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ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල සීොවන්ද ...................................................................... 15 

ආයතනික අඩුලුහුඩුකම් ...................................................................................................................... 18 

වර්තොන අවදානෙ අඩු සහ සේථතික අපනයන වුහය .......................................................................... 19 

අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් වර්ෙවල සීමිත බව හා ඌන -උපමයෝජනය .............................................. 20 

අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීෙ පිණිස ප්රමයෝගික ෙැදිහත්ීම් ............................................... 21 

නව හා වැඩි දියුණු කළ අපනයන මූලයයකරණ විසඳුම් හදුන්දවාදීෙ........................................................ 22 

අඩු වියදෙකින්ද විශේවාසදායි සහ යාවත්කාලින මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි දියුණු  කිරීෙ......... 24 

ආයතනවල ශකයතාව, කාර්යක්ෂෙතාව සහ විශේවාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ ...................................... 24 

ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන - ආනයන බැිංකුවක් සේථාපිත කිරීෙ ................................................................ 24 

 

 

රූපසටහන් ල්ැයිසතුව 
 

රූපසටහන 1: මෙීම්/ සෙථයකට එළඹීමම් විකල්පවලදී අවදානෙ.............................................................. 9 

රූපසටහන 3: ුළු වයාපාර සිංඛයාව සහ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දමේ අපනයන 
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ECA අපනයන ණය ආයතන  

EDB               අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය 

EFIC අපනයන මූලය සහ රක්ෂණ සිංසේථාව  

EPA අපනයන මභෝෙ ප්රවර්ධනය ආයතන  

EWC අපනයන කාරක ප්රාේධනය  

EXIM අපනයන හා ආනයන  

GDP               දළ මද්ශීය නිෂේපාදිතය 

GTFP මෙෝලීය මවළඳ මූලය වැඩසටහන  

IFC ජාතයන්දතර මූලය සිංසේථාව  

IFIs ජාතයන්දතර මූලය ආයතන   

JBIC ජාතයන්දතර සිංසේථාව සඳහා ජපාන බැිංකුව  

LCs ණයවර ලිපි  

MSME ක්ුර සහ සුළු පරිොණ වයාපාර 

NDB ජාතික සිංවර්ධන බැිංකුව  

NEXI              නිමපාන්ද අපනයන හා ආමයෝජන රක්ෂණ 

NGO රාජය මනාවන ආයතන  

OECD ආර්ික සහමයෝගීතාව හා සිංවර්ධනය සඳහා සිංවිධානය  

SCF සැපයුම් දාෙ මූලයකරණය  

SLECIC ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව  

SLTB ශ්රී ලිංකා මත් ෙණ්ඩලය  



සංක්ෂිප්තය 
 
මෙෙ  සියවස ආරම්භමේ  සිට ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන එහි දළ මද්ශීය 
නිෂේපාදිතමේ ප්රතිශතයක් මලස පෙණක් මනාව මෙෝලීය 
අපනයනවල ප්රතිශතයක් මලසද පහත වැටී තිමේ. නිදහස ලැබුණු 
වකවානුමේදී වර්තොනයට වඩා ඉහළ  මෙෝලීය  මවළඳමපාළ 
මකාටසක් අත්කර ෙැනීෙට  ශ්රී ලිංකාවට හැකි ී තිබුණි. ක්මෂේත්රය 
තුළ සිදුූ මෙෙ පහළ බැසීෙට බලපෑම් සිදුකරනු ලබන සාධක මදකක් 
පිළිබඳව මවරිමේ පර්මේෂණ ආයතනය විසින්ද මීට මපර සාකච්ඡා 
කරනු ලැබිණ.  මම් අතරින්ද  පළුවැන්දන මලස ශ්රී ලිංකාමේ  
අපනයන භාණ්ඩ විහිදී  ඇති පටු පරාසයත්  (අපනයන වලින්ද 
50%කට වඩා වැඩි ප්රතිශතයක් හුමදක් භාණ්ඩ මදකක් ෙත පෙණක් 
යැමප්) සහ මදවැන්දන මලස ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන සපයනු ලබන 
මවළදමපාළ සිංඛයාව ඉතා අල්ප ීෙත්  (අපනයන වලින්ද 50%කට 
වඩා වැඩි   ප්රතිශතයක් අත්පත් කර මෙන ඇත්මත්  මවළඳමපාළ 
මදකක්  විසින්දය) සඳහන්ද කළ හැක. මෙෙ අධයයනය ශ්රී ලිංකාව 
මෙමතක් කල් ුහුණ පා ඇති බාධක ෙැඩපැවැත්ීෙට සහමයෝෙයක් 
ලබාදිය හැකි ප්රතිපත්ති හදුනාෙැනීෙට දරණ ප්රයත්නයකි. මෙෙ  
අධයයනමයන්ද  මයෝජිත  ප්රතිපත්තීන්ද අපනයන මූලයකරණ ොතෘකා 
පාඨය යටමත් සාරාිංශ ෙත කළ හැක.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
නව මවළඳමපාළ මවත අපනයන කිරීම් දිරිෙැන්දීෙ පිණිස පෙණක් 
මනාව ශ්රී ලාිංකික අපනයන නිෂේපාදන විවිධාිංගීකරණය කිරීෙටද 
සහාය ලබාදිය හැකි උපකාරයක් මලස අපනයන මූලයකරණ 

පහසුකම් හදුනා මෙන තිමේ. එමහත් ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන 
ප්රතිපත්ති සම්පාදනමේදී  අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් වල 
අදාලත්වය සහ භාවිතය වැඩිදියුණු කරෙැනීෙ සම්බන්දධමයන්ද 
ප්රොණවත් අවධානයක් ලබා දී මනාෙැත.  
 
මෙෙ පර්මේෂණ වාර්තාමේ අරුණ වන්දමන්ද ශ්රී  ලාිංකික අපනයන 
මවනුමවන්ද පහසුකම් සැලසීෙ සහ  ප්රවර්ධනය කිරීෙ පිණිස ූ 
උපකාරයක් මලස අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්  සිංවර්ධනය 
කළ හැක්මක් මකමසේද යන්දන පිළිබඳව විශේමල්ෂණාත්ෙක 
අවමබෝධයක් ලබා දීෙයි. ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් ඵලදායී මලස භාවිතය වැළැක්ීමම් අවහිරතාවයන්ද 
එතුළින්ද හඳුනාෙනු ලබන අතර රටතුළ මූලයකරණ පහසුකම්වල 

භාවිතය සහ ප්රවිෂේටය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා නිර්මද්ශ ද  ලබා මදයි.   



අපනයන මූල්යකරණ පහසුකම් සහ එහි ප්රතිල්ාභ 

අවපබෝධ කර ගැනීම  

ශ්රී ලාිංකික අපනයනකරුවන්ද  සහ විමද්ශීය ෙැනුම්කරුවන්ද අතර 
සිදුවන ෙනුමදනු පහසුකරලීෙ සඳහා මෙීම් සිදු කිරීෙට, 
මූලයකරණයට සහ ෙනුමදනුමේ අවදානෙ අඩු  කිරීෙට සහාය වන 
විසදුෙක් මලස අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් හදුන්දවා දිය හැක. 
අපනයන අිංශය තුළ ශ්රී ලිංකාව ුහුණ මදන ඇතැම් ප්රධාන 
අභිමයෝෙවලට විසඳුම් ලබාෙැනීෙ පිණිස අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් තුළින්ද වැදෙත් කාර්යභාර්යක් ඉටු මකමරයි.  
ෙැනුම්කරුවන්දට වඩාත් වාසිදායක මෙීම් ක්රෙ වලට එකඟ ීමම් 
හැකියාව මෙෙඟින්ද ඉහළ නිංවයි. ඒ තුළින්ද අපනයනකරුවන්දට වැඩි 
ඇණවුම් ප්රොණයක් විමද්ශ ෙැනුම්කරුවන්දමෙන්ද ලබා ෙැනීමම් 
හැකියාව වැඩි මේ. අපනයන මූලයකරණ මෙවලම් ෙඟින්ද 
අපනයනකරුවන්දට තරඟකාරී මෙීම් මකාන්දමද්සී ඉදිරිපත් කිරීමම් 
හැකියාව වැඩි කරන අතර ෙැනුම්කරුවන්ද විසින්ද මෙීම් පැහැර 
හැරීමම් අවදානෙ  මෙන්දෙ එවැනි තරඟකාරී මෙීම් මකාන්දමද්සි 
වලට එකඟ ීෙ මහේතුමවන්ද පැන නඟින කාරක ප්රාේධන හිඟයන්ද 
අවෙ කිරීෙටත් හැකියාව ඇත.    
 

ජාතයන්දතර  මවළඳාෙ මකමරහි  සුළු හා ෙධයෙ   පරිොණ 

වයවසායකයන්දමේ   (SME)  සහභාගීත්වය උපායොර්ගිකව ඉහළ 
නැිංීෙටද අපනයන මූලයකරණය පහසුකම් භාවිතා  මකමර්.   ණය 
ලබා ෙැනීමම් හැකියාව සහ පිරිවැය විමශේෂමයන්දෙ සුළු හා ෙධයෙ 

පරිොණ වයවසායකයන්දමේ අපනයන හැකියාවට බාධා පුණුවයි.  
සාධාරණ පිරිවැයක් යටමත්  අපනයන මූලය  පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් 
හැකියාව  වැඩිදියුණු කිරීෙ තුළින්ද  ශ්රී ලාිංකික අපනයන ක්මෂේත්රය තුළ 
සුළු හා ෙධයෙ  පරිොණ වයවසායකයන්දමේ සහභාගීත්වය ඉහළ 
නැිංීෙට තීරණාත්ෙක බලපෑෙක් කළ හැක.    
 

නිෂේපාදන  විවිධාිංගීකරණය කිරීමම්දී සහ නව මවළඳමපාළවල් 
මසායා ෙැනීමම්දී අපනයනකරුවන්ද ුහුණ මදන මූලික ෙැටළුව නම් 
නව ෙැනුම්කරුවන්ද මසායා ෙැනීෙට සහ සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින 
රටවල මවළඳමපාළවලට ඇතුළු ීෙට ඇති බාධක මේ. ඒ නම්, ඉහළ 
වාණිජෙය අවදානෙ සහ රටක් වශමයන්ද ඇතිවන අවදානෙත්ය. 
අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්  හරහා  මෙෙ අවදානම් අඩු කිරීෙට 
පියවර ෙැනීෙ ෙඟින්ද නව භාණ්ඩ නිපදීෙ දිරිෙත් කිරීෙට, නව 
ෙැනුම්කරුවන්ද ඇතිකර ෙැනීෙට මෙන්දෙ සිංවර්ිත රටවල්වල  සිට 
සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල මවළඳමපාළ දක්වා ශ්රී ලාිංකික 
වයාපාරික  භාණ්ඩ විවිධාිංගීකරණය (කිරීමම්) කිරීෙ සඳහා වැඩි 
හැකියාවක් ලැමේ.   
 

සාොනයමයන්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සපයනුමේ 
මපෞද්ෙලික අිංශය ූවත්  මෙෙ පහසුකම් සම්පාදනය කිරීමෙහිලා 
රජය ෙඟින්ද ඉටුවිය යුතු ඉතා වැදෙත් කාර්යභාර්යක් පවතී.  
මපෞද්ෙලික බැිංකු සහ රාජය මහෝ අර්ධ රාජය මූලය ආයතන ෙඟින්ද  
අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සැපයුෙක් කළ හැක. බහු පාර්ශේීය 
සිංවර්ධන බැිංකු වැනි ජාතයන්දතර මූලය ආයතන (මලෝක බැිංකුව, 
ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුව) ෙඟින්දද ජාතයන්දතර මවළදාෙ 
පහසුකරලීෙ සඳහා අවදානම් අඩු කිරීමම් මූලය විසඳුම් ලබා මදනු 
ලැමේ.  
 

ණයවර ලිපි (LC)  සහ  අපනයන ණය සහතික/ රක්ෂණ), මෙන්දෙ 
මෙෝලීය මවළඳ සහ ෙනුමදනු ක්රෙවල මවනසේීෙත් සෙඟ ඇතිවන 
නව අවදානම් වලට ු හුණ දීෙට සහාය දීෙ සඳහා හදුන්දවා මදනු ලබන  
සැපයුම්  දාෙ (SCF) ණය පහසුකම් වැනි නව මූලය පහසුකම් පිලිබඳ 
මෙෙ වාර්තාමවන්ද විසේතර කරනු ලැමේ. 

 

ශ්රී  ල්ංකාව ුළ අපනයන මූල්යකරණ 

පහසුකම්වල්ට ඇති සීමාවන්  

ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් පවතිනුමේ 
සිංවර්ධනය මනාූ ෙේටෙකය. අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් වල 
සුලභ බව සහ භාවිතයද අවෙ ෙේටෙක පැවැත්මේ. උදාහරණයක් 
වශමයන්ද  අපනයන ණය සහතික / රක්ෂණ ෙඟින්ද  

ආවරණ  වනු ලබන අපනයන ෙනුමදනුවල ප්රතිශතය ශ්රී ලිංකාව තුළ 

2-4% ක් පෙණ වන අතර එය ජාතයන්දතර අෙයන්ද හා සිංසන්දදනමේදී 
සාොනයයමයන්ද 10-12% අතර ප්රතිශතයක පිහිටයි. 
   
ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම් 
සහ සැපයුම්  අිංශමේ බාධාවන්ද නිසා මෙෙ පහසුකම්වලින්ද අපනයන 
ප්රවර්ධනයට ලබා ෙත හැකි සහාය වර්තොනමේදී අවෙ ෙේටෙක 
පවතී.  සැපයුම් අිංශමේ බාධා මලස ආයතනික ෙේටමම් 
අඩුලුහුඩුකම්  සහ මවළඳමපාළ තුළ ලබාෙත හැකි අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් පරාසමේ දක්නට ලැමබන සීොවන්ද දැක්විය 
හැක. ඉල්ලුම් අිංශමේ බාධා මලස රට තුළ පවතින අඩු අවදානෙ සහ 
සේිතික අපනයන වූහය දැක්විය හැක.  
 

රට තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල  ඉල්ලුෙ  මෙන්දෙ  
සැපයුෙද සීො කරන බාධාවක් මලස මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් 
දුෂේකරතා දැක්විය හැක.  
 

ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් වර්ධනයට අවශය 
මතාරතුරු  වර්ෙ මදකකි. මින්ද පළුවැන්දන වනුමේ විමද්ශීය 
ෙැනුම්කරුවන්ද සහ විමද්ශීය මවළඳමපාළ පිළිබඳ මතාරතුරුවල 
හිඟයයි. මදවැන්දන, අපනයනකරුවන්ද අතර අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් සහ එහි ප්රතිලාභ පිළිබද මනාදැනුවත්භාවයයි.   විමද්ශීය 
මවළඳමපාළ  සහ ෙැනුම්කරුවන්ද පිළිබඳ මතාරතුරු ලබාෙැනීෙට 
ඇති දුෂේකරතාව සහ ඉහළ පිරිවැය නිසා ඇතිවන අහිතකර ප්රතිඑලය 
නම් ෙනුමදනුව පිළිබඳ අවදානෙ අි තක්මසේරු ීෙ මහේතුමවන්ද 
මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම්දී දැරිය යුතු පිරිවැය ඉහළ යාෙ 
ය.  මෙය සීොසහිත ජාතයන්දතර අත්දැකීම්  සහිත අවදානම් 
තක්මසේරුකරුවන්ද සිටින මූලය ආයතන ුහුණ මදන විමශේෂ 
ෙැටළුවක් මේ. එමසේෙ, අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් පිළිබඳව 
ඇති අඩු දැනුෙ මහේතුමවන්ද, වර්තොනමේද ලබා ෙත හැකි අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම්වලට ඇති ඉල්ලුෙ පහළ ෙේටෙක පවතී. 
  
 

අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීෙට මෙන්දෙ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් 
ලබා මදන ආයතන විශාල සිංඛයාවක් ශ්රී ලිංකාව තුළ  ඇත. 
උදාහරණයක් මලස ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව 

(SLECIC), අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය  (EDB) සහ ණය 

මතාරතුරු කාර්යාිංශය (CRIB) වැනි ආයතන දැක්විය හැක. එමහත් 
වර්තොනමේදී මෙෙ ආයතන ෙඟින්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් 
සම්බන්දධමයන්ද පහසුකම් සැලසීෙටත් ඒවා ප්රවර්ධනය කිරීෙටත් සිදු 
කරන කාර්යභාරය සීොසහිත මේ.   
 

ප්රතිපත්තිෙය වශමයන්ද අපනයන මූලයකරණය පිළිබඳව දක්වන අඩු 
අවධානය, ඒ සඳහා ලබා මදන රාජය සහමයෝෙය අවෙ ීෙ මෙන්දෙ 
මෙෙ ආයතනවල කුසලතාව, ධාරිතාව හා අපනයන මූලයකරණ 
පිළිබඳ විමශේෂඥ දැනුෙ අඩු බවද මෙෙ පසුොමීත්වයට මහේතු මේ.    
 

අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලට ඇති අඩු ඉල්ලුෙට අඩු අවදානෙ 
සහ සේිතික අපනයන වුහයත් අර්ධ වශමයන්ද බලපායි. අපනයන 
ආදායෙ  සම්ප්රදායික අපනයනකරුවන්ද, නිෂේපාදන, මවළඳමපාල සහ 
සීමිත ෙැනුම්කරුවන්ද පිරිසක් අතමර් වන දීර්ඝකාලීන සබඳතා ෙත 
රඳා පවතී. අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සම්බන්දධමයන්ද පවතින 
අඩු අවමබෝධය මහේතුමවන්ද සම්ප්රදායික මනාවන අපනයන සහ කුඩා 
සහ ෙධයෙ අපනයනකරුවන්ද ුහුණ මදන අපනයන මූලය 
ෙැටළුවලට සුදුසු මූලය පහසුකම් සැපයුෙ දුර්වල ෙේටෙක පවතී. 
මෙෙ මහේතුව නිසා මවළඳමපාළ තුළ පවතින අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම්වල විවිධත්වය සහ ලබාෙත හැකි බව සීොසහිත මේ. 
අපනයන සාධකකරණය, ෙැනුම්කරුවන්දමේ  ණය සහ ද්විපාර්ශේවික 
අපනයන ණය යනු වර්තොනමේදී අපනයනකරුවන්දට ලබාෙත 
මනාහැකි  අපනයන මූලයකරණ විසඳුම්වලට නිදසුන්ද මේ. ඇෙයුම් 

දාෙ මූලයකරණය  (VCF), අපනයන ණය සහ මෙීම් පැහැර හැරීම් 
සහ ඇප ආවරණ මයෝජනා ක්රෙ වැනි යම් යම් අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම්  ලබාෙත හැකි වුවද  එයින්ද ලැමබන ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැනුෙ 
අඩුීෙ මහේතුමවන්ද මෙෙ පහසුකම් ඌන උපමයෝජිත ෙේටමම් පවතී. 

 



අපනයන මූල්යකරණ 

පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා ප්රපයෝගික 

මැදිහත්ීම්   
රට තුළ  කාර්යක්ෂෙ සහ නීන අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් මවළඳමපාළක් ඇති 
කිරීෙ පිණිස මෙෙ අධයයනය ෙඟින්ද  
ෙැදිහත්ීම් හතරක් නිර්මද්ශ කරනු ලැමේ. 
අපනයන මූලයකරණයට ඇති ඉල්ලුෙ  සහ 
සැපයුෙට ඇති බාධක  ඉවත් කිරීෙ මෙෙ 
නිර්මද්ශවල අරුණ මේ. මෙෙ  නිර්මද්ශ 
වනුමේ  
(1) නව සහ වැඩිදියුණු කළ අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම් හඳුන්දවාදීෙ; (2) 

විශේවසනීය සහ යාවත්කාලීන මතාරතුරු 
සඳහා පහසුමවන්ද සහ අඩු පිරිවැයකින්ද ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි 
දියුණු කිරීෙ; (3) ආයතන වල වෘත්තීය කුසලතා සහ 
විශේවාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ, සහ (4) අපනයන - ආනයන 
බැිංකුව සේථාපිත කිරීෙ මේ.  
 

නව සහ වැඩිදියුණු කළ අපනයන මූල්යකරණ විසඳුම් 

හඳුන්වාදීම  

අපනයනකරුවන්දමේ මූලයකරණ ෙැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීෙ  (උදා 
: අපනයන ණය ප්රතිමූලයකරණය), නව මවළඳපල මවත ප්රමේශය 
දිරිෙැන්දීෙ (උදා: ද්විපාර්ශේවික ණය පහසුකම්)  සහ සුළු හා ෙධයෙ 
පරිොණ කර්ොන්දතකරුවන්ද සහ මද්ශීය මවළඳමපාළට පෙණක් 
නිෂේපාදනය කරන කර්ොන්දතකරුවන්ද අපනයනයට මයාු කිරීෙ 
පිණිස විමශේෂ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්, සුළු සහ ෙධයෙ 
අපනයනකරුවන්දමේ ධාරිතාවය සහ භාණ්ඩවල තරඟකාරිත්වය 
ඉහළ නැිංීෙ පිණිස මූලයකරණ පහසුකම් (උදා : ඇෙයුම් දාෙ 
මූලයකරණය) වැනි  නව සහ වැඩිදියුණු කළ අපනයන මූලයකරණ 
විසඳුම් හඳුන්දවා දීෙ පිණිස මෙෙ  අධයයනය ෙඟින්ද නිර්මද්ශ  ඉදිරිපත් 
මකමර්.  

 
අඩු වියදමකින් සහ පහසුපවන් ,විශතවසනීය සහ 

යාවත්කාලීන පතාරුරු ල්බා ගැනීපම් හැකියාව වැඩි දියුණු 

කිරීම   

මතාරතුරු ලබා ෙැනීෙ ඉහළ නැිංීෙ සඳහා අදාළ ආයතන 
සම්බන්දධමයන්ද සිදුකළ හැකි ෙැදිහත්ීම් කිහිප ආකාරයක් මෙෙ 
අධයයනය ෙඟින්ද මයෝජනා මකමර්. ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ 

සිංසේථාව (SLECIC) සහ අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය (EDB) වැනි 

ආයතනවලට (EPAs) වඩා යහපත් ප්රමේශයක් සහ අවදානම් අඩු 
කිරීමම් උපක්රෙයක් මලස අපනයනකරුවන්ද සහ මූලය ආයතනවලට 
මතාරතුරු ලබා ෙැනීෙ වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා තීරණාත්ෙක 
කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැක.   
 

 

උදාහරණයක් වශමයන්ද මවමළඳමපාළ හා ෙැනුම්කරුවන්දමේ 
යාවත්කාලින මතාරතුරු සම්පාදනය කිරීෙ පිණිස විමද්ශීය රටවල ශ්රී 
ලිංකා තානාපති කාර්යාලවල වාණිජ අිංශ සෙඟ අපනයන සිංවර්ධන 

ෙණ්ඩලයට (EDB) සම්බන්දධීකරණයක් පවත්වා ෙත හැක.  අදාළ 
අිංශ පිළිබඳ විමශේෂිත දැනුෙක් සහිත ආයතන සෙඟ සම්බන්දධ ී එෙ 
අිංශයන්දමේ අවශයතාවලට සරිලන විමශේෂ අපනයන මූලයකරණ 

පහසුකම් (උදා: VCF) සැලසුම් කිරීෙ පිණිස සහාය විය හැක.  
 

විමද්ශීය ෙැනුම්කරුවන්දමේ මතාරතුරු සම්පාදනය කිරීෙ පිණිස 

CRIB වැනි ආයතනවලට මවනත් රටවල ණය මතාරතුරු 

සපයන්දනන්ද සෙඟ සබඳතා  පැවැත්විය 
හැක.  
 

