 25 ක් පමණ 
සාකච්ඡා කර ඇති අත්ර  කමම ගැටලු 
නිරාකරණය සඳහා රජකේ ආයත්නව්ල  

සැලකිල්ලට කයොමුවීම නිසා  යුකරෝපීය 

ආකයෝජකයින්කේ විශ්ව්ාසය ව්ැඩිදියුණු වී 

ඇත්.

5.1 යුවරෝපා සංගමය සමග ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවය වර්ධනය
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GSP+

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම

යුකරෝපා සාංගමකේ (EU) GSP+ පහසුකම නැව්ත් ස්ථාපනය කිරීම

2017 මැයි මස 19 දින සිට ක්රියාත්මක කරන ලදී.

යුකරෝපා සාංගමකේ තීරු බදු සීමා / නිෂ්පාදනව්ලින් 66% ක්

යුකරෝපීය කව්ළඳකපොල සඳහා තීරුබදු රහිත්ව් ඇතුළුවීමට අව්ස්ථාව්

ඇත්. ව්ැදගත්ම කරුණ ව්න්කන්, බාංේලාකේශය හා පකිස්ත්ානය

ව්ැනි අසල්ව්ැසි රටව්ල් කමන්ම අප්රිකාව් හා දකුණු ඇකමරිකාව්

ව්ැනි GSP + භුක්ති විඳින රටව්ල් සමඟ ශ්රී ලාංකාකේ අපනයන

ව්ලට සම මට්ටකම් ත්රඟ කිරීකම් හැකියාව්ක් කමමගින් ලැබීමයි.

කමම තීරුබදු සීමාව්න්ට අයත් නිෂ්පාදන සඳහා සම්පූර්ණකයන්ම

තීරුබදු රහිත්ව් යුකරෝපා කව්ළඳකපොලට පිවිසීමට GSP+ සහනය

මඟින් ඉඩසැලකසන අත්ර එමඟින් යුකරෝපය සඳහා අපනයනය

කරන භාණ්ඩ පරාසය විවිධාාංගීකරණය කිරීමට අව්ස්ථාව් හිමිකේ.

GSP+ හි සන්ධිස්ථානයන්

• 2016 ජූලි - ශ්රී ලංකාව 

සඳහා නැවත් GSP+ සහන 

ලබාවදන වලස ඉල්ලා 

සිටීම.

• 2017 ජනවාරී - යුවරෝපා

වකොමිසම මඟින් ශ්රී 

ලංකාවට GSP+ නිර්වේශ 

කිරීම.

• 2017 මැයි- GSP+ නැවත් 

ලබාගැනීම

යුවරෝපා සංගමවේ 

ජාත්යන්ත්ර වවළඳ 

මධයස්ථානවේ සහවයෝගය

ඇතිව නව ජාතික අපනයන 

උපාය මාර්ගය සකස් කිරීවම්දී  

ඉවලක්වරොනික්, ලුහු

ඉංජිවන්රු නිෂ්පාදන, විදුලි 

උපකරණ, නීවරෝගී බව සඳහා

වන නිෂ්පාදන සහ නිශ්චිත් 

කුළුබඩු වැනි කෘෂි නිෂ්පාදන, 

ආදී  යුවරෝපා වවවළඳවපොළට 

තීරුබදු රහිත්ව අපනයනය 

කල හැකි නිෂ්පාදන 

ප්රවර්ධනය කිරීමට අවේක්ෂා 

කරයි.

නිෂ්පාදන විසත්්රය සාමානය 

MFN ගාස්තු

පරාසය

සම්මත් GSP 

යටවත් 

ගාස්තුව

GSP+ 

යටවත් 

ගාස්තුව

නිටඩ් සහ වක්රොචට් 

කළ ඇගළුම්

8.9% - 12% 7.1% - 9.6% 0%

වියන ලද ඇගළුම් 8.9% - 12% 7.1% - 9.6% 0%

රබර් සහ උපාංග 0% - 4.5% 0% 0%

මුහුදු ආහාර 7.5% - 18% 0% - 14.5% 0%

පාවහන් 3.5% - 17% 0% - 11.9% 0%
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GSP+ ප්රගතිය

GSP+ ලැබීවමන් පසුව යුවරෝපයට කරන ලද අපනයන්වේ එකතුවේ 11.9% ක වර්ධනයක්

2016 (ජූනි සිට වදසැම්බර් දක්වා)                     -ඇවඩො මි. 1,811

2017 (ජූනි සිට වදසැම්බර් දක්වා)                     -ඇවඩො මි. 2,027

යුවරෝපා සංගමය වවත් සමස්ත් අපනයන

GSP+  නැවත් ලැබීමට වපර (2016 ජූනි - වදසැම්බර්) සහ පසු  (2017 ජූනි-වදසැම්බර්) යුවරෝපා 

සංගමවේ වවවළඳවපොළට ප්රධාන නිෂ්පාදන කාර්ය සාධනවේ සංසන්දනය (අගය ඇවඩො මිලියන)

අංශය 2016 ජූනි-වදසැ 2017 ජූනි-වදසැ වැඩිවීම %

ඇඟළුම් 1083 1202 11

රබර් නිමි නිෂ්පාදන 170 192 13

වපොල් මද නිෂ්පාදන 56 65 15

වත් පැකට් 44 53 21

අධිශීත් කළ මාළු 21 45 115

වත් වත්ොග 18 30 65

නිමි වරදිපිළී 26 28 9

වවනත් නිෂ්පාදන 24 26 8

0 100 200 300 400 500 600 700
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විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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GSP+ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණය

සැලකිලිමත් වන ප්රධාන ක්වෂේත්රයන්

මානව අයිතිවාසිකම්

මහජන ආරක්ෂාව් ආඥාපනත්ට අදාල කාරණා,

විකල්ප කප්රොකටෝකකෝලය අත්සන් ත්ැබීම සහ ඉතිරිව්

ඇති කමිටු නිර්කේශ ක්රියාත්මක කිරීම, ව්ධහිාංසා

සම්බන්ධ කාරණා, පැමිණිලි සම්බන්ධ කටයුතු කරන

ආයත්නව්ල විශ්ව්ාසය ඉහළ නැාංවීම, මානව් හිමිකම්

කාරණා, රැඳවියන්කේ ප්රශ්න, බලහත්කාරකයන්

සිදුකරන අතුරුදහන් කිරීම, පුේගලික පාර්ශව්යන්ට

අයත් ඉඩම් නිදහස් කිරීම, කාන්ත්ා අයිතිව්ාසිකම්,

ළමා අයිතිව්ාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම, ඉන්දිය සම්භව්යක්

සහිත් කදමළ ජනත්ාව්කේ ජීව්කනෝපාය, සමාජ

ආර්ථික ත්ත්ව්ය ඉහළ නැාංවීම, කත්ොරතුරු සඳහා ඇති

අයිතිය පනත්

යහපාලනය

ව්ත්කම් ආපසු ලබාගැනීම, මරණ දඬුව්ම, මුදල්

විශුේධිකරණය සහ මූල විෂමාචාර සම්බන්ධ

කාරණා

කම්කරු

ඒකරාශී වීමට එකරහි අධික හිාංසනය, අසාධාරණ

කම්කරු පිළිකව්ත්, නීතිය භාවිත්ය, ව්ෘත්තිය සමිති

කත්ෝරාගැනීකම් නිදහස, රැකියාකේ නියැලීමට සහ

ව්ෘත්තිය සමිතියකට එක්වීමට ඇති අව්ම ව්යස, ළමා

රමය පිටු දැකීම, මිනිස් ජාව්ාරම හා බලහත්කාරකයන්

රමය ලබාගැනීම

පරිසරය

CITES, දිගුකාලීන කාබනික දූෂණ සම්බන්ධකයන්

ව්න ස්කටොක්කහෝම් සම්මුතිය යටකත් ජාතික

ක්රියාත්මක සැලැස්ම යාව්ත්කාලීන කර භාරදීම.

ශ්රී ලංකාව වවත් GSP ලබාදී ඇත්වත්

තිරසර සංවර්ධන සහ යහපාලන

අරමුණු ළඟා කරගැනීම උවදසාය.

යුවරෝපා සංගමය විසින් එම රටවල්

තුළ තිරසර සංවර්ධනය සහ

යහපාලනය හා සම්බන්ධ ජාත්යන්ත්ර

සම්මුතීන් 27 ක් ක්රියාත්මක කිරීම

සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වවයි

වමම සම්මුතීන් ක්රියාත්මක කිරීම

අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව,

අදාළ රාජය ආයත්නවල

සහභාගීත්වය සහිත්ව ප්රධාන කුලක

හත්රක යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත් කර
ඇත්.

• මානව අයිතිවාසිකම්

• කම්කරු

• යහපාලනය

• පරිසරය

ප්රතිපත්තිමය ගැටළු සම්බන්ධව

කටයුතු කිරීමට සමස්ත්

මාර්වගෝපවේශය සඳහා අමාත්ය
කමිටුවක්ද පත් කර ඇත්.

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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දැනට යුකරෝපා සාංගමකේ රටව්ල් 16 ක් මඟින් ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන

මණ්ඩලකේ ව්ාපෘති 456 ක්රියාත්මක කේ. 2015- 2017 කාලය

තුළ, ශ්රී ලාංකාව්ට දළ ව්ශකයන් ඇකඩො මිලියන 3,481 ක් ලැබිණි.

ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ආකයෝජනයන් සැලකූ විට,

ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ආකයෝජනව්ලින් 22% ක්ම ලැබී ඇත්කත්

යුකරෝපා සාංගමකේ රටව්ල්ව්ලිනි.

2017 දී යුවරෝපා සංගමය - ශ්රී

ලංකා ආවයෝජක සංවාදය යළි

ස්ථාපනය කරන ලදී. වම් වන

විට යුවරෝපා සංගමය ශ්රී ලංකා

ආවයෝජක සංවාද වැඩසටහන් 4

ක් (2017 ජනවාරි 27, 2017

මැයි 03, 2017 ජූලි 24, 2017

න ො වැ ම්බර් 21)

පවත්වන ලදී. වමම සංවාදය

තුළ යුවරෝපීය සාමාජික රටවල

ආවයෝජකයන්වේ ගැටළු 33 ක්

පමණ සාකච්ඡා කර ඇති අත්ර

රාජය ආයත්න ඒවාට ප්රතිචාර

දක්වන ලදී. යුවරෝපා සංගමය -

ශ්රී ලංකා ආවයෝජක සංවාදවේ

අරමුණ වන්වන් ශ්රී ලංකාව තුළ

ආවයෝජනය කිරීමට යුවරෝපා

සංගමවේ ආවයෝජකයන්වේ
විශ්වාසය ත්ර කිරීමයි.

ආවයෝජන මණ්ඩල සමාගම් තුළ 

යුවරෝපා සංගම් 

ආවයෝජනයන්වේ වර්ධනය

• 2016 වසවර්දී ශ්රී ලංකාව 

තුළ යු.සං ආවයෝජනය 

ඇවඩො මිලියන 204.65 

(ලැබුණු සමස්ත් 

ආවයෝජනවයන් 26%)

• 2017 වසවර්දී ශ්රී ලංකාව 

තුළ යු.සං ආවයෝජනය 

ඇවඩො මිලියන 211.10 

(ලැබුණු සමස්ත් 

ආවයෝජනවයන් 12%)

ආවයෝජන මණ්ඩලය තුළ යුවරෝපා සංගමවේ ආවයෝජනය

(2008-2017 සඳහා සමාහාර අගය) (අගය ඇ.වඩො.

මිලියනවලින්)

249.02

808.02

135.41

904.80

299.81

Luxemburg Netherlands Sweden

United Kingdom Other

දැනට සිටින යුකරෝපා ආකයෝජකයින් කව්කළඳ ප්රතිපත්ති,

කව්කළඳ පහසුකම් සැපයීම (උදා:- ඩිජිටල් අත්සන,

සම්බන්ධීකරණය, ප්රමිතීන් (උදා. ත්ත්ව් ගැටළු) සහ රකට්

කරගුලාසි (උදා. බදු ප්රතිපත්තිය, කගවීම්, ප්රසම්පාදන) යනාදියට

සම්බන්ධ ගැටළු ගණනාව්කට මුහුණ කදයි. කම් සඳහා පිළියම්

ලබාදීමට සහ ආකයෝජකයින්කේ ගැටළුව්ලට පැහැදිලි කිරීම්

ලබාදීමට අදාළ රජකේ සාංවිධාන කයොමු කිරීම යුකරෝපා සාංගමය -

ශ්රී ලාංකා ආකයෝජක සාංව්ාදය විසින් කරනු ලබයි. කමය ශ්රී ලාංකාව්

තුළ ආකයෝජක හිනත්ෂී ප්රතිපත්ති හඳුනාගැනීමට සහ

නිර්මාණය කිරීමට අව්ශ කේදිකාව් ත්නා කදයි. භාවිත්ා කළ

කමෝටර් රථ අර්ථ නිරූපණය, රජකේ ප්රසම්පාදන

ක්රියාපටිපාටීන්කේ විනිවිදභාව්ය ව්ර්ධනය කිරීම, ආකයෝජන

පරිසරය ව්ැඩි දියුණු කිරීම, කඩදාසි රහිත් සාංකල්පය ප්රව්ර්ධනය

කිරීම සහ ඩිජිටල් අත්සන් හඳුන්ව්ා දීම කමම සාංව්ාදකේදී

සාකච්ඡාව්ට ලක් විය.

5.1.1 යුවරෝපා සංගමය හා ශ්රී ලංකා ආවයෝජක සංවාදය

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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බුේධිමය කේපළ, සාංස්කෘතිය, භාෂාමය අන්ත්ර්

සහකයෝගීත්ාව්ය, ආගමික හා කව්ළඳ සහකයෝගීත්ාව්ය හුව්මාරු

කර ගැනීම ශ්රී ලාංකාව් හා ඉන්දියාව් අත්ර සිදු කේ. මෑත් ව්ර්ෂ

ව්ල ආර්ථිකමය අාංශව්ල උපායමාර්ගික සහකයෝගීත්ව්ය කමම

සම්බන්ධත්ාව්කේ ප්රමුඛ සනිටුහන්කිරීමකි.

යටිත්ල පහසුකම්, දුම්රිය මාර්ග, ඛනිජ කත්ල් , ජල සැපයුම,

කසෞඛ, නිව්ාස හා ප්රව්ාහන ව්න අාංශව්ල ඉන්දු-ශ්රී ලාංකා

සහකයෝගිත්ාව්කයන් ප්රමුඛ ව්ාපෘති කිහිපයක් ක්රියාත්මක වී

ඇත්. විශාල පරිමාණකේ සහකයෝගීත්ාව්යක් මඟින් ශ්රී ලාංකාව්

හා බේධ වීමත් හා නිෂ්පාදන ධාරිත්ාව්ය කගොඩ නැඟීම තුළින්

ගැඹුරු ආර්ථික ක්රියාව්ලියකට මඟ විව්ර කරන ශක්තිමත්

කව්ළඳ සහ ආකයෝජන හවුල්කාරිත්ව්යකට සහකයෝගය ලබා

දීමත් කම් හරහා බලාකපොකරොත්තු කේ.

ශ්රී ලාංකාව් හා ඉන්දියාව් අත්ර ආර්ථික ව්ාපෘතින්හි

සහකයෝගීත්ාව්ය පිළිබඳ අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම 2017 අකප්රේල් මස

අත්සන් කරන ලදී. කම් හරහා ශ්රී ලාංකාකේ සාංව්ර්ධනයට දායක

ව්න පහත් ආර්ථික ව්ාපෘති ව්ල සහකයෝගීත්ාව්ය සඳහා අව්ශ

ව්න රාමුව් සැකකසේ.

• කමගා කව්ොට් 500 ක ද්රවිකෘත් ස්ව්භාවික ව්ායු විදුලි

බලාගාරය (ශ්රී ලාංකා සහ ඉන්දීය පාර්ශ්ව්යන්කගන්

සමන්විත් ඒකාබේධ ක්රියාකාරී කමිටුව්ක් සාකච්ඡාව්න් සිදු

කරනු ලබයි)

• පාකව්න ද්රවිකෘත් ස්ව්භාවික ව්ායු පර්යන්ත් ඒකකය

(ඒකාබේධ ව්ාපාරයක් සඳහා ශ්රී ලාාංකීය, ඉන්දීය සහ ජපන්

අස්ථ්ත්ව්යන් අත්ර අව්කබෝධත්ා ගිවිසුමක් අත්සන්කර ඇත්.

• කමගා කව්ොට් 50 ක සූර්ය විදුගි බලාගාරයක් සාම්පූර්හි

ස්ථාපනය කිරිම - සිදුකව්මින් පව්තී (ශ්රී ලාංකා සහ ඉන්දීය

පාර්ශ්ව්යන්කගන් සමන්විත් ක්රියාකාරී කමිටුව්ක්

සාකච්ඡාව්න් සිදු කරමින් සිටී)

• ත්රිකුණාමලය කත්ල් ටැාංකි ඒකාබේධව් සාංව්ර්ධනය

(ඒකාබේධ ව්ාපරයක් සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලමින්

ඒකාබේධ අමාත් මණ්ඩල පත්රිකාව්ක් ඉදිරිපත් කිරිමට

නියමිත්ව් ඇත්.)

• ත්රිකුණාමලය ව්රාය, කපට්කරෝලියම් පිරිපහදුව් සහ

අකනකුත් කර්මාන්ත් සාංව්ර්ධනය කිරීම - සිදු කකකරමින්

පව්තී.

• මාර්ග සාංව්ර්ධන ව්ාපෘති - සිදු කකකරමින් පව්තී

• දුම්රිය අාංශකේ ව්ාපෘති -සිදු කකකරමින් පව්තී

• කෘෂිකාර්මික අාංශය, සත්ව් නිෂ්පාදන අාංශය, ත්ාක්ෂණ-

ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව් හා ජල කළමණාකරණය - සිදු

කකකරමින් පව්තී (ශ්රී ලාංකා පාර්ශ්ව්යන් විසින් ඉන්දීය

පාර්ශ්ව්යන් කව්ත් සාංකල්ප පත්රිකාව්ක් ඉදිරිපත් කර ඇත්)

• කෘෂිකර්මය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත් ප්රව්ර්ධනය- සිදු

කකකරමින් පව්තී

ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවය සහා  

කැපවූ වයාපෘති තුළින්

කලාපවේ සමෘේධිමත්භාවය 

දිරිගැන්වීම. 

නියමු වයාපෘතින්හි 

සහවයෝගිත්ාවය දිරිමත්

කිරීම  

අරමුණු

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

5.2 ආර්ථික වයාපෘතීන්හි ඉන්දු-ශ්රී ලංකා සහවයෝගිත්ාවය

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.3 ජපාන - ශ්රී ලංකා ආවයෝජන ප්රවර්ධන කිරීවම් ඉදිරි සැලැස්ම

ජපනකයන් ශ්රි ලාංකාව්ට ලැකබන ආකයෝජන ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ඉදිරි

සැලැස්ම, ජපන් ශ්රී ලාංකා ආර්ථික ප්රතිපත්තිමය සාංව්ාදකේ ප්රතිඵලයකි.

ජපන් ශ්රි ලාංකා ආර්ථික ප්රතිපත්තිමය සාංව්ාදය එළි දැක්කක් 2015

ඔක්කත්ොම්බර් මාසකේදී ගරු අග්රාමාත්තුමා විසින් සිදු කරන ලද ජපාන

සාංචාරය අත්රතුර කදරට අත්ර ඇති කර ගත් විස්තීර්ණ හවුල(පුළුල්

සබඳත්ාව්න්) පිළිබඳ ඒකාබේධ ප්රකාශන යටකත්ය.

ඒ අනූව්, ජපානකේ ඉහළ මට්ටකම් ආකයෝජකයන් ආකර්ෂණය කරගැනීකම්

අරමුණ සහිත්ව් උපක්රමිකව් විභව් ආකයෝජනයන් හා ආකයෝජන

හවුල්කාරීත්ව්යන් හඳුනාගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකා ජපාන ආර්ථික ප්රතිපත්ති

සාංව්ාදය (EPD) ස්ථාපිත් කරන ලදී. 2017 අකප්රේල් මසදී ක්රියාකාරී කමිටුව්

රැස්වී ජපාන -ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන ප්රව්ර්ධන ඉදිරි සැලැස්ම පිළිබඳව් අව්සන්

තීරණයකට එනු ලැබිණි. 2017 කනොව්ැම්බර් 23 ව්නදා 4 ව්න ඒකාබේධ

ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් රැස්වීම පව්ත්ව්නු ලැබීය. ක්රියාකාරී කමිටුකේ ප්රගතිය

පහත් පරිදිය.

සම්පූර්ණ කළ

•ජපාන කාර්මික නගරයන් ස්ථාපනයට ඇති හැකියාව්න් කසොයා බැලීම.

•ජපාන කුඩා හා මධම පරිමාණ ව්ාපාරයන් (SMEs) විසින් සිදු කරන

ආකයෝජන සඳහා ව්න සහය ශක්තිමත් කිරීම (ජපන් ආකයෝජන සඳහා

සහය දක්ව්න ආකයෝජන මණ්ඩල කණ්ඩායමක් සැකසීම, ආකයෝජන

මණ්ඩල කණ්ඩායමට සහය වීමට ජපන් විකශේෂඥයින් පත් කිරීම,

ආකයෝජන මණ්ඩල කණ්ඩායම ක්රියාත්මක වීම)

•ජපානකේ ප්රධාන නගරව්ල JETRO ආකයෝජන ප්රව්ර්ධන ප්රදර්ශන

පැව්ැත්වීම සහ ශ්රී ලාංකාව් කව්ත් ව්ාපාර සාංචාර සිදු කිරීම සහ ව්ාපාර

ගැලපුම

•විභව් ආකයෝජකයින්ට ව්ාපාර ප්රව්ර්ධන සම්මන්ත්රණ පැව්ැත්වීම සහ

JICA ආකයෝජන සම්මන්ත්රණ සඳහා JICA විකශේෂඥකයකු සම්බන්ධ වීම

•ශ්රී ලාංකා හා ජපාන විභව් ආකයෝජකයින් සමග ව්ාපාර් හමු පැව්ැත්වීම.

මීළඟ පියවරයන්

•ජපන් ආකයෝජකයින්ට ආකයෝජන බාධක අඩු කිරීම සහ තුරන් කිරීම

•ජපාන ආකයෝජන දිරිමත් කිරීම හරහා භාණ්ඩ කබදා හැරීම හා සිල්ලර

කව්ළඳ අාංශය ව්ර්ධනය කිරීම සහ ජපන් කග්රොසරි අයිත්මයන් හදුන්ව්ා දීම

•ආකයෝජන දිරි ගැන්වීම පුළුල් කිරීම.

•රාජ සහ කපෞේගලික ආයත්නව්ලට අව්ශපරිදි මානව් සම්පත් දියුණු

කිරීම හා ජපන් ආයත්නව්ලට බඳව්ා ගැනීම පහසු කිරීම.

•ජපන් සහය සමග යටි ත්ල පහසුකම් සාංව්ර්ධනය කිරීම සහ උත්කරේණිගත්

කිරීම

• ස්ව්ාධීන විදුලි නිපදව්න්නන් කපෞේගලික රාජ සබඳත්ා හා සහන කයෝජනා

ක්රම පිළබඳව් ප්රබල අව්කබෝධයක් ලබා ගැනීම.

•ආකයෝජක පසු සත්කාරය ප්රව්ර්ධනය කිරීමට සහ ව්ාපෘති/ආකයෝජන

පුළුල් කිරීමට, නිරන්ත්ර බැහැදැකීම් හරහා ආකයෝජකයින් සමග සම්බන්ධ

ව්න ව්ැඩසටහනක් පව්ත්ව්ා ගැනීම

•ව්ර්ත්මානකේ ශ්රී ලාංකාව් ඉන්දියාව් සහ පකිස්ථානය සමග ඇති නිදහස්

කව්කළඳ ගිවිසුම් සහ GSP+ භාවිත්ා කරන ආකාරය පිළිබඳව් සමීක්ෂණයක්

සිදු කිරීම

අනාගත් විභවත්ාවයන්

සලකා ජපන් සෘජු 

ආවයෝජන අවස්ථා 

ප්රවර්ධනය කිරීම.  

එවසේම යටිත්ල 

පහසුකම් සංවර්ධනය, 

වරගුලාසි ලිහිල් කිරීම 

හා ආකර්ෂණීය දිරි 

ගැන්වීමි තුළින් ශ්රී

ලංකාව තුළ 

ආවයෝජනය සඳහා සුදුසු 

වාත්ාවරණයක් ඇති 

කිරීම. ශ්රී ලංකාව තුළ 

වයාපාරික වාත්ාවරණය 

ඉහළ නැංවීම හරහා 

වත්මන් හා 

විභවත්ාවයක් ඇති 

ජපාන ආවයෝජකයින්

සඳහා පහසුකම් 

සැලසීම.

ජපන් ආවයෝජන 

ආකාර්ෂණය කර ගැනීම 

සඳහා වඩාත් සුදුසු 

වාත්ාවරණයක්, 

විනිවිදභාවයක් හා යහ 

පාලනයක් ඇති කිරිම. 

අරමුණු

අවේක්ෂිත්

ප්රතිලල

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම

37



5.4 චීන ශ්රී ලංකා ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහවයෝගීත්ාවය 

2016 ව්සකර්දී ශ්රී ලාංකාව් ඇකමරිකානු කඩොලර් බිලියන 4.2 ව්ටිනා භාණ්ඩ චීනකයන් ආනයනය කල

අත්ර එය ශ්රී ලාංකාකේ මුලු ආනයනකයන් 22% කේ.එම ව්සකර්දී ශ්රී ලාංකාව් චීනයට කළ අපනයනයන්

හි ව්ටිනාකමි ඇමරිකානු කඩොලර් මිලියන 215.5කි. 2016 අකප්රේල් 7 ව්න දින චීනය හා ශ්රී ලාංකාව්

විස්තීරණ ආකයෝජන,ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික ගිවිසුමට අදාල අව්කබෝධත්ා ගිවිසුමකට එළකඹන ලදී.

එම අව්කබෝධත්ා ගිවිසුමට පසුව් ඒ සම්බන්ධකයන් ව්න

ආකයෝජන,ආර්ථික හා ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ාව්ය සඳහා ව්න රාමු ගිවිසුම හා මධකාලීන හා

දිගුකාලීන සාංව්ර්ධන සැලැස්මට 2017 මැයි මාසකේ දී ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය සහ

චීන සමූහාණ්ඩුව් විසින් අත්සන් කරන ලදී . කමම සැලසුම් සාංක්ෂිප්ත්කයහි අරමුණු ව්න්කන්

ේවිපාර්ශ්වික ආකයෝජන, ආර්ථික සහ ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ාව් සාංව්ර්ධනය, සහකයෝගීත්ාව්ය පව්තින

ක්කෂේත්රයන් පුළුල් කිරීම, ේවිපාර්ශ්වික සහකයෝගිත්ා යාන්ත්රණය නවීකරණය කිරීම, ේවිපාර්ශිවික

ආකයෝජනයන්කේ මට්ටම් සහ ගුණාත්මක බව් ව්ැඩි කිරීම, ආර්ථික සහ ත්ාක්ෂණික සහකයෝගීත්ාව්,

අන්කයෝන ප්රතිලාභ සහ සම දිනුම් ත්ත්ව් ලබාගැනීම, කදරට අත්ර සමාජ, ආර්ථික සහ මිත්රශීලී

සහකයෝගිත්ාව්ය ව්ර්ධනය කිරීම සහ චීනය සහ ශ්රී ලාංකාව් අත්ර උපක්රමික හවුල්කාරීත්ව්ය ව්ැඩි දියුණු

කරගැනීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් දැමීම යනාදියයි.

රාමු ගිවිසුම යටකත් සහකයෝගිත්ාව්ය පව්තින ක්කෂේත්ර

• කෘෂිකර්මය

• නිෂ්පාදනය

• ප්රව්ාහන යටිත්ල පහසුකම්

• මහජන ව්ැඩ

• බලශක්තිය සහ විේයුත් ශක්තිය

• කත්ොරතුරු සහ සන්නිකේදනය

• සාංචාරක කර්මාන්ත්ය

කමම සහකයෝගීත්ාව්ය සඳහා වූ විෂය පථයන්ට අදාල ව්ාපෘතීන් සහ කාර්යයන් එම රාමු ගිවිසුම

යටකත් ව්ඩාත් පුළුල්ව් ක්රියාත්මක කකකරනු ඇත්. සැලසුම් සාංක්ෂිප්ත්ය 2017-2021 දක්ව්ා වූ ව්සර 5ක

කාලය සඳහා ව්න ක්රියාකාරී සැලැස්මකට ඇතුළත් කේ.

කම් ව්න විට විවිධ රජකේ අමාත්ාාංශ යටකත් ව්ාපෘති 24 ක් ක්රියාත්මක කව්න අත්ර ඉන් සමහරක්

සම්පූර්ණ කර ඇති නමුත් අකනක්ව්ා සිදු කකකරමින් ඇත්.

ජාත්යන්ත්ර සහවයෝගීත්ාවය සඳහා වන කලාප සහ මාර්ග සන්සදය

රුසියාව්, ස්පාඤ්ඤය, ස්විස්ටර්ලන්ත්ය, ආජන්ටිනාව්, කබලාරූස්, චිලි, ඉන්දුනීසියාව්, ලාඕසය,

පිලිපීනය, තුර්කිය, වියට්නාමය, කාම්කබෝජය, පිජී, හන්කේරියාව්, ඉත්ාලිය, මැකල්සියාව්, බුරුමය,

පකිස්ථානය හා කපෝලන්ත්ය ව්ැනි රටව්ල නායකයන් එක්ව් පව්ත්ව්න ලද ව්ට කම්ස සාකච්චාව්න් 2017

මාර්තු මස 15 ව්න දින පව්ත්ව්න ලදී.

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.5 ශ්රී ලංකාව - දකුණු වකොරියාව ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවය

ශත් ව්ර්ෂ ගණනාව්ක් පුරා කබෞේධ සාංස්කෘතික සබඳත්ා

මත් කගොඩනැගුනු දිගුකාලීන මිත්ර සබඳත්ා සහ ඓතිහාසික

බැඳුම්කරයන් ශ්රී ලාංකා හා කකොරියානු ජනරජය සතුය.

2017 ව්සර යම් විකශේෂිත් ව්සරක් වූකේ කදරට ත්ම රාජ

ත්ාන්ත්රික සබඳත්ාව්ල 40 ව්න ව්සර සැමරීමත් විකශේෂකයන්

කදරට අත්ර මිත්රශීලි සබඳත්ා අඛණ්ඩව් ව්ර්ධනය කිරීකම්

ත්ෘප්තියත් ප්රකාශ කිරීමත් කහේතුකව්නි.

අන්කයෝන ප්රතිලාභ සඳහා ආර්ථික ක්කෂේත්රකේ

සහකයෝගීත්ාව් ශක්තිමත් කිරීමට, ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය

සම්බන්ධ ගිවිසුමකට 2017 කනොව්ැම්බර් මසදී අත්සන්

ත්ැබිණි. එහි ඇතුළත් වූ ක්කෂේත්රයන් ව්න්කන් ආකයෝජන

හවුල්කාරීත්ව්ය, කව්කළඳ සම්බන්ධත්ා, සාංචාරක ව්ාපාර

ප්රව්ර්ධනය සහ කාර්මික සහකයෝගීත්ාව්ය යනාදිය ව්න

අත්ර එය ේවිපාර්ශ්වික ආකයෝජන, කව්කළද සහ සාංචාරක

කර්මාන්ත්ය ප්රව්ර්ධනය කිරීකම් ලා ව්න ඒකාබේධ

කකොමිසමක් පත් කිරීමටද එහිදී කයොජනා කේ.

• පාර්ශවීය ආවයෝජන ප්රවර්ධනය.

• ේවිපාර්ශවික වවළඳාම වැඩි දියුණු කිරීම.

• සංවර්ධන අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම.

• නව කර්මාන්ත් සංවර්ධනය.

• වයපාරික සබඳත්ා වැඩි දියුණු කිරීම.

• ත්ාක්ෂණ හුවමාරුව

• ආර්ථික අංශ දියුණු කිරීම මඟින් රැකියා 
අවස්ථා ඇති කිරීම.

• ේවිපාර්ශවික වවළඳ හා ආර්ථික සබඳත්ා

වැඩි දියුණු කිරීම.

• වදරට අත්ර වවළඳ, ආවයෝජන සහ

සංචාරක සබඳත්ා ප්රවර්ධනය කිරීවම් නව

මංවපත් විවර කිරීම.

• වදරවට් වයවසායක ආයත්න අත්ර

ආසන්න ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවයන්

ප්රවර්ධනය කිරීමට සහ සුහදත්ාවය

වර්ධනය කිරීවම් ක්රියාකාරකම් සඳහා

පහසුකම් සැපයීම.

අරමුණු

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.6 ශ්රී ලංකා - ත්ායිලන්ත්ය ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවය

ත්ායිලන්ත්ය හා ශ්රී ලාංකාව් අත්ර සාංසක්ෘතික උරුමය

ආගමික සහ ජනත්ා සාංහිඳියාව් සම්බන්ධ කබොකහෝ

සමානකම් ඇත්. ශ්රී ලාංකාව් හා ත්ායිලන්ත්ය අත්ර රාජ

ත්ාන්ත්රික සබඳත්ා ව්සර 60 කට අධික කාලයක් පුරා

පව්ත්ව්ාකගන යනු ලැකේ.

1977 සිට ශ්රී ලාංකාව් හා ත්ායිලන්ත්ය අත්ර ේවිපාර්ශවික

කව්ළඳාකමහි ස්ථාව්ර ව්ර්ධනයක් දක්නට ලැකේ. මෑත්

කාලකේදී ත්ායිලන්ත්කේ ප්රධාන අපනයනයන්ව්ලට

භාවිත්ා කළ කමෝටර් රථ, සීනි, කරදිපිළී, වියළි මාළු,

සිකමන්ති, රසායනික නිෂ්පාදන, කමෝටර් රථ හා ව්ාහන

අමත්රකකොටස් යනාදිය ඇතුළත් ව්න අත්ර ශ්රී ලාංකාකේ

අපනයනයන් ව්න්කන් මැණික් හා ස්ව්ර්ණාභරණ, කත්,

කුළු බඩු, ෆයිබර් සහ කලෝහ නිෂ්පාදනයි. ශ්රී ලාංකාේ සහ

ත්ායිලන්ත්ය යන කදරටම, රටව්ල් අත්ර නිදහස්

කව්කළඳාම ප්රව්ර්ධනය කරන බහු ආාංශික ත්ාක්ෂණික සහ

ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය සම්බන්ධ කබගාල මූලාරම්භකේ

(BIMSTEC) සාමාජිකකයෝ කව්ති.

ශ්රී ලංකාව හා ත්ායිලන්ත්ය අත්ර ආර්ථික උපාය මාර්ගික

හවුල්කාරීත්වය පිළිබඳ අවවබෝධත්ා ගිවිසුම

අදාළ සියලු පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ සාකච්ඡා කර

අව්කබෝධත්ා ගිවිසුකම් කකටුම්පත්ක් සකස් කර ඇති අත්ර,

එම කකටුම්පත් අව්සන් අදියකර් පව්තී. අව්කබෝධත්ා

ගිවිසුම පිළිබඳ කටයුතු අව්සන් කිරීකමන් පසුව්, නීතිපති

කදපාර්ත්කම්න්තුකේ අනුමැතිය ලබාගත් යුතු අත්ර අනුමැති

අත්සන සඳහා අමාත් මණ්ඩලය කව්ත් ඉදිරිපත් කළ

යුතුය.

• බදු වනොවන බාධක ඉවත් කිරීම. 

• වවවළද අංශයන්වේ 

කාර්යක්ෂමත්ාවය සහ 

ලලදායීත්ාවය වැඩි දියුණු කිරීම

• ේවිපාර්ශවික වවළඳාම වැඩි 

දියුණු කිරීම

• ආවයෝජනය සඳහා නව අවස්ථා 

වර්ධනය කිරීම.

• සංවර්ධන අත්දැකීම් හුවමාරු කර 

ගැනීම.

• නව කර්මාන්ත් සංවර්ධනය

• වයාපාරික සබඳත්ා වැඩි දියුණු 

කිරීම.

• ත්ාක්ෂණ හුවමාරුව

• ේවිපාර්ශවික වවළඳාම 2020 වන විට 

වඩොලර් බිලියන 1.5 දක්වා වැඩි

කිරීම.

• ආවයෝජන ප්රවර්ධනය සහ පහසුකම්

සැපයීම 

• පර්වේෂණ හා සංවර්ධන සඳහා 

ත්ාක්ෂණික සහවයෝගීත්ාවය 

ශක්තිමත් කිරීම. 

• ආර්ථික සහවයෝගීත්ාවය ප්රවර්ධනය 

සහ වැඩිදියුණු කිරීම. 

• වත්ොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම, 

අත්දැකීම් හා දැනුම හුවමාරු කර 

ගැනීවම් සහවයෝගීත්ාවයට 

සහවයෝගය දැක්වීම. 

• සුළු හා මධය පරිමාණ 

වයවසායකයින්වේ සහවයෝගීත්වය 

වැඩිදියුණු කිරීම තුලින් ආර්ථිකවේ 

තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.

අරමුණු

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.7 නවසීලන්ත් - ශ්රී ලංකා වවළඳ සංවාදය

2016 ඔක්කත්ෝබර් 1-3 දක්ව්ා කාලය තුළ ශ්රී ලාංකාකේ

ගරුඅග්රාමාත්තුමා නව්සීලන්ත්කේ නිල සාංචාරයක කයදී සිටියදී

සිදු කළ නව්සීලන්ත්ය හා ශ්රී ලාංකාව්අත්ර ඒකාබේධ ප්රකාශයට

අනුව් කදරකට් කව්ළඳ නිකයෝජිත්යින් 2017 ජූලි 3 ව්නදින

කව්කළඳ හා ආර්ථික ප්රතිපත්ති ප්රමුඛත්ා සන්දර්භය තුළ අනාගත්

කව්ළඳ හා ආකයෝජන සහකයෝගීත්ාව් ගකේෂණය කිරීමට

සාකච්ඡා කරන ලදී.

ශ්රී ලාංකාව් සහ නව්සීලන්ත්ය අත්ර ආකයෝජන ප්රව්ර්ධනය ඇතුළු

ේවීපාර්ශ්වික ව්ාණිජ සහ කව්ළඳ සබඳත්ා ත්ව්දුරටත් ශක්තිමත්

කිරීම සලකා බලා ඒ සඳහා ශ්රී ලාංකාකේ කත් සහ කුරුඳු ව්ැනි

ගුණාත්මක නිෂ්පාදන හානව්සීලන්ත් පශු නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදනකව්ළඳාම සඳහා ඇති හැකියාව් පිළිබඳව් සාකච්ඡා කර

ඇත්.

ආර්ථික ප්රතිපත්ති ප්රමුඛ්ත්ාවන් පිළිබඳ වත්ොරතුරු:

නව්සීලන්ත්යසමග පශු සම්පත්,ආහාර සැකසුම්, ජලජීවී ව්ගාව්,

යාත්රා සහ කබෝට්ටු කගොඩනැගීම, කත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ / BPO
සහ අධාපන හුව්මාරුව් ව්ැනි ආර්ථික සහකයෝගීත්ා

අව්ස්ථාව්න් ගකේෂණය කිරීම කකකරහි ශ්රී ලාංකාව් උනන්දුව්ක්

දක්ව්යි.

කමම අාංශව්ල ආර්ථික සහකයෝගිත්ාව් අනුව් ශ්රී ලාංකා රජය සහ

නව්සීලන්ත් රජය අත්ර නිශ්චිත් කර්මාන්ත් කව්ළඳාම සහ

ආකයෝජන විභව්ත්ාව්ය පිළිබඳ සාංව්ාදයක් ස්ථාපනය කිරීකම්

සැලසුමක් කකටුම්පත් කර ඇත්. කමම කකටුම්පත් සැලසුම

අනූව් කදරට අත්ර සාංව්ාදයක් කගොඩ නැකගනු ඇත්.

වමහි අරමුණ වනුවේ කිරි ආශ්රීත් 

සංවර්ධනය සඳහා වදරට අත්ර 

වවළඳ ආවයෝජන 

සහවයෝගීත්ාවය වර්ධනය කිරීම 

සඳහා අදාළ ගැටළු විසඳිමයි. 

ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසවර් දී

ඇමරිකානු වඩොලර් මිලියන 183 

වටිනා කිරි නිෂ්පාදන 

නවසීලන්ත්වයන් ආනයනය කළ

අත්ර එය එම වසවර් රවට් මුළු තිරි 

නිෂ්පාදනවයන් ආනයන අගවයන් 

73% කට වඩා මඳක් වැඩිය. 

පසුගිය වසවර් දත්ත්වලට අනුව

නවසීලන්ත්වේ මුළු අපනයන 

අගවයන් 1/4 ක් ම කිරි නිෂ්පාදන 

වේ.

කිරි නිෂ්පාදන  

සංවාදයක් ඇති කිරීම 
පිළිබඳ ගවේෂණය

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.8 ඕස්වේලියාව සමඟ ආර්ථික බැඳියාව ශක්තිමත් කිරීම 

ශ්රී ලාංකාව් හා ඕස්කේලියාව් කබොකහෝ ක්කෂේත්රව්ල ව්ල

සහකයෝගීත්ාව් පුළුල් කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට ක්රියා

කරමින් සිටී. 2015 කදසැම්බර් මාසකේදී ශ්රී ලාංකාව් සහ

ඕස්කේලියාව් අත්ර කජෂ්ඨ නිලධාරීන්කේ සාකච්ඡා (SOT)

පව්ත්ව්න ලදී. ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව් ව්ර්ධනය කිරීකම්

අරමුණින් 2017 ජූලි මාසකේදී, අමාත්ව්රයා සහ

ඕස්කේලියානු මහ කකොමසාරිස්ව්රයා අත්ර ආරම්භක

සාකච්ඡාව්කින් පසු ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ට සුදුසු මැදිහත්වීම්

සකස් කිරීම සඳහා "ආර්ථික ප්රතිපත්ති සාංව්ාදය" ආරම්භ

කරන ලදී. කව්ළඳ හා ආකයෝජන සැකසුම් රාමුව් 2017

කනොව්ැම්බර් 02 දින ශ්රී ලාංකා අග්රාමාත් ගරු රනිල් වික්රමසිාංහ

මැතිතුමා ඕස්කේලියාකේ අග්රාමාත් ගරු මැල්කම් ටර්න්බුල්

මැතිතුමා ඉදිරිපිට අත්සන් ත්බන ලදී.

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

• ශ්රී ලාංකාව් සහ ඔස්කේලියාව් අත්ර සමස්ත් කව්කළඳාම ව්ැඩි

කිරීම (ශ්රී ලාංකාව් සහ ඔස්කේලියාව් අත්ර කව්කළඳාම

ව්ාර්ෂිකව් 9.5% කින් ව්ැඩි කව්මින් ඇත්)

• නවීනත්ම ත්ාක්ෂණය සමග ඕස්කේලියානු ආකයෝජන ශ්රී

ලාංකාව් කව්ත් ආකර්ෂණය කරගැනීම

• ඕස්කේලියාකව්න් ශ්රී ලාංකාව්ට පැමිකණන සාංචාරකයින්

ප්රමාණය ඉහළ නැාංවීම (ශ්රී ලාංකාව් ඔස්කේලියාකව්හි 25

ව්න විශාලත්ම සාංචාරක ගමනාන්ත්ය ව්න අත්ර

ඕස්කේලියාකව්න් ශ්රී ලාංකාව්ට පැමිකණන සාංචාරකයින්

2010 සිට 10.4% කින් ව්ැඩි වී තිකේ).

• ප්රමුඛත්ා ක්කෂේත්ර තුළ සාංව්ර්ධන සහකයෝගීත්ාව්ය

• සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ 

ජාත්යන්ත්ර වවවළඳාම පිළිබඳ 

අමාත්යාංශවේ නිවයෝජිත්වයකු 

සහ ඔස්වේලියාවේ විවේශ 

කටයුතු සහ වවවළඳාම පිළිබඳ 

වදපාර්ත්වම්න්තුව සමග වවවළඳ 

හා ආවයෝජනය පිළිබඳ කමිටුවක් 

ස්ථාපිත් කිරීම.

• වවවළඳ හා ආවයෝජනය පිළිබඳ 

කමිටුවේ පළමු රැස්වීම 2018

අවප්රේල් 19 වනදා කැන්බරාහිදී 

පැවැත්වීම

• වදරට අත්ර වවවළඳාම සහ 

ආවයෝජනය ශක්තිමත් කිරීමට 

ේවිපාර්ශ්වික වවවළඳ 

සහවයෝගීත්ාව ප්රවර්ධනය කිරීම 

• 2017 වපබරවාරි ගරු 

අග්රාමාත්යතුමාවේ ඕස්වේලියානු 

සංචාරය

• 2017 මැයි මස අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාවේ ඔස්වේලියානු 

සංචාරය

• 2017 වනොවැම්බර් මස ගරු 

ඕස්වේලියානු අගමැතිවරයාවේ 

ශ්රී ලංකා නිල සංචාරය.

•

කැපවූ නායකත්වය

වයෝජිත් ක්රියාකාරකම්

මැදිහත් වීකම් ක්කෂේත්ර:කෘෂිව්ාපාර, ආහාර පාන, සාංචාරක

කර්මාන්ත්ය සහ ආගන්තුක සත්කාරය, අධාපන කසේව්ා,

බලශක්ති සහ ඛණිජ, සුහුරු යටිත්ල පහසුකම්, නිෂ්පාදන,

කත්ොරතුරු සහ සන්නිකේදන ත්ාක්ෂණ කසේව්ා, කරදිපිළී සහ

ඇඟළුම්, රබර් සහ ධීව්ර කර්මාන්ත්ය.

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.9 හංවේරියාව සමග ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවය වර්ධනය කරගැනීම 

ශ්රී ලාංකාව් සහ හාංකේරියාව්, කදරට අත්ර කව්කළඳාම,

ආකයෝජන සහ ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය තුළ නව් සබඳත්ා

ත්ැනීකම් ක්රියාව්ලිකේ කයදී සිටී. ශ්රී ලාංකාව් සහ හාංකේරියාව්

අත්ර ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය පිළිබඳ ගිවිසුමට 2017

කදසැම්බර් 22 ව්නදා අත්සන් ත්ැබිණි. ගිවිසුකම් විධිවිධාන

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකාව් සහ හාංකේරියාව් අත්ර

ඒකාබේධ කකොමිසමක් ස්ථාපිත් කකකරනු ඇත්.

• ේවිපාර්ශ්වික ආර්ථික
සම්බන්ධත්ා සඳහා දිරි
දීම

• ආර්ථික
සහවයෝගිත්ාවවේ වැඩි
දුර සංවර්ධනය සඳහා
ඇති අවස්ථා
හඳුනාගැනීම

• අදාළ වයාපාර
සංවිධාන අත්ර
සම්බන්ධත්ා ස්ථාපිත්
කිරීම

• 2017

ඒකාබේධ වකොමිසවම්

ප්රධාන කාර්යයන්

මැදිහත් වීකම් ක්කෂේත්රයන්: ජල කළමනාකරණය, යටිත්ල

පහසුකම් සාංව්ර්ධනය, ප්රව්ාහන සහ අදාළ යටිත්ල පහසුකම්,

කාර්ය සම්පාදනය, ස්ව්භාවික සම්පත් සහ පරිසරය ආරක්ෂා

කිරීම, බලශක්තිය, කෘෂිකර්මය, ආහාර කර්මාන්ත්ය සහ

ආහාර ආරක්ෂාව්, කසෞඛ කසේව්ා සහ කසෞඛ කර්මාන්ත්ය,

කත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණය සහ විදුලි සාංකේශ, විදාව් සහ

ත්ාක්ෂණය, පර්කේෂණ සහ සාංව්ර්ධනය, සාංචාරක

ව්ාපාරය, බැාංකුකරණය, ආකයෝජන සහ මූලකරණය,

කුඩා හා මධ පරිමාණ ව්ාපාර

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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5.10 වලෝක ආර්ථික සංසදය සමග සහවයෝගිත්ාවය 

කලෝක ආර්ථික සාංසදය (WEF) යනු රාජ-පුේගලික සහකයෝගිත්ාව්

සඳහා ව්න ජත්න්ත්ර සාංවිධානයක් ව්න අත්ර එය කලෝක ආර්ථික

ත්ත්ව්ය ව්ැඩිදියුණු කිරීමට කැපවී සිටින අත්ර, ඒ සම්බන්ධව් කගෝලීය

මූලාරම්භයන් දියත් කරනු ලබන කේදිකාව්ක් කේ. එකමන්ම කමය

අන්ත ර්ජාතික ව්ශකයන් ස්ථානගත් වීම සඳහා සහභාගී වීමට,

දායකත්ව්ය ලබා දීමට, ඉකගනීමට සහ ජාත්න්ත්රව් ඵලදායී

කේදිකාව්ක් නිර්මාණය කිරීමට ශ්රී ලාංකාව් ව්ැනි රටව්ලට අව්ස්ථාව්ක්

ලබා කේ.

2016 ජනව්ාරි මස පැව්ති ඩාකව්ෝස් සමුළුකේදී ගරු

අග්රාමාත්තුමාකේ සහාභාගිත්ව්යත් සමග ශ්රී ලාංකාව්  ප්රාකයෝගිකව්

කලෝක ආර්ථික සමුළුකේ කටයුතුව්ල නිරත් වීම ආරම්භ විය .

2017ජනව්ාරි මාසකේ පැව්ැත්වූ ඩාකව්ෝස් සමුළුව්ට සහාභාගී වීම

සදහා අග්රාමාත්තුමාට, සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර

කව්ළද අමාත්ාංශකේ අමාත්ව්රයා ඇතුළු අමාත් හා නිකයෝජිත්

මණ්ඩලයට ද ආරාධනා කර තිකේ. එකමන්ම, මීට ප්රථමව් චීනය,

ඉන්දියාව් හා ටියන්ජින් හි රටව්ල පැව්ති ආර්ථික සමුළුව්ලදී ද, කම්

සම්බන්ධ කව්නත් කරුණු සාකච්ඡා කර ඇත්.

එත්ැන් පටන් කලෝක ආර්ථික සාංසදය සමග ව්න අකප්

සම්බන්ධත්ාව්ය සැලකිය යුතු කලස ව්ර්ධනය වූ අත්ර කමම සාංසදකේ

කගෝලීය අරමුණු කිහිපයක් ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරයි. ඒව්ාට

ඇතුළත් ව්න්කන්,

• ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම සහ ආකයෝජන

• කෘෂිකර්මය සහ ආහාර ආරක්ෂාව්

• නිෂ්පාදන පේධතිව්ල අනාගත්ය

• ආර්ථික ව්ර්ධනය සහ අන්ත්ර්ජාලකේ අනාගත්ය හා සමාජ

ඒකාබේධත්ාව්ය.

කමම කටයුතුව්ල පුළුල් හා බහුපාර්ශවීය ස්ව්භාව්ය සැළකිල්ලට

ගනිමින් 2017.05.24 දින පැව්ති ආර්ථික කළමණාකරණ කමිටුව්

විසින් සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළද අමාත්ාංශය

යටකත් ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ක් පිහිටුවීමට තීරණය කරන

ලදී. කම් අනුව් කලෝක ආර්ථික සමුළුකේ කටයුතු ප්රාකයෝගිකව් හා

ක්රමව්ත් ආකාරකයන් නියලීමට අමාත්ාංශය විසින් ජාතික

සම්බ න්ධීකරණ කමිටුව් පිහිටුව්ා ඇත්. කමම ආකල්ප ධනාත්මක

කලස ග්රහණය කර ගැනීමට කමම කමිටුව් පිහිටුව්ා ඇති අත්ර ශ්රී

ලාංකාකේ කමම කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීමට හා රටට උපරිම

ව්ාසිදායක ත්ත්ව්යක් ලබා ගැනීමට මාර්කගෝපකේශකත්ව්ය ලබා දීම

අමාත්ාංශය විසින් සිදු කරයි. ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම්

කදකක් 2012 සැප්ත්ැම්බර් 22 හා 2017 ඔක්කත්ෝබර් 26 යන කදදින

පැව්ැත්වූ අත්ර එහිදී ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුකේ විෂය ක්කෂේත්රය

හා එහි කලෝක ආර්ථික සමුළුව් තුළ ඇති කාර්යභාර්ය පිළිබද

සාකච්ඡා කරන ලදී.

කලෝක ආර්ථික සාංසදය සහ ඉන්දියානු කර්මාන්ත් සාංසදය එක් වී

2018.10.04-06 පව්ත්ව්න ලද ඉන්දීය ආර්ථික සමුළුකේ ප්රධාන

ආරාධිත්කයකු කලස සාංව්ර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්න්ත්ර කව්ළඳ

අමාත්ව්රයාට ආරාධනය කළ අත්ර, ඒ සදහා ජාතික

සම්බන්ධීකරණ කමිටුකේ ප්රධානි ඉාංජිකන්රු මාංගල පී.බී. යාපා මහත්ා

ශ්රී ලාංකාව් නිකයෝජනය කරමින් සහභාගී විය.

• ශ්රී ලංකාවේ කාර්යභාර්ය ත්ව 

දුරටත් වර්ධනය කිරීම

• ශ්රී ලංකාවේ අඛ්ණ්ඩ 

ක්රියාමාර්ග අධයනය කරමින් 

උපරිම ප්රථිපල ලබා ගැනීම 

සදහා වලෝක ආර්ථික සමුළුව 

සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු

කිරීම.

පහත් සංකල්ප හරහා වගෝලීය 

චින්ත්නයට බලපෑම් ඇති කිරීම 

• බහු පාර්ශවකරුවන්වේ 

සහභාගීත්වය හා සමාජ 

වයවසායකත්වය

• වගෝලීය පුරවැසියක්වේ

එක්සත්බව 

• සිවිවන කාර්මික විේලවය 

වහවත් කර්මාන්ත් 4.0.

වලෝක ආර්ථික 

සංසදවේ අරමුණු

ජාතික සම්බන්ධීකරණ 

කමිටුවවන් අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

විස්කෘත් ආර්ථික සහවයෝගිත්ාවකට පිවිසීම
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6.1 දිළිඳුකම තුරන් කිරීවම් 2017 රැකියා වවවළඳවපොළ මූලාරම්භය

ත්රුණ රැකියා නියුක්තිභාවය

රජකේ සමස්ත් සාංව්ර්ධන ප්රතිපත්ති රාමුව් අනුව් රජය ව්සර 2017,

දිලිඳුකමින් නිදහස් කිරීකම් ව්ර්ෂය කලස ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. ඒ

අනුව් සෑම අමාත්ාංශයක් මඟින්ම දරිද්රත්ාව්ය පිටුදැකීම සඳහා දායක

ව්න නිශ්චිත් නිමවුම් සහිත් ව්ාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම කකකරහි

සුවිකශේෂී අව්ධානය කයොමු කර තිකේ. ත්ව්ද, නව් රාජ ප්රතිපත්තිකයහි

හඳුනාගත් සාංව්ර්ධන ඉලක්කයන්කගන් එකක් ව්නුකේ රැකියා

විරහිත් / අර්ධ රැකියාව්න්හි නියුතු ත්රුණ ත්රුණියන් සඳහා රැකියා

දශ ලක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීමයි.

ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ව්ාපෘතීන්හි සමස්ථ කසේව්ා නියුක්තිය

490,000 ක් පමණ ව්න අත්ර එම ආකයෝජන ව්ාපෘතින් ව්ල

පව්ත්නා රැකියා පුරප්පාඩු ගණන 11,700 ක් පමණ කේ.

විකශේෂකයන්ම ත්රුණ ත්රුණියන් රම කව්ළඳකපොළ කව්ත් සහභාගී

වීම අනධර්යමත් කකකරන ගැටළු ගණනාව්ක් පව්තින බව්

අමාත්ාංශය මඟින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. (අ) අධාපන සුදුසුකම්

ව්ල කනොගැලපීම, (ආ) අධාපන සුදුසුකම්ව්ලට සාකප්ක්ෂව් අව්ශ

කුසලත්ා කනොමැතිකම, (ඇ) ඇඟලුම් ක්කෂේත්රය ව්ැනි රැකියා සඳහා

පව්තින පසුගාමී ආකල්ප (ඈ) නිව්සින් දුර බැහැරව් ව්ැඩ කිරීම

ව්ළක්ව්න පවුල් පරිසරය හා බැඳීම්, (ඊ) ව්ෘත්තීය අකප්ක්ෂාව්න්

පිළිබද පැහැදිලි ඉදිරි ගමනක් දක්නට කනොමැති වීම, ඒව්ාකයන්

කිහිපයකි. ත්ව්ද, 2016 ව්ර්ෂකේ රකට් සමස්ත් විරැකියා අනුපාත්ය

සියයට 4.6 ක් කලස ව්ාර්ත්ා විය. එබැවින්, කපෞේගලික අාංශකේ රම

ඉල්ලුම සපුරාලීමට කව්ළඳකපොළ රම සැපයුම ඉලක්ක කර ගනිමින්

"රැකියා කව්ළඳකපොළ ව්ැඩපිළිකව්ළ" ආරම්භ කිරීමට අමාත්ාංශය

විසින් තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව්, රැකියා විරහිත් ත්රුණ ත්රුණියන් සඳහා “රැකියා

කව්ළඳකපොළ” ව්ැඩසටහන් තුනක් කුරුණෑගල, කකොළඹ සහ

මහනුව්ර යන දිස්ත්රික්කයන්හි රැකියා අකප්ක්ෂිත් ත්රුණ ත්රුණියන්

5000 ක ට අධික ප්රමාණයකකේ හා ආයත්න 80 ක ට අධික

ප්රමාණයකකේ සහභාගිත්ව්කයන් සාර්ථකව් පව්ත්ව්ා නිම කරන ලදී.

රැකියා කපොළ්ව්ල් පව්ත්ව්මින් රැකියා 

කසොයන්නන්කේ අව්ශත්ා සහ 

කව්කළඳකපොකළේ පව්තින රැකියා 

පුරප්පාඩු ගැලපීම

• රැකියා වවළඳවපොළ ඉල්ලුම හා 

සැපයුම අත්ර ඇති පරත්රය 

පියවීම සඳහා සමාගම්වල  

අනාගත් රැකියා ඉල්ලුම පිළිබඳ  

රැකියා අවේක්ෂකයින් දැනුවත් 

කිරීම.

• රැකියා අවේක්ෂකයින්වේ

රැකියා ඉල්ලුම සපුරාලමින්

ඔවුන්ට වඩා වහොඳ අනාගත්යක්

උදාකරලීම උවදසා  වසේවා 

වයෝජකයන් සමග පුළුල් 

සංවාදයක් ඇති කර ගැනීම.

අරමුණු

අවේක්ෂිත් ප්රතිලල

රැකියා වවවළඳවපොළ වැඩසටහන ප්රගතිය -2017
ස්ථානය වැඩසටහන් දිනය සහභාගී වූ සමාගම් 

ගණන

රැකියා 

අයදුම්කරුවන්

ගණන

පිරිනමන ලද රැකියා

ගණන (වත්ෝරාගත් 

අයදුම්කරුවන්)

වැඩසටහනකට 

වැය වූ මුළු 

වියදම (රු)

කුරුණෑගල 22. 01.2017 34 1890 467 402,360

අවිස්සාවේල්ල 08.04.2017. 8 300 90 148,735

මහනුවර 10.06.2017. 39 3294 1005 217,425

එකතුව 81 5484 1562 786,539

6 ත්රුණ රැකියා නියුක්තිභාවය

45



7 සාමානය පරිපාලනය හා මූලය කාර්යසාධනය

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්ත්ර වවවළඳ අමාත්යාංශවේ අනුමත් වසේවක සංඛ්යාව -2017 

වදසැම්බර් 31 දිනට

1

අංකය ත්නතුර වසේවාව හා වරේණිය

2017.12.31.

අනුමත් වසේවක 

සංඛ්යාව

2017.12.31.

වර්ත්මාන

වසේවක 

සංඛ්යාව

2017.12.31.

