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ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව 

 

හැඳින්තීම 

1969 අඛක 1 දරන පනතින්ව ිළහි  වූ ආනයන හා අපනයන පාලන මදපාර්ෂතමම්න්වතුව මම් වර්ෂෂය වන වි  
පුරා වසර 48 ක් තම මමමහවර ජාතිය මවනුමවන්ව ඉටුකර ඇත. ආනයන හා අපනයන පාලනය කිරීමම් 
අරමුණ මපරදැරිව මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුව ආරම්භව කළද වර්ෂතමානය වන වි  ඊ  අදාළ ප රතිපත්ති 
සම්පාදකමයකුමේ කාර්ෂයය ද  ඉටුකරනු ලබයි.  

ඒ අනුව ජාතයන්වතර මවළ ාම  අදාළ ආනයන අපනයන මරගුලාසි ිළිබමයල කිරීමද, ආනයන අපනයන 
ස හා පහසුකම් සැපයීම හා ප්ර වර්ෂධන ක යුතු ඉටු කිරීමද දක්වා අදාළ කාර්ෂයභවාරය පුළුේ ී ඇත. ඒ අනුව, 
ජාතික ආරක්ෂාව  අදාල ක යුතු ඉටු කිරීම ද මහජන සුභවසිද්ධිය, පරිසරය හා මහජන මසෞ්ය 
සුරක්ිතතාව ආරක්ෂා කිරීම ද යන මුලික අභිමතාර්ෂථ මපරදැරිව අදාළ ක යුතු ඉටු කරනු ලැ මේ. 

තවද, ජාතයන්වතර මවළ ාම තුළ ශ්ර  ලාඛකීය අනනයතාවය සුරක්ිත වන පරිදි අපනයන භවාණ්ඩ ස හා 
ප රමිතතිකරණයක් හදුන්වවාදීම ද මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ කාර්ෂයභවාරය අතර  වැමේ. ඊ  අමතරව විනිමය 
පාලන මදපාර්ෂතමම්න්වතුව සමග එක් ී විනිමය පාලන මරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම ස හා ප්රාමය ගික  
ිළයවර ගැනීම ද නව ප්රවණතාවයකි.  

ශ්ර  ලඛකාව විසින්ව අපරානුමත කරන ලද බාසේ, ස්ම ාක්මහ ම් සහ මරා ර්ෂඩෑම් වැනි ජාතයන්වතර 
සම්මුතීන්ව  අනුගතව ආනයන හා අපනයන නියාමනය ස හා ිළයවර මගන ඇත. උදාහරණ මලස පසුගිය 
වසර තුළ සාම්ප්රධායික මනනු සහ මකමවනි ආනයනය තහනම් කිරීම ත්, ඒ සදහා නව ප්රමිතතියක් ය මත් 
ඇම්ිළයර්ෂ 13 සහිත මනනු සහ මකමවනි ආනයනය සදහා නීති සකස් කරන ලදි.  

සෑම වසර හතරක ම වතාවක් මල ක මර්ෂගු සඛවිධානය සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක සඛමය ධනය 
කරනු ලබන අතර 2017 වර්ෂෂමේ මුදේ අමාතයාඛයය විසින්ව ආදායම් ආරක්ෂණ නිමය ග සදහා කරන ලද 
සඛමය ධනය  අනුව ආනයන හා අපනයන පාලනය  ය ත් භවාණ්ඩ ලැයිසත්ුව ද මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුව 
විසින්ව සඛමය ධනයකර ප්රකායය  පත් කරන ලදි.  

මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ මස්වා දායකයින්ව සදහා වඩා කාර්ෂයක්ෂම හා ගුණාත්මක මස්වාවක් සැපයීම 
අරමුණු කර ගනිමිතන්ව සකස් කරන ලද නව පරිඝනක පද්ධධතිය භවාවිතමයන්ව බලපත්ර ලබා ගැනීම, 
අන්වතර්ෂජාලය හරහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමම් පහසුකම් සළසා දී ඇත. නුදුරු අනාගතමේදී එමළස 
මයාමු කරනු ලබන අයදුම්පත් සදහා බලපත්ර නිකුත් කිරීම පුර්ෂණ වයමයන්වම අන්වතර්ෂජාලය හරහා 
සිදුකිරීම  පහසුකම් සපයනු ඇත. 
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ෙැක්ම 

යහපත් අනාගතයක් උමදසා පරිසරය හා මහජනතාව සුරක්ිත 

කිරීම 

 

 

 
දමදහවර 

රමේ ආරක්ෂාව,ආර්ෂිකය,මහජන මසෞ්යය,පරිසර 

සඛරක්ෂණය ආදිය සැලකිේල  මගන භවාණ්ඩ ආනයන හා 

අපනයන පාලනය සම්බන්වධමයන්ව රජය විසින්ව වරින්ව වර 

ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය තීරණ 1969 අඛක 1 දරන ආනයන 

හා අපනයන පාලන පනත අනුව ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

 

කාර්යයන්ත 

 ආනයන හා අපනයන පාලනය සම්බන්වධමයන්ව රජමේ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම ස හා අවයය මරගුලාසි 
ප්රසිද්ධධ කිරීම. 

 ආනයන හා අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම මගින්ව ආනයනයන්ව හා අපනයනයන්ව පාලනය කිරීම. 

 ආනයන හා අපනයන පාලන මරගුලාසි සම්බන්වධ කරුණුවලදී මර්ෂගු අධයක්ෂ ජනරාේවරයා  හා වාණිජ 
බැඛකු වල  සහාය ීම. 

 ආනයන පාලන මරගුලාසි සම්බන්වධ මමමහයුම් උපමදස් වාණිජ බැඛකුවල  නිකුත් කිරීම. 
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නිමැවුම 

 2017 වර්ෂෂය තුළදී ආනයන හා අපනයන බලපත්ර  14,887 ක ප්රමාණයක් පමණක් නිකුත් කිරීම තුිබන්ව 
මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ මමමහවර ඉටු කිරීම ස හා වූ ආනයනයන්ව හා අපනයනයන්ව පාලනය කිරීම. 

 ආනයන බලපත්රය  අනුූලලව භවාණ්ඩ ආනයනය කමළ් ද යන්වන තහවුරු කිරීම් ලබා ගැනීමමන්ව පසු හර 
කිරීම්  මගින්ව ආනයන පාලනය විිමත් කිරීම. 

 ආනයන හා අපනයන පාලන ප්රතිපත්ති මත විමද්ධය විනිමය වැය මනාවන පදනම මත සිදු කරනු ලබන 
ආනයනයන්ව  ස හා අවසර ලබා දීම. 

 ආනයන හා අපනයන පාලන මරගුලාසිවල  අනුූලල මනාවන අවස්ථා සම්බන්වධමයන්ව මර්ෂගු අධයක්ෂ 
ජනරාේවරයා  සහ විනිමය පාලක මවත අවයය සහායන්ව ලබා දීම. 

 ආනයන හා අපනයන පාලනය සම්බන්වධමයන්ව වාණිජ බැඛකුවල  මමමහයුම් උපමද්ධයන නිකුත් කිරීම. 

 බලපත්ර නිකුත් කිරීමමන්ව ලද ගාස්තු වයමයන්ව රුිළයේ මිතලියන 1,487 ක ආදායමක් එක්ැස් කර රජමේ 
ඒකාබද්ධධ අරමුදල  බැරකිරීම. 