එමසේෙ,  අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය 

(EDB) වැනි රජමේ අනුග්රහය ලබන 
ආයතනවලට සහ අමනකුත් විවිධ අිංශ 
නිමයෝජනය කරන ආයතනවලට අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් පිළිබඳ  සුළු හා 
ෙධයෙ පරිොණ වයාපාර අිංශය දැනුවත් 
කිරීෙ පිණිස  සක්රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ 
හැකි අතර සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
වයාපාරවල  තාක්ෂණික නිපුණත්වය 
වැඩිදියුණු  කිරීමම් පුහුණු කිරීම් සඳහා මූලය 

පහසුකම්  සැලසීෙටද  කටයුතු කළ හැක. 
 

ආයතනවල් නිපුණතාවය සඳහා කාර්යක්ෂෂමතාවය සහ 

විශතවාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරීම     

 
ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් ලබා දීෙට  සහ  
අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීෙ පිණිස පිහිටුවා ඇති ආයතන ු හුණ මදන 
මූලික බාධා මලස පළුව, නිපුණතාවය හා විමශේෂඥ දැනුෙ 
සීොීෙත්, මදවනුව, ප්රතිපත්තිෙය වශමයන්ද ඇති අඩු අවධානයත් 
සහ මතවනුව, අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් සඳහා  පහසුකම් ඇති 
කිරීෙ පිණිස රජමේ සහමයෝෙය අඩු ීෙත් දැක්විය හැක. අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම් සඳහා පහසුකම් සැලසීමම්දී සක්රීය කාර්යභාරයක් 
ඉටු කිරීෙ පිණිස ආයතනවලට ඇති හැකියාව සහ නිපුණතාව 
වර්ධනයට රජයට ෙතහැකි ක්රියා ොර්ෙ පිළිබඳව මෙෙ අධයයනය 
නිර්මද්ශ සපයනු ඇත.  
 

අපනයන ආනයන බැිංකුවක් සේථාපිත කිරීෙ  
 

විමශේෂමයන්දෙ ජාතයන්දතර මවළදාෙ තුළ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
වයවසායකරුවන්දමේ  සහභාගීත්වය වර්ධනය සඳහා පහසුකම් 
සැලසීෙ පිණිස  සහ නැගී එන දියණු මවමින්ද පවතින රටවල 
මවළඳමපාළ තුළ මවළඳාෙ ප්රවර්ධනය කිරීෙ පිණිස විමශේෂිත 
අපනයන ණය ආයතන සුවිමශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබයි. ශ්රී 
ලිංකාව තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සපයනු ලබන 
මවළඳමපාළ හුමේ මබාමහෝ අඩුපාඩු දක්නට ලැමබන බව මෙෙ 
අධයයනය ෙඟින්ද අනාවරණය  මකමරන අතර මෙෙ අඩුපාඩු ෙෙ 

හරවා ෙැනීෙ පිණිස අපනයන - ආනයන බැිංකුවක (EXIM) 
අවශයතාවය ෙතුකර මපන්දවයි.  උදාහරණයක් වශමයන්ද ශ්රී ලිංකා 

අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථා (SLECIC) පනතට අනුව එෙ 
ආයතනය ෙඟින්ද පුළුල් පරාසයක විහිදුණු අපනයන ණය පහසුකම් 
සහ මසේවා සපයනු බවට දක්වා තිබුණද පර්මේෂණය ෙඟින්ද මහළි 
ූමේ එෙ ආයතනය ෙඟින්ද සපයනු ලබන මසේවාවන්ද හා පහසුකම් 
සීමිත බවයි. එමසේෙ, බැිංකු ක්මෂේත්රය ෙඟින්ද අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් සම්පාදනය කළද,  ප්රධාන වශමයන්දෙ මෙෙ පහසුකම් 
සැපයන්දමන්ද සේථාපිත ෙහා පරිොණ අපනයනකරුවන්දමේ අවශයතා 
පිරිෙැසීෙටත් සහ අවදානෙ සාමප්ක්ෂව අඩු සිංවර්ිත රටවල් සෙඟ 
කරන අපනයන කටයුතු වලටත් බව මහළි විය.  නවයකරණමයන්ද 

යුතු අපනයන මූලයකරණ  විසඳුම් ප්රදානය කිරීෙ ෙගින්ද EXIM 

බැිංකුවට මෙෙ අඩුපාඩු ෙඟ හරවා ෙැනීෙට කටයුතු කළ හැක. EXIM 
බැිංකුවට මපෞද්ෙලික බැිංකු  දැරීෙට අකෙැති අවදානෙ දරා ෙනිමින්ද 
සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකරුවන්දට තරඟකාරී මපාළී 
අනුපාතිකයකට බැිංකු ණය පහසුකම් කඩිනමින්ද ලබා ෙැනීෙට 
උපකාරී විය හැක. එමසේෙ  මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් දුෂේකරතාවය ෙෙ 
හැරීෙට මෙන්දෙ සුළු සහ ෙධයෙ අපනයනකරුවන්ද සඳහා පුහුණු හා 

ධාරිතා වර්ධනය සඳහා වන අවසේථා පුළුල් කිරීෙට  EXIM බැිංකුවට 
විමශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටුකළ හැක.

    

අපනයනකරුවන්ට තරඟකාරී පගීම් 

පකාන්පේසි ඉදිරිපත් කිරීමට  පමණක්ෂ 

පනාව  පගීම් පැහැර හැරීපම් 

අවදානම්  සහ එවැනි තරඟකාරී 

පසුබිමක්ෂ   

ඇතිකරන කාරක ප්රාග්ධන හිඟයද   අඩු 

කිරීම සඳහා අපනයන මූල්යකරණ 

පමවල්ම්වල්ට හැකියාව තිපේ. 

 



හැදින්ීම  

 

මද්ශීය සහ මෙෝලීය සිංවර්ධනයන්ද  සෙඟ ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන 
වර්ධනය ී මනාෙැත. 2000-2014 කාල සීොව තුළදී, දළ මද්ශීය 
නිෂේපාදිතමේ ප්රතිශතයක් මලස 33% සිට 15% දක්වා ශ්රී ලිංකාමේ 
අපනයන ක්රෙමයන්ද පහත වැටී ඇති අතර මලෝක අපනයනවල 
ප්රතිශතයක් මලස 0.08% සිට 0.05% දක්වා පහත වැටී තිමේ. රමේ 
අපනයන ආදායෙ, නිෂේපාදන කිහිපයක් සහ මවළඳමපාළ කිහිපයක් 
ෙත දැඩිව රඳා පවතින අතර අපනයන ආදායමෙන්ද වැඩි මකාටසක් 
මෙරටට මෙන එනු ලබන්දමන්ද අපනයනකරුවන්ද සුළු පිරිසක් විසිනි. 
මෙෙ ඉහළ රැඳියාව අපනයන  වර්ධනය සීො කිරීෙට මහේතු ී තිමේ.  
අපනයන අිංශමේ මෙෙ බාධකවලට ුහුණ දීෙ සඳහා මබාමහෝ 
උපායොර්ෙ මයෝජනා කර ඇති නුදු අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීමම් 
සක්රිය කාර්යයක් ඉටුකළ හැකි උපකාරකයක් මලස අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම්වල වැදෙත්කෙ  මකමර් මයාු ී ඇත්මත් අඩු 
අවධානයකි. විමද්ශ ෙනුමදනු සම්පාදනය, මූලයකරණය සහ 
ෙනුමදනුවල අවදානෙ අඩු කිරීමම් උපකාරකයක් මලස  අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් ඉතා වැදෙත් කාර්යයක් ඉටු කරයි. අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම් ෙඟින්ද ෙැනුම්කරුවන්ද සඳහා තරඟකාරී මෙීම් 
මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීමම් හැකියාව අපනයනකරුවන්ද මවත ලබා 
මදනු පෙණක් මනාව ෙැනුම්කරුවන්ද විසින්ද ණය මෙීම් පැහැර 
හරිනු ලැබීමම් අවදානෙ අඩු කිරීෙ සහ රටකට අනනය ූ වාණිජ, 
ආර්ික සහ මද්ශපාලනික මහේතු නිසා ුදල් මෙීෙ ප්රොද ීමම් 
අවදානෙ අඩු කිරීෙද සිදු කරනු ලැමේ. එමසේෙ, ජාතයන්දතර 
මවළඳමපාළ හුමේ සුළු හා ෙධයෙ වයවසායකරුවන්දමේ ඉහළ 
සහභාගීත්වයක් ඇති කිරීෙට සහ නව ෙැනුම්කරුවන්ද  හා නව 
මවළඳමපාළවලට අපනයන මෙන්දෙ නව නිෂේපාදන දිරිෙැන්දීෙට 
රාජයයන්ද විසින්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්, උපායොර්ගිකව 
මෙන්දෙ පුළුල් වශමයන්ද ද භාවිතා කරනු ලැමේ.               
 

මෙෙ වාර්තාව ෙඟින්ද විශේමල්ෂණය කරනුමේ අපනයන ප්රවර්ධනය 
කිරීමෙහිලා උපකාරකයක් මලස අපනයන මූලයකරණ මෙවලම්වල 
ඇති වැදෙත්කෙ වන අතර වර්තොනමේදී, ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම්වල එලදායි භාවිතය වළක්වනු ලබන බාධක 
පිළිබඳ විශේමල්ෂණයක්ද මෙහිදී ඉදිරිපත් කරනු ඇත. එමෙන්දෙ, රට 
තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම්  හැකියාව සහ 
එලදායි භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා ද මෙෙ වාර්තාව ෙඟින්ද 
නිර්මද්ශ සපයනු ඇත.  
 

මෙෙ වාර්තාව පහත ආකාරයට වුහෙත කර ඇත.  වාර්තාමේ 
මදවන මකාටස ෙඟින්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් පිළිබඳ 
විසේතරාත්ෙක දළ (ප්රතිවිරුද්ධ අර්ථ බැවින්ද එක් වචනයක් 
මයාදන්දන.) විශේමල්ෂණයක් ඉදිරිපත් කරන අතර එෙගින්ද අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම්වල ප්රතිලාභ සහ අපනයන ආයතන පිළිබඳ  
විග්රහ මකමරනු ඇත. වාර්තාමේ තුන්දවන මකාටස ෙගින්ද දක්වනුමේ 
ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන මූලය මවළඳමපාළ පවතින වර්තොන 
තත්ත්වය වන  අතර රට තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල 
එලදායි භාවිතය වළක්වා ලනු ලබන ප්රධාන ෙැටළු එහිදී වැඩි දුර 
සාකච්ජා කරනු ඇත. වාර්තාමේ හතරවැනි මකාටස දක්වන්දමන්ද ඉදිරි 
ෙෙන්ද ෙෙයි.  එහිදී රට තුළ අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල 
කාර්යසාධනමේ දුර්වලතා ආශ්රිත ප්රධාන ෙැටළුවලට විසඳුම් ලබාෙත 
හැකි ෙැදිහත්ීම් සම්බන්දධමයන්ද නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 
  

ප්රතිශතය 33%–15% 

අපනයන දළ මද්ශීය නිෂේපාදිතමේ ප්රතිශතයක් 

මලස පහත වැටීෙ (2000-2014) 
 

 

ප්රතිශතය 0.08%-0.05% 
 

 

අපනයන මලෝක අපනයන ප්රතිශතයක් 

මලස පහත වැටීෙ  (2000-2014) 

 



අපනයන මූල්යකරණ පහසුකම් සහ එහි ප්රතිල්ාභ පිළිබඳ 

අවපබෝධ කර ගැනීම 
 
අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් යනු, අපනයනකරුවන්දට, තෙන්දට ලැබිය යුතු මෙීම් ප්රොද කිරීෙට ෙැනුම්කරුවන්ද සෙඟ එකඟීමම් හැකියාව  
ලබා මදන රක්ෂණයක්, ඇප සහතිකයක් මහෝ මූලය ක්රෙයකි. එෙඟින්ද, ජාතයන්දතර ෙනුමදනු පහසු කිරීෙ සඳහා එවැනි ෙනුමදනුවල අවදානෙ 

අවෙ කිරීෙ, මකටිකාලීන අපනයනකාරක ප්රාේධන අවශයතා සපුරාලීෙ, සේවකීය ධාරිතාවය සහ තරඟකාරීත්වය මොඩනැිංීෙ සහ නව 
මවළඳමපාළවල්වලට අපනයන දිරි ෙැන්දීෙ ආදී ප්රතිලාභ රැසක් අපනයනකරුවන්දට ලබා ෙත හැක.  ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන අිංශය ුහුණ පා 
සිටින ප්රධාන ෙැටළුවලට විසඳුම් මසීමෙහිලා අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලට වැදෙත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැක. උදාහරණ මලස 
ෙැනුම්කරුවන්ද මවත තරඟකාරී මෙීම් මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීමම් හැකියාව වර්ධනය කිරීෙ තුළින්ද අපනයනකරුවන්දට අපනයන ඇණවුම් 

සුරක්ෂිත කරෙැනීෙට උපකාරී ීෙ, ජාතයන්දතර මවළදාෙ තුළ සුළු හා ෙධයෙ වයවසායකරුවන්දමේ (SMEs) සහභාගීත්වය වැඩි කිරීෙට දායක 
ීෙ  මෙන්දෙ සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල් වලට අපනයන  දිරිෙැන්දීෙ සඳහා ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් මයාදා ෙත හැක.  

        

 
මෙෙ පරිච්මේදමයන්ද ආවරණය කරනු ලබන ප්රධාන 
ක්මෂේත්ර:   

 අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල ප්රධාන  කාර්යයන්ද  
- ජාතයන්දතර මෙීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීෙ   
- වාණිජෙය සහ රමේ අවදානෙ අඩු කිරීෙ   
- අපනයන කාරක ප්රාේධන අවශයතා ලබා ෙැනීමම්  හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීෙ   
- ධාරිතා වර්ධනය සහ මවළඳමපාළ  පුළුල් කිරීෙ සඳහා සහාය ීෙ   

 අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සපයන ආයතන  
 අපනයන මූලයකරණ විසඳුම්  
 ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන ෙැටළුවලට විසඳුම් මසීෙ සඳහා අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල කාර්යභාරය  

- අපනයන ඇණවුම් සුරක්ෂිත කිරීෙ සඳහා උපකාරී ීෙ   
- සුළු හා ෙධයෙ වයවසායකරුවන්දමේ (SMEs) අපනයන සඳහා දායකත්වය වර්ධනය  
- නව මවළඳමපාළ මවත අපනයන දිරි ෙැන්දීෙ 

 

  



අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල 
කාර්යභාරය  
තරඟකාරී මෙෝලීය මවළදමපාළ තුළදී, ෙැනුම්කරුවන්දට, තොට 
වඩාත් වාසිදායක මෙීම් මකාන්දමද්සි ඉල්ලුම් කිරීමම් හැකියාව සහ 
ප්රවණතාව ඉහළ මොසේ තිමේ.  ෙැනුම්කරුවන්ද නිරතුරුව උත්සාහ 
කරන්දමන්ද තෙන්දට භාණ්ඩය ලැමබන මතක් මෙීම් ප්රොද කිරීෙටයි. 

එෙනිසා අපනයනකරුවන්දමේ ඇණවුම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව 
තීරණය කිරීමම්දී ෙැනුම්කරුවන්ද ඉල්ලුම් කරන මෙීම්  
මකාන්දමද්සිවලට එකඟීෙ වැදෙත් සාධකයක් බවට පත්ව තිමේ.  
මකමසේමවතත්, මෙීම්  ප්රොද කිරීෙට එකඟ ීෙ තුළ 
අපනයනකරුට සැලකිය යුතු ෙේටෙක ණය බරක් සහ මෙීම් 
අවදානෙක් දැරීෙට සිදුමේ. 
 

අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් යනු ෙැනුම්කරුවන්ද විසින්ද මෙීම් 
ප්රොද කිරීෙට ඉල්ලා සිටි විට අපනයනකරුවන්දට ඊට එකඟීමම් 
හැකියාව  ලබාමදනු ලබන රක්ෂණයක්, ඇප සහතිකයක් මහෝ මූලය 
ක්රෙයකි. අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්  ජාතයන්දතර ෙනුමදනුවල 
අවදානෙ අවෙ කිරීෙට උපකාරී වන අතර මකටිකාලීන 
අපනයනකාරක ප්රාේධන අවශයතා සපුරාලීෙට මෙන්දෙ 
අපනයනකරුවන්දමේ ධාරිතාවය හා තරඟකාරීත්වය මොඩනැිංීෙ 
සඳහා සහ අපනයන මවළඳමපාළ විවිධාිංගිකරණය සඳහාද  
පහසුකම් සලසනු ලැමේ.  

 
ජාතයන්තර පගීම් සඳහා පහසුකම් සැල්සීම  

අපනයනකරුවන්දට විවිධාකාර මෙීම් විකල්ප ඉදිරිපත් කරමින්ද 
අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් ෙඟින්ද ජාතයන්දතර ෙනුමදනු සඳහා 
පහසුකම් සලසනු ලැමේ.  මදපාර්ශේවමේ කැෙැත්ත සහ මක්වල් 
කිරීමම් හැකියාවට අනුව අවදානෙ මබදී යන ආකාරය ෙත මෙීම් 
විකල්ප මතෝරා ෙත හැකි මේ. (1 රූපසටහන බලන්දන). විවෘත 
ගිණුම් කටයුතු ඔසේමසේ සිදුකරනු ලබන ෙනුමදනු තුළ බැිංකු වැනි 
මූලය අතරෙැදියන්දමේ සම්බන්දධය සීමිත වුවද, අමනකුත් මෙීම් 
ක්රෙවලදී මූලය අතරෙැදියන්දමේ කාර්යභාරය වැදෙත් මේ.  

 
වාණිජමය අවදානම සහ රපේ අවදානම ලිහිල් 

කිරීම 

ජාතයන්දතර මවළඳාමම් මයමදන විට  අපනයනකරුවන්දට ුහුණ 
දීෙට සිදුවන අවදානම් අවෙ කිරීෙ පිණිස අපනයන මූලයකරණ 
මෙවලම් උපකාරී මේ. මම් සම්බන්දධ ප්රධාන අවදානම් වනුමේ 
වාණිජ අවදානෙ සහ විමද්ශ මවළඳමපාළ සම්බන්දධ අවදානෙයි. 
ුදල් මනාෙැති නිසා මහෝ බිංමකාමලාත්භාවය නිසා මහෝ අපනයන 
ඇණවුෙ අනුව නැේෙත කර ඇති භාණ්ඩ මබදාහැරීෙට 

අමපාමහාසත් ීෙ නිසා මපෞද්ෙලික අිංශමේ ෙැනුම්කරුවකු විසින්ද 
මෙීෙ මනාකර සිටීෙ  මහෝ මෙීම් ප්රොද කිරීමම්  අවදානෙ වාණිජ 
අවදානෙ මේ. 
රට මහෝ විමද්ශ මවළඳමපාළ සම්බන්දධ අවදානෙ යනු ආනයනික 
රමේ රජමේ ක්රියාොර්ෙ ( උදා:  විමද්ශ විනිෙය පිළිබඳ  පනවන 
සීො) සහ රමේ පවතින සිවිල් යුද්ධය, මභෞතික ආපදාවන්ද යනාදි 

මහේතු නිසා මෙීම් කිරීෙට මනාහැකි ීමම් මහෝ ප්රොද ීමම් 
අවදානෙ මේ.  
 

මීට අෙතරව, ජාතයන්දතර ෙනුමදනුවලදී අපනයනකරුවන්ද 
ුහුණ මදන මවනත්  ෙහා අවදානම්ද  පවති.  එනම් ප්රවාහනය 
සම්බන්දධ අවදානෙ, විමද්ශ විනිෙය අවදානෙ සහ බැිංකු අවදානෙ 
යනාදියයි. මූලාශ්ර සේථානමේ සිට ෙෙනාන්දත රට  දක්වා භාණ්ඩ 
ප්රවාහනමේදී සිදුවිය හැකි හානි සහ ප්රොදයන්ද ප්රවාහන අවදානෙ 
මලස දක්වනු ලැමේ. විමද්ශ විනිෙය හුවොරු  අවදානම් යනු 
මද්ශපාලන සහ ආර්ික ප්රතිපත්තිවල ප්රතිඵලයක් මලස සිදුවන 
විනිෙය අනුපාතිකමේ සිදුවන විචලනයන්දය. මලාව පුරා පවතින 
බැිංකුවල ඇති විවිධ ෙේටමම් සේථායිතා සහ ධාරිතාවයන්ද ෙගින්ද 
බැිංකුවල කාර්යසාධනය පිණිස විශේවාසනීයත්වය සහ  අවදානෙ 
තීරණය කරනු ලැමේ.  අපනයනකරුවන්දට මෙෙ විවිධ ොදිළිමේ 
අවදානම් කළෙනාකරණය කිරීෙ පිණිස අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් ෙඟින්ද වැදෙත්  කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලැමේ.  
උදාහරණයක් වශමයන්ද, අපනයන ණය රක්ෂණ එවැනි අවදානම් 
හා පාඩුවලට එමරහිව ආරක්ෂාව සපයයි. 
 

අපනයනකරුවන්පග්  පකටිකාලින කාරක 

ප්රාග්ධන අවශයතා සපුරා ගැනීමට ඇති  හැකියාව 

වැඩිදියුණු කිරීම   

වර්තොනමේ මලෝක මවළඳමපාළ තුළ මෙීම් මකාන්දමද්සි සහ 
ෙනුමදනු මකාන්දමද්සි පිළිබඳව වැඩිවශමයන්ද තීරණ ෙනු ලබනුමේ 
ෙැනුම්කරුවන්ද විසිනි. ඉන්ද අදහසේ කරනුමේ, අපනයන ඇණවුම් 
සුරක්ෂිත කිරීෙට නම් ෙැනුම්කරුවන්ද විසින්ද පනවනු ලබන, ඔවුන්දට 
වඩාත් හිතකර වන මකාන්දමද්සි සහ නියෙයන්දට අපනයනකරුවන්ද 

එකඟ ී ෙ වැදෙත් වැන්ද බවයි. උදාහරණ මලස මෙීම් ප්රොද කිරීෙට 
එකඟ ීෙ සහ විවෘත ගිණුම් ෙත මවළදාම් කිරීෙ ආදී මකාන්දමද්සි 
දැක්විය හැක. මලෝක මවළඳ ෙනුමදනු පියවන ක්රෙ, සම්ප්රදායික සහ 

වඩාත් සුරක්ෂිත මෙීම්  උපක්රෙ වන ණයවර ලිපි (LCs) සහ ණය 

මල්ඛණවල (DCs) සිට  අපනයනකරුවන්දට වඩාත් අවදානම් සහිත 

විවෘත ගිණුම් දක්වා  ොරු ී තිමේ.1 එපසතම අපනයනය කළ භාණ්ඩ 
සඳහා ෙැනුම්කරුවන්ද කරන මෙීම් ප්රොදීෙ මහේතුමවන්ද 
අපනයනකරුවන්ද මකටි කාලීන ප්රාේධන හිඟතාවයන්දට ු හුණ දීෙට 
සිදුමේ 

 
 

රූපසටහන 1: මෙීම්/ සෙථයකට එළඹීමම් විකල්පවලදී අවදානෙ 

 

අවෙ ෙැනුම්කරුවාට 
අවදානෙ 

උපරිෙ  

විවෘත ගිණුෙ වාර්තා එකතුව වාර්තා ණය 
සේිර කළ වාර්තා 

ණය 
මපර මෙීම් 

• අපනයනකරු 
මවත අරුදල් 

මේෂණය කිරීෙ 
භාණ්ඩ ලැමබන 
දිනයටෙ  මහෝ 

මවනත් අනාෙත 
දිනයක් තුළ 

•  මෙීෙ මහෝ 
පිළිෙැනීෙවලට  
එමරහිව මල්ඛන 

හුවොරු ීෙ, 
තහවුරු කිරීෙකින්ද 

මතාරව ලිපි 
මල්ඛන 

සිංක්ෂිප්තව 
විභාෙ කිරීෙ 

 
 

• වඩාත් ෙ ආරක්ෂිත 
සහ 

සෙබර විකල්පය, 
විසේතරාත්ෙකව 

මල්ඛණවල 
නිරවදයතාවය පරික්ෂා 
කිරීෙ, නියෙයන්ද සහ 

මකාන්දමද්සිවලට 
අනුෙත ීෙ 

 

•  වාර්තාෙය ණය 
සහ  අපනයනකරු 

මවත වැඩි  
ආරක්ෂාව, බැිංකු 
ෙඟින්ද  මෙීම්  

තහවුරු කරනු ලබයි. 

