ජාතික සමුපකාර පරතප
ි තතති

- කකටුම්පත

1 වන කකාටස
සනතදර්භ
(01) පූර්විකාව
01. රාජය පරතිපතතති

ව ක නත ඉදිරිපතත කර ඇති ඉදිරි දැක්කමහි අවධාරණ

වූ අරමුණු

කිහිප ක් වනතකනත බතබුලතිනත සපිරි අගහිඟකමිනත කතාර ඉසුරුමතත රටක්, හරිත ලංකාවක්,
තරුණ නතකගත අකපතක්ෂාවට මුලතතැන කදන සුභවාදී රටක්, නිකරෝගී සුවසම්පනතන මිනිසත
කැළක් හා කදත ී

දැනුකමනත විකදත

නතද ජ ගනතන කදත ී

මගිනත කම් සදහා සමුපකාර සංවිධාන තුළිනත කදත ි

වයවසා කක ක්

න පරකා න

නිෂතපාදන සුලභ කිරීකම් තිරසාර

ක්රි ාමාර්ග කට පිවිසීම සදහනතකේ. තවද, කිරි කගාවි ගම්මාන, හරිත ගම්මාන වැනි
වැඩපිළිකවලවලත හදුනතවා දී ඇත. වික තෂක නත නිෂතපාදන

අරමුණු කරගතත කගාවි සමුපකාර

ක්රම ක් ආරම්භ කර කගාවි ා මුහුණපාන අකලවි පර න
ත , ක දවුම් සහ උපකරණ ලබා
ගැනීමට ඇති ගැටළුවලට සහන සප න බවද සදහනත කර ඇත. කගාවි බැංකු ක්රම
තවදුරටතත

ක්තිමතත කර කගාවි ාට අව ය සි ු  ණ

කගාවි බැංකු ක්රම

මගිනත ලබාදීමට

කට ුතු කරන බවද සදහනත කේ. කවකළදපළ සංවර්ධන , නව තාක්ෂණ , කදත ී
වයවසා කතතව , සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාර, සතව ං කිකි ා වර්ධන

වැනි කට ුතු

පිළිබඳව වික තෂ අවධාරණ ක් කමම ඉදිරි දැක්ම තුළ ඇත.
02. දිව ින ආවරණ

වන පරිදි මධයගත වූ සමුපකාර ක්රම

පසුව විමධයගත කරන ලදුව සමුපකාර වයවසා

187 දී පළාතත සභා පිහිටුවීකමනත

නත නි ාමන

කිරීම සදහා කබාකහෝ

පළාතතවල පරඥපපතති පනවන ලදී. පළාතත සභා කිහිප ක් තවම මධයගත රජක ත 18 2 දී
පනවන ලද සමුපකාර සමිති පනත හා අනුෂාංගික සංක ෝධන පනතත අනුව ක්රි ා කරති.
පරඥපපතති වල ආකතතනනත හා අනතතර්ගත විිවවිධාන විවිධාකාරවීම කහතතු කකාටකගන කක්
ජාතික වයාපාර ක සමසතත ට අනුගත කනාවන පරතිපාදන ද ඇතුළතත . කකසතම කම
තතතතතව

නිසා ජාතික අර්ථ ක්රමක ත සංවර්ධන

සඳහා වූ රාජය සැලසුම්වලට සතජු

දා කතතව ක් ලබාදීකම් හැකි ාව වයාකල වී තික . කම
සමුපකාර වයාපාර

වර්ෂ 2000 දී පතත කරන ලද

පිළිබඳ ජනාිවපති කකාමිසම විසිනත ද පැහැදිලි කර ඇති අතර ජාතික

පරතිපතතති ක අව යතාව කපනතවා දී ඇත.
03. කමම කරුණු සැලකිලතලට කගන සමුපකාර අමාතයාං
මණ්ඩල

හා

රි ලංකා ජාතික සමුපකාර

ඒකාබදතධ වී 2010 දී පළාතත මට්ටකම් සිට ජාතික මට්ටම දක්වා කතිකාවනත

පවතතවා ඇති අතර, කම ක්රි ාවලි

2012

දී විවිධ පාර් ව නික ෝජන

කරන නා ක නත

කක්ව කරන ලද ජාතික සම්මනතතරණක තදී සමුපකාර ජාතික පරතිපතතති ක අනතතර්ගත වි
ුතු මූලික කරුණු පිළිබඳ කකඟතාව කට පැමිකණන ලදී.
කරකගන සමුපකාර හා අභයනතතර කවළඳ අමාතයාං
සකසත කරන ලදී.

කම කකඟතාව

කමිටුවක් මගිනත කමම

පදනම්
කකටුම්පත

(02) ජාතික සමුපකාර පරතප
ි තතති පරකා න
01. ජාතික අර්ථ ක්රම

ක්
ු ති

කමකහ වන පරධාන සතථම්භ තුකනනත රාජය හා කප දතගලික අං

සඳහා කගෝලි කරණ
ක්රම

පිළබ
ි ඳ කහතතු

කදක

වූ කවළඳපලට මුහුණදීමට හැකිවන පරිදි නීති පදතධතනනත හා නි ාමන

ාවතතකාලනක කර තික . කමකතක් පනවන ලද අණපනතත සමුපකාර අං ක ත

ක්රි ාකාරිතතව

නි ාමන

කරන නීති පදතධති

හා නි ාමන ක්රම , සංවතත හා මධයගත

අර්ථ ක්රම කට උිතත කලස සිදුකේ. පළාතත සභා පරඥපපතති පදනම් කරකගන ඇතතකතතද කමම
නනතික රාමුව ි. කමඟිනත සමුපකාර වයාපාරක ත පරගමන ට බාධක කලතල වී තික .
02. තවද ජාතයනතතර සමුපකාර වයාපාර
පරකා

