දේශීය හා විදේශීය දෙළඳ කටයුතු
දෙළඳාම යනු “ගැනුම්කරුදෙකු හා විකිනුම්කරුදෙකු අතර භාණ්ඩ හා ද ේො හුෙමාරු වීදම්
ක්රියාෙලිය” යි. එනම් විකිණීදම් හ මිලදී ගැනීදම් කාර්යය ේවිත්ෙය දෙළඳාම දල හඳුන්ෙයි.

දෙළඳාම
දේශීය
දෙළඳාම
සිල්ලර
දෙළඳාම

දතොග
දෙළඳාම

විදේශීය
දෙළඳාම
ආනයන
දෙළඳාම

අපනයන
දෙළඳාම

දේශීය දෙළඳාම යනු යම් රටක දේශසීමාෙ ඇතුළත, එනම් රට අභයන්තරදේ සිදු ෙන දෙළඳාම යි.
විදේශ දෙළඳාම යනු කිසියම් රටක් දෙනත් රටක් දහෝ රටෙල් කිහිපයක් මඟ සිදු කරන
දෙළඳාමයි.
භාණ්ඩ හා ද ේො දෙදා හැරීම ම්ෙන්ධ කටයුතු
භාණ්ඩ හා ද ේො දෙදා හැරීදම් විවිධ මාර්ග
1. ශුනය මට්ටම
පාරිදභෝගි
කයා

නිෂ්පාදකයා

2. පළමු මට්ටම
නිෂ්පාදක
යා

සිල්ලර
දෙදළන්දා

පාරිදභෝගි
කයා

3. දදෙන මට්ටම
නිෂ්පාදක
යා

දතොග
දෙදළන්දා

සිල්ලර
දෙදළන්දා

පාරිදභෝගි
කයා

නිදයෝජිත
යා

සිල්ලර
දෙදළන්දා

4. දතෙන මට්ටම
නිෂ්පාදක
යා

දතොග
දෙදළන්දා

පාරිදභෝගි
කයා

භාණ්ඩ දෙදා හැරීදම් මාර්ගය තීරණය කිරීදම්දී ලකා ෙැලිය යුතු ාධක
1. දෙළඳපල
පාරිදභෝගිකයා පිළිෙඳ ද ොයා ෙැලීම දමහිදී සිදු දේ.
2. නිෂ්පාදකයා
භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරනු ලෙන පුේගලයාදේ හැකියාෙ හා ආකල්ප පිළෙඳ ඇගයීම.
3. නිෂ්පාදිතය
භාණ්ඩදේ ්ෙභාෙය හා ඒ ම්ෙන්ධ දෙනත් කරුණු ද ොයා ෙැලීම.
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අතරමැදියන්
නිෂ්පාදිත දෙදාහැරීදම් මාර්ගදේ නිෂ්පාදකයා හ පාරිදභෝගිකයා අතර සිටින දෙදා හැරීදම්
ක්රියාෙලියට ම්ෙන්ධ ෙන පාර්ශ්ෙ අතරමැදියන් දල හදුන්ෙයි. දමොවුන් ප්රධාන දකොට ් දදකකි.
i.

දෙළඳ අතරමැදියන්
භාණ්ඩෙල අයිතිය තමා තු කරදගන කටයුතු කරන පාර්ශ්ෙය
a. දතොග දෙදළන්දන්
b. සිල්ලර දෙදළන්දන්

ii.

නිදයෝජිත අතරමැදියන්
කිසියම් ප්රධානිදයකුදේ ෙලය පිට යම් කාර්යයක නිරත ෙන පුේගලයන් නිදයෝජිතයන් දල
හඳුන්ෙයි. භාණ්ඩ ෙල අයිතිය පෙරා දනොදගන කටයුතු කරන පාර්ශ්ෙයකි. ඒ දෙනුදෙන්
ඔහුට දකොමි ් මුදලක් හිමි දේ.
නිදයෝජිතයින් අෙශය වීමට දහේතු
1. කාර්ය ෙහුල පුේගලයින්දේ කටයුතු පහසු කර ගැනීමට
2. තමාට ඉටු කල දනොහැකි කටයුත්තක් ඊට දක්ෂතාෙක් ඇති පුේගලදයකු ලො කර
ගැනීමට
3.
ම්ප්රදායක් ෙශදයන් නිදයෝජිතයන් පත් කර ගැනීම

ප්රධාන නිදයෝජිතයන් ෙර්ග
 විශ්ෙ නිදයෝජිතයා
තම ප්රධානියා දෙනුදෙන් සියලුම කටයුතු ෙල නියැලීමට 'ඇටර්නි ෙලපත්රයක්’ මඟින්
අසීමිත ෙලයක් ලැදෙන නිදයෝජිතදයකි.



ාමානය නිදයෝජිතයා
ෙයපාරිකයන් ම්ෙන්ධ සියළුම කටයුතු කිරීදම් ෙලය පැෙරුණු පුේගලයන් ෙන අතර
දමොවුන් අදලවි නිදයෝජිතයන් හ ද ේො නිදයෝජිතයන් දල ෙර්ග දදකකි.



තැරේකරු
විකිණුම්කරු හා ගැනුම්කරු අතර ෙඳතාෙක් ඇති කර දදපාර්ශෙය අතර ගනුදදනුෙකට
ඉඩකඩ ල න නිදයෝජිතයා



දෙන්දේසිකරු
නිශ්චිත ්ථානයකදී විකිනීමට අදේක්ෂිත භාණ්ඩ ඳහා ප්රසිේධිදේ මිල විම මින් ලැදෙන
ඉහළම ලංසුෙට භාණ්ඩ අදලවි කරන පුේගලයා



කැපකරු නිදයෝජිතයා
ණය දනොලැබී යාදම් අෙධානම භාර ගනිමින් ප්රධානියාදේ භාණ්ඩ ණයට විකිණීම සිදු
කරයි. ඒ ඳහා ‘කැපකරු දකොමි ්’ මුදලක් දෙනම ම අය කරයි.






ාධයකයා
ප්රධානියාදේ භාණ්ඩ පෙරා ගැනීම හ තම අභිමතය පරිදි මිලදී ගැනීම, විකිණීම,
ඉන්දෙොයි ් නිකුත් කිරීම ආදිය සිදු කිරීමට ෙලය හිමි නිදයෝජිතදයකි.

විදශේෂිත නිදයෝජිතයා
යම් නිශ්චිත කාර්යයක් දහෝ අරමුණක් ඉටු කරො ගැනීම ගැනීමට පත් කරයි.

දකොමි ් නිදයෝජිතයා
භාණ්ඩ විකිණීදම් කටයුතු ෙල නිරත දෙමින් දකොමි ් මුදලක් අය කරයි.

දප්රේරක නිදයෝජිතයා
භාණ්ඩ එක් රැ ් කිරීම හ ප්රොහනය කිරීම දමොවුන්දේ ප්රධාන කාර්යයයි.
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අතරමැදියන් නි ා සිදුෙන ොසි-අොසි
ෙයාපාරිකයාට සිදුෙන ොසි-අොසි
ොසි
-තම භාණ්ඩ දෙදා හැරීම පහසු වීම
-තම භාණ්ඩ හදුන්ො දීම පහසු වීම
-නිෂ්පාදන ක්රියාෙලියට අෙශය පහසුකම් ැපයීම
-දෙළඳපල දතොරතුරු පහසුදෙන් ලො ගැනීමට
හැකි වීම
-මුළු කාලයම නිෂ්පාදනයට දයොදා ගත හැකි වීම
-දෙළඳපල ප්ර ාරණය වීම