 

කාර්ය මණ්ඩලය 

ආනයන හා අපනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම, හර කිරීම හා ආදායම් එක්ැස් කිරීමම් කාර්ෂයයන්ව 
මමන්වම සාමානය කාර්ෂයාල පරිපාලන ක යුතු සහ ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් කාර්ෂයයන්ව ස හා පහත කාර්ෂය 
මණ්ඩලය  මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ මස්වමේ මයාදවන ලදී. (වගුවඅඛක 01) 

ආනයන හා අපනයන පාලන මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ මස්වාවන්ව ඉහළම කාර්ෂයක්ෂමතාවමයන්ව පවත්වාමගන 
යාම ත්,මස්වාදායකයින්ව  ඵලදායී කාර්ෂයක්ෂම හා මිතත්රශීලී  මස්වාවක් සැපයීම ත් මමම කාර්ෂය මණ්ඩලය 
වර්ෂෂය මුළුේමේම වගකීමමන්ව යුතුව සාමූහිකව ක්රියාකරන ලදී. 

 

ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය මණ්ඩල දතාරුරු    

(වගුව අංක 1) 

    
        

  

අනු 

අංකය 
තනුර වැටුප් ක්රමය ද ේවය 

අනුමත 

තනුරු

 ංඛ්යාව 

2017.12

.31 දිනට 

සිටින 

 ංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු 

 ංඛ්යාව 

1 
ආනයන හා අපනයන 
පාලක ජනරාේ SL3 - 2016 A ශ්ර.ලඛ.ප.මස් - විමය්ෂ 

1 
01 

(වැ.බ.) 
1 

2 
ආනයන හා අපනයන 
පාලක SL1 - 2016 A ශ්ර.ලඛ.ප.මස් - I 

2 2 0 

3 සහකාර/නිමය ජය පාලක SL1 - 2016 A ශ්ර.ලඛ.ප.මස් - II/III 6 3 3 

4 ගණකාිකාරි SL1 - 2016 A ශ්ර.ලඛ.ග.මස් - I 1 1 0 

5 
අභවයන්වතර විගණක SL1 - 2016 A ශ්ර.ලඛ.ග.මස් - I 

1 0 1 

6 
නීති නිලධාරි SL1 - 2016 A  

1 0 1 
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6 
පරිපාලන නිලධාරි MN7 - 2016 A 

රා.ක.ස.මස් - අි 
පන්වතිය 

1 1 0 

7 
භවාෂා පරිවර්ෂථක MN6 - 2016 A 

භවාෂා පරිවර්ෂථක 
මස්වය 

2 1 1 

8 
මතාරතුරුහා සන්වනිමේදන 
තාක්ෂණ නිලධාරි 

MN6 - 2016 A 
ශ්ර.ලඛ.මතාරතුරු 
තාක්ෂණ මස්වය 

1 2 

මු.මර්ෂ.71 
මගින්ව 

අනුමැතිය  
ඉදිරිපත් කර 

ඇත. MT1 -2016A 

9 විමර්ෂයන සහකාර MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 2 2 0 

10 පර්ෂමේෂණ සහකාර MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 1 0 
සඛවර්ෂධන 
නිලධාරී 
මස්වය  

අන්වතර්ෂරහණය 

ී ඇත. 

11 
ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් 
සහකාර MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 

1 0 

12 
මතාරතුරු තාක්ෂණ 
නිලධාරි MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 

1 0 

13 
දත්ත කළමනාකරණ 
සහකාර MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 

1 1 0 

14 අයවැය සහකාර MN4 - 2016 A මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත 1 0 1 

15 

සඛවර්ෂධන නිලධාරි MN4 - 2016 A 
සඛවර්ෂධන නිලධාරි 
මස්වය - I/II/III 

4 9 

තනතුරු සඛ්යාව 
8 දක්වා වැඩි 
කිරීම  

අනුමැතිය සදහා 
ඉදිරිපත් කර 

ඇත. 

16 
රාජය කළමනාකරණ 
සහකාර MN2 - 2016 A රා.ක.ස.මස් - I/II/III 

57 42 15 

17 රියදුරු PL3 - 2016 A රියදුරු මස්වය 5 3 2 

18 
කාර්ෂයාල මස්වක මස්වය PL1 -2016 A 

කා.මස්.මස්. -  
I/II/III 

15 7 8 

එකුව 104 74 33 

 

2017.12.31 දිනට කාර්ය මණ්ඩලය  

 

 

 

අනු 

අංකය 

තනුරු නාමය, ද ේවය 

හා පන්තිය 

අනුමත 

කාර්ය 

මණ්ඩලය 

 තය 

ද ේවක 

 ංඛ්යාව 

පුරප්පාඩු අිරික්කය 

01 මජයෂ්ම මේ ම 12 06 06  

02 තෘතීය මේ ම 04 03 01  

03 ද්ධීතීය මේ ම 68 55 16 03* 

04 ප්රාථමිතක මේ ම 20 10 10  

 එකුව 104 74 33  

*මදපාර්ෂතමම්න්වතුගත නිලධාරීන්ව 3 මදමනක් සඛවර්ෂධන නිලධාරී මසවය  අන්වතර්ෂරහණය ී ඇත 
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දතාරුරු තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය 

2017 වර්ෂෂමේ දී නව පරිඝනක මමමහයුම් පද්ධධතිය ස්ථාිළත කිරීම සිදුකරන ලද අතර ඒ සදහා මුලික 
දත්ත සැකසීම් ක යුතු හා කරමගන යනු ලැබීය. පළමු අදියර ය මත් අන්වතර්ෂජාලය හරහා අයදුම්පත් භවාර 
ගැනීම 2018 ජනවාරි මස ආරම්භව කිරීම  ක යුතු සුදානම් කර ඇත. 

 නව පරිඝනක පද්ධධතිය සදහා කාර්ෂය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 

 නිර්ෂමද්ධය නිකුත් කරනු ලබන ආයතන හා සාකච්ජා පැවැත්ීම  

 නව පද්ධධතිය සදහා අවයය දෘඩාඛග ස්ථාිළත කිරීම යන මකා ස් දැන  නිම කර ඇත 

www.imexport.gov.lk මවේ අඩවිය යාවත්කාී න කිරීමත්, මහජනතාව  අවයය මතාරතුරු එමගින්ව 
දැනගැනීම  සැළසීමත් මමමගින්ව ඉටු කරන අතර ආයතනමේ පරිඝනක පද්ධධතිය නිරතුරුව පවත්වාමගන 
යාම  දායකත්වය සපයයි. 

පුහුණු කිරීේ හා හැකියා වර්ධනය 

මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ නිලධාරින්වමේ දැනුම වර්ෂධනය කර මස්වාවන්ව ඉහළ කාර්ෂයක්ෂමතාවමයන්ව හා 
ඵලදායකත්වමයන්ව යුතුව පවත්වාමගන යාම ස හා 2017 වර්ෂෂය තුළදී පහත පරිදි මද්ධශීලය සහ විමද්ධශීලය 
පුහුණු ස හා නිලධාරින්ව මයාමු කර ඇත. 