තුළ කාකලෝිතත වන පරිදි නව සමුපකාර අනනයතා

ක් හා පරතිපතතති මාලාවක් 1885 දී ජාතයනතතර සමුපකාර සනතධාන

කරන ලද අතර ක
ආකදත න

ජාතයනතතර කම්කරු සංවිධාන

විසිනත සම්මත

විසිනත 2002 දී 183 නිර්කදත

මගිනත

කරලනකමනත කක්සතත ජාතනනක
ත ගත සංවිධානක ත සාමාජික රටවලට (ශ්රී ලංකාව

ඇතුළු) හදුනතවා කදන ලදී. කකසතම ක ට කපර 2001 දී සමුපකාර සංවර්ධන
වන පරිසර ක් නිර්මාණ

සඳහා සහා

කිරීකම් මගකපනතවීමක් සාමාජික රටවලට ඉදිරිපතත කර ඇත.

කකසත වුවද කමම නව වැඩි දි ුණු වූ මූලධර්ම ලංකාකේ සමුපකාර නීති පදතධති ට හා
සංවර්ධන ක්රි ාවලි ට අනතතර්ගරහන

කර ගැනීමක් තවම සිදුව නැත.

03. කමම පසුබිම මත ලංකාකේ සමුපකාර වයාපාර
පරතප
ි තතති තත පරකා

සදහා

ාවතතකාලනන වූ ජාතික සමුපකාර

ට පතත කිරීම සමුපකාර සංවර්ධන ක්රි ාවලික ත පූර්ව අව යතාව ක්ව

පවතන. කම මූලධර්ම අනුව අව ය නනතික හා නි ාමන සංක ෝධන ඇති කිරීකමනත රාජය
ආර්ථික පරතිපතතති ක්රි ාතතමක කිරීම සදහා සමුපකාර වයාපාරක ත දා කතතව
ලැකබනු ඇත.

සරී

කලස

2 වන කකාටස
ජාතික සමුපකාර පරතප
ි තතති පරකා
(01) අරමුණ
සමුපකාර සංවිධාන පිළිබද කමම ජාතික පරතිපතතතික ත අරමුණ වනතකනත
ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන ට කගෝලන කරණ

රි ලංකාකේ

වූ කවළදපළක පසුබිම මත සරී

වූ

දා කතතව ක් ලබාදීම පිණිස, ජාතයනතතර ව ක නත පිළිගනතනා ලද සමුපකාර අනනයතා
පරකා

ට හා කම පරතිපතතතිවලට අනුකල කවමිනත ක්රි ාකාරී වීමට අව ය වනතනා වූ

නනතික හා නි ාමන පරිසර ක් ඇති කිරීම පදනම් කර ගතත පරතිපතතතිම
නිර්මාණ

(02)

ආදර්

ක්

කිරීම .

රාජය කප දතගලික හා සමුපකාර අං වල සකමෝධාන

01. සමුපකාර වයවසා

නත සමතල ක කට ත
ු ු කිරීම

රාජය හා කප දතගලික අං

සමඟ සමතල ක සිට තම සරී

දා කතතව

හැකි ආර්ථික පරතිපතතති හා නනතික පරිසර ක් තුළ සමුපකාර අං
වනු ඇත. කම කාර් භාර
කිරීමට අව ය පරිසර

රජ

ලබාදීමට
ක්රි ාතතමක

සමුපකාර වයවසා ක හි අනනයතාවට අනුකලව ඉෂත
විසිනත නිර්මාණ

කරනු ඇත.

02. සමුපකාර ක්ෂරද්ර මුලය විසතතාරණ
සමුපකාර සංවිධාන

විසිනත සාමාජිකතතව

පරජාවට සහභාගි වි

හැකි පරිදි ක්ෂුද්ර මූලය වයවසා වල සිට වාණිජ බැංකු දක්වා

විසතතාරණ

පදනම් කර ගතත මුලය වයාපාර පුළුලත

කිරීමට කට ුතු කරන අතර, රජ

විසිනත ඒ පිළිබඳ නනතික හා

නි ාමන ක්රම හදුනතවා කදනු ඇත.
03. පරජාවකගත මූලක
ි කභ තික අව යතා ඉටු කිරීකම්දී සමුපකාර භමිකාව
සමුපකාර සංවිධාන විසිනත පරජාවකගත මුලික පැවැතතම පිළිබද අව යතා වූ ආහාර
නිෂතපාදන

හා සැකසුම, නිවාස ඉදිකිරීම් හා නඩතතතුව, පාරිකභෝගික අව යතා ඉෂත

කිරීම සහ සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මානතත දි තත කිරීම අවධාරණ

කරමිනත

ජනතාවකගත ජීවන මාර්ග ඇති කිරීම කකකරහි වයවසා ික අවධානක නත කට ුතු
කරන අතර ඒ සදහා

ටිතල හා කසතවා පහසුකම් සැලසීම කකකරහි රජ

මැදිහතත

වනු ඇත.
04. සමුපකාර වයවසා

නතහි කසතවාවල අග

වර්ධන ක්රි ාදාම

කමම සංවිධාන මගිනත ක්රි ාතතමක වන විවිධ ආර්ථික කට ුතුවල කපර පසු
සම්බනතධතා , අග
පරවර්ධන

වර්ධන ක්රි ාදාම සංවර්ධන , හවුකලත සකසත කිරිම් හා අකලවි

ඇති කිරීම සදහා රාජය හා කප දතගලික අං වල වයාපාරික ආ තන

සමග උපා

මාර්ගික හා වයාපාරික හවුලත ඇති කිරිමට සමුපකාර වයවසා වලට

අව ය උනනතදු කිරීම් හා දිරිගැනතවීම් ලබා කදනු ලැක .