අොසි
-දෙළඳපදල් අනෙශය භාණ්ඩ හිඟයන් ඇති කිරීම
-නිෂ්පාදකයාට දෙළඳපල පාලනයට ඇති ෙලය හීන
වීම
-ඉතා ඉහළ ෙරප්ර ාද හ දකොමි ් ැපයීමට සිදු වීම.
-ෙැරදි දතොරතුරු ැපයීම නි ා සිදු විය හැකි
අොසිදායක තත්ෙයන්
-අතරමැදියන් සිදු කරන විෂමාචාර නි ා නීතිමය
කටයුතු ෙලට මැදි වීමට සිදු වීම
-භාණ්ඩ ෙල තත්ෙය ොල කිරීම
-භාණ්ඩ ෙල මිල ගණන් ඉහළ යාම නි ා ඉල්ලුම
අඩුවී අදලවිය පහළ යාම

පාරිදභෝගිකයාට සිදු ෙන ොසි-අොසි
ොසි
-පහසුදෙන් භාණ්ඩ ලො ගත හැකි වීම
-අෙශය දෙලාෙට අෙශය ප්රමාණදයන් භාණ්ඩ ලො
ගත හැකි වීම
-භාණ්ඩ පිළිෙඳ දතොරතුරු ලො ගත හැකි වීම
-ණය පහසුකම් ලො ගත හැකි වීම

අොසි
-භාණ්ඩ ඳහා ෙැඩි මිලක් දගවීමට සිදු වීම
-භාණ්ඩ පිලිෙඳ ෙගකීම පැහැර හැරීම
-නිෂ්පාදකයා මඟ ම්ෙන්ධතා අඩු වීම
-නැවුම් භාණ්ඩ ලො ගැනීදම් අපහසුෙ

සිල්ලර දෙළඳාම හ දතොග දෙළඳාම
සිල්ලර දෙළඳාම හ දතොග දෙළඳාම අතර දෙන හඳුනා ගත හැකි ප්රධාන ාධකය ෙන්දන්
ගැනුම්කරුොදේ දේතනාෙ යි. ඊට අමතරෙ,





සිල්ලර දෙළඳාදම්දී කුඩා ප්රමාණයන්දගන් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා නමුත් දතොග දෙළඳාදම්දී
විශාල ප්රමාණයන්දගන් මිලදී ගනියි.
සිල්ලර දෙළඳාදම්දී ෙට්ටම් පහසුකම් ැමවිටම දනොලැබුනත් දතොග දෙළඳාදම්දී ැමවිටම
ෙට්ටම් පහසුකම් හිමි දේ.
සිල්ලර දෙළඳ ැල් පාරිදභෝගිකයා ගැෙද න ්ථාන ෙල පිහිටුෙන නමුත් දතොග දෙළඳ ැල්
එද ේ ්ථාන ගත කිරීම අෙශය දනොදේ.
සිල්ලර දෙළඳ ැල් දර්ශනීය දල
ැකසුෙද දතොග දෙළඳ ැල් ෙලට එද ේ අෙශය නැත.

සිල්ලර දෙළඳාම
“අෙ ාන පරිදභෝගිකයාට භාණ්ඩ විකිණීම හ අෙ න් පරිදභෝජන අරමුණින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම”
සිල්ලර දෙළඳාම දල හඳුන්ෙයි.
සිල්ලර දෙළඳාදම් ලක්ෂණ
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අෙ ාන පරිදභෝජනය ඳහා භාණ්ඩ හා ද ේො විකිණීම.
විවිධ ෙර්ගදේ භාණ්ඩ රැ ක් අදලවිය ඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.
භාණ්ඩ කුඩා ප්රමාණයන්දගන් විකිණීම.
පාරිදභෝගිකයා මීපදේ සිට භාණ්ඩ විකිණීම.

විවිධ සිල්ලර දෙළඳ ැල් ෙර්ග
1. ආංශික / ෙහුංශ / දදපාර්තදම්න්තු දෙළඳ ැල්
එකම දගොඩනැගිල්ලක් තුළ එක් එක් භාණ්ඩ ෙර්ගය ඳහා එක් එක් අංශය ෙැඟින්
පෙත්ොදගන යයි.
2. නානාංශ / උපාංග / දාම දෙළද ැල්
එකම ෙර්ගයකට අයත් භාණ්ඩ අදලවි කිරීම ඳහා එක් නගරයක ප්රධාන කර්යාලය පිහිටුො
රට පුරා ශාඛා පෙත්ොදගන යන දෙළඳ ැල් දේ. උදා : ජයරත්න මල් ශාලාෙ
3. සුපිරි දෙළඳ ැල්
නවීන තාක්ෂණදේ දියුණුෙත් මඟ නවීකරණය වූ දෙළඳ ැල් විදශේෂයකි.
4. ෙදු නිදහ ් දෙළඳ ැල්
අනුමත පාරිදභෝගික පිරි කට තීරු ෙදු ෙලින් දතොරෙ භාණ්ඩ අදලවි කරන දෙළඳ ැල්
විදශේෂයකි. විදේශගතෙ සිට දමරටට පැමිදණන ලාංකිකයන්ට හ විදේශික ංචාරකයන්ට
දමමඟින් ගනුදදනු කිරීමට අෙ ර ඇත.
5.

ති දපොළ / මහජන දපොළ
තිදේ නිශ්චිත දිනක නිශ්චිත ්ථානයක පෙත්ොදගන යන දෙළඳ ැල් ය.
තිදපොළ මහජනතාෙ අතර ජනප්රිය වීමට දහේතු
 භාණ්ඩ අඩු මිලට ලො ගත හැකි වීම.
 නැවුම් භාණ්ඩ ලො ගත හැකි වීම.
 අෙශය භාණ්ඩ ෙර්ග රැ ක් එකම තැනකින් ලො ගත හැකි වීම.
 දක්ෙල් කිරීදම් හැකියාෙක් පැෙතීම.

මාජ, ං ්කෘතියට ෙඩාත් මීප වීම.
 සුපුරුදු විකුණුම්කරුෙන් සිටීම.