 

දේශීය පුහුණු -  ංවර්ධන නිලධාරී, රා.ක. / කා.ද ේ.ද ේ            (වගුව අඛක 2) 

අනු 

අංකය 

ආයතනය පුහුණු පාඨමාලාදේ නම  හභාගී වු 

නිළධාරීන්ත 

 ංඛ්යාව 

දින වකවානු වැය කළ 

මුෙල 

01. National 
Human 
Resources 
Development 
Council  

Customer Care  02 2017/01/10 - 

02. SDFL Leadership & personality 
Development  

01 22017/02/17 5,000 

03. MILODA CIGAS 
 

02 2017/01/24 
25, 26 
 

33,000 

04. SLIDA Certificate Course in 
English 

01 2017/04/02 26,000 

05. SDFL වාර්ෂික භවාණ්ඩ සමීක්ෂණය 
 

01 2017.03.02 5,000 

06. Miloda Payroll 02 2017/02/13,1
4,15 
 

33,000 

07. ජාතික ශ්රම 
අධයනය 

ගිණුම්කරණ කාර්ෂයභවාරය හා 
ප්රාමය ගික භවාවිතය 

04 2017/02/21, 
22 

24,000 

http://www.imexport.gov.lk/
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ආයතනය  

08. ප්රාේ ආයතනය විනය කාර්ෂයය පටිපාටිය 01 2017.02.14 6,000 

09. මානව සම්පත් 
සඛවර්ෂධනය 
කිරීමම් ශ්රි ලඛකා 
ජාතික සභවාව 

Lecture on “ Human 
Confidence  

04 2017.03.07 - 

10. Commerce 
Department 

National Workshop on the 
WTO Agreement on 
Sanitary &phytosanitary 
measures & Technical 
Barriers to trade for Sri 
Lanka  
 

02 2017/02/20, 
21 

- 

11. SDFL Public Procurement 
Procedures  

01 2017/02/27, 
28 

8,500 

12. Miloda Diploma in English for 
professionals 

02  50,000 

13. SDLF Enhancing Skills of Drivers 
& Minor Employees  
 

02 2017/03/13, 
14 

17,000 

14. Ceylon 
Chamber of 
Commerce  

What Business Needs to 
Know  

01 2017.04.03 3,500 

15. Sri Lanka 
Customs  

EU – TTC Funded training 
Programme 

01 2017.04.19, 
20 

- 

16. National 
Human 
Resources 
Development 
Council 

Lecture on “ Top HR 
Trends - 2017 

02 2017.05.04 - 

17. Miloda Diploma in English for 
Junior Executives  

03 2017/04/22 
සි  දින 10 

75,000 

18. Miloda Preparation of Bid 
documents and Tender 
Procedures  

01 2017/5/23,24 11,500 

19. SDFL වාර්ෂික භවාණ්ඩ සමීක්ෂණය 
සහ වත්කම් අපහරණය 
 

02 2017/06/29, 
30 

17,000 

21. Ministry of 
Foreign Affairs  

Department of Defense ( 
DOD ) International 
Counter proliferation 
Programme  ( ICP ) 
International Dual Use  
Investigations 

03 2017/05/08 
,09,10,11,12 

- 
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22 මදපාර්ෂතමම්න්වතු
ව මගින්ව 
සඛවිධානය කල 
පුහුණු  

ආනයන හාඅපනයන පාලන 
පනත මතාරතුරු දැන ගැනීමම් 
පනත සහ නිලධාරීන්වමේ 
ආකේප වර්ෂධනය 

55 2017/06/24, 
25 

174,400 

23 Ministry of 
National 
Policies and 
Economic 
Affairs  

Enhancement  of 
Accounting skills of the 
Public Sector  

04 217/06/22 - 

24. Miloda Financial Regulations in the 

public Sector 

01 2017/07/18,1

9 

 

11,500 
 

25. Department of 
National Budget 

Addendum one to the Budget 
Call -2018 

03 
2017/05/8,26 

- 

26. SLIDA Certificate course in English 01 
2017/12/10  

26,000 

27. ඉදිකිරීම් 
යන්වමත්ර පකරණ 
පුහුණු 
මධයස්ථානය 

ආයතනිකඵලදායිතාවයඋමදසා 
කාර්ෂයාලකාර්ෂයයසහයකයි
න්වමේකාර්ෂයභවාරය 
 

06 

2017/08/25 

21,000 

28. ඉදිකිරීම් 
යන්වමත්ර පකරණ 
පුහුණු 
මධයස්ථානය 

විදයාත්මක ිළරිමැසුම්දායක හා 
ආරක්ිත රිය පැදීම 

02 

2017/09/21 

6,000 

29. ප්රාේ ආයත 
නය 

විගණන විමසුම්වල  ිළලිතුරු 
සැපයීම 
 

03 
2017/09/07 

18,000 

30. මදපාර්ෂතමම්න්වතු
ව මගින්ව 
සඛවිධානය කල 
පුහුණු 

මබ මනාවන මර ග ිළිබබ  
නිළධාරීන්ව දැණුවත් කිරීම. 

සියළුම 

2017/08/25 

2,000 

31. E T Properties  First Aid Training  
 

01 
2017/11/11 

2,500 

32. වෘත්තීය 
සඛවර්ෂධන 
ආයතනය 

ධාරිතාවර්ෂධනපුහුණුවැඩස හන 02 
2017/12/07 
08, 14, 15 

40,000 

33. ජාතික ඵලදායිතා 
මේකම් 
කාර්ෂයාලය 

ඵලදායිතාවය ස හා මතාරතුරු 
තාක්ෂණය 

01 
2017/11/28 

5,000 

34. ජාතික ශ්රම 
අධයනය 
ආයතනය 

කාර්ෂයාල කළමණාකරණ හා 
මුදේ මරගුලාසි 
 

02 
2017/12/07, 
08 

12,000 
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35. Department of 

State Accounts  

Training Programme & 

Seminar on New CIGAS for 

year 2018 

01 2017/12/27 - 

36. Ministry of 
Finance  

Introductory Workshop for 
ITMIS 

01 2017/10/03 - 

37. මහවැලි 
සඛවර්ෂධන හා 
පරිසර 
අමාතයඛයය 

මමාන්වියේ සන්වධානය හා 
පාලන යාන්වත්රණය ිළිබබ  
දැණුවත් කිරීමම් වැඩ ස හන 

60 2017/10/28 250,605 

38. මදපාර්ෂතමම්න්වතු
ව මගින්ව 
සඛවිධානය කල 
පුහුණු 

Happiness of Life  65 2017/12/09 289,799.99 

 

දේශීය පුහුණු - මාණ්ඩලික      වගුව අඛක 3 

අනු 

අංකය 

ආයතනය පුහුණු පාඨමාලාදේ නම  හභාගී වු 

නිළධාරීන්ත 

 ංඛ්යාව 

දින වකවානු වැය කළ 

මුෙල 

01. SLIDA Seminar on “ Role of the 

Public Servant in 

Implementing Budget 

Proposals of 2018 

02 2017/11/13 - 

02. National 

Dangerous Drugs 

Control Board 

National Training 

workshop for Building 

Capacities of Drug 

Enforcement Personnel of 

Sri Lanka on Controlling 

Pharmaceutical Drugs 

Trafficking 

02 2017/5/06, 07 - 

03. SLIDA Capacity Building 

Programme for the 

officers of SLAS Class 

01 2017.04.03 – 

September 2019  

- 
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111 

04. The Institute of 

Chartered 

Accountants  

Assets Managements  01 2017/02/13,14 8,000 

05. SLIDA SLIDA Diploma in 

English 

02 2017/12/04 42,000 

 Sri Lanka 

Foundation 

Project proposal writing   01 2017/12/13,14 6,000 

06. Adams Skills 

Development 

Centre 

Microsoft Excel – 

Advanced Analysis tools  

01 2017/12/11,12 16,000 

07. Department of 

State Accounts  

Training Programme & 

Seminar on New CIGAS 

for year 2018 

01 2017/12/27 - 

08. SDFL Leadership & personality 
Development  

01 2017/02/17 5,000 

 

09. 