05. සමුපකාර මගිනත සාධාරණ කවළදාම
ශ්රී ලංකාකේ සමුපකාර සාමාජික පවුලතවලට කමනතම සමසතත පාරිකභෝගික ජනතාවට
පිළිගතත කවළද ආචාර ධර්ම මගිනත සාධාරණ මිලක් හා ගුණාතතමක භාණ්ඩ ලබාදීකම්
අරමුණිනත සිලතලර කවළදසැලත, සුපිරි කවළදසැලත හා කතාග කවළදසැලත පරතිසංවිධාන
කකකරනු ඇත.
06. සමුපකාර වයවසා
සමුපකාර වයවසා

විවිධාංගීකරණ
ක්රම

දැනට පවතතවාකගන

න කතෂිකර්ම , ණ

හා බැංකු

කසතවා, පාරිකභෝගික කසතවා, සුළු කර්මානතත, කරෝහලත හා සාතතතු කසතවා, අවමංගලය
කසතවා, ධීවර හා සතතතතව පාලන , කපාලත නිෂතපාදන

හා සැකසුම් වැනි ක්කෂතතර

වලිනත තවදුරටතත පුළුලත කසතවා ලබා කදන අතර කතාරතුරු තාක්ෂණ
කසතවාවනත කරා විවිධාංගීකරණ

(03). සමුපකාර වයවසා

වැනි නව

කිරීමට පහසුකම් සලසතවනු ඇත.

නතහි කළමනාකරණ සංවර්ධන හා

හපාලන

01. සමුපකාර සතව ං මූලය පිළබ
ි ඳ නනතික හා කළමනාකරණ ක්රි ාමාර්ග
සමුපකාර වයවසා

නත සතව ං මූලය කිනත හා ලාභදා කතතව කිනත පවතතවාකගන

අව ය නි ාමන හා කළමනාකරණ ක්රම හුනනතවා දීමට රජ

විසිනත ක්රි ා කරනු ඇත. කමම

ක්රි ාවලි ට නනතික සංක ෝධන හා නි ාමන විිව විධාන ඇතුලතත වි
02. සමුපකාර සංවිධාන වල

හපාලන

ුතු .

තහවුරු කිරීම

සමුපකාර සාමාජික නතකගත පරජාතනතතරවාදී පාලන
හපාලන

ාමට

සතථාපිත කකකරන පරිදි සංසතථාම

ක්රම ක් හුනනතවා දීමටද අධයක්ෂවරුනත හා කළමනාකරුවනතකගත වගවීම් හා

වගකීම් පිළිබඳ දණ්ඩන නත කිගතත නි ාමන ක් හුනනතවා දීමටද ක්රි ාකරනු ලැක .
03. වැඩිදි ණ
ු ු කළ කළමනාකරණ කතාරතුරු පදතධති

හා ගිණුම්කරණ

වැඩි දි ුණු කළ කළමනාකරණ කතාරතුරු පදතධති ක් හා

ාවතතකාලනන වු ද ශ්රී ලංකා ගිණුම්

පරමිත වලට අනුකල වූවද ගිණුම් ක්රම ක් කිගතත කළමනාකරණ කමකහ ුම් ක්රි ාවලි ක්
හුනනතවා දීමට විිවවිධාන සලසතවනු ඇත.
04. සමුපකාර කසතවක කිකි ා සංවර්ධන
සමුපකාර කාර් මණ්ඩල සඳහා සකසත කරන ලද කිකි ා සංවර්ධන ක්රම ක් මගිනත කාර්
මණ්ඩලවල වතතතතනම කුසලතා සංවර්ධන ක් ඇති කිරීමට ක්රි ා කරනු ලැක .

05. සමුපකාර සාමාජික න
ි ත සරී

කලස සහභාගී කරවා ගැනීම

සමුපකාර සංවිධාන වල සාමාජික ිනත සරී
කලස වයාපාරික කට ුතු හා පාලන
කට ුතුවලට සහභාගී වි
ුතු . ඒ සදහා ඔවුනතකගත පරාගතධන සැප ුම හා ගණුකදනු
වර්ධන
කිරීකම් උපා
මාර්ග සමග අවකබෝධ
ලබාදීකම් ක්රි ාවලි ක් පිළිබඳ
පරතිපතතති ක් ක්රි ාතතමක කරනු ලැක .
06. සමුපකාර වයවසා

නතහි පරිසර

හා කානතතා සහභාගිතව
ත

පරිසර සංරක්ෂණ හා කානතතාවනතට සම අවසතථා ලබා දීම සමුපකාර වයවසා
අව යතා හා පරතිපතතති කලස සලකනු ලැක .

