
භූග ෝලීය

දර්ශකගේ ප්රතිලාභ

ඩිලානි හිරිමුතුග ාඩගේ
පර්ගේෂණ ආර්ික විදයාඥ

ශ්රී ලංකා ප්රතිප්ති අධ්යයන ආයතනය



හැදින්වීම 

• භුග ෝලීය දර්ශකය යනු?

• භුග ෝලීය දර්ශකය අපිට වැද ත් ඇයි ?

• භුග ෝලීය දර්ශකආර්ික වාසි

• ග ාවි මහතුන්ව ඇතුළු අ යදාමය තුල සිටින
සියලුම පාර්ශවකරුවන්වට භුග ෝලීය දර්ශක

සං මගේ ප්රතිලාභයන්ව

• සාරාංශය 



භුග ෝලීය දර්ශකය යනු?

භාණ්ඩයක්

කෘෂි කාර්ික 
ග ෝ අ්කම්

යම් ප්රගේශයක ග ෝ 
යම්ිසි පළාතක ආරම්භ
වු බව  ඳුනා  ැනීම්

එම 
භාණ්ඩගේ  ගභෞතික , 
රසායනික , කාබනික 

ලක්ෂණයන්,

කීර්තිය වැනි සාධ්ක 

පදනම් වන්ගන් එම 
භුග ෝලීය ප්රගේශය තුළ 
යන්න  ඳුනා  ැනීමයි.



භුග ෝලීය දර්ශකය යනු ?

නිෂ්පාදිතගේ ග ෝ භාණ්ඩගේ සුවිගශ්ෂි වු ගුණය රදා 
පවතින්ගන්/ සුවිගශ්ෂි ගුණාං  වලට ග ්තුව ගම් භුග ෝලීය 
ප්රගේශය. ගම් භුග ෝලීය ප්රගේශය පදනම් කරග න තමයි ගම් 
සුවිගශ්ෂි වු ලක්ෂණ ඉස්මතු වන්ගන්. 

ගම් භුග ෝලීය ප්රගේශය පරිපාලන දිස්ික්කයක්, පළාතක් 
විය යුතු නෑ. යම්ිසි  මක්, පාරිසරික කලාපයක්
සමස්තයක් විදියට රටම විය  ැිය. 

භුග ෝලීය දර්ශකය අපට ආ ාර  ා කෘෂිකාර්ික නිෂ්පාදන 
සඳ ා ගමන්ම අ්කම් භාණ්ඩ, මැණික් ස  ගරදිපිළි සඳ ා 
ද ලබා  ත  ැිය. 



භුග ෝලීය
දර්ශකය
සදහා 

උදාහරණ 



භුග ෝලීය දර්ශකය බුේිමය ගේපල අයිතියක් 

අපි නිතීමය වශගයන් බැදි සිටිනවා භුග ෝලීය 
දර්ශකය යන බුේිමය ගේපල සුරින්න. 
එගස්ම  එම පනත තුලින් භුග ෝලීය 
දර්ශකයන් නනතිකව ආරක්ෂා ගකගර්.

අද වන විට රටවල් 160 කට අික සංඛ්යාවක් 
පිළි ් බුේිමය ගේපලක්



භුග ෝලීය දර්ශකය අපිට වැද ත් ඇයි ?

භුග ෝලීය 
දර්ශකය 

නිතීමය

ආර්ික ගේශපාලනික

සමාජීය



භුග ෝලීය දර්ශකආර්ික වාසි

ඕනෑම බුේිමය ගේපල අයිතිවාසිකමක් ආර්ික වශගයන්
වැද ් ගේ

නිෂ්පාදන වල ගුණා්මකභාවය වර්ධ්නය ිරීම තුළින්
රටවල් වල කෘෂිකර්මාන්තය න ා සිටු වීමට ආධ්ාර කල
 ැි යාන්රණයක් ගලස භුග ෝලීය දර්ශකය  ඳුනා ග න
තියනවා.