6. ෙැඳී දෙළඳ ැල්
එක් නිෂ්පාදකදයකුදේ භාණ්ඩ පමණක් අදලවි කිරීමට ගිවි දගන ඇති දෙළඳ ැල් ය.
උදා : සිංගර්, ොටා
7. විදශේෂිත දෙළඳ ැල්
එක භාණ්ඩ ෙර්ගයකට විදශේෂත්ෙයක් දක්ෙන දෙළඳ ැල් දේ.
උදා : ්ෙර්ණාභරණ, ංගීත භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ
8. ආර්ථික මධය ථ
් ාන
නිෂ්පාදකයන්ට පැමිණ සිය භාණ්ඩ අදලවි කිරීමටත් පාරිදභෝගිකයන්ට පැමිණ භාණ්ඩ මිලදී
ගැනීමටත් රජය මැදිහත් වී අෙකාශ ල ා ඇති නිශ්චිත දක්න්ද්රීය ්ථානයකි.
උදා : දඹුල්ල, මීදගොඩ, ෙත්තල, රත්මලාන ආදී ප්රදේශ ෙල ආර්ථික මධය ්ථාන
9. දෙළඳ ංකීර්ණ
නාගරික ප්රදේශ ෙල ඇති දගොඩනැගිලි ංකීර්ණයක දෙළඳ ැල් කුලියට දහෝ ෙේදට ලො
දගන දෙළඳාම සිදු කල හැකි දෙළඳ ැල් ෙල එකතුෙකි.
10. පහසු දෙළඳ ැල්
පාරිදභෝගිකයා මීපදේ සිට කටයුතු කරන කුඩා සිල්ලර දෙළඳ ැල් විදශේෂයකි.
පාරිදභෝගිකයාට එදිදනදා අෙශය කරන භාණ්ඩ ෙර්ග දම්ොදයහි අදලවි කරනු ලැදෙයි.
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සිල්ලර දෙදළඳුන්දගන් ඉටු ෙන ද ේො
1. නිෂ්පාදකයාට
 නිෂ්පාදකයාදේ නෙ නිෂ්පාදන පාරිදභෝගිකයාට හඳුන්ො දීම.
 භාණ්ඩ ප්රෙර්ධනයට හය වීම.
 පාරිදභෝගික අදහ ් නිෂ්පාදකයාට හ දතොග දෙදළන්දාට ලො දීම.
2. දතොග දෙදළන්දාට
 දතොග දෙදළන්දා රැ ් කර ගත් භාණ්ඩ පාරිදභෝගිකයා දෙත දෙදා හැරීම.
 පාරිදභෝගික රුචි අරුචිකම්, දෙළඳපල පිළිෙඳ දතොරතුරු ැපයීම.
 දතොග දෙළඳ කටයුතු ප්රෙර්ධනය ඳහා දායක වීම.
3. පාරිදභෝගිකයාට
 අෙශය ද්රෙය අෙශය ප්රමාණදයන් අෙශය දෙලාෙට ලො දීම.
 ණය පදනම මත භාණ්ඩ ැපයීම.
 නෙ භාණ්ඩ හඳුන්ො දීම හ අෙශය උපදද ් ලො දීම.
 පාරිදභෝගික අෙශයතා අනුෙ විවිධ ෙර්ගදේ භාණ්ඩ ැපයීම.
 පාරිදභෝගිකයාට විවිධ පහසුකම් ැපයීම. (ප්රොහන, ණය පහසුකම්)
සිල්ලර දෙළඳාදම් නෙ ප්රෙණතා
1. සුපිරි දෙළඳ ැල් රටපුරා ෙයාේත වීම
අතීතදේ නගරෙද ප්රදේශ ෙලට පමණක් ෙයාේතෙ තිබූ සුපිරි දෙළඳ ැල් ෙර්තමානදේ ග්රාමීය
මට්ටමින්ද ෙයාේත දෙමින් පෙතියි.
2. නෙ තාක්ෂණික ක්රම ශිල්ප හා උපකරණ භාවිතය
මිල ටහන් කිරීම, කිරුම් මිනුම්, නිරීක්ෂණ ක්රම ආදී කටයුතු ඳහා නෙ තාක්ෂණික උපාංග
භාවිතා කිරීම දක්නට ලැදෙයි.
3. විදුත් දගවීම් ක්රම භාවිතයට ගැනීම
දගවීම් කටයුතු ඳහා හරපත්, ණයපත් ආදිය භාවිතා කිරීමට පහසුකම් ල ා ඇත.
4. ෙැඩි කාලයක් විෙෘතෙ තැබීම
රාත්රී කාලය දමන්ම නිොඩු දිනෙල පො ඕනෑම අෙ ්ථාෙක ගනුදදනු සිදු කල හැකි වීම.
5. ද ේො ැපයුම් මග සිල්ලර දෙළඳ ැල් ංදයෝග වීම
උදා : ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආශ්රිතෙ සුපිරි දෙළඳ ැල් ආරම්භ කිරීම
6. දෙළඳ ැල් රහිත සිල්ලර දෙළඳාම
භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පාරිදභෝගිකයා දෙළඳ ැල දෙත දනොදගො ් දුරකථන, අන්තර්ජාලය,
කැටදලොේ හරහා භාණ්ඩ ඇණවුම් කර ලො ගැනීම
7.

්ෙයංක්රිය විකිණුම් යන්ත්ර
උදා : ර කැවිලි, දචොක්ලට්, බිම ෙර්ග

8. නෙ කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම භාවිතය
9.

්ෙයංද ේො පහසුකම් ලො දීම

10. ආකර්ශනීය දල දෙළඳ ැල් ක ් කිරීම
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දතොග දෙළඳාම
“නැෙත විකිණීදම් දේතනාදෙන් මිල දී ගන්නා ගැනුම්කරුෙන් දෙත නිෂ්පාදන අදලවි කිරීම හා
නැෙත විකිණීදම් පරමාර්ථදයන් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම” දතොග දෙළඳාම දල හඳුන්ෙයි.
දතොග දෙළඳාදම් ලක්ෂණ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

නැෙත විකිණීදම් අරමුණින් භාණ්ඩ විකිණීම
භාණ්ඩ දතොග ෙශදයන් අදලවි කිරීම
දෙළඳ ෙට්ටම ලො දීම
භාණ්ඩ ප්රෙර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම
දෙළඳපල පිලිෙඳ පර්දේෂණ සිදු කිරීම
ප්රොහන පහසුකම් ැපයීම

දතොග දෙදළඳුන්දගන් ඉටු ෙන ද ේො
1. නිෂ්පාදකයාට
 ගෙඩා පහසුකම්, ප්රොහන පහසුකම් ආදිය පයා දීම.
 දතොග ෙශදයන් භාණ්ඩ රැ ් කරදගන දෙදා හැරීම.
 දෙළඳපල තුළ ඇති අෙ ්ථා දපන්ො දීම.
 දෙළඳපල පිලිෙඳ දතොරතුරු ැපයීම.
 නිෂ්පාදකයාදේ කාරක ප්රාේධන අෙශයතා පුරාලීම.
 නිෂ්පාදනය හා පරිදභෝජනය අතර කාලය අෙම කරමින් නිෂ්පාදනය කරන ලද
භාණ්ඩ දෙදා හැරීම.
2. සිල්ලර දෙදළන්දාට
 සිල්ලර දෙළඳ ැලට සුරක්ෂිතෙ භාණ්ඩ දගනැෙත් දීම.
 අෙශය භාණ්ඩ කුඩා දතොග ෙශදයන් ැපයීම.
 ප්රොහන අෙශයතා පුරා ලීම.
 මුලය පහසුකම් පුරා ලීම.
 පාරිදභෝගිකයන් පිළිෙඳ ෙැදගත් දතොරතුරු ැපයීම.
3. පාරිදභෝගිකයාට
 මිල විචලනයන් අෙම කර දීම.
 හිඟතාෙකින් දතොරෙ භාණ්ඩ දෙළඳපලට ලො දීම.
 නිෂ්පාදකයා ලො දදන ෙැදගත් දතොරතුරු සිල්ලර දෙළඳුන් මාර්ගදයන් ලො දීම.
 අඛණ්ඩෙ අෙශය භාණ්ඩ අෙශය ප්රමාණයන්දගන් දෙළඳපලට ැපයීම.

දතොග දෙදළඳුන් ෙර්ග
නිෂ්පාදන දතොග දෙදළන්දා

්ොධින දතොග දෙදළන්දා

ොණිජ දතොග
දෙදළන්දා

සීමිත ද ෙ
ේ ා
දතොග
දෙදළන්දා

පුර්ණ ද ේො
දතොග
දෙදළන්දා

නිදයෝජිත දතොග
දෙදළන්දා

දකොමි ්
නිදයෝජිත
තැරැේකරු
විකිණුම්
නිදයෝජිතයා
නිෂ්පාදකයාදේ
නිදයෝජිතයා
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විදේශීය දෙළඳාම
විදේශ දෙළඳාම බිහි වීමට පදනම් වී ඇති ාධක
1.

ාදේක්ෂ ොසි නයාය
රටක් තමන්ට ාදේක්ෂෙ අඩු පිරිෙැයකින් නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ පිළිෙඳෙ විදශේෂීකරණය
දකොට අපනයනය කල යුතු ෙෙත්, නිපදවීමට ාදේක්ෂෙ ෙැඩි පිරිෙැයක් යන භාණ්ඩ
ආනනය කල යුතු ෙෙත් ාදේක්ෂ ොසි නයාදයන් දැක්දේ.
ාදේක්ෂ ොසි බිහි වීමට ෙලපාන ාධක

ාධක උරුමදේ ්ෙභාෙය
 නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්රමය
 විදශේෂ ප්රාගුණයය / පරිමාණානුකුල ඵල

2.