වල කපාදු

04. සමුපකාර සංවිධාන වල සතව ං පරාගතධන සම්පාදන
01. සමුපකාර සංවිධාන වල සතව ං පරාගතධන සම්පාදන
සමුපකාර සංවිධාන අව යක නතම සතව ං පරාගතධනක නතම තම වයාපාර කට ුතු
කරන වයවසා නත කලස සලකනු ලැක . කම සංවිධාන වල වයාපාර කට ුතුවලට
සාකපතක්ෂ වූ කාරක පරාගතධන සම්පාදන කර ගැනීමට අව ය උපා මාර්ග සකසා
ගැනීමට මගකපනතවීම හුනනතවා කදනු ඇත.
02. සතව ං පරාගතධන සැප ුම් මාර්ග
සමුපකාර සංවිධාන වල සතව ං පරාගතධන ඒකරා ී කිරීම පිණිස අභයනතතර අතිරික්ත
පරතික ෝජන හා ණ කළමනාකරණ විිවමතත කකකරනු ඇත.
03. සමුපකාර වල දා කතතවක නත සෑදු කපාදු අරමුදලත
සමුපකාර සමිති/සංගම් වල දා කතතවක නත සතථාපිත වූ සමුපකාර සංවර්ධන
අරමුදල, අතිරික්ත අරමුදල වැනි කපාදු අරමුදලත පිළිබඳ කළමනාකරණ
කාර් ක්ෂම කිරීම තුළන
ි ත සමුපකාර වයවසා වලට අව ය කාරක පරාගතධන ට
දා කවීමට විිවවිධාන සලසතවනු ලැක .
04. සමුපකාර සංවිධාන වල අතිරික්ත මුදලිනත බැංකු ක්රම ක්
සමුපකාර වයාපාර තුළ ඒකරා ී වන අතිරික්ත අරමුදලත පරති ආක ෝජන වන පරිදි
ඇති කරන මූලය ක්රම ක් තුළිනත සමුපකාර වාණිජ බැංකුවක් සතථාපිත කිරීම සඳහා
වූ නනතික පරිසර සකසත කකකරනු ඇත.
05. සමුපකාර නීති

පරතක
ි ෝධන

කිරීම

01. ශ්රී ලංකාකේ වර්තමාන අර්ථ ක්රම ට ගැලකපන සමුපකාර නීති සම්පාදන
18 0 ද කක ත පැවතුණු කදත පාලන හා ආර්ථක පරිසර පදනම් කරකගන හුනනතවා
කදන ලදුව දැනටද ක්රි ාතතමක වන සමුපකාර නීති වර්තමාන විවතත කවළඳපළ
ආර්ථික පරිසර ට ගැලකපන පරිදි සහ කවනසත වූ සමුපකාර අනනයතාවට අනුකල
වන පරිදි නැවත සකසත කර ක්රි ාතතමක කරනු ඇත.
02. වයාජ සමුපකාර සංවිධාන බිහිවීම වැළැක්වීම
වයාජ සමුපකාර සංවිධාන සතථාපිත කිරීම හා පවතතවාකගන
නනතික හා නි ාමන විිවවිධාන රජ විසිනත හුනනතවා කදනු ලැක .

ාම වැළැක්වීකම්

03. නව සමුපකාර නීති ට ගැළකපන ආදර්

අතුරු වයවසතථා

නව සමුපකාර නීති හා හපාලන ට අනුකල වන පරිදි සමුපකාර සංවිධාන වල
අතුරු වයවසතථා සම්පාදන වැදගතතවන බව රජ සලකන අතර ඒ සඳහා අව ය
සහා ලබා කදනු ඇත.
04. පවතින සමුපකාර කසතවක නීති

පරතක
ි ෝධන

කිරීම

දැනට භාවිතක ත පවතින සමුපකාර කසතවක නීති හා රීතිවල සංක ෝධන අව ය .
ඒවා කපාදුකේ පිළිගතත කම්කරු පරඥපපතති හා පරතිපතතති අනුව ාවතතකාලනන කිරීම
ක ෝගය බව නිර්ණ කරන අතර ඒවාක ත කවනසතකම් ඇති කරනු ඇත.

(06) සමුපකාර සංවිධාන වල සිරසාකාර හා තිරසාකාර අනතතර්ගරහණ
01. සමුපකාර වයපාර

ඒකී

වයාපාර ක් කලස සැලකීම

සමුකාර වයාපාර දිව ින පුරා විසිරී ඇති ඒකී වයාපාර ක් බව රජ පිළිගනී.
කම විෂ පළාතත සභා වලට විමධයගත වීකම්දී විවිධ පළාතත සභා වල ඇති වූ
කකිකනක කනාගැලකපන කවනසතකම් නිසා ඇති වූ අසමතුලිතතාව මඟහරවාලනම
පිණිස ක්රමවතත හා නිරනතතර කතිකාවතත ක්රම ක් සතථාපන කරනු ඇත.

02. මධයම රජ

හා පළාතත සභා වල සමුපකාර නීති ඒකමිති කට කගන ඒම

පළාතත සභා පරඥපපතති හා ජාතික මට්ටකම් සමුපකාර නීති පදතධති ඒකමිති කට කගන
ඒම පිණිස කපාදු නනතික රාමුකේ මූලධර්ම පිළිබඳව අදාල නීතිදා ක නතට
මගකපනතවීමක් මධයම රජ විසිනත කරනු ලැක .