 

• ආනයනකරු විසින්ද 
අපනයනකරු මවත 

භාණ්ඩ 
මතාෙනැේෙත කිරීෙ 
ප්රථෙ මෙීම් කිරීෙ 

උපරිෙ  
අපඅපනයනකරුවාට 

අවදානෙ 
අවෙ 

මූලාශ්රය: OIC රටවල් තුළ මවළඳ මූලයකරණය පිණිස සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායක ප්රමේශය  වැඩිදියුණු කිරීෙ COMCEC සම්බන්දධීකරණ කාර්යාලය (2013), පිටුව 
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මෙෙ ෙැටළුවලට විමශේෂමයන්දෙ ුහුණ මදන 
සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයාවසායකරුවන්දය. 
මම් මහේතුව ෙත, අපනයන ඇණවුම්වලට 
අනුකූලව නිෂේපාදනය කිරීෙට අවශය අුරවය  
සහ මසේවා මිලදී ෙැනීෙ  පිණිස ඔවුනට 
අපනයන කාරක ප්රාේධන මූලයකරණ 
පහසුකම් අවශය මේ. විමද්ශීය ෙැනුම්කරුවන්ද 
මවතින්ද මෙීම් ලැමබන තුරු බලා සිටින කාල 
පරිච්මේදය තුළ අපනයන කාරක ප්රාේධන ණය 
ලබා ෙැනීෙට පහසුකම් සැලසීෙ 
අපනයනකරුවන්දමේ  ුදල් සිංසරණ ෙැටළු 
පහසු කිරීෙට කිරීෙට ඉවහල් මේ.    

 

ධාරිතා වර්ධනයට සහ 

පවළඳපපාළ පුළුල් කිරීමට උපකාරී ීම  

අපනයනකරුවන්දට තෙන්දමේ නිෂේපාදන හැකියාව සහ ධාරිතාව 
වර්ධනයට ( විමශේෂමයන්දෙ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්ද) 
මූලය පහසුකම් අවශය මේ. උදාහරණයක් මලස නව ආනයනික රමේ 
ප්රමීතීන්දට අනුකූලව නිෂේපාදනමේ ගුණාත්ෙකභාවය ඉහළ නැිංීෙට, 
තාක්ෂණය සහ කුසලතා ඉහළ නැිංීෙට මෙන්දෙ මවළඳ අමලවි 
ප්රදර්ශන වලට සහභාගීීෙට, නව ෙැනුම්කරුවන්ද  මසායා ෙැනීෙට, 
නව මවළඳමපාළ මවත ප්රමේශ ීෙට, මවළඳ නාෙය විමද්ශීය 
මවළඳමපාළ තුළ ප්රවර්ධනය කිරීෙට යන වියදම් සඳහා ණය ලබා 
ෙැනීෙට අවශය මේ. අපනයනකරුවන්ද ඉලක්ක මකාට ෙත් සහ 
අපනයන මවළඳමපාළවල් ඉලක්ක මකාට ෙත් (විමශේෂමයන්ද රජමේ 
සහමයෝෙය / ඇප සහතිකය සෙඟ බැදුණු) අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් සැපයීෙ ෙඟින්ද අපනයනකරුවන්දමේ  ධාරිතා වර්ධනයට 
සහ මවළඳමපාළ පුළුල් කිරීෙට උපකාරී විය හැක.  
 

 

අපනයන මූලය පහසුකම් සපයන ආයතන  
 
අපනයන මූලය පහසුකම් සපයනු ලබන්දමන්ද ප්රධාන ආයතන  
මදමකාටසක් ෙඟිනි; එනම් මපෞද්ෙලික අිංශමේ බැිංකු සහ අපනයන 
මූලයකරණ  පහසුකම් සැපයීෙ සඳහා විමශේෂිකරණය ූ සේවාින මහෝ 

රජමේ මූලය ආයතන ෙඟින්දය.  මද්ශීය මූලය ආයතනවලට අෙතරව, 
මලෝක බැිංකුව (WB) සහ ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුව (ADB) වැනි 

ජාතයන්දතර මූලය ආයතනද (IFIs) ජාතයන්දතර මවළඳාෙට සහාය 
ීෙ පිණිස අවදානම්  අවෙ කිරීමම්  මූලය විසඳුම් සපයනු ලැමේ.    
 

 

මලෝක මවළඳ ෙධයසේථානය (WTO),  ෙගින්ද සිදු කරන ලද 
පර්මේෂණයකට අනුව, මපෞද්ෙලික අිංශමේ ආයතන වඩා 
නැඹුරුතාවයක් දක්වනුමේ මකටිකාලීන (එක් අවුරුදු) අපනයන 
මූලයකරණ ණය පහසුකම්වලට සහ අඩු අවදානම් ඉහළ අදායම් 
සහිත වඩා දියුණු මවළඳමපාළවල් සෙඟ කරන ෙනුමදනු සඳහා මූලය 
පහසුකම් සැපයීෙට ය. වාණිජෙය සහ රමේ අවදානම් තක්මසේරු 
කිරීමම්දී ඔවුන්ද ුහුණ මදන දුෂේකරතා මෙයට එක් කළ හැකි මේ. 
මපෞද්ෙලික බැිංකු සෙඟ සැසඳීමම්දී රජමේ පූර්ණ මහෝ අර්ධ 

සහමයෝෙය ෙත පිහිටුවා ඇති අපනයන ණය ආයතන (ECAs) ෙගින්ද 
පුළුල් මවළඳමපාළ පරාසයක් ආවරණය කරමින්ද, මකටිකාලින, 
ෙධයකාලින සහ දිගු කාලින අපනයන මූලයකරණ විකල්ප සලසනු 

ලබන  සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්ද ඉලක්ක මකාට 
විමශේෂ මූලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට කටයුතු කරයි. විමශේෂමයන්දෙ 
මපෞද්ෙලික මූලය ආයතන සෙඟ තරඟකාරීත්වයක නියුතු ප්රමද්ශවල 

පවතින අපනයන ණය ආයතන (ECAs) 
සාොනයමයන්ද ක්රියාත්ෙක වනුමේ වාණිජ 
නියෙයන්දට අනුකූලව ය. එමහත් අපනයන ණය 

ආයතන (ECAs) විසින්ද  රට තුළ අපනයන 
ප්රවර්ධනය කිරීමම් සෙසේත අරුණ ප්රුඛ මකාට 
මෙන , “ ලාභ මහෝ පාඩු නැති පදනමම්” සිට 
අපනයන සඳහා මූලය පහසුකම් සහ රක්ෂණ 
පහසුකම් සැපයීෙට මයාු ීෙ සුලභව දැකිය 
හැකි ප්රවණතාවයකි. 
 
බහුපාර්ශීය සිංවර්ධන බැිංකු වැනි 
ජාතයන්දතර මූලය ආයතනද විමද්ශ මවළඳාෙට 
සහමයෝෙය දැක්ීෙ පිණිස අවදානම් අවෙ 
කිරීමම්  මූලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට කටයුතු 
කරයි.  මද්ශීය මූලය ආයතන ජාතයන්දතර 
මවළඳමපාළ තුළ ඇති විශේවාසය පහළ 

ෙේටෙක පැවතිය හැක.  
 

එපෙණක්ද මනාව, සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින මවළඳමපාළ පිහිටි 
මද්ශීය බැිංකු ෙගින්ද නිකුත් කරනු ලබන මවළඳ මූලයකරණ උපක්රෙ 
පිළිබද  ජාතයන්දතර බැිංකු තුළ  ඇත්මත් අඩු විශේවාසයකි.  
උදාහරණයක් මලස, මලෝක බැිංකුව/ ජාතයන්දතර මූලය ආයතනමේ 

මෙෝලීය මවළඳ මූලය වැඩසටහමන්ද (GTFP) අරුණ වනුමේ මද්ශීය 
බැිංකු ෙඟින්ද සපයන පහසුකම්වලට එමරහිව වෙකීම් සහතික  ලබා 
දීෙ ෙඟින්ද ඌන සිංවර්ිත මවළඳමපාළ තුළ  අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව ඉහළ නැිංීෙයි.  මෙෙ 
වැඩසටහමන්ද බලාමපාමරාත්තු වනුමේ අවශය විටකදී සහ අවශය 
අවසේථාවන්ද වලදී රවශිලිතා ෙැටළුවලට විසඳුම් ලබා ෙැනීෙ, මද්ශීය 
බැිංකු සහ ජාතයන්දතර බැිංකු සෙෙ සබඳතාවන්ද මොඩ නැගීෙ සහ 
මද්ශීය බැිංකුවල මවළඳ මූලයකරණ පහසුකම් සැපයීමම් හැකියාව 
වැඩිදියුණු කිරීෙට යනාදියයි.   
 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුව (ADB) යනු කලාපිය ජාතයන්දතර 
මූලය ආයතනක් වන අතර එෙඟින්ද මවළඳාෙට සහාය ලබා දීෙ 
පිණිස ඇප සහතික සහ ණය ලබාදීෙ තුළින්ද මවළඳමපාළ හිඩැස 

පිරීෙ සිදුකරනු ලැමේ.  ADBහි මවළඳ මූලයකරණ වැඩසටහන 

(TFP) පාර්ශව බැිංකු 200 ක් සෙඟ එක්ී ආසියාමේ වඩාත්ෙ 
අභිමයෝොත්ෙක මවමළඳමපාළවල් සෙඟ අපනයන සහ 
ආනයන ෙනුමදනු පහසුකරලීෙට අවශය සහාය ලබාමදයි. 

මවළඳ මූලයකරණ වැඩසටහමන්ද  (TFP) සැලකිය යුතු 
මකාටසක් මවන්දවනුමේ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 

වයවසායකයන්ද(SMEs)ට මූලය  පහසුකම් ලබා දීෙ වන අතර 

මබාමහාෙයක් ෙනුමදනු කලාප අතර මහෝ ADB හි සිංවර්ධනය 
මවමින්ද පවතින සාොජික රටවල් අතර මහෝ මේ.

  

අපනයන මූල්ය පහසුකම් සපයනු 

ල්බන්පන් ප්රධාන වශපයන් 

ආයතන පදපකාටසක්ෂ මගිනි; 

එනම් පපෞේගලික අංශපේ බැංකු 

සහ සතවාධීන පහෝ රජපේ පවළද 

මූල්යකරණය පිළිබඳ 

විපශතෂීකරණය වූ අපනයන ණය 

ආයතන පේ. 



අපනයන මූලයකරණ විසඳුම්  
 
අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් වර්ෙ, ලබා ෙැනීමම් හැකියාව සහ භාවිතාව රටකින්ද රටකට මවනසේ මේ.  එමසේෙ  නිරන්දතරමයන්ද මවනසේ වන මෙෝලීය 
මවළඳ සහ මෙීම් රටා සෙඟ අපනයනකරුවන්ද ුහුණමදනු ලබන නව අවදානම් සහ අභිමයෝෙවලට ුහුණ දීෙ පිණිස නව අපනයන මූලයකරණ 
විසඳුම් මූලය ආයතන ෙඟින්ද හදුන්දවා මදනු ලැමේ. මෙෝලීය සැපයුම් දාෙ ඉලක්ක මකාට මෙන සපයනු ලබන මූලයකරණ පහසුකම් මම් සඳහා ෙනා 
නිදසුනකි. එෙඟින්ද නිෂේපාදන කුඩා මකාටසේ වශමයන්ද මොඩ නැමෙන මෙෝලීය සැපයුම් දාෙ සෙඟ සම්බන්දධ වන සොෙම් ුහුණ මදන විමශේෂ 
අවදානම් අවෙ කිරීෙට ඇවැසි මූලය පහසුකම් සලසයි. පහත සාරාිංශය ෙඟින්ද දක්වා ඇත්මත් අපනයනවලට පහසුකම් සැලසීෙ පිණිස නිර්ොණය 
කර ඇති ප්රධාන අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් කිහිපයකි. 
 

වගුව 1: අපනයන මූලයකරණ  විසඳුම් සාරාිංශය 

ණයවර ලිපි (LC)  මහෝ මල්ඛන ණය  

ණයවර ලිපිය  යනු ෙැනුම්කරු මවනුමවන්ද බැිංකුව විසින්ද ලබා මදනු ලබන  

මපාමරාන්දදු පත්රිකාව වන අතර මෙෙඟින්ද අදාළ මල්ඛණමේ සනාථ මකාට ඇති  

නියෙයන්ද සහ මකාන්දමද්සි සපුරා ඇත්නම් බැිංකුව විසින්ද අපනයනකරු මවත 

මෙීම් සිදු කරනු ලබන බැේ සහතික කරයි. 
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  මෙීම් පහසුකම් සැලසීෙ පිණිස වඩාත්ෙ සුරක්ෂිත මූලය 

විසදුෙකි. 

 ෙැනුම්කරු සහ අපනයනකරු යන මදමදනාටෙ මෙීම් 

පැහැර හැරීම් අවදානෙ අඩු කරයි 

පල්ඛණගත එකුව  (Documentry Credit /DC) 

මෙහිදී අපනයනකරු විසින්ද එකතු කරෙනු ලැබූ මෙීම් මේෂණ බැිංකුවකට 

(අපනයනකරුමේ බැිංකුව) පවරන අතර එෙගින්ද ුදල් එක්රැසේ කරන බැිංකුව 

( ආනයනකරුමේ බැිංකුව)  මවත මල්ඛණ නිකුත් කරනුමේ මෙීම් සඳහා 

උපමදසේ ොලාවක්ද  සෙගිනි. අරුදල් ආනයනකරුමෙන්ද ලැමබන අතර 

අපනයනකරුට මල්ඛණ එකතු කිරීමම් කටයුතුවලට සම්බන්දධ බැිංකු හරහා 

එෙ  ුදල හුවොරු වනුමේ අදාළ මල්ඛණවලට එමරහිව ය. භ
ාවි
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 මෙීම් සඳහා පහසුකම් සපයනු ුත් මනාමෙීම්වලදී 

සැලමසන ප්රතිලාභ සීොසහිත මේ. 

 බැිංකු ොසේතු  සිංසන්දදනමේදී  ණයවර ලිපිවලට වඩා  

ලාබදායි මේ. 

අපනයන කාරක ප්රාග්ධන (EWC) මූල්යකරණ පහසුකම් 

කාරක ප්රාේධන අවශයතා සපුරාෙැනීෙට මූලය පහසුකම් සම්පාදනමේදී 

අුරවය මිලදීෙැනීමම් සිට භාණ්ඩ අමළවිය දක්වාෙ මූලය චක්රය ආවරණය  

මකමර්. 

 

පූර්ව නැේගත මූල්යකරණය 

නැේෙත කිරීෙට  සුදානම් කරන භාණ්ඩ නිෂේපාදනය  මහෝ මිලදී ෙැනීෙ සඳහා 

බැිංකු විසින්ද ුලය පහසුකම් ලබා මදනු ලැමේ.  සම්ප්රදායිකව, භාණ්ඩවල 

මෙීම් ආවරණය කරන ණයවර ලිපි විකුණුම්කරු සතු ීෙ පදනම් කරමෙන 

මෙෙ මූලය පහසුකම් සපයනු ඇත. 

 

නැේගත මූල්යකරණය 

ණයවර ලිපි ඉදිරිපත් කරන අවසේථාමේ  සිට මහෝ  අපනයනකරුවන්දමෙන්ද 

බාහිර එක්රැසේ කිරීමම් උපමදසේ ලැමබන අවසේථාමේ සිට අපනයනකරුවන්දට 

මෙීම් ලැමබන මතක් බැිංකුව විසින්ද ුදල් සම්පාදනය කරනු ලැමේ. 

 

පශතචාත් නැේගත මූල්යකරණය 

ණයවර ලිපි (LC) මහෝ මල්ඛණෙත එකතුව (DC) වල බැිංකුමේ අවසරය ෙත 

මෙීම් කිරීෙට නිශේිත කාල සීොවක් දක්වා ඇත්නම් ඒවාමේ කල් පිමරන 

මතක් බැිංකුවට මූලය පහසුකම් සපයනු ඇත. 

 

භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
 

 කාරක ප්රාේධන අවශයතා සඳහා පහසුකම් සැලසීෙ 

 

 ුදල් සිංසරණ ප්රවාහ අවහිරතා ෙෙහැරීෙට උපකාරී ීෙ  

 

 ෙැනුම්කරුවන්ද මවත වඩාත් තරඟකාරී මෙීම් 

මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙ පිණිස අපනයනකරුවන්දමේ 

හැකියාව වර්ධනය කරයි.  

 

 

 ණයවර ලිපියක්  මහෝ මල්ඛනෙත එකතුවක් සෙඟ 

මූලයකරණ පහසුකම් ලබාෙන්දන විට බැිංකු අයිරාවක 

පිරිවැයට වඩා ලාභදායි මේ 

 

 භාණ්ඩ නැේෙත කිරීමම් විවිධ අවසේථා වලදී අවශය 

ුලයකරණ පහසුකම් මතෝරාෙැනීෙට අපනයනකරුට 

හැකි මේ. 

 

රජපේ සහතික ල්ත් අපනයන කාරක ප්රාග්ධන (EWC) මූල්යකරණය 

ණය ලබාෙැනීෙට මනාහැකි අවසේථා මහෝ අෙතර ණය ප්රොණයක් අවශය ූවිට 

අපනය මූලයකරණමේදී රජමේ ඇප සහතික මහේතුමවන්ද අපනයනකරුවන්දට 

මපෞද්ෙලික මූලය ආයතනවලින්ද ණය ලබා ෙැනීෙට හැකිවන අතර එෙඟින්ද එෙ 

ණය ලබා ෙැනීෙට දැරිය යුතු පිරිවැය අඩුමේ. 

භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
 ඉහත දක්වා ඇති ප්රතිලාභවලට අෙතරව, පහත සඳහන්ද වාසිද 

මෙෙඟින්ද ලැමේ; 

 

 මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩිදියුණු 

ීෙ 

 මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් පිරිවැය අඩුීෙ 

(විමශේෂමයන්දෙ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දට) 

අපනයන ඇණවුම්  මූල්යකරණය 

ණය සුදුසුකම් ඇති ෙැනුම්කරුවන්දමේ ඇණවුම් සපුරාලීෙ සඳහා භාණ්ඩ මිලදී 

ෙැනීෙට මහෝ නිෂේපාදනය කිරීෙට අවශය  මකටිකාලින අරුදල් සපයන 

ක්රෙමේදයකි. මෙහිදී ුලය පහසුකම් ලබාමදන පාර්ශව එෙ අුරවය මහෝ 

මතාෙය ඇප මලස තබාමෙන ුදල් ලබා මදයි. අපනයන ෙත ලබා මදන ණය 

ඇණවුම් අවදානෙ ඉහළ බැවින්ද  සම්ප්රදායික ණය ක්රෙ සෙඟ සැසදීමම්දී වියදම් 

අික මේ. තවද, මෙෙ මසේවාව සපයන පාර්ශව සීො වන අතර ුදල් ලබදීෙට 

මපර ඇණවුෙ පිළිබඳ මතාරතුරු අවශයමේ. 

භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
 

ඉහත දක්වා ඇති කරුණුවලට අෙතරව එෙඟින්ද; 

 

 කාරක ප්රාේධන පිරිවැය අවශයතා සපුරාලීෙට සහාය ීෙ  

 මෙීම් ලබා ෙැනීෙ සඳහා භාණ්ඩ/මසේවා මබදා හරින 

මතක් රැදී සිටීෙට අවශය මනාීෙ 

අපනයන ණය රක්ෂෂණ 

අපනයන ණය රක්ෂණ ෙඟින්ද මෙීම් පැහැර හැරීම්, බිංමකාමලාත්භාවය, 

මද්ශපාලනික අසේථායි ීම් ( යුද්ධය, ජනසතුකරණය වැනි) කරුණු මහේතු 

මකාට මෙන ලැමබන පාඩුවලට එමරහිව ආරක්ෂාවක් සපයනු ලැමේ. 
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 ෙනුමදනු ආශ්රිත අවදානම් අඩු කිරීෙට සහාය ීෙ 

 අපනයන කාරක ප්රාේධන සහ අපනයන මූලය පහසුකම් 

ලබාදීමම්දී බැිංකු දරණ අවදානම් අඩු කිරීෙට උපකාරී මේ  

 ෙැනුම්කරුවන්ද මවත වඩාත් තරඟකාරී මෙීම් 

මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙට අපනයනකරුවන්දට 

හැකියාව ලැබීෙ 



ඇප සහතික 

ඇප සහතික යනු  ෙනුමදනුවකදී එක් පාර්ශේවයකට අදාළ අමනක් පාර්ශේවය 

ෙගින්ද එකඟ ූ කරුණු කඩ කිරීෙ නිසා ඇතිවන පාඩුවට එමරහිව ලබාමදන 

ආරක්ෂණයකි. මෙහිදී අලාභ ලැබූ පර්ශවට මපර එකඟූ ුදලක් ඇප 

ආයතනය ෙගින්ද මෙවනු ලබන අතර, අමනක් පාර්ශවය එෙ ෙඩල අයහේටනයේ 

මෙවනු ලැමේ 

භ
ාවි

ත
ය

 

/ප්ර
ති

ල්
ාභ

  ෙනුමදනුවක කන්දමද්සි කඩ කිරීමෙන්ද ලැමබන අලාභ 

අවෙ කර ෙැනීෙට උපකාරීමේ 

 ආනයනකරු ුලක් මනාමෙීෙ මනාමෙීමම් අවධානෙ 

අඩුකරෙත හැක 

අපනයනය සාධකකරණය 

ජාතයන්දතර මවළදාෙ තුළ සාධකකරණය  යනු 

මකටිකාලින ලැබීම් සඳහා වේටෙක් ලබාදීෙ මේ. (දින 180ක් දක්වා) ප්රකාශිත 

අෙමයන්ද වේටෙකට. අපනයනකරු විසින්ද මකටිකාලින ලැබීම්වල 

නිතයානුකූල අයිතිය විමද්ශීය සාධකයකට පැවරීෙ හරහා එහි සදහන්ද අෙමයන්ද 

වේටම් කළ ප්රොණයකට සාධකරණ මයන්ද ලබා ෙැමන්ද. (ප්රධාන වශමයන්දෙ 

භාවිතා වනුමේ පාරිමභෝගික භාණ්ඩ සඳහා මේ). භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
 

 මෙීම් පැහැර හැරීමම් අවදානම් අවෙ  කිරීෙට සහාය ීෙ  

 ුදල් සිංසරණ අවහිරතා ලිහිල් කිරීමම් හැකියාව 

 ෙැනුම්කරුවන්ද මවත වඩාත් තරඟකාරී මෙීම් 

මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙට අපනයනකරුවන්දට 

හැකියාව ලැබීෙ  

අවදානම් දරා ගැනීම් (Forfeiting) 

අපනයනකරුට  සිය ෙධය කාලින (දින 180 සිට අවුරුදු 7 දක්වා ) ලැබීම්  

වේටෙකට යටත්ව විකුණා  අත්පිට ුදල් ලබා ෙැනීෙට ඉඩ සලසන මවළද 

මූලය උපක්රෙයකි. මෙෙ ක්රෙමේදී   අවදානම් දැරීම්කරුවා  (forefaiter) විසින්ද 

සියළුෙ අවදානම් දරා ෙනු ඇත (ප්රධාන වශමයන්දෙ ප්රාේධන භාණ්ඩ /විශාල 

වයපෘති සඳහා මයාදා ෙැමන්ද.). 