පුරේපාඩු

වසේවක සංඛ්යාව

1 කල්කම් 01 01 -

2 රාජ කල්කම් 01 01 -

3 අතිකර්ක කල්කම් ශ්රීලාංපකසේ (විකශේෂ කරේණිය) 01 01 -

4 අතිකර්ක කල්කම් ශ්රීලාංසැකසේ (විකශේෂ කරේණිය) 01 01 -

5 කජෂ්ඨ සහකාර කල්කම් ශ්රීලාංපකසේ (1 කරේණිය) 01 01 -

6 ප්රධාන ගණකාධිකාරි ශ්රීලාංගකසේ (1 කරේණිය) 01 01 -

7 ප්රධාන අභන්ත්ර විගණක ශ්රීලාංගකසේ (1 කරේණිය) 01 01 -

8 අධක්ෂ ශ්රීලාංසැකසේ (1 කරේණිය) 01 - 01

9 අධක්ෂ ශ්රීලාංපකසේ (1 කරේණිය) 01 01 -

10 සහකාර කල්කම් ශ්රීලාංපකසේ (11/111 කරේණිය) 03 01 02

11 නීති නිලධාරි කදපාර්ත්කම්න්තුගත් 01 01 -

12
සහකාර අධක්ෂ/නිකයෝජ අධක්ෂ

ශ්රීලාංපකසේ (11/111 කරේණිය) 05 03 02

13 සහකාර අධක්ෂ/නිකයෝජ අධක්ෂ ශ්රීලාංසැකසේ (11/111 කරේණිය) 06 05 01

14 අභන්ත්ර විගණක ශ්රීලාංගකසේ (11/111 කරේණිය) 01 - 01

15 ගණකාධිකාරි ශ්රීලාංගකසේ (11/111 කරේණිය) 01 - 01

16 කල්කම් සම්බන්ධීකාරක ත්ාව්කාලික 01 01 -

17 පරිපාලන නිලධාරී රාකකසේ (අධි කරේණිය) 01 01 -

18 කත්ොරතුරු සන්නිකේදන ත්ාක්ෂණ නිලධාරි ශ්රීලාංකත්ොත්ාකසේ (11 කරේණිය) 01 - 01

19 භාෂා පරිව්ර්ත්ක රභාප කසේව්ය (11/111 කරේණිය) 01 - 01

20 සාංව්ර්ධන නිලධාරී සාංනිකසේ (1/11/111 කරේණිය) 225 165 60

21 නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පී ත්ාව්කාලික 01 01 -

22 වීඩිකයෝ කැමරා ශිල්පී ත්ාව්කාලික 01 01 -

23 රාජ කළමනාකරණ සහකාර රාකසකසේ (1/11/111 කරේණිය) 13 11 02

24 රියැදුරු රිකසේ (1/11/111/ අධි කරේණිය) 09 06 03

25 කාර්යාල කසේව්ක කාකසේකසේ (1/11/111/ අධි කරේණිය) 08 08 -

26 කැමරා සහායක ත්ාව්කාලික 01 01 -

එකතුව් 288 213 75

7.1. සාමානය පරිපාලනය 

46



2017.12.31 දිනට කාර්ය මණ්ඩල විස්ත්රය

සාමානය පරිපාලනය

අාංකය නම ත්නතුර

1 චාන්දනී විජයව්ර්ධන මිය කල්කම්

2 ඩේ.ඒ.ඩී.එස්. ගුණසිාංහ මහත්ා අතිකර්ක කල්කම්

3 ටී.වී.ඩී.ඩී.එස්.කරුණාරත්න මිය අතිකර්ක කල්කම්

4 ජී.සී.එන්.කෆොන්කසේකා මිය ප්රධාන ගණකාධිකාරී

5 එන්.පී.ධර්මරත්න මිය ප්රධාන අභන්ත්ර විගණක

6 එස්.ඩේ.සී. ජයමිණි මිය අධක්ෂ

7 එල්.ඒ.ජී.එන්. ලියනාරච්චි මිය කජෂ්ඨ සහකාර කල්කම්

8 ආර්.එම්.එම්.බී. කුමාරි කමනවිය නීති නිලධාරි

9 එන්.එම්.ඒ.ඩී.කක්.නව්රත්න කමනවිය සහකාර අධක්ෂ

10 බී.එච්.එම්.ඩී කහේරත් මයා සහකාර අධක්ෂ

11 එස්.ඒ.ආර්.ත්රාංග මයා සහකාර අධක්ෂ

12 ඒ.ඒ.සී.නිලන්ති කපකර්රා මිය සහකාර අධක්ෂ

13 කේ.එම්.එස්.පී.බී. ජයතිලක මයා සහකාර අධක්ෂ

14 ඒ.ඩේ.එම්.ඒ.ඒ.තිලකරත්න මයා සහකාර අධක්ෂ

15 කක්.එම්.ආර්.කේකගොඩ ආරච්චි මිය සහකාර කල්කම්

16 ඩී.පී.එස්.එම්. දයාකසේකර මයා සහකාර අධක්ෂ

17 ආර්.ජී.පී. ද සිල්ව්ා මයා සහකාර අධක්ෂ

18 ඩේ.ඒ.සී.ඒ. රුද්රිගු මිය කල්කම්කේ සම්බන්ධීකරණ කල්කම්

19 ආර්. ඕ. බණ්ඩාර මිය පරිපාලන නිලධාරී

20 කක්.ඩේ.පී.පී. දිල්රුක්ෂි කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී

21 ආර්.ඩේ.ආර්.කරෝෂිණී කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී

22 බී.ජී.ආර්.එල්. බණ්ඩාර මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී

23 කේ.ආර්.ඒ.එම්.පී.ජයවීර කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී

24 කක්.එම්.වික්රමකේ කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී

25 එස්.ඒ.පී. මධුශාංක මයා සාංව්ර්ධන නිලධාරී

26 කේ.ජී.බී.කේ.පී.බී. ජයවීර මයා වීඩිකයෝ කැමරා ශිල්පි

27 ජී.සී.කක්.කගොකරොක්ගහකගොඩ මයා නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පී

28 කේ.ඩී.එස්.ඩී.කේ. ප්රනාන්දු මිය කළමනාකරණ සහකාර

29 ඩී.එම්.පී.එන්. මේදුම බණ්ඩාර කළමනාකරණ සහකාර

30 එල්.කක්.අන්ජලිකා මිය කළමනාකරණ සහකාර

31 එච්.ඩී. සඳමාලි කළමනාකරණ සහකාර

32 එම්.එම්.මුණසිාංහ කමනවිය කළමනාකරණ සහකාර

33 කක්.එස්.කළුආරච්චි මිය කළමනාකරණ සහකාර

34 ඩේ.පී.ආර්.ව්ල්පිට මයා කළමනාකරණ සහකාර

35 එච්.එස්.ඩී. සිල්ව්ා මයා රිදී කළමනාකරණ සහකාර

36 එම්.එල්. වික්රමසිාංහ කමනවිය කළමනාකරණ සහකාර

37 එච්.පී.එන්.ඩී. කසනවිරත්න කමනවිය කළමනාකරණ සහකාර

38 ඩේ.බී.අයි.එස්. විකේසිාංහ කමනවිය කළමනාකරණ සහකාර

39 එම්.කක්.රත්නසිරි මයා රියැදුරු

40 ඒ.චන්දන කපකර්රා මයා රියැදුරු

41 ආර්.පී.චන්දන මයා රියැදුරු

42 එල්.ඒ.පී.කක්. සම්පත් මයා රියැදුරු

43 කක්.එස්.පී. පුෂ්පකුමාර මයා රියැදුරු

44 කක්.එච්.ප්රියන්ත් මයා රියැදුරු

45 සී.යූ.ඩේ. රත්නායක කමනවිය කා.කා.ස.

46 ජී.ඒ.සී. ප්රනාන්දු මයා කා.කා.ස.

47 එම්.පී.මේදුමකේ මයා කා.කා.ස.

48 එල්.කක්.ඩේ.සිරිසලනි කමනවිය කා.කා.ස.

49 පී.එල්.ආර්. ලක්මාල් ද සිල්ව්ා මයා කා.කා.ස.

50 බී.සී. කරුණාධීර කමනවිය කා.කා.ස.

51 ඩී.ඩේ. නිම්මි කනත්සරණි කමය කා.කා.ස.

52 එස්.ආර්.චතුරාංග මයා කා.කා.ස.

53 පී.ලක්තිළිණ කලුකත්ොටකේ මාධ සහකාර
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සංවිධාන වූහය
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2017 වසවර් මාරුවීම් සහ නව පත්වීම්

අංක

ය

නම ත්නතුර මාරුවීම්/නව 

පත්වීම්

01. ටී.වී.ඩී.දමයන්ති එස්.කරුණාරත්න අතිකර්ක කල්කම් 2017.06.23.

02. බී.එච්.එම්.ඩී.කහේරත් මයා සහකාර අධක්ෂ 2017.09.04.

03. එස්.ඒ.ආර්.ත්රාංග මයා සහකාර අධක්ෂ 2017.01.04.

04. ඒ.ඩේ.එම්.ඒ.ඒ.තිලකරත්න සහකාර අධක්ෂ 2017.10.03.

05. ඩී.එම්.පී.එන්. මේදුම බණ්ඩාර මයා කළමනාකරණ සහකාර 2017.01.23.

06. ඩේ.බී.අයි.එස්.විකේසිාංහ කමනවිය කළමනාකරණ සහකාර 2017.01.16.

07. එස්.ආර්.චතුරාංග මයා කාර්යාල සහායක 2017.01.02.

මාරු වූ නිලධාරීන් 2017

අංකය නම ත්නතුර

මාරු වීම ලද

දිනය

01. පී.එම්.ඒ.ඩී.සිල්ව්ා මයා රාජ කල්කම් 2017.01.02.

02. ඩේ.එම්.ආර්.පී.වීරසිාංහ මයා අතිකර්ක කල්කම් 2017.05.05.

03 ඒ.එම්.කක්.එස්.වීරසිාංහ කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.01.02.

04 එම්.ජී.සී.එන්.ජයසිාංහ කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.01.02.

05 එම්.ජී.සී.එන්.උකේනි කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.02.01.

06 බී.ඒ.ඩී.එන්.එම්.බුලත්සිාංහල කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.05.16.

07 එච්.එම්.සී.ඩී. කහේරත් කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.07.04.

08 ආර්.ව්ර්ණකුලසිාංහම් කමනවිය සාංව්ර්ධන නිලධාරී 2017.07.21.

09 ආර්.අකේවික්රම මහත්ා රියැදුරු 2017.01.06.

සාමානය පරිපාලනය
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7.2 මූලය කාර්යසාධනය

අමාත්ය කාර්යාලය

විස්ත්රය

 ඇස්ත්වම්න්තු 

ප්රතිපාදනය(රු.)

 සත්ය 

වියදම(රු.)  ඉතිරිවීම්(රු.)
පුේගල පඩිනඩි 9,150,000           8,004,683     1,145,317     

1 0 1001 11 වැටුප් හා යේතන 4,250,000                 3,907,516         342,484             

1 0 1002 11 අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 1,400,000                 961,490            438,510             

1 0 1003 11 යවනත් 3,500,000                 3,135,677         364,323             

ගමන් වියදම් 6,500,000                 6,338,834         161,166             

1 0 1101 11 යේශීය ගමන් වියදම් 500,000                     472,608            27,392               

1 0 1102 11 වියේශීය ගමන් වියදම් 6,000,000                 5,866,225         133,775             

සැපයීම් 3,253,000                 3,041,137         211,863             

1 0 1201 11 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලයීය අවශයතා 750,000                     737,092            12,908               

1 0 1202 11 ඉන්ධන 2,453,000                 2,276,875         176,125             

1 0 1203 11 ආහාර හා නිල ඇදුම් දීමනා 50,000                       27,170               22,830               

නඩත්තු වියදම් 1,800,000                 1,689,933         110,067             

1 0 1301 11 වාහන නඩත්තු 1,500,000                 1,453,788         46,212               

1 0 1302 11 යන්ත්ර නඩත්තු 250,000                     225,704            24,296               

1 0 1303 11 යගොඩනැඟිලි නඩත්තු 50,000                       10,441               39,559               

යසේවා 25,300,000               24,956,889      343,111             

1 0 1401 11 ප්රවාහන නඩත්තු 500,000                     478,188            21,812               

1 0 1402 11 තැපැල් හා සන්නියේදන වියදම් 800,000                     790,063            9,937                 

1 0 1403 11 විදුලිය හා ජලය 800,000                     783,089            16,911               

1 0 1404 11 බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු 22,700,000               22,407,577      292,423             

1 0 1409 11 යවනත් 500,000                     497,972            2,028                 

මාරු කිරිම් 500,000                     480,350            19,650               

1 0 1502 11 විශ්රාම ප්රතිලාභ 500,000                     480,350            19,650               
මූලධන වත්කම් වල පුනරුත්ථාපන හා 

වැඩිදියුණු කිරීම්
1,200,000                 804,501            395,499             

1 0 2001 11 යගොඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරිම 100,000                     -                     100,000             

1 0 2002 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ වැඩිදියුණු කිරීම 100,000                     22,540               77,460               

1 0 2003 11 වාහන වැඩිදියුණු කිරීම 1,000,000                 781,961            218,039             

මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම . 37,000,000               35,586,815      1,413,185         

1 0 2101 11 වාහන 36,000,000               35,280,000      720,000             

1 0 2102 11
ගෘහ උපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ 

අත්පත් කර ගැනීම
500,000                     178,815            321,185             

1 0 2103 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම 500,000                     128,000            372,000             

84,703,000               80,903,142      3,799,858         

වැය විෂය

මුළු වියදම

මූලය කාර්යසාධනය

2017/12/31 දිනට මූලය ප්රගතිය 
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අමාත්ාාංශ කාර්යාලය

වැය විෂය විස්ත්රය ඇස්ත්වම්න්තු ප්රතිපාදනය සත්ය වියදම ඉතිරිවීම්

පුේගල පඩිනඩි 121,500,000       102,756,868 18,743,132   

2 0 1001 11 වැටුප් හා යේතන 67,500,000               63,472,716      4,027,284         

2 0 1002 11 අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 1,000,000                 999,144            856                     

2 0 1003 11 යවනත් 53,000,000               38,285,007      14,714,993       

ගමන් වියදම් 6,100,000                 5,843,968         256,032             

2 0 1101 11 යේශීය ගමන් වියදම් 500,000                     499,136            864                     

2 0 1102 11 වියේශීය ගමන් වියදම් 5,600,000                 5,344,832         255,168             

සැපයීම් 3,980,000                 3,892,776         87,224               

2 0 1201 11 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලයීය අවශයතා 1,100,000                 1,097,287         2,713                 

2 0 1202 11 ඉන්ධන 2,400,000                 2,323,939         76,061               

2 0 1203 11 ආහාර හා නිල ඇදුම් දීමනා 280,000                     271,598            8,402                 

2 0 1205 11 යවනත් 200,000                     199,951            49                       

 ඩත්තු වියදම් 4,100,000                 3,979,136         120,864             

2 0 1301 11 වාහන නඩත්තු 3,900,000                 3,782,648         117,352             

2 0 1302 11 යන්ත්ර නඩත්තු 100,000                     98,794               1,206                 

2 0 1303 11 යගොඩනැඟිලි නඩත්තු 100,000                     97,695               2,305                 

නසේවා 45,625,700               43,556,801      2,068,899         

2 0 1401 11 ප්රවාහන නඩත්තු 2,500,000                 2,448,489         51,511               

2 0 1402 11 තැපැල් හා සන්නියේදන වියදම් 2,000,000                 1,992,450         7,550                 

2 0 1403 11 විදුලිය හා ජලය 100,000                     98,838               1,162                 

2 0 1404 11 බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු 29,725,700               27,929,131      1,796,569         

2 0 1409 11 යවනත් 10,500,000               10,303,613      196,387             

2 5 1409 11 රැකියා යවයළදයපොළ කටයුතු 800,000                     784,279            15,722               

මාරු කිරිම් 6,200,000                 6,199,650         350                     

2 0 1505 11 දායකත්ව ගාස්තු 5,900,000                 5,900,000         -                      

2 0 1506 11 රාජය යසේවක යේපල ණය යපොළී 300,000                     299,650            350                     

මූලධ  වත්කම් වල පු රුත්ථාප  හා වැඩිදියුණු කිරීම් 2,600,000                 2,108,112         491,888             

2 0 2001 11 යගොඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරීම 2,000,000                 1,934,541         65,460               

2 0 2002 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ වැඩිදියුණු කිරීම 100,000                     49,372               50,629               

2 0 2003 11 වාහන වැඩිදියුණු කිරීම 500,000                     124,200            375,800             

මූලධ  වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම . 4,100,000                 3,667,516         432,484             

2 0 2102 11 ගෘහ උපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම 2,100,000                 2,014,886         85,114               

2 0 2103 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම 2,000,000                 1,652,630         347,370             

හැකියා වර්ධ ය 1,400,000                 1,341,269         58,731               

2 0 2401 11 කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන 1,400,000                 1,341,269         58,731               

නව ත් මූලධ  වියදම් 70,000,000               55,619,738      14,380,262       

2 1 2509 11 යවනත් 70,000,000               55,619,738      14,380,262       

265,605,700            228,965,833    36,639,867       මුළු වියදම

මූලය කාර්යසාධනය
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රාජ් අමාත් කාර්යාලය

විස්ත්රය ඇස්ත්වම්න්තු ප්රතිපාදනය සත්ය වියදම ඉතිරිවීම්

පුේගල පඩිනඩි 9,750,000                 9,471,658         278,342             

11 0 1001 11 වැටුප් හා යේතන 5,250,000                 5,130,197         119,803             

11 0 1002 11 අතිකාල හා නිවාඩු දින වැටුප් 1,400,000                 1,246,916         153,084             

11 0 1003 11 යවනත් 3,100,000                 3,094,545         5,455                 

ගමන් වියදම් 2,500,000                 2,305,703         194,297             

11 0 1101 11 යේශීය ගමන් වියදම් 500,000                     378,739            121,261             

11 0 1102 11 වියේශීය ගමන් වියදම් 2,000,000                 1,926,963         73,037               

සැපයීම් 5,200,000                 5,168,073         31,927               

11 0 1201 11 ලිපිද්රවය හා කාර්යාලයීය අවශයතා 1,150,000                 1,146,386         3,614                 

11 0 1202 11 ඉන්ධන 4,000,000                 3,980,346         19,654               

11 0 1203 11 ආහාර හා නිල ඇදුම් දීමනා 50,000                       41,341               8,659                 

 ඩත්තු වියදම් 1,650,000                 1,475,383         174,617             

11 0 1301 11 වාහන නඩත්තු 1,500,000                 1,386,927         113,073             

11 0 1302 11 යන්ත්ර නඩත්තු 100,000                     85,196               14,804               

11 0 1303 11 යගොඩනැගිලි නඩත්තු 50,000                       3,260                 46,740               

නසේවා 23,700,000               21,288,969      2,411,031         

11 0 1401 11 ප්රවාහන නඩත්තු 800,000                     647,109            152,891             

11 0 1402 11 තැපැල් හා සන්නියේදන වියදම් 350,000                     349,926            74                       

11 0 1403 11 විදුලිය හා ජලය 300,000                     180,409            119,591             

11 0 1404 11 බදු කුලී හා පළාත් පාලන ආයතන බදු 11,650,000               9,526,600         2,123,400         

11 0 1408 11 යමයහයුම් හා කල්බදු වාරික 10,000,000               9,993,355         6,645                 

11 0 1409 11 යවනත් 600,000                     591,569            8,431                 

මාරු කිරිම් 500,000                     499,285            715                     

11 0 1502 11 විශ්රාම ප්රතිලාභ 500,000                     499,285            715                     
මූලධ  වත්කම් වල පු රුත්ථාප  හා 

වැඩිදියුණු කිරීම් 1,200,000                 410,269            789,731             

11 0 2001 11 යගොඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරීම 100,000                     22,287               77,713               

11 0 2002 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ වැඩිදියුණු කිරීම 100,000                     38,907               61,093               

11 0 2003 11 වාහන වැඩිදියුණු කිරීම 1,000,000                 349,075            650,925             

මූලධ  වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම . 700,000                     114,000            586,000             

11 0 2102 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම 200,000                     -                     200,000             

11 0 2103 11 යන්ත්රසූත්ර හා උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම 500,000                     114,000            386,000             

45,200,000               40,733,338      4,466,662         මුළු වියදම

වැය විෂය

රාජය ආයත්න

විස්ත්රය ඇස්ත්වම්න්තු ප්රතිපාදනය සත්ය වියදම ඉතිරිවීම්

1,039,986,000         345,902,876    694,083,124    

3 0 1503 11 පුනරාවර්ථන වියදම් 38,386,000               7,606,398         30,779,602       

3 0 2201 11 මූලධන වියදම් 1,600,000                 1,525,721         74,279               

3 6 2506 11 මූලධන වියදම් 1,000,000,000         336,770,757    663,229,243    

වැය විෂය

මූලය කාර්යසාධනය
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විගණන සැලසුම තුළ කබොකහෝ විගණනයන් කදව්න කාර්තුකේදී සිදු කකරුණු අත්ර එහිදී මතුවූ

කරුණු අභන්ත්ර විගණන විමසුම් සහ කාර්තු ව්ාර්ත්ා කලස කල්කම්ව්රයාට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ව්සර මුලදීම ව්ාහන නඩත්තුව් සම්බන්ධව් උපකදස් ලබාකදන ලදී.

DMA /2009(1) චක්රකල්ඛයට අනුව් ව්සර තුළ විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු හත්රක් පව්ත්ව්න

ලදී. ගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු තුළ අමාත්ාාංශකේ සහ අමාත්ාාංශය යටකත් ඇති ආයත්නව්ල

හඳුනාගත් අඩුපාඩු සාකච්ඡා කරන ලද අත්ර ක්රම පේධතිව්ල අඩුපාඩු නිව්ැරදි කරගැනීම සඳහා

උපකදස් කදන ලදී. එහිදී මූල හා කභෞතික ප්රගතියද සමාකලෝචනය කරන ලදී.

අභන්ත්ර විගණන අාංශය ප්රධාන අභන්ත්ර විගණක සහ රාජ කළමනාකරණ

සහකාරව්රකයකුකගන් සමන්විත් කේ. 2018 ව්සකර්දී ඉතිරි කසේව්ක සාංඛාව්ද සම්පූර්ණ කරකගන

විගණන අාංශකේ කටයුතු පුළුල් කිරීමට අකප්ක්ෂා කකකර්. 2018 ව්සකර්දී ත්ව්ත් විගණන විමසුම් සිදු

කිරීමටද අකප්ක්ෂා කකකර්.

කාර්තුව ආවරණය කළ ක්වෂේත්ර

පළමු 1. ව්ාහන නඩත්තුව්

2. ප්රසම්පාදන ක්රියාව්ලිය

3. පුේගලික කගොනු නඩත්තුව්

4. ව්ැටුප් සැකසීකම් ආයත්නික කටයුතු පරීක්ෂාව්

වදවන 1. කේශිය හා විකේශිය පුහුණු ව්ැඩසටහන් සම්බන්ධ පරික්ෂාව්

2. කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණය

3. නිව්ාඩු සහ කපෞේගලික ව්ාර්ත්ා

4. ව්ැටුප් සැකසිම, කලජර් ගත් කිරිම, ව්ැටුප් කල්ඛන 

5. ව්ාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය සහ භාණ්ඩ අපහරණ කටයුතු

6. සුලු මුදල් නඩත්තුව්

7. ව්ැය කලජරය මාසික ගිණුම් හා භාණ්ඩාගාර සටහන් සමඟ සැසඳීම

8. 2017 ජුලි දක්ව්ා කගවිම් සිදුකර ඇති ව්වුචර්

9. මුදල් කපොත් නඩත්තුව්

10. මාසික බැාංකු සැසදුම් සැකසීම

11. රජකේ නිලධාරීන්කේ අත්තිකාරම් ‘බී’ ගිණුම් නඩත්තුව්

වත්වන 1. කපොදු ත්ැන්පත් ගිණුම් නඩත්තුව්

2. අග්රිම ගිණුම සැකසීම

සිේවන 1.   ව්ැය කලජරය

2.   කව්කළඳ පහසුකම් සැපයීම 

අභන්ත්ර විගණන අාංශකේ අරමුණ ව්නුකේ අමාත්ාාංශකේ ක්රියාව්ලීන් සහ පටිපාටීන් ව්ඩා කාර්යක්ෂම සහ

ව්ැඩි කාර්යසාධනයක් සහිත් බව්ට පත්කිරීමට අව්ශ ශක්තිය ලබාදීමට උපකාර කිරීමයි. 2017 ව්සර මුලදී
අභන්ත්ර විගණන සැලසුමක් සකස් කර අනුමත් කරගනු ලැබූ අත්ර අභන්ත්ර විගණන සිදුකකකරන්කන්

එම සැලසුමට අනුව්ය. සෑම කාර්තුව්කම පහත් පරිදි විගණනකටයුතු සිදු කකකර්.

අභයන්ත්ර විගණන අංශය8
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ඇමුණුම 01

2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක්වා ඉදිරිපත් කළ  අමාත්ය මණ්ඩල සංවේශ-පත්රිකා 

අමාත්ය මණ්ඩල පත්රිකා අංක දිනය විෂය

MODSIT / 3 /CAB/17/01 22/02/2017

MODSIT / 3 /CAB -
O/CM/17/02

07/03 2017 IORA සාංවිධානකේ සාමාජික රටව්ල රාජයන් අත්ර සමුද්ර කලාපකේ කුඩා හා මධ පරිමාණ

ව්ාපාරයන් ප්රව්ර්ධනය සඳහා ව්න අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම

MODSIT / 3 /CAB/17/03 22/02/2017 චීනකේ ජාතික සාංව්ර්ධන සහ ප්රතිසාංස්කරණ කකොමිසම සහ ශ්රී ලාංකාව් අත්ර නිෂ්පාදන ධාරිත්ාව්
මත් ආකයෝජනය සහ සහකයෝගීත්ාව්ය පිළිබඳ අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම

MODSIT / 3 /CAB/17/04 08/02/2017 2011 අාංක 43 දරන ඌන කාර්ය සාධන ව්ාපාර කහෝ ඌන උපකයෝජන ව්ත්කම් පනත් නැව්ත්

කගන ඒම- ආකයෝජන මණ්ඩලය තුළ කපර කටන්ඩන් ලාංකා පුේගලික සමාගමට හිමිව් තිබූ

මහනුව්ර අපනයන සැකසුම් කලාපය.
MODSIT / 3 /CAB/17/05 21/04/2017 ආනයන කසස් බේද ප්රතිකශෝධනය

MODSIT / 3 /CAB/17/06 21/04/2017 කකොළඹ ජාත්න්ත්ර මූල නගර සහකයෝගීත්ාව්ය සම්බන්ධව් ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී

ජනරජකේ සාංව්ර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ අමාත්ාාංශය, චයිනා හාබර්
ඉාංජිනියරින් සමාගම සහ චීන සාංව්ර්ධන බැාංකුව් අත්ර ව්න අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම.

MODSIT / 3 /CAB/17/07 21/04/2017 චීන ජනරජය සහ ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය අත්ර ආකයෝජන සහ ආර්ථික

සහකයෝගීත්ාව්ය පිළිබඳ රාමු ගිවිසුම අත්සන්කිරීම.

ආකයෝජනආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය සඳහා ව්න සාංව්ර්ධන සැලසුම අත්සන්කිරීම

MODSIT / 3 /CAB/17/08 05/05/2017 ශ්රී ලාංකාකේ ව්ාත්ාව්රණය ව්ැඩි දියුණු කිරීමට ප්රධාන ප්රතිසාංස්කරණ ක්රියාත්මකකිරීම.

MODSIT / 3 /CAB/17/09 31/05/2017 ආකයෝජන මණ්ඩලය විසින් ජල තුළුමඟක් ඉදිකිරීම හා කමකහයුම සඳහා කහොරණ මගුරාව්ල
අක්කර 2රූ 0 පර් 51.බිමක් පව්රා දීම

MODSIT / 3 /CAB/17/09 
(i)

06/06/2017 චීනය, සිාංගප්පූරුව් සහ ඉන්දියාව් සමග නිදහස් කව්කළඳ ගිවිසුම් සාකච්ඡාව්න්කේ ව්ර්ත්මාන

ත්ත්ත්ව්ය.

MODSIT / 3 /CAB/17/10 16/06/2017 ශ්රී ලාංකා නව් කව්කළඳ ප්රතිපත්තිය. 

MODSIT / 3 /CAB/17/11 31/05/2017 “නකව්ෝත්පාදනය සහ ව්ව්සායකත්ව්ය තුළින් ශ්රී ලාංකා අපනයන ත්රගකාරීත්ව්ය සඳහා ව්න ඉදිරි

සැලැස්ම”
MODSIT / 3 /CAB/17/12 22/06/2017 ඉන්දීය ජනරජය සහ ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය අත්ර ස්ව්භාවික ද්රව් ව්ායු ආර්ථික

ව්ාපෘති සහකයෝගීත්ාව්ය පිළිබඳ අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම ක්රියාත්මකකිරීම

MODSIT / 3 /CAB/17/13 22/06/2017 ඉන්දියා සහ ජපාන රජයන් සමග G to G පදනම මත් ස්ව්භාවික ද්රව් ව්ායු බලාගාර ස්ථාපිත් කිරීම

MODSIT / 3 /CAB/17/14 23/06/2017 ජාතික කව්කළඳ සාකච්ඡා කණ්ඩායම

MODSIT / 3 /CAB/17/15 29/06/2017 සීනි සාංව්ර්ධන ව්ාපෘතිය සඳහා බදු සහන

MODSIT / 3 /CAB/17/16 07/07/2017 ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය සහ බාංේලාකේශ ජනරජය අත්ර ආර්ථික

හවුල්කාරීත්ව්ය පිළිබඳ (ඇමිණුම 1) සහ බාංේලාකේශ ආකයෝජන සාංව්ර්ධන අධිකාරිය සහ

ආකයෝජන මණ්ඩලය අත්ර ආකයෝජන සහකයෝගීත්ාව්ය පිලිබඳ (ඇමිණුම 2) අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම

MODSIT / 3 /CAB/17/17 15/08/2017 කබෝගම්බර බන්ධනාගාර ප්රකේශය යළි සාංව්ර්ධනය කිරීම ක්රියාත්මක කිරීම    

MODSIT / 3 /CAB/17/18 22/08/2017 තිරිඟු පිටි මත් ව්න ආනයන කසස් බේද ප්රතිකශෝධනය 

MODSIT / 3 /CAB/17/19 30/08/2017 GSP+

MODSIT / 3 /CAB/17/20 12/09/2017 ශ්රී ලාංකාව් සහ හාංකේරියාව් අත්ර ආර්ථික සහකයෝගිත්ා ගිවිසුම

MODSIT / 3 /CAB/17/21 28/09/2017 චයිනා මර්චන්ට්ස් කපෝට් කහෝල්ඩින්ේස් සමාගම සමග හම්බන්කත්ොට ව්රාය ප්රතිසාංස්කරණය 
කිරීම සඳහා ව්න අනුබලයන් සහ සහනයන්

MODSIT / 3 /CAB/17/22 04/10/2017 ශ්රී ලාංකාව් සහ දකුණු කකොරියාව් අත්ර ආර්ථික සහකයෝගිත්ා ගිවිසුම 

MODSIT / 3 /CAB/17/23 10/10/2017 බාලදක්ශ මාව්කත්හි පිහිටා ඇති (කේර ඇල සහ ශැාංග්රිලා කහෝටලය අත්ර) රජකේ ඉඩම, මිර
සාංව්ර්ධන ව්ාපෘතිය සඳහා ආකයෝජන මණ්ඩලය කව්ත් පව්රා දීම

MODSIT / 3 /CAB/17/24 11/10/2017 ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ව්ාර්ෂික ගිණුම් ව්ාර්ත්ාව් 2013

54
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2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක්වා ඉදිරිපත් කළ  අමාත්ය මණ්ඩල සංවේශ-පත්රිකා 

MODSIT / 3 /CAB/17/25 16/10/201
7

2008 අංක 14 දරන උපක්රමික සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ පනවත් 3(3) වගන්තිය අනූව ගැසට්
පත්රිකාව සංවශෝධනය අවික් ඉන්ටර්නැෂනල් වහොවටල් ලංකා ලිමිටඩ්.

MODSIT / 3 /CAB/17/26 13/10/2017 1978 අාංක 4 දරන ආකයෝජන මණ්ඩලනීතිය සාංකශෝධනය කිරීම.
MODSIT / 3 /CAB/17/27 17/10/2017 සාංකශෝධන කකටුම්පත් කිරීම සඳහා සාංව්ර්ධන උපක්රම සහ ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ

අමාත්ාාංශයටනිලධාරිකයකු පත් කිරීම පියදාස කණ්ඩම්බි මහත්ා

MODSIT / 3 /CAB/17/28 17/10/2017 ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලකේ ව්ාර්ෂික ව්ාර්ත්ාව් 2014
MODSIT / 3 /CAB/17/29 19/10/2017 ඔස්කේලියානු රජය සහ ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය අත්ර ේවිපාර්ශ්වික

කව්කළඳාම සහ ආර්ථික සහකයෝගීත්ාව්ය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්න රාමු ගිවිසුම අත්සන්කිරීම.

MODSIT / 3 /CAB/17/30 19/10/2017 2008 අාංක 14 දරන උපක්රමික සාංව්ර්ධන ව්ාපෘති පිළිබඳ පනකත් 3(3) ව්ගන්තිය අනූව් ගැසට්

පත්රිකාව් සාංකශෝධනය සිකනෝ ලාංකා කහොකටසල්් ඇන්ඩ් ස්පා පුේගලික සමගම (ග්රෑන්ඩ් හයට්

කකොළඹ)
MODSIT/3/CAB/17/31 10/10/2017 බාලදක්ශ මාව්කත්හි පිහිටා ඇති (කේර ඇල සහ ශැාංග්රිලා කහෝටලය අත්ර) රජකේ ඉඩම, මිර

සාංව්ර්ධන ව්ාපෘතිය ක්රියාත්මකකිරීම සඳහා ආකයෝජන මණ්ඩලය කව්ත් පව්රා දීම

MODSIT/3/CAB/17/32 19/10/2017 ශ්රී ලාංකා අපනයන සාංව්ර්ධන මණ්ඩලකේ ව්ාර්ෂික ව්ාර්ත්ාව් 2015 ඉදිරිපත් කිරීම

MODSIT/3/CAB/17/33 22/11/2017 ආනයන සහ අපනයන පාලන කදපාර්ත්කම්න්තුකේ පාලක ජනරාල් ත්නතුරට පත් කිරීම

MODSIT/3/CAB/17/34 22/11/2017 කළුත්ර දිස්ත්රික්කකේ මිල්ලනිය ප්රකේශකේ කාර්මික කලාපයක් ස්ථාපිත් කිරීම.
MODSIT/3/CAB/17/35 22/11/2017 බාහිර පුේගලික අස්ථිත්ව්යක් සමග සහකයෝගකයන් අපනයන සැකසුම් කලාප කර්මාන්ත්

උදාන ස්ථාපිත් කිරීකම් සාංකල්පමය මාදිලිය.
MODSIT/3/CAB/17/36 22/12/2017 සිාංගප්පූරු රජය සහ ශ්රී ලාංකා ප්රජාත්ාන්ත්රික සමාජව්ාදී ජනරජය අත්ර නිදහස් කව්කළඳ ගිවිසුමක්

අත්සන්කිරීම.
MODSIT/3/CAB/17/37 22/12/2017 සාංව්ර්ධන උපක්රම සහ ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ අමාත්ාාංශකේ ත්ාක්ෂණික උපකේශක

ත්නතුරට පත් කිරීම.
MODSIT/3/CAB/17/38 22/12/2017 සාංව්ර්ධන උපක්රම සහ ජාත්න්ත්ර කව්කළඳාම පිළිබඳ අමාත්ාාංශකේ උපකේශක ත්නතුරට පත්

කිරීම.
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CCEM වවත් ඉදිරිපත් කළ සටහන්

අමාත්ාාංශකේ ආකයෝජක ගැටළු සමාකලෝචන කමිටුකේදී මතු වූ ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාත්මක කිරීකම් ගැටළු,

ආකයෝජන සහ ආකයෝජක ගැටළු සම්බන්ධව් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත් මණ්ඩල කමිටුව්ට

(CCEM)පත්රිකා ගණනාව්ක් ඉදිරිපත් කර ඇත්.

අනු 

අංකය

දිනය CCEM සටහන්

1 03.01.2017. මහනුව්ර ගුහාකගොඩ නාගරික ඝන අපද්රව් බලශක්තිය බව්ට පත් කිරීකම් ව්ාපෘතිය

2 03.01.2017. කහොරණ ව්ගව්ත්ත් ආකයෝජන මණ්ඩල කාර්මික කලාපය තුළ කර්ඩියල් ටයර අාංගනයක් සැකසීකම් ව්ාපෘතිය 

3 10.01.2017. චීන ශ්රී ලාංකා නිදහස් කව්කළඳ ගිවිසුම යටකත් බදු අඩු කිරීකම් ආදර්ශනය සහ කසස් බේද ඉව්ත් කිරීම 

4 11.01.201. කකොළඹ ගාළු මුව්කදොර ෂැාංග්රිලා කහෝටල් ව්ාපෘතිය

5 08.02.2017. කක්ප් ව්ැලිගම පුේගලික සමාගම- විලා 40 ක සුකඛෝපකභෝගි කහෝටල් ව්ාපෘතිය ශ්රී ලාංකා දුම්රිය කදපාර්ත්කම්න්තුව්ට රු මිලි 6.57

ක් කගවීම 

6 08.02.2017. ඇකඩො මි 50 කට ව්ැඩි ආකයෝජනයක් සහිත් සාංචාරක ව්ාපෘතියක් සඳහා ගෘහ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට තීරු බදු රහිත් පහසුකම 

ලබාදීම 

7 22.02.2017. ශ්රී ලාංකාව් තුළ ආකයෝජන ව්ාත්ාව්රණය ව්ැඩි දියුණු කිරීමට කයෝජිත් නනතික ප්රතිසාංකරණ

8 01.03.2017. කහොරණ ව්ගව්ත්ත් කාර්මික කලාපකේ කර්ඩියල් සහ කසොයිල් ටයර නිපදවීකම් ව්ාපෘතිය 

9 28.04.2017. සිකලෝන් කේන් එලිකේටර්ස් ලිමිටඩ් 

10 03.05.2017. ෂැන්ේ කප්රොපටීස් පුේගලික සමාගම

11 08.05.2017. ශ්රී ලාංකා - එජ ව්ාණිජ සාංව්ර්ධනය කව්තින් නව් ව්ායව් රළු මාර්ග ටයර (off road) සඳහා ප්රතිකත්ෝලන බේදට අයව්ැය කව්න් කිරීම

12 24.05.2017. FDI සහ අපනයන පිළිබඳ කාර්ය බලකාය

13 24.05.2017. කලෝක ආර්ථික සාංසදකේ දකුණු ආසියානු ආර්ථික සමුළුව් -2018

14 24.05.2017. ශ්රී ලාංකාකේ නව් කව්කළඳ ප්රතිපත්තිය.

15 20.06.2017. ශ්රී ලාංකාකේ ජාතික අපනයන උපාය මාර්ගය 

16 20.06.2017. ආකයෝජන මණ්ඩල සමාගම්ව්ල ඇගළුම් සහ කසරමික් කර්මාන්ත්ව්ල කේශීය අකලවිකිරීම්ව්ල උපරිම සීමාව් 

17 20.06.2017. ආකයෝජන මණ්ඩලය විසින් සාංව්ර්ධනය කිරීමට කයෝජිත් කාර්මික කලාපව්ල ත්ත්ව්ය

18 11.07.2017. සුර්බනා ජුකරොාංේ පුේගලික සමාගම සහ ශ්රී ලාංකා ආකයෝජන මණ්ඩලය අත්ර ඒකාබේධ ව්ාපාර ගිවිසුම

19 12.07.2017. හම්බන්කත්ොට චීන LNG බලාගාරය 

20 09.08.2017. LNG පර්යන්ත්ය පිළිබඳ අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම 

21 15.08.2017. මිල්ලනිකේ කාර්මික කලාපයක් සැකසීම 

22 22.08.2017. අනුකලිත් හම්බන්කත්ොට සාංව්ර්ධන මූලාරම්භය යටකත් G2G පදනම් ව්ාපෘතියක් කලස 400MW ක ධාරිත්ාව්කින් යුත් LNG 

බලාගාරයක් පිහිටුවීම   

23 30.08.2017. කව්ස්ටර්න් ඔකටෝකමොබයිල් ඇකසම්ේලි පුේගලික සමාගම 

24 30.08.2017. කකොළඹ ව්රාය තුළ LNG පර්යන්ත්යක් ස්ථාපනය කිරීම

25 12.09.2017. ත්ායිලන්ත්කේ පීපීපී කරෝජනා කාර්මික උදානය යටකත් ක්රියාත්මක මිල්ලනිය EPZ සඳහා ඉඩම් අත්පත්කරගැනීම 

26 13.09.2017. PPP ව්ාපෘතියක් කලස හම්බන්කත්ොට ව්රාය ප්රතිේයුහගත් කිරීම සඳහා සහන ලබාදීම

27 15.09.2017. හම්බන්කත්ොට ව්රාය සාංව්ර්ධනය සඳහා බදු සහන

28 19.09.2017. ශ්රී ලාංකාකේ සාංචාරක කර්මාන්ත්ය සඳහා ඉන්ටර්නැෂනල් එන්ටර්ප්රයිස් සිාංගකපෝ සමග සහකයෝගීත්ාව්ය 

29 04.10.2017. ත්රිකුණාමලකේ ටැාංකි සාංකීර්ණයකේ ඒකාබේධ සාංව්ර්ධනය

30 11.10.2017. ශ්රී ලාංකාකේ සූර්ය පැනල නිෂ්පාදනය එකළස් කිරීම කව්ත් ආකයෝජනය ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහා මූලාරම්භයන් 

31 19.10.2017. මහා පරිමාණ අපනයනාභිමුඛ සමාගම් විසින් ව්රාය සහ ගුව්න් කත්ොටුකපොළ සාංව්ර්ධන බේදක් අයකිරීම සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති 

පත්රිකාව්

32 19.10.2017. නව් කව්කළඳ ප්රතිපත්ති යාන්ත්රණය ක්රියාත්මක කිරීම

33 20.10.2017. LNG පර්යන්ත්ය සම්බන්ධව් ඉන්දියාව් සහ ජපානය සමග අව්කබෝධත්ා ගිවිසුම 

34 20.10.2017. ආකයෝජන මණ්ඩලකේ උපකල්ඛිත් නීතිකේ 2017 අාංක 12 දරන නව් විකේශ විනිමය පනත් ඇතුළත් කිරීම සඳහා 1978 අාංක 4 

දරන ආකයෝජන මණ්ඩල නීතිය සාංකශෝධනය කිරීම

35 27.10.2017. 2008 අාංක 14 දරන උපක්රමික සාංව්ර්ධන ව්ාපෘති පිළිබඳ පනකත් 3(3) ව්ගන්තිය අනූව් ගැසට් පත්රිකාව් සාංකශෝධනය අවික් 

ඉන්ටර්නැෂනල් කහොකටල් ලාංකා ලිමිටඩ්. 

36 07.11.2017. 2012 අාංක 08 දරන IRD පනකත් විධිවිධාන යටකත් අත්සන් ත්ැබූ ව්ාපෘතිව්ල ව්ාපෘති ක්රියාත්මක කිරීකම් කාල සීමාව් දීර්ඝ 

කිරීම  

37 15.12.2017. ශ්රී ලාංකාව් සහ ත්ායිලන්ත්ය අත්ර කයෝජිත් නිදහස් කව්කළඳ ගිවිසුම (FTA)  

2017.01.01 සිට 2017.12.31 දක්ව්ා CCEM කව්ත් ඉදිරිපත් කළසටහන්
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அபிவிருத்தி உபாயமுறைகள் மை்றும் சரவ்ததச வரத்்தக

அறமசச்ு1 

“ ,yq;ifapDs;
fhzg;gLk; ru;tNjr
tu;j;jfj;jpy; cyfshtpa
Nghl;bj;jd;ikf;fhd
%Nyhghaq;fis
Nkk;gLj;Jtjw;fhf
Gj;jhf;fq;fs; kw;Wk;
jukhd KjyPLfspd; %yk;
cau; ngWkhdq;fs;
Nru;f;fg;gl;l nghUl;fs;
kw;Wk; Nritfis
toq;Fjy; kw;Wk; mZF
Kiwapid tpupTgLj;jpf;
nfhs;sy;.”

“ 2020 Mk; Mz;lstpy;
,yq;ifapid
gpuhe;jpaj;jpNy kpfTk;
ftu;r;rpfukhd KjyPl;L
Nfe;jpu epiyakhf
khw;Wjy; kw;Wk;
cyfshtpa tifapy;
Nghl;bj; jd;ikAila
tu;j;jf ehLfspy; xd;whf
jpfo;jy;”

njhiyNehf;F

gzpNehf;F

2015 nrg;nlk;gu; khjk; 21 Me; jpfjpa
jpq;fl;fpoik gpuRupf;fg;gl;l ,yf;fk;
1933/13 ,idf; nfhz;l mjp tpNrl
tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpuhfhuk;>
mgptpUj;jp jpwKiwfs; kw;Wk; ru;tNjr
tu;j;jfk; njhlu;ghd tplag; gug;gpid
mur Njrpa nfhs;iff;F Vw;g ,t;
mikr;Rf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ.
,yq;if KjyPl;Lr; rig> Vw;Wkjp
mgptpUj;jpr; rig> Vw;Wkjp kw;Wk;
,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsk;
kw;Wk; kfnghy cau; fy;tp Gyikg;
guprpy; mwf;fl;lis epjpak; ,t;
mikr;rpd; tplag; gug;ngy;iyapd; fPo;f;
nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ.

mikr;rpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;
rl;lq;fs;

• 1978 Mk; Mz;bd; 4 Mk; ,yf;f
ghupa nfhOk;G nghUshjhu
Mizf;For; rl;lk; (KjyPl;Lr;
rigr; rl;lk;)

• 1979 Mk; Mz;bd; 40 Mk; ,yf;f
,yq;if Vw;Wkjp mgptpUjjpr; rigr;
rl;lk;.

• 1969 Mk; Mz;bd; 01 Mk; ,yf;f
,wf;Fkjp kw;Wk; Vw;Wkjpr; rl;lk;

• 1981 Mk; Mz;bd; 66 Mk; ,yf;f
kfhnghy cau; fy;tp Gyikg;guprpy;
rl;lk;

1.1 mwpKfk;
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1.2 mikr;rpd; flikfs; kw;Wk; njhopw;ghLfs;

1.3 epiwNtw;wg;gLk; gpujhd gzpfs;

mwpKfk;

mikr;rpd; gzpfs; kw;Wk; njhopw;ghLfs;

nfhs;iffs;> epfo;r;rpj;jpl;q;fs; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fis cUthf;Fjy;> rh;tNjr
th;j;jfk; kw;Wk; jpwKiw mgptpUj;jp tplaq;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fs;> epajpr; rl;l
epWtdq;fs; kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdq;fspd; mjpfhu tuk;gpd; fPo; tUfpd;w tplaq;fs;
njhlh;ghd kjpg;gPL kw;Wk; fz;fhzpg;G

• KjyPl;L Cf;Ftpg;G epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fis cUthf;fy;.
• ,yq;ifapy; nghUshjhu tha;g;gpid Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ntspehl;L Neub

KjyPL kw;Wk; jdpahh;j; Jiw KjyPl;bid Cf;Ftpj;jy;.
• cs;ehl;L cw;gj;jpfSf;fhd rh;tNjr re;ij tha;g;Gf;fSf;fis tpupthf;fk; nra;jy;

kw;Wk; jpwKiw mgptpUj;jpapid Nkw;nfhs;sy;.
• rh;tNjr th;j;jf cwTfis gyg;gLj;Jtjw;fhf mtrpag;gLk; eltbf;iffis

Nkw;nfhs;sy;.
• gpuhe;jpa nghUshjhu xj;Jiog;ig Nkk;gLj;Jtjw;fhf nfhs;iffs;> jpwKiwfs;>

epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; nraw;jpl;lq;fis cUthf;fy;.
• gy;jug;G kw;Wk; ,U jug;G nghUshjhu cld;gbf;iffs; njhlh;ghd tplaq;fs;
• nghUshjhu mgptpUj;jp tyaq;fspd; fz;fhzpg;G> xOq;FgLj;jy; kw;Wk; Cf;Ftpg;G
• Vw;Wkjp; gy;tifj; jd;ik> Cf;Ftpg;Gf;fs;> Vw;Wkjp Nkk;ghLfs; kw;Wk;

MNyhridr; Nritfs; njhlu;ghd eltbf;if Nkw;nfhs;sy;.
• ntspehLfspy; Ngzg;gl;Lr; nry;yg;gLk; ,yq;ifapd; tu;j;jf tptfhuq;fis

gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;.
• cau; fy;tpapidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ,isa rKjhaj;Jf;F trjp

tha;g;Gf;fis Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy;.
• mikr;rpd; tplag; gug;ngy;iyf;Fs; cl;gLk; epWtdq;fSf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s

Vida rfy tplag; gug;gpw;Fk; cupj;jhdtw;wpd; eltbf;iffs;
• mikr;rpd; tplag; gug;gpd; fPo; epytk; epWtdq;fspd; fz;fhzpg;G eltbf;iffs;

mikr;rpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; gpujhd gzpfs; fPNo jug;gl;Ls;sJ;

 KjyPl;Lf;fhd rpwe;j #oiy tpUj;jp nra;jy; murq;fj;jpd; jpwKiw
mgptpUj;jpapd; kw;iwa Kf;fpakhdNjhu; mq;fkhFk;. 

 nghUshjhu Kfhikj;Jtj;jpw;fhd mikr;ruit FO (CCEM) kw;Wk; 
mikr;ruitapdhy; epakdk; nra;ag;gl;l tu;j;jf Ngr;Rthu;j;ijfs; njhlu;ghd
Njrpa FOtpd; %yk; Fwpj;j epWtdq;fSldhd xUq;fpizg;Gf;fspd; %yk; ,U 
jug;G kw;Wk; gy;jug;gpdu; Rje;jpu tu;j;jf cld;gbf;if njhlu;ghd cld;ghl;bw;F
tUjy;.

 murpd; tu;j;jf rPu;jpUj;j Kd;ndLg;Gf;fSf;F Vw;g tu;j;jff; nfhs;ifia tFj;jy;> 
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; xUq;fpizg;G eltbf;iffs; Kf;fpakhd njhopw;ghLfshFk;. 

 tu;j;jfk; kw;Wk; KjyPl;Lj; JiwfSf;F cupj;jhd rPu;jpUj;j nraw;ghLfSf;F
jiyikj;Jtj;jpid toq;Fjy;.

• mikr;Rf;F xg;gilf;fg;gl;Ls;s `k;ge;njhl;il JiwKfk;> jputkhf;fg;gl;l
,aw;if vupthAj; jpl;lk;> kj;jiy tpkhdepiyak; Nghd;w nraw;jpl;lq;fs; kw;Wk;
jpwd;Kiw mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis eilKiwg;gLj;jy;.

• Fwpj;j mikr;Rf;fs; kw;Wk; Kftu; epiyaq;fSld; ,ize;J Njitahd epWtd
uPjpahd rPuhf;fq;fis Nkw;nfhs;tjpy; Kd;dzpapy; epd;W eltbf;if vLjjy;.

• jpwKiw uPjpahf njupT nra;ag;gl;l tplag; gug;Gf;fspy; tpNrlkhd ,ilA+fSld;
Njrpa Vw;Wkjp jpwKiwahdJ jahu;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
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2.1  tpahghu rPu;jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;sy;

Nghl;b epiwe;j KjyPl;Lr; #oy;

Nghl;bahd KjyPl;Lr; #oy;

eLj;ju kl;lj;jpy; tUkhdk; ngWk; nghUshjhukhf khw;Wk; gue;j Nehf;fj;Jld;
tYthjhuj;jpid mile;J nfhs;tjw;fhd topahf nghUshjhuj;jpd; jdpahu;g;
gpupT tu;j;jfk; kw;Wk; Vw;Wkjpapd; ghy; <LgLtjw;fhd Cf;Ftpg;gpw;fhd
Njitia ,yq;if muR ,zq; fz;Ls;sJ.

Vt;thwhapDk;> KjyPl;Lr; #oypy; FiwghLfSld; jw;NghJ epWtg;gl;Ls;s
epWtdj;jpd; Nkkghl;Lf;fhd ,aYikapid tiuaWf;fg;gl;Ls;sNjhL> Kiwaw;w
jd;ikAk; Cf;Ftpf;fg;gLfpd;wJ. Mjd; %yk; jdpahu;j; Jiwapd; tpUj;jpw;F
jilfs; Vw;gLtNjhL ,yq;ifg; nghUshjhuj;jpd; Nghl;bj;jd;ikapy;
gpd;dilitAk; vw;gLj;Jfpd;wJ. vdpDk;> KjyPl;Lr; #oiy Nkk;gLj;Jtjw;fhf
fle;j fhyq;fspy; xU rpy Kaw;rpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;lhYk; mtw;wpd;
NghJkw;witahf fhzg;gLtJld; mtw;wpd; xUq;fpizg;G kw;Wk;
%Nyhghaq;fspd; Kd;dpiyg;gLj;jw; jd;ik Fiwtile;jJ. NkYk; KjyPl;Lr;
#oypd; jilfs; mNefkhdtplj;J ed;whf ,dq;fhzg;gl;lhYk; kWrPuikg;G
epfo;r;rpepunyhd;wpid jahu;gLj;Jtjd; kw;Wk; kWrPuikg;gpid nraw;gLj;Jk;
NghJ ntspf;fhl;Lk; FiwghLfs; Vw;gl;Ls;sJ.

mjw;fpzq;f> tu;j;jf ,yFgLj;jypid jug;gLj;Jif Nghd;w Fwpfhl;bfspd;
%yk; ,yq;ifapd; KjyPl;Lr; #oypd; vjpu;kiwg; Nghf;Ffs; vLj;Jf;
fhl;LtJld; 2012 ,d; NghJ 79 Mk; ,lj;jpypUe;J 2017 ,d; NghJ 110 Mk;
,lj;jpw;F js;sg;gLfpd;wJ. Cyf jutupirg;gLj;Jk; NghJ ,yq;ifapd;
KjyPl;Lr; #oypd; tPo;r;rpahf vLj;Jf;fhl;lhJ Mdhy; Vida rk juj;Jld;
fhzg;gLk; ehLfspdhy; ,f; fhyg;gFjpapDs; gpujhd rPu;jpUj;jq;fs;
Nkw;nfhs;g;gLtJld; mjid me;ehLfspd; jug;gLj;jy; cau; ,lj;jpidg;
ngWtjw;Fk; mjw;fpzq;f jdJ Nghl;bj;jd;ikapid Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;Fk;
cjtpahf mikfpd;wJ.

,r; rthy;fis ,dq;fz;L murpdhy; 2020 Mk; Mz;by; tu;j;jf
,yFgLj;jypid jug;gLj;Jk; gl;baypy; cau; ,lj;Jila nghUshjhuj;jpd; 70
Mk; ,lj;jpw;F tUk; Nehf;fkhf nfhz;Ls;sJ. KjyPl;Lr; #oYf;F cupj;jhd
rPu;jpUj;jq;fisg; G+uzg;gLj;Jtjw;fhd tYthd> epiyahd kw;Wk; xOq;F
Kiwahd fl;lq;fis vLj;jhy; ,e; Nehf;fq;fis vjpu;ghu;f;fTk;; mile;J
nfhs;sTk; KbAkhf ,Uf;Fk;.

Kd;Ndhf;fpr; nry;Yk; NghJ gy;NtW epuy; mir;Rf;fs; kw;Wk; Kftu;
epiyaq;fSld; xUq;fpizg;G eltbf;iffs; kw;Wk; xj;Jiog;Gf;fSf;fhd
epWtduPjpahd jpl;lj;jpy; rpf;fy;fs; mNefkhdtw;wpw;fhd jPu;Tfisg; ngwy;
kw;Wk; jiyikj;Jtk; kw;Wk; nghWg;Gf;$wypw;fhd fz;fhzpg;gpd; kPJ mstpl
KbAkhd ,yf;FfSld; $ba tpupthd nraw;ghl;Lj;jpl;lk; cl;gl cWjpahd
nghwpKiwia njhFg;gJ gpujhd rPu;jpUj;jq;fspd; %yk; Nkw;nfhs;sg;gly;
Ntz;Lk;.

mNefkhdtplj;J kWrPuikg;G Jiwfis gue;J gug;ngy;iyiaf;
nfhz;Ls;sNjhL Kftu; epWtdq;fs; mjpfkhdtw;wpy; jiyapLtJ
mtrpakhdjhFk;. Ntw;wpfukhd kWrPuikg;gpdhy; cupa rfy mur Kftu;
epiyaq;fs; kw;Wk; jdpahu;g; gpupT Kftu; epiyaq;fis cs;slf;fpajhf
mike;j kWrPuikg;Gr; nraw;ghLfis epWTjy; kw;Wk; cupa rfy
jug;gpdu;fSf;fpilapYk; xUq;fpizg;G kw;Wk; jfty;fs; gupkhwg;gLtjid
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf njspthd nghwpKiwnahd;wpd; cUthf;fk;
eilngWfpd;wJ. mNefu; kWrPuikg;G epfo;r;rp epuYf;F Kd;Dupik kw;Wk;
kWrPuikg;G eltbf;iffs; Ngzg;gl;Lr; nry;tjw;fhf fz;fhzpf;Fk; cau; kl;l
Nkw;ghu;itf; FO epWtg;gl;Ls;sJld; mjd; gpd;du; njhopy;El;g nraw;ghl;Lf;
Fotpd; Kftu; epiya kl;lq;fspy; mtw;wpd; nraw;ghLfs; ,lk;ngWfpd;wd.
njhopy;El;gf; FOf;fspd; ntw;wp jq;fpapUg;gJ jdpahu; Jiwapd; mwpTld; $ba
cWg;gpdu;fis cs;slf;fp cupa JiwAld; njhlu;Gila rfy gpujhd Kftu;
epiyaq;fspdhYk; vt;tsT J}uk; mg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jg;gLfpd;wJ vd;gjd;
kPJ jq;fpAs;sJ.

KjyPl;bd; ek;gpf;ifj; 
jd;ikapid
cWjpg;gLj;Jtjw;fhf
kw;Wk; epyTk; 
KjyPLfis
ghJfhj;Jf; nfhs;sy;>  
nkd;NkYk; KjyPl;L
<u;g;Gf;fisr; nra;jy; 
kw;Wk; ,yq;ifapd; 
muj;jKs;s kw;Wk; 
ePz;l fhy tpUj;jpw;F
gq;fspf;Fk; tpahghug; 
gpd;dzpnahd;wpid
cUthf;Fjy;.

cWjpahd
nraw;ghLfs; kw;Wk; 
mjDld; njhlu;Gila
epjpj; Njitfis
,dq;fz;Ls;sJld; 
nfsut gpujkUf;F
kw;Wk; 2018 tuT
nryTj; jpl;lj;Jf;F
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.

2020 Mk; 
Mz;lhFk; NghJ
,yFgLj;jypd; 
jutupirg; 
gLj;jypy; cau; 
nghUshjhuj;jpy; 
70 Mk; ,lj;jpid
tfpj;jy;.

Nehf;fk ;

2

vjpu;ghu;f;fg;gLk; 

ntspaPLfs;
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mjw;fpzq;f> ru;tNjr tu;j;jf kw;Wk; jpwKiw mgptpUj;jp mikr;rpd; %yk; ,yq;ifapDs;
KjyPl;L;r; #oiy Nkk;gLj;Jtjw;fhd epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Muk;gpf;fg;gl;lLs;sd. ,jd; gpujhd
Nehf;fkhf miktJ ,yq;ifapd; tu;j;jfj;jp id jutupirg;gLj;Jtjid ,yFgLj;Jtjw;fhf
kWrPuikg;Gf;fis mwpKfg;gLj;JtjhFk;. ,e;epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf cs;sf epWtdq;fspd;
xUq;fpizg;gpid cWjpg;gLj;Jtjw;F epWtdk; rhu; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tJ mtrpakhdJ
vd;gjhy; cyf tq;fpf; Fotpd; tu;j;jf ,yFgLj;jy; Fwpfhl;bfspd; %yk; vLj;Jf; fhl;Lk;
Jizf; $Wfs; kPJ mikr;ruitapd; KbTfspd; Clhf
tpahghujuthpirapidnra;fpd;wcyftq;fpahdJ>xUcs;s+h;njhopy;Kaw;rpahsh;>njhlh;GilaxOq;F
Kiwfisf;filg;gpbf;Fk;NghJ> xU rpwpa kw;Wk; eLj;jumstpyhd tpahghuj;ij Muk;gpf;f kw;Wk;
,af;f vt;tsT vspJ my;yJ fbdk; vd;gij tpghpf;fpd;wJ. ,J tzpfj;jpd; tho;f;if
Row;rpapy; gj;J gpujhd gFjpfis ghjpf;Fk; xOq;Ffspy; khw;wq;fis fz;fhzpf;fpd;wJ kw;Wk;
mstpLfpd;wJ. rh;tNjr th;j;jf kw;Wk; jpwKiw mgptpUj;jp mikr;rhdJ cyf tq;fp FOkj;jpd;
njhopy;El;g hPjpahd cjtpAld; KjyPl;L #oYf;fhd rPh;jpUj;jj;jpw;fhd xU ghij tiuglj;ij
ntspg;gLj;jpAs;sJ.

mgptpUj;jp jpwKiwfs; kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf mikr;R kw;Wk; cyf tq;fpf; Fo; Mfpad ,

ize;J gzpf;FOtpd; cjtpAld; xU Kd;Ndhbj; jpl;lnkhd;wpid jahu; nra;Js;sJ. வர்த்தக

நடவடிக்கக எடுப்பின் எட்டு உப கூறுககை உள்ைடக்கியது, அதன்படி ஒவ்வவொரு வெயலூக்கமும்

ெொியொன நநரத்தில் இந்த நடவடிக்ககககை வெய்கிறது. வெய்யப்பட நவண்டும். இந்த ெீர்திருத்த

நடவடிக்கககள் இலங்ககயில் வர்த்தக வெதிக்கொன சூழகல அபிவிருத்தி வெய்வதற்கொக ெட்ட

ெீர்திருத்த மற்றும் வெயல்முகற மொற்றங்கைின் ஒரு கலகவயொகும். இந்த நடவடிக்ககககை

ஒருங்கிகைப்பதற்கு, அபிவிருத்தி உத்திகள் மற்றும் ெர்வநதெ வர்த்தக அகமச்ெகம் ஆகியகவ

ெம்பந்தப்பட்ட பைிப் பகடகளுடன் ஒருங்கிகைக்கப்பட்டுள்ைன. வதொழில்நுட்ப

வெயல்திட்டங்கைின் கூட்டங்கள் 2017 ல் முன்நனொக்கி திட்டமிடல் நடவடிக்ககககை ஆரம்பித்தன.

அந்த ஆண்டின் நபொது உயர் மட்ட அதிகொொிகள், வகௌரவ அகமச்ெர்கள் மற்றும் வபொருைொதொர

முகொகமத்துவ அகமச்சு ஆகியவற்றில் அகமச்ெரகவ அகமச்ெர்களுடன் முன்நனற்ற ஆய்வு

கூட்டங்கள் நகடவபற்றன. 2018 இல் பைிக்குழுவின் கீழ், குறுகிய பட்டியலிடப்பட்ட "விகரவொன

வருவொய்கள்" வகொண்ட நடவடிக்கககள் அகடயொைம் கொைப்பட்டுள்ைன.

இலங்ககயின் வியொபொர வககப்படுத்தல்கள்

Ntiy nrad;Kiw
1. tpahghuj;jpy; <LgLtjpy; mwpf;ifapdhy; cs;slf;fg;gl;l tplag; gug;gpy; 8 tphpthd
nray;jpl;lq;fs; 2017 [dthp – khh;r; fhyg; gFjpapy; G+h;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJ. njhopy;
xd;wpid Muk;gpj;jy;> eph;khz mDkjpg;gj;jpuq;fis ifahSjy;> fld;ngWjy;> vy;iyfs;
fle;j th;j;jfk;> rpWghd;ik KjyPl;lhsh;fis ghJfhj;jy;> xg;ge;jq;fis mKy;gLj;jy;>
fld; jPh;f;f Kbahj epiyikfis jPh;j;Jitj;jy;.
2. 2017 Vg;gpuypy; KjyPl;L #oYf;fhd ghij tiuglk; G+h;j;jp nra;ag;gl;lJ.
[_iy 03> 2017 Kjy; KjyPl;L #oYf;fhd ghij tiuglj;jpid eilKiwg;gLj;JtJ
Muk;gpf;fg;gl;lJ.
4. nghUshjhu Kfhik gw;wpa mikr;ruitf; FOtpw;F khjhe;j kPsha;T mwpf;iffis
KjyPl;L #oYf;fhd nrayfk; rkh;g;gpf;Fk;.
5. cWjpahd nraw;ghLfs; kw;Wk; njhlh;Gila ghjPl;L Njitg;ghLfs; milahsk;
fhzg;gl;L nfsut gpujk ke;jphpf;F 2012 Mk; Mz;L ghjPl;L Kd;nkhopTf;fhf
rkh;g;gpf;fg;gl;lJ.

