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ශ්රී ලංකා - ජපන් වෙළඳාම, ආවයෝජනය සහ සංචාරක ෙයාපාරය 

 
ජපානය තාක්ෂණික සහයයෝගීතාවය මත පදනම් වූ ඔවුන්යේ වියේශ ආධාර ලබාදීම 1954 යකොළඹ ක්රමය 

සමග ආරම්භ කළ අතර යයන් ණය ලබා දීම 1958 වසයේදී ද, ප්රතිපපාදන ආධාර සහයයෝගීතාවය 1969 
වසයේදී ද ඔවුන් ආරම්භ කරන ලදී. ශ්රී ලංකායේ විවිධ සංවේධන අවශයතා සඳහා ජපානය වසර ගණනාවක් පුරා 

ආධාර ලබාදී ඇතිප අතර, ශ්රී ලංකාවට ඉහළ සමාජ සංවේධන දේශකයක් අත්පත් කර යගන පවත්වායගන යාමට 
ජපානය සුවියශේෂී දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. 
 

සංෙර්ධන ආධාර 

2012 වසර දක්වා ඇතිප දත්තවලට අනුව ශ්රී ලංකාවට නිල සංවේධන ආධාර (Official Development 

Assistance) ලබායදන්නන් අතරින් ප්රමුඛසසථාානය ජපානයට හිමියේ.  2012 දී ජපානය ය ොලේ මිලියන 

116.94 ණය ආධාර ද, ය ොලේ මිලියන 36.25 ප්රතිපපාදන ආධාර ද, ය ොලේ මිලියන 29.02 තාක්ෂණික 

සහයයෝගීතා ආධාර ද ලබා දී ඇත. ශ්රී ලංකාවට 2012 වසර තුළ ලැබුණු නිල සංවේධන ආධාර වන ය ොලේ 

මිලියන 357.99 න් 50% අධික ප්රමාණයක් වූ ය ොලේ මිලියන 182.21 නිල සංවේධන ආධාර ජපානයයන් ශ්රී 

ලංකාවට ලබා දී ඇත. රටවල් සඳහා නිල ආධාර ලබා යදන සංවේධන ආධාර කමිටුයේ (Development 

Assistance Committee) සාමාජිකයින් 29 යදයනකු සිටින බැවින් යමය සුවියශේෂී තත්ත්වයක් යලස සැලකිය 

හැක. පසුගිය වසයේ, ජනාධිපතිප මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිපතුමායේ ජපාන නිල සංචාරය අතරතුයේ දී, යටිතල 

පහසුකම් සංවේධනය සහ ආපදා වැළැක්වීම ඇතුළු ක්යෂේත්ර සඳහා භාවිතයට යයන් බිලියන 43.8 සංවේධන 

ආධාර ලබා දීමට ජපානය එකඟ විය. යමයින් යයන් බිලියන 41.1 ණය යලස ද, යයන් බිලියන 2.7 ප්රතිපපාදන 
ආධාර යලස ද යේ.  
  
අපනයනය සහ ආනයනය 

ශ්රී ලංකායවන් ජපානයට ප්රධාන වශයයන් අපනයනය යකයරනුයේ යත් වන අතර 2013 වසයේ දී ශ්රී 

ලංකායවන් ජපානයට කරන ලද මුඛළු අපනයන ප්රමාණයයන් 21.6% යත් විය. 2012 දී ජපානයයන් ආනයනය 

කරන ලද මුඛළු භාණ්  ප්රමාණය අතරින් 45% අධික ප්රමාණයක් යමෝටේ රා යේ. ජපානයයන් ආනයනය කරන 

යවනත් භාණ්  අතර විදුලි යන්යත්රෝපකරණ, සථවබලයයන් ක්රියාකරන බුල්ය ෝසර, යක  සහ වායන් යකොටසථ 
සහ වාහන අමතර යකොටසථ යේ.      
 

ආවයෝජනය 

ජපන් සමාගම් විසින් ශ්රී ලංකායේ සෘජු ආයයෝජන ආරම්භ කරන ලේයේ 1970 දශකයේදීය. මුඛලින්ම වැදගත් වූ 

ආයයෝජනය සිදු වූයේ 1972 ලංකා පිඟන් භාණ්  සංසථාාව සහ ජපානයේ යනොරිටායක් සමාගම අතර බේධ 

වයාපාරයක් ඇතිප කිරීමය. එතැන් සිට, රයේ කාේමික සංවේධනයට, වියශේෂයයන්ම ඉයලක්යරොනික, පිඟන් 

භාණ් , ඉංජියන්රු සහ යලෝහ පදනම් වූ ක්යෂේත්රයන් සඳහා ජපන් ආයයෝජනය විශිෂථඨ යලස දායක වී 

ඇත.1996 පටන්, මිේසූයි සමූහය, කවයෂෝ සංසථාාව, සහ වයි.යක්.යක්. විසින් විශාල යටිතල පහසුකම් සහ 

නිෂථපාදන වයාපෘතිපවල සැළකිය යුතු ආයයෝජන යයොදවා ඇත. මීට අමතරව, පිඟන් භාණ්  කේමාන්තයේ 

යනොරිටායක්, ලංකා යපෝසියල්න් සහ දංයකොටුව යපෝසියල්න් යන සමාගම් ද, ඉයලක්යරොනික කේමාන්තයේ 

 යිනිචි ක්රියේෂන්සථ සහ සී.ස. එෆථඩීයක් ලංකා (ෆුජි ඉයලක්යරො යකමිකල්) යන සමාගම් ද, ශ්රී ලංකායේ තම 

ආයයෝජන වේධනය යකොට ඇත. දැනට, වයාපාර 60ක් පමණ ජපන් ආයයෝජන සහිතව ශ්රී ලංකායේ ක්රියාත්මක 
යවයි. 
 

සංචාරක ෙයාපාරය 

2008-2012 කාල පරිච්යේදය තුළ ජපානයයන් ශ්රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයින් ගණන සැළකිය යුතු 

අන්දමින් වේධනය වී ඇත. 2005දී 17,000 ව තිපබූ සංචාරකයින් සංසයාව 2012 වන විට 26,000 ඉක්මවා 
තිපබුණි. 
 
මූලාශ්රය: වියේශ කටයුතු අමාතයංශය 
 


