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විදේශ දෙළදාම නියාත්මක පදනම විග්රහ  කමින්  විදේශ දෙළඳාම ශ්රි කාකා ්ථිකයකය 

දකදමහි ඇති කමන බකපෑම. 

9.1 අ් තථිජාතික දෙළඳාම. 

ල ෝකලේ කිසියම් රටක් තවත් රටක් ලහෝ රටවල් කිහිපයක් ලහෝ සමඟ ලහෝ භාණ්ඩ හා ලසේවා හුවමාරු 

කර ගැනීම විලේශ ලවළඳාම      අන්තර්ජාතික ලවළඳාම ලේ. 

අපනයන ලවළඳාම හා ආනයන ලවළඳාම ල ස අන්තර්ජාතික ලවළඳාම ප්රධාාන ලක ටස    කට ලදලේ. 

මටෙල් විදේශ දෙළඳාමට සම්බ් ධ වීමට දහ ේතු :- 

- සම්පත් හිමිකම ලවනස  වීම. 

 ස වභාවික සම්පත්. 

 අත්පත් කරගත් සම්පත්. 

- තාක්ෂණික දැනුම ලවනස  වීම. 

- පාරිලභෝගික රුචිකත්වය ලවනස  වීම. 

විදේශ දෙළඳාමට සම්බ් ධ වීදම්  අත්ෙන ොසි. 

- අතිරික්ත නිෂ පාදනය අල වි කිරීම සඳහා විලේශ ලවළඳ ලප  වල් ලස යා ගත හැකි වීම. 

- ලේශිය වශලයන් නිෂ පාදනය ක  ලන හැකි භාණ්ඩ විලේශ රටවලින් මි ට ගත හැකි වීම. 

- සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵ දායිව නිෂ පාදන කටයුතු සඳහා ලය මු කිරීමට හැකි වීම. 

- ගුණත්වලයන් යුතු භාණ්ඩ අඩු මිළට පරිලදෝජනය ක  ලන හැකි වීම. 

- දියුණු තාක්ෂණය විලේශ රටවලින්  දා ගත හැකි වීම. 

- විලේශ ආලයෝජන, විලේශ ණය හා විලේශ ආධාාර ග ා ඒම ලේගවත් වීම. 

- අන්තර්ජාතික ලවළඳ කටයුතු දියුණු වීම ලහේතු ලක ට ලගන ප්රවාහන දැ ු  රක්ෂණ වැනි ලසේවාවන් 

දියුණු වීම නිසා ලසේවා නියුක්ති ඉඩ ප්රස තා ඉහ  යාම. 

- ආර්ථික වර්ධානය ලේගවත් කර ගත හැකි වීම. 

- අන්තර්ජාතික ආර්ථික සහලයෝගිතා වර්ධානය ගර ගත හැකි වීම. 

විදේශ දෙළඳාමට සම්බ් ධ වීදම්  ඇති ෙන අොසි. 

- ලේශිය ළඳරු කර්මාන්ත අධධාර්යමත් වීම. 

- අපනයන භාණ්ඩව  ල ෝක ලවළඳලප ල හි පවතින ඉල්ලුමට උච්චාවචනය වීම නිසා අවාසි ඇති 

වීම. 

- ප්රපතනය මඟන් අවාසි ඇති වීම. 

ප්රපතනය යනු ලේශිය ලවළඳ ලප ලල් අල වි කරනු  දන මි ට වඩා අඩු මි කට අපනයන ලවළඳ 

ලප  ව  භාණ්ඩ අල වි කිරීම. 

- විලේශ ලවළඳාම මත පරායත්ත භාවය වැඩි වීම. 

- විලේශ ආලයෝජන මත රඳා පැවතීම. 

- විලේශ අනුකරණ ප්රතිවිපාක. 

 නිෂ පාදන ක්රම. 

 ජීවන ක්රම 

මටක ජාතය් තම දෙළඳාම තමඟකාරිත්ෙය තීමණය වීමට බකපාන සාධක 

- ඵ දායිතාව. 

- සාර්ව ආර්ථික ස ථායිතාව. 

- යටිත  පහසුකම් 

- පර්ලේෂණ හා ස වර්ධාන සඳහා ලකලරන ආලයෝජන. 
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- දදු වුහය. 

- විනිමය අනුපාතලේ ඇති ස ථාවරත්වය. 

- නිපුනතා පාදක අධායාපන ක්රමය. 

- වයාපාර කිරිලම් පිරිවැය/පහසුව. 

 නියාමන ක්රමලේ ස වභාවය. 

 ශ්රම ලවළඳලප ලල් නමයශීලලිත්වය. 

 රාජය පරිපා නලේ කාර්යක්ෂමතාව 

 ලපෞේගලික ලේප  හිමිකම සුරක්ෂිත වීම. 

 නීතිලේ ආදිපතයය. 

 යහපා න ලහෝ පා නකරණය. 

ජාතය් තම දෙළඳාමට සම්බ් ධ නියාය් . 

01) නිරලේක්ෂ වාසි නියාය. 

02) සාලේක්ෂ වාසි නියාය. 

නිමදේක්ෂ ොසි නියාය. 

"යම් රටකට සිය ලවළඳ සහකරු නිපදවනවාට වඩා අඩු සම්පත් පිරිවැයක් යටලත් යම් භාණ්ඩයක් නිපදවන 

නිර්යාත කිරීලමන් හා එලසේ ලන වන භාණ්ඩ ආයාත කිරීලමන් වාසි  දා ගත හැකිදව" 1976 දි ඇඩම්ස  ස මික් 

නැමැති ආර්ථික විදයාඥයායා ඉදිරිපත් කරන  දි. 

උදා:- සම්පත්පිරිෙැය 

ශ්රී   කාව  ඇලමරිකාව 

ඇඟළුම්  04   08 

තිරිඟුපිටි  1    0  

උදා:- අනුෙ ඇමරිකාෙට ෙඩා අඩු සම්පත් පිරිෙැයකි්  ඇඟළුම් නිෂප්ාදනය කිරීමට ශ්රි කාකාෙට හ ැකි ෙන 

අතම ඇඟළුම් නිෂප්ාදනදේ නිමදේක්ෂ ොසිය ශ්රි කාකාෙට අයත් ද . 

ශ්රි   කාවට වඩා අඩු සම්පත් පිරිවැයකින් තිරිඟු පිටි නිෂ පාදනය කිරීමට හැකි වන නිසාතිරිඟු නිෂ පාදනය 

සම්දන්ධාව නිරලේක්ෂ වාසිය ඇමරිකාවට අයත් ලේ. 

නිමදේක්ෂ ොසි නියායට දහ ේතු:- 

- ලේශගුණලේ සුවිලශේෂි භාවය. 

- කීර්තිනාමය. 

- සම්පත් උරුමය. 

- ඓතිහාසික ලහේතු 

- සාධාක සු දතාවය. 

සාදේක්ෂ ොසි නියාය. 

යම් රටක් තම ලවළඳ සහකරු නිපදවනවාට වඩා වැඩි සම්පත් දරා යම් භාණ්ඩයක් නිපදවන්ලන් වී නමුත්, 

ලවළඳ සහකරු නිපදවනවාට අඩු ආවස ථික පිරිවැයක් දරා නිපදවිය හැකි නම් එම භාණ්ඩය නිපදවා නිර්යාත 

කිරීලමන් වාසි  දා ගත හැකිය. 

රටක් අන්තර්ජාතික ලවළඳාමට ලය මු කරන සාලේක්ෂ වාසි ලක ටස  ලදකකට ලදදිය හැකිය. 

01) ස ථිතික වාසී (ලවනස  ලන වන) 

02) ගතික වාසි (ලවනස  වන) 
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ස්කයතික ොසි :- 

නිෂ පාදන හා පරිලදෝජන මුල් ලක ට ලගන රටකට ස වභාවිකව උරුම වී ඇති වාසි ස ථිතික වාසි ල ස 

හැඳින්ලවන අතර ඒවා හට ගැනීමට, 

 සම්පත් සම්භාරය. 

 රටවල් අතර අභිරුචින්ලේ ලවනස කම්. 

 නිෂ පාදනලේ පරිමාණුකූ  ඵ  ලහේතු වන දවය. 

ගතික ොසි :- 

රටවල් නිර්මාණය කරනු නිර්මාණය කරනු  දන තත්වයන් නිසා හට ගන්නා වාසි ගතික වාසි ල ස හැඳින්ලේ. 

 භාණ්ඩ ප්රලදදනය 

 ණය ප්රතිපත්ති 

 ලවළඳ ගිවිසුම් 

 තාක්ෂනික දියුණුව 

 විලශේෂ ප්රාගූන්නය 

සාලේක්ෂ වාසි නියායට පදනම් වු උපකල්පන. 

- පූර්ණ සාධාක ස ච තාව 

එක් කර්මාන්තයක් සඳහා ලය දා ගනු  දන නිෂ පාදන සම්පත් කර්යක්ෂමතාවලයන් කිසිදු ලවනසක් 

ලන මැතිව ලවනත් කර්මාන්තයක් සඳහා ලය දා ගත හැකිය. 

උද්ර:- තිරිඟු වගා කරන ශ්රමිකයන් ඇඟළුම් නිෂ පාදනය සඳහා ලය දා ගැනීම. 

- ස ථාවර පරිමාණුකූ  ඵ  

කිසියම් කර්මාන්තයක භාවිතා කරන ලයදවුම් ප්රමාණය ලවනස  කරනු  ැබු විට එයට සමානුපාතිකව 

නිමවුම් ප්රමාණයද ලවනස  ලේ. 

- නිෂ පාදන ලහෝ පරිලදෝජන ආශ්රලයන් දාහිරතා හට ලන ගනි. 

- ප්රවාහන පිරිවැය සැ කිල් ට ලන ගැනීම. 

සාදේක්ෂ ොසි හ ට ගැනීමට බකපාන දහ ේතු (මූකාශ්ර/සසාධක  

- සම්පත් සම්භාරලේ ලවනස කම 

- ගුණාත්මක තත්ත්වය 

- අභිරුචින්ලේ ලවනස  කම් 

- පරිමාණානුකූ  පිරිමැසුම් 

- නිෂ පාදන ප්රලදදනය 

- තාක්ෂණික ලවනස කම් 

- රාජය ප්රතිපත්ති 

- උේධාමනය 

- ස ථානගත වීම 

සාදේක්ෂොසී මූකධථිමයට අනුෙ ්ෙස්කයක පිරිෙැය ගණනය කක හ ැකි ක්රම. 

01) එක් ඒකකයකින් බිහි කිරීමට වැයවන සම්පත් ප්රමාණය (නිෂ පාදන පිරිවැය) 

02)  

නිෂ පාදන පිරිවැය අනුව  = නිෂ පාදනය ක  හැකි ප්රමාණය 

ආවස ථික පිරිවැය   කැපක  ප්රමාණය 

 

03) යම් නිශ චිත ලයදවුම් ප්රමාණයකින් බිහිවන නිමැවුම් ඒකක ප්රමාණය (නිෂ පාදන හැකියාව අනුව) 
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නිෂ පාදන හැකියාව අනුව  =  කැපක  ප්රමාණය 

ආවස ථික පිරිවැය   නිෂ පාදනය ක  ප්රමාණය 

නිෂප්ාදන පිරිෙැය අනුෙ සාදේක්ෂ ොසිය 

උදා :- ලරදි/දාස මති හාල් එක් ඒකකයක් නිපදවීම සඳහා වැයවන ශ්රම ඒකක ප්රමාණය. 

ශ්රී   කාව ඇලමරිකාව 

දාස මති හාල්  10   04 

ලරදි   15   08 

නිරලේක්ෂ වාසි නියායට අනුව අඩු නිෂ පාදන පිරිවැය අනුව භාණ්ඩ   කට නිපදවීලම් හැකියාව ඇත්ලත් 

පකිස ථානයට ලේ. 

ඉහත උදාහරණ අනුව අඩුම සම්පත් පිරිවැය යටලත් රටවල් ලදකටම සහල් නිපදවිය හැකිය. එදැවින් රටවල් 

ලදක විසින් ම සහල් නිෂ පාදනය ලතෝරා ගත යුතු අතර ලරදි නිපදවීමට කිසිලවු  ඉදිරිපත් ලන ලේ. 

ඒ අනුව ආවස ථික පිරිවැය අනුව නිෂ පාදනලේ වාසිය ඇත්ලත් ු මන රටකට යන්න පහත ආකාරයට ලස යා 

දැලිය හැකය. 

ශ්රී   කාව      ඇලමරිකාව 

දාස මති හාල් 10/15 = 0.67 4/8   =  0.5 

ලරදි 15/10  = 1.5 8/4   =   .6 

ඒ අනුව සාලේක්ෂ වාසි නියායට අනුව සහල් නිෂ පාදනලේ වාසිය පකිස ථානයටද ලරදි නිෂ පාදනලේ වාසිය 

ඉන්දියාව ද හිමි ලේ. 

නිෂ පාදන හැකියාව අනුව සාලේක්ෂ වාසිය හඳුනා ගැනීම 

උදා:- සම්පත් ඒකකයක නිමවුම 

 චීනය ලක රියාව 

ලත ේපි 4  0 

පාවහන් 6 10 

නිරලේක්ෂ වාසි නියායට අනුව භාණ්ඩ වර්ග   ට නිපදවීලම් වාසිය ලක රියාව සතුලේ. එනම් සම්පත් 

ඒකකයකින් ලත ේපි ඒකක  0 ක් හා පාවහන් ඒකක 10 ක් නිපදවිය හැකිය. 

ඒ අනුව ආවස ථික පිරිවැය අනුව නිෂ පාදනලේ වාසිය ඇත්ලත් ු මන රටකට ද යන්න පහත ආකාරයට ලස යා 

දැලිය හැකිය. 

චීනය ලක රියාව 

ලත ේපි   6/4 = 1.5  10/ 0  = 0.5 

පාවහන්   4/6 = 0.67   0/10  =   

ඉහත උදාහරණ අනුව ලත ේපි නිෂ පාදනලේ වාසිය ලක රියාවට හිමි වන අතර පාවහන් නිෂ පාදනලේ වාසිය 

චීනයට හිමි ලේ. 
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සාදේක්ෂ ොසි මූකධථිමදේ ෙැදගත්කම 

සාලේක්ෂ වාසි මූ ධාර්මයට අනුව අන්තර්ජාතික ලවළඳාමට ප්රලේශ වීලම් වැදගත්කම ප්රධාාන පැතිකඩ   ක් 

ඔස ලසේ විමසා දැලිය හැකිය. 

01) විලශේෂිකරණලයන්  ැලදන වාසි. 

02) හුවමාරැලවන්  ැලදන වාසි. 

විදශේෂිකමණදය්  කැදබන ොසි 

සාලේක්ෂ නියායට අනුව සෑම රටක්ම සාලේක්ෂ වාසි සහගත භාණ්ඩය නිෂ පාදනලයහි ා විලශේෂ ප්රාගුනය 

කිරීලමන් මුළු සම්පත් ප්රමාණයට ඉහ  යාමකින් ලත රව එක් එක් රල  නිෂ පාදනය ඉහ යාම තුිනන් ල ෝක 

නිෂ පාදන වර්ධානය කරගත හැකි වීම. විලශේෂිකරණලේදී හටගත හැකි වාසියකි. 

උදා :- චීනය හා ලක රියාව යන ලදරල  ස යුක්ත ලයදවුම් ඒකකයකින් නිපදවන ලත ේපි හා පාවහන් පහත 

වගුලවන් දැක්ලේ. ලදරටම සතුව ලයදවුම් ඒකක 100 දැගින් කර්මාන්ත අතර ලදදා හැර ඇතැයි ස කන්න. 

චීනය    ලක රියාව 

ලත ේපි   4    0 

පාවහන්   6  10 

විලේශ ලවළඳාමට සහභාගි වීමට ලපර එක් රටක් තනිව හා ඒකාදේධා ව නිපදවනු  දන ප්රමාණය. 

චීනය   ලක රියාව  ල ෝක නිෂ පාදන 

ලත ේපි   00   1500   1700 

පාවහන්  300    50   550 

සාලේක්ෂ වාසි මූ ධාර්මයට අනුව ලදරටම විලශේෂ ප්රාගුනය ක  යුතු භාණ්ඩ පහත පරිදි තීරණය ක  හැකිය. 

චීනය  ලක රියාව 

ලත ේපි  1.5  0.5 

පාවහන්  0.64  0.  

සාලේක්ෂ වාසි මූ  ධාර්මයට අනුව චීනය පාවහන් නිෂ පාදනය ද ලක රියාව ලත ේපි නිෂ පාදනය පිිනදඳ විලශේෂ 

ප්රාගුනයය ක  යුතුය. 

චීනය  ලක රියාව  ල ෝක නිෂ පාදනය 

ලත ේපි  0   000    000 

පාවහන්  600  0   600 

ලවළඳාමට ලපර ලත ේපි ල ෝක නිෂ පාදනය 1700 ක් වුවද ලවළඳාලමන් පසු ලත ේපිව  ල ෝක නිෂ පාදනය 

ඒකක  000 ක් ලේ. එනම් ලවළඳාමට ප්රලේශ වීම නිසා ලත ේපි ව  ල ෝක නිෂ පාදනය ඒකක 300 කින් ඉහ  

ලග ස  ඇත. 

එලසේම ලවළඳාමට ලපර පාවහන් ව  ල ෝක විෂ පාදනය 550 ක් විය. ලවළඳාලමන් පසු පාවහන් ව  ල ෝක 

නිෂ පාදනය ඒකක 600 ක් විය. එනම් පාවහන් ව  ල ෝක නිෂ පාදනය ල ෝක නිෂ පාදන ඒකක 50 කින් ඉහ  

ලග ස  ඇත. 
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ලවළඳාමට ලපරත් පසුවත් චීනය හා ලක රියාව පැවති ශ්රම සම්පත්ව  ලවනසක් වී ලන මැත. 

ඒ අනුව ශ්රම සම්පත් ප්රමාණය ඉහ  යාමකින් ලත රව විලේශ ලවළඳාමට ප්රලේශ වී සාලේක්ෂ වාසි ඇති 

භාණ්ඩය විලශේෂිකරණය කිරීලමන් ල ෝක නිෂ පාදනය වැඩි කර ගත හැකි දව දැක්විය හැකිය. එම වාසිය 

විලශේෂිකරණලේ වාසියයි. 

හුෙමාරු ොසිය 

එක් එක් රට සාලේක්ෂ වාසිය ඇති භාණ්ඩය නිෂ පාදනය විලශේෂිකරණය ලක ට අතිරික්ත නිෂ පාදන රටවල් 

අතර හුවමාරු කර ගනු  දන්ලන් කිසියම් අනුපාතයක් යටලත්ය. 

යම් අනුපාතයක් යටලත් හුවමාරුව සිදු ගනු  දන්ලන් ඒ හුවමාරුලවන් ලදරටට ම වාසි අත් වන්ලන් නම් 

පමණි. 

ලදරටට ම අලනෝනය වශලයන් වාසිදායක හුවමාරු අනුපාතය ගණනය කිරිලම් දී ඊට අදා  වන හුවමාරු 

අනුපාත ස වරූප   කි. 

01) අභයන්තර හුවමාරු අනුපාතය 

02) දාහිර හුවමාරු අනුපාතය 

අභ්ය් තම හුෙමාරු අනුපාතිකය 

විලේශ ලවළඳාමට ලපර ඒ ඒ රටවල් අතර භාණ්ඩ හුවමාරු වු අනුපාතය අභයන්තර හුවමාරු අනුපාතයයි. 

නැතලහ ත් අභයන්තර හුවමාරු අනුපාතිකය නිෂ පාදන හැකියා වක්රලේ දෑවුලමන් ලපන්නුම් කරයි. 

 

ලත ේපි : පාවහන් 400 : 600   =     : 3  000 : 1000   =     : 1 

පාවහන් : ලත ේපි 600 : 400   =   3 :   1000 :  000   =   1 :   

 

  තය් තම හුෙමාරු අනුපාතිකය/සබාහිම හුෙමාරු අනුපාතිකය 

ලවළඳාමට සම්දන්ධා වීම නිසා ලදරට අතර භාණ්ඩ හුවමාරු වන අනුපාතයයි. 
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ජතය් තම හුෙමාරු අනුපාතිකය ගණනය කිරීම. 

 ලත ේපි සඳහා   තය් තම අනුපාතිකය ගණනය කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලත ේපි 1 කට පාවහන් 0.5 ත් 1.5 ත් අතර හුවමාරු අනුපාතය යි. 

 

 පාවහන් සඳහා   තයන්තර හුවමාරු අනුපාතය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 පාවහන් 1 කට ලත ේපි 0.67 ත්   ත් අතර හුවමාරු අනුපාතය ලේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාවහන් 

ලත ේපි 
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නිදහ ස් දෙළඳාම 

රටවල් අතර භාණ්ඩ, ලසේවා හා සාධාක නිදහස  ස ච නය වීමට ඉඩහැරීම නිදහස  ලවළඳාම ල ස හැඳින්ලේ. 

්මක්ෂණතාොදය 

ලේශීලය ලවළඳ ලප  ට විලේශිය භාණ්ඩ නිදහලසේ ඇතුළු සීමා කරන ඕනෑම ක්රියා පිිනලවතක් ආරක්ෂණවාදී 

ක්රියා මාර්ග ලේ. ආරක්ෂණවාදී ක්රියාමාර්ග ප්රධාාන ලක ටස    ට වර්ග ක  හැකිය. 

01) තීරු දදු ක්රියා මාර්ග 

02) තීරු දදු ලන වන ක්රියාමාර්ග 

තීරු බදු ක්රියාමාථිග 

අපනයන හා ආනයනය මත පනවනු  දන දදු ය. ආනයනය මත පනවනු දදු අපනයන තීරු දදු ල සත්, 

ආනයන මත පනවන ආනයන තීරු දදු ල සත් හඳුන්වනු  ැලේ. 

තීරු දදු වටිනාකම පදනම් කරලගන වටිනාකම් දේදක් ලහෝ පරිමාව පදනම් කරලගන විලශේෂිත ලහෝ ඒකක 

දේදක් ලහෝ විය හැකිය. 

ශ්රි   කාලේ අපනයන සඳහා තීරු දදු අයකරනු ලන  ැලේ. එමඟින් අපනයන දිරි ගැන්වීම රජය අලේක්ෂා 

කරයි. 

්නයන භ්ාණ්ඩ මත තීරු බේදක් අය කිරීම 

ආනයන භාණ්ඩ මත තීරු දේදක් අයක  විට ආනයන භාණ්ඩලේ ලේ ය මි  වැඩි වී ආනයන සැපයුම් චක්රය 

ඉහ ට විතැන් ලේ. එය පහත ප්රස ථාර සටහන මඟින් දැක්විය හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රමාණයට අනුව භාණ්ඩ ආනයනලයන් පසුව ලවළඳ      සමතුලිතය E1 , ක්ෂලයන් දැක්ලේ. ලමහි දී 

සමතුලිත ප්රමාණය ඒකක 1400 ක් වන අතර එයින් ඒකක 600 ක් ලේශිය නිෂ පාදකයා ද, ඉතිරි ඒකක 800 

ආනයන සැපයුම මඟින්  දා ගත හැක. ලමම අවස ථාලේදී ආනයන භාණ්ඩ ඒකකයකින් වන රු. 10 ක තීරු 

දේදක් අය කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කලල් නම් එවිට ආනයන භාණ්ඩ ඒකකයක ලේශිය මි  රු. 30 සිට රු. 40 

දක්වා වැඩි වී ආනයන සැපයුම් ලමම තත්ත්වය යටලත් ලවළඳ ලප ලල් ඇතිවන ප්රතිවිපාක කිහිපයකි. 

ිනක ප්රතිවිපාකය 

තීරු දේද නිසා ලේශිය ලවළඳ ලප ලල් භාණ්ඩ ඒකකයක මි  රැ. 30 සිට රු. 40 දක්වා ඉහ  යාම තීරු දේලේ 

ප්රතිවිපාක ලේ. 
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පරිදබෝජන ප්රතිවිපාකය 

මි  ඉහ  යන විට පාරිලදෝගිකයා මි දි ගන්නා ප්රමාණය ඒකක 1400 සිට 1 00 දක්වා අඩු වීලමන් පරිලදෝජන 

ඒකක  00 ක් අඩු වීම පරිලදෝජන ප්රතිවිපාකයයි. 

නිෂප්ාදන පුතිවිපාකය 

මි  ඉහ  යන විට ලේශිය නිෂ පාදකයා ලවළඳ ලප  ට සපයන ප්රමාණය ඒකක 600 සිට 800 දක්වා ඒකක  00 

න් වැඩි වීම නිෂ පාදන ප්රතිවිපාකයයි. 