நொடு 2018

(தற்நபொகதய 

உத்திநயொகபூர்வ தரம்)

2019

(தரப்படுத்தப்பட்ட 

தரவொிகெ)

2020 

(தரப்படுத்தப்பட்ட

தரவொிகெ)

இலங்கக 111 90 70

Nghl;bahd KjyPl;Lr; #oy;
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முதலீட்டு சூழலின்  மறுெீரகமப்புத் திட்டத்தின் நபொது எடுக்கப்பட்ட முக்கிய 

நடவடிக்கககள்

குறிப்பிட்ட வெயல்கள்
நநரம் மற்றும்

நிறுவனம்
நநொக்கம்

2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் முன்நனற்றம்

1. ஒரு வைிகத்கத வதொடங்கவும்

கம்பனிகள் ெட்டத்தின் பிொிவு 

1 (9) அங்கீகொித்தல் மற்றும் 

அதிகொரமைித்தல்

ஏப்ரல் 2018

நிறுவனத்தின் 

பதிவொைர்

வவைிநொட்டு நிறுவன

வெயலொைொின் எைிகமயொன 

மற்றும் இகைக்கப்பட்ட 

நதகவகள் குறித்த வபொது 

அறிவிப்புக்கொன 

நதகவககை அகற்றுதல்

திருத்தங்கள் தயொொிக்கப்பட்டன

ஒற்கற அகடயொைத் திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் 

வைிகங்கைின் பதிவுக்கொக 

ஒரு கூகரயின் கீழ் ெில்லகற 

விற்பகனகய நிறுவுதல்

2018/2019

நிறுவனங்கைின்

பதிவொைர் / 

உள்நொட்டு 

வருவொய் 

திகைக்கைம் / 

வதொழிலொைர் 

திகைக்கைம்

ஒரு ெொைரமொனது பல 

நிறுவனங்களுடன் பதிவு 

வெய்ய அனுமதிக்கிறது

(நிறுவனங்கைின் 

பதிவொைர், வதொழிலொைர்

துகற, ஊழியர் நெமலொப 

நிதியம், உள்நொட்டு 

வருவொய் திகைக்கைம்)

தகவல் மற்றும் வதொடர்பொடல்

முகொகம வமன்வபொருள் 

அபிவிருத்திக்கு உதவுதல் மற்றும் 

தற்நபொது வெயல்பொட்டில் உள்ைது

2. கட்டுமொன உொிமத்தில் நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டும்

வகொழும்பு மொநகர ெகப 

மற்றும் நகர அபிவிருத்தி

அதிகொரெகப ஆகியவற்றுக்கு 

இகடயிலொன ஒரு நிகழ்நிகல

முகறகயப் பயன்படுத்துதல்.

மொர்ச் 2018

வகொழும்பு 

மொநகர ெகப / 

நகர 

அபிவிருத்தி

அதிகொரெகப

கட்டிட அனுமதி 

வழங்குவதற்கொன நொட்கைின் 

எண்ைிக்கக 60 நொட்களுக்கு 

குகறக்கப்படும்.

தகவல் மற்றும் வதொடர்பொடல்

முககம (ICTA) மூலம் முன்நனொடி 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் தயொொிக்கப்பட்டு 

வகொழும்பு மொநகர ெகபயிலிருந்து 

தகவல்கள் 

எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றன.

யு.டி.ஏ யின் கூறுகைின் பைிகள் 

முன்நனற்றம் வெய்து வருகின்றன.

வகொழும்பிற்கொன 

அபிவிருத்தித் திட்டத்கத 

நமம்படுத்துதல்

ஜூன் 2018

நகர 

அபிவிருத்தி

அதிகொரெகப

பயனர்கைின் இைக்கத்கதயும், 

நிர்மொை மற்றும் கட்டுமொன 

தரத்தின் பொதுகொப்கபயும் 

நமம்படுத்தவும்.

அவர்கைின் வதொழில்நுட்ப 

கூட்டங்கள் நகர்ப்புற நமம்பொட்டு 

ஆகையத்தொல் 

நடத்தப்படுகின்றன.

3. வெொத்து பதிவு

நிலம் தகவல் 

டிஜிட்டல்மயமொக்கல் மூலம் 

நில பதிவொைருக்கு ஆன்-

கலன் நதடல் வெதிககை

ஏற்படுத்திக் வகொடுத்தல்.

2018.03.31

பதிவொைர் 

வஜனரல் 

திகைக்கைம்

ஆன்கலன் நதடல் வெதி பதிவு 

வெய்த பயனர்கள், வபொது, 

வழக்கறிஞர்கள், நநொட்டொி, நிதி 

நிறுவனங்கள் மற்றும் அரெொங்க 

நிறுவனங்கள் மொனியங்கள்

மற்றும் வெயல்ககைப் வபற 

உதவுகிறது.

முன்நனொடி வமன்வபொருைொனது 

இயங்கு மற்றும் இயக்கப்படுகிறது

ஒருங்கிகைந்த நில நிர்வொக 

அகமப்பு அறிமுகம் (மின்-

நிலம்)

டிெம்பர் 2018

பதிவொைர் 

வஜனரல் 

திகைக்கைம் / 

எஸ்டி / 

வகொழும்பு 

மொநகர ெகப

வெொத்து பதிவு 5 நொட்களுக்குள் 

குகறவொக எடுக்கும் மற்றும் 2 

படிகைில் நடக்கும்.

வதொழில்நுட்ப விவொதங்கள்

வதொடங்கின.

4. கடன் வபறுதல்

பொதுகொப்பொன 

பொிவர்த்தகனகைில் ஒரு

புதிய பில்லின் முன்மொதிொி

ஜூன் 2018

இலங்கக 

கடன் தகவல் 

கமயம்

நகரும் பொதுகொப்பொன 

இடங்கைில் பொதுகொப்பொன

பொிவர்த்தகனககை அனுமதிக்க 

இது ெர்வநதெ ெிறந்த 

நகடமுகறககை 

உள்ைடக்கியது.

ெட்டமொ அதிபர் ஒப்புதல் 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது

கிவரடி பீநரொ ஐடி அகமப்பு 

அறிமுகம்

நம 2018

CRIB

கடன் நமம்பொடு நபொன்றகவ. 

கடன் முடிவுககை 

நமம்படுத்துதல் மற்றும் கடன் 

வெலவு குகறத்தல்

வதொழில்நுட்ப விவொதங்கள்

வதொடங்கின.
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5. எல்கலககை கடந்த வர்த்தகம்

வர்த்தக தகவல் நகொப்கப

நிறுவவும்

ஜூன் 2018

வர்த்தக 

திகைக்கைம்

வைிகத் தகவலுக்கொன 

அணுகல், அதன் 

துல்லியத்கத 

அதிகொித்தல், தொமதங்கள் 

மற்றும் 

பொிவர்த்தகனகளுக்கொன 

வெலவுககை குகறத்தல்

ெம்பந்தப்பட்ட அரசு 

நிறுவனங்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்கைின் 

நதகவககை பூர்த்தி

வெய்வதில் DoC

ஈடுபட்டுள்ைது.

நதெிய ஒற்கற ெொைரத்கத

(NSW) நிறுவுதல்

கட்டம் 1 - ஒற்கற ெொைரத்

திட்டத்கத நிரப்புக

கட்டம் 2 - ஒரு ெொைரத்கத

நிறுவுதல் (NSW) 

ஜூன் 2018

சுங்கத் 

திகைக்கைம்

2018/2019

அபிவிருத்தி

உத்தி மற்றும் 

ெர்வநதெ 

வர்த்தக 

அகமச்சு

வர்த்தகத்தில் 

வெலவழித்த வெலவுகள் 

மற்றும் வெலவுககைக் 

குகறத்தல்

அகமப்பு 

வெயலொக்கப்படுகிறது

6. ெிறிய முதலீட்டொைர்ககை பொதுகொத்தல்

வைிக ெட்ட

திருத்தியகமப்பு

நிறுவனங்கைி

ன் பதிவொைர்

மற்றும் 

பத்திரங்கள்

மற்றும் 

பொிவர்த்தகன

கமிஷன்

இலங்கக 

நிறுவனங்களுக்கொன

அதிக மூலதனத்கத 

உருவொக்குவதற்கு

ெட்டபூர்வமொன 

பொதுகொப்பு மற்றும் ெிறு 

வியொபொர 

பங்குதொரர்களுக்கு

தகவல் வழங்கல்.

உலக வங்கியிலிருந்து 

வதொழில்நுட்ப உதவி.

7. ஒப்பந்தங்ககை நகடமுகறப்படுத்துதல்

வைிக நீதிமன்றங்கைின்

விொிவொன மதிப்பீடு

ஜனவொி 2018

நீதி அகமச்சு

வர்த்தக உயர்

நீதிமன்றத்தில்

நிலுகவயிலுள்ை

வழக்குகள்

குகறக்கப்படுதல்

மதிப்பீடு இறுதி

கட்டத்தில் உள்ைது

8. திவொல் இருந்து மீட்பு

உத்திநயொகபூர்வ பைம்

வபற ஒரு நபர் நியமனம்

ஏப்ரல் 2018

வதொழில் 

மற்றும் 

வர்த்தக 

அகமச்சு

நிறுவனங்கள் ககலப்பு 

வெயல்முகற 

துொிதப்படுத்த உதவுதல்

இது பத்திொிகககள் 

மற்றும் நிறுவன 

பதிவொைர் 

திகைக்கைத்தில் 

வவைியிடப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட வெயல்கள்
நநரம் மற்றும் 

நிறுவனம்
நநொக்கம்

2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் முன்நனற்றம்
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2.2 KjyPl;lhsu;fSf;fhd trjpfis toq;Fjy;

cs;Su; KjyPl;lhsu;fs; ,yq;ifapDs; tu;j;jfj;jpid epWTtjw;fhf
Kaw;rpf;Fk; NghJ Njitaw;w xOq;FKiwj; jilfSf;F
Kfq;nfhLf;fpd;whu;fs;. ,J ntspehl;L KjyPl;Lf;fhf ,yq;ifapy;
cs;s ftu;r;rpj;jd;ikapid Fiwg;gjw;F fhuzkhf miktNjhL
mjD}lhf KjyPLfspy; FiwTfs; Vw;gLfpd;wd. KjyPl;Lr; rigg;
gpuptpd; myfpd; %yk; KjyPl;Lf;fhd mq;fPfhuj;jpidg; ngw;Wf;
nfhs;Sk; NghJ mtrpag;gLk; mq;fPfhuq;fs; kw;Wk; mDkjpg;
gj;jpuq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 100 ehl;fs; foptNjhL xNu
Mtzk; gy;NtW epWtdq;fSf;F toq;f NeupLfpd;wJ.

mgptpUj;jp jpwKiwfs; kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf mikr;R cyf
tq;fpapd; njhopy;El;g cjtpAld; xOq;FKiwfspd; tpidj;jpwdpd;ik
kw;Wk; Kftu; epiyaq;fSf;fplapy; xUq;fpizg;G njhlu;ghd
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf xNu $iuapd; fPo; rfy
NrritfisAk; toq;Ftjd;; Kf;fpaj;Jtk; ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ.
mjdhy; xU $iuapd; fPo; Nritfis toq;Ftjw;fhf 2017 Mk;
Mz;bd; Muk;gj;jpy; Jtq;fp itf;fg;gl;lJ. NkYk; KjyPl;Lr; rigapd;
ONE STOP SHOP ,id tYg;gLj;Jtjw;fhf kw;Wk; njhopy;El;g kw;Wk;
b[pl;ly;kakhf;fypd; Clhf mjd; kw;Wk; Nju;e;njLf;fg;gl;l
xOq;FKiw Kftu; epiyaq;fspd; nraw;ghLfis vspjhf;Ftjw;F
KbTfs; vLf;fg;gl;Ls;sJ.
,jd; fPo; xUq;fpizg;Gr; nra;ag;gl Ntz;ba epWtdq;fs; 24
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld; mjd; Kjw; fl;lkhf epWtdj;jpd; gjpT>
cs;ehl;L ,iwtupj; jpizf;fsk;> kj;jpa Rw;Wr; #oy; mjpfhurig>
nfhOk;G khefu rig> efuhf;f mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk;
Rq;ftupj; jpizf;fsk; vd;gdtw;wpid $l;bizg;gjd; Clhf cupa
xOq;FKiw Vw;ghLfspd; ntspg;gilj;jd;ik kw;Wk; vspa
Kiwikfis Nkw;nfhs;tjw;F KbAkhfTs;sJ.

mjw;fpzq;f> tiyaikg;gpd; %yk; njhlu;Ggl;l KjyPl;L tu;j;jf
tpz;zg;gq;fspd; tpguq;fs; Kiwg;gLj;jg;gl;L mt;te;j
tpz;zg;gq;fSf;F tpNrl mDg;gy; ,yf;fnkhd;W rfy
epWtdq;fSf;Fk; ngw;Wf; nfhLg;gjd; %yk; mr; nraw;jpl;lq;fspd;
epiyikfisg; gpd;njhlu;tjw;F KbAkhf cs;sJ. mt;thNw
jfty;fisg; gupkhwpf; nfhs;Sk; nkhbAiy <LgLj;Jtjd; %yk;
mt;te;j epWtdq;fspd; mq;fPfhuk; njhlu;ghf KjyPl;lhsu;fs; mwpe;J
nfhs;tjw;fhd trjpAk; fpilf;fpd;wJ.

Kd;Ndw;wk;
• gpujhd epuy; epWtdq;fis ,dq;fz;L nfhs;sy; - epiwtile;Js;sJ.
• cupj;jhd mq;fPfhuq;fs;> mDkjpg;gjpuq;fis milahsk; fz;L
nfhs;sy; - epiwttile;Js;sJ.
• xt;nthU mDkjpf;Fkhd jfty;fis Nrfupj;jy; -
epiwtile;Js;sJ.
• KjyPl;L trfjpis toq;Ftjw;F jdp miwf;fhs nrayhw;Wif
gilazpf;fhd nray; gupe;Jiufisj; jahupj;jy; -
epiwttile;Js;sJ.
• Gupe;Jzu;G xg;ge;jq;fid jahupj;jy; kw;Wk; mit njhlu;ghf
cld;ghl;bw;F tUjy; - epiwtile;Js;sJ.

mLj;j fl;l eltbf;iffs;
• ,izaj;jsj;jpid tpUj;jp nra;gtu;fis ngw;Wf; nfhs;sy; kw;Wk;

,izaj;jd tpUj;jpahsu;fis Nju;e;njLj;jy;.
• mikr;ruit mq;fPfhuk;
• Gupe;Jzu;T xg;ge;j;jpy; ifr;rhj;jply;.
• ,izaj;jsj; jPu:;T epfo;r;rpj;jpl;lq;fis KOikg;glj;jy;.
• nraw;ghLfis xOq;FKiwg;gLj;jy; kw;Wk; kPs;f;fl;likg;Gr;

nra;jy;.
• tuT nryTj; jpl;lk; kw;Wk; kdpj tsj; Njitapid kjpg;gPL

nra;jy;.

ntspehl;L KjyPL;l;lhsu;fs; 
,yq;ifapd; tu;j;jfj;jpid 
cWjpg;gLj;Jtjw;F Kaw;rpf;Fk; 
NghJ mtrpakw;w 
xOq;FKiwfisAila 
,ilA+WfSf;F Kfq;nfhLf;f 
Ntz;bAs;sJ. ,J nts;ehl;L 
KjyPl;Lf;fhd ,yq;ifapy; cs;s 
ftu;r;rpj;jd;ikapidf; 
Fiwg;gjw;F fhuzkhf 
miktJld; mjD}lhf Neub 
ntspehl;L KjyPLfspy; FiwTfs; 
Vw;gLfpd;wd. jw;NghJ 
,yq;ifapDs; eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tjw;fhf KjyPl;Lr; 
rigapd; myfpd; Clhf 
mq;fPfhuq;fis ngw;Wf; nfhs;Sk; 
NghJ> mtrpakhd rfy mDkjpg; 
gj;jpuq;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 
NghJ nghJthf 100 ehl;fs; 
foptJld; gy;NtW 
xOq;FKiwfs; epWtdj;jpw;F 
rkdhd Mtzq;fisf; nfhz;l 
vz;zpf;ifapid rku;g;gpf;f 
Ntz;bAs;sJ. ,j; Jtf;fj;jpd; 
fPo; ,jw;fhf jw;NghJ 
nrytplg;gLk; ehl;fspy; 20%
,idf; Fiwg;gjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.

ONE STOP SHOP nraw;ghl;L
Kiwapy; KjyPl;Lr;
rigapdhy; ntspehl;L
KjyPl;lhsu;fspdhy;
,yq;ifapy; tu;j;jfj;jpid
Muk;gpf;Fk; NghJ mjw;fhf
nrytplg;glk; fhyk; kw;Wk;
Vw;Fk; nryTfis Fiwj;Jf;
nfhs;tjid ,yf;fhff;
nfhz;Ls;sJ.

• KjyPl;L Nritf;fhd gzpfis 
mbg;gilahff; nfhz;L one 
stop shop nraw;ghl;L Kiwik 
mwpKfg;gLj;jg;gLjy;.

• cupa epuy; epWtdq;fspd;
nraw;ghLfis vspjhf;Fjy;
• xOq;FKiw
nraw;ghLfSf;fhd jfty;fspd;
ntspg;gilj; jd;ikapid
mjpfupg;gjw;F cjtpahf
,Uj;jy;.

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; ntspaPLfs;

2.2.1  KjyPl;Lr; rigapd; xU $iuapd; fPo; rfy NritfisAk; toq;Ftjw;fhd 
trjpfs; .
(One Stop shop)
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முதலீட்டு ஒப்புதலின் உடனடி வெயல்முகற

முதலீட்டுச் ெகப ஒரு பொரம்பொிய அணுகுமுகறயொல்

முதலீட்டு நநொக்கங்ககை அகடய முடியொது என்று அரசு

கவனித்திருந்ததொல், பிற லீனியர் நிறுவனங்கைின்

அங்கீகொரத்தில் வெதிக்கொன வெதி வெதிக் குழு

நிறுவப்பட்டது ஒற்கற ெொைர உள்கட்டகமப்பு ஒப்புதல்

அனுமதிக்கும் குறுகிய கொலத்தில் குழு (SWIAC)

நிறுவப்பட்டது. நதெிய வெொத்து, மொநில நிலம் அல்லது வட்டி

ஒரு நதெிய பயன்படுத்தி நதகவ, முதலியன கைிெமொக

முதலீடு மதிப்பீடு மற்றும் கருவூல வெயலொைர் தகலகமயில்

ஒரு ஒற்கற ெொைர முதலீடு ஒப்புதல் குழு ஒப்புதல் தரப்படும்.

பிரதமர் அலுவலகத்தின் வபொருைொதொர வடலிவொி திட்டம்,

முதலீட்டு முயற்ெிகைின் அைவு மற்றும் தரம்

குறிப்பிடத்தக்கது அல்ல, முதலீட்டு சூழலில் உள்ை

நிச்ெயமற்ற நிகலகள் முதலீட்டொைர்கைின் நம்பிக்ககயில்

குகறக்க வழிவகுக்கின்றன. நமலும், உயர் தர

பொிவர்த்தகனககை ஏற்றுக்வகொள்வதில் ஏற்படும்

தொமதங்கள் உள்ைன, குறிப்பொக வவைிநொட்டு

முதலீட்டொைர்கள் நிலம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

அனுமதிப்பத்திரங்களுக்கு அகழப்பு விடுத்துள்ைனர்.

தற்நபொகதய ஒற்கற பட்வஜட் கமிட்டி மற்றும் வெயல்பொட்டு

திறன் மற்றும் அெொதொரை பொிவர்த்தகனக்கொன முதலீட்டு

அணுகுமுகறக் குழுவின் வெயல்பொட்கட எைிதொக்கும்

வபொருட்டு, முதலீட்டு வொொியம் முடிவவடுக்கும்

வெயல்முகறயின் முக்கிய அம்ெங்ககை எைிதொக்க ஒரு

வடம்ப்நைட்கட அறிமுகப்படுத்தியுள்ைது;

• தரமொன முதலீடுககைத் தயொொிப்பதற்கு முன்னதொக

ெந்திப்பிற்கொன தரமொன கட்டுப்பொடு மற்றும் பிந்கதய

கூட்டங்களுக்கொன ஒரு வழிமுகற

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

• கொட்ெி முன்நனற்றம் / அர்ப்பைிப்பு (இது நபொன்ற 5

ஒப்பந்தங்கள் ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டன) ெொியொன,

விகரவொன மற்றும் உயர்ந்த ெொத்தியமொன முதலீட்கட

உருவொக்குவதற்கொன ஒரு வழிமுகற அறிமுகம் வெய்தல்.

அதன்படி, முதலீட்டு திட்டங்கைின் ஒரு ஒற்கற தொள்

ஒவ்வவொரு முதலீட்டு திட்டத்தின் ஒற்கற வீச்சு குழுவொல்

ெமர்ப்பிக்கப்பட நவண்டும்.

ஒற்கற ெொைர முதலீட்டு

ஒப்புதல் குழு
கூட்டங்கள் நகடவபறவில்கல 22 

கலந்துகரயொடப்பட்ட 

திட்டங்கைின் எண்ைிக்கக 44

அங்கீகொிக்கப்பட்ட திட்டங்கைின்

எண்ைிக்கக                       25

தள்ைிப்நபொடப்பட்ட திட்டங்கைின் 

எண்ைிக்கக                       04

தீவிரமொன திட்டங்கைின் எண்ைிக்கக                       

02

நிரொகொிக்கப்பட்ட திட்டங்கைின்

எண்ைிக்கக                      13

முதலீட்டு ஒப்புதல் 

இலகுபடுத்தற் குழு
நகடவபற்ற கூட்டங்கைின் 

எண்ைிக்கக - 40

கைக்கில் எடுத்துக் வகொள்ளுங்கள்

ெிக்கல்கைின் எண்ைிக்கக -130

தீர்க்கப்பட்ட பிரச்ெிகனகைின் 

எண்ைிக்கக             - 103

நதகவயற்ற ெிக்கல்கைின் 

எண்ைிக்கக              - 22

நிரொகொிக்கப்பட்ட ெிக்கல்கைின் 

எண்ைிக்கக               -05

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட முடிவு

2.2.2  ஒற்கற ெொைரம் மற்றும் முதலீட்டு ஒப்புதல் வெயல்முகற 

எைிதொக்குதல்
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• முதலீட்டு வொொியத்தின் முதலீட்டு வொொியம் முகறயொன மற்றும் ெொியொன

நநரத்தில் முடிவவடுக்கும் வெயல்முகற வெயல்திறகன அதிகொிக்க மறு

வடிவகமக்கப்பட்டு, புதிய விண்ைப்பம் ஜூன் 1 முதல் அமல்படுத்தப்படும்.

• ஒரு பொிவர்த்தகன தொள் முதலீட்டு ஒப்புதல்கைின் ஒரு ெொைரத்திற்கொன

ஒற்கற ெொைர முதலீட்டுக் குழுவிற்குத் தயொொிக்கப்பட்டது, இது ெொியொன

பொிவர்த்தகன ெொிபொர்ப்பு வெயல்முகறகய உறுதிப்படுத்துகிறது, ெொியொன

தரவு நெகொித்தல் மற்றும் தரகவ நெகொிப்பதற்கொக, இன்னும் வவற்றிகரமொன

முடிவவடுக்கும் வெயல்முகறகய ஆதொிக்கிறது. (உதொ. முதலீட்டு அைவு

மற்றும் பைியொைர்கைின் மதிப்பீட்டின் மதிப்பீட்டின் அைவு, முதலீட்டொைொின்

முன் முதலீட்டின் கூடுதல் தகவல்கள், எதிர்பொர்த்த தீர்க்கமொன ெவொல்கள்)

• முதலீட்டு ெகபக்கொன முதலீட்டுத் திட்டத்கத பொிெீலித்தபின், அடுத்த மூன்று

ஆண்டுகைில் முதலீடுகைில் குறிப்பிடத்தக்க அைவு அதிகொிப்புக்கு ஐந்து

முயற்ெிகள் அகடயொைம் கொைப்பட்டன, ஆரம்பத்தில் இருவருக்கும்

ஆரம்பிக்க நவண்டிய அவெியம் இருந்தது.

• வகௌரவ அகமச்ெர் மற்றும் தனியொர் துகறயினொல் பிரதொன

பங்குதொரர்களுடனொன அகமச்ெரகவ மற்றும் வொரொந்த வர்த்தக

ெந்திப்புககைப் நமற்வகொள்ை பயன்படுத்தப்பட்டது. (8 கூட்டங்கள்

நகடவபற்றது)

• புதிய முதலீட்டு பயன்பொடு, மதிப்பீடு மற்றும் வடம்ப்நைட் வெயலொக்க

வொர்ப்புருக்கள், ெந்திப்பு நகடமுகறகள் மற்றும் வெயல்முகறகள் (எ.கொ.,

வெயல்முகற, பொிவர்த்தகன வெயல்முகற, முதலியன) ஒற்கற குழு

குழுக்கைின் வெயல்திறன் மற்றும் வெயல்திறகன நமம்படுத்துவதற்கொக

வெயல்படுத்தப்பட்டன.

துகறயின் பட்டியகல ஒற்கற ெொைரம் ஒப்புதல் குழு அங்கீகொிக்கப்பட்ட கிகை

தயொொிப்புகள் 08

பயன்பொடுகள் மற்றும் நெகவகள் 04

சுற்றுலொ, விவெொயம் மற்றும் தகவல் வதொழில்நுட்பம். 01
உட்கட்கமப்பு வெதிகள் 04
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2.3 முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு

முன்னைி முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனம்

இலங்கக முதலீட்டு ெகபயொனது இலங்ககயின் வவைிநொட்டு

நநரடி முதலீட்கட ஈர்ப்பதற்கொன பிரதொன அரெ

நிறுவனமொகும் மற்றும் ஸ்ரீலங்கொ முதலீட்டு ெகபயொனது

நதெிய முதலீட்டு இலக்குககை அகடய முதலீடுகைில்

ஒருங்கிகைத்தல், ஒருங்கிகைத்தல் மற்றும் முதலீடு வெய்தல்

ஆகியவற்கற நமற்வகொண்டுள்ைது.

ஏற்றுமதி வருவொகய நமம்படுத்துதல், ஏற்றுமதி நிதிகயப்

புதுப்பித்தல், நவகலவொய்ப்புககை உருவொக்குதல்,

வதொழில்நுட்பம் மற்றும் திறன்ககை நமம்படுத்துதல், உள்ளூர்

திறன்ககை நமம்படுத்துதல், உள்கட்டகமப்பு நமம்பொடு,

கிரொமப்புற வைர்ச்ெி மற்றும் வறுகம ஆகியகவ

இலங்ககயின் முதலீட்டு ெகபயில் 40 வருட நெகவகய

வகொண்டொடும் நிகழ்வொகும். இலங்ககயின் வபொருைொதொர

அபிவிருத்தியில் மகத்தொன பங்ககக் வகொண்டுள்ைது.

இலங்ககயின் வபொருைொதொரம் மொற்றியகமப்பதில்

இலங்ககயின் முதலீட்டு ெகப மிகவும் முக்கியமொன

முகவர்கைொக திகழ்கிறது. இது வபரும்பொலும் விவெொய

நவைொண்கமகய அடிப்பகடயொகக் வகொண்டது,

புதுகமயொன தயொொிப்புகள் மற்றும் நெகவகளுடன் ஒரு

ெொர்ந்த வபொருைொதொரத்தில்.

முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக்கொக பயன்படுத்தக்கூடிய நொட்டில்

வபொருைொதொர அபிவிருத்திக்கொன ெொத்தியமொன பகுதிககை

அகடயொைம் கொை இலங்கக முதலீட்டு வொொியம் முடிவு

வெய்துள்ைதுடன், முதலீட்டொைர் மண்டல அபிவிருத்தி,

மண்டல அபிவிருத்தி மற்றும் உள்ைக உட்கட்டுமொன

அபிவிருத்தியில் நிபுைர் ஆவொர். முதலீட்டொைருக்கு புதிய

முதலீட்டொைர்ககை ஈர்ப்பதற்கொன பங்குககை

ஒருங்கிகைத்தல் ஏற்றுமதியிடல் துகறகளுக்கொன ெமீபத்திய

வர்த்தக மொதிொிகய பின்பற்ற BOI நடவடிக்கக எடுத்துள்ைது.

உலக வங்கி, ெர்வநதெ அபிவிருத்திக்கு ஹொர்வர்ட்

பல்ககலக்கழகம் மற்றும் வமக்நகெி நபொன்ற உலக

புகழ்வபற்ற நிறுவனங்கைின் உதவியுடன், முதலீட்டு ெகபக்கு

புதிய திறன்ககை வைர்க்கவும், அபிவிருத்தி வெய்யவும்,

அபிவிருத்தி வெய்யவும் திறனற்ற திட்டங்ககை

வழங்கியுள்ைது.

இலங்ககயின் முதலீட்டு ெகபயின் முதலீட்டு ெகபயின்

முதலீட்டுச் ெகபயின் (BOI) முதலீட்டு ெகப (BOI), 2017-2020

கொலப்பகுதியில் இலங்ககயின் முதலீட்டு ெகபயின்

குறிக்நகொகை மீைகமப்பதற்கொன அனுமதிகய

வழங்கியுள்ைது. நிகலயொன அபிவிருத்திக்கு பங்கைிப்பு

வெய்வதற்கொன முக்கிய வெயற்பொடுககை

நிகறநவற்றுவதற்கொக.

• வபொருைொதொர வைர்ச்ெி

மற்றும் வபொருைொதொர

வைர்ச்ெிகய ஊக்குவித்தல்

• வபொருைொதொரம்

அஸ்திவொரத்கத

விொிவுபடுத்துதல் மற்றும்

வலுப்படுத்துதல்

• வவைிநொட்டு முதலீட்கட

ஊக்குவித்தல் மற்றும்

நமம்படுத்தல்

• அந்நியச் வெலொவைி

வருவொய்கைின் விொிவொக்க

ஆதொரங்கள் மற்றும்

ஏற்றுமதியின் அதிகொிப்பு

வருவொய்

• வதொழில்துகற மற்றும்

வர்த்தக நிறுவனங்கைின்

ஸ்தொபனமும் வைர்ச்ெிகய

ஊக்குவித்தலும்.

நநொக்கம்
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3 Neub ntspehl;L KjyPl;Lf;fhf mtrpag;gLk; 
cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; epWtd xj;Jiog;G

3.1 Gjpa njhopw;rhiy tyak;

cupa fhyj;jpw;F kw;Wk;

nryTf;F cupa njhopw;rhiy

tya nraw;jpl;lj;jpid

eilKiwg;gLj;Jjy; kw;Wk;

nrhj;Jf;fis rpwg;ghf Ngzpr;

nry;tjid cWjpg;gLj;Jtjd;

%yk; tup nrYj;Jgtu;fSf;F

gzj;jpw;fhd mjpf

ngWkjpapidg; ngw;Wf;

nfhs;sy;.

Nehf;fk;

,e; ehl;bd; gpujhd cl;fl;likg;G trjpfspd;
Nkk;ghl;bd; Jtf;fq;fs; nghUshjhu eyd;fisg;
ngw;Wf; nfhs;s KbAkhf ,Ug;gJ crpjkhd
jdpg;gl;l KjyPLfis Cf;Ftpg;gjd; %yk;
kl;LNkahFk; vd;gJld; mjd; %yk; nghUshjhu
nraw;ghLfs; kw;Wk; tu;j;jfk; mjpfupj;J
cl;fl;likg;G trjpfid cr;rstpy;
gpuNahfpg;gjid cWjpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.

2017 tuT nryTj; jpl;lj;jpd; %yk; jpwKiwapid
,yf;fhff; nfhz;l gpupTfSld; Vw;Wkjpr;
nrayhf;f tyaq;fis epWTtjw;F
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. jw;NghNj mjw;fhd fhzp
,dq;fhzg;gl;L kpd;rhuk;> ePu; kw;Wk; EioTg;
ghijfs; ( tpNrlkhf fLfjpg; ghijapd; ,U
kUq;Fk;) Nghd;w mj;jpatrpa cl;fl;likg;G
trjpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. Gjpa Vw;Wkjp
nrayhf;f tyaq;fis epWTtjw;F cupa
mbg;gil cl;fl;likg;G trjpfis tpUj;jp
nra;tjw;fhf 2018 y; &gh. 2.9 gpy;ypad; ghjPl;by;
xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ.

mjw;fpzq;f> jdpg;gl;lt tifapy; ,af;fg;gLk;
njhopw;rhiyfs; tya mgptpUj;jpapid
Nkw;nfhs;Sk; eltbf;ifapy; <LgLk; jha;yhe;jpd;
Rojana Industrial Park Public Company Limited
epWtdj;jpdhy; ,yq;ifapy; kpy;ydpapy;
njhopw;rhiy tyaq;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf mjpf
Kaw;rpapid Nkw;nfhs;fpd;wJ. Rojana jdpahu;
epWtdq;fs; ,uz;bdhy; 1988 ,d; NghJ
Muk;gpf;fg;gl;l jha;yhe;J – [g;ghd; $l;L
tpahghukhFk;.

,yq;ifapDs; njhopw;rhiy tyaq;fis
epWTtjw;fhf crpjkhd ,lk; ,dq;fhzg;gl;L
mnk. nlh. 500 kp. msT gad;gLj;jp njhopw;rhiy
tyaj;jpid tpUj;jp nra;tjw;F cupa
KjyPl;Lf;fhf Rojana epWtdk; cld;gl;lJ. ,jd;
%yk; ,dj;Jf;F Neub kw;Wk; kiwKf njhopy;
tha;g;Gf;fs; 1000 mjpfkhf cUthFk;..

,yq;if kpd;rhu rig> neLQ;rhiy
mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; Njrpa ePu;
toq;fy; kw;wk; tbfhyikg;Gr; rigapd; %yk;
jw;NghNj njw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd;
Gjpa ,il khw;wk; cw;gl tyaj;jpd; vy;iy
tiu cl;fl;likg;G trjpfis tpUj;jp nra;a
Muk;gpj;Js;sd. 2017 kpy;ydpapd; Rojana
Industrial Park (1 fl;lk;) ,d; Kd;Ndw;w RUf;fk;
gpd;tUkhWs;sJ.

fhzp ifafg;gLj;Jjy;
• 1 Mk; fl;lj;jpy; fhzp ifafg;gLj;jy; (244
Vf;fu;) ,lk;ngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wJ.
• fhzp ifafg;gLj;Jtjw;fhf kpy;ydpa
gpuNjr rigf;F &gh. 91 kpy;ypad;
xJf;fg;gl;Ls;sJ.

kpd;rhuk; toq;fy;
• fSj;jiu Kjy; Ntiyj; jsk; tiu
mbg;gil kpd;rhuf; fk;gpfs; (jw;fhypf)
epu;khzk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
,e; eltbf;ifapd; Muk;gpg;gjw;fhf kpd;rhu
rigf;F &gh. 54 kpy;ypad; Muk;gf;
nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

ePu; toq;fy;
• xU ehisf;F fd kPl;lu; 500 Md msthd
ePupid toq;Ftjw;fhd Muk;g eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd.
• Muk;g eltbf;iffSf;fhf ePu; toq;fy;
kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rigf;F &gh. 98
kpy;ypad; nfhLg;gdT Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.

EioTg; ghij
• EioTg; ghijapd; tpUj;jpw;F cupa
eltbf;iffis Muk;gpj;J eilngw;Wf;
nfhz;bUf;fpd;wJ.
• neLQ;rhiy mgptpUj;jp mjpfhurigf;F &gh.
80 kpy;ypad; msT nfhLg;gdT
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; xOq;Ffs; 4 tiu
ghij tp];jPudk; nra;Ak; eltbf;iffs;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd.
• ,jw;F Nkyjpfkhf> gy;Nghy mjpfNtf
neLQ;rhiy ,ilg; gupkhw;wk; kw;Wk; gpq;fpupa
njhopw;rhiy tyaj;Jf;fhd jpl;lk;
eilngWfpd;wJ. cupj;jhd fhzp khj;jiw
rhyp kTd;l; vd milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ.
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4.1   tu;j;jf Nghl;bj;jd;ik

Nehf;fk; 

Gjpa tu;j;jf nfhs;ifapid 
eilKiwg;gLj;jy;

4
tu;j;jf Nghl;bj;jd;ik

tu;j;jf nfhs;ifapd; gy;NtW ,lq;fspy; gue;J

fhzg;gLk; nfhs;iffis xd;W Nru;j;J

Vw;Wkjpapid gytPdg;gLj;Jk; nfhs;iffis

mfw;wp tpl;L ntspehl;L KjyPLfis ftu;e;J

<u;j;Jf; nfhs;tjw;fhf kw;Wk; tu;j;jfj;jpid

Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhd crpjkhd #o;epiyia

cUthf;Ftjw;F KbAkhd epiyj;jd;ikAld;

$ba njspthd Rje;jpu tu;j;jf nfhs;ifapid

epWTjy;.

• nghUshjhu Nju;tsTfisg; gad;gLj;jp vjpu;fhy
re;ij rhj;jpak; kw;Wk; njhopw;rhiy> mur
tUkhdk;> Neub ntspehl;L KjyPLfs; kw;Wk;
cyfshtpa cw;gj;jp tiyaikg;Gfs; Nghd;w
Jiwfspd; nry;thf;fpid ftdj;jpw; nfhz;L
Rje;jpu tu;j;jf cld;gbf;iffspy;
cs;slf;Ftjw;fhd Ntiyj;jpl;lj;jpid epWTjy;.

• tup> <L nra;Ak; fl;lzk; kw;Wk; tupay;yhj
jilfs;> ju;f;fk; Gupjy; kw;Wk; tpNrl jPu;itfs;
fl;lzg; gad;ghl;bidf; Fiwj;jy; kw;Wk; rfy tup
tiffs; %d;wpd; fPo; epWtg;gl;bUg;gjid
cWjpg;gLj;jy;.

• rfy gpujhd tu;j;jf jug;gpdu;fSld; tpgukhdJk;
g+uzkhdJk; tu;j;jf xg;ge;jj;jpid fye;Jiuahly;.

• tu;j;jf jhuskakhf;fy; fhuzkhf tu;j;jf
epWtdq;fs; kw;Wk; kf;fspy; Vw;gLj;Jk; ghjfkhd
tpisTfisj; jzpf;f tzpfr; kWrPuikg;Gf;fSf;F
Vw;w tifapy; jpl;lq;fis cUthf;fy; kw;Wk;
mjw;fhd fhyj;jpidg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.

• tu;j;jf trjpfis toq;Fjy;> tzpfj;ij elhj;jpr;
nry;Yk; NghJ epyTk; ,ilA+Wfis mfw;Wjy;
kw;Wk; tu;j;jf toq;fy;fis Nkk;gLj;jy; kw;Wk;
tu;j;jf jhuhskakhf;fYf;fhd ru;tNjr re;ij
mikg;Gf;fSld; xg;ge;jq;fis eilKiwg;gLj;jy;.

• ,yq;if cyfshtpa cw;gj;jp tiyaikg;gpd; xU
gFjpahf cau;j;jp Neub ntspehl;L KjyPLfisg;
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ntspehl;L KjyPl;L;g;
nghwpKiwia tpUj;jp nra;jy;.

• cyfshtpa jahupg;G tiyaikg;gpid
xUq;fpizg;gjw;Fk; cyfshtpa jahupg;Gf;fSf;F
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; Vw;Wkjpf;fhd rpwpa
kw;Wk; eLj;ju mstpyhd njhopw;Jiw
tiyaikg;Gf;fspd; rhj;jpaf;$w;wpid Nkk;gLj;jy;.

• Efu;Nthd; eyd;fisg; ghJfhg;gjw;fhf tu;j;jf
xg;ge;jq;fis tp];jPudg;gLj;jy; kw;Wk; ,izahf
cs;ehl;L cw;gj;jpfs; kw;Wk; njhopw;Jiwfis
ghJfhj;jy;. re;ij KjyPl;L tpjpfs; kw;Wk;
xOq;FKiwfs;; Mokhd Ma;tpid elhj;Jjy;.

fle;j gy E}w;whz;Lfshf epiyj;jd;ikAld; $ba
tu;j;jf nghwpKiwapd; FiwghL fhuzkhf ru;tNjr
tu;j;jfj;jpd; nrayhw;wif kw;Wk; cw;gj;jpj;jpwd;
tpUj;jpapy; ftdk; nrYj;Jjypy; tPo;r;rp fz;Ls;sJld;
mJ Kd;ida Mz;Lfspy; Fiwe;j kl;l;jpy;
fhzg;gl;lJ. ,t;thwhd gpd;dzpapd; fPo;> murpd;
mgptpUj;jp Nehf;fq;fs;> ,yq;iff;F ru;tNjr
tu;j;jfj;jpdhy; mila KbAkhfTs;s Nghl;bj;jd;ikf;F
xg;gPlhf mE$ykhd epiyik fle;j tUlq;fspy;
tu;j;jf nrayhw;Wif jw;Nghija cyfshtpa tu;j;jf
mgptpUj;jp kw;Wk; Vida ehLfspd; tu;j;jf nfhs;if
njhFg;gpd; mDgtq;fSk;> ftdj;jpe; nfhz;L fle;j
cU tUl fhyj;jpDs; Gjpa tu;j;jf nfhs;if njhFg;G
nraw;ghl;L Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 2017 Mf];l; khjk; ,e;j
Gjpa tu;j;jf nfhs;iff;fhd mikr;ruit mq;fPfhfhuk;
fpilf;fg;ngw;wJ.

Gjpa tu;j;jf nfhs;if gpujhd 4 mbg;gilfis
cs;slf;fpAs;sJ.
m. cs;ehl;L nfhs;ifapd; kWrPuikg;gp;d; %yk;
Nghl;bj;jd;;ikia cUthf;fy;.
M. re;ij gpuNtrk; kw;Wk; tu;j;jf trjpfis
toq;Fjy;.
,. gutyhd nghUshjhu rkepiy> nfhs;if kw;Wk;
epWtd uPjpahd epiyj;jd;ikapid Vw;gLj;Jjy;.
<. epWtdq;fs; kw;Wk; kf;fis Gjpa tu;j;jf
nfhs;iff;F Vw;g khw;wpaikj;jy;.

Gjpa tu;j;jf nfhs;ifapid nraw;gLj;JtJ gy-jug;Gg;
gzpahf miktJld; mjw;fhf gue;j vyy;iyap;d;
Clhf rpwe;j xUq;fpizg;gpidg; Nghd;Nw xj;Jiog;Gk;
mtrpag;gLfpd;wJ. mJ gpuNahf kw;Wk; vspa
mZFKiwapd; Clhf tpiuthf kw;Wk; epWtd
eilKiw xOq;Ftpjpfspd; %yk; epiwNtw;Wk; tifapy;
crpjkhd Kiwiknahd;W epWTtjw;F nghUshjhu
Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd mikr;ruitf; $l;lj;jpd;
mq;fPfhuj;jpid Ntz;b epw;fpd;wJ. நடைமுடை மை்றும்

நநறிமுடை அணுகுமுடை மூலம் விடைவான மை்றும்
ஒருங்கிடைந்த நெயல்பாைட்ை உறுதிப்படுதத்ுவதை்கு

உள்நாைட்ில் புதிய வைிகக் நகாள்டகயில் முன்னுைிடம

நைவடிக்டககடள திைம்பை நெயல்படுதத்ுவதை்கு ததடவயான

வழிமுடைகடள நிறுவ தவை்டும். Gjpa tu;jjf
nfhs;ifapid ,dq;fz;Ls;s Kd;dpiyg;gLj;jy; kw;WK;
kWrPuikg;Gf;fis xOq;fhf nraw;gLj;jw; jpl;lj;jpw;F
Vw;g nraw;gLj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gNjhL> mjd; xU
rpy eltbf;iffs; jw;NghJ ,lk;ngw;Wf;
nfhz;bUf;fpd;wJ.

vjpu;ghu;f;fg;gLk; ntspaPLfs;
cyfyhtpa kw;Wk; gpuhe;jpa re;ijfs; kw;Wk; 
xUq;fpizg;G eltbf;iffs; Nkk;gLj;jy;> kf;fspd; 
tho;thjhuj;jpid cau;j;Jjy; kw;Wk; ePz;l fhy 
nghUshjhu tpUj;jp Ntfkhf ,aq;fr; nra;jy;.
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4.2 tu;j;jf jhuhskakhf;fy; njhlu;ghd xg;ge;jk;

cyf tu;j;jf mikg;gpd; mq;fj;Jt ehLfspd; xj;Jiog;Gld; 2004
Mf];l; khjk; 01 Me; jpfjpad;W eilngw;w nghJf; $l;lj;jpd; NghJ
cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; njhlu;ghd
fye;Jiuahlypid Nkw;nfhs;tjw;F Vfkdjhd cld;ghl;Lf;F
te;jhu;fs; vd;gJld; mjd; Nehf;fkhf miktJ tu;j;jfk; kw;Wk; tup
njhlu;ghd nghJ xg;ge;jj;jpy; (1994) tu;j;jfj;Jf;F cup
cWg;Giuapid njspTgLj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; kw;Wk; ,r;
nraw;ghl;bid NkYk; Jupjg;gLj;Jjy;> nghUl;fs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J
cl;gl nghUl;fis Jupjkhf tpLtpj;jy; nra;tjhFk;. ,jw;F
Nkyjpfkhf> tu;j;jf jhuhskakhf;fy; kw;Wk; Rq;fk; njhlu;ghd
rPuhf;fg; gpur;rpidfs; njhlu;ghd Rq;fk; kw;Wk; Vida mjw;Fupa
mYtyu;fSf;fpilapy; tpisjpwd; kpf;f xj;Jiog;gpw;fhf tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd; %yk; nraw;ghLfs;
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,q;F ,j;Jiwf;F cupj;jhd njhopy;El;g
cjtp kw;Wk; ,aysT tpUj;jpw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

cyf tu;j;jf mikg;gpd; mq;fj;Jt ehLfspd; tu;j;jf
mikr;ru;fspdhy; 2013 jpnrk;gu; khjk; ghyp> ,e;JNerpahtpy;
elhj;jg;gl;lmjd; gj;jhtJ khehl;bd; NghJ tu;j;jf jhuhskakhf;fy;
xg;ge;j thrfq;fs; cj;jpNahfg+u;thf Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ld. 2014
etk;gu; khjk; cyf tu;j;jf mikg;gpdhy; epWtg;gLk; kuNf\;
xg;ge;jj;jpd; (Marrakesh Agreement) 1 Mk; ,izg;gpw;F tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpy; cs;slf;Ftjw;fhf jpUj;jg;gl;l
newpKiw (Protocol of Amendment ) Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ls;sJ. tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; cyf tu;j;jf mikg;G 1995 ,d; NghJ
Muk;gpf;fg;gl;ljd; gp;d;du; Vw;gLj;jpf; nfhs;sg;gl;l KjyhtJ gy; jug;G
xg;ge;jkhFk;. cyf tu;j;jf mikg;gpd; mq;fj;Jt ehLfs; (Nyh
tu;j;jf mikg;gpd; nkhj;j mq;fj;Jt ehLfs; 164 ,d; 2/3 MdJ)
,dhy; mtrpag;gLk; rupg;gLjjy; vz;zpf;iffs; (110)
Nkw;nfhs;sg;gl;ljd; gpd;du; 2017 ngg;utup khjk; 22 Me; jpfjp
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; tYtpypUf;Fk;.

ntspg;gilj;jd;ik> cyffshtpa ngWkjpr; rq;fpypapd; NghJ (Global
Value Chain) gq;Fgw;ww; re;ju;g;gq;fis mjpfupj;Jf; nfhs;sy; kw;Wk;
jhkjq;fs; kw;Wk; tpLtpg;gjw;Fupa mDkjpapidf; Fiwj;jy; tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpw;F fhuzkhf cs;sJ. tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd; Njr vy;iyapd; Clhf nghUl;fisf;
nfhz;L nry;yy;> tpLtpj;jy; kw;Wk; mDkjpaspj;jy; Ntfkhf
eilngWk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.

tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpy; Rq;f tpLtpj;jy; eilKiw
xOq;Ffs; gytw;wpw;F cupa Vw;ghLfs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. xg;ge;jk;
%yk; cs;;slf;fg;gLk; gpujhd Jiwfshf> (m) Rq;f tpLtpj;jy;
nranyhOq;F njhlu;ghd rl;lk;> tpjpfs; kw;Wk; xOq;Ftpjpfs;
ntspg;gLj;Jtjw;fhf epakpf;fg;gLk; xOq;FKiw ( ,iza $w;Wf;fs;
cs;slq;fyhf)> (M) Rq;f jPu;khdj;jpw;fhd Vw;ghLfs;> (,)
jz;lidf;F cupa gzk; kw;Wk; mwtply;fs; njhlu;ghd rl;lk; (<)
nghUl;fs; fpilg;gjw;F Kd;du; jahu;gLj;jy;> (c) ,yj;jpudpay;
nfhLg;gdt gad;ghL (C) nghUl;fis tpiutpy; tpLtpg;gjw;F
nghWg;ghf ,Uj;jy; (v) “mDkjpngw;w nraw;ghl;lhsu;fs;” cj;Njr
Kiwg; gad;ghL (V) fg;gy; nghUl;fis Jupjg;gLj;Jk; nray; (I)
gOjilAk; rpW nghUl;fis tpiuthf tpLtpj;jy; (x) nghJthd Rq;f
juq;fSf;F cupa Mtzq;fs; kw;Wk; xOq;FKiwia Fiwj;jy; (X)
jdp miwfisg; gad;gLj;Jtjid Cf;Ftpj;jy; (xs) Njr vy;iyf;F
cupj;jhd xOq;Ftpjpfspd; rkdhd jd;ik (f) nghUl;fis
jw;fhypfkhf nghWg;ngw;wy; (q) ,yFgLj;Jk; topfisAila
nranyhOq;Ffs; kw;Wk; (r) Rq;f xj;Jiog;G kw;Wk;
xUq;fpizj;jYf;fhd Vw;ghLfs;.

tu;j;jf jhuhskakhf;fy; 
njhlu;ghd xg;ge;jj;jpd; %yk; 
ntspg;gilj;jd;ikapid 
tpUj;jp nra;jy; cyfshtpag; 
ngWkjp Cf;fpfs; kw;Wk; 
mtw;Wld; ,ize;J jpwd;fis 
Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; jhkjq;fs; 
kw;Wk; Vkhw;wk; njhlu;ghd 
mtjhdq;fisf; Fiwg;gjw;Fk; 
Vw;gLfpd;wJ. ,e;j xg;ge;jj;jpd; 
%yk; vy;iyfisf; fle;J 
nghUl;fs;> Nghf;Ftuj;J> 
ntspaPLfs; kw;Wk;  
tpLtpg;gjw;Fupa mDkjpapidj; 
Jupjg;gLj;JTk; 
vjpu;g;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 

tu;j;jfj;jpw;fhd kpfTk; 
el;GwTld; $ba #oiy 
cUthf;Ftjw;fhd cjtpia 
toq;Fjy;> jdpahu;g; gpuptpd; 
Nkk;ghl;bid mjpfupj;jy; 
kw;Wk; ntspehl;L Neub; 
KjyPl;bd; %yk; eyd;fis 
mile;J nfhs;sy; kw;Wk; 
cyfshtpa ngWkjpr; 
rq;fpypAld; (Global Value 
Chain) ,ize;J nghUshjhu 
tpUj;jp Cf;fpapid toq;Fk; 
tifapy; ,yq;ifapy; 
jpwKiwapid epWTjy; kw;Wk; 
gad;Lj;Jtjw;fhf ,yq;ifapd; 
tu;j;jf nfhs;iffs; kw;Wk; 
gpuNahffq;fshy; kWrPuikg;Gr; 
nra;jy;.

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
ntspaPL

Nghl;bahd KjyPl;Lr; #oy;
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xg;ge;jj;jpd; %yk;; cyfk; G+uh tu;j;jf jhuhskakhfy; kWrPuikg;Gf;fhf Gjpa fl;lj; Njitfis
fhl;bAs;sNjhL xl;Lnkhj;jkhf tzpf kw;Wk; gy; jug;G tu;j;jf Kiwapy; tpUj;jpapid
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. cyf tu;j;jf mikg;gpy; nghUshjhu epGzu;fspdhy; 2015 Mk; NghJ
Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;tpw;F Vw;g tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; g+uzkhf nraw;ghl;by;
nfhs;sy;. mjd; %yk; mq;fj;jtu;fspd; tu;j;jf nryT 14.3% Mf Fiwtpid
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJld; nghUl;fs; Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjpf;fhf nrythFk; fhyk; Kiwahf 47%
kw;Wk; 91% ,dhy; FiwtilAk; vdTk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mwpf;ifapd; %yk; NkYk; njuptJ
tu;j;jf jhuhskakhfy; xg;ge;jk; g+uzkhf nraw;ghl;by; nfhz;L tUk; NghJ mgptpUj;jpaole;J
tUk; ehLfspy; Gjpa Vw;Wkjp cw;gj;jpfspd; msT 20% ,dhy; mjpfupf;fpd;wJ.

cyf tuj;jf mikg;gpd; rfy mq;fj;jtu;fspdhYk; “m”>”M”> kw;Wk; “,” Nghd;w njhFjpspd;
Vw;ghLfSf;F Vw;g eltbf;if vLg;gjw;F fl;Lg;gl;Ls;sjd; Njitahf cs;sJ vd cld;gll ghy
vy;iyapDs; cy tu;j;jf mikg;gpw;F mwptpf;fg;gl Ntz;baJ vd xg;ge;jj;jpd; %yk;
mwpag;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd; 2 Mk; gFjpapd; %yk; xg;ge;jj;jpd; Vw;ghLfis
eilKiwg;gLj;Jtjpy; tsu;e;J tUk; kw;Wk; Fiw tsur;rpAs;s ehLfs; vjpu;nfhs;Sk; rpukq;fis
mq;fPfupf;fpd;wJ. ,J tsUk; ehLfs; kw;Wk; (Special and Differential (S&D) Treatment) rpwg;G kw;Wk;
khWl;l rpfpr;irapid mspf;fpd;wJ. tpNrl kw;Wk; khWgl;l Vw;ghLfspd; %yk; xg;ge;jj;jpd;
njhlu;Gf;F Vw;g eltbf;if vLf;fg;gl Ntz;baJ “m”>”M”> kw;Wk; “,” Nghd;w tFjpfSf;F Vw;g
cyf tu;j;jf mikg;G mwpag;gLj;j Ntz;baJ vr; re;ju;g;gj;jpy; vd;w jPukhdj;ij vLg;gjw;F
rfy mgptpUj;jpaile;J tUk; ehLfSf;Fk; re;ju;g;gk; toq;fg;gLk;. xg;ge;jk; tYtpy; ,Uf;Fk;
re;ju;g;gj;jpy; mq;fj;jtu; gpd;gw;wg;gl Ntz;ba Vw;ghLfs; “m” tFjpapDs; cs;slf;fg;gLfpd;wJ.
xg;ge;jk; tYg;ngw;w gpd; Jtq;Fk; fhy khw;wj;jpd; gpd;du; mq;ftu; gpd;gw;wg;gl Ntz;ba Vw;ghLfs;
“M” tFjpapYk; xg;ge;jk; tYg;ngw;wjd; gpd;du; Jtq;Fk; fhy ,ilkhw;w jpfjpapy; ,aysT
tpUj;jpfhf cjTk; re;ju;g;gj;jpy; gpd;gw;wg;gl Ntz;ba Vw;ghlfs; “,” tFjpapYk; cs;slq;Fk;.
nraw;gLj;jg;gLk; Fwpj;j jpfjpAld; “m” kw;Wk; “M” tFjpapd; fPo; tUk; Vw;ghLfs; tYg;ngWk;
NghJ cyf mgptpUj;jp mikg;gpw;F mwptpj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL xg;ge;jk; tYg;ngw;W xU
tUlj;jpDs; nraw;gLj;jg;gLk; cupa jpfjp njhlu;ghf cyf ttu;j;jf mikg;gpw;F mwptpj;jy;
Ntz;Lk;. (cjh. 2018 ngg;utup 22 f;F Kd;du;)

cyfshtpa Nghl;bj;jd;ik JiwKf kw;Wk; NghJkhdsT Nghf;Ftuj;J cl;fl;likg;G trjpfs;
fhzg;gLk; NghJ ,yq;ifapDs; cyfshtpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy; Fwpfhl;bfs; fPo;
kl;lj;jpidf; fhl;Lk;. cyf tq;fpapd; nryhw;Wif Fwpfhl;bfspy; (Logistics Performance Indicators )

89 (2014 ,y;) Mk; ,lj;jpid mile;jjNjhL tu;j;jfj;jpy; <Lgly; ( Njr vy;iy Clhd tu;j;jfk;)
njhlu;ghd Fwpfhl;bfs; 110 (2016 ,y;) ,lj;ijg; ngw;wJ. mjd; %yk; vLj;Jf; fhl;LtJ tu;j;jf
jhuhsj;jd;ik Kiw kw;Wk; njr vy;iy Kfikj;Jt Kftu; epiyaq;fspd; kWrPuikg;G kw;Wk;
etPdkag;gLj;jy; epiyj;jd;ikAld; $bajhFk;. ,yq;ifapd; fPo; kl;l tu;j;jfk; jhuhsg;gLj;jy;
nrayhw;Wifapd; tpidthf tpahghupfspd; nfhLf;fy; thq;fy; nryT cau;tiljy;> tpisjpwd;
KjyPl;L gytPdg;gLjy; kw;Wk; Vw;Wkjp tpUj;jpf;fhd re;ju;g;gq;fSld; $ba tpNrl rpW cw;gj;jpfs;
kw;Wk; tptrha ngWkjpfs; Njrpa Nghl;bj;jd;ikapid FiwtilT Vw;gLk;. tpNrlkhf rpwpa kw;Wk;
eLj;ju mstpyhd njhopy;KidNthu; ,r; nryT kw;Wk; epu;thf ghjpg;Gf;F cl;gLj;jg;gLthu;fs;.

mq;fPfupf;fg;gl;l rpwe;j eilKiwfs; kw;Wk; ru;tNjr juq;fSf;F Vw;g vspa > ntspg;gil kw;Wk;
khw;wKwhj Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp nraw;ghlfisg; gpd;gw;wp nghUsjhuj mgptpUj;jpapy;
Kf;fpak; ngWfpwJ. ,J Fwpj;J jw;NghJ 50 tUlq;fSf;F goikahd tup kw;Wk; tu;j;jfk;
njhlu;ghd nghJ xg;ge;jk; tu;j;jf jhuhskakhf;fy; Vw;ghLfis gpd;js;sy;> ntspg;gilj;
jd;ikapid cau;j;Jtjw;fhf ru;tNjr mq;fPfupf;fg;gl;l nraw;ghLfis toq;Fjy;> nghUl;fisf;
nfhz;L nry;yy;> tpLtpj;jy; mDkjp ngwy; %yk; trjpfis toq;Fjy;. tu;j;jf ,yFgLj;jy;
kw;Wk; mjid xj;j gpur;rpidfs; njhlu;ghf Rq;fk; kw;Wk; Vida cupa mYtyu;fSf;fpolapy;
tpisjpwd; cj;Jiog;G Nkk;gLj;jy; cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;jj;jpid
g+uz nraw;ghl;Lld; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mur kw;Wk; jdpahu; JiwfSf;fpilapy; Nkk;gLj;jg;gl;l
ciuahly;fs; kw;Wk; ehLfSf;fpilapy; jfty; gupkhw;w Vw;ghLfSk; cs;slf;fg;gl;ls;sd.

tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; g+uzkhf kw;Wk; tpisjpwdhf nraw;ghl;by; nfhs;tjdhy;
Vw;gLk; eyd;fs; njhlu;ghd kjpg;gPL ghupajhf khw;wKWk; Mdhy; kpfTk; goikthj kjpg;gPLfs;
%ykhf ,Ue;jhYk; cyf tu;j;jfj;jpd; kPJ vOk; ghjpg;Gf;fis vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. mt;thNw
tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; g+uzkhf kw;Wk; tpisjpwd; nfhz;ljhf nraw;ghl;by; nfhs;tjd;
5yk; tUkhdk; ngWk; ehLfspd; tu;j;jf ntyTfs; 14.1% fPo; kl;l tUkhdk; ngWk; ehLfs; 15.1%
cau; kl;l tUkhdk; ngWk; ehLfs; 12.9% Fiwtjhf OECD kjpg;gpLfpd;wJ.
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OECD ,d; kjpg;gPL tpNrlkhf ,yq;iff;F cupj;jhdjhFk;. Vnddpy; mtw;wpd; %yk; nraw;gLj;Jk;
NghJ Vw;gLk; nghUshjhu eyd;fs; tpUj;jpaile;J tUk; ehLfspy; rkj;jd;ik FiwtilAk; vd
vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. Vnddpy; me; ehLfspd; tu;j;jffu;fs; gpuhe;jpa kw;wk; ru;tNjr re;ijAld;;
Nghl;bapLtjw;fhf mtu;fspd; ,aystpd; ghy; vjpu;kiw tpisTfs; Vw;gl KbAk; cau; tu;j;jf
nfhLf;fy; thq;f; nrynthd;wpid Vq;gjw;F Vw;gLk; vd;gjhFk;. ntspg;gilahd kw;Wk; mwpTs;s
ru;tNjr juq;fisf; nfhz;L fl;bnaOg;gg;l;lLs;s vspa tu;j;jf eilKiw xOq;Ftpjpfspd; kPJ
mbg;gilahff; nfhz;l gpuNahf tu;j;jf ,yFgLj;jy; kWrPuikg;gpid Vw;gLj;JtJ mur kw;wk;
tpUj;jpaile;j r%fj;Jf;F xNukhjpup Kf;fpak; ngWfpwJ mgptpUj;jp gpur;rpidfs; Vw;gLtJ ,jd;
fhuzkhFk;.

,t; ,yf;fpid mile;J nfhs;tjw;F cjtpahf mikAk; Kf;fpa rf;jpahf jpfo;tJld; mtw;wpid
ngau;g;gLj;Jk; NghJ kdpj %yjdk; kw;wk; tpNrlkhf njw;fhrpahtpw;F xg;gPlhf ek;gpf;ifj;jd;ik
kpf;f cl;fl;likg;G trjpfis mbg;gilahff; nfhz;Ls;sJ. ,yq;if kpf tpiuthf
mgptpUj;jpaile;J tUk; gpuhe;jpaj;jpy; gpujhd tu;j;jfg; gijapy; mike;Js;sJld; gpuhe;jpa
tu;j;jf ikakhftk; jpwe;J fhzg;gLfpd;wJ.

kpfTk; tu;j;jf uPjpahd #oYf;fhf cjTjy;> jdpahu;g; gpuptpd; tpUj;jpapid Cf;Ftpj;jy; kw;Wk;
ntspehl;L Neub KjyPLfs; %yk; eyd;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf ,yq;if jpwKiw
epiyapidg; gad;gLj;jy; kw;Wk; nghUshjhu tpUj;jpf;fhd Cf;fpahf cyfshtpa ngWkjpj;
njhFjpfSld; ,izAk; Nehf;fj;Jld; mjd; tu;j;jf nfhs;if kw;Wk; eilKiwfs;
jpUj;jpaikf;fg;gl Ntz;ba Njitg;ghl;bd; fPo; ,yq;if murpdhy; 2016 rdtup khjk; 14 Me; jpfjp
mikr;ruitapd; jPu;khdj;jpd; %yk; ,yq;if tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jk; mq;fPfupf;fg;gl;lJ.