නිෂ්පාදිතගේ ඇති ඉ ල ගුණා්මකභාවය G.I. මඟින්
ත වුරු කරයි

තාර්ික පාරිගභෝගිකයන්ට තමන් පරිගභෝජනය කරන
භාණ්ඩගේ ඇති ඉ ල ගුණා්මකභාවය පිළිබඳ ඇති
විශ්වාසය නිසා ඉ ල වටිනාකමක් දී G.I. සහිත භාණ්ඩ ිල දි
 ැනීමට සුදානම්



නිෂ්පාදිතගේ ගවළදපල මිල ඉහල යාම

• G.I. සහිත රටවල් වල අ්දැකීම් අනුව 
අවසන් නිෂ්පාදිතගේ ිල 20 % - 50% 

අ ය පරාසයින් ඉ ල යන බව ත වුරු

වී ඇත

• උදා රණ : කැම්ගපාට්  ම්ිරිස ්සඳ ා 
ග ාවින්ට තම ව ා භුමීය අසළ දී 

ලැගබන ිල;

• ජීඅයි ලියාපදිංචිය: 2010 අගේල්
මාසගේදී 

• 2018 දී කළු  ම්මමිරිස් මිල 200% කින්ව 

සහ සුදු  ම්මමිරිස් 160% කින්ව වැඩි විය

Year (වර්ෂය)
Black pepper (කළු  

 ම්මමිරිස්)/Kg

Red pepper (රතු 

 ම්මමිරිස්)/Kg

White pepper (සුදු

 ම්මමිරිස්)/Kg

2009 4.50 USD 8.00 USD 10.00 USD

2010 5.75 USD 10.00 USD 12.00 USD

2011 7.00 USD 15.00 USD 15.00 USD

2016 -2018 15.00 USD 25.00 USD 26.00 USD



නිෂ්පාදිතගේ ගවළදපල මිල ඉහල යාම

මුන්වගටාක් සුදු  ම්මමිරිස ්භුග ෝලීය දර්ශකය  (ඉන්වදුනීසියාව) හි අත්දැකීම්ම

• 2010 අගේල් ජීඅයි ලියාපදිංචියට ගපර:

2007 දී මුන්ගටාක් සුදු  ම්ිරිස ්නිෂ්පාදනය 

= ගටාන් 3,000 / වසරකට;

අපනයන = වසරකට ගටාන් 2,700.

• ජීඅයි ලියාපදිංචිගයන් පසු: 2014 දී

-නිෂ්පාදනය = ගටාන් 10,000 / වසරකට 

-අපනයන = ගටාන් 8,000 (+266 %) වර්ධ්න

• ග ාවි මට්ටින් මුන්ගටාක් සුදු  ම්ිරිස ්

ිල: දීIndonesian rupiah

• IDR 30,000/kg

• ජීඅයි වලට පසුව, 2015 අග ෝස්තු 4 වන 

දින ගේශීය විකුණුම් ිල IDR 172,000/ kg

ක් දක්වා ඉ ළ ග ාස් ඇත. 475 % වර්ධ්න



නිෂ්පාදනගේ වර්ධනය සහ නිෂ්පාදකයින්ව 

සංඛ්යාව ඉහළයාම 

• ිල වැඩිවීම නිසා ග ාවීන්  ා ආගයෝජකයින් වතු ව ා 
විශාල කර  ැනීමට ග ෝ නව ව ා ිරීමට ගපළඹී ඇත.

• ජීඅයි සං මගේ ලියාපදිංචි නිෂ්පාදකයින් සංඛ්යාව වසර 9
ක් තුළ 4 කට ආසන්න ප්රමාණයින් ගුණනය වූ අතර 

• කැම්ගපාට්  ම්ිරිස් වාණිජකරණයට සම්බන්ධ් වන 

සමා ම් සංඛ්යාව ද එම කාලය තුළ 7 සිට 27 දක්වා වැඩි 
විය.



ගතෝරා  න්වනා ලද භුග ෝලීය සීමාව තුල 

ධන බාහිරතා සමුහයක් නිර්මාණය ගේ

• කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයන් සක්රීය කරලීමට දායක්වය සැපයීම 

• නිෂ්පාදනය අගලවිකරණය ප සු ිරීම

• නිෂ්පාදනගේ අපනයන ශකයතාව ඉ ල යාම

• ප්රාථික නිෂ්පාදිතයන් අතර වඩා ග ාඳ අදායම් ගබදීයාමක් සිදු ගේ (අ ය 

දාමය තුල සිටින පාර්ශවකරුවන් අතර)