්දායම් ප්රතිවිපාකය 

තීරු දේද නිසා ආණ්ඩුවට ඒකකයකින් රු. 10 දැගින් ආදායමක්  ැලේ. ඒ අනුව තීරු දේද නිසා රජයට රු. 

4000 (10 x 400) තීරු දදු ආදායමක්  ැලේ. 

එලසේම තීරු දේද නිසා පාරිලදෝගික අතිරික්තය ABCD හා F  පුමාණලයන් අඩු වන අතර නිෂ පාදන අතිරික්තය 

A ප්රමාණලයන් වැඩි ලේ. 

නාිනක ්මක්ෂතා අනුපාතය 

ලේශිය නිෂ පාදිතයට තරඟකාරිව ආනයන කරන භාණ්ඩයක් මත තීරු දදු පැනවීම නිසා ආනයන භාණ්ඩලයහි 

මි  ඉහ  යාම ලහේතු ලක ට ලගන ලේශිය නිෂ පාදිතයන්ට  ැලදන ආරක්ෂණ මිනුම් ලක ට දැක්වීමයි. 

නාමික ආරක්ෂණ අනුපාතය  =   
තීරුදදුපැනවීලමන්පසුලේශියභාණ්ඩලේමි 

තීරුදදුපැනවීලමන්පසුආනයනභාණ්ඩලේමි 
     

සඵක ්මක්ෂණ අනුපාතය 

තීරු දදු පැනවීලමන් පසු ලේශිය නිෂ පාදනලේ එකතු ක  අගයන් තීරු දදු පැනවීමට ලපර ලේශිය නිෂ පාදිතලේ 

එකතු ක  අගය ප්රතිශතයක් ල ස දැක්වීමයි. 

සඵ  ආරක්ෂතා අනුපාතය  =   

තීරුදදුයටලත්
එකතුක අගය

 
අදාධාලවළඳාමයටලත්

එකතුක අගය

අදාධාලවළඳාමයටලත්එකතුක අගය
     

ERP  = V1 – V0 x 100 

V0 

 තීරු දේදට පසු ලේශිය නිමවුලම්  =  දේදට පසු ආනයනික -  තීරු දේදට ලපර 

එකතු ක  අගය මි  ලයදවුම් මි  

 

 අදාධා ලවළඳාම යටලත්   =  තීරු දේදට ලපර මි  -  තීරු දේදට ලපර 

එකතු ක  අගය ලයදවුම් මි  

සඵක ්මක්ෂණ අනුපාතිකය ඉහ ක යාමට දහ ේතු 

- අවසාන භාණ්ඩය මත පනවනු  දන නාමික තීරු දදු අනුපාතිකය ඉහ  අගයක් ගැනීම. 

- ආනයනික ලයදවුම් මත පනවනු  දන නාමික තීරු දදු පහ  අගයක් ගැනීම. 

- භාණ්ඩලේ වටිනාකම තු  ඇතු ත් ආනයනික ලයදවුම් ප්රතිශතය පහ  අගයක් ගැනීම. 

තීරු බදු දනොෙන ්මක්ෂොදි ක්රියා මාථිග 

- ස ාක ක්රමය      ලකෝටා නිු ත් කිරීම. 

- ලේශිය නිෂ පාදකයින්ට සහනාධාාර ලහෝ දිරිගැන්වීම ලහෝ  දා දීම. 

- විනිමය පා නය 

- ආනයන කහනම් කිරීම 
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- ආනයන අපනයන ද පත්ර ක්රම 

- ලවළඳ ගිවිසුම් ක්රියාත්මක කිරීම 

- ප්රභවය පිිනදඳ නීතිරීති 

- කාටල් පිහිටු වීම 

- ක ාපීය ආර්ථික සහලයෝගිතා 

- නිෂ පාදන ප්රමිතින් නිු ත් කිරීම 

්මක්ෂණොදයට පක්ෂෙ තථික 

- ජාතික ආරක්ෂාවට අදා  වන නිෂ පාදන ලේශපා න හා ආර්ථික තීරණ ගැනීලම් දි හා ක්රියාත්මක 

කිරීලම්දි ආරක්ෂණවාදි ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම වැදගත් ලේ.; 

- ලේශිය කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒවාලේ ලසේවා නියුක්ත ලසේවකයින්ලේ රැකියා ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහාත් ආරක්ෂණවාදී ප්රතිපත්ති වැදගත් ලේ. 

- ලේශිය ළදරු කර්මාන්ත සඳහා පළපුරුදු විලේශ තරඟකරුවන්ලේත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට 

ආරක්ෂාවාදි ප්රතිපත්ති ඉවහල් ලේ. 

- සීමිත භාණ්ඩ කිහිපයක් මත විලශේෂ ප්රාගුණය කරමින් අන්තර්ජාතික ලවළඳාලම් නිරත වන රටවල් 

මුහුනපාන උච්චාවචනය ව ක්වා ගැනීම (ආර්ථික ස ථායිතාව ඇති කිරීම) සඳහාත් රටව  ආර්ථිකය 

විවිධාා ගීකරණය කර ගැනීම සඳහාත් ආරක්ෂණවාදි ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම. 

- ප්රපාතනය ව ක්වා ගැනීම සඳහා 

- ලගවුම් ලශේෂ දුෂ කරතාව ට විසඳුම් ලසවීලම්දි උපකාරි ලේ. 

- ලේශිය සම්පත් උපලයෝජනය ඉහ  නැ වීම සඳහා 

- අවගුණ භාණ්ඩ ආනයනය වැ ැක්වීම 

්මක්ෂණොදයට විපක්ෂෙ තථික 

- ආරක්ෂණවාදි ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම නිසා ලේශිය හා විලේශිය ලවළඳ ලප   ස ලකෝචනය වීම. 

- විලේශ ලවළඳාම ස ලකෝචනය වීම නිසා ජාතික ආදායම අඩු වීම. 

- ලේශිය නිෂ පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමට සානු ද  ලන මැති නිසා අකාර්යක්ෂම කර්මාන්ත බිහිවිය හැකි 

වීම. 

- ගුණාත්මක දවින් ඉහ  භාණ්ඩ නිෂ පාදනය අඩු වීම. 

- දියුණු තාක්ෂණය ස ක්රමණයට දාධාා ඇති වීම. 

- ලේශිය පාරිලදෝගිකයන් මත දදු පැටවීම. (අඩු මි ට භාණ්ඩ ආනයනය ක  හැකිව තිබියදී වැඩි මි ක් 

ලගවා ලේශිය භාණ්ඩ මි දි ගැනීමට පාරිලදෝගිකයින්ට සිදු වීම) 

- ලේශිය ලවළඳ ලප ලල් ඒකාධිකාරයක් ලග ඩ නැගීම. 
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9.3 දෙළඳ අනුපාත 

අපනයන කරනු  දන භාණ්ඩ ඒකකයකින්  දා ගත හැකි ආනයන භාණ්ඩ ඒකක ප්රමාණය ලවළඳ 

අනුපාතය ල ස අර්ථ දැක්විය හැකිය. ලවළඳ අනුපාතිකලේ ප්රලදද   කි. 

01) භාණ්ඩ ලවළඳ අනුපාතිකය 

02) ආදායම් ලවළඳ අනුපාතිකය 

භ්ාණ්ඩ දෙළඳ අනුපාතය 

අපනයන ව  ආනයන හැකියාව ලහවත් ක්රය ශක්තිය මැනීමට සකසනු  ැබු දර්ශකය භාණ්ඩ ලවළඳ අනුපාතය 

ලේ. 

භාණ්ඩ ලවළඳ අනුපාතය =  අපනයන මි  දර්ශකය 

ආනයන මි  දර්ශකය 

භාණ්ඩ ලවළඳ අනුපාතිකය ල සින් අර්ථ දක්වන්ලන් අපනයන ඒකකයකින්  දා ගත හැකි ආනයන භාණ්ඩ 

ඒකක ප්රමාණයයි. 

දෙළඳ අනුපාතිකය ොසිදායක වීම 

අපනයන ඒකකයක ආනයන ක්රය ශක්තිය ඉහ  යාමකි. එනම් අපනයන ඒකකයකට හුවමාරු ක  හැකි 

ආනයන ඒකක ප්රමාණය වැඩිවීමයි. ලමය රටකට යහපත් තත්ත්වයකි. 

දෙළඳ අනුපාතිකය ොසිදායක විය හ ැකි අෙස්ථා 

- අපනයන මි  ස ථාවරව තිබියදී ආනයන මි  පහ  යාම. 

- ආනයන මි  ස ථාවරව තිබියදී අපනයන මි  ඉහ  යාම. 

- අපනයන මි  ඉහ  යාම හා ආනයන මි  පහ  යාම එකවර සිදු වීම. 

- අපනයන මි  පහ  යනවාට වඩා වැඩි ලේගලයන් ආනයන මි  පහ  යාම. 

- ආනයන මි  ඉහ  යනවාට වඩා වැඩි ලේගලයන් අපනයන මි  ඉහ  යාම. 

දෙළඳ අනුපාතිකය ොසිදායක වීදම් ්ථිකයක ඇති විපාක. 

- අපනයනව  ආනයන ශකයතාව ඉහ  යාම. 

- ලවළඳ ලශේෂය වාසිදායක වීම. 

- සමස ත ලශේෂය (ලගවුම් ලශේෂය) වාසිදායක වීම. 

- ස චිත හා වත්කම් ඉහ  යාම. 

දෙළඳ අනුපාතිකය අොසිදායක වීම 

අපනයන ඒකකයක ආනයන ක්රය ශක්තිය පහළ යාම. එනම් අපනයන ඒකකයකට හුවමාරැ ක  හැකි ආනයන 

ඒකක ප්රමාණය අඩු වීමයි. ලමය රටක අවාසිදායක තත්තවයකි. 

දෙළඳ අනුපාතිකය අොසිදායක විය හ ැකි අෙස්ථා. 

- ආනයන මි  ස ථාවරව තිබියදී අපනයන මි  පහ  යාම. 

- අපනයන මි  ස ථාවරව තිබියද ආනයන මි  ඉහ  යාම. 

- අපනයන මි  පහ  යාම හා ආනයන මි  ඉහ  යාම එකවර සිදුවීම. 

- අපනයන මි  ඉහ  යාම හා ඊට වඩා වැඩි ලේගයකින් ආනයන මි  ඉහ  යාම. 

- ආනයන මි  පහ  යාම හා ඊට වඩා වැඩි ලේගයකින් ආනායන මි  පහ  යාම. 
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දෙළඳ අනුපාතිකය අොසිදායක වීදම් ප්රතිවිපාක 

- අපනයන ව  ආනයන ශාකයතාව පහ  යාම. 

- ලවළඳ ලශේෂලේ හිඟය වැඩි වීම. 

- ලගවුම් ලශේෂලේ සමස ත ලශේෂලේ හිඟය වැඩි වීම. 

- ස චිත හා වත්කම් අඩු වීම. 

මෑත ෙථිෂෙක ශ්රි කාකාද  දෙළඳ අනුපාතය 

ෙථිෂය ්නයන ිනක දථිශකය අපනයන ිනක දථිශකය විදේශ දෙළඳ 

අනුපාතය 
2010  100.0  100.0  100.0 
2015    95.6    95.3  100.3 
2016    93.2    94.1  104.3 
2017    91.3    96.4  105.5 
2018    95.1  100.4  105.6 
2019 
 
්දායම් දෙළඳ අනුපාතය 

 
අපනයන ආදායලමහි ආනයන ත්රය ශක්තිය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන දර්ශකය. 
 
අදායම් ලවළඳ   = අපනයන මි  දර්ශකය x ආනයන පරිමා දර්ශකය 
අනුපාතය 

ආනයන මි  දර්ශකය 
 

= භාණ්ඩ ලවළඳ අනුපාතකය x ආනයන පරිමා දර්ශකය 

්දායම් දෙළඳ අනුපාතිකය ඉහ ක යාදම් ්ථිකයක ප්රතිවිපාක 

- අපනයන ඉපයුම් වැඩි වීම. 

- අපනයන ශකයතාව ඉහ  යාම. 

- ලවළඳ ලශේෂය ඉහ  යාම 

- ලගවුම් ලශේෂලේ සමස ත ලශේෂය හිතකර තත්ත්වයකට පැමිණීම. 

- උේධාමනාත්මක ද පෑම් ඇති කිරීම. 

්දායම් දෙළඳ අනුපාතිකය පහ ක යාදම් ්ථිකයක ප්රතිවිපාක 

- ආනයන වියදම් ඉහ  යාම. 

- ආනයන ශාකයතාව පහ  යාම. 

- ලවළඳ ලශේෂය පහ  යාම. 

- ලගවුම් ලශේෂලේ සමස ත ලශේෂය අහිතකර තත්ත්වයකට පත් වීම. 

- උේධාමනාත්මක ද පෑම් අඩු වීම. 

දකෝක දෙළඳ සාවිධානය 

දහු පාර්ශවිය ලවළඳාලම් ප්රවර්ධානයටත් ලවළඳාමට සුමට ව සහ ක්රමවත්ව පවත්වාලගන යාමටත් ලවළඳාම හා 

තීරු දදු පිිනදඳ ලප දු සම්මුතිය වඩාත් ශක්තිමත් කරමින් 1995 දි පිහිටුවා ගනු  ැබු ජාතයන්තර ස විධාානයකි. 

දකෝක දෙළඳ සාවිධානදේ ප්රධාන අමුණු 

- දහු පාර්ශවය ලවලළදාම ප්රවර්ධානය කිරීම. 

- ලවලළඳාම ක්රමවත්ව පවත්වා ලගන යාම. 

- ලවළඳ දාධාක අවම කිරීම සහ ලවළඳ නීති ස ලශෝධානය කිරීම මගින් ජාතයන්තර ලවලළඳ ප්රතිපත්ති 

පිිනදඳව ගැටලු විසදා ගැනීමට ආධාාර කිරීම. 

- ලවනත් ජාතයන්තර ආර්ථික ස විධාාන සමඟ සහලයෝගලයන් කටයුතු කිරීම. 

x 100 
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-    ක            ය යට     ම  ක  ට        ක ට    ජාතයන්තර         ම 

-        ක්රිය  මක     ය         ය   ම. 

-       ලවලළඳාම ප්රවර්ධානය ක     මට        ක            ක      ක ම. 

-                      ම. 

-   ම  ක  ට      ක ප්ර      ම      ය. 

-      ක                  ට   ක්රිය  මක   ම ම         ය     ට    

     ප්රතිපත්ති        ට          මට        ම. 

-      ජාතයන්තර    ක         මඟ    ය   ය  කට     ම. 
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දගෝලීයකමණය 

ල ෝකලේ රටවල්, ආර්ථිකමය, ස ස කෘතිමය හා ලේශපා නමය වශලයන් විවිධා ප්රමාණයන් ඔස ලසේ 

එකිලනකට ඒකා දේධා වීලම් ප්රමාණතාවයයි.  

   ක   ය          ය  ය   ක            ක     යක  ය . 

්ථිකයක දගෝලීයකමණය 

ල ෝකලේ රටව  ලවලළඳ ප්රේධාන, මු ය තාක්ෂණික ප්රතිපත්ති යනාදිය ප්රවාහයන් ඔස ලසේ එකිලනකට 

ඒකාදේධා වීලම් ක්රියාවලියයි. වර්තමානලේ ආර්ථිය ලගෝලියකරණය තාක්ෂණය හා ප්රතිපත්ති මත ක්රියාත්මක 

ලේ. 

ලගෝලියකරණය නිසා ල ෝක ආර්ථිකලේ අලනෝනය රුදියාව, මූ ය ප්රවාහයන්ලේ වර්ධානය, නිෂ පාදන 

ක්රියාවලිය ජාතයන්තරකරණය හා ජතයාන්තර ශ්රම ස ච නය තිව ලේ. 

දගෝලීයකමණයට පක්ෂෙ තථික 

- නිෂ පාදන ක්රියාවලිය විලක්න්ද්රණය වීම නිසා නිෂ පාදන හා පරිලභෝජන පර්යන්තලයන් එපිටට නිු ත් 

වීම. 

- නව අදහස  හා අත්දැකීම්  ැබීම. 

- ල ෝකලේ ලවළඳ පරිමාව ඉහ  යාම. 

- ආර්ථික වෘේධි ක්රියාමාර්ගයක් ල ස භාවිතා කිරීමට හැකි වීම. 

- විලේශ ආලයෝජන ඉහ  යාම 

- අමුද්රවය අඩු මි ට ආනයනය ක  හැකි වීම. 

- විලේශ ලසේවා නියුක්තිය ඉහ  යාම. 

- අධායාපනය හා දැනුම දියුණු වීම 

- නවරැකියා අවස ථා බිහි වීම. 

- විලේශිය මුදල් ලප්රේෂණ ඇතැම් රටව  ප්රධාාන විනිමය මධායක් දවට පත් වීම. 

- ල ෝකලේ හුදක ා රටවල් විම තත්ත්වලයන් මිදි ජාතයන්තර ආර්ථ ක්රම සමග ඒකාදේධා වීම. 

- නව තාක්ෂණය ප්රසාරණය වීම. 

- තරඟකාරිත්වය නිසා ගුණාත්මක නිෂ පාදන බිහිවීම. 

- අන්තර්ජා ය ඔස ලසේ ලත රතුරු  දා ගත හැකි වීම. 

දගෝලිකමණයට විපක්ෂෙ තථික 

- ලගෝලිකරණලේ ප්රති ාභ ල ෝක වාසි සියලු ලදනාට සාධාාරණව ලදදී ලන යාම. 

- ස වර්ධිත රටව ට වැඩි ප්රති ාභ හිමිවීම. 

- ජාතයන්තර වශලයන් ආදායම් විෂමතා පුළුල් වීම. 

- ලගෝලිය ආර්ථික අර්බුද අලනු ත් රටව ට පහසුලවන් වයාේත වීම. 

- සමාජ ගැටුම් වර්ධානය වීම. 

- මිනිස  ජීවිත ලකලරහි ආනාරක්ෂික දවක් ඇති කිරීම. 

- පාරිසරික ගැටළු ඇති වීම. 

- ස ස කෘතිය විනාෂ වීම 

- මූ ය ලවළඳ ලප   අස ථායිතාවක් ඇති වීම නිසා ආර්ථික අර්බුද හට ගැනීම. 

- ලේශිය කර්මාන්ත බිඳ වැටීම හා රැකියා අහිමි වීම. 

- ත්රාස තවාදය වයාේත වීම. 

- ලසෞඛ්ය ගැටලු ඇති වීම. 

්ථිකයක ඒකාබේධ වීම් 

විවිධා රටවල් අතර තීරු දදු හා තීරු දදු ලන වන දාධාකවලින් ලත රව භාණ්ඩ, ලසේවා නිෂ පාදන සාධාක හුවමාරු 

කර ගැනීම ක්රියාවලිය ආර්ථික ඒකාදේධා වීම් ල ස හැඳින්ලේ. 
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්ථිකයක ඒකාබේධ වීම්ෙක විවිධ ස්ෙරූප 

- වරණිය ලවළඳ ක ාප 

- නිදහස  ලවළඳ ක ාප 

- තීරු දදු ස ගම් 

- ලප දු ලවළඳ ලප   

- ආර්ථික හා මූ ය ස ගම් 

- පූර්ණ ආර්ථික ඒකාදේධා වීම්. 

ෙමණිය දෙළඳ කකාප 

සාමාජික ලන වන රටවල් අතර ලවළඳාලම්දී භාවිත ක              ක   ට              ක යට   

  ම  ක  ට       භාණ්ඩ හා ලසේවා හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා රටවල් එකතු වී පිහිටුවා ලගන ඇති 

ස වි  න වරණිය ලවළඳ ක ාප ල ස හැඳින්ලේ. 

ලම් යටලත් ගිවිසුම් ගත රටවල් විසින් ක ාපලේ අභයන්තර ලවළඳාම සඳහා එකඟතාවට දැඳුනු ලප දු තීරු 

දදුවලින් කිසියම් ප්රතිශතයක් කපා හරිනු  දයි. 

උද්ර :- 

- යුලරෝපා ආර්ථික ක ාප ගිවිසුම (FEA) 

- උතුරු ඇමරිකානු නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුම 

නිදහ ස් දෙළඳ කකාප 

සාමාජික රටවල් සාමාජික ලන වන රටවල් සමඟ ලවළඳාලම් ලයලදන විට එම රටව  අභිමානය පරිදි ලවලළඳ 

ස ලරෝධාක පවත්වා ලගන යාමටත් සාමාජික රටවල් අතර ලවළඳාම ස ලරෝධාක වලින් ලත රව පවත්වා ලගන 

යාමටත් රටවල් කිහිපයක් එකතු වී ඇති කර ගන්නා ස විධාාන නිදහස  ලවළඳ ක ාප ලේ. 

ලමහිදි ගිනිසුම් ගත රටවල් විසින් එකඟ වූ තීරු දදු කාණ්ඩව ට අයත් තීරු දදු මුළුමනින්ම ඉවත් ලකලර්. 

උද්ර :- 

- අප්රිකානු නිදහස  ලවළඳ ක ාපය (AFTZ) 

- ආසියානු පැසිපික් නිදහස  ලවළඳ ක ාපය (AFFTZ) 

- මධායම යුලරෝපා නිදහස  ලවළඳ ක ාපය (CUFTZ) 

- උතුරු ඇමරිකානු නිදහස  ලවළඳ ක ාපය (NAFTZ) 

තීරු බදු සාගම් 

සමාජික රටවල් අතර ලවළඳාම ලවළඳ ස ලරෝධාක වලින් ලත රව පවත්වාලගන යාම සඳහාත් සාමාජික හා 

සමාජික ලන වන රටවල් අතර එක සමාන ලවළඳ ප්රතිපත්තියක් පවත්වාලගන යාම සඳහාත් රටවල් කිහිපයක් 

එකතු වී ඇති කර ගන්නා ස ගම් තීරු දදු ස ගම් තීරු දදු ස ගම් ල ස හැඳින්ලේ. 

ලමහිදි ගිවිසුම්ගත භාණ්ඩ භාණ්ඩව ට අදා  ලවනත් රටවලින් ආනයනය කරනු  දන භාණ්ඩ සඳහා සමාන 

තීරු දදු ප්රමාණයක් ක්රියාත්මක වන අතර ගිවිසුම් ගත භාණ්ඩ කාණ්ඩ ස ඳහා ස ගමලේ සාමාජිකත්වයදරන 

රටව  තීරු දදු මුළුමනින්ම ඉවත් ලකලර්. 

උද්ර :- 

- මධායම ඇමරිකානු ලප දු ලවළඳ ලප   

- කැරබියානු ප්රජාව 

- උතුරු ඇමරිකානු ප්රජාව 

- දු ණු අප්රිකානු තිබු දදු ස ගමය 
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දපොදු දෙළඳ දපොක 

සමාජික රටවල් අතර භාණ්ඩ හා ලසේවා ලවලළඳාම ස ලරෝධාක වලින් ලත රව පවත්වාලගන යාමටත් සමාජික 

රටවල් සමාජික ලන වන රටවල් සමඟ ලවලළඳාම පවත්වාලගන යාලම්දී ලප දු ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය 

කිරීමටත් සාමාජික රටවල් අතර නිෂ පාදන සාධාක නිදහලසේ ස ච නය කිරීමටත් රටවල් ඒකාදේධා වීම ලප දු 

ලවලළඳ ලප   නමින් හැඳින්ලේ. 

ලම් යටලත් ශ්රමය හා ප්රාේධානය වැනි නිෂ පාදන සාධාක හා භාණ්ඩ හා ලසේවා ගිවිසුම්ගත රටවල් අතර 

දාධාකයකින් ලත රව ස ච නය කිරීලම් හැකියාව  ැලේ. 

උද්ර :- 

- කැරබියන් ලකමියුනි  ලප දු ලවළඳ ලප   

- මධායම ඇමරිකානු ලප දු ලවළඳ ලප   

- මධායම අප්රිකානු ආර්ථික හා මූ ය ස ගමය 

්ථිකයක හ ා මූකය සාගම 

සාමාජික රටවල් අතර ලවලළඳාම ස ලරෝධාක වලින් ලත රව          ය මට    ම  ක      ම  ක 

       ට            හා ලසේවා ලවලළඳාම ලප දු ප්රතිපත්තියක් යටලත් පවත්වාලගන යාමටත් 

සාමාජික රටවල් අතර ශ්රමය හා ප්රාේධානය නිදහලසේ ස ච නය කිරීමටත් සාමාජික රටවල් අතර එක හා සමාන 

මු ය ප්රතිපත්තියක් හා රාජය මු ය ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්මක කිරීමටත් රටවල් කිහිපයක් එකතු වී පිහිටුවා 

ගන්නා ස ගම් ආර්ථික හා මූ ය ස ගම් ලේ. 