Sri Lanka 
Customs  

EU – TTC Funded 
training Programme 

02 2017/04/19,20 - 

10. Ministry of 
Finance  

Introductory Workshop 
for ITMIS 

01 2017/10/03 - 

11. ජාතික 
මේ්නාරක්ෂක 
මදපාර්ෂතමම්න්වතුව 

රාජය මේ්න පරිපාලනය 
හා මේ්නාරක්ෂක නීතිය 

01 2017/07/18 - 

12. බලයක්ති ඉේුම් 
කළමනාකරණය 
ිළිබබ  ජනාිපති 
කාර්ෂයය සාධන 
බලකාය 

රාජය ආයතන වල 
බලයක්ති සඛරක්ෂණය සහ 
කාර්ෂයක්ෂම භවාවිතය ිළිබබ  
ජාතික වැඩ ස හන 

01 2017/11/09, 10 - 

13. Ministry of Health 
, Nutrition & 
Indigenous 
Medicine  

National Stakeholder 
Workshop for risk –based 
food Import Control 
within a One health 
framework 

01 2017/11/30 - 

14. SLIDA MPM 02 Application 
processing fee 

4,000 
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විදේශීය පුහුණු -  ංවර්ධන නිලධාරී      වගුව අඛක 04 

අනු 

අංකය 
පැවැත්වූ 

රට 
පුහුණු පාඨමාලාදේ නම 

 හභාගී වු 

නිළධාරීන්ත 

 ංඛ්යාව  

දින වකවානු 

01 චීනය 2017 Seminar for Import & Export 
Commodity Quality and Safety 
Supervision Officials from 
Developing Countries   

02 2017.04.01 සි  

2017.04.21දක්වා 

 

02 ඇමරිකා 
එක්සත් 
ජනපදය 

Senior Policy Exchange   01 2017.05.15සි  

2017.05.18දක්වා 

 

03 චීනය 2017 Seminar on food Safety 

Management for Countries along 

the Belt and Road  

01 2017.05.04සි  

2017.05.24දක්වා 

 

04 චීනය “2017 Training Course on Basic 

Software Application Technology 

for Asian and European Countries  

01 2017.06.12සි  

2017.07.11දක්වා 

05 චීනය 2017Seminar on Import & Export 

Management and Protection of 

Endangered Species for officials 

from Developing Countries 

01 2017.08.29සි  

2017.09.18දක්වා 

 

විදේශීය පුහුණු - මාණ්ඩලික       වගුව අඛක 05 

අනු 

අංකය පැවැත්වූ රට  පුහුණු පාඨමාලාදේ නම 

 හභාගී වු 

නිළධාරීන්ත 

 ංඛ්යාව  

දින වකවානු 

01 ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය EXBM programme- USA 

 

 

01 

2017.03.27 සි  

2017.04.07දක්වා 

 

 

02. ඇමරිකා එක්සත් 
ජනපදය 

Senior Policy Exchange  - 

USA  

01 2017.05.15සි 2017.05.18

දක්වා 
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03. මනදර්ෂලන්වතය Basic Course for personal of 

National Authorities 

Involved in the National 

Implementation of the 

Chemical Weapons 

Convention  - Netherlands  

01 2017.04.03සි  

            2017.04.07දක්වා 

 

 

 

 

2017 වර්ෂය ුළ දී ප්රකාශයට පත්වකළ නව දරගුලාසි 

ආනයනයන්ව හා අපනයනයන්ව ිළිබබ  රජමේ ප්රතිපත්ති ක්රියාව  නඛවමිතන්ව නව මරගුලාසි ප්රකායය  පත් 
කිරීම  පහත ස හන්ව අතිවිමය්ෂ ගැසේ නිමේදනයන්ව ප්රකායය  පත් කර ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

 

අිවිදශේෂ ගැ ට් පත්රය 

නිකුත්ව කළ දිනය 

අිවිදශේෂ ගැ ට් පත්ර 

අංකය 
අන්තතර්ගතය 

19.05.2017 2019/24 වසර 10 ක  වඩා පැරණි මකාන්වීේ මපාම්ප  ක්රථ 

බලපත්ර  පාලනය  ය ත් කිරීමම් මරගුලාසි 

15.08.2017 2032/10 ආනයනික විදුත් මනනු සහ මකමවනි සදහා ප්රමිතතිය 

හා ආනයන බලපත්ර පාලනය  ය ත් කිරීම ිළිබබද 

මරගුලාසි 

02.10.2017 2039/4 ප්රති අපනයනය අරමුණු කර ගිනිමිතන්ව ආනයනය 

කරනු ලබන මත් සදහා නිකුත් කරන බලපත්ර ගාස්තු 

සඛමය ධනය සදහා වන මරගුලාසි  

09.11.2017 2044/40 ආනයන පාලනය හා තහනම් කරන ලද අයිතම 
ලැයිස්තුව ස හා මරගුලාසි 

09.11.2017 2044/41 අපනයන පාලනය කරන ලද අයිතම ලැයිස්තුව ස හා 
මරගුලාසි 
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ව ර 10 කට වඩා පැරණි දකාන්තීට් දපාේප  ක්රථ බලපත්ර  පාලනයට යටත්ව 

කිරීදේ දරගුලාසි 

මුදේ අමාතයායය විසින්ව නිකුත් කරන ලද අඛක TIP/TP/01/12/(8) සහ 2017.02.22 දිනැති ලිිළය  අනුව, 
ආදායම් සඛරක්ෂණ නිමය ග 2/2017 ය මත්  (අඛක 2006/42 සහ 2017.02.16 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසේ 
පත්ර ය) මකාන්වීේ මපාම්ප  ක්රථ ආනයනය  අදාළ මරගුලාසි සඛමය ධනය කරන ලදි. ඒ අනුව, උක්ත 
ආදායම් සඛරක්ෂණ නිමය ග ප්රකාරව නව සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක 02ක් හුනන්වවා මදන ලදි. 

8705.90.31  -  වසර 10ක  වඩා මනාපැරණි මකාන්ව ී ේ මපාම්ප  ක් රථ 

8705.90.32  -    වසර 10ක  වඩා පැරණි මකාන්ව ී ේ මපාම්ප  ක් රථ 

තවද, වසර 10ක  වඩා පැරණි මකාන්වීේ මපාම්ප  ක්රථ ආනයනය කළමනාකරණය ස හා සඛමය ජිත 
වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක 8705.90.32 ආනයන හා අපනයන බලපත්ර  පාලනය  ය ත් කිරීම නිර්ෂමද්ධය කර 
ඇත. නව සඛමය ජිත සඛමක්තාඛක හුනන්වවා දීම  මපර, මකාන්වීේ මපාම්ප  ක්රථ මපාදුමේ සඛමය ජිත 
වර්ෂීකරණ උපමබදුම් 8705.90 (මවනත්) ය ත  ඇතුළත් ී තිබුණි. 

ඉදිකිරීම් ක්මෂ්ත්ර ය වනාහි ශ්ර ලඛකාමේ මදවන වියාලතම කර්ෂමාන්වතය බව  පත් ී ඇත.  එබැවින්ව, 
ඉදිකිරීම් ක යුතු ස හා පහසුකම් සැපයීම මගින්ව ආර්ෂිකමය සහ සාමාජීය වයමයන්ව වාසි ැසක් මමර   
ලබා ගත හැකි මේ. එමනිසා, ඉදිකිරීම් කර්ෂමාන්වත ක්මෂ්ත්රමේ ඉේී ම පරිදි නව සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ 
සඛමක්තාඛක 02ක් හුනන්වවා මදනු ලැබ ඇති අතර, සඛමක්තාඛක 8705.90.32 ආනයන හා අපනයන බලපත්ර  
පාලනය  ය ත් කිරීම නිර්ෂමද්ධය කරනු ලැබ ඇත. මමමගින්ව මකාන්වීේ මපාම්ප   ක්රථ ආනයනය නිසි 
පරිදි නියාමනය සිදු වනු ඇති අතර, මම් නිසා අවසානමේදී ශ්ර ලඛකාමේ ඉදිකිරීම් කර්ෂමාන්වතමේ ප්ර වර්ෂධනය 
ස හා දායකත්වයක් ලැමබනු ඇත. 

ඉහත කරුණු අනුව, වසර 10ක  වඩා පැරණි මකාන්වීේ  ක්රථ ආනයනය පාලනය ස හා බලපත්ර  ලබා 
ගත යුතු අයිතම ලැයිසත්ුව  ඇතුළත් කරන ලදී. එබැවින්ව, ඉහත මය ජනාව ක්රියාත්මක කිරීම ස හා අඛක  
2011/10 සහ 2017.03.21 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසේ නිමේදනය ප්ර කායය  පත් කරන ලදි.  

