
i 

 

 
 
 
 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ  
අටවැනි පාර්ලියේන්ත්රුයේ  

(පළමු සැසිවාරය) 
 

 

පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
 

 

 
ඵලදායී මතාරුරු තාක්ෂණික පද්ධතීන්ත උපම ෝගී කර ගනිමින්ත 

රජමේ ආදා ම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත 

විසින්ත සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත අතර ගත යුු පි වර නිර්ලමද්ශ කිරීම 

සඳහා වූ 

 
 

රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා මේ 

අුරු වාර්ලතාව 

 
 

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපති 

ගරු ලසන්තත අලගි වන්තන මහතා 
විසින්ත්ර 

 
 

2016 යනාවැේබර්ල මස 23 වැනි දින පාර්ලියේන්ත්රුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 
 
 

මුද්රණය කිරීමට පාර්ලියේන්ත්රුව විසින්ත්ර 2016 යනාවැේබර්ල මස 23 වැනි දින නියම කරන ලදී' 



ii 

  



iii 

 

අට වැනි පාර්ලිමේන්තුමේ පළමුවැනි සැසිවාර  

 

රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ සංයුති  
 
 

01. ගරු ලසන්ත්රත අලගියවන්ත්රන මහතා (සභාපති) 

02. ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 

03. ගරු මහින්ත්රද සමරසිංහ මහතා 

04. ගරු පී. හැරිසන්ත්ර මහතා 

05. ගරු ෆයිසර්ල මුස්තාපා මහතා 

06. ගරු පාිත රංයග බණ්ඩාර මහතා 

07. ගරු නියරෝෂන්ත්ර යපයර්ල රා මහතා 

08. ගරු සුජීව යස්නසිංහ මහතා 

09. ගරු ඉරාන්ත්ර වික්රමරත්න මහතා 

10. ගරු බන්ත්රුල ගුණවර්ලධන මහතා 

11. ගරු විජිත යහ්රත් මහතා 

12. ගරු වාසුයේව නානායක්කාර මහතා 

13. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 

14. ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 

15. ගරු යස්යිඩ් අි සහීර්ල මවුලානා මහතා 

16. ගරු බුේික පතිරණ මහතා 

17. ගරු සීනිතේබි යයෝයහ්ෂ්වරන්ත්ර මහතා 

18. ගරු එස්. ශ්රීතරන්ත්ර මහතා 

19. ගරු චන්ත්රදිම ගමයේ මහතා 

20. ගරු (වවදය) නින්ත්රද ජයතිස්ස මහතා 

21. ගරු (වවදය) කාවින්ත්රද යහ්ෂාන්ත්ර ජයවර්ලධන මහතා 

22. ගරු අයි. චාල්ස් නිර්ලමලනාදන්ත්ර මහතා 

23. ගරු හිරුණිකා යේමචන්ත්රද්ර මහත්ිය 

24. ගරු බන්ත්රුල ලාල් බණ්ඩාරියගාඩ මහතා 

25. ගරු ප්රසන්ත්රන රණුංග මහතා 

26. ගරු එස්. වියායල්න්ත්රද්රන්ත්ර මහතා 

 

  



iv 

අනුකාරක සභාමේ සංයුති  

 

01. ගරු ඉරාන්ත්ර වික්රමරත්න මහතා (සභාපති) 

02. ගරු බන්ත්රුල ගුණවර්ලධන මහතා 

03. ගරු යසයිඩ් අි සහීර්ල මවුලානා මහතා 

04. ගරු (වවදය) නින්ත්රද ජයතිස්ස මහතා  

05. ගරු (වවදය) කාවින්ත්රද යහ්ෂාන්ත්ර ජයවර්ලධන මහතා 

 
 
 

  



v 

 

පටුන 

  පිටු අංකය 

   

සභාපතිුමායේ පණිවිඩය 1 

අ. වාර්ලතාව  3 

 අ -1 පසුබිම 3 

 අ -2 අනුකාරක සභායේ යයාමු කිරීයේ අනුයේශ  3 

 අ -3 අනුකාරක සභාව විසින්ත්ර යයාදා ගත් ක්රමයේදය 3 

 අ -4 නිරීක්ෂණ හා මූික සාකච්ඡාවල ප්රතිඵල 4 

 අ -5 රාජය ආදායයේ සංයුතිය 6 

 අ -6 යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 8 

  නිරීක්ෂණ හා නිර්ලයේශ 8 

 අ -7 යේශීය ආදායේ යදපාර්ලත යේන්ත්රුව  12 

  නිරීක්ෂණ හා නිර්ලයේශ 12 

 අ -8 ශ්රී ලංකා සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 15 

  නිරීක්ෂණ හා නිර්ලයේශ 15 

 අ -9 අයනකුත් නිරීක්ෂණ 17 

 අ -10 යපාු නිරීක්ෂණ 20 

ආ. ඇමුණුම  

 බී-1 කාරක සභාව සාකච්ඡා කළ කරුණු 22 

 බී 2 -ප්රශ්නාවි හා පිළිුරු 44 

 
  



vi 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 

 

පිටුව |   1 

සභාපතිුමාමේ පණිවිඩ  
 

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ආණ්ුක්රම වයවස්ථායේ 148 
වන වයවස්ථායවන්ත්ර පාර්ලියේන්ත්රුව මගින්ත්ර පවරා ඇති මූලය අධීක්ෂණ 
කාර්ලයයන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීයේදී රාජය ආයතන වල යතාරුරු තාක්ෂණය 
ක්රියාත්මක කිරීයේ යේ යේ අවාසි / ුර්ලවලතා නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එහි 
ප්රතිඵලයක් යලස, රාජය ආදායම හා විනිවිදභාවය අහිි වීම සහ විගණන 
ක්රියාවිය ුළ ුෂ්කරතා ඇති වීම සිු යේ. එම නිසා, කිටුව විසින්ත්ර රාජය 
ආයතන වල කාර්ලය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යතාරුරු තාක්ෂණ 
ක්යෂ්ත්රයේ සංවර්ලධනය සඳහා ක්රමානුකූල ක්රියා පටිපාටියක් ක්රියාත්මක 
කිරීමට තීරණය කරන ලදී. රජයේ ආදායම වැඩිදියුණු කිරීම, පාරියභෝගික 
හිතකාමී යමයහයුේ පේධතියක් යගාඩනැංවීම, කළමනාකරණ 
කාර්ලයක්ෂමතාව සහ විගණන පහසුව අරමුණු කරගත්, සාමාජිකයන්ත්ර පස ්
යදයනකුයගන්ත්ර සමන්ත්රවිත අනු කාරක සභාවක් ගරු ඉරාන්ත්ර වික්රමරත්න 
මහතායේ සභාපතිත්වයයන්ත්ර පත් කරන ලදී. යමම මුල්පිරීම මහජන 
විශ්වාසය හා යහ පාලනය පිළිබඳ සංකල්පය ආරක්ෂා කරන බවට කාරක 
සභාව අදහස් කරන ලදී. 

රජයේ ආදායමට වැඩි දායකත්වයක් සපයන ප්රධාන පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර 
සමඟ රැස්වීේ කිහිපයක් සිු කිරීයමන්ත්ර අනුරුව අනු කාරක සභාව විසින්ත්ර 
වියශ්ෂ නිරීක්ෂණ හා ඉතා ඵලදායී හා කායලෝචිත නිර්ලයේශ අඩංගු වන සිය 
වාර්ලතාව අුරු වාර්ලතාවක් යලස පාර්ලියේන්ත්රුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. 

අනු කාරක සභායේ සභාපති ගරු ඉරාන්ත්ර වික්රමරත්න මහතා හා කිටුයේ 
යසසු සාමාජිකයන්ත්රයේ කැපවීම මම යබයහවින්ත්ර අගය කරි. යමම වාර්ලතාව 
සේපාදනය කිරීම සඳහා සහයයෝගය ලබා ුන්ත්ර රජයේ ගිණුේ කාරක සභායේ 
උපයේශක ලිත් ආර්ල. ද සිල්වා මහතා, හිටපු යර්ලගු අධයක්ෂ ජනරාල් 
ආචාර්ලය යනවිල් ගුණවර්ලධන මහතා, සහ හිටපු යේශීය ආදායේ යකාමසාරිස ්
ජනරාල් මල්ිකා සමරයස්කර මහත්ියට මම ස්ුතිවන්ත්රත යවි. තවද 
කාරක සභාව යවත වියශ්ෂඥ දැනුම ලබා ුන්ත්ර යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන 
තාක්ෂණ නියයෝජිතායතනය (ICTA) සහ ලංකා ක්ියර්ල (පුේ) සමාගමට මම 
ස්ුතිවන්ත්රත යවි. තවද මා අයප්ක්ෂා කළ පරිදිම විවිධ අභියයෝග මධයයේ 
වුවද කාරක සභාව යවත යනාමඳ සහයයෝගය ලබාුන්ත්ර පාර්ලියේන්ත්රුයේ මහ 
යල්කේ, පාර්ලියේන්ත්රුයේ නියයෝජය මහ යල්කේ, පාර්ලියේන්ත්රු සහකාර 
යල්කේවරුන්ත්ර හා රාජය ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා කාර්ලයංශ  නිලධාරීන්ත්ර 
යමන්ත්රම විගණකාිපතිුමා ඇුළු ඔහුයේ කාර්ලය මණ්ඩලයට ස්ූති 
කිරීමටද මම යමය අවසථ්ාවක් කර ගනිි.  

කාරක සභායේ අරමුණු මුුන්ත්රපත් කර ගනු වස් රජය යමම වාර්ලතායේ 
සඳහන්ත්ර නිර්ලයේශ ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය පියවර ගනු ඇති බව මම යේ 
අවස්ථායේ දී සඳහන්ත්ර කිරීමට කැමැත්යති. 





ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ඵලදායී මතාරුරු සහ සන්තනිමේදන තාක්ෂණික පද්ධතීන්ත උපම ෝගී කර ගනිමින්ත 

රජමේ ආදා ම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත විසින්ත සහ 

පාර්ලශ්වකරුවන්ත අතර ගත යුු පි වර නිර්ලමද්ශ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුමේ 

රාජය ගිණුේ කාරක සභාව විසින්ත පත් කරන ලද අනු කාරකසභාමේ වාර්ලතාව. 
 

පසුබිම 

පහත අත්සන්ත්ර කර ඇති අප 2016 මාර්ලු මස රාජය ගිණුේ කාරක සභාව විසින්ත්ර ඉහත 

අනු කාරක සභාවට පත් කරන ලදී. සවිස්තරාත්මක උපකාරක සභා හතකින්ත්ර පසුව අනු 

කාරක සභාවට යයාමු කර ඇති කාරණා සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අපයේ වාර්ලතාව ඉදිරිපත් 

කරන්ත්රයන්ත්ර ඉමහත් සුටිනි. අනු කාරක සභායේ යයාමු කිරීේ අනුයේශයන්ත්ර, අනු කාරක 

සභාව යයාදාගත් ක්රමයේදය, එක් එක් කාරක සභා රැස්වීේ වල කරන ලද සාකච්ඡාවන්ත්රහි 

විස්තර සහ යසායාගැනීේ සහ ඒ සේබන්ත්රධ අපයේ නිරීක්ෂණ සහ තනි නියයෝජිතායතන 

සහ ජාතික මට්ටයේ වැඩිදියුණු කිරීේ සඳහා වන අපයේ නිර්ලයේශ යමහි ඉදිරිපත් කර 

තියේ. 

අනු කාරක සභාමේ ම ාමු කිරීේ අනුමද්ශ 

විනිවිදභාවයයන්ත්ර යුුව පාර්ලශ්වකරුවන්ත්රයේ තෘප්තිය ඇතිවන ආකාරයට වයාපාර 

කරයගන යාම පහසු කිරීම යන කාරණය ආමන්ත්රත්රණය කරන අතරම ආදායේ කාන්ත්රුවීේ 

අවම කිරීම සඳහා යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණයේ සහාය සහිතව උපරිම 

කළමනාකාරිත්ව කාර්ලයක්ෂමතාවක් සහතික කිරීම සඳහා අදාළ රජයේ 

නියයෝජිතායතන විසින්ත්ර ගත යුු පියවර සේබන්ත්රධයයන්ත්ර රාජය ගිණුේ කාරක සභාවට 

නිර්ලයේශ ඉදිරිපත් කිරීම. 

අනු කාරක සභාව විසින්ත ම ාදාගත් ක්රමමේද  

අ) ප්රධාන ආදායේ උත්පාදන යදපාර්ලතයේන්ත්රු, රාජය අංශයේ යතාරුරු තාක්ෂණ යස්වා 

සපයන්ත්රනන්ත්ර, යගවීේ සඳහා යස්වා සපයන්ත්රනන්ත්ර සහ රාජය අංශයේ බැංකු අතර 

යපාු සාකච්ඡා සූදානේ කිරීම. 

ආ) ඉලක්කගත අදායේ උත්පාදන යදපාර්ලතයේන්ත්රු සහ යතෝරාගත් සේබන්ත්රිත 

ක්රියාවිය, සහායක නියයෝජිතායතන සහ යස්වා සපයන්ත්රනන්ත්ර අරමුණු 

කරගනිින්ත්ර අන්ත්රතර්ලක්රියකාරී සාකච්ඡා සූදානේ කිරීම. 

ඇ) රැස්වීේ වලදී සෘජු ප්රශ්න සහ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර ප්රතිචාර ලබා ගැනීම. 

ඈ) අදාළ නියයෝජිතායතන වල කළමනාකරණ යතාරුරු පේධතිය ක්රියාත්මක කිරීයේ 

වර්ලතමාන තත්ත්වය සේබන්ත්රධයයන්ත්ර තත්ත්ව වාර්ලතා ලබා ගැනීම. 

ඉ) වියශ්ෂිත පැහැදිළිකිරීේ ලබා ගැනීම සඳහා ප්රශ්නාවි යැවීම. 

 

 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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මූික සාකච්ඡාවල ප්රතිඵල 

පහත සඳහන්ත්ර නියයෝජිතායතන වල සහභාගිත්වයයන්ත්ර 2016 මාර්ලු 24 සහ 2016 මැයි 

03 අනු කාරක සභාව විසින්ත්ර මූික සාකච්ඡා යදකක් පවත්වන ලදී. 

 යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 ආගමන සහ විගමන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 සමාගේ යරජිස්රාර්ල යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 යමෝටර්ල වාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 ආනයන සහ අපනයන පාලන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 මුදල් අමාතයංශය 

 පුේගලයන්ත්ර ියාපදංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 යරජිස්රාර්ල ජනරාල් යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

 යකාළඹ මහ නගර සභාව 

 ලංකා බැංකුව 

 මහජන බැංකුව 

 යතාරුරු තාක්ෂණ නියයෝජිතායතනය 

 ලංකා ක්ියර්ල සීමාසහිත සමාගම 

 

සාකච්ඡා ආරේභයේදී යමම අනු කාරක සභාව පත් කිරීමට යහ්ුව සභාපතිවරයා 

පැහැදිළි කළ අතර එක් එක් නියයෝජිතායතනයට තම නියයෝජිතායතනවල 

කළමනාකරණ යතාරුරු පේධති යයාදායගන ඇති ආකාරයත් ඔවුන්ත්ර දැනට මුහුණ යදන 

අභියයෝග සහ බාධාවනුත් පිළිබඳ යකටි ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන යලසට ඉල්ීමක් කරන 

ලදී. සංවිධානය ුළ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය යයාදාගැනීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර 

වන වර්ලතමාන තත්ත්වය සහ එය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යයෝගය අනාගත සැළසුේ 

පැහැදිළි කරින්ත්ර ිඛිත වාර්ලතාවක් කාරක සභාවට ලබා යදන යලස කාරක සභාව විසින්ත්ර 

අදාළ නියයෝජිතායතන වලට නියයෝග කරන ලදී. (විස්තර සඳහා බී-2 ඇමුණුම බලන්ත්රන) 

 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ඉදිරියේදී අනුගමනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ත්ර නිරීක්ෂණ / යයෝජිත පරාිතීන්ත්ර කාරක 

සභායේ ඉදිරි සාකච්ඡා වලදී ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 පවතින යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ පේධතිය උසස් මට්ටමකට 

පත්කිරීයමන්ත්ර යහෝ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ පේධතිය ුළට නව 

ක්යෂ්ත්ර හඳුන්ත්රවාදීම ුළින්ත්ර නියයෝජිතායතනය විසින්ත්ර සපයන යස්වායේ 

ගුණාත්මක බව ඉහළ දැමීයේ හැකියාව 

 සන්ත්රනියේදනය මාර්ලගගත ආකාරයට සිු වන විට එහි විනිවිදභාවය සායප්ක්ෂ 

වශයයන්ත්ර ඉහළය. 

 අයනකුත් යගවීේ මාධය ට සායප්ක්ෂව විදුත් යගවීේ මාධය සායප්ක්ෂ වශයයන්ත්ර 

පහසු, ඵලදායී සහ කාලය ඉතිරි කරන සුළුය. 

 යේ රජයේ ආයතන වල පවතින ක්රියා පටිපාටි අවහිරතා ඇති කරයි. 

 තාක්ෂණික, කළමනාකරණ සහ පරිපාලන ගැටළු සේබන්ත්රධයයන්ත්ර රජයේ 

ආයතන ුළ අවශය යවනසක්ේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කාර්ලයක්ෂම සහ 

ඵලදායී යාන්ත්රත්රණයක අවශයතාව 

 අතින්ත්ර කරන කටයුු යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය පදනේ කරගත් 

ක්රමයේදයන්ත්රට මාරු කරන අවසථායේ අවශය ස්ථානවල වැඩ ක්රියාවි නැවත 

සකස් කිරීම. 

 විගණන සහ අයනකුත් නියාමන නියයෝජිතායතන වලට යතාරුරු පහසු සහ 

විනිවිදභාවයයන්ත්ර යුුව යබදාහැරීම. 
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රාජය ආදා මේ සංයුති  

ප්රමුඛතා ක්යෂ්ත්ර හඳුනාගැනීම සඳහා රාජය ආදායයේ සංයුතිය පළමුව අධයයනය කිරීමට 

අනු කාරක සභාව තීරණය කයළ්ය. 

2015 වසයර්ල රජයේ ආදායේ එකුයේ සංයුතිය - ආදායේ ගණනය කිරීයේ ශීර්ලෂ 

වශයයන්ත්ර වර්ලගීකරනය කර ඇති අතර ආදායේ අයිතම වශයයන්ත්ර උප වර්ලගීකරණයක් සිු 

කර ඇත. 

රජමේ ආදා ම 2015 

මදපාර්ලතමේන්තුමේ නම  ප්රතිශත  

යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව  43.58 

යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේනුව  37.13 

සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව  7.45 

අනු එකුව  88.16 

අයනකුත් සියළු රජයේ යදපර්ලතයේන්ත්රු  11.84 

එකුව  100.00 

 

ආදා ේ උප වර්ලගීකරණ   

මදපාර්ලතමේන්තුමේ 

නම 
ආදා ේ අයිතම  

එහි එකුමේ 

ප්රතිශත  

මද්ශී  ආදා ේ මදපාර්ලතමේන්තුව 

 ආයතනික ආදායේ බේද 26.56 

 ආනයන මත එකු කළ අගය මත බේද 15.95 

 
අයනකුත් යස්වා මත එකු කළ අගය මත 

බේද 
14.05 

 යපාළිය මත රැඳවුේ බේද 11.89 

 නිෂප්ාදනය මත එකු කළ අගය මත බේද 5.51 

 මූලය යස්වා මත එකු කළ අගය මත බේද 5.32 

 ආයතනික යනාවන උපයන විට යගවීයේ 

බේද 

4.99 

 ජාතිය යගාඩනැගීයේ බේද - යස්වා 4.05 

 අනු එකුව 88.32 

 අයනකුත් සියළුම ගාස්ු 11.68 

 එකුව 100.00 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 

 

පිටුව |   7 

මර්ලගු මදපාර්ලතමේන්තුව 

 යමෝටර්ල වාහන මත නිෂ්පාදන බු 36.28 

 ආනයන බු 17.55 

 ුේවැටි මත නිෂප්ාදන බු 12.99 

 වරාය සහ ගුවන්ත්ර යතාටුපල සංවර්ලධන බු 9.21 

 වියශ්ෂ යවයළඳ භාණ්ඩ බු 8.49 

 යපයරෝියේ නිෂප්ාදන මත නිෂප්ාදන බු 7.32 

 ආනයන යසස් බේද 6.90 

 අනු එකුව 98.74 

 අයනකුත් සියළුම අයිතම 9 1.26 

 එකුව 100.00 

සුරාබදු මදපාර්ලතමේන්තුව 

 මත්පැන්ත්ර මත සුරාබු 99.97 

 ුේයකාළ බේද 0.03 

 එකුව 100.00 

මූලාශ්රය :රාජය ගිණුේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව - දිවයියන්ත්ර ගිණුේ 2015 

 

රාජය ආදායයේ සංයුතිය, මූලාශ්ර සහ එය එකු කිරීමට මූිකව වගකියනු ලබන 

නියයෝජිතායතන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අධයනය කළ අනුකාරක සභාව තම අධයනයන්ත්ර ප්රධාන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රු ුන වන ශ්රී ලංකා යර්ලගුව ,යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සහ ශ්රී 

ලංකා සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යවත යයාමුකිරීමට තීරණය කරන ලදී .එයස්ම 

ආනයන අපනයන ක්රියාවියට සෘජුවම සේබන්ත්රධ වන යහෝ වැඩිදියුණු කිරීේ සඳහා 

වැදගත් යතාරුරු ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි තවත් ආයතන කිහිපයක් ද කැඳවීමට 

ද අනු කාරක සභාව තීරණය කයළ්ය. අනු කාරක සභාව එවන්ත්ර අන්ත්රතර්ලක්රියාකාරී සැසි 

පහක් පැවැත්වූ අතර තවුරටත් පැහැදිළි කරගැනීේ සිුවිය .එහිදී රැස්කරගත් යතාරුරු 

විමර්ලශනය සඳහා යමහි දක්වා ඇත. (ප්රශ්නාවි සඳහා ලැබුණු පිළිුරු සඳහා බී-1 

ඇමුණුම බලන්ත්රන.) 