2016 Nk khjk; 31 Me; jpfjp ,yq;ifapdhy; tu;j;jf ,yFgLj;jy; newpKiw tuNtw;Fk; gj;jpuk;
(Instrument of Acceptance) rku;g;gpj;jjd; %yk; mu;j;jKs;s kWrPuikg;G kw;Wk; etPdkakhf;fYf;fhd
tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpw;F Vw;g eltbf;if vLg;gjw;fhf mjpfsT njhlu;Gfis vLj;Jf;
fhl;Lfpd;wJ. cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;j tuNtw;G gw;wpa gj;jpuj;jpd;
cyf tu;j;jf mikg;Gf;F Kd;itf;fg;gl;l 81 Mk; cWg;Giu ehlhf ,yq;if tpsq;fpaJ.

tFjp ml;ltizg;gLj;Jk; NghJ ,yq;if cf tu;j;jf mikg;gpdhy; tu;j;jf ,yFgLj;jYf;F
mtrpag;gLk; kjpg;gPl;L nrayku;nythd;whf njhopy;El;g cjtp fpilf;fg;ngw;wJ. cyf tq;fpapd;
%yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; kjpg;gPl;bd; NghJ ,yq;if tu;j;jf jhuhskakhf;fy; tFjp mwptpj;jiy
cWjpg;gLj;jpAs;sJ.

Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jy; FOtpd; (NTFC) apd; %yk; 2017 ngg;utup khjk; 15 Me; jpfjp
elhj;jg;gl;l $l;lj;jpd; NghJ (NTFC) “m”>”M” tFjpapd; fPo; ,yq;if tifg;gLj;jy; kw;WK;
nraw;gLj;jw; Nkw;nfhs;Sk; NghJ Fwpg;gpl;Lf; fhl;lg;gLk; jpfjp (indicative dates) Kf;fpakhf kjpg;gP
nra;ag;gl;lNjhL tpisjpwd; kw;Wk; tpidjpwdhd mjpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpw;F Vw;g
eltbf;if Nkw;nfhs;tJ mjd; Nehf;fkhFk;. cyf tu;j;jf mikg;gpw;F ,e;j njhlu;gpw;F Vw;g
eltbf;if vLj;jy; kw;Wk; fhl;lg;gLk; jpfjp (indicative dates) njhlu;ghf mwptpf;FkhW FOtpdhy;
NkYk; gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ.

tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd; Vw;ghLfs; cs;ehl;L uPjpahd xUq;fpizg;G kw;Wk;
nraw;gLj;Jtjw;fhd trjpfis toq;Fk; tifapy; mq;fj;Jt ehLfspdhy; Njrpa tu;j;jf
,yFgLj;jy; FO (NTFC) ,];jhgpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf
jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd;; kw;nwhU NjitahFk;. 2016 rdtup khjk; 14 Me; jpfjpa mikr;ruit
jPu;khdj;jpd; %yk; ,yq;ifapd; Njrpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy; FOtpid epWTtjw;F
mq;fPfupf;fg;gl;lJ. FOtpd; rf mq;fj;Jtj;jpid tfpg;gJ Rq;f gzpg;ghsu; ehafk; kw;WK; tzpf
gzpg;ghsu; ehafjjpdhy; MFk; vd;gJld; mjw;F cupj;jhd mur mikr;Rf;fs; / epWtdq;fisg;
Nghd;Nw jdoahu;g; gpupT Kftu; epiyaq;fSk; cs;slq;Ffpd;wd.

Njrpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy; FOtpd; (NTFC) eltbf;if kw;Wk; epu;thfj;jpw;fhd fl;likg;gpidg;
ngw;Wf; nfhLg;gjw;fhf nrrayhw;W gupe;Jiunahd;W jhaupf;fg;gl;lJ.

NkYk; cyf tq;fp tpahghu ,yFgLj;jy; Fwpfhl;bfspd; %yk; cs;slf;fg;gLk; tifapy; Jiz
Mjhuq;fspd; mbg;gilapy; mike;J epWtg;gl;l nrayhw;Wif gilazpfs; 10 f;fpilapy; “Njr
vy;iyapd; Clhf tu;j;jfk; nra;jy;” Fwpfhl;bapd; fPo; epu;khzpf;fg;gl;Ls;s njhopy;El;g
nrayhw;Wifg; gilazpaplk; ,yq;if tu;j;jf #oypy; tpidj;jpwid Nkk;gLj;Jtw;F mjpfhuk;
ngw;Ws;sJ.
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Njrpa vy;iyf;$lhd tu;j;jfj;jpy; <LgLk; mur kw;Wk; jdpahu; jug;gpdu;fs; midtiuAk;
cs;slf;fp tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpid nraw;gLj;Jtjw;F cupa cs;sf epWtdk; rhu;
nraw;ghLfs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;l ,yq;ifapd; Vida tu;j;jf ,yFgLj;jy; Jtf;fq;fspd;
xUq;fpizg;G njhlu;ghd mjpfhuk; Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jy; FO (NTFC) ,w;F
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. mjdhy; Kaw;rpfs; ,uz;lhFtjid jLg;gjw;fhf Njr vy;iy Clhf
tu;j;jfk; eilngWk; Fwpfhl;bw;fhd nrayhw;Wif gilazpahf eltbf;if Nkw;nfhs;tjw;F
Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jy; FOit (NTFC) epakpg;gjw;F gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s tifapy; tu;j;jf jhuhskakhf;fy; xg;ge;jj;jpd; Vw;ghLfSf;F cupa tpla
vy;iyfisj; jhz;br; nrd;w Vida crpjkhd tu;j;jf jhuhskakhf;fy;fs; epyTtJld;
mjw;fpzq;f mtw;wpid TFA Plus ( Vida tu;j;jf ,yFgLjjy; Jtf;fq;fs;) tFjpahf
mwpKfg;gLj;jg;gLfpd;wJ. 2016 rdtup khjk; 14 Me; jpfjpa mikr;ruit jPu;khdj;jpd; %yk;
tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;j Vw;ghLfis nraw;gLj;Jk; guk mgpyhirapdhy; Njrpa tu;j;jf
,yFgLj;jy; FO (NTFC) epWtg;gLtjw;F mq;fPfhuk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJld; ( ,yf;fk;
15/1872/723/013 kw;Wk; 2015.11.30 Me; jpfjpa mikr;ruit tpQ;Qhgdj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s
tifapy;) Njrpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy; FOtpd; tplag; gug;gpd; fPo; TFA Plus FOnthd;iw
cs;slf;Ftjw;fhf mikr;ruitapd; mDkjpapidg; Gjpjhf ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. Njrpa
tu;j;jf ,yFgLj;jy; FOtpd; xj;Jiog;gpid toq;Ftjw;Fk; mjd; jPu;khdq;fis
eilKiwg;gLj;Jk; NgghJ xOq;FKiw kw;Wk; rl;lj;jpid toq;Ftjw;Fk; Njrpa tu;j;jf
,yFgLj;jw; FOtpw;fhd nray; gupe;Jiunahd;W jahupf;fg;gl;lJ.

tu;j;jf ,yFgLj;jw; xg;ge;jj;jpd; njhlu;gpw;F Vw;g eltbf;if vLg;gjw;F kw;Wk; Vida tu;j;jf
,yFgLj;jw; Jtf;fq;fis Nkw;nfhs;tjw;F cupa mjpfhuj;jpid xg;gilj;jy; %yk; Njrpa
tu;j;jf ,yFgLj;jy; FOtpd; tplag; gug;gpid tpupT gLj;jy; > Kd;dpiyj;jd;ik nra;ag;gl;l
nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpid rku;g;gpg;gjw;fhf Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jw; FOtpw;F topfhl;Ljy;>
Njrpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy; FOtpd; nraw;ghl;L gupe;Jiu Njrpa tu;j;jf jhuhskakhf;fy;
FOr; nrayfj;Jf;F cupj;Jilajhf;fpf; nfhs;sy; kw;Wk; cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf
,yFgLj;jy; xg;ge;jj;jpid mtrpag;gLk; tifapy; cyf tu;;j;jf mikg;gpw;fhf “m””M” kw;Wk;
“,” tFjpfSf;F cupa njhlu;GfSf;F mDkjpapid ngw;Wf; nfhLf;f ifj;njhopy; kw;Wk; tzpf

mikr;R kw;Wk; mgptpUj;jp jpwKiw kw;wk; ru;tNjr tu;j;jf mikr;rpdhy; ,ize;j mikr;ruit
tpQ;Qhgdnkhd;wpid rku;g;gpj;Js;sJ. mjw;fpzq;f mikr;ruitapdhy; 2017.11.21 Me; jpfjpa
mikr;ruit tpQ;Qhgdk; mq;fPfupf;fg;gl;lJ.

cyf tu;j;jf mikg;gpd; tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;jj;jpid nraw;gLj;jy; 
Kd;Ndw;wk;: 2017 Mk; Mz;bDs; Kd;Ndw;wk;

m – jhgd eltbf;if
Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jw; FO (NTFC) 
mikr;ruit mq;fPfhuj;Jld; Njrpa ,yFgLj;jw; FO 2016 Vg;uy; khjk; cj;jpNahfg+u;tkhf
epWtg;gl;lJ. ,Jtiuapy; FOtpd; jiytu; gjtpia tfpf;Fk; Rq;f gzpg;ghsu; ehafk; jpU.
gp.v];.vk;. rhy;]; mtu;fshy; vd;gJld; mjd; rk jiytu; gjtp tzpf gzpg;ghsu; ehafk; nry;tp
nrdhyp tpN[uj;d mtu;fshYk; tfpf;fg;gLfpd;wJ. jw;Nghija FO mq;fj;jtu;fs; Njr vy;iy
xOq;FKiw Kftu; epiyaq;fs; 16 ,d; jiytu;fSk; tzpa rigapd; gpujpepjpfs; VO NgiuAk;
cs;slf;fpAs;sJ. mq;fj;jtu;fSf;F Nkyjpfkhf nraw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;fhf rfy Njrpa
tu;j;jf ,yFgLj;jy; FOtpd; gpujhd njhopy;El;g gpupT ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. FO mq;fj;jtu;fs;
Njrpa tu;j;jf ,yFgL;j;jy; FOf; $l;lq;fspd; NghJ Kiwikahf re;jpf;fg;gLfpd;wd.

Njrpa tu;j;jf ,yFgL;j;jy; FO kw;Wk; Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jw; FOr; nrayfj;;jpd; nray;
gupe;Jiu 2017 etk;gu; khjk; mikr;ruitapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyjpfkhf
tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;j Vw;ghLfis eilKiwg;gLj;jy; njhlf;fk; Njrpa tu;j;jf
,yFgL;j;jy; FOtpd; mjpfhuq;fis tpupTgLj;jg;gLtJld; ,yq;ifapd; KjyPl;Lr; #oy;
kWrPuikg;Gr; nra;Ak; NghJ nrayhw;Wif gilazpfs; vl;by; xd;W(cjh: Njr
vy;iyfSf;fpilapyhd tu;j;jfk; Nkw;nfhs;Sk; nrayhw;Wif gilazp) ahf Njrpa tu;j;jf
,yFgL;j;jy; FOtpd; gzpfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl;L mt;thNw nra;ag;gLfp;d;wd. Njrpa
tu;j;jf ,yFgL;j;jy; FOtpdhy; jpwKiw mgptpUj;jp kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf mikr;rpD}lhf
nghUshjhu Kfhikj;Jt ffgpndl; FOtpw;F mwpf;ifaply; Ntz;Lk

Njrpa tu;j;jf ,yFgL;j;jy; FOf;fhd nrayfk; cyf tq;fpapd; xj;Jiog;Gld; Njrpa tu;j;jf
,yFgL;j;jy; FOf;fhd nrayfnkhd;W epWtg;gl;lJ. Njrpa tu;j;jf ,yFgL;j;jy; FOr;
nrayfk; 2017 Nk khjk; mjd; nraw;ghl;L eltbf;ifapid Muk;gpj;jJ. mr; nrayfj;jpw;fhf
mq;fj;jttu;fs; Ie;J Ngu; epakpf;fg;gl;Ls;shu;fs;.
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M. tu;j;jf ,yFgLj;jy; xg;ge;jk; (TFA) nraw;gLj;Jtjw;fhf jpl;lkply;
tp];jPudkhd tu;j;jf ,yFgLj;jy; jpl;lk; (TFA) eilKiwg;gLj;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;
Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jy; FO (NTFC), mjw;Fupa rfy xOq;Ftpjpfs; Kftu; epiyaq;fspy; ,Ue;J
fUj;Jf;fisg; ngw;W TFA ,id eilKiw;gLj;Jtjw;fhd tp];jPudkhd jpl;lnkhd;W tpUj;jp
nra;ag;gl;Ls;sJ. ,j; jpl;l Mtzj;jpDs; ,ize;j jpl;lnkhd;W kw;Wk; NTFC eilKiwg;gLj;jg;gLk; rf
Kftu; epiyaq;fspw;fhf mike;j Fwpg;gpl;l jpl;lnkhd;Wk; cs;slq;fpf; fhzg;gLfpd;wd. ,j;jpl;lj;jpDs;
cs;s nraw;ghLfs; / gbKiwfs; Kd;dpiyg;gLj;jy; kw;Wk; xOq;FKiw nra;ag;gl;ls;sJ. jpl;lq;fs;
tFf;fg;gl;Ls;sJ 05 tUlq;fsf;fhFk; (2018 njhlf;fk; 2022) tiuahFk;.

,j; jpl;lkpy; eltbf;iff;F cyf tq;fpf; FO kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf ikaj;jpd; xj;Jog;G fpilf;fg;ngw;wJ.

njhopy;El;g nraw;ghl;Lf; FOf;fs; (TWGs)
eilKiwg;gLj;jg;gLk; Kftu; epiyaq;fs; gytw;Wf;fpilapyhd xUq;fpizg;G eltbf;iffis
Nkw;nfhs;tjw;F> cupa rfy nraw;ghLfs; / gbKiwfSf;fhd njhopy;El;g nraw;ghl;Lf; FO cjtpahf
cs;shu;fs;. eilKiwg;gLj;jg;gLk; TWG vd;gJ Njrpa tu;j;jf ,yFgLj;jw; epiyf; FOtpd; fPo; tUk; Jiz
FOf;fshFk;.

NSW kw;Wk; TIP ,d; njhopy;El;g nraw;ghl;Lf; FOtpw;fhd nrayhw;Wg; gupe;Jiufis tiuT nra;ag;gl;Ls;sJ.

, - nraw;gLj;Jtjw;fhd Kd;Ndw;wk;

TFA ,id eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd rl;luPjpahd jpUj;jk;
TFA nraw;ghl;Lj jpl;lj;jpDs; xU rpy nraw;ghLfis eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Fwpj;j rl;lq;fs; /

fl;lisr; rl;lq;fs; / xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; rl;luPjpahd Vw;ghLfs; mtrpag;gLfpd;wd. TFA ,idr;
nraw;gLj;Jtjw;fhf mtrpag;gLk; rl;luPjpahd Vw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;F ,yq;if Rq;f fl;lisr;
rl;lj;jpy; jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wd. Kd;ida tUif eltbf;iffs; kw;Wk; fljhrpAld;
$ba tu;j;jfk; (b[pl;ly; ifnahg;gk;) Nghd;w gpujhd nraw;ghLfis jpUj;jpaikg;gjw;fhd Kd;dpiyj;jd;ik
ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ,r; nraw;ghl;Lj; njhlupw;fhd tiuTj; jpUj;j Mtzq;fis epjp mikr;Rf;F
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. 2018 Mz;bd; miu thrpapid milAk; NghJ Rq;fr; nraw;ghl;bd; jpUj;jq;fs;
KOikg;gLj;Jtjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd.

,yj;jpudpay; nfhLg;gdT (7.2 Mk; cWg;Giu)
TFA ,id nraw;gLj;Jk; jpl;lj;jpDs; cs;s kw;nwhU Kf;fpa eltbf;ifa mike;J fhzg;gLtJ
,yj;jpudpay; nfhLg;gdtpid epWTtjhFk;. 2017 [{iy khjj;jpd; NghJ ,yq;if Rq;fk; Rq;f tupapid
nrYj;Jtjw;fhf epfo;epiy nfhLg;gdT jpl;lnkhd;wpid Muk;gpj;Js;sJ. ve;jnthU tq;fpapYk; tq;fpf;
fzf;Ffis elhj;jpr; nry;tjw;F Vw;Wkjpahsu;fs; kw;Wk; ,wf;Fkjpahsu;fSf;F jw;NghJ jkJ tq;fpapid
tiyaikg;G tq;fpapay; trjpfspd; Clhf Rq;f tupr; nrYj;Jifapid nra;tjw;F KbAk;. ,j;
Jtf;fj;Jld; kj;jpa tq;fp kw;Wk; yq;fh fpspau; ypkpll; epWtdj;jpd; cjtpiag; ngw;Wf; nfhz;Ls;sJ.
,j; njhFjp mikg;G jw;NghJ. kf;fs; tq;fp> rk;gj; tq;fp> nfhku;]y; tq;fp> `l;ld; e\;dy; tq;fp> fhfpy;];
tq;fp Nghd;;w tq;fpfspd; xj;Jiog;Gld; epfo;epiyg;gLj;jg;gl;l tifapy; nraw;gLj;JtNjhL Vida tq;fpfs;
Ie;Jk; Gjpa mikg;gpw;fhd rhd;wpjopidg; ngw;Ws;sJ.

fgfpj ghtidapd;wp tu;j;jfk; / < ifnahg;gk; (cWg;Giu 10.2)
,yq;if Rq;fk; ASYCUDAWorld njhFjp jw;NghJ fljhrp ghtid ,d;wp tu;j;jf nraw;ghLfis
Nkw;nfhs;tjw;fhf jahu; epiyapy; cs;sJ. ,jd; Kd;Ndhbf; fl;lj;jpid nraw;gLj;jtjw;fhf yq;fh ird;
%yk; jdJ b[pl;ly; ifnahg;gj;jpidg; ngw;Wf; nfhs;tJ Nghd;nw Nju;e;njLf;fg;gl;l epWtdq;fs;
gytw;wpid ,yq;if Rq;fk; NfhupAs;sJ. .

Njrpa jdp rhsuk; ( cWg;Giu 10.4) kw;Wk; tu;j;jf jfty;fs; Nghl;ly; (cWg;Giu 1.1 kw;Wk; 1.2)
Njrpa jdp rhsuk; (NSW) kw;Wk; tu;j;jf jfty;fs; Nghly; (TIP), TFA nraw;ghl;Lf; FOtpd; gpujhd Kd;dpiyj;
jd;ikahff; fhzg;gLfp;d;wJ. Njrpa jdp rhsuk; (NSW) jpl;lj;jpd; gpujpapid Nkk;gLj;Jtjw;fhf kw;wk;
tu;j;jf jffy; Nghl;ly; (TIP) ,id epWTtjw;fhf cyf tq;fpapdhy; PM Group ,d; Nritapid ngw;Wf;
nfhs;tNjhL> mr; nraw;jpl;lk; 2017 etk;gu; khjj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. rfy NTFC mq;fj;jtu; mikg;G kw;Wk;
Vida cupa jug;Gf;fs; Kftu;fSf;fhf mwpKfg;gLj;Jk; nrayku;nthd;W 2017 jpnrk;gu; khjk;
elhj;jg;gl;lJ. Kftu; epiyaq;fSf;Fr; nry;yy; kw;Wk; Muha;r;rpfspd; Clhf jug;gpdu;fspd; fUj;Jf;fis
Nfl;lwpe;J nfhs;sy; kw;Wk; mbg;gilj; jfty;fis Nrfupf;Fk; eltbf;if PM Group ,dhy;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. nraw;jpl;lj;jpd; NSW mq;fj;jpd; fPo; ey;yhl;rp kw;Wk; nraw;ghl;Lg; gbtk;> njhopy;El;g
kw;Wk; nraw;ghl;L jp;l;lk;> tu;j;jf nraw;ghl;L jpl;lkply;> juT xj;jpirT> khw;wKWk; Kfhikj;Jtk; kw;Wk;
,aysT tpUj;jpj; jpl;lk; njhlu;ghd eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;ls;sd. 2018 [{iy khjk; NSW jpl;lg;
gpujpfs; KOikg;gLj;jg;gl;Ls;Sj
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nraw;jpl;lj;jpd; tu;j;jf jfty; Nghly; cguzj;jpd; fPo; jfty;fisr; Nrfupj;jy;> jahupj;jy;
kw;Wk; gjpNtw;wk; nra;jy;> guPl;rpg;Gf; ifNal;bidj; jahupj;jy; ( nfhs;if kw;Wk; nraw;ghl;L
xOq;Ftpjpfs;) kw;Wk; tpsk;gu eltbf;iffs; vd;g jpl;lkpy; eltbf;if Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
jw;NghJ nkhj;j kjpg;gPl;L mwpf;ifapy; ,Ue;J 17% k; (cjh> 1316 kl;Lk;) ,izaj;jsj;jpw;F
Nghl;lypd; %yk; gjpNtw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ. cupa Kftu; epiyaj;jpd; %yk; tu;j;jf
jfty;fs; Nghl;lypd; cs;slf;fj;jpy; nry;YgbahFk; jd;ikapid cWjpg;gLj;Jjy; 2018 khu;r;
khjk; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. tu;j;jf jfty; Nghl;ly; njhlu;ghf ,izaj;jsk; 2018 [{iy khjk;
nraw;gLj;jg;gl;lJ.

< - 2018 ,y; jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;ghLfs;

2018 ,d; NghJ Muk;gpg;gjw;fhf tu;j;jf ,yFgLj;jw; xg;ge;jj;jpd; nraw;ghLfs; 20
Kd;dpiyg;;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
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4.3. re;ij mZFjiy mjpfhpj;jy; kw;Wk; th;j;jf rhj;jpag;ghLfis 
fl;ltpo;j;J tpLjy;

Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp Mfpa ,U JiwapDs;Sk; ,yq;ifapd; tu;j;jf
jug;gpduhf ,e;jpa Kjyplj;jpidg; ngWfpd;wJ. 2016 Mk; mz;bDs;
ehl;bd; xl;Lnkhj;j ,wf;Fkjpfspd; E}w;Wf;F ,UgjpidAk; Vw;Wkjpfspd;
E}w;Wf;F MwpidAk; ,e;jpahTld; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 2000 tUlj;Jd;
xg;gpLk; NghJ ,yq;ifapdhy; ,e;jpahTf;F Nkw;nfhs;sg;gl;l Vw;Wkjpfspd;
msT gj;J klq;fpdhy; mjpfup;j;Js;sJ. mf;fhyg;gFjpapDs; nkhj;j
Vw;Wkjpfspd; msT ,Uklq;fhy; mjpfupj;Js;sJ vd
mtjhdpf;fg;gLfpd;wJ. ,t; ntw;wpfukhd tu;j;jf njhlu;G jw;NghJ 15
tUlq;fSf;F Nkw;gl;l fhyk; eilKiwapy; cs;s ,e;J - ,yq;if
Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk; mbg;gilahf mike;Js;sJ.

,e;J - ,yq;if nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G xg;ge;j
rYifapd; %yk; ,yq;ifapypUe;J ,e;jpahTf;F Nkw;nfhs;sg;gLk;
Vw;Wkjpfspd; 80% f;F mjpfkhd mst kw;Wk; ,e;jpahtpypUe;J
,yq;iff;F Nkw;nfhs;sg;gLk; ,wf;Fkjpfspd; 65% Md msT
cs;slf;fg;gLfpd;wJ. ,jw;F Nkyjpfkhf> ,e;jpahtpdhy; ifr;rhj;jplg;gl;l
Vida rfy ,U jug;G Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;Jld; xg;gpLk; NghJ
,e;jpa - ,yq;if nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G xg;ge;jk;
Clhf ,e;jpahtpdhy; toq;Fk; rpwe;j rYif ,yq;iff;F
toq;fg;gl;Ls;sJ vd njupatUfpd;wJ.

,yq;ifapDs; Nkw;nfhs;sg;gLk; ,e;jpa KjyPl;Lj; njhif mnk. nlh. xU
gpy;ypadhf ,Ug;gJld; > ,e;jpahtpDs; Nkw;nfhs;sg;gLk; ,yq;ifapd;
KjyPL mnk. nl. 300 kpy;ypaDf;F fpl;bajhFk;. ,uz;lhtJ fle;j
tUlj;jpDs; ,U ehLfSf;Fkpilapyhd Nrit tu;j;jfk; cau;e;Js;sJ.
cjhuzkhf ,e;jpah ,yq;ifapy; ghupa Rw;Wyh tpepNahf];ju;fshf
,Ug;gJld; ,yq;if ,e;jpah ehd;fhtJ ghupa tpepNahf];ju;fshFk;.

2015 ,d; NghJ nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g cj;Jiog;G xg;ge;jk;
(vl;fh) ,U ehl;bdJk; cj;Njrq;fSk; Kd;itf;fg;gl;lJ ,jd; epahakhd
fhuzj;jpd; kPjhFk;. gpd;tUkhW cs;s tpjj;jpy; gy;NtW gpupTfspd; Clhf
gue;j nghUshjhu eyd;fis ftu;tjw;F vl;fh xg;ge;jk; %yk;
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mt;thNw ,U ehl;bw;Fkpilapy; nghUshjhu
Kuz;ghL vl;fh xg;ge;jk; %yk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl;Ls;sJld; mjid
cs;slf;Fk; tifapy; crpjkhd xJf;fPLfs; xg;ge;jj;jpDs;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.

cj;Njr vl;fh xg;ge;jj;jpd; Clhf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; tu;j;jf
KjyPl;L tsu;r;rp> nghUl;fs; tu;j;jfj;jpw;F cupa Rfhjhu ghJfhg;G tpjp>
tu;j;jfj;jpd; kPJ jhf;fk; nrYj;Jk; njhopy;El;g jilfs;> tu;j;jf jPu;Tfs;
kw;Wk; gpur;rpidfisj; jPu;j;jy;> Rq;f xj;Jiog;G kw;Wk; tu;j;jf
,yFgLj;jw; jd;ik nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G xj;Jiog;G
kw;Wk; Jiwfs; mbg;gilahf cs;slf;fg;gLfpd;wJ.

2022 Mk; Mz;lhFk; 
NghJ ,e;jpahTf;F 
Nkw;nfhs;Sk; 
nghUl;fs; kw;Wk; 
Nritfs; ,wf;Fkjp 
kw;Wk; ,e;jpahtpd; 
Neub KjyPLfs; 
kw;Wk; Rw;Wyhg; 
gazpfspd; 
tUifia ,U 
klq;fhf;Fjy;.

If;fpa mnkupf;f nlhyu; 
gpy;ypad; 450 f;F 
mjpfkhd njhifia 
,e;jpag; nghUl;fs; kw;Wk; 
Nrit re;ijapDs; 
tpisjpwd; kpf;fjhf 
tpupTgLj;jy;> Neub 
ntspehl;L KjyPLfspd; 
ftu;r;rp kw;Wk; 
mtrpag;gLk; 
,wf;Fkjpapidf; Fiwe;j 
nrytpy; toq;Ftjd; 
Clhf nghUsjhu 
epiyia ,];jPug;gLj;Jjy;.

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; tpisT

4.3.1. ,yq;if - ,e;jpa nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g $l;LwT 
cld;gbf;if 

kpfTk; jhuhs> vspa kw;Wk; ntspg;gilj;jd;ikAld; $ba kw;Wk; nghUs; Nfhly; nr;a KbAkhd
tu;j;jf nghwpKiwia cUthf;Fjy; murpd; Gjpa tu;j;jf nfhs;ifapd; mgpg;uhakFk;. mjd;
%yk; mjpfsT Vw;Wkjp Nehf;fj;jpy; Neub ntspehl;L KjyPLfSk; tu;jjf Nrit toq;fp
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; cyf re;ijapDs; Nghl;bj;jd;ikf;fhf tpahguq;fspy; cs;s
,aYikapidAk; mjpfupg;gjw;Fk; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,jw;fhf ,U jug;G> gpuhe;jpa kw;Wk; gy;
jug;G kl;lq;fspy; jpwKiwahf Kf;fpa jug;gpdu;fSld; kpfTk; Mokhd xj;Jiog;gpw;fhf tUtJ
Kf;fpakhdjhFk;. mt;thwhd nghUshjhu jiyaPl;bd; %yk; ,yq;if cyfshtpa Nghf;Fld;
njhlu;GgLj;jg;gLtNjhL ehl;bd; Vw;Wkjp nghl;bj;jd;ikapid mjpfupg;gjw;Fk; fye;Jiuahly;fs;
,lk;ngWfpd;wJ. mjpy; ehl;bw;F kpfTk; rhjfkhd epge;jidfSf;F cl;gl;L ntspehl;L
KjyPLfis ngw;Wf; nfhs;tjw;F ijupa%l;Ltjw;Fk; fhuzkhf mikfpd;wJ. ,jdbg;gilapy;
vjpu;fhyj;jpy; rpq;fg;g+u;> ,e;jpah> rPdhtldhd Mokhd ciuahly;fspy; <Lgl;Ls;shu;fs;.
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,e;J - ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpid nraw;gLj;Jk; NghJ Vw;gLk;
gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;F Vl;fh xg;ge;jk; xu; Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;l
mgpg;uhakhFk;. vl;fh fye;Jiuahlypd; ,ileLtpy; vl;fh xg;ge;jk;
tYtpypUf;Fk; jpfjp Kjy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tpisTj; jpl;lj;jpw;fhf
,e;jpahtpd; cld;ghl;bid njuptpj;Js;sNjhL ,yq;if ,t; xg;ge;jj;jpd;
fPo; Mil> kpsT kw;Wk; ntd; Nrhg;gpw;fhd fl;ilfs; kw;Wk; Kiwikfspd;
tiuauiwfisf; fisjy;> Vw;Wkjpahsu;fs; Kfq;nfhLf;Fk;
gpur;rpidfSf;F kpf tpiutpy; jPu;T toq;Ftjw;fhf fl;likf;fg;gl;l
gpur;rpidf;fhd jPu;T toq;Fk; nghwpKiwnahd;wpid mjd; epWTjy;
kw;Wk; nghUj;jkhd czTfis cw;gj;jp nra;jy; cl;gl ,d;Dk;
gytw;wpid ,dq;fhzg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; gu];guk; mwpe;J nfhs;Sk;
xg;ge;jk; cl;gl;l xU jpl;lk; nfhz;ltug;gl;Ls;sJ.
nghUl;fspd; tpw;gidf;fhf mike;j mj;jpahaj;jpd; fPo;> ,yq;ifj;
jug;gpduhy; jw;fhy ,e;J - ,yq;if jgug;gpdu;fspdhy; jw;Nghija ,e;J -
,yq;if xg;ge;jj;jpd; fPo;> tYtpypUf;Fk; tplaq;fs; (cupj;jilil kw;WK;
njhlu;Gfs;) jpUg;gp mDg;Gjy; $lhJ vd kw;Wk; ,e;J - ,yq;if xg;ge;jk;
%yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk; cupikfs; kw;Wk; njhlu;GfSf;F ghjpg;Gf;fs;
Vw;glhj tz;zk; ehL fle;j epjpfs; vl;fh xg;ge;jj;jpDs;
cs;slf;Ftjw;fhd mtrpak; czu;j;jg;gl;lJ. mt;thNw> jPu;it tupapidf;
Fiwj;jy;kw;WK; mfw;Wjy; Fwpj;J ,U jug;gpdUk; Fwpj;j vjpu;kiwg;
gl;baiy HS 2017 njhFg;gpw;F Vw;g kpf tpiuthf ehsJtiug;gLj;Jtjw;F
cld;gl;Ls;sNjhL Nkyjpf tpLtpg;gpw;fhf mike;j Gjpa jPu;it tupfs;
tpLtpf;Fk; epfo;r;rpj;jpl;lk; cld;gl;l mbg;gilfSf;F Vw;g
epiwNtw;wg;gly; Ntz;Lk; vdTk; ,yq;if jug;G njspTgLj;jpAs;sJ.

vl;fh xg;ge;jj;jpd; %yk; ,U jug;G tu;j;jfk; njhlu;ghfTk; mike;j
jw;fhyj;jpy; gpujhd jilahf ,dq;fhzg;gl;Ls;s juq;fs;> Rfhjhu
ghJfhg;G tpjp (SPS) cl;gl jPu;it tupaw;w jilfs; njhlu;ghf Jiwapd;
ghy; tpNrl mjthdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. mjw;fpzq;f Rfhjhu ghJfhg;G
tpjp (SPS), njhopy;El;g jilfs; kw;Wk; Rq;f eilKiw xOq;Ffs; kw;Wk;
tu;j;jfj;jpw;fhd trjpfis toq;Fjy; njhlu;ghf vf;lhtpd; mj;jpahaq;fs;
%yk; ,U jug;G tu;j;jfj;jpid Nkk;gLj;Jtjw;fhf jPu;it tupfsw;w
jilfis ePf;Ftjw;fhd nraw;ghLfs; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

vjpu;tUk; Mz;LfspDs;> tpNrlkhf Nrit tu;j;jfj;jpid tpupthf;fk;
nra;tjw;fhf ,e;jpah cyfpy; Ntfkhf tsu;r;rpaile;J tUk;
nghUshjhukhf khWfpd;wJ vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,U
ehLfSf;Fkpilapyhd nghUshjhu Kuz;ghLfs; njhlu;ghf ftdj;jpw;
nfhz;L gu];guk; cld;gl;l gpupTfis khj;jpuk; vl;fh xg;ge;j;jjpd; Nrit
tu;j;jfj;jpy; tpLtpg;gjw;F cs;slf;fg;gLfpd;wJ. mt;thNw “ehd;fhtJ
Kiw” apd; fPo; RahjPd njhopy;rhu; gazj;jpy; vl;fh xg;ge;j;jpd; fPo;
cs;slf;fhikf;fhd njspthd jPu;khdkhFk;.

2017 khu;r; khjk; ,e;jpahtpdhy; ,yq;if cl;gl jw;NghJ epyTk; ,U
jug;G KjyPl;L khehLfs; epiwT nra;tjw;Fk; fye;Jiuahly;fis
elhj;Jtjw;Fk; nfhs;if uPjpahd jPu;khd;qfs; vLf;fg;gl;Ls;sd.
mjw;fpzq;f vf;lh xg;ge;jj;jpd; KjyPL njhlu;ghd mj;jpahaq;fs; %yk;
,U ehl;Lf;Fkpilapyhd KjyPl;L gha;r;ry;fis Nkk;gLj;Jtjd; %yk; ,t;
ntw;wplk; epug;gg;gLk;.

NkYk; nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G njhlu;ghd mj;jpahaq;s;
cl;gLj;jg;gLtNjhL> mjd; %yk; tptrhak;> fy;tp kw;Wk; cau; fy;tp>
Rw;Wyhj; Jiw> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tpkhd Nrit> JiwKfk;>
ifj;njhopy; kw;Wk; njhopw;rhu; fy;tp kw;Wk; gapw;rpfs;> vuprf;jp> tpQ;Qhdk;>
njhopy;El;gk; kw;Wk; Muha;r;rpfs;> tpz;ntsp> fhyepiy> jfty; kw;Wk;
njhopy;El;g kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gk;> rpwpa kw;Wk; eLj;ju
mstpyhd tpahghuk; kw;Wk; mtu;fspd; Nghl;bj;jd;ikapid mjpfupg;gjd;
%yk; eyd;fis mjpfupg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. mt;thNw tu;j;jf
jPu;Tfs; njhlu;ghd mj;jpahaq;fs; %yk; jhuhskakhf;Fjypd; gpd;du;
cs;ehl;L ifj;njhopypd; ghy; jPtpu Nrjq;fs; Vw;gltjpypUe;J
ghJfhg;gjw;fhf mtrpag;gLk; tpisjpwd; nraw;ghLfs;
mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. gpur;rpidfisj; jPu;j;jy; njhlu;ghd
mj;jpahaj;jpd; %yk; Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk; njhlu;ghf gpur;rpidfis
jPu;g;gjw;fhf $l;bize;j rl;l rl;lfnkhd;W toq;fg;gLtNjhL xg;ge;jk;
eilKiwg;gLj;Jjy; njhlu;ghd ,U ehLfspdJk; mYtyu;fis
cs;slf;fpa ,ize;j FOnthd;wpd; %yk; fz;fhzpg;Gk; nra;ag;gLk;.
vl;fh xg;ge;jk; njhlu;ghf fye;Jiuahly; Rw;Wf;fs; 7 ,id ntw;wpfukhf
epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld; 8 Mk; Rw;Wf;fhd fye;Jiuahly; 2018
jpnrk;gu; khjj;jpy; elhj;Jtjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.

vl;fh xg;ge;jk; 
njhlu;ghf
fye;Jiuahly; 
Rw;Wf;fs; 7 ,id 
ntw;wpfukhf
epiwT
nra;ag;gl;Ls;sJl
d; 8 Mk; 
Rw;Wf;fhd
fye;Jiuahly; 
2018 jpnrk;gu; 
khjj;jpy; 
elhj;Jtjw;F
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ
.

nrayhw;Wif
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4.3.2. rPdh - ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf cld;gbf;if

Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl;ljd; gpd;du; rPdh ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf
xg;ge;jj;jpd; Clhf tu;j;jf JiwapDs; mnk.nlh.kpy;. 700 f;F fpl;ba Nkyjpf
cw;gj;jpfis Vw;gLj;Jjy; kw;Wk; Milj; JiwapDs; mnk.nl.kp. 400 ,dhy;
mjpfupf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJld; ,yq;if Vw;Wgkjpahsu;fSf;F cw;gj;jp
tiffs; 244 ,w;F xg;gPlhf mE$yq;fSld; $ba epiyAld; rPdh re;ijf;F
mDg;Gtjw;F re;ju;g;gk; tha;g;gspf;fpd;wJ vd kjpg;gplg;gl;ls;sJ. Nehf;fk;

cj;Njrpf;fg;gl;l rPdh - ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; %yk; mbg;gilahf
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; tzpfk;> KjyPl;L Cf;Ftpg;G> Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk;
jhtu Rfhjhu ghJfhg;G (SPS) vd;gtw;wpw;fhd eltbf;iffs; vLj;jy; kw;Wk;
tu;j;jfj;jpw;F cs;s njhopy;El;g jilfis mfw;Wjy;> tu;j;jfj;jpw;fhd jPu;Tfis
toq;Fjy; kw;Wk; gpur;rpidfisj; jPu;j;jy;> Rq;f xUq;fpizg;g kw;Wk; tu;j;jf
trjpfs; kw;Wk; nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G Nghd;w Jiwfs;
cs;slf;fg;gLfpd;wJ.

nghUl;fSf;fhd tu;j;jfk; njhlu;ghd rPdh jdJ jPu;it tupfis epuy; mstpy; 75%
,w;fhd jPu;it tup g+[;akhf;fg;gl;bUe;Jk; Vida tupfs; epakpf;fg;gl;Ls;s jPu;it
tupfs; epuy; mstpy; fhzg;gLfpd;wJ. ,yq;if rPdhtpw;F rku;g;gpj;Js;s gl;baypy;
jPu;it tup epuy;fs; 462 fs; epyTtJld; mjw;F rPdhtpw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; gpujhd
Vw;Wkjpfs; midj;Jk; cs;slf;fg;gLtNjhL ,g; gl;baypy; ,yq;ifapy; ,Ue;J
rPdhtpw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; Vw;Wkjpfspy; 65% MdJ cs;slf;g;gLk;. rPdhtpy;
epiyahff; fhzg;gLtJ ,U jug;gpdUk; 6>888 Md jPu;it tup epuy; mstpy; ,Ue;J
kw;Wk; tu;j;jf gupkhzj;jpd; 90% kw;Wk; jPu;it tup epuy; mstpy; 10% ,w;fhd
tupr; rYif ngw;Wf; nfhLf;fhikahFk;. ,yq;if Kd;nkhopag;gLtJ 10
tUlq;fspDs; 70% Mdij tpLtpj;jy; kw;Wk; 20 tUlq;fshFk; NghJ 90% Mdij
tpLtpf;f KbAkhf ,Ue;jhYk; mjw;fhd cld;ghL ,Jtiu fpilf;fg; ngw tpy;iy.

Nrit tu;j;jf JiwapDs; vOj;J %ykhd tplaq;fs; njhlu;ghf gy
fye;Jiuahly;fs; epiwT nra;Js;sJld; ,U jug;gpduhYk; toq;Fjy; njhlu;ghf
mbg;gilg; gl;baiy gupkhwpf; nfhz;L mjdi fye;JiuahlYf;fhf jpwe;J
tplg;gl;Ls;sJ. rPdhtpdhy; Nfhug;gl;l Ntz;Lnfhspid fUj;jpw; nfhz;L
,yq;ifapdhy; Nritfis jsu;j;Jtjw;fhf jdJ mbg;gil toq;fy; gl;baiy
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. Fwpj;j JiwfSf;fhf cs;s gy;NtW rl;l jpl;lq;fSf;F
fl;Lg;gl;L fdzp td;nghUis epWTtJld; njhlu;Gila fdzpr; Nrit> epjpr;
Nrit> nraw;ghl;lhsu;fSld; $ba gha;kuf; fg;gy;fis thliff;F ngw;Wf;
nfhLf;Fk; Nrit> rKj;jpu Nritf;fhd Fwpj;J xJf;fg;gl;l nghUl;fisg;
gad;gLj;jy;> fsQ;rpa trjpfis toq;Fk; Nrit> epu;khzg; gzpAld; njhlu;Gila
Nritfs;> tpsk;gur; Nritfs;> njhopy;El;g guPl;rpg;G kw;WK; gFg;gha;Tr; Nrit>
N`hl;ly; kw;WK; cztfr; Nrit> tpisahl;L epfo;Tfis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk;
nghOJNghf;F kw;WK; flw;fiuNahuj;jpw;fhd Nrit vd;gd ,r; Nrit tu;j;jfj;
JiwapDs; cs;slf;fg;gLfpd;wJ. njhopy;Kiw uPjpahd Nritfis toq;Ftjw;F
cupj;jhf rPdhtpdhy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s njhopy;rhu; Nritfis toq;Fjy; kw;Wk;
nrhj;J tpahghur; NritfisAk; toq;Ftjw;fhf cld;ghl;Lf;F tUtJ fbdkhd
tplak; vd ,yq;ifapdhy; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

rPdh ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;j KjyPL njhlu;ghd mj;jpahaj;jpd; %yk;
kpfTk; jsu;thd epu;thf nghwpKiw kw;Wk; mtu;fspd; KjyPl;Lf;fhd
ghJfhg;gpidAk; Kd;dwptpg;Gr; nra;a KbAkhd #oiy toq;f KbAk;. mt;thNw
,yq;ifapdhy; rPd KjyPLfSf;fhd kpfTk; jsu;thd KjyPl;Lr; #oiy ngw;Wf;
nfhLg;gNjhL kPs nfhs;tdt nra;Ak; Kiwiknahd;Wk; (Buy – back Arrangement)
,d; %yk; $l;L tu;j;jfj;jpid cl;rhfg;gLj;jy; eltbf;ifAk; ,lk;gnWfpd;wJ.
cj;Njrpf;fg;gl;l rPd ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk; fhuzkhf ,ilj;jufu;
cs;sPl;ly;fspd; tpiyapy; tPo;r;rp Vw;gl KbAkhifahy; ,k; KjyPLfspy;
Nghl;bj;jd;ikapid tpl fLikahdjhf miktJld; mjd; fhuzkhf mk;
KjyPLfspy; eyd;fs; Nkk;gLj;jg;gLk;. ,U jug;G KjyPl;Lf;fhd rupahd
cs;slf;fj;jpid toq;FtNjhL epyTfpd;w ,U jug;G KjyPl;L khehLfspd; %yk;
NkYk; mt; cs;slf;fj;jpid gyg;gLj;Jfpd;wJ. NkYk; ,yq;ifapDs;
`k;ghe;Njhl;il tpNrl Vw;Wkjp nrayhf;f tyaj;jpid epu;khzpg;gjw;fhf jw;NghJ
eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sJld; mjd; %yk; mt; tyaj;jpy; KjyPL
nra;tjw;fhf Vida rPd epWtdq;fSf;Fk; trjpfs; Vw;gLj;jpf; nfhLf;fg;gLk;.

re;ijapDs; 
tpisjpwd; 
kpf;fjhd
mnk.nlh.gpy; 
2000 Md
ngWkjpahd
Nritfs; kw;Wk; 
nghUl;fis
cl;gLj;jy;> Neub
ntspehl;L
KjyPl;lhsu;fis
<u;j;njLj;jy;> 
tu;j;jfj;Jf;F
cupa rpwe;j
ru;tNjr
eilKiwfis
mwpKfg;gLj;jy; 
kw;Wk; 
nghUshjhu
mgptpUj;jpapid
Ngzpr; 
nry;tjw;fhf
mtrpag;gLk; 
,wf;Fkjpfspd; 
cau; juk; kw;Wk; 
epahakhd
nryTfisAk; 
ngw;Wf; 
nfhLj;jy;.
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Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk; jhtu Rfhjhu ghJfhg;G kw;Wk;
tu;j;jfj;jpw;fhf njhopy;El;g jilfs; njhlu;ghd
fye;Jiuahlypy; nghUl;fspd; tu;j;jfk;> njhopy;El;gr; rhd;wpjo;
kw;Wk; mwpf;iffisg; Nghd;Nw tu;j;jf eltbf;iffs; kw;Wk;
mjDld; njhlu;Gila eilKiw nghwpKiwfSf;F cupa epjp
xJf;fPLfs; mlq;fpapUf;Fk;. gu];gu tuNtw;wy; xg;ge;jk;>
jdpikg;gLj;jg;gl;l Njitfs; kw;Wk; guPl;rpg;Gf;fspd; tiuGfis
fye;Jiuahb nrayhw;Wtjw;fhd jpl;lk; kw;Wk; fl;lha
cWjpg;gLj;jy; nra;tjidg; Nghd;Nw cw;gj;jpfs; njhlu;ghd
gupkhw;w gl;bay; kw;Wk; cWg;Giuapd; Kf;fpa Vida gFjpfisg;
Nghd;Nw tplaq;fs; njhlu;ghd ,U jug;gpdupd; cld;ghl;bw;F
te;Js;sJld; tu;j;jf tfjpfis Vw;gLj;jy; kw;Wk; jPu;it
tupfsw;w jilfs; kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila gpur;rpidfis
,dq;fz;L mtw;wpid Fiwg;gjw;fhd mtrpag;gLk; tifapy;
xg;ge;jj;jpd; khjpup fl;likg;gpid epu;khzpj;J nraw;gLj;Jtjw;F
mtrpag;gLk; fye;Jiuahlnyhd;W elhj;jg;gl;lJ. Muk;g
eltbf;ifahf ,yq;ifj; jug;G Mu;tk; fhl;LtJ ,t;
xg;ge;jj;jpd; %yk; Mil cw;gj;jpj; Jiwapid Nkk;gLj;jpf;
nfhs;tjw;fhFk;.

rPdh ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; fPo; epyTfpd;w
nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G mj;jpahaj;jpd;
cs;slf;f gpupTfspd; %yk; rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd
njhopy;KidNthupd; tpQ;Qhd kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G>
tptrhaj; Jiw> Rw;Wyhj; Jiw eltbf;if> njhopy;El;gtpay;
xj;Jiog;G> tu;j;jf kw;Wk; KjyPl;L Cf;Ftpg;Gf;fs; Nghd;w
Jiwfs; njhlu;ghf epyTk; ,ilA+W epiyikfSf;F jPu;Tfs;
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ. mt;thNw rPdhtpd; ,t; mj;jpahaj;jpd; fPo;
b[pl;ly; &gth`pdp xj;Jiog;G njhlu;ghfTk; tpNrl mtjhdk;
nrYj;jg;gl;Ls;sJld; mjd; NghJ rPdhtpdhy; ,yq;ifapd;
b[pl;ly; &gth`pdp xj;Jiog;G kw;Wk; mjDld; njhlu;ghd
jw;Nghija epiyik rPdhtpw;F mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

,Jtiu rPdh ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk; kw;Wk; mJ
njhlu;ghd fye;Jiuahly;; Rw;Wf;fs; 06 ,id elhj;jp epiwT
nra;Js;sNjhL mjd; mj;jpahaq;fs; 09 ,idf; nfhz;L
cs;slf;fpAs;sJ. ,t;thW elhj;jg;gl;l fye;Jiuahly;fs; 06
Rw;Wf;fspd; NghJ njhopy;El;g kl;lj;Jila tplaq;fs;
njhlu;ghf ntw;wpfukhd Kd;Ndw;wj;jpidf; fz;Ls;sJld; Mdhy;
,d;Wtiu mJ njhlu;ghf epyTk; mj;jpahaq;s; vJTk;
KbTWj;jg;gl tpy;iy. mjw;Fr; rkdhd tu;j;jfg; nghUl;fs;
kw;Wk; Nritj; Jiwfs; njhlu;ghf fye;Jiuahly;fs;
,lk;ngw;Ws;sd.

,Jtiu rPdh
,yq;if Rje;jpu
tu;j;jf xg;ge;jk;
kw;Wk; mJ
njhlu;ghd
fye;Jiuahly;;
Rw;Wf;fs; 06
,id elhj;jp
epiwT
nra;Js;sNjhL
mjd;
mj;jpahaq;fs; 09
,idf; nfhz;L
cs;slf;fpAs;sJ.
,t;thW
elhj;jg;gl;l
fye;Jiuahly;fs;
06 Rw;Wf;fspd;
NghJ njhopy;El;g
kl;lj;Jila
tplaq;fs;
njhlu;ghf
ntw;wpfukhd
Kd;Ndw;wj;jpidf;
fz;Ls;sJld;
Mdhy; ,d;Wtiu
mJ njhlu;ghf
epyTk;
mj;jpahaq;s;
vJTk;
KbTWj;jg;gl
tpy;iy. mjw;Fr;
rkdhd tu;j;jfg;
nghUl;fs; kw;Wk;
Nritj; Jiwfs;
njhlu;ghf
fye;Jiuahly;fs;
,lk;ngw;Ws;sd.

nrayhw;Wif
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4.3.3. rpq;fg;g+u; kw;Wk; ,yq;iff;F ,ilapyhd Rje;jpu tu;j;jf
xg;ge;jk;.

,J ,yq;ifapd; KjyhtJ rfyJk; cs;slf;fpa Rje;jpu xg;ge;jkhf
miktJld; mjd; %yk; nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F cupj;jhd
tu;j;jfk;> KjyPl;L Cf;Ftpg;Gf;fs; Rfhjhu ghJfhg;G tpjp (SPS) kw;Wk;
tu;j;jfj;jpd; kPJs;s njhopy;El;gtpay; jilfs;> tu;j;jf jPu;Tfs; kw;Wk;
gpur;rpidfisj; jPu;j;jy;> Rq;f xj;Jiog;G kw;WK; tu;j;jf trjpfis
Vw;gLj;Jjy;> nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G> mur epjp
xJf;fPLfs;> < - tzpfk; kw;Wk; Gyikr; nrhj;Jf;fspd; cupik vd;gd
Nghd;w gue;j Jiwapid cs;slf;fpAs;sJ.

Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; %yk; tu;j;jf jilfisf; Fiwj;jy; my;yJ
mfw;Wjy; kw;Wk; tu;j;jfj;jpid Nkk;gLj;Jjy; vd;gtw;wpid ,yf;fhff;
nfhs;sg;gLtNjhL tpNrlhf ,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;F ,ilapyhd
Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; %yk; ,yq;if KjyPLfs; cl;gl
tpahghuj;jpw;fhd jpwf;fg;gl;ls;sJ vd cyfj;Jf;F vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ.
mt;thNw ,e; ehLfs; ,uz;bdJk; kj;jpa epiyakhf> mjhtJ ,yq;if
njw;fhrpahtpd; kj;jpa epiyakhfTk;> rpq;fg;g+u; njd;fpof;F Mrpahtpd;
kj;jpa epiyakhfTk; vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ> ,J ,e;jpa rKj;jpuj;jpy;
kj;jpapt; mike;Js;sjhy; Vw;Wkjpapd; ghy; <Lgl;l ,dq;fshf khWtjw;F

2025 ,d; ,yq;ifapd; njhiyNehf;fpy; cs;slq;Fk;. (IPS, 2018).
,yq;ifg; gpujku; uzpy; tpf;fpukrpq;f mtu;fs; 2016 [{iy khjk; 18-19 Me;
jpfjp tiu rpq;fg;g+Uf;F Nkw;nfhz;l tp[aj;jpd; NghJ mtu; kw;Wk;
rpq;fg;g+u; gpujku; yP i`d; Y}q; mtu;fspdhy; 2016 [{iy khjk; 07 Me;
jpfjp $l;bize;j mwpf;ifnahd;wpy; ifr;rhj;jpl;ljd; gpd;du;
cj;jpNahfg+u;tkhf ,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;fpilapyhd Rje;jpu tu;j;jf
xg;ge;jk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. Nehf;fk;

,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;fpilapyhd tpUj;jpailAk; tu;j;jfk; 2016 ,d;
NghJ mnk.nlh.kpy;.1145.8 kjpg;gpid ngw;Ws;sNjhL mJ ,yq;ifapd; 8
MtJ ghupa tu;j;jf gq;fhsu;fshFk;. nghUl;fs; tu;j;jfj;jpw;F cupj;jhd
rpq;fg;g+u; ,yq;ifapy; gpujpgypj;Jf; fhl;lg;gLk; Vw;Wkjp tu;j;jfkd;W. Mdhy;
nkhj;j Njrpa cw;gj;jp tpfpjhrhuk; (cyfpd; cau; tpfpjhrhuk; 168.5% Mf
cs;sNjhL ,yq;ifapd; tpfpjhrhuk; 24.7%) cau; tu;j;jfj;Jld; $ba
ASEAN ,d; Kf;fpa mq;fj;jtuhf rpq;fg;g+Uld; Rje;jpu tu;j;jf
xg;ge;jj;jpid Vw;gLj;Jjy; ,yq;iff;F gue;j ASE re;ijia Nehf;fp mZf
topahf mikfpd;wJ. mt;thNw jw;NghJ rpq;fg;g+u; ,yq;ifapDs;
eilKiwg;gLj;Jk; VohtJ tprhykhd KjyPl;lhsuhf ,Ug;gJld;
,yq;ifapDs; nraw;gLj;jg;gLk; rpq;fg;g+u; epWtdq;fs; 119 f;Fk; mjpfkhd
mstpd; Clhf ( Neub ntspehl;L KjyPL) mnk.nl.kpy. 658 Md njhif
(2005-2017%d;whk; fhyhz;L)KjyPL nra;ag;gl;Ls;sJ.

,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;fpilapyhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; %yk;
KjyPl;lhsu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; KjyPl;Lf;fhf ngw;Wf; nfhLg;gjw;F cupa
ghJfhg;gpd; tpisthf Gjpa re;ij tha;g;Gf;fis NjLk; rpq;fg;g+u;
epWtdq;fSf;fhf rpwe;j rhj;jpaj;jd;ik toq;Ftjd; %yk; rpq;fg;g+upd;
Neub ntspehl;L KjyPlhdJ cau;e;J nry;tjis mtjhdpf;f Kbfpd;wJ.
rpq;fg;g+upd; mnk.nlh.kpy;. 120 ,id tpl KjyPL nra;Js;s ,yq;if
epWtdq;fSk; ,jd; %yk; eyd;fisg; ngWfpd;wJ.

,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;fpilapyhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; %yk;
,yq;ifapdhy; tup vy;iyapd; 50% Rq;f tupapy; ,Ue;J cldbahf
mfw;wg;gl;Ls;sJ. 15 tUlq;fspDs; ,J gbg;gbahf 80% tiu mjpfupj;jJ.
mt;thNw ,t; cw;gj;jpfSf;fhd xg;ge;jk; tYg;ngWk; jpfjp Kjy; Ie;J
tUlq;fspy; ,Ue;J 10 tUlq;fs; tiuahd fhyg;gFjpapd; gpd;du; Ie;J
tUlq;fspDs; “CESS and PAL“ mfw;wg;gl;lJ. jw;NghJ rpq;fg;g+updhy;
nghUl;fs; 99% ,w;fhd tup mw;witahf ngw;Wf; nfhs;Sk; ,aYik
,yq;iff;F toq;fpAs;sJ. ,yq;ifapd; vjpu;kiwahd gl;bay; ,e;ehl;bd;
tup vy;iy 20% Mf miktJld; tUkhdk; kw;Wk; cs;ehl;L tplaq;fspd;
kPJ mbg;gilahf mike;Js;s czu;r;rpg+u;tkhd ,ay;Gfisf; nfhz;L
tplaq;fisf; nfhz;Ls;sJ. (cjh: ngw;nwhypag; nghUl;fs;> kJ kw;Wk;
Gifapiy). NkYk; xg;ge;jj;jpd; fPo; tu;j;jfj;jpw;F jilfis Vw;gLj;Jk; tup
my;yhj nraw;ghLfis Fiwg;gjw;fhf ru;tNjr juq;fs; kw;Wk;
eilKiwfs; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ.

re;ijapDs; tpisjpwd; 
kpf;fjhd mnk.nlh.gpy; 400 
Md ngWkjpahd  
Nritfs; kw;Wk; 
nghUl;fis cl;gLj;jy;> 
Neub  ntspehl;L 
KjyPl;lhsu;fis 
<u;j;njLj;jy;> tu;j;jfj;Jf;F 
cupa rpwe;j ru;tNjr 
eilKiwfis 
mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; 
nghUshjhu 
mgptpUj;jpapid Ngzpr; 
nry;tjw;fhf mtrpag;gLk; 
,wf;Fkjpfspd; cau; juk; 
kw;Wk; epahakhd 
nryTfisAk; ngw;Wf; 
nfhLj;jy;.

Nehf;fk;

2022 Mk; Mz;lhFk; 
NghJ rpq;fg;g+Uf;F 
toq;Fk; nghUl;fs; 
kw;Wk; Nritfs;> Neub  
ntspehl;L KjyPLfs 
,U klq;fhf;Fjy;.

vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
ntspaPLfs;
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Nrit mj;jpahaj;jpd; ,yq;ifapdhy; rpq;fg;g+Uf;F toq;fg;gLk; tplaq;fis
ftdj;jpw; nfhs;Sk; NghJ gupkhw;wf; fl;Lg;ghl;L tpjpKiwfs;> KjyPl;L
tpjpKiwfs;> FbtuT tpjpKiwfs; vd;gdtw;wpy; vLj;Jf; fhl;lg;gl;Ls;s Mdhy;
jw;NghJ epyTk; jdpj; jug;gpdu; eilKiwapd; Clhf jw;NghJ Vw;gLj;jg;gl;Ls;s
,yFkakhf;fiyj; jhz;br; nry;tjhf miktjpy;iy. ,t; mj;jpahaj;jpd;
mbg;gil Nehf;fkhf miktJ gl;bay;gLj;jg;gl;Ls;s gpupTfspy; jhuhskakhf;fy;
kl;lj;jpw;F njhlu;Ggly;> ntspg;gilj;jd;ik kw;Wk; epiyNgw;Wj; jd;ikapid
toq;Fjy;.

vt;thW ,Ue;j NghjpYk;> rpq;fg;g+Utpd; njhlu;gpd; %yk; ,yq;ifapd; Vw;Wkjpj;
Jiwapd; ghy; Kf;fpakhf tpsq;Fk; njhopy;rhu; Nritfs; mjhtJ fzf;fpay;
kw;Wk; fzf;fha;Tfs;> fl;llf; fiyapay; Nrit> nghwpapayhsu; Nrit> kUj;Jt
Nrit ( 2 kw;Wk; 3 Mk; khjpup)> rl;l uPjpahd MNyhridr; Nrit ( 2 kw;Wk; 3
Mk; khjpup) fzdp kw;WK; mjDld; njhlu;Gila Nritfs;> Rw;Wyhj; Jiwr;
Nritfs; - N`hl;ly; kw;Wk; cztfq;fs;> Rw;Wyh Kftu; epiyaq;fs;> Rw;Wyh
topfhl;ly; gpupT> flw;gil – nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; Nghf;Ftuj;J>
mjDld; njhlu;Gila gy Nritfs; cs;slf;fg;gLk;> fg;gy; eltbf;if
njhlu;ghd epWtdq;fs;> Nkyjpf flw;gilr; Nrit> flw; ,iljufu; Nrit>
epu;khzg; gzpAld; njhlu;Gila Nritfs; cl;gl mjpfsT Nritfs;
cs;slf;fg;gLfpd;wd. rpq;fg;g+updhy; ,yq;iff;F toq;fg;gLk; tu;j;jf Nritfs;
,yq;ifapdhy; rpq;fg;g+Uf;F toq;fg;gLk; NritfSf;F kpfTk; Mokhd; kw;Wk;
cs;slf;fg;gl;Ls;sjhf njspT gLj;jy; Ntz;Lk;.

,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+Uf;fpilapyhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jjjpd; KjyPfs;
njhlu;ghd mj;jpahaj;jpd; %yk; KjyPl;bd; kPJ mike;j ghJfhg;gpw;fhf
njhlu;gpid toq;FtNjhL mjd; %yk; ,yq;iff;F rpq;fg;g+upd; KjyPl;lhsu;fs;
ftu;e;J <u;f;ffg;gLtjw;fhd nraw;ghl;L xOq;F kpfTk; Jupjg;gLj;jg;gLk;. NkYk;
,r; nraw;ghl;bd; tpidjpwid Nkk;gLj;Jk; Nehf;Fld; mur ngWiffs; njhlu;ghd
mj;jpahaq;fs; xg;ge;jj;jpDs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+upw;F ,ilapy; mike;j Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk; <-
tzpfk; njhlu;ghd mj;jpahaj;jpd; %yk; nghUshjhu Cf;Ftpg;G kw;Wk;
,yj;jpudpay; tzpfj;jpd; Clhf toq;fg;gLk; tha;g;Gf;fis cWjpg;gLj;Jjy;>
,yj;jpudpay; tzpfj;jpDs; thbf;ifahsupd; ek;gpf;ifj;jd;ikapid tpUj;jp
nra;jy; kw;Wk; <- tzpfj;jpid gad;gLj;Jtjpy; jilfis ePf;Fjy; vd;gd
,lk;ngWfpd;wd.

njhiynjhlu;G njhlu;ghd mj;jpahaj;jpd; NghJ fhl;lg;gl;Ls;s vw;ghLfs;
njhiynjhlu;Gr; Nritfs; njhlu;ghd tu;j;jfj;jpd; kPJ jhf;fk; nrYj;Jk;
nraw;ghLfSf;F cupj;jhdjhf miktJld; mjd; %yk; mj; Jiwia ru;tNjr
uPjpahf mq;fPfupf;fg;gl;l rpwe;j eilKiwfspd; gad;ghl;bidAk; cWjpg;gLj;Jjy;.

mt;thNw Gyikr; nrhj;Jf;fspd; cupj;Jilik njhlu;ghd mj;jpahak; Gyikr;
nrhj;Jf;fspd; cupj;Jlikfspy; tu;j;jfj;Jld; njhlu;Gila tplaq;fs;
njhlu;ghf xg;ge;jk; (TRIPS Agreement) kw;Wk; Gyikr; nrhj;Jf;fs; Jiwapd;
Vida ru;tNjr kuGfSld; nghUe;JtNjhL mj; Jiwapd; ru;tNjr uPjpahf
mq;fPfupf;fg;gl;l rpwe;j eilKiwahf gpd;gw;wtjw;F ,U jug;gpduhYk; nghWg;Gf;
$wy; Ntz;Lk;.