ඒ අනුව, අඛක  2019/24 සහ 2017.05.19 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසේ නිමේදනය ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුව  
ඉදිරිපත් කල අතර 2017 ජුනි මස 20 වන දින ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුමේ අනුමැතිය ලබා මදන ලදි. 

 

ආනයනික විෙුත්ව දප්නු  හ දකදවනි  ෙහා ප්රමිතිය හා ආනයන බලපත්ර 

පාලනයට යටත්ව කිරීම පිළිබෙ දරගුලාසි 

විදු 2009 අඛක 20 දරන ශ්ර ලඛකා විදුලි බල පනමත් 4(1) වගන්වතිය  අනුව විදුලි උත්පාදනය, 
සම්මේෂණය, මබදාහැරීම, සැපයීම මහ  විදුලිය භවාවිතය මහ්තුමවන්ව පැන නැගිය හැකි අනතුරුදායක 
තත්වයන්වමගන්ව මහජනතාව ආරක්ෂාකිරීම සදහා මහජන උපමය ීතා මකාමිතෂන්ව සභවාව විසින්ව ිළයවර 
ගත යුතු මේ. විදුලි සැර වැදීම් අනතුරු සහ ගිනිගැනීම් ආදි සිදුීම් සහ අනතුරු වල  බලපා ඇති මුලික 
මහ්තුවක් මලස විවිධාකාර මනනු, මකමවනි සහ බාල වර්ෂගමේ විදුලි උපකරණ, ඇඩන ර සහ විදුලි දිගු 
භවාවිතය හදුනාමගන තිමේ. විදුලි උපකරණවල සවිකර ඇති මනනු මකමවනි සමග මනාගැලමපන 
අවස්ථාවලදී ඇඩන ර භවාවිත කිරීම  සිදුවන නිසා අනතුරු මමන්වම දුෂ්කරතාවල  ද පාරිමභව ගිකයින්ව 
මුහුණ පායි. විදුලිබල කර්ෂමාන්වතමේ නියාමන ආයතනය වන ශ්ර ලඛකා මහජන උපමය ගිතා මකාමිතෂන්ව 
සභවාමේ සහ විදුලි මනනු සහ මකමවනි වල ප්රමිතතිය ිළිබබද නිර්ෂමද්ධය ඉදිරිපත්කල ක්රියාකාරි කමිතටුමේ  
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නිර්ෂමද්ධය අනුව අමාතය මණ්ඩලය විසින්ව 2016 අමග ස්තු 16 වන දින විදුලි මනනු සහ මකමවනි සදහා 
ජාතික ප්රමිතතියක් හදුන්වවාදීම  තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ජී වර්ෂගමේ ඇම්ිළයර 13 මනනු සහ මකමවනි ( 
මකාටු හැඩමේ ූලරු සහිත මනනු සහ මකාටු හැඩමේ සිදුරු සහිත මකමවනි) මමර  ජාතික ප්රමිතතිය 
වයමයන්ව සම්මත කර ඇත. 

මමම ජාතික ප්රමිතතිය ක්රියාව  නැීම සදහා පහත සදහන්ව කාල ස හන අමාතය මණ්ඩලය විසින්ව අනුමත 
කරන ලදී. 

I. ජී වර්ෂගමේ ඇම්ිළයර 13 මනනු සහ මකමවනි ශ්ර ලඛකාමේ ප්රමිතතිය වයමයන්ව ිළිබගැනීම 
II. 2016 අමග ස්තු 16 සි  අවුරුද්ධදක කාලයක් දක්වා ඉඩමදමිතන්ව, 2017 අමග ස්තු 16 වන දිනමයන්ව පසුව ජී 

වර්ෂගමේ මනාවන මනනු, මකමවනි, බාල වර්ෂගමේ බහු මකමවනි සහ විදුලි දිගු, ජී වර්ෂගමේ මනාවන මනනු 
සහිත විදුලි උපකරණ ආනයනය සහ නිෂ්පාදනය තහනම් මේ.  

III. 2016 අමග ස්තු 16 සි  වසර 2ක කාලයක් දක්වා ඉඩමදමිතන්ව, 2018 අමග ස්තු 16 වන දිනමයන්ව පසුව ජී 
වර්ෂගමේ මනාවන මනනු, මකමවනි, බාල වර්ෂගමේ බහු මකමවනි සහ විදුලි දිගු, ජී වර්ෂගමේ මනාවන මනනු 
සහිත විදුලි උපකරණ අමලවි කිරීම තහනම් මේ.  

IV. දැන  පවත්නා අභවයන්වතර ැහන්ව පද්ධධති හා ඒවා  සවිකර ඇති මනනු සහ මකමවනි මමන්වම අනුමත 
දිනමේ සි  වසර මදකක කාලය ඇතුළත අමලවිකරන ලද මනනු සහ මකමවනි ඒවා භවාවිත කළ හැකි 
උපරිම කාලය දක්වා භවාවිත කළ හැකි මේ.  

V. පවත්නා ැහැන්ව පද්ධධති, මනනු සහ මකමවනි ඒවාමේ ක්රියාකාරි කාලය දක්වා භවාවිත කල හැකි වන මස ්
පහත සදහන්ව පහසුකම් සලසා ඇත. 

a) ඉවත් කල යුතු ඇම්ිළයර 5 මකමවනි සදහා විමය්ෂමයන්ව ලකුණු කල ජී වර්ෂගමේ මකමවනි මවළදපාමලහි 
අමලවිකිරීම 

b) ඇම්ිළයර 5 මනනු සහ ඇම්ිළයර 13 මකමවනි සම්බන්වධ කිරීම සදහා ඇඩන ර මවළදපලින්ව මිතලදී ගැනීම  
පහසුකම් සැළසීම  

සම්මත විදුලි දිගු ආනයන (ප්රමිතති හා තත්ව) පාලන මරගුලාසිය සඛමය ධනය කිරීම හරහා පමණක් බාල 
වර්ෂගමේ ඇම්ිළයර 13 මනනු, මකමවනි, ඇඩන ර, විදුලි දිගු ආනයනය කිරීම තහනම් කල මනාහැකි ය. 
තවදුර ත් මහ  ේ ආදි ස්ථානවලදී ැවුල බෑමම් උපකරණ සම්බන්වධ මකමරන මකමවනි. මපාදු මකමවනි 
හා සඛනාරක ඇඩන ර භවාවිතය  ඉඩදිය යුතු මේ. ඒ සදහා ශ්ර ලඛකා මහජන උපමය ගිතා මකාමිතෂන්ව 
සභවාමේ අනුමැතිය  ය ත්ව ආනයනය සදහා මමම මදපාර්ෂතමම්න්වතුමවන්ව බලපත්රයක් ලබාගත යුතු බව  
ගැසේ මගින්ව ප්රකායය  පත් කරන ලදි. 

ඒ අනුව, අඛක  2032/10 සහ 2017.08.15 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසේ ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුව  ඉදිරිපත් 
කල අතර ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුමේ අනුමැතිය 2017 සැනතැම්බර්ෂ 22 වන දින ලබා මදන ලදි. 