 
යතෝරාගත් යදපාර්ලතයේන්ත්රු ුන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අනු කාරක සභායේ අධයනයන්ත්රයේ 

ප්රතිඵල මු දැක්යේ. 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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මර්ලගු මදපාර්ලතමේන්තුව 

රාජය ආදායයේ සේූර්ලණ එකුයවන්ත්ර 50.62% ක් (එකු කළ අගය මත ආනයන බු 

සහ යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යවනුයවන්ත්ර එකු කළ ජාතිය යගාඩනැගීයේ බු 

ද ඇුළුව  ) වන වැඩිම ප්රතිශතය 2015 වසයර්ලදී යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර රැස් කර 

ඇති බව අවධානයට යයාමුවිය .යමම ආදායම ප්රධාන වශයයන්ත්රම එකු කර යගන 

ඇත්යත් ආනයනික භාණ්ඩ ආනයනය කරන අවස්ථායේ යර්ලගු බු වශයයන්ත්ර සහ 

නිෂප්ාදන (වියශ්ෂ විි විධාන)පනත යටයත් නිෂ්පාදන බු, එකු කළ අගය මත බු, 

වියශ්ෂ යවයළඳ භාණ්ඩ බු, අපනයන සංවර්ලධන පනයත් යසස් බේද, ජාතිය 

යගාඩනැගීයේ බේද සහ වරාය සහ ගුවන්ත්රයතාටුපළ සංවර්ලධන බේද යනුයවනි .නිෂ්පාදන 

(වියශ්ෂ විි විධාන) පනත යටයත් වන ුේවැටි, යපයරෝියේ නිෂප්ාදන ආදී යේශීය 

වශයයන්ත්ර නිෂප්ාදනය කරන භාණ්ඩ සේබන්ත්රධයයනුත් නිෂප්ාදන බු එකුකිරීයේ 

වගකීම යර්ලගුව සුයේ. 

ආදායේ එකු කිරීමට අමතරව සමාජ, යසෞඛය, පාරිසරික සහ ආරක්ෂාවට අදාළ 

වගකීේ ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අදාළ වයවස්ථාපිත ආයතන වල සහාය සහිතව ආනයන සහ 

අපනයන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර වන සීමා සහ තහනේ වලට අදාළ නීති ක්රියාත්මක කිරීම 

සේබන්ත්රධයයන්ත්ර ද යර්ලගුව සුව වගකීමක් තියේ. 

ආනයන මත ඇති අික ආදායේ එකුව හඳුනාගත් අනු කාරක සභාව යර්ලගුයේ ඇති 

කළමනාකරණ පේධතියේ වර්ලතමාන තත්ත්වය හඳුනාගැනීම සහ එමගින්ත්ර යතාරුරු 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය ඵලදායී යලස යයාදාගැනීම සඳහා යර්ලගුයේ ආනයන නිරවුල් 

කිරීයේ ක්රියාවිය යවත තම අවධානය යයාමු කිරීමට අනු කාරක සභාව තීරණය 

කයළ්ය . 

එමනිසා අනු කාරක සභාව යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ යයදවුේ වල ප්රගතියත් 

යර්ලගුයේ අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියත්, ආනයන සීමා සහ තහනේ කිරීමට අදාළ 

ආනයන භාණ්ඩ නිරවුල් කිරීයේ ක්රියාවිය ුළ යර්ලගුව සමඟ කටයුු කරන ආයයෝජන 

මණ්ඩලය සහ අයනකුත් වයවස්ථාපිත ආයතන එනේ ආනයන සහ අපනයන පාලන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, ශ්රී ලංකා ආයයෝජන මණ්ඩලය, යසෞඛය යපෝෂණ සහ යේශීය 

වවදය අමාතයංශය, ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතන, සත්ත්ව නිෂප්ාදන සහ යසෞඛය 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, කෘෂිකර්ලම යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යන ආයතනවල ක්රියාකාරිත්වය ද 

අධයනය කරන ලදී. 

නිරීක්ෂණ 

යර්ලගුයේ ප්රධාන වගකීම වන්ත්රයන්ත්ර ආදායම එකු කිරීම, නීති වියරෝධී ආනයන හා 

අපනයන වැලැක්වීම, සාධාරණ යවළඳාම සඳහා අවශය පහසුකේ සැලසිම සහ ආනයන 

හා අපනයන සංඛයා යල්ඛන සකස් කිරීම සඳහා අවශය දත්ත සැපයීම බව අනු කාරක 

සභායේ පළමු නිරීක්ෂණය විය. 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 

 

පිටුව |   9 

යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ ක්යෂ්ත්රය සේබන්ත්රධයයන්ත්ර යර්ලගුව අත්පත් යකාට 

යගන ඇති ප්රගතිය යවත කාරක සභායේ සැලකිල්ල යයාමු විය. යවළඳාම හා සංවර්ලධනය 

පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ත්රයේ සමුළුව විසින්ත්ර සකස් යකාට කළමනාකරණය කරනු ලබන 

මාුකාංගයක් වන “ASYCUDA” නින්ත්ර හැඳින්ත්රයවන යර්ලගු දත්ත එක්රැස්කිරීයේ 

ස්වයංක්රීය පේධතියේ නවතම සංස්කරණය යර්ලගුව සහ ආයයෝජන මණ්ඩලය විසින්ත්ර යේ 

වන විට භාවිතා කරන බව වාර්ලතා විය. එයස්ම “ASYCUDA” මාුකාංගය යේ වන විට 

රටවල් 80 ක පමණ භාවිත යකයරන බවත්, ජාතයන්ත්රතර යවළඳායේ නවතම 

අවශයතාවයන්ත්ර සපුරාලනු පිණිස එය නව තාක්ෂණය යයාදා ගනිින්ත්ර නිතිපතා දියුණු 

කරන බවත් වාර්ලතා විය. ආනයන හා අපනයන යවළඳායේ නිරත සියළු පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර 

සමඟ විදුත් මාධයයයන්ත්ර සන්ත්රනියේදන කටයුු කිරීම සඳහා යර්ලගුව විසින්ත්ර “ Single 

Windows” නැමැති වැඩසටහනක් දැනටමත් ආරේභ යකාට ඇත. 

යේ වන විට ශ්රි ලංකා යර්ලගුව, ජන යල්ඛන හා සංඛයායල්ඛන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, මුදල් 

අමාතයාංශය, ලංකා මහ බැංකුව, යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, යමෝටර්ල රථ වාහන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, වාණිජ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, ශ්රී ලංකා යත් මණ්ඩලය අපනයන යන 

සංවර්ලධන මණ්ඩලය ආදී ආයතන සමඟ ආනයන හා අපනයන යතාරුරු යබදාහදා 

ගනියි. එයස්ම ශ්රී ලංකා යර්ලගුව විසින්ත්ර විදුත් යගවීේ (e – payment), විදුත් යර්ලගු යල්ඛන 

(e – CUSDOCs) සහ විදුත් නැේ බු යලඛන (e – manifests) යලස යපාුයේ 

හැඳින්ත්රයවන විදුත් සන්ත්රනියේදන පේධති රාජය බැංකු යදක, ආනයනකරුවන්ත්ර, 

අපනයනකරුවන්ත්ර, නිශක්ාෂණ නියයෝජිතයන්ත්ර, භාණ්ඩ ප්රවාහකයන්ත්ර හා නාවික 

නියයෝජිතයන්ත්ර සමග ක්රියාත්මක යකාට ඇත. තවද, පාර්ලශ්වකරුවන්ත්රට අවශය යවනත් 

යතාරුරු යර්ලගු යවේ අඩවිය මගින්ත්රද සපයයි. 

දැනට පවතින විදුත් යගවීේ පේධතිය ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව හරහා 

පමණක් සීමා වී ඇති බවත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ සී/ස ලංකා ක්ියර්ල සමාගම සමඟ 

එක්ව එය සියළු බැංකු හා සේබන්ත්රධ කිරීම සඳහා වන නව වයාපෘතියක් සකස් කරින්ත්ර 

සිටින බවත්, අනුකාරක සභාව නිරික්ෂණය කරන ලදී. ආනයනකරුවන්ත්ර සහ 

අපනයනකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර විදුත් යර්ලගු ප්රකාශ යර්ලගුව යවත ලබා දිම සඳහා, නැේ 

නියයෝජිතයින්ත්ර සහ ඔවුන්ත්රයේ උප නියයෝජිතයන්ත්ර යවතින්ත්ර නැේ බු යල්ඛන ලබා ගැනීම 

(e – manifests) ක්රියාත්මක යකාට ඇත. 

යකයස් යවතත්, භාණ්ඩ නිෂක්ාශන ක්රියාවියේදී යර්ලගුව හා සේබන්ත්රධ වන අයනකුත් 

වයාවස්ථාපිත ආයතන සුටුදායක මට්ටමක ප්රගතියක් අත් යකාට යගන යනාමැති 

බවත්, ඒ යහ්ුයවන්ත්ර භාණ්ඩ නිෂක්ාශනයේදී ප්රමාදයන්ත්ර සිු වන බවත්, අනුකාරක සභාව 

නිරීක්ෂණය කරන ලදී. යමහිදී කැපවීම මදකම, යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය 

ප්රමාණවත් යනාවීම උක්ත ක්රියාවිය ඵලදායී යලස හැසිරවිම සඳහා යතාරුරු සහ 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය නිසි යලස සකස් යනාකිරීම පැහැදිිව නිරීක්ෂණය විය. එයස්ම 

වයාපාර ක්රියාවි නැවත සකස් කිරීම සහ යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය නිසි 

යලස පවත්වායගන යාම පිළිබඳව අධයයනයකින්ත්ර යතාරව යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන 
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තාක්ෂණ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර යකයරන වත්මන්ත්ර ආයයෝජනයන්ත්ර පිළිබඳව ඉතා විමසිල්යලන්ත්ර 

යසායා බැිය යුු බව අනුකාරක සභායේ අදහස විය. 

යර්ලගුයේ යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරිම, සාධාරණ යවළඳාම 

පහසු කිරීම සඳහා ඇති අවදානේ කළමනාකරණ පේිතය සමඟ පරීක්ෂා කළ යුු බව 

අනු කාරක සභායේ මතය විය. එවන්ත්ර පහසුකේ සැලසීයේ කටයුු ින්ත්ර භාණ්ඩ 

නිෂක්ාශන ක්රියාවියේදී සිු වන අනවශය මානව මැදිහත්වීේ පිළිබඳ සැලකිල්ල යයාමු 

කළ යුු අතර පශ්චාත් නිෂ්කාශන පේධතියක් සකස් කිරීම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් 

යයාමු කළ යුුය. 

යර්ලගුව විසින්ත්ර දැනට භාවිතා කරනු ලබන අවදානේ කළමනාකරණ පේධතිය පිළිගත 

යනාහැකි බව අනු කාරක සභායේ නිරීක්ෂණය විය. ආනයනය කරනු ලබන සියළු 

භාණ්ඩ යතාග යල්ඛන පරීක්ෂාවට සහ භාණ්ඩ පරීක්ෂාවට ලක් යකයරන බව 

අනාවරණය විය. යකයස් යවතත්, යර්ලගුව විසින්ත්ර ලබා ුන්ත්ර යතාරුුරුවලට අනුව, භාණ්ඩ 

යතාගවින්ත්ර 98% ට වැඩි ප්රමාණයක් කිසිු ගැටලුවකින්ත්ර යතාරව යර්ලගුව විසින්ත්ර නිදහස් 

යකාට ඇත. එබැවින්ත්ර භාණ්ඩ යතාග 100% ක් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සේපත් අපයත් 

යැවිමක් බවත්, එය සාධාරණ යවළඳාම පහසු කිරීයේ සංකල්පයට පටහැනි බවත් 

පැහැදිි විය. එබැවින්ත්ර පවතින සේපත් උපරිම යලස යයාදා ගනිින්ත්ර ඵලදායී යලස 

අවදානේ කළමනාකරණය කිරීම පිණිස ආදායේ එකු කිරීම සහ සීමා කරන ලද සහ 

තහනේ කරන ලද භාණ්ඩ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර වන අවදානේ විශ්යල්ෂණය කිරීම සඳහා වඩා 

ඵලදායී අවදානේ කළමණාකරණ පේධතියක් තිබිය යුු බව අනුකාරක සභායේ අදහස 

විය. එබැවින්ත්ර සිමා කරන ලද සහ තහනේ කරන ලද භාණ්ඩ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අදාළ 

වයවස්ථාපිත අපනයනවල සහයයෝගය ඇතිව යර්ලගුව විසින්ත්ර අවදානේ කළමනාකරණ 

පේධතියක් සකස් කළ යුුය. දූෂිත නිලධාරීන්ත්ර සහ යේශපාලන බලපෑේ ඇුළු සියළු 

අංශවල අවදානේ යර්ලගුව විසින්ත්ර විශ්යල්ෂණය යකාට යයෝගය මානව සේපත්, 

“ASYCUDA WORLD” හි වරණීයතා මානකය සහ X - කිරණ යන්ත්රත්ර වැනි අයනකුත් 

යමවලේ උපරිම යලස භාවිතා කරින්ත්ර එම අවදානේ කළමනාකරණය කිරීම අවශය 

කටයුු කළ යුුය. 

යර්ලගු සහ ආයයෝජන මණ්ඩල යයෝජනාක්රම යටයත් තීරුබු සහ අයබු යනායගවා 

වරායන්ත්ර විසින්ත්ර ඉවත්කරන ලද භාණ්ඩ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර වන කාන්ත්රුවීේ අවමකිරීම සඳහා 

ඇපයට බැඳුනු භාණ්ඩ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

භාවිතා කරගනිින්ත්ර ඵලදායී පේධති සකස් කළ යුු බව අනුකාරක සභාව ප්රකාශ කරන 

ලදී. 

යපාුයේ ආනයන නිෂක්ාශන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර ඇති යර්ලගු ක්රියාවි යතාරුරු හා 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණයේ සිු වන වැඩිදියුණුවීේවලට අනුකූල වන යලස නැවත සකස ්

කළ යුු අතර, ඒවා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම යර්ලගු යවේ අඩවියේ ප්රකාශයට පත් කල 

යුුය. 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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යර්ලගු විමර්ලශන සහ පරීක්ෂණ ක්රියාවි සුටුදායක මට්ටමක යනාපවතින බවත්, ඉහළ 

ප්රමුඛතාවයක් මත ඒ පිළිබඳ යසායා බැිය යුු බවත්, කාරක සභායේ නිරීක්ෂණය විය. 

නීති වියරෝධී යවළඳාම වැලැක්වීම සඳහා යර්ලගුව ුල විමර්ලශන ඒකක කිහිපයක් ඇති 

නමුත් එම අංශ එකී ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඒකාබේධ ප්රයේශයකින්ත්ර 

කටයුු යනාකරන බව යපනීයයි. ප්රමාදයන්ත්රට, ආදායම ගිිහීයාමට සහ නීතිවියරෝධී 

යවළඳාම ආරක්ෂා කරන ආදී යේට මං පාදන දූෂිත සහ වෘත්තීමය යනාවන පිළියවත් 

වැලැක්වීම සඳහා යමම ක්රියාවි නැවත සමායලෝචනයට ලක් යකාට වර්ලධනය කිරීම 

සඳහා අවශය පියවර ගත යුු බව අනු කාරක සභායේ මතය විය. 

නිර්ලමද්ශ 

1. යර්ලගුයේ “Single Windows” පේධතිය ක්රියාත්මක කිරීම අවසන්ත්ර කිරීමට; 

2. සාධාරණ යවළඳාමට අවශය පහසුකේ සැලසීමට සහ නීතිවියරෝධී යවළඳාම 

වැඩපැවැත්වීම සඳහා යර්ලගුව ුල ඵලදායී අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් 

ස්ථාපිත කිරීමට; එම පේධතිය විසින්ත්ර දූෂිත නිලධාරීන්ත්ර සහ යේශපාලන බලපෑේ 

ඇුළු සියළු අංශවල අවදානේ විශ්යල්ෂණය යකාට පවතින මානව සහ අයනකුත් 

සේපත් උපරිම යලස භාවිත කරින්ත්ර එම අවදානේ කළමනාකරණය කළ යුුය. 

3. “Single Windows” පේධතිය සහ අවදානේ කළමනාකරණ පේධතිය ුින්ත්ර 

ආනයන සහ අපනයන යර්ලගු ක්රියාවි සමායලෝචනය කිරීම සහ සියළුම 

පාර්ලශ්වකරුවන්ත්රයේ යහපත උයදසා නව ක්රියාවි යර්ලගු යවේ අඩවියේ ප්රකාශයට 

පත් කිරීමට;  

4. යර්ලගුයේ නිවාරණ ප්රයේශ වුහය සහ විමර්ලශන හා පරීක්ෂණ සමායලෝචනය 

යකාට යහපත් නිවාරණ වුහයක් සහ යයෝගය විමර්ලශන හා පරීක්ෂණ ක්රියාවි 

ක්රියාත්මක කිරීම හරහා ප්රමාදයන්ත්ර, ආදායම අහිිවීම සහ නීතිවියරෝධී යවළඳාම 

ආරක්ෂා කිරීම ආදියට මං පාදන දූෂිත සහ වෘත්තිමය යනාවන පිළියවත් 

පිටුදැකීමට;  

5. “Single Windows” පේධතිය ඵලදායී යලස ක්රියාවට නැංවීම සඳහා අදාල 

නීතිරීතිවලට අවශය සංයශෝධන පිළිබඳ යසායා බැීමට;  

6. යර්ලගු සහ ආයයෝජන මණ්ඩල යයෝජනාක්රම යටයත් අවසර යදන ලද ඇපයට 

බැඳුනු භාණ්ඩ ඵලදායී යලස අික්ෂණය කිරීම සඳහා යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණ පේධතියක් සකස් කිරීමට; 

යර්ලගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට උපයදස් ලබාදීම. 

 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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මද්ශී  ආදා ේ මදපාර්ලතමේන්තුව (මද්.ආ.මද) 

අගය එකු කිරීයේ බු, ජාතිය යගාඩනැගීයේ බු, ආදායේ බු, හා ආනයනික බු 

එකු කිරීයේ වගකීම පැවයරන්ත්රයන්ත්ර යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යවත බව අනු 

කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එයස්ම ආනයනවින්ත්ර අගය එකු කිරීයේ බු සහ 

ජාතිය යගාඩනැගීයේ බු එකු කිරීයේ වගකීම පැවයරන්ත්රයන්ත්ර යර්ලගුව යවතය. ඒ අනුව 

රජයට ආදායේ ජනනය යකාට යදන යදවන බු එකු කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

වන්ත්රයන්ත්ර යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව වන අතර, 2015 සංඛයා යල්ඛනවලට අනුව 

එය රජයේ ආදායයමන්ත්ර 30.08%ක් (යර්ලගුව විසින්ත්ර එකු කරන ලද ආනයන මත අගය 

එකු කිරීයේ බු සහ ජාතිය යගාඩනැගීයේ බු හැර) එකු යකාට ඇත. 

නිරීක්ෂණ 

යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර එකු කළ අගය මත බු සහ ජාතිය 

යගාඩනැගීයේ බු එකු කිරීයේදී නිසි නාමකරණ පේධතියක් සහ යර්ලගුව විසින්ත්ර 

අනුගමනය කරනු ලබන ඒකාබේධ ක්රමය වැනි වර්ලගීකරණ ක්රමයක් අනුගමනය 

යනාකරන බවත් ,WTO තක්යස්රු ක්රමය වැනි නිසි තක්යස්රු ක්රමයක් යනාමැති බවත් 

අනුකාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. භාණ්ඩ බුකරණය සඳහා එවන්ත්ර ක්රමයේදයන්ත්ර 

යනාමැති වූ විට ආදායම අහිි වීමට මං පාදන දූෂිත පිළියවත හිස ඔසවන බව අනු කාරක 

සභායේ අදහස විය. එයස්ම එකු කළ අගය මත බු සඳහා ියාපදිංචි වී ඇති 

පුේගලයින්ත්රයේ සංඛයාව 15696ක් බවත්, මූලය ආයතන සංඛයාව 229 ක් බවත් වාර්ලතා 

විය. යමම සංඛයා සැබෑ තත්ත්වය නිරූපණය යනාකරන බවත්, රජයට අයවිය යුු එකු 

කළ අගය මත බු ආදායම අයකර ගැනීම සඳහා යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

විසින්ත්ර නිසි යාන්ත්රත්රණයක් ස්ථාපිත කළ යුු බවත්, අනු කාරක සභාව දැන්ත්රවීය. 

ආදායේ බු ආදායම පිළිබඳ සැලකිල්ල යයාමු කළ අනුකාරක සභාව දැනට ඇති ිපි 

යගානු සංඛයාව (යපෞේගික ආදායේ බු ිපි යගානු 135170, රාජය යනාවන සංවිධාන 

13169, අයනයෝනය අරමුදල් ආදිය) සැබෑ තත්ත්වය නිරූපනය යනාකරන බව ප්රකාශ 

කරන ලදී. එබැවින්ත්ර යපෞේගික ආදායේ බු ිපි යගානුවක් විවෘත කළ යුුද නැත්ද 

යන්ත්රන තහවුරු කර ගැනීම පිණිස රයට් සෑම වැඩිහිටියයක්ම ප්රකාශයක් ලබා ගැනීයේ 

යාන්ත්රත්රණයක් ස්ථාපිත කළ යුු බව අනුකාරක සභායේ මතය විය. යමය ක්රියාත්මක 

කිරීමට අපහසු ක්රියාවියක් නේ, යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යමෝටර්ල රථ වාහන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යතාරුරු යබදා හදා ගත යුුය. (යමම යදපාර්ලතයේන්ත්රුව ුල 

යේ වන විට වාහන ිියන 6ක් පමණ ියාපදිංචි යකාට ඇත.)යමෝටර්ල රථ වාහන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යතාරුරු හුවමාරු කර ගැනියේ නීතිමය බාධාවක් යනාමැති 

බව කාරක සභාවට දන්ත්රවන ලදී. 

