
ෙමරට &'(, *+ හා මධ/ ප1මාණ ව/වසාය ෙව6ෙව7 
‘ව/ාපාර ෙස9වා මධ/ස්ථාන’ හ>7වාෙද@  

-   AෙරBපා සංගමය Eය ඌව සහ මධ/ම පළාH සහෙයBIතා ව/ාපෘLෙM ෙකOටස& 
ෙලස ෙQ සඳහා දායක ෙව@  

" ලංකාෙ) *+,, ./ හා මධ3 ප5මාණ ව3ාපාර අ:5; 40%*ම ?යාපAංB ෙනDE 
ව3ාපාර බව මෑතකI  අනාවරණය J KෙL. ඒ ෙහO:ෙව; එම ව3ාපාර සඳහා බැංT UVW 
Xවෘත Z[ම\, ණය, බලප] හා අවසර ප] ලබාගැ_ම\ `ෂ්කර J ඇත. එdI කා;තා 
ව3වසායකe;ට අමතර ගැටg වලට ද ijණ Iමට k`ව KෙL.  

ෙකෙසO ෙවත\ " ලංකාව :ළ ව3ාපාර ?යාපAංB Z[ෙW mයාව?යට nෙරoපා සංගමෙp 
සහාය dqJම\ සමඟ එම mයාව?ය පහ. වs ඇත. Aවeෙ; Aස්t*ක 25ම ආවරණය 
වන ප5A ‘ව3ාපාර ෙසOවා මධ3ස්ථාන’ (One-Stop-Shops) ආරWභ Z5ම ෙවsෙව;, ./ 
හා මධ3 ප5මාණ ව3ාපාර සහ ව3වසාය සංව�ධන අමාත3ංශය ඉA5ප\ කළ ෙයoජනාවට 
කැ�න� අsමැKය dqව KෙL. ෙමම මධ3ස්ථාන හරහා *+,, ./ හා මධ3 ප5මාණ 
ව3ාපාරවල �යාමන කටn: ෙම;ම ව3ාපාර සංව�ධනයට ද අ\වැ� සැපෙයs ඇත.  

එනW, ව3ාපාර ?යාපAංB Z[W mයාව?ය X�ම\ Z[ම\, තා*ෂ�ක �ෙ)ශය, ත\\ව 
පාලනය සහ ෙවෙළඳෙපDළ �ෙ)ශය වැ� අංශ හරහා *+,, ./ හා මධ3 ප5මාණ 
ව3ාපා5කe;ට සහාය Jම\ ෙමම ව3ාපාර ෙසOවා මධ3ස්ථාන හරහා අෙ�*ෂා ෙකෙ�. �ට 
අමතරව ෙමම ව3ාපා5කe;ට සහාය වs ��ස ව3ාපාර සංව�ධන ෙසOවා 
සැපnWක�ව;, �යාමන අ�කා[;, �ල3 ආයතන හා බැංT ආAය සWබ;ධ ෙකෙරන 
ෙවL �X.ම* ද හ�;වා Iමට �යqත ය.  

සෑම Aස්t*කයක ම Aස්t* ෙ�කW කා�යාලවල ෙමම ව3ාපාර ෙසOවා මධ3ස්ථාන �d�වා 
කළමනාකරණය කරs ලැෙL.එම Aස්t*කවල k�න ෙසOවා සැපnWක�ව; ෙමම 
මධ3ස්ථාන හරහා Tඩා ව3ාපා5කe;ට අවශ3 ෙසOවා සලසs ඇත.  

Chrysalis, British Council, CARE Germany සහ nෙරoපා සංගමය යන ආයතන, පැවැK 
ක�මා;ත හා වා�ජ අමාත3ංශෙp �ලධා[; හා එ*ව ෙමම ව3ාපාර ෙසOවා මධ3ස්ථාන 
�d�JෙW සංක�පය හ�;වා ෙදs ලැ©ය. ෙමම ව3ාපෘKෙp පළi අAයර යටෙ\ මාතෙ�, 
sවරඑªය, බ`�ල සහ ෙමDනරාගල යන Aස්t*කවල ෙමම මධ3ස්ථාන �d�වs ලැෙL.   

“අෙ� Aස්t*කෙp k�න ෙබDෙහo ව3වසායකe;ට ijණ Iමට k`වන XXධ බාධක �සා 
ඔ;ෙ® සංව�ධනයට බාධා එ�ල J Kෙබනවා. ෙමම ව3ාපාර ෙසOවා මධ3ස්ථාන හරහා 
එම පරතරය අවම කරq;, ෙමම ව3වසායකe; ඉහළට ඔසවා තැ©මට ෙම;ම, අෙ� 
Aස්t*කෙp �ෂ්පාදන සහ ෙසOවා ජාත3;තර ම�ටමට ෙගන යාමට\ හැZ  බව මට 



Xශ්වාසe” යsෙව; ෙමDනරාගල අKෙ�ක Aස්t* ෙ�කW ච;දන ෙලDTෙහOවෙ® මහතා 
පැව±ය.  

ෙW අතර nෙරoපා සංගමෙp " ලංකා සහ මාලAවe; තානාපK ෙඩ� ෂe� ෙමෙසO අදහස් 
පළ කෙළOය. “ඌව සහ මධ3ම පළා\වලට අ� ලබා`; සහාය ඉA5ෙpI " ලංකාෙ) ෙස. 
Aස්t*කවලට\ ගම; Z[ම ගැන මම මහ\ ෙසO ස:ටට ප\ෙවනවා. ෙW සමඟ පහ.ෙව; 
අgK; ව3ාපාරය* ඇර³මට\, එය ?යාපAංB කරගැ_මට\, ඒ වෙ®ම �ාෙ´µය 
වශෙය; ව3ාපාර ෙසOවා සැපnWක�ව;ෙ® සහාය ලබාගැ�මට\ Tඩා ව3ාපා5කe;ට 
අවස්ථාව උදාෙවනවා”.  

 

- අවස;     - 

 

 