භ
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සාධකකරණමේ ප්රතිලාභ වලට අෙතරව, මෙහිදී 

ෙදයකලීන ුදල් ප්රවහයන්දවය රවශීලතාවය ඉහළ 

නැිංවිය හැක  

රජපේ සහපයෝගය සහිත විපේශ ගැනුම්කරුවන්ට ණය පහසුකම් 

ණය ලබා ෙැනීෙට සුදුසුකම් ඇති විමද්ශිය ෙැනුම්කරුවන්දට රමේ අපනයන 

භාණ්ඩ හා මසේවා මිලට ෙැනීෙ සඳහා අවශය ුදල් සපයා ෙැනීෙට 

අපනයනික රමේ අපනයන ණය ආයතන විසින්ද, සෘජුව මහෝ ඇප සහතික 

ෙත  පදනම්ව, වාණිජ ණය ප්රදානය කරනු ලැමේ. (වයාපෘති සඳහා අරුදල් 

සම්පාදනයට මහෝ නැගීඑන ආර්ික සඳහා ඉහළ අපනයනට 

විමශේෂමයන්දෙ මෙය ප්රමයෝජනවත් මේ) 
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 වයාපාර අවසේථාවන්දට උදේ කිරීෙ, විමශේෂමයන්දෙ දියුණු 

මවමින්ද පවතින රටවල මවළඳමපාළ සෙඟ කරන 

ෙනුමදනු සුරක්ෂිත කර ෙැනීෙ. 

 ණය ලබා දීෙට සුදුසුකම් ඇති විමද්ශීය ෙැනුම්කරුවන්ද 

රමේ අපනයන භාණ්ඩ හා මසේවා මිලට ෙැනීෙට  දිරිෙත් 

කිරීෙ 

අගය දාම මූල්යකරණය (Value Chain Finance) 

සැපයුම් දාෙමේ (නිෂේපාදනමේ සිට පරිමභෝජනය දක්වා)  විවිධ අවසේථාවල 

(උදා: ප්රමිතිය, තාක්ෂණය, නිපුණත්වය වැඩි දියුණු කිරීෙ සඳහා) අෙය එකතු 

කිරීමම් ක්රියාවලියට දායක වන වයාපාරිකයන්දට අරුදල් සැපයීෙ මෙයින්ද 

අදහසේ මකමර්.  අෙය දාෙයට සම්බන්දධ සියළුෙ පාර්ශේවකරුවන්ද මෙයට 

ඇතුළත් වන අතර  නිෂේපාදන මවළඳමපාළ මතක්  රැමෙන යාෙ  මෙහි  අරුණ 

මේ. ( බහුවලව භාවිතා වනුමේ කෘෂි කාර්මික අපනයනවලට ආධාරකයක් 

වශමයනි). 
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 සුරක්ෂිත මවළඳමපාල ජාලයක්/අෙය දාෙයක් තුළට 

ඇතුළත් ීෙ තුලින්ද ණය අවදානමම් අඩුීෙ 

 සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයන්දට   මූලය 

පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි කිරීෙ 

 අපනයන තරඟකාරීත්වය වර්ධනයට උපකාරී ීෙ 

සැපයුම් දාම මූල්යකරණය (SCF) 

සැපයුම් දාෙ මූලයකරණ පහසුකම්වල (SCF)  සෙසේත අරුණ වනුමේ මෙෝලීය 

සැපයුම් දාෙවලට සම්බන්දධව ෙැනුම්කරුවන්ද සහ විකුණුම්කරුවන්ද යන 

මදමකාටසෙ  සඳහා ුල සිට අෙ දක්වාෙ කාරක ප්රාේධන උපක්රෙ මයදීෙය. 
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  බැිංකුවල සහාය ඇතුව, විවෘත ගිණුම්  ෙත  පදනම්ව, 

සැපයුම් දාෙය ප්රශසේත කිරීෙට ෙැනුම්කරුවන්දට උපකාරී 

ීෙ 

 විකුණුම්කරු මේ පූර්ව නැේෙත කිරීෙ, නැේ ෙත සහ 

පශේචාත් නැේෙත කිරීම් පිළිබඳ  අපනයන මූලය අවශයතා 

සපුරා ෙැනීෙට  උපකාරී ීෙ 

 ලැබීම් මූලයකරණ හරහා විකුණුම්කරුවන්දට රවශීලිතාවය 

ලබාදීෙ 

පගීම් පැහැර හැරීම්  ඇප සහතික   

ෙැනුම්කරුවන්ද මෙීම් පැහැර හරින අවසේථාවල  

අපනයනකරුවන්ද මවත ඇප ලබා දීෙ භ
ාවි
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නව මවළඳමපාළවලට සහ නව ෙැනුම්කරුවන්දට 

අපනයන කිරීෙට  අපනයනකරුවන්ද දිරිෙත් කිරීෙට 

ේවිපාර්ශතවිය අපනයන ණය පහසුකම්  

අපනයනික රට ෙගින්ද මෙෙ ණය පහසුකම්  ආනයනික රට මවත ලබා මද් 

(උදා: අපනයන- ආනයන (EXIM) බැිංකුව හරහා). මෙෙඟින්ද ආනයනික රමේ 

ෙැනුම්කරුවන්දට තරඟකාරී මපාළී අනුපතිකයක් යටමත් ණය ලබාමදන අතර 

එෙ රමේ භාණ්ඩ මිලදී ෙැනීෙට ආනයන මූලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට හැකි 

මේ. භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
  රමේ සාොනය මපාළී අනුපාතිකය අඩු කිරීෙ සඳහා වක්රව 

දායක විය හැකි ීෙ. 

 අපනයන මූලය මපාලි අනුපාත අඩු කිරීෙට සහය මේ  

 විවිධ ක්මෂේත$ / කර්ොන්දත  සඳහා මෙය ප්රමයෝජනවත් 

මවයි 

 ක්මෂේත්ර සඳහා මූලය පහසුකම් ලබදීෙට මූලය 

කර්ොන්දතයට දිරි නිංවයි 

ගැනුම්කරුවන්ට ණය 

සාොනයමයන්ද රජමේ සහමයෝෙය ඇතුව මද්ශීය මූලය ආයතන ෙඟින්ද 

ෙැනුම්කරුවන්ද මවත ුදල් සම්පාදනය මෙහි අරුණ මේ.  

මපර සඳහන්ද  ද්විපාර්ශේවිය අපනයන ණය පහසුකම්ද ෙැනුම්කරුවන්ද සඳහා 

ලබා මදන ණය පහසුකම් ෙණයට අයත් මේ. 

භ
ාවි

ත
ය

 /
ප්ර

ති
ල්

ාභ
  අපනයනකරු ුහුණ මදන  මෙීම් පැහැර හැරීමම් 

අවදානෙ අඩු කිරීෙ 

 මකටිකාලින ුදල් සිංසරණ ෙැටළු අඩු කිරීෙ 

 අපනයනකරන රමටන්ද  භාණ්ඩ මිලදී ෙැනීෙට 

ෙැනුම්කරුවන්ද දිරිෙත් කිරීෙ    

 මවළදමපාළ සහ ෙැනුම්කරුවන්ද විවිධාිංගීකරණය කිරීෙට 

උපකාරී ීෙ 

 



 

ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන ෙැටළුවලට විසඳුම් 
මසීමම්දී අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල 
කාර්යභාරය 
 
රටතුළ අපනයන දිරි ෙැන්දීෙ සඳහා අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම්වලට වැදහත් කාර්යභාරයක් ඉටුකළ හැක. අපනයන 
අිංශමේ කාර්ය සාධනය යටපත් කරනු ලබන ඇතැම් තීරණාත්ෙක 
ෙැටළුවලට විසඳුම් මලස ෙන්දනා ක්රියාොර්ෙ තවදුරටත් ශක්තිෙත් 
කිරීෙට අපනයන මූලය පහසුකම් උපකාරී කරෙත හැකි මේ. 

 
ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන අිංශය මබාමහෝ අභිමයෝෙවලට ුහුණ දී සිටි 

(2 රූපසටහන).  පළුව, මෙරට අපනයන අදායෙ මරදිපිළි සහ මත් 
වැනි ඉහළ ශ්රෙ දායකත්වයක් සහිත අපනයන ක්මෂේත්ර ෙත දැඩි මලස 
රඳා පවති. උදාහරණයක් වශමයන්ද මරදිපිළි සහ මත් කර්ොන්දත 

පෙණක් අපනයන ඉපැයීම්වලින්ද 50% කට වඩා වැඩි අෙයක් අත්කර 
මෙන සිටි. එමහත් මවනත් තරඟකාරී රටවල් වන බිංෙලාමද්ශය සහ 
වියේනාෙය සෙඟ සිංසන්දදනමේදී ශ්රී ලිංකාවට ශ්රෙය පිළිබඳව 
සාමප්ක්ෂ වාසියක් මනාෙැති ීෙ අපනයන වර්ධනයට බාධාවකි. 
මදවනුව, මෙරට  අපනයන ඇමෙරිකාව සහ යුමරෝපය වැනි අපනයන 
මවළදමපාළ කිහිපයක් ෙත දැඩි මලස රඳා පවතී. 
මතවනුව, අපනයන අදායමෙන්ද වැඩි මකාටසක් උපයන්දමන්ද ෙහා 

පරිොණ අපනයනකරුවන්ද කිහිපමදමනකු ීෙ සහ අපනයන 

සඳහා  සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දමේ දායකත්වය 
පහළ ෙේටෙක පැවතීෙ මෙෙ ක්මෂේත්රය ුහුණ මදන තවත් 
ෙැටළුවකි.  
 
සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්ද විශාල සිංඛයාවක් 
අපනයනකරුවන්ද මලස ලියාපදිිංි ී තිමේ. මකමසේ මවතත් ඔවුන්ද 

දායකත්වය දක්වනුමේ ුළු අපනයන අදායමෙන්ද 4.4% ක තරම් 
පහළ  ප්රතිශතයකට ය.  සෙසේතයක් මලස, මවනත් රටවල් සහ කලාප 
සෙඟ සිංසන්දදනමේදී, සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දමේ 
සිංඛයාව විශාල වුවද, අපනයනවලට ඔවුන්දමේ දායකත්වය 
පවතිනුමේ දුර්වල ෙේටෙක ය (රූපසටහන 03).      

 
අපනයන අිංශය ුහුණ පා ඇති මෙෙ බාධකවලට විසඳුම් 
මසීමම්දී  අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලට වැදෙත් 
කාර්යභාරයක් ඉටුකළ හැකි මේ; ෙැනුම්කරුවන්ද මවත 
තරඟකාරී මෙීම් මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙට 
අපනයනකරුවන්දට හැකි ීෙ තුළින්ද අපනයන ඇණවුම් ලබා 
ෙැනීමම් හැකියාව ඉහළ නිංවයි. ජාතයන්දතර මවළඳාෙ තුළ  
සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දමේ සහභාගීත්වය ඉහළ 
නැිංීෙට සහ නිෂේපාදන සහ මවළඳමපාළ විවිධාිංගීකරණයට 
පහසුකම් සැලසීෙටද මෙෙඟින්ද  හැකියාව ලැමේ.

 

 

 

 

 

   

රූපසටහන 3: ුළු වයාපාර සිංඛයාව සහ සුළු හා 
ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්දමේ අපනයන 

දායකත්වය (මතෝරාෙත් රටවල්) 

මූලාශ්රය : වාර්ෂික වාර්තාව 2014,  ශ්රී ලිංකා ෙහ බැිංකුව, අපනයන 

කාර්යසාධන දර්ශක  2004-2013, ආසියානු SME මූලය නියාෙනය  

2013, ADB 

රූපසටහන 2: ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන සිංමක්න්දරණය 

  

මූලාශ්රය: 2014 වාර්ෂික වාර්තාව පදනම් කර්ොන්දත සහ මවළඳමපාළ අපනයන අෙයන්ද, ශ්රී ලිංකා ෙහ බැිංකුව, අපනයන කාර්යසාධන දර්ශක පදනම් අපනයන 

පිරිවැටුම් අෙයන්ද    2004-2013 

  



අපනයන ඇණවුම් ල්බා 

ගැනීපම් හැකියාව වැඩි  

කිරීමට උපකාරී ීම  

 
තරඟකාරී මපාලී අනුපාතිකයකට ණය 
ලබා ෙැනීෙට  සහ ජාතයන්දතර 
ෙනුමදනුවල අවදානෙ අඩු කිරීෙට 
උපකාරී වන විවිධ අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම් මහේතුමවන්ද 
දීර්ඝකාලින ණය ලබා දීෙට සහ විවෘත 
ගිණුම් යටමත් මවළදාෙ වැනි 
ෙැනුම්කරුවන්දට වඩා හිතකර මෙීම් 
මකාන්දමද්සිවලට එකඟ ීෙට 
අපනයනකරුවන්දට ඇති හැකියාව 
වැඩි මේ. එවිට අපනයන ඇණවුම් ලබා 
ෙැනීෙට අපනයනකරුවන්දට ඇති 
හැකියාව ඉහළ යයි. 
අපනයනකරුවන්දට, ෙැනුම්කරුවන්ද 
සඳහා ආකර්ශනීය මෙීම් මකාන්දමද්සි 
ඉදිරිපත් කිරීෙට මනාහැකි ූ විට, 
අපනයන ඇණවුම් අහිමිී යාෙට ඉඩ තිමේ.  එබැවින්ද, අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් පරාසය  පුළුල් කිරීෙ පිණිස මූලය ආයතන 
දිරිෙත් කිරීෙට පියවර ෙැනීෙ තුළින්ද අපනයනකරුවන්දට වැඩි 
අපනයන ඇණවුම් ප්රොණයක් ලබා ෙැනීෙට ඉඩ කඩ සැලමසන 
අතර එය අපනයන වර්ධනයට මහේතු වනු ඇත. 

 
සුළු හා මධයම පරිමාණ වසායකයන්පග් 

අපනයන සහභාගීත්වය දිරි ගැන්ීම  

අපනයන ඇණවුම් ලබා ෙැනීෙ සඳහා ෙැනුම්කරුවන්දට වඩාත් 
හිතකර මෙීම් මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙට සිදුීෙ වඩාත් 
අහිතකර මලස බලපාන්දමන්ද සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
වයවසායකයන්දට ය.  සහජමයන්දෙ, සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
වයවසායකයන්ද සළකනු ලබනුමේ ඉහළ අවදානම් ණය 
ෙැනුම්කරුවන්ද මලස වන අතර මම් නිසා සොන සහ දරාෙත හැකි 
මිලකට මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට ඔවුන්දට ඇති හැකියාව 
අඩු ය. අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සපයන ප්රධාන 
සැපයුම්කරුවන්ද වන මපෞද්ෙලික බැිංකු වැඩි කැෙැත්තක් 
දක්වන්දමන්ද අවදානම් අඩු ෙහා පරිොන මෙෝලීය ආයතන වලට 
ුලය පහසුකෙ සැපයීෙට වන අතර සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 

වයවසායකයන්ද (SMEs) සඳහා ුලය පහසුකම් සැපයීෙට ඇති 
නැඹුරුව අඩු ය. 
 

පර්පේෂණ මඟින් පපන්වා පදන්පන් පමම 

තත්ත්වය සංවර්ිත   

රටවල්වලට වඩා සිංවර්ධනය මවමින්ද 
පවතින රටවල ඉහළ අිංකයකින්ද 
පවතින බවයි.4  එෙනිසා 
අපනයනවලට සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
වයවසායකයන්දමේ දායකත්වය ඉහළ 
නැිංීෙ පිණිස සාධාරණ පිරිවැයක් 
යටමත් අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම් සැලසීෙ වැදෙත් මේ. සුළු හා 
ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයන්ද 
(SMEs)  සඳහා පහසුකම් සලසන 
අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් සඳහා 
උදාහරණ නම් රජමේ සහතිකය ලත් 
අපනයන කාරක මූලය පහසුකම්, නව 
තාක්ෂණය/ නිපුණත්වය ඉහළ නැිංීෙ 
සඳහා රජමේ සහමයෝෙය ඇතුව ලබා 
මදන අපනයන ණය පහසුකෙ සහ 
ෙහා පරිොණ ෙැනුම්කරුවන්දමේ 
ණයට ෙැනීමම් හැකියාව පදනම් 
කරමෙන සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ 
සැපයුම්කරුවන්දට ණය ලබාමදන 
අෙය දාෙ මූලයකරණ වැඩසටහන්ද 

යනාදියයි.  
 
නව පවළඳපපාළවල් වල්ට අපනයන දිරි 

ගැන්ීමට පහසුකම් සැල්සීම  

ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන වර්ධනය ී ඇත්මත් සම්ප්රදායික 
නිෂේපාදන මවළඳමපාළ මවත විකිණීෙ තුළිනි. මෙය අපනයන 

වර්ධන මේෙය අඩාල කිරීෙට ප්රධාන මහේතුවක් වි ඇත. නව 
නිෂේපාදන අමලවි කිරීෙ සහ නව මවමළඳමපාළ මවත ප්රමේශ  ීෙ 
හරහා පුළුල් අපනයන වර්ධනයක් ඇති කර ෙැනීෙ මම් මහේතුමවන්ද 
අභිමයෝෙයක් ව තිමේ. 
 

අපනයන මූලයකරණ වාරික හා ණය මෙවිය යුතු කාලය මෙන්දෙ 
ආනයනකරුවාමේ ණය මශ්රේණිෙත කිරීෙ  මහෝ අවදානම් තත්ත්වය, 

ආනයනකරුමවකු බැිංකු හා අදාළ ආනයනය රමේ නියෙයන්ද හා 
මකාන්දමද්සි අනුව මවනසේ කම් වලට භාජනය මේ.  සිංවර්ිත  
රටවල මවළඳපමළහි සිටින සේථාපිත ෙැනුම්කරුවන්ද  මවත 
අපනයනය කරන  විටක  සාධාරණ මිලකට මපෞද්ෙලික බැිංකුවලින්ද 
අපනයන ුලයකරණයට අවශය අරුදල් ලබා ෙැනීෙ පහසු ය. 
අවදානම් ඉහළ යැයි සාොනයමයන්ද සලකන, සිංවර්ධනය මවමින්ද 
පවතින රටවල ෙැනුම්කරුවන්ද මවත අපනයනමේ දී අපනයන 
ුලයකරණයට අවශය අරුදල් ලබා ෙැනීෙ සඳහා මෙවන්දනට සිදු 
වන පිරිවැය සහ ලබාෙත හැකි අරුදල් ප්රොණය සම්බන්දධමයන්ද 
ෙැටළු පැන නගී. ජාතයන්දතර  බැිංකු  සාොනයමයන්ද  සිංවර්ධනය 
මවමින්ද පවතින රටවල්වලට  දැඩි  ණය සීො පැනීෙට සහ එෙ ණය 
ෙත අි අවදානම් පාරිමතෝෂික පැනීෙට  ක්රියාකරයි. 

 

මෙෙ ෙැටළුවට විසඳුම් මලස රජය විසින්ද අපනයන මූලයකරණය 
පහසුකම් ලබා මදන අතර එෙ පහසුකම්වල අරුණ වන්දමන්ද 
මපෞද්ෙලික බැිංකු විසින්ද දරා ෙැනීෙට අකෙැති සහ එමසේ කිරීෙට 
හැකියාවක් මනාෙැති අවදානම් දරා ෙැනීෙ මේ. මීට අෙතරව 
මපෞද්ෙලික බැිංකුවලට වාණිජ සහ විමද්ශ මවළඳමපාල අවදානෙ 
නිරවදය මලස තක්මසේරු කිරීෙට උපකාරී වන යාවත්කාලින සහ 
විශේවසනීය මතාරතුරු සම්පාදනය සිදු කිරීෙද රජයට දිය හැකි 
තවත් විසඳුෙකි. එමසේෙ, ඉලක්ක කරන නව විමද්ශ 
මවළඳමපාළවලට අපනයන දිරි ෙැන්දීෙට ද්විපාර්ශේවික ණය 
මයෝජනා ක්රෙ හදුන්දවා දීෙ තුළින්දද රජයට අපනයන ප්රවර්ධනයට 
දායක විය හැක. 

මෙවැනි ණය මයෝජනා ක්රෙ සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල 
මවළඳමපාළ සෙෙ කරන මවළදාෙ දිරිෙැන්දීෙට විමශේෂමයන්දෙ 

ප්රමයෝජනවත් විය හැක. මෙෙ ණය මයෝජනා ෙගින්ද එෙ රටවල 
සිටින ෙැනුම්කරුවන්දට භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ණය ලබා ෙැනීෙට 
ඇති බාධා අවෙ කිරීෙ හරහා ණය ලබා මදන රමේ භාණ්ඩ සඳහා 
ඇති ඉල්ලුෙ වැඩි කිරීෙට සහාය විය හැක. මෙෙ ණය මයෝජනා 
නිකුත් කරනු ලබන්දමන්ද අපනයන රමේ සිට ආනයන රට මවත වන 
අතර ඒ ඔවුන්දමේ රමේ නිෂේපාදන ආනයනික රට ෙඟින්ද මිලට ෙැනීෙ 
දිරි ෙැන්දීෙ අරුණු කරමෙන පිරිනෙන ුලය පහසුකෙක් මේ.  
මෙෙගින්ද ණය ලබාදුන්ද රටින්ද භාණ්ඩ මිලදී ෙැනීෙට ෙැනුම්කරුවන්ද 
දිරිෙත් කරනු ලබයි. මෙෙ ක්රෙය මබාමහෝ සිංවර්ිත  සහ ෙැදි  
ආදායම් රටවල් ෙඟින්ද  සිය අපනයන සිංවර්ධනය මවමින්ද සහ නැගී 
එන මවළඳමපාළ ආර්ිකයක් ඇති  රටවල්වල මවළඳමපාළ දක්වා 
පුළුල් කිරීෙ සඳහා  භාවිතා කරනු ලබන්දනකි.

  

අපනයනකරුවන්ට, ගැනුම්කරුවන් සඳහා 

ආකර්ශනීය පගීම් පකාන්පේසි ඉදිරිපත් 

කිරීමට පනාහැකි වූ විට අපනයන ඇණවුම් 

අහිමිී යාමට ඉඩ තිපේ.  එබැවින්, 

අපනයන මූල්යකරණ පහසුකම් පරාසය 

පුළුල් කිරීම පිණිස මූල්ය ආයතන දිරිමත් 

කිරීමට පියවර ගැනීම ුළින් 

අපනයනකරුවන්ට මූල්ය පහසුකම්  

තරඟකාරී මිල්කට ල්බා ගැනීමට හැකි ීම 

ුළින් අපනයන ඇණවුම් ල්බන්නාපග් 

හැකියාව ඉහල් නංවන අතර එය අපනයන 

වර්ධනයට ඉවහල් වනු ඇත. 



ශ්රී ල්ංකාව ුළ අපනයන මූල්යකරණ පහසුකම්වල් 

සීමාවන් 
 

ඉල්ලුෙ සහ සැපයුෙට අදාළව තීරණාත්ෙක බාධක හතරක්; එනම්,  මතාරතුරු, ආයතන, මූලයකරණ පහසුකම්වල විවිධත්වය සහ අපනයනවල 
වර්තොන වුහය ආශ්රිත බාධක, මහේතුමවන්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලට අපනයන ප්රවර්ධනය සඳහා කළ හැකි හැකි  කාර්යභාරය ී 

ඇත.  ෙැනුම්කරුවන්ද සහ මවළඳමපාළ  පිළිබඳ  විශේවාසනීයත්වමයන්ද ඉහළ යාවත්කාලීන සහ කාමලෝිත මතාරතුරු  මනාෙැති ීෙ නිසා සිදු 
වන අවදානම් පිළිබඳ අිතක්මසේරුව නිසාමවන්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල පිරිවැය ඉහළ ීෙට ඇති ඉඩ කඩ වැඩි ය. මෙය අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් සඳහා ඇති ඉල්ලුෙට මෙන්දෙ සැපයුෙට ඇති කරන ඍණ බලපෑෙකි.  අපනයන මූලයකරණ මෙවලම්  සහ ඒවාමේ ප්රතිලාභ 
පිළිබද මතාරතුරු මනාෙැති ීෙ මහේතුමවන්ද මෙෙ පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුෙ අඩු කරයි. ධාරිතාවය, නිපුණත්වය සහ සේවාිනත්වය පිළිබඳ  
ආයතනික ෙැටළු  මෙන්දෙ මවළඳමපාළ තුළ ලැබිය හැකි අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් පරාසය සීොසහිත ීෙ සැපයුෙ ෙත ඇති ඍණාත්ෙක 
බලපෑම් ඇති කරයි. බහුතරයක් ෙනුමදනු අපනයන සේථාපිත ෙහා පරිොණ අපනයනකරුවන්ද සහ සේථාපිත ූ ෙැනුම්කරුවන්ද සෙඟ සේථාපිත 
මවළඳමපාළ හරහා වන ඒවා බැවින්ද එහි අවදානෙ අඩු ීෙ, අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් සඳහා වන අඩු ඉල්ලුෙට මහේතුවක් මේ.   
 