උද්ර :- 

- මධායම අප්රිකානු ආර්ථික හා මූ ය ස ගමය 

- දටහිර අප්රිකානු ආර්ථික හා මු ය ස ගමය 

- යුලරෝපා මූ ය හා ආර්ථික ස ගමය 

පූථිණ ඒකාබේධ වීම් 

සමාජික හා සාමාජික ලන වන රටවල් අතර භාණ්ඩ හා ලසේවා සහ නිෂ පාදන සාධාක හුවමාරු කිරීලම්දි 

ස ලරෝධාක වලින් ලත රව කටයුතු කිරීම සඳහාත් සමාජික රටවල් අතර ඒකීය මූ ය ප්රතිපත්තියක්, රාජය මූ ය 

ප්රතිපත්ති වයවස ථාදායකය, විධාායකය, අධිකරණය හා ලේශපා න ප්රතිපත්ති පවත්වා ලගන යාම සඳහත් 

ල ෝකලේ රටවල් එකතු වීම පූර්ණ ඒකාදේධා වීම ලේ. 

1. ේවිපාර්ශවිය ලවළඳ ගිවිසුම් 

2. දහු පාර්ශවිය ලවළඳ ගිවිසුම් 

ේවිපාථිශවිය දෙළඳ ගිවිසුම් 

ලවළඳාම හා මූ ය කටයුතු සම්දන්ධාලයන් රටවල් ලදකක් අතර ඇති කර ගන්නා ලවළඳ ගිවිසුම් ේවිපාර්ශවිය 

ලවළඳ ගිවිසුම් ලේ. 

වර්තමානලේ ශ්රි  කාව ඇතු ත් වී සිටින ේවිපාර්ශවික ලවළඳ ගිවිසුම් නම් 

1. ඉන්දු ශ්රි   කා නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුම 

2. පකිස තාන් ශ්රි   කා නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුම 

3. සි ගපුරැ ශ්රි   කා නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුම 

බහුපාථිශවික දෙළඳ ගිවිසුම 

ලවළ ඳාම හා මූ ය කටයුතු සම්දන්ධාලයන් රටවල් කිහිපයක් අතර ඇති කර ගන්නා ලවළඳ ගිවිසුම් දහු 

පාර්ශවිය ලවළඳ ගිවිසුම් ලේ. 

Arts
ap

i.lk



17 
 

ශ්රි කාකාෙ ඇතුකත් වී සින න බහු පාථිශවිය දෙළඳ ගිවිසුම් 

- දු ණු ආසියානු නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුමSAFTA 

- ආසියා ශන්තිකර ලවළඳ ගිවිසුමAPTA 

- බිම්ස ලටක් නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුමBIMSTEC 

ඉ් දු ශ්රි කාකා දෙළඳ ගිවිසුම 

ශ්රි   කා ජනාධිපති හා ඉන්දියාලේ අගමැතිවරයා විසින් 1999/1 / 8 දින අත්සන් කරනු  ැබු ඉන්දු ශ්රි   කා 

නිදහස  ලවළඳ ගිවිසුම සම්පූර්ණලයන්ම ක්රියාත්මක වුලේ  000 මාර්තු 01 දින සිටයි. 

ඉන්දියාව හා ශ්රි   කාව යන රටවල් ලදක අතර ආනයන හා අපනයන සිමා සහ තීරු දදු ඉවත් කිරීම තුලින් 

නිදහස  ලවළඳාමක් ලග ඩනැ වීම සඳහා ඇති කර ගත් ේවිපාර්ශවික ලවළඳ ගිවිසුමයි. ලමම ගිවිසුම පහත 

භාණ්ඩ  ැයිස තුවට යටත්ව ක්රියාත්මක ලේ. 

01) දේලදන් නිදහස  භාණ්ඩ  ැයිස තුව. (ලදරටට තීරැ දදු ඉවත් ලකලරන භාණ්ඩ) 

02) සහනදායි දඩු ඇතු ත්  ැයිස තුව. (තීරු දදු අඩු කරන භාණ්ඩ) 

03) නිලෂේධිත භාණ්ඩ  ැයිස තුව ලහවත් වාර්තා  ැයිස තුව (තීරු දදු කිසිවක් ලන  ැලදන 

භාණ්ඩ) 

ඉ් දු කාකා ගිවිසුදම් අමුණු 

- ලදරට අතර සහලයෝගිතාව වර්ධානය කිරීම. 

- ඉන්දිය ලවළඳ ලප   ඉ ක්ක කර ගනිමින් සෘජු විලේශ ආලයෝජන   කාව තු ට ආකර්ෂණය කර 

ගැනීම. 

- ලදරට අතර ලවළඳ ගනුලදනුව දී පැන නගින තරඟකාරීත්වය අර්ථවත් කිරීම. 

- ලවළඳ ගනුලදනුව දී අලනෝනය වගකීම් ආරක්ෂා කිරීමට දැදී සිටීම. 

- ක ාපලේ ලවළඳ ගනුලදනු සදහා පවතින දාධාා ඉවත් කිරීම තුලින් ක ාපය වඩා ස වර්ධිත ම ටමින් 

කරා ලගන ඒම. 

ඉ් දු කාකා දෙළ ඳ ගිවිසුදම්  ශ්රි කාකාෙට කැදබන ොසි 

- ඉන්දියාව වැනි විශා  ලවළ ඳ සැ කට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම මගින් අපනයන ප්රසාරණයට ඉඩ 

ප්රස ථා උද්ර වීම. 

(එනම් ඉන්දියාවට අපනයනය ක  හැකි භාණ්ඩ නිපදවන කර්මාන්තයන්හි ආලයෝජන ධධාර්යමත් 

වීම) 

- නිදහලසේ අමුද්රවය ආනයනය කිරීමට හැකි වීලමන් නිෂ පාදන පිරිවැය අඩු වීම. 

- නවීන ශිල්ප ක්රම හා තාක්ෂණය පුළුල් වීම. 

- ආර්ථික කටයුතු පුළුල් වීම හා රැකී රක්ෂා ජනිත වීම. 

- ප්රවාහන පිරිවැය සාලේක්ෂව අඩු වීම. (ආසන්නම රට වීම නිසා) 

ඉ් දු ශ්රි කාකා දෙළඳ ගිවිසුම නිසා ශ්රි කාකා ්ථිකයකයට ුණහුණ පෑමට සිදුෙන අයෝදයෝග 

- ලේශිය ළ ඳරු කර්මාන්තව ට ද පෑම් එල්  වීම. 

- ඉන්දියාලවන් ආනයනය කරන භණ්ඩ සමඟ තරඟ ක  ලන හැකි ලේශිය නිෂ පාදන කර්මාන්තව ට 

ද පෑම් එල්  වීම. 

- තරඟ කාරිත්වයට මුහුණ දීමට නිෂ පාදන විවිධා ගීකරණය කිරීම දුෂ කර වීම. 

- ශ්රි   කාලේ අවාසිදායක ලවළඳ පරතරය තව දුරටත් ඉහ  යාමට ලහේතු වීම. 

පකිසථ්ාන ශ්රි කාකා නිදහ ස් දෙළඳ ගිවිසුම 

දු ණු ආසියානු ක ාපය තු  පකිස ථාන ශ්රි   කා ලදවන විශා තම ලවළඳ ගණුලදනු කරයි.  00  අලගෝස තු 

01 දින ලදරට විසින් අත්සන් කරනු  ැබු ලවළඳ ගිවිසුම ක්රියාත්මක කරන  ේලේ  005 ජුනි මස සිටයි. 
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ශූනය දදු අනුපාතයක් යටලත් කරව  එළවළු, ු ළු දඩු ප තුරු යුෂ, බු ත්, ස වාභාවික රදර්, වුල් ඇතුලු  06 

භාණ්ඩ  යිස තුවක් පකිස ථානය සඳහා අදා  වන අතර ශ්රි   කාව වීම භාණ්ඩ  ැයිස තුවට මිදි, ලද ඩම්, ඇපල්, 

ඇඟළුම්, ලදෝල් ලේයාරින් ඇතුලු භාණ්ඩ 10 න් ඇතු ත් ලේ. 

එනම් ශ්රි   කාවට භාණ්ඩ  06ක් සඳහා පකිස ථානය අපනයනලේදී දදු රහිතව ලවලළඳ සැ ට ඇතු ත් විය 

හැකි අතර පකිස ථානය එලසේ   කාලේ ලවලළඳ සැ ට එවිය හැකි භාණ්ඩ ප්රමාණය 10 කි. 

පකිසථ්ානය ශ්රි කාකාෙ දෙළඳ ගිවිසුදම් අමුණු 

- පකිස ථානය හා ශ්රි   කාව අතර භාණ්ඩ හා ලසේවා ලවලළඳාම ඇළුල් කිරීම තුලින් ආර්ථික 

සම්දන්ධාතාව වර්ධානය කිරීම. 

- පකිස ථානය ශ්රි   කාව අතර තරඟකාරි ලවලළදාමට අදා  සුදුසු තත්ත්වයන් බිහි කිරීම. 

- භාණ්ඩ හා ලසේවා ලවලළඳාමට දධාා ඉවත් කිරීම. 

ශ්රි කාකා සිාගේපුරු දෙළඳ ගිවිසුම 

ලමය 2018.05.01 දින සිට ක්රියාත්මක කරන  දි. ශ්රි   කාව සි ගේපුරු ලවළඳ ගිවිසුම තීරු දදු ලර්ඛ්ා 7436 

කින් සමන්විත ලේ. ලමම ගිවිසුම යටලත් ශ්රි   කාව විසින් වසර 12 සිට 15 දක්වා කා ය තු දි සිය තීරු දදු 

ගාස තු ලර්ඛ්ාවලින් 80%ක් ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

ලමම ගිවිසුම හරහා 50%ක් පමණ තීරු දදු ලර්ඛ්ාවන් (3719) ලම් වන විටත් සියළුම රටවල් සඳහා තීරු 

දදුවලින් නිදහස  කර ඇති නිසා රාජය දදු ආදායම්ව ට ද පෑම් ඇති ලන ලේ. 

 

දකුු ්සියානු කකාපීය ෙමණාත්මක දෙළඳ ගිවිසුම. (සේනා - SAFTA) 

සාර්ක් ක ාපීය තීරු දදු හා තීරු දදු ලන වන ලවළඳ දාධාක ඉවත් කිරීම තුිනන් ලවළඳ හා ආර්ථික 

සහලයෝගීතාව පුළුල් කිරීම සහ සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම සඳහා දු ණු ආසියාතික රටවල් විසින් 

1995 ක්රියාත්මක වන පරිදි ඇති කර ගත් ගිවිසුමයි. 

දමම ගිවිසුදම්  සාමාජික මටෙකට අත්ෙන ොසි 

- අපනයන ව ට ලහ ඳ ලවළඳප ක් බිහි වීම. 

- සාමාජික රටවල් අතර තීරු දදු හා තීරු දදු ලන වන දාධාක ඉවත් කර ගත හැකි වීම. 

- සාමාජික රටවල් අතර සම්දන්ධාතා කර්මාන්ත ඇති කර ගැනීමට හැකියාව  ැබීම. 

- අඩු මි ක් යටලත් අවශය ද්රවය ආනයනය කිරීමට හැකි වීම. 

- නිෂ පාදන කටයුතු විලශේෂිකරණයට අවකාශ  ැබීම. 

- ලවළඳලප   විවෘත වීම නිසා ලේශිය සම්පත් භාවිතය ඉහ  යාම. 

- ක ාපලේ රටවල් අතර ආර්ථික සහලයෝගිතාව වර්ධානය වීම. 

දමම ගිවිසුදම්  සාමාජික මටෙල්ෙකට එල්ක විය හ ැකි අයෝදයෝග 

- ලේශිය ළඳරු කර්මාන්තව ට තර්ජනයක් වීම. 

- ලේශිය සම්පත් භාවිතය අඩු වීම. 

- නිදහස  ආනයන නිසා ලේශිය නිෂ පාදනව ට තරඟ කිරීමට සිදු වීම. 

- ලගවුම් ලශේෂ දුෂ කරතා වර්ධානය වීම නිසා දැඩි ල ස විනිමය දුෂ කරතා ඇති වීම. 

- සාර්ක් ක ාපයට අයත් ලන වු රටවල් සමඟ පැවති ලවළඳ කටයුතු අදා  වීම. 

දකුු ්සියානු කකාපීය නිදහ ස් දෙළඳ ප්රදේශය (SAFTA –        

"     " ගිවිසුලමන් ආවරණය වු භාණ්ඩ ප්රමාණය ප්රමානවත් ලන වු දැවින් සාර්ක් සමාජික රටවල් විසින් 

නිදහලසේ ලවළඳාම සිදු කිරීම සඳහා  004 වසලර් අත්සන් ලක ට  006 ජනවාරි 01 දින සිට ක්රියාත්මක ක  

ගිවිසුමයි. ලමම ගිවිසුම යටලත් සාමාජික රටව ට විශා  භාණ්ඩ ප්රමාණයක් සඳහා තීරු දදු පහසුකම්  ැලේ. 

ද ග ාලේශිය, බූතානය, ඉන්දියාව, මා දිවයින, පකිස ථානය, ශ්රි   කාව ලමහි සාමාජිකයන් ලේ. 
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 016 වසර වන විට අදා  සියලුම භාණ්ඩ සම්පූර්ණ තීරු දදු නිදහසක ලහෝ තීරු දදු ප්රමාණලයන් 0.5% අඩු 

කිරීමට ද ාලප ලර ත්තු ලේ. ලම් මඟින් පා නය තු  නිෂ පාදනය සඳහා වන ලර්ගු දදු අඩු කරනු ඇත. 

ශ්රී   කාව තවදුරටත්  ණ ස වර්ධිත රටක් ලන වුනද, ආර්ථිකලේ ප්රමාණය සහ අවධාානම් සපයන දව අනුව 

දු ණු ආසියානු නිදහස  ලවළඳ වරණලේදී තවදුරටත් සහන  දා ගැනීම සඳහා දදු ලිහිල් කිරීලම් 

කා පරිච්ලේදය දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහා ද පෑම් කිරීමට හැකි විය. 

දමම ගිවිසුදම්  සාමාජික මටෙකට කැදබන ොසි 

- තීරු දදු ඉවත් කිරීම නිසා ලවළඳලප   ප්රසාරණය ක  හැකි වීම. 

- අඩු පිරිවැයකට භාණ්ඩ ආනයනය ක  හැකි වීම. 

- ලර්ගු පිලිලවත් හා ලර්ඛ්ාගත කිරීලම් කටයුතු ස ලශෝධානය කිරීම. 

- දැ ු , වරාය වැනි ලවළඳාමට සම්දන්ධා ලසේවා පහසුකම් දියුණු වීම. 

- ආසියාතික රටවල් අතර අන්තර් සම්දන්ධාතා කර්මාන්ත ඇති කර ගැනීමට හැකියාව  ැබීම. 

- වුහාත්මක දාධාා ඉවත් කිරීම. 

්සියා - ශා් තිකම දෙළඳ ගිවිසුම APTA 

සාමාජික රටවල් අතර නියමිත භාණ්ඩ හුවමාරුලේදි තීරු දදු සහන සෑදීම සහ එමඟින් සාමාජික රටවල් අතර 

ලවළඳාම වර්ධානය කර ගැනීම උත්සාහ ගැනීම අරමුණු කරලගන  005 ලන වැම්දර් 0  වන දින කරන  ද 

ගිවිසුමයි. 

ආරම්භලේ දී "දැ ලක ක් ගිවිසුම" ල ස හැදින් වූ ලමය වර්තමානලේ දී ද ේ ාලේශය, චීනය, ඉන්දියාව, 

 ාඕසය, දු ණු ලක රියාව, ශ්රී   කාව, ලම  ලගෝලියාව යන රටවල් 7 ක ප්රධාාන සාමාජිකයන් ලේ. 

බිම්ස්දටක් නිදහ ස් දෙළඳ ගිවිසුම 

Bay of Bengal Invitiative for multi sectoral Technical & Economic Cooperation (BIMSTEC) 

ලද ගා  ලද ක්ක අවට රටව  සමීප භූලගෝලීය පිහිටීම පාදක ලක ටලගන පිහිටි සාමාජික රටව  දහු ආ ශික 

තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහලයෝගිතාව උලදසා  004 ලපදරවාරි සිට ක්රියාත්මක වන ගිවිසුමයි. 

ලමම ගිවිසුමට භාණ්ඩ ලවළඳාම, ලසේවා ලවළඳාම, ආලයෝජන යන ක්ලෂේත්ර පිිනදඳව මූලික එකඟතා ඇතු ත්ය. 

ලමහි ද ේ ාලේශය, ඉන්දියාව, මියන්මාරය, රී්ශ   කා, තායි න්තය, ලන්පා ය හා භූතානය යන රටවල් 7 

ප්රධාාන සාමාජිකයන් ලේ. 

ලමම සහලයෝගිතාව ආර්ථිකලේ පහත අ ශ ලකලරහි විලශේෂ අවධාානය ලය මු කරයි. 

- ලවලළඳාම හා ආලයෝජනය 

- ප්රවාහනය හා සන්නිලේදනය 

- ස චාරක කර්මාන්ත 

- තාක්ෂණය 

- ද ශක්ති 

- ජ ජ සම්පත් 

උතුරු ඇමරිකා නිදහ ස් දෙළඳ ගිවිසුම (NAFTA) 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව හා ලමක්සිලකෝව යන රටවල් තුන එක් 1994 ජනවාරි මස 01 වන දින 

පිහිටුවා ගනු  ැබු ස විධාානයකි. ලමම ගිවිසුම යටලත් තීරුදදු නිදහස  ැලදනුලේ අදා  රටවල් ඇතු ත 

නිෂ පාදනය ක  භාණ්ඩ හුවමාරුලේ දි පමණි. 
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9.5 අපනයන දෙළඳාම 

කිසියම් රටක් ල ෝකලේ ලවනත් රටව ට භාණ්ඩ හා ලසේවා අල වි කිරීම අපනයන ලවළඳාමයි. 

ශ්රී කාකාද  අපනයන ෙුහ ය 

- කෘෂි කාර්මික අපනයන 

- කාර්මික අපනයන 

- ඛ්නිජමය අපනයන 

- වර්ග ලන ක  අපනයන 

ශ්රි කාකාද  අපනයන සායුතිය මත ඒකලිත දථිශක ඇසුදම්  

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

1.කෘෂි කාර්මික 
අපනයන 

79.0   .9 18.8  4.8     

ලත් 53.0 14.4 13.3 14.8     

රදර් 14.8  .  0.8 0.7     

ලප ල් 8.0  .0 1.8  .0     

ු ළු දඩු - - - 3.4     

එළවළු - - - 0.      

සකස  ලන ක  
දුම් ලක ළ 

- - - 0.5     

සුළු 
කෘෂිකර්මාන්ත 
අපනයන 

- - - 1.0     

මුහුදු ආහාර 
- - -  .0     

අනිු ත් 
කෘෂිකර්මාන්ත 
නිෂ පාදන 

5.0 4.   .9 -     

 

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

 .කෘෂි කාර්මික 
අපනයන 

 4.0 7 .9 77.4 74.6     

ලරදි පිලි හා ඇ 
ඟළුම් 

 .0 49.3 50.1 43.4     

රදර් නිෂ පාදනය - - 4.5 8.5     

ඛ්නිජලතල් 
නිෂ පාදනය 

9.0  .7 1.3 4.1     

මැනික් දියමන්ති 
හා ස වර්ණාභරන 

- - 4.5 4.3     

ආහාරපාන වර්ග 
හා දුන්ලක   

- -  .8  .3     

යන්ත්ර ූතත්ර හා 
උපකරණ 

- - 5.6 3.0     

 

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

3.මුද්රන 
කර්මාන්ත හා 
නිෂ පාදන 

- - - 0.3     

ප්රවාහන 
උපකරණ 

- - - 1.4     
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සම් ගමන් මලු හා 
පාවහන් 

- - 1.1 0.7     

පිඟන් නිෂ පාදන - - 0.8 0.4     

අනිු ත් කාර්මික 
උපකරණ 

- - 4.5 4.3     

ආහාරපාන වර්ග 
හා දුන්ලක   

- 6.6 6.6 6.1     

ඛ්නිජමය 
උපකරණ 

5.0  .6 1.6 0.5     

වර්ග ලන ක  
ආනයන 

 .0 1.8  .1 0.1     

 

1997 ්  පසු අපනයන ෙුහ දේ දෙනස් වීම 

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

කෘෂිකාර්මික 
භාණ්ඩ 

79  4 19.9  4.8  .5    

කාර්මික 
භාණ්ඩ 

14 69 77.3 74.6 5    

ඛ්නිජමය 
අපනයන 

5.0  .5 1.9 0.5     

වර්ග 
ලන ක  
ආනයන 

 .0 4.6 0.9 0.1     

 

ශ්රි කාකාද  අපනයනෙක මෑත කාකන ප්රෙණතා 
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්නයන දෙදළඳාම 

යම් රටක් ල ෝකලේ ලවනත් රටවලින් භාණ්ඩ හා ලසේවා මි දී ගැනීම ආනයන ලවලළඳාමයි. 

ශ්රි කාකාද  ්නයන ෙුහ ය 

- පරිලදෝජන භාණ්ඩ 

- අන්තර් භාණ්ඩ 

- ආලයෝජන භාණ්ඩ 

- වර්ග ලන ක  භාණ්ඩ 

ශ්රි   කාලේ ආනයන ස යුතිය (මුළු ආනයන ව  ප්රතිශතයක් ල ස) 

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

පාරිලදෝගික 
භාණ්ඩ 

4 .0 19.3   .3 17.7     

ආහාර හා 
පාන වර්ග 

36.0 10.4 10.5 7.6     

ලරදි පිලි හා 
ඇඟළුම් 

3.6 - - -     

අනිු ත් 
පාරිලදෝගික 
භාණ්ඩ 

3.0 8.9 11.7 10.1     

 

අන්තර් 
භාණ්ඩ 

45.0 53.7 57.1 58.6     

ඉන්දන  4.0 7.7 1 .6  3.9     

ලරදි පිලි 
හා ලරදි 
පිලි 
උපා ග 

-  1.6  0.6 11.4     

දියමන්ති 
හා අගනා 
ල ෝහ 

- - -  .7     

රසායනික 
නිෂ පාදන 

 .0  .7  .5 4.1     

තිරිඟු හා 
ඉරිඟු 

-  .9 - 1.8     

ලප ලහ ර 1.0 1.6 1.3 1.3     

අනිු ත් 
හා 
අන්තර් 
භාණ්ඩ 

- 17.   0.1 13.4     

 

ආලයෝජන 
භාණ්ඩ 

1 .0  6.1 19.7  3.6     

යන්ත්ර සුත්ර හා 
උපකරණ 

5.8 11.6 10.4 7.5     

ප්රවාහන 
උපකරණ 

4.0 7.8 3.1 3.7     
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ලග ඩනැගිලි 
ද්රවය 

 .0 4.8 4.9 1 .3     

අලනු ත් 
ආලයෝජන 
භාණ්ඩ 

-  .0 1.3 -     

 

වර්ග ලන ක  
ආනයන 

1.0 0.9 0.9 0.1     

 

1977 න් පසු ශ්රි   කාලේ ආනයන වුහලේ හටලගන ඇති ප්රධාාන ලවනස කම් 

 1977 1993  003  013  015  017  018  019 

පාරිලදෝගික 
භාණ්ඩ 

4 .0 19.3   .3 17.7     

අන්තර් 
භාණ්ඩ 

45.0 53.7 57.1 58.6     

ආලයෝජන 
භාණ්ඩ 

1 .0  6.1 19.7  3.6     

වර්ග 
ලන ක  
ආනයන 

1.0 0.9 0.9 0.1     
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ශ්රි කාකාද  දෙළඳ දිශාෙ 

ශ්රි   කාලේ ප්රධාාන අපනයන ගැනුම්කරුවන් හා ආනයන සැපයුම්කරුවන් ලේ බිහිවීම (ස ථානගත වීම) ලවළඳ 

දිශාව යන්ලනන් අදහස  ලේ. 