් භාවික ම්පත් දෙදී යාදම් විෂමතාෙ
ෙ
විවිධ රටෙල් ෙලට ්ෙභාවික ම්පත් උරුම වී ඇති ආකාරය විෂම වීම නි ා එම ම්පත්
දයොදා දගන සිදු කරන නිෂ්පාදිත දලොෙ පුර දෙදා හැරීම සිදු දකදරයි. උදාහරණ දල ,
 ශ්රී ලංකාෙ - දත්
 ද. අප්රිකාෙ - රත්රන්
 මැද දපරදිග - ඛනිජ දතල්

3. ඇතැම් නිෂ්පාදිත ම්ෙන්ධ ඇතැම් රට ෙලට නීතිමය ඒකාධිකාරයක් තිබීම
මහර නිෂ්පාදිත ඳහා අෙශය නිපුණතාෙ හා තාක්ෂණය ෑම රටකටම දනොමැති වීම.
උදා : දරොදෙෝ තාක්ෂණය, දමෝටර් රථ, ඖෂධ ෙර්ග
4. භාණ්ඩ ප්රෙර්ධනය
තම නිෂ්පාදිත දලොෙ පුරා අදලවි කිරීම ඳහා විවිධ ප්රෙර්ධන උපක්රම භාවිතා කිරීම.
5. දෙළඳ ොධක අෙම වීම
දෙළඳාම ඳහා වූ තීරු ෙදු හ තීරු ෙදු දනොෙන ම්ොධක ඉෙත් වීම.
6. නිෂ්පාදන පිරිෙැය
එනම් භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීදම්දී පිරිෙැය රටින් රටට දෙන ් වීමයි. දමය නිරදේක්ෂ
ොසි නයාදයන් දැක්දේ.
නිරදේක්ෂ ොසි නයාදයන් දැක්දෙන්දන් මාන දයදවුම් ප්රමාණයකින් එක් රටකට, තෙත්
රටකට ෙඩා කාර්යක්ෂම දල භාණ්ඩ නිපදවීදම් හැකියාෙ දපන්නුම් කිරීම යි.
විදේශ දෙළඳාදම් ප්රදේද
විදේශ
දෙළඳාම

ආනයන / ආයාත

අපනයන/නිර්යාත

ප්රතිඅපනයන
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අන්තරාළ

අපනයන දෙළඳාම
කිසියම් රටක් දෙනත් රටකට දහෝ රටෙලට භාණ්ඩ හා ද ේො යැවීම අපනයනය දල හඳුන්ෙයි.
දමය ප්රධාන දකොට ් දදකකි.
1. ප්රති අපනයන දෙළඳාම
දෙනත් රටකින් ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ රට තුලට දගනැවිත් භාණ්ඩදේ මුලික
්ෙභාෙය දෙන ් දකොට නැෙත අපනයනය කිරීම යි. දමහිදී ආනයන අෙ ්ථාදේ දගවූ තීරු
ෙදු අපනයන අෙ ්ථාදේදී නැෙත අයකර ගත හැකිය.
2. අන්තරාල දෙළඳාම
දෙනත් රටකින් ආනයනය කල භාණ්ඩ රට තුලට දනොදගන ෙරාය තුලදීම භාණ්ඩ ෙල
්ෙභාෙය දෙන ් කර දහෝ දනොදකොට නැෙත අපනයනය කිරීම යි. දමහිදී අදාළ භාණ්ඩ රට
තුලට දගන ඒමක් සිදු දනොෙන නි ා තීරු ගා ්තු අය දනොදේ.
අන්තරාල දෙළඳාමට ෙඩා ප්රති අපනයනය ශ්රී ලංකාෙට ෙැදගත් වීමට දහේතු
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

රැකියා අෙ ්ථා රට තුළ නිර්මාණය වීම.
රට තුළ නෙ කර්මාන්ත බිහි වීම.
ජාතික අදායම ඉහළ යාම තුළින් ආර්ථික ෙර්ධනයක් ඇති වීම.
විදේශ කටයුතු පුළුල් වීම
රට තුළ යටිතල පහසුකම් ෙර්ධනයට මග පෑදීම.
විදේශ විනිමය රට තුලට ගලා ඒම.
විදේශයන් අතර සුහදතාෙ ෙර්ධනය වීම.

අපනයන ක්රියාපටිපාටිය
1. අපනයනකරුදෙකු දල ලියාපදිංචි වීම.
2. විදේශ ගැනුම්කරුෙන් ද ොයා ගැනීම
3. අෙශය නම් අපනයන ෙලපත්ර ලො ගැනීම.
4. ආනයනකරුදගන් ලැබුන මිල විමසුමට ප්රතිචාර ෙශදයන් මිල කියුමක් යැවීම.
5. ආනයනකරුදගන් ඉන්දඩන්ටුෙක් ලැබීම.
6. නැේ මාගමක් මඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීම හ අෙශය ලියවිලි ක ් කර ගැනීම.
7. නැේගත කිරීමට සුදුසු ෙන ආකාරයට භාණ්ඩ දතොගය ඇසුරුම් කිරීම.
8. භාණ්ඩ දතොගය රක්ෂණය කිරීම.
9. භාණ්ඩ නැේගත කර දනෞභාරපත ලො ගැනීම.
10. මුදල් ලො ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
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ආනයන දෙළඳාම
කිසියම් රටක් දෙනත් රටකින් භාණ්ඩ හා ද ේො දගන්වීම ආනයනය දල හඳුන්ෙයි.
ආනයන ක්රියාපටිපාටිය
1. විදේශ ැපයුම්කරුදෙකු දතෝරා ගැනීම
2. මිල විමසුමක් යැවීම
තමන් ආනයනය කිරීමට අදහ ් කරන භාණ්ඩ ෙල මිල ගණන් විමසීම ඳහා ැපයුම්කරු
දෙත මිල විමසුමක් යැදේ.
3. මිල කියුමක් ලැබීම
ැපයුම්කරු භාණ්ඩ ැපයීමට එකඟ ෙන මිල ගණන් හා දකොන්දේසි ඇතුළත් කරමින් මිල
කියුමක් ආනයනකරු දෙත එෙනු ලෙයි.
4. ආනයන ෙලපත්ර ලො ගැනීම
මහර නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීදම්දී ආනයන ෙලපත්ර ලො ගත යුතු ය.
5. ඇණවුම / ඉන්දඩන්ටුෙක් යැවීම
ැපයුම්කරුදේ මිල කියුමට ආනයනකරු එකඟ ෙන්දන් නම් ඒ ඳහා ඇනවුමක් දහෙත්
ඉන්දඩන්ටුෙක් ඉදිරිපත් කල යුතු ය.
6. අපනයනකරුට දගවීම් පිළිෙඳ කටයුතු සිදු කිරීම
දෙොදහෝ විට දම් ඳහා ණයෙර ලිපි දහෝ ණයපත් දයොදා ගනියි.
7. භාණ්ඩ නිදහ ් කර ගැනීම
අදාළ දගවීම් කළ පසු නියමිත ලියවිලි ඉදිරිපත් කර තම භාණ්ඩ නිදහ ් කර ගත හැකිය.

විදේශ ගැනුම්කරුෙන්/ ැපයුම්කරුෙන් ද ොයා ගත හැකි ආකාර
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