 

ප්රි අපනයනය අරමුණු කරගනිමිතන්ත ආනයනය කරනු ලබන දත්ව  ෙහා වන 

බලපත්ර ගා ේු  ංදශ ධනය  ෙහා වන දරගුලාසි 

ප්රතිඅපනයනය අරමුණු කරමගන මමර   ආනයනය කරනු ලබන මත් ස හා ශ්ර ලඛකා මත් මණ්ඩලමයන්ව 
පුර්ෂව අනුමැතියක් ලබාගත යුතු අතර එම අනුමැතිය පදනම් කරමගන ආනයන හා අපනයන පාලන 
මදපාර්ෂතමම්න්වතුමවන්ව බලපත්රයක් ලබාගත යුතුය. ආනයනකරුවන්ව  අදාල අයුනම්පත්රය නිකුත් කිරීම 
ස හා ශ්ර ලඛකා මත් මණ්ඩලය රුිළයේ 500.00 ක ගාස්තුවක් අය කරනු ලබන අතර ආනයනය කරනු 
ලබන එක් මත් කිමල වක් ස හා රු. 5.00 ක ගාස්තුවක් ද අයකරනු ලැමේ. ඊ  අමතරව ආනයන හා 
අපනයන පාලන මදපාර්ෂතමම්න්වතුව මගින්ව එමස් ආනයනය කරනු ලබන මත් වල මිත.ැ.ගැ. වටිනාකම මත 
1% ක බලපත්ර ගාස්තුවක් ද අයකරනු ලැමේ.  ශ්ර ලඛකා මර්ෂගුව විසින්ව ආනයනය කරනු ලබන මත් නිදහස ්
කරනු ලබන්වමන්ව ඉහත ස හන්ව කරනු ලැබු අනුමැතීන්ව මදකම පදනම් කර ගනිමිතනි. මත් කර්ෂමාන්වතය 
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උමදසා පහසුකම් සැපයීම ,  ප්රතිඅපනයනය අරමුණු කරමගන මමර   ආනයනය කරනු ලබන මත් 
ස හා මිත.ර.ගැ වටිනාකමිතන්ව 1% ක් වු ආනයන බලපත්ර ගාස්තුව අමහ සි කරන මමන්ව මත් 
ආනයනකරුවන්ව විසින්ව 2017 අයවැය ස හා මය ජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදි. එම ඉේලිම පදනම් කර 
ගනිමිතන්ව වැවිලි කර්ෂමාන්වත අමාතයාඛයය හා සඛවර්ෂධන උපායමාර්ෂග හා ජාතයන්වතර මවළද අමාතයාඛයය 
එම මිත.ර.ගැ වටිනාකමිතන්ව 1% ක් වු බලපත්ර ගාස්තුව අමහ සි කිරීම සදහා 2017.05.30 දිනැති අඛක 
17/1123/726/027 හවුේ කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එමගින්ව 1969 අඛක 01 දරන 
ආනයන හා අපනයන පාලන පනත ය මත් නිකුත් කර තිබු අඛක 1953/28 හා 2016.02.11 දරන 
අතිවිමය්ෂ ගැසේ නිමේදනමේ අඛක 46 තීරය ඉවත් මකා  එහි බලපත්ර ගාස්තුව රු. 1000.00 මලස 
සඛමය ධනය කරන ලදි. මමම මය ජනාව 2017.06.28 දින අමාතය මණ්ඩලය විසින්ව අනුමත කරන ලදි. 

එහි බලපත්ර ගාස්තුව සඛමය ධනය කර මු්රණය කරනු ලැබු අඛක 2039/4 2017.10.02 දරන අතිවිමය්ෂ 
ගැසේ නිමේදනය නීතිමය අවයයතාවය සම්පුර්ෂණ කිරීම සදහා ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුව  ඉදිරිපත් කල 
අතර ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුමේ අනුමැතිය 2017 මනාවැම්බර්ෂ 20 දින ලබා මදන ලදි. 
 

ආනයන / අපනයන පාලනය හා තහනේ කරන ලෙ අයිතම ලැයි ේුව  ඳහා 

දරගුලාසි 

ශ්ර ලඛකාව 1968 සි  ජගත් මර්ෂගු සඛවිධානමේ සාමාජිකත්වය දරණ බැවින්ව, සඛමය ජිත මවළ  භවාණ්ඩ 
විස්තර ස හන හා වර්ෂීකරණ සඛමක්ත ක්රමය ිළිබබ  වූ අන්වතර්ෂජාතික සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම  බැඳී 
ඇත. එම සම්මුතිමේ 3 වන වගන්වතිය ප්රකාරව මර්ෂගු තීරු බදු හා සඛ්යාන නාමාවලිය, සුසඛමය ජිත 
වර්ෂීකරණ ක්රමය සමග අනුගත විය යුතුය.  

සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක සෑම වසර 4  ම වරක් සඛමය ධනය කරනු ලැමේ.ඒ අනුව 2012 
සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක ක්රමය 2017 සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක ක්රමය මලස 
සඛමය ධනය විය යුතුය. මර්ෂගු සහමය ගිතා මණ්ඩලය විසින්ව පවතින අඛක 6කින්ව යුතු සඛමය ජිත 
වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක ස හා නව සඛමය ධන නිර්ෂමද්ධය කරමිතන්ව 2012 සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ 
සඛමක්තාඛක ස හා 6වන සඛමය ධනය හුනන්වවා මදනු ලැබීය. එය 2017 සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ ක්රමය 
මලස නව මුහුණුවරකින්ව ිළිබමගන ඇත. මමම 2017 නව සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක ක්රමය, 
ජාතයන්වතර මවළදාම් ර ාමේ හා තාක්ෂණමේ සියුම් මවනස්කම් යථාවත් මලස පවත්වා ගැනීම තහවුරු 
කරයි. මම් සඛමය ධන, කෘිකාර්ෂමිතක අඛයය, රසායන ්රවය, දැව, ඇලුම්, මූලික මල හ, යන්වමත්ර පකරණ, 
ප්රවාහන හා තවත් අඛය කිහිපයක් ආවරණය කරයි. 

ජගත් මර්ෂගු සඛවිධානමේ සාමාජික ර ක් මලස ශ්ර ලඛකාව, එහි අවයයතාවන්ව  අනුගතමවමිතන්ව පවතින 
ජාතික මර්ෂගු සඛමක්තාඛක ක්රමය අඛක අ කින්ව යුතු සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ සඛමක්තාඛක ක්රමයක් මලස 
සඛමය ධන සිදු කර ඇත. එම සඛමය ධන, ආදායම් ආරක්ෂණ පනත මලස ප්රසිද්ධධ කර ඇත. 

මමය  සමගාමිතව ආනයන හා අපනයන පාලන පනත ය මත් ප්රසිද්ධධ කර ඇති මරගුලාසි (පාලනය  
ය ත් අයිතම) නව අයිතම ඇතුලත් කිරීමකින්ව මතාරව සඛමය ධනය කරන ලදි. ඒ අනුව පහත ස හන්ව 
ගැසේ පත්ර මමමගින්ව පරිච්ඡිනන්වන කරනු ලැබීය. 