ශ්රි කාකාද  ප්රධාන අපනයන කරුේ  (2018  

- ඇමරිකාව 

- එක්සත් රාජධාානිය 

- ඉන්දියාව 

- ජර්මනිය 

- ඉතාලිය 

ශ්රි කාකාද  ප්රධාන ්නයන කරුේ  (2018  

- ඉන්දියාව 

- චිනය 

- එක්සත් අරාබි සමිර් රාජයය 

- ජපානය 

- සි ගේපූරුව 

ශ්රි කාකාද  විදේශ දෙළඳ ප්රතිපත්ති 

- ශ්රි   කාව හා සි ගේපූරුව අතර ේවිපාර්ශවික ලවළඳ ගිවිසුම ද ාත්මක ක  අතර එය ශ්රි   කාලේ 

ප්රථම විස තීර්න ේවිපාර්ශවික ලවළඳ ගිවිසුම ලේ. 

 

- තායි න්තය, චීනය සහ ඉන්දියාව සමග විස තීර්න ේවිපාර්ශවික ලවළඳ ගිවිසුම සඳහා අඛ්ණ්ඩව 

සාකච්ඡා පැවැත්වීම. 

 

- ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් විශා  මැදි ආදායම්  දන රටවල් සඳහා  දා ලදන විර්ණිය ලවළඳාම 

පිිනදඳ ලප දු ක්රමය (GSP) 2020 වසර අවසානය ලතක් දීර්ග කිරීම. 

 

- ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා යුලරෝපා ස ගමලේ GSP පහසුකම භාවිතය තව දුරටත් ඉහ  නැ වීම 

සඳහා ශ්රි   කාව විසින් ලවළඳ ලිහිල්කරනය හරහා තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරමින් ආලයෝජනය 

ආකර්ෂණය කිරීම තුලින් ශ්රි   කාව ලගෝලිය අගය දාමයන් (Global Value Chains) තු ට ලය මු 

කිරීම. 

 

- ලමම ක්රියාවලියට සහය පිණිස ආයතන පුේග යන් හට තරඟකාරිත්වයට මුහුණ දීමට උපකාරි වීම 

සඳහා ලවළඳ ගැ පුම් වැඩසටහන් සාකච්ඡා කිරීම. 

 

- උසස  ලවළඳ භාවිතයන් ප්රවර්ධානය කිරීලම් ප්රධාාන ආනයනයන් වන ප්ර      විලරෝධි හා ප්රතිලතෝ න 

දදු පනත හා ආරක්ෂණ පියවර පනත පාර්ලිලම්න්තුලේ සම්මත කරන  ද අතර එමගින් ලේශිය 

කර්මාන්ත අසාධාාරණ ලවළඳ භාවිතයන්ලගන් ආරක්ෂා වීම. 

 

- අපනයන ප්රවර්ධානය ලේගවත් කිරීම සඳහා ජාතික අපනයන ක්රලමෝපාය දියත් කිරීම මගින් පුළුල් 

ක්රියාකාරි සැ ැස මක් සහිතව ලවළඳ සහලයෝගිතා කාර්යයන් හතරක් සහ ඉ ක්ක ගත අ ශ හයක් 

හඳුනා ගැනීම. 

 

- ල ෝක ලවළඳ ස චිතලේ ලවලළඳාම සඳහා පහසුකම් සැපයීලම් ගිවිසුමට අනුව ලවළඳ ලත රතුරු 

ේවාරය (Trade Information Portal) දියත් ක  අතර ජාතික තනි හවුල් පේධාතියක් ස ථාපනය කිරීලම් 

කටයුතු සිදු ලකලරමින් පවති. 
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- ආලයෝජන අනුමත කිරීලම් කටයුතු ලේගවත් කිරීම සඳහා ශ්රි   කා ආලයෝජන මණ්ඩ ය මගින් 

අන්තර්ජා ය පදනම් කර ගත් තනි කවුල්වක් ආරම්භ කරන  දි. 

 

- ලමම ක්රියාමාර්ග ව  ප්රතිඵ  පිිනබිබු කරමින් වයාපාර කිරිලම් පහසුව දක්වන දර්ශකලේ  018 දි ශ්රි 

  කාව 111 ස ථානලේ සිට  019 වසලර්දි 100 ස ථානයට පත්වීම. 

ශ්රි කාකාෙ අපනයන දෙළඳාදම් ම ුණහුණ දදන ගැටළු 

- අපනයන ලදෝගව  මි  උච්චාවචනය වීම. 

- අපනයන පරිමාව අඩු වීම. 

- ල ෝක ලවළඳ ලප ලල් ඇති දැඩි අවිනිශ චිතතාවය. 

- ලගෝලිය ආර්ථික අවපාතයග 

- ශ්රි   කාලේ ප්රධාාන අපනයන ලවළඳ ලප  වල් වර්ධානය මන්දගාමි වීම. 

අපනයන දෙළඳාම පුළුල් කිරීම සඳහ ා ගත හ ැකි ක්රියාමාථිග 

- ලගෝලිය ආර්ථිකය හා ශ්රි   කාව අතර ඇති සම්දන්ධාතාව වැඩි දියුණු කිරීම ලකලරහි ලය මු වීම. 

- විලේශ ලවළඳ ලප   ව  සිදු කරන අල වි කරනා හා ආර්ථික ප්රවර්ධාන වැඩ සටහන් ඉහ  නැ වීම. 

- ලවලළඳ ගිවිසුම් ඵ දායි ල ස ශක්තිමත් කිරීම. 

- නව අපනයන ලවළඳ ලප  වල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට හා දැනට පවතින ලවළඳ ලප  වල් පුළුල් කිරීම 

හා භාණ්ඩ විවිධාා ගිකරණය කිරීම. 

- අපනයනය ලකලරහි ලය මු වු කර්මාන්ත ප්රවර්ධානය සඳහා අතයවශය ආයතන ස ථාපිත කිරීම. 

- අපනයන ස වර්ධානය සඳහා කවුන්සි යක් පිහිටු වීම. 
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10- විදේශ මූකය ශ්රි කාකා ්ථිකයකයට බකපාන ්කාමය ගද ෂනය කම.. 

දගවුම් දශේෂ දල්ඛනය. 

කිසියම් නිෂ චිත කා  පරිච්ලේදයක් තු  රටක ලන්වාසිකයන් සහ අලන්වාසිකයන් අතර සිදුවන විලේශ 

ගනුලදනු සටහන් කරනු  දන ලල්ඛ්නය ලේ. 

ලම් මගින් කිසියම් රටක් ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර සිදුවන සියලුම ආර්ථික ගණුලදනු 

ක්රමානුකූ ව ේවිත්ව සටහන් මු ධාර්මය මත සටහන් කරනු  ැලේ. 

ලමල ස ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නලේ ඇතු ත් සියලුම ගණුලදනු සමාන අගයකින් ේවිත්ව සටහන් මු ධාර්මයට 

අනුව සටහන් ක  විට සියලු ගණුලදනු ව  ශූේධා ලශේෂය ශූනය අගයක් ගනි. ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නය සෑම විටම 

තු නය ලේ. යනුලවන් අදහස  වන්ලන් ලමයයි. 

BPM 6 නෙ ්කෘතිය අනුෙ දගවුම් තුකන දල්ඛනය ඇතුකත් ගනුදදනු. 

- භාණ්ඩ හා ලසේවා අපනයනය කිරීම හා ආනයනය කිරීමට අදා  ගනුලදනු 

- ආදායම්  ැබීම් හා ලගවීම් ආශ්රිත ගනුලදනු 

- වත්කම්,ධානය,තයාග, වැනි දෑ පිිනපඳව ඒකපාර්ශවීය සිදු කරන ගනු ලදනු. 

- නිෂ පාදනය ලන ක  මූ ය ලන වන වත්කම් හිමි කර ගැනීම හා විකිණීම අශ්රිත ගනුලදනු. 

- මු ය වත්කම් හිමි කර ගැනීම හා විකිණීම ආශ්රිත ගනුලදනු. 

නෙ ්කෘතිය අනුෙ දගවුම් තුකන දල්ඛනය ප්රධාන ගිුම් 2කි්  සම්  විත ද . 

 

 

 

 

 

 

ෙථිතන ගිුම 

- ලවළඳ ගිණුම හා ලසේවා ගිණුම 

- ප්රාථමික ආදායම් ගිණුම 

- ේවිතිය ආදායම් ගිණුම 

ජාගම හ ා ප්රාග්ධනධන ගිුම 

ජාගම ගිුම /ස ෙථිතන ගිුම 

 භාණ්ඩ හා ලසේවා ගිණුම 

 ප්රාථමික ආදායම් ගිණුම 

 ේවිතිය ආදායම් ගිණුම 

ප්රාග්ධනධන ගිුම 

 ප්රාේධාන ලසේවා ගිණුම 

 නිශ පාදනය ලන ක  මු ය ලන වන වත්කම් අත්සන් කර ගැනීම හා දැහැර කිරීම. 

 

ලගවුම් ලශේෂ ලල්ඛ්නය 

ජ ගම හා ප්රාේධාන ගිණුම මු ය ගිණුම 

ජ ගම ගිණුම 
ප්රාේධාන ගිණුම 
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ුණකය ගිුම 

 සෘජු ්දයෝජන 

 විවිධ ්දයෝජන/සකකබ ්දයෝජන 

 ුණකය ෙුත්ප් න උපකමණ 

 අනිකුත් ්දයෝජන 

 විදේශ සාචිත ෙත්කම්චදස 

ජාගම ගිුම (ෙථිථන ගිුම  

ජ ගම ගිණුලමන් ලපන්නුම් කරනුලේ භාණ්ඩ හා ලසේවා, ප්රාථමික ආදායම්, සහ ේවීතිය ආදායම් යන ප්රවාහයන් 

ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර හටගත් ආකාරයයි. ලමම ප්රවාහයන් ඇතු ත් උප ගිණුම් 3කින් 

සමන්විත ලේ. 

1. භාණ්ඩ හා ලසේවා ගිණුම 

2. ප්රාථමික ආදායම් ගිණුම 

3. ේවිතිය ආදායම් ගිණුම 

ේවිත්ව ස ගම් තදනුලේ ආදායම් වියදම් මූ ධාර්ම පදනම් කරලගනය. 

භ්ාණ්ඩ හ ා දසේො ගිුම 

නිෂ පාදන ක්රියාකාරකම් ව  ප්රතිඵ යක් වන භාණ්ඩ හා ලසේවා සම්දන්ධාලයන් ලන්වාසික හා අලන්වාසිකයන් 

අතර සිදුවන ගනුලදනු භාණ්ඩ හා ලසේවා ගිණුම මගින් ලපන්වයි. 

භාණ්ඩ හා ලසේවා ගිණුම සමන්විත වනුලේ 

- ලවළඳ ගිණුම 

- ලසේවා ගිණුම 

දෙළඳ ගිුම 

ල ෝකලේ එක් රටක් ලසසු රටවල් සමග සිදු කරන භාණ්ඩ අපනයන හා ආනයන පිිනදඳව සටහන් කරන 

ගිණුම භාණ්ඩ ගිණුම ලහවත් ලවළඳ ගිණුම ලේ. 

ලවළඳ ගිණුම තු  මූ ය ලන වන රත්ර  ලපෞේගලික අ ශලේ වටිනාකලම් සන්නිධියක් වශලයන් කාර්මික 

අවශයතා (ආභරණ සැකසීම සහ දත්ත නිර්මාණ සැකසීම) සඳහා ලය දා ගන්නා රත්ර  ඇතු ත් ලේ. 

සාමනයලයන් භාණ්ඩ ගිණුමට ඇතු ත් කරනුලේ දෘෂය භාණ්ඩ අපනයන හා ආනයන ගනුලදනු ලේ. 

අන්තර් ජාතික ගනුලදනුවත් සිදු ලන වන නිසා පහත සඳහන් ගනුලදනු ලවළඳ ගිණුමට ඇතු ත් ලන කරයි. 

- අන්තරා  ලවළඳාම 

- ස ක්රමනයන්ලේ ලපෞේගලික දඩු දාහිරාදිය 

- තානාපති කාර්යා ව ට ඔවුන්ලේ මේ රටවලින්  ැබුණු දඩු දාහිරාදිය 

- රට තු  පිහිටා ඇති විලේශ වයාපාර ආයතනයන් තම දාහිර ලමලහයුම් කටයුතු සඳහා තම මේ රටින් 

ලගන්වන භාණ්ඩ (ලන්වාසිකයන්ට හිමි නැති භුමියක) 

- හිමිකම ලවනස  ලන වන ආකාරයට අපනයන හා ආනයනය කරනු  දන භාණ්ඩ 

උද්ර :- 

* අලුත් වැඩියා සඳහා 

* ගදඩා කිරීම සඳහා 

* ප්රදර්ශන භාණ්ඩ සඳහා 
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- සැකසීම, පාර්සල් කිරීම, ලල්දල් කිරීම, වැනි දෑ පඳ හිමි කම මාරු ලන වන ආකාරයට අපනයනය හා 

ආනයනය කරනු  දන භාණ්ඩ (අප රල  සමාගමක් ලවනත් රටකින් භාණ්ඩ ලගන්වා පාර්සල් කර 

අපනයනලයන්ද ලසේවා ගාස තු ඇතු ත් කර ගනී. භාණ්ඩ වටිනාකම ඇතු ත් කර ලන ගනී. 

- මූ ය කල්දදු හිමිලයු  විසින් මූ ය කල්දදු දීම තුලින්  දා ලගන ඇති භාණ්ඩ. 

- විනාශ කිරීම සඳහා ලහෝ ගදඩා කිරීම සඳහා ලහෝ අපනයන කරනු  දන භාණ්ඩ. 

- හිමිකම ලවනස  ලන වන සෑම භාණ්ඩ අපනයන හා ආනයනය. 

දසේො ගිුම 

අන්තර්ජාතික ලවළඳාලම්දී රටක් අලනු ත් රටවල් සමඟ සාධාක ලන වන ලසේවා සඳහා කරනු  දන වියදම් සහ 

 ැලදන ආදායම් සටහන් කරන ගිණුම ලසේවා ගිණුම ලේ. ලසේවා ගිණුම පහත ස රචක වලින් සමන්විත ලේ. 

01) ස   රක ලසේවා (නි  කටයුතු, වයාපාරික කටයුතු, අධායාපනය, ධවදය ලසේවා, නිවාඩු ගත කිරීම්, 

වන්දනා ගමන්, සම්මන්ත්රණ, ්රීඩා) 

02) ප්රවාහනය (මගී ගාස තු, නැේ ු ලී, වරාය ආශ්රිත ලසේවා) 

03) මූ ය ලසේවා (දැ ු  ගාස තු, නැේ ු ලි) 

04) විදුලි ස ලේශ පරිගණක හා ලත රතුරු ලසේවා 

05) ඉදිකිරීම් (නව ඉදිකිරීම්, අලුත්වැඩියා කිරීම්, ඉඩම් ස වර්ධානය කිරීම වැනි දෑ) 

06) රක්ෂණ හා විශ්රාම වැටුේ ලසේවා (ජීවිත රක්ෂණ ලසේවා සහ සම්දන්ධා වාරික ලගවීම්) 

07) අනිු ත් වයාපාරික ලසේවා 

08) රජලේ භාණ්ඩ හා ලසේවා වියදම් (අත්ලප තක සඳහන් ලන වන දෑ තානාධිපති කාර්යා  පවත්වා ලගන 

යාම සඳහා දරන වියදම්) 

 

දෙළඳ ලශේෂදේ මෑත කාලීන ප්රෙනතා 

ප්රාථිනක ්දායම් ගිුම 

ලන්වාසිකයන්ට හා අලන්වාසිකයන් නිෂ පාදන ක්රියාවලිය සඳහා ඔවුන්ලේ දායකත්වය  දාදීම යනුලවන් 

ලහෝ මූ ය වත්කම් හා ස වභාවික වත්කම් අලන්වාසිකයන්ට සැපයීම ලවනුලවන් වන ප්රාථමික ආදායම්ය. 

ප්රාථමික ආදායම් පහත ස රචක වලින් සමන්විත ලේ. 

01) ලකටිකාලීන ලසේවක වැටුේ 

විලේශ තානාපති කාර්ය ව  හා ජාතයන්තර ස විධාානව  ලසේවය කරන ලන්වාසික කාර්යය 

මණ්ඩ ය සඳහා කරනු  දන වැටුේ හා දීමනා. 

02) ආලයෝජන ආදායම්. 

 සෘජු ආලයෝජන ආදායම් 

-  ාභා ශ 

- ප්රතිඉපයීම් උදා:- චීන රජලේ 10% කට ණය  දාලගන ලවනත් රටකට 1 %ට ණය සැපයීම 

 විවිධා ආලයෝජන ආදායම් 

- ලකටි කාලීන ලප ලී ආදායම් 

- දිගු කාලීන ලප ලී ආදායම් 

 අලනු ත් ආලයෝජන ආදායම් 

නිෂ පාදනය ලන ක  මූ යමය ලන වන ස වභාවික සම්පත් දදු දීලමන් උපයා ගනු  දන දදු 

ු ලි, පුරස කාර, සන්නම්, ස වාධිකාරය, ද පත්ර, ආශ්රලයන් උපයා ගන්නා ආදායම්. 

 ස චිත වත්කම් 

ලක ටස  හා ආලයෝජන අරමුදල් මත ආදායම් හා ලප ලි ආදායම් 

03) ේවිතිය ආදායම් ගිණුම 

ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර සිදුවන ජ ගම ස ක්රාම සටහන් කරන ගිණුම ේවිතීය ආදායම් 

ගිණුම ලේ. ස විතිය ආදායම් ප්රධාාන ස රචක   කි. 
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 නි  ජ ගම ස ක්රාම (රජය) 

 ලපෞේගලික ජ ගම ස ක්රාම (ලසේවා නියුක්තිකයන්ලේ ලප්රේෂණ) 

ජ ගම ස ක්රාම ව ට පහත සඳහන් දෑ අයත් ලේ. 

- ආදායම් හා ධානය මත ජ ගම දදු (විලේශිකයන් ලගලනන ලේ ලවනුලවන් පනවන දදු) 

- සමාජ ස රක්ෂණ දායක වීම. (විලේශ රටක වැඩකරන පුේග ලයු ට  ැලදන මුද  තම 

මේරටට යැවීම) 

- සමාජ ස රක්ෂතා ප්රති ාභ (විලේශ රටව  ලසේවය කර විලේශ විශ්රාම වැටුේ) 

- ජීවිත රක්ෂණ ලන වන රක්ෂණව  ශුේධා වාරික ලගවීම්. 

- ජීවිත රක්ෂණ ලන වන රක්ෂණ වන්දි. 

- ජ ගම ජාතයන්තර සහලයෝගය. 

 

ජ ගම ගිණුලම් (වර්ථන ගිණුම්) මෑතකාලීන ප්රවාහන. 
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ප්රාග්ධනධන ගිුම 

ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර ප්රාේධාන  ැබීම් හා ලගවීම්, ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර 

නිෂ පාදනය ලන ක  මු ය ලන වන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම හා දැහැර කිරීලම් ප්රාේධාන ගිනුම තු  අන්තර් 

ගත ලේ. ලමහි ේවිත්ව සටහන් තදනුලේ හිමිකම් මූ ධාර්මය පදනම් කරලගනය. 

තම ලන්වාසිකත්වය ලවනස  කරන පුේග යන්ලේ ලපෞේගලික දඩු දාහිරාදිය සහ මු ය වත්කම් සහ වගකීම් 

ප්රාේධාන ස ක්රාම යටලත් ආවරණය ලන ලේ. 

ප්රාේධාන ගිණුලම් ස රචක වනුලේ 

1. ප්රාග්ධනධන සාක්රාම 

ලමයින් අදහස  කරනුලේ ප්රාේධාන ස වරුපලේ ස ක්රාමයන්ය. මුදල්මය වටිනා කම ලහෝ භාණ්ඩමය වශලයන් 

ප්රාේධාන ස ක්රාම සිදු විය හැකිය. ප්රාේධාන ස ක්රාම ලක ටස   කි. 

 ණය කපා හැරීම් 

 අලනු ත් 

 

2. නිෂප්ාදනය දනොකක ුණකය දනොෙන ෙත්කම් අත්පත් කම ගැනීම සහ  බැහ ැම කිරීම් ද . 

- බක පත්ර 

- බදු ගිවිසුම් 

- සත්කම් 

- කීථිති නාමය විකිණීම /ස ිනකදි ගැනීම 

- තානාපති කාථියාකෙකට ඉඩම් විකිණීම 

- ජතය් තම ්යතන /සමජදය්  කබාදදන ප්රධාන 

- ලප්රේට් ට් බකපත්රය (ස්ොිකකාරි අ.තිය  

- ප්රමස්තාම 

- දපෞේගලිකමනය 

මූකය ගිුම 

ලන්වාසිකයන් හා අලන්වාසිකයන් අතර මු ය වත්කම් සහ වගකීම් සම්දන්ධාලයන් සිදුවන ගනු ලදනු සටහන් 

කරනු  දන ගිණුම මු ය ගිණුම ලේ. 

ජ ගම හා ප්රාේධාන ගිණුම්ව  ලශේෂ ව  එකතුව මු ය ගිණුලම් එකතුවට සමාන විය යුතු අතර කිසියම් 

ස ඛ්යානාමය වරදක් නිසා අසමානතාවක් හටගතලහ ත් ශුේධා වැරදීම් හා අත්හැරීම් යන අයිනමය ලය දා 

ගනිමින් ඒම සමානත්වය ඇති ලකලර්. 

මු ය ගිණුම මගින් ලපන්වා ලදන්ලන් රටක ශුේධා ණය හිමි දව ලහෝ ශුේධා ණය ගැනි දව (මු ය වගකීම් ව  

ශුේධා ලවනස  වීම් හා මු ය වත්කම් ව  ශුේධා අත් කර ගැනීම) මු ය ලකලරන ආකාරයයි. 

ුණකය ගිුම ප්රධාන සාමක 5කි. 

1. සෘජු ආලයෝජන 

2. විවිධා ආලයෝජන / කළඹ ආලයෝජන 

3. මු ය වියුත්පත්න ආලයෝජන 

4. අනිු ත් ආලයෝජන 

5. විලේශ ස චිත වත්කම් 

සෘජු ්දයෝජන 

ශ්රි   කීය ආයතනයක ඡන්දය ප්රකාශ කිරීලම් හැකියාව ඇත. මුලික ලක ටස  එකතුලවන් 10%කට වඩා වැඩි 

ආලයෝජනයක් අලන්වාසික ආලයෝජනයක් සතු නම් සෘජු ආලයෝජන ලේ. 

වත්කම් 

වගකීම් 
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විවිධ ්දයෝජන 

හිමිකම් හා ආලයෝජන ලක ටස  අරමුදල් සහ ශ්රි   කිම ලන්වාසිකයන් විසින් නිු ත් කරන  ද ණය 

සුරු ම්පත්ව  අලන්වාසිකයන් විසින් කරන  ද ආලයෝජනව ට ඇතු ත් ලේ. 

අදනකුත් ්දයෝජන 

 මුදල් තැම්පතු (මහ දැ ු ව හා තැම්පතු භාර ගන්නා ආයතන) 

 ණය (මහ දැ ු ව, තැම්පතු භාර ගන්නා ආයතන, රාජය හා අලනු ත්) 

 ලවලළඳ ණය සහ අත්තිකාරම් 

 අනිු ත් ගිණුම් ( ැබිය යුතු /ලගවිය යුතු) 

සාචිත ෙත්කම් 

ලගවුම් තු න අවශයතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ද විනිමය අනුපාතිකයන් හි අධික උච්චාවචනයක් 

ව ක්වාලීම තුලින් මුදල් ඒකකය සහ ආර්ථිකය පිිනදඳ විශ වාසය පවත්වා ලගන යාම සඳහා විලේශ විනිමය 

ලවලළඳ ලප  ට මැදිහත් වීමද ලය දා ගත හැක. එලමන්ම විලේශ ණය  දා ගැනීමට ඇති හැකියාවට මුලික 

පදනමක් සපයනු  දන රටක මු ය අධිකාරිය විසින් පා නය කරන විලේශ වත්කම් ස චිත වත්කම් ගණයට 

ගැලන්ය. 