03. සමුපකාර සංවිධාන වල වුහ
පළාතත සභා භකගෝලන සීමා ඉක්ම වූ සමුපකාර සංගම් හා ජාතික මට්ටකම් මහා
සංගම් සඳහා විචාරාතතමක වුහ ක් ඇති කිරීකමනත සම්පතත වල උපරිම
ඵලදා ීතාව ට සහ වයාපාරික ලාභදා කතතව ට ඉඩ කඩ සැලකසනු ඇත.

04. සමුපකාර සංවිධාන සඳහා පලාතත තුළ හා අනතතර් පළාතත වයාපාරික සනතධාන
පළාතත සභා තුළ හා අනතතර් පළාතත සමුපකාර සංවිධානවලට තම වයාපාරික කට ුතු
හවුකලත කරකගන ාමට හා අව ය වයාපාරික සංවර්ධන සමග ජාතික පරතිපතතති
සකසත කිරීම හා ජාතයනතතර සම්බනතධතා පවතතවාකගන න මුදුනත මට්ටකම් සමුපකාර
සංවිධාන ට අනුබදතධ විමට ඉඩකඩ සලසනු ඇත.

0 .සමුපකාර අධයාපන , පුහණ
ු ුව හා කතාරතුරු සැප ම
ී
01. සමුපකාර අධයාපන

හා පුහණ
ු ුව සදහා තාක්ෂණික සහා

සමුපකාර සමිතිවල සාමාජික නත හා කසතවක නත පුහුණු කිරීම සඳහා දිසතතරික්, පළාතත
සහ ජාතික මට්ටකම් විදයා තන පවතතවාකගන ාමට අව ය තාක්ෂණික උපකදසත
මධයම රජ විසිනත ලබාදීමට කට ුතු කිරීම මධය රජක ත කට ුතතතක් කලස සලකා
විිවවිධාන සලසතවනු ලැක .
02. ශ්රී ලංකා ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආ තනක ත කාර් භාර
සමුපකාර කළමනාකරණ සංවර්ධන , නි ාමන නිලධාරිනතකගත පුහුණුව හා නා කතතව
පුහුණු කිරීකම් ක්රමකේද නත ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආ තනක ත කමකහ වීකමනත
හුනනතවා කදනු ඇත.
03. සමුපකාර අධයාපන හා පුහණ
ු ු කට ත
ු ු වල සම්බනතධීකරණ
සමුපකාර පුහුණු ආ තන හා රජක ත පුහුණු ආ තන අතර හවුලත වැඩසටහනත හා
පා මාලා ඉදිරිපතත කිරීමට හැකි සම්බනතධීකරණ ක් විිවමතත කලස සංවිධාන කිරීම
සමුපකාර අමාතයාං
හරහා සිදුවනු ඇත.
04. සමුපකාර කතාරතුරු හුවමාරුව සදහා ඒකාබදතධ ක්රම ක්
සමුපකාර විෂ
විමධයගත කහතතුකකාට කගන සමුපකාර වයාපාරක ත පරගති
සමාකලෝචන ට අව ය කතාරතුරු ලබාගැනීකම් අපහසුකම් මගහරවාලනම පිණිස
අනතතර්ගරාහී කතාරතුරු කිසතකරන නි තකාෂණ කරන වැඩපිළිකවලක් ක්රි ාතතමක කිරීමට
මධයම රජක ත සහා මුදුනත මට්ටකම් සමුපකාර මණ්ඩල ට ලබාකදනු ලැක .

3 වන කකාටස
ක්රි ාකාරී වැඩපිළක
ි වල

(01) .රාජයම , කප දතගලික හා සමුපකාර අං වල සකමෝධාන
01. සමුපකාර වයාවසා පිලිබඳ අවධාරණ කිනත
භාවිත නත ගැන දැනුවතත කිරීම සඳහා
වැඩසටහනක් සකසත කර ක්රි ාතතමක කිරීම.

ුතුව ඒ ඒ අං වල අනනයතා හා
සමුපකාර සාමාජික නත සඳහා

02. සමුපකාර වයවසා නත කසසු වයාපාරික අං සමග සමතල ක සිට කට ුතු
කිරීමට බාධක ඇතකහාතත ඒවා හුනනාගැනීම හා අව ය පරතිපතතතම
ි
හා
නනතික සංක ෝධන කිරීම.
03. සමුපකාර ක්ෂුද්ර මූලය ක්රම
රජ විසිනත හුනනතවා දීම.