මෙෙ මකාටසින්ද ආවරණය කරනු ලබන ප්රධාන ක්මෂේත්ර: 
 

 විශේවාසනීය, යාවත්කාලීන සහ කාලීන මතාරතුරු මනාෙැති ීෙ, 
 ආයතනික දුර්වලතා  

- ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව (SLECIC) 

- වාණිජ බැිංකු  

- අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන (EPAs)  
- ශ්රී ලිංකා ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය (CRIB)  

 වර්තොන අඩු අවදානම් සහිත සහ සේිතික අපනයන වුහය  
 අපනයන මූලයකරණ විසඳුම්වල පරාසය සීමිත ීෙ සහ භාවිතය අඩු ීෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



විශතවසනීය, යාවත්කාලීන පතාරුරුවල් හිගකම  

 
අපයනය මූලයය අවදානම් තක්මසේරු කිරීමම්දී  හා  පිරිවැය නිර්ණය 
කිරීමම්දී අපනයනකරුවන්දට සහ මූලය ආයතනවලට මතාරතුරු 
අවශය මේ. අපනයනකරු, ෙැනුම්කරු හා මවළඳපළ පිළිබඳ 
විශේවසනීය, නිවරැදි හා යාවත්කාලීන මතාරතුරු මෙහිදී ඉතා වැදෙත් 
කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පැහැදිලි මලස අවදානම් හදුනාෙත් විට එෙ 
අවදානෙ අඩු කිරීෙ මෙන්දෙ ෙනා කළෙනාකරණයද  වඩා පහසු මේ.  
 

මතාරතුරු මනාෙැති විට අවදානම් අිතක්මසේරු කිරීෙට ඇති 
ඉඩකඩ වැඩි ය. විමශේෂමයන්ද සීමිත ජාතයන්දතර අත්දකීම් සහිත 
අවදානම් තක්මසේරුකරුවන්ද මෙමසේ අවදානම් අිතක්මසේරු කිරීෙට 
ඇති ප්රවනතාවය ඉහළ ය. මෙෙ මහේතුව නිසා අපනයන ුලය 
පහසුකම් අනවශය මලස ඉහළ යා හැකිය.   
 

ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන මූලයය අිංශමේ පවතින ආකාර මදකක 

මතාරතුරු සීමිත බව මෙෙ අිංශමේ වර්ධනයට බාධාවක් වි ඇත. 
පළුවැන්දන, ෙැනුම් කරුවන්ද, මවළඳපළ හා අපනයනකරුවන්ද 
පිලිබඳ මතාරතුරුවල සීමිත බව මේ. මදවැන්දන, අපයනයන ුලය 
විසඳුම් සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳ අපනයනකරුවන්ද අතර ඇති 
දැනුවත්භාවය හා මතාරතුරුවල ඇති සීමිත බව මේ.  
 
පර්මේෂණ ෙගින්ද මපන්දවා මදන්දමන්ද විමශේෂමයන්ද, නැගී එන 
මවළඳපළවල් සම්බන්දධමයන්ද ඇති මතාරතුරුවල හිඟ බව සහ 
මතාරතුරු මසීෙට ෙතවන කාලය සහ පිරිවැය ඉහල බව මෙෙ 
මවළඳපළවල් සෙෙ කරන ෙනුමදනුවල අවදානෙ තක්මසේරුවට ඇති 

ප්රධාන ෙැටළුවක් බවයි.  මෙය, වාණිජෙය හා මවළඳපළ අවදානම් 
නිවරුදිව තක්මසේරු කිරීමම් හැකියාවට බාධාවකි. එබැවින්ද, ණය 
මදන ආයතන නිරන්දතරමයන්ද සිය තක්මසේරුවට අපනයනකරුමේ 
මපර ෙනුමදනුවල සාර්ථකත්වය මූලික කර ෙනී. මම් නිසා නව 
අපනයනකරුවන්දට හා සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකයන්දට 

සාධාරණ පිරිවැයක් යටමත් අපනයන ුලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙ 
අභිමයෝෙයක් මේ. මූලය පහසුකම්වල ඉහළ පිරිවැය නිසා ඉල්ලුෙ අඩු 
වන අතර අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් භාවිතයද එනිසා  පහළ 
ෙේටෙක පැවමත්. එමසේෙ මෙය අපනයනය සඳහා සුළු හා ෙධය 
පරිොණ වයවසායකයින්දමේ සහභාගිත්වය අඩු ීෙටද  මහේතුවකි.    
 
අපනයන මූලයකරණ විසඳුම්වල පිරිවැය හා ප්රතිලාභ සම්බන්දධමයන්ද 
අපනයනකරුවන්ද අතර ඇත්මත් අඩු දැනුවත්භාවයකි. මූලය 
පිරිවැයට අෙතරව දැනුවත්භාවය පහත් ෙේටෙක පැවතීෙ අපනයන 
මූලය සඳහා අඩු ඉල්ලුෙට හා අඩු භාවිතයට බලපාන තවත් මහේතුවකි. 
මීට අෙතරව, අවදානමම් සේවභාවය අනුව මහාඳෙ මූලයකරණ 
විකල්ප තීරණය කිරීෙට  අපනයකරුවන්ද සතුව ඇති තාක්ෂණික 
දැනුෙ අඩු ෙේටෙක පැවතීෙ ද තවත්  ෙැටළුවකි. අපනයන ුලය 
විසඳුම් අතර මනාෙැළපීෙ නිසා අපනයනකරුවන්දට පාඩු විදිෙටද සිදු 
මේ. උදාහරණ මලස මෙෙ ුලය විසඳුම් පිලිබඳ දැනුෙ අඩු නිසා 
දිගුකාලීන මෙමහයුම් සඳහා මකටිකාලීන ණය ලබා ෙැනීෙ දැක්විය 
හැක. මම් නිසා, ණය කාල සීොවන්ද ෙැළපීෙ සඳහා 
අපනයනකරුවන්දට මශේෂ පත්ර ප්රතිවුහෙත කිරීෙට සිදු මේ. මෙය 
කාලය හා පිරිවැය අික ක්රියාවලියකි. 
 
මතාරතුරුවල ඇති ඇතැම් මනාෙැළපීම් නිරාකරණය කිරීෙට රජය 
විසින්දමෙන ඇති ක්රියාොර්ෙ පිළිබඳව මූලය ආයතන මෙන්දෙ 
අපනයන කරුවන්ද අතරද ඇති දැනුවත්භාවය අඩු ය. උදාහරණයක් 

මලස, ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය (CRIB) ෙඟින්ද සේථාපනය කරනු 

ලැබූ ආරක්ෂිත ෙනුමදනු මල්ඛනය (Secured Transaction 
Registry - STR) පිළිබඳ මබාමහෝ බැිංකු හා අපනයනකරුවන්ද 

දැනුවත් වි නැත. ආරක්ෂිත ෙනුමදනු මල්ඛනය (STR) මවළඳපමළේ 
ණය ලබා ෙැනීෙට පහසු අිංශවලට ෙලා යන ණය ප්රවාහය වැඩි දියුණු 
කිරීෙට 2011 වර්ෂමේ දී දියත් කරන ලද  ඇප  මලස භාවිත කළ හැකි 
චිංචල මද්පළ පිළිබඳ මල්ඛනයකි. මෙවැනි  මල්ඛනයක් ෙඟින්ද 
භාණ්ඩ මතාෙ, යන්දමත්රෝපකරණ, ලැබීෙට තිමබන  ුදල් ප්රවාහ හා 
පශු සම්පත් ආදිය ආරක්ෂිත මපාළීයක් මලස ලියාපදිිංි කිරීෙට ඉඩ 
ලබා  මදන අතර, මෙීම් පැහැර හැරීෙකදී ඒ පාඩුව අඩු කිරීෙට 
ඇපයක් මලස මෙෙ මද්වල් භාවිත කළ හැක. මෙෙ මල්ඛනය 
ඒකාබද්ධ සහ ෙධයෙත පද්ධතියක් වන අතර සියළුෙ ලියාපදිිංි 
මූලය ආයතනවලට එහි මකාටසේකරුවන්ද විය හැක. ණය ලබාෙන්දන 
පුද්ෙලයකු ණය සඳහා ඉල්ලුම් කරන විට, බැිංකුවකට මෙෙ ඇප 
ඉදිරිපත් කරන අවසේථාමේදී, දැනටෙත් තවත් බැිංකුවකට මෙෙ ඇප 
ඉදිරිපත් කර ණය ලබාමෙන ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීෙට මෙෙ මල්ඛනය 
නිසා හැකියාව ලැමේ. ණය සඳහා ඇප මලස තැබීෙට සේථාවර 
වත්කම් මනාෙැති සුළු හා ෙධය පරිොණ වයයසායකයින්ද හුමේ 
මෙෙ චලනය කළ හැකි වත්කම් ලියාපදිිංි කළ හැකි මල්ඛනය, 
ුලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීෙට වන 
ප්රුඛ උපකාරකයකි. 
 

මතාරතුරුවල අසෙෙතික බව හා පරතරය අවෙ කිරීෙ සඳහා 

අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන (EPAs) හා අපනයන ණය ලබාමදන 

ආයතනවලට (ECAs) ක්රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කළ හැක. මබාමහෝ 

අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන (EPAs) හා අපනයන ණය ලබාමදන 

ආයතන (ECAs) රජය විසින්ද ක්රියාත්ෙක කරන අපනයන ණය 
වැඩසටහන්ද පිළිබඳ සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්ද අතර 
දනුවත්බව වැඩි කිරීෙ සඳහා විමශේෂ අවධානයක් මයාු කරයි. ශ්රී 

ලිංකාමේ, අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන (EPAs) හා අපනයන ණය 

ලබාමදන ආයතන (ECAs) විසින්ද අපනයන මූලයකරණය පිළිබඳව 
ලබා මදන මතාරතුරු අව ෙේටෙක පවතී. අපනයන මූලයකරණය 
සම්බන්දධමයන්ද මපාදු රාජයය ෙණ්ඩලය විසින්ද සිදු කරන ලද 
අධයයනයකින්ද මෙෙ මසායා ෙැනීම් තහවුරු  
කර ඇත. එෙ අධයයනය මපන්දවා මදන්දමන්ද, බැිංකු සඳහා සහ 
අපනයනකරුවන්ද සඳහා රජමේ සහ අමනකුත් නියාෙන අිංශවල 
සහය සැලකිය යුතු ෙේටෙක් පැවතුණද, ඒ පිළිබඳ ප්රචාරණය සහ 
දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීෙ සඳහා ක්රියා කිරීෙට ෙන්දනා 
උත්සාහය පහළ ෙේටෙක පැවතීෙ ෙැටළුවක් බවයි.   
 

අපනයන ණය පහසුකම් පිළිබඳව ඇති අඩු දනුවත්භාවයට අෙතරව, 
මූලයකරණය පිළිබඳව අඩු තාක්ෂණික දැනුෙද කුඩා වයාපාරවලට 
සාධාරණ පිරිවැයක් යටමත් ු ලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට ඇති 
තවත් බාධාවකි. දැනුවත් කිරීමම් හා පුහුණු කිරී මම් වැඩසටහන්ද 
තුළින්ද ද මතාරතුරු ප්රවාහය වැඩි දියුණු කිරීෙ තුළින්ද ද සුළු හා ෙධය 
පරිොණ වයවසාය අිංශමේ  අපනයන මූලය පහසුකම් සඳහා වන 
ඉල්ලුෙ සහ එෙ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වර්ධනය කළ 
හැකි ය. මතාරතුරුවල ඌනතාවය ද, සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසාය 
අිංශයට සහය දැක්ීෙ සඳහා එෙ අිංශවල අවශයතාවලට ෙැලමපන 
ුලය පහසුකම් නිර්ොණය කිරීෙට බාධාවක් මේ. අපනයන 
ප්රවර්ධනය කිරීෙට මෙන්දෙ වැඩි දියුණූ කිරීෙට සේථාපිත කර ඇති 

ආයතනයන්දහි පවතින අඩු පාඩුකම් ද මතාරතුරු හිඟකෙට අර්ධ 
වශමයන්ද මහේතු මනාමේ. ආයතනික දුර්වලතා පිළිබද පහත 
පරිමේදමේ දී විසේතරාත්ෙකව සාකච්ඡා කරනු ඇත.

 

 

 

  



 

වගුව 2: මවනත් රටවල අපනයනකරුවන්දට ණය සපයන ආයතන (ECAs) විසින්ද සපයන මතාරතුරු මසේවාවන්ද

අපනයන ණය ආයතන (ECA)කැනඩාව 

 

ප
ස

තව
ය

 

කැනඩාව තැපැල්පත් 800,000ක් පෙණ  වර්ෂය පුරා 

අපනයනකරුවන්දට යවන අතර, එෙ ආයතනමේ ප්රධාන 

ෙධයසේථානවල සිටින නිමයෝජිතවරු රට පුරා දැනුවත් කිරීමම් 

වැඩසටහන්ද, සම්ෙන්දත්රණ, ප්රදර්ශණ සහ මවනත් රජමේ මතාරතුරු සැසි 

පවත්වයි. ඊට අෙතරව, SME අපනයනකරුවන්ද මවනුමවන්ද කැනඩාමේ 

ුද්රිත ොධය සහ රූපවාහිනී ොධය ඔසේමසේ මවළඳ දැන්දීම් පවා පල 

කරනු ලැමේ. 

ජපානපේ නිපපාන් අපනයන, ආපයෝජන රක්ෂෂණ සමාගම  

(NEXI) සහ ජපානපේ JBIC ආයතනය  

 

ප
ස

තව
ය

 

කුඩා වයවසායකයින්ද ඉලක්ක මකාටෙත් ජාතයන්දතර  ආමයෝජන 

සම්ෙන්දත්රණවලදී අපනයන ණය පිළිබඳ මතාරතුරු කුඩා 

කර්ෙන්දතවලට ලබාදීෙ. 

JBIC ආයතනය ෙඟින්ද උපමද්ශන මසේවාවන්ද ලබාමදන අතර SME 

වලට සහාය පිණිස මද්ශන, සම්ෙන්දත්රණ, අධයයන රැසේීම් සහ විවිධ 

සිංසද සිංවිධානය කිරීෙ    

ඔසතපේලියාපේ අපනයන මූල්ය සහ රක්ෂෂණ 

සංසතථාව 

(EFIC) ප
ස

තව
ය

 ඍජු  අමලවිකරණය, ප්රකාශන, සම්ෙන්දත්රණ සහ SME වලට සහාය 

ලබාමදන බැිංකු ප්රජාව  සහ මවනත් රජමේ ආයතන සෙඟ 

සම්බන්දධතාවන්ද වැඩිදියුණු කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ. 

 

 

ජර්මනිපේ HERMES ආයතනය  

 ප
ස

තව
ය

 

අපනයන ණය මසේවාවන්ද පිළිබඳ SME ඉලක්ක මකාටෙත් උපමද්ශන 

මසේවාවන්ද සහ SME මූලය ෙැටළුවලට පිළිතුරු මදන දුරකථන මසේවාව 

මෙෙ බැිංකුව ෙඟින්ද කෘෂි අපනයන වාසි (Agri-Export  Advantage) 

නම් ත්රත්රොසික පුවත්ලිපියක් මද්ශීය භාෂා 10කට වඩා වැඩි 

ප්රොණයක් ඔසේමසේ පල කරනු ලැමේ.     

ඉන්දියාපේ අපනයන හා ආනයන (EXIM) බැංකුව   

ප
ස

තව
ය

 

මෙෙ බැිංකුමේ CSR අිංශය ෙඟින්ද  SME මවනුමවන්ද  ‘අපනයන සඳහා 

ඉමෙන ෙැනීෙ’ යනුමවන්ද පුහුණු වැඩසටහන්ද සෙඟ ආසියානු රටවලට 

කරන අපනයන මකාටස ඉහළ නැිංීෙ සහ ජාතයන්දතර මවළඳ 

අවදානෙ ලිහිල් කිරීෙ පිළිබඳ සම්ෙන්දත්රණ පැවැත්ීෙ.   
 
බැිංකුව ෙඟින්ද ොසිකව විදුත් පුවත් ලිපියක්ද නිකුත් කරනු ලබනුමේ  

ග්රාහකයන්ද 12,000 වඩා වැඩි සිංඛයාවක් ආවරණය කරමින්ද ය. එමසේෙ 

SME සඳහා මලෝක අපනයන අවසේථාවන්ද විවර කිරීෙ පිණිස  

ජාතයන්දතර මවළඳාෙ ආර්ික මතාරතුරු සහ තායි ආමයෝජන පිළිබඳ 

මතාරතුරු ඇතුළත් ොසික වාර්තාවක් පලකරනු ලැබීය. 

මැපල්සියාපේ අපනයන හා ආනයන (EXIM) 

බැංකුව   

ප
ස

තව
ය

 

බැිංකුමේ උපමද්ශන  සහ පර්මේෂණ මදපාර්තමම්න්දතුව ෙඟින්ද රට 
පිළිබඳ කර්ොන්දත පිළිබඳ වාර්තාවක් පල කරනු ලැමේ. (දළ වශමයන්ද 
ෙසකට සාරාිංශ මදකක් බැගින්ද ඔවුනමේ මවේඅඩවිමේ පල කරයි). 

  

  



ආයතනික අඩුලුහුඩුකම්  
 

ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන ුලය අවශයතා දිරිෙැන්දීෙට සහ පහසුකම් 

සැලසීෙ සඳහා ආයතන මබාමහෝ සිංඛයාවක් පිහිටුවා ඇත. (4 
සටහන) මෙෙ ආයතනයන්දහි කර්තවයයන්ද සැළකිල්ලට මෙන 
ප්රධාන වශමයන්ද වර්ෙ මදකකට මබදා දැක්විය හැක. පළුව 
අපනයන ු ලය පහසුකම් ඍජුව  ප්රදානය කරන ආයතන සහ මදවනුව 
අපනයන ුලය අවශයතාවන්ද ලබාෙැනීෙට දිරිෙන්දවන හා භාවිතය 

වැඩි දියුණු කිරීෙට අවැසි මතාරතුරු සැපයීෙ හා පුහුණුීම් කටයුතු 
සලසන ආයතන වශමයනි.       
 

අපනයන ුලයකරන පහසුකම් සපයන ආයතන සැළකීමම් දී රමේ 

ප්රධාන නිල අපනයන ණය ආයතනය (ECA) මලස ශ්රී ලිංකා 

අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව (SLECIC) ක්රියා කරයි. අමනකුත් 
ුලය ආයතන ද අපනයන ුලය පහසුකම් සලසයි. (උදාහරණ මලස 

වාණිජ බැිංකු). අපනයන ණය ආයතනය (ECA) විසින්ද අපනයන 
ුලය පහසුකම් සැලසීෙට අෙතරව ඒ හා සම්බන්දධ මතාරතුරු ද 
සපයනු ලබයි. අපනයන මතාරතුරු සහ පුහුණුීම් සලසන ආයතන 
ෙැන සැළකීමම් දී මපාදුමේ මතාරතුරු ලබාමදන ආයතනවල සිට 
ණය පහසුකම් සලසා දීෙට අවශය මතාරතුරු ලබා මදන ආයතනද 
වන අතර එවැනි එක් ආයතනයක් මලස ශ්රී ලිංකාමේ ණය මතාරතුරු 

කාර්ාිංශය (CRIB) මෙන හැර දැක්විය හැක. එමසේෙ විමශේෂමයන්ද 
අපනයන අිංශය සඳහා මතාරතුරු සහ පුහුණුකිරීම් මපාදුමේ ලබාමදන 
ආයතනවලට උදාහරණයක් මලස අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය 

(EDB) දැක්විය හැකි අතර අපනයන ක්මෂේත්රවලට විමශේෂීකරණය 
මතාරතුරු සහ පුහුණුීම් කටයුතු සිදුකරන ආයතන මලස ශ්රී ලිංකා 

මත් ෙණ්ඩලය (SLTB) සහ ජාතික ෙැණික් සහ සේවර්ණාභරණ 
අිකාරිය  දැක්විය හැක.       
  

මෙෙ ආයතනවලට, අපනයන ුලය කටයුතු භාවිතය සම්බන්දධව 
මතාරතුරු ප්රවර්ධනය සහ පහසුකම් සැලසීෙ විෂමයහි විශාල 
ක්රියාකාරී කර්තවයයක් ඉටුකිරීෙට හැකියාව තිබුණ ද වර්තොනමේ 
මම් පිළිබඳ ආයතනවල ක්රියාකාරිත්වය පහළ ෙේටෙක පවතී. 
පර්මේෂණ ෙගින්දද සනාථ  ී ඇත්මත්  පවතින පරිදි ආයතන වූහය 

තුළ ඇති දුර්වලතා සෙහරක් මලස පළුව පුහුණු ක්රෙය සීොීෙ, 
ධාරිතාව සහ දැනුෙ අඩු ෙේටෙක පැවතීෙ, රජය මම් පිළිබඳව  
ප්රතිපත්තිෙය වශමයන්ද අඩු අවධානෙක් දැක්ීෙ සහ රජය අපනයන 
ුලය පහසුකම් සැලසීෙට දක්වන සහාය අඩු ෙේටෙක පැවතීෙ යන 
කරුණු මීට මහේතු වශමයන්ද දැක්විය හැක. පවතින ආයතන වුහවල   
මූලික කර්තවයයන්ද පහත රූපසටහනින්ද  දැක්මේ. 

 
රූපසටහන 4: ශ්රී ලිංකාමේ ආයතනික වුහය 

 

 

    ආයතන වූහය 

 

 

 

 

 

අපනයන මුල්ය 

 

 පතාරුරු සහ 

පුහුණුව 

 

 

 

අපනයන 
ුලය 

පහසුකම් 
සැපයීෙට 
විමශේෂිත 
ආයතන 

(උදා:SLECIC) 

 

මපාදු ුලය 
පහසුකම් 
සපයන  
ආයතන 

උදා: 
වාණිජබැිංකු 

 

අපනයන 
ප්රවර්ධන 
ආයතන 

(උදා:EDB, 
SLTB) 

 
මපාදු 

(උදා:CRIB) 

 

 

ශ්රී ල්ංකා අපනයන ණය රක්ෂෂණ සංසතථාව 

(SLECIC) 

1979 දී පිහිටූ මෙෙ ආයතනය ශ්රී ලිංකාමේ නිල අපනයන ණය 
රකෂණ ආයතනය මලස සැලමක්. මෙෙ ආයතනය විසින්ද 
අපනයනකරුවන්ද මවත මෙීම් මනාලැබීම් සහ ප්රොද ීම්වලට 

එමරහිව  අපනයන ුලය පහසුකම් සපයනු ලබන අතර, මපර හා පසු 
නැේ බඩු මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීම් පහසු කිරීෙට රක්ෂණ 
ප්රතිපත්ති සහ ඇප ලබා දීෙ ද සිදුකරනු ලැමේ. මීට අෙතරව 

(SLECIC) ආයතනය ෙැනුම්කරුවන්ද පිළිබඳ සහ මවළඳමපාළ 
පිළිබඳ වාර්තා සීමිත ප්රොණයක් සපයනු ලබයි. අපනයන ණය 

සම්බන්දධ ූ මපාදු රද ෙඬුලු අධයනය SLECIC ආයතනමේ සීොවන්ද 

මලස, කුඩා මසේවා ලාභීන්ද පදනෙක් තිබීෙ, රමේ අපනයනවලින්ද සීමිත 
ප්රොණයක් ආවරණය කිරීෙ සහ වාණිජ බැිංකු සෙෙ ෙනා 
සම්බන්දධයක් මොඩ නඟා ෙැනීෙට අමපාමහාසත් ීෙ මපන්දවා දී 
ඇත.  
 