- මු ය ණය 

- ජාතයන්තර මු ය අරමුදල් සමාජික රට සතුව මු ය අරමුදල් ස චිත 

- පහසුකම් (වි.තැ.හි) 

- විලේශ විනිමය ලශේෂ 

- විලේශ වයවහාර මුදල් හා තැම්පතු 

ුණකය දෙනස්වීම් 

සමස ත ලශේෂලේ හිඟය ලහෝ අතිරික්තය මත මහ දැ ු ව පා නය කරන ශුේධා ස චිත වත්කම් ව  ලශේෂයට සිදු 

කරන ගැ පුම් මු ය ලවනස වීම් ල ස හැඳින්ලේ. ඒ අනුව සමස ත ලශේෂලේ ඇති වන හිඟය ලහෝ අතිරික්තලේ 

ප්රමාණය ස චිත වත්කම් ආශ්රිත සිදු වන ගණුලදනු ව  ලශේෂයට සමාන ලේ. 

 

සමස්ත දශේෂය 

සමස ත ලශේෂය ගණනය ක  හැකි වන්ලන් ශුේධා විලේශ ස චිත ලවනස  වීම මගින් පමනි. 

සමස ත ලශේෂය = ශුේධා විලේශ ස චිත ව  - කා ච්ලේදය ආරම්භලේදී ලවනස  වීම  

  කා ච්ලේදය ශුේධා වත්කම් තත්ත්වය අවසානලේදී අවසාන 

ශුේධා ස චිත වත්කම් තත්ත්වය. 

 

ස චිත වත්කම් තත්ත්වය සහ ස චිත ආශ්රිත වත්කම් තත්ත්වය අතර ලවනස ශුේධා ස චිත වත්කම් තත්ත්වය 

ල ස නිර්වචනය ලකලර්. ලම් අනුව සමස ත ලශේෂය ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නලයන් ගණනය ලන කරයි. 

දගවුම් තුකන අසමතුලිතතා 

ේවිත්ව සටහන් සම්ප්රධාායට අනුව ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නය අනිවාර්ලයන්ම තු නය ලේ. එදැවින් ලගවුම් තු න 

අසමතුලිතතාවයක් පිිනදඳ කථා ක  හැක්ලක් ජ ගම ගිණුලම් හා ප්රාේධාන ගිණුලම් අන්තර්ගත ස වායත්ත 

ගනුලදනුව  සමස ත ප්රතිඵ ය ලදස දැලිලමනි. 

ලම් අනුව ලගවුම් තු න අසමතුලිතතාව යනු ජ ගම හා ප්රාේධාන ගිණුලම් අඛ්ණ්ඩ හිඟ ලහෝ අතිරික්ත පැවතීමයි. 
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යම් රටක ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නලේ ජ ගම හා ප්රාේධාන ගිණුලම් අතිරික්තය මගින් අවලශේෂ ල ෝකය සමග සිදු 

ක  ගනුලදනුවලින් ශුේධා ණය සැපයීමත් සිදු කර ඇති දවත්, හිඟය මගින් අවලශේෂ ල ෝකලයන් ණය සපයා 

ලගන ඇති දවත් ලපන්නුම් කරයි. 

දගවුම් දශේෂ අතිරික්තයක අථිකයක ප්රතිවිපාක 

- විලේශ ස චිත ඉහ  යාම 

- ආනයනය සඳහා විලේශ ස චිත ප්රමාණවත් කා ය ඉහ  යාම. 

- මුදල් සැපයුම ලකලරහි ප්රසාරනාත්මක ද පෑම් ඇති වීම. 

- උේධාමනයට ඉඩ කඩ වැඩි වීම. 

- විලේශ විනිමය අනුපාතිකය අධි තක්ලසේරු වීම. 

- අපනයන තරඟකාරිත්වය දුර්ව  වීම. 

දගවුම් දශේෂ හිඟයක ්ථිකයක ප්රතිවිපාක 

- විලේශ ස චිත පහ  යාම 

- මුදල් සැපයුලම් ස ලකෝචනාත්මක ද පෑම 

- විනිමය අනුපාතික ක්ෂය වීම 

- ආරක්ෂණතාොදි ප්රතිපත්ති කරා ලය මු වීම 

- විලේශ ණය ඉහ  යාම 

දගවුම් දශේෂ හිඟය පියා දැමීමට භ්ාවිතා කමන දකන කාලීන ක්රියාමාථිග 

- විලේශ විනිමය ස චිත භාවිතා කිරීම 

- විලේශ මු ය ආයතන (IMF)මගින්  දා ගන්නා ණය 

- විලේශ ගිණුම් හිමිකම භාවිතා කිරීම 

- විලේශිය මහදැ ු වලින් ණය  දා ගැනීම 

දගවුම් දශේෂ හිඟය පියො ගැනීමට භ්ාවිතා කමන දිගු කාලින ක්රියාමාථිග 

1.දෙළඳ දශේෂය හිඟය අඩු කම ගැනීම 

- අපනයන විවිධාා ගිකරනය 

- සම්ප්රදායික අපනයන දිරිමත් කිරීම. 

- දදු ප්රතිතාදන ක්රමය, දන්දිතගුදම් පහසුකම්,දදුවලින් නිදහස  කිරීම් ආදි රාජය මු ය දිරි ගැන්වීම්  

 දා දීම. 

- අපනයනාභිමුඛ්  නිෂ පාදනය දිරිමත් කිරීම. 

- ආලයෝජන ප්රවර්ධාන ක ාප පිහිටු වීම. 

- අපනයන නිෂ පාදන ගම්මාන පිහිටු වීම. 

- විලේශ රටවල් සමඟ ලවළඳ ගිවිසුම් ව ට එළඹීම. 

- අපනයන සම්මාන ප්රධාානය කිරීම ආදිය මගින් අපනයන කරුවන් දිරිමත් කිරීම. 

- ආනයන ආලේශන කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීම. 

- අතයවශය ආනයන හැර අලනු ත් ආනයනයන් අධධාර්ය කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

2.සමස්ත දශේෂය ෙැඩි කම ගැනීමට ගත හ ැකි ක්රියාමාථිග 

- වරාය හා ගුවන් ලත ටුලප   කටයුතු පුළුල් කිරීම. 

- ස චාරක  ැබීම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඒ ආශ්රිත කටයුතු පුළුල් කිරීම. 

- විලේශිය රැකියා අවස ථා පුළුල් කිරීම. 

- විලේශිය ආලයෝජන දිරිමත් කිරීම. 

- ලේශිය මි  උේධාමනය පා නය ලක ට ආනයන තරඟකාරිත්වය ඉහ  නැ වීම. 

- මුදල් අව ප්රමාණය කිරිම ලහෝ විනිමය අනුපාතිකය ක්ෂය වීමට ඉඩ හැරිම (වියදම් හැරවීලම් ප්රතිපත්ති) 
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විදේශ සම්පත් 

නිෂ චිත කා ච්ලේදයක් තු  ආර්ථිකයට ග ා එන සියලු විලේශ  ැබීම් සහ ආර්ථිකලේ දැහැරට ග ා යන සියලු 

විලේශ ලගවීම් අතර ලවනස විලේශ සම්පත් ල ස හැඳින්ලේ. 

විලේශ සම්පත් පරතරය = විලේශ  ැබීම් -      විලේශ ලගවීම් 

විදේශ කැබීම් (විදේශ ඉපයුම්  

නි  ස ක්රාම හැර ලගවුම් ලශේෂලේ ජ ගම ගිණුලම් අන්තර්ගත වන අනිු ත් විලේශ විනිමය මාර්ගව  එකතුව 

- භාණ්ඩ අපනයන ආදායම් 

- ලසේවා  ැබීම් 

- ප්රාථමික ආදායම්  ැබීම් 

- ේවිතිය ලපෞේගලික ආදායම්  ැබීම (ලපෞේගලික ස ක්රාම) 

විදේශ දගවීම් 

නික සාක්රාම හ ැම දගවුම් දශේෂ දල්ඛනදේ අ් තථිගතෙන සියලුම විනිමය දගවීම් එකතුෙ.. 

- අඛ්ණ්ඩ ආනයන ලගවීම් 

- ලසේවා ලගවීම් 

- ප්රාථමික ආදායම් ලගවීම් 

- ේවිතිය ලපෞේගලික ස ක්රාම ලගවීම් 

- ප්රාේධාන ආපසු ලගවීම් 

- වාණිජ දැ ු  ව  මු ය වත්කම් ලගවීම් 

ශ්රි කාකාද  විදේශ සම්පත් පමතමය සෘණ අගයක් ගැනිමට දහ ේතු 

- අපනයනව ට සාලේක්ෂව ආනයනය වැඩි අගයක් ගැනීම. 

- ප්රාථමික ආදායම්  ැබීම් ව ට සාලේක්ෂව ප්රාථමික ආදායම් ලගවීම් අධික වීම. 

- ණය ආපසු ලගවීම් අධික වීම. 

- වාණිජ දැ ු  විසින් විලේශ රටව ට කරන ලගවීම් ප්රමානය ඉහ  යාම. 

විදේශ සම්පත් පමතමය සෘණ අගයක් ගැනීම නිසා ඇති ෙන ්ථිකයක ප්රති විපාක 

- විලේශ වත්කම් ප්රමානය පහ  යාම 

- විලේශ ණය ගැනීමට සිදුවීම 

- මුදල් සැපයුම පහ  වැටීම 

- විලේශ ණය ලසේවා කරන ලගවීම් ඉහ  යාම 

- ජාතයන්තර ණය අර්බුද ව ට පාත්ර වීම 

විදේශ සම්පත් ප්රමාණය ගණනය කමනුදේ 

- ද  ලේශිය නිෂ පාදනයට සාලේක්ෂව 

- මුළු විලේශ විනිමය ඉපයුම් ව ට සාලේක්ෂව 

විදේශ සම්පත් පමතමය පියො ග් නා මාථිග 

- රජයට  ැලදන ණය හා ආධාාර 

- විලේශිය ආලයෝජන 

- ලපෞේගලික අ ශයට  ැලදන ණය 

- ජාතයන්තර මු ය අරමුදල න් ණය  දා ගැනීම 

- විලේශ නි  ස චිත භාවිතය 
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විදේශ ෙත්කම් 

කිසියම් රටක් ලවනුලවන් ලවනත් රටව  මහ දැ ු  ව  තැම්පත් කර තිලදන විලේශ මුදල් හා සුරු ම් පත්ය. 

විලේශ වත්කම් පහත ස රචක වලින් සමන්විත ලේ. 

- රජය සතු විලේශ වත්කම් 

- මහ දැ ු ව සතු විලේශ වත්කම් 

- තැම්පතු භාර ගන්නා ආයතන සතු විලේශ වත්කම් 

ලම් අනුව රජය හා මහ දැ ු ව සතු විලේශ වත්කම් ද  නි  වත්කම් ලේ. 

 

විදේශ ෙත්කම් ෙක සායුතුය 

- මහ දැ ු ව සතු විලේශ දැ ු  තැම්පතු 

- මහ දැ ු ව මි දි ගත් විලේශ සුරු ම් පත් 

- ශ්රි   කා රජය සතු විලශේෂ ගැණුම් හිමිකම් 

- වානිජ දැ ු  සතු විලේශ වයවහාර මුදල් 

- වාණිජ දැ ු  මි දි ගත් විලේශ සුරු ම් පත් 

-  

ශ්රි කාකාද  විදේශ ෙත්කම් හිිනකාරිත්ෙය (ශ්රි කාකා මහ  බැාකු ෙථිතාෙට අනුෙ ුණළු විදේශ ෙත්කම් ෙක 

ප්රතිශතයක් දකස  

 2017 2018 2019 

මජය 4.6 8.5  

මහ  බැාකුෙ 71.6 63.7  

තැම්පතු කම ග් නා 

්යතන 

23.7 28.8  

 

මටක විදේශ ෙත්කම් පෙත්ො දගන යාදම් ෙැදගත් කම 

- මුදලල් විලේශ අගය ස ථාවරව පවත්වා ලගන යාමට 

- මුදල් සැපයුම තීරණය කිරීමට 

- ආනයන ශකයතාව පිරික්සීමට 

- ලගවුම් ලශේෂ හිඟය පියවීමට 

- මු ය අධිකාරියට විලේශ විනිමය ලවලළඳ ලප  ට ද පෑම් කිරීලම් හැකියාව තීරණය කිරීමට 

- විලේශ ආලයෝජන විශ වාසය දිනා ගැනීමට 

-  

විදේශ ෙත්කම් ෙක ්නයන ශකයතාෙ 

රටකට හිමි විලේශ වත්කම් ව  සාලේක්ෂ ප්රමාණය මනිනු  දන්ලන් විලේශ වත්කම් ව  ආනයන ශාඛ්යතාව 

ලක පමණ කා යක් සඳහා ේ රමානවත් ලේද යන්න මතයි. නැතිනම් විලේශ වත්කම් ව  ආනයන හැකියාව 

මාස ලක පමණකටද යන්න මිනුම් කිරීමයි. එය ගනනය කරනුලේ 

 

විලේශ වත්කම් ව  ආනයන  = විලේශ වත්කම් ප්රමානය 
ශකයතාව (මාස)     __________________ 
      මාසික ආදායම් වියදම 
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ශ්රි කාකාද  මෑතෙථිෂෙක ්යතන ශාඛයතාෙ 

ෙථිෂය විදේශ ෙත්කම් ෙක ්නයන ශාකයතාෙ 

2011 4.3 

2012 4.7 

2013 4.8 

2014 5.1 

2015 4.9 

2016 4.3 

2017 4.9 

2018 4.3 

2019  

 

විදේශ ්දයෝජන 

රටක ආයතනයක් ලහෝ පුේග යු  ලහෝ ලවනත් රටක මු ය වත්කම් මි දී ගැනීම ලහෝ නව වයාපාර ලහෝ 

පවත්නා වයාපාරව  ලක ටස  වැඩි ස ඛ්යාවක් මි දි ගැනීම, විලේශ ආලයෝජන ල ස හැඳින්ලේ. විලේශ 

ආලයෝජන ප්රධාාන වශලයන් ලදයාකාර ලේ. 

1. සෘජු විලේශ ආලයෝජන 

2. කළඹ ආලයෝජන 

විදේශ සෘජු ්දයෝජන 

කිසියම් ප්රති ාභයක් අලේක්ෂාලවන් විලේශිය රටක ඵ දායි මුර්ත වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම ලේ. දහුජාතික 

සමාගම් හරහා සෘජු ආලයෝජන රට තු ට පැමිලන්. 

උද්ර :-  කර්මාන්ත ශා ා, ලතල්, ඉඩම්, වැනි ඵ දායි ලේශිය නිෂ පාදන සම්පත් විලේශ 
ආලයෝජනයන් මගින් අත්පත් කර ගැනීම. 
 
කිසියම් වර්ෂයක් විලේශ සෘජු ආලයෝජන ඇස තලම්න්තු කිරීලම්දී රට තු ට ග ා එන ප්රාේධාන ප්රවාහයන් හා 

රටින් පිටතට ග ා යන ප්රාේධානය යන ලදකම සැ කිල් ට ගනි. 

 

විදේශ සෘජු ්දයෝජන සිදු විය හ ැකි විවිධ ස්ෙරූප 

- පූර්ණ අයිතිය සහිතව උපසමාගම් ලහෝ සමාගම් විලේශිය රටව  ස ස ථාපනය කිරීම. 

- ලේශිය සමාගම්ව  ලක ටස  ප්රාේධානලයන් 10%කට ලන අඩු ප්රමාණයක් විලේශ සමාගම් වලින් 

අත්පත් කර ගැනීම. 

- විලේශිය සමාගමක් ලේශිය සමාගමක් සමඟ සම්දන්ධා වීම. 

- ලේශිය ආලයෝජනයන් සමඟ එකතු වී ප්රාේධානයට දායකත්වය සපයමින් දේධා වයාපාරයක් ල ස 

සාධානය වීම. 

විදේශ්දයෝජන ්කථිෂණය කම ගැනීම සඳහ ා මජය කබාදදන සානුබක 

- සමාගම් දදු හා ආදායම් දදු ඉතා පහ  ම ටමක පවත්වා ගැනීම. 

- දදු විරාම සැ සීම. 

- විවිධා ස වරූපලේ දදු පනත. 

- වරණිය තීරු දදු සහන. 

- විලශේෂ ආර්ථික ක ාප ස ථාපිත කිරීම. 

- පහසු ණය ක්රම හා ණය සහතික කිරීලම් වැඩ පිලිලව වල් සපයා තිබීම. 

- ලන මිලල් ලහෝ සහනදායි මි ට ඉඩකඩම්  දාදීම. 

- පර්ලේෂණ හා ස වර්ධාන ලවනුලවන් පහසුකම් සැ සීම. 

- නියාමන ක්රියා ලිහිල් කිරීම. 
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විදේශ කළඹ ්දයෝජන 

 

මූ ය ප්රති ාභයක් අලේක්ෂාලවන් විලේශික ආලයෝජකයින් ලවනත් රටක වයාපාරික සමාගම් ලක ටස , 

පිලිණපත්, මූ ය ලවළඳ ලප   උපකරණ යනාදි මූ ය ප්රිකා මි දී ගැනීම. 

විලේශ ආලයෝජනව දි ලමන් ලන ව කළඹ ආලයෝජනව දි ආලයෝජකයන්ට විලේශ වයාපාරයන්හි 

කළමණාකාරිත්වය, හිමිකම ලහෝ පා නය පිලිදඳ හිමිකමක් ලන  ැලේ. 

ස වර්ධානය ලවමින් පවතින රටවල් විලේශ සෘජු ආලයෝජන දිරි ගැන්වීලමන්  දා ගන්නා අරමුණ 

- ජාතික නිෂ පාදිත ලේගවත්ව වර්ධානය කිරීම. 

- කාර්මික ස වර්ධාන හා කාර්මික අ ශ විවිධාා ගීකරණය කිරීම. 

- විලේශිය ලවළඳලප  වල් දිනා ලගන අපනයන ඉපැයුම් ඉහ  නැ වීම, කාර්මික භාණ්ඩ ආනයනය 

වර්ධානය කිරීම මඟින් අපනයන විවිධාා ගිකරණය හා ලගවුම් ලශේෂය විවිධාා ගීකරණය. 

- ලසේවා නියුක්ති ප්රශ න විසදීම. 

- නවීන තාක්ෂණයට හුරු වීම. 

විදේශ සෘජු ්දයෝජනය්  සඳහ ා ශ්රි කාකාෙ කබා දි ඇති ප්රතිකාභ් 

- ආලයෝජන වයාපෘති පිළදඳ හිමිකම විලේශිය ආලයෝජකයන්ට  දා දීම. 

- අවුරුදු 10 ක් සඳහා දදු විරාම  දාදීම. 

- එම වයාපෘතිව  ලසේවය කරන විලේශිකයන්ලේ වැටුේ හා දීමනා  ාභා ශ දදු වලින් නිදහස  කිරීම. 

- ආනයනය කරනු  දන ලයදවුම් තීරුදදු වලින් නිදහස  කිරීම. 

- ලග ඩනැගිලි ජ ය විදුලිය, සන්නිලේදන සහනදායී මි කට  දාදීම. 

- ජාතයන්තර මූ ය ලවළඳලප  වලින් විලේශ වයවහාර මුදල් ණය වශලයන්  දා ගැනීමට අසීමිත 

ඉඩකඩ සැ සීම. 

විදේශ ්දයෝජනෙක ෙැදගත්කම 

- විලේශිය ආලයෝජන තුලින් ශක්තිමත් වන ජාතයන්තර සාධාක ස ච තාව ලහේතු ලක ට ලගන සම්පත් 

ලදදි යාලම් කාර්යක්ෂමතාව ඉහ  යාම. 

- අමතර ප්රාේධාන ප්රවාහයන් රට තු ට ග ා ඒම තුලින් සම්පත් පරිහරණය (ඉතුරුම් -ආලයෝජන) පියවා 

ගැනීමට හැකිවීම. 

- විලේශ විනිමය පරතරය පියවා ගැනීමට හැකි වීම (විලේශ  ැබීම් - විලේශ ලගවීම්) 

- ලගවුම් ලශේෂ හිඟයට පිිනතුරක් වීම. 

- ණය දර ඉහ  ලන යෑම 

- නව තාක්ෂණය හා කළමණාකරනය රටට  දා ගත හැකි වීම. 

- ශ්රි   කිය නිෂ පාදනයන් ලගෝලීය නිෂ පාදන ජා යන් සමඟ සම්දන්ධා කිරීම. 

විදේශ ්දයෝජනෙක අොසි 

-  භා ශ හා ලප ලි වශලයන් විශා  මුදල් ප්රමාණයක් පිටරටට ඇදි යාම. 

- ලේශිය ආර්ථික කටයුතු ව ට අයහපත් ද පෑම් ඇති වීම. 

- ප්රාේධාන ූතක්ෂම නිෂ පාදන ශිල්පිය ක්රම භාවිතා කිරීම නිසා රැකියා අවස ථා අහිමි වීම. 

- ස වභාවික සම්පත් අධි පරිලභෝජනයට  ක් වීම. 

- ලේශිය කර්මාන්ත අඩපන වීම. 

- රජයට  ැලදන දදු ආදායම් නියම ල ස ලන  ැබි යාම. 

- ලේශිය ආලයෝජකයන් සඳහා ඇති මුදල් විලේශ වයාපාර ලවත ඇදි යාම. 

- ලේශිය වයාපාර ව  දක්ෂ ලසේවකයන් විලේශ වයාපාර කරා යාම. 
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ශ්රි කාකාෙට සෘජු විදේශ ්දයෝජන දෙනත් දකස ගකා ඒම ෙථිධනය වීමට බාධා කමන සාධක 

- ශ්රම ලවළඳ ලප ලල් දෘඩතාවන්. (දඳවා ගැනීලම්දී දැඩි කම්කරු නකීතිරීති) 

- යහපා නය පිිනදඳ ගැටළු. 

- සාර්ව ආර්ථික අස ථායිතාව. (විලේශ ණය දර ඉහ  යාම) 

- ලේශිය ලවළඳ ලප   ු ඩා වීම. 

- ලපෞේගලික විලේශ ආලයෝජන පිිනදඳ රාජය ප්රතිපත්තිව  දක්නට  ැලදන අවිනිශ චිතතා. 

උදා:- ඇපල ෝ ලරෝහ , ලෂල් සමාගම, ශ්රී   කා ගුවන් ලසේවාව, IOC, පිිනදඳ අත්දැකීම්. 

- නිෂ පාදන පිරිවැය ඉහ  යාම. 

විය නාමය හා ද ගලිලේශය වැනි රටවල් සමඟ සසඳන විට ශ්රී   කාලේ ශ්රමය තවදුරටත් අඩු මි ට 

පවතී යයි කිව ලන හැකිය. එලසේම ද ශක්ති පිරිවැය ඉතා ඉහ  යාම. 

- ලගෝලීය වශලයන් දැනට පවත්නා අයහපත් ආර්ථික වාතාවරණය තු  සහනදායක පදනමින් විලේශ 

සම්පත්  දා ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ සීමා වීම. 

සෘජු විලේශ ආලයෝජන සඳහා රටවල් ලතෝරා ගැනීලම් දි ආලයෝජකයින් විසින් ස කා ද න සාධාක. 

- සාර්ව ආර්ථික ස ථායිතාව. 

- සුදුසුකම් ත් කාර්යය මණ්ඩ  හිඟකම. 

- මූ ය අ ශලේ අඩුපාඩු. 

- දුර්ව  රාජය ආයතනික වුහය. 

- දුර්ව  යටිත  පහසුකම්. 

- ලවළඳ ලප   සීමිත වීම. 

- ලේශපා න අවධාානම්. 

 නියාමන ක්රියාවලිලේ අහිතකර ලවනස  වීම් 

 ගිවිසුම් උල්  ඝනය කිරීම. 

 සිවිල් අරග  

 රජලේ විශ වාසනීයත්වය බිඳ වැටීම. 

 වයාපාර පවරා ගැනීම ලහෝ ජනසතු කිරීම. 

ශ්රී කාකාද  මෑතකාකදේ සෘජු විදේශ ්දයෝජකය්  ඇති මටෙල් 

- චීනය 

- ලහ  ලක   

- ඉන්දියාව 

- මැලල්සියාව 

- එක්සත් රාජධාානිය 

ශ්රී කාකාද  විදේශ සෘජු ්දයෝජනෙක ෙැඩිම දායකත්ෙයක් කබාදු්  අාශ 

- වරාය හා දහලුම් පර්යන්ත 

- දුරකථන හා සන්නිලේදන ජා  

- නිවාස හා ලේප  ස වර්ධානය 

- ලහෝටල් ආශ්රිත වයාපෘති 

- නිෂ පාදන අ ශය 

සෘජු විදේශ ්දයෝජනෙක මෑතකාලීන ප්රෙණතා 

- පසුගිය වසර කිහිපය තු  විලේශිය ආලයෝජන ද ාලප ලර ත්තු ම ටමට අඩු වීම. 