හා බැංකු කසතවා පිළිබඳ විිවමතත නි ාමන ක්රම ක්

04. කවකළඳපකළහි මිල සතථාවරතතව
හා ජීවන වි දම් අඩු කිරීකම් රාජය
පරතිපතතති ට සරී දා කතතව ක් ලබා දීම පිණිස විවිධ වයාපතති හා වැඩසටහනත
මගිනත ක්රි ා කිරීම.
05. පාරිකභෝගික භාණ්ඩ ආන න , සැකසුම, කතාග කවකළදාම හා සිලතලර
කවකළදාම සඳහා ගම්මට්ටකම් මිනිකකෝපතසිටි කවකළඳසැලත වල සිට පාරිකභෝගික
සහා සංගම් දක්වා ඇති වුහක ත දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම සඳහා නිසි
කළමනාකරණ හා නි ාමන ක්රම හුනනතවා දීම.
06. සමුපකාර කක්ෂතතර තුළ සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසා ක නත පුහුණුව හා
සංවර්ධන ඇති කරමිනත ඔවුනත සමුපකාර සංවිධාන වලට සංවිධානගත කිරීම.
07. අතනතක ත පරචලිත වූ කතෂිකර්ම සමුපකාර සමිති වයාපාර ක් ඇති කිරීම සඳහාතත
ක ාවුනත කතෂිකාර්මික ිනතකගත සමාජ බිහිකිරීකම් නි මු වැඩපිළිකවලක් හුනනතවාදීම
සඳහාතත පරිසර කගාවිතැනත ක්රම පරචලිත කිරීම සඳහාතත විිවවිධාන සැලැසතවීම.
08. සමුපකාර නිවාස ක්රම සහ නඩතතතු කසතවා සඳහා කලාව කවනතත සතථාන වල
සාර්ථක වූ සමුපකාර ක්රමකේද ක් හුනනතවා දීම.
09. ක ාවුනත සමුපකාර වයවසා නත පරතිසංවිධාන කර පාසලත, වි තව විදයාල හා
කවනතත විදයා තනවල සමුපකාර වයවසා ක නත ඇති කිරීම.
10. දැනට පවතින සමුපකාර සමිති පරතිසංවිධාන කර කිකි ා වි ුක්ත නත සඳහා
සතව ං කිකි ා හුනනතවාදීම හා කසතවා සඳහා කවකළඳපලක් හුනනතවාදීමට
පහසුකම් සැලැසතවීම.
11. කතෂි නිෂතපාදන හා සතතතතව පාලන සමුපකාර සංවිධානවල නිෂතපාදන සකසත
කිරීම්, කර්මානතත, හවුලත සංවිධාන හා වයාපාර තුළිනත අග වර්ධන ක්රි ාවලි කට
ක ාමු කිරීම.
12. සමුපකාර නිෂතපාදන සමිතිවල භාණ්ඩ සමුපකාර සුපිරි කවළඳසැලත ජාල
විකිණීමට වැඩපිළිකවලක් හුනනතවා දීම.

හරහා

13.

ක ෝගය හා අව ය අවසතථා වල රජක ත හා කප දතගලික වයවසා නත සමග
හවුලත වයාපාර ආරම්භ කර නිෂප
ත ාදන අකලවි ට හා පාරිකභෝගික භාණ්ඩ
සැප ුමට ක්රි ාකිරීම.

14.

සුළු අපන න කභෝග හා සකසත කළ කතෂි නිෂතපාදන සමුපකාර සහා සංගම් හා
අපන න සමාගම් හරහා අපන න ට කට ුතු කිරීම.

15. සමුපකාර කරෝහලත පදතධති , සාතතතු කසතවා, නවදය උපකදත න කසතවා සහ
අවමංගය කසතවා නවීකරණ කිරීම හා ඒවාක ත ධාරිතා සංවර්ධන .

(02) සමුපකාර වයවසා

වල කළමනාකරණ සංවර්ධන

හා

හපාලන

01. සමුපකාර වයවසා නතහි වයාපාරික උපා
මාර්ග
ක්රමකේද නත හුනනතවා දීම හා ධාරිතා සංවර්ධන .
02. සමුපකාර වයවසා
ක්රි ාතතමක කිරීම.

නත තුළ ක්රමවතත කාර්

සැලසුම්

සංකලතප

හා

සාධන කළමනාකරණ පදතධතනනත

03. සමුපකාර සංවිධාන වල පවතින ඵලදා ිතා හීන වූ වතතකම් ලාභදා ී තතතතතව ට
කගන ඒම කහෝ විකිණීකමනත කහෝ කාරක පරාගතධන ඉහළ නැංවීමට ක්රි ා කිරීම.
04.

ාවතතකාලනන වූද අනතතර් ජාතික පරමිතනනතට අනුකල වූද ගිණුම් ක්රම ක් හා
පරිගණකගත කලමනාකරණ කතාරතුරු ක්රම ක් හුනනතවා දීම.

05. සමුපකාර විගණන ක්රම
ක්රි ා කිරීම.

ාවතතකාලනන කිරීම හා ජාතයනතතර පරමිතනනතට අනුකලව

06. රජ පිළිගතත කප දතගලික සමාගම් සඳහා වූ සංසතථාම
හපාලන චර් ාධර්ම
සංගරහ ට සමාන ක්රම ක් සමුපකාර අං
සඳහා නි ාමන ක් කලස හුනනතවා දීම.
07. සමුපකාර සංවිධාන වල තනරණ ගැනීම් වඩාතත පරජාතනතතරවාදී කලස කිරීම සදහා
කමිටු හා උපකදත ක මණ්ඩල ක්රම ක් වයවසතථාපිතව ක්රි ාතතමක කිරීම.
08. සමුපකාර සංවිධානවල වයාපාර කට ත
ු ු සදහා හ භාවිතා සංගරහ ක් සකසත කර
කම ආදර්
ටකතත වයාපාරික කට ුතු කිරීමට විිවවිධාන ක දීම.
09. සමුපකාර සමිති අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික නත සදහා සුදුසුකම්. වතතකම් පරකා හා
කහළිදරේ කිරීම් නි ම කරන පරතිපාදන කිගතත චර් ා ධර්ම පදතධති ක් හුනනතවා දීම.