ආනයනික බු සේබන්ත්රධයයන්ත්රද දැනට ඇති ආයතනික බු ිපි යගානු සංඛයාව 

)47,154 ( සැබෑ තත්ත්වය නිරූපනය යනාකරන බව අනු කාරක සභායේ මතය වූ අතර, 

යේ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර සමාගේ ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යතාරුරු 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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හුවමාරු කර ගැනීයේ හැකියාව පිළිබඳව යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර 

යසායා බැිය යුුය. 

දැනට තියබන මානව සේපත්, යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ සහ අයනකුත් 

සේපත් උපරිම පරිදි යයාදාගනිින්ත්ර ආදායම අහිිවීේ වලක්වා ගැනීම සඳහා ප්රකාශ 

විගණන ක්රියාවි සහ බු ිපි යගානු හා විමර්ලශන ක්රියාවි පිළිබඳ විමසිල්යලන්ත්ර යසායා 

බැිය යුු බව කාරක සභායේ අදහස විය. 

යේ වන විට යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සිංගප්ූරු රජයේ ආධාර ඇතිව 

ආදායේ පරිපාලන කළමනාකරණ යතාරුුරු පේධති ක්රියාවට නැංවීයේ කාර්ලයයේ 

නියුුව සිටින අතර, 2014 වසයර්ලදි ආරේභ වූ යමම වයාපෘතියේ පළමු අදියර 2016 

සැප්තැේබර්ල මස සේූර්ලණ කිරීමට නියිත අතර, යදවන අදියර 2016 යදසැේබර්ල මස 

නිමවීමට නියිතය. 

රජයට අයවිය යුු ආදායම එකු කිරීම සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර සමඟ ගණුයදනු කටයුු 

සිු කිරීයේ පහසුව තහවුරු කිරීම සඳහා යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර ඵලදායී 

හා කායයක්ෂම කළමනාකරණ පේධතියක් පවත්වායගන යායේදී අතින්ත්ර ක්රියාත්මක 

කරනු ලබන පේධති සහ ආදායේ පරිපාලන කළමනාරකණ යතාරුරු පේධති පරික්ෂා 

කිරීම සඳහා අභයන්ත්රතර විගණන පේධතිය වර්ලධනය කිරීයේ වැදගත්කම කාරක සභාව 

විසින්ත්ර යපන්ත්රවා යදන ලදී. 

නිර්ලමද්ශ 

1. යර්ලගුව විසින්ත්ර ක්රියාත්මක කරනු ලබන පේධති සැලකිල්ලට ගනිින්ත්ර භාණ්ඩ මත 

අයකරනු ලබන එකු කළ අගය මත බු සහ ජාතිය යගාඩනැඟීයේ බු හරහා 

රජයට අයවිය යුු ආදායම එකු කර ගැනිම සඳහා සුුසු නාමකරණ හා 

කාණ්ඩකරණ පේධතියක් සහ තක්යස්රු පේධතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට; රජයේ 

අයවිය යුු එකු කල අගය මත බු ආදායම අය කර ගැනීම සඳහා එකු කළ 

අගය මත බු ියාපදිංචිය ඉහළ දැියේ සුුසු යාන්ත්රත්රණයක් සකස් කිරීම; 

2. රජයේ අයවිය යුු බු ආදායම අය කර ගැනීම සඳහා නව බු ිපි යගානු විවෘත 

කිරීමට යමෝටර්ල රථ වාහන ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සු යතාරුුරු 

ආදී අංශ, යතාරුරු එක්රැස් කිරීයේ ඵලදායි ක්රමයේදයක් ක්රියාවට නැංවීමට; 

3. රජයට අයවිය යුු ආයතනික බු ආදායම අයකර ගැනීම සඳහා නව ිපි යගානු 

විවෘත කිරිමට සමාගේ ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සු යතාරුරු 

හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා යතාරුුරු හා සන්ත්රනියේදන පේධති සකස් කිරීමට; 

 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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4. රජයට අයවිය යුු ආදායම එකු කිරීයේ සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර සමඟ ගනුයදනු 

කටයුු සිු කිරීම පහසු කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව ුල ඵලදායී කළමනාරකරණ පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීයේ 

අරමුණ සහිතව ඵලදායී අවදානේ කළමනාරකරණ පේධතියක් සහිත ආදායේ 

පරිපාලන කළමනාකරණ යතාරුරු පේධතියක් සහ ආදායේ පරිපාලන 

කළමනාකරණ යතාරුරු පේධතියේ වර්ලධනයට අනුකූල වන යලස අතින්ත්ර 

ක්රියාත්මක කරනු ලබන ක්රියාවි නැවත සකස් කිරීම කඩිනින්ත්ර ක්රියාවට 

නැංවීමට; 

යේශිය ආදායේ යකාමසාරිස් ජනරාල්වරයාට උපයදස් ලබාදිය යුුය. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 

 

පිටුව |   15 

ශ්රී ලංකා සුරාබදු මදපාර්ලතමේන්තුව 

2015 දී රජයේ මුළු ආදායයමන්ත්ර 7.45%ක් එකු කරනු ලැබූයේ සුරාබු 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව බව සැලකිල්ලට ගන්ත්රනා ලදී. සුරාබු ආඥා පනයත් සහ ුේයකාළ බු 

පනයත් විිවිධාන යටයත් ආදායේ එක්රැස් කිරීම සහ නීති වියරෝධී ක්රියා වැළැක්වීයේ 

කටයුු සඳහා සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව වගකිව යුු යේ. අබිං සහ අන්ත්රතරාකාර ඖෂධ 

ආඥාපනයත් විිවිධාන යටයත් නිතිය බලාත්මක කිරීයේ නියයෝජිතායතනයක් යලස ද 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව කටයුු කරයි . 

නිරීක්ෂණ 

මත්පැන්ත්ර සහ ුේයකාළ මත නිෂප්ාදන බු එකු කිරීම සඳහා සුරාබු 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව වගකිය යුු බව අනුකිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. යකයස ්යවතත් ,

මධයසාරවින්ත්ර පමණක් එක්රැස් කර ගන්ත්රනා නිෂප්ාදන බු , යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ සමස්ත 

බු එකු කිරීයමන්ත්ර 99.7 %ක් විය. එබැවින්ත්ර, මධයසාර මත ආදායේ රැස්කිරීම සහ එහි 

සිුවිය හැකි පිටමංවීේ සහ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය සහ අවදානේ 

කළමනාකරණය මගින්ත්ර කළමනාකරණ පේධතියේ සිුකළ හැකි වැඩි දියුණුවීේ යකයරහි 

අවධානය යයාමුකිරිමට අනුකිටුව තීරණය කරන ලදී . 

ඒ අනුව, ආදායම පිටමංවීයේ ප්රධාන ක්යෂ්ත්රයන්ත්ර විය හැක්යක් තීරු බු රහිත සාප්පු, 

නීති වියරෝධී ආනයනය කිරීේ ඇුළුව යර්ලගු මධයසාර බැඳුේකරවින්ත්ර සහ යේශිය 

වශයයන්ත්ර නීතිවියරෝධීව එතයනෝල් නිෂ්පාදනය කිරීම විය හැකි බව අනුකිටුව 

නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මධයසාර පානයන්ත්රහි වඩාත්ම සක්රීය ද්රවයය වන එතයනෝල් 

යවනත් කාර්ලයයන්ත්ර සදහා කර්ලමාන්ත්රතයන්ත්රහි යයාදා ගැයන්ත්ර. ඇතැේවිට පානීය භාවිතය 

සඳහා යයෝගය යනාවන යමම එතයනෝල්, නීතිවියරෝධී මත්පැන්ත්ර නිපදවීම සඳහා අනිසි 

යලස යයාදා ගනු ලැයේ. නීතිවියරෝධී මත්පැන්ත්ර නිපදවීම සඳහා සීනි ප්රධාන අමුද්රවය 

යලස  යයාදා ගනිින්ත්ර යේශියව ද එතයනෝල් නිෂ්පාදනය කරනු ලැයේ. යමම නීති වියරෝධී 

මත්පැන්ත්ර නිසා රජයට ආදායම අහිි වන අතර යසෞඛය ගැටලු ඇති ක රයි. 

නීතිවියරෝධී මත්පැන්ත්ර නිෂ්පාදනය මැඬීම සඳහා විිමත් අවදානේ කළමනාකරණ 

පේධතියක් ස්ථාපිත කර යනාමැති බව අනුකිටුව නිරික්ෂණය කරන ලදි . 

තීරු බු රහිත සාප්පු ඇුළුව, යර්ලගු මධයසාර බැඳුේකරවින්ත්ර පි ටමංවීේවලට අදාළව 

සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, යර්ලගුව සමග ඒකාබේධ වැඩසටහනක් ක්රියාවට නංවා ඵලදායී 

අවදානේ කළමනාකරණ වැඩසටහනක් ස්ථාපිත කළ යුු බව අනුකිටුයේ අදහස විය .

අවදානේ ක්යෂත්ර හඳුනාගැනීම සදහා සහ සඵල අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් 

මගින්ත්ර අවදානේ කළමනාකරණය කිරීම පිණිස පළමුව පසුගිය වසර පහ ුළ යර්ලගුව 

විසින්ත්ර සිු කළ යසායා ගැනීේ අධයයනය කළ යුුය.  

නීති වියරෝධී මත්පැන්ත්ර නිපදවීම සඳහා එතයනෝල් ආනයනය කිරීමට අදාළව, 

අනුකිටුයේ මතය වූයේ, අවදානේ ක්යෂත්ර හඳුනාගැනීම සහ සඵල අවදානේ 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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කළමනාකරණ පේධතියක් මගින්ත්ර අවදානේ කළමනාකරණය කිරීම පිණිස, පසුගිය වසර 

පහ ුළ යර්ලගුව විසින්ත්ර සිු කළ යසායා ගැනීේ මත ලබාගත් යතාරුරු යයාදා ගනිින්ත්ර 

සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විස්තරාත්මක අධයයනයක් සිුකළ යුු බවයි . 

නීති වියරෝධී මත්පැන්ත්ර සඳහා යේශිය වශයයන්ත්ර නීති වියරෝධීව එතයනෝල් නිෂ්පාදනය 

කිරීමට අදාළව, අනුකිටුයේ අදහස වූයේ පළමුව නීතිවි යරෝධී මත්පැන්ත්රවල අමුද්රවය 

මූලාශ්ර සහ නිෂ්පාදන ක්රියාවිය අවයබෝධ කර ගැනීමට සහ එමඟින්ත්ර අවදානේ ක්යෂත්ර 

හඳුනාගැනීම සහ සඵල අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් මඟින්ත්ර අවදානේ 

කළමනාකරණය කිරීම පිණිස අදාළ සියලු නියයෝජිතායනවල සහභාගිත්වයයන්ත්ර 

සුපරීක්ෂාකාරී අධයයනයක් සිුකළ යුු බවයි.  

නීතිවියරෝධී ක්රියාකාරකේ අවධර්ලයමත් කිරිම පිණිස සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යේ 

පියවර යගන ඇති නමුත් නීතිවියරෝධී යවළඳාම අවධර්ලයමත් කරන අතරම අවශය 

ආදායේ එකු කිරීම පිණිස ඔවුන්ත්ර සිය බු ප්රතිපත්තිය සමායලෝචනය කළ යුු බව 

කිටුයේ අදහය විය. උදාහරණයක් යලස, බු වැඩිකිරීම සහ කර්ලමාන්ත්රතයන්ත්රහි 

නීතයානුකූල භාවිතය සදහා ආනයනය කරන එතයනෝල් යකෝටාව අුකිරීම වැනි ඇතැේ 

මුලාරේභයන්ත්ර, අවශය ආදායම රැස්කිරීම සහ නීතිවියරෝධී යවළඳාම අවධර්ලයමත් කිරීම 

සඳහා විසඳුම යනාවිය හැකි බව අනුකිටුයේ මතය විය. 

යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණයට අදාළව, අනුකිටුව යවත දැනුේ යදනු ලැබූයේ, 

සුරාබු ආදායම වඩා යහාඳින්ත්ර කළමනාකරණය කිරීයේ අරමුණ ඇතිව පරිගණක 

පේධතියක් නිර්ලමාණය කිරීම සදහා යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

නියයෝජිතායතනය සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ සේබන්ත්රධ වී කටයුු කරන බවයි. 

නිර්ලමද්ශ 

සුරාබදු අධයක්ෂ මජනරාල්වර ාට: 

1. නිතයානුකූල යවළඳාමට පහසුකේ සැපයීමටත් නීති වියරෝධී යවළඳාම 

මැඬීමටත් අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීම - එම පේධතිය, 
ුෂිත නිලධාරින්ත්ර සහ යේශපාලන මැදිහත්වීේ ඇුළුව අවදානේවල සියලු අංශ 

විශ්යල්ෂණය කර පවතින මානව සහ අයනකුත් සේපත් සමඟින්ත්ර යතාරුරු 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය ප්රශස්තව භාවිතා කිරීම මඟින්ත්ර එම අවදානේ 

කළමනාකරණය කිරීම.  

2. මධයසාර පිළිබඳ වත්මන්ත්ර බු ප්රතිපත්තිය සමායලෝචනය කිරීම සහ නීති වියරෝධී 

යවළඳාම අවධර්ලයමත් කරින්ත්ර සහ නිතයානුකුල යවළඳාමට පහසුකේ සපයින්ත්ර 

අවශය බු එකු කිරීම පිණිස යයෝගය බු ප්රතිපත්තියක් මුදල් අමාතයාංශයට 

නිර්ලයේශ කිරීම.  

3. අවශය දත්ත සමුදායක් යගාඩනැඟීම සඳහා යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

නියයෝජිතායතනය විමසා යයෝගය යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ පේධතියක් 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ස්ථාපිත කිරීම සහ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ අරමුණු වඩා කාර්ලයක්ෂමව සහ ඵලදායීව 

සාක්ෂාත් කර ගැනිම පිණිස අදාළ දත්ත සියලු පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර යවත 

සන්ත්රනියේදනය කිරීම සහ ඔවුන්ත්ර සමඟ යබදා හදා ගැනීම. 

4. එතයනෝල් නීති වියරෝධීව ආනයනය කිරීේ, එතයනෝල් නීති වියරෝධීව නිෂ්පාදනය 

කිරීම සහ නීති වියරෝධීව මත්පැන්ත්ර නිෂප්ාදනය කිරීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර සුරාබු 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, ශ්රී ලංකා යර්ලගුව, ශ්රි ලංකා යපාීසිය පසුගිය වසර පහ ුළ 

(2012 - 2016) සිුකළ යසායා ගැනීේ පිළිබඳව විස්තරාත්මක අධයයනයන්ත්ර සිු 

කිරිම සහ හඳුනාගත් අවදානේ ක්යෂත්ර සහ ආදායේ අහිිවීම සහ යසෞඛය ගැටළු 

යන යදකටම අදාළව අවදානේ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගනු ලැබූ පසු 

විපරේ ක්රියා මාර්ලග පිළිබඳව විස්තරාත්මක වාර්ලතාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 

සදහා උපයදස් යදන ලදී .  

අමනකුත් නිරීක්ෂණ 

කාරක සභාව හමුවට කැඳවනු ලැබූ  අයනකුත් ආයතන විසින්ත්ර යතාරුරු සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණය භාවිත කිරිම සහ ආදායේ අපනයන ප්රධාන නියයෝජිතායතනවල යතාරුරු 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ  ප ේධති සමඟ එම වැඩසටහන්ත්රවල අන්ත්රතර්ල සැබැඳුේ හා අදාළව 

පහත දැක්යවන තත්ත්වයන්ත්ර අනුකිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

යමෝටර්ල රථ වාහන පිළිබඳ ආනයන දත්ත යර්ලගුව, යමෝටර්ල රථ වාහන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යබදා හදා ගත්ත ද, ියා පදිංචි කරන ලද වාහන පිළිබද 

යතාරුරු යර්ලගුව සමග යහෝ නීතිය බලාත්මක කිරීයේ අයනකුත් ආයතන සමග 

යබදාහදා ගැනීයේ ක්රමයේදයක් යනාතිබුණි. ියාපදිංචි යනාකළ නීති  වියරෝධී වාහන 

මාර්ලගවල ධාවනය කරන්ත්රයන්ත්රය යන කරුණ සැලකිල්ලට ගනිින්ත්ර, වාහන නීති  වියරෝධීව 

විකිණීම මැඬීම පිණිස එම යතාරුරු යර්ලගුව සහ ශ්රි ලංකා යපාිසිය සමඟ යබදා හදා 

ගැනිම සඳහා යමෝටර්ල රථ වාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතිය 

වැඩි දියුණු කළ යුු බව අනු කිටුයේ අදහස විය. එයස්ම, නව බු ිපියගානු ආරේභ 

කිරිමට ඔවුනට හැකිවන පරිදි, යේශිය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව ද යමම යතාරුරු, 

පාදක යතාරුරු යලස යමෝටර්ල රථ වාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යබදා හදා ගත යුුය. 

යමෝ ටර්ල රථ වාහන ියාපදිංචි කිරීම, යමෝ ටර්ල රථ වාහන පැවරීම සහ රියුරු බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම සඳහා යමෝටර්ල රථ වාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව දැනට යතාරුරු සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණය යයාදාගන්ත්රනා බව අනුකිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදි. දිස්ික් කාර්ලයාල 17 

ම ආවරණය කරින්ත්ර අවම ිනිස් මැදිහත්වීමකින්ත්ර යවේ පාදක ියාපදිංචි කිරීයේ 

පේධතියක් මත ක්රියාත්මක කිරීම අයප්ක්ෂායවන්ත්ර විදුත් අධීක්ෂණ වයාපෘතියක් ක්රියාවට 

නැංවීම පිණිස සැලැස්මක් යමෝටර්ල රථ වාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සු බව ද තවුරටත් 

වාර්ලතා කරන ලදි. 

සමාගේ ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ වත්මයනහි යතාරුරු තාක්ෂණය 

භාවිතය ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බව සහ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ විසඳුේ 
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සැපයීම ක්රියාත්මක කිරීම, ආයතනික කාර්ලයක්ෂමතාව ඉහළ නංවින්ත්ර යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට සහ අයනකුත් පාර්ලශ්වකරුවන්ත්රට වැදගත් යතාරුරු සැපයීම පහසු 

කරනු ඇති බව අනුකිටුයේ අවධානයට යයාමු විය. යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සදහා විස්තීරණ 

යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ ක්රමයේදයක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යටන්ත්රඩර්ල 

ප්රදානය කිරීම ඉතා ඉක්මනින්ත්ර අවසන්ත්ර කරන බවත් සහ 2017 අයේල් 30 දින වන විට 

එය ූර්ලණව ක්රියාත්මක කිරීම සේූර්ලණ කිරීමට අයප්ක්ෂා කරන බවත් වාර්ලතා කරන 

ලදී. 

ඇතැේ වනතික බාධක නිසා පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර 

ජාතික විදුත් හැඳුනුේ පත් නිකුත් කිරීයේ වයාපෘතිය සේූර්ලණ කිරීම ප්රමාද වී ඇති බව 

සහ පනතට අවශය සංයශෝධන සිු කිරීයමන්ත්ර පසුව එම වයාපෘතිය නැවත ආරේභ කිරීමට 

නියිත බව කිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මාස නවයක කාල සීමාවක් ුළ ජාතික 

විදුත් හැඳුනුේ පත් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සේූර්ලණ කිරීමට යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

සැලසුේ කර ඇත. පනයත් විිවිධාන ුළ ඇතැේ යතාරුරු අයනකුත් බාහිර ආයතන 

සමග යබදා හදා ගැනීමට හැකි බව වාර්ලතා කරන ලද අතර වත්මයනහි යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට ජාතික හැඳුනුේපයත් තථයභාවය තහවුරු කර ගැනීමට හැක.  

යරජිස්රාර්ල යජනරාල් යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, අපනයන ආනයන පාලන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සහ යකාළඹ මහ නගර සභාව තමන්ත්රයේම යතාරුරු සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණ වැඩසටහන්ත්ර ක්රියාවට නැංවීයේ නිරතව සිටින අතර යසෞඛය අමාතයාංශයේ 

ආහාර පාලන ඒකකය සහ කෘෂිකර්ලම යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ නියරෝධායන අංශය යන 

නියයෝජිතායතන සඳහා යර්ලගු භාණ්ඩ නිෂක්ාශන ක්රියාදාමය සදහා නිර්ලයේශ විදුත් 

මාර්ලගයයන්ත්ර ලබාගැනීමට යර්ලගුව විසින්ත්ර පහසුකේ සපයා ඇති බව කිටුව නිරීක්ෂණය 

කරන ලදි . 

යනෞභාර පරීක්ෂාව, සාේපල විශ්යල්ෂණය, ගාස්ු අය කිරීම වැනි අතිච්ඡාදනය වන 

ක්යෂ්ත්ර පවතින බවත් අදාළ බලධාරීන්ත්ර අතර සඵල සහයයෝගීතාව ුළින්ත්ර ඒවා 

සමායලෝචනය කර සරල කිරීමට හැකි බවත් අනුකිටුට නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

උදාහරණයක් යලස, තම යස්වා සඳහා අයනකුත් වයවස්ථාපිත ආයතන යගවිේ එකු 

කිරීම, ඊ-යගවුේ පේධතිය හරහා අයනකුත් බු සහ යගවීේ සමග එවැනි යගවීේ අයකර 

ගන්ත්රනා යලස යර්ලගුයවන්ත්ර ඉල්ලා සිටීම මගින්ත්ර සරල කරගැනීයේ හැකියාව ඇත. 

යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය යයාදාගැනීම සමඟින්ත්ර විදුත් අත්සන්ත්ර වැනි අදාළ 

අණ පනත් සඳහා සිුකළ යුු සංයශෝධන ද යසායා බලා හැකි ඉක්මණින්ත්ර ක්රියාවට 

නැංවිය යුු බව ද අනුකිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 

මාර්ලගගත යගවීේ පහසුකම (e-payment) සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අනුකිටුව නිරීක්ෂණය 

කරන ලේයේ වත්මන්ත්ර සැකසුම රාජය බැංකු යදකක් සමග කටයුු කිරීමට පමණක් සීමා 

කරනු ලැබ ඇති බවයි. ඒ අනුව, අයනකුත් බැංකුවල ගිණුේ ඇති ගනුයදනුකරුවන්ත්රට 

යවනත් බැංකු විසින්ත්ර නිකුත් කරන ලද යගවුේ නියයෝග යහෝ මුදින්ත්ර ඔවුන්ත්රයේ යගවීේ 

කිරීමට සිුව තියේ. අයනකුත් බැංකු හරහා ද මාර්ලගගත යගවීේ සඳහා පහසුකේ සැපයීමට 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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මහ බැංකුව, යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ නියයෝජිතායතනය, ලංකා ක්ියර්ල 

සමාගම සහ මුදල් අමාතයාංශයේ සහභාගිත්වයයන්ත්ර ක්රියාත්මක එක් වැඩසටහනක් 

තිබුණ ද, අරමුදල් පැවරුම සඳහා තීරක යේලාවක්, එක් අරමුදල් පැවරුමක් සඳහා උපරිම 

සීමාවක්, අරමුදල් පැවරුම සදහා පිරිවැයක් ආදිය වැනි සිමාකිරීේ යහ්ුයවන්ත්ර යේ 

සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අවසන්ත්ර තිරණයකට එළඹිමට යනාහැකිව ඇත. එකු කළ මුදල් 

ක්ෂණිකව සහ සකසුරුවේ ආකාරයයන්ත්ර භාවිතා කිරීම සඳහා, ආදායේ උපදවන ප්රධාන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුවලට බැංකු ගිණුේ විවෘත කිරීමට සහ එම බැංකු සමග මහා 

භාණ්ඩාගාරයේ අයනයානයාධාර ගිණුේ විවෘත කිරීමට ඉඩ දීම මගින්ත්ර පමණක් වුවද, 

රාජය  බැංකු යදක සඳහා යයාදාගත් ක්රමය යතෝරාගත් පුේගික බැංකු සඳහා ද වයාප්ත 

කළ හැකි බව අනුකිටුව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 
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මපාදු නිර්ලමද්ශ  

මුදල් අමාතයාංශ ට උපමදස් 

1. ඩිජිටල් යටිතල පහසුකේ අමාතයාංශය සහ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

නියයෝජිතායතනයේ සහභාගිත්වයයන්ත්ර සහ අයනකුත් අවශය නියයෝජන සහිතව 

පහත සදහන්ත්ර දෑ සපුරා ගැනීම සඳහා නිශච්ිත කාල වකවානු සහිත ක්රියාකාරී 

සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස කැපවූ කණ්ඩායමක් ස්ථාපිත කර නායකත්වය 

දීම. 

1.1. යර්ලගු අධයක්ෂ යජනරාල්, යේශීය ආදායේ යකාමසාරිස් යජනරාල් සහ සුරාබු 

යකාමසාරිස් යජනරාල් හට යේ වාර්ලතායවන්ත්ර ලබා දී ඇති මගයපන්ත්රවීේ 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා උපයදස් සපයා අධීක්ෂණය කිරීම. 

1.2. වැඩසටහන්ත්ර කාීනව ක්රියාත්මක කිරීම සහ ආදායේ පිටමංවීේ වළක්වාීම 

සඳහා බු පදනම පුළුල් කිරීම පිණිස යතාරුරු යබදා හදා ගැනීමට යමෝටර්ල 

රථවාහන යකාමසාරිස් යජනරාල්, සමාගේ යරජිස්රාර්ල, පුේගලයන්ත්ර ියා 

පදිංචිකිරීයේ යකාමසාරිස් සහ යරජිස්රාර්ල යජනරාල් විසින්ත්ර යයෝජිත 

යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ වැඩසටහන්ත්ර අධීක්ෂණය කර මග 

යපන්ත්රවීම. 

1.3. සඵල අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් හරහා නීතයානුකූල යවළඳාමට 

පහසුකේ සපයින්ත්ර නිසි ආනයන පාලන සහතික කිරීම සඳහා ආනයන 

නිෂක්ාශන ක්රියාවියේදී යර්ලගුව සමග සේබන්ත්රධ වන ප්රධාන ආයතන වන 

ආනයන සහ අපනයන පාලන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය, 

යසෞඛය, යපෝෂණ සහ යේශීය වවදය අමාතයාංශය (ආහාර පාලනය සඳහා), 

සත්ව නිෂප්ාදන සහ යසෞඛය යදපාර්ලතයේන්ත්රුව (සත්ව නියරෝධායනය සදහා) 

සහ කෘෂිකර්ලම යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ (ශාක නියරෝධායනය සඳහා) යයෝජිත 

යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ පේධති අධීක්ෂණය කර මග යපන්ත්රවීම. 

අතිච්ඡාදන ක්යෂ්ත්ර අවම කිරීම සහ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය 

හරහා ක්රියාවි සරල කිරීම පිණිස යතාරුරු තාක්ෂණ යයුේ භාවිතයට යපර 

ප්රති සැලසුේ ක්රියාවිය යකයරහි අවධානය යයාමු කළ යුුය.  

1.4. ප්රධාන ආදායේ උපයන යදපාර්ලතයේන්ත්රු ුන විසින්ත්ර දැනට භාවිතා කරනු 

ලබන මෘුකාංග වැඩසටහන්ත්ර පිළිබඳ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

නියයෝජිතායතනය මගින්ත්ර පේධති විගණනයක් සිු කිරීම සහ මාස හයක් 

ඇුළත විගණකාිපතිවරයාට වාර්ලතා කිරීම.  

2. බු යගවන්ත්රනන්ත්රට තම බු යගවීේ පහසු කරීම පිණිස සහ දින 24x7 පුරාම 

යටිබෑන්ත්රකිං වැනි බැංකුකරණයේ නවතම වර්ලධනයන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීම දිරි 

ගැන්ත්රවීම පිණිස වත්මයනහි  රාජය බැංකු යදකක් සමග ක්රියාත්මක කරන ඊ-යගවීේ 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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පහසුකම යතෝ රාගත් යපෞේගික බැංකු කිහිපයක් සඳහා වයාප්ත කිරීයේ හැකියාව 

යසායා බැීම. 

3. ප්රගතිය අධීක්ෂණය කිරිම පිණිස කාර්ලු පදනින්ත්ර ප්රගති වාර්ලතා රාජය ගිණුේ කාරක 

සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම. එක් එක් ක්රියාකාරකම සඳහා කාල වකවානු සහිත 

විස්තරාත්මක ක්රියාත්මක කිරීයේ සැලැස්මක් පළමු වාර්ලතාව සමග ඉදිරිපත් කළ 

යුුය.  

4. අවශය නේ, තාක්ෂණික දැනුමැති යේශීය යහෝ වියේශීය වියශ්ෂඥයන්ත්රයේ සහාය 

ලබා ගැනීයමන්ත්ර පසු, යමම නිර්ලයේශ ක්රියාත්මක කිරීයේ ප්රගතිය පිළිබදව වාර්ලතාවක් 

2017 ඔක්යතෝබර්ල 1 වන දින වන විට විගණකාිපතිවරයා විසින්ත්ර ඉදිරිපත් කළ 

යුුය.  

 

1. ගරු ඉරාන්ත්ර වික්රමරත්න මහතා (සභාපති) 

2. ගරු බන්ත්රුල ගුණවර්ලධන මහතා 

3. ගරු යසයිඩ් අි සහිර්ල මවුලානා මහතා  

4. ගරු (වවදය) නින්ත්රද ජයතිස්ස මහතා 

5. ගරු (වවදය) කාවින්ත්රද යහ්ෂාන්ත්ර ජයවර්ලධන මහතා 

 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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ඇමුණුම  'බී-1' 

කමිටුව සාකච්ඡා කළ කරුණු 

මද්ශී  ආදා ේ මදපාර්ලතමේන්තුව 

වර්ලතමාන තත්ත්ව  

  මාර්ලගගත (online) ගනුයදනු කිරීයේ පහසුකම දැනට ඇත. 

 සියළු බු වර්ලග ස්වයංක්රීයකරණය යයාදවා ඇත. 

 අක්රිකතා වැළැක්වීම පිණීස කින්ත්ර මුද්රණය කරන ලද බු යගවීයේ පිකා 

 අුරු මුහුණත් කිරීම යහෝ සේබන්ත්රධ කිරීම සඳහා ආයතන 23 ක් හඳුනායගන 

ඇත.  යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව, ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, මහ බැංකුව 

සහ මුදල් අමාතයාංශය සමඟ එකියනක සේබන්ත්රධ කිරීයේ ක්රියාවිය සිු 

යකයරින්ත්ර පවතී. 

බාධක 

 සමාගේ යරජිස්රාර්ල යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ ජාල පහසුකම යනාමැති වීම 

යහ්ුයවන්ත්ර එම යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ අුරු මුහුණත් කිරීමට යනාහැකි වීම. 

 පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට වනතික බාධාවන්ත්ර 

යහ්ුයවන්ත්ර අවශය යතාරුරු ලබා දීමට යනාහැකි වීම. 

 යමෝටර්ල රථ ප්රවාහන යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට වනතික බාධාවන්ත්ර යහ්ුයවන්ත්ර 

අවශය යතාරුරු ලබා දීමට යනාහැකි වීම. 

 ඇතැේ ප්රායේශීය කාර්ලයාල වලට අළුත් පරිගණක ලබා දී යනාතිබීම නිසා 

යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ සියළුම ප්රායේශීය කාර්ලයාල 2 වැනි අදියරට 

සයමෝධානය කිරීමට යනාහැකි වීම. 

 අයනකුත් ආයතන යවතින්ත්ර ලැයබන සහයයෝගය ප්රමාණවත් යනාවීම. 

 බු යගවන්ත්රනන්ත්ර හා අභයන්ත්රතර කාර්ලය මණ්ඩලය යවනුයවන්ත්ර සේමන්ත්රත්රණ 

සංවිධානය කිරීම සඳහා සේපත් යනාමැති වීම. 

 අතියර්ලක ිනිස් බල අවශයතා 

ශක්තීන්ත 

 ආයතන 23 අුරු මුහුණත් කිරීයමන්ත්ර යහෝ එකියනක සේබන්ත්රධ කිරීයමන්ත්ර පසු 

බු යගවන්ත්රනන්ත්රට අනනය අංකයක් ලබා දීයේ හැකියාව 

 සබැඳිය භාවිතා කරින්ත්ර යේ තැතැත්යතකුට බු ිපි යගානුවක් තියේද නැතිද 

යන්ත්රන යසායා බැීයේ හැකියාව 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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 පේධති විගණනය 

කාරක සභාව විසින්ත කරන ලද ම ෝජනා 

 ණය කාඩ් පත් භාවිතා කරින්ත්රද බු යගවීයේ ක්රමය හඳුන්ත්රවාදීම. 

 RAMIS පේධතිය පිළිබඳව විගණනයක් සිු කර ඒ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර සිය අදහස් 

කාරක සභාව යවත ඉදිරිපත් කිරීමට විගණකාිපතිවරයාට හැකි වනු පිණිස 

අදාල ිපියල්ඛන විගණකාිපතිවරයා යවත ලබා දීම. 

 පේධතිය බු යගවන්ත්රනන්ත්ර යවනුයවන්ත්ර හිතකාමී හා පහසු තත්ත්වයට පත් කිරීම. 

 පේධතිය ක්රියාත්මක කිරීම යටයත් යහෝ යේ ප්රතිපත්තිමය කරුණු 

සේබන්ත්රධයයන්ත්ර පවතින බාධක කාරක සභාව යවත ිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීම. 

 ආදායම එකු කිරීම සහ එයස් එකු කරන ලද අරමුදල් ලංකා බැංකුව යවත 

යහෝ යවනත් බැංකුවක් යවත මාරු කිරීම පිළිබඳව ලංකා බැංකුව හා යවනත් 

බැංකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීයේ හැකියාව විමසා බැීම. 

 මහජනතාවට යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රු පේධතිය කරා පහසු ප්රයේශය 

හා ඇපයකින්ත්ර යතාරව ියාපදිංචි වීමට පහසුකේ සැලැස්වීම හා ියාපදිංචි වීයේ 

ක්රියාවිය පහසු කිරීම. 

 බැංකු, ණය කාඩ් පත්, වාහන ියාපදිංචි කිරීම ආදී භාවිතය/ගනුයදනු 

අධීක්ෂණය කිරීම මඟින්ත්ර ආදායම වැඩි කර ගැනීයේ හැකියාව යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විමසා බැීම 

 පුේගලයන්ත්ර ි යාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව දත්ත හවුයල් භාවිතා කිරීම හා 

සබැඳි යපෞේගිකත්ව යරගුලාසි හඳුනා ගැනීම සඳහා වර්ලතමාන පුේගලයන්ත්ර 

ියාපදිංචි කිරීයේ පනත යළි සමායලෝචනය කර පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව මත යැයපන ප්රධාන රජයේ ආයතන අතර වර්ලතමාන හා 

අනාගත දත්ත හවුයල් භාවිතා කිරීයේ අවශයතා අනුව අවශය සංයශෝධන සිු 

කළ යුුය. 
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මර්ලගු මදපාර්ලතමේන්තුව 

වර්ලතමාන තත්ත්ව  

 අපනයන කරුවන්ත්ර වැඩි යදයනකුට විදුත් පේධතිය කරා ප්රයේශය 

 යර්ලගු ගාස්ු යගවීම සඳහා ගනුයදනු කරුවන්ත්රට ූර්ලණ විදුත් පහසුකම 

බාධක 

 අංගන වල පරීක්ෂණ ඒකක ස්වයංක්රීය පේධතියට සේබන්ත්රධ කර යනාමැත. 

ුරින්ත්ර පිහිටි අංගන යවත ජාල සේබන්ත්රධතාව නැත. 

 බාහිර නියයෝජිත ආයතන වල, උදා. බැංකු, නැේ නියයෝජිත ආයතන ආදියයහි 

ස්වයංක්රීයකරණය යනාමැත. 

 සංඛයාංක (ඩිජිටල්) අත්සන්ත්ර යල්ඛන/ ලුපත් ආදිය නිකුත් කිරීයේ බලයක් 

යනාමැත.  

කාරක සභාව විසින්ත කරන ලද ම ෝජනා  

 දැනට පවතින යගවීයේ ක්රමය පිළිබඳව රජයේ ප්රතිපත්තිය යවනස් කර එබඳු 

යර්ලගු ගාස්ු යගවීේ ණය කාඩ්පත් හරහා සිු කිරීම ඇුළත් කිරීම. 

 ගුවන්ත්ර බුයතාග පේධතිය වහාම ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ඉයලක්යරානික ගනුයදනු ශක්තිමත් කිරීමට සහ ඉයලක්යරානික ක්රමයයන්ත්ර 

හුවමාරු යකයරන යල්ඛන වනතික වශයයන්ත්ර වලංගු යල්ඛන යලස පිළිගැනීම 

පිණිස ජාතික සහතික කිරීයේ අිකාරිය පිහිටුවීයේ ක්රියාවිය යතාරුරු හා 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ නියයෝජිත ආයතනය විසින්ත්ර කඩිනේ කරනු ලැබීම සහ 

එමඟින්ත්ර යර්ලගුයදපාර්ලතයේන්ත්රුවට සංඛයාංක (ඩිජිටල්) අත්සන්ත්ර යල්ඛන/ ලුපත් 

ආදිය නිකුත් කිරීයේ අවසරය ලබා දීම. ( 2006 ඉයලක්යරානික ගනුයදනු පනත 

බලන්ත්රන ) 

 ජාතික මට්ටයේ යගවුේ යේදිකාව නියමානුකූල කිරීම. 

 කාර්ලයක්ෂම මුල් පිටු වර්ලගීකරණ ක්රමයක් සහ නිවැරදි ආදායම ලබා ගැනීම 

සඳහා තක්යස්රු ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 කළමනාකරණ යතාරුරු පේධති වල වැදගත් කම 

 ස්වයංක්රීයකරණ පේධතිය සහ අවදානේ කළමණාකරණ පේධතිය සමගාමීව 

දියුණු කිරීම. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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සුරාබදු මදපාර්ලතමේන්තුව 

වර්ලතමාන තත්ත්ව  

 මෘුකාංගය හරහා යේශීයව නිෂප්ාදනය යකයරන මත්පැන්ත්ර පිළිබඳ දත්ත 

වදනිකව ප්රධාන කාර්ලයාලයට මාරු කිරීයේ හැකියාව 

අනාගත විකාශන 

 මත්පැන්ත්ර බලපත්ර වින්ත්ර ආදායම ලබා ගැනීම පිණිස EOI යල්ඛන පිළිබඳ 

මෘුකාංග සකස් කිරීම. 

 මත්පැන්ත්ර බලපත්ර නිකුත් කිරීම පිණිස ඉයලක්යරානික යස්වා ක්රියාත්මක කිරීම. 

 අමුද්රවය වල සිට අවසාන නිෂ්පාදනය දක්වා නිෂ්පාදන අධීක්ෂණ පේධතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 අවයාජ නිෂප්ාදන හඳුනායගන ආදායම සුරක්ෂිත කරගැනීමට පහසුකේ 

සැලසීම පිණිස මත්පැන්ත්ර යබෝතල් මත ඇලවීම සඳහා වියශ්ෂ ස්ටිකරයක් 

හඳුන්ත්රවාදීම. 

 වයාපාර ක්රියාවි ප්රති සැලසුේ කිරීයේ පේධතිය ( BPRS) භාවිතා කිරීම - යප්ළි 

ක්රියාවි වඩාත් යහාඳ තත්ත්වයට යගන ඒමට හා අගය එකු යනායකයරන 

කාර්ලයයන්ත්ර ස්වයංක්රීය කිරීමට, වයාපාර අතර කාර්ලය ගලායාම විශ්යල්ෂණය 

කිරීම හා ප්රති සැලසුේ කිරීම සඳහා කළමනාකරණ යමවලමක් යලස 

කාරක සභාව විසින්ත කරන ලද ම ෝජනා 

 එතයනෝල් ආනයනයන්ත්ර අික්ෂණය කිරීම පිණිස යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

සමඟ දැඩි සබඳතාවක් පවත්වා ගැනීම. 

 ආනයන සහ අපනයන ක්රියාවියට සේබන්ත්රධව සිටින සෑම ආයතනයක්ම සුව 

ඔවුන්ත්රයේම අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් පැවතීම. 

 වියදේ අික වුවත් විගණකාිපතිවරයා හරහා ස්වයංක්රීය කරන ලද පේධතිය 

පිළිබඳ විගණනයක් සිු කිරීම 

 පේධතිය නඩත්ු කිරීම පිණිස වගකිව යුු තැනැත්යතකු පත් කිරීම. 

යමම අවස්ථායේදී කාරක සභාව වරකට ප්රධාන ආදායේ උපයන සංවිධාන එකක් 

යක්න්ත්රද්ර කර ගනිින්ත්ර, ඒවායේ ආදායේ රැස් කිරීයේ ක්රියාකාරකේ වැඩි දියුණු කිරීයේදී 

සහායක විය හැකි යහෝ අවශය විය හැකි තවත් ආයතන කිහිපයක් සමඟ අන්ත්රතර්ල 

ක්රියාකාරී සැසි කිහිපයක් පැවැත්වීමට තීරණය කයළ්ය. 
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ඒ අනුව, පහත සඳහන්ත්ර සංවිධාන කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවා පහත දක්වා ඇති 

ක්යෂ්ත්ර යකයරහි අවධානය යක්න්ත්රද්රගත කරින්ත්ර ඒවා පරීක්ෂා කරන ලදී. 

 විගණන කළමනාකරණ පේධතිවල සහ යතාරුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 

පේධති වල වර්ලතමාන තත්ත්වය 

 විගණන කළමනාකරණ පේධතිය සහ යතාරුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 

පේධතිය යටයත් මුහුණ යදනු ලබන වර්ලතමාන ගැටළු සහ බාධක 

 වර්ලතමාන විගණන කළමනාකරණ පේධතිවල සහ යතාරුරු තාක්ෂණ 

කළමනාකරණ පේධති වල ශක්තීන්ත්ර සහ ුබලතා 

 අනාගත වැඩිදියුණු කිරීේ යවනුයවන්ත්ර සැලසුේ 

 විගණන කළමනාකරණ පේධතිය සහ යතාරුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 

පේධතිය යටයත් බාහිර ආයතන සමඟ සේබන්ත්රධ වීයේ ගැටළු 

 ආදායම සැසඳුම 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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සමාගේ මරජිස්රාර්ල මදපාර්ලතමේන්තුව 

පහත සඳහන්ත්ර කරුණු සාකච්ඡා/ යහළිදරේ කරන ලදී. 

 යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ සේූර්ලණ පේධතියම පරිගණකගත කිරීම සඳහා 

ප්රසේපාදන ක්රියාවිය ආරේභ කරනු ලැබ ඇති අතර යකාන්ත්රත්රාත්ුව පිරිනැමීම 

නුුයර්ලදීම සිු වනු ඇත. 

 පේධතිය සකස් කිරීම සඳහා මාස 06 ක කාලයක් ලබා යදනු ඇත. (2017/01/31 

දිනට යහෝ ඊට යපර අවසන්ත්ර කිරීමට) 

 සේූර්ලණ ක්රියාවියම 2017/04/30 වන විට අවසන්ත්ර යකයරනු ඇත. 

 2017/02/01 න්ත්ර පසු, නව සමාගමක් ියාපදිංචි කිරීයේ ක්රියාවිය පැය 24 ක් 

ුළ අවසන්ත්ර කිරීයේ හැකියාව ලැයබනු ඇත. 

 නව ියාපදිංචියයහි බු යගවන්ත්රනන්ත්ර පිළිබඳ විස්තර යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යවත ලබා දීමට හැකි වනු ඇත. 

 යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සහ යතෝරා ගත් යවනත් ආයතන සමඟ 

අන්ත්රතර්ල සබඳතාව පවත්වා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

ආයතනික අවශයතා පිළිබඳ යතාරුරු හුවමාරු කරගනිින්ත්ර ඒ අනුව පේධති යදක 

අතර සේබන්ත්රධතාව වැඩිදියුණු කරගන්ත්රනා යලස කාරක සභාව යේශීය ආදායේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ සහ සමාගේ යරජිස්රාර්ල යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යජයෂ්ඨ 

යකාමසාරිස්වරයාට උපයදස් යදන ලදී. 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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පුද්ගල න්ත ි ාපදිංචි කිරීමේ මදපාර්ලතමේන්තුව 

 ඉයලක්යරානික ජාතික හැඳුනුේපත් වයාපෘතිය 2011 දී ආරේභ කරන ලද 

නමුත් වනතික බාධා යහ්ුයවන්ත්ර එය තාවකාිකව අත්හිටුවන ලදී. 

 අදාල පනතට සංයශෝධන 2016 ජූනි මස 21 වැනි දින සේමත කරන ලද අතර 

වයාපෘතිය 2016 අයගෝස්ු මසදී යි ආරේභ කර ප්රායේශීය යල්කේ යකාට්ඨාශ 

332 ම යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ ස්වයංක්රීයකරණය කරන ලද පේධතියට සේබන්ත්රධ 

කිරීමට නියිතය. 

 දැනට පවතින වනතික රාමුව ු ළ, අවයබෝධතා වැඩපිළියවළවල් හරහා බාහිර 

නියයෝජිත ආයතන අතර දත්ත හුවමාරු කරගැනීම නීතයානුකූල යේ. 

 පේධති වැඩිදියුණු කිරීේ අවසන්ත්ර වූ පසු, සති යදකක කාලසීමාවක් ුළ නව 

ජාතික හැඳුනුේපතක් නිකුත් කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

 මාස 09 ක් ුළ, පැරණි ජාතික හැඳුනුේපත් යවනුවට ඉයලක්යරානික ජාතික 

හැඳුනුේපත් නිකුත් කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

 අන්ත්රතර්ලකාල විසඳුමක් යලස, සංක්රාන්ත්රති කාල පරිච්යේදය ුළ අයුේ කරුවන්ත්රට 

නව හැඳුනුේපත් නිකුත් යකයරනු ඇත. 

 2017 දීඅ.යපා.ස. (සා.යප. ) අයුේකරුවන්ත්රට නව ඉයලක්යරානික ජාතික 

හැඳුනුේපත් නිකුත් යකයරනු ඇත.  

 මෘුකාංග සකස්කිරීයේ මූලාශ්ර යක්ත වල හිිකම යදපාර්ලතයේන්ත්රුව දරණ 

යහයින්ත්ර, යේ තාක්ෂණික නියයෝජිත ආයතනයක උපකාරය ඇතිව 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්රම පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීේ හා යාවත්කාීන කිරීේ 

සිු කළ හැකිය. 

 දැනට, යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට පුේගලයයකුයේ අනනයතාව 

තහවුරු කර ගැනීයේ හැකියාව ඇත. RAMIS පේධතිය ක්රියාත්මක කිරීමත් 

සමඟ සාමානය දත්තද හවුයල් භාවිතා කළ හැකි වනු ඇත. 

ඩිජිටල් ගනුයදනු කාඩ්පත සහ ඉයලක්යරානික ජාතික හැඳුනුේපත ඒකාබේධ කිරීම 

සඳහා 2017 ජූනි මස 30 වැනිදාට යපර කටයුු සලස්වන යමන්ත්ර ගරු අග්රාමාතයුමා 

උපයදස් දී ඇති බව යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ නියයෝජිත ආයතනයයහි 

ප්රධාන විධායක නිලධාරි/ කළමනාකරණ අධයක්ෂ සඳහන්ත්ර කයළ්ය. 

එම අරමුණ ඉටු කරගැනීම සඳහා, පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට 

දැනට ප්රමාණවත් වනතික ප්රතිපාදන යනාමැති බවත් අදාල ආයතන වල දැනට පවතින 

පනත් ඒ අනුව සංයශෝධනය කළ යුු බවත් යකාමසාරිස් ජනරාල් වරයා යපන්ත්රවා 

ුන්ත්රයන්ත්රය. 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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වනතික ක්රියාවිය දීර්ලඝ හා සංකීර්ලණ වන බැවින්ත්ර 2017 ජූනි 30 වැනි දිනට යපර 

කාඩ්පත දියත් කිරීයේ ප්රායයෝගික බව පිළිබඳව සභාපතිවරයා විමසුයේය. 

යමම කරුණ නීතිපතිවරයා යවත යයාමු කර ඔහුයේ උපයදස් ලබාගන්ත්රනා යලස 

කාරක සභාව පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යකාමසාරිස් ජනරාල් 

වරයාට සහ යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ නියයෝජිත ආයතනයයහි ප්රධාන 

විධායක නිලධාරි/ කළමනාකරණ අධයක්ෂවරයාට උපයදස ්ුන්ත්රයන්ත්රය. 

පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර රැස් කර ගනු ලබන 

යපෞේගික දත්ත යවනත් ආයතන සමඟ හවුයල් භාවිතා කරන විට එම පුේගලයායේ 

රහසය භාවය නිසැකවම ආරක්ෂා කළ යුු බව කාරක සභායේ මතය වූ අතර යමම 

කරුණ යකයරහි බරපතල අවධානය යයාමු කරන යලස යතාරුරු හා සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණ නියයෝජිත ආයතනයයහි ප්රධාන විධායක නිලධාරි/ කළමනාකරණ 

අධයක්ෂවරයාට උපයදස් යදන ලදී. 

අිකරණ නියයෝගයක් මත යහෝ අදාල පුේගලයායේ කැමැත්ත ඇතිව පමණක් යමම 

ආකාරයේ දත්ත හවුයල් භාවිතා කළ හැකි බව පුේගලයන්ත්ර ියාපදිංචි කිරීයේ 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යකාමසාරිස් ජනරාල් වරයා සඳහන්ත්ර කයළ්ය. පුරවැසි දත්ත 

කළමනාකරණ කිටුවක් පිහිටුවනු ලැබ ඇති බවත්, එබඳු අවශයතා විිමත් කර යේ 

නිශ්චිත පනතක විිවිධාන යලස ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුු බවත් යතාරුරු හා 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ නියයෝජිත ආයතනයයහි ප්රධාන විධායක නිලධාරි/ 

කළමනාකරණ අධයක්ෂවරයා සඳහන්ත්ර කයළ්ය. 

පේධති විගණනයක් සිු කරන යලස කාරක සභාව විගණකාිපතිවරයාටද උපයදස් 

ුන්ත්රයන්ත්රය. 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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මර්ලජිස්රාර්ල ජනරාල් මදපාර්ලතමේන්තුව 

යර්ලජිස්රාර්ල ජනරාල් යදපාර්ලතයේන්ත්රුයවහි යතාරුරු තාක්ෂණ පේධතියයහි වර්ලතමාන 

තත්ත්වය යර්ලජිස්රාර්ල ජනරාල්වරයා විසින්ත්ර පැහැදිි කරන ලද අතර, පහත සඳහන්ත්ර 

කරුණු පිළිබඳව කාරක සභාව දැනුවත් කරන ලදී. 

 යකාළඹ ප්රධාන කාර්ලයාලය ුළ නව මෘුකාංගයක් පරීක්ෂා කරනු ලබින්ත්ර 

පැවතීම. 

 උපත්, විවාහ හා මරණ විදුත් ියාපදිංචිය ආරේභ කර තිබීම. 

 ඉඩේ විදුත් ියාපදිංචිය මැතකදී අරඹන ලද අතර, ඉඩේ ියාපදිංචි කිරීයේ 

කාර්ලයාල පහක් ආවරණය කරනු ලැබ ඇත. ( දළ වශයයන්ත්ර 69% පමණ) 

 ඉඩේ ියාපදිංචි කිරීයේ කාර්ලයාල 22 ක් යමම වසර ුලදී ආවරණය කරනු 

ලැබීමට ඉලක්ක කර තියේ. 

 යදවන අදියර ුළදී දැනට පවතින ඔප්පු පරියලෝකනය කර දත්ත පදනමට 

එකු කරනු ලබන අතර, නව ඔප්පු විදුත් ියාපදිංචි කිරිම ආරේභ කළ 

හැකිය. 

 ආරක්ෂිත පියවරක් යලස පරියලෝකනය කරන ලද ප්රතිබිේභ, පේධතියයහි 

යවනස් ස්ථාන ුනක යවනස් සර්ලවර්ල ුනක තැන්ත්රපත් කර තැබීම. එයස් යහයින්ත්ර 

ඔප්පු සඳහා 100% ආරක්ෂාවක් ලැයබන අතර, අස්ථානගත විමට ඉඩකඩ 

යනාමැත. 

 ඔප්පු ියාපදිංචි කිරීම සඳහා ජනතාව විසින්ත්ර යගවන ලද මුේදර ගාස්ු සහ 

යේපළ ියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යල්ඛනවල යතාරුරු 

පිළිබඳව යේශීය ආදායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සමඟ යමම පේධතිය සේබන්ත්රධතා 

යදකක් පවත්වා ගනියි.  

පසුගිය දා ඇති වූ ගංවුර තත්ත්වය ුලදී පුේගලයන්ත්ර විසින්ත්ර සිු කරන ලද වැරදි ක්රියා 

සහ ස්වාභාවික යහ්ු මත ඔප්පුවලට සිුව ඇති හානි පිළිබඳව කාරක සභාව විමසිය. 

ඉඩේ ියාපදිංචි කිරීයේ කාර්ලයාලවල සී.සී.ටී.වී කැමරා සවි කිරීම මඟින්ත්ර එම තත්ත්වය 

වළක්වනු ලැබ ඇති බව යරජිස්රාර්ල ජනරාල්වරයා පැවැසීය. 

විගණන පරීක්ෂණයක් පවත්වා යමම ආයයෝජනයයහි ඵලදායීතාවය අධයයනය කරන 

යලස සහ සාමානය පාලනයන්ත්ර සහ පාලනයන්ත්ර පේධතිය සඳහා යයදවීම පිළිබඳව යසායා 

බලන යලස කාරක සභාව විගණකාිපතිවරයාට නියයෝග කයළ්ය. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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මකාළඹ මහ නගර සභාව 

යකාළඹ මහ නගර සභාව ුළ දැනට පවතින යතාරුරු තාක්ෂණ පේධතියයහි 

වර්ලතමාන තත්ත්වය පිළිබඳව යකාළඹ මහනගර සභා යකාමසාරිස්වරයා පැහැදිි 

කයළ්ය. 

 සියළුම අභයන්ත්රතර කටයුු පරිගණකගත කර තියේ. 

 බු අංශය, බු එකු කිරීයේ ක්රියාවිය සහ සැලසුේ අංශය ඉදිරි මාස 6 ුළ 

පරිගණකගත කිරීමට නියිත යේ. 

 පිරික්සුේ ලැයිස්ුව සේූර්ලණ කරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර නේ යගාඩනැගිි සැලසුේ දින 

02ක් ුළ අනුමත කළ හැකිය. 

 බු යගවීේ අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් සිු කළ හැකිය. ණය කාඩ්පත හරහා සිු කරනු 

ලබන යගවිේ භාර ගනු ලැයේ. යකයස් වුවද, 2%ක යකාිස් මුදලක් අයකරනු 

ලබන යහයින්ත්ර අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් සිු කරනු ලබන යගවීේ ජනප්රිය යනායේ. 

 ගබඩා කාඩ් ක්රමයක් මගින්ත්ර ගබඩාවන්ත්ර යවන යවනම අධීක්ෂණය කරනු ලැයේ. 

 යේ වන විට යේපළ 150,000ක යතාරුරු පරිගණක ගත කර ඇත. 

 යකාළඹ මහ නගර සභායේ මුළු ආදායයමන්ත්ර ¼ ක් පමණ ලැයබනුයේ වරිපනේ 

බුවිනි. (බිියන 12) 

 දැනට පවතින වරිපනේ තක්යස්රු ක්රමය අක්රමවත් බැවින්ත්ර වංචාවන්ත්ර ඇතිවීමට 

ඉඩකඩ ඇත. 

 අනවසර ඉදිකිරීේවින්ත්ර බු අය කර ගැනීම සඳහා යාන්ත්රත්රණයක් යනාමැත. 

 අක්රමවත්භාවයන්ත්ර වළක්වාීම සඳහා වරිපනේ පිළිබඳ දැනුේදීයේ පේධතිය 

ුළින්ත්රම නිකුත් කළ යුුය. 

 වරිපනේ අය කිරීම තක්යස්රු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව හරහා සිු කළ යුු යේ.  

බු අය කිරිම සහ ආදායම එකු කිරීම සඳහා අනිකුත් රටවල් විසින්ත්ර අනුගමනය කරනු 

ලබන යහපත් ක්රියාපිළියවත් පිළිබඳව විමසූ කාරක සභාව එවැනි ක්රමයේදයන්ත්රද සලකා 

බලන යලස යකාමසාරිස්වරයාට නියයෝග කයළ්ය. 

යේපළ තක්යස්රු කිරීේ පිළිබඳ අහඹු විගණනයක් සිු යකාට මාසයක් ඇුළත කාරක 

සභාවට වාර්ලතා කරන යලස කාරක සභාව විගණකාිපතිවරයාට නියයෝග කයළ්ය. 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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අන න හා අපන න පාලන මදපාර්ලතමේන්තුව 

 අයතන විසි අටක සේබන්ත්රධීකරණය ඇතිව, අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම සඳහා මූික විිවිධාන යයාදා ඇත. 

 ආරේභයේදී යමම ක්රමය හඳුන්ත්රවාදීම සඳහා ආයතන පහක් හඳුනාගනු ලැබුණි. 

එන්ත්ර.එේ.ආර්ල ආයතනය, විුි සංයේශ නියාමන යකාිසම, මධයම පරිසර 

අිකාරිය, පළියබෝධනාශක යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සහ සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

එම ආයතන යේ. 

 ඔක්යතෝේබර්ල මස පළමු වැනි දින වන විට, යමම ආයතන යවතින්ත්ර 

අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් නිර්ලයේශ ිපි ලබා ගැනීමට සැලසුේ සකස් කර තියේ. 

 2017 පළමු කාර්ලුව වන විට අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් අයුේපත් නිකුත් කිරීමට 

අයප්ක්ෂා යකයර්ල. 

 යමාරටුව විශ්ව විදයාලය යවතින්ත්ර ිළ ගණන්ත්ර කැඳවා ඇති අතර, යමම කාර්ලයය 

සඳහා උපයේශක යයක් පත් කර තියේ. 

යමම අන්ත්රතර්ලජාල පේධතිය ක්රියාත්මක කළපසු දත්ත ඇුළත් කිරීම හා පිරික්සීම 

සඳහා වැයවන කාලය අවම වන බැවින්ත්ර නිර්ලයේශ ිපි ලැබී ඇත්නේ පැය ½ ුළ බලපත්ර 

නිකුත් කළ හැකි බව සභාපතිවරයා විමසූ ප්රශ්නයට පිළිුරු වශයයන්ත්ර පාලන 

අිකාරීවරයා ප්රකාශ කයළ්ය. තම අයුේපත් හා සේබන්ත්රධ ක්රියාවිය කවර අදියරක 

පවතීද යන්ත්රන සහ කිසියේ අුපාුවක් පවතීද යනන්ත්ර පිිබඳව යස්වාදායකයාටද 

දැනුවත්වීමක් ලබැ ගත හැකිය. 

යස්වාදායකයන්ත්රහට යදපාර්ලතයේන්ත්රුවට පැිණීයමන්ත්ර යතාරව බලපත්ර ලබා ගැනීම 

සඳහා හැකියාව ලබා දීම පිණිස, 2017 යදසැේබර්ල මාසය වන විට, යතාරුරු 

සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ උපයේශන ආයතනයේ සහයයෝගය ඇුව ප්රතිනිර්ලමාන 

ක්රියාවිය වැඩිදියුණු කිරීමට අයප්ක්ෂා කරන බව පාලන අිකාරීවරයා වැඩිුරටත් 

සඳහන්ත්ර කයළ්ය. 

භාණ්ඩ යතාගයේ වටිනාකම මත ගාස්ු අය කරනු ලබන බැවින්ත්ර යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 

විසින්ත්ර අය කරනු ලබන ගාස්ුව බලපත්ර ගාස්ුවක් විය යුුද නැතයහාත් බු මුදලක් විය 

යුුද යන්ත්රන පිළිබඳව කාරක සභාව විමසීය. යමම ගැටළුව මුදල් අමාතයාංශය යවත 

ඉදිරිපත් කරන යලස කාරක සභාව යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ නිලධාරීන්ත්රට නියයෝග කයළ්ය. 

අපනයන හා ආනයන පාලකවරයායේ යදපාර්ලතයේන්ත්රුව සහ ශ්රී ලංකා යර්ලගුව 

එකියනක හා අන්ත්රතර්ල සේබන්ත්රධතාවයක් සහිත ක්රියාවීන්ත්ර මත ක්රියාත්මක වන බැවින්ත්ර 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ක්රියාවියයහි වැඩි දියුණු කිරීේ යහෝ ප්රතිනිර්ලමාණ අධයයනයක් සිු කරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර නේ 

කාර්ලයක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීයේ හැකියාවක් ඇති බව යතාරුරු සන්ත්රනියේදන 

තාක්ෂණ නියයෝජිතායතනයේ වයාපෘති කළමනාකාරවරයා ප්රකාශ කයළ්ය. 

අභයන්ත්රතර හා පේධති විගණනයක් සිු කිරීම සඳහා යදපාර්ලතයේන්ත්රුව ුළ පහසුකේ 

තියේද යන්ත්රන නියයෝජය විගනකාිපතිවරයා විමසීය. පේධති විශ්යල්ෂකයකු හා 

අභයන්ත්රතර විගනකවරයකු බඳවා ගැනීම සඳහා රාජය පරිපාලන අමාතයාංශය යවත 

ඉල්ීේ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළද යමහි නිලධාරීන්ත්රයේ යස්වය යේපාර්ලතයේන්ත්රුව යවත 

ලබා දී යනාමැති බව පාලන අිකාරීවරිය ප්රකාශ කළාය .ආදායේ පිළිබඳ විගනනයන්ත්ර 

දිනපතා සිු කරනු ලබන බවත්, පේධති විගණනයක් සිු කිරීමට අවශය යේ නේ 

පහසුකේ ලබා දිය හැකි බවත්, ඇය තවුරටත් සඳහන්ත්ර කළාය. 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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කෘෂිකර්ලම මදපාර්ලතමේන්තුව 

විදුත් - කෘෂිකර්ලම ක්රයමෝපායික මාර්ලයගෝපයේශ සංග්රහය යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර 

සේපාදනය කර ඇති අතර ,කෘෂිකර්ලමාන්ත්රතය ුල යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණය 

උපයයෝගී කර ගැනීම සඳහා ඒ ුළ ප්රතිපත්තියක් හඳුන්ත්රවා දී ඇත. 

යකයස් වුවද ජාතික නියරෝධායන යස්වය සඳහා තවමත් ප්රතිනිර්ලමාණ ක්රියාවියක් 

හඳුන්ත්රවා දී යනාමැත. ජංගම යයදවුේ සහ යවේ අඩවි හරහා යගාවියන්ත්රට යතාරුරු 

ලබාදීයේ ක්රියාවිය දැනට ක්රියාත්මක යවින්ත්ර පවතී .ශාක සහ ශාක නිෂප්ාදන 

ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්ර නිකුත් කිරීම කිසිු ගාස්ුවක් අයකිරීමකින්ත්ර යතාරව සිු 

කරනු ලැයේ. අපනයන පලපත්ර නිකුත් කිරීම සඳහා ගාස්ුවක් අය කරනු ලැයේ. යමම 

ක්රියාවීන්ත්ර සිු කරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර අතිනි. 

විදුත් ක්රමය යයාදා ගනිින්ත්ර අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම සිු කරනු ලබන රටවල් 

16න්ත්ර එකක් යලස යලෝක යවළඳ සංවිධානය විසින්ත්ර ශ්රී ලංකාව යතෝරායගන ඇත .

කෘෂිකර්ලම යදපාර්ලතයේන්ත්රුයවහි යතාරුරු තාක්ෂණ අංශයයහි සහයයෝගය ඇුව 

ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම සඳහා යතාරුරු තාක්ෂණය ක්රමය හඳුන්ත්රවාදීම සඳහා 

වැඩකටයුු අරඹා ඇත. 

ස්වයංක්රීය යර්ලගු දත්ත පේධතිය ඔස්යස් තනි කවුළු වයාපාතියක් යලස යේ යේ ආයතන 

යවත ශ්රී ලංකා යර්ලගුව හා සේබන්ත්රධතාවය ලබා දී ඇති බව විමසන ලද ප්රශ්නයකට 

පිළිුරු වශයයන්ත්ර නියයෝජය යර්ලගු අිකාරීවරයා සඳහන්ත්ර කයළ්ය. ශාක නිමරෝධා න 

මස්ව ද යමම නියමු වයාපෘතියට ඇුළත් කර ඇත. 

 යමම ක්රියාවිය ුළ නියරෝධායන නිලධාරියට සිය අනුමැතිය විදුත් ක්රමය 

ඔස්යස් ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත යැවිය හැකිය. 

 යමම ක්රමය යටයත්, සියළුම අවශය යතාරුරු සපයනු ලැබ ඇත්නේ සහ කිසිු 

වියරෝධතාවයක් යනාමැති නේ යභෞතික පරික්ෂාවකින්ත්ර යතාරව භාණ්ඩ යතාගය 

නිදහස් කළ හැකිය. 

සත්ව නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීයේදී ජාතයන්ත්රතර යසෞඛය සහතිකයක් නිකුත් කරනු 

ලබබන බව ප්රධාන නිමරෝධා න නිලධාරි ා ප්රකාශ කයළය්. 