SLECIC ආයතනය මවත මසේවාලාභීන්ද සෑහීෙකට පත් වන ආකාරමේ 
මසේවාවක් ලබාදීෙ සඳහා අවශය නිපුණතාවමේ (උදා: අවදානම් 
විශේමල්ෂණ හැකියාව) සහ සම්පත්වල හිඟ බවද තවත් අඩුපාඩුවකි. 

එමෙන්දෙ, SLECIC ආයතනය මවත තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම්වල 

අඩු බව, අභයන්දතර ධාරිතාව (ුලය සහ ොනව ප්රාේධනය ඇතුළුව) 
සහ අවදානෙ කළෙණාකරනය යන අිංශවල ද දුර්වලතා  ඇති  බව 

මපාදු රද ෙඬුලු අධයයනය තවදුරටත් මපන්දවා මදයි. එමෙන්දෙ, එෙ 
ආයතනය පසුගිය කාලමේ තෙ වෙකීම් හරිහැටි ඉටු මනාකිරීෙ 
මහේතුමවන්ද ශ්රී ලිංකාමේ වාණිජ බැිංකු හුමේ එෙ ආයතනමයන්ද ලබා 
මදන මූලය පහසුකම් පිළිබඳව තිමබන විශේවාසය පළුදු කර මෙන ඇති 
බව ද  අධයයනය මහළි කරයි. මෙහි ප්රතිඵලයක් මලස ණය සඳහා 
ආයතනය සපයනු ලබන ඇප සම්බන්දධව බැිංකු තුළ විශේවාසය 

යම්කිසි දුරකට බිඳ වැටී ඇත. මෙය  SLECIC ආයතනය ෙගින්ද 
සපයනු ලබන ුලය පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුෙ අඩු ීෙට මහේතුවක් ී 
තිමේ. 
  

1978 අිංක 15 දරණ පනතට අනුව SLECIC ආයතනය ෙගින්ද 
අපනයනකරුවන්දට දැනට වඩා විවිධ ූ  අපනයන ු ලය විසඳුම් සලසා 
දීෙට අමප්ක්ෂා කළ බව මපනී යයි. උදාහරණයක් මලස අපනයන 
කටයුතුවල දී ුලය ආයතනවලට ුලයකරණයන්ද නැවත 

මූලයකරණය කිරීෙට  (refinancing) මෙෙ පනත ෙගින්ද ඉඩ සලසා 

දී ඇතත් දැනට එෙ මසේවාව SLECIC ආයතනය සපයනු මනාලබයි. 

එමහත් අමනකුත් මබාමහෝ රටවල්වල අපනයන ණය ඒජන්දසි (ECA) 
ෙගින්ද මෙෙ මසේවාව සපයනු දැකිය හැක.   
 

සාොනයමයන්ද (ECA) අපනයන ණය ඒජන්දසිය මවළඳමපාළ, 
ෙැනුම්කරුවන්ද සහ ආනයන ක්රියා පටිපාටිය, අපනයන අවසේථා සහ 
විමශේෂමයන්ද ෙ කුඩා සහ ෙධයෙ ප්රොණමේ වයවසායකයන්ද සඳහා 

ොර්මෙෝපමද්ශන ද සපයනු ලබයි. (2 වගුව බලන්දන) නුත් SLECIC 
ආයතනය විසින්ද සපයන මෙවැනි මසේවා පහළ ෙේටෙක පවතින අතර 
අපනයන හා සම්බන්දධ මතාරතුරු මබදා හැරීෙ හා ප්රචලිත කිරීෙ 

සඳහා අඩුෙ වශමයන්ද මවේ අඩවියක් මහෝ පවත්වාමෙන මනායෑෙ 

කණොටුවට කරුණකි. SLECIC ආයතනය ෙැනුම්කරුවන්දමේ 
තක්මසේරු වාර්තා සපයන්දමන්ද ඉල්ූ විටදී ය. එමහත් එෙ වාර්තා 
සම්පාදනයට ආයතන තුළ ඇති හැකියාව හා ප්රීණතාව සම්බන්දධව 
පවතින විශේවාසනීයත්වය හීන බැවින්ද ඒවාට ඇති ඉල්ලුෙ පහත් 
ෙේටෙක පවතියි. මෙීම් පැහැර හරින ෙැනුම්කරුවන්දමේ 

මල්ඛනයක් මෙෙ (SLECIC) ආයතනය පවත්වාමෙන යන ුත් මෙය 
යාවත් කාලීන කිරීමම් ප්රොද මදෝෂ පවතී.  එමෙන්දෙ මෙෙ මතාරතුරු 
අමනකුත් ුලය ආයතන සෙෙ මබදා ෙැනීෙක්ද සිදු මනාමකමර්.        

 

වාණිජ බැංකු 

SLECIC ආයතනය ඇපකරුවන්ද මලස මසේවය සලසන ුත්, 
අපනයන ණය සපයනු මනාලබයි. අපනයනකරුවන්ද මවත ණය 
සැපයීමම් දී ශ්රී ලිංකාමේ වාණිජ බැිංකු මූලිකව කටයුතු කරයි. ශ්රී 
ලිංකාමේ බලපත්ර ලාභී වාණිජබැිංකු 25ක් ඇති අතර විමශේෂිත බැිංකු 
9ක් ඇත. මෙයින්ද 23ක් මද්ශීය බැිංකු වන අතර 11ක් ජාතයන්දතර 
බැිංකු මේ. 



බැිංකු සඳහා වන මතවන විශාලතෙ ණය දීමම් මවළඳ මූලයය ෙණය 
වන්දමන්ද ( ආනයන හා අපනයන යන මදවර්ෙය) මවළඳ මූලය 
පහසුකම් මේ. ුළු ණය හා අත්තිකාරම් අිංශමයන්ද වාණිජ බැිංකුවල 
ුළු මවළඳ මූලයය අනුපාතිකය 12-15% අතර මේ. මෙයින්ද, 2011 
ොර්තු සිට 2012 මදසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ අපනයන ණයදීම් 
40% ක ප්රොණයකින්ද අඩු ී ඇත. මෙයට ප්රධාන මහේතුව අපනයන 
හා සිංසන්දදනාත්ෙකව බලන විට ආනයනවල ඇති ූ වර්ධනය මේ. 
ණය දීම්වලට අෙතරව, වාණිජ මූලය ෙනුමදනුවල බැිංකු ොසේතු, ුළු 
බැිංකු ොසේතු ආදායමෙන්ද 50% පෙණ මේ. 2.2 මේදමේ සඳහන්ද පරිදි, 
මපෞද්ෙලික මූලය ආයතනවල වැඩි අවධානයක් මයාු වන්දමන්ද 
මකටිකාලීන අපනයන මූලය පහසුකම් සැපයීෙ සඳහා සහ ෙහා 
පරිොණ අපනයනකරුවන්දට ුලය පහසුකම් සැපයීෙට මෙන්දෙ, අඩු 
අවදානෙක් ඇති සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල් සමීප කරන 
ෙනුමදනු මවනුමවන්ද ුලය පහසුකම් සැපයීෙ සඳහා ද මේ. ශ්රී 
ලිංකාමේ වාණිජ බැිංකුද මෙයට සොන ප්රවණතාවයක් මපන්දනුම් 
කරයි. ෙැනුම්කරුවන්ද හා විමද්ශ මවළඳමපාල සම්බන්දධ අවදානම් 
තක්මසේරු කිරීෙට අවශය  තාක්ෂණික විමශේෂතාවය අඩු බව මෙන්දෙ, 
අවදානම් තක්මසේරු කිරීෙ සඳහා අවශය මතාරතුරු මසායා ෙැනීෙට 
ෙතවන කාලය සහ ඉහළ පිරිවැය නිසා සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ 
අපනයනකරුවන්දට සහ දියුණුමවමින්ද පවතින රටවල් සෙඟ කරන 
ෙනුමදනු ුලයකරණයට ෙැදිහත් ීෙට මපෞද්ෙලික ුලය ආයතන 
පසුබට මේ. 3.3 මේදමේ, විසේතරාත්ෙකව සාකච්ඡා මකමරන රමේ 
අපනයන වුහය අවදානෙ අඩු ෙනුමදනුවලට ඇති ඉහළ නැමියාව 
නිසා අපනයන ුලය පහසුකෙ සඳහා පවතින අඩු ඉල්ලුෙද 
මපෞද්ෙලික ුලය ආයතන මෙවැනි පහසුකම් සැපයීෙට උනන්දදු 
මනාීෙට තවත් මහේතුවකි.   

 

අපයනය ප්රවර්ධන ආයතන (EPAs)  

ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන ෙණනාවක් ඇත. මපාදුමේ 
සියළු අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීෙ සඳහා සේථාපිත කරන ලද ප්රධාන 
නිමයෝජිත ආයතනය වනුමේ අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලයයි. 
අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය අපනයනකරුවන්දට සහය දැක්ීෙ 
සඳහා විවිධ මසේවාවන්ද සපයයි. රමටහි අපනයන ක්රමෙෝපාය 

සම්පාදනය හා ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, මතාරතුරු සැපයීෙ, 
අපනයනකරුවන්දට උපමදසේ හා පුහුණුව ලබා දීෙ, අපනයනකරුවන්ද 

සඳහා මූලයය සහය සැපයීෙ (උදා: ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගි ීෙට). 
එමසේ වුවද, අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය විසින්ද අපනයන 

මූලයකරණය සම්බන්දධමයන්ද දක්වනු ලබන අවධානය අඩු ෙේටෙක 
පවතී. උදාහරණයක් වශමයන්ද අමනකුත් මබාමහෝ රටවල, 

විමශේෂමයන්ද, සුළු හා ෙධය පරිොණ වයයසායකයින්ද අරුණු 
කරෙනිමින්ද අපනයන ුලයකරණය පිළිබඳව ෙඟමපන්දීෙ සඳහා 
පත්රිකා සම්පාදනය මකමර්. එමහත්, වර්තොනමේ ශ්රී ලිංකාමේ 
අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන විසින්ද අපනයනකරුවන්දට මෙෙ 
මතාරතුරු සපයනු මනාලැමේ. අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලයට 
මවේ අඩවියක් පැවතියද, මවළඳපළ  ෙැනුම්කරුවන්දට හා අපනයන 
මූලය පිළිබඳ අපනයනකරුවන්දට මෙන්දෙ මූලයය ආයතනවලට මෙෙ 
මවේ අඩවිය හරහා ලබා ෙත හැකි මතාරතුරු සීමිත මේ. ශ්රී ලිංකාමේ 
අපනයන ප්රවර්ධනය කරනු ලබන ආිංශික ආයතන රාශියක්ද තිමේ. 
(උදා: ශ්රී ලිංකා මත් ෙණ්ඩලය, අපනයන කෘෂිකර්ෙ 
මදපාර්තමෙන්දතුව, ජාතික ෙැණික් හා සේවර්ණාභරණ අිකාරිය). 
මෙෙ ආයතන, අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලය  විසින්ද සපයනු ලබන 
මසේවාවන්දට සොන මසේවාවන්ද සපයයි. අවදානම් වඩාත් මහාඳින්ද 
තක්මසේරු කිරීෙට මූලය ආයතනවලට සහමයෝෙය දැක්විය හැකි ඒ ඒ 
අිංශවලට ආමේණික ූ මවළඳපළ ෙැනුම්කරුවන්ද මෙන්දෙ 
අපනයනකරුවන්ද පිළිබඳ විමශේෂිත මතාරතුරු මෙෙ ආයතන සතුව 
පවතී. එමසේ වුවද, මතාරතුරු එකිමනක ආයතන සෙඟ මබදා ෙැනීෙ 
සහ මතාරතුරු ක්රොනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීෙ  අතින්ද මම්වා ඉතා 
දුර්වල ෙේටෙක පවති.  

 

ශ්රී ල්ංකාපේ ණය පතාරුරු කාර්යාංශය (CRIB)  

ශ්රී ලිංකාමේ ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය විසින්ද ණය ලබා ෙන්දනන්ද 
පිළිබඳ ණය හා මූලයය සම්බන්දධමයන්ද වන මතාරතුරු එක්රැසේ කිරීෙ 
හා සැසඳීෙ සිදු කරනු ලබන අතර එෙ මතාරතුරු ණය මදන 

ආයතනවලට මෙන්දෙ ණය ලබා ෙන්දනන්දටද ඉල්ලීෙ පරිදි සපයනු 
ලබයි. මින්ද ුලය අිංශමේ විනය ඇති කිරීෙට බලාමපාමරාත්තු මේ. 
ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය,  

 
 

1. අයදුම්කරුවන්දමේ ුලය තත්ත්වය පිළිබඳව බැිංකු දැනුවත් කිරීෙ 
තුළින්ද ඔවුන්දමේ ආපසු මෙීමම් හැකියාව පිළීබඳ නිවරැදි 
පුමරෝකථන කිරීෙට  බැිංකුවලට ඇති හැකියාව වර්ධනය කරයි. 
 

2. ණය අයදුම්කරන්දනන්දමේ මතාරතුරු මසීෙ සඳහා බැිංකු විසින්ද 
අය කරන ොසේතු අඩු කරයි.  
 

3. ණය අයදුම්කරන්දනන්ද අතර ුලය විනය වර්ධනය කරයි - (මෙෙ 
මතාරතුරු මහේතුමවන්ද තෙන්ද ණය මනාමෙීෙ නිසා සේවකීය කීර්ති 
නාෙයට හානියක් සිදු වන බවත් එනිසා අනාෙතමේ ුලය 
ආයතනයන්දමෙන්ද ණය ෙැනීමම් හැකියාව අඩු වන බව හා ණය ෙත 
මෙවන්දනට වන මපාළිය ඉහළ යා හැකි බවත් දන්දනා නිසා) 
 

4.ණය අයදුම්කරන්දනන්ද බැිංකුවලින්ද අනවශය මලස අික ණය 
ෙැනීෙට ඇති සම්භාවිතාව අඩු කරයි. මෙෙ මතාරතුරු ලබා දීමම් 
මසේවය නිසා බැිංකු කිහිපයකින්ද එකවිට ණය ෙැනීමම් හැකියාව අඩු 
මේ. 
 

 
ශ්රී ලිංකාමේ ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය, ජාතයන්දතර මවළඳාෙ සඳහා  
මූලයකරණයට පහසුකම් සැලසීෙ මවනුමවන්ද මයාු කරන 
අවධානය අඩු ය. දැනට ලබා මදන මතාරතුරු, මද්ශීය ණය 
අයදුම්කරුවන්ද මද්ශීය ණය මදන ආයතනවලට සැපයීෙට සිො වි 
ඇත. ජාතයන්දතර ෙනුමදනු මූලයකරණය කිරීෙට පහසුකම් සැලසීෙ 
සඳහා විමද්ශීය ෙැනුම්කරුවන්දමේ මතාරතුරු  මද්ශීය ණය මදන 
ආයතන දක්වා ද මද්ශීය අපනයනකරුවන්ද හා ආනයනකරුවන්දමේ 
මතාරතුරු විමද්ශ ණය මදන ආයතනවලටද ලබාදීෙ ෙනුමදනුවල 
අවදානෙ අවෙ කිරීෙට උපකාරී වනු ඇත. අමනකුත් රටවල ණය 
මතාරතුරු කාර්යාිංශ සෙඟ සම්බන්දධ ී මෙෙ මතාරතුරු සම්පාදනය 
කිරීෙට අවදානය මයාු කරන්දමන්ද නම් එය අපනයන 
ුලයකරණවලටද සැපයීෙට ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශයට හැකි නම්, 
විමද්ශ ෙනුමදනුවල අවදානෙ අවෙ කිරීෙට එය උපකාරී වනු ඇත. 
අමනකුත් රටවල ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශ සෙඟ සම්බන්දධී මෙෙ 
මතාරතුරු සම්පාදනය ුලයකරණ පහසුකම් වර්ධනයට ද දායක වනු 
ඇත. තවද, 3.1 මේදමේ සාකච්ඡා මකමරන පරිදි, මතාරතුරුවල 
හිඟකෙට විසඳුම් මලස ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය විසින්ද ෙන්දනා 
ක්රියාොර්ෙ පිළිබඳව ුලය ආයතන දැනුවත් කිරීෙට පියවර ෙැනීෙ ද 
වැදෙත් මේ. 
 

වර්තොන අවදානෙ අඩු සහ සේථතික අපනයන 
වුහය 
 

රමේ අපනයන ුලයකරණ පහසුකම්වලට ඇති අඩු ඉල්ලුෙට සහ 
අඩු භාවිතයට ප්රධාන මහේතුවක් වන්දමන්ද රමේ අපනයන අවදානෙ අඩු 
සේථතික වුහයක් තුළ හිර ී පැවතීෙ ය. අපනයන ආදායෙ, 
දිගුකාලීනව අපනයනමේ මයමදන ෙහා පරිොණ වයවසායකයන්ද 
කිහිපමදමනක්, නිෂේපාදන කිහිපයක්, මවළඳපළවල් කිහිපයක් හා 
ෙැනුම්කරුවන්ද කිහිපමදමනක් ෙත දැඩිව රඳා පවතී (2.4 පරිච්මේදය 
බලන්දන). මෙෙ අඩු අවදානම් පරිසරය තුළ අවදානම් වැඩි  
නමවෝත්පාදක අපයනය මූලයකරණ විසඳුම් මෙන්දෙ නව 
මවළඳමපාළවල් වර්ධනයට සහය වන සහ නව අපනයනකරුවන්ද දිරි 
ෙන්දවන ුලය විසඳුම් සඳහා පවතින ඉල්ලුෙ අඩු ය. ලිංකාමේ 
අපනයන ණය මවළඳමපාල සම්බන්දධමයන්ද වන මපාදු රාජය 
ෙණ්ඩලීය අධයයනය ෙඟින්ද මපන්දවා මදන්දමන්ද මබාමහෝ 
අපයනයකරුවන්ද දිගුකාලීන වශමයන්ද මවළඳාම් කරන 
ෙැනුම්කරුවන්ද සෙෙ විවෘත ෙනුමදනු ෙත ජාතයන්දතර මවළඳාමම් 
මයමදන බවයි. මවළඳපළ හා ෙැනුම්කරුවන්ද විවිධාිංගීකරණය 
කිරීෙට මෙන්දෙ මකාන්දමද්සි සිංමශෝධනය කිරීෙටද සේථාපිත 
අපනයනකරුවන්දමේ රුිකත්වයට අඩු බව මෙෙ අධයයනය තව 

දුරටත් මපන්දවා මදයි. එමසේෙ,  අපනයනකරුවන්ද දිරිෙැන්දීෙ තුළින්ද 

නිෂේපාදන, මවළඳමපාළ සහ ෙැනුම්කරුවන්ද  විවිධාිංගීකරණයට ද  
මම්  දක්වා විමද්ශීය මවළඳමපාළ මවත ප්රමේශ ී මනාෙැති මද්ශීය 



කර්ොන්දත (විමශේෂමයන්දෙ SME) ජාතයන්දතර මවළඳමපාළ මවත 
රැමෙන යෑෙ සඳහා ද  අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලට කළ හැකි 
කාර්යභාරය ශ්රී ලකාව හඳුනාමෙන මනාෙැති  බව මපාදු රාජය 
ෙණ්ඩලීය අධයයනය මපන්දවා මදයි.  
 

 ෙැදි  ආදායම් රටක් වශමයන්ද, අපනයන නැවත පණ ෙැන්දීෙට නම් 
ශ්රී ලිංකාවට තව දුරටත් සාමප්ක්ෂ වාසියක් මනාෙැති අඩු ශිල්පීය 
ශ්රෙය ෙත දැඩි මලස රඳා පවතින අපනයන ෙත රැදී මනාසිට, නව 
නිෂේපාදන, මවළඳමපාළවල්, ෙැනුම්කරුවන්ද මසායා යෑෙත්  හා 
ජාතයන්දතර  මවළඳමපාළවල්වලට ප්රමේශ ීෙ සඳහා මද්ශීය 
වයවසායකයන්ද දිරිෙත් කිරීෙත් අවශය මේ. මම් සම්බන්දධමයන්ද 
අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල භූමිකාව ප්රොණවත්  තරම් රමේ 
පිළිෙැනීෙකට ලක් ී මනාෙැත. 
  

 

අපනයන මූලයකරණ විසඳුම් වර්ෙවල සීමිත 
බව හා ඌන -උපමයෝජනය  
 

මලෝකමේ අනිකුත් සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල මෙන්ද ශ්රී 
ලිංකාමේ ද  අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් මවළඳමපාළ පවතිනුමේ 
ඌන සිංවර්ධන ෙේටමම් ය. දැනට රට තුළ ලැබ ෙත හැකි අපනයන 
මූලයකරණ පහසුකම් අපනයනකරුවන්ද භාවිත කරන්දමන්ද අඩු 
වශමයනි. උදාහරණයක් වශමයන්ද අපනයන ණය ඇප සහතිකයක් 
මහෝ රක්ෂණයක් ෙඟින්ද ආවරණය වන අපනයන ෙනුමදනු ප්රතිශතය 
ශ්රී ලිංකාමේ 2-4% ක්  පෙණ වන අතර  ජාතයන්දතරමේදී එහි ප්රතිශතය  
10-12% 10 කි. මවමළඳමපාළ තුළ පවතින අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම්වල විවිධත්වය හා ලාබ ෙැනීෙට ඇති පහසුව සීමිත මේ. 
මෙෙ තත්වය රජය විසින්ද අපනයන ුලයකරණය පිළිබඳව දක්වන 
අඩු අවධානය, මෙෙ මක්ෂේත්රයට සම්බන්දධ ආයතනවල අඩුලුහුඬුකම් 
සහ වර්තොන අවදානෙ සාමප්ක්ෂව අඩු සේිතික අපනයන වුහය යන 
කරුණුවල ඒකාබද්ධ ප්රතිඑලයකි.   

 
මලෝකමේ අමනකුත් රටවල අපනයනකරුවන්දට ලබා ෙත හැකි  අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම්වලට සාමප්ක්ෂව, ලිංකාමේ අපනයනකරුවන්ද ලබා ෙත 
හැකි අපනයන පහසුකම් (වෙන්දතිය 2.3 මයාුවන්දන) පරාසය  සීමිත ය.  
වර්තොනමේදී  ශ්රී ලිංකාව ුලය ආයතන විසින්ද ලබා මනාමදන අපනයන 
මූලයකරණ විසඳුම්වලට උදාහරණයක් මලස අපනයන සාධකකරණය, 
ෙැනුම්කරුවන්දට ලබා මදන ණය සහ ද්වි පාර්ශේීය අපනයන ණය මයෝජනා 
දැක්විය හැක.     