NkYk;> epWtdk; rhu;> nghJ kw;wk; ,Wjp Vw;ghLf;s njhlu;ghd mj;jpahaj;jpd;
%yk; xg;ge;jj;jpid nraw;gLj;Jtjw;fhf mike;j rfyijAk; cs;sf;fp rl;l
uPjpahd fl;likg;gpy; fhl;lg;gLfpd;wJ. ,t; mj;jpahaj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo;
xg;ge;jj;jpd; rpwe;j nraw;ghl;bid cWjpg;gLj;Jk; tifapy; $l;bize;j
FOnthd;W epakpf;fg;gLfpd;wJ. mt;thNw ,t; xg;ge;jj;jpw;F Rje;jpu tu;j;jf
xg;ge;jj;jpw;F cupa gpzf;Ffis jPu;g;gjw;fhd nghwpKiwnahd;Wk;
cs;slf;fg;gLk;.
jw;NghJ ,yq;if kw;Wk; rpq;fg;g+upw;F ,ilapyhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk;
njhlu;ghd fye;Jiuahly;fspy; njhopy;El;g kl;l eltbf;iffs; epiw
nra;ag;gl;Ls;sNjhL> rl;l uPjpahd eltbf;ifSk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. ,yq;if
kw;Wk; rpq;fg;g+upw;F ,ilapyhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;k; 2018 rdtup khjk;
ifr;rhj;jpLtjw;F cs;sJ.

,Jtiu 
,yq;if kw;Wk; 
rpq;fg;g+upw;F 
,ilapyhd 
Rje;jpu tu;j;jf 
xg;ge;jj;jpw;F 
cupa 
fye;Jiuahly;  
Rw;Wf;fs; 7 
,id epiwT 
nra;Js;sNjhL 
,t; VO 
Rw;Wf;fSf;fhd 
mj;jpahaq;fs; 
17 ,y; 9 ,id 
epiwT 
nra;Js;sNjhL 
vQ;rpa 
mj;jpahaq;fs; 
2017 etk;gu; 
khjj;jpd; 
miugFjpapd; 
NghJ elhj;jp 
Kbg;gjw;Fs;sJ. 
xg;ge;jk; 2018 
rdtup khjk; 
ifr;rhj;jpLtjw;
F cs;sJ.

nrayhw;Wif
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4.4.1. vjpu;g;Gf; Ftpg;Gf;fs; kw;Wk; vjpu;tpisTr; rl;lq;fs;

ePz;lfhyk; g+uhfTk; ehLfSf;fpilapy; Njr vy;iyapD}lhf
nghUl;fs; tu;j;jfk; cs;slq;Fk; tifapy; ,U jug;G> gy;jug;G
kw;Wk; gpuhe;jpa tu;j;jf cld;gbf;iffspy; <LgLtjpy; mjpf
Mu;tk; fhzg;gl;lJ. mt;thNw ru;tNjt tpahghuj;jpDs; vjpu;g;Gf;
Ftpg;Gg; gpur;rpid njhlu;gpy; gpujhd mtjhdk;
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.

,yq;if muR FWfpa fhy kw;Wk; ePz;l fhy %Nyhgha
Nehf;fq;fis mile;J nfhs;tjw;fhf Kf;fpakhd tu;j;jf
fye;Jiuahly;fspy; ,Jtiu <Lgl;Lf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;.
mt;thwhd #oypDs; vjpu;g;Gf; Ftpg;Gf;fs; Nghd;w epahakw;w
tu;j;jf nraw;ghLfspdhy; cs;ehl;L toq;Feu;fs; kw;Wk;
thbf;ifahsu;fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;fhf vjpu;g;Gf;
Ftpg;Gf;fs; kw;Wk; vjpu;tpisTr; rl;lq;fs; mj;jpatrpakhd
tplankhd;whf miktJld; mJ etPd tu;j;jf nfhs;ifapd;
ClhfTk; njspTgLj;jg;gl;Ls;sJ.

cyf tu;j;jf mikg;Gf;F cupa GATT 1994 xg;ge;jj;jpd; VI Mk;
cWg;Giuf;F Vw;g vjpu;g;Gf; Ftpg;Gf;F cupa nghUl;fs; my;yJ
mjw;F xj;j nghUl;fs;> cs;ehl;L re;ijapy; cs;s rhjhuz
ngWkjpapid tplf; Fiwthf Vw;Wkjp nra;jyhFk;. vjpu;g;Gf;
Ftpg;G FWfpa fhy my;yJ ePz;l fhy Nehf;fq;fis
epiwNtw;WtNjhL FWfpa fhyj;jpy; re;ijapDs; GFjy;>
re;ijapd; gq;fpid ghJfhj;Jf; nfhs;sy; my;yJ Vida
Nghl;bahsu;fs; re;ijapypUe;J ntspNaw;Wtjid Nehf;fkhf
nfhz;Ls;sJld; ePz;l fhykhf KOikahd cw;gj;jpapid
mile;J nfhs;tJ Nehf;fkhf mikfpd;wJ.

tpNrlkhf rPdh> ,e;jpahf Nghd;w ghupastpy; cw;gj;jp nra;Ak;
ehLfSf;F cs;s ,aYikahff; fhzg;gLtJld; Gjpa tu;j;jf
jug;gpdu;fSf;F xg;gPl;L uPjpahf rpwpanjhU re;ijAld; $ba
ehlhfTk; tpsq;Ffpd;wJ. ,r;rl;lk; cupj;jhtJ epu;thf
nrad;KiwAld; epWTjy; kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. ,t;thW
cs;ehl;Lr; #oypy; tu;j;jfj;jpw;F crpjkhd tifapy;
jahu;gLj;jypd; %yk; tu;j;jfj;jpw;fhf Neu;kiwahd rq;fk;
ru;tNjrj;jpw;F ngw;Wf; nfhLf;Fk;.

vjpu;g;Gf; Ftpg;Gf;fs; kw;Wk; vjpu;tpisT tupr; rl;lk; kw;wk;
tu;j;jf ghJfhg;G nray;Kiwr; rl;lj;jpid
rl;lkakhf;fYf;fhd xUq;fpizg;G eltbf;iffs; ,t;
mikr;rpd;> tzpf jpizf;fsk;> rl;lkh mjpgu;
jpizf;fsk;> tl;l tiuTj; jpizf;fsj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,e;j rl;lj;jpd; tiutfs; ,Jtiu
ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gg;gl;Ls;sJld; mwpahj
vjpu;fhyj;jpy; mJ fye;JiuahlYf;F cl;gLj;jg;gLfpd;wJ.

cs;ehl;L
toq;Feu;fs;
kw;Wk;
thbf;ifahsu;fi
s ghJfhj;Jf;
nfhz;L ru;tNjr
tu;j;jf
jug;gpdu;fSld;
epahakhd
tu;j;jf trjpfis
toq;Fjy;.

re;ijapDs;
tpiyapid
Kiwaw;w
tifapy;
khw;Wtjid
jLg;gjw;fhf
cupj;Jila rl;l
uPjpahd
Vw;ghLfisj;
jahupj;jy;.

ntspaPLfs;

Nehf;fk;

4.4. cs;ehl;L hPjpapyhd jahh;g;gLj;jy ;
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ngWNgWfs;

Nehf;fk;

4.4.2.  Nrit jhuhskakhf;fypw;fhd xOq;Fkiw
eltbf;iffs;

,yq;ifapDs; 

fhzg;gLk; ntspehl;L

Ntiytha;g;Gf;fs; 

njhlu;ghf jw;NghJ

epyTk; rl;lk; kw;Wk; 

xOq;FKiwfisj; 

jpUj;Jtjw;fhf

mtrpag;gLk; 

rPu;jpUj;jq;fisf; 

fz;lwpjy; kw;Wk; 

Kd;nkhopjy;. 

tu;j;jf

gq;Fjhuu;fSf;F

,ilapy; epiyahd

cs;ehl;Lg; 

nghwpKiwnahd;wpd; 

%yk; Nritr; 

re;ijf;fhd trjpfis

toq;Fjy;

murpdhy; Vw;Wkjpr; re;ijapid tpUj;jp nra;jy; kw;Wk; tpupthf;fk;
nr;jy;, Neub ntspehl;L KjyPLfis ,e;ehl;bw;F <u;j;Jf; nfhs;sy;
kw;Wk; cs;ehl;by; njhopyhsu; gilazpf;fhd njhopy;tha;g;Gf;fis
cUthf;Fjy; Nghd;w Nehf;fq;fis mbg;gilahff; nfhz;L rpq;fg;G+u;>
,e;jpah kw;Wk; rPdhTld; Rje;jpu tu;j;jf cld;gbf;iffis
ifr;rhj;jpLtjw;fhd fye;Jiuahly;fs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd.
tu;j;jf gq;fhspfSf;fpilapy; Nritr; re;ijf;F Nritfis
toq;Ftjw;fhf mike;j “re;ijr; Nritfs;” njhlu;ghd
mj;jpahankhd;wpd; mbg;gilapy; ,e;j Rje;jpu tu;j;jf cld;gbf;if
cs;slf;fg;gLfpd;wJ.

cs;ehl;by; xOq;FKiwg; nghwpKiwnahd;wpd; Fiwghl;bidf; fhuzkhff;
nfhz;L Nrit njhlu;ghd re;ijf;fhd cld;ghl;bw;F tUtjDs;
,e;ehl;bd; njhopyhsu; re;ijapy; jhf;fq;fis Vw;gLj;j KbAk; vd
mjDld; njhlu;Ggl;l jug;gpdu;fSf;fpilapy; fUj;Jf;fs; epyTfpd;wd.
murpdhy; “RahjPd ty;Yeu;fspd; efu;Tfs;” njhlu;ghd vt;tpjj;jpYk;
mu;g;gzk; my;yJ vt;tpjj;jpYk; mjDld; njhlu;Ggl;l njhopy;rhu;
re;ju;g;gq;fSf;fhd tha;g;gpid jpwe;Jtplhikf;fhd nfhs;if uPjpahd
KbTfSf;F te;Js;shu;fs;.

,e;epiyikapid fhuzkhff; nfhz;L mikr;rpdhy; “njhopy;rhu;
Nritfs;” njhlu;ghd tpjpfis kWrPuikg;Gr; nra;jy;
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,yq;ifapDs; jw;Nghija xOq;FKiwg;
nghwpKiwapd; %yk; cs;slf;fg;gLk; gue;j tplaj; Jiwfisg; Nghd;Nw
xOq;FKiw rl;lfj;jpid epWTtjd; Njitg;ghL epyTk;
njhopy;ty;Yeu;fspd; rq;fk; kw;Wk; rigfsplkpUe;J ,J njhlu;ghf
MNyhridfisg; ngw;wjd; gpd;du; mjw;fhd rpwg;Gf; Fonthd;Wk;
epakpf;fg;gl;Ls;sJ. ,r; nraw;ghLfSf;F kj;jpapy; jw;Nghija rl;l kw;Wk;
Xoq;Fkiw nghwpKiwf;fhd njhopy;rhu; ty;Yeu;fspd; rq;fj;jpdhy;
Kd;itf;fg;gl;Ls;s fUj;Jf;fs; Rje;jpu re;ij cld;gbf;ifapd;
cs;slf;fj;jpy; cs;s tpsf;fkspj;jiy fUj;jpw; nfhs;tjw;F ftdk;
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.

cs;ehl;Lg; nghwpKiw njhlu;ghd mbg;gilf; fy;tpapd; %yk; epyTk;
xOq;Ftpjpfspd; FiwghLfis Rl;bf;fhl;lg;gLtNjhL ,yq;iff;F tUif
jUk; ntspehl;ltu;fs; njhlu;ghd KiwahdJk; ntspg;gilahdJkhd
eilKiw Xoq;Ftpjpfis Vw;gLj;Jtjw;F FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tr;
rl;lq;fis Kd;itg;gjw;fhd Njitg;ghlhf ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. ,q;F
tpahghupfspd; Fbafy;tpidg; Nghd;Nw epWtdj;jpw;F te;J Nghgtu;fs;
(intra-corporate transferees). mtrpag;gLk; xOq;Fkiwfs; FbtuT kw;Wk;
Fbafy;Tj; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J jahupf;fg;gl;Ls;sJld; 2018 Nk
khjj;jpy; mDkjpf;fhf rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.

Njrpa kdpj tsj; jpl;lkplypw;fhd cupj;Jilik fhzg;gLk; Nfe;jpu
epiyakhf tpsq;Fk; ,yq;if Njrpa kdpj ts kd;wk; (NHRCSL)
ntspehl;L njhopy; ty;Yeu;fs; njhlu;ghd gpujhd ghj;jpuj;jpid
tfpf;fpd;wJ. mikr;rpdhy; epWtg;gl;Ls;s xOq;FKiw rPu;jpUj;jf;
Fotpdhy; Gjpa jpUj;jq;fis ,dq;fz;ljd; gpd;du;> ,Jtiu ,yq;if
Njrpa kdpj ts kd;wk; ( NHRCSL) rl;lj;jpw;fhf mtrpag;gLk; jpUj;jq;fs;
njhFf;fg;gLfpd;wd.

,r; rl;lq;fs; njhopyhsu; re;ijr; nraw;ghl;bid xOq;FgLj;jy;>
tpNrlkhf ntspehl;L njhopy;KidNthupw;fhf mtrpag;gLk; rl;luPjpahd
#oiy jahu;gLj;Jk; gzp Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jk;
nraw;gLj;jg;gLk; NghJ mjw;fhd trjpfis toq;Fk; NghJ ,it

tYg;ngWtjhf mikfpd;wd.
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2022 ஆம் ஆண்டில் நதெிய ஏற்றுமதி மூநலொபொயம் (NES), பண்டங்கள்

மற்றும் நெகவகள் மூலம் 27 பில்லியன் அவமொிக்க டொலர் வருமொனம்

ெம்பொதிப்பதற்கொக நொட்டின் வமொத்த ஏற்றுமதி வைர்ச்ெிக்கொன ஒரு

நநொக்குநிகல மற்றும் பொர்கவ இது வழங்குகிறது. நதெிய ஏற்றுமதி

மூநலொபொயம் மற்றும் 2025 'விஷன்' நிகலப்பொடு, இலங்கககய ஒரு

ஏற்றுமதி வபொருைொதொர கமயமொக நிகலநிறுத்துவதற்கொன நநொக்கமொக

அகமந்துள்ைது.

நதெிய ஏற்றுமதி வியூகம், வபொது மற்றும் தனியொர் துகற

பங்குதொரர்கைிடம் பரந்த உகரயொடல் 06 பிொிவுகளுக்கு இகடநய

இலங்ககயில் ஏற்றுமதி வபொருட்கள் பரவலொக க்கு முன் ஒரு திட்டம்

அகமக்கிறது. ஆறு பிொிவுகள் உள்ைன; தகவல் மற்றும் வதொடர்பொடல்

வதொழில்நுட்பம், சுகொதொர சுற்றுலொ பிொிவு, ஸ்கபஸ் எஸன்ஸ், படகு

உற்பத்தி, பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுகள், மின் வபொருட்கள், மின்ெொரம்

மற்றும் இயந்திரம். இதற்கிகடயில், அகனத்து பிற ஏற்றுமதி

வபொருட்களும் உள்ைிட்ட இருக்கும் வபொருட்கள் துகற, வர்த்தகத்

தகவல் மற்றும் ஊக்குவிப்பு, நதெிய தர உள்கட்டகமப்பு மற்றும் நெகவ

வெதிகள் நபொன்ற வர்த்தக ஆதரகவ வலுப்படுத்தும்.

நதெிய ஏற்றுமதி உத்திகள் ஏன் நதகவப்படுகின்றது.

ஏற்றுமதி மற்றும் வவைிநொட்டு நநரடி வவைிநொட்டு முதலீட்டில்

நமலொதிக்க வைர்ச்ெிகயப் வபற முன்கூட்டிநய எதிர்பொர்க்கப்படும் ஒரு

வர்த்தக ஆட்ெிகய உருவொக்குவகத இலக்கொகக் வகொண்டது.

 புதிய நதெிய வர்த்தக வகொள்கக, வகொள்கக குறிக்நகொள்கள்,

அகடயொைம் கொைப்பட்ட திட்டங்கள், நநர இலக்குகள், விரும்பிய

விகைவுககை மற்றும் கண்கொைிப்பு முகறகய

நமம்படுத்துவதற்கொன ஒரு உத்திகயக் வகொண்டு பொிந்துகர

வெய்தல்.

• தனியொர் மற்றும் வபொதுத்துகற இரண்டிலும் அகனத்து

பங்குதொரர்களுடனும் உடன்படுகின்ற ஒரு ஏற்றுமதி வதொடர்பொன

வெயல்முகற நதகவ.

• மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆதொரங்ககை மட்டுநம பயன்படுத்த

நவண்டும்.

ஏப்ரல் 2017 இல், வகைரவ பிரதமருடன் நதெிய ஏற்றுமதி வியூகம்

தயொொிப்பு வதொடங்கப்பட்டது இப்நபொது அது இறுதி கட்டத்கத

அகடந்துவிட்டது. முன்னைி நதெிய ஏற்றுமதி மூநலொபொயம் மற்றும்

450 க்கும் நமற்பட்ட இலங்கக வதொழிலதிபர்கள், ெிறிய

முதலீட்டொைர்கள் மற்றும் அரெ துகறக்கொன பங்நகற்பு அணுகுமுகற

உருவொக்கப்பட்டது மற்றும் பிரச்ெிகனகள் மீது நடவடிக்கக எடுக்க

மற்றும் துகற நபொட்டி ஒரு வதொடர் ககயகப்படுத்தும் மூலம்

ககப்பற்றப்பட்ட ஒப்புக் வகொள்ைப்பட்டுள்ைன, வபொதுத்துகற கலந்து

வகொண்டனர்.

ஒவ்வவொரு துகறயிலும் விொிவொன நடவடிக்கக திட்டங்கள்

அகடயொைம் கொைப்பட்டுள்ைன. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகைில் இந்த

திட்டங்கள் வபொது மற்றும் தனியொர் துகறயினரொல் ஒன்றிகைக்கப்பட

நவண்டும்.

அகடயொைம் கொணும் மூநலொபொய முன்னுொிகமககை

நகடமுகறப்படுத்த பல்நவறு ெீர்திருத்தங்களுடனொன ஒரு

முன்நனொக்குத் திட்டம் வெயல்படுத்தப்படும். இது நபொட்டியிடும்

வர்த்தகத்திற்கொன வகொள்கக மற்றும் நிறுவன இைக்கத்கத

உருவொக்கும். நதெிய ஏற்றுமதி உத்திகள் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல்

அமல்படுத்தப்படும்.

1. வைிக நட்பு,
முன்கைிப்பு மற்றும்
வவைிப்பகடயொன
வகொள்கககள்
மற்றும்
ஏற்றுமதிக்கொன
கட்டுப்பொட்டு
கட்டகமப்கப
நமம்படுத்துதல்.

2. வைர்ந்து வரும்
ஏற்றுமதி
துகறககை
ஒருங்கிகைக்கும்
அநத நநரத்தில்,
புதிய வபொருட்கைின்
மூலம் அதன்
ஏற்றுமதிககை
விொிவொக்க ஒரு
தவிர்க்கவும்

3. இலங்கக
ஏற்றுமதியொைர்களு
க்கு ெந்கத
அணுககல
வலுப்படுத்துதல்
மற்றும்
உலகைொவிய ெந்கத
நிகலகமகளுக்கொன
திறகன
அதிகொிக்கும்

4. வர்த்தக
வெதிகளுக்கொக ஒரு
திறகமயொன
வர்த்தக மற்றும்
நெகவ கமயமொக
ஆக நவண்டும்

மூநலொபொய 

நநொக்கங்கள்

4.5. நதெிய ஏற்றுமதி திறமுகறகள்

"இலங்கக - புதிய 

தயொொிப்புகள் 

மற்றும் முதலீடுகள் 

தகலகமயில் ஒரு

ஏற்றுமதி கமயம்"

நநொக்கம்
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இந்த நொட்டிற்கு முதல் புத்தொக்க கண்டுபிடிப்பு மற்றும் வதொழில்

முகனப்பு மூநலொபொயத்கத வகொண்டு வருவதற்கொன பல

பங்குதொரர்கைின் கூட்டு மற்றும் கூட்டு முயற்ெிகளுக்கு இலங்கக

அரெொங்கம் நன்றியுடன் உள்ைது. இந்த மூநலொபொயம் 2017 ஆம்

ஆண்டின் 2025 ஆகைக் குறியீடுடன் இகைந்துள்ைது.

இலங்ககயில் எதிர்கொல நபொட்டித்தன்கமயின் பிரதொன ெக்தியொக

புத்தொக்கம் மற்றும் வதொழில்முகனநவொர் அங்கீகொிக்கப்படுதல்.

ஒரு வைமொன, அறிவு ெொர்ந்த வபொருைொதொரம் வைர்வதற்கொன

பயைம், கண்டுபிடிப்பு, வதொழில்நுட்பம் மற்றும்

வதொழில்முகனநவொர் இதயத்தில் உள்ைது.

மூநலொபொய நநொக்கங்கள்

1. ெிறிய மற்றும் நடுத்தர அைவிலொன நிறுவனங்கைில்

புதுகமக்கு ஆதரவைிக்க, உள்ளூர் மற்றும் ஏற்றுமதி

ெந்கதகைில் அதிக நபொட்டித்தன்கமயுடன் இருக்க

நவண்டும்.

இது இலங்ககயின் ெிறிய அைவிலொன மதிப்புமிக்க

தயொொிப்புககையும் நெகவககையும் அபிவிருத்தி வெய்வநதொடு

உள்ளூர் மற்றும் ெர்வநதெ ொீதியொகவும் நபொட்டித்தன்கமயுடனும்

உற்பத்தி ொீதியொகவும் இருக்கும் புதிய வதொழில்நுட்பங்ககை

அபிவிருத்தி வெய்யும்.

2. வைர்ச்ெி ஏற்றம் வதொழில் முகனநவொர் சுற்றுச்சூழல்

அகமப்புகள் உருவொக்க

புத்தொக்கம் இயல்பொகநவ ஆபத்தொனது மற்றும் உலவகங்கிலும்

உள்ை அரெொங்கங்கள் பூஸ்டர் கொலைிகளுக்கு ஆதரவு

தருகின்றன. வதொழில் சூழகல ஊக்குவித்தல், முன் நிதியைித்தல்

மற்றும் வதொழில் முகனநவொர் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புககை

துவக்குதல், இலங்கககய வைர்ச்ெிக்கு ஊக்குவிப்பதற்கொகவும்,

உயர் மதிப்பீட்டிற்கொன நவகலவொய்ப்புககை உருவொக்கவும்

முயலும்.

3. ஆரொய்ச்ெி மற்றும் அபிவிருத்திதி  துகறககை நவீனமயப்பத்தி 

மறு ெீரகமக்கம் வெய்தல்

தற்நபொகதய வபொதுச் வெலவினங்கைின் ஆழமொன

பொரொட்டுதலொல், ஆரொய்ச்ெி மற்றும் அபிவிருத்தி மூலம்

இலங்ககயொனது உற்பத்திகய நமலும் நமலும் முதலீடு வெய்யும்.

ஒரு தகுதி அடிப்பகடயிலொன அணுகுமுகற தனியொர் துகறக்கு

ஆரொய்வதற்கும் வபொருந்தக்கூடிய தன்கமக்குமொன

அடிப்பகடயிலொன பல திட்டங்கள் மறுபொிெீலகன வெய்யப்பட

நவண்டும்.

அபிவிருத்தி திறமுகறகள் மற்றும் ெர்வநதெ வர்த்தகம்

வதொடர்பொக அகமச்ெர், ககத்வதொழில் மற்றும் வைிகம்

வதொடர்பொன அகமச்ெர் மற்றும் விஞ்ஞொனம், வதொழில்நுட்பட்பம்

மற்றும் ஆரொய்ச்ெி பற்றிய அகமச்ெொினொல் ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட

இகைந்த அகமச்ெரகவக்கு கிகடக்கப்வபற்ற அங்கீகொரத்திற்கு

ஏற்ப, உலக வங்கியின் வதொழில்நுட்ப உதவியுடன் வெயற்படும்

குழுவவொன்றினொல் “ இலங்ககயின் புத்தொக்கம் மற்றும்

வதொழில்முகனவு திறமுகறகள்” விருத்தி வெய்யப்பட்டுள்ைன.

இந்த நடவடிக்கக குழு, தனியொர் மற்றும் வபொதுத்துகற

பங்கொைிகளுடன் அபிவிருத்தி மூநலொபொயமும் ெர்வநதெ வர்த்தக

அகமச்சும் தகலகமயில் உள்ைது.

மநெொதொகவ மத்திய அகமச்ெரகவக்கு முன் ெமர்ப்பிக்கும் முன்,

உத்திகள் குழு மூநலொபொயம் மற்றும் இறுதிக் கடகமககை

நிகறநவற்றியுள்ைது.

ெமூகத்தில் ஒரு கலொச்ெொர

மொற்றத்கத உருவொக்குதல்

மற்றும் தனியொர் துகறயில்

புதுகம மற்றும் வதொழில்

முகனநவொர் ஆகியவற்கற

அறிமுகப்படுத்துதல், அகனத்து

கட்ெிகளுக்கும் இகடயிலொன

ெிறந்த ஒருங்கிகைப்பு, வபொது

மற்றும் தனியொர் துகறயினருக்கு

இகடநயயொன நம்பிக்கக

மற்றும் ஒருகமப்பொடு

ஆகியவற்கற நமம்படுத்துதல்,

நீண்டகொல நிதி

ஸ்திரத்தன்கமகய வைர்த்து,

புதுகம வதொழில் முகனநவொர்

அர்ப்பைிப்பு. "

ஏற்றுமதி ெொர்ந்த

நபொட்டித்தன்கமகய

நமம்படுத்துவகத கமயமொகக்

வகொண்ட, ஒரு

கட்டகமக்கப்பட்ட நதெிய

மற்றும் வதொழில்முகனநவொர்

சூழகல நிறுவுவதற்கொன பங்கு

மற்றும் வெயல்பொட்கட

நிறுவுவதன் மூலம் நொட்டின்

ெமூக-வபொருைொதொர

அபிவிருத்திக்கொன பங்கைிப்பு.

நநொக்கம்

எதிர்பொர்க்கப்படும்  வவைியீடு

4.6  புத்தொக்கம் மற்றும் வதொழில் முகனநவொர் 

ஊக்குவிப்புக்கொன  திறமுகறகள்.

இலங்ககயின் புத்தொக்கங்கள் மற்றும் வதொழில் முகனப்பு வியூகம்
2018-2022
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Mokhd nghUshjhu $l;LwT xj;Jiog;gpy; 

ifr;rhj;jply;

5.1  INuhg;gpa xd;wpaj;Jld; nghUshjhu xj;Jiog;ig Nkk;gLj;jy;;

சுமொர் 30% இலங்கக ஏற்றுமதிகள் ஐநரொப்பிய

ஒன்றியத்திற்கு 3.1 பில்லியன் வடொலர் வபறுமதியொன

மதிப்புடன் அனுப்பப்பட்டன. 2016 முக்கிய ஏற்றுமதி

வதொழிற்ெொகலகள், ஆகட (61%), எொிவொயு, ரப்பர் டயர்கள்

(5.7%), பொக்வகட்டுகள் (2.5%), வதொழில்துகற மற்றும்

அறுகவ ெிகிச்கெ ககயுகறககை (2.3%), புககயிகல

வபொருட்கள் (1.9%), பதப்படுத்தப்பட்ட உைவுகள் (1.5%),

கடின ரப்பர் வபொருட்கள் (1.3%).

இலங்ககயிலும் ஐநரொப்பொவிலும் உள்ை ஆழமொன

வபொருைொதொர ஒத்துகழப்புக்கொன ஐநரொப்பிய ஒன்றியம்

மற்றும் இலங்கக முதலீட்டொைர்கைின் நபச்சுவொர்த்கத,

ஐநரொப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இலங்கக வர்த்தக கூட்டு

கூட்டு குழு ஆகிய இரண்டு முக்கிய உகரயொடல்ககை

இலங்கக மற்றும் ஐநரொப்பொ வகொண்டுள்ைன.

• இலங்ககயிலும் ஐநரொப்பிய
ஒன்றியத்திலும் வபொருைொதொர
உறவுககை பலப்படுத்துதல்

• ஐநரொப்பிய ஒன்றியத்திற்கு
ஏற்றுமதிகைின் மதிப்கப
அதிகொிக்கவும்

• முதலீட்டொைர்கைின்
நம்பிக்கககய
உறுதிப்படுத்தவும், ஏற்கனநவ
முதலீடுககை பொதுகொக்கவும்,
புதிய முதலீடுககை ஈர்ப்பது

• ஒரு நிகலயொன வைிக சூழகல
உருவொக்குதல்

நநொக்கம்

ஐநரொப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 

இலங்கக இகடநய வர்த்தக 

கூட்டுக் குழு
இலங்கக மற்றும் ஐநரொப்பிய நொடுகளுக்கு 

இகடயில் முதலீடு, வர்த்தகம் மற்றும் GSP + 

விவகொரங்ககை நபச்சுவொர்த்கத 

வெய்வதற்கொன ஐநரொப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 

இலங்கக ஆகிய நொடுகளுக்கு இகடநயயொன 

வர்த்தக குழுமம் ஒரு முக்கிய தைமொகும். 

இந்த கொலப்பகுதியில், இரு தடகவ நம 11,

2017 மற்றும் ஜூன் 12, 2017 இல் ெந்தித்தது.

ஐநரொப்பிய ஒன்றிய மற்றும் இலங்கக 
முதலீட்டொைர்கள் உகரயொடல்

ஐநரொப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் 
இலங்ககக்கு இகடயிலொன வர்த்தக 

மற்றும் முதலீட்டு உறவுகைின் 
பிரச்ெிகனககை தீர்ப்பதுதொன் இதன் 

நநொக்கம்.

5

2017 ஆம் ஆண்டில், ஐநரொப்பிய
ஒன்றியம் - இலங்கக மற்றும்
முதலீட்டொைர் இகடநய
இருதரப்பு நபச்சுவொர்த்கதகள்
மீட்வடடுக்கப்பட்டது. தற்நபொது,
மூன்று ஐநரொப்பிய ஒன்றிய
முதலீட்டொைர் உகரயொடல்
திட்டங்கள் (27 ஜனவொி 2017, 03
நம 2017, 24 ஜூகல 2017)
நகடவபற்றன. ஐநரொப்பிய
ஒன்றிய நொடுகைின்
முதலீட்டொைர்கைின் 25 க்கும்
நமற்பட்ட விடயங்கள் இந்த
உகரயொடலில்
கலந்துகரயொடப்பட்டுள்ைன.
ஐநரொப்பிய முதலீட்டொைர்கள்
இந்த விடயங்ககை
உகரயொற்றுவதில் அவர்கைின்
நம்பிக்கககய
நமம்படுத்தியுள்ைனர்.
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GSP+

Mokhd nghUshjhu xj;Jiog;gpDs; Eiojy;

ஐநரொப்பிய ஒன்றியம் (EU) GSP + வெதி மீைகமத்தல்

நம 19, 2017 இல் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டது.

ஐநரொப்பிய ஒன்றிய கட்டைங்கைில் 66%

ஐநரொப்பிய ெந்கதகளுக்கொன கடகம இல்லொமல்

நுகழய அனுமதிக்கப்படுகிறது. மிக முக்கியமொக,

வங்கொைநதெம் மற்றும் பொக்கிஸ்தொன் நபொன்ற

நொடுகளுடன் இலங்கக ஏற்றுமதிகயப்

வபொருத்துவதற்கு இது உதவ முடியும், ஜிஎஸ்.பி

மற்றும் ஆபிொிக்கொ மற்றும் வதன் அவமொிக்கொ நபொன்ற

அண்கட நொடொன நொடுககை அணுகுகின்றது.

GSP + ெலுகக ஐநரொப்பிய ெந்கதகய ஐநரொப்பிய

ஒன்றியத்தில் கடகமபட்டுள்ை வபொருட்களுக்கு

முழுகமயொக தங்குமிடமொக அனுமதிக்கிறது, இதன்

மூலம் ஐநரொப்பொவிற்கொன வபொருட்கைின் பரவகலப்

பரவலொக்க அனுமதிக்கிறது.

GSP+ இன் 

கமற்கற்கள்

• 2016 ஜூகல –

இலங்கக GSP பிைஸ்

ெலுககககை

நகொொியுள்ைது.

• ஜனவொி 2017 -

ஐநரொப்பிய

ஆகைக்குழுவினொல்

இலங்ககக்கு GSP +

பொிந்துகர வெய்தல்.

• நம 2017 - GSP +

இகன மீைப் வபறுதல்

ஐநரொப்பிய ஒன்றியத்தின்

ெர்வநதெ வர்த்தக

கமயத்தின் உதவியுடன்,

ஐநரொப்பிய நதெிய

ஏற்றுமதியொைர் புதிய

நதெிய ஏற்றுமதி

மூநலொபொயத்தின்

வடிவகமப்பில், மின்னணு,

ஒைி வபொறியியல்

தயொொிப்புகள், மின்

உபகரைங்கள், சுகொதொர

வபொருட்கள் மற்றும்

குறிப்பிட்ட மெொலொ

நபொன்ற ஐநரொப்பிய

ெந்கதயில் ஏற்றுமதி

வெய்யப்படொத

வபொருட்ககை ஏற்றுமதி

வெய்வகத ஊக்குவிக்க

எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது.

உற்பத்தியின்

விைக்கம்

ெரொெொி 

MFN 

கட்டை 

விடயம்

அங்கீகொிக்

கப்பட்ட

GSP க்கு 

கீழொன 

கட்டைம்

GSP+ க்கு

கீழொன 

கட்டைம்

Knitted and 

Crocheted

வெய்யப்பட்ட

ஆகடத் 

வதொழிற்ெொகல

8.9% - 12% 7.1% - 9.6% 0%

வநய்த 

ஆகடகள்

8.9% - 12% 7.1% - 9.6% 0%

ரப்பர் மற்றும்

ஆபரனங்கள்

0% - 4.5% 0% 0%

கடலுைவு 7.5% - 18% 0% - 14.5% 0%

கொலைிகள் 3.5% - 17% 0% - 11.9% 0%

32



GSP+ apd; Kd;Ndw;wk;

GSP+ fpilf;fg;ngw;wjd; gpd;du; INuhg;ghtpw;F Nkw;nfhs;sg;gl;l Vw;Wkjpfspd; 
nkhj;jk; 11.9% Md tpUj;jp

2016 ([_d; khjk; njhlf;fk; jpnrk;gu; tiu) - mnk. nlh. 1,811 kpy;ypad;

2017 ([_d; khjk; njhlf;fk; jpnrk;gu; tiu)         - mnk. nlh. 2,027 kpy;ypad;

INuhg;gpa xd;wpaj;jpd; xl;Lnkhj;j Vw;Wkjp

GSP+  kPsg; ngWtjw;F Kd;du; (2016 [_d; khjk; njhlf;fk; jpnrk;gu; tiu) kw;Wk; gpd;du;

(2017 [_d; khjk; njhlf;fk; jpnrk;gu; tiu) INuhg;g Xd;wpaj;jpd; re;ijapy; gpujhd 

cw;gj;jpr; nrayhw;Wifapd; xg;gPl;lha;T ( ngWkjp mnk. nlh. kpy;ypadpy;)

gpupT
2016 [{d;-

jpnr

2017 [{d;-

jpnr
mjpfupg;G %

Milj; njhopw;rhiy 1083 1202 11

,wg;gu; cw;gj;jpg; nghUl;fs; 170 192 13

Njq;fha; cw;gj;jpfs; 56 65 15

Njapiyg; gf;nfl;Lf;fs; 44 53 21

mjp Fsp&l;lg;gl;l kPd; 21 45 115

Njapiyg; gq;Ffs; 18 30 65

ijf;fg;gl;l Milfs; 26 28 9

Visa cw;gj;jpfs; 24 26 8

0 100 200 300 400 500 600 700

United Kingdom

Germany

Italy

Belgium

Netherlands

Jun-Dec, 2017 Jun-Dec, 2016

Mokhd nghUshjhu xj;Jiog;gpDs; Eiojy;
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GSP+ fz;fhzpg;Gg; nghwpKiw

ftdj;jpw; nfhs;sg;gl Ntz;ba gpujhd 

Jiwfs;

kdpj cupikfs;

nghJ kf;fspd; ghJfhg;G fl;lisr;

rl;lj;jpw;F cupj;jhd tplaq;fs;> tpUg;g

newpKiwapy; ifr;rhj;jply; kw;Wk;

vQ;rpAs;s FOg; gupe;Jiufis

nraw;gLj;Jjy;> rpj;jputij njhlu;ghd

tplaq;fs;> Kiwg;ghLfs; gw;wp

eltbf;iffis Nkw;nfhs;Sk;

epWtdq;fspd; ek;gpf;ifj;jd;ikia

mjpfupj;jy;> kdpj cupik tplaq;fs;>

ifjpfspd; gpur;rpidfs;> tYf;fl;lhakhf

fhzhkw; Nghdtu;fs;> jdpahu;j;

jug;gpdu;fSf;F cupa fhzpfis tpLtpj;jy;>

ngz;fs; cupikfs;> rpWtu; cupikfisg;

ghJfhj;jy;> ,e;jpaj; jkpou;fspd;

tho;thjhuq;fs;> r%fg; nghUshjhu

epiyikfis Nkk;gLj;Jjy;>

jfty;fSf;fhf cs;s cupik njhlu;ghd

rl;lk;

ey;yhl;rp

nrhj;Jf;fis kPsg; ngw;Wf; nfhs;sy;> kuz

jz;lid> gz Nkhrbfs; kw;Wk; epjp

KiwNfLfs; njhlu;ghd tplaq;fs;

njhopyhsu;

rq;fq;fs; kPjhd mjpf td;Kiw> epahakw;w

njhopyhsu; eilKiwr; rl;lq;fs;>

rl;lj;ijg; gpuNahfpj;jy;> njhopw;rq;fq;fis

Nju;e;njLf;Fk; Rje;jpuk;> njhopy;fspy;

<Lgly; kw;Wk; njhopw;rq;fq;fspy;

,iztjw;Fs;s Fiwe;j gl;r tanjy;iy>

rpWtu; njhopyhsu;fisg; Gwf;fzpj;jy;>

kdpjf; flj;jy;fs; kw;Wk; tYf;fl;lhakhf

kdpj ciog;gpidr; Ruz;Ljy;.

Rw;Wr; #oy;

CITES, ePz;l fhy fhgdpdhy; khRWjy;

njhlu;ghd ];Nlhf;N`hk; khehl;bd; fPo;

Njrpa eilKiwg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhd

,w;iwg;gLj;jy;fis toq;Fjy;.

,yq;iff;F GSP ,id
toq;fg;gl;Ls;sjhtJ Ngz;jF
mgptpUj;jp kw;Wk;
ey;yhl;rpapid Nehf;fkhff;
nfhz;NlahFk;. INuhg;gpa
xd;wpaj;jpdhy; me;
ehLfspDs; tYthjhu
mgptpUj;jp kw;Wk; ey;yhl;rp
kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila
ru;tNjr khehLfs; 27 ,id
eilKiwg;gLj;Jjy;
njhlu;ghf ftdj;jpw;
nfhz;Ls;sJ. ,k; khehLfis
nraw;gLj;Jjy; kw;Wk;
Nkw;ghu;it nra;tjw;fhf
,yq;if> cupa mur
epWtdq;fspd; xj;Jiog;Gld;
gpujhd njhFjpfs;
ehd;fpidf; nfhz;l
nghwpKiwnahd;W
epWtg;gl;Ls;sJ.

• kdpj cupikfs;
• njhopyhsu;fs;
• ey;yhl;rp
• Rw;Wr; #oy;

nfhs;if uPjpahd rpf;fy;fs;
njhlu;ghf eltbf;iffis
Nkw;nfhs;tjw;fhf xl;Lnkhj;j
topfhl;ly;fisAk;
toq;Ftjw;fhf mikr;ruitf;
FOnthd;W
epakpf;fg;gl;Ls;sJ.

Mokhd nghUshjhu xj;Jiog;gpDs; Eiojy;
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jw;NghJ I.r. ehLfs; 16 fspd; %yk; ,yq;if KjyPl;Lr;
rgiapd; nraw;jpl;lq;fs; 456 eilKiwg;gLj;jpAs;sJ. 2015-
2017 fhyg;gFjpapDs;> ,yq;iff;F Rkhuhf mnk. Nlh. kpy;.
3>481 ,idg; ngw;wJ. ,yq;ifapd; KjyPl;Lr; rigapd;
KjyPLfis ftdj;jpw; nfhs;Sk; NghJ> KjyPl;Lr; rigapd;
KjyPLfspdhy; 22% ,id fpilf;fg; ngw;Ws;sJ INuhg;gh
rq;fj;jpd; ehLfspd; %ykhFk;.

2017 ,d; NghJ INuhg;gh rq;fk;
- ,yq;if KjyPl;L
xd;wpaj;jpid kPs epWtpaJ.
,Jtiu Inuhg;ghr; rq;fk;
,yq;if KjyPl;L
fye;Jiuahly;
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;4 ,id (2017
rdtup> Nk 03> [{iy24> etk;gu;
21) me; jpfjpfspy; elhj;jpaJ..
,f; fye;JiuahlypDs;
INuhg;gpa mq;fj;Jt ehLfspd;
KjyPl;lhsu;fspd; gpur;rpidfs;
33 fye;JiuahbaJld; mur
epWtdq;fs; mjw;F gjpYk;
mspj;Js;sd. INuhg;gpa
xd;wpak; - ,yq;if KjyPl;L
fye;Jiuahlypd; Nehf;fkhf
miktJ ,yq;ifapDs;
KjyPL nra;tjw;F INuhg;gpa
rq;fj;jpd; KjyPl;lhsu;fis
ek;gpAs;sJ.

KjyPl;Lr; rigapDs; Inuhg;ghr;
rq;fj;jpd; KjyPl;lhsu;fspd;
tpUj;jp
• 2016 Mk; Mz;bd; NghJ

,yq;ifapDs; I.r. KjyPL

mnk.nlh.kpy;. 204.65 

(fpilj;j xl;Lnkhj;j KjyPL

26%)

• 2017 Mk; Mz;bd; NghJ

,yq;ifapDs; I.r. KjyPL

mnk.nlh.kpy;. 211.10 

(fpilj;j xl;Lnkhj;j KjyPL

12%)

KjyPl;Lr; rigapDs; Rrq; KjyPL (2008-2017 ,w;fhd
kjpg;G) ( ngWkjp mnk. nl. kpy;)

249.02

808.02

135.41

904.80

299.81

Luxemburg Netherlands Sweden

United Kingdom Other

jw;NghJ fhzg;gLk; INuhg;gh KjyPl;lhsu;fspd; tu;j;jf
nfhs;if> tu;j;jf trjpfis toq;Fjy; (cjh. B[pl;ly;
ifnahg;gk;> xUq;fpizg;G> juq;fs;) kw;Wk; ehl;bd;
xOq;Ftpjpfs; (cjh. Tupf; nfhs;if> nfhLg;gdTfs;>
ngWiffs;) Nghd;wtw;Wld; njhlu;Gila
gpur;rpidfSf;F Kfq; nfhLf;f NeupLfpd;wJ. ,jw;fhf
jPu;tpidg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F kw;Wk; KjyPl;lhsu;fspd;
gpur;rpidfis njspTgLj;Jtjw;F INuhg;gh rq;fk; -
,yq;if KjyPl;L fye;Jiuahly;fs; ,lk; ngWfpd;wd.
,J ,yq;ifapDs; KjyPl;L el;GwTf; nfhs;ifapid
,dq;fz;L nfhs;tjw;Fk; cUthf;Ftjw;Fk; mtrpag;gLk;
jsj;jpid cUthf;fpf; nfhLfpd;wJ. gad;gLj;jpa
Nkhl;lhu; thfdq;fs; tiutpyf;fzg;gLj;jy;> murpd;
ngWif eilKiw xOq;Ftpjpfspd;
ntspg;gilj;jd;ikapid Nkk;gLj;jy;> KjyPl;Lr; #oiy
tpUj;jp nra;jy;> fljhrpaw;w vz;zf;fUtpid tpUj;jp
nra;jy; kw;Wk; b[pl;ly; ifnahg;gj;jpid
mwpKfg;gLj;jy; ,f; fye;Jiuahlypd; NghJ
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.

5.1.1 INuhg;gpa xd;wpak; - ,yq;if

KjyPl;lhsu;fSf;fpilapyhd fye;Jiuahly;;

Mokhd nghUshjhu xj;Jiog;gpDs; Eiojy;
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Gyikr; nrhj;Jf;fs;> fyhr;rhuk;> nkhop uPjpahd cs;sf
xj;Jiog;G> kjk; kw;Wk; tu;j;jf xj;Jiog;Gf;fis gupkhwpf;
nfhs;tjw;fhf ,yq;if ,e;jpah ehLfSf;fpilapy;
ifr;rhj;jplg;gl;Ls;sd. mz;ika Mz;Lfspy; nghUshjhuj;
Jiwfspy; jpwKiw xj;Jiog;Gf;fs; njhlu;ghf Kd;dzp tfpj;J
tUfpd;wJ.

cl;fl;likg;G trjpfs;> Gifapujg; jz;lthsq;fs;> ngw;Nwhypak;> ePu;
toq;fy;> Rfhjhuk;> tPlikg;Gf;fs; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J Nghd;w
Jiwfspy; ,e;jpa ,yq;if xj;Jiog;Gld; Kd;dzpr;
nraw;jpl;lq;fs; rpytw;wpid nraw;gLj;jpAs;sJ. ghupa mstpyhd
xj;Jiog;Gf;fspd; %yk; ,yq;ifAld; ,ize;jpUj;jy; kw;Wk;
cw;gj;jp ,aystpid fl;bnaOg;gy; Mfpatw;wpd; %yk; Mokhd
nghUshjhu nraw;ghl;bw;fhd ghijapid jpwf;Fk; gykpf;f re;ij
kw;Wk; KjyPl;L $l;bizg;gpw;F xj;Jiog;G toq;fg;gLfpd;wJ.

,yq;if ,e;jpahtpw;fpilapyhd nghUshjhu nraw;jpl;lq;fspd;
xj;Jiog;G njhlu;ghf Gupe;Jzu;T xg;ge;jq;fis 2017 Vg;uy; khjk;
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. ,jd; Clhf ,yq;ifapd; mgptpUj;jpw;F
gq;fspg;Gr; nra;Ak; tifapyhd nghUshjhur; nraw;jpl;lq;fspd;
xj;Jiog;gpw;fhf mtrpag;gLk; fl;likg;G cUthfpd;wJ.

• nkfh Nthl; 500 ,idf; nfhz;l jput ,aw;if vupthA kpd;
Miy
(,yq;if kw;Wk; ,e;jpa jug;gpdu;fis cs;slf;fpa $l;bize;j
nraw;ghl;Lf; FOtpd; fye;Jiuahlypd; %yk;
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ)

• kpjf;Fk; jput ,aw;if vupthA cw;gj;jp myF ( $l;bize;j
tu;j;jfj;jpw;fhf ,yq;if> ,e;jpah kw;Wk;
[g;ghdpau;fSf;fpilNa Gupe;Jzu;T xg;ge;jnkhd;W
ifr;rhj;jplg;gl;lJ.

•

• nkfh Nthl; 50 ,idf; nfhz;l #upa kpd; epiynakd;wpid
rhk;G+upy; epWTjy; - eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wJ. (yq;if
kw;Wk; ,e;jpa jug;gpdu;fis cs;slf;fpa $l;bize;j
nraw;ghl;Lf; FOtpd; fye;Jiuahlg;gLfpd;wJ)

• jpUNfhzkiyapy; fdpa vz;iz fhzg;gLfpd;wJ. (,ize;j
tu;j;jfj;jpw;fhf mq;fPfhuj;jpidf; Nfhup $l;bize;j
mikr;ruit Fwpg;nghd;wpid ntspapLtjw;F cs;sJ

• jpUNfhzkiyj; JiwKfj;jpy; ngw;Nuhypa Rj;jpfupg;G epiyak;
kw;Wk; Vida njhopw;rhiyfis tpUj;jp nra;jy; - ,lk;ngw;Wf;
nfhz;bUf;fpd;wJ.

• neLQ;rhiy mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lq;fs; -
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd

• Gifapujj; Jiwapd; nraw;jpl;lq;fs; - ,lk;ngw;Wf;
nfhz;bUf;fpd;wd.

• tptrhag; gpupT> tpyq;F cw;gj;jpg; gpupT> njhopy;El;g –

nghUshjhu xj;Jiog;G kw;Wk; ePu; Kfhikj;Jtk; - ,lk;ngw;Wf;
nfhz;bUf;fpd;wJ. (,yq;ifj; jug;gpduhy; ,e;jPaj; jug;gpdUf;F
vz;zf;fU njhu;ghd mwpf;ifnahd;W rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ)

• tptrhaj;jpid mbg;gilahff; nfhz;l njhopw;rhiy NkkghLfs;
,lk;ngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd.

nghUshjhuj;jpy; <LghL 
kw;Wk; xj;Jiog;G kw;Wk; 
Mokhd 
mu;g;gzpg;Gf;fspd; %yk; 
gpuhe;jpa 
nghUshjhuj;jpy; 
nropg;gpid Cf;Ftpj;jy;. 

Kd;dzpr; 
nraw;jpl;lq;fSf;fhd 
xj;Jiog;gpid 
Cf;Ftpj;jy;

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; tpisTfs;

5.2 nghUshjhur; nraw;jpl;lq;fspy; ,e;jpa - ,yq;if 
xj;Jiog;Gf;fs;
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5.3 [g;ghd; - ,yq;if KjyPl;L Cf;Ftpg;Gr; nra;tjw;fhd 
Kd;jpl;lq;fs;

[g;ghdpypUe;J ,yq;iff;F fpilf;fg;ngWk; KjyPLfis Cf;Ftpg;Gr;
nra;tjw;fhd vjpu;fhyj; jpl;lq;fs;> [g;ghd; ,yq;if nghUshjhu
nfhs;if uPjpahd fye;Jiuahlypd; tpisthFk;. [g;ghd; ,yq;if
nghUshjhu nfhs;if uPjpahd fye;Jiuahly; eilngw;wJ 2015
xf;Nlhgu; khjj;jpd; NghJ nfsut gpujku; mtu;fspdhy;
Nkw;nfhs;sgl;l [g;ghDf;fhd tp[aj;jpd; NghJ ,U
ehLfSf;Fkpilapy; fhzg;gLk; Vw;gLj;jpf; nfhs;sg;gl;l tpupthd
gq;fhsp (gue;j njhlu;G) njhlu;ghf $l;bize;j $w;wpd; mikthFk;.
mjd; %yk; “tpupthd gq;fhsp” njhlu;ghd $l;bize;j $w;wpd;
fPohFk;.
mjw;fpzq;f> [g;ghdpd; cau; kl;l KjyPl;lhsu;fis ftu;e;jpOf;Fk;
Nehf;fj;Jld; jpwKiw rhj;jpakhd KjyPLfs; kw;Wk; KjyPl;L
gq;fhspfis ,dq;fz;L nfhs;tjw;fhf ,yq;if [g;ghd;
nghUshjhu nfhs;if ciuahlnyhd;W (EPD) epWtg;gl;Ls;sJ. 2017

Vg;uy; khj nraw;ghl;Lf; FOf; $l;lk; $l;lg;gl;L [g;ghd; - ,yq;if
KjyPl;L Cf;Ftpg;gpd; vjpu;fhyj; jpl;lq;fs; njhlu;ghf ,Wjpj;
jPu;khdj;jpw;F te;Js;sJ. 2017 etk;gu; khjk; 23 Me; jpfjp 4 Mk;
$l;bize;j nraw;ghl;Lf; FOf; $l;lk; elhj;jg;gl;lJ. nraw;ghl;Lf;
FOf; $l;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhW mikag;ngw;Ws;sJ.

epiwT nra;ag;gl;Ls;s
• [g;ghdpa ifj;njhopy; efuj;ij epWtTtjw;fhd ,aYikapidg;
gw;wp Muha;jy;.

• [g;ghdpd; rpwpa kw;Wk; eLj;ju mstpyhd tu;j;jfq;fspdhy; (SMEs)
KjyPl;Lf;fhf mike;j cjtpapid tYg;gLj;Jjy;. ([g;ghd;
KjyPl;Lf;fhf xj;Jiog;G toq;Fk; KjyPl;Lr; rigf; FOtpid
epWTjy;> KjyPl;Lr; rigf; FOtpw;F cjtpahf mikAk; tifapy;
[g;ghd; ty;Yeu;fis epakpj;jy;> KjyPl;Lr; rigf; FOit
nraw;gLj;Jjy;)

• [g;ghdpd; gpujhd efuq;fspy; JETRO KjyPl;L Cf;Ftpg;Gf;fis
elhj;Jjy; kw;Wk; ,yq;iff;F tu;j;jf Rw;Wyhf;fis Vw;gLj;Jjy;
kw;Wk; tpahghur; rPuhf;fq;fs;.

• rhj;jpakhd KjyPl;lhsu;fSf;F tu;j;jf Cf;Ftpg;G nrayku;Tfis
elhj;Jjy; kw;Wk; JICA KjyPl;Lr; nrayku;Tfspw;fhf JICA
ty;Yeu;fs; njhlu;Ggly;.

• ,yq;if kw;Wk; [g;ghd; rhj;jpakhd KjyPl;lhsu;fSld; tu;j;jf
re;jpg;Gf;fis elhj;Jjy;.

mLj;j fl;l eltbf;iffs;
• [g;ghdpa KjyPl;lhsu;fSf;F KjyPl;Lj; jilfisf; Fiwj;jy;
kw;Wk; ,y;yhnjhopj;jy;.

• [g;ghdpa KjyPl;bid Cf;Ftpg;gjw;fhf nghUl;fis tpepNahfpj;jy;
kw;Wk; rpy;yiw tu;j;jfg; gpuptpid tpUj;jp nra;jy; kw;Wk;
[g;ghdpa Fnuhrup tiffis mwpKfg;gLj;Jjy;.

• KjyPLfis Cf;Ftpg;gjid tpupTgLj;jy;.
• mur kw;Wk; jdpahUf;F mtrpag;gLk; tifapy; kdpj tsj;jpid
tpUj;jp nra;jy; kw;Wk; [g;ghdpa epWtdq;fSf;F ,izj;Jf;
nfhs;tjid ,yFgLj;Jjy;.

• [g;ghdpa xj;Jiog;Gld; cl;fl;likg;G trjpfis tpUj;jp nra;jy;
kw;Wk; jug;gLj;Jjy;.

• Rakhf kpd;rf;jpapidj; jahupg;gtu;fSf;F jdpahu; kw;Wk; mur
njhlu;GfSld; rYif cj;Njrj; jpl;lq;fs; njhlu;ghf $ba
mwptpidg; ngw;Wf; nfhs;sy;.

• KjyPl;lhsUf;F gpd;ida cgrupg;gpid Cf;Ftpj;jy; kw;Wk;
nraw;jpl;lq;fs; / KjyPl;Lf;fis tpupTgLj;jy;fSf;F> mbf;fb
re;jpg;gjd; Clhf KjyPl;lhsu;fSld; ,ize;;j
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis elhj;Jjy;.

• jw;NghJ ,yq;if> ,e;jpah kw;Wk; ghfp];jhDldhd Rje;jpu
tu;j;jf cld;gbf;if kw;Wk; GSP+ gad;ghl;bd; Kiwik njhlu;ghd
fzf;nfLg;nghd;wpid Nkw;nfhs;sy;.

vjpu;fhyr; rhj;jpaf;
$Wfis ftdj;jpw;
nfhz;L [g;ghd; Neub
KjyPl;Lf;fhd
tha;g;Gf;fis
Nkk;gLj;Jjy;. mt;thNw
cl;fl;likg;G trjpfspd;
tpUj;jp> fl;Lg;ghLfisj;
jsu;j;jy; kw;Wk;
ftu;r;rpfukhd
Cf;Ftpg;Gf;fspd; %yk;
,yq;ifapDs;
KjyPl;Lf;fhd crpjkhd
#o;epiyia
Vw;gLj;Jjy;.
,yq;ifapDs; tu;j;jf
#oiy Nkk;gLj;Jtjd;
Clhf jw;Nghija
kw;Wk; rhj;jpaq;fs;
cs;s [g;ghdpa
KjyPl;lhsu;fSf;fhd
trjpfis Vw;gLj;Jjy;.

[g;ghdpa KjyPl;Lfis
ftu;e;jPu;j;Jf; nfhs;tjw;fhf
kpfTk; crpjkhd
#oiyAk;> ntspg;gilj;
jd;ikiaAk; kw;Wk;
ey;yhl;rpapidAk;
Vw;gLj;Jjy;.

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gLk; ntspaPL
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5.4 rPdh ,yq;if nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g 
Xj;Jiog;Gf;fs;

2016 Mz;bd; NghJ ,yq;if mnkupf;f nlhyu; gpy;ypad; 4.2 ,id ngWkjpAila nghUl;fis rPdhtpy;
,Ue;J ,wf;Fkjp nra;jNjhL mjid ,yq;ifapDs; nkhj;j ,wf;Fkjpapd; 22% MFk;. mt; Mz;bd;
NghJ ,yq;if rPdhtpw;F nra;j Vw;Wkjpfspd; NghJ mjd; ngWkjp mnk. nl. kpy;. 215.5 MFk;. 2016

Vg;uy; khjk; 7 Me; jpfjp rPdh kw;Wk; ,yq;if tpupthd KjyPL> nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g
xg;ge;jj;jpw;F cupj;jhd Gupe;Jzu;T cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpl;lhu;fs;. mg; Gupe;Jzu;T
cld;gbf;ifapd; gpd;du; mj; njhlu;gpy; mike;j KjyPLfs;> nghUshjh kw;Wk; njhopy;El;g
xj;Jiog;gpw;fhf mike;j fl;likg;G xg;ge;jk; kw;Wk; eLj;ju fhyk; kw;Wk; ePz;l fhy mgptpUj;jpj;
jpl;lj;jpy; 2017 Nk khjj;jpd; NghJ ,yq;if rdehaf Nrryprf; Fbaurpd; kw;wk; rPdf; Fbaurpdhy;
ifr;rhj;jplg;gl;lJ. ,j;jpl;lj;jpd; nghopg;gpd; Nehf;fkhf miktJ ,U jug;G KjyPLfs;> nghUshjhu
kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;gpd; tpUj;jp> xj;Jiog;Gf;fs; fhzg;gLk; Jiwfis tpupthf;fk; nra;jy;>
,U jug;G xj;Jiog;G nghwpKiwia etPdkag;gLj;jy;> ,U jug;G KjyPLfspd; kl;lq;fs; kw;Wk;
juq;fis mjpfupj;jy;> nghUshjhu kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;G> gu];gu eyd;fs; kw;Wk; rkdhd
ntw;wp epiyikfis mile;J nfhs;sy;> ,U ehl;Lf;Fk; ,ilapyhd r%fg; nghUshjhu kw;Wk; el;G
uPjpahd xj;Jiog;Gf;fis tpUj;jp nra;jy; kw;Wk; rPdhtpd; kw;Wk; ,yq;iff;F ,ilapyhd jpwKiw
gq;fhspj; jd;ikapid Nkk;gLj;JjYf;fhf gykhd mj;jpthuj;jpid ,ly;.

fl;likg;G xg;ge;jj;jpd; fPo; xj;Jiog;Gf;fs; epytpa Jiwfs;
• tptrhak;
• cw;gj;jp
• Nghf;Ftuj;J cl;fl;likg;G trjpfs;
• nghJkf;fs; Ntiy
• vuprf;jp kw;Wk; ,yj;jpudpay; tY
• jfty; kw;Wk; njhlu;ghly;
• Rw;Wyhj; Jiw

,t; xj;Jiog;Gf;fSf;fhf mike;j tplag; gug;nghy;iyf;F cupj;jhd nraw;jpl;lq;fs; kw;Wk; gzpfs;
mf;fl;likg;G xg;ge;jj;jpd; fPo; kpfTk; tpupthf nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. jpl;lq;fs; RUf;fkhf 2017-2021

tiuahd 5 tUlf; fhyj;jpw;fhd nraw;ghl;L jpl;lj;jpDs; cs;slf;fg;gLfpd;wd.
,J tiuapy; gy;NtWgl;l mur mikr;Rf;fspd; fPo; nraw;jpl;lq;fs; 24 nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJld;
mtw;wpy; rpy KOikg;gLj;jg;gl;Ls;sJld; Mdhy; ,d;Dk; rpy gzpfs; eilngw;Wf; nfhz;bUf;fpd;wd.

ru;tNjr xj;Jiog;gpw;fhf mike;j gpuhe;jpa kw;Wk; ciuahlYf;fhd ghij

u\;ah> ];igd;> Rtpl;ru;yhe;J> M[d;Bdh> ngyh&];> rpyP> ,e;JNerpah> yhx[pah> gpypg;igd;];> Ju;f;fp>
tpal;dhk;> fhk;Ngh[pah> gP[p> `q;Nfupah> ,j;jhyp> kNyrpah> gu;kh> ghfp];jhd; kw;Wk; Nghyhe;J Nghd;w
ehLfspd; jiytu;fs; xd;W $b elhj;jg;gl;l tl;l Nkir fye;Jiuahlnyhd;W 2017 khu;r; khjk; 15 Me;
jpfjp eilngw;wJ.
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5.5  ,yq;if – njd; nfhupah nghUshjhu xj;Jiog;G

gy E}w;whz;L fhykhf ngsj;j fyhr;rhu njhlu;Gfspd;
mbg;gilapd; kPJ fl;bnaOg;gg;gl;l ePz;l fhy
el;Gwtpid nfhz;l kw;Wk; tuyhw;W uPjpahd
gpizKwpg; gj;jpuq;fs; ,yq;if kw;Wk; njd; nfhupah
FbauR nfhz;Ls;sJ. 2017 Mk; Mz;L kpfTk;
Kf;fpaj;Jtk; ngWk; Mz;lhf miktJ ,U ehLfSk;
jq;fsJ ,uh[ je;jpu njhlu;Gfis 40 Mk; Mz;L
epiwthf nfhz;lhlf; fpilj;jik kw;Wk; tpNrlkhf
,U ehLfSf;Fkpilapy; el;GwTj; njhlu;gpid
njhlu;r;rpahf Nkk;gLj;jp Ngzp tUtjpy; jpUg;jpfukhd
mwpf;ifapid ntspapl;ljd; fhuzkhFk;.
gu];gu eyd;fSf;fhf nghUshjhu Jiwfspd;
xj;Jiog;Gf;fs; %yk; gyg;gLj;Jtjw;fhf> nghUshjhu
xj;Jiog;G njhlu;ghd xg;ge;jnkhd;wpw;F 2017 jpnrk;gu;
khjj;jpd; NghJ ifr;rhj;jplg;gl;lJ. mjpy;
cs;slf;fg;gl;Ls;s Jiwfshf miktJ KjyPl;L
gq;Filik> tu;j;jf njhlu;Gfs;> Rw;Wyhj; Jiw
tu;j;jf Nkk;ghL kw;Wk; njhopy;El;g xj;Jiog;Gf;fs;
vd;gd Nghd;wtw;Wf;fpilapy; mjd; ,U jug;G KjyPL>
tu;j;jf kw;Wk; Rw;Wyhj; Jiwapid tpUj;jp nra;jy;
Nghd;wtw;wpw;F $l;bize;j Mizf;FOtpid
epakpg;gJTk; mjd; cj;NjrkhFk;.