අන්තර්ජාලය
විදේශීය ඟරා හ පුෙත්පත්
විදේශ දෙළඳ නාමාෙලිය
ොණිජ මණ්ඩල දතොරතුරු
දෙළඳ ල්පිල් හා ප්රදර්ශන
දෙළඳ හා නාවික දතොරතුරු ද ේෙය
විදේශීය තානාපති කාර්යාල දතොරතුරු
දලෝක දෙළඳ මධය ්ථාන දතොරතුරු
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විදේශ දෙළඳාදම්දී භාවිතා කරන ලියවිලි
1. ආනයන / අපනයන ෙලපත්ර
භාණ්ඩ ආනයනයට දහෝ අපනයනයට අෙ ර ලො දදන ලියවිල්ල යි.
දමය ආනයන-අපනයන පාලක දදපාර්තදම්තුෙ විසින් නිකුත් කරයි.
2. ඉන්දඩන්ටුෙ / ඇණවුම
ැපයුම්කරුදේ මිල කියුම අනුෙ, ඔහුදගන් භාණ්ඩ ලො ගැනීමට ආනයනකරු එකඟ
ෙන්දන් නම්, ඒ ඳහා යැදෙන ලියවිල්ලයි. දමහි අෙශය භාණ්ඩ ෙර්ගය, මිල, දමෝ ්තරය,
ඇසුරුම් දකොන්දේසි, නැේගත කිරීමට අදාළ දතොරතුරු ආදිය ඇතුළත් දේ.
3. දනෞභාරපත (B/L)
නැේගත කිරීම ඳහා භාණ්ඩ නැෙට භාරගත් ෙෙටත්, එම භාණ්ඩ අදාළ රදට් ෙරායට දගන
දගො ් භාර දදන ෙෙටත් හතික දෙමින් නැේ මාගම විසින් අපනයනකරුට නිකුත් කරන
හතිකයයි. භාණ්ඩ පිලිෙඳ වි ්තර, අපනයනකරුදේ හ ආනයනකරුදේ නම්, නැදේ නම,
අදාළ ොරදේ නම ආදිය දමහි ඇතුළත් දේ.
a. පාරිශුේධ දනෞභාරපත
නැෙට භාණ්ඩ පටෙන අෙ ්ථාදේදී භාණ්ඩ දහොඳ තත්ෙදයන් පෙතින ෙෙ ඳහන්
කරමින් ලො දදන දනෞභාර පත්රය යි.
b. දුෂය දනෞභාරපත
නැෙට භාණ්ඩ පටෙන අෙ ්ථාදේදී අදාළ භාණ්ඩ දහොඳ තත්ෙදේ දනොපෙතින ෙෙ
ඳහන් කරමින් නිකුත් කරන දනෞභාර පත්රය යි.
4. හානිරක්ෂණ ලිපිය
දුෂය දනෞභාර පත්රයක් ලද අපනයනකරුදෙකුට පාරිශුේධ දනෞභාරපතක් ලො ගැනීම ඳහා
අපනයනකරු විසින් අනාගත සියලු අෙධානම් භාර ගන්නා ෙෙ ඳහන් කරමින් අපනයනකරු
විසින් නැේ මාගමට ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලයි.
5. හානිරක්ෂණ හතිකය
ආනයනකරුදේ භාණ්ඩ ෙරායට ලැබී ඇතත් අදාළ දල්ඛන ෙල මුල් පිටපත් ආනයනකරුට
ලැබී දනොමැති අෙ ්ථාෙක, අදාළ භාණ්ඩ දතොගය නිදහ ් කර ගැනීමට ආනයනකරු
දෙනුදෙන් ආනයනකරුදේ ෙැංකුෙ විසින් දර්ගුෙට ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලකි.
6. ඉන්දෙොයිසිය
අපනයනය කරන භාණ්ඩ ෙල වි ්තර, මිල ගණන්, දගවීම් දකොන්දේසි, ගමන් මාර්ගය ආදී
වි ්තර ඳහන් කරමින් අපනනකරු විසින් ආනයනකරුට නිකුත් කරන ලියවිල්ලයි.
7. ප්රභෙ ්ථාන හතිකය / මුල් තැන් රදට් හතිකය / නිපන් රදට් හතිකය
නැේගත කරන භාණ්ඩ අපනයනය කරන රදට් නිපදො ඇති ෙෙ ඳහන් කරමින් පිළිගත්
දෙළඳ මණ්ඩලයක් දහෝ රාජය ආයතනයකින් නිකුත් කරනු ලෙන ලියවිල්ලකි.
ශ්රී ලංකාදේ ප්රභෙ ්ථාන හතිකය නිකුත් කරන ෙලධාරී ආයතන ෙන්දන්,
 ශ්රී ලංකා ොණිජ මණ්ඩලය
 ොණිජ දදපාර්තදම්න්තුෙ

8.

නීපාරක්ෂක හතිකය / ද ෞඛය හතිකය
අපනයනය කරන ඇතැම් කෘෂි නිෂ්පාදන ෙල පරිදභෝජන දයෝගයතාෙ තහවුරු කරමින් රදට්
පිළිගත් ආයතනයකින් නිකුත් කරන හතිකය යි. උදාහරණ දල ,
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කෘෂි නිෂ්පාදන ඳහා කෘෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුෙ
මත් ය නිෂ්පාදන ඳහා ජලජ ම්පත් ංෙර්ධන අමාතයංශය

9. ආනයන ටහන්කරය
ආනයනකරු දෙනුදෙන් ෙරායට ලැබී ඇති භාණ්ඩ පිළිෙඳ අයිතිය ප්රකාශ කිරීම ඳහා
ආනයනකරු විසින් දර්ගුෙට ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලයි.
10. අපනයන ටහන්කරය
අපනයනකරු විසින් අපනයනය කිරීමට අදේක්ෂා කරන භාණ්ඩ පිළිෙඳ ම්පුර්ණ වි ්තර
ඇතුළත් කරමින් අපනයනකරු විසින් එරට දර්ගුෙ දෙත ඉදිරිපත් කරන ලියවිල්ලයි.
11. රක්ෂණ හතිකය
භාණ්ඩ දතොගයක් අපනයනය කිරීදම්දී එම භාණ්ඩ දතොගය රක්ෂණය කරමින් අපනයනකරු
දහෝ ආනයනකරු ලො ගන්නා හතිකකයි.
12. දේදිකා කුවිතාන්සිය / ොේපුකාර කුවිතාන්සිය
දර්ගුෙට භාණ්ඩ භාර දුන් පසු එම භාණ්ඩ ෙරායට භාරගත් ෙෙ ඳහන් කරමින් දර්ගුෙ විසින්
අපනයනකරුට නිකුත් කරන ලියවිල්ලයි.
13. ගුදම් ෙලපත්රය
භාණ්ඩ ගුදදම් තැන්පත් කිරීදමන් පසු ගුදම් අධිකාරීන් විසින් භාණ්ඩ භාරගත් ෙෙ ඳහන්
කරමින් ආනයනකරුට නිකුත් කරන ලියවිල්ලයි. භාණ්ඩ ගුදදම් තිබියදීම අදාළ භාණ්ඩ
දතොගය දෙනත් අදයකුට පැෙරීමට අෙශය වූ විට ගුදම් ෙලපත්රය පැෙරීදමන් එය සිදු කල
හැකි නි ා දමය පැෙරිය හැකි ලියවිල්ලක් දල හඳුනා ගැදනයි.
14. මිල කියුම
මිල විමසුමට ප්රතිචාර ෙශදයන් අපනයනකරු විසින් ආනයනකරුට සිය භාන්ඩ ෙල මිල
ගණන් හා වි ්තර ඇතුළත් කර එෙනු ලෙන ලියවිල්ල යි. දමය ප්රධාන ආකාර 03 කි.
a. නැෙ දතක් දනොමිදල් (FOB)
භාණ්ඩ දතොගය නැෙට පටෙන දතක් දැරීමට සිදු ෙන සියලු වියදම් ඇතුළත් දකොට
ැපයුම්කරු විසින් මිල ඳහන් දකොට ඇත.
b. මිල, රක්ෂණය හ ගැල් කුලිය (CIF)
භාණ්ඩ දතොගදේ මිල එය අපනයනය කරන රදට් ෙරාය දතක් දගන යාමට අදාළ
රක්ෂණ ගා ්තු, භාණ්ඩ ෙල පිරිෙැය හා නැේ ගා ්තු ද ඳහන් කර ඇත.
c. ෆ්රෑන්දකෝ, දරන්ඩු දනොමිදල් (FRF)
ආනයනකරුදේ ගෙඩාෙට දගන දගො ් භාණ්ඩ භාර දදන දතක් සියලු වියදම්
ඇතුළත් මිල කියුමකි.
15. නාවික ඇණවුම
කිසියම් භාණ්ඩ දතොගයක් නැෙට භාර ගන්නා දල නිදයෝග කරමින් නැේ මාගම විසින්
භාණ්ඩ දගන යන නැදේ ප්රධානියාට දදනු ලෙන ලියවිල්ලකි.
16. අෙදලෝකන පත
ෙරායට භාණ්ඩ පැමිණීමට දපර අදාළ ලියකියවිලි ආනයනකරුට දනොලැබුන විටදී ආනයන
ටහන්කරය ක ් කිරීමට, අදාළ භාණ්ඩ දතොගය පරික්ෂා කිරීම ඳහා අෙ ර ඉල්ලමින්
ආනයනකරු විසින් දර්ගුෙට ඉදිරිපත් කල යුතු ලියවිල්ලකි.
17. ණයෙර ලිපිය (L/C)
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විදේශ දෙළදාදම්දී මුදල් දගවීමට දයොදා ගන්නා ක්රම
1. ණයෙර ලිපිය
භාණ්ඩ ආනයනය කිරීදම්දී ඇණවුම් කරන ලද භාණ්ඩ ඳහා මුදල් දගෙන ෙෙ හතික
දෙමින් ආනයනකරුදේ ෙැංකුෙ විසින් අපනයනකරුදේ ෙැංකුෙට නිකුත් කරන ලියවිල්ලයි.
2. ෙැංකු අණකර
යම් පුේගලදයකු දෙනුදෙන් කිසියම් මුදල් ප්රමාණයක් තැන්පතු දල භාරදගන එම මුදළ
නම් කරන ලද පුේගලදයකුට දගවීමට එකඟ දෙමින් නිකුත් කරන අණකරය යි.
3. විදුත් දගවීම් ක්රම
a. ණයපත්
b. දපරදගවුම් කාඩ්පත්
c. අන්තර්ජාල දපර දගවුම් පහසුකම්
d. විදුත් දගවීම් ද ේො ආයතන හරහා දගවීම (Paypal)
විදේශ දෙළඳාදම් ොසි හ අොසි
ොසි
1. රට තුළ නිපදවිය දනොහැකි භාණ්ඩ
පරිදභෝජනයට අෙ ්ථාෙ ලැබීම.
2. දේශීය ම්පත් උපරිම දල
නිෂ්පාදනයට දයොදා ගත හැකි වීම.
3. තත්ෙදයන් හ ගුණත්ෙදයන් උ ්
භාණ්ඩ ලො ගත හැකි වීම.
4. තම රදට් අතිරික්ත නිෂ්පාදනයට
දෙළඳපලක් ලො ගත හැකි වීම.
5. විදේශ විනිමය උපයා ගත හැකි වීම.
6. රටෙල් අතර සුහදතාෙය ෙර්ධනය වීම.
7. ආර්ථික පිරිමැසුම් අත්කර ගත හැකි වීම
8. ජනතාෙදේ ජිෙන තත්ෙය උ ් වීම.