- ආලයෝජකයන්ලේ විශ වාසය අඩු වීම ලහේතුලවන් ල ස රටතු  පැවති. ලේශපා න ස ථාවරත්වයක් 

ලන මැති වීම නිසා ආලයෝජන පහ  ම ටමක පැවතීම. 

- ලප ලි අනුපාතිකය මෑත වර්ෂව  වැඩි වීලම් ස වභාවයක් ලපන්නුම් කිරීම නිසා ශ්රී   කාව ඇතුළු 

අලනු ත් නැගි එන ආර්ථිකයන්ට දැඩි ද පෑමක් එල්  වීම. 

Arts
ap

i.lk



38 
 

- ආලයෝජකයින් නැගි එන ලවළඳලප   ආර්ථිකය තු  ආලයෝජනය කිරීමට මැලි වීම. 

- ලේශිය මුදල් ඒකකය අවප්රමාණය වීම ලහේතුලවන් ලමලහයුම් වියදම් ඉහ  යාම වයාපාරිකයින් 

ප්රාේධාන ආලයෝජන සීමා කිරීම. 

කළඹ ්දයෝජනදේ මෑතකාලීන ප්රෙනතා 

- මෑතවර්ෂව  හිමිකම් ලක ටස  ලවත වූ විලේශිය ආලයෝජන අඩුවීමක් ලපන්නුම් කිරීම 

- රලටහි පවතින ලේශපා න අස ථාවරතාවය මත විලේශ අ ශ ලක ටස  ලවළඳලප ල හි ආලයෝජනය 

කිරීම මන්දගාමි ස වරෑපයක් ගැනීම. 

- ලක ටස  ලවළඳ ලප ලල් අස ථාවරත්වය දිගටම අඛ්ණ්ඩව පැවතීම ලහේතුලවන් ආලයෝජකයන් 

ආලයෝජනයට මැලි වීම ලපන්නුම් කිරීම. 

- ශ්රී   කාලවන් පිටත ලන්වාසිකයන් විසින් ශ්රී   කාලේ ආලයෝජනය සිදු කරනු  දන සීමා හා ලක්ෂ ත්ර 

පුළුල් කිරීම හරහා රජලේ ප්රතිපත්ති හා සමාගම් ව ආණ්ඩුලේ ආලයෝජන ප්රතිපත්ති නැවත 

සමාල ෝචනය කිරීම. 

- ඇමරිකා එක්සත් ජනපදලේ ලෙඩ්රල් ස චිත දැ ු ව විසින් ප්රතිපත්ති ලප ලි අනුපාතිකලේ ඉහ  

නැ වීම නිසා කළඹ ආලයෝජනය පහ  යාම. 
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10.5 විදේශ විනිමය දෙළඳ දපොක 

විලේශිය විනිමය හුවමාරු වන ආයතනික වුහයන්ලේ සම්දන්ධාතාවන් විලේශ විනිමය ලවළඳ ලප   ල ස 

හඳුන්වයි. නැතලහ ත් විලේශ විනිමය ඉල්ලුම්කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් එම විනිමය අනුපාතිකයන් හා 

හුවමාරු කර ගන්නා විලේශ විනිමය ප්රමාණයන් තීරණය කර ගැනීමට සම්දන්ධා වන ආයතනික වුහයන් 

විලේශ විනිමය ලවළඳලප   ල ස හැඳින්විය හැකිය. 

ජාතයන්තර ලවළඳාමසහ මූ ය ගනුලදනු පහසු කිරීම සඳහා විලේශ විනිමය සපයා දීම පිණිස විලේශ විනිමය 

ලවළඳලප   ස විධාානය වී ඇත. එම ලවළඳ ලප  වල් ල ෝකලේ විශා තම ලවළඳ ලප   ල ස හැඳින්ලේ. 

ලක ටස  ලවළඳ ලප  කට වඩා විලේශ විනිමය ලවළඳලප   ල ෝකය පුරා පැතිරුණු ලවළඳුන්ලේ ජා යක් 

ල ස ස විධාානය වී ඇත. 

විලේශ විනිමය ලවළඳාලම් ලයදි සිටින ලවලළඳුන් අදා  විලේශ මුදලල් ගැනුම් මි  සහ විු ණුම් මි  පිිනදඳ 

ලත රතුරු ලසසු ලවලළඳුන්ලගන් විමසා ද ා වඩාත් වාසිදායක තත්වය තීරණය කරයි. විලේශ විනිමය 

ලවළඳලප   ව  ලද ලහෝ ගනුලදනු සිදු වන්ලන් දුරකථන මගින් වන අතර පසුව එය විදුත් තැපෑ  ලහෝ 

ෙැක්ස  පණිවිඩ මඟින් සනාථ කර ගනු  දයි. 

විදේශ විනිමය දෙළඳ දපොදල් ක්රියාකාරි පාථිශෙය්  

- වාණිජ දැ ු  

- විලේශ විනිමය තැරැේකරුවන් 

- වයාපාරික ආයතන 

- මහ දැ ු ව 

- මහජනතාව 

- ආණ්ඩුව 

වාතිජ දැ ු  වාණිජ දැ ු  විලේශ විනිමය ලවළඳලප ලල් වඩාත් ප්රමුඛ් කාර්යයභාරයන් ඉටු කරයි. ලමහිදී 

විලේශ විනිමය ගැනුම් මි  හා විු ණුම් මි  ප්රකාශයට පත් කිරීම වැදගත් ලේ. විු ණුම් මි  සහ ගැනුම් මි  

අතර පරතරය ආයතනලේ  ාභාන්තිකය නිරූපනය කරයි. විලේශ විනිමය ලවළඳ ලප   ව  දහු  ව හුවමාරු 

වන්ලන් ල ෝකලේ ප්රද  මුදල් වර්ග වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ලඩ  ර්, ස වර්ලීන් පවුම්, යුලරෝ, සහ ජපන් 

ලයන්ය. 

විදේශ විනිමය ඉල්ලුම 

විලේශ විනිමය සඳහා ලගවීමක් සිදුවන සෑම අවස ථාවකදීම විලේශ විනිමය සඳහා ඉල්ලුම පවතී. විලේශ විනිමය 

ලගවීම් කිරීමට ගනුලදනු වනුලේ, 

- භාණ්ඩ හා ලසේවා ලමරටට ආනයනය කිරීම. 

- විලේශ ණය ලගවීම. 

- ලමරට ඇති විලේශ ආලයෝජන ආපසු ඉවත් වී යාම. 

-  ාභලප ලී සහ වැටුේ වැනි විලේශලයන්  දා ගත් නිෂ පාදන සාධාක සඳහා ලගවීම් කිරීම. 

- විලේශිකයන්ට ආධාාර ලහෝ ලප්රේෂණ  දා දීම. 

විලේශ විනිමය ඉල්ලුම් වක්රය ද භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් වක්රය මගින් ඉහ  සිට පහ ට දෑවුම් ලේ. 

විදේශ විනිමය සැපයුම 

විලේශ විනිමය උපයන සෑම අවස ථාවකදීම විලේශ විනිමය සඳහා සැපයුමක් ඇති ලේ. ලමම ගනුලදනුව දී 

විලේශ විනිමය සැපයුම ලක ට ඒ ලවනුලවන් ලේශිය මුදල් ඉල්ලුම් ලකලර්. විලේශ විනිමය සැපයුම් වර්කය පහ  

සිට ඉහ ට දෑවුම් ලේ. 

- භාණ්ඩ හා ලසේවා අපනයන 

- විලේශ ණය සහ විලේශ ආලයෝජන  ැබීම් 
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- විලේශ රටව  නියුතු ශ්රී  ා කික නිෂ පාදන සාධාක ලවනුලවන්  ාභ වැටුේ සහ ලප ලී ආදායම්  ැබීම 

- විලේශ ආධාාර හා ලප්රේෂණ  ැබීම් 

විදේශ විනිමය අනුපාතය 

ලේශිය වයවහාර මුදල් ඒකකයක් විලේශ වයවහාර මුදල් ඒකකයක් දවටත් විලේශ වයවහාර මුදල් ඒකකයක් 

ලේශිය වයවහාර මුදල් ඒකක දවටත් පරිවර්තනය කරන අනුපාතිකය විලේශ විනිමය අනුපාතිකය ල ස 

හඳුන්වයි. ලමල ස කිසියම් මුදල් ඒකකයක මි  තවත් මුදල් ඒකකයකින් ප්රකාශ කිරීම නාමික විනිමය 

අනුපාතිය නමින් හඳුන්වයි. 

විලේශ විනිමය අනුපාතිකය ප්රකාශ කරන ක්රම   කි 

01) සෘජු කියවීම 

02) වක්ර කියවීම 

සෘජු කියවීම 

විලේශ වයවහාර මුදල් ඒකකයක මි  ලේශිය වයවහාර මුදල් ඒකකවලින් ප්රකාශ කිරීම සෘජු කියවීම ලේ. උදා: 

US $ 1 = ශ්රී   කා රු. 180 වක්ර කියවීම ලේශිය වයවහාර මුදල් ඒකකයක මි  විලේශ වයවහාර මුදලින් 

ලකතරම් ද යන්න ප්රකාශ කිරීම වක්ර කියවීම ක්රමය ල ස හැඳින්ලේ. 

උදා:- ශ්රී   කා රු. 1 ක්  = US 0.0056 

විදේශ විනිමය අනුපාතික ක්රම 

රටක විලේශ විනිමය අනුපාතිකය තීරණය වන ආකාරය මින් අදහස  ලකලර්. ල ෝකලේ සෑම රටක් ම නිශ චිත 

විලේශ විනිමය අනුපාතික ක්රමයක් පවත්වා ගනි. පහත ස වරූපයන්ලගන් රටකට විනිමය අනුපාතිකය ක්රමය 

පවත්වා ගනි. 

01) ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකය ක්රමය 

02) පාලවන විනිමය අනුපාතික ක්රමය 

03) පාලිත නමය අනුපාතික ක්රමය 

ස්ථාෙම විනිමය අනුපාතික ක්රමය 

මූ ය අධිකාරිය විසින් තීරණය ක  විනිමය අනුපාතිකය නැවත මූ ය අධිකාරිය විසින් ම ලවනස  කරන ලතක්ම 

එකම ම ටමක පවතින්ලන් නම් එය ස ථාවර විනිමය අනුපාතික ක්රමය ල ස හඳුන්වයි. 

ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකය ක්රමයට පදනම වුලේ රන් මිනුම් ක්රමය හා රන් හුවමාරු ක්රමයයි. එනම් රන් ස චිත 

ක්රමය වන වයවහාර මුදල් නිු ත් කිරීලම් පදනම ලේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය රන් අවුන්සයක් ලපඩරල් 

ස චිත දැ ු ලේ තැන්පත් ක  විට ලඩ  ර් 35 ක් නිු ත් කරන  දි.  

එ ග න්තලේ මහ දැ ු ලේ රන් අවුන්සයක් තැන්පත් ක  විට ස ටර්ලින් පවුම් 1 .50 ක් නිු ත් කරන  දි. ඒ 

අනුව ලඩ  ර් හා පවුම් අතර විනිමය අනුපාතිකය රු. 1  = $  .80 විය. එය රන් අවුන්සයකට නිු ත් කරන 

ලඩ  ර් ප්රමාණය ලහෝ ස ටර්ලින් පවුම් පුමාණය ලවනස  වන ලතක්ම ස ථාවර ව තිබිණි. වර්තමානලේ ස ථාවර 

විනිමය අනුපාතිකය අනුගමනය කරන රටවල් වනුලේ ලහ  ලක න්, එස ලටෝනියාව, ලිතුලේරියාව, දෲනායි, 

දල්ලේරියාව. 

ස්ථාෙම විනිමය අනුපාතික ක්රමදේ ොසි 

- විනිමය අනුපාතිකය ස ථාවර නිසා ආනයනකරුවන්ට ඇති වන අවදානම් අඩුය. 

- විනිමය අනුපාතිකය ස ථාවර නිසා විලේශ ආලයෝජකයන්ට විලේශ ණය සැපයුම්කරුවන්ට ඇති වන 

අවිනිශ චිත දව අඩුය. 

- ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක් පවතින විට සමලශේෂණ ලච්තනාලවන් විලේශ වයවහාර මුදල් ඉල්ලුම් 

කිරීමට ලන ලප ලදන නිසා විලේශ විනිමය හිඟයක් ඇති ලන ලේ. 
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- විනිමය අනුපාතිකලේ ලවනස  වීම මගින් ආනයන කරුවන්ට වාසි  දා ගත ලන හැකි දැවින් 

අපනයනව  තරඟකාරිත්වය ඉහ  න වා ගැනීම අපනයනකරුවන් ලපළලඹයි. 

- ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක් පවතින විට සමස ත ආර්ථිකලේ ක්රියාකාරිත්වයක් කළමනාකරණය 

කිරීලම් හැකිය ව වැඩිය. 

ස්ථාෙම විනිමය අනුපාතිකදේ අොසි 

- දාහිර සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට අභයන්තර සමතුලිතතාව කැපකිරීමට සිදු වීම. ලගවුම් ලශේෂ 

හිඟයක් ඇති වුව ලහ ත් එය සමනය කර ගැනීමට අභයන්තර ආර්ථිකලේ අවධාානයක් ඇති කර 

ගැනීමට සිදුලේ. 

- ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකලේ අධි තක්ලසේරුවක් ලහෝ  න තක්ලසේරුවක් පැවතුනලහ ත් එය 

නිරතුරුවම ලගවුම් ලශේෂ හිඟයක් ලහෝ අතිරික්තයක් ලහෝ ඇති වීමට ලහේතු ලේ. 

- ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්වා ලගන යන විට එහි අධි තක්ලසේරුවීම් යටලත් මතුවන විලේශ 

විනිමය හිඟයක් පියවීමට මු ය අධිකාරියට විශා  විලේශ විනිමය ස චිත පවත්වාලගන යාමට සිදු වීම. 

එය විශා  මු ය ප්රමාණයක් අකර්මණය ල ස සිර කර තැබීමකි. 

- විලේශ විනිමය ස චිත අවසාන වන විට විනිමය හිඟය පියවා ගැනීමට විකල්ප ක්රියා මාර්ග ල ස 

ආනයන පා නය වැනි ආරක්ෂතාවාදි ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමට සිදු වීලමන් විවෘත විවෘත ලවලළඳ 

ලප ලල්  ැබිය හැකි සුභසාධානය අඩු ලේ. 

නමය විනිමය අනුපාතිකය (පාදෙන /සෙක විනිමය අනුපාතිකය  

විලේශ විනිමය ඉල්ලුම හා සැපයුම මත තීරණය වන විනිමය අනුපාතිකය නමය විනිමය අනුපාතිකය ලේ. එය 

ඉල්ලුම හා සැපයුම ද ලේග ව  ලවනස  වීම මත නිරන්තරලයන් ලවනස  ලේ. 

1970 න් පසු ල ෝකලේ ලද ලහෝ රටව  විනිමය අනුපාත ක්රමය ක්රියාත්මක විය. විලේශ විනිමය සඳහා පවතින 

ඉල්ලුම ඉහ  යන විට විලේශ විනිමය අනුපාතිකය වැඩි වන අතර විලේශ විනිමය සඳහා පවතින ඉල්ලුම පහ  

යන විට විලේශ විනිමය අනුපාතිකය පහ  යයි. විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  යන නිසා ලේශිය මුදලල් විලේශ 

අගය පහ  යාම මුදලල් විලේශ අගය ක්ෂය වීම ල ස හඳුන්වයි. 

නමය විනිමය අනුපාතිකලේ ච නයන්ට ද පාන්ලන් රටක් තු  ග ා එන හා රටින් පිටතට ග ා යන විලේශ 

විනිමය ප්රවාහයන්ය. එනම් ලග ම් ලශේෂ ලල්ඛ්නලේ  ැබීම් හා ලගවීම් පාර්ශවයන්ලේ ගණුලදනු විනිමය 

අනුපාතිකලේ ලවනස  වීමට ද පානු ඇත. 

ලගවුම් ලශේෂලේ අපනයන සීග්රලයන් වර්ධානය වන විට නමය විනිමය අනුපාතිකය පහ ට ගමන් කරයි. එවිට 

මුදලල් අගය ඉහ  යයි. 

විලේශ විනිමය අනුපාතිකය  
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නමය විනිමය අනුපාතිකය මගින් ලගවුම් ලශේෂය ස වය ක්රිය ව තු නය වන යාන්ත්රනයක් නිර්මාණය ලේ. 

ලගවුම් ලශේෂ ලල්ඛ්නලේ හිඟයක් පවතින විට 

විලේශ විනිමය අනුපාතිකය  
   

 
 

 

ලගවුම් ලශේෂ ලල්ඛ්නලේ ආනයන සීග්රලයන් වර්ධානය වු විට නමය විනිමය අනුපාතිකය ඉහ ට ගමන් කරයි. 

මුදලල් විලේශ අගය පහ  යයි.  

විලේශ විනිමය සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වීම හා සැපයුම අඩුවීම මගින් විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  යන්නට පටන් 

ගනි. එවිට මුදලල් විලේශ අගය පහ  ලග ස  අපනයන වර්ධානය ලේ. ආනයන අධධාර්යවත් ලේ. ලගවුම් ලශේෂ 

ලල්ඛ්නලේ අතිරික්තයක් පවතින විට විලේශ විනිමය සඳහා සැපයුම වැඩි ලේ. ඉල්ලුම අඩු ලේ.එවිට විනිමය 

අනුපාතිකය පහ  යන්නට පටන් ගනි. එවිට මුදලල් ලේශිය අගය ඉහ  යයි. එවිට ආනයනය වැඩි ලේ. 

අපනයන අඩු ලේ. ලගවුම් තු න සමදරතාව ඇති ලේ. 

නමය විනිමය අනුපාතික ක්රමදේ ොසි 

 නමය විනිමය අනුපාතිකය විලේශ විනිමය ඉල්ලුම සහ සැපයුම සමාන ලකලරන සමතුලිත විනිමය 

අනුපාතිකයක් වන දැවින් විනිමය අනුපාතිකය අධිතක්ලසේරු විමටත් ඌ තක්ලසේරු වීමටත් ඉඩක් 

ලන මැත. 

 තාත්වික විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්නා දැවින් ලගෝලිය ආර්ථික සම්පත් විකල්ප භාවිතයන් අතර 

වඩාත් කාර්යක්ෂම ආකාරයට ලදදි යයි. 

 නමය විනිමය අනුපාතික ක්රමය මගින් දාහිර සමතුලිතතාව නිරායාසලයන් ලග ඩ නැලගන දැවින් 

ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් හට අභයන්තර සමතුලිතතාව උලදසා තම පුර්ණ ප්රයත්නය ලයදිය හැකිය. 

 මු ය ප්රතිපත්ති දාහිර සාධාකවලින් ද පෑලමන් සම්පූර්ණලයන්ම නිදහස  නිසා ලේශිය ආර්ථිකය 

ශක්තිමත් කිරීමට මු ය ප්රතිපත්ති නිදහලසේ ලය දා ගත හැක. 

 විනිමය අනුපාත නිදහලසේ තීරණය වන විලම්දි විලේශ විනිමය ලවලළඳ ලප ලල් ඉල්ලුම හා සැපයුම 

සමතුලිත වන නිසා විලේශ විනිමය හිඟයක් ලහෝ අතිරික්තයක් ඇති ලන ලේ. එම නිසා විශා  විලේශ 

විනිමය ස චිතයක් පවත්වා ගැනීලම් අවශයතාවක් මතු ලන ලේ. 

 ආනයන හා අපනයන පා නය සඳහා ආරක්ෂණවාදි ක්රියා මාර්ග අනුගමනය ක  යුතු ලන වන දැවින් 

වඩාත් විවෘත ලවලළඳාම මගින් සමාජ සුභ සාධානය උපරිම වශලයන් භුක්ති විඳීමට ඉඩ ප්රස තාව හිමි 

ලේ. 

 

 

රුපියල් ප්රමාණය (ිනලියන) 
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නමය විනිමය අනුපාතික ක්රමදේ අොසි 

- විනිමය අනුපාතිකය නිරන්තරලයන් උස  පහත් වීම නිසා ජාතයන්තර ලවලළඳාම ප්රවර්ධානයට නමය 

විනිමය අනුපාතිකය දධාාවකි. 

- නමය විනිමය අනුපාතිකය විලේශිය ආලයෝජනයන්ට හා සැපයුම්කරුවන්ට දැඩි අවිනිෂ චිත දවක් ඇති 

කරයි. 

- නමය විනිමය අනුපාතිකයක් පවත්නා විට විනිමය ලවලළඳ ලප   ආශ්රිත සමලශේෂප ක්රියා දහු  ලේ. 

එමගින් විනිමය අනුපාතිකලේ උච්චාවතනය තව තවත් තිවු කරයි. 

- නිරන්තරලයන් ලවනස  වන විනිමය අනුපාතිකයක් දැවින් සමස ත ආර්ථිකලේ විනය පවත්වා ගැනීම 

දුර්ව  ලේ. 

- විනිමය අනුපාතිකලේ උච්චාවචනය මගින් අපනයන කරුවන්ට වාසි  ැබිය හැකි දැවින් අපනයන 

තරඟකාරිත්වය වර්ධානය කර ගැනීමට දක්වන උනන්දුව අඩු ලේ. 

පාලීන නමය විනිමය අනුපාතිකය 

ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකය හා නමය විනිමය අනුපාතිකය යන ක්රම ලදලකහි දක්නට ඇති යහපත් 

 ක්ෂණවලින් වාසි  දා ගැනීම සඳහා සකසා ගනු  ැබු එම ක්රම ලදලකහි ස ක නයකි. 

ලමහිදි මු ය අධිකාරින් විසින් ලේශිය මුදල් ඒකකය සඳහා  ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක් තීරණය ලක ට එය 

එක්තරා පරාසයක් තු  ලදෝ නය වීමට ඉඩ හරිනු  ැලේ. 

පරාසය ඉක්මවා විනිමය අනුපාතිකය ලවනස  වීමට නැඹුරු වන විට විනිමය අනුපාතිකලේ ක්ෂය වීම් හා අගය 

ඉහ  යාම් වැ ැක්වීම සඳහා මහ දැ ු ව විසින් විලේශ විනිමය ලවලළඳ ලප   තු  ලේශිය මුදල් විකිණීලම් හා 

මි දි ගැනීලම් ලයලදමින් විනිමය අනුපාතිකලේ ලදෝ නයන් පා නය ලකලර්. 

ලමම ක්රමය යටලත් ලවලළඳ ලප   ද ලේග තුලින් විනිමය අනුපාතිකය නිදහලසේ තීරණය වීමට ඉඩ ලන හැර 

විනිමය අනුපාතිකලේ ලදෝ නයන් පා නය කිරිමට මහ දැ ු ව විලේශිය විනිමය ලවලළඳ ලප  ට මැදිහත් වීම් 

කරන දැවින් එය පිරිසිදු පාවිමක් ලන ව අපිරිසිදු පාවිමක් ල ස හැඳින්ලේ. 

පාලිත නමය විනිමය අනුපාතික ක්රමය යටලත් ලකටි කා ලේදි විනිමය අනුපාතිකලේ උච්ඡාවචනය පා නය 

කිරීමට විනිමය ලවලළඳ ලප  ට මැදිහත් වීම කරන අතර දිගු කා ලේදී ලවලළඳ ලප   ද ලේග විසින් විනිමය 

අනුපාතිකය තීරණය වීමට ඉඩ හැලර්. 

සපක විනිමය අනුපාතිකය 

කිසියම් රටක වයවහාර මුදල් ඒකකය සඳහා විලේශ විනිමය අනුපාතිකය විවිධා විලේශ වයවහාර හා මුදල් ව ට 

සාලේක්ෂව විවිධා ප්රමාණයන්ලගන් සහ විවිධා දිශාවන්ට ලවනස  වන විට එම ලවනස  වීම් ව  මධායගත අගය 

ගණනය කිරීම සඳහා සඵ  විනිමය අනුපාතය ගණනය කරයි. 

සඵ  විනිමය අනුපාතිකය මගින් අනිු ත් මුදල් වර්ග ඇතු ත් පැසට සාලේක්ෂව තවත් මුද ක අගය ගණනය 

කරනු  දන අතර සාමානයලයන් දර්ශකයක් ල ස ප්රකාශ කරනු  ැලේ. සාමාන් යලයන් ස කා ද නු  දන 

රලටහි ප්රධාාන ලවලළඳ හවුල් කරුවන්ලේ වයවහාර මුදල් වර්ග විලේශ මුදල් පැස තු  අන්තර්ගත ලේ. 