 
SLECIC ආයතනයට, එෙ ආයතනමේ පනතට අනුව, පුළුල් පරාසයක 
විහිදුණු මූලය පහසුකම් වර්ෙ සැපයීෙට හැකි වුවද වර්තොනමේ එෙ ආයතනය 
ලබා මදන්දමන්ද සීමිත ුලය පහසුකම් කිහිපයක් පෙණි.    උදාහරණයක් මලස, 

SLECIC පනමත් වෙන්දති 5 ලැයිසේතුෙත අරුණු ප්රකාර, අපනයන ප්රවර්ධනය 
සඳහා බැිංකු හා ආයතන විසින්ද මදනු ලැබූ ණය පහසුකම් සඳහා 
ප්රතිමූලයකරණ පහසුකම් ලබා දීෙ ආයතනය විසින්ද සපයන එක මසේවාවක් 

මලස සඳහන්ද නුත් SLECIC දැනට අපනයන ප්රති  මූලයකරණ පහසුකම්  
ලබා මදන්දමන්ද නැත.11 අපනයනකරුවන්දමේ නැඟී එන අවශයතා සපුරාලීෙ 
සඳහා විවිධ ූ ුලය පහසුකම් වර්ෙ හදුන්දවා දීෙ කාලීන අවශයතාවයකි.   

 
එමසේෙ දැනට ලබාෙත හැකි අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වලින්ද පවා උපරිෙ 
ප්රමයෝජන මෙන මනාෙැත. මම් සඳහා නිදසුන්ද වනුමේ අෙයන්ද දාෙ 

මූලයකරණය (VCF) සහ අපනයන ණය සහ මෙීම් පැහැර හැරීම්වලට 
එමරහිව ලබා මදන ඇප මයෝජනාක්රෙ මේ. රජමේ සහ පුද්ෙලික අිංශමේ 

අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන සහ සිංවිධාන (අපනයන සිංවර්ධන 
ෙණ්ඩලමේ කුළු බඩු සභාව සහ කුළුබඩු වර්ෙ සහ මිත්රව පාක්ෂික 

නිෂේපාදකයින්දමේ  සිංෙෙය) සෙෙ එක්ව ජාතික සිංවර්ධන බැිංකුව 

(NDB) විසින්ද ක්රියාත්ෙක  කරන “මලෝකය  සඳහා කුරුඳු" අෙයන්ද 
දාෙ ුලයකරණ මයෝජනා ක්රෙය උදාහරණයක් මලස දැක්විය හැකිය. 
අෙයන්ද දාෙ මූලයකරණ (VCF) මයෝජනාක්රෙය ෙගින්ද ෙහා පරිොන 
ෙැනුම්කරුවන්දමේ සහ මවළඳ සිංෙම්වල ඇති මූලය විශේවාසනීයත්වය 
ඇපයක් මලස මෙන සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයන්දට 
සාධාරණ පිරිවැයක් යටමත් ණය ලබා දීෙ කරයි. මෙෙ ුලය 
පහසුකම් අමනකුත් කෘෂි අපනයන අිංශ මවත වයාප්ත කිරීෙ 
අපනයන ප්රවර්ධනයට පිටුවහලක් වනු ඇත.

ප්රතිශතය 2%–4% 

ශ්රී  ලිංකාව තුළ අපනයන ණය සහතික / 

රක්ෂණ ක්රෙ ෙගින්ද 

ආවරණය කරනු ලබන 

අපනයන ෙනුමදනු ප්රොණය 

ප්රතිශතය 10%–12% 

 
ජාතයන්දතර වශමයන්ද ණය සහතික / රක්ෂණ ක්රෙ 

ෙගින්ද ආවරණය වනු ලබන සාොනයය අපනයන 

ෙනුමදනු ප්රොණය 



අපනයන මූල්යකරණ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස 

ප්රපයෝගික මැදිහත්ීම්  
 
ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන මූලය මවළඳමපාළ තුළ පවතින ප්රධාන ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් ෙැටළු තුන්දවන පරිච්මේදය ෙඟින්ද විසේතරාත්ෙකව දක්වා තිමේ. 
මෙෙ ෙැටළු එකිමනකට සම්බන්දධතාවයක් මපන්දනුම් මකමර්. එබැවින්ද අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් ප්රවර්ධනය කිරීෙට නම් ඉල්ලුෙ සහ 
සැපයුෙ ආශ්රිතව පවතින බාධකවලට එකවර විසඳුම් ලබාදීෙට පියවර ෙැනීෙ වැදෙත් මේ. ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන මූලය පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් 
හැකියාව සහ භාවිතය ඉහළ නැිංීෙට උපකාරී වන ප්රධාන ෙැදිහත් ීම් හතරක් මෙෙ අවසන්ද පරිච්මේදය ෙගින්ද ඉදිරිපත් මකමර්. ඒවා නම් 1) 
නව සහ වැඩිදියුණු කළ අපනයන මූලයකරණ  විසඳුම්  හදුන්දවාදීෙ, 2) අඩු වියදෙකින්ද විශේවාසදායි සහ යාවත්කාලින මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් 
හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීෙ, 3) අපනයනකරුවන්ද දිරි ෙැන්දීෙට සේථාපිත ආයතනවල අපනයන මූලය ධාරිතාවය සහ එෙ ආයතන පිළිබඳ  
විශේවාසනීයත්වය සහ ඒවාමේ සේවාධීනත්වය වර්ධනය කිරීෙ  සහ  4) අපනයන ආනයන බැිංකුවක් සේථාපිත කිරීෙ මේ. 

 

 
මෙෙ මකාටසින්ද අවරණය වනු ලබන අිංශ  වනුමේ: 
 

 නව සහ වැඩිදියුණු කළ අපනයන මූලයකරණ  විසඳුම්  හදුන්දවාදීෙ  
- සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයන්ද (SME) ඉලක්ක මකාටෙත් විමශේෂ අපනයන ණය පහසුකම්   
- අෙයන්ද දාෙ මූලයකරණ  පහසුකම්  
- අපනයන ණය ප්රතිමූලයකරණ  කවුළු  
- ද්විපාර්ශේවිය අපනයන ණය මයෝජනා ක්රෙ සහ ෙැනුම්කරුවන්ද ඉලක්ක කරෙත් ණය පහසුකම්  
- අපනයන සාධකකරණය  
- නව  අපනයනකරුවන්ද ඉලක්කමකාට ෙත් විමශේෂ ණය මයෝජනා ක්රෙ  

 අඩු වියදෙකින්ද විශේවාසදායි සහ යාවත්කාලින මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීෙ  

 ආයතනික ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීෙ සහ සහ විශේවාසනීයත්වය සහ කාර්යක්ෂෙතාව වැඩි දියුණු  කිරීෙ  

 ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන ආනයන බැිංකුවක් (EXIM) සේථාපිත කිරීෙ.



නව හා වැඩි දියුණු කළ අපනයන 
මූලයයකරණ විසඳුම් හදුන්දවාදීෙ  
 
අපනයනකරුවන්දමේ තරඟකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ ට මෙන්දෙ 
අපනයන වුහය විවිධාිංගීකරණය කිරීෙට ද අපනයන 
ුලයයකරණයට විමශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය. නව හා වැඩි 
දියුණු කළ අපනයන මූලයය විසඳුම්වලින්ද උපරිෙ පල මනලා 
ෙැනීෙට නම්, ඒවා හදුන්දවා මදන අතරෙ ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන 

වුහය ෙතික මෙන්දෙ විවිධාිංගීකරණය කිරීෙ සඳහා ප්රතිපත්ති  
ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ද අවශය මේ. රමටහි අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීෙ 
සඳහා පහසුකම් සැළසිය හැකි නව සහ වැඩි දියුණු කළ අපනයන 
මූලය උපකරණ පිළිබඳ උදාහරණ කිහිපයක් පහත දැක්මේ.  
 

සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින් අරමුණු 

කරගත්  විපශතෂ අපනයන ණය පහසුකම්  

ශ්රී ලිංකාමේ සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකින්ද අපනයන අිංශය 
සඳහා සහභාගි ීෙ අමනක් රටවල් හා සිංසන්දදනාත්ෙකව බලන විට 
අඩු ෙේටෙක පවතී. අපනයන ඉපැයුම්වලින්ද වැඩි ප්රතිශතයක් මෙන 
එන්දමන්ද ෙහා පරිොන අපනයනකරුවන්ද කිහිප මදමනක් විසිනි. 
අපනයන ුලය පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් දුෂේකරතා අපනයනකරුවන්ද 
ීෙට අමප්ක්ෂාමවන්ද සිටින සුළු සහ ෙධයෙ පරිොණ 
වයවසායකයින්දහට ුහුණ මදන්දනට වන එක් බාධකයකි.  සුළු සහ 
ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයින්ද ඉලක්ක කරා ෙනිමින්ද විමශේෂමයන්ද 
නිර්ොණය කරන ලද අපනයන මූලණකරණ පහසුකම් තුළින්ද 
නිරතුරුව මවනසේවන මෙෝලීය මවළඳ අභිමයෝෙවලට ුහුණ දීෙට 
මෙන්දෙ අමනකුත් අපනයන ආශ්රිත මූලයකරණ අභිමයෝෙවලට 
ුහුණ දීෙට මෙෙ වයවසායකයින්දට ඇති හැකියාව වැඩි කිරීෙට 
උපකාරී විය හැක. උදාහරණයක් වශමයන්ද, භාණ්ඩ නැේෙත කළ 
අවසේථාමේ සිට මෙීම් ලැමබන මතක් බලා සිටින්දනට වන කාලය 
තුළ අපනයනකරුවන්දට මකටිකාලීන ප්රාේධන අවශයතා සපුරා 
ෙැනීෙට ුදල් හිඟතාවක් නිර්ොණය මේ. මෙය ප්රොණවත් 
අභයන්දතර රවශීලතාවයක් මනාෙැති සුළු හා ෙධය පරිොණ 
වයවසායකයින්ද ු හුණ මදන  සඳහා තීරණාත්ෙක ෙැටළුවකි. මෙනිසා 
නව අපනයන ඇනවුම් නිෂේපාදනය කිරීෙට අවශය මයදවුම් මිලදී 
ෙැනීෙට මනාහැකි ී ෙ මහේතුමවන්ද අපනයන ඇනවුම් අහිමි ී ෙට ඇති 
ඉඩ කඩ වැඩි මේ. එබැවින්ද සාධාරණ පිරිවැයක් යටමත් මකටි කාලින 
කාරක ප්රාේධන මූලය පහසුකම් ලබා ෙැනීෙට ඇති අවසේථා වර්ධනය 
කිරීෙ සහ සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්දමේ අපනයනවලට 
දායකත්වය වර්ධනය කිරීෙ සඳහා ඉතා වැදෙත් මේ.   
 

වර්තොනමේ, ශ්රී ලිංකාමේ මූලයය ආයතන විසින්ද අපනයනමේ 
මයමදන සුළු පරිොණ වයවසායකින්ද අරුණු කරෙත් විමශේෂ මූලයය 
පහසුකම් මයෝජනා ක්රෙ පිරිනැමීෙ සිදු මනාකරයි. අමනකුත් 
මබාමහෝ රටවල් සුළු අපනයනකරුවන්දමේ විමශේෂ අවශයතා 
හදුනාමෙන විමශේෂමයන්ද නිර්ොණය කරන ලද අපනයන ුලය 
මසේවාවන්ද සපයනු ලැමේ. උදාහරණ වශමයන්ද, ආර්ික 

සහමයෝගිතාවය සහ සිංවර්ධනය සඳහා ූ සිංවිධානයට (OECD) 
අයත් මබාමහෝ රටවල් තෙන්දමේ අපනයන ණය ආයතන විසින්ද 
සපයන නිල අපනයන ණය මයෝජනා පද්ධතියට සුළු 
අපනයනකරුවන්දට සහය දැක්ීෙ සඳහා ූ විමශේෂිත ණය  මයෝජනා 

ක්රෙ සහ මසේවාවන්ද ඇතුලත් කර ඇත. මෙෙ මසේවා අතර SMEවලට 
මතාරතුරු ලබා දීමම් වැඩසටහන්ද, පහසුමවන්ද සහ කඩිනමින්ද ණය 

ලබා ෙැනීමම් ක්රෙමේදයන්ද සහ SMEවලට විමශේෂිත අපනයන 
රක්ෂණ, සහතිකීම් ආදිය ඇතුලත් මේ. සුළු හා ෙධය පරිොණ 
වයවසායකයන්දට ණය ලබා ෙැනීමම්දී ුහුණ දීෙට වන සුවිමශේෂී 
ෙැටළු නිරාකරණය කිරීමම් අරුණින්ද මෙෙ අපනයන ණය ක්රෙ හා 
ඒ ආශ්රිත මසේවාවන්ද නිර්ොණය කර තිමේ. මම් අතර  සුළු හා ෙධය 
පරිොණ වයවසායකයන්ද සඳහා නිර්ොණය කර ඇති  මබාමහෝ 
වැඩසටහන්ද ෙඟින්ද අපනයන ණය මසේවාවන්ද ලබා ෙැනීමම් 
ක්රියාවලිය සරළ කිරීෙට වැඩි අවදානයක් මයාු කර ඇත.  
 

 අපනයන ණය ලබා ෙැනීමම් ක්රියාවලිය පිලිබඳ සාොනයමයන්ද අඩු 

අත්දැකීම් සහිත සුළු අපනයනකරුවන්දහට විශාල සොෙම්වලට වඩා 
මවනසේ ූ අවශයතා පවතී. මපාදු රාජයය ෙණ්ඩලීය අධයයනය 
ෙඟින්දද මපන්දවා මදන්දමන්ද සුළු හා ෙධයපරිොණ වයවසායකයින්ද 
මූලයකරණය කිරීෙ සඳහා ණය සඳහා ඇප ලබා මදමම් අරුදලක්  

(Credit Guarantee Fund) සේථාපිත කිරීෙ වැදෙත් බවයි. මෙෙ 
අරුදමල් අරුණ වන්දමන්ද අවදානෙට එමරහිව ඇප ලබා දීෙ ෙගින්ද, 
ඇප තැබීෙට මදපළ මනාෙැති වුවත්, අපනයනකරුවන්දමේ කුසලතා 
ෙත ඔවුනට වාණිජ බැිංකු හරහා ණය ලබා ෙැනීමම් අවසේථා උදාකර 

දීෙයි. අධයයනයට අනුව, මෙෙ අරුදල  SLECIC පාලනයට යටත් 
කළ හැකි අතර, එෙගින්ද සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්ද සඳහා 
ණය දීම් දිරිෙත් කිරීෙට අමප්ක්ෂා කරනු ලබයි.  
 

ඇගයුම් දාම මූල්යකරණය (VCF) 

මෙෙ ුලය පහසුකම් ක්රෙය විමශේෂමයන්දෙ කෘෂිකාර්මික අිංශමේ  
සුළු හා ෙධය පරිොණ වයවසායකයින්දමේ මවළඳ තරඟකාරිත්වය 
නිර්ණය කිරීමම්දී ඉතා වැදෙත් වන මූලය ක්රෙයකි. ඇෙයුම්  දාෙ 

මූලයකරණය (VCF) අපනයන තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීෙට 
පෙණක් මනාව තිරසාර කෘෂීකාර්මික පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීෙටද, 
දරිරතාවය තුරන්ද කිරීෙට මෙන්දෙ මූලයකරණ පහසුකම් ලබා 
ෙැනීමම් හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීෙටද ඉතා වැදෙත් මේ. ඇෙයුම්  දාෙ 
මූලයකරණ ක්රෙ නිෂේපාදකයන්ද ( උදා: සුළු හා ෙධය පරිොණ මොවි 
සිංවිධාන), ෙැනුම්කරුවන්ද (අවසන්ද අපනයනකරුවන්ද මහෝ මවළඳ 
සොෙම්), පහසුකම් සැලසීම් කරුවන්ද ( උදා: රාජය මනාවන 
සිංවිධාන මහෝ රාජය ආයතන) මහෝ අමනකුත් ආයතන පද්ධති (උදා: 
සුපිරි මවළඳපළ මහෝ බහු ජාතික සොෙම්) ෙඟින්ද ආරම්භ කර 
පවත්වාමෙන යෑෙ සිදු විය හැකිය. ශ්රී ලිංකාව තුළ  වර්තොනය වන 
විට  ඇෙයුම්  දාෙ මූලයකරණ පහසුකම් ඇතැම් ුලය ආයතන විසින්ද 
මතෝරාෙත් කෘෂි අිංශවලට සීමිත වශමයන්ද සැපයුම් ලැබී (3.4 මේදය 
බලන්දන) මෙෙ ුලය පහසුකම් අමනකුත් කෘෂිකාර්මික නිෂේපාදනද 
ආවරණය කරමින්ද වයාප්ත කිරීෙ වැදෙත් මේ. පර්මේෂණ මපන්දවා 
මදන්දමන්ද අෙය දාෙමයන්ද පිටතින්ද අරුදල් මෙන ඒෙට මබාමහෝ 
විකල්පයන්ද පවතින බවයි. මෙෙ විකල්ප අරුදල් වඩාත් සුලභ 
මූලයකරණ ක්රෙ හරහා මෙන්දෙ (උදා : මකාන්දමද්සි ණය, අයිරා සහ 
ණය මර්ඛා) එතරම් සුලභ මනාවන ු ලය ක්රෙ හරහා ද ලබා ෙත හැක. 
(උදා: සාධකකරණය මකාටසේ මවළඳමපාල, හවුල් වයවසායන්ද 
හරහා).  කෘෂි වයාපාරවලට ආමේණික අවදානෙ අඩු කිරීෙ සඳහා 
(මවළඳපළ මහෝ මිල විචලයතා නිසා වන අවදානම්, මබෝෙ මහෝ 
කාලගුණ අවදානම්, නිෂේපාදන ආශ්රිත අවදානම්, ඇප සම්බන්දද  
අවදානම් මහෝ ොනව සාධක නිසා ඇති මවන අවදානම්)  විවිධ 

විසඳුම් හා විික්රෙයන්ද පවතී. ඇෙයුම්  දාෙ මූලයකරණය  ෙඟින්ද සුළු 
හා ෙධය පරිොණ වයවසායින්දමේ මූලය විශේවසනීයත්වය වැඩි දියුණු 
වන අතර, එෙගින්ද තෙ කුසලතා, ගුණත්වය හා තාක්ෂණ ශකයතාව 
ඉහළ නැිංීෙ තුළින්ද ෙැනුම්කරුවන්දමේ අවශයතා සපුරාලීෙට හැකි 
නිෂේපාදන මවළඳමපාළට යැීෙ දිරිෙත් කිරීෙට ඔවුනට හැකියාව 
ලැමේ. මෙෙ ුලය ක්රෙමයන්ද උපරිෙ පල මනලා ෙැනීෙට ශ්රී ලිංකාව 

අසෙත් ී ඇත. එය අපනයන ප්රවර්ධනය කිරීෙට උපකාරී විය හැකි 
ඌන උපමයෝජනය ූ අපනයන මූලයය උපකරණයකි. 
 

අපනයන ණය ප්රතිමූල්ය කවුළුව 

මෙය වර්තොනමේ ශ්රී ලිංකාමේ  දක්නට මනාලැමබන ුලය  
පහසුකෙකි. මපාදු රාජය ෙණ්ඩලීය අධයයනය ෙඟින්දද නිර්මද්ශ 
කරනු ලබන්දමන්ද සුදුසු අපනයන මූලය මොනුවට එමරහිව  වාණිජ 
බැිංකු සඳහා ශ්රී ලිංකා රුපියල් මෙන්දෙ, මතෝරාෙත් වලිංගු විමද්ශීය 
ුදල් යන මදවර්ෙමයන්දෙ ෙනුමදනු කළ හැකි අපනයන ණය ප්රති 
මූලය කවුළුවක් ශ්රී ලිංකා ෙහ බැිංකුමේ සේථාපිත කිරීෙ වැදෙත් බවයි. 
මෙෙ අපනයන ණය පහසුකම් සඳහා මකාන්දමද්සි ඉදිරිපත් කිරීෙ 
තුළින්ද සාම්ප්රදායික මනාවන අපනයන දිරිෙත් කිරීෙ වැනි 
ප්රතිපත්තිෙය මවනසක් ඇති කිරීෙට ද ශ්රී ලිංකා ෙහ බැිංකුවට 
හැකියාව ලැමේ. මෙෙ අධයයනය තව දුරටත් මපන්දවා මදන්දමන්ද, 
අපනයන ණය ප්රතිමූලයකරණ පහසුකම්, තරඟකාරී ොසේතු යටමත්, 
අපනයනකරුවන්දට ණය ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි කරන බවයි. 

 
 

 

 



 

ේවිපාර්ශතවික අපනයන ණය පයෝජනා ක්රම සහ 

ගැනුම්කරුවන්ට ල්බා පදන ණය  

ද්විපාර්ශේවික අපනයන ණය රටවල් විසින්ද භාවිතා කරනු ලබනුමේ 
ඉලක්කෙත මවළඳමපාළ මවත නිෂේපාදන අපනයනය කිරීෙ පිණිස 
මේ. සහනදායි අනුපාතිකයකට ඉලක්කෙත අපනයනය 
මවළඳමපාළවලට ණය ලබා දීෙ ෙගින්ද  එෙ මවළදමපාළ තුළ සිටින 
ආනයනකරුවන්දට මවනත් රටක නිෂේපාදන පරදවා ශ්රී ලාිංකික 
නිෂේපාදන මිලට ෙැනීෙට දිරිෙත් මකමර්. මෙය විමශේෂමයන්දෙ 
සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින රටවල්වලදී අපනයකරුවන්ද ුහුණමදන  
වාණිජ අවදානෙ  අඩුකර එෙ රටවලට අපනයන දිරිෙත් කිරීෙට 
ප්රමයෝජනවත් ක්රෙමේදයක් මේ. වර්තොනමේදී ශ්රී ලිංකාව මෙබදු 
ද්විපාර්ශේවිය අපනයන ුලයකරණ මයෝජනා ක්රෙ ක්රියාත්ෙක 
මනාකරයි.  
 

ෙැනුම්කරුවන්ද සඳහා ලබා මදන ණය යනු තවත් අපනයන මූලය 
විසදුෙක් වන අතර එය ද ශ්රී ලිංකාමේ ුලය ආයතන ලබා මනාමදන 
පහසුකෙකි. ද්විපාර්ශේවික අපනයන ණය මයෝජනා ක්රෙ ද  
ෙැනුම්කරුවන්දට ලබා මදන එක් ආකාරයක ණය ක්රෙයකි.  
   
 රජය ෙඟින්ද තවත් රජයකට ප්රදානය කරන ණය මර්ඛාවලට අෙතරව  
රජමේ ආධාර ලබන මූලය ආයතන මහෝ බැිංකුවලට ද,  තනි 

ෙැනුම්කරුවන්ද මහෝ සොෙම් වලටද ණය ආයතන සැපයිය හැක.  
ෙැනුම්කරුමේ ණය යනු වාණිජ මකාන්දත්රාත්තුවට අෙතරව මද්ශීය 
බැිංකුව සහ විමද්ශීය ආනයනකරු අතර මහෝ ආනයනකරුමේ 
බැිංකුව සෙඟ ඇති කරෙන්දනා ගිවිසුෙකි. මෙහිදී  අපනයනකරුට 
අත්වන වාසිය වනුමේ ෙනුමදනුමේ ුදල් ඉක්ෙණින්ද ලබා ෙත හැකි 
ීෙයි. ෙන්දද යත් ුදල් මෙීෙ පිළිබඳ  සාකච්ඡාව මද්ශීය බැිංකුව සහ 
ආනයනකරු  අතර, මබාමහෝ විට  ආනයනකරුමේ බැිංකුව සෙෙ 
සිදුවන බැවිනි. බැිංකුවට  ෙැනුම්කරුමේ ණය පහසුකම් සැලසීෙ 
සඳහා අපනයන ණය සපයන ආයතනයකින්ද ඇප අවශය විය හැක.  
 