(03) සමුපකාර සංවිධානවල සතව ං පරාගතධන සම්පාදන
01. සමුපකාර සංවිධානවල පරාගතධන සම්පාදන සතකවච්ඡාකවනත ඉහළ නැංවීමට මුදලත
සප න වැඩි අවධානමක් දරණ සාමාජික නත තනරණ ගැනීම් සදහා සරී ව සහභාගී
කිරීකම් ක්රකමෝපා හදුනතවාදීම.

02. සමුපකාර වයවසා වල සතවූපප අනුව අව ය මූලික පරාගතධන
කකාටසක අග පරතික ෝධන කිරීමට සැලැසතවීම.

ලබාගැනීම පිණිස

03. පාරිකභෝගික අණකර, තැනතපතත. බැුනම්කර හා කවනතත ක්රම මගිනත සාමාජික නතකගනත
අතිකර්ක පරාගතධන සම්පාදන .
04. සමුපකාර පරාථමික සමිති සාමාජිකතතව දරණ ගරාමී බැංකු සංගම් හා මහා සංගම්
ජාල
හරහා අව ය පරාගතධන
ලබා ගැනීමට හා සාධනී
වූ වයවසා වල
ආක ෝජන කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.
05. සමුපකාර සංවිධනවල විවිධ වයාපාර ඒකක සඳහා ලාභ කක්නතද්ර ක්රම

හුනනතවාදීම.

06. සමුපකාර සංවිධාන සතුව අතිරික්ත අරමුදලත, සමුපකාර සංගම් හා හවුලත වයාපාර
හරහා සාමාජික නතකගත නිෂතපාදන අග වර්ධන ක්රි ාදාම කට ක දකවන පරිදි
ආක ෝජන කිරීකමනත වැඩි පරතිලාභ ලබාගැනීකම් ක්රම ක් සකසත කිරීම.
07. සමුපකාර බැංකු ක්රම
තුළ ණ
ක්රකමෝපා නත හුනනතවාදීම.

කළමනාකරණ

කාර් ක්ෂම කිරීකම් නව

08. සමුපකාර සංවිධාන වලිනත ලබාගනතනා දා කතතවක නත සතථාපිත කරන ලද සමුපකාර
අරමුදලත සමුපකාර නික ෝජිත නතකගත සරී කළමනාකරණ සහභාගිතතවක නත සමිති
අව යතා සදහා චරී කලස ආක ෝජන කිරීම.
09. සමුපකාර සංවිධාන කකාටසතකරුවනත වන පරිදි වාණිජ බැංකුවක් පිහිටුවීමට අව ය
නනතික ඉඩකඩ හා පහසුකම් සැලැසතවීම.
10. සමුපකාර සංවිධානවල අතිරික්ත අරමුදලත වැඩි ඵලදා ිතාව ක් ඇතිවන පරිදි
අවධානම අඩු හා පරතිලාභ වැඩි මූලය හා වයාපාරික ආ තනවල (කකාටසත කවළඳපල
ඇතුළුව) ආක ෝජන කිරීම සදහා නනතික ඉඩකඩ නි ාමන නත හා උපකදත කසතවා
සැලැසතවීම.

(04) සමුපකාර නීති

සංක ෝධන

කිරීම

01. විවතත කවළඳපල ආර්ථික ක සමුපකාර වයවසා නත සාධනී (තිරසාර) හා
සංවර්ධන ට පාතර වූ ජාතයනතතර ආදර් පදනම් කර ගතත හා ලංකාකේ ආණ්ඩුක්රම
වයවසතථාවට අනුකලවන පරිදි නව සමුපකාර නීති ක් සතථාපන කිරීම.
02. සමුපකාර නීති හා නි ාමන නත ක්රි ාතතමක කිරීමට පහසුවන පරිදි මධයම රජක ත
සමුපකාර සංවර්ධන කදපාර්තකම්නතතුව හා පළාතත සමුපකාර සංවර්ධන
කදපාර්තකම්නතතු පරතිවුහගත කිරීම.
03. පවතින සමුපකාර කසතවක නීති සමාකලෝචන කිරීම හා ඉනත පසුව ජාතයනතතර හා
කදත ී ව ක නත පිළිගතත කම්කරු පරඥපපතති හා කකඟතාව නතට අනුකලව මධයම
රජක ත ආදර් නීති ක් සම්පාදන කිරීම හා පළාතත සභා මඟිනත ක ආකදත න
කිරීමට කට ුතු කිරීම.
04. සමුපකාර වයවසා නත හා සංවිධාන ලි ාපදිංිත කිරිකම්දී හා පවතතවාකගන ාකම්දී
ඇතිවන අනනයතාව පිළිබඳ ආරවුලත විසඳීම සදහා වයවසතථාපිත මණ්ඩල ක්
පිහිටුවීම තුළිනත වයාජ සමුපකාර සංවිධාන බිහිවීම වැළැක්වීම.

05. සකසත කකකරන නව සමුපකාර නීතිවලට අනුකලවූ ආදර් අතුරු වයවසතථා, විවිධ
වයවසා ික ක්කෂතතරවලට ගලපා ගතහැකි පරිදි සම්පාදන කිරීම.
06. සමුපකාර ආරවුලත සම්බනතධක නත ඇති අභි ාචනා විසඳිම පිණිස සතවාධීන ආරවුලත
මණ්ඩල පතත කිරීමට අව ය නනතික පරතිපාදන සැලසීම.