• jug;G uPjpahd KjyPl;L
Nkk;ghLfs;.

• ,U jug;G tu;j;jfj;jpid
tpUj;jp nra;jy;.

• mgptpUj;jp mDgtq;fis
gupkhwpf; nfhs;sy;.

• Gjpa njhopw;rhiyfis
tpUj;jp nra;jy;.

• tu;j;jf njhlu;Gfis tpUj;jp
nra;jy;.

• njhopy;El;g gupkhw;wq;fs;

• nghUshjhuj; Jiwfis
tpUj;jp nra;tjd; %yk; Ntiy
tha;g;Gf;fSf;fhd
re;ju;g;gq;fis Vw;gLj;Jjy;.

• ,U jug;G tu;j;jf kw;Wk;

nghUshjhu $l;bizg;gpid

Nkk;gLj;Jjy;.

• ,U ehLfSf;Fkpilapyhd

tu;j;jfk;> KjyPL kw;Wk; Rw;Wyhj;

njhlu;Gfis Nkk;gLj;Jtjw;fhd

Gjpa ghijfis jpwj;jy;.

• ,U ehl;bdJk; njhopy;

KidNthu;

epWtdq;fSf;Fkpilapy; fpl;ba

nghUshjhu xj;Jiog;gpid

Nkk;gLj;Jjy; kw;wk; el;Gwtpid

tpUj;jp nra;Ak;

nraw;ghLfSf;fhd trjp

tha;g;Gf;fis Vw;gLj;Jjy;.;

Nehf;fk;

vjpu;ghu;f;fg;gl;l ntspaPL
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5.6   ,yq;if – jha;yhe;J nghUshjhu $l;LwT

jha;yhe;Jf;Fk; ,yq;iff;Fk; ,ilapy; fyhrhu

cupikfs;> rka kw;Wk; kf;fs; ey;YwT njhlHgpy; epiwa

nghJj;jd;ikfs; fhzg;gLfpd;wd. ,yq;iff;Fk;

jha;yhe;Jf;Fkpilapyhd ,uh[je;jpu cwTfs; RkhH 60

tUlq;fSf;F mjpfkhf fhzg;gLfpd;wd.

1977 njhlf;fk; ,yq;iff;Fk; jha;yhe;Jf;Fkpilapy;

,Ujug;G nghUshjhuj;jpy; epiyahdnjhU mgptpUj;jp

fhzg;gLfpd;wJ. mz;ika fhyq;fspy; jha;yhe;jpd;

gpujhd Vw;Wkjpfspy; Nkhl;lhH thfdk;> rPdp> Glit>

fha;e;j kPd;> rpnke;J> ,urhad cw;gj;jpfs;> Nkhl;lhH

thfd cjpupg; ghfq;fs; Nghd;wd cs;slq;Ffpd;w

epiyapy; ,yq;ifapd; Vw;Wkjpfshf khzpf;fk;> jq;f

eiffs;> Njapiy> thridg; nghUl;fs;> iggH kw;Wk;

cNyhf cw;gj;jpfshFk;. ,yq;if> jha;yhe;J Mfpa

,UehLfSk; ehLfSf;fpilNa Rje;jpu nghUshjhuj;ij

Cf;Ftpf;fpd;w gy;Jiw njhopEl;g kw;Wk; nghUshjhu

Gupe;JzHT rk;ge;jkhd $l;bizg;gpd; (BIMSTEC) Muk;g

cWg;G ehLfshFk;.

,yq;if> jha;yhe;J ,ilapyhd nghUshjhu
%Nyhgha xd;wpizT rk;ge;jkhd Gupe;JzHT
cld;gbf;if

rk;ge;jg;gl;l midj;J jug;gpdNuhLk; fye;Jiuahb

Gupe;JzHT cbd;gbf;ifapd; d;W jahupf;fg;gl;Ls;s

NghJk; mJ filrpf;fl;lj;ij mile;Js;sJ. Gupe;JzHT

cld;gbf;ifia epiwT nra;jjd; gpd;dH rl;lkh mjpgH

jpizf;fsj;jpd; mDkjpia ngw;Wf; nfhs;s

Ntz;bapUg;gJld; mDkjp ifnahg;gj;Jf;fhf

mikr;ruitf;F Kd;itf;fg;gl Ntz;bAs;sJ.

• tup my;yhj jilfis
ePf;Fjy;

• tzpf Jiwfspd;
tpid> tpisjpwd;fis
mjpfupj;jy;

• ,Ujug;G tzpfj;jij
Nkk;gLj;Jjy;

• KjyPl;Lf;fhf Gjpa
tha;g;Gf;fis
cUthf;fy;

• mgptUj;jp
mDgtq;fis gupkhwpf;
nfhs;sy;

• Gjpa njhopw;Jiwfspd;
mgptpUj;jp

• Tzpf njhlHGfis
mjpfupf;fr; nra;jy;

• njhopEl;g gupkhw;wk;

• ,Ujug;G tzpfj;ij 2020 MFk;
NghJ 1.5 gpy;ypad; nlhyHfs;
tiu mjpfupj;jy;

• KjyPl;L Cf;Ftpg;G kw;Wk;
trjpfis Vw;gLj;jy;

• Ma;Tfs;> mgptpUj;jpf;fhf
njhopEl;g xj;Jiog;ig
gyg;gLj;jy;

• nghUshjhu xj;Jiog;G
Cf;Ftpg;G> mjpfupg;G

• Jfty; gupkhw;wk;> mDgtq;fs;
kw;Wk; mwpit gupkhw;wpf;
nfhs;Sk; xj;Jiog;Gf;F
xj;jhir toq;Fjy;

• rpW> kj;jpa ju tpahghupfspd;
xj;Jiog;ig mjpfupg;gjd;
%yk; nghUshjhuj;jpy; Ngz;jF
mgptpUj;jpnahd;iw
Vw;gLj;Jjy;

Nehf;fk;

vjpHghHf;fg;gLk; ntspaPL
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5.7 epA+rpyhe;J - ,yq;if tHj;jf fye;Jiuahly;

2016 xf;NlhgH 1-3 tiuahd fhyg; gFjpapy;
,yq;ifapd; nfsut gpujk ke;jpup epArpyhe;Jf;F
Nkw;nfhz;l cj;jpNahfG+Ht tp[aj;jpd; NghJ
Nkw;nfhz;l epArpyhe;J ,yq;if $l;L mwpf;iff;F
Vw;g ,U ehl;L tHj;jf gpujpepjpfs; 2017 [{iy 3k;
jpfjp tHj;jf kw;Wk; nghUshjhu nfhs;iffis
Kd;dpiyg;gLj;jpa epiyikfspy; vjpHfhy tHj;jf
kw;Wk; KjyPl;L xj;Jiog;ig Ma;T nra;tjw;fhd
fye;Jiuahly; eilngw;wJ.
,yq;if kw;Wk; epArpyhe;J ,ilapyhd KjyPl;L
mgptpUj;jp kw;Wk; ,Ujug;G tHj;jf kw;Wk; tpahghu
cwTfis NkYk; gyg;gLj;Jtjw;fhf ,yq;ifapd;
Njapiy kw;Wk; fWth Nghd;w Mnuhf;fpakhd
cw;gj;jpfs; kw;Wk; epArpyhe;jpd; fhy;eil cw;gj;jpfs;
re;ijapy; cs;s ,aYikfs; gw;wpAk;
fye;Jiuahlg;gl;LssJ.

tHj;jf nfhs;iffis Kd;dpiyg;gLj;jy; rk;ge;jkhd
jfty;fs; :
epArpyhe;Jld; fhy;eil> czTw;gj;jp> ePupay; cw;gj;jp>
glF kw;Wk; rpWfg;gy;fs; jahupj;jy;> jfty;
njhopEl;gk; / BPO kw;Wk; fy;tp gupkhw;wk; Nghd;w
nghUshjhu xj;Jiog;G re;jHg;gq;fis Ma;T
nra;tjpy; ,yq;if fuprid fhl;Lfpd;wJ.
,j;Jiwfspy; nghUshjhu xj;Jiog;Gf;F Vw;g
,yq;if muRk; epArpyhe;J muRf;Fk; ,ilapy;
cWjpahd njhopw;Jiw tHj;jfk; kw;Wk; KjyPl;L
epiyj;jd;ik rk;ge;jkhf ciuahlnyhd;iw
cUthf;Fk; jpl;lnkhd;W tiuag;gl;Ls;sJ. ,e;j
tiuT jpl;lj;Jf;Nfw;g ,U ehLfSf;fpilapy;
ciuahlnyhd;W cUthFk;.

,q;F Nehf;fkhapUg;gJ ghy; 
rk;ge;jg;gl;l mgptpUj;jp
rk;ge;jkhf ,U 
ehLfSf;fpilapy; tHj;jf
KjyPl;L xj;Jiog;ig
tsg;gLj;JtJ rk;ge;jg;gl;l
rpf;fy;fis jPHg;gjhFk;.
,yq;if fle;j tUlk; 
epArpyhe;jpypUe;J RkhH 183 
mnk. nlhyH ngWkjpahd
ghw;nghUl;fis ,wf;Fkjp
nra;Js;sJld; mJ
mt;tUl ehl;bd; nkhj;j
ghy; cw;gj;jpapy; ,wf;Fkjp
ngWkhdj;jpy; 73% f;Fk; 
rw;J $Ljy; MFk;. fle;j
tUl jfty;fSf;Nfw;g
epArpyhe;jpd; KO 
Vw;Wkjpapy; ¼ ngWkhdk; 
ghYw;gj;jpahFk;. 

ghYw;gj;jp fye;Jiuahly; 
xd;iw cUthf;Ftjw;fhd
Ma;T
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5.8 mT];jpNuypahTldhd thj;;jf ge;jj;jpid
gyg;gLj;Jjy; 

,yq;ifAk; mT];jpNuypahTk; epiwa Jiwfspy; xj;Jiog;ig

tp];jupg;gjw;Fk; gyg;gLj;Jtjw;Fk; Kad;W nfhz;bUf;fpd;wd.

2015 b]k;gH khjk; ,yq;if mT];jpNuypah Nky;kl;l

mjpfhupfsJ fye;Jiuahlnyhd;W (SOT) eilngw;wJ. tHj;jf

xj;Jiog;ig gyg;gLj;Jk; Nehf;NfhL 2017 [{iy khjk;

mikr;rUf;Fk; mT];jpNuypah caH];jhdpfUf;Fk; ,ilapy;

eilngw;w fye;Jiuahlypd; gpd;dH tHj;jf xj;Jiog;Gf;Fj;

Njitahd jFe;j ,zf;fg;ghl;il mile;J nfhs;tjw;fhf

‘nghUshjhu nfhs;if fye;Jiuahly;’ Muk;gpf;fg;gl;lJ.

tHj;jf kw;Wk; KjyPl;L Vw;ghl;L tiuG 2017 etk;gH 2 k; jpfjp

,yq;ifapd; gpujk ke;jpup nfsut uzpy; tpf;fpukrpq;̀

mtHfshy; mT];jpNuypah gpujkH nfsut nky;fk; lHGdy;

mtHfsJ Kd;dpiyapy; ifr;rhj;jplg;gl;lJ.

vjpHghHf;fg;gLk; tpisTfs;

• ,yq;iff;Fk; mT];jpNuypahTf;Fk; ,ilapyhd nkhj;j

tHj;jfj;ij Nkk;gLj;Jjy;. (jw;NghJ ,J 9.5% mjpfupj;Jf;

nfhz;bUf;fpd;wJ)

• etPd njhopy; El;gj;Jld; mT];jpNuypah KjyPLfis

,yq;ifg; gf;fk; ftHjy;

• mT];jpNuypahtpypUe;J ,yq;if tUk; Rw;Wyhg; gazpfspd;

vz;zpf;ifia mjpfupj;jy;. (,yq;ifapd;

mT];j;jpNuypahtpd; Rw;Wyhg; gaz ehLfspy; 25 tJ

,lj;jpy; ,Ug;gJ NghyNt 2010 Mk; Mz;L ,yq;iff;F

tUk; mT];jpNuypah Rw;Wyhg; gazpfspd; vz;zpf;if

10.4% My; mjpfupj;Js;sJ)

• Kd;dzp Jiwffspy; mgptpUj;jp xj;Jiog;G

• mgpUtpUj;jp cgha topfs;
kw;Wk; rHtNjr tHj;jfk;
rk;ge;jkhd mikr;rpd;
gpujpepjp xUtH kw;Wk;
mT];jpNuypa ntspehl;L
eltbf;iffs; kw;Wk;
tHj;jfk; rk;ge;jkhd
jpizf;fsj;Jld; ,ize;J
tHj;jf kw;Wk; KjyPl;L
fkpl;b xd;iw cUthf;fy;.

• tHj;jf kw;Wk; KjyPl;L
fkpl;bapd; KjyhtJ $l;lk;
2018 Vg;uy; 19 fd;guhtpy;
elhj;jpaik.

• ,U ehLfSf;fpilapy;
tHj;jf kw;Wk; KjyPl;il
gyg;gLj;Jtjw;fhf ,Ujug;G
tHj;jf xj;Jiog;ig
Nkk;gLj;Jjy;.

• 2017 ngg;utup khjj;jpy;
nfsut gpujkke;jpupapd;
mT];jpNuypa Rw;Wg;gazk

• 2017 Nk khjk; kjpg;gpw;Fupa
[dhjpgjpapd; mT];jpNuypa
Rw;Wg; gazk;

• 2017 etk;gH khjk; etk;gH
khjk; nfsut
mT];jpNuypa
gpujkke;jpupapd; ,yq;if
cj;jpNahfG+Ht tp[ak;

mHg;gzpg;Gs;s jiyikj;Jtk;

Kd;nkhopag;gl;Ls;s nraw;ghLfs;

Cs;slq;Fk; Jiwfs; : tptrhaj;Jiwfs;> czT
Fbghdq;fs;> Rw;Wf;ifj;njhopy; kw;Wk;
tpUe;Njhk;gy;> fy;tpr; Nritfs;> vuprf;jpAk;
fdpaKk; cl;fl;likg;G trjpfs;> jfty; kw;Wk;
njhlHghly; njhopEl;g Nrit> Glit kw;Wk;
Milfs; wg;gH kw;Wk;k kPd;gpbf; ifj;njhopy;
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5.9 `q;NfupAldhd nghUshjhu xj;Jiog;ig Nkk;gLj;jy;

,yq;ifAk; `q;NfupAk; jk; ,U

ehLfSf;fpilapYk; tHj;jfk;> KjyPL kw;Wk;

nghUshjhuk; Mfpatw;wpy; Gjpa njhlHGfis

Vw;gLj;jpf; nfhs;Sk; nraw;ghLfspy; <LghL

fhl;bf; nfhz;bUf;fpd;wd. ,U

ehLfSf;fpilapyhd nghUshjhu xj;Jiog;G

rk;ge;jkhd cld;ghL 2017 brk;gH 22k; jpfjp

ifr;rhj;jplg;gl;lJ. Cld;gbf;ifapd; ruj;Jfiis

eilKiwg;gLj;j ,U ehLfSf;fpilapy;

$l;bizf;fg;gl;l fkprd; xd;W epWtg;gl;Ls;sJ.

• ,Ujug;G nghUshjhu
njhlHGfis
Cf;Ftpj;jy;

• nghUshjhu
xj;Jiog;ig
Nkk;gLj;Jtjw;F
cs;s tha;g;Gfis
milahsg;gLj;Jjy;

• Fwpj;j tzpf
epWtdq;fSf;fpilapy
hd njhlHGfis
Vw;gLj;Jjy;;

Xd;wpize;j fkp]dpd; 
gpujhd gzpfs;

Cs;slq;Fk; Jiwfs; : ePH Kfhikj;Jtk;>
cl;fl;likg;G mgptpUj;jp> ,aw;if tsk;> Rw;Wr;
Roiy ghJfhj;jy; vupnghUs; tptrhak; czTf;
ifj;njhopy; kw;Wk; czTg; ghJfhg;G Rfhjhu
Nrit Rfhjhu ifj;njhopy; jfty; njhopy; El;gk;
,yj;jpudpay; njhlHghly; tpQ;Qhdk;>
njhopy;El;gk; Ma;Tfs; kw;Wk; mgptpUj;jp
Rw;Wyhf; ifj;njhopy; tq;fpapay; KjyPLk;
Kjypay; rpWkw;Wk; eLj;ju tpahghuk;
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5.10 cyfg; nghUshjhu kd;wj;Jldhd xj;Jiog;G
eltbf;iffs;

cyf nghUshjhu kd;wk; (WEF) vd;gJ mur – jdpahH
xj;Jiog;Gf;fhd rHtNjr epWtdk; MFk;. mJ G+Nfhs
nghUshjhu kl;lj;ij Nkk;gLj;Jtjw;F Kaw;rpg;gNjhL mJ
G+Nfhs uPjpahd Muk;gg; gzpfis nraw;gLj;Jfpd;w fskhfTk;
fhzg;gLfpd;wJ. NkYk; ,J rHtNjr mstpy; gq;Fgw;wYf;Fk;
gq;fspg;G toq;Ftjw;Fk; fw;gjwFk; kw;Wk; cyfshtpa
kl;lj;jpy; ,yq;if Nghd;w ehLfSf;F rpwe;jnjhU jsj;ij
cUthf;fpf; nfhLg;gjw;Fk; ey;ynjhU tha;g;ghf mike;Js;sJ.
2016Mk; Mz;L Nk khjk; eilngw;w lhNth]; khehl;by;
nfust gpujkupd; gq;Fgw;wNyhL ,yq;if cyf nghUshjhu
kd;wj;jpy; nrw;ghl;L gq;fhsuhf jdJ gq;if Muk;gjpj;jJ. 2017
[dthup khjk; eilngw;w lhNth]; khehl;by; fye;J
nfhs;tjw;fhf gpujkUf;Ffk; mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk;
rHtNjr tHj;jf mikr;rH kw;Wk; gpujpepjpfs; rigf;Fk; miog;G
tpLf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk; ,jw;F Kd;dH rPdh ,e;jpah kw;Wk;
bad;[pd; Nghd;w ehLfspy; eilngw;w nghUshjhu khehLfspYk;
,J rk;ge;jkhf Vida tplaq;fs; fye;Jiuahlg;gl;ld.

mjpypUe;J cyfg; nghUshjhu kd;wj;Jldhd vJ njhlHG
Fwpg;gplj;jf;fsT tsHr;rp fz;Ls;sJld; ,k;kd;wj;jpd; G+Nfhs
,yf;Ffs; rpyij mile;J nfhs;tjw;Fk; eltbf;ij
vLf;fg;gl;Ls;sJ. Mit gpd;tUtdtw;wpy cs;slq;Ffpd;wd.

• rHtNjr tHj;jfKk; KjyPLk;
• tptrha kw;Wk; czTg; ghJfhg;G
• cw;gj;jp mikg;Gfspd; vjpHfhyk;
• nghUshjhu Nkk;ghL kw;Wk; ,iza vjpHfhyk;> r%f

xd;wpizT

,r;nraw;ghLfspd; gue;jgl;l jd;ik kw;Wk; gy;jug;G
jd;ikiaAk; ftdj;jpw; nfhz;L 2017.5.24 md;W eilngw;w
nghUshjhu Kfhikj;Jt fkpl;bapdhy; nghUshjhu jpwKiw
kw;Wk; rHtNjr tHj;jf mikr;rpd; fPohy; Njrpa xUq;fpizg;G
fkpl;b xd;iw cUthf;Ftjw;F KbT nra;ag;gl;lJ.
,jdbg;gilapy; cyf nghUshjhu kd;wj;jpd; nraw;ghLfis
eilKiw uPjpahfTk; xOq;F Kiwg;gbAk; nra;tjw;F
mikr;rpd; %yk; Njrpa xUq;fpizg;Gf; fkpl;b
epakpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j kdg;ghq;Ffis NeHkiwahf
cs;thq;fp tpsq;fpf; nfhs;tjw;F ,f;fkpl;b epWtg;gl;Ls;sNjhL
,yq;ifapy; ,r;nraw;ghLfis nraw;gLj;Jtjw;Fk; ehl;Lf;F
cr;rgl;r ,yhg epiyia ngw;Wf;nfhs;tjw;Fkhd topfhl;liy
toq;Ftij mirr;R nghWg;Ngw;Ws;sJ. Njrpa xUq;fpizg;Gf;
fkpl;bapd; $l;q;fs; ,uz;L 2012 nrg;lk;gH khjk; 22 kw;Wk; 2017
xf;NlhgH khjk; 26 ,Yk; eilngw;wJ. Mjpy; Njrpa
xUq;fpizg;Gf; fkpl;bapd; gzpfs; kw;Wk; cyf nghUshjhu
kd;wj;jpy; mjDila tfpghfk; vd;d vd;gJ gw;wpAk;
fye;Jiuahlg;gl;lJ.

Cyf nghUshjhu kd;wKk; ,e;jpa ifj;njhopy; fd;nglNurDk;
,ize;J> mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk; rHtNjr tHj;jfk;
rk;ge;jkhd mikr;R kw;Wk; cyf nghUshjhu kd;wj;Jldhd
,yq;ifapd; cwT gw;wpa Njrpa gpujhd fkpl;;bapd; jiytuhd
nghwpapayhsH kq;fy gP.gP. Ahgh mtHfis ,e;jpa nghUshjhu
khehl;Lf;F fye;J nfhstjw;fhf miog;G tpLj;jd. Gpd;dH
mtH 2018 xf;NlhgH 4-6 tiu mjpy; fye;Jk; nfhz;lhH.

• ,yq;ifapd; gq;fspg;ig
NkYk; mjpfupj;jy;

• ,yq;ifapd;
njhlHNjHr;rpahd
nraw;ghLfis
Ma;Tnra;J cr;r
tpisit mile;J
nfhs;tjw;fhf cyf
nghUshjhu mikg;Gld;
,ize;J nraw;gly;

• fPOs;s fUj;jpl;lq;fs; 
Clhf G+Nfhs rpe;jidf;F
jhf;fj;ij Vw;gLj;jy;

• gy; jug;gpduJ xj;Jiog;Gk; 
r%f tho;f;ifj; juKk;

• G+Nfhs kdpjHfsJ
xw;Wik

• Ehd;fhtJ ifj;njhopy; 
Gul;rp vdg;gLk; 4.0

cyfg; nghUshjhu kd;wj;jpd; 

Nehf;Ffs;

Njrpa xUq;fpizg;Gf; fkpl;bapd; 
vjpHghHf;fg;gLk; ntspaPL
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tWik xopg;G 2017 - njhopw; re;ijapd; %yhuk;gk;

,isQu; Ntiytha;g;G

murpd; xl;Lnkhj;j mgptpUj;jp nfhs;if rl;lfj;jpw;F
Vw;g 2017 Mz;by; tWik xopg;G tUlkhf
gpufldg;gLj;jg;gl;lJ. mjw;fpzq;f rfy mikr;Rf;fs;
ClhfTk; tWik xopg;gpw;fhf gq;fspg;Gr; nra;Ak;
tifapy; ntspaPLfSld; $ba nraw;jpl;lq;fspd; ghy;
ftdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. NkYk; murf; nfhs;ifapd;
Clhf ,dq;fhzg;gl;l mgptpUj;jp ,yf;Ffspy; xd;whd
Ntiyaw;w / gFjp Neu Ntiyfspy; ,isQu;fSf;F xU
yl;rk; Ntiytha;g;gpidg; ngw;Wf; nfhLg;gjhFk;.

KjyPl;Lr; rigapd; nraw;jpl;lq;fspy; xl;Lnkhj;j
njhopy;Kidnthu; 490>000 Mf ,Ug;gNjhL KjyPl;L
nraw;jpl;lq;fspy; epyTk; ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if
11>700 MFk;. ,isQu; Atjpfs; njhopy;tha;g;Gr;
re;ijf;F tUifapy; mtu;fis gytPdg;gLj;Jk;
tplaq;fs; mikr;rpdhy; fz;lwpag;gl;Ls;sJ. (m) fy;tpj;
jifikfs; nghUe;jhik (M) fy;tpj; jifikf;F cupa
jpwikfs; fhzg;glhik (,) Milj; njhopw;rhiyfspy;
njhopy; epkpj;jk; epyTk; Fiw kdg;ghq;F (<) tPl;bypUe;J
ntspr; nrd;W njhopy;Gupa tpUk;ghik kw;Wk; njhlu;Gfs;
(c) njhopy; njhlu;ghf njspthd Nehf;F fhzg;glhik
vd;gd mtw;wpy; rpyjhFk;.

mjw;fpzq;f> Ntiy tha;g;gw;wtu;fSf;F “Ntiytha;g;Gr;
re;ij” epfo;r;rpj ;jpl;lqfs; fPOs;s khtl;lq;fspy; 5000
NgUf;F njhopy; fpilf;FkhW 80 epWtdq;fspd;
gq;fspg;Gld; ,lk;gnWfpd;wJ.

njhopw; re;ijfis elhj;j
njhopy; KidNthupd;
NjitfisAk; re;ijapy
fhzg;gLk; njhopy;
ntw;wplj;ijAk; nghUj;Jjy;.

• njhopw;re;ijapy; fhzg;gLkk;
Nfs;tpf;Fk; epuk;gYf;Fk;
,ilapyhd ,ilntspia
,y;yhkyhf;Ftjw;F
epWtdq;fspd; vjpHfhy njhopw;
Nfs;tpfs; gw;wpa mwpit
njhopy; KidNthUf;F Cl;ly;
• njhopy; KidNthUf;F
mtHfsJ njhopw; Nfs;tpia
epug;gp mtHfSf;F
tskhdnjhU vjpHfhyj;ij
Vw;gLj;Jtjw;fhf Nrit
toq;FdNuhL gue;Jgl;l xU
fye;Jiuahliy Nkw;nfhs;sy;

Nehf;fk;

vjpHghHf;Fk; ntspaPL

njhopw; re;ij epfo;r;rpfspd; Kd;Ndw;w mwpf;if - 2017
,lk; Epfo;r;rp jpfjp Fye;J nfhz;l

epWtdq;fspd; 

vz;zpf;if

Njhopy; 

KidNthH

vz;zpf;i

f

Toq;fg;gl;l

njhopy; 

vz;zpf;if

(njupT

nra;ag;gl;l

tp;z;zg;gjhupf

s;)

Epfo;r;rpf;F

nrythd Koj; 

njhif

FUzhfy; 22. 01.2017 34 1890 467 402,360

mtp];]hNty;y 08.04.2017 8 300 90 148,735

fz;b 10 .06.2017 39 3294 1005 217,425

nkhj;jk; 81 5484 1562 786,539

6 ,isQH Ntiytha;g;G
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nghJ epHthfKk; epjp Kd;Ndw;wKk;

7.1. nghJ epHthfk;

jpwKiw mgptpUj;jp kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jf mikr;rpd; mq;fPfupf;fg;gl;l
gzpahl;njhFjpapdu; -2017 jpnrk;gu; 31 Me; jpfjpf;F

1

7

,y. NritAk; juKk; 2017.12.31.

mDkjpf;fg;gl;l

CopaH vz;.

2017.12.31.

Jw;NghJs;s

CopaH vz;.

2017.12.31.

ntw;wplkhd

CopaH vz;.
1 nrayhsH 01 01 -

2 ,uh[hq;f nrayhsH 01 01 -

3 Nkyjpf nrayhsH ,y.ep.Nr (tpNrl juk;) 01 01 -

4 Nkyjpf nrayhsH ,y.ep.Nr (tpNrl juk;) 01 01 -

5 rpNu];l cjtp nrayhsH ,y.ep.Nr (juk; 1) 01 01 -

6 gpujhd fzf;fhsH ,y.ep.Nr (juk; 1) 01 01 -

7 gpujhd cs;sf fzf;fhsH ,y.ep.Nr (juk; 1) 01 01 -

8 gzpg;ghsH ,yepNr (juk; 1) 01 - 01

9 gzpg;ghsH ,yepNr (juk; 1) 01 01 -

10 cjtp nrayhsH ,yepNr (juk; 2/3) 03 01 02

11 ePjp mjpfhup jpizf;fs uPjpahf 01 01 -

12 cjtp / gjpy; gzpg;ghsH ,yepNr (juk; 2/3) 05 03 02

13 cjtp / gjpy; gzpg;ghsH ,yjpNr (juk; 2/3) 06 05 01

14 cs;sf fzf;fha;T ,yfzNr (juk; 2/3) 01 - 01

15 fzf;fhsH ,yfzNr (juk; 2/3) 01 - 01

16 nrayf ,izg;ghsH jw;fhypf 01 01 -

17 epHthf mjpfhup mKNr (mjp juk;) 01 01 -

18 jfty; njhlHghly; njhopy;El;g mjpfhup ,yjnjhlNr (juk;2) 01 - 01

19 nkhopngaHg;ghsH mnkhNr (juk; 2/3) 01 - 01

20 mgptpUj;jp mjpfhup mmNr (juk; 1/2/3) 225 165 60

21 Gifg;glg;gpbg;ghsH jw;fhypf 01 01 -

22 tPbNah fkuh gpbg;ghsH jw;fhypf 01 01 -

23 mur epHthf cjtpahsH mKNr (juk; 1/2/3) 13 11 02

24 rhujp rhNr (1/2/3/mjp juk;) 09 06 03

25 fhupahya gzpahsH fhNrNr (1/2/3/mjp juk;) 08 08 -

26 fhupahya cjtpahsH jw;fhypf 01 01 -

nkhj;jk; 288 213 75
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2017.12.31 jpfjpad;W epHthf mq;fj;jtHfs; tpguk;

,y ngaH gjtp

1 jpUkj rhe;jdp tp[atHjd nrayhsH

2 jpU lg;.V.B.v];. Fzrpq;f Nkyjpf nrayhsH

3 jpUkjp B.tP.B.v];. fUzhuj;d Nkyjpf nrayhsH

4 jpUkjp [P.rP.vd;. Nghd;Nrfh Gpujhd fzf;fha;thsH

5 jpUkjp vd;.gP. jHkuj;d Gpujhd cs;sf fzf;fha;T

6 jpUkjp v];.lg;.rP. [akpdp Gzpg;ghsH

7 jpUkjp vy;.V.[P.vd;. Ypadhur;rp rpNur;l cjtp nrayhsH

8 Nry;tp MH.vk;.vk;.gP. Fkhup ePjp mjpfhup

9 Nry;tp vd;.vk;.V.B.Nf. Etuj;d cjtp gzpg;ghsH

10 jpU gP.vr;.vk;.B. N`uj; cjtp gzpg;ghsh

11 jpU v];.V.MH. Juq;f cjtp gzpg;ghsH

12 jpUkjp V.V.rP. Epye;jp cjtp gzpg;ghsH

13 jpU N[.vk;.v];.gP.gp. [ajpyf cjtp gzpg;ghsH

14 jpU V.lg;.V.V. jpyfuj;d cjtp gzpg;ghsH

15 jpUkjp Nf.vk;.MH. Ff;nfhl Mur;rp cjtp gzpg;ghsH

16 jpU B.gP.v];.vk;. jahNrfu cjtp gzpg;ghsH

17 jpU MH.[P.gP. Rpy;th cjtp gzpg;ghsH

18 jpUkjp lg;.v.rP.v. nuhl;upNfh nrayhsupd; ,izg;G nrayhsH

19 jpUkjp MH.X. gz;lhu epHthf mjpfhup

20 Nry;tp Nf.lg;.gP.gP. Jpy;Uf;rp mgptpUj;jp mjpfhup

21 Nry;tp MH.lg;.MH. Nuhrpdp mgptpUj;jp mjpfhup

22 jpU gP.[P.MH.vy;. Gz;lhu mgptpUj;jp mjpfhup

23 Nry;tp N[.MH.V.vk;.gP. [atPu mgptpUj;jp mjpfhup

24 Nry;tp Nf.vk;. Tpf;ukNf mgptpUj;jp mjpfhup

25 jpU v];.V.gP. kJrq;f mgptpUj;jp mjpfhup

26 jpU N[.[P.gP.N[.gP.gP. [atPu tPbNah fkuh gpbg;ghsH

27 jpU [P.rP.Nf. Nfhnuhf;f`nfhl Gifg;gl gpbg;ghsH

28 jpUkjp N[.B.v];.B.N[. Gpudhd;J Kfhikj;Jt cjtpahsH

29 B.vk;.gP.vd;. Kj;Jk gz;lhu Kfhikj;Jt cjtpahsH

30 jpUkjp vy;.Nf. Md;[ypfh Kfhikj;Jt cjtpahsH

31 Vr;.B. re;jkhyp Kfhikj;Jt cjtpahsH

32 Nry;tp vk;.vk;. Kdrpq;f Kfhikj;Jt cjtpahsH

33 jpUkjp Nfv]; fYMur;rp Kfhikj;Jt cjtpahsH

34 jpU lg;gPMH ty;gpl Kfhikj;Jt cjtpahsH

35 jpU vr;vr;B rpy;th Kfhikj;Jt cjtpahsH

36 Nry;tp vk;vy; tpf;ukrpq;f Kfhikj;Jt cjtpahsH

37 Nry;tp vk;gPvd;B nrdtpuj;d Kfhikj;Jt cjtpahsH

38 Nry;tp lg;gPma;v]; tpN[rpq;f Kfhikj;Jt cjtpahsH

39 jpU vk;Nf uj;drpup rhujp

40 jpU V re;jd ngNuuh rhujp

41 jpU MH gP re;jd rhujp

42 jpU vy; V gP Nf rk;gj; rhujp

43 jpU Nf v]; gP G];gFkhu rhujp

44 jpU Nf vr; gpupad;j rhujp

45 Nry;tp rP a lg; uj;dhaf m.g

46 jpU [P V rP gpudhd;J m.g

47 jpU vk; gP kj;JkNf m.g

48 Nry;tp vy; Nf lg; rpuprydp m.g

49 jpU gP vy; MH yf;khy; j rpy;th m.g

50 Nry;tp gP rP fUzhjPu m.g

51 jpUkjp B lg; epk;kp nej;ruz m.g

52 jpU vr; Mu rJuq;f m.g

53 gP yf;jpypz fYnjhlNf Clf cjtpahsH

nghJ epu;thfKk;; 
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epWtdf; fl;likg;G

rh;tNjr th;j;jf kw;Wk; jpwKiw mgptpUj;jp mikr;R

nghJ epu;thfKk;; 
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2017 Mk; Mz;L ,lkhw;wKk; Gjpa epakdKk;

,y. ngaH gjtp ,lkhw;wKk; 

Gjpa

epakdKk;

01. B tP b jkae;jp v]; fUzhuj;d Nkyjpf nrayhsH 2017.06.23.

02. gP vk; vk; B N`uj; Cjtp nrayhsH 2017.09.04.

03. V]; V MH juq;f Cjtp nrayhsH 2017.01.04.

04. V lg; vk; V jpyfuj; Cjtp nrayhsH 2017.10.03.

05. B vk; Gp vd; kj;Jk gz;lhu Kfhikj;Jt cjtpahsH 2017.01.23.

06. Lg; gP I v]; tpN[rpq;f Kfhikj;Jt cjtpahsH 2017.01.16.

07. V]; MH rJuq;f Kfhikj;Jt cjtpahsH 2017.01.02.

,lk; khw;wk; ngw;w mjpfhupfs; - 2017

,y ngaH Gjtp

,lk; khw;wk;

ngw;w jpfjp

01. gP vk; V B rpy;th ,uh[hq;f nrayhsH 2017.01.02.

02. Lg; vk; V MH gP tPurpq;f Nkyjpf nrayhsH 2017.05.05.

03 V vk; Nf v]; tPurpq;f mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.01.02.

04 Vk; [P rP vd; [arpq;f mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.01.02.

05 Vk; [P rP vd; cNjdp mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.02.01.

06 gP vk; B vd; Gyj;rpq;fs mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.05.16.

07 Vr; vk; rP B N`uj; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.07.04.

08 MH tHzFyrpq;fk; mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jH 2017.07.21.

09 MH mNgtpf;uk Rhujp 2017.01.06.

nghJ epu;thfKk;; 
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tpguk ;

 XJf;fPL 

(&)  nrytpdk; 
 NrkpgG 

Nkyjpfk ; 

ஆளzp Ntjdhjpfs        9,150,000        8,004,683        1,145,317 

1 0 1001 11 rk;gsKk; gbfSk;             4,250,000             3,907,516                 342,484 

1 0 1002 11
Nkyjpf Ntiy kw;Wk; tpLKiw 

nfhLg;gdT
            1,400,000                 961,490                 438,510 

1 0 1003 11 Vida Nkyjpf gbfs;             3,500,000             3,135,677                 364,323 

Nghf;Ftuj;Jr; nrytpdk ;             6,500,000             6,338,834                 161,166 

1 0 1101 11 cs;sfk;                 500,000                 472,608                   27,392 

1 0 1102 11 ntspehL gadk;             6,000,000             5,866,225                 133,775 

toq;fy;             3,253,000             3,041,137                 211,863 

1 0 1201 11 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitfy;                 750,000                 737,092                   12,908 

1 0 1202 11 vupnghUs;             2,453,000             2,276,875                 176,125 

1 0 1203 11 cdTk; rPUilAk;                   50,000                   27,170                   22,830 

guhkupg ;Gr; nrytpdk ;             1,800,000             1,689,933                 110,067 

1 0 1301 11 thfdq;fs; jpUj;jy;             1,500,000             1,453,788                   46,212 

1 0 1302 11 ,ae;jpu jpUj;jy;;                 250,000                 225,704                   24,296 

1 0 1303 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;                   50,000                   10,441                   39,559 

Nritfs;           25,300,000           24,956,889                 343,111 

1 0 1401 11 Nghf;Ftuj;J                 500,000                 478,188                   21,812 

1 0 1402 11 jghy; kw;Wk; kpd;njhlHg;G                 800,000                 790,063                     9,937 

1 0 1403 11 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu;                 800,000                 783,089                   16,911 

1 0 1404 11 வாைடக மை்றும்  உள்ளூை் வைி           22,700,000           22,407,577                 292,423 

1 0 1409 11 Vida Nkyjpf gbfs;                 500,000                 497,972                     2,028 

khWjy;fs ;                 500,000                 480,350                   19,650 

1 0 1502 11 Xa;Tfhy trjpfs;                 500,000                 480,350                   19,650 
Giuikg;G Nkk ;gLj;jy ;- Kjy; 

nrhj;Jf;fs ;             1,200,000                 804,501                 395,499 

1 0 2001 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;                 100,000                            -                   100,000 

1 0 2002 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;                 100,000                   22,540                   77,460 

1 0 2003 11 thfdq;fs;             1,000,000                 781,961                 218,039 

Fyjdr; nrhj;Jf;fspd; nfs;sy;           37,000,000           35,586,815             1,413,185 

1 0 2101 11 வாகனங்கள்           36,000,000           35,280,000                 720,000 

1 0 2102 11 jsghlq;fs; mYtyf cgfuzq;fs;                 500,000                 178,815                 321,185 

1 0 2103 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;                 500,000                 128,000                 372,000 

          84,703,000           80,903,142             3,799,858 

nryTj 

jiygG

nkhj;jk ;

mikr;rhpd; mYtyfk; 

epjp Kd;Ndw;wk; - 2017-12-31

7.1. epjp Kd;Ndw;wKk
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epu;thfk; kw;Wk; jhgdr; Nritfs;

tpguk ;

 XJf;fPL 

(&)  nrytpdk; 
 NrkpgG 

Nkyjpfk ; 

ஆளzp Ntjdhjpfs    121,500,000    102,756,868      18,743,132 

2 0 1001 11 rk;gsKk; gbfYk;           67,500,000           63,472,716             4,027,284 

2 0 1002 11
Nkyjpf Ntiy kw;Wk; tpLKiu 

nfhLgt;gsT             1,000,000                 999,144                         856 

2 0 1003 11 Vida Nkyjpf gbfs;           53,000,000           38,285,007           14,714,993 

Nghf;Ftuj;Jr; nrytpdk ;             6,100,000             5,843,968                 256,032 

2 0 1101 11 cs;sfk;                 500,000                 499,136                         864 

2 0 1102 11 ntspehL gadk;             5,600,000             5,344,832                 255,168 

toq;fy;             3,980,000             3,892,776                   87,224 

2 0 1201 11 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitfy;             1,100,000             1,097,287                     2,713 

2 0 1202 11 vupnghUs;             2,400,000             2,323,939                   76,061 

2 0 1203 11 cdTk; rPUilAk;                 280,000                 271,598                     8,402 

2 0 1205 11 Vida Nkyjpf gbfs;                 200,000                 199,951                           49 

guhkupg ;Gr; nrytpdk ;             4,100,000             3,979,136                 120,864 

2 0 1301 11 thfdq;fs; jpUj;jy;             3,900,000             3,782,648                 117,352 

2 0 1302 11 ,ae;jpuk jpUj;jy                 100,000                   98,794                     1,206 

2 0 1303 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;                 100,000                   97,695                     2,305 

Nritfs;           45,625,700           43,556,801             2,068,899 

2 0 1401 11 Nghf;Ftuj;J             2,500,000             2,448,489                   51,511 

2 0 1402 11 jghy; kw;Wk; kpd;njhlHg;G             2,000,000             1,992,450                     7,550 

2 0 1403 11 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu;                 100,000                   98,838                     1,162 

2 0 1404 11 வாைடக மை்றும்  உள்ளூை் வைி           29,725,700           27,929,131             1,796,569 

2 0 1409 11 Vida Nkyjpf gbfs;           10,500,000           10,303,613                 196,387 

2 5 1409 11 தவடல ெந்டத ஊக்குவிப்பு           800,000.00           784,278.50             15,721.50 

khWjy;fs ;             6,200,000             6,199,650                         350 

2 0 1505 11 ெந்தா  கை்ைைம்             5,900,000             5,900,000                            -   

2 0 1506 11 Xa;Tfhy trjpfs;                 300,000                 299,650                         350 
Giuikg;G Nkk ;gLj;jy ;- Kjy; 

nrhj;Jf;fs ;             2,600,000             2,108,112                 491,888 

2 0 2001 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;             2,000,000             1,934,541                   65,460 

2 0 2002 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;                 100,000                   49,372                   50,629 

2 0 2003 11 thfdq;fs;                 500,000                 124,200                 375,800 

Fyjdr; nrhj;Jf;fspd; nfs;sy;             4,100,000             3,667,516                 432,484 

2 0 2102 11 jsghlq;fs; mYtyf cgfuzq;fs;             2,100,000             2,014,886                   85,114 

2 0 2103 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;             2,000,000             1,652,630                 347,370 

jpwd; tpSj;jp             1,400,000             1,341,269                   58,731 

2 0 2401 11 ஊழியைக்ள் பயிை்சி             1,400,000             1,341,269                   58,731 

Fyjdr; nrytpdk ;           70,000,000           55,619,738           14,380,262 

2 1 2509 11 Vida Nkyjpf gbfs;           70,000,000           55,619,738           14,380,262 

       265,605,700        228,965,833           36,639,867 nkhj;jk ;

nryTj 

jiygG

epjp Kd;Ndw;wKk
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tpguk ;

 XJf;fPL 

(&)  nrytpdk; 
 NrkpgG 

Nkyjpfk ; 

ஆளzp Ntjdhjpfs             9,750,000             9,471,658                 278,342 

11 0 1001 11 rk;gsKk; gbfYk;             5,250,000             5,130,197                 119,803 

11 0 1002 11
Nkyjpf Ntiy kw;Wk; tpLKiu 

nfhLgt;gsT             1,400,000             1,246,916                 153,084 

11 0 1003 11 Vida Nkyjpf gbfs;             3,100,000             3,094,545                     5,455 

Nghf;Ftuj;Jr; nrytpdk ;             2,500,000             2,305,703                 194,297 

11 0 1101 11 cs;sfk;                 500,000                 378,739                 121,261 

11 0 1102 11 ntspehL gadk;             2,000,000             1,926,963                   73,037 

toq;fy;             5,200,000             5,168,073                   31,927 

11 0 1201 11 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf Njitfy;             1,150,000             1,146,386                     3,614 

11 0 1202 11 vupnghUs;             4,000,000             3,980,346                   19,654 

11 0 1203 11 cdTk; rPUilAk;                   50,000                   41,341                     8,659 

guhkupg ;Gr; nrytpdk ;             1,650,000             1,475,383                 174,617 

11 0 1301 11 thfdq;fs; jpUj;jy;             1,500,000             1,386,927                 113,073 

11 0 1302 11 ,ae;jpuk jpUj;jy                 100,000                   85,196                   14,804 

11 0 1303 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;                   50,000                     3,260                   46,740 

Nritfs;           23,700,000           21,288,969             2,411,031 

11 0 1401 11 Nghf;Ftuj;J                 800,000                 647,109                 152,891 

11 0 1402 11 jghy; kw;Wk; kpd;njhlHg;G                 350,000                 349,926                           74 

11 0 1403 11 kpd;rhuk; kw;Wk; ePu;                 300,000                 180,409                 119,591 

11 0 1404 11 வாைடக மை்றும்  உள்ளூை் வைி           11,650,000             9,526,600             2,123,400 

11 0 1408 11 நெயல்பாை்டு & குதத்டக           10,000,000             9,993,355                     6,645 

11 0 1409 11 Vida Nkyjpf gbfs;                 600,000                 591,569                     8,431 

khWjy;fs ;                 500,000                 499,285                         715 

11 0 1502 11 Xa;Tfhy trjpfs;                 500,000                 499,285                         715 
Giuikg;G Nkk ;gLj;jy ;- Kjy; 

nrhj;Jf;fs ;             1,200,000                 410,269                 789,731 

11 0 2001 11 fl;blKk; tbtikg;Gk;                 100,000                   22,287                   77,713 

11 0 2002 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;                 100,000                   38,907                   61,093 

11 0 2003 11 thfdq;fs;             1,000,000                 349,075                 650,925 

Fyjdr; nrhj;Jf;fspd; nfs;sy;                 700,000                 114,000                 586,000 

11 0 2102 11 jsghlq;fs; mYtyf cgfuzq;fs;                 200,000                            -                   200,000 

11 0 2103 11 nghwpfs;> ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzk;                 500,000                 114,000                 386,000 

          45,200,000           40,733,338             4,466,662 

tpguk ;

 XJf;fPL 

(&)  nrytpdk; 
 NrkpgG 

Nkyjpfk ; 

    1,039,986,000        345,902,876        694,083,124 

3 0 1503 11 மீை்டும்  நெலவினம்           38,386,000             7,606,398           30,779,602 

3 0 2201 11 மூலதன  நெலவு             1,600,000             1,525,721                   74,279 

3 6 2506 11 மூலதன  நெலவு     1,000,000,000        336,770,757        663,229,243 

nryTj 

jiygG

nkhj;jk ;

nryTj 

jiygG

இuh[hq;f mikr;rh pd; mYtyfs;

பபாது நிறுவனங்கள்

epjp Kd;Ndw;wKk
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fzf;fha;T jpl;lkplypd; NghJ mjpfkhd fzf;fha;Tfs; ,uz;lhk; fhyhz;bd; NghJ

eilngWtJld; mq;F ntspg;gLk; tplaq;fs; cs;sf fzf;fha;thfTk; fhyhz;L

mwpf;ifahfTk; nryhsUf;F Kd;itf;fg;gLk;. tUl Muk;gj;jpd; NghNj thfd elhj;jy;

rk;ge;jkhf mwpTWj;jy;fs; toq;fg;gLk;.

DMA /2009(1) Rw;wwpf;iff;F Vw;g tUlnkhd;wpw;Fs; fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;J fkpl;b

ehd;F Kiw elhj;jg;gLk;. Fzf;F kw;Wk; Kfhikj;Jt fkpl;bapy; mikr;rpdJk; mikr;Rf;F

fPohy; cs;s epWtdq;fspdJk; FiwghLfs; fye;Jiuahlg;gLtjNjhL Kiwikfspy;

fhzg;gLk; FiwghLfis eptHj;jp nra;tjw;F mwpTWj;jy; toq;fg;gLk;. Mq;F epjp kw;Wk;

ngsjpf Kd;Ndw;w rhuhk;rk; gw;wAk; fye;Jiuahl;ggLk;.

cs;sf fzf;fha;T gpupT gpujhd cssf fzf;F kw;Wk; mur Kfhikj;Jt cjtpahsH

xUtupdhYk; cUthf;fg;gl;bUf;Fk;. 2018 Mk; Mz;L ntw;wplkhAs;s cj;jpNahfHfis

G+uzg;gLj;jpf; nfhz;L fzf;fha;T gpuptpd; nraw;ghLfis tprhykhf;f vjpHghHf;fg;gl;Ls;sJ.

2018 ,y; NkYkk; fzf;F gupNrhjidfs; Nkw;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gLfpwJ.

cs;sf fzf;fha;T8

cs;sf fzf;fha;Tg; gpupT
cs;sf fzf;fha;Tg; gpuptpd; Nehf;fkhtJ mikr;rpd; nraw;ghLfisAk; tpjpKiwfisAk;
tpidj;jpwdhfTk; rpwe;j milT kl;lj;NjhLk; epiwNtw;Wtjw;F Njitahd tsj;ijg; ngw;Wf;
nfhLg;gjw;F cjTtjhFk;. 2017 Mk; Mz;L Muk;gj;jpy; cs;sf fzf;fha;T jpl;lnkhd;iw
jahupj;J mDkjp ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lNjhL cs;sf fzf;fha;T eilngWtJ jpl;lkplypd;
mbg;gilapyhFk;. Xt;nthU fhyhz;bd; NghJk; fPOs;s tifapy; fzf;fha;T eilngWfpd;wJ.

fhyhz;L cs;sfg;gl;l gFjpfs;

KjyhtJ 1. thfd fz;fhzpg;G

2. ngWifr; nraw;ghL

3. jdpahs; Nfhitfs; nfhz;L elhj;Jjy;

4. rk;gsj; jahupg;G gupghyd Nkw;ghHit

,uz;lhtJ 1. cs;ehl;L ntspehl;L gapw;rp epfo;r;rpfs; rk;ge;jkhd gupNrhjid

2. fhupayha cWg;gpdHfs; Kfhikj;Jk; 

3. tpLKiw kw;Wk; jdpg;gl;l mwpf;iffs; 

4. rk;gsk; jahupj;jy; NgNuL cl;gLj;jy; rk;gs Mtzq;fs; 

5. tUlhe;j nghUl; kjpg;gPL kw;Wk; nghUl;fs; gad;gLj;jy; nraw;ghL

6. rpy;yiw gzg; guhkupg;G

7. nryT NgNul;il khjhe;j fzf;FlDk; nghUl; fsQ;rpa gjpTfSld; 

xg;gpLjy; 

8. 2017 [{iy tiu nrYj;jg;gl;Ls;s tTrH

9. epjpg; Gj;jf elhj;jy; 

10. khjhe;j tq;fp xg;gPl;il jahupj;jy; 

11. mur cj;jpNahfj;jHfspd; Kw;nfhLg;gdT gP fzf;if nfhz;L

elhj;jy; 

%d;whtJ 1. nghJ Nrkpg;G fzf;Ffis nfhz;L elhj;jy; 

2. Kw;gzf; fzf;fpidj; jahupj;jy;

ehd;fhtJ 1. nryTg;; gjpNtL

2. Tpahghu trjpfis toq;fy;
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,izg;G 01

2017.01.01 Me; jpfjp Kjy; 2017.12.31 Me; jpfjp tiu Kd;itf;fg;gl;l
mikr;ruit tpQ;Qhgdk;

mikr;ruitg; gj;jpuk; jpfjp tplak;
MODSIT / 3 /CAB/17/01 22/02/2017 nryhtzp xj;Jiog;G gw;wpa mgptpUj;;jp jpwKiwfs; kw;Wk; ,yq;if ru;tNjr

tu;j;jf kw;Wk; nrf; Fbaurpd; ifj;njhopy; kw;Wk; tu;j;jf mikr;R
Mfpatw;wpf;F ,ilNaahd xg;ge;jk;

MODSIT / 3 /CAB -
O/CM/17/02

07/03 2017 IORA mikg;gpd; cWg;G ehLfSf;fpilapy; rKj;jpu gpuhe;jpa rpwpa kw;Wk; eLj;ju
mstpyhd tu;j;jf Cf;Ftpg;gpw;fhd mike;j Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;

MODSIT / 3 /CAB/17/03 22/02/2017 rPdhtpd; Njrpa mgptpUj;jp rPu;jpUj;j Mizaj;jpd; cw;gj;jpj;jpd; kPjhd KjyPL
kw;Wk; xj;Jiog;G gw;wpa Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/04 08/02/2017 2011 ,yf;fk; 43 ,idf; nfhz;l Fiw nrayhw;Wif tu;j;jfk; kw;Wk; Fiw
gad;ghl;Lr; nrhj;Jr; rl;lj;jpid kPsf; nfhz;L tuy; - KjyPl;Lr; rigapDs;
Kd;ida nld;ld; yq;fh gpiutl; ypkpll; cupj;jhfTs;s fz;b Vw;Wkjp tyak;

MODSIT / 3 /CAB/17/05 21/04/2017 ,wf;Fkjp jPu;it tupj; jpUj;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/06 21/04/2017 nfhOk;G ru;tNjr epjp efu xj;Jog;G njhlu;ghf ,yq;if rdehaf Nrhryprf;
Fbaurpd; mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jfk; njhlu;ghd m m
mikr;R> rPdh `hgu; ,d;[pdpaupd; epWtdk; kw;Wk; rPd mgptpUj;jp
tq;fpf;fpilapyhd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/07 21/04/2017 rPdf; Fbaurpd; kw;Wk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauRf;F ,ilapyhd
KjyPL kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;G njhlu;ghd tbtikg;G xg;ge;jj;jpy;
ifr;rhj;jply;.

KjyPl;Lg; nghUshjhu xj;Jiog;gpw;fhf mike;j mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspy;
ifr;rhj;jply;.

MODSIT / 3 /CAB/17/08 05/05/2017 ,yq;ifapd; #o;epiyapid Nkk;gLj;Jtjw;fhf gpujhd kWrPuikg;Gf;fis
eilKiwg;gLj;Jjy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/09 31/05/2017 KjyPl;Lr; rigapdhy; ePu; cl;nfhs;siy epu;khzpj;jy; kw;Wk;
nraw;gLj;Jtjw;fhf n`huid kFuhnty fhzpapy; 2 Vf;fu; 5. Ngu;r; epyj;jpid
xg;gilj;jy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/09 
(i)

06/06/2017 rPdh> rpq;fg;G+u; kw;Wk; ,e;jpahTldhd Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;j
fye;Jiuahly;fspd; jw;Nghija epiyik.

MODSIT / 3 /CAB/17/10 16/06/2017 ,yq;ifapd; Gjpa tu;j;jf nfhs;if. 

MODSIT / 3 /CAB/17/11 31/05/2017 “Gj;jhf;fk; kw;Wk; njhopy;KidNthu;fspd; %yk; ,yq;ifapd; Vw;Wkjp
Nghl;bj;jd;ikf;fhf mike;j vjpu;fhyj; jpl;lq;fs;”

MODSIT / 3 /CAB/17/12 22/06/2017 ,e;jpaf; FbauR kw;Wk; ,yq;if Nrhryprf; FbauRf;fpilapyhd ,aw;if jput
thA nghUshjhu nraw;jpl;l xj;Jiog;G njhlu;ghd xg;ge;jj;jpid
nraw;gLj;Jjy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/13 22/06/2017 ,e;jpah kw;Wk; [g;ghd; muRld; G to G mbg;gilapd; kPJ ,aw;if jput thA
kpd; epiyaq;fis epWTjy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/14 23/06/2017 Njrpa tu;j;jf fye;Jiuahly; FO

MODSIT / 3 /CAB/17/15 29/06/2017 rPdp mgptpUj;jp nraw;jpl;lj;jpw;fhd tupr; rYif

MODSIT / 3 /CAB/17/16 07/07/2017 ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR kw;Wk; gq;fhsNjr FbauRf;fpilapyhd
nghUshjhu gq;Filik njhlu;ghd (,izg;G 1) kw;Wk; gq;fhsNjr KjyPl;L
mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; KjyPl;Lr; rigf;fpilapyhd KjyPl;L xj;Jilg;G
njhlu;ghd (,izg;G 2) Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/17 15/08/2017 Nghfk;gu rpiwr;rhiyg; gFjpapid tpUj;jp nra;J eilKiwg;gLj;jy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/18 22/08/2017 NfhJik khT kPjhd ,wf;Fkjp jPu;it tupj; jpUj;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/19 30/08/2017 GSP+

MODSIT / 3 /CAB/17/20 12/09/2017 ,yq;if kw;Wk; `q;Nfupf;fpilapyhd nghUshjhu xj;Jiog;G xg;ge;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/21 28/09/2017 Irdh Nku;rd;l;]; Nghu;l; N`hy;bq;]; epWtdj;Jld; `k;ge;Njhl;il JiwKf
kWrPuikg;gpw;fhf mike;j Cf;fq;fs; kw;Wk; rYiffs;.

MODSIT / 3 /CAB/17/22 04/10/2017 ,yq;if kw;Wk; njd;nfhupahtpw;fpilapyhd nghUshjhu xj;Jiog;G xg;ge;jk;.

MODSIT / 3 /CAB/17/23 10/10/2017 ghyjf;\ khtj;ijapy; mike;Js;s (Ngu Vup kw;Wk; \q;fpupyh N`hl;lYf;F
,ilapyhd) murf; fhzp> fyit mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lj;jpw;fhf KjyPl;Lr;
rigf;F xg;gilj;jy;.

MODSIT / 3 /CAB/17/24 11/10/2017 ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; tUlhe;j fzf;fwpf;if 2013.
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2017.01.01 Me; jpfjp Kjy; 2017.12.31 Me; jpfjp tiu Kd;itf;fg;gl;l
mikr;ruit tpQ;Qhgdk;

MODSIT / 3 /CAB/17/25 16/10/201
7

2008 ,yf;fk; 14 ,idf; nfhz;l jpwKiw mgptpUj;jp nraw;jpl;lk; njhlu;ghd
rl;lj;jpd; 3(3) Mk; cWg;Giuf;F Vw;g tu;j;jkhdapd; jpUj;jk; mtpf;
,d;lu;e\;dy; N`hl;Nly; yq;fh ypkpll;.

MODSIT / 3 /CAB/17/26 13/10/2017 1978 ,yf;fk; 4 ,idf; nfhz;l KjyPl;Lr; rigr; rl;lj; jpUj;jk;.
MODSIT / 3 /CAB/17/27 17/10/2017 jpUj;jpaikf;fg;gl;l tiuGfSf;fhd mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk; ru;tNjr

tu;j;jfk; njhlu;ghf mikr;Rf;F mYtyu; xUtiu epakpj;jy; jpU. gpajh]
fz;lk;gp mtu;fs;.

MODSIT / 3 /CAB/17/28 17/10/2017 ,yq;if KjyPl;Lr; rigapd; tUlhe;j mwpf;if 2014
MODSIT / 3 /CAB/17/29 19/10/2017 mT];jpNuypa muR kw;Wk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauRf;fpilapyhd

,U jug;G tu;j;jfk; kw;Wk; nghUshjhu xj;Jiog;gpid tYg;gLj;Jtjw;fhd
fl;likg;gpf;fg;gl;l xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jply;.

MODSIT / 3 /CAB/17/30 19/10/2017 2008 ,yf;fk; 14 ,idf; nfhz;l jpwKiw mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lk; njhlu;ghd
rl;lj;jpd; 3(3) cWg;Giuf;F Vw;g tu;j;jkhdpapd; jpUj;jpaikf;fg;gl;l rpNdh
yq;f N`hl;ly; md;l; ];gh jdpahu; epWtdk; (fpuhz;l `al; nfhOk;G).

MODSIT/3/CAB/17/31 10/10/2017 ghyjf;\ khtj;ijapy; mike;Js;s (Ngu Vup kw;Wk; \q;fpupyh N`hl;lYf;F
,ilapyhd) murf; fhzp> fyit mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lj;jpw;fhf KjyPl;Lr;
rigf;F xg;gilj;jy;.

MODSIT/3/CAB/17/32 19/10/2017 ,yq;if ,wf;Fkjp mgptpUj;jpr; rigapd; tUlhe;j mwpf;ifapid 2015
rku;g;gpj;jy;.

MODSIT/3/CAB/17/33 22/11/2017 Vw;Wkjp kw;Wk; ,wf;Fkjp fl;Lg;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpy; fl;Lg;ghl;L ehafk;
gjtpf;F epakpj;jy;.

MODSIT/3/CAB/17/34 22/11/2017 fSj;Jiw khtl;lj;jpd; kpy;ydpa gpuNjrj;jpy; njhopy;El;g tyaj;jpid
cUthf;Fjy;.

MODSIT/3/CAB/17/35 22/11/2017 ntspg;Gw jdpahu; epWtdq;fspd; xj;Jiog;Gld; vw;Wkjpkahf;fy; tyaj;jpy;
njhopy;El;gtpay; g+q;fhtpid epu;khzpf;Fk; vz;zf;fUj; jpl;lk;.

MODSIT/3/CAB/17/36 22/12/2017 Rpq;fg;g+u; muR kw;Wk; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauRf;fpilapyhd
Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jply;.

MODSIT/3/CAB/17/37 22/12/2017 mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jfk; njhlu;ghd mikr;rpd;
njhopy;El;g Mnyhridg; gjtpf;F epakpj;jy;.

