
මාධ්ය නිවේදනය 

 
ඇවමරිකා එක්සත් ජනපදවේ වපාදු වරණීය ක්රම (ජීඑසපී) වැඩසටහන පිළිබඳ  

කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

 
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදමේ මපාදු වරණීය ක්රෙ (ජීඑසපී) වැඩසටහන යටමත්, නම් කරනු ලැබූ 
ප්රතිලාභී රටවල් සහ භූමි ප්රමේශ 120 කට තීරු බදු රහිතව එරටට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමම් 
අවසපථාව හිමිමේ.1 සංවර්ධනය මවමින් පවතින රටවල ආර්ික වර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීමම් 
අරමුමෙන් 1974 මවමෙඳ පනත ෙගින් මෙෙ වැඩසටහන බලාත්ෙක කරනු ලැබූ අතර 1976 
ජනවාරි 01 වැනිදා සිට එය ක්රියාත්ෙකවීෙ ඇරඹිණි. මෙෙ මපාදු වරණීය ක්රෙය කාලාන්තරව 
කල් ඉකුත් වන අතර එය ක්රියාකාරී තත්ත්වමේ පවත්වා ගැනීෙ සඳහා එක්සත් ජනපද මකාංග්රසප 
ෙණ්ඩලය විසින් එය යළි බලාත්ෙක කෙ යුතු මේ. ඒ අනුව 2015 වසමර්දී කරනු ලැබූ බලාත්ෙක 
කිරීෙ (එච්.ආර්. 1295) 2017 මදසැම්බර් ෙස 31 වැනිදා කල් ඉකුත් මවයි. 2017 වසර සඳහා 
මකාංග්රසප ෙණ්ඩලය කල් තැබීෙට මපර එය මපාදු වරණීය ක්රෙය යළි බලාත්ෙක මකාට නැත. 
එබැවින් 2017 මදසැම්බර් 31 වැනි දින එෙ වැඩසටහන කල් ඉකුත් වන අතර, එෙ වැඩසටහන 
යටමත් ශ්රී ලංකාව ඇතුළු සියලුෙ ප්රතිලාභී රටවල් සහ භූමි ප්රමේශ විසින් ඇමෙරිකා එක්සත් 
ජනපදයට අපනයනය කරනු ලබන අදාල භාණ්ඩ 2018 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට වරණීය මනාවන 
තීරු බදුවලට යටත් වනු ඇත.     

 
එක්සත් ජනපද මකාංග්රසප ෙණ්ඩලමයන් මපාදු වරණීය ක්රෙය යළි බලාත්ෙක කිරීෙ 
පොවූ පෙමුවැනි අවසපථාව මෙය මනාමේ. මකමසපවුවද, මීට මපර අවසපථාවන්වලදී, මෙවැනි 
පො වීෙකින් පසුව වරණීය වැඩසටහන යළි ක්රියාත්ෙක වූ විට, එමසප පො වූ කාලය තුෙ 
අපනයනය කරනු ලැබූ අදාල භාණ්ඩ මවනුමවන් අය කෙ තීරුබදු, ආනයනකරුවන්ට නැවත 
මගවීෙ පිණිස අතීතයට බලපාන ආකාරමේ වගන්තියක් ඊට ඇතුෙත් මකාට තිමේ.   

 
ශ්රී ලංකාමේ තනි විශාලතෙ අපනයන මවමෙඳමපාෙ වන එක්සත් ජනපදයට ශ්රී ලංකාමේ 
සම්ූර්ෙ අපනයනවලින් සියයට 27.5 කටත් වඩා ප්රොෙයක් අපනයනය මකමරයි.  2016 දී ශ්රී 
ලංකාව සිය අපනයනවලින් ලැබූ ඇමෙරිකානු මඩාලර් බිලියන 10.3 ක මුළු ආදායමෙන් 
මඩාලර් බිලියන 2.8 ක් උපයා ගනු ලැබූමේ එක්සත් ජනපදයට කෙ අපනයනවලිනි. 2017 
වසමර් පෙමුවැනි ොස 10 තුෙ එක්සත් ජනපදයට කෙ අපනයනවල වටිනාකෙ මඩාලර් බිලියන 
2.4 ක් විය.   

 
දැනට, මෙෙ වැඩසටහන යටමත් භාණ්ඩ වර්ග 3,500 කට ආසන්න සංඛ්යාවක් තීරුබදු රහිතව 
එක්සත් ජනපද මවමෙඳමපාෙට අපනයනය කිරීෙට ශ්රී ලංකාවට හැකිය. මතෝරාගත් නිෂපපාදිත 
අයිතෙ, සපවර්ොභරෙ නිෂපපාදනමේදී භාවිතා මකමරන අමුද්රවය, බුමුතුරුණු, මතෝරාගත් 
කෘෂිකාර්මික සහ ෙත්සය නිෂපපාදන, සහ මතෝරාගත් රසායනික ද්රවය, ඛ්නිජ ද්රවය හා කිරිගරුඬ 
පාෂාෙ මෙෙ භාණ්ඩ අතර මවයි. මකමසපවුවද, ශ්රී ලංකාමවන් එක්සත් ජනපදයට යැමවන 
විශාලතෙ තනි අපනයන භාණ්ඩය වන ඇඟලුම් මෙෙ වැඩසටහන යටමත් ලැමබන 
ප්රතිලාභවලට හිමිකම් මනාකියයි.  
ශ්රී ලංකාවද ඇතුළුව, මපාදු වරණීය ක්රෙ වැඩසටහමන් ප්රතිලාභ ලබන රටවල් සමූහය, එෙ 
වැඩසටහන යළි බලාත්ෙක කරවා ගැනීෙ සඳහා ප්රයත්න දරන අතර, එක්සත් ජනපද මකාංග්රසප 
ෙණ්ඩලය එය යළි බලාත්ෙක කරනු ඇතැයි යන අමේක්ෂාමවන් පසුමවයි.   

 
විවේශ කටයුතු අමාත්යාාංශය 
වකාළඹ 

 
2017 වදසැම්බර් 29 වැනිදා  

                                                           
1 https://ustr.gov/sites/default/files/gsp/Beneficiary%20countries%20March%202017.pdf  