(05) . සමුපකාර සංවිධානවල සිරසාකාර හා තිරසාකාර අනතතර්ගරහණ
01. අනතතර් පළාතත හා මධයම රජක ත අමාතයාං වල සම්බනතධීකරණ
අමාතය සමුළුවක් විිවමතත කලස පිහිටුවීම.

සදහා සමුපකාර

02. ජාතික සමුපකාර පරතිපතතති අනුව, මධයම රජක ත සමුපකාර නීති හා පළාතත
සභාවල සමුපකාර පරඥපපතති සදහා කපාදු ආදර් ක් සකසත කිරීමට කට ුතු කිරීම.
03. සමුපකාර වයවසා නත සදහා පළාතත හා අනතතර් පළාතත මට්ටකම් වයාපාරික හවුලත
හා අවකබෝධතා ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීමට අව ය පහසුකම් සැලසීම.
04. සමුපකාර සාමාජික නතකගත සමුපකාර වයවසා කතතව
පිළිබඳ සංවර්ධන
වැඩසටහනත හා ඔවුනතකගත සංවිධානවල ක්රි ාකාරිතතව පිළිබඳ පුහුණු වැඩපිළිකවළ
දිසතතරික් සමුපකාර මණ්ඩල හා පරාථමික සමුපකාර සමිති හරහා ක්රි ාතතමක කිරීම.
05. සමුපකාර සමිතිවල ධාරිතා සංවර්ධන හා පුහුණු වයාපතති පිළිබඳව ශ්රී ලංකා
ජාතික සමුපකාර මණ්ඩල හා මුදුනත මට්ටකම් සමුපකාර සංගම් මගිනත කට ුතු
කිරීම.
06. සමුපකාර පුහුණු ආ තන අතර විිවමතත සම්බනතධීකරණ ක් ඇති කිරීම පිණිස
මධයම රජ හරහා ානතතරණ ක් ඇති කිරීම.
07. පාසැලත සමුපකාර පරතිසංවිධාන කිරීම හා පාසැලත දරුවනතට සමුපකාර වයවසා ික
ක්රි ාකාරකම් පරාක ෝගිකව පුහුණු කිරීම.
08. සමුපකාර වයාපාර
ක්රම ක් හුනනතවාදීම.

සදහා කතාරතුරු තාක්ෂණ ජාල ක් කතාරතුරු නි තකාෂණ

09. සමුපකාර වයවසා පිළිබඳ පර්ක තෂණ හා කවළඳපල සමික්ෂණ සදහා කතාරතුරු
ඒකරා ී කිරීම හා විගරහ කිරීකම් ක්රකමෝපා නත ඇතිකිරීම.

04 කකාටස
ජාතික සමුපකාර පරතප
ි තතති

ක්රි ාතතමක කිරීකම් ක්රමකේද

01. ජාතික සමුපකාර පරතිපතතති ක්රි ාතතමක කිරීම සදහා මධයම රජ විසිනත සමුපකාර
විෂ භාර අමාතයාං හරහා සමුපකාර සංවර්ධන කදපාර්තකම්නතතුව, ශ්රී ලංකා ජාතික
සමුපකාර මණ්ඩල , පළාතතසභා සමුපකාර අමාතයං හා ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන
ආ තන ඇතුළතත ක්රි ාකාරී කමිටුවක් පිහිටුවනු ඇත. පරතිපතතති ක්රි ාතතමක කිරීකම්
වගකීම සමුපකාර හා අභයනතතර කවළඳ අමාතයාං
විසිනත දරණු ඇත.
02. කමම ක්රි ාකාරී කමිටුව විසිනත ජාතික සමුපකාර පරතිපතතති
ක්රි ාතතමක කිරීකම්
උපා මාර්ග හා සැලසුම් සකසත කරන අතර, පහත දැක්කවන විෂ පථ වික තෂක නත
අවධාරණ කරනු ඇත.
(අ) ජාතික සමුපකාර පරතිපතතති
ලබාදීම.

පිළිබඳව පුළුලත අවකබෝධ ක් අදාල ආ තනවලට

(ආ) සමුපකාර නීති සංක ෝධන කිරීම සමුපකාර කතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රම ක් සකසත
කිරීම වැනි කාර් නත සදහා වික තෂ කමිටු හා බලකා පතතකර කට ුතු කිරීම.
(ඇ) සමුපකාර වයාපාර සතව ං මූලය නත හා සතව ං පාලනක නත ත
ු ු ජනතා වයාපාර ක්
කිරීමට අව ය පරිවර්තන වැඩසටහනක් ජාතික පරතිපතතතික ත මග කපනතවීම් ඇතුළත
ක්රි ාතතමක කිරීම.
(ඈ) මධයම රජ
හා පළාතත සභා මට්ටකම් සමුපකාර සංවර්ධන
පිළිබඳව
ක ාදාගනතනා ටිතල පහසුකම් ගැන අධය න ක් කර අව ය පරතිවුහගත කිරීම්
හා වැඩිදි ුණු කිරීකම් වැඩපිළිකවළක් ක්රි ාතතමක කිරීම.
(ඉ) ජාතික පරතිපතතති ක්රි ාතතමක කිරීම පිළිබඳව මධයම රජ හා පළාතත සභා අතර
සම්බනතධීකරණ කිරීකම් වැඩපිළිකවළක් සකසත කිරීම හා ක්රි ාතතමක කිරීම.
03. ජාතික සමුපකාර පරතිපතතති

වර්ෂ තුනක් ඇතුළත ක්රි ාතතමක කිරීමට අකපතක්ෂිත .