MODSIT/3/CAB/17/38 22/12/2017 mgptpUj;jp jpwKiw kw;Wk; ru;tNjr tu;j;jfk; njhlu;ghd mikr;rpd;
Mnyhridg; gjtpf;F epakpj;jy;.

,izg;G 01
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CCEM  ,w;F rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Fwpg;Gf;fs;

mikr;rpd; KjyPl;Lg; gpur;rpid kPsha;Tf; $l;lj;jpd; NghJ Vw;gLj;jg;gLk; nfhs;iffs; kw;Wk;

eilKiwg;gLj;Jk; NghJ Vw;gLk; gpur;rpidfs;> KjyPL kw;Wk; KjyPl;Lld; njhlu;Gila

nghUshjhu Kfhikj;Jtk; njhlu;ghd mikr;ruitf; $l;lj;jpw;F (CCEM) gj;jpuq;fs; gytw;wpid

Kd;itj;jy;.

,y. jpfjp CCEM Fwpg;Gf;fs;

1 03.01.2017 fz;b F`hnfhl khefu jpz;kf; foptpid vuprf;jpahf khw;Wk; nraw;jpl;lk;

2 03.01.2017 n`huid tftj;j KjyPl;L rig njhopy;El;gtpay; tyaj;jpDs; Nubay; lau; jpl;lj;jpid Nkk;gLj;jy;.

3 10.01.2017 rPd ,yq;if Rje;jpu tu;j;jf xg;ge;jj;jpd; fPo; tupapidf; Fiwj;jw; Fwpfhl;bapy; jPu;it tupapid ePf;Fjy;.

4 11.01.201 nfhOk;G fhyp JiwKfj;jpd; \q;fpyh N`hl;ly; nraw;jpl;lk;

5 08.02.2017 Nfg; ntypfk jdpahu; epWtdk; - tpyh 40 mjpRfNghf N`hl;ly; nraw;jpl;lk; ,yq;if Gifapuj

jpizf;fsk; &gh. kpy;ypad; 6.57 ,id nrYj;Jjy;.

6 08.02.2017 mnk.nl. 50 f;F mjpfkhd KjyPl;Lld; Rw;Wyh nraw;jpl;lj;jpw;fhf jsghlq;fs; Vw;Wkjp nra;tjw;F jPu;it

tup trjpfisg; ngw;Wf; nfhLj;jy;.

7 22.02.2017 ,yq;ifapDs; KjyPl;Lr; #oiy Nkk;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;l rl;luPjpahd kWrPuikg;G

8 01.03.2017 n`huid tftj;j njhopy;El;gtpay; tyaj;jpd; Nubay; kw;Wk; nrhapy; lau; cw;gj;jp nraw;jpl;lk;

9 28.04.2017 rpNyhd; Nfd; vypNtl;lu;]; ypkpll;

10 03.05.2017 \q;f; nghugB]; jdpahu; epWtdk;

11 08.05.2017 ,yq;if – v[ tu;j;jf mgptpUj;jpapd; %yk; Gjpa fbd laupw;fhd Nju;T tupf;F ghjPl;bid xJf;Fjy;.

12 24.05.2017 FDI kw;Wk; ,wf;Fkjp njhlu;ghd nraw;FO

13 24.05.2017 cyf tu;j;jf mikg;gpd; njw;fhrpah nghUshjhu khehL - 2018

14 24.05.2017 ,yq;ifapd; Gjpa tu;j;jf nfhs;if.

15 20.06.2017 ,yq;ifapd; Njrpa Vw;Wkjp jpwKiw cj;jpfs;

16 20.06.2017 KjyPl;Lr; rig epWtdq;fspd; nerT kw;Wk; nrukpf; njhopw;rhiyfspd; tpw;gidapd; cr;r vy;iy.

17 20.06.2017 KjyPl;Lr; rigapdhy; mgptpUj;jpr; nra;tjw;F cj;Njrpf;fg;gl;l njhopy;El;gtpay; tyaq;fspd; epiy.

18 11.07.2017 Rgu;dh [{Nuhq; jdpahu; epWtdk; kw;Wk; ,yq;if KjyPl;Lr; rigf;F ,ilapyhd xd;wpize;j tu;j;jf

xg;ge;jk;.

19 12.07.2017 `k;ge;njhl;il rPd LNG  epiyak;

20 09.08.2017 LNG Kidak; njhlu;ghd Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;.

21 15.08.2017 kpy;ydpa njhopy;El;gypay; tyaj;jpid jahupj;jy;.

22 22.08.2017 xUq;fpize;j `k;ge;njhl;il mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; fPo; G2G ,id mbg;gilahff; nfhz;L 400MW  

nfhs;stpidf; nfhz;l LNG  epiyaj;ij mikj;jy;.

23 30.08.2017 Nt];lhu;d; xNlhnkigy; mnrk;gpyp jdpahu; epWtdk;. 

24 30.08.2017 nfhOk;G JiwKfj;jpDs; LNG  Kidaj;jpid epWTjy;.

25 12.09.2017 jha;yhe;jpd; PPP  cj;Njr njhopy;El;gtpay; g+q;fhtpd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLk; kpy;ydpa EPZ ,w;fhd

fhzpapid ifafg;gLj;jy;.

26 13.09.2017 PPP nraw;jpl;lkhf `k;ge;njhl;ilapd; JiwKf kPs;fl;likg;gpw;fhd rYif ngw;Wf;nfhLj;jy;.

27 15.09.2017 `k;ge;nhl;il JiwKfj;jpd; mgptpUj;jpw;fhd tupr; rYif

28 19.09.2017 ,yq;if Rw;Wyh Jiwf;fhd ,d;lu;e\dy; vd;lu;gpiu]]; rpq;fg;g+Uldhd xj;Jiog;G

29 04.10.2017 jpUNfhzkiy jhq;fpj; njhFjpapd; xd;wpize;j mgptpUj;jp

30 11.10.2017 ,yq;ifapd; Rrp ngdy; cj;jpapid xd;WgLj;Jtjw;fhd KjyPl;L Nkk;ghl;bd; Muk;gk;

31 19.10.2017 ghupa mstpyhd Vw;Wkjp epWtdj;jpdhy; JiwKfk; kw;Wk; tpkhdepiya mgptpUj;jp tupapid mwtpLtJ

njhlu;ghd nfhs;ifg; gj;jpuk;.

32 19.10.2017 Gjpa tu;j;jf nfhs;if nghwpKiwapidr; nraw;gLj;Jjy;.

33 20.10.2017 LNG KidAld; njhlu;Ggl;L ,e;jpah kw;Wk; [g;ghDld; Gupe;Jzu;T xg;ge;jk;.

34 20.10.2017 KjyPl;Lr; rigapd; cgml;ltiz rl;lj;jpd; 2017 ,yf;fk; 12 ,idf; nfhz;l Gjpa me;epar; nryhtzpia

cl;gLj;Jtjw;fhf 1978 ,yf;fk; 4 ,idf; nfhz;l KjyPl;Lr; rigr; rl;lj;jpid jpUj;jpaikj;jy;.

35 27.10.2017 2008 ,yf;fk; 14 ,idf; nfhz;l jpwKiw mgptpUj;jpr; nraw;jpl;lk; njhlu;ghd rl;lj;jpd; 3(3) cWg;Giuf;F

Vw;g tu;j;jkhdpapy; jpUj;jpaikf;fg;gl;l mtpf; ,d;lu;e\dy; N`hl;ly; yq;fh ypkpll;.

36 07.11.2017 2012 ,yf;fk; 08 ,idf; nfhz;l IRD rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; fPo; ifr;rhj;jplg;gl;l nraw;jpl;lq;fspd; 

nraw;jpl;lj;jpid nraw;gLj;Jk; fhy vy;iyapid ePbg;Gr; nra;jy;.

37 15.12.2017 ,yq;if kw;Wk; jha;yhe;Jf;F ,ilapy; cj;Njrpf;fg;gl;l Rje;jpu xg;ge;jk; (FTA) 

2017.01.01 Me; jpfjp Kjy; 2017.12.31 Me; jpfjp tiu CCEM Kd;itf;fg;gl;l mikr;ruit
tpQ;Qhgdk;
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1 
Ministry of Development Strategies and 

International Trade

“To promote and 
strategize Sri Lanka’s 
global competitiveness 
in international trade 
by providing high 
value-added goods and 
services through 
innovations, quality 
investment and 
increased market 
access”

“To make Sri Lanka the 
most preferred 
investment destination 
in the region and to be 
among the most 
globally competitive 
trading nations by 
2020”

VISION

MISSION

In terms of the Extraordinary Gazette

Notification No. 1933/13 of Monday 21st

September 2015, the portfolio of

development strategies and affairs related to

international trade have been assigned to

this Ministry as per the National Policy of the

Government. Board of Investment, Sri Lanka

Export Development Board, Department of

Import and Export Control and Mahapola

Higher Education Scholarship Trust Fund

have been brought under the purview of this

Ministry.

Laws relevant to the Ministry

• Greater Colombo Economic Commission

Law (Investment Board Law) No.4 of

1978

• Sri Lanka Export Development Board Act,

No. 40 of 1979

• Import and Export Act, No. 1 of 1969

• Mahapola Higher Education Scholarship

Act, No. 66 of 1981

1.1 Introduction
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1.2 Duties and Functions of the Ministry

Introduction

Duties and Functions of the Ministry

Formulation of policies, programmes and projects, monitoring and evaluation in
regard to the subjects of development strategies and international trade, and those
subjects that come under the purview of Departments, Statutory Institutions and
Public Corporations

• Formulation of investment promotion programmes and projects
• Promotion of economic potential in Sri Lanka and thereby promote foreign direct

investment and private sector investment
• Development of strategies for expansion of international market opportunities

for local produce
• Adoption of necessary measures for strengthening international trade relations
• Formulation of policies, strategies, programmes and projects for the promotion

of regional economic cooperation
• Matters relating to multi-lateral and bi-lateral economic agreements
• Promotion, regulation and monitoring of economic development zones
• Encouragement of export diversification, export development and advisory

services
• Representation of Sri Lanka’s trade affairs abroad
• Provision of facilities for higher education to youth community
• Matters relating to all other subjects assigned to Institutions under the purview

of the Ministry
• Supervision of the Institutions under the purview of the Ministry

The following are the core tasks performed by the Ministry;
• Improving investment climate is one of the important pillars of the development

strategy of the government.
• Negotiating bilateral and multilateral free trade agreements through

coordination with relevant agencies through the national trade negotiation
committee appointed by Cabinet Committee on Economic Management (CCEM)
and the Cabinet.

• Formulating and coordinating the implementation of Trade Policy in line with the
trade reform initiatives of the government

• Lead the reform initiatives pertaining to trade and investment areas
• Navigating Strategic Development Programmes and projects such as Hambantota

Port, LNG project, Mattala etc. is assigned to the Ministry.
• Pioneering the necessary institutional adjustments in collaboration and

coordination with those relevant ministries and agencies
• National Export Strategy has been developed with the specific interventions in

strategically selected areas.

1.3 Core Tasks Performed
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2.1 Doing Business Reforms

Competitive Investment Climate

The Government of Sri Lanka (GOSL) has recognized the need to
foster private sector businesses and export-orientation of the
economy as a way to sustainably attain the overarching objective of
becoming a middle-income economy.

However, shortcomings in the investment climate have limited the
growth potential of established firms, while creating strong
incentives for informality - which in turn has stunted private sector
growth and poses a drag on competitiveness of the Sri Lankan
economy. Unfortunately, while some efforts have been undertaken
in the past to improve the investment climate, these have been
insufficient and lacked coordination and strategic prioritization.
Moreover, while investment climate obstacles are often well
identified, there have been significant shortcomings in articulating
a reform agenda and implementing reforms.

Accordingly, indicators such as the Doing Business ranking reflect a
negative trend in investment climate in Sri Lanka, sliding back from
position 79 in 2012 to position 110 in 2017. Notably, this trend in
the global ranking reflects not so much deterioration in the
investment climate in Sri Lanka, but rather the fact that other peer
countries have undertaken major reforms during this period, that
has helped them to move up the rankings – and thus enhance their
competitiveness.
In recognition of these challenges, the government has set the
objective to move up the Doing Business ranking to be within the
top 70 economies by 2020. This objective, while ambitious, seems
achievable, provided that strong, concerted and well sequenced
actions are taken to bring investment climate reforms to
completion.

Going forward, key reforms will require addressing a number of
issues in the institutional setup for coordination and collaboration
among different line ministries and agencies, and setup strong
mechanisms for leadership and accountability including detailed
implementation plans with measurable goals which are monitored.
Reforms often span a wide range of areas and require the
involvement of multiple agencies. Successful reformers establish
reform processes that are inclusive—including all relevant public
agencies and private sector representatives—and create clear
mechanisms to ensure coordination and information flows across
all parties involved.

Ensuring the investor 
confidence and 
protect existing 
investments, attract 
more investments 
and creating an 
enabling business 
environment which 
will contribute for 
meaningful and long-
term growth of Sri 
Lanka.

The concrete actions 
and the relevant 
budgetary 
requirements were 
identified and   
presented to Hon. 
Prime Minister and 
for the 2018 Budget 
Proposals.

Move up the 
Doing Business 
ranking to be 
within the top 70 
economies by 
2020

OBJECTIVES

EXPECTED 
OUTCOMES

2
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Many establish high-level oversight committees that work to prioritize the reform agenda and
maintain reform momentum while technical working groups then lead implementation at the
agency level. The success of the technical committees depends on how much those are
represented from all key agencies involved in a particular area including the knowledgeable
members of the private sector.

Accordingly, the Ministry of Development Strategies & International Trade (MODSIT) initiated
a program to improve the Investment Climate of Sri Lanka. The main objective is to introduce
reforms to improve ease of doing business ranking of Sri Lanka. Since adequate institutional
arrangements are required in order to ensure inter-agency coordination for this programme,
eight technical Task Forces have been established through a Cabinet decision based on the
sub components covered in the World Bank Groups’ Ease of Doing Business Index. The Task
Forces are Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Registering Property,
Getting Credit, Trading Across Borders, Protecting Minority Investors, Enforcing Contracts,
Resolving Insolvency. Except the Enforcing Contracts Task Force, the other Task Forces are
assisted by the World Bank and the Enforcing Contracts Task Force is assisted by USAID.

MODSIT in collaboration with the relevant Task Forces and the World Bank Group prepared a
road map which includes action plans covering eight (08) sub components of the Doing
Business Index, where each Task Force have to implement those activities in a timely manner.
These reform actions were a combination of legal reforms and procedural changes that needs
to be implemented in order to improve the ease of doing business environment in Sri Lanka.
MODSIT is coordinating with the relevant Task Forces on proper implementation of these
activities. Task Force meetings, Technical Committee meetings were held during the year
2017 to initiate the road map activities. Progress Review meetings with Senior Government
Officials, Hon. Ministers and CCEM were also held during the year. Short listed “quick win”
activities were identified under each Task Force to implement in year 2018.

Overall Doing Business Ranking of Sri Lanka

Work Process
1. Eight detailed Action Plans on areas covered by the Doing Business Report was

completed, Jan - March 2017.
Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Registering Property, Getting
Credit, Trading Across Borders, Protecting Minority Investors, Enforcing Contracts,
Resolving Insolvency

2. Investment Climate Roadmap was completed, April 2017
3. Cabinet approval was received in May, 2017
4. Officially launched the program in July, 2017
5. Commencement of implementation of Investment Climate Roadmap starting from July

03, 2017
The Investment Climate Secretariat will present monthly review reports to CCEM.

Country 2018

(Current Official 

Rank)

2019

(Projected Rank)

2020 

(Projected Rank)

Sri Lanka 111 90 70

Competitive Investment Climate
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Key Measures to be Implement in the Investment Climate Reforms Program

Specific measures to be 

taken

Timeframe & 

Agency
Objective Progress by the end of 2017

1. Starting a Business

Pass and enforce 

Amendment to Section 

(9)1 of the Companies Act 

April 2018 

Registrar of 

Companies (ROC)

To simplify requirements 

related to the external 

company Secretary & 

eliminate requirements for a 

public notice of 

incorporation

Amendments were drafted

Establish a One Stop Shop 

(OSS) for business 

registration through 

introducing a single 

identification system

2018/2019  

ROC/Inland 

Revenue Dept./ 

Labor Dept.

New companies can register 

with multiple entities (ROC, 

Labor Dept., EPF and IRD) 

through a single window

ICTA is facilitating the 
Software Development and 
it is progressing

2. Dealing with Construction Permits

Adopt an online system 

between Colombo 

Municipal Council (CMC) 

and Urban Development 

Authority (UDA)

March 2018

CMC/UDA

Number of days to issue a 

construction permit will be 

reduced to 60 days

ICTA has developed the pilot 

program and waiting for 

data from CMC. 

UDA component is also 

progressing 

Update Development Plan 

for Colombo.

June 2018

UDA

Enhance the compliance on 

building quality and safety of 

the building users and the 

public.

UDA is conducting its 

technical meetings

3. Registering a Property

Online Search Facility of 

Land Registry through 

Digitization of land records 

31.03.2018

Registrar General 

Dept.

Online search facility will 
allow registered users 
general public, Lawyers, 
Notaries, Financial 
institutions and government 
organizations to search titles 
and deeds. 

Pilot software is up and 

running

Introduce an Integrated 

Land Management System 

(e-Land)

December 2018

RGD/SD/CMC

Registering property takes 

reduced to less than 5 days 

and in 2 steps.

Technical discussions has 

been started

4. Getting Credit

Enactment of the New 

Secured Transaction (ST) 

bill

June 2018

The Credit 

Information 

Bureau of Sri 

Lanka

To Allow secured 

transactions in moveable 

collateral ensuring that it 

includes international best 

practices.

Awaiting for the AG’s 

approval

Introduce Credit Bureau IT 

system to provide 

May, 2018

CRIB

To Improve credit decision 

making and reduced lending 

costs to expand the credit 

market etc.

Technical discussions has 

been started

Competitive Investment Climate
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5. Trading Across Borders

Establish Trade Information 

Portal (TIP)

June 2018

Department of 

Commerce

To improve accessibility 

and accuracy of trade 

information, to reduce 

delays and transaction 

costs etc.

DoC is in the process of 

requirement gathering 

from relevant government 

agencies & institutes

Establish the National Single 

Window (NSW)

Stage 1 - To complete the 

Single 

Window Blueprint

Stage 2 - Establish NSW

June 2018

Department of 

Customs

2018/2019

MODSIT

Reduced time and cost 

incurred by cross border 

trade The Blueprint is

progressing

6.Protecting Minority Investors

Amendments the Companies 

Act 

ROC and 

Securities and 

Exchange 

Commission

Strengthen legal 

protection and access to 

information available to 

minority shareholders to 

enable companies in Sri 

Lanka to raise more capital

Technical Assistance 

requested from the World 

Bank

7. Enforcing Contracts

Comprehensive Assessment 

of Commercial Courts

January 2018

Ministry of 

Justice

Reduce backlog of cases in

the Commercial High

Courts

The assessment is in the

last stage

8. Resolving Insolvency 

Appoint of Official Receiver April 2018

Ministry of 

Industries & 

Commerce

Facilitate the speedy 

processing of the winding-

up of companies 

Published on the 

newspaper and RoC is in 

the process.

Specific measures to be 

taken

Timeframe & 

Agency
Objective

Progress by the end of 

2017

Competitive Investment Climate
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2.2 Investor Facilitation

Foreign investors face unnecessary regulatory hurdles when
trying to establish operations in Sri Lanka. This undermines the
attractiveness of Sri Lanka as an investment destination and is
a deterrent to foreign direct investment (FDI). When receiving
investment approvals through the BOI sector units, obtaining
all the required licenses and permits to operate in Sri Lanka
takes on average 100 days with multiple submissions of similar
documentation to different regulatory bodies.

MODSIT and BOI with the technical assistance of the World
Bank have identified the importance of establishing a one-stop
shop (OSS) as a mechanism to address regulatory inefficiencies
and interagency coordination. Therefore, initiative were taken
in 2017 to establish a physical OSS. Further, it was decided to
strengthen the OSS at BOI and simplify the processes at the
OSS and selected Regulatory Agencies through adoption of
technology and digitalization.

Under this initiative 24 line agencies - have been identified and
in the 1st phase the following line agencies Registrar of
Companies, Inland Revenue Department, Central Environment
Authority, Colombo Municipal Council, Urban Development
Authority and Sri Lanka Customs will be linked to improve
transparency in regulatory procedures and simplify the line
agency processes.

Accordingly, a web enabled Application Tracking System (ATS)
to monitor the status of the project by sharing a unique
reference number amongst the relevant line agencies and
Information Sharing Module to improve the investor
awareness on line agencies approvals/licenses will be
implemented.

Progress
• Identify Key Line Agencies - Completed
• Identify the relevant Approvals/Permits/Licenses -

Completed
• Gathering Information for each Approval - Completed
• Develop Terms of Reference (TOR) for the SWIFT -

Completed
• Develop and agreed on Memorandum of Understanding

(MOU) - Completed

Next Steps
• Procuring and selecting the Web developer
• Cabinet Approval
• Signing the MOU
• Developing the Web solution
• Streamlining and re-engineering the processes
• Budgeting and human resourcing

Foreign investors face 
unnecessary regulatory hurdles 
when trying to establish 
operations in Sri Lanka. This 
undermines the attractiveness 
of Sri Lanka as an investment 
destination and is a deterrent to 
foreign direct investment (FDI). 
Presently, when receiving 
investment approvals through 
the BOI sector units, obtaining 
all the required licenses and 
permits to operate in Sri Lanka 
takes on average100 days and 
multiple submissions of similar 
documentation to different 
regulatory bodies. Under this 
initiative it is expected to 
reduce the process time by 20 
percent from the existence 
number of days. 

Reducing the time and 
transaction cost incurred 
by foreign investors 
seeking to establish 
operations in Sri Lanka by 
establishing an One Stop 
Shop (OSS) facility in BOI.
• Design and implement a 

function-based OSS for 
investor services

• Process simplification of 
the line agencies 

• Help to increase 
information 
transparency for 
regulatory processes

OBJECTIVE

EXPECTED OUTCOMES

2.2.1 One Stop Shop (OSS) facility in BOI

Competitive Investment Climate
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Fast-Tracked Approval Process

Single Window Investment Approval Committee (SWIAC)
was established to facilitate granting approval within the
shortest possible time with the establishment of
Investment Facilitation Committee to fast track approvals
of other line agencies, as the government observed that
BoI is unlikely to meet the investment targets with
traditional approach. Investment applications with
substantial investments or national interest, using
national property, requesting state lands etc. will be
evaluated and approved by the Single Window Investment
Approval Committee chaired by the Secretary to the
Treasury.

Under the Investment Accelerator of the Economic
Delivery Programme of the Prime Minister’s Office, it
was identified that the quantity and quality of
investment attraction efforts are lacking and investors’
confidence has been affected by uncertainty in
investment environment. Further, some high-quality
deals continue to get stuck in the approvals process,
especially FDI investors seeking land and environmental
approvals.

With a view to making the current process by Single
Window Investment Approval Committee and Investment
Facilitation Committee be more efficient and unlock
additional deal flow, the following were introduced to
BOI via a template comprehensively addresses the key
areas to facilitate decision making process ;

• A mechanism for pre-meeting quality control and post
meeting tracking to increase quality investment has
been introduced.

• A mechanism to qualify, accelerate, and track high-
potential investment deals to build momentum and
show visible progress / commitment. (initially start
with 5)

Now every investment project to be tabled to the Single
Window Committee will need to be accompanied by a
completed deal worksheet.

Single Window Investment 
Approval Committee

No of Meetings Held       - 22
No of Project Discussed - 44
No of Project Approved - 25
No of project Deferred   - 04
No of projects Escalated - 02
No of Projects Rejected  - 13

INVESTMENT APPROVAL
FACILITATION COMMITTEE

Meetings Held   - 40
Issues Taken      -130
Issues solved    - 103
Issues Pending   - 22
Issues Rejected   -05

EXPECTED OUTCOMES

2.2.2  Single Window Investment Approval & Facilitation

Competitive Investment Climate
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• The BOI Investment application has redesigned to improve the ability to make
efficient and timely decisions and implement the new application and integrate
into system by 1st June.

• The deal work sheets for SWIAC meeting has been prepared to align with new
deal validation process to support better decision making by collecting the right
amount and type of information (e.g., critical assumptions on investment size
and job estimates, additional investor track record information, critical
challenges expected)

• Conducted diagnosis of current BOI investment pipeline, identified 5 initiatives
that can significantly accelerate investment over the next 3 years, and
prioritized two initiatives for immediate action

• Set up weekly Investment Accelerator review meetings with Hon. Minister and
Private Sector Lead and key stakeholders (8 meetings held)

• Implemented new investment application, assessment and facilitation
templates, meeting procedures, and processes(e.g., Terms of Reference, deal
process flows, etc.) to improve efficiency of the Facilitation and Single Window
Committee

List of Projects Approved by Single Window Approval Committee by sector wise

Manufacturing 08
Utilities & Services 04
Tourism, Agriculture & IT 01
Infrastructure 04

Competitive Investment Climate
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2.3 Investment Promotion

The Premier Investment promotion Agency

Board of Investment of Sri Lanka (BOI) is the country’s
premier government arm for attracting foreign
investments in to Sri Lanka and engages in promotion,
coordination and facilitation of investments to reach the
national investment targets.

While stepping into its 40th year, the BOI has contributed
immensely to the Sri Lankan economy by means of
enhanced export earnings, diversification of the export
base, creation of employment opportunities, transfer of
advanced technology and skills, local skills development,
infrastructure development, rural development and
poverty reduction. The BOI remains a significant change
agent in transforming Sri Lanka’s economy from a largely
agrarian based towards the modernized, manufacturing
and services oriented economy today.

BOI has identified thrust areas for investment promotion
and initiatives have been taken to adopt latest business
model; a collaborative establishment of export processing
zones, where the investor is a zone management
specialist, who not only develops the zone and its internal
infrastructure but is also tasked to attract new investors
to the zone.

Capacity development programmes have been conducted
to upgrade and introduce new skills to BOI with the
support of world renowned institutes such as World Bank
Group, Harvard University’s Centre for International
Development and Mc Kinsey Consulting.

In line with the national development targets, BOI has
revised its goals and targets in its new Corporate Plan
2017-2020 with a view to play a key role in contributing to
the sustainable development of the country.

• To foster and generate the
economic development

• To widen and strengthen
the base of the economy

• To encourage and promote
foreign investment

• To diversify the sources of
foreign exchange earnings
and to increase the export
earnings

• To encourage and foster 
the establishment and 
development of industrial 
and commercial 
enterprises 

OBJECTIVE

Competitive Investment Climate
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3
Infrastructure & Institutional Support for 

FDI

3.1 New Industrial Zones

To achieve better Value 

for Money for the 

taxpayer by ensuring 

that industrial zone 

projects were delivered 

on time and to cost, 

and that assets were 

well maintained.

OBJECTIVE

The economic returns of major infrastructure
development initiatives of the country can only be
reached through stimulating appropriate private
investment which in turn will boost economic
activities and business ensuring maximized
utilization of such infrastructure.

2017 Budget has proposed to establish Export
Processing Zones with strategically targeted sectors.
It has already been identified lands and provide
essential infrastructure facilities such as electricity,
water and access roads, especially along the
expressway corridors. A budgetary allocation
amounting to Rs. 2.9 bn has been allocated to the
Ministry for 2018 to develop the initial infrastructure
related to establishment of new EPZs.

As such Rojana Industrial Park Public Company
Limited from Thailand (Rojana), a company engaged
in the development of privately operated industrial
parks/zones has shown serious interest in developing
an industrial park/zone in Millaniya, Sri Lanka.
Rojana is a Thai-Japanese joint venture founded in
1988 by two private business entities.

Rojana has agreed to develop and build an industrial
Park/Zone with an approximate investment of USD
500 Mn utilizing the lands identified as suitable
locations to establish an Industrial Park/Zone in Sri
Lanka. This will create more than 1000 direct and
indirect employment opportunities to the nation.

CEB, RDA and NWS&DB have already
commenced development of infrastructure
facilities upto the zone boundary level
including a new interchange to the Southern
Express Way. The progress of Rojana Industrial
Park, Millaniya (phase I) in 2017 is summarized
below;

Land Acquisition
• Land acquisition for phase I (244 acres) is in
progress.
• Deposit of Rs. 91Mn has been made to
Divisional Secretariat to initiate Millaniya for
land acquisition.

Electricity Supply
• Initiated to construct an Initial power line
(Temporary) from Kalutara to site Boundary.
• Initial payment of Rs. 54Mn has been made
to Electricity Board to start the work.

Water Supply
• Preliminary work in progress to supply
water of 500m3/ day.
• Payment of Rs. 98Mn has been made to
National Water Supply and Drainage Board
for the initial works.

Access Roads
• Work on access roads development has
started and in Progress.
• Initial payment of Rs. 80Mn has been made
to Road Development Authority and road
expansion up to 4 lanes has been initiated.
In addition, Expressway Interchange in
Palpola and new Industrial Zone in Bingiriya in
the design and planning stage. Land is being
identified at Charlie Mount, Matara.
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4.1 New Trade Policy

OBJECTIVE

NTP IMPLEMENTATION 

4 Trade Competitiveness

Consolidating elements of Trade Policy

exists in various places to reverse anti

export bias policies to establish a

predictable, consistent and transparent

liberal trade regime that will create an

enabling environment to attract foreign

investment and increased trade

• Derive trade liberalization programme for FTAs

using an economic criteria taking into account

future trade potential and the effects of the list on

industry, agriculture, consumers, government

revenue, FDI, and global production networks.

• Rationalize tariffs, para-tariffs and NTBs,

minimizing the use of specific tariffs, and

consolidating tariff lines into three bands.

• Negotiate deep and comprehensive trade

agreements with all major trading partners

• Develop a Trade-cost Adjustment programmes to

mitigate the adverse effects of trade liberalization

on firms and people and to give time for

adjustment.

• Facilitation to trade, remove impediments to

conduct of trade and improve trade logistics and

implement the WTO Agreement on Trade

Facilitation.

• Liberalize the foreign investment regime and

undertake a systematic effort to attract FDI,

especially that of the export-seeking variety and

that which establishes Sri Lanka as part of Global

Production Networks.

• Promote industries capable of integrating into

global production networks and improve supply

capacity of SMEs for export of goods and services

• Conduct a comprehensive review of trade and

investment related legal and regulatory structure

and in parallel to the envisaged expansion of trade

agreements to safeguard domestic services and

industries and protect consumer interests.

The absence of consistence regime in the last few

decade has led to a significant decline in trade

performance and low productivity growth which

remained at 1 per cent or below over this period.

In this backdrop, the NTP was formulated through

an inclusive process during the past one-year

period taking into account development

objectives of the government, Sri Lanka’s

comparative advantage in trade, past trade

performance, recent global trade developments

and trade policy formulation experiences of other

countries. The Cabinet has approved the NTP in

August 2017

The NTP addresses four key elements namely;

a. Competitiveness through domestic policy
reforms

b. Market access and trade facilitation

c. Macroeconomic balance, policy and
institutional coherence

d. Adjustment of firms and people

Implementation of NTP is very much multi-
stakeholder task which requires a greater
coordination and collaboration and its impact
spaces over wide spectrum. In order to ensure
speedy and coherent implementation through a
practical and a streamlined approach, it is
required to establish an appropriate mechanism
to effectively implement the priority actions in
NTP in order to achieve the best deal from
international trade which is vital for the Sri
Lanka’s economy at this stage to create new
income and employment opportunities. A series
of priority reforms outlined in the NTP will be
implemented following a time bound action plan
while some of the actions are already being
implemented.

Expected outcomes

Revitalize the nation’s integration in global and 
regional markets, raise the living standards of the 
people and accelerate the nation’s long-term 
economic growth.
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4.2 National Trade Facilitation Initiatives

The WTO member countries in the WTO General Council
held on 01 August 2004 unanimously agreed to commence
negotiations on WTO Trade Facilitation Agreement (TFA)
with a view to clarify and improve trade facilitation related
articles in General Agreement on Trade and Tariff (1994) and
further expediting the movement, release and clearance of
goods, including goods in transit. In addition, the TFA sets
out measures for effective cooperation between customs
and other appropriate authorities on trade facilitation and
customs compliance issues. It further contains provisions for
technical assistance and capacity building in this area.

The Trade Ministers of the member countries of the World
Trade Organization (WTO), at its tenth Ministerial
Conference held in December 2013 in Bali, Indonesia,
formally adopted the text of the Trade Facilitation
Agreement (TFA). In November 2014, the General Council of
the WTO adopted a Protocol of Amendment to incorporate
the TFA to Annex 1 to the Marrakesh Agreement
establishing the WTO. The TFA is the first multilateral WTO
Agreement after its inception in 1995. After completing
required number of ratifications (110) by the WTO member
countries (2/3 of the total WTO membership of 164
countries), the TFA came into force on the 22 February
2017.

The TFA will help improve transparency, increase
possibilities to participate in global value chains, and reduce
the scope for delays and circumvention. The TFA seeks to
expedite the movement, release and clearance of goods
across borders.

The TFA contains provisions relating to number of Customs
clearance procedures. The key areas covered by the
Agreement include; (a) Norms for the publication of laws,
regulations and procedures (Including internet publications)
relating to Customs clearance procedures (b) Provision for
advance rulings (c) Disciplines on fees and charges on
penalties (d) Pre-arrival processing of goods (e) Use of
electronic payments (f) Guarantees to allow rapid release of
goods (g) Use of “authorized operators” schemes (h)
Procedures to expedite shipments (i) Faster release of
perishable goods (j) Reduced documents and formalities wit
common customs standards (k) Promotion of the use of a
single window (l) Uniformity of boarder procedures (m)
Temporary admission of goods (n) Simplified transit
procedures and (o) Provisions for customs cooperation and
coordination.

The TFA will help to improve
transparency, increase
possibilities to participate in
global value chains, and reduce
the scope for delays and
circumvention. The TFA seeks
to expedite the movement,
release and clearance of goods
across borders.

Reforming Sri Lanka's trade
policies and practices in order
to support a more business-
friendly environment, promote
private sector growth and use
the strategic position of Sri
Lanka to benefit from foreign
direct investment and
integration into global value
chains (GVCs) as a catalyst for
economic growth.

OBJECTIVE

EXPECTED OUTCOMES

Trade Competitiveness
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The Agreement requires a new phase for trade facilitation reforms all over the world and it is
expected that it will create a significant boost for commerce and the multilateral trading system
as a whole. According to a study carried out by the WTO economists in 2015, full
implementation of the TFA is expected to slash members’ trade costs by an average of 14.3%
and the time needed to import and export of goods is expected to go down by 47 % and 91%
respectively over the current average. The report further states that when the TFA is fully
implemented, developing countries are predicted to increase the number of new products
exported by as much as 20 per cent.

The Agreement requires all the members of the WTO to undertake commitments to comply
with the provisions into three categories namely Category ‘A’, ‘B’ & ‘C’ and notify them to the
WTO within agreed timeframes.

Section II of the TFA recognizes the difficulties that developing and least developed countries
(LDCs) would face in implementing the provisions of the Agreements and it provides Special and
Differential (S&D) Treatment for developing countries and LDCs. These S&D provisions allow all
developing countries to determine when to implement their commitments and notify them to
WTO in three categories namely category ‘A’, ‘B’ & ‘C’. Category ‘A’ include the provisions that
the member will implement by the time the Agreement enters into force. Category ‘B’ includes
provisions that the member will implement after a transitional period following the entry into
force of the Agreement and Category ‘C’ includes provisions that the member will implement
on a date after a transitional period following the entry into force of the Agreement and
requiring the acquisition of assistance and support for capacity building. The provisions under
category ‘B’ & ‘C’ with the respective indicative dates of implementation are to be notified to
the WTO when the Agreement comes into force and the respective definitive dates of
implementation have to be notified to the WTO within a year of the Agreement coming into
force (i.e. before 22 February 2018)

In spite of a globally competitive port and adequate transport infrastructure, Sri Lanka performs
poorly on global trade facilitation indicators. Sri Lanka ranks at 89 (2014) on the World Bank's
Logistics Performance Indicators and at 110 (2016) in the Doing Business (Trading Across
Border) indicators suggesting much potential for reform and modernization of its trade
facilitation regime and border management agencies. Sri Lanka's poor trade facilitation
performance results in high transaction costs for traders, discourages productive investment,
and lowers national competitiveness, particularly in light manufacturing and agricultural value
chains where opportunities for export growth exist. Small and medium-size enterprises (SMEs)
are particularly vulnerable to these costs and administrative burdens.

The adoption of simple, transparent and consistent import and export procedures in line with
accepted good practice and international standards are vital for economic growth. In this
regard, fully implementing the provisions of the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), which
overhauls the now 50-year old trade facilitation provisions of the General Agreement on Tariffs
and Trade, provides an internationally agreed set of measures to improve transparency;
facilitate Via movement, release and clearance of goods, and promote effective cooperation
between customs and other appropriate authorities on trade facilitation and compliance issues.
It also contains provisions to support enhanced dialogue. between the public and private
sector; and information exchange between countries.

Estimates of the gains from full and effective implementation of the TFA vary greatly, but even
the most conservative estimates suggest that its potential impact on world trade is likely to be
very significant. Likewise, the OECD estimates that full and effective implementation of the TFA
would result in a reduction in trade costs of 14.1% for low income countries, 15.1% for lower
middle income countries and 12.9% for upper middle income countries.

Trade Competitiveness
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The OECD estimates are particularly relevant for Sri Lanka as they demonstrate that the
economic gains from implementation are likely to fail disproportionally to developing
countries as their traders typically face much higher trade transaction costs that impact
negatively on their capacity to compete on regional and international markets. It is for this
reason that achieving practical trade facilitation reform based on simplifying and
harmonizing trade procedures around transparent and sensible internationally standard
rules has become an important development issue both for governments and the
development community alike.

The country has important strengths to support this goal, such as, strong human capital and
a reliable infrastructure base, particularly when compared to other South Asian countries.
Sri Lanka also enjoys an enviable location in a fast growing region along a major trade route,
opening opportunities to serve as a regional trading hub.

The Government of Sri Lanka, with a view to the urgent need to reform its trade policies
and practices in order to support a more business-friendly environment, promote private
sector growth and use the strategic position of Sri Lanka to benefit from foreign direct
investment and integration into global value chains (GVCs) as a catalyst for economic
growth, approved Sri Lanka's ratification of the TFA by the Cabinet Decision dated 14
January 2016.

Sri Lanka has signaled its strong commitment to leveraging the TFA to drive meaningful
reform and modernization by presenting the Instrument of Acceptance of the Protocol on
Trade Facilitation on 31st May 2016. Sri Lanka was the 81st Member to have deposited its
Instrument of Acceptance with the WTO on the ratification of Trade Facilitation Agreement
(TFA) of the WTO.

In finalizing category scheduling, Sri Lanka received technical assistance by way of trade

facilitation need assessment workshop from the WTO and the World Bank Group. The

assessment carried out by the World Bank Group validated Sri Lanka’s trade facilitation

category notification.

The NTFC at its meeting held on 15 February 2017 thoroughly evaluated the categorization
of Sri Lanka's commitments under ‘B’ and ‘C’ categories and related indicative dates of
implementation, with a view to effective and efficient implementation of the commitments
contained therein. The Committee further recommended notifying these commitments and
indicative dates to the WTO.

The WTO Trade Facilitation Agreement also requires member countries to establish a

National Trade Facilitation Committee (NTFC) to facilitate both domestic coordination and

implementation of the provisions of the TFA. The Cabinet of Ministers by its decision on 14

January 2016 approved establishment of Sri Lanka’s National Trade Facilitation Committee.

The Committee is Co-chaired by the Director General of Customs and the Director General of

Commence and comprises of representatives from relevant government ministries /

institutions as well as the private sector.

In order to bring more structure to the workings and governance of the NTFC,

Terms of Reference (ToRs) has been developed.

Further, under the 10 Task Forces established based on the sub components covered by the

World Bank Group's Ease of Doing Business Index, the technical task force created under the

"Trading Across Borders" indicator is mandated to improve the efficiency of Sri Lanka's

trading environment.
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The NTFC too, is mandated to coordinate interagency activities associated with
implementation of the TFA and the above referred other trade facilitation initiatives in Sri
Lanka through the involvement of all cross-border trade public and private sector
stakeholders. Therefore, in order to avoid duplication of efforts, it is recommended to
appoint the NTFC to act as the task force for trading across borders indicator.

As indicated above, there are other desirable trade facilitation enables that may go beyond
the ambit of the TFA provisions, hence defined as TFA Plus (other trade facilitation initiatives)
categories. As the Cabinet of Ministers, by its Decision of 14th January 2016, have approved
the formation of NTFC solely for the purposes related to the implementation of the
provisions of the TFA, which are indicated in the Cabinet Memorandum No.
15/1872/723/013 of 30.11.2015, a fresh mandate from the Cabinet of Ministers is
necessitated to include TFA Plus categories under the scope of the NTFC. To support the
NTFC and provide organization and discipline in carrying out NTFC decisions, a ToR for the
NTFC Secretariat was also developed.

The Ministry of Industry and Commerce and the Ministry of Development Strategies and
International Trade submitted a joint Cabinet Memorandum to get the Cabinet approval for
the category ‘B’ & ‘C’ commitments to the WTO, required by the WTO Trade Facilitation
Agreement,
to expand the scope of the National Trade Facilitation Committee (NTFC) by mandating it to
carry out implementation of TFA commitments and other trade facilitation initiatives, direct
the NTFC to submit a prioritized Action Plan, which delineates the activities to be
implemented in order to comply with commitments, adopt the Terms of Reference of the
NTFC in and the National Trade Facilitation Committee (NTFC) Secretariat. Accordingly, the
Cabinet of Ministers approved the Cabinet Memorandum on 21.11.2017.

Implementation Progress of WTO Trade Facilitation Agreement (TFA ) : 
Progress during 2017

A- Institutional Arrangements

National Trade facilitation Committee (NTFC)
The National Trade Facilitation Committee was formally established in April 2016 with the 
approval of Cabinet of Ministers. Presently, the committee is chaired by Ms. P.S.M. Charles, 
Director General of Customs and co-chaired by Ms. Sonali Wijeratne, Director General of 
Commerce. The current committee membership consists of 16 Heads of border regulatory 
agencies and seven (7) representatives from chambers of commerce. In addition to the 
members, technical focal points have been identified in all NTFC agencies to carry-out the 
implementation activities. The committee members meet regularly in NTFC meetings.

The Terms of References of the NTFC and the NTFC Secretariat was approved by the Cabinet 
of Ministers in November 2017. In addition, the approval was granted to expand the mandate 
of the NTFC, from implementation of the provisions of the TFA to include implementation of 
other trade
facilitation initiatives in Sri Lanka considering the NTFC’s role in Investment Climate Reforms 
in Sri Lanka as one of the eight (8) task forces i.e. the Task Force on Trading Across Borders. 
The NTFC reports to Cabinet Committee on Economic Management (CCEM)through the 
Ministry of Development Strategies and International Trade(MODSIT).

Trade Competitiveness

18



A Secretariat to the NTFC
A secretariat to the NTFC has been established with the support of the World Bank Group. The 
NTFC secretariat commenced it’s operations in May 2017. Five(5) staff members have been 
assigned to the Secretariat (2 local consultants recruited by the World Bank Group, 2 officers 
from Sri Lanka Customs
and 1 officer from the Department of Commerce ).
B - Planning for TFA Implementation
Development of a detailed TFA Implementation Plan
A detailed action plan for TFA implementation was developed by the NTFC Secretariat in
consultation with all relevant border regulatory agencies. The plan document consists of a
consolidated plan as well as agency specific plans for all NTFC implementing agencies. The
measures/activities in this plan have been prioritized and sequenced. The plan is for five (5)
years (from 2018 to 2022).
This planning exercise was assisted by the Word Bank Group and International Trade Center
(ITC).
Technical Working Groups (TWGs)
Technical working groups will be established for all relevant measures/activities those would
require coordination amongst several implementing agencies. TWG is a sub-group under the
NTFC.
ToRs for the technical working groups on NSW & TIP have been drafted.

C- Implementation Progress

Legal Amendments for TFA Implementation
The implementation of some of the measures in the TFA action plan requires legal provisions in relevant
acts/ordinances/regulations . Sri Lanka Customs is in the process of amending the Customs Ordinance to
make necessary legal provisions for TFA implementation. Amendments for two measures i.e. pre-arrival
processing and paperless trade (digital signature) has been prioritized. The draft amendment document
for these two measures has been submitted to the Ministry of Finance. The legal amendment process in
Customs is aimed to be completed by the end of year 2018.

Electronic Payment (Article 7.2)
Establishing an electronic payment facility in Customs is another important action in the TFA
implementation plan. Sri Lanka Customs launched an online payment platform for customs payments in
July 2017. The importers and exporters who maintain their bank accounts at any bank can now make
customs payment via their banks’ internet banking facility. This initiative was supported by the Central
Bank and Lanka Clear Ltd.
The system is now online with the participation of Bank of Ceylon, Sampath Bank, Commercial Bank HNB,
Cargill’s Bank while five (5) other banks have already been certified with the new system.
Paperless Trade/ E-signatures (Article 10.2)
ASYCUDA World system in Sri Lanka Customs is now ready for the implementation of paperless trade. A
request has been made by Sri Lanka Customs to selected few companies to obtain digital signatures from
Lanka Sign for the pilot phase of implementation.

National Single Window (NSW) (Article 10.4) and Trade Information Portal (TIP) (Article 1.1 & 1.2)
The National Single Window (NSW) and the Trade Information Portal (TIP) are among the key priorities of
the TFA action plan. PM Group — an international consultancy firm hired by the World Bank Group for
developing the blueprint of the National Single Window and establishing the Trade Information Portal
(TIP) commenced the project work in November 2017. An orientation workshop was held in December
2017 for the representatives from all NTFC member organizations and other relevant stakeholder
agencies. The PM Group is in the process of stakeholder consultation and collection of preliminary
information through agency visits and research. Under NSW component of the project, work has been
started on Governance and Operational Model, Technical and Functional architecture, Business Process
Re-engineering (BPR), Data Harmonization, Change Management and Capacity Building Plans. The NSW
blueprint will be completed by July 2018.
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Under the TIP component of the project, work has been started on content gathering,
processing & uploading, development of user manual (policies and procedures) and planning &
design of the publicity campaign. Currently, 17 % of total estimated documents (i.e. approx.
1,316) has been uploaded to the site. TIP content validation by relevant agencies will be started
in March 2018. TIP site will be launched in July 2018.

D- Activities planned for 2018.

A total of 20 measures in the TFA implementation plan have been prioritized to be started in
2018.
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4.3 Enhance Market Access & Unleashing Trade Potential

India ranks high as a trading partner of Sri Lanka both in terms
of imports and exports. In 2016, India accounts around 20 per
cent of Sri Lankan imports and more than 6 per cent of Sri
Lankan exports. Compared to year 2000 Sri Lankan exports to
India have grown over 10 times. It is needed to highlight that
at the same period, total exports have only grown 2 times.
These achievements were mainly due to the India-Sri Lanka
FTA that has now been in operation for over 15 years.

Concessions of ISLFTA cover over 80% of Sri Lankan exports to
India and around 65% of total Indian imports to Sri Lanka. In
addition, it is required to highlight that compared to all other
bilateral FTAs that India has signed; India has offered the best
concession to Sri Lanka through the ISLFTA.

The Indian cumulative investment in Sri Lanka is close to US$
1 billion while Sri Lankan cumulative investment in India is
close to US$ 300 million. Secondly, the services trade between
the two countries has been growing over the last decade. For
example, India is the largest tourist supplier to Sri Lanka while
Sri Lanka is the fourth largest tourist supplier to India.

It is to build on these positive achievements that the
Economic and Technology Cooperation Agreement (ETCA)
which was suggested by both governments in 2015. ETCA is
intended to be drawn economic benefits in many aspects as
deliberated below. Similarly, ETCA will recognise economic
“asymmetry” between the two countries and it to be
addressed through provisions of appropriate flexibilities.

Proposed ETCA basically covers the areas of Trade in Goods,
Services, Investment Promotion, Sanitary & Phyto – Sanitary
(SPS) measures & Technical Barriers to Trade, Trade Remedies
& Dispute Settlement, Customs Cooperation & Trade
Facilitation, Economic & Technological Cooperation.

Doubled goods 
and services 
exports, FDIs and 
tourist arrivals 
from India by 2022

To effectively 
penetrate over US 
$ 450 billion worth 
good and services 
market, attract the 
FDIs and source the 
required imports 
from a least cost to 
sustain the 
economic 
development.

OBJECTIVE

EXPECTED OUTCOMES

4.3.1 Indo-Sri Lanka Economic & Technological Cooperation Agreement

The New Trade Policy of the government envisages a more liberal, simple, transparent, and
predictable trade regime that would attract more export-oriented FDI, improve trade logistics,
and boost firms’ abilities to compete in global markets. It also endorses deeper engagements
with strategic partners at the bilateral, regional and multilateral level. Such deeper
engagement would bring Sri Lanka in to the global value chains, improve and expand export
competitiveness and encourage competitive foreign Investors to invest in the country through
conducive negotiated terms.
In this backdrop, Sri Lanka currently engages in deeper and comprehensive trade negotiations
with Singapore, India and China.
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One key objective of the ETCA is to resolve the implementation Issues of
ISLFTA. During the ETCA negotiations India has agreed to implementation of
an Early Harvest Programme (EHP) the day ETCA comes into force & Sri
Lanka (SL) proposed to remove quota and procedural limitations on apparel,
Pepper and Wanaspathi, established Structured Grievances Redressal
Mechanism to resolve problems faced by exporters in a time bound manner
and include Mutual Recognition Agreement (MRA) covering process food
products and other products under the EHP.

Under the Chapter on Trade in Goods, SL stated their concern that the
commitments (rights and obligations) made under the ISLFTA should not be
reversed or compromised, and emphasized the necessity to include
transitional provisions in ETCA in respect of rights and obligations accrued
under the ISLFTA. On Reduction or Elimination of Tariff, both sides agreed
to update the respective Negative Lists according to the HS 2017 version
and SL emphasized TLP for further liberalization should go in line with the
agreed principles.

In ETCA special attention has been given to the area of non – tariff barriers
(NTBs) including Standards, Sanitary and Phyto – sanitary (SPS) measures
which have been identified as the current major hindrance of bilateral
trade. Accordingly, SPS, Technical Barriers to trade and Customs Procedures
& Trade Facilitation chapters of ETCA will introduce measures to effectively
cut - off NTBs to increase the bi – lateral trade.
India is expected to be the fastest growing large economy in the world in
the coming years particularly by the expansion of trade in the services.
Through ETCA, liberalization of the trade in services will take place in sectors
mutually agreed upon while taking account of the considerable asymmetry
between the two economies. Moreover, very clear decision has been taken
to not to include solely Mode 4 based Independent Professional Movement
under ETCA.
India has taken a policy decision to terminate and renegotiate its existing
Bilateral Investment Treaties (BITs) including Sri Lanka in March 2017.
Accordingly, investment chapter of the ETCA will fill up this vacuum by
promoting investment flows between two countries.

Also included will be a Chapter on Economic and Technological Cooperation,
which will seek to increase the benefits of the ETCA through strengthening
cooperation in the areas of Agriculture, Education & Higher Education,
Tourism, Transport & Aviation, Port Sector, Technical & Vocational
Education and Training, Energy, Science, Technology & Research, Space,
Meteorology, Information and Communication Technology, Promotion of
SMEs and enhancement of their competitiveness.
Similarly, Trade Remedies chapter will introduce effective remedial
measures for safeguard the domestic industries from serious injuries after
liberalization.
Dispute Settlement chapter will provide a consolidated legal framework for
resolve the FTA related disputes and implementation of the agreement will
be monitored through a joint committee comprise officials of both
countries.
Currently, 7 rounds of negotiations of ETCA have been successfully
concluded and 8th round is scheduled to be held in February, 2018.

Currently, 7th

rounds of 
negotiations 
of ETCA have 
been 
successfully 
concluded and 
8th round is 
scheduled to 
be held in 
February 
2018.

PERFORMANCE
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4.3.2   China-Sri Lanka Free Trade Agreement

It was estimated that CSLFTA will generate nearly additional US$ 700
million trade and apparel sector will increase by US$ 400 million after
signing of FTA and opportunity to open the new Chinese market for 244
products will provide comparative advantages for Sri Lankan exporters.

Proposed SLSFTA basically covers the areas of Trade in Goods, Services,
Investment Promotion, Sanitary & Phyto – Sanitary (SPS) measures &
Technical Barriers to Trade, Trade Remedies & Dispute Settlement,
Customs Cooperation & Trade Facilitation and Economic &
Technological Cooperation.

In the area of Trade in Goods, China has already applied zero rate of
duty to 75% of their tariff lines, but there are number of tariff lines
subject to application of CESS duty. The wish list of Sri Lanka to China
consists of 462 tariff lines; included all major exports to China. It
accounts for more than 65% of Sri Lanka’s export to China. Chinese
position is 90% both in terms of tariff lines of 6888 and trade volume by
both parties and only 10% of tariff lines will not be subject to tariff
reduction. However, Sri Lanka has proposed to have 70% liberalization
over the period of 10 years and agreeable to reach 90% by 20th year.
Acceptance of Chinese side is yet to be obtained.

In the area of Trade in Services, the most of textual discussions have
been concluded and both sides have exchanged the initial offer lists
which are further opened for discussions. Sri Lanka submitted their
initial offers for services liberalization based on the request made by
China. This covers computer services related to installation of computer
hardware, Financial Services, Rental Services of sea going vessels with
operator, Repair services of other transport equipment, Cargo handling
incidental to Maritime Services, Storage Warehouse Services,
Construction related services, Advertising Services, Technical Testing
and analysis services, Hotel and Restaurant Services, Sport event
promotion and Recreation and Park Beach Services subject to various
rules and regulations pertaining in relevant sectors. In terms of
Professional Services, Sri Lanka indicated difficulties in making
commitments on China’s request for Professional Services and Real
Estate Services Sector.

Investment chapter of CSLFTA, will provide a more liberal regime and
protection to Chinese investments and predictable environment and Sri
Lanka will provide a liberal investment regime for Chinese investment
and encourage the joint ventures with buy – back arrangements. These
investments may get the benefits of proposed CSLFTA which would
sharpen the competitiveness of these investments by reducing cost of
intermediate inputs. There is comprehensive coverage to bilateral
investments and further strengthen the coverage given by the existing
bilateral investment treaty and Sri Lanka has already taken steps to
create a Special Export Processing Zone (SEPZ) in Hambantota for
Chinese investment also facilitate more Chinese companies to invest
this zone.

To effectively 
penetrate the over 
US $ 2,000 billion 
worth good and 
services market, 
attract the FDIs, 
introduce 
international best 
practices in trade 
and source the 
required imports 
with a high quality 
and reasonable 
cost to sustain the 
economic 
development.

OBJECTIVE
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Negotiations on Sanitary & Phyto Sanitary and Technical Barriers to
Trade contains provisions for standards in goods trade, technical
certificates & reports as well as procedural mechanisms involve in
trade. Both parties reached Agreement on substantial part of the text
and exchanged lists on products that require compulsory certification
and discussed implementing arrangements with regard to protocol of
Inspection and Quarantine Requirements and Mutual Recognition
Agreements (MRA). Both sides discussed Model Framework
Agreement for implementing MRA to address issues related NTBs
and to facilitate trade. Sri Lanka side also re-iterated its interest in
developing MRA on Apparel as an initial step.

Under the Economic & Technology Cooperation, articles covering
Trade and Investment Promotion, Industrial Cooperation, Tourism,
Agriculture, Science and Technology Cooperation and SMEs have
been cleared under this agreement. China has emphasized that the
cooperation in Terrestrial Digital Television as one of the major
concern under this chapter.

To date 6 rounds of negotiations on China – Sri Lanka FTA have been
concluded and an agreement contains 9 chapters. During these 6
rounds though substantial progress has achieved in technical level of
negotiations, none of the chapters have been concluded to date.
Similarly, negotiations on commitment schedules of trade in goods
and services are to be completed.

To date 6 
rounds of 
negotiations on 
China – Sri 
Lanka FTA have 
been concluded 
and an 
agreement 
contains 9 
chapters. During 
these 6 rounds 
though 
substantial 
progress has 
achieved in 
technical level 
of negotiations, 
none of the 
chapters have 
been concluded 
to date. 
Similarly, 
negotiations on 
commitment 
schedules of 
trade in goods 
and services are 
to be 
completed. 

PERFORMANCE
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4.3.3  Sri Lanka - Singapore Free Trade Agreement

This is the Sri Lanka’s first comprehensive free trade agreement and it
covers a wide range of areas namely Trade in Goods, Services,
Investment Promotion, Sanitary & Phyto – Sanitary (SPS) measures &
Technical Barriers to Trade, Trade Remedies & Dispute Settlement,
Customs Cooperation & Trade Facilitation, Economic & Technological
Cooperation, Government Procurement, E – Commerce and Intellectual
Property Rights.

While FTAs aim to reduce or eliminate trade barriers and increase trade,
more importantly, in the case of SLSFTA, it demonstrates to the rest of
the world that Sri Lanka is open for business, including investments, while
complementing each other as hubs – Sri Lanka as a hub for South Asia
and Singapore for South East Asia. This is in line with Sri Lanka’s Vision
2025, which aims to position the nation as an export-oriented economic
hub at the centre of the Indian Ocean (IPS, 2018).
Singapore and Sri Lanka officially launched negotiations of SLSFTA on 07
July 2016 after the signing of the joint statement witnessed by Singapore
Prime Minister Lee Hsien Loong and Sri Lanka Prime Minister Ranil
Wickremesinghe, during the official visit to Singapore in 18-19 July 2016.

The cumulative trade between Sri Lanka and Singapore amounts to US $
1145.8 Mn in 2016 and it is Sri Lanka’s 08th largest trading partner. In
terms of trade in goods, Singapore is not a significant export market of Sri
Lanka. But, being an important member of the ASEAN with a high trade
to GDP ratio (168.5% world’s highest whereas Sri Lanka ratio is 24.7%),
FTA with Singapore will provide Sri Lanka a gateway to larger ASEAN
market. Similarly, Singapore is at present the seventh largest investor in
Sri Lanka having invested (FDI) around US$ 658 Mn (2005-2017 3rd Q)
through over 119 Singaporean companies operating in Sri Lanka.

It is expected that the protection to be given under SLSFTA to investors
and to their investments will result in substantial increase in FDI from
Singapore by Sri Lanka offering good potential for Singapore companies
looking to tap opportunities in new markets. Sri Lankan companies who
have invested more than US$ 120 Mn in Singapore will also benefit.

Through the SLSFTA, Custom duties on 50% of tariff lines will be
eliminated immediately by Sri Lanka. This will be gradually increased to
80 % over a period of 15 years. Similarly, for these products, the ‘CESS
and PAL’ will also be eliminated over a period of five years starting from
fifth to the tenth year from the date of agreement is come into effect.
Singapore already grants Sri Lanka tariff free access on 99% of goods. Sri
Lanka’s Negative List accounts for 20 % of the country’s tariff lines and
contains sensitive items based on revenue and domestic considerations
(i.e., petroleum products, alcohol and tobacco). Moreover, under the
agreement, international standards and practices have been adopted to
reduce non-tariff measures impeding trade.

To effectively 
penetrate the 
over US $ 400 
billion worth 
good and services 
market, attract 
the FDIs, 
introduce 
international best 
practices in trade 
and source the 
required imports 
with a high 
quality and 
reasonable cost 
to sustain the 
economic 
development.

OBJECTIVE

Doubling goods 
and services 
exports and FDIs 
from Singapore by 
2022.

EXPECTED 
OUTCOMES
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In the case of Sri Lanka’s offers to Singapore in the Services Chapter,
there is no new liberalization beyond what is already available
through the prevailing unilateral regime as defined in the exchange
control regulations, investment regulations, immigration regulations
etc. The primary objective of the chapter is to provide commitment,
transparency, and certainty to the level of liberalization in the listed
sectors.

However, Singapore’s commitments cover a range of service sectors
which are of export interest to Sri Lanka including Professional
services – Accounting & audit, Architectural Services, Engineering
Services, Medical Services (Modes 2 and 3), Legal advisory services
(Modes 2 and 3), Computer & Related services, Tourism Services -
Hotels & Restaurants, Travel agency, Tour guiding, Maritime services
– Freight transportation, Shipping agency, Maritime auxiliary
services, Ship brokering services, Construction & Related services. It
is needed to highlight that Singapore’s offer to Sri Lanka in Trade in
Services has significantly more depth and coverage than Sri Lanka’s
offer to Singapore.

The Investment Chapter of SLSFTA would provide a binding
commitment for investment protection which will leverage the
process of attracting Singaporean investments to Sri Lanka.
Moreover, with the intention of improving the efficiency of the
processes, Chapter on Government Procurement has been
incorporated to the agreement.

E – Commerce chapter of SLSFTA would ensure the economic growth
and opportunities provided by electronic commerce, promotion of
consumer confidence in electronic commerce and avoid the barriers
of using E- commerce.

Provisions of telecommunication chapter apply to measures affecting
trade in telecommunication services and ensure the adaptation of
internationally recognized best practices in the field.

Similarly, IPR Chapter would complement the provisions under the
TRIPS Agreement and other international treaties in the field of
intellectual property to which they both are parties by ensuring the
adaptation of internationally recognized best practices in the field.

Also, Institutional, General and Final Provisions Chapter will provide
overarching legal framework for implementing the agreement.
Under the provisions of this chapter joint committee will be
established to ensure the smooth functioning of the agreement.
Similarly, this agreement fattens with a comprehensive dispute
settlement mechanism to resolve the FTA related disputes.

Currently, the technical level of negotiations on SLSFTA have been
concluded and it is under the process of legal scrubbing. The signing
of SLSFTA is scheduled to be held in January 2018.

To date 7 
rounds of 
negotiations on 
Singapore – Sri 
Lanka FTA have 
been concluded 
and during 
these 7 rounds 
9 chapters out 
of 17 chapters 
have been 
concluded and 
remaining 
chapters would 
be concluded 
during the next 
round of 
negotiations 
which is 
scheduled to 
be held on mid 
– November 
2017. The 
agreement is 
expected to be 
signed in 
January, 2018.

PERFORMANCE
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4.4.1   Anti-Dumping and Countervailing Legislations 

Countries around the world have accelerated their
engagement in bilateral, multilateral and regional trade
agreements in recent years, which cover trade in Goods
across borders. Similarly issues in antidumping have been
attracted much attention in the forefront in international
trade.

In regard to Sri Lanka, the present government ambitiously
pursing trade negotiations to achieve short and long term
strategic objectives of the country. In such scenario, it is
vital to create these legal environments for protect
domestic suppliers and consumers from the unfair trade
practises. The New Trade Policy which was launched by the
government too endorses enactment of legislations which
provide Safeguard Measures under international Trade and
enactment of Antidumping legislations against import price
discrimination.