අොසි
1. දේශීය කර්මාන්ත අධධර්යමත් වීම.
2. ළදරු කර්මාන්ත බිඳ ෙැටීම.
3. දගවුම් දශේෂ අර්බුද ෙලට මුහුණ දීමට
සිදු වීම්.
4. අනෙශය භාණ්ඩ රට තුලට පැමිණීම.
5. ජනතාෙ අනෙශය පරිදභෝජනයකට
නැඹුරු වීම.
6. දෙනත් රටෙල් මත යැපීමට සිදු වීම.
7. අහිතකර මාජ, ආර්ථික හා
දේශපාලන ෙලපෑම් ඇති වීම.

නිදහ ් දෙළඳාම
“කිසිදු ොධාෙකින් දතොරෙ විවිධ පාර්ශ්ෙයන්ට නිදහද ේ භාණ්ඩ ආනයනය හා අපනයනය කිරීමට
අෙකාශයක් පැෙතීම” නිදහ ් දෙළඳාම යි.
නිදහ ් දෙළඳාමට පෙතින ොධා ප්රධාන දකොට ් දදකකි.
1. තීරු ෙදුමය ොධා
2. තීරු ෙදු දනොෙන ොධා
 ආනයන සිමා කිරීම
 අපනයන සිමා කිරීම
 ආනයන-අපනයන තහනම් කිරීම්
 දෙළඳ ගිවිසුම්
 දැඩි විනිමය ප්රතිපත්ති

12 | P a g e

අන්තර්ජාතික දෙළඳාම නිදහද ේ ොධාෙලින් දතොරෙ සිදු කිරීම ඳහා ජාතයන්තර මට්ටදමන් දගන
ඇති පියෙරයන්
1.
2.
3.
4.
5.

තීරු ෙදු හ තීරු ෙදු දනොෙන ොධා තෙදුරටත් අඩු කිරීමට යම් යම් ක්රියාමාර්ග ගැනීම.
නිදහ ් දෙළඳාමට එදරහිෙ ඇති ොධක ඉෙත් කිරීම.
රටෙල් අතර පෙතින දෙළඳ ආරවුල්, නිරවුල් කිරීම තුළින් නිදහ ් දෙළඳාම දියුණු කිරීම.
දලෝක දෙළඳ ංවිධානය පිහිටු වීම.
දලෝක ආර්ථික ප්රතිපත්ති ක ් කිරීදම්දී අන්තර්ජාතික ආයතන එකට එක්ෙ හදයෝගදයන්
කටයුතු කිරීම

විදේශ දෙළඳාදම් ප්රෙණතා
1. විදුත් ොණිජය හරහා විදේශ දෙළඳාම දලොෙ පුරා ෙයාේත වීම.
2. විදුත් දෙළඳපල හරහා ගනුදදනු කිරීම.
3. ම්ප්රදායික අපනයන ෙලට සිමා දනොවී ඉහල තාක්ෂණදයන් යුතු නිෂ්පාදිත
විවිධාංගිකරණයට දයොමු වීම.
4. නෙ දෙළඳ හවුල් හ දෙළඳ කලාප ඇති කර ගැනීම.
5. ඉහළ එකතු කල අගයක් හිත නිෂ්පාදිත දිරි ගන්ෙන විදේශ ප්රතිපත්ති ෙලට දයොමු වීම.
6. ශ්රී ලංකාදේ අපනයන භාණ්ඩ පැ පිළිෙඳෙ ෙර්තමානදේ අෙධානය දයොමු වීම.