 

අති විමය්ෂ ගැසේ අඛක. දිනය වි ේතරය 

1813/14 05.06.2013 
ආනයන පාලනය කරන ලද 
අයිතම ලයිසත්ුව  
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1821/40 01.08.2013 

 හයිමරා ක්මල මර  ල්මල මර  
කාබන්ව 

 (HCFCs)  ආනයන පාලනය  
ය ත් කිරිම 

1837/41 21.11.2013 
එච්.එස් අඛක 87.03 හා 87.04 
සඛමය දනය කිරිම 

1846/16 21.01.2014 
එච්.එස් අඛක 87.04 හා 87.05 
සඛමය දනය කිරිම 

1882/40 02.01.2014 
ලින්වනා මසුන්ව ආනයනය තහනම් 
කිරිම  

1885/50 24.10.2014 
එච්.එස් අඛක 87.02, 87.05 හා 
87.11 සඛමය දනය කිරිම 

1918/22 11.06.2015 
ේලමල මසේ ආනයනය තහනම් 
කිරිම 

1970/9 07.06.2016 එච්.එස් අඛක සඛමය දනය කිරිම 

1992/74 11.11.2016 
ටින්ව මාළු හා මැකරේ මසුන්ව 
ආනයනය බලපත්ර පාලනය  
ය ත් කිරිම 

1999/47 30.12.2016 

වාහනවල ආයු කාලය නිර්ෂණය, 

නව සඛමය ජිත වර්ෂීකරණ 

සඛමක්තාඛක හුනන්වවා දීම සහ 

කෘත්රිම ලිහිසිකාරක බලපත්ර 
පාලනය  ය ත් කිරීම  

2019/24 19.05.2017 
මකාන්වීේ මපාම්ප  ක්රථ බලපත්ර  

පාලනය  ය ත් කිරීම 

2032/10 15.08.2017 
මනනු සහ මකමවනි බලපත්ර  

පාලනය  ය ත් කිරීම 

 

2013 ජූනි 05 දිනැති අඛක 1813/14, 2014 ඔක්මත බර්ෂ 02 දිනැති අඛක 1882/40 හා 2015 ජූනි 11 දිනැති 
අඛක 1918/22 දරණ අති විමය්ෂ ගැසේ පත්ර යන්වහි (IV) වන උපමේ්නය නව තහනම් අයිතමයන්ව ඇතුේ 
කිරීමමන්ව සඛමය ධනය කරනු ලැබීය. 2013 ජූනි 05 දිනැති අඛක 1813/14 ගැසේ පත්රමේ (IV) වන 
උපමේ්නය වු මමාන්වියේ සන්වධානය ය මත් පාලනය වන මමම නව අයිතමයන්ව මිතන්ව මපර ආනයන 
පාලන අයිතම ලැයිස්තුමේ ලැයිස්තු ගත මකා  තිබුණි. නමුත් මමාන්වියේ සන්වධානමේ අදියරගත බැහැර 
කිරීමම් ක්රමමේදය  ය ත් වූ ඇමුණුම B හි කාණ්ඩ I හා ඇමුණුම C හි කාණ්ඩ II හා III හි වන මමම 
රසායන ්රවය මමම ගැසේ පත්රමේ ආනයනය තහනම් භවාණ්ඩ මේ්නය  ඇතුලත් මකා  ඇත. 
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ඒ අනුව මු්රණය කරනු ලැබු 2017.11.09 දිනැති අඛක 2044/40  සහ 2044/41 දරන අතිවිමය්ෂ ගැසේ 
නිමේදන නීතිමය අවයයතාවය සම්පුර්ෂණ කිරීම සදහා ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුව  ඉදිරිපත් කරන ලද අතර 
ඒ ස හා ශ්ර ලඛකා පාර්ෂලිමම්න්වතුමේ අනුමැතිය 2017 මදසැම්බර්ෂ 11 වන දින ලබා මදන ලදි. 
 

ආොයේ විශේදේෂණය - 2017 

2017 වර්ෂෂය සදහා ඇස්තමම්න්වතුගත අදායම රුිළයේ මිතලියන 1200 වු අතර එය 2017 ජුලි මස නැවත 
රුිළයේ මිතලියන 1350 ක් මලස සඛමය දනය කරන ලදි. මදපාර්ෂතමම්න්වතුව 2017 වර්ෂෂය තුළදී රුිළයේ 
මිතලියන 1487 ක ආදායමක් උපයා ගැනීම  සමත් විය. 2016 වර්ෂෂය හා සැසඳීමම්දී  ආදායම 35.18%  
කින්ව වැඩි ී ඇත. එය පහත පරිදි වර්ෂීකරණය කර ඇත. 

බලපත්ර ආදායම  -රු1,487,761,561.39 

මමම බලපත්ර ආදායම තුළ අතිමර්ෂක ගාස්තු සහ සඛමය ධන ගාස්තු ද ඇතුළත් මේ. 

 

I. ආොයම - 2017 

ආදායම ිළිබබ  විස්තර පහත වගුව මගින්ව ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වගුව අඛක 06 

විස්තරය 2016 සතය 
ආදායම 
රු. 

2017 අනුමත 
ඇස්තමම්න්වතුව 

රු. 

2017 
ප්රතිමය ිත 
ඇස්තමම්න්වතුව 
රු. 

2017 සතය 
ආදායම 
රු. 

ආනයන හා 

අපනයන බලපත්ර 

ගාස්තු 

1,370,847,281 1,200,000,000 1350,000,000 1,487,761,561.39 

 

වියෙේ විශේදේෂණය - 2017 

I. පුනරාවර්තන වියෙේ  හ මූලධන වියෙම 

2017 වර්ෂෂය ස හා රුිළයේ මිතලියන 56.492 ක් පුනරාවර්ෂතන හා මූලධන වියදම් ස හා ප්රතිපාදනය කර 
ඇත.වියදම රුිළයේ මිතලියන  67.13    ක් දරා ඇත. එය මුළු ප්රතිපාදනමයන්ව  91% ක් මේ. විස්තර පහත 
පරිදි දක්වා ඇත. 

ශීලර්ෂෂ අඛකය  : 296 

අමාතයඛයය  : සඛවර්ෂධන උපාය මාර්ෂග හා ජාතයන්වතර මවළද  

ආනයන හා අපනයන පාලන මදපාර්ෂතමම්න්වතුව 

වැඩස හන්ව අඛකය : 01   

වයාපෘතිය  : 01  
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II. මූලය ප්රභවයන්ත 

ඒකාබද්ධධ අරමුදල මගින්ව මද්ධශීලය අරමුදේ ය මත් මවන්ව කර දුන්ව මුදේ වියදම් කිරීමම්දී කාර්ෂයක්ෂමව හා 

ඵලදායීව වියදම් කිරීම  ිළයවර මගන ඇත. (වගුව අඛක 07) 

වගුව අඛක 07 

විස්තරය 2016 සතය  

වියදම රු. 

2017 සතය වියදම 

රු. 

මුළු වියදම 
59,660,338.39 67,131,842.30 

 

ආොයේ  හ වියෙේ විශේදේෂණය - 2017 

මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ මුළු වාර්ෂික වියදම රුිළයේ මිතලියන 67ක් වන අතර වාර්ෂික ආදායම  රුිළයේ 
මිතලියන 1487 ක ආදායමක් උපයා ඇත. පහත වගුව මගින්ව මදපාර්ෂතමම්න්වතුමේ අදායම් හා වියදම් 
සාරාඛයය මාසිකව ගණනය කර දක්වා ඇත. 

මා ය අොයම (රු) වියෙම (රු) 

ජනවාරි 142,672.004.57 4,271,673.80 

මපබවරවාරි 105,483,313.68 4,160,616.56 

මාර්ෂතු 117,636,876.67 6,451,697.80 

අමේේ 111,620,164.93 5,258,606.63 

මැයි 87,962,076.73 5,445,291.90 

ජුනි 94,133,209.48 4,446,567.77 

ජුලි 132,259,725.65 4,855,784.49 

අමග ස්තු 175,337,726.83 4,798,237.50 

සැනතැම්බර්ෂ 98,937,192.70 4,367,851.05 

ඔක්මත බර්ෂ 100,131,077.02 4,463,217.67 

මනාවැම්බර්ෂ 162,391,418.13 4,185,761.13 

මදසැම්බර්ෂ 159,196,775.00 14,426,536.00 

Total 

 

1,487,761,561.39 67,131,842.30 
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ආොයේ හා වියෙේ විශේදේෂණය - 2017 

 

 

පසුගිය ව ර 5 ුළ නිකුත්ව කරන ලෙ බලපත්ර  ංඛ්යාව  හ ලැ අ අොයම 

 