ආනයනකරුහට අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉල්ලුේ කල හැකි 

අතර, නිෂ්පානදය අනයනය කළ පසු අදාළ යල්ඛනවල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුු 

යේ. ස්වයංක්රීය යර්ලගු යතාරුරු පේධතිය ුළ ප්රමාණ අංග යදකක් ඇුළත් කර ඇත. 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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 පරීක්ෂාව සිු කරන යතක් භාණ්ඩ යතාගය නිදහස් කිරීම සඳහා සති යදකක 

කාල පරිච්යේදයක් වැය කරනු ලැයේ. 

 ශාක නියරෝධායනය යනු ආගන්ත්රුක පළියබෝධ යේ යේ ප්රයේශ යවත අළුතින්ත්ර 

ඇුළු වී පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන නීතිමය ක්රියාපටිපාටියකි. 

 ශ්රී ලංකායේ ශාක නියරෝධායන කටයුු සඳහා අවශය නීතිමය පසුබිම ප්රමාණ 

වශයයන්ත්ර සකසනු ලබන්ත්රයන්ත්ර 1999 ඔක්යතෝේබර්ල මස 07 වැනි දින සේමත 

කරන ලද 1999 අංක 35 දරන ශාක ආරක්ෂණ පනත මඟිනි. ශ්රී ලංකායේ හාක 

සහ ශාකවල යභෞතිකාරක්ෂාව යකයරහි හානිකර, අහිතකර යහෝ විනාශදායක 

කිසියේ ජීවියකු ශ්රී ලංකාව ුළට ඇුළු වී පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශය 

විිවිධාන සැකසීම සඳහා වූ පාර්ලියේන්ත්රු පනතක් යලස ඉහත පනත හැඳින්ත්රවිය 

හැකිය. 

 ශාක ආරක්ෂණ පනත යටයත් පනවනු ලැබ ඇති නියයෝග (1981 යනාවැේබර්ල 

මස 02 වන සඳුදා නිකුත් කරන ලද අංක 165/2 දරන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික 

සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්රය) මඟින්ත්ර ශ්රී ලංකායේ කෘෂිකර්ලමාන්ත්රතය, 

කෘෂිකර්ලමාන්ත්රතය ආශ්රිත කර්ලමාන්ත්රත සහ වජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහ 

ආගන්ත්රුක පළියබෝධ රටට ඇුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා යේ යේ ශාක හා ශාක 

නිෂප්ාදන ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම තහනේ කිරීම හා සීමා කිරීම සිු කරනු 

ලැයේ. 

 උදා:- දකුණු ඇමරිකානු යකාළ අංකමාරයයන්ත්ර අපයේ රබර්ල වගාව ආරක්ෂා කර 

ගැනීම සඳහා (දැනට ශ්රී ලංකායේ යමම යරෝගය දක්නට යනාමැති අතර, එය 

රබර්ල වගාව විනාශ කරන යරෝගයක් යලස හඳුනායගන ඇත) දකුණු ඇමරිකානු 

නිවර්ලතන ප්රයේශවල යහෝ දකුණු ඇමරිකානු යකාළ අංගමාරය දක්නට ලැයේ. 

කිසියේ රටක නිෂ්පාදනය කරන ලද සහ යමරට තවුරටත් වර්ලධනය වී 

ප්රචාරනය විය හැකි කිසිු ද්රවයයක් ආනයනය කිරීම තහනේ කරනු ලැබ ඇත. 

 ආගන්ත්රුක පියබෝධක අප රට ුළට ඇුළුවිම අපයේ කෘෂිකාර්ලමාන්ත්රතය 

විනාශ කරනවා පමණක් යනාව අනිකුත් රටවල්වලට අපයේ කෘෂිකාර්ලික 

නිෂප්ාදන අපනයනය කිරීම යකයරහිද බලපෑමක් ඇති කරයි. 

 වර්ලතමානයයහිදී ශ්රී ලංකාව ුළ යතචංචං යන පළියබෝධකය සහ යපාල් 

වගාවන්ත්ර ුළ යපාල් ගස් කහපාටට හරවා යපාල් ගස් ිය යාමට යහ්ුවන 

පළියබෝධකය දක්නට යනාලැයේ. සමහර බටහිර රටවල් විසින්ත්ර යකාහු 

නිෂප්ාදන ආනයනය කිරීයේදී යකාහු භාණ්ඩ යතාගය ුළ ඉහත කී 

පළියබෝධකය යනාමැති විය යුු බවට නියම කර ඇත. අපයේ රට ුළ රකී 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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පළියබෝධක යනාමැති යහයින්ත්ර ඉහත කී නියමයන්ත්ර සපුරාීයේ හැකියාව අපහට 

දැන්ත්ර ලැබී ඇත. යකයස් වුවද එම පළියබෝධක දක්නට ලැයබන රටක් යවතින්ත්ර 

ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ යතාගයක් හරහා එකී පළියබෝධ අප රයයහි යකාහු 

නිෂප්ාදන අපනයනය යකයරහි ඍජුවම බලපානු ඇත. 

 එයලසම ශාක මුල් යකයරහි බලපාන යේ සිහින්ත්ර පනුවන්ත්ර වියශ්ෂයක් ඇති අතර, 

යමම පණු වියශ්ෂය දැනට ශ්රී ලංකායේ දක්නට යනාලැයේ. ජපානය, යකාරියාව 

සහ යුයරෝපය විසින්ත්ර පස ුළ යමම පණුවන්ත්ර යනාමැති විය යුු බවට නියම කර 

අති අතර, එම පණුවන්ත්ර අපයේ පස ුළට ඇුළු වුවයහාත් අයේ හාක එකී 

රටවල් යවත අපනයනය කිරීමට යනාහැකි වනු ඇත. 

 ශාක හා ශාක නිෂප්ාදන අහිතකර පළියබෝධකයන්ත්රයගන්ත්ර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

ජාතයන්ත්රතර සහයයෝගය යගාඩනගන ජාතයන්ත්රතර ශාක ආරක්ෂණ සේමුතියට 

ශ්රී ලංකාව අත්සන්ත්ර තබා ඇත. තවද පරිසරය හා වජව විවිධත්වය ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා සේපාදනය කර ඇති යමාන්ත්රියල් ගිවිසුමටද ශ්රී ලංකාව අත්සන්ත්ර 

තබා ඇත. 

 2009 අංක 65 දරන කැලෑ පනත වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත, සත්ව හා ශාක 

ආරක්ෂණ ආඥා පනත සහ ශ්රී ලංකායේ වජව විවිධත්ව සේමුතිය මඟින්ත්රද ශාක 

හා ශාක නිෂප්ාදන ආනයනය සීමා කරනු ලැයේ.  

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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මමෝ ටර්ලරථ ප්රවාහන මදපාර්ලතමේන්තුව 

 යමෝටර්ල රථවාහන ියාපදිංචි කිරීම ,පැවරීම සහ රියුරු බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

සිුකරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර යතාරුරු සහ සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ පේධතියක් මඟිනි . 

 නුුරු අනාගතයේදී දිස්ික්ක 17කට අන්ත්රතර්ලජාල පහසුකේ සැපයයනු ඇත. 

 යමම වසයර්ලදී E-Motoring (ඊ-යමෝටරින්ත්ර) වයාපෘතිය දියත් යකයරනු ඇත. 

 කාර්ලයාලවලට පැිණීයමන්ත්ර යතාරව යස්වාවන්ත්ර ලබා ගැනීම, වියශ්ෂයයන්ත්රම 

වාහන ආනයනය කරනු ලැබීයේදී යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ දත්ත ගබඩාවට 

අන්ත්රතර්ලජාලය මඟින්ත්ර සේබන්ත්රධ වීම සහ යර්ලගුයේදී ි යාපදිංචිය ලබාගැනීම ආදිය 

අයප්ක්ෂිතය. 

කාරක සභාව විසින්ත්ර විමසනු ලැබීයේදී ,නියයෝජය විගණකාිපතිවරයා විසින්ත්ර 

පළකරන ලද අදහස වූයේ, වාහන ියාපදිංචි කිරීම යමෝටර්ල රථවාහන 

යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේදී සිු කිරීයේදී යර්ලගුව මඟින්ත්ර සපයනු ලබන යතාරුරු යවනස් 

කිරීයේදී හැකියාවක් පවතින බවයි .යර්ලගුවට අනුව ASYCUDA පේධතිය රජයේ 

විගණන පේධතිය සහ අභයන්ත්රතර විගණන පේධතිය යන යදකටම සේබන්ත්රධ යේ. කිසියේ 

වැරැේදක් සිු කළයහාත් එම වැරැේද පේධතිය ු ළ වාර්ලතාගත වන අතර කිසිු යවනසක්ේ 

සිුකළ යනාහැක .එයහත් වාහන නිදහස් කිරීම සහ ියාපදිංචි කිරීම අතර මානුෂීය 

මැදිහත්වීමක් පවතින බැවින්ත්ර යතාරුරු ඉයලක්යරෝනික අයුරින්ත්ර සන්ත්රනියේදනය කිරීම 

සඳහා පේධතියක් වැඩිදියුණු කළ යුුය. 

වාහන මුදාහැරීම පිළිබඳ යතාරුරු දත්ත ගබඩාවට ඇුළත් කළ විට ,වැරැදි සිුවිය 

හැකි බවත් එම ගැටලුව නිවැරැදි කර ගැනීම සඳහා යර්ලගු අධයක්ෂ  ජනරාල් සමඟ 

සාකච්ඡා ආරේභ යකාට ඇති බවත් සහකාර යකාමසාරිස්වරයා (යතාරුරු තාක්ෂණ) 

විසින්ත්ර පැහැදිි කරන ලදී.  ඔහු තවුරටත් පහත පරිදි ප්රකාශ කරන ලදී. 

 කැබිනට් මණ්ඩලය විසින්ත්ර BOT ක්රමය යටයත් ඊ-යමෝටරින්ත්ර වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම අනුමත යකාට ඇත. 

 ප්රසේපාදන යල්ඛන දැනටමත් පිළියයළ යකාට ඇත. 

 ඊ - යමෝටරින්ත්ර වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රථම BPA වලංගු කිරීම සිු කරනු 

ඇත. 

 වර්ලතමානයේ SMS, ජංගම ුරකථන, අන්ත්රතර්ලජාල පහසුකේ පාරියභෝගිකයන්ත්ර 

යවත සපයනු ලැයේ. 

විගණන පරික්සුේ සඳහා පහසුකේ සහිතව යමම අලුත් පේධතිය ස්ථාපිත කළ යුු බව 

නියයෝජය විගණකාිපතිවරයායේ අදහස විය . 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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වාහන අපද්රවය සහ පරිගණක වැනි ඉයලක්යරෝනික භාණ්ඩ අපද්රවය පිළිබඳ ගැටලුව 

ඉදිරියේදී ප්රබල ගැටලුවක් බවට පත්විය හැකි අතර ඒ පිළිබඳව කාරක සභාව අවධානය 

යයාමු කරන ලදී .වාහන ආනයනය කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් යනාවන බැවින්ත්ර යමම 

ගැටලුව අුකිරීම සඳහා අලුත් ආකාරයේ පිළියේ ගත යුු බවට කාරක සභාව තීරණය 

කරන ලදී .එයස්ම රජය විසින්ත්ර ආනයනය කරන ලද වාහන සේබනධයයන්ත්ර ප්රතිපත්තිමය 

තීරණයක් ගැනීමත් ,නවනිති සේපාදනයන්ත්ර හඳුන්ත්රවාදීමත් සිුකළ යුුය. 

වාහන ආනයනය කිරීයේදී යගවීේ සිුකිරීයේ ක්රියාවිය සේබන්ත්රධවනුයේ රජයේ 

බැංකු පඹණක් බැවින්ත්ර යමම යගවිේ සිුකිරීයේ ක්රමය අකාර්ලයක්ෂම බව කාරක සභායේ 

අදහස විය .ශ්රී ලංකා යර්ලගුවට අනුව ,යමම ක්රියාවිය යවනස් කිරීම සඳහා මහ බැංකුව 

Lanka Clear (pvt) Ltd (ලංකා ක්ියර්ල යපෞේගික සමාගම (සමඟ සාකච්ඡා 

පවත්වින්ත්ර සිටී .Lanka Clear (pvt) Ltd ආයතනයේ බැංකු යස්වා ප්රධානි විසින්ත්ර පහත 

පරිදි සඳහන්ත්ර කරන ලදී. 

 වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම Lanka Clear (pvt) Ltd මඟින්ත්ර ආරේභ කිරීමට මහ 

බැංකුව විසින්ත්ර උපයදස් දී ඇත. 

 යයෝජනා සඳහා ඉල්ීේ [RFP (Request for Proposal)] ඉදිරිපත් කිරීමට. 

RFP සඳහා ප්රතිචාරයක් ඔවුන්ත්ර යවත ලැබී ඇත. 

ඔවුන්ත්ර මහ බැංකුයවන්ත්ර අනුමැතිය ලබා ගනිින්ත්ර සිටී. 

ලංකා බැංකුව හරහා ඉයලක්යරෝනික ආකාරයට යගවීේ සිුකිරීම සඳහා පහසුව 

යපෞේගික බැංකු සඳහාද ලබාදිය හැකි බව ලංකා බැංකු නිලධාරින්ත්ර විසින්ත්ර ප්රකාශ කරන 

ලදී . 

රියුරු බලපත්රයේ චිප් තිරුව ුළට ඇුළත් කරනු ලබන රියුරන්ත්ර යවත අකුසලතා 

ලකුණු ලබාදීයේ ක්රියාවිය පිළිබඳව කාරක සභාව විමසන ලදී. 

 යපාීසිය සහ අිකරණය යමම ක්රියාවිය ුළට සේබන්ත්රධ වී සිටින බැවින්ත්ර 

ඔවුන්ත්ර යවතද යමම පහසුකම සැලසිය යුුය. 

 පවත්නා නීතිරීති සංයශෝධනය කිරීම සඳහා යයෝජනා ඉදිරිපත් යකාට ඇත. 

අයුේකරුවන්ත්ර  යවත වවදය සහතිකය නිකුත් කිරීයේදී එම සහතික නිකුත් කරනු 

ලබන ආයතනය මඟින්ත්ර පරිගණක පේධතිය යවත ලබා යදනුයේද යන්ත්රන පිළිබඳව ප්රශ්න 

කිරීයේදී ඒ.එල්.යක්.එච්.එේ. බණ්ඩාර මහතා විසින්ත්ර පැහැදිි කරන ලේයේ තත් කාීන 

දත්ත ඒකාබේධ කිරීම සහ වලංගුභාවය සහතික කිරීම සමඟින්ත්ර යමම ක්රියාවිය සිුකළ 

හැකි බවයි. 

• ජංගම යයදවුේ සහ යවේ අඩවි ුළින්ත්ර යගාවීන්ත්ර යවත යතාරුරු සැපයීයේ 

ක්රියාවිය දැනට සිුකරින්ත්ර පවතී. 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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• WTO යටයත් ඉයලක්යරෝනික පේධති ුළින්ත්ර අපනයන නිෂප්ාදන පිළිබඳ 

සහතික නිකුත් කිරීම ක්රියායේ යයාදවන රටවල් 16න්ත්ර එකක් වශයයන්ත්ර ශ්රී 

ලංකාව යත්රී ඇත. 

• කෘෂිකර්ලම යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යතාරුරු තාක්ෂණ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ සහාය 

සහිතව ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීයේදී යතාරුරු තාක්ෂණ හඳුන්ත්රවාදීමට මුල 

පිරීේ සිුයකාට ඇත. 

විමසීේ කිරීයේදී යර්ලගු නියයෝජය අිකාරිවරයා විසින්ත්ර ප්රකාශ කරන ලේයේ 

ASYCUDA පේධතිය යටයත් 'සින්ත්රගල් වින්ත්රයඩෝ' ක්රමය (Single–Window) 

වයාපෘතියක් වශයයන්ත්ර ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත සේබන්ත්රධ වීයේ පහසුව ඇතැේ ආයතන 

යවත සපයා ඇති බවයි. ශාක නියරෝධායනය කිරීයේ යස්වාවද නියමු වයාපෘතිය ුළට 

ඇුළත් යකාට ඇත. 

• යමම ක්රියාවියේදී නියරෝධායනය කිරීයේ නිලධාරියාට අනුමැතිය 

ඉයලක්යරෝනික ආකාරයයන්ත්ර ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත එවිය හැකිය. 

අවශය සියලු යතාරුරු සපයා තියේ නේ යමම ක්රමය යටයත් යභෞතික පරීක්ෂාවකින්ත්ර 

යතාරව භාණ්ඩ යතාගය මුදා හැරිය හැකිය. 

 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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මසෞඛ්ය අමාතයාංශමේ ආහාර පාලන ඒකක  

යමම ඒකකයේ ප්රධාන වගකීේ සහ කාර්ලයභාරයන්ත්රට ඇුළත් වනුයේ ජාතිය යවත 

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහතික කිරීම සහ එමඟින්ත්ර යසෞඛය සේපන්ත්රන යනාවන 

තත්ත්වයන්ත්ර වළක්වින්ත්ර යසෞඛය සේපන්ත්රන තත්ත්වයන්ත්ර ප්රවර්ලධනය කිරීම ,යනාමඟ 

යවන සුළු ආකාරයේ ආහාර ප්රවර්ලධනය කිරීේ වැළැක්වීම සහ ඒ මඟින්ත්ර පාරියභෝගිකයා 

ආරක්ෂා කිරීම ,ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ගැටලු පැන නඟින විට සුුසු ක්රියාමාර්ලග 

ගැනීම ,අයඩින්ත්ර ඌනතා ආබාධ මර්ලදනයකිරීයේ වැඩසටහන ,අන්ත්රතර්ලජාතික ආහාර ප්රිති 

යකාිසම සමඟ කටයුු කිරීම සහ යලෝක යවයළඳ සංවිධානය සහ ශාක 

යසෞඛයාරක්ෂක එකඟතාවය සමඟ කටයුු කිරීම යනාදියයි. 

 ආහාර පාලන ඒකකය (FCU) ද අභයන්ත්රතර සහ යපාු විගණනයට ලක් යේ. 

 1980 අංක 26 දරන ආහාර පනත සහ එයට අදාළ සංයශෝධන, ආහාර පනත 

යටයත් සකසන ලද යරගුලාසි සහ අයනකුත් නීති පැණවීේ ුළින්ත්ර යමම 

ඒකකයේ නියාමන රාමුව සැකයස්. 

 සිය රාජකාරි ඉටුකිරීයේදී, ශ්රී ලංකා යර්ලගුව, රජයේ රස පරීක්ෂක ආයතනය සහ 

අයනකුත් ආහාර රසායනාගාර සහ යසෞඛය අමාතයාංශය සහ යසෞඛය 

ආයතනය වැනි අයනකුත් ආයතනයන්ත්ර සමඟ සේබන්ත්රධවීම අවශය යේ. 

 ශ්රී ලංකාව යවත ආහාර ද්රවය ආනයනය කිරීයේදී ඒවා ආහාර පාලන ඒකකය 

(FCU) මඟින්ත්ර පරීක්ෂා කිරීමත් අවශය පරීක්ෂණ සිුකිරීමත් නිර්ලයේශ 

සිුකිරීමත් සිු යේ. 

 කාර්ලයාල ඉඩකඩ සහ මානව සේපත් යනාමැතිවීම සහ අයනකුත් ගැටලු 

යහ්ුයවන්ත්ර යතාරුරු තාක්ෂණ කළමනාකරණ පේධතියක් යනාමැත. 

 විගණන කළමනාකරණයට අමතරව ආහාර විෂවීම දැනුේදීම සහ විමර්ලශනය, 

ආහාර රසායනාගාර ජාලය, ස්වයේශීය ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා බලපත්ර ලබාදීම, 

ආහාර ආනයන දත්ත සැකසීම සහ ආදායේ එකු කිරීම සඳහා යතාරුරු 

තාක්ෂණය අවශය යේ.  

කාරක සභාව මඟින්ත සිදුකරන ලද නිරීක්ෂණ 

ආහාර පාලන ඒකකය (FCU) මඟින්ත්ර යර්ලගුව සමඟ එක්ව කටයුු කිරීමට සහ 

අවදානේ කළමනාකරණ පේධතියක් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඉයලක්යරෝනික 

ආකාරයයන්ත්ර සන්ත්රනියේදනය කිරීමට සහ එමඟින්ත්ර නීතයනුකූල යවයළඳාේ ඉක්මනින්ත්ර 

නිෂක්ාශනය කිරීමට සහ නීතයනුකූල යනාවන යවයළඳාේ පිළිබඳ කටයුු වඩා සාධනීය 

සහ කාර්ලයක්ෂම ආකාරයකින්ත්ර ආමන්ත්රත්රණය කිරීමට හැකියාව නිර්ලමාණය කිරීමට. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තන  (SLSI) 

යමම ආයතනය මඟින්ත්ර සිුකරනු ලබන කාර්ලයයන්ත්ර වනුයේ ප්රිති සකස ්කිරීම (SLS 

ලාංඡනය) සේබන්ත්රධයයන්ත්ර යස්වාවන්ත්ර සැපයිම මුදාහැරීමට යපර ආනයනය කරනු ලබන 

භාණ්ඩ 120ක් සේබන්ත්රධයයන්ත්ර පරීක්ෂාවන්ත්ර සිු කිරීම, පේධති සහතිකරණය (ISO 9000 

සහ ISO 14000 වැනි කළමනාකරණ පේධති නිකුත් කරනු ලැයේ) උපකරණ සඳහා 

රසායනාගාර ක්රමාංකන යස්වාවන්ත්ර, කර්ලමාන්ත්රත විසින්ත්ර ස්වකීය නිෂප්ාදන පරීක්ෂාවට 

ලක්කිරීම සඳහා රසායනාගාර යස්වාවන්ත්ර තත්ත්ව කළමනාකරණය සඳහා කර්ලමාන්ත්රත 

යවත පුහුණුව ලබා දීමයි . 

ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය ආනයන පරීක්ෂාවන්ත්ර සිුකිරීයේදී යර්ලගුව වැනි අයනකුත් 

ආයතන සමඟ සබඳතාවයන්ත්ර පවත්වන අතර යසෞඛය අමාතයාංශය යවත පානීය ජල 

යබෝතල් පිළිබඳ අනුමැතිය ලබා දීයේදී නිෂප්ාදන සහතිකකරණයද සිුයකයර්ල . 

ඔවුන්ත්ර විසින්ත්ර සපයනු ලබන යස්වාවන්ත්ර ුළ යතාරුරු තාක්ෂණ භාවිතය - 

 දැනට, යතාරුරු තාක්ෂණය මඟින්ත්ර යස්වාවන්ත්ර සැපයීයේ සේමත ක්රමයක් 

යනාපවතී. 

 ප්රායේශීය මට්ටින්ත්ර යතාරු රු තාක්ෂණය භාවිතා කරනු ලැයේ. 

 ශ්රී ලංකා යර්ලගුව වැනි බාහිර ආයතන සමඟ කටයුු කිරීයේදී වියශ්ෂයයන්ත්රම 

යතාරුරු තාක්ෂණ පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට අයප්ක්ෂිතය. 

 ආයතනය දැන්ත්ර ASYCUDA පේධතියට සේබන්ත්රධ යකාට ඇත. 

 ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනයයහි තත්ත්ව සහතික කිරීයේ අංශය විසින්ත්ර ආනයන 

පිළිබඳව ගනු ලබන තීරණය ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත අතින්ත්ර  යගනයගාස් යදනු 

ලැබිණි. එයහත් එම තීරණය ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත ඉයලක්යරෝනික අයුරින්ත්ර 

යැවීම සඳහා වර්ලතාමනයේ ASYCUDA පේධතිය යවත ඔවුන්ත්රට ප්රයේශය ඇත. 

 යමම ක්රියාවිය වඩාත් පහසුකිරීම සඳහා යර්ලගුව මඟින්ත්ර තවත් යමවලමක් සපයා 

ඇත. යකයස් වුවද එය තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටයේ පවතී. 

 අන්ත්රතර්ල ජාලය ඔස්යස් සිුකරන යවනත් වියශ්ෂිත ගනුයදනු යනාපවතී. 

 යවේ අඩවිය යළි සැකසුේ කිරීයේ කටයුු බාහිර පාර්ලශ්වයන්ත්ර මඟින්ත්ර සිුකරගනු 

ලැයේ. 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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 මාස 3–4ක කාලයකදී, සපයනු ලබන යස්වාවන්ත්ර සඳහා අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් 

යගවීේ සිු කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් පාරියභෝගිකයින්ත්ර යවත ලැයබනු ඇත. 

 යමහි පවතින ප්රධාන ගැටලුව වනුයේ අයනකුත් අංශ හා අන්ත්රතර්ල සේබන්ත්රිත 

ඒකාබේධ කළමනාකරණ යතාරුරු පේධතියක් යනාමැති වීමයි. 

 උපයේශකවරයයකුයේ සහාය සහිතව පේධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

වයාපෘතියක් දියත් යකයරනු ඇත. 

 යතාරුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසමුකේ වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය යේ. 

 අනුගාත සැලසුේ. 

 ඒකාබේධ කළමනාකරණ පේධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර 

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට සහ යතාරුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකේ 

වැඩිදියුණු කිරීම 

 යතාරුරු තාක්ෂණ අංශය වැඩිදියුණු යකයරනු ඇත. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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ලංකා බැංකුව 

 ආනයන සහ අපනයන යගවීේවලදී, යර්ලගුවට අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් යහෝ 

බැංකුවට පැිණ යගවීේ සිු කළ හැකිය. 

 වලංගු කිරීම සිුකරනු ලැයේ. 

 යගවීේ අන්ත්රතර්ලජාලය ඔස්යස් යර්ලගුව යවත යවනු ලැයේ. 

 අභයන්ත්රතර පේධතියක් මඟින්ත්ර පාරියභෝගිකයන්ත්ර ගනුයදනුව වලංගුභාවයට පත් 

කරන අතර එවිට ලැයබන යතාරුරු සමාන යනායේ නේ ගනුයදනුව 

ප්රතික්යෂප් කරනු ලැයේ. 

 යර්ලගුව යවතින්ත්ර මුදල් ලැබීම පිළිබඳ දැනුේදීමක් ලැයේ. 

 ලංකා බැංකුව මඟින්ත්ර සපයනු ලබන වාර්ලතාවල උපකාරයයන්ත්ර යර්ලගුව විසින්ත්ර 

සැසදීේ සිුකරනු ලැයේ. 
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බී-2 ඇමුණුම 

ප්රශ්නාවි  සහ පිළිුරු 

1. කාරක සභාමවන්ත  වන ලද ප්රශ්නාවි ට පිළිුරු වශම න්ත මර්ලගුමවන්ත 

ඉදිරිපත් කරන ලද අතිමර්ලක මතාරුරු 

 මර්ලගු ප්රකාශ අනුව බලන කළ 2015 වර්ලෂ  ුළ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  

ුළ ආන න  කළ භාණ්ඩ මතාග සංඛ්යාව මකාපමණ මේද? 

2015 වර්ලෂය ුළ සහ 2016 වර්ලෂයේ මුල් අර්ලධය ුළ සිුකළ ආනයනය 

කිරීේ සේබන්ත්රධ ප්රකාශ පහත පරිදි යේ: 

2015 වර්ලෂය :යර්ලගු ප්රකාශ 619,140 

2016 මුල් අර්ලධය :යර්ලගු ප්රකාශ 296,784 

 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ුළ මල්ඛ්න 

සමතයක්ෂණ කින්ත/ පරීක්ෂාවකින්ත මතාරව නිදහස් කළ මුළු ආන නිත භාණ්ඩ 

මතාග සංඛ්යාව මකාපමණ මේද? 

o යල්ඛන සයතයක්ෂණය කිරීයමන්ත්ර යහෝ පරීක්ෂා කිරීයමන්ත්ර යතාරව කිසිු 

භාණ්ඩ යතාගයක් නිශ්කාෂණය කරනු යනාලැයේ .යකයස් නමුත්, පරීක්ෂා 

කිරීයමන්ත්ර යතාරව භාණ්ඩ යතාගයක යේ යකාටසක් නිදහස් කිරීමට ඉඩ 

තියේ. 

 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ු ළ භාණ්ඩ සමතයක්ෂණ කින්ත/ 

පරීක්ෂාවකින්ත මතාරව නිදහස් කළ මුළු ආන නිත භාණ්ඩ මතාග සංඛ්යාව 

මකාපමණ මේද? 

o පිළිුර ඉහත පරිදිම යේ .භාණ්ඩ සයතයක්ෂණය කිරීයමන්ත්ර යහෝ පරීක්ෂා 

කිරීයමන්ත්ර යතාරව කිසිු භාණ්ඩ යතාගයක් නිශ්කාෂණය කරනු 

යනාලැයේ .යකයස් නමුත්, පරීක්ෂා කිරීයමන්ත්ර යතාරව භාණ්ඩ යතාගයක 

යේ යකාටසක් නිදහස් කිරීමට ඉඩ තියේ. 

 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ුළ නීති විමරෝධී ආන න 

වශම න්ත හඳුනාගත් භාණ්ඩ මතාග සංඛ්යාව මකාපමණ මේද? (දැනට 

විමර්ලෂණ  මකමරමින්ත පවතින භාණ්ඩ මතාග ද ඇුළුව) 

o 2015 වර්ලෂයේ ියාපදිංචි යර්ලගු නු සංඛයාව 10,436ක් වන අතර 2016 

මුල් අර්ලධයේදී එය 2084ක් විය. 

 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ු ළ නීති විමරෝධී මවළඳාේවින්ත 

සිදුකළ අ කරගැනීේවල මුළු අග  මකාපමණ මේද? 

o 2015 වර්ලෂයේ මුළු අයකරගැනීේ රුපියල් 5,021,583,233.40 436ක් වන 

අතර 2016 මුල් අර්ලධයේදී එය රුපියල්  2 ,719,568, 711 ක් විය. 

 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ුළ ආන න හරහා උප ාගත් 

මුළු ආදා ම මකාපමණ මේද? 

o 2015 වර්ලෂයේ සහ 2016 වර්ලෂයේ මුල් අර්ලධය ුළ ආනයන හරහා 

උපයාගත් මුළු ආදායම පහත පරිදි යේ: 

o 2015 වර්ලෂය :රුපියල් 625,378,027, 967 ) වැට් බේද ඇුළුව( 

o 2016 මුල් අර්ලධය :රුපියල් 350,327,074,542 

 නීතයානුකූල මවළඳාම සඳහා පහසුකේ සලසමින්ත නීති විමරෝධී මවළඳාමට 

මැඩලීමට ම ාදවා ඇති අවදානේ කළමනාකරණ ක්රම  කුමක්ද? 

o ආනයන අවදානේ කළමනාකරණ ක්රමය පරිගණකගත කර තියේ. 

 සිංගල් වින්තමඩෝ (single window) ක්රම  (ජාතයන්තතර මවළඳුන්තහට තම 

නි ාමන මල්ඛ්න එකම ස්ථාන ක්/ අධීකාරී ආ තන ක් මවත ඉදිරිපත් කළ 

හැකි ක්රම කි ) ම ාදාගැනීමේ අරමුණ සහ එහි වත්මන්ත තත්ව  කුමක්ද? 

o සිංගල් වින්ත්රයඩෝ ක්රමයයහි අරමුණ වන්ත්රයන්ත්ර සියළුම නියාමන ආයතන 

එකියනක සේබන්ත්රධ කිරීම ු ළින්ත්ර ඉයලක්යරානික ක්රමයට සියළුම අනුමැති 

සහ බලපත්ර ලබාදීමයි .වත්මන්ත්ර තත්වය නේ, යර්ලගුව යේ සඳහා සූදානේ 

නමුත් යබායහෝ නියාමන ආයතන තවමත් පරිගණකගත කර යනාමැත. 

 

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
 

 

 

පිටුව |   46 

2. කාරක සභාමවන්ත  වන ලද ප්රශ්නාවි ට පිළිුරු වශම න්ත ආන න 

අපන න මදපාර්ලතමේන්තුමවන්ත ඉදිරිපත් කරන ලද අතිමර්ලක මතාරුරු 

 2015 වර්ලෂමේ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් අර්ලධ  ුළ ආන න පාලන බලපත්ර 

(ICL) වුවමනා වූ මුළු භාණ්ඩ මතාග සංඛ්යාව මකාපමණ මේද? 

2015 වර්ලෂයේ සහ 2016 වර්ලෂයේ මුල් අර්ලධය ුළ නිකුත් කළ මුළු ආනයන 

පාලන බලපත්ර සංඛයාව පහත පරිදි යේ: 

කාල සීමාව ආනයන පාලන 

බලපත්ර සංඛයාව 

2015 (01.01.2015 – 31.12.2015)  ... 14,927 

2016 (01.01.2016 – 30.06.2016)  ... 7,112 

 නිර්ලමද්ශ කළ බලධාරි ා අනුව ඉහත මතාරුරු සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් 

කරන්තන. උදා: පිමබෝධනාශක මරජිස්රාර්ලවර ා මේ නිර්ලමද්ශ  මත ආන න 

පාලන බලපත්ර  ලබාගැනීමට සිදුවූ පිමබෝධනාශක මතාග සංඛ්යාව 

අංක  නිර්ලමද්ශ කළ බලධාරි ා බලපත්ර 

සංඛ්යාව 

1 විුි සංයේශ නියාමන යකාිසම 3831 

2 ජාතික ඔෂධ නියාමන අිකාරිය 2106 

3 සත්ව නිෂප්ාදන සහ යසෞඛය අමාතයාංශය 1974 

4 පියබෝධනාශක යරජිස්රාර්ලවරයා 1427 

5 රාජය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව 1106 

6. ඛණිජ යතල් හා ඛණිජ යතල් නිෂප්ාදන 

අමාතයාංශය 

945 

7 සමුද්ර පරිසර ආරක්ෂණ අිකාරිය 414 

8 සුරාබු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 334 

9 ආයුර්ලයේද යදපාර්ලතයේන්ත්රුව 300 

10 යවනත් (ආයතන 49කි ) 2490 

එකුව 14927 

 ආන න පාලන බලපත්ර  ටමත් භාණ්ඩ මතාග නිෂ්කාශන  කිරීමේදී නිර්ලමද්ශ 

කරන බලධර ාමේ සහ මර්ලගුමේ භූමිකා කවමර්ලද? 

ආනයන පාලන බලපත්රයක් නිකුත් කිරීමට ප්රථමයයන්ත්ර අදාළ නිර්ලයේශක 

ආයතනය විසින්ත්ර නිර්ලයේශ ිපියක් නිකුත් කරනු ඇත .භාණ්ඩ යගන ආ පසු, 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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එවන්ත්ර භාණ්ඩ යතාග ආනයනකරුට නිදහස් කිරීමට යපරාුව ආනයන පාලන 

බලපත්රය ඇුළු සියළුම යල්ඛන හා නියැදි ශ්රී ලංකා යර්ලගුයේ පරීක්ෂාවට ලක් 

යේ. 

 ආන න භාණ්ඩ මතාග නිෂක්ාශනමේදී මර්ලගුව සහ ආන නකරුවන්ත තම 

කටයුු සිදු කිරීම සඳහා දැනට භාවිතා කරන කාර්ල  පටිපාටි  කුමක්ද? 

මතාරුරු තාක්ෂණ  ුළින්ත මමම ක්රම  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දැනට මගන 

ඇති පි වර කවමර්ලද? 

ආනයනකරු යවත ආනයන පාලන බලපත්රය නිකුත් කළ පසු භාණ්ඩ 

ආනයනය කළ හැකිය .බලපත්රය ලබාගත් පසු ආනයනකරු භාණ්ඩ 

ආනයනයට සුුසුකේ ලබයි .භාණ්ඩ යමරටට යගන ආ පසු භාණ්ඩ යතාග 

හිිකරු ඊට අදාළ යර්ලගු යල්ඛන නැතයහාත් CUSDEC ශ්රී ලංකා යර්ලගුයේ 

“Ashikuda” නැමැති මාර්ලගගත (online) පේධතිය හරහා ඉදිරිපත් කළයුු යේ. 

ඉන්ත්ර අනුරුව යර්ලගු යල්ඛනය සහ අදාළ වන අයනකුත් නැේගත කිරීයේ ිපි 

යල්ඛන හර කිරීම සඳහා ආනයන අපනයන පාලන යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යවත 

භාරදිය යුුය. ආනයන පාලන බලපත්රය හර කිරීයමන්ත්ර අනුරුව,නිශ්කාෂණය 

සඳහා සියළුම ිපි යල්ඛන ශ්රී ලංකා යර්ලගුව යවත ඉදිරිපත් කළයුු යේ. 

බලපත්ර සේබන්ත්රධයයන්ත්ර සහ හර කිරීේ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර වන යතාරුරු හුවමාරුව 

සඳහා, බලපත්ර නිකුත් කිරීම සහ ආනයන අපනයන පාලන යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ 

හර කිරීේ පේධතිය ශ්රී ලංකා යර්ලගුයේ යතාරුරු සන්ත්රනියේදන තාක්ෂණ 

පේධතිය සමගින්ත්ර සේබන්ත්රධ කර ඇත. 

 නීතයානුකූල මවළඳාම සඳහා පහසුකේ සලසමින්ත නීති විමරෝධී මවළඳාමට 

මැඩලීමට ම ාදවා ඇති අවදානේ කළමනාකරණ ක්රම  කුමක්ද? 

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටයත් පල කරන 

අතිවියශ්ෂ ගැසට් නියේදන හරහා ආනයන හා අපනයන පාලනයට නුවන 

භාණ්ඩ සහ තහනේ කළ භාණ්ඩ කවයර්ලදැයි ප්රකාශයට පත් කරනු ලැයේ .යේ 

පුේගලයකු ආනයන පාලන බලපත්ර වුවමනා කරන එවන්ත්ර භාණ්ඩ යහෝ තහනේ 

භාණ්ඩ ආනයනය කරන්ත්රයන්ත්ර නේ එවන්ත්ර භාණ්ඩ ස්වයංක්රීයවම ශ්රී ලංකා 

යර්ලගුයවන්ත්ර ඔවුනට අහිි කරවනු ඇත. 

යගවුේ යකාන්ත්රයේසි නියාමනය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පහත පරිදි කටයුු 

කරනු ලැයේ. 

o අත්තිකාරේ සීමාව ඇයමරිකානු යඩාලර්ල 50,000ක් යහෝ ඊට සමාන වන 

වියේශ මුදල් ප්රමාණයකට සීමා කර ඇති අතර අත්තිකාරේ වටිනාකම 

ඇයමරිකානු යඩාලර්ල 50,000 ඉක්මවන්ත්රයන්ත්ර නේ වියේශ බැංකු ඇපකරයක් 

ඉදිරිපත් කිරීම යහෝ FCBU ගිණුමක් හරහා එම අත්තිකාරේ මුදල මාරු 

කිරීම සිුකළ යුුය. 
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o වාහනයක් ආනයනය කිරීම සඳහා සපුරාිය යුු සියළුම අවශයතා සපුරා 

ඇත්නේ ණයවර ිපියක් ඇතිව පමණක් යමෝටර්ල වාහන ආනයනය කළ 

හැකිය. 

o නැේගත කිරීේ ිපි යල්ඛනවල යේ විෂමතාවයන්ත්ර යපනුනයහාත් එම 

යල්ඛන නිදහස් කරගැනීම සඳහා ආනයන හා අපනයන පාලක 

යජනරාල්වරයායේ අනුමැතිය ලබාගැනීමට ආනයන කරුවන්ත්ර 

යයාමුකිරීමට සියළුම වාණිජ බැංකු විසින්ත්ර කටයුු කරනු ලැයේ. 

o බැංකුවල 'යමයහයුේ අත්යපාත්' වශයයන්ත්ර භාවිතා කිරීම සඳහා සහ 

ආනයන අපනයන පාලන යරගුලාසි සේබන්ත්රධයයන්ත්ර ඔවුන්ත්ර දැනුවත් කිරීම 

සඳහා සෑම අතිවියශ්ෂ ගැසට් පත්රයක්ම සියළුම වාණිජ බැංකු යවත යවනු 

ලැයේ. 

o රාජය ගිණුේ කාරකසභායේ නියයෝග ප්රකාරව සහ 1969 අංක 1 දරන 

ආනයන අපනයන පාලන පනත ප්රකාරව, නීතිවියරෝධී යවළඳාම 

අධීක්ෂණය සඳහා විමර්ලශන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කර තියේ. 

 පාවිච්චි කළ මමෝටර්ල වාහන සඳහා ආන න පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

සේබන්තධම න්ත වන ප්රතිපත්ති  කුමක්ද? ආම ෝජන මණ්ඩලමේ 

(BOI)සමාගේ විසින්ත ආන න පාලන බලපත්ර  ටමත් ආන න  කරන භාණ්ඩ 

මතාග සේබන්තධම න්ත වත්මන්ත තත්ව  කුමක්ද? 

යමෝටර්ල වාහන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර වන 

ප්රතිපත්තියක් සංවර්ලධන උපායමාර්ලග සහ ජාතයන්ත්රතර යවළඳ අමාතයාංශයයන්ත්ර 

යේ වනවිටත් ඉදිරිපත් කර තියේ .ආයයෝජන මණ්ඩල (BOI) සමාගේ සඳහා 

ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීමට වියශ්ෂිත ක්රමයේදයක් යනාමැත .එහිදී 

ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කරනුයේද සාමානය සමාගේ සඳහා බලපත්ර 

නිකුත් කරන අන්ත්රදමටම ය. 

 මදපාර්ලතමේන්තුව විසින්ත ආන නකරුවන්තමගන්ත අ කර ගනු ලබන ගාස්ු 

මමානවාද? එම ගාස්ු අ කර ගැනීමේදී අනුගමන  කරනු ලබන ප්රතිපත්ති / 

තාර්ලකික පදනම කුමක්ද? 

1969 අංක 01 දරණ ආනයන අපනයන පාලන පනත යටයත් ගරු 

අමාතයවරයාට පැවරී තියබන බලතල අනුව ආනයන අපනයන බලපත්ර ගාස්ු 

සහ අයකරනු ලබන අයනකුත් ගාස්ු අතිවියශෂ් ගැසට්පත්රයක් මගින්ත්ර ප්රසිේධ 

කර තියේ 

   



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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3. කාරක සභාව විසින්ත  වන ලද ප්රශ්නාවි ට කෘෂිකර්ලම මදපාර්ලතමේන්තුමේ 

නිමරෝධා න අංශ  පහත සඳහන්ත පරිදි පිළිුරු ඉදිරිපත් කර ඇත: 

 2015 වර්ලෂ  සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් භාග  ුළදී මදපාර්ලතමේන්තුමේ 

අනුමැති  අවශය වූ මුළු ආන න මතාග සංඛ්යාව මකාපමණද?  