අපනයන සාධකකරණය   

විවෘත ගිණුම් ෙත මවළදාෙ  කිරීෙ සඳහා විමද්ශීය 
ෙැනුම්කරුවන්දමෙන්ද එල්ලවන පීඩනයත් සෙඟ ඇති වන අවදානෙ  

 

අඩු කිරීෙට සහය මවමින්ද එෙ මකාන්දමද්සිවලට එකඟ ීෙට 
අපනයනකරුවන්දමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීෙට අපනයන 
සාධකකරණය  වැනි පහසුකම් උපකාරී මේ. මෙවැනි මූලයකරණ 
පහසුකම් වර්තොනමේදී ශ්රී ලිංකාමේ ුලය ආයතන විසින්ද සපයනු 
මනාලබයි. අපනයන ණය සාධකකරණය යනු  පූර්ණ මූලය 
පැමක්ජයක් වන අතර  අපනයන කාරක ප්රාේධන මූලයකරණය, ණය 
ආරක්ෂාව, විමද්ශ ලැබිය යුතු ගිණුම් මපාත් තැබීෙ හා එකතු කිරීමම් 
මසේවා යන සියල්ල එයට අන්දතර්ෙත මේ. අපනයන සාධකකරණය 
ඉදිරිපත් කරනුමේ සාධක සහ අපනයනකරු අතර ඇති ගිවිසුෙකට 
යටත්ව වන  අතර  එහිදී සාධක ෙඟින්ද අපනයකරුමේ මකටිකාලින  
විමද්ශීය ගිණුම් ලැබීම් වේටෙක් යටමත්  ප්රකාශිත අෙයට මිලට ෙනු 
ලබන අතර  එය  සාෙනයමයන්ද  උපමයෝජනයක් රහිතව සහ විමද්ශීය 
ෙැනුම්කරුමේ මෙීමම් හැකියාව පදනම් කරමෙන කරනු ලබන 
මෙීෙකි. එබැවින්ද, සාධකකරණය ෙඟින්ද විමද්ශීය 
ෙැනුම්කරුවන්දමේ මෙීම් පැහැර හැරීමම් අවදානෙ අවෙ කරමින්ද, 

අපනයනකරුට විවෘත ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීමම් හැකියාව වැඩි 
හැකියාව වැඩි කරන අතර, රවශිලිතාවය වැඩි දියුණු කරමින්ද මෙෝලීය 
මවළඳමපාල තුළ ඔවුන්දමේ තරඟකාරීත්වය ඉහල නැිංීෙට උපකාරී 
මේ. විමද්ශ මෙීම් සාධකකරණය අමනකුත් මිල අික මකටිකාලීන 
අපනයන ණය වර්ෙවලට විකල්පයක් විය හැකි ය.  

 
ණය අපනයනකරුවන් ඉල්ක්ෂක ටගත් විපශතෂ ණය 

පයෝජනා ක්රම  

මද්ශීය මවමළඳමපාළ තුළ සාර්ථක, නුත් විමද්ශ මවමළඳමපාළ 
තුළට ඇතුළු ීෙට අකෙැති සොෙම් විශාල ෙණනාවක් තිමේ. 
විමද්ශ ෙනුමදනුවල ඇති ඉහල අවදානෙ මෙන්දෙ විමද්ශ 
මවළඳමපාල සහ ෙැනුම්කරුවන්ද පිලිබඳ මතාරතුරු හා දැනුවත් 
කිරීම්  මනාෙැති ීෙ ද මෙෙ සොෙම් අපනයනය මකමර් මයාු ීෙ 
වලකන සාධක මේ. මවළඳමපාළවල් හා ෙැනුම්කරුවන්ද පිළිබඳ 
වඩා මහාඳ මතාරතුරු පදනම් කරෙත් අපනයන මූලයකරණ 
පහසුකම්, එෙ සොෙම් අපනයනය කරා මයාු කරීෙට භාවිතා 
කළ හැක. උදාහරණයක් මලස, මපාදු රාජය  ෙණ්ඩලීය අධයයනය 
මපන්දවා මදන්දමන්ද සුළු හා ෙධයෙ  පරිොණ කර්ොන්දත සඳහා 
සේථාපිත ණය ඇප ආවරණ අරුදල හරහා, මෙවැනි පළු වරට 
අපනයන කරන සුදුසුකම් සහිත සොෙම් සඳහා, නාමික 
මපාලියකට/මපාලී රහිතව අවදානම් ආවරණ ලබා දීෙ තුළින්ද ඔවුන්ද 
දිරි ෙැන්දවිය හැකි බවයි

 

 

 

 

 

 

 

  



අඩු වියදෙකින්ද විශේවාසදායි සහ යාවත්කාලින 
මතාරතුරු ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි දියුණු  
කිරීෙ 
  
ජාතයන්දතර මූලය සිංසේථාව (IFC) විසින්ද කරන ලද පර්මේෂණය 
ෙඟින්ද ණය මදන ආයතන අතර මතාරතුරැ හුවොරු කර ෙැනීෙ ඉහළ 
රටවල  ණය දීෙ ඉහළ අතර  ණයට දීමම්  අවදානම් පහළ අෙයක් 
ෙන්දනා බව සනාථ කරයි. මතාරතුරු ලබා මදන්දමන්ද රාජය මහෝ 
මපෞද්ෙලික ආයතනද යන්දන වෙ මෙහිදී වැදෙත් මනාමේ. එපෙනක් 
මනාව බහුපාර්ශවකරුවන්දට එක වර මතාරතුරු ලබා ෙත හැකි 
ෙධයෙත, විදුත් මේදිකාවක් ඇති කිරීෙ තුළින්ද මතාරතුරු ලබා 
ෙැනීෙට දරන්දනට සිදු වන පිරිවැය සහ කාලය අඩු කළ හැක.   
 

අවදානම් වඩාත් මහාදින්ද තක්මසේරු කිරීෙ පිණිස 
අපනයනකරුවන්දට  සහ මූලය ආයතනවලට ලබා ෙත හැකි 
මතාරතුරු වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ 

සිංසේථාව (SLECIC) සහ අපනයන ප්රවර්ධන ආයතනවලට 

(උදා:EDB) කැපීමපමනන භූමිකාවක් ඉටුකළ හැකි ය.  

 
මවනත් රටවල මම් හා සොන සිංවිධාන විසින්ද ෙන්දනා ලද 

ප්රයත්නයන්ද 2 වගුමේ   3.1  වැනි වෙන්දතිය යටමත් ලැයිසේතු ෙත 
කර ඇත.  උදාහරණයක් මලස අපනයන සිංවර්ධන ෙණ්ඩලයට  
විමද්ශීය ශ්රී ලිංකා තනාපති  කාර්යාලවල වාණිජ අිංශය සෙඟ 
සම්බන්දිකරණයක් පවත්වා ෙනිමින්ද  මවමළඳමපාළ හා 
ෙැනුම්කරුවන්ද පිළිබඳ  මතාරතුරු නිරන්දතරමයන්ද 
අපනයනකරුවන්ද හා මූලය ආයතන  යන මදමකාටසෙ  ලබා දිය 
හැක. එමසේෙ අිංශීය සුවිමශේෂී ආයතන (උදා: මත් අමලවි ෙණ්ඩලය) 
සෙඟ සම්බන්දධ ී ඔවුන්දමේ අදාළ සුවි මශේෂී දැනුෙ ප්රමයෝජනයට 
ෙනිමින්ද විමශේෂ අපනයන මූලයකරණ වැඩසටහන්ද සැලසුම් කිරීෙට 
ද හැකියාව ඇත.      
 

ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය (CRIB) වැනි  සිංවිධාන ෙගින්ද මවනත් 
රටවල ණය මතාරතුරු සපයන්දනන්ද සෙඟ සබඳතා පවත්වා 
ෙනිමින්ද අදාළ මතාරතුරු සම්පාදනය හරහා වාණිජ අවදානෙ 
වඩාත් මහාදින්ද තක්මසේරු කිරීෙට උපකාරී විය හැක. ණය 
අයදුම්කරුවන්දමේ ුලය තත්වය පිලිබඳ මතාරතුරු හුවොරු 
කරෙැනීෙ තුළින්ද ණය මෙීම් පැහැරහැරීම් මතාරතුරුවල 
ගුණාත්ෙකභාවය ඉහළ නැිංමවන බව මෙෙ පර්මේෂණ ෙගින්ද 
මපන්දවා මදයි. 12   
 

මසේවාදායකයාමේ  අවශයතාවලට අනුව මතාරතුරු සම්පාදනයට 
සහ රැසේකිරීෙට ඇති හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීෙට අපනයන 
සිංවර්ධන ෙණ්ඩලමේ වැනි සිංවිධාන සක්රීය  කිරීෙ, පටිපාටි 
හඳුන්දවා දීෙ හා පුහුණුව ලබා දීෙ වැදෙත් මේ.  ෙධයෙත  
පද්ධතියයක් හරහා බහු පාර්ශවකරුවන්දට මතාරතුරු ලබා දීමම්දී 
ොසේතුවක් ඇය කලද, එෙ පිරිවැය තනි පුද්ෙලයන්ද මහෝ තනි 
ආයතන මතාරතුරු එක රැසේ කිරීෙට දරන පිරිවැයට වඩා අඩු වනු 
ඇත.    
 
අපනයන මූලයකරණය පහසුකම් පිළිබඳ අපනයනකරුවන්ද අතර 

දැනුවත්භාවය ඇති කිරීෙ සඳහා EDB වැනි රජමේ ආයතන සහ 
අිංශීය සුවිමශේෂී ආයතනවලට (මපෞද්ෙලික සහ රජමේ) සක්රීය 

භූමිකාවක් ඉටු කළ හැක. පුහුණු ී ෙ තුළින්ද  SME  වයාපාරවල  මූලය 
සහ තාක්ෂණික නිපුණතාවය ඉහළ නැිංීෙ හරහා සාධාරණ මිලකට 
මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ෙැනීමම් හැකියාව වැඩි දියුණු මේ. 
ෙහජන සම්ෙන්දත්රණ, මපෞද්ෙලික ක්රියාකාරකම් (උදා : මවළඳ 
ප්රදර්ශන), ුද්රිත ොධය සහ අන්දතර්ජාලය හරහා අපනයන ණය 
පහසුකම් පිලිබඳ මතාරතුරු මෙන්දෙ විවිධ ආයතනවලින්ද සපයන 
මසේවාවන්ද පිළිබඳව මතාරතුරු ලබා දිය හැක.   
 

ආයතනවල ශකයතාව, කාර්යක්ෂෙතාව සහ 
විශේවාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කිරීෙ     
 
 

ශ්රී ලිංකාමේ සේථාපිත  මකාට ඇති මූලයකරණ පහසුකම් ප්රවර්ධන 
ආයතනවල ප්රධාන දුර්වලතා වනුමේ ;විෂය පිළිබඳ ශකයතාව සහ 
නිපුණත්වය සීොසහිත ීෙ, ප්රතිපත්තිෙය අවධානය අවෙ 
ෙේටෙක පැවතීෙ, අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සඳහා රජමේ 

සහාය අඩු ීෙ මේ. අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් ප්රවර්ධනය 
කිරීෙ පිණිස මෙෙ අඩුලුහුඬුකම්වලට විසඳුම් ලබාදීෙ තුළින්ද 
ආයතන ශක්තිෙත් කිරීෙ වැදෙත් මේ.   
 
ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන ණය කර්ොන්දතය පිළිබඳ මපාදු රාජය 
ෙණ්ඩල වාර්තාව ෙඟින්ද ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව 

(SLECIC) ශක්තිෙත් කිරීෙ පිණිස විසේතරාත්ෙක නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් 

මකමර්. පළුව, SLECIC ෙඟින්ද පිරිනෙනු ලබන අපනයන රක්ෂණ 
පහසුකම් සහ මසේවාවන්ද වැඩි කිරීෙ මෙන්දෙ පහසුකම්වලට ඇති 
ඉල්ලුෙ වැඩි කිරීෙ සඳහා ෙන්දනා පියවර සම්බන්දධ නිර්මද්ශ මේ 

(උදා : SME ට සහාය පිණිස විමශේෂ පහසුකම් හදුන්දවා දීෙ).  
මදවනුව, SLECIC සහ රමේ මවනත් මූලය ආයතන අතර සබඳතාව 
සහ විශේවාසනීයත්වය ඉහළ නැිංීෙ සඳහා ෙත හැකි ක්රියාොර්ෙ 
සම්බන්දධ නිර්මද්ශ මේ. 
 

ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාමේ  (SLECIC) සිංවිධාන 
වුහය වැඩිදියුණු කිරීෙ සඳහා මෙෙ වාර්තාව ෙඟින්ද මබාමහෝ 
නිර්මද්ශ ඉදිරිපත් කර ඇත. උදාහරණයක් වශමයන්ද 
අපනයනකරුවන්ද, අධයයන විමශේෂඥයන්ද, බැිංකුකරුවන්ද සහ 
වෘත්තිකයන්දමෙන්ද සැදුම්ලත් උපමද්ශක ෙණ්ඩලයක් සේථාපිත 
කිරිෙට මෙෙ වාර්තාව ෙඟින්ද නිර්මද්ශ කරන අතර එහි අරුණ 
වනුමේ මසේවාදායකයාමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීෙ සහ නැගී එන 
මවළඳමපාළ අවශයතා සපුරා ෙැනීෙට උපායොර්ෙ සකසේ කිරීෙ 
මේ.  විශේවසනීයත්වය, වෘත්තීෙ දක්ෂකෙ සහ ආයතනමේ 

සේවාධීනත්වය වැඩි කිරීෙ පිණිස SLECIC පනත සිංමශෝධනය කිරීෙ 
සඳහා කර්ොන්දතකරුවන්ද, බැිංකුකරුවන්ද සහ විද්වතුන්දමෙන්ද 
සෙන්දවිත සේවාධීන අධයක්ෂකවරුන්ද පත් කිරීෙට ද මෙෙ අධයනය 
ෙගින්ද නිර්මද්ශ කරනු ලබයි. මෙහි ූ අමනකුත්  නිර්මද්ශ වනුමේ 
තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් සහ අභයන්දතර හැකියාවන්ද, 

අවදානම් කළෙනාකරණය ඉහළ නැිංීෙට පියවර ෙැනීෙ, සහ 
ුදල් සහ ොනව ප්රාේධනය වර්ධනයට  ආමයෝජනය කිරීෙ මේ.               
 

ශ්රී ලිංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සිංසේථාව (SLECIC) විසින්ද සපයන 
මසේවාවන්ද වැඩි දියුණු කිරීෙට ෙන්දනා පියවරවලට අෙතරව, 
අපනයන ප්රවර්ධන ආයතන සහ ණය මතාරතුරු කාර්යාිංශය 

(CRIB) ඒ හා සොන  විමද්ශීය ආයතන සෙඟ සබඳතාවයන්ද ඇති 
කර ෙැනීෙ තුළින්ද  ඉලක්කෙත අපනයන මවළදමපාළවලදී ුහුණ 
දීෙට සිදුවන  වාණිජ සහ මවළඳමපාල අවදානෙ නිරවදය මලස 
තක්මසේරු කිරීෙට අවශය මතාරතුරු සපයාදීෙට කටයුතු කිරීෙ ඉතා 
වැදෙත් ය.   
 
විමශේෂමයන්දෙ සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින සහ නැගී  එන 
මවළඳමපාළ  පිලිබඳව මතාරතුරු රැසේ කිරීමම් හැකියාව වැඩි දියුණු 
කිරීෙ මෙහිදී වඩාත් වැදෙත් මේ.මෙෙ රටවල් සෙෙ කරන ෙනුමදනු 
සිංවර්ිත රටවල් සෙෙ කරන ෙනුමදනු වලට සාමප්ක්ෂව අවදානෙ 
වැඩි අතර මෙෙ නිරවදය සහ විශේවාසදායි මතාරතුරු මසායා ෙැනීෙද 
වඩා දුෂේකර සහ වියදම් අික කාර්යක් මේ.  
 
අපනයන ප්රවර්ධනය සඳහා අපනයන මූලයකරණ පහසුකම්වල 
භූමිකාව හදුනාෙැනීෙ සහ එහි භාවිතය වර්ධනය කිරීෙටත් 
ක්රියාකාරී රාජය අනුග්රහය වැදෙත් මේ. උදාහරණයක් වශමයන්ද, 

SME සහ අපනයනකරුවන්ද දිරිෙැන්දීෙ සඳහා ුලය පහසුකම් 

සැපයීෙට ුලය ආයතන මපලඹීෙට (උදා: ශිෂේඨ ප්රමයෝෙ - moral 
suasion) ෙහ බැිංකුවට ක්රියාොර්ෙ ෙත හැක. ශිෂේඨ ප්රමයෝෙ, 
ප්රතිපත්ති නිමේදන සැකසීෙ සඳහා සාෙනයමයන්ද  භාවිතා වනුමේ,  
වයවසේථාපිත නීති මරගුලාසි ෙඟින්ද අනිවාර්ය අනුකූල කිරීෙට මයාු 
කිරීෙට මපරාතුව මේ. 

 

ශ්රී ලිංකාව තුළ අපනයන - ආනයන බැිංකුවක් 
සේථාපිත කිරීෙ  
 

විමශේෂමයන්දෙ සුළු හා ෙධයෙ වයවසායකයන්ද ජාතයන්දතර 
මවළඳමපාළට පිවිසීෙ දිරිෙැන්දීෙට සහ අපනයන  ප්රවර්ධනය 
කිරීෙ පිණිස අපනයන ණය ආයතන සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් 

ඉටු කරන බව මෙෙ පර්මේෂණ ෙඟින්ද සනාථ කර තිමේ .13 EXIM  
බැිංකු සිංවර්ිත රටවල පෙණක් මනාව සිංවර්ධනය මවමින්ද 
පවතින රටවලද  දක්නට ලැමබන අතර මින්ද සෙහරක පූර්ණ 
හිමිකාරිත්වය රජය මවතත්, ඇතැෙක පූර්ණ හිමිකාරිත්වය 
මපෞද්ෙලික අිංශය මවතත් සහ තවත් මකාටසක හිමිකාරිත්වය 
රජමේ සහ මපෞද්ෙලික අිංශමේ මවත හවුමල්ත් පවතී.    



ශ්රී ලිංකාව තුළ SLECIC  පනත ෙඟින්ද පුළුල් පරාසයක විහිදුණු 
අපනයන ණය පහසුකම් සහ මසේවා සම්පාදනය කළ හැකි වුවද, 
ඉහත විසේතර කළ පරිදි, වර්තොනමේදී මෙෙ ආයතනය ෙඟින්ද 
සපයන මසේවා සහ පහසුකම් සීමිත මේ. බැිංකු අිංශය විසින්දද 
අපනයන මූලයකරණ පහසුකම් සැපයුවද ඔවුන්ද ප්රධාන වශමයන්ද 
අවධානය මයාු කරන්දමන්ද සේථාපිත ෙහා පරිොණ 
අපනයනකරුවන්දමේ අවශයතා පිරිෙැසීෙ පිණිස සහ අවදානෙ 
සාමප්ක්ෂව අඩු දියුණු රටවල්වල සෙඟ කරන මවළදාෙ සඳහා 
මූලය පහසුකම් ලබා දීෙ පිණිස මේ. මෙෙ මවළඳමපාළ 

සීොකම්වලට අෙතරව, අපනයනවලට SME දායකත්වය අඩු 

ෙේටෙක ීෙ, SME වයවසායකයන්දට මපෞද්ෙලික අිංශය ෙඟින්ද 

ලබාමදන ණය අවෙ ෙේටෙක ීෙ, SME අවශයතා සපුරාලීෙ 
පිණිස විමශේෂමයන්ද සැලසුම් කළ අපනයන ණය මයෝජනා ක්රෙ 
මනාෙැති ීෙ, මතාරතුරුවල  අසෙමිතික බව සහ පුහුණු සහ 
ශකයතා සිංවර්ධන වැඩසටහන්ද මනාෙැති ීෙ ආදිය ෙඟින්දද 

පැහැදිලිව මපන්දනුම් කරනුමේ ශ්රී ලිංකාවට EXIM බැිංකුවක ඇති 
අවශයතාවය මේ.         
 
මපාදු රාජය ෙණ්ඩල වාර්තාව ෙඟින්දද ශ්රී ලිංකාමේ අපනයන 
මවනුමවන්ද රට තුළ ක්රියා කරන ප්රුඛ මූලය ආයතනය  මලස ක්රියා 

කිරීෙ පිණිස EXIM බැිංකුවක් සේථාපිත කිරීෙ නිර්මද්ශ කර ඇත.  
අපනයන අිංශය වඩා ක්රියාශීලි සහ විවිධාිංගීකරණය කිරීමම් 

කඩිනම් අවශයතාවය හුමේ, EXIM බැිංකුවක් පිළිබඳ අවධානය 
මයාු කිරීෙ කාමලෝිත මේ. එෙඟින්ද සිංවර්ධනය මවමින්ද පවතින 
රටවල්වල සහ නැගී එමින්ද පවතින රටවල මවළදමපාළවලට 
පිවිසීෙට සහ සම්ප්රදායික මනාවන අපනයනකරුවන්දට අවශය නව 
සහ වැඩිදියුණු කළ මූලය පහසුකම් ලබාදිය හැක. 

     
සම්ප්රදායික අපනයනකරුවන්ද අවදානම්වලට ුහුණ දීෙට දක්වන 
ෙැළිකෙ මවළඳමපාළ සහ නිෂේපාදනය විවිධාිංගීකරණයට බාධාවකි. 
මපෞද්ෙලික බැිංකු විසින්ද අවදානම්වලට ුහුණ දීෙට දක්වන 

ෙැළිකෙ සුළු හා ෙධයෙ පරිොණ වයවසායකයන්ද (SME) 
ජාතයන්දතර මවළඳාෙට සහභාගී කරීෙට බාධාවකි. මපාදුමේ ෙත් 
කල, මපෞද්ෙලික අිංශය විසින්ද කැෙැත්තක් මනාදක්වන සහ එමසේ 
කිරීෙට හැකියාවක්ද මනාෙැති අවදානම් දරා ෙනිමින්ද ඉහත 

ෙැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීෙ සඳහා උපකාරී ීෙට EXIM බැිංකුවට 
හැක.    
 

සෙසේථයක් මලස, EXIM බැිංකුව මවනත් මූලය ආයතන භාර 
ෙැනීෙට අකෙැති ණය සහ රමේ අවදානෙ භාර ෙනී.  
සාොනයමයන්ද  මෙෙ ආයතනය අනිකුත් මූලය ආයතන  සෙඟ ඍජු 
තරඟකාරීත්වයක් මනාදක්වයි.    
 

විිෙත් මූලය ආයතන ඇෙයුම් ක්රියාවලිමේදී සුදුසුකම් මනාෙැති 
අපනයනකරුවන්ද මලස මනාසලකා හරින වයවසායකයන්දට මසේවා 
සැපයීෙට මෙෙ බැිංකුමේ මූලික අරුණ මේ. මවනත් වචනයකින්ද 

පවසමතාත්, EXIM බැිංකුමේ මපෞද්ෙලික මවළඳමපාළ ක්රෙමේ 

අසාර්ථක වන අවසේථාවලට විසඳුම් ලබා මදන ආයතනයකි.  
 

 

උදාහරණයක් වශමයන්ද, EXIM බැිංකුව සතු ඇතැම් නිෂේපාදන 
මකාෙර්ෂල් බැිංකුව හරහාද සැපයීෙට හැක. එමසේෙ, මපෞද්ෙලික 

බැිංකු කාර්ය ෙණ්ඩල පුහුණු කිරීෙට EXIM බැිංකුමේ  සක්රිය 

භූමිකාවක් ඉටු කරනු ලබයි. අපනයන ප්රවර්ධනය ආයතන (EPA) 

සහ SLECIC වැනි මවනත් රජමේ ආයතන වල පවතින දුර්වලතා 

ෙඟහරිමින්ද ශ්රී ලිංකාව තුළ EXIM බැිංකුවක් සේථාපිත කිරීෙ 
අභිමයෝෙයක්ව පවතී. සිංවිධාන වුහය අනුව මෙෙ බැිංකුව 
සේවාධීන අයතනයක් විය යුතු අතර ප්රධාන තනතුරුවලට පත් 
කිරීමම්දී සහ අරුදල් මබදා හැරීමම්දී මද්ශපාලන ෙැදිහත්ීෙකින්ද 
මතාරව නිපුණත්වය සහ කුසලතා ෙත ක්රියාත්ෙක ී ෙ ඉතා  වැදෙත් 
මේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