සඵක විනිමය අනුපාතිකදේ ස්ෙරුප 2කි 

1. නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකය. 

2. මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකය. 

 

නාිනක සඵක විනිමය අනුපාතය 

ශ්රි   කා මහ දැ ු ව විසින් මුදල් වර්ග 5 කින් පැසටක සහ රටවල්  4 කින් සැදුම්  ත් පැස මත පදනම් වු 

නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතය ලේ. 
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ප්රධාාන ේවිපාර්ශවික නාමික විනිමය අනුපාතිකයන් හි දර තදන  ද ගුලනෝත්තර මධායනයය වන අතර දර 

තදන ප්රමාණය ශ්රි   කාලේ මුළු විලේශ ලවලළඳාමට සාලේක්ෂව ේවිපාර්ශවික ලවලළඳාලම් අනුපාතයට පදනම් 

ලේ.         ශ්රි   ක    මඟ               ය    ප්ර     ට   24      ක   මය 

     කය  ම  එම  ට                          ප්රම  ය ම            ය ක      

    සාමානය   මය      කය   . 

මූථිත සඵක විනිමය අනුපාතය 

ලේශිය හා අදා  විලේශ රටවල් අතර උේධාමන ලවනස නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතයට ගැ පිලමන් වන අතර 

එය අදා  රලටහි විලේශිය තරඟකාරිත්වය මනිනු  දන මිම්මක් ල ස භාවිතා ලේ. ලමම විනිමය අනුපාතය 

අපනයන තරඟකාරිත්වය ලහෝ වයාපාර මුදල් වර්ග ව  පවතින ලන ගැ පීම් ලපන්නුම් කරන දර්ශකයක් ල ස 

භාවිතා කරනු  දයි. 

ලමහි පදනම් වර්ෂය  010 සිට  017 දක්වා ලවනස  වි ඇත. 

මූථිත සඵක විනිමය  නාිනක සඵක විනිමය  දදමදට් විනිමය අනුපාතිකදේ 

අනුපාතිකය   අනුපාතිකය   දෙනසව්ීදම් සාමානයය 

 

නාිනක සඵක විනිමය අනුපාතිකදේ සහ  2017 දකස මූථිත සඵක විනිමය අනුපාතිකදේ පදනම් ෙථිෂය දෙනස ්

වීමට බකපෑ දහ ේතු 

- චීනය හා ඉන්දියා සමග ශ්රි   කා සිදු ක  ේවිපාර්ශවිය ලවළදාලම් සාලේක්ෂ ලක ටස වැඩි වීම. 

- එක්සත් රාජධාානිය, ලදල්ජියම, ප්ර ශය, ේර්මනිය, සහ ලහ  ලක   සමග ශ්රි   කාව සිදු ක  

ේවිපාර්ශවික ලවලළඳාලම් සාලේක්ෂ ලක ටස අඩු වීම. 

- චීනය සමග සිදු ක  ේවිපාර්ශවිය ලවලළඳාලම් සාලේක්ෂ ලක ටස වැඩි වීමට ලහේතු වුලේ 

 ලරදි පිලි, යන්ත්ර ූතත්ර, ලග ඩනැගිලි ද්රවය සහ විදුලි ස ලේශ උපකරණ ආනයනය 

ඉහ  යාම. 

- ඉන්දියාව සමග සිදුක  ේවිපාර්ශවිය ලවළදාලම් සාලේක්ෂ ලක ටස දිවිමට ලහේතු වුලේලරදිපිලි, යන්ත්ර 

සුත්ර, ලග ඩනැගිලි ද්රවය සහ වාහන ආනයනය ඉහ  යාම. 

නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතය සහ මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතය හි විලේශ ලවළඳාම සම්දන්ධා රටවල් 

- ඇමරිකා එක්සත් ජන පදය  මැලල්සියාව   ඉන්දුනිසියාව 

- ඉන්දියාව    කැනඩාව   දු ණු ලක රියාව 

- එක්සත් රාජධාානිය   තායි න්තය   ද ග ාලේශය 

- ජපානය     ඔස ලේලියාව   ලකන්යාව 

- ජර්මනිය    තායිවානය 

- ඉතාලිය     රුසියාව 

- ලහ   ලක      තුර්කිය 

- ලදල්ජියම    ලනදර් න්තය 

- සි ගේපූරුව    පකිස ථානය 

නාිනක සඵක විනිමය අනුපාතය හ ා මූථිත සඵක විනිමය අනුපාත අතම සම්බ් ධය. 

- ශ්රි   කාලේ උේධාමන අනුපාතයට වඩා විලේශ ලවලළඳාලම් ලයලදන රලටහි උේධාමන අනුපාතිකය 

වැඩි නම් නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකයට වඩා මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකයක් අඩු අගයක් ගනි. 

 

- ශ්රි   කාලේ උේධාමන අනුපාතයට සාලේක්ෂව විලේශ ලවලළඳාලම් ලයලදන රටව  උේධාමන 

අනුපාතිකය අඩු නම් නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකයට වඩා මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  

අගයක් ගනි. 
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- නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකලේ ස වභාවය වනුලේ විවිධා රටව  නාමික විනිමය අනුපාතිකයන් 

නිරතුරුවම පහ  යයි. එවිට රුපියලල් විලේශ අගය නිශ චිතව ප්රකාශ ක  ලන හැකි ලේ. ඊට විසඳුමක් 

ල ස විලේශ රටව  නාමික විනිමය අනුපාතිකයන්ලේ මධායයන අගයක් ල ස සඵ  විනිමය 

අනුපාතිකය අනුව ලේශිය මුදලල් විලේශ අගය වඩාත් නිශ චිත පදනමකින් ප්රකාශ ක  හැකි ලේ. 

 

- මූර්ත විනිමය අනුපාතිකලේ ස වභාවය වනුලේ අදා  රල  අපනයන තරඟකාරිත්වය මිනුම් කිරීමට 

දර්ශකයක් වශලයන් ලය දා ගැනීමට හැකි වීමයි. මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතය ගණනය කරනුලේ 

නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකයට ලවළඳ හවුල් කරුවන්ලේ උේධාමනය අනුපාතියක් ලමරට 

උේධාමනය අනුපාතිකයන් අතර ලවනස ගැ පීම මඟිනි. 

 

- නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකයට වඩා මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකය පහ  අගයක් ගැනීම මගින් 

අදහස  කරන්ලන් ලමරල  උේධාමන අනුපාතිකය ලවළඳ හවුල්කරුවන්ලේ උේධාමන අනුපාතිකයට 

වඩා අඩු දවයි. එයින් කහවුරු කරන්ලන් ලමරල  අපනයන තරඟකාරිත්වය ඉහ  ම ටමක පවතින 

දවයි. 

 

- නාමික සඵ  විනිමය අනුපාතිකට වඩා මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  අගයක් ගැනීම මඟින් 

අදහස  කරන්ලන් ලවළඳ හවුල්කරුවන්ලේ උේධාමන අනුපාතිකයට සාලේක්ෂව ලම් රල  උේධාමනය 

අනුපාතිකය වැඩි දවයි. එ             ලමරල    ය    ඟක    ය  පහ  ම ටමක 

        . 

 

- නාමික සඵ  විනිමයඅනුපාතිකය මූර්ත සඵ  විනිමය අනුපාතිකය සමඟ සැසඳීම ඔස ලසේ ලේශිය 

නාමික විනිමට අනුපාතිකය අධි තක්ලසේරුවකින් යුක්ත ද ඌ  තක්ලසේරුවකින් යුක්ත ද සම 

තක්ලසේරුවකින් යුක්ත ද යන්න මිනුම් ක  හැකිය. 

 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකය 

රටවල් ලදකට මි  ම ටම් අතර ලවනස  කම් සඳහා ග පන  ද නාමික විනිමය අනුපාතිකය මූර්ත විනිමය 

අනුපාතිකය ල ස හැඳින්ලේ. ලමය ප්රකාශ කරනුලේ සැදැ මි  වශලයන් ලන ව දර්ශක අ ක ස වරූපලයනි. 

මූර්ත විනිමය අනු: = නාමික විනිමය අනුපාතිකය 
තමරල උේධාමනඅනුපාතිකය

විලේශරල උේධාමනඅනුපාතිකය
 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකදේ අඩුපාඩු 

- සාර්ව ආර්ථික ප්රතිපත්තිව  ලවනස  වීම පිලිබිඹු ලන වීම. 

- ලරගු ාසි හා ආයතනමය වශලයන් සිදුවන ලවනස  වීම් සහ ලන දැක්වීම. 

- ඵ දායිතා ලවනස  වීම් ලන ලපනීම. 

- මි  දර්ශක ව  පවතින දුර්ව තා ලමහිදි දක්නට  ැබීම. 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකය දෙනස් විය හ ැකි අෙස්ථා 

- මූර්ත විනිමය අනුපාතිකය පහ  යාම. 

- මූර්ත විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  යාම. 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකය පහ ක යාම. 

වර්ෂය මු  විනිමය අනුපාතිකයට සාලේක්ෂව වර්ෂය අග විනිමය අනුපාතය පහ  අගයක් ගැනීම. 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකය පහ ක යන අෙස්ථා 

- ලේශිය මි  ම ටම් හා විලේශිය මි  ම ටම් ස ථාවරව තිබිය දී නාමික විනිමය අනුපාතිකය පහ  යාම. 

- නාමික විනිමය අනුපාතිකය හා විලේශ රල  මි  ම ටම් ලේශිය මි  ම ටම් පහ  යාම. 
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- නාමික විනිමය අනුපාතිකය හා ලේශිය මි  ම ටම් ස ථාවරව තිබියදී විලේශ රල  මි  ම ටම් ඉහ  

යාම. 

මූථිත විනිමය අනුපාතිකදේ පහ ක යාදම් ප්රතිවිපාක 

- අපනයන තරඟකාරිත්වය වැඩි වී අපනයන ධධාර්යමත් ලේ. 

- ආනයන අධධාර්යමත් ලේ. 

- ලවළඳ ගිණුලම් යහපත් ප්රවනතාවක් ඇති ලේ. 

ක්රය ශක්ති විනිමය අනුපාතිකය 

සමතුලිත විනිමය අනුපාතිකයක් ල ස සාකච්ඡා කිරීලම්දි ක්රය ශක්ති සාමය විනිමය අනුපාතිකය වැදගත් 

ස කල්පයක් ලේ. 

ලවළඳාමට පාත්ර වන සමාන භාණ්ඩ    ක වටිනාකම රටවල් ලදලක් ලේශිය මුදල් ඒකකවලින් මනිනු 

 ැබුවලහ ත් එම අගයන් ලදක අතර අනුපාතිකය ක්රයශක්ති සාමය විනිමය අනුපාතිකය ලේ. 

ක්රයශක්ති සාමය විනිමය අනු:  = 
සමානභාණ්ඩපැයකරුපියල්වටිනාකම

සමානභාණ්ඩපැයකලඩ  ර්වටිනාකම
 

නාමික විනිමය අනුපාතිකය සහ ක්රය ශක්ති සාමය විනිමය අනුපාතිකය අතර යම් ලවනසක් පැවතුණ ද දිගු 

කා ලේදී සමතුලිත විනිමය අනුපාතිකය ක්රය ශක්ති සාමය විනිමය අනුපාතිකය කරා නැඹුරු විය යුතුය. 

රටවල් ලදකක් අතර නාමික විනිමය අනුපාතිකය සහ ක්රය ශක්ති සාමය විනිමය අනුපාතිකය සමාන නම් ඉන් 

අදහස  වන්ලන් ලදරල  භාණ්ඩව  මි  ගණන් එකිලනකට සමාන වන දවයි. ලම් නිසා එක් රටක් අභිදවා 

අලනක් රටට තරඟකාරිත්වලේ වාසි  දා ගත ලන හැකිය. 

තමඟකාරිත්ෙදේ ොසි 

වයාපාරයකට සිය තරඟකරුවන් අභිදවා යාමට හැකියාව  දාලදන ලමව මක් ල ස එක් අතකින් සැ කිය 

හැකිය. ගනුලදනු කරුවන්ට වඩා යහපත් සහ ඉහ  වටිනාකමක්  දාදීලමන් ලමම වාසිය අත්කර ගත හැකිය. 

තරඟකාරිත්වලේ වාසියක් ඇති විට තම තරඟකරුවන්ට  දාලදන ප්රති ාභ හා සමාන වු ප්රති ාභ ඊට වඩා අඩු 

පිරිවැයකින් (පිරිවැය වාසි)  දා දිය හැකිය. 

එලසේ නැතලහ ත් ඉහ  මි ක් වුවත් අයකරමින් එය සාධාාරණ වන පරිදි තරඟකරුවන්  දා ලදන ප්රති ාභ හා 

ලසේවාවන්ට වඩා විශා  සහ උසස  ප්රති ාභ ප්රමාණයක්  දා දීලමන්ද තරඟකාරිත්ව වාසිය (ප්රලදදන වාසිය) 

අන්තර් ගත හැකිය. වයාපාරික ආයතනයකට ලමන්ම සමස ත ආර්ථිකයක් සඳහා ද ලමම ස කල්පය ලය දා ගත 

හැකිය. තරඟකාරිත්ව වාසි ස කල්පය පදනම් කරලගන ඇත්ලත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් බිහිකර ගැනීමට  ාභ 

ශ්රමය සහ ස වභාවික සම්පත් අවශය ලන ලේ යන අදහසය. 

තමඟකාරිත්ෙදේ ොසි බිහිකමන ුණකාශ්ර 

- පිරිවැය වාසි මූ ාශ්ර 

 ඵ දායිතාව ඉහ  ම ටමක පැවතීම. 

 ධාාරිතා උපලයෝජනය ඉහ  ම ටමක පැවතීම. 

 ලයදවුම් අවම පිරිවැයක් සහිතව  දා ගැනීමට ලක්වල් කිරීලම් ශක්තිය ලය දා ගැනීම. 

 නිෂ පාදන ක්රියාවලිය සඳහා තාක්ෂණය සඵ  අයුරින් ලය දා ගැනීම. 

 වඩා කාර්යක්ෂමව ලදදා හැරීම් ජා යන්ට ප්රලේශය  දා ගැනීම. 

- ප්රලදදනය සඳහා මු ාශ්ර 

 ගුණාත්මක වශලයන් ඉතා ඉහ  ම ටලම් නිෂ පාදිත බිහි කිරීම. 

 සන්නම් සඳහා ලය මු වීම (Branding) 

 නලවෝත්පාදන බිහි කිරීම 

 බුේධිමය ලේප  හිමි කර ගැනීම. 

 ප්රචාරණය 
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10.7 විනිමය අනුපාතිකය දෙනස් වීම. 

 

නමය විනිමය අනුපාතිකයක් පවතින විට විවිධා සාධාකව  ශුේධා ද පෑම නිසා විලේශ විනිමය සඳහා ඇති 

ඉල්ලුම ද එහි සැපයුමට ලවනස  ලේ. එවිට විනිමය අනුපාතිකය ද ලකටි ක ක් තු  ලවනස  වීම්ව ට භාජනය වී 

ලපර අනුපාතිකය ද, ඉතා ලකටි ක ක් තු  ලවනස වීම් ව ට භාජනය වී ලපර පැවති සමතුලිතතාවලයන් දාහිර 

වු සමතුලිතයක් කරා එළැලේ. 

විනිමය අනුපාතය දෙනස් වීමට බකපාන සාධක 

- ජාතයන්තර ලවළඳාම 

- ප්රාේධාන ස ච නය 

- මි  විච නය 

- සමලේක්ෂණය 

- ආර්ථිකලේ ශක්තිය 

- රාජය ප්රතිපත්ති 

- ලේශපා න කරුණු 

- ලක ටස  ලවළඳ ලප   කටයුතු 

විනිමය අනුපාතිකය අෙප්රමාණය කිරීම 

ලගවුම් ලශේෂ ලල්ඛ්නලේ හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා දිගුකාලීන ක්රියාමාර්ගයක් ල ස මුදල් අවප්රමාණය කරනු 

 දයි. 

ස ථාවර විනිමය අනුපාතිකයක් පවතින විට මූ ය අධිකාරීන් විසින් ලේශිය මුදලල් විලේශ අගය අඩු කිරීමයි. 

අවප්රමාණය කිරීලම්දී සිදුවන්ලන් විලේශිය මුදල් ඒකකයක් ලවනුලවන් ලගවිය යුතු ලේශිය මුදල් ඒකක ගණන 

වැඩිවීමයි. ලම් නිසා අපනයනයන්හි මි  පහ  යාමක් සිදු ලේ. එම නිසා අපනයන ඉල්ලුම වැඩි වී අපනයන 

ආදායම ඉහ  යයි. එලමන්ම ආනයන සඳහා ලගවිය යුතු ලගවීම් අඩු ලේ. ලමහි ප්රතිඵ යක් ල ස ලවළඳ ලශේෂය 

යහපත් අතට හැලර්. 

විනිමය අනුපාතිකය ක්ෂය වීම. 

ලවලළඳ ලප   ද ලේග මත විනිමය අනුපාතිකය තීරණය වන අවස ථාවන්හි ද (නමය විනිමය අනුපාත ක්රමයක් 

යටලත්) විනිමය අනුපාතිකලේ සිදුවන පහ  වැටීම විනිමය අනුපාතිකය ක්ෂය වීම යනුලවන් හැඳින්ලේ. 

නැතලහ ත් පාලවන විනිමය අනුපාත ක්රමලයන් යටලත් ලේශිය මුදල් ඒකකයන් මි ට ගැනීම සඳහා ලගවිය යුතු 

විලේශ මුදල් ඒකක ප්රමාණය අඩු වීමක් ලහෝ විලේශ මුදල් ඒකකයක් මි ට ගැනීම සඳහා ලගවිය යුතු ලේශිය 

මුදල් ඒකක ප්රමාණය වැඩි වීම. 

විනිමය අනුපාතිකය අවප්රමාණය ලහෝ විනිමය අනුපාතිකය ක්ෂය වීම යන අවස ථා ලදක යටලත් ද සිදු වූවත් එහි 

ප්රතිඵ ය එක සමාන ලේ. ඒ අනුව ලමහි ඇතිවන ආර්ථික ප්රතිවිපාක වනුලේ, 

- ආනයන ව  ලේශිය මි  ඉහ  යාම 

- ලපරට වඩා ආනයන වියදම ඉහ  යාම 

- ලේශිය ඉල්ලුම ආනයනය මත රදා පවති නම් ලේශිය උේධාමනය ඉහ  යාම 

- විලේශිය ණය වාරික හා ලප ලිය ඉහ  යාම 

- ස චාරක ඉපයීම් ඉහ  යන අතර ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නලේ ලසේවා ගිණුලම් අගය අහිතකර වීම 

- මැද ලපරදිග ඇතුළු රටව  ශ්රි  ා කික ලසේවා නියුක්තිකයන්ලේ ලප්රේෂණ ඉහ  යාම නිසා ස ක්රාම 

ගිණුම යහපත් වීම 

- ආනයන මි  ඉහ  යාම නිසා ආනයනය අධධාර්යමත් වි ආනයන ඉල්ලුම ලේශිය භාණ්ඩ ලවත 

ලය මු වීම 

- අපනයන භාණ්ඩ සඳහා ඉහ  ඉල්ලුමක් ඇති වී අපනයන ඉපයීම් ඉහ  යාම 
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විනිමය අනුපාතිකය අෙපුමාණය කිරීදම් අමුණණ 

- ලගවුම් තු න ලල්ඛ්නලේ දිගු කාලීන හිඟය අවම කිරීම 

- ආනයන ඉල්ලුම අධධාර්යමත් කිරීම 

- අපනයන සැපයුම ධධාර්යමත් කිරීම 

- ලසේවා නියුක්ති ලප්රේෂණ දිරිමත් කිරීම 

- විලේශ සෘජු ආලයෝජන ඉහ  නැ වීම 

විනිමය අනුපාතය අෙප්රමාණය කිරීමට අදේක්ෂිත ඉකක්ක සපුමා ගැනීමට තිබිය යුතු දකෝ දේසි 

- අපනයන සඳහා විලේශිකයන්ලේ ඉල්ලුම මි  නමය වීම 

- ආනයන සඳහා ඇති ලේශිය ඉල්ලුම මිළ නමය වීම 

- අපනයන හා ආනයනය ඉල්ලුම ලවන් ලවන් ව ගත්විට මි  ඉල්ලුම් නමයතාවක් ලන ලපන්වූවත් එම 

ලදලකහිම එකතුව මි  ඉල්ලුම් නමයතාව එකට වැඩි අගයක් ගැනීම (මාෂල්  ර්නර් ලක න්ලේසිය) 

- අපනයනය පිිනදඳ ලේශිය සැපයුම නමය වීම 

- ලේශිය මි  ස ථාවර ව තිබීම 

ශ්රී කාකාද  විදේශිය විනිමය අෙප්රමාණය කිරීම සම්බ් ධදය්  පෙතින සීමා 

- ශ්රී   කාලේ අපනයන ව ට ඇත්ලත් අනමය ඉල්ලුමක් 

- ලකටිකා ලේ දි අපනයන සැපයුම වැඩි ක  ලන හැකි වීම 

- ආනයනය සඳහා අනමය ඉල්ලුමක් පැවතීම 

- මි  උේධාමනය පා නය කර ගත ලන හැකි වීම 

විදේශ විනිමය අනුපාතිකය ප්රතිප්රමාණය කිරීම 

ස ථාවර විනිමය අනුපාතික ක්රමයක් යටලත් මූ ය අධිකාරිය විසින් ලේශිය මුදල් ඒකකයක සම අගය ලහවත් 

නි  මි  ඉහ  දැමීමකි. ලමහිදි ලේශිය මුදල් ඒකකයක් මි දි ගැනීම සඳහා ලගවිය යුතු ලේශිය මුදල් ඒකක 

ප්රමාණයක් අඩු ලේ. 

ලගවුම් ලශේෂලේ අතිරික්තයත් දිගින් දිගටම පවතින විට විනිමය අනුපාතිකය ප්රතිප්රමාණය කිරීමට මූ ය 

අධිකාරිය තීරණය කරයි. 

විනිමය අනුපාතිකය ඉහ ක යාම 

නමය විනිමය අනුපාතික ක්රමයක් යටලත් ලේශිය මුදල් ඒකකලේ විලේශ/දාහිර අගය (ලේශිය මුදල් ඒකකයක් 

සඳහා ලගවිය යුතු විලේශ මුදල් ඒකක ප්රමාණය) ඉහ  යාම විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  යාම ල ස සැ ලක්. 

විනිමය අනුපාතිකය ඉහ ක යාමට දහ ේතු 

- විලේශ විනිමය සඳහා වන ඉල්ලුම ස ථාවරව තිබියදි සැපයුම වැඩි වීම. 

- විලේශ විනිමය සඳහා සැපයුම ස ථාවරව තිබියදි ඉල්ලුම අඩු වීම. 

- විලේශ විනිමය සඳහා වන ඉල්ලුම අඩු වීම හා සැපයුම වැඩි වීම යන ලදකම එකවර සිදු වීම. 

- විලේශ විනිමය සඳහා වන ඉල්ලුම වැඩිවන ලේගයට වඩා වැඩි ලේගයකින් විලේශ විනිමය සැපයුම 

වැඩි වීම. 

- විලේශ විනිමය සඳහා වන සැපයුම අඩුවන ලේගයට වඩා වැඩි ලේගයකින් ඉල්ලුම අඩු වීම. 

නමය විනිමය අනුපාතිකයක් තු දි ද විනිමය අනුපාතිකය ඉහ  යා හැකිය. විනිමය අනුපාතිකය ප්රතිප්රමාණය 

වීම ලහෝ ඉහ  යාම ලහෝ නිසා ඇතිවන ප්රතිප්රමාණය එක සමාන ලේ. 

විනිමය අනුපාතිකය ප්රතිප්රමාණය වීදම් ්ථිකයක ප්රතිවිපාක. 

- ආනයනව  ලේශිය මි  ගණන් පහ  යාම. 

- උේධාමනය අනුපාතිකය පහ  යාම (ආනයනය රදා පවති නම්) 
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- විලේශිය ණයව  ලේහිය මූ ය වටිනාකම පහ  යාම. 

- විලේශිය ණය ආපසු ලගවීලම් පිරිවැය අඩු වීම. 

- ආනයනව  ලේශිය මි  පහ  යාම නිසා ආනයන ඉල්ලුම ප්රසාරණය වී ආනයන වියදම ඉහ  යාම. 