දෙළඳ කලාප හ දෙළඳ ංගම්
දෙළඳ කලාප/ දෙළඳ හවුල් / දෙළඳ ංගම්
“රටෙල් කිහිපයක් විසින් ෙදු, තීරු ගා ්තු හ දෙළඳාම පිළිෙඳෙ ගිවිසුමකට එළඹී ඇති නිදහ ්
දෙළඳ ප්රදේශයක්” දෙළඳ කලාපයක් දල හඳුන්ෙයි. උදාහරණ දල ,
1. යුදරෝපිය ංගමය
 යුදරෝපීය රටෙල් 26 කින් දමය මන්විත දේ.
 1957 දරෝම ගිවිසුම මඟින් පිහිටවූ ‘යුදරෝපිය ආර්ථික ප්රජාෙ’ දමහි මුලාරම්භයයි.
 දමහි ාමාජික රටෙල් දපොදු දෙළඳ ප්රතිපත්තියක්, කෘෂි හා ධිෙර ප්රතිපත්තියක්,
ප්රාදේශීය ංෙර්ධන ප්රතිපත්තියක් පෙත්ොදගන යයි.
 1999 දී “යුදරෝ” නමින් දපොදු මුදල් ඒකකයක් හඳුන්ො දදන ලදී.
යුදරෝපා ංගමය විසින් ක්රියාත්මක කරන GSP+ (දෙළඳ ෙරණයන් පිලිෙඳ දපොදු ක්රමය)
යටදත් ශ්රී ලංකාෙට අත් වී ඇති ප්රතිලාභ
 යුදරෝපිය දෙළඳපල තුළ ශ්රී ලංකා දෙළඳපල දකොට ් පුළුල් වීම.
 විදේශ දෙළඳපල අභිදයෝග ෙලට ාර්ථකෙ මුහුණ දිය හැකි වීම.
 විදේශ විනිමය ඉපයීම ඉහළ යාම.
 ශ්රී ලංකාදේ මුළු අපනයන ධාරිතාෙය ෙැඩි වීම.
 යුදරෝපා දපොදු දෙළඳපලට කරනු ලෙන අපනයන විවිධාංගිකරණයට ලක් වීම.
2. G8 කණ්ඩායම
 දලෝකදේ ප්රධාන දෙළඳ හවුල් ෙලට ම්ෙන්ධ රටෙල් 8 ක් විසින් පිහිටු ෙන ලදී.
 දගෝලීය ආර්ථික ප්රපාතනයන් දමම ංවිධානය බිහි වීමට ෙලපෑ ප්රධානම දහේතුෙ යි.
 ඇදමරිකාෙ, බ්රිතානය, ජපානය, කැනඩාෙ, ප්රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය යන රටෙල්
විසින් 1974 දී පිහිටුො ගත් G7 ංවිධානයට පසුෙ රුසියාෙ එකතු වීමත් මග එය
G8 දල නම් දකරිණි.
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3. ආසියාන් ංගමය (අේනිදිග ආසියානු ජාතීන්දේ ංවිධානය)
 1961 දී පිලිපීනය, මැදල්සියාෙ, තායිලන්තය යන රටෙල් 3 එක්ෙ පිහිට වූ ‘ඈත
දපරදිග අසියා ංගමය’ දමහි මුලාරම්භයයි.
 1967 දී ඉන්දුනීසියාෙ හා සිංගේපුරුෙ එකතු වී ආසියාන් ංවිධානය පිහිටුෙන ලදී.
 දමහි ෙර්තමාන ාමාජික රටෙල් ංඛයාෙ 10කි. පිලිපීනය, තායිලන්තය,
මැදල්සියාෙ, වියට්නාමය, කාම්දෙෝජය, සිංගේපුරුෙ, ලාඕ ය, ෙෘනායි, මියන්මාරය,
ඉන්දුනීසියාෙ
4. G11



2007 ෙ දර්දී පහළ මැද අදායම් ලෙන රටෙල් 11 ක් විසින් පිහිටුොගත් ංගමයකි.
ශ්රී ලංකාෙ, ඉන්දුනීසියාෙ,දජෝර්දානය, දමොදරොක්දකෝෙ, පකි ්ථානය, පැරගුෙ,
දක්රෝඒශියාෙ, එල් ැල්ෙදදෝරය, ඉක්ෙදදෝරය, දජෝර්ජියාෙ, දහොන්ඩුරා ්

දෙළඳ ගිවිසුම්
රටෙල් දදකක් දහෝ කිහිපයක් අතර යම් කාලපරිේදේදයක් තුළ දෙළඳ ද්රෙය හුෙමාරු කර ගැනීම
ඳහා ඇති කර ගන්නා එකඟතාෙ දෙළඳ ගිවිසුම් දල හඳුන්ෙයි. උදාහරණ දල ,
1. උතුරු ඇදමරිකානු නිදහ ් දෙළඳ ගිවිසුම (NAFTA)
 ඇදමරිකාෙ, දමක්සිදකෝෙ හ කැනඩාෙ
 1994 සිට ක්රියාත්මක දේ.
 රටෙල් තුදන් නිෂ්පාදිත ඳහා පමණක් ගිවිසුම ෙලංගු දේ.
2. දකුණු ආසියානු නිදහ ් දෙළඳ ගිවිසුම (SAFTA)

ාක් කලාපීය දෙළඳ හදයෝගිතාෙ ෙයාේත කිරීමටත්, දකුණු ආසියාෙ තුළ නිදහ ්
දෙළඳ ප්රදේශයක් ඇති කර ගැනීමටත්, ාක් කලාපීය රටෙල ආර්ථික පිළිදෙත්
දගෝලීයකරණයට අනුගත කිරීමටත් ඇති කරගත් එකඟතාෙකි.
 2004 ඉ ්ලාමාොේ හි පැෙති 12 ෙන SAARC මුළුදේදී අත් න් තෙන ලදී.
3. අසියා පැසිෆික් දෙළඳ ගිවිසුම (APTA)
 1975 ෙර්ෂදේ ෙැංදකොක් ගිවිසුම නමින් ආරම්භ වූ අතර 2005 සිට අසියා-පැසිෆික්
දෙළඳ ගිවිසුම දල නම් දකරිණි.
 අසියා පැසිෆික් කලාපදේ ඇති පැරණිම ෙරණාත්මක දෙළඳ ගිවිසුම යි.
 ෙංගලාදේශය, චීනය, ඉන්දියාෙ, ලාඕ ය, දමොන්දගෝලියාෙ, ශ්රී ලංකාෙ හ දකුණු
දකොරියාෙ

හනදායි දල
ාමාජික රටෙලින් භාණ්ඩ හා ද ේො ආනයනය කිරීමට හැකි ෙන
පරිදි දෙළඳ ොධා හැකිතාක් අෙම කරමින් ාමාජික රටෙල් අතර ආර්ථික
ංෙර්ධනය දේගෙත් කිරීම දමම ගිේසුදම් අරමුණයි.
දෙළඳ ගිවිසුම් නි ා රටකට ලැදෙන ොසි-අොසි
1.
2.
3.
4.

ොසි
රදට් නිෂ්පාදිත ඳහා ්ථිර
දෙළඳපලක් ලැබීම.
මිල උේඡාෙචන ෙලින් මිදීමට හැකි වීම.
අන්තර්ජාතික සුහදතාෙ ෙර්ධනය වීම.
තරඟකාරීත්ෙය අඩු වීම.
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අොසි
1. දලෝක දෙළඳපදල් මිල ඉහළ ගියද එම
ොසිය ලො ගැනීමට දනොහැකි වීම.
2. ද්රෙය දතොගය අනිොර්දයන්ම ැපයිය
යුතු වීම.
3. නෙ දෙළඳපලෙල් ෙලට භාණ්ඩ
ැපයිය දනොහැකි වීම.

ජාතයන්තර ංවිධාන
විදේශ දෙළඳාමට එදරහි ෙන විවිධ ොධා අෙම කර ගැනීමට පිහිටුො ඇති ංවිධාන යි.
උදාහරණ දල ,
1. දලෝක දෙළඳ ංවිධානය (WTO)
 ජාතයන්තර දෙළඳාම ලිහිල් කිරීමට හ සුපරික්ෂණය ඳහා ථ
් ාපිත කරන ලදී.
 1995 ගැට් ංවිධානය විසිරුො හැරිදමන් පසු පිහිටුෙන ලදී.
 ප්රධාන කර්යාලය ්වි ්ටර්ලන්තදේ ජිනීො හි පිහිටා ඇත.
2.

ාර්ක් ංවිධානය / දකුණු ආසියානු කලාපීය හදයෝගිතා ංගමය (SAARC)
 1985 දද ැම්ෙර් 08 දින ්ථාපිත කරන ලදී.
 ශ්රී ලංකාෙ, ඉන්දියාෙ, පකි ්ථානය, ෙංේලාදේශය, දන්පාලය, භූතානය, මාලදිෙයින,
ඇෆ්ගනි ්ථානය ාමාජිකත්ෙය දරයි.

3. ආසියානු ංෙර්ධන ෙැංකුෙ (ADB)
 1996 දද ැම්ෙර් 19 ආරම්භ විය.
 පිලිපීනදේ මැනිලා නුෙර මුල ්ථානය පිහිටා ඇත.
 ෙර්තමානදේ රටෙල් 67 ාමාජිකත්ෙය දරයි.

ාමාජික රටෙලට ණය පයමින් දුේපත්කම නැති කිරීමට කටයුතු කරයි.
4. දලෝක ෙැංකුෙ
 දෙටන් වුඩ් ් ගිවිසුම මඟින් 1945 දී ආරම්භ විය.