පසුගිය ව ර 5 ුළ නිකුත්ව කරන ලෙ බලපත්ර  ංඛ්යාව  

අයිතමය 
2013 2014 2015 2016 2017 

ඖෂධ 2104 2500 2732 2,450 2,205 

වාහන 1288 958 739 797 690 

ර ායන ෙවය 4301 4339 3844 3,684 3,644 

විදුලි  ංදේශඋපකරණ හ දවනත්ව 3406 3523 4338 4,399 3,401 

විවිධ ආනයන හාඅපනයන 1427 2148 3274 4,168 4,947 
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පසුගිය ව ර පහ ුළ එක් එක් ඒකක මගින්ත නිකුත්ව කළ බලපත්ර  ංඛ්යාව 

 

 

 

පසුගිය ව ර 5 ුළ ඉපැයු බලපත්ර ආොයම 

වගුව අඛක 13 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

ඖෂධ 83,036,455 124,551,191 165,323,691 209,568,743.70 
              
220,396,338.63  

වාහන 125,202,590 159,721,793 311,027,758 293,250,180.66 
              
180,509,698.87  

ර ායන ෙවය 190,727,940 298,927,118 248,677,073 310,511,640.29 
              
386,316,943.95  

විදුලි 

 ංදේශඋපකර

ණ හ දවනත්ව 46,973,837 57,901,028 262,610,141 422,736,764.24 
              
518,785,898.77  

විවිධ ආනයන 

හාඅපනයන 12,059,178 28,414,399 94,895,008 122,142,866.85 
              
172,521,812.69  

ප්රිපත්වි 
  

6,620,319 12,244,795.95 
                   
9,230,868.48  

දවනත්ව  

   

392,289.57 750,420.00 

එකුව 
458,000,000 669,515,529 1,089,153,990 1,370,847,281.26 1,488,511,981.39 
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පසුගිය ව ර 5 ුළ බලපත්ර ආොයම  හ බලපත්ර  ංඛ්යාව පිළිබඳ ෙත්වත 

 මාදල චනය  

ගත වු වසර 5 තුළ එක් එක් අඛය විසින්ව නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සඛ්යාව  සහ ලැබු ආදායම ඉහත පරිදි 

මපන්වවා දිය හැකිය.  

ඖෂධ - ඒකක 1 

ඖෂධ සදහා නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සඛ්යාව යම් තරමකින්ව පහත මගාස් ඇති නමුත් ආදායම ඉතා ඉහළ 

තලයක  පැමිතණ ඇත. ඒ ස හා ඉහත සදහන්ව රුිළයල අවප්රමාණය ීම සහ 2016 වර්ෂෂමේදී ඖෂධ ස හා 

ඉහළ ඉේුමක් ඇති මේ යැයි සිතා සමුහ බලපත්ර වියාල ප්රමාණයක් ලබා ගැනීම මහ්තු විය හැකිය. 

වාහන - ඒකක 2 

2015 වර්ෂෂය දක්වා පාවිච්ි කරන ලද වාහන ආනයනය සදහා නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සඛ්යාමේ පහත 

යාමක් දක්න  ලැබුණත් 2016 වර්ෂෂමේ සුළු ඉහළ යාමක් දක්න  ලැමේ. නමුත් 2017 වර්ෂෂමේ නිකුත් 

කරන ලද බලපත්ර ප්රමාණය හා බලපත්ර ආදායමද පහත යාමක් දක්න  ඇත. 
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 ර ායන ද්ර වය- ඒකක 3 

2014 වර්ෂෂය රසායනික ්ර වය ආනයනය ස හා වැඩිම බලපත්ර  සඛ්යාවක් නිකුත් කරන ලද හා එමගින්ව 

වැඩිම ආදායමක් උපයන ලද වර්ෂෂය මලස වාර්ෂතාගත වුවද, පසුගිය වසර 3 තුළම නිකුත් කරන ලද 

බලපත්ර සඛ්යාව පහල යාමක් දක්න  ඇත. එමහත් රුිළයල අවප්රමාණය ීම නිසා බලපත්ර ආදායම ඉහළ 

මගාස් ඇත. රසායනික ්ර වය අතරින්ව ්නිජ මතේ නිෂ්පාදන ප්ර මු්ත්වයක් ගන්වනා අතර එය රමේ නිෂ්පාදන 

ක්රියාවලිමේදී සුලභවව මයාදා ගනී. 2015, 2016 හා 2017 වර්ෂෂවලදී රමේ ආර්ෂිකමේ නිෂ්පාදන අඛයමේ 

අඩු ප්ර සාරණයක් මපන්වවා තිබීම රසායනික ්ර වය ආනයනය මකමරහි බලපෑම් කර ඇත. 

විදුලි  ංදේශ උපකරණ හා දවනත්ව- ඒකක 4 

විදුලි සඛමද්ධය උපාඛගයන්ව ිළිබබද සැලකීමම්දී නිකුත් කරන ලද බලපත්ර  සඛ්යාව මමන්වම, ඉන්ව උපයන ලද 

ආදායමමහිද සීඝ්ර  වර්ෂධනයක් මපන්වවා ඇත. සන්වනිමේදන උපාඛග ආනයනමේදී ජඛගම දුරකථන 

ආනයනය  ප්ර මු්ත්වයක් ලැබී ඇත. 2016 හා 2017 වර්ෂෂවල සන්වනිමේදන ක්මෂ්ත්රමේ වාර්ෂතාගත 

වර්ෂධනයක් මපන්වවා ඇති අතර, එම වසර 2 තුළ මහා පරිමාණ වයාපෘති ැසක්ද ක්රියාත්මක ී ඇත.  

විවිධ ආනයන හා අපනයන - ඒකක 5 

ඒකක 5 විසින්ව නිකුත් කරන ලද බලපත්ර ප්රමාණය ඉතා මේගමයන්ව ඉහළ මගාස් ඇති අතර ආදායමද 

පසුගිය වර්ෂෂ කිහිපය තුළ ඉහල වර්ෂධනයක් දක්න  ඇත. සත්ව නිය්පාදන ආනයනය සදහා නිකුත් කරන 

ලද බලපත්ර ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්වනා අතර එම ක්මෂ්ත්රමේ පැහැදිලි ඉහළ නැීමක් පසුගිය වර්ෂෂය තුළ 

වාර්ෂතා ී ඇත. 

 

ප්රිපත්වි අංශය  

1969 අඛක 01 දරණ ආනයන හා අපනයන පාලන පනත  අනුූලලව ප්ර තිපත්තිමය කරුණු සම්බන්වධමයන්ව 

මැදිහත් ීම සහ ප්ර තිපත්තිමය කරුණු සම්බන්වධමයන්ව පැනනගින ගැ ළු සදහා විසදුම් ලබා දීම මමම 

ඒකකමේ ප්ර ධාන කාර්ෂය මේ. 

එහිදී උක්ත පනත පාදක මකා  මගන මරගුලාසි ප්ර කායය  පත් කිරීම සදහා ගැසේ නිමේදන සකස් කර 

පාර්ෂලිමම්න්වතුව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලැමේ. 

ඊ  අමතරව ආනයන හා අපනයන මවළදාම තුළ සිදුවනු ලබන විමද්ධය විනිමය ගනුමදනු මත පැනනගින 

ගැ ළු නිරාකරණය කිරීම සදහා මද්ධශීලය වාණිජ බැඛකු සහ ශ්ර ලඛකා මර්ෂගුව මවත උපමදස් ලබා දීම මමම 

ඒකකමේ කාර්ෂයභවාරය ය ත  ගැමන්ව. 

කලින්ව කල  රජමේ  ප්ර තිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සදහා සිදුකරනු ලබන විමද්ධය විනිමය ගනුමදනු හා 

සම්බනධ මවනස්කම් මමමහයුම් උපමදස් මලස රාජය හා වාණිජ බැඛකු මවත දැනුම්දීම මමම ඒකකය 

මගින්ව සිදු කරනු ලබයි. 

 


