
 
 

  

  

 

ශ්රී ලංකාවේ ව ලංයේපාරේප ලංපාරවාේ  ය ලංමේව ලංතේවා ලංපාරු ව ලං .  
 

ල ෝක බ ැංකු කණ්ඩායම විසින් සිදු කරනු  බන ව්යාපාරාර පාරව්වාව්ාල න යාම ළිබඳබ  

ලරේණිගත ක රීමටමඅ ුනුව් 2013 ව්සලේ දී රඅව්ල් 185 ක් ුතුරින් ශ්රී  ැංකාව් 81 ව්   

ස්ථානය  බා ල න ඇක1.  2012 ව්සලේ ලරේණිගත ක රීමට්ව් අ ුනුව්   බූ 89 ව්   

ස්ථානය සම  ස සඳීල් දී ලමය ස  රීය යුතු ව්ේධනයරී.  ශ්රී  ැංකාව් ව්යාපාරාර 

පාරව්වාව්ාල න යාල් පාරහසුව් ව්ඩාවා ව් ඩිදියුණු කර වා රඅව්ල් ුතුරින් ලෙව්න 

ස්ථානය  නී. 

 

ශ්රී  ැංකාව් 2013 ව්සලේ දී ෙකුණු ආසියාලේ ඉහළකම ලරේණිගත ක රීමටම  ෙ රඅ ව්න 

ුකර, ක ාපාරය තුළ කම ලරේණිගතය ඉහළ නැංව්ා වා මකම රඅ ෙ ලේ.  කව් ෙ, ව්සර හකක 

කා ය තුළ ලරේණිගත ක රීමටල් ව්ඩාවා ඉහළ ර ියයක් ෙ ක් ූ  රඅව්ල් ුකරඅ              

ශ්රී  ැංකාව් ලමන්ම, ෙකුණු ආසියාියක රඅක් පාර මිණිගත රථම ුව්සථ්ාව් ලමය ලේ. 
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 2012 ජු  මස ෙක්ව්ා ක්රියාවාමක කරන  ෙ රියසැංස්කරවව් අ ුනුව් 

සැංඛ්යාන ලෙපාරාේකල්න්තුව් 
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ව්යාපාරාර පාරව්වාව්ා ල න යාම ළිබඳබ  ලරේණිගත ක රීමටම මන්න් රඅක ව්යාපාරාර 

පාරව්වාව්ාල න යාල් පාරහසුව් ළිබඳබිඹු ලකලේ.  මය රඅව්ල් 185 ක් ුකර ස සඳී් කළ 

හ රී, ව්යාපාරාර  යාමනය ළිබඳබ  රමාවාවාමක ෙේකක ෙහයරීන්  10) සමන්වික ලේ.  

ලමම ෙේකක සමූහය ව්යාපාරාරයක ජීව්න චක්රය ලකලරි  බ පාරාන ලරගු ාසිව් අ 

ුොළව් ස කලසේ.  ලමි  දී ආව්රවය ලකලරන ුැංක ව්නුලේ ව්යාපාරාරයක් ආර්  

රීමටම, ඉදිරීමට් බ පාරත්ර  බා   නීම, විදුි  බ ය  බා   නීම, ලපපාරළ ි යාපාරදිැංච 

රීමටම, වය  බා   නීම, ආලයෝජක සුරක්ෂික ාව්ය, බදු ල වීම, ලපකසීමා හරහා 

ලව්ලළ  ාම, න්විසු් බ   න්වීම සහ බුන්ව්වා බව් විස ා   නීමයි. 

 

ශ්රී  ැංකාව් ව්යාපාරාරයක් ආර්  රීමටම, ලපපාරළ ි යාපාරදිැංච රීමටම, වය  බා   නීම, බදු 

ල වීම සහ ලපකසීමා ුකර ලව්ලළ ාම යන ක්ල ේත්රයන්ි  ලබ ලහෝ  යාමන 

රියසැංස්කරවයන් ක්රියාවාමක කර ියල .  ලසේව්ක ුේථසාධක ුරදලෙල ි  හා ලසේව්ා 

 යුක්ියකයන්ලේ  ාරකාර ුරදලෙල ි  ි යාපාරදිැංච ුැංක  බා   නීල් ක්රියාව්ි ය 

පාරරි වක ක රීමටම හා කඩින් රීමටම, ලක ළඹ ඉඩ් ි යාපාරදිැංච රීමටල් 

කාේයා ලයි  විෙුවා පාරපධියයක් හන්න්ව්ා දීම, වය ලක රතුරු කාේයාැංකලයි  

ඉල ක්ලර  කව් ලස යා බ ම්් කළ හ රී සුරක්ෂික ලල්ඛ්නයක් ළිි ටුවීම හා මි  

ක්රියාකාරිවාව්ය ළිබඳබ   යාමනයන්  කුවා රීමටම මන්න් සුරක්ෂික  නුලෙනු පාරපධියය 

කක්ියමවා රීමටම, ළිරිව් ටු් බදු ුලහෝසි රීමටම සහ සමා ් ආොය් බදු, මකතු කළ 

ු ය මක බදු හා ජාියය ල  ඩන ගීල් බදු ුනුපාරාියකය ුඩු රීමටම මන්න් ව්යාපාරාරයක 

බදු ළිරිව් ය ුඩු රීමටම සහ ශ්රී  ැංකා ලේගු ලෙපාරාේකල්න්තුව් විසින් ASYCUDA 

ල ෝක ඉල ක්ලර  ක ෙවාක වමව්මාරු පාරපධියය ක්රියාවාමක රීමටම මන්න් ුපාරනයන 

ස හා  කව්න කා ය ුඩු රීමටම ලමයඅ ඇතුළවා ලේ. 

 

ශ්රී  ැංකාලේ ව්යාපාරාරයන්ි  කාේයක් මකාව්ය හා ඵ ොයිකාව්ය ඉහළ න ැංවිය හ රී 

ව්න පාරරිදි, රඅ තුළ ව්යාපාරාරික පාරරිසරය හා ව්යාපාරාර පාරව්වාව්ා ල න යාම ළිබඳබ  

ලරේණිගත ක රීමටම ව් ඩිදියුණු කර   නීම ස හා ව් ඩිදුර රියසැංස්කරවයන් ල් ව්නවිඅ 

සිදු ලකලරමින් පාරව්තී.    

 

 