ංෙර්ධනය ෙන රටෙල දුේපත්කම පහත දහලීදම් අරමුණින් ණය පයයි.
5. ජාතයන්තර මුලය අරමුදල (IMF)
 1947 දද ැම්ෙර් 27 දින ආරම්භ දකරිණි.
 ප්රධාන කාර්යාලය ඇදමරිකාදේ දෙොශින්ේටන් හි පිහිටා ඇත.
 දගෝලීය මුලය හදයෝගිතාෙ දියුණු කිරීම, මුලය ්ථායිතාෙ හතික කිරීම,
ජාතයන්තර දෙළඳාමට පහසුකම් ැලසීම, තිර ාර ංෙර්ධනය හා දුේපත්කම අඩු
කිරීදම් අරමුණින් පිහිටුො ඇත.
දෙළඳ ංගම්, දෙළඳ ගිවිසුම් හා ජාතයන්තර ංවිධාන විදේශ දෙළඳාමට ෙලපාන ආකාරය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

නිදහ ් දෙළඳාමට එදරහි ොධා ඉෙත් වීම.
රටෙල් අතර හදයෝගිතාෙ ෙර්ධනය වීම.
දෙළඳ ගිවිසුම් හරහා තම නිෂ්පාදිත ෙලට ්ථිර දෙළඳපලක් හිමි වීම.
්ථිර මිලක් ලැබීම නි ා මිල උේඡාෙචනයන් අෙම වීම.
ාමාජික ැම රටකටම මාන ෙරප්ර ාද හිමි වීම.
දගෝලීය මුලය හදයෝගිතාෙ ෙර්ධනය වීම හ මුලය ්ථායිතාෙ හතික වීම.
රැකි රක්ෂා පුළුල් වීම, තිර ර ආර්ථික ංෙර්ධනය හ දුේපත්කම අඩු වීම.
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විදුත් දෙළඳාම, විදුත් ොණිජය හ විදුත් ෙයාපාර
විදුත් දෙළඳාම
භාණ්ඩ හා ද ේො මිලදී ගැනීම හ විකිණීදම් කටයුතු අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීමයි.
විදුත් දෙළඳාම ඳහා ංවිධානය වී ඇති දෙළඳපලක් ‘විදුත් දෙළඳපල’ ක් දල හඳුන්ෙයි.
විදුත් දෙළඳාදම් ක්රියාපටිපාටිය
1.
2.
3.
4.

අන්තර්ජාලය ඔ ්ද ේ ගැනුම්කරුෙන් හ විකිණුම්කරුෙන් ම්මුඛ වීම.
දෙළඳ ගනුදදනුෙ ංවිධානය කර ගැනීම.
භාණ්ඩ විකිණීදම් හා මිලට ගැනීදම් කටයුතු සිදු වීම.
ගනුදදනුෙට අදාළ දගවීම් කටයුතු පියවීම.

විදුත් දෙළඳාදම් ොසි
ෙයාපාරිකයාට
1. ගනුදදනු ඉතා
දේගෙත්ෙ සිදු වීම.
2. දෙළඳපල පුළුල් වීම.
3. පිරිෙැය පහළ යාම.
4. කිර්තිනාමය ඉහළ
යාම.
5. පිරිෙැටුම ෙැඩි වීම.
6. අන්තර්ජාතික
දෙළඳපලට පිවිසිය
හැකි වීම.

පාරිදභෝගිකයාට
1. දතෝරා ගැනීමට ෙැඩි
ඉඩකඩක් තිබීම.
2. ඕනෑම දේලාෙක
ගනුදදනු කල හැකි
වීම.
3. මිල ගණන් පහළ
මට්ටමක පැෙතිම.
4. පහසුදෙන් හා
ඉක්මනින් ඇණවුම්
කල හැකි වීම.

විදුත් දෙළඳාදම් අොසි / සිමා
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

අදාළ විදුත් උපකරණ භාවිත කිරීදම් ගැටළු
අධික පිරිෙැයක් දැරීමට සිදු වීම
විදුත් න්නිදේදන ජාල ප්රමාණෙත් දනොවීම
තාක්ෂණික දදෝෂ
මෘදුකාංග දේගදයන් දෙන ් වීම
ෙංචනික ක්රියා සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ
දගවීම් ක්රම ෙල පෙතින ගැටළු
භාවිතය පිලිෙඳ පාරිදභෝගික දැනුම ප්රමාණෙත් දනොවීම
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මාජයට
1. පාරිදභෝගිකයන්දේ
ජිෙන තත්ෙය ඉහළ
යාම.
2. නෙ භාණ්ඩ
පරිහරණයට අෙ ්ථාෙ
ලැබීම.
3. නෙ දෙළඳපලෙල් බිහි
වීම.
4. නෙ රැකියා අෙ ්ථා
ඇති වීම.

විදුත් දෙළඳාම සිදු ෙන ආකාර
1. B2B - ෙයාපාරිකයාදගන් ෙයාපාරිකයාට
ෙයාපාරයක් තෙත් ෙයාපාරයක් මඟ විදුත් ෙශදයන් කරන ගනුදදනු
උදා : විදුත් ෙශදයන් ඇණවුම් ලො දීම හ ලො ගැනීම
2. B2C - ෙයාපාරිකයාදගන් පාරිදභෝගිකයාට
ෙයාපාරයක් අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හ ද ේො අදලවි කිරීම (E-tailing)
3. C2C - පාරිදභෝගිකයාදගන් පාරිදභෝගිකයාට
පාරිදභෝගිකදයකු විසින් තෙත් පාරිදභෝගිකදයකුට අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා ද ේො
අදලවි කිරීම
උදා : ebay
4. G2C - රජදයන් පුරෙැසියන්ට
රාජය ද ේො ඳහා යම් යම් දගවීම් සිදු කිරීම හ ද ේො ලො ගැනීමයි.
උදා : ොහන ෙලපත්ර අලුත් කර ගැනීම ඳහා www.motortraffic.wp.gov.lk දෙබ් අඩවිය
5. B2G - ෙයාපාරිකයාදගන් රජයට
ෙයාපාරිකයින් විසින් රජයට අන්තර්ජාලය හරහා යම් යම් දගවීම් සිදු කිරීම හා ද ේො ැපයීම
උදා : EPF දගවීම් කිරීම
6. G2B - රජදයන් ෙයාපාරිකයාට
උදා : අන්තර් ෙැංකු දගවීම් පේධතිය
7. C2G - පුරෙැසියන්දගන් රජයට
උදා : බිල්පත් දගවීම්, විභාග ගා ්තු, ෙලපත්ර ගා තු
් , විශ්ෙ විදයාල ප්රදේශය ඳහා අයදුම්
කිරීම
විදුත් ොණිජය
දෙළඳ කටයුතු දමන්ම ඒ ඳහා හය ෙන උපකාරක ද ේො කටයුතුද විදුත් ජාල ඔ ්ද ේ සිදු
කිරීමයි. එනම් භාණ්ඩ හා ද ේො විකිණීම් මිලදී ගැනීම් කටයුතු ෙලට අමතරෙ ඊට ම්ෙන්ධ
ප්රොහනය, න්නිදේදනය, ගෙඩාකරණය, ෙැංකු ෙැනි ද ේොෙන්ද අන්තර්ජාලය ඔ ්ද ේ සිදු කිරීමයි.
විදුත් ොණිජය යනු විදුත් ෙයාපාර ෙල එක් දකොට ක් පමණි.

විදුත් ෙයාපාර
ම ථ
් ෙයාපාර කටයුතු අන්තර්ජාලය පදනම් කරදගන සිදු කිරීම විදුත් ෙයාපාර දේ. එනම් ොණිජ
කටයුතු ෙලට අමතරෙ නිෂ්පාදන, අදලවිකරණ, ගිණුම්කරණ, මානෙ ම්පත්, කළමනාකරණ ආදී
සියළුම අභයන්තර ක්රියාෙලින් අන්තර්ජාලය පදනම් කරදගන සිදු කිරීමයි.
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