According to Article VI, GATT 1994, a product is said to be
dumped when its export price is less than its normal value,
that is, less than the sale of a like product in the domestic
market. Dumping in the form of short run or long run is
motivated by entering into a new market, retaining the
market share or driving away the competitors from the
market as well as in the long-term to reach or maintain full
production in large scale economies. Being a smaller
market compared to its trading partners, in particular with
countries like China and India who own huge production
capacity, it is imperative to have these legislations in place
along with other administrative mechanisms. Such
domestic preparedness signals country’s positive approach
in international trade.

The coordinated effort of enacting the Antidumping &
Counter veiling Measures Act and the Safeguard Measures
Act are being pursued by this ministry with the Attorney
Generals Department, Legal Draftsman and Ministry of
Industry & Commerce under which the Department of
Commerce is functioning. The draft bills have already been
submitted to the Parliament which be taken them up for
discussion in the near future.

Facilitating fair trade 
among international 
trading partners while 
domestic suppliers as well 
as consumers are 
safeguarded 

Provision of required legal 
coverage against   price 
discrimination in domestic 
market 

OUTCOME

OBJECTIVE

4.4 Domestic Preparedness
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OUTCOME

OBJECTIVE

4.4.2  Regulatory Measures for Service Liberalization

Identify and propose 

necessary reforms and 

amendments to 

existing legal and 

regulatory regime 

which are relevant to 

Foreign employment 

in Sri Lanka

Facilitate services trade 

among trading partners 

with sound domestic 

mechanisms

With major objectives of increasing & expanding export market,
attracting foreign direct investment, creating job opportunities
for domestic labour force etc., the government is negotiating
Free Trade Agreements with Singapore, India and China at
present. These Free Trade Agreements contain a chapter on
Trade in Services, which facilitates services trade among the
negotiating partners.

There have been some concerns among stake holders that lack
of regulatory mechanism domestically would create adverse
effects on domestic labour market, once services trade will be
agreed upon. A policy decision has been taken by the
government not to make any commitments or any opening in
relation to Mode 4 “Movement of independent Professionals”.

In this connection, the ministry has initiated regulatory reforms
in respect of the “professional services”. The special team
appointed for the purpose held consultations with the
professional Associations and chambers, covering wide sphere
of sectors on the present regulatory mechanisms in Sri Lanka
and the regulatory framework required to be established.
Proposals of the professional associations to the current
legal/regulatory mechanism to address the concerns in the
context of free trade agreements were also considered during
this exercise.

The initial study on the domestic regulatory mechanism
revealed lacuna in the existing regime and identified that
addressing the Immigration and Emigration laws as a requisite
in order to have a streamlined transparent process with respect
to foreigners coming into Sri Lanka. This essentially includes
inflow of business visitors as well as intra-corporate transferees.
Along with the Department of Immigration and Emigration,
necessary regulations are being prepared and will be submitted
for approval by May 2018.

The National Human Resources Council Sri Lanka (NHRCSL),
which is the central entity endowed with National Human
Resources Planning too would play a major role in relation to
foreign employees. Having identified the new amendments to
be made, the Regulatory Reforms committee set up by the
Ministry is in the process of drafting necessary amendments to
the Act of NHRCSL.

These enactments would provide required legal surrounding to
streamline the processes in labour market, foreign employees
in Sri Lanka in particular, which in turn facilitate the
operationalization of Free Trade Agreements, once these are in
force.
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The National Export Strategy (NES)will provide overall direction

and oversight for the development of exports in the country,

towards achieving foreign exchange earnings of US$ 27 billion

from merchandize and services exports by 2022. The NES is well

aligned to the Government’s ‘Vision 2025’, which envisages the

transformation and position Sri Lanka as an export-oriented

economic hub at the centre of the Indian Ocean.

The NES provides the roadmap for diversifying Sri Lanka’s

export product basket t, after extensive consultations with

public & private sector stakeholders, 06 Focus sectors; ICT,

Wellness Tourism, Spice Concentrates, Boat Building, Processed

Food & Beverages, and Electronic, Electrical and Machinery,

were selected to promote whilst all other export sectors

including the mature sectors will benefit from the strengthening

of Trade Support Functions, (TSFs), i.e. Trade Information and

Promotion, National Quality Infrastructure and Logistics.

Why National Export Strategy
• GOSL aims for a predictable trade regime promoting trade-

led growth, driven by export-oriented foreign direct
investment.

• New National Trade Policy recommends the design of an
“export strategy consisting of policy tools, specific projects,
sector-specific time-bound targets, expected result and
monitoring mechanism

• Confirmed need for a coherent blueprint for export growth
designed and endorsed by all relevant public and private
sector stakeholders.

• Set priorities and allocate limited resources to these
priorities.

The NES design process was launched in April 2017, by Hon.
Prime Minister and has lasted for one year, coming now to its
final stages. The NES was thus developed based on a
participatory approach during which over 450 Sri Lankan
industry leaders, small business owners, and public sector
representatives held consultations to reach consensus on key
sector competitiveness issues and priority activities.

Detailed Plans of Action for each of these sectors and Trade
Support Functions were develop to consolidate the industry
level priorities that Government and private sector need to
implement in the next 5 years.

The NES priorities provide an actionable roadmap to implement
a number of reforms to boast trade competitiveness, policy and
institutional coherence and market entry. Implementation of
the NES starts in early 2018.

1. To have a business 
enabling, predictable 
and transparent policy 
and regulatory 
framework that 
supports exports

2. To drive export 
diversification through 
innovation and the 
strengthening of 
emerging export sectors

3. To strengthen Sri 
Lankan exporters 
market entry and 
compliance capacities

4. To become an efficient 
trade and logistics hub 
to facilitate exports

STRATEGIC OBJECTIVES

4.5  National Export Strategy

“Sri Lanka – An Export 
Hub driven by 
Innovation and 
Investment”

VISION

Trade Competitiveness
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The Government of the Republic of Sri Lanka is grateful for
the collaborative effort among many stakeholders to bring
about this first Innovation and Entrepreneurship Strategy for
our country. This Strategy is aligned with Vision 2025, the
2017 policy document that identifies innovation and
entrepreneurship as key drivers of Sri Lanka’s future
competitiveness. Innovation, technology, and
entrepreneurship are at the heart of our journey to growing
and nurturing a wealthy, knowledge-based economy.

Strategic Objectives
1. Support SMEs to innovate and become more 
competitive in domestic and export markets
SMEs in Sri Lanka will receive support to develop higher 
value-added products and services and to adopt new 
technology solutions to make them more competitive and 
productive both domestically and internationally.
2. Build the ecosystem for scaling growth-oriented start-
ups
Innovation is an inherently risky business and governments 
around the globe now support growth-oriented start-ups. By 
improving the business environment, supporting early stage 
financing, and fostering the start-up ecosystem, Sri Lanka 
will help start-ups to thrive and create high value jobs.
3. Modernize and re-align the R&D sector
Sri Lanka will invest more significantly and more effectively 
into R&D, following a thorough assessment of current public 
expenditures. Several programmes may need to be re 
designed based on the principles of improving research 
excellence and relevance for the private sector through a 
merit-based approach. 

Following an approval of the Joint Cabinet Paper which has
been submitted by the Minister of Development Strategies
and International Trade (MoDSIT), Minister of Industries and
Commerce (MoIC) and Minister of Science, Technology, and
Research (MoSTR), a draft "Innovation and Entrepreneurship
Strategy of Sri Lanka", has been developed by a Working
Group with the Technical Assistance of the World Bank. This
Working Group is leading by MoDSIT, with key Private Sector
and Public Sector stakeholders.

The Working Group has drafted the Strategy and conducting
the final stakeholder consultations before the Cabinet
Submission.

Cultural transformation 
across society, across the 
public and private sector 
– from a shift in the 
perception of innovation 
and entrepreneurship (to 
include all forms of I&E), 
better coordination of all 
actors, increased 
collaboration and trust 
between the public and 
private sector, to a 
sustained long-term 
financial, institutional, 
and political 
commitment to the I&E 
agenda.

Establishing organizational 
model, functions and 
responsibilities for 
developing a national 
innovation and 
entrepreneurship 
ecosystem with a focus on 
enhancing export 
competitiveness. This will 
ultimately contribute to 
the socio-economic 
development of the 
country.  

OBJECTIVE

EXPECTED OUTCOMES

4.6  Strategies Towards Promoting Innovation and 
Entrepreneurship

Innovation and Entrepreneurship Strategy of Sri Lanka 2018-2022

Trade Competitiveness
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Entering into Deeper Economic Cooperation

5.1 Enhance Economic Cooperation with the European Union

Around 30% of Sri Lanka’s total exports was directed
to the EU in 2016 and the recorded value was USD
3.1Bn. In 2016, main exports to EU consist of apparel
(61%), pneumatic and retreated rubber tyres (5.7%),
tea packets (2.5%), Industrial and Surgical Gloves
(2.3%), Manufactures tobacco (1.9%), processed
food (1.5%), Hard rubber products (1.3%).

To deepen the economic relationship, two major
forums with the European Union have been
established; EU-Sri Lanka Joint Working Group on
Trade, and the EU-Sri Lanka Investor Dialogue.

• Tightening the economic 
ties between Sri Lanka and 
the EU

• Enhancing value of exports 
to EU

• Ensuring the investor 
confidence and protect 
existing investments, 
attract more investments

• Creating an enabling 
business environment

OBJECTIVES

The EU-Sri Lanka Joint Working 
Group 

on Trade
The EU-Sri Lanka Joint Working Group is the 
main platform to discuss investments, trade 
and GSP+ related issues between Sri Lanka 
and the EU countries. The WG met twice 

during the year;   11 May 2016 and 12 June 
2017..

The EU-Sri Lanka Investor Dialogue
Objectives of this to solve the 

investments and trade related problems 

between the European Union countries 

and Sri Lanka

5

Re-launched the EU-Sri Lanka 
Investor Dialogue in 2017. By 
now 3 rounds of EU-SL 
Investor Dialogues have been 
held (27 January 2017, 03 May 
2017, 24 July 2017). In this 
dialogue, about 25 issues have 
been raised by the European 
member countries and 
government agencies are to 
addressed these issues. This 
causes increase the investor 
confidence of the existing EU 
investors by facilitating them.

31



GSP+

Entering into Deeper Economic Cooperation

The European Union (EU) reinstated the EU GSP Plus
facility to Sri Lanka with effect from 19th May 2017.

This will provide opportunity for 66% of the total EU
tariff lines/ products to enter into the EU on duty
free basis. Importantly, this will provide Sri Lankan
exports a level playing field with other countries
such as our neighbors like Bangladesh, Pakistan, and
several countries from Africa and South America
who enjoyed the EU GSP+.

The GSP+ will offer complete duty free market
access for a product range of these tariff lines which
will offer opportunities to diversify the product
ranges that are being exported to EU.

MILESTONES OF GSP+

• July 2016 – Applied to 
reinstate the GSP+ for 
Sri Lanka

• January 2017-
Recommended to grand 
GSP+ for Sri Lanka by 
European Commission

• May 2017- Regained the 
EU GSP+

With the new National 
Export Strategy under 
development with support 
from the EU’s International 
Trade Centre, new 
innovative product lines 
such as electronics, light 
engineering products, 
electrical items, wellness 
products and certain 
agricultural products, such 
as spices are expected to be 
promoted in a focused 
manner all of which can 
enter the EU market on a 
duty free basis.

Produce 

Description

Average 

MFN 

Tariff 

Range

Tariffs 

under 

standard 

GSP

Tariffs 

under 

GSP+

Knitted and 

Crocheted 

Apparel

8.9% - 12% 7.1% -

9.6%

0%

Woven 

Apparel

8.9% - 12% 7.1% -

9.6%

0%

Rubber & 

Articles

0% - 4.5% 0% 0%

Seafood 7.5% - 18% 0% - 14.5% 0%

Footwear 3.5% - 17% 0% - 11.9% 0%
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Progress of GSP+ 

Approximately 11.9% growth in total exports to EU after receiving GSP+

2016 (June To December)                     -US$1,811 Mn

2017 (June To December)                     -US$2,027 Mn

TOTAL EXPORTS TO EU

Comparison of the trade performances of major products to the EU market before (June-

December 2016) and after (June-December 2017) reinstating GSP+ (Value in USD Mn)

Sector Jun-Dec 2016 Jun-Dec 2017 % Increase

Apparel 1083 1202 11

Rubber Finished Products 170 192 13

Coconut Kernel Products 56 65 15

Tea Packets 44 53 21

Frozen Fish 21 45 115

Tea in Bulk 18 30 65

Made-Up Textile Articles 26 28 9

Other Manufactures 24 26 8

0 100 200 300 400 500 600 700

United Kingdom

Germany

Italy

Belgium

Netherlands

Jun-Dec, 2017 Jun-Dec, 2016

Entering into Deeper Economic Cooperation

33



GSP+ MONITORING MECHANISM

Major areas of consideration

Human Rights

Matters on public security ordinance,

ratification of optional protocol and

outstanding committee recommendations,

torture related issues, building confidence

over institutions dealing with complaints,

human rights matters, problems of

detainees, enforced disappearances, release

of lands owned to private parties, women

rights, protecting children’s rights, improve

the livelihood, social & economic conditions

of Tamils of Indian origin, right to

information act

Governance

Asset recovery, issues on capital

punishment, money laundering and

financial malpractices

Labour

Excessive violence against associations,

unfair labor practices legislation,

applicability of law, freedom to choose

trade unions, minimum age of employment

and trade union membership, abolition of

child labour, trafficking & forced labour

Environment

CITES, submission of updates to National

Implementation Plan under Stockholm

Convention on Persistent Organic Pollutants

The EU GSP has been granted to Sri
Lanka to achieve sustainable
development and good governance
objectives. The European Union
concerns about implementation of 27
International Conventions related to
sustainable development and good
governance in the recipient countries.
To monitor the implementation of
these conventions, Sri Lanka has
established a mechanism with four
main clusters with the participation of
relevant government institutions.

• Human Rights
• Labour
• Governance
• Environment

A ministerial Committee has also
been appointed for overall guidance
and to deal with the policy issues.

Entering into Deeper Economic Cooperation
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Presently, there are 456 BOI Projects in commercial
operation from 26 EU countries. During the period of
2015-2017, Sri Lanka has received approximately USD
3,481Mn. When BOI Investments during last 10 years
is considered, 22% of total BOI investments has
received from the EU Countries.

The EU-Sri Lanka Investor
Dialogue relaunched in 2017.
By now 4 rounds of EU-SL
Investor Dialogues have been
held (27 January 2017, 03
May 2017, 24 July 2017, 21
November 2017). In this
dialogue, about 33 issues have
been raised by the European
member countries and
government agencies
responded to these issues.
The objective of the EU-SL
Investor Dialogue is to
Increase the EU investor’s
confidence on the Sri Lanka.

Improvement of EU 

Investments on BOI 

Companies

• In 2016, EU Investments 

in Sri Lanka was USD 

204.65 Mn (26% of total 

investments received)

• In 2017, EU Investments 

in Sri Lanka was USD 

211.10 Mn (12% of total 

investments received)

EU Investments in BoI Companies (Aggregate values for
2008-2017) (Value in USD Mn)

249.02

808.02

135.41

904.80

299.81

Luxemburg Netherlands Sweden

United Kingdom Other

Existing European Investors are facing various problems
related to trade policy, trade facilitation (eg. digital
signature, coordination, standards (eg. Quality issues)
and the regulations of the country (eg. tax policy,
payments, procurements). The EU-Sri Lanka Investor
Dialogue drives the related government organizations
to provide solutions, guide and provide clarification for
the investor’s problem. This creates a platform to
identify and create investor friendly policies in Sri Lanka.
Issues such as definition of used cars, improve the
transparency of the government procurement
procedures, improve the investment climate, promote
paperless concept and digital signatures have being
discussed in this forum.

5.1.1  EU – Sri Lanka Investor Dialogue

Entering into Deeper Economic Cooperation
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India and Sri Lanka share a legacy of intellectual,
cultural, linguistic interaction, religious and trade
cooperation. In recent years, the relationship has been
marked by strategic collaboration in economic spears.

Several landmark development projects that have been
implemented in Sri Lanka in collaboration with India in
areas of Infrastructure, Railway, Petroleum, Water
Supply, Health, Housing and Transport. Through building
up connectivity and production capacity in Sri Lanka
through a greatest scale of collaboration will facilitate a
strong partnership in trade an investment between the
two countries leading to a deeper economic
engagement.

Memorandum of Understanding was signed in April
2017 between the Government of India and the
Government of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka for Cooperation in Economic Projects. This
provides the framework for cooperation in following
economic projects which will be conducive to the
development of Sri Lanka.

• 500 MW LNG Power Plant – In progress
(A Joint Working Group consisting of Sri Lankan and
Indian parties are conducting the discussions)

• LNG Terminal Floating Storage Regasification Unit –
In progress (A MOU between the Sri Lankan, Indian
and Japanese entities have been signed a MOU for a
Join Venture)

• Set up a 50 MW Solar Power Plant in Sampur – In
progress (A Joint Working Group consisting of Sri
Lankan and Indian parties are conducting the
discussions)

• Jointly develop Upper Tank Farm in Trincomalee – In
progress (A Joint Cabinet paper is to be submit
requesting approval for a Joint Venture

• Develop a Port , Petroleum Refinery & other
industries in Trincomalee – In progress

• Road Development Projects – In progress
• Railway sector development – In progress
• Agriculture sector & Livestock sector including

Techno – economic cooperation and Water
management – In progress (A concept paper has
been submitted by the Sri Lankan parties to Indian
parts)

• Promotion of agro based industries – In progress

Deepening development 
collaboration and 
economic engagement to 
promote economic 
prosperity in the region 

Promote cooperation in 
flagship initiatives 

OBJECTIVES

EXPECTED OUTCOMES

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.2 India Sri Lanaka Cooperation in Economic Projects
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The Road Map towards Further Investment Promotion from Japan
to Sri Lanka is a result of the Sri Lanka - Japan Economic Policy
Dialogue. Sri Lanka - Japan Policy Dialogue was proposed in the
Joint Declaration on a “Comprehensive Partnership” between two
countries, issued during the visit of Hon. Prime Minister to Japan
in October 2015 aiming to carry out concrete economic endeavor
of "Comprehensive Partnership“ between Sri Lanka and Japan.

Accordingly, a Working Group for Sri Lanka: Japan Economic Policy
Dialogue (EPD) has been established, to strategically identify the
potential investments and investment partnerships, with the aim
of attracting top tier investors from Japan. Up to now the Working
Group has met and finalized the Japan - Sri Lanka Investment
Promotion Roadmap in April 2017. The 4th Joint Working Group
Meeting was held on 23rd November 2017. The progress of the
Action plan is as followed.

Completed
• Explore the possibility of Japan Industrial Townships or Japan

investment friendly industrial areas
• Strengthen support for investment by Japanese small- and

medium-sized enterprises (SMEs) (Set up a BOI Team to support
Japanese investments, Appointment of Japanese expert to help
BOI Team, BOI Team starts to function)
•Holds JETRO investment promotion seminars in Japanese major

cities and conducts business mission(s) to Sri Lanka and business
matching
•Holds business promotion seminars for potential investors

including the participation of JICA Expert to JICA Investment
Seminars held in Japan
• holds business meetings between Sri Lankan companies &

Japanese potential investors

Next Steps
• Reduce and eliminate investment barriers for the Japanese

Investors
• Explore ways to promote Japanese investment to develop

distribution and retail industry and to introduce Japanese
grocery items
• Expand investment incentives
•Develop human resource for Sri Lankan public and private

sectors and help Japanese companies' recruiting
•Develop and upgrade Infrastructure with the Japanese support
•Deepen the understanding of Independent Power Producer (IPP),

Public Private Partnership (PPP) and concession schemes
• Continue to have a program of engaging with existing investors

via regular visits to promote investor aftercare and potential
expansion of projects/investment
• Conduct a survey on how Japanese investors could utilize current

Sri Lanka’s FTAs with India and Pakistan& GSP+

Promote Japanese direct 
investment in view of 
future possibilities and 
superiorities.  At the same 
time, to create favorable 
investment environment 
in Sri Lanka by such 
initiatives as focused 
infrastructure 
development, thorough 
deregulation and 
attractive incentives. 
Support & cooperate for 
improving business 
environment in Sri Lanka 
and to facilitate current & 
potential Japanese 
investors.

Create a more favorable 
investment climate, ensuring 
transparency and good 
governance in order to attract 
investment from Japanese 
companies. 

OBJECTIVES

EXPECTED OUTCOMES

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.3 Japan-Sri Lanka Investment Promotion Road Map
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In 2016 Sri Lanka implored from China USD 4.2 Billon Werth of goods and that accounted
for 22% of total imports to Sri Lanka and exports to China in 2016 were USD 215.5. The
government of Sri Lanka entered in to a Memorandum of Understanding with the
government of China on7th April 2016 on comprehensive implementation of Investment,
Economic and Technological Agreement. This was followed by a Framework Agreement
Between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Promotion of Investment and Economic
Cooperation signed in May 2017 with The Outline of the Medium and Long-term
Development Plan for Investment, Economic and Technological Cooperation. The Planning
Outline is intend to guide and propel rapid, stable and orderly development of the bilateral
investment, economic and technological cooperation, enlarging areas of cooperation,
refining the bilateral cooperation mechanism, improving the level and quality of bilateral
investment, economic and technological cooperation, achieving mutual benefits and win-
win, promoting the development of social, economic and friendly cooperation between
both countries and laying a solid foundation for deepening the strategic partnership
between China and Sri Lanka.

Areas of cooperation under the Framework Agreement
• Agriculture
• Manufacturing
• Transportation infrastructure
• Public works
• Energy and Electric power
• Information and communication
• Tourism

The scope of the engagements / cooperation includes the projects and activities to be
implemented under the broader framework of the Agreement. This planning outline covers
a five-year implementation period from 2017-2021.
At the moment there are 24 projects functioning under the various government ministries
and some of them are completed and others are ongoing.

Belt & Road Forum for International Cooperation

Leaders from countries such as Russia, Spain, Switzerland, Argentina, Belarus, Chile,
Indonesia, Laos, Philippines, Turkey, Vietnam, Cambodia, Fiji, Hungary, Italy, Malaysia,
Myanmar, Pakistan & Poland participated the Round Table Discussion held on 15 March
2017.

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.4 China- Sri Lanka Economic & Technological Cooperation 
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Sri Lanka and Republic of Korea enjoy longstanding
friendly relations and historical bonds based on
Buddhist cultural links spanning centuries. The year
2017 was of particular significance as the two
countries celebrated the 40th anniversary of
diplomatic relations as an important milestone,
expressed satisfaction with the continued
development of friendly relations between the two
countries.
To strengthen cooperation in the economic sphere
for mutual benefit, Agreement on Economic
Cooperation signed between two countries on
November 2017, which consisted of areas including
investment partnership, trade relations, tourism
promotion, and industrial cooperation and it
provides for the establishment of a joint commission
to promote bilateral investment, trade and tourism.

• promoted bilateral 
investments

• enhanced bilateral trade

• exchange development 
experience

• develop new industries

• enhancing business 
relationships

• Transfer of Technology

• Create employment 
opportunities by boosting 
economic sectors

• To enhance bilateral trade

and economic relations

• To explore new avenues in

promoting trade, investment

and tourism ties between

the two countries

• To promote closer industrial

cooperation and facilitate

networking activities

between entrepreneurial

entities of both countries.

OBJECTIVES

EXPECTED OUTCOMES

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.5 Sri Lanka-South Korea Economic Cooperation
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Thailand and Sri Lanka share many similarities

in cultural heritage, religious and people-to-

people partnership. In fact, the diplomatic

relations between Sri Lanka and Thailand have

been maintained for over 60 years.

Since 1997 there has been a steady increase in

the bilateral trade between Sri Lanka and

Thailand. Recently, Thailand’s main exports

include used cars, sugar, textiles, dry fish,

cement, chemical products, cars and

automobile parts, while Sri Lankan exports

include gems and jewelries, tea, spices, fiber

and metal products. Both Sri Lanka and

Thailand are members of Bengal Initiative for

Multi-Sectoral Technical and Economic

Cooperation (BIMSTEC) which promotes free

trade among the associate countries.

Memorandum of Understanding on Economic
Strategic Partnership between Sri Lanka and
Thailand

The draft Memorandum of Understanding has

been formulated in consultation with all

relevant stakeholders and currently it is

process of finalizing. Further, after finalizing

the MOU, approval of the Attorney Generals

Department need to be obtained and need to

submit to the Cabinet of Ministers to get the

approval for signing.

• Removal of non-tariff 
barriers

• Improve the efficiency 
and competitiveness of 
trade sectors

• Increase bilateral trade
• Developed new 

opportunities for 
investment

• Exchange development 
experience

• Develop new industries
• Enhancing business 

relationships
• Transfer of Technology

• To increase bilateral trade 
to USD 1.5 billion by 2020

• promotion and facilitation 
of  investment 

• Strengthening technical 
cooperation on research 
and development 

• promotion and enhancing 
of  economic cooperation 

• To Support the 
cooperation in exchange of 
information, experience 
sharing and know-how 

• To promote sustainable 
development in economy 
by increasing participation 
and strengthening capacity 
of SME in economic 
activities.

OBJECTIVES

EXPECTED OUTCOMES

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.6 Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation
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As per the Joint Statement of New Zealand and Sri Lanka
on the Occasion of the Official Visit to New Zealand by
the Prime Minister of Sri Lanka during 1-3 October 2016
the trade officials of the two countries met on 3 July
2017 to discuss their respective trade and economic
policy priorities in the context to explore potential scale
of trade & investment cooperation in the future.

Considering the desire of the Governments of
New Zealand and Sri Lanka to further strengthen the
bilateral commercial and trade ties, including
investment promotion between the two countries, the
discussions were made on the potential for trading in
quality products such as Sri Lankan tea and cinnamon
and New Zealand dairy products.

Information on economic policy priorities:

Sri Lanka indicated interest in exploring economic
cooperation opportunities with New Zealand in dairy,
food processing, aquaculture, yacht and boat building,
ICT/BPO and education exchanges.

The arrangement on the establishment of a dialogue
trade and economic cooperation between the
Government of New Zealand and the Government of Sri
Lanka has been drafted. Under, the draft arrangement,
a dialogue between two countries will be established.

The objective would be to 
improve the basis for trade, 
investment and cooperation 
between two countries on dairy 
sector development and to 
address the relevant issues.

Sri Lanka imported  USD 183 
million worth  of dairy 
production from  New Zealand 
last year and their accounted for 
over  73% of  total  dairy  
production import to our 
country . Dairy  production 
constituted nearly  ¼  of New 
Zealand export to the world last 
year.

EXPLORE ESTABLISHMENT 
OF A DAIRY DIALOGUE

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.7 New Zealand-Sri Lanka Trade Dialogue
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Sri Lanka and Australia is in a process to expand and

strengthen the cooperation between two countries in

many sectors. In December 2015, the Senior Official’s

Talks (SOT) between Sri Lanka and Australia was held.

With the objective of enhancing the economic

cooperation, in July 2017, “an economic policy

dialogue” was initiated to frame the suitable

interventions for the economic cooperation. A

Framework Arrangement between two countries was

signed on 02nd November 2017 in witness of Prime

Minister of Sri Lanka, Hon.Ranil Wickramasinghe and,

Prime Minister of Australia, Hon. Malcolm Turnbull.

Expected outcomes

• Increasing total trade between Sri Lanka and
Australia (Sri Lanka and Australia trade is growing at
9.5% per annum)

• Attracting Australian investments with cutting edge
technologies to Sri Lanka

• Raising the tourist arrivals from Australia to Sri Lanka
(Sri Lanka is Australia’s 25th largest tourist
destination and tourists’ arrival from Australia to Sri
Lanka has been increased by 10.4 % since 2010.

• Development cooperation in prioritized areas

• Establishing a
Committee on Trade
and Investment with
the representative
from Ministry of
Development
Strategies and
International Trade,
and Department of
Foreign Affairs and
Trade in Australia

• Holding the first
meeting of the
Committee on Trade
and Investment on
19th April 2018 in
Canberra

• Promoting the bilateral
trade cooperation to
strengthen the Trade
and Investment
between two countries

• State visit of Hon.
Prime Minister of Sri
Lanka to Australia
during February 2017

• State visit of HE. The
President of Sri Lanka
to Australia in May
2017

• State visit of Prime
Minister of Australia to
Sri Lanka in November
2017

COMMITTED LEADERSHIP

PROPOSED ACTIVITIES

Areas for intervention: agribusiness, food and
beverages, tourism and hospitality, education services,
energy and minerals, smart infrastructure,
manufacturing, information and communication
technology services, textiles and apparels, rubber and
fisheries.

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.8 Strengthening Trade Ties with Australia 
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Sri Lanka and Hungary are in a process of creating new

relations in Trade, Investment and Economic

Cooperation between two countries. The Agreement on

Economic Cooperation between Sri Lanka and Hungary

has been signed on 22 December 2017. To implement

the provisions in the agreement, a Joint Commission

between Sri Lanka and Hungary will be established.

• Encouraging and 
developing bilateral 
economic relations

• Identifying 
opportunities for 
further development of 
economic cooperation

• Establishing linkages 
among relevant 
business associations

• 2017

MAIN FUNCTION OF THE 

JOINT COMMISSION

Areas for intervention: water management,
infrastructure development, transport and related
infrastructure, logistics, protection of natural resources
and environment, energy, agriculture, food industry
and food safety, healthcare and health industry,
information technology and telecommunications,
science and technology, research and development,
tourism, banking, investment and financing, small and
medium-sized enterprises

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.9 Improved Economic Cooperation with Hungary 
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The World Economic Forum (WEF), is an international
organization for public-private cooperation, committed
to improving the state of the world, and the global
platform that deliberates and launches global
initiatives. This is considered an important
engagement for a country such as Sri Lanka to
participate and contribute and learn from and effective
platform to position the country internationally.
Sri Lanka commenced its proactive engagement with
the WEF with the participation of the Hon. Prime
Minister at the Davos Summit in January 2016. Hon.
Prime Minister and ministerial delegation including
Minister of Development Strategies and International
Trade has also been invited and taken part in Davos
Summit in January 2017, and prior to that in several
other events, i.e. the Annual Meet of New Champions
in Tianjin, China, India Economic Summit etc.
Since then, our relationship with WEF had developed
remarkably, engaging with the forum on several global
initiatives including,
• international trade & investment
• agriculture & food security
• future of production systems
• future of the internet and economic growth and

social inclusiveness.
Having considered the wide and multi-sectoral nature
of this engagement, the Cabinet Committee on
Economic Management (CCEM) held on 24.05.2017
has decided to establish a National Core Team (NCT)
under this Ministry. Accordingly, Ministry has
established NCT to proactively pursue WEF
engagement in systematic manner. Ministry is
coordinating and follow-up the NCT to positively grasp
the concepts and pursue and guide Sri Lanka’s
engagement, work seamlessly and reap best benefits
to the country. Two National Core Team Meetings was
held on 22 September 2017 and 26 October 2017 to
discuss the Role and Scope of the NCT for WEF
engagement in a more inclusive, systematic and
proactive manner.
The WEF and the confederation of Indian Industry (CII)
was invited to Hon. Minister of Development
Strategies and International Trade and Eng. Mngala P.B
Yapa, the Leader of the National Core Team on Sri
Lanka’s engagement with the WEF a honoured guest at
the India Economic Summit held on 4-6 October 2018
and Eng.Yapa was participated at the event.

• Further develop Sri 
Lanka Engagement 
MAP

• Work seamlessly 
with WEF to reap 
best benefits to Sri 
Lanka while 
learning from all 
ongoing initiatives

Influencing global 
thinking by being at 
the forefront of 
concepts such as; 
• Multi-stakeholder 

engagement, 
Social 
entrepreneurship

• Corporate global 
citizenship, 

• Fourth Industrial 
Revolution or 
Industry 4.0.

WEF OBJECTIVES

WEF EXPECTED OUTCOMES

Entering into Deeper Economic Cooperation

5.10    Engagement with the World Economic Forum 
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6.1 Eradication of Poverty 2017-Job Market Initiative

Youth Employability

Government declared 2017 as year of poverty eradication in
line with the overall government development policy
framework. All Ministries have been directed to implement
specific project/s with tangible output that contributes to
poverty eradication. Further, one of the development
outcomes identified in the new government policy is creating
one million jobs for the unemployed/marginally employed.

The cumulative employment of BOI projects was about
490,000 and about 11,700 job vacancies are existing those
BOI projects. Ministry has observed that there are number of
issues that preventing people, especially youth participating
in a labour market; (a) education mismatch, (b) lack of
required skills compared to educational qualifications, (c)
attitude and perception towards certain jobs such as apparel
sector, (d) family bonds that prevent working away from
home, (e) non-visibility of career prospect are some of them.
Further, country’s aggregate unemployment rate is recorded
as 4.6 percent by 2016. Therefore, Ministry has decided to
initiate “job Market Programme” aiming at matching demand
of the private sector and supply of labour.

Under the “Job Market Initiative” for unemployed youth,
three programmes has been successfully completed in
selected three Districts (Kurunegala, Colombo and Kandy)
with the participation of more than 5,000 job seeking youth
and 80 companies.

Matching the needs of job 
seekers with the available 
job vacancies of 
enterprises by conducting 
job fairs.

• To bridge the gap 
between demand and 
supply in job market 
through making 
awareness among job 
seekers of the 
prospects that can be 
offered by the firm

• To match the demand 
of job seekers through 
dialogue with 
employers for Job with 
better prospects for 
youth.

OBJECTIVES

EXPECTED OUTCOMES

Progress of the Job Market Initiative -2017
Location Program date No of Company 

participated

No of Job 

Applicant

No of job 

offered 

(selected 

applicant )

Total Cost per 

Program (Rs.)

Kurunegala 22. 01.2017 34 1890 467 402,360

Awissawella 08.04.2017 8 300 90 148,735

Kandy 10 .06.2017 39 3294 1005 217,425

Total 81 5484 1562 786,539

6 Youth Employability
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General Administration and Financial 
Performance

7.1. General Administration

Ministry of Development Strategies and International Trade approved carder as at  31st

December 2017

160 Development Officers are deployed to EDB to work in District Secretariat and Divisional Secretariat officers all over the Island.1

7

NO DISIGNATION SERVICE AND GRADE

2017.12.31

APPRUAL 

CARDRE

2017.12.31

CURRENT

CARDRE

2017.12.31

VECANT

CARDRE

1 SECRETARY 01 01 -

2 STATE SECRETARY 01 01 -

3 ADDITIONAL SECRETARY SLAS (SPECIAL GRADE) 01 01 -

4 ADDITIONAL SECRETARY SLPS (SPECIAL GRADE) 01 01 -

5 SINIAR ASSISTANT SECRETARY SLAS ( GRADE 1) 01 01 -

6 CHIFE ACCOUNTANT SLACS (GRDE I ) 01 01 -

7 CHIFE INTERNAL AUDITOR SLACS (GRADE I) 01 01 -

8 DIRECTOR SLPS ( GRADE I ) 01 - 01

9 DIRECTOR SLAS (GRADE I) 01 01 -

10 ASSISTANT SECRETARY SLAS ( GRADE II /III ) 03 01 02

11 LAW OFFICER DIPARTMANTARY 01 01 -

12 ASSITANT DIRECTOR/ DIPUTY DIRECTOR SLAS ( GRADE II /III) 05 03 02

13 ASSITANT DIRECTOR/DIPUTY DIRECTOR SLPS ( GRADE II /III ) 06 05 01

14 INTERNAL AUDITOR SLACS ( GRADE II /III ) 01 - 01

15 ACCOUNANT SLACS ( GRADE II /III ) 01 - 01

16 CORDINATOR TO THE SECRETARY TEMPARARY 01 01 -

17 ADMINISTRATIVE OFFICER PMAS (SUPER GRADE) 01 01 -

18 INFORMATION COMUNICATION

TECHNICAL OFFICER

SLITS ( GRADE II ) 01 - 01

19 TRANSLATOR SLTS ( GRADE II /III ) 01 - 01

20 DEVELOPMENT OFFICER DOS ( GRADE I/II/III ) 225 165 60

21 STILL PHOTOGRAPHRE TEMPARARY 01 01 -

22 VIDEO GRAPHER TEMPARARY 01 01 -

23 PUBLIC MANEGMENT ASSISTANT PMAS ( GRADE I/II/III ) 13 11 02

24 DRIVER DS (I/II/III/SUPER GRADE) 09 06 03

25 OFFICE IMPLOYMENT ASSISTANT OES (I/II/III/ SPECIAL

GRADE)

08 08 -

26 CAMERA ASSISTANT TEMPARARY 01 01 -

TOTAL 288 213 75
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Office Staff Details as at 31.12.2017

General Administration 

Ministry of Development Strategies & International Trade 

No Name Designation

1 Mrs.Chandani Wijayawardane Secretary

2 Mr. W.A. D.S. Gunasinghe Additional Secretary

3 Mrs. T.V.D.D.S.Karunarathne Additional Secretary

4 Mrs. G.C.N Fonseka Chief Accountant

5 Mrs. N.P.Dharmarathne Chief Internal Auditor

6 Mrs. S.W.C.Jayamini Director

7 Mrs. L.A.G.N.Liyanarachchi Senior Assistant Secretary

8 Ms. R.M.M.B Kumari Legal Officer

9 Ms. N.M.A.D.K Nawarathne Assistant Director

10 Mr. B.H.M.D.Herath Assistant Director

11 Mr. S.A.R.Tharanga Assistant Director

12 Mrs. A.A.C.Nilanthi Perera Assistant Director

13 Mr. J.M.S.P.B.Jayathilake Assistant Director

14 Mr. A.W.M.A.A.Thilakarathne Assistant Director

15 Mrs. K.M.R.Kaggoda Arachchi Assistant Secretary

16 Mr. D.P.S.M. Dayasekare Assistant Director

17 Mr. R.G.P De Silva Assistant Director

18 Mrs. W.A.C.A. Rodrigo Co. Sec. to Secretary

19 Mrs. R.O.Bandara Administrative Officer

20 Ms. K.W.P.P Dilrukshi Development  Officer

21 Ms. R.W.R.Roshini Development  Officer

22 Mr. B.G.R.L.Bandara Development  Officer

23 Ms. J.R.A.M.P.Jayaweera Development  Officer

24 Ms. K.M Wikramage Development  Officer

25 Mr. S.A.P.Madusanka Development  Officer

26 Mr. J.G.B.J.P.B.Jayaweera Vedio Grapher

27 Mr. G.G.K.Gorokgahagoda Still Photographer

28 Mrs. J.D.S.D.J.Fernando Management Assistant

29 Mr. D.M.P.N.MaddumaBandara Management Assistant

30 Mrs. L.K Anjalika Management Assistant

31 Ms. H.D Sandamali Management Assistant

32 Ms. M.M.Munasinghe Management Assistant

33 Mrs. K.S.Kaluarachchi Management Assistant

34 Mr. W.P.R.Walpita Management Assistant

35 Mr. H.S.D. Silva Management Assistant

36 Ms. M.L. Wikramasinghe Management Assistant

37 Ms. H.P.N.D.Senevirathne Management Assistant

38 Ms. W.B.I.S.Wijesinghe Management Assistant

39 Mr. M.K.Rathnasiri Driver

40 Mr. A Chandana Perera Driver

41 Mr. R.P.Chandana Driver

42 Mr. L.A.P.K Sampath Driver

43 Mr. K.S.P Pushpakumara Driver

44 Mr. K.H Priyantha Driver

45 Ms. C.U.W Rathnayake K.K.S

46 Mr. G.A.C. Fernando K.K.S

47 Mr. M.P Maddumage K.K.S

48 Ms. L.K.W Sirisalani K.K.S

49 Mr. P.L.R. Lakmal De Silva K.K.S

50 Ms. B.C Karunadeera K.K.S

51 Ms. D.W.Nimmi Nethsarani K.K.S

52 Mr. S.R.Chathuranga K.K.S

53 Mr. P.Lak Thilina Kaluthotage Media Assistant
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Organization Structure

Ministry of Development Strategies & International Trade 

General Administration 
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TRANSFERS AND NEW APPOINTMENTS IN 2017

No Name Designation Transfers/New 

Appointment

01. Ms.T.V.D.Damayanthi S.Karunarathne Additional Secretary 2017.06.23

02. Mr.B.H.M.D.Herath Assistant Director 2017.09.04

03. Mr.S.A.R.Tharanga Assistant Director 2017.01.04

04. Mr.A.W.M.A.A.Thilakarathne Assistant Director 2017.10.03

05. Mr.D.M.P.N.Madduma Bandara Management Assistant 2017.01.23

06. Ms.W.B.I.S.Wijesinghe Management Assistant 2017.01.16

07. Mr.S.R.Chathuranga Office Assistant 2017.01.02

TRANSFER OFFICERS IN 2017

NO. NAME DISIGNATION

TRANSFER

DATE

01. Mr.P.M.A.D.Silva State Secretary 2017.01.02

02. Mr.W.M.R.P.Weerasinghe Additional Secretary 2017.05.05

03 Ms.A.M.K.S.Weerasinghe Development Officer 2017.01.02

04 Ms.M.G.C.N.Jayasinghe Development Officer 2017.01.02

05 Ms.M.G.C.N.Udeni Development Officer 2017.02.01

06 Ms. B.A.D.N.M.Bulathsinhala Development Officer 2017.05.16

07 Ms.H.M.C.D.Herath Development Officer 2017.07.04

08 Ms.R.Warnakulasingham Development Officer 2017.07.21

09 Mr.R.Abewickrama Driver 2017.01.06

General Administration 
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Ministers’ Office

Description Allocation (Rs.) Expenditure(Rs.) Savings/Excess

Personal Emoluments 9,150,000                8,004,683             1,145,317                   

1 0 1001 11 Salaries & Wages 4,250,000                3,907,516             342,484                       

1 0 1002 11 Overtime & Holiday Payments 1,400,000                961,490                  438,510                       

1 0 1003 11 Other Allowances 3,500,000                3,135,677             364,323                       

Travelling Expenses 6,500,000                6,338,834             161,166                       

1 0 1101 11 Domestic 500,000                    472,608                  27,392                          

1 0 1102 11 Foreign 6,000,000                5,866,225             133,775                       

Supplies 3,253,000                3,041,137             211,863                       

1 0 1201 11 Stationary & Office Requisites 750,000                    737,092                  12,908                          

1 0 1202 11 Fuel 2,453,000                2,276,875             176,125                       

1 0 1203 11 Diets & Uniforms 50,000                       27,170                     22,830                          

Maintenance Expenses 1,800,000                1,689,933             110,067                       

1 0 1301 11 Vehicles 1,500,000                1,453,788             46,212                          

1 0 1302 11 Plant & Machinery 250,000                    225,704                  24,296                          

1 0 1303 11 Building & Structures 50,000                       10,441                     39,559                          

Services 25,300,000             24,956,889          343,111                       

1 0 1401 11 Transport 500,000                    478,188                  21,812                          

1 0 1402 11 Postal & Communication 800,000                    790,063                  9,937                             

1 0 1403 11 Electricity & Water 800,000                    783,089                  16,911                          

1 0 1404 11 Rents & Local Taxes 22,700,000             22,407,577          292,423                       

1 0 1409 11 Other 500,000                    497,972                  2,028                             

Transfers 500,000                    480,350                  19,650                          

1 0 1502 11 Retirements Benefits 500,000                    480,350                  19,650                          

Rehabilitat ion & 

Improvement 0f  Capital 
1,200,000                804,501                  395,499                       

1 0 2001 11 Building & Structures 100,000                    -                              100,000                       

1 0 2002 11 Plant & Machinery & Equipment 100,000                    22,540                     77,460                          

1 0 2003 11 Vehicles 1,000,000                781,961                  218,039                       

Acquisit ion of  Capital 

Assets
37,000,000             35,586,815          1,413,185                   

1 0 2101 11 Vehicles 36,000,000             35,280,000          720,000                       

1 0 2102 11 Furniture & Office Equipment 500,000                    178,815                  321,185                       

1 0 2103 11 Plant, Machinery & Equipment 500,000                    128,000                  372,000                       

84,703,000             80,903,142          3,799,858                   Total  Expenditure

Vote

7.2 Financial Performance 

Financial Performance

Financial Progress as at 31.12.2017
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Administration & Establishment Services

Description  Allocation (Rs.)  Expenditure(Rs.)  Savings/Excess 

Personal Emoluments 121,500,000          102,756,868       18,743,132                

2 0 1001 11 Salaries & Wages 67,500,000             63,472,716          4,027,284                   

2 0 1002 11 Overtime & Holiday Payments 1,000,000                999,144                  856                                  

2 0 1003 11 Other Allowances 53,000,000             38,285,007          14,714,993                

Travelling Expenses 6,100,000                5,843,968             256,032                       

2 0 1101 11 Domestic 500,000                    499,136                  864                                  

2 0 1102 11 Foreign 5,600,000                5,344,832             255,168                       

Supplies 3,980,000                3,892,776             87,224                          

2 0 1201 11 Stationary & Office Requisites 1,100,000                1,097,287             2,713                             

2 0 1202 11 Fuel 2,400,000                2,323,939             76,061                          

2 0 1203 11 Diets & Uniforms 280,000                    271,598                  8,402                             

2 0 1205 11 Other 200,000                    199,951                  49                                     

Maintenance Expenses 4,100,000                3,979,136             120,864                       

2 0 1301 11 Vehicles 3,900,000                3,782,648             117,352                       

2 0 1302 11 Plant & Machinery 100,000                    98,794                     1,206                             

2 0 1303 11 Building & Structures 100,000                    97,695                     2,305                             

Services 45,625,700             43,556,801          2,068,899                   

2 0 1401 11 Transport 2,500,000                2,448,489             51,511                          

2 0 1402 11 Postal & Communication 2,000,000                1,992,450             7,550                             

2 0 1403 11 Electricity & Water 100,000                    98,838                     1,162                             

2 0 1404 11 Rents & Local Taxes 29,725,700             27,929,131          1,796,569                   

2 0 1409 11 Other 10,500,000             10,303,613          196,387                       

2 5 1409 11 Job Market Initiative 800,000                    784,279                  15,722                          

Transfers 6,200,000                6,199,650             350                                  

2 0 1505 11 Subscriptions  Fee 5,900,000                5,900,000             -                                   

2 0 1506 11
Property Loan Interst to Public 

Servants 300,000                    299,650                  350                                  

Rehabilitat ion & 

Improvement 0f  Capital 

Assets 2,600,000                2,108,112             491,888                       

2 0 2001 11 Building & Structures 2,000,000                1,934,541             65,460                          

2 0 2002 11 Plant & Machinery & Equipment 100,000                    49,372                     50,629                          

2 0 2003 11 Vehicles 500,000                    124,200                  375,800                       

Acquisit ion of  Capital Assets 4,100,000                3,667,516             432,484                       

2 0 2102 11 Furniture & Office Equipment 2,100,000                2,014,886             85,114                          

2 0 2103 11 Plant & Machinery & Equipment 2,000,000                1,652,630             347,370                       

Capacity  Building 1,400,000                1,341,269             58,731                          

2 0 2401 11 Staff Training 1,400,000                1,341,269             58,731                          

Capital Expenditure 70,000,000             55,619,738          14,380,262                

2 0 2509 11 Other 70,000,000             55,619,738          14,380,262                

265,605,700          228,870,833       36,639,867                

Vote

Total  Expenditure

Financial Performance
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State Minister's Office

Description Allocation (Rs.) Expenditure(Rs.) Savings/Excess

Personal Emoluments 9,750,000                9,471,658             278,342                       

11 0 1001 11 Salaries & Wages 5,250,000                5,130,197             119,803                       

11 0 1002 11 Overtime & Holiday Payments 1,400,000                1,246,916             153,084                       

11 0 1003 11 Other Allowances 3,100,000                3,094,545             5,455                             

Travelling Expenses 2,500,000                2,305,703             194,297                       

11 0 1101 11 Domestic 500,000                    378,739                  121,261                       

11 0 1102 11 Foreign 2,000,000                1,926,963             73,037                          

Supplies 5,200,000                5,168,073             31,927                          

11 0 1201 11 Stationary & Office Requisites 1,150,000                1,146,386             3,614                             

11 0 1202 11 Fuel 4,000,000                3,980,346             19,654                          

11 0 1203 11 Diets & Uniforms 50,000                       41,341                     8,659                             

Maintenance Expenses 1,650,000                1,475,383             174,617                       

11 0 1301 11 Vehicles 1,500,000                1,386,927             113,073                       

11 0 1302 11 Plant & Machinery 100,000                    85,196                     14,804                          

11 0 1303 11 Building & Structures 50,000                       3,260                        46,740                          

Services 23,700,000             21,288,969          2,411,031                   

11 0 1401 11 Transport 800,000                    647,109                  152,891                       

11 0 1402 11 Postal & Communication 350,000                    349,926                  74                                     

11 0 1403 11 Electricity & Water 300,000                    180,409                  119,591                       

11 0 1404 11 Rents & Local Taxes 11,650,000             9,526,600             2,123,400                   

11 0 1408 11 Operational & Leasing 10,000,000             9,993,355             6,645                             

11 0 1409 11 Other 600,000                    591,569                  8,431                             

Transfers 500,000                    499,285                  715                                  

11 0 1502 11 Retirements Benefits 500,000                    499,285                  715                                  

Rehabilitat ion & 

Improvement 0f  Capital 

Assets 1,200,000                410,269                  789,731                       

11 0 2001 11 Building & Structures 100,000                    22,287                     77,713                          

11 0 2002 11 Plant & Machinery & Equipment 100,000                    38,907                     61,093                          

11 0 2003 11 Vehicles 1,000,000                349,075                  650,925                       

Acquisit ion of  Capital Assets 700,000                    114,000                  586,000                       

11 0 2102 11 Furniture & Office Equipment 200,000                    -                              200,000                       

11 0 2103 11 Plant, Machinery & Equipment 500,000                    114,000                  386,000                       

45,200,000             40,733,338          4,466,662                   Total  Expenditure

Vote

Public Institutions

Description Allocation (Rs) Expenditure (Rs) Savings/Excess( Rs)

1,039,986,000           345,902,876             694,083,124                

3 0 1503 11 Recurrent Expenditure 38,386,000                 7,606,398                 30,779,602                  

3 0 2201 11 Capital Expenditure 1,600,000                    1,525,721                 74,279                           

3 6 2506 11 Capital Expenditure 1,000,000,000           336,770,757             663,229,243                

Vote

Financial Performance
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Most of the audits in the audit plan performed in the second quarter and findings were

submitted to the Secretary as internal audit queries and quarterly reports. Instruction has been

given on vehicle maintenance at the beginning of the year.

Four Audit and Management Committees (AMC`s) were conducted during the year according to

the circular no. DMA /2009(1). Identified weaknesses matters in the Ministry and other

institutions function under the Ministry were discussed at the AMC and instructions were given

to overcome the short comings in the systems and the procedures. Further Financial and Physical

progress also reviewed at the AMC.

Internal Audit Section consist with Chief Internal Auditor and a Public Management Assistant

(PMA). It is expected to widen the functions of the Internal Audit section with fulfilling the

balance cadre requirements in 2018. Wish to do more Audit Queries in 2018.

Internal Audit Unit 

Purpose of the Internal Audit is to help the Ministry to strengthen its processes & functions for efficient 

and better performance. At the beginning of the year 2017 an internal audit plan was prepared and 

approved and the internal auditing is carry out as per the plan. In each quarter internal audits were carried 

out as follows. 

Quarter Audit Fields Covered

First 1. Vehicle Maintenance

2. Procurement Process

3. Personal Files Maintenance

4. Salary Preparation administration procedure

Second 1. Local and Foreign Trainings

2. Staff Management

3. Leave and Personal records maintenance

4. Payroll Program, Pay ledgers, and salary sheets

5. Annual Board of Survey and disposal activities

6. Petty cash maintenance

7. Vote ledger maintenance and reconciliation with treasury 

printouts

8. Payment vouchers up to July 2017

9. Cash book maintenance

10. Bank reconciliation preparation

11. Public Officers Advance `B` Accounts maintenance

Third 1. General Deposit Account maintenance

2. Imprest Account preparation

Fourth 1.   Vote Ledgers

2.   Trade Facilitation 

Internal Audit8
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ANNEX 01

Cabinet Memoranda -Cabinet papers submitted form 2017.01.01 up to 2017.12.31

Cabinet paper No Date Subject

MODSIT / 3 /CAB/17/01 22/02/2017 Agreement between the Ministry of Development Strategies and International trade
of Sri Lanka and Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic on mutual
cooperation.

MODSIT / 3 /CAB -
O/CM/17/02

07/03 2017 Memorandum of Understand (MoU) Between the Governments of the Member state of
the promotion of small Rim Association (IORA) for the promotion of Small and Medium
Enterprises (SEMs) in the ocean Region.

MODSIT / 3 /CAB/17/03 22/02/2017 Memorandum Understanding on Investment and Cooperation on production capacity
between National Development and Reform Commission (NDRC) of China and Sri
Lanka.

MODSIT / 3 /CAB/17/04 08/02/2017 Revival of Underperforming Enterprises or underutilized assets Act. No 43 of 2011 –
assets of former tendon Lanka (Pvt) Ltd within BOI owned Kandy Export processing
zone.

MODSIT / 3 /CAB/17/05 21/04/2017 Revision of the Import cess levy.

MODSIT / 3 /CAB/17/06 21/04/2017 Memorandum of Understanding between the MODSIT Trade of the Democratic
Socialist Republic of the Sri Lanka , China Harbor Engineering Company Ltd and the
China Development Bank on Cooperation of Colombo International Financial city.

MODSIT / 3 /CAB/17/07 21/04/2017 Signing the Framework Agreement between the Government of the people’s Republic
of China and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the promotion of
Investment and Economic cooperation.

Signing the Outline of the Medium and Lantern Development plan for investment
Economic Cooperation

MODSIT / 3 /CAB/17/08 05/05/2017 Implementation of major reform to enhance the climate in Sri Lanka.

MODSIT / 3 /CAB/17/09 31/05/2017 Transfer of a block of land in extent 2 A OR 5.IP at Maguruawele, Horana to BOI form
Construction and operation of a water intake by the BOI.

MODSIT / 3 /CAB/17/09 
(i)

06/06/2017 Current Status Negotiation of free Trade Agreements with China, Singapore and India.

MODSIT / 3 /CAB/17/10 16/06/2017 New Trade Policy of Sri Lanka. 

MODSIT / 3 /CAB/17/11 31/05/2017 “Roadmap for Sri Lanka Export Competitiveness through Innovation and
Entrepreneurship”

MODSIT / 3 /CAB/17/12 22/06/2017 Implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between the Government
of Republic of India and Government of Socialist Republic of Sri Lanka for Cooperation
in Economic Projects Liquefied Natural Gas (LNG) Cooperation

MODSIT / 3 /CAB/17/13 22/06/2017 Establishment of Liquefied Natural Gas (LNG) power plants on G to G basis with the
Governments of India and Japan

MODSIT / 3 /CAB/17/14 23/06/2017 National Trade Negotiation team

MODSIT / 3 /CAB/17/15 29/06/2017 Tax Concessions for Sugar Development Project

MODSIT / 3 /CAB/17/16 07/07/2017 Memorandum of Understanding on Economic Partnership between the Democratic
Socialist Republic of Sri Lanka and the people’s Republic of Bangladesh (Annex i) and on
Investment Cooperation between Bangladesh Investment Development Authority and
Board of Investment of Sri Lanka (Annex ii).

MODSIT / 3 /CAB/17/17 15/08/2017 Bogambara prison precinct Redevelopment Implementation    

MODSIT / 3 /CAB/17/18 22/08/2017 Revision of the import cess Levy on wheat Flour 

MODSIT / 3 /CAB/17/19 30/08/2017 GSP+

MODSIT / 3 /CAB/17/20 12/09/2017 The Agreement on Economic cooperation between Sri Lanka and Hungarian.

MODSIT / 3 /CAB/17/21 28/09/2017 Incentives and Concessions for Hambanthota port Restructuring with china merchants 
Port Holdings co. ltd (CM port)

MODSIT / 3 /CAB/17/22 04/10/2017 Agreement on Economic cooperation between Sri Lanka and South Korea. 

MODSIT / 3 /CAB/17/23 10/10/2017 Transfer of state land located at Baladaksha mawatha (between Beira Lake and Shangri
– La Hotel Colombo) to the BOI ,For The Implementation of mixed Development project

MODSIT / 3 /CAB/17/24 11/10/2017 Annual Report of the Accounts of the Board of Investment Sri Lanka BOI 2013.

54



ANNEX 01

Cabinet Memoranda -Cabinet papers submitted form 2017.01.01 up to 2017.12.31 

MODSIT / 3 /CAB/17/25 16/10/201
7

Amendments to the Gazette Notification in terms of section 3(3) of the Strategic
Development projects Act No 14 of 2008 Avic International Hotels Lanka Limited.

MODSIT / 3 /CAB/17/26 13/10/2017 Amend the BOI Law No 4 of 1978.
MODSIT / 3 /CAB/17/27 17/10/2017 Appointment of an officer to the Ministry of Development Strategies and

International trade to Draft Amendments Mr. Piyadasa Kandanbi

MODSIT / 3 /CAB/17/28 17/10/2017 Annual Report and the Accounts of the Board of Investment Sri Lanka.(BOI) 2014
MODSIT / 3 /CAB/17/29 19/10/2017 Signing the Framework Agreement on Strengthening Bilateral Trade and Economic

Cooperation between the Government of Australia and the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka.

MODSIT / 3 /CAB/17/30 19/10/2017 Amendments the Gazette Notification in Terms of Subsection 3(3) of the Strategies
Development Projects Act No. 14 of 2008 Sino Lanka Hotels & spa (privet) Limited
(Grand Hyatt Colombo)

MODSIT/3/CAB/17/31 10/10/2017 Transfer of State land located at Baladaksha Mawatha (between Beria Lake & Shangri -
La Hotel, Colombo) to the BOI of Sri Lanka, for the implementation of mixed
development project

MODSIT/3/CAB/17/32 19/10/2017 Submission of the Annual Report of the Sri Lanka Export development Board 2015
MODSIT/3/CAB/17/33 22/11/2017 Appointment of the Post of Controller General to the Import & Export Controller

Department
MODSIT/3/CAB/17/34 22/11/2017 Establishment of an industrial Zone at Millaniya, Kalutara District.
MODSIT/3/CAB/17/35 22/11/2017 Conceptual mode for establishment of Export Processing Zone Industrial parks in

collaboration with external private entity.
MODSIT/3/CAB/17/36 22/12/2017 Singing of free Trade Agreement between Singapore Government and the Democratic

Socialist Republic of Sri Lanka.
MODSIT/3/CAB/17/37 22/12/2017 Appointment of the Post of Technical Adviser to the Ministry of Development

Strategies & International Trade.
MODSIT/3/CAB/17/38 22/12/2017 Appointment of the Post of Adviser to the Ministry of Development Strategies &

International Trade.
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Notes Submitted to CCEM

The Ministry has submitted a number of papers to Cabinet Committee on Economic Management

(CCEM) in regard to policy and implementations issues, investment and investor issues scaled-up

from investor issues review committee at the Ministry.

ANNEX 02

Notes submitted to the CCEM from 2017.01.01 up to 2017.12.31 

S/ No Date CCEM Notes

1 03.01.2017 Kandy Guhagoda Municipal Solid Waste to Energy project

2 03.01.2017 Project to set up a  Radial Tyre Plant within BOI Industrial zone at Wagawatta, Horana

3 10.01.2017 Tariff reduction modality under China – Sri Lanka Free Trade Agreement (CSLFTA) and removal of CESS

4 11.01.201 Shangri-La hotels Lanka (Pvt) Ltd project at Galle Face, Colombo

5 08.02.2017 M/s Cape Weligama (Pvt) Ltd – 40 villas Luxury hotel project payment of RS – 6.57mn to Sri Lanka Railway 

6 08.02.2017 Granting duty free facility for the importation of furniture for tourism project investment over US$ 50mn

7 22.02.2017 Proposed legal reforms to improve the investment climate in Sri Lanka

8 01.03.2017 Project to Manufacture radial and soil tyres at Wagawatta Industrial zone, Horana

9 28.04.2017 M/s Ceylon grain elevators Ltd 

10 03.05.2017 M/s Shang properties (Pvt) Ltd

11 08.05.2017 Budgetary allocations for countervailing duty case on certain new pneumatic off the road tires from Sri Lanka 

–Us Development of Commerce

12 24.05.2017 Task force on FDI & Exports

13 24.05.2017 South Asia Economic summit of the World Economic Forum (WEF) 2018 – establishment of a core team

14 24.05.2017 New Trade policy (NTP) of Sri Lanka

15 20.06.2017 Sri Lanka National Exports Strategy (NEC) 

16 20.06.2017 Maximum limit of local sales of apparel & ceramic industries of BOI Companies 

17 20.06.2017 Status of industrial zones proposed on to be developed by the BOI

18 11.07.2017 Joint venture agreement between Surbana Jurong   Infrastructure (Pvt) Ltd and Board of investment - Govt. of 

Sri Lanka

19 12.07.2017 Chines LNG power plant at Hambantota 

20 09.08.2017 MOU. on LNG terminal 

21 15.08.2017 Setting up of an Industrial Zone in Millaniya 

22 22.08.2017 400MW capacity LNG – Fired Power Plant for Hambantota as a G2G Basis Project under Integrated 

Hambantota Development Initiative

23 30.08.2017 M/s Western Automobile Assembly (Pvt) Ltd. 

24 30.08.2017 LNG Terminal to  be established in Port of Colombo

25 12.09.2017 Acquisition of land for Millaniya EPZ to be implemented under PPP Rojana industrial park company of Thailand 

26 13.09.2017 Concession for restructuring of the port of Hambantota as a PPP Project

27 15.09.2017 Tax concessions for the development of the Hambantota port

28 19.09.2017 Collaborations with International Enterprise Singapore for Sri Lanka tourism Sector 

29 04.10.2017 Joint Development of upper tank farm in Trincomalee

30 11.10.2017 Initiatives required to promote investment for Manufacturing/Assembling solar panels in Sri Lanka

31 19.10.2017 Policy paper on Ports and Airports development levy (PAL) payment by large scale exports oriented 

companies

32 19.10.2017 Implementation Mechanism of New Trade Policy

33 20.10.2017 MOU with India and Japan on LNG Terminal 

34 20.10.2017 Amendments of the BOI law no 4 of 1978 for the inclusion of the New Foreign Exchange Act no .12 of 2017 in 

schedule of the BOI law

35 27.10.2017 Amendments to the gazette notification in terms of section 3(3) of the Strategic Development Project Act no 

14 of 2008 Avic International Hotels Lanka Limited 

36 07.11.2017 Extension of Project Implementation period of Projects which have signed agreements under the Provisions of 

IRD Act No. 08 of 2012 

37 15.12.2017 The proposed Free Trade Agreement (FTA) between Sri Lanka and Thailand 
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Ministry of Development Strategies and International Trade,Level 30, 
West Tower,World Trade Centre,Colombo 01
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