- ඒ නිසා ලවළඳ ලශේෂය ලකලරහි අහිතකර ද පෑම. 

- අපනයනකරුවන්ට  ැලදන විලේශ විනිමය ආදායම්ව  ලේශිය මුදලින් වටිනාකම අඩු වීම නිසා 

අපනයන අධධාර්යමත් වීම. 

- විලේශිය ලසේවා නියුක්තිකයන්ලේ ඉපයීම් සඳහා ලේශිය මුදලින් වටිනාකම අඩු වීම නිසා 

නියුක්තිකයන්ට අවාසි වීම. 

- විලේශ ආලයෝජන ආකර්ෂණය වීම. 

 

මාථිෂල් කථිනථි දකෝ දේසිය 

අපනයන හා ඉල්ලුම් නමයතාව  ඓකයය 1 ට වැඩිනම් දිගු කා ලේදී ලවළඳ ලශේෂය යහපත් ලේ. ලමය වියදම් 

මාරුවීලම් ප්රතිවිපාකය ල ස ද හැඳින්ලේ. 

වියදම් මාරුවීලම් ප්රතිවිපාකය යනු ආනයනය සඳහා කරන වියදම ලේශිය ආනයන ආලේශන ලවත හැරවීමකි. 

ආනයන සඳහා ඉහ  තීරු දදු    විය යුතුය. විනිමය සීමා ක  යුතුය. විනිමය අනුපාත අවප්රමාණය ද එවැනි 

ප්රතිපත්තියකි. 

රටක මුදල් ඒකකයක දාහිර වටිනාකම ක්ෂය වීලමන් (අවප්රමාණයන්) මාර්ෂල්  ර්නර් ලක න්ලේසිය යටලත් 

රටක ලවළඳ ලශේෂයට කරන ද පෑම ලමලසේ වගුවකින් දැක් විය හැකිය. 

 

අපනයන මි  ඉල්ලුම් නමයතාව  0.7  0.5   0.3 

ආනයන මි  ඉල්ලුම් නමයතාව  0.8  0.5   0.5 

මුළු මි  ඉල්ලුම නමයතාව  1.5  1.0   0.8 

ලවළඳ ලශේෂයට වු ද පෑම  යහපත්  ස ථාවර   අයහපත් 

 

විනිමය අනුපාතිකලේ ක්ෂය වීමක් නිසා අපනයන ඉල්ලුම වැඩි වන විට එයට ස ලේදිව අපනයන සැපයුම 

ප්රතිචාර  ලන දක්වන්ලන් නම් එනම් අපනයන සැපයුම අනමයතාවක් තිලේ නම් මර්ෂල්  ර්නර් ලක න්ලේසිය 

ඉටු වූවත් ලවළඳ ලශේෂයට යහපත් ද පෑමක් ඇති ලන ලේ. 

රට තු  උේධාමන අනුපාතිකය විලේශ උේධාමන අනුපාතිකයට වඩා වැඩි නම් විනිමය අනුපාතිකලේ ක්ෂය 

වීමක් ලහෝ අවප්රමාණයක් ලවළඳ ලශේෂය හිතකර වීම මගහරියි. 
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ජාතය් තම මූකය අමුණදක International Monetary Found (IMF) 

 

නව අන්තර්ජාතික මූ ය ක්රමයක් සැ සුම් කරනු පිණිස ලරෙ න් වුඩ්ස  සම්ලම් නය අනුව 1945 ලදසැම්දර් මස 

 7 දින ලමය සාමාජික රටවල්  9 කින් බිහිවිය. මු දි ල ෝක දැ ු ලේ උප ආයතනයකින් ල ස ක්රියා ක ද 

ලමය වර්තමානලේ ස වාධීන ආයතනයක් ල ස පවතී. වර්තමානලේ සාමාජික රටවල් ස ඛ්යාව 188 කි. 

 

ජාතය් තම ුණකය අමුණදදල් අමුණු 

- ජාතයන්තර මු ය ප්රශ නව දී උපලේශන ලසේවා සහ සහලයෝගිතාව  දා ලදන යන්ත්රණයක් සහිත 

ස ථාවර ආයතනයක් පිහිටුවීම තුලින් ජාතයන්තර මු ය සහලයෝගිතාව වර්ධානය වීම. 

 

- සියලුම සාමාජික රටව  නිෂ පාදන සම්පත් ස වර්ධානය කිරීමටත්, ලසේවා නියුක්තිය හා මූර්ත ආදායම් 

ඉහ  ම ටමක පවත්වා ලගන යාමටත් ජාතයන්තර ලවළඳාලම් ප්රසාරණය සහ තුලිත වර්ධානය සඳහා 

පහසුකම් සැපයීම. 

 

- ස වර්ධිත රටවල් අතර විනිමය අනුපාතිකයන් ක්රමවත්ව ආකාරයට පවත්වා ලගන යාම හා තරඟකාරී 

අන්දමින් විනිමය අනුපාතිකයන් ක්ෂය කිරීම ව ක්වාලීම මඟින් විනිමය අනුපාතිකයන් හි ස ථාවර 

භාවය වර්ධානය කිරීම. 

 

- සමාජික රටව  වර්තන ගනුලදනු දහු පාර්ශවිය පදනමකින් පවත්වා ලගන යාම ස ථාපිත කිරීම හා 

ජාතයන්තර ලවළඳාලම් වර්ධානයට දාධාා ලකලරන විලේශ විනිමය සීමාවක් ඉවත් කිරීම. 

 

- ජාතයන්තර වශලයන් අහිතකර ක්රියාමාර්ගව ට නැඹුරු ලන වි ලගවුම් ලශේෂලේ ගැ පීම ඇති කර 

ගන්නා තුරු තාවකාලික පිලිසරණක් ල ස අවශය වන අරමුදල් සාමාජික රටව ට  දා දීම. 

. 

- සාමාජික රටවල් ලගවුම් ලශේෂ අසමතුලිතතාවන්ට ලග දුරු වන කා සීමාව ලකටි කිරීම හා ඒවාලේ 

තීව්රතාව අඩු කිරීම. 

 

ජාතය් තම ුණකය අමුණදදල් කාථියයභ්ාමය් . 

- කිසියම් අන්තරාදායක තත්ත්වයක් ලපලනන්ලන් නම් ජාතික ආර්ථිකයන් හා ල ෝක ආර්ථිකය නිසි 

මලඟහි තදා ගැනීම සඳහා අවශය වන උපලදස   දා දීම. 

 

- ගුණාත්මක තත්ත්වලයන් යුත් දැ ු  හා මු ය කටයුතුව ට අදා  නීතිරීති පවත්වා ලගන යාමට 

උපලදස   දාදීම. 

 

- හදිසි මු ය අර්බුදව දි තාවකාලික ණය පහසුකම් සාමාජික රටව ට  දා දීම හා දිගුකාලින ආර්ථික 

ගැටලුව දි මු ය පහසුකම්  දා දීම හා ආර්ථික ප්රතිස ස කරණ ඇති ලක ට විසඳුම්  දාදීමට පියවර 

ගැනීම. 

 

- සාමාජික රටව ට තාක්ෂණික සහලයෝගිතාව  දා දීම හා රජලේ මහ දැ ු  නි ධාාරින් පුහුණු කිරීම. 

 

- සාමාජික රටවල් අතර රාජය මු ය, විලේශ මු ය හා ජාතික ගිණුම් වැනි අ ශ සම්දන්ධාලයන් ප්රමිති 

සැපයීම සහ ඒ අනුව ලත රතුරු ප්රකාශයට පත් කිරීම ම ඟින් අලනෝනය අවලදෝධාය හා අධායාපනය 

රටවල් අතර ලදදා හැරීම වශලයනි. 
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විදශේෂ ගැනුම් හිිනකම SDR 

ජාතයන්තර මු ය අරමුද  විසින් සාමාජික රටවල් සතු ජාතයන්තර ස චිත වත්කම් ව   නතාව සපුරා ලීම 

සඳහා නිර්මාණය කරන  ද ජාතයන්තර ස චිත වත්කම් විලශේෂයකි. ජාතයන්තර මු ය අරමුදල් තමන්ට හිමිව 

ඇති ස ාකයට සමානුපාතිකව විලශේෂ ගැනුම් හිමිකම් ස ථාපිත රටවල් අතර ලදදා හැලර්. 

වර්තමානලේ මුදල් වටිනාකම තීරණය කරනුලේ යුලරෝ, ස ටලි  පවුම්, ඇමරිකානු ලඩ  ර්, ජපන් ලයන්, චීන 

යුවාන් යන ජාතයන්තර ලවළඳාම් හා මු ය ප්රවාහ සඳහා වැඩි වශලයන් භාවිතා කරනු  දන මුදල් වර්ග ලේ. 

 

දකෝක බැාකුෙ World Bank (WB) 

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය මහා බිතනය ඇතුළු රටවල් 4ක සහභාගිත්වලයන් 1944 ජුලි මාසලේදී ඇමරිකා 

එක්සත් ජනපදලේ ලරෙ න්වුඩ්ස  නගරලේ පැවති ලරෙ න්වුඩ්ස  සමුළුලේ ප්රතිඵ යක් ල ස ලදවන ල ෝක 

ස ග්රමලයන් විනාශයට පත් වු යුලරෝපා රටවල් යලි පුරුනුත්තාපනය කිරීලම් අරමුණින් 1947 මාර්තු 01 වන දින 

ල ෝක දැ ු ව පිහිටුවා ඇත. 

1948 දි වයාපාරික කටයුතු ආරම්භ ක  ල ෝක දැ ු ලේ ආරම්භක සාමාජික ස ඛ්යාව 38කි. වර්තමානය වන 

විට ල ෝකලේ රටවල් 186ක් ලමහි සාමාජිකත්වය දරයි. 

ල ෝක දැ ු ලේ ප්රධාාන ආයතන  කින් සමන්විත ලේ. 

 
1. ප්රතිස ස කරණය හා ස වර්ධානය සඳහා වන අන්තර්ජාතික දැ ු ව. 

2. අන්තර් ජාතික ස වර්තා ස ගමය. 

 

දකෝක බැාකුද  අමුණු 

- සාමාජික රටව  නිෂ පාදන කටයුතු සඳහා අලනෝනය පහසුකම් සැපයිම මගින් එම රටව  ආර්ථික 

ස වර්ධානය ලේගවත් කිරීම. 

- සමාජික රටව ට ලිහිල් ලක න්ලේසි මත විලේශ ප්රාේධානය ලන  ැලදන විට විලේශ ලපෞේගලික 

ආලයෝජන දිරි ගැන්වීම් සඳහා අවශය පහසුකම් හා අවස ථා ඇති කිරීම. 

- ලපෞේගලික ආලයෝජන ව ට අමතරව දැ ු ලේ අරමුදල් හා ලවනත් මාර්ගවලින්  දා ගන්නා 

අරමුදල්ද භාවිතා කරමින් සමාජික රටව  ඵ දායි නිෂ පාදන කටයුතු සඳහා දිගු කාලින ණය සැපයීම. 

- සමාජික රටව ට කාර්මික හා ශිල්පිය උපලදස  ලසේවා  දා දීම. 

- සමාජික රටව  නිෂ පාදන සම්පත් වර්ධානය කිරීම මගින් හා අන්තර් ජාතික ආලයෝජන දිරි ගැන්වීම 

මගින් අන්තර් ජාතික ලවලළඳාලම් සමදර වර්ධානයක් ඇති කිරීම. 

- ල ෝකලේ දිිනඳු දව අඩු කිරීම. 

 

දකෝක බැාකුද  කාථියය්  

- සාමාජික රටව ට මූ ය හා තාක්ෂණික අධාාර කිරීම. 

- සාමාජික රටව ට සහනදායි ලක න්ලේසි යටලත් ණය  දා දීම. 

- විලේශ ආලයෝජන ලගන්වා ගැනීම සඳහා සමාජික රටව ට අවශය සහලයෝගය  දා දීම. 

- සාමාජික රටව  ස වර්ධානය ලේගවත් කිරීම සඳහා අවශය වයාපෘති සැ සුම් කිරීමට හා ආධීක්ෂණය 

කිරීමට ල ෝක දැ ු ව විලශේෂඥයායන්ලේ සහලයෝගය  දා දීම. 

- තිරසර ස වර්ධානයක් ඇති කිරීම සඳහා ජනතාවලේ ජීවන තත්ත්වය උසස  කිරීමටත් ආර්ථික 

ඵ දායිතා ඉහ  නැ වීමටත්, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමටත් රාජය හා ලපෞේගලික අ ශ අතර 

සහලයෝගිතාව ලග ඩ නැ වීමටත් කටයුතු කිරීම. 

- සමාජික රටව ට ලගෝලීයකරණ ගමන් මඟට පිවිසීම සඳහා අවශය සහලයෝගය  දා දීම. 

- ල ෝක ලවලළඳ ලප ලල් මුහුණපෑමට සිදුවන අවාසිදායක තත්ත්වයන් සමනය කර ගැනීම සඳහා 

සාමාජික රටව ට අවශය අධාාර     ම. 

- ල ෝක ප්රජාව සමඟ යහපත් සම්දන්ධාතා ලග ඩ නගා ගැනීම සඳහා සහලයෝගය  දා දීම. 

- නව ආර්ථික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සාමාජික රටව ට අවශය සහලයෝගය  දා දීම. 
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දකෝක බැාකුදෙහි සාමාජිකත්ෙය කැබීදම්  අත්ෙන ොසි 

- තාක්ෂණික උපලදස  දීම සහ නිෂ පාදන කාර්යක්ෂමතාව ඉහ  නැ වීමට සහය වීම. 

- සාමාජික රටව  ස වර්ධාන කටයුතු සඳහා අවශය ලප දු කාර්යය කටයුතුව ට අවශය ණය සැපයීම. 

- නිෂ පාදන ක්රියාවලිය ප්රවර්ධානය කිරීම සඳහා ලපෞේගලික හා විලේශිය ආලයෝජණ දිරිගැන්වීමට පියවර 

ගැනීම. 

- දියුණු රටව  ආධාාර ලදන කණ්ඩායම් සහ අධාාර උපලේශන කණ්ඩායම් ස විධාානය ලක ට එමගින් 

අඩු දියුණු රටව ට ආධාාර දීම. 

- සාමාජික රටව  ඉල්ලීම පරිදි එම රටවල් ලවනුලවන් ස වර්ධාන වයපෘති, සැකිසීම,ඇගයීම, 

සුපරීක්ෂණය හා උපලේශාත්මක ලසේවාවන් සැපයීම. 

- විවිධා කාර්යයන් සඳහා ල ෝක දැ ු  දූත පිරිස  එවීම. 

දකෝක බැාකුෙට එල්ක වී ඇති විද චන 

- ස වර්ධානය ලවමින් පවතින රටවල් අතර ල ෝක දැ ු ලවන් ණය ගන්නා විට ල ෝක දැ ු ලේ 

අභිමතය යටත් වීමට සිදු වීම. 

- ධානපති රටව  අවශයතා ඉටුකිරීමට කටයුතු කිරීම. 

- ස වර්ධානය ලවමින් පවතින රටවල්    ධීනත්වයට පත්වීම. 

ල ෝක දැ ු  උපලදස  අනුව ලේශපා න, සමාජ ආර්ථික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම නිසා ලමම රටවල් 

ස විධිත රටවල් මු යමය, තාක්ෂණික, වාණිජමය, ලේශපා නමය, පරායක්තභාවයකට හසුලේ. 

ශ්රි කාකාෙට දකෝක බැාකුදේ  සැකදසේන දසේො 

- අවශය විලේශ විනිමය සහනදායි ලක න්ලේසි යටලත් ණය ල ස සැපයීම. 

- තාක්ෂණය, ශිල්පීය ක්රම හා කාර්මික ප්රදානය යනාදිය දියුණු කර ගැනීම සඳහා අනුග්රහය  දා දීම. 

- විලේශ ආලයෝජන ලගන්වා ගැනීම සඳහා අවශය සහලයෝගය  දා දීම. 

- ස වර්ධානය ලේගවත් කිරීම සඳහා අවශය වයාපෘති සැ සුම් කිරීමටත් ඒවාලේ කටයුතු අධීක්ෂණය 

කිරීමටත් ල ෝක දැ ු  විලශේෂඥයායින්ලේ සහලයෝගය  දා දීම. 

- ලගෝලීයකරණය ගමන් මගට පිවිසීම සඳහා අවශය සහලයෝගය  දා දීම. 

- ල ෝක ලවලළඳ ලප ලල්දි මුහුණ පෑමට සිදුවන අවාසිදායක තත්ත්ව සමනය කර ගැනීම සඳහා අවශය 

ආධාාර සැපයීම. 

- ල ෝක ප්රජාව සමග යහපත් සම්දන්ධාතා ලග ඩනැගීම සඳහා සහලයෝගය දැක්වීම. 

- වුහාත්මක ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා අවශය විලශේෂඥයා දැනුම  දා දීම. 

- නව ආර්ථික ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය සහලයෝගය දීම. 

 

ශ්රි කාකාද  ්ථිකයක සාෙථිධනය ද ගෙත් කිරීම සඳහ ා දකෝක බැාකු ප්රජාෙ විසි්  දිගු කාලින ණය සැපයුම් 

අාශ 

- කෘෂිකාර්මික හා ග්රාමිය ස වර්ධාන වයාපෘති 

- ද ශක්ති වයාපෘති 

- අධායාපනය 

- කර්මාන්ත අ ශය 

- ලසෞඛ්ය හා ලපෝෂණය 

- ගමනාගමනය හා ප්රවාහනය 

- සුළු හා මධාය පරිමාණ වයාපාර 

- නාගරික ස වර්ධානය 

- ජ  සැපයුම 

- උතුරු නැලගනහිර අවතැන් වුවන් නැවත නගා සිටුවීම. 
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අතිදථික දපොදු ෙමණීය තිරුබදු ක්රමය GSP + 

ස වර්ධානය ලවමින් පවතින රටව ට  දා දී ඇති ලප දු වරණීය ක්රමයට අමතරව යුලරෝපා ස ගමය විසින් තවත් 

තිරු දදු සහනයක් ස සන  ද විලශේෂ වැඩ පිලිලව කි. ලම් සහනය  දා ගැනීම සඳහා රටවල් මානව හිමිකම්, 

කම්කරු අයිතිවාසිකම්, තිරසාර ස වර්ධානය හා යහපා නය යන ක්ෂත්රව ට අදා  ප්රධාාන ජාතයන්තර සම්මුති 

 7ක් පිලිලගන තිබිමත් ඒවා ක්රියාත්මක කිරිමත් අවශය ලේ. 

මානව හිමිකම් හා කම්කරැ අයිතිවාසිකම් සඳහා අදා  ජාතයන්තර සම්මුති 16 හා යහපනය හා පරිසරය 

සුරකීමට අදා  ජාතයන්තර සම්මුති 11ක් මීට අයත් ලේ. යුලරෝපා ස ගමය විසින් වසර 3 කා යකට ලමම 

සහනය  දා දුන් අතර නැවත සමාල ෝචනය ලක ට තවත් වසර තුන දැගින් දීර්ග කිරීමට හැකියාව පවති. 

ආසියානු රටවල් ලදකක් පමණ ලමම සහනය  දා ඇති අතර ඒවා නම් ශ්රි   කාව හා ලම  ලගෝලියාවයි. 

 

GSP + සහ  ශ්රි කාකාෙ 

- ශ්රි   කාව ද  005 වර්ෂලේ සිට සුනාමි වයවසනය නිසා ලමම සහනය හිමිකර ලගන ඇත. 

- ලම් යටලත් භාණ්ඩ වර්ග 7 00ක් තිරු දදු රහිතව අපනයනය කිරීමට ඉඩ කඩ සැ සී ඇත. 

- GSP + සහනය යටලත්  018 වර්ෂලේ ලමරටින් අපනයනය කරන  ද භාණ්ඩ වටිනාකම ඇමරිකානු 

ලඩ  ර් බිලියන 5.3කි. 

- එය ලමරට මුළු අනායන ආදාමලයන් 8.4ක වර්ධානය විය. 

- ලමම අපනයන ආදායමින් 44.7ක් ලරදි පිලි ඇඟළුම්ය. 

- ලසසු නිෂ පාදන වනුලේ, එළවළු, ප තුරු, සම් භාණ්ඩ, පිඟන් භාණ්ඩ හා මත්සය නිෂ පාදන ලේ. 

 

GSP +ක්රමය මගි්  ශ්රි කාකාෙට අත් වු ප්රතිකාභ් 

- යුලරෝපිය ලවලළඳ ලප   තු  ශ්රි   කාලේ ලවළඳ ලප   ලක ටස පුළුල් වීම. 

- ඇඟළුම් සඳහා ලදන  ද සහනයන් ලහේතුලවන් විලේශ ලවළඳ ලප ලල් අභිලයෝගයන්ට මුහුණ දීමට 

හැකි වීම. 

- ජාතයන්තර ලවළඳ සැ සුම් සඳහා සහභාගීවිලමන්  ද අත්දැකීම් හා කිර්තිනාමය තුලින් සිය නිෂ පාදන 

තව දුරටත් දියුණු කිරීමට හැකි වීම. 

- ලක න්ත්රාත් සඳහා නිෂ පාදනය කරන්නු  වශලයන් පැවති ශ්රි   කාලේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය පරිපූර්ණ 

ලසේවා සපයන්ලනු  දවට පරිවර්තනය වීම. 

- යුලරෝපා ලවලළඳ ලප  ට කරනු  දන අපනයන විවිධාා ගීකරණයට  ක් වීම. 

- ශ්රි   කාලේ මුළු අපනයන ධාාරිතාව වැඩි වීම. 

- විලේශ විනිමය ඉපයිම් ඉහ  යාම. 

 

GSP + ප්රතිකාභ් මහිත පරිසමයකට දගොඩනැීම 

- අපනයනකරුවන් තරඟකාරිත්වලේ ප්රති ාභ  දා ගැනීම සඳහා සිය නිෂ පාදන ක්රියාවලින් හි 

කාර්යක්ෂමතාව ඉහ  න වා ඵ දායිතාව වැඩි කිරීමට ක්රියා කිරීම. 

- නිෂ පාදන විවිධාා ගීකරණයක් ඇති කිරීමට ක්රියා කිරීම. 

- නව ලවළඳ ලප  වල් ලස යා යාමට උනන්දු වීම. 

- ශ්රි   කා ආනයන දිර්ග කාලීන වඩාත් තරඟකාරි වීම. 

 

G – 8 කණ්ඩායම (Group 08 -8) 

ල ෝක ආර්ථිකය ලමලහය වන ප්රධාාන ද වතුන් / ල  ව විශා තම කාර්මික රටවල් 8කින් සමන්විත 

කාණ්ඩායමයි. ලමයට බ්රිතානය, ප්ර ශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, ඇමරිකාව, කැනඩාව, ජපානය හා රුසියාව යන 

රටවල් අයත් ලේ. මෑතකදි G-8 කණ්ඩායලමන් ඉවත් වු රට ල ස රුසියාව දැක්විය හැකිය. 
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BRICS 

ඉතා ලේ ලයන් නැගී එන ලවලළඳ ලප   ආර්ථික කිහිපයක් වන රෙසි ය, රුසියාව, ඉන්දියාව, චීනය, දු ණු 

අප්රිකාව යන රටවල් ලමයට අයත් ලේ. 

ඉහත රාජයයන්ලේ මුල් අක්ෂර ව  එකතුලවන්   මකරණය වි ඇති දව දැක්විය හැකිය. 

 

BRICS – MIST 

ලමක්සිලකෝව, ඉන්දුනිසියාව, දු ණු ලක රියාව සහ තුර්කිය යන රටවල් BRICS සමඟ ඒකාදේධා වුවලහ ත් 

ලම් දශකලේදි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හා යුලරෝපා ස ගමය අභිද   ලදගුණයක ආර්ථික ද යක් අත්කර 

ගැනීමට BRICS – MIST හවු ට හැකි වනු ඇත. 

 

N – 11 

ලගෝල්ඩ්මන් සචින් ආයතනය  005 දි N -11 ආර්ථිකය හඳුන්වා ලදන  දි. BRICS රටව  තත්ත්වයට පත්වීමට 

නියමිත ඊ ඟ ආර්ථිකයත් (NEXT – 11) ලම් යටතට ගැලන් ද ග ාලේශය, ඊජිේතුව, ඉන්දුනිසියාව, ඉරානය, 

දු ණුලක රියාව, ලමක්සිලකෝව, නයිජිරියාව, පකිස තානය, පිලිපීනය, තුර්කිය, විය නාමය, එම රටවල් 11යි. 
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