• සංචාරක වයාපාර වර්ධ්නය (ප්රගේශය නැරඹිමට, විගශ්ෂිත වු ප්රගේශ 

බැලීමට ගේශීය ස  විගේශීය සංචාරකයන් පැිණීම ) 

• ප්රාගේශීය සංවර්ධ්නය 



ග ාවි මහතුන්ව ඇතුළු අ යදාමය තුල සිටින සියලුම

පාර්ශවකරුවන්වට භුග ෝලීය දර්ශක සං මගේ ප්රතිලාභයන්ව 

• කලින් සද න් කල සියලුම ආර්ික  ා සමාජීය

වාසි වල ප්රතිඵල ලැගේ

• අප ගමහිදී G.I. ලබා  ැනීමට බලාගපාගරා්තු
වන්ගන් ලියාපදිංචි වු G.I.සං මයක්  ර ා

• අප ගතෝරා  න්නා භුග ෝලීය ප්රගේශගේ සිටින

මුලික සුදුසුකම් ( ඒ ියන්ගන් අපි අ යදාමය

තුල සිටින සියලුම පාර්ශවකරුවන් ස භාගී

කරග න සකස් කල මුලික පිරිවිතර ගපාග්

සද න් කරුණු) සපුරන ඕනෑම ගකගනකුට

ගමහි සමාජිකයන් විය  ැිය.



ග ාවි මහතුන්ව ඇතුළු අ යදාමය තුල සිටින සියලුම

පාර්ශවකරුවන්වට  භුග ෝලීය දර්ශක සං මගේ ප්රතිලාභයන්ව 

• භුග ෝලීය දර්ශකය එම සං මය සතු බුේිමය ගේපල 
අයිතියක්

• තමන්ගේ නිෂ්පාදන වයාජ නිෂ්පාදන වලින් ආරක්ෂා කර 
 ැනීම 

• සං මගේ සියලුම සමාජිකයන් සතු සාමුහික අයිතියක්

• අපි G.I. සං මය  ර ා අයදුම්පත ඉදිරිප් කරන නිසා ඒ 
සද ා යන පිරිවැය සියලුම සමාජිකයන් අතගර් ගබදී 
යනවා

• ගේටන්ට් බලපරය ග ෝ ගවළඳ ලකුණු (trademark) අපිට 
යලි අළු් ිරීමට සිදු ගවනවා ස  ඒ සද ා මුදලක් 
ග වීමට සිදු ගවනව ාා. නමු් ගම් භුග ෝලීය දර්ශක 
අයිතිය අළු් ිරීමක් සිදු ගනාගකගර්

• G.I. සං මය  ර ා තමයි ගම් සියලුම ගේ සිදු කරන්ගන්. 
එගස්ම ගමහි දී වැද ් වන තව් කාරණයක් තමයි
ප්රතිලාභ ගබදී යාම අ යදාමගේ සිටින සියලුම
පාර්ශවකරුවන් අතර සිදු ගේ. 



සාරාංශය 

“ගකාගළාන්වන
 ම්මමිරිස”්
භුග ෝලීය 
දර්ශකය 

Kolonna
Pepper 

Association 
(KPA)

ඔගේ සං මය
කැපවීම 
උ්සා ය 
උනන්දුව 



ස්තුතියි!!!!



"භූග ෝලීය දර්ශක (GI) පේධ්තිය පිහිටුවීමට ස ාය-
පිළිබඳ FAO වයාපෘතිගේ ප්රධ්ාන අරමුණ වන්ගන්
භූග ෝලීය දර්ශක  ර ා කෘෂි වයාපාර අංශගේ
තරඟකාරි්වය ඉ ළ නැංවීමට දායක වීමයි. ගමම
වයාපෘතිය ක්ගෂ්රගේ ප්රධ්ාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ 
උපගේශන ිහිපයක් පැවැ්වීගමන් පසු ‘සිගලෝන් 
ග ෝල්ඩන් අන්නාසි’ ස  ‘ගකාගලාන්න  ම්ිරිස’් යන 
නියමු නිෂ්පාදන ගදකක් ගතෝරා  න්නා ලදී. 
ගකාගලාන්න  ම්ිරිස් ර්නපුර ස   ම්බන්ගතාට 
දිස්ික්කවල පිහිටි ගකාටස්කරුවන් ආවරණය කරයි.