වර්ලෂය 
අනුමත කරන ලද ආනයන 

අවසරපත්ර සංඛයාව 

2015 3220 

2016 (ජූනි මාසය දක්වා) 2034 

 ආන නික මතාග නිදහස් කර ගැනීම සඳහා මර්ලගුව සහ ආන නකරුවන්ත සමග 

කටයුු කිරීමේදී වර්ලතමානමේ අනුගමන  කරනු ලබන ලබන කාර්ල  

පටිපාටි  කුමක්ද? මතාරුරු සංනිමේදන තාක්ෂණ  ම ාදාගනිමින්ත මමම 

ක්රමමේද  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මගන ඇති පි වර මමානවාද? 

o ගුවන්ත්ර යස්වය යහෝ ආනයන කරු විසින්ත්ර බු යතාග පැිණ ඇති බව දැනුේ 

දීම. 

o ආනයනයට අදාළ යල්ඛන පරීක්ෂායවන්ත්ර අනුරුව ආනයනකරු විසින්ත්ර 

යර්ලගු සටහන ලබාගත යුුය. 

o ඉන්ත්ර අනුරුව බු යතාගය ශාක නියරෝධායන අංශයේ තීරණය ලබා 

ගැනීම සඳහා එම අංශයට යයාමු කරනු ලැයේ.  

o බු යතාග පැිණි විට, ආනයන කරු විසින්ත්ර බු යතාග යමරටට ඇුල්වූ 

යතායටහිදී ශාක නියරෝධායන පරීක්ෂකවරයාට ආනයනයට අදාළ විස්තර 

සපයා දිය යුු අතර එම පරීක්ෂකවරයා විසින්ත්ර ශාක ආනයන ප්රයේශ 

පිකාව භාවිතා කරින්ත්ර භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අවශය උපයදස් 

ලබා යදනු ලබයි.  

o අදාළ ිපි යල්ඛන (ශාකයසෞඛයාරක්ෂක සහතිකය, ධූමකරණ සහතිකය, 

යසෞඛය සහතිකය, ISTA, Non GMO යනාදිය) පරීක්ෂා කිරීයමන්ත්ර 

අනුරුව බු යතාගය ශාක නියරෝධායන පරීක්ෂකවරයයකු විසින්ත්ර 

පරීක්ෂා කළ යුුය. 

o ආනයනය නීතයානුකූලව සිු කර ඇත්නේ සහ අවසරපත්ර යකාන්ත්රයේසි 

සේූර්ලණ කර ඇත්නේ, බු යතාගය නිදහස් කිරනු ලැබිය හැක. 

o අවශය යැයි සිතන්ත්රයන්ත්ර නේ, බු යතාගය තව ුරටත් පරීක්ෂාවට භාජනය 

කළ හැකි ඇති අතර එය පියබෝධවින්ත්ර යතාර වන්ත්රයන්ත්ර නේ, රට ුළට 

යගනඒම සඳහා තිබිය යුු අවශයතා සේූර්ලණ කිරීයමන්ත්ර පසුව බු යතාගය 

නිදහස් කරනු ලැබිය හැක. 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
 

 

 

පිටුව |   50 

o අවශය යැයි සිතන්ත්රයන්ත්ර නේ, බු යතාගය නිදහස් කිරීමට යපර ප්රතිකාර 

කිරීමට භාජනය කරනු ලැබිය හැක. 

o අවශය අනුමැතිය සහ සහතික කිරීේ යනාමැති නේ සහ ශාකවල යහෝ ශාක 

නිෂප්ාදනවල අනුරුදායක යරෝගකාරක, කෘමීන්ත්ර, පළියබෝධ, මයිටා, 

පණුවන්ත්ර යහෝ වල්පැලෑටි අඩංගු වන්ත්රයන්ත්ර නේ ශ්රී ලංකාව ුළට යගනඒමට 

අවසර දීම ප්රතික්යෂප් කරනු ලැබිය හැකි අතර  

ක්රමමේද  වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා? 

අනුරුදායක පළියබෝධ හඳුනාගැනීම සහ අපයේ යවළඳ හවුල්කරුවන්ත්රයේ 

අවශයතා පිළිබඳව ශාක නියරෝධායන නිලධාරීන්ත්ර පුහුණු කිරීම, පහසුකේ 

වැඩිදියුණු කිරීම, පරිගණක ජාලගතකිරීම ආදිය අප රටට වියේශ යවළඳයපාළ 

සමග තරගාකාරීව කටයුු කිරීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් යේ.  

 නීතයානුකූල මවළඳාම සඳහා පහසුකේ සැලසීමටත් ,නීති විමරෝධී මවළඳාමට 

එමරහිව කටයුු කිරීමටත් සකසා ඇති අවදානේ කළමනාකරණ ක්රමමේද  

කුමක්ද? 

නීතයානුකූල මවළඳාම සඳහා 

ඕනෑම වර්ලගයක ශාක යහෝ ශාක නිෂ්පාදනයක් ශ්රී ලංකාවට ආනයන කිරීම 

සඳහා ආනයන අවසරපත්රයක් ලබාගැනීම අනිවාර්ලය යේ. යේ 

ආනයනකරුයවකු අවසරපත්රයක් ඉල්ලුේ කළ විට, එය නිසි අවශයතාවලට 

අනුකූල නේ සහ තහනේ අයිතමයක් යනායේ නේ, සති යදකක කාලයක් 

ඇුළත අවසරපත්රයක් නිකුත් කරනු ලැයේ. එම අවසරපත්රය මාස ුනක 

කාලයක් සඳහා වලංගු වන අතර, වියශ්ෂිත තත්ත්වයන්ත්ර යටයත් යමම කාලය 

තවත් මාස ුනක් දක්වා දීර්ලඝ කරනු ලැබිය හැක.  

බලපත්රය මගින්ත්ර භාණ්ඩ යතාගයට අදාළ පළියබෝධ නිදහස පිළිබඳ වියශ්ෂිත 

යකාන්ත්රයේසි ලබායදන අතර, එම යකාන්ත්රයේසි සපුරා තිබීම ආනයනකරුයේ සහ 

අයනක් රයටහි සිටින අපනයන කරුයේ වගකීම යේ. ආනයනික භාණ්ඩ 

යතාගය සමග අවශය සහතික, වියශ්ෂයයන්ත්ර ශාක යසෞඛයරක්ෂාව පිළිබඳ 

සහතික, ජාතයන්ත්රතර බීජ පරීක්ෂණ සංගමයේ සහතිකය, ජානමය වශයයන්ත්ර 

යවනස් යනාකළ ජීවී සහතිකය ආදිය ඉදිරිපත් කළ යුුයේ.  

ආනයන කරන ලද ශාක සහ ශාක නිෂප්ාදන යතාග ශාක නියරෝධායන 

නිලධාරීන්ත්ර විසින්ත්ර පරීක්ෂා කරනු ලැයේ. අවශය වන්ත්රයන්ත්ර නේ, එම ද්රවය සඳහා 

පළියබෝධ පරීක්ෂාවක් සිු කළ හැකි අතර එයට රසායනාගාර පරීක්ෂණ ද 

ඇුළත් විය හැක. සමහර විට එම ද්රවයවල තිබිය හැකි ආක්රමණශීී පළියබෝධ 

විනාශ කිරීම සඳහා ඒවා වියශ්ෂිත ප්රතිකාරවලට භාජනය කිරීම ද සිු කරනු 

ලැබිය හැක.  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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නීතිවිමරෝධී මවළඳාම සඳහා 

නීති වියරෝධී යලස ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ විනාශ කිරීම යහෝ ඒවා 

අපනයනය කරන ලද රටට ආපසු යැවීම සිු කරනු ලැයේ . 

නීතයානුකූල මවළඳාමට පහසුකේ සැලසීම පිණිස අපන න රටවල් අතර 

අමනයෝනය පිළිගැනීේ ගිවිසුමක් / ක්රමමේද ක් සකස් කර තිමේද? 

ඔේ. 

ශාක යසෞඛයාරක්ෂාව සඳහා වන ජාතයන්ත්රතර ප්රිත අංක 12 අනුව, පළියබෝධ 

පිළිබඳ අවධානයන්ත්ර නියාමනයට අදාළව ආනයනය කරනු ලබන රයටහි 

ආනයන නියමයන්ත්ර සේූර්ලණ කිරීයමන්ත්ර අනුරුව ශාක යසෞඛයාරක්ෂක 

සහතිකය නිකුත් කරනු ලැයේ . 

රටවල් අතර අවයබෝධතා ගිවිසුේ අත්සන්ත්ර කිරීම. 

NPO අතර යතාරුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා සෘජුවම සේබන්ත්රධ කර ගැනීම. 

 ආම ෝජන මණ්ඩල   ටමත් ඇති සමාගේ විසින්ත ආන න  කරනු ලබන 

අදාළ භාණ්ඩ පිළිබඳ වර්ලතමාන තත්ත්ව  කුමක්ද?  

ආයයෝජන මණ්ඩලය යටයත් ඇති සමාගේවින්ත්ර සමහරක් ශාක නියරෝධායන 

නියමයන්ත්රට අනුකූලව භාණ්ඩ යතාග ආයනය කරනු ලබයි. 

 මදපාර්ලතමේන්තුව විසින්ත ආන නකරුවන්තමගන්ත අ කරනු ලබන ගාස්ු 

මමානවාද? එම ගාස්ු අ කරනු ලබන්තමන්ත කුමන ප්රතිපත්ති ක් / තාර්ලකික 

පදනමක් මතද ? 

අය කරනු ලබන ගාස්ු 1981 යනාවැේබර්ල 02 දිනැති ගැසට්පත්රය මගින්ත්ර නියම 

කර තියේ. එම ගාස්ු හාසයජනක තරේ ඉතාම අු ගාස්ු  යේ; උදා: ශාක 

යසෞඛයාරක්ෂක සහතිකයක් සඳහා ශාක නියරෝධායන ගාස්ුව රුපියල් 12 

පමණක් යේ. ආනයන අවසර පත්රය යනාිලයේ නිකුත් කරනු ලැයේ.  

PQS ගුවන්ත්ර යතාටුපයළහිදී ආනයන පරීක්ෂණ ගාස්ුව යතාගයකට රු.150/- 

ක් යේ. යමම ගාස්ු පළියබෝධ හඳුනාගැනීම සඳහා වන විදයාත්මක කාර්ලයයක් 

වන ශාඛ නියරෝධායන පරීක්ෂාවක් සඳහා අය කරනු ලැයේ. යකයස් යවතත්, 

මුහුු යතාටකදී ආනයනකරු විසින්ත්ර වරාය භූියයහිදී වරාය අංගනයට ගාස්ු 

යගවනු ලබන නිසා යමම ගාස්ු මුහුු යතායටහිදී භාණ්ඩ යතාග සඳහා 

අදාළ කර ගනු යනාලැයේ.  

  



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
 

 

 

පිටුව |   52 

4.  කාරක සභාව විසින්ත මසෞඛ්ය අමාතයංශමේ ආහාර පාලන ඒකක  මවත  වන ලද 

ප්රශ්නාවි ට පහත සඳහන්ත පරිදි පිළිුරු ඉදිරිපත් කර තිබුණි: 

 ආහාර ආන න න්තට අදාළ නීතිම  පදනම සහ පරීක්ෂාකිරීේවල / සතයාපන  

කිරීේවල අරමුණ: 

1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත මගින්ත්ර අයනකුත් යේ අතර ආහාර ද්රවය 

ආනයනය කිරීම ආවරණය කරයි. ආහාර පනත මගින්ත්ර කිසියේ ආහාර ද්රවයයක් 

නිෂප්ාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, අයලවි කිරීම, සහ අයලවි කිරීම සඳහා 

නිරාවරණය කර තැබීම, ගබඩා කර තැබීම යහෝ යබදාහැරීම නියාමනය කිරීම 

සහ පාලනය කිරීම සිු කරයි.  

එම පනත මගින්ත්ර ප්රධාන ආහාර බලධාරියා විසින්ත්ර යසෞඛය යස්වා 

අධයක්ෂ යජනරාල්වරයා පත්කරනු ලබයි. රටුළට ආහාර ද්රවය යගන එනු 

ලබන ස්ථානවල පිහිටි ආනයනික ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකවලට නිසි බලය 

සහිත නිලධාරීන්ත්ර යසෞඛය යස්වා අධයක්ෂ යජනරාල් විසින්ත්ර නේ කර ඇත.  

මූිකවම ආනයනික ආහාර යතාග පරීක්ෂා කිරීයේ අරමුණ වන්ත්රයන්ත්ර අපවිත්රවූ 

යහෝ බාල වර්ලගයේ ආහාර ගැනීම යහ්ුයවන්ත්ර සිුවිය හැකි බලපෑේවින්ත්ර යමරට 

පාරි යභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.  

 2015 වර්ලෂ  ුළ සහ 2016 වර්ලෂමේ මුල් භාගමේදී ආන න කළ, මසෞඛ්ය 

අමාතයංශමේ අනුමැති  ලබාගත යුුවූ භාණ්ඩ මතාග සංඛ්යාව: 

වර්ලෂය    යතාග සංඛයාව 

2015 39,495 

2016 මුල් භාගය 22,814 

 මර්ලගුව සහ ආන නකරුවන්ත සමග කටයුු කිරීම සඳහා අනුගමන  කරනු 

ලබන ක්රි ා පටිපාටි : මතාරුරු සංනිමේදන තාක්ෂණ  හරහා එම ක්රමමේද  

වැඩිදියුණු කිරීමට ගනු ලබන ක්රි ාමාර්ලග: 

ආනයනික යතාගවල නිෂප්ාදනයයහි ස්වභාවය පිළිබඳ මූික ඇගයීමක් සිු 

කිරීම, වැඩිුර පරීක්ෂණ සිු කිරීම (අවශය වන්ත්රයන්ත්ර නේ සාේපල රසායනාගාර 

පරීක්ෂාවට ලක්කිරීම ද ඇුළුව) සහ ආනයනික අහාර යතාග නිදහස් 

කරන්ත්රයන්ත්රද, නැතයහාත් වැඩිුර පරීක්ෂණ සිුකිරීම / ක්රියාමාර්ලග ගැනීම සඳහා 

රඳවා තබාගන්ත්රයන්ත්ර ද යන්ත්රන තීරණය කිරීම පිණිස එම යතාගවල අනකූලතා 

මට්ටම පිළිබඳ යර්ලගුව යවත නිර්ලයේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යර්ලගුව විසින්ත්ර සුපුරුු 

පරිදි එම යතාග ආනයනික ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකය යවත යයාමු කරනු ලබන 

අතර එම ක්රියාමාර්ලග පිළිබඳව ප්රධාන ආහාර බලධාරියා දැනුවත් කර තබයි. 

යර්ලගුව විසින්ත්ර භාණ්ඩ යතාග යර්ලගු භූියේ සිටම යහෝ ආනයනකරු විසින්ත්ර 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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භාණ්ඩ යතාග රැයගන යන ස්ථානයට යගාස් පරීක්ෂාකිරීම සිු කරනු ලැයේ. 

යර්ලගු භූියේ සිටම පරීක්ෂා කරනු ලබන යතාග යර්ලගුව සමග ඒකාබේධ 

පරීක්ෂණ සිුකිරීම සඳහා ආනයනික ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකය යවත එවනු 

ලබන අතර ආහාර ද්රවයය අනුව කින්ත්ර තීරණය කර යගන ඇති සාේපල සටහන 

සහ සාේපල සැලැස්ම අනුව එම යතාගවල සාේපල ලබාගැනීම සිු කරනු 

ලැයේ.  

යතාරුරු සංනියේදන තාක්ෂණය හරහා ක්රමයේදය දියුණු කිරීමට යගන ඇති 

පියවර: ASYCUDA පේධතිය යටයත් වන යතාරුරු සංනියේදන තාක්ෂණ 

පේධතියක් යර්ලගු යදපාර්ලතයේන්ත්රුව යටයත් ක්රියාත්මක යේ. ආනයනික ආහාර 

පරීක්ෂණ ඒකකවල පරිගණක සවිකර නිලධාරීන්ත්රට මූික පුහුණුවක් ලබා දී 

ඇති නමුත් යේ දක්වා එම ක්රමයේදය එම ඒකක යවත වයාප්ත කර නැත. 

කිසියේ ප්රමාදයක් ඇතිවීමට යහ්ුවන ආකාරයේ ගැටළුවක් මුවුවයහාත් ඒ 

පිළිබඳව සහ නිෂ්කාශනය කඩිනේ කර ගැනීම සඳහා ආනයනකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර 

ගතයුු ක්රියාමාර්ලග පිළිබඳව නිෂක්ාශන නියයෝජිතයින්ත්ර හරහා 

ආනයනකරුවන්ත්රට දැනුේයදනු ලැයේ.  

 ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තනම න්තද අනුමැති  අවශය මතාග සේබන්තධව අනුගමන  

කරන ක්රි ා පිළිමවළ. 

1969 අංක 01 දරන ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටයත් නිකුත් කරන 

ලද 2014.01.08 දාතම දරන අංක 1844/49 දරන අතිවියශ්ෂ ගැසට් පත්රයට අනුව 

ආනයන පරීක්ෂන යයෝජනා ක්රමය මඟින්ත්ර ආවරණය වන භාණ්ඩ 120ක් ඇත. 

ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනයේ වාර්ලතාවලට අනුව යර්ලගුව යවත ආනයනය කළ 

ආහාර පරීක්ෂණ ඒකකය මඟින්ත්ර අවසන්ත්ර නිර්ලයේශ ඉදිරිපත් යකයරන බැවින්ත්ර ශ්රී 

ලංකා ප්රිති ආයතනය සාේපල ලබා ගත්යත් නේ ආනයනය කළ ආහාර 

පරීක්ෂණ ඒකකය සාේපල ලබා ගැනීයමන්ත්ර වැලකී සිටී. යකයස් යවතත්, අවශය 

යේ යැයි සිතන්ත්රයන්ත්ර නේ සාේපල ලබා ගැනීයේ අයිතිය ආනයනය කළ ආහාර 

පරීක්ෂණ ඒකකය  තබා ගනී. 

 නීතයනුකූල මවමළඳාමට පහසහුකේ සැලසීමටත් නීතයනුකූල මනාවන 

මවමළඳාමට එමරහිව ක්රි ා කිරීමටත් තිමබන ක්රි ා පිළිමවළ. 

මූිකව නිශ්කාශන ඉල්ලුේපත්රයට අමුනා ඇති යල්ඛනයත් (ප්රභවය දැක්යවන 

සහතිකය, තත්ත්ව සහතිකය, පටවනු ලබන වරාය සමීක්ෂණ සහතිකය, 

යසෞඛය සහතිකය, ශාක යසෞඛය සහතිකය, යතාගයට අදාළ වන සුුසු 

අවස්ථාවන්ත්රහිදී) ඒවායේ සතයතාව තහවුරු කරගැනීම පිණිසත් අහඹු පරීක්ෂණ 

කළ යුුද සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණ කළ යුුද යන්ත්රන නිර්ලණය කිරීම පිණිසත් 

සියුේ යලස පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ඊට අදාළ අවශය පියවර ගනු ලැයේ. 

අවදානේ කළමනාකරණය සේබන්ත්රධයයන්ත්ර ගත් කළ ආහාර දවස් 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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යතයකාටසකට යවන්ත්ර කරනු ලැයේ .එනේ ,ඉහළ අවදානේ ,මැදි අවදානේ ,අු 

අවදානේ .ඉහළ අවදානේ භාණ්ඩ සියුේ පරීක්ෂණයටද ,මැදි අවදානේ භාණ්ඩ 

සායප්ක්ෂ වශයයන්ත්ර අු සියුේ පරීක්ෂණයටද ,අු අවදානේ භාණ්ඩ අහඹු 

පරීක්ෂාවකටද ලක් කරනු ලැයේ .ඉහළ අවදානේ භාණ්ඩ නිරන්ත්රතරයයන්ත්ර 

පරීක්ෂා කිරීයේදී සුටුදායක ප්රතිඵල යපන්ත්රවන්ත්රයන්ත්ර නේ ,පරීක්ෂාකාරී 

යසෝදිසියකට පමණක් ඒවා ලක් කරනු ලැයේ .ඉහළ අවදානේ සහිත භාණ්ඩ 

නේ එම භාණ්ඩය සේබන්ත්රධ සාේපල් ගැනීම සහ විශ්යල්ෂණය තීව්ර කරනු 

ලැයේ .ආහාර පාලන පරිපාලනය කිසිු අයනයෝනය ගිවිසුමක් පිළිබඳ දැනුවත් 

යකාට නැත .අපනයනය කරනු ලබන රටවලට සේබන්ත්රධ විදයාගාර පිළිබඳව 

හඳුනැගැනීමට යේ දක්වා වැඩපිළියවළක් යනාමැත .නිර්ලවයාජ 

ආනයනකරුවන්ත්ර ඔවුන්ත්රයේ  වාර්ලථාවින්ත්ර යර්ලගුව විසින්ත්ර හඳුනාගනු ලබන අතර ,

සුුසු යලස ගනුයදනු කරනු ලැයේ. 

 ආම ෝජන මණ්ඩලම හි සමාගේ මඟින්ත ආන න  කරනු ලැබන අදාල මතාග 

සේබන්තධ වත්මන්ත තත්ත්ව . 

එම සමාගේවල ස්වභාවය සහ ඔවුන්ත්ර භුක්තිඳිනු ලබන වරප්රසාද  යර්ලගු බලධාරින්ත්ර 

විසින්ත්ර තීරණයකරනු ලැයේ. යපයනන ආකාරයට සමහර යතාග සෘජුවම යතාග 

ලබන්ත්රයන්ත්ර යවත නිදහස් කරනු ලබන අතර සමහර යතාග පරීක්ෂණ සඳහා 

IFIU යවත යයාමු කරනු ලැයේ. ඒමා සාමානය පරීක්ෂාවට ලක් කරන අතර 

අවශය නේ පසු විපරේ කටයුු කරනු ලැයේ. 

 මදපාර්ලතමේන්තුව මඟින්ත ආන නකරුවන්තමගන්ත අ  කරගනු ලබන ගාස්ු 

පරීක්ෂණ ක්රියාවිය සඳහා කිසිු ගාස්ුවක් අය කරනු යනාලබයි .යකයස ්

යවතත් ,පර්ලයේෂණාගාර විශ්යල්ෂණ සඳහා සාේපල් ලබා ගන්ත්රයන්ත්ර නේ ,

රසායනාගාර විසින්ත්ර අයකරනු ලබන ගාස්ු ආනයනකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර දරනු 

ලැයේ. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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5. ප්රශ්නාවි ට ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තන  මඟින්ත පහත ආකාරම න්ත, පිළිුරු සප ා 

තිමේ. 

 මතෝරාගත් ආන න න්ත සේබන්තධ ප්රමිති  පිරික්සීම සේබන්තධම න්ත වන 

නීතිම  පදනම සහ අරමුණු මමානවාද? 

ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටයත් යරගුලාසි සකසනු ලැයේ .වත්මන්ත්ර 

යරගුලාසිය වන්ත්රයන්ත්ර  ,2014 ජනවාරි 08වැනි දා පළ කරන ලද අංක 1813/14 

දරන අතිවියශ්ෂ ගැසට් පත්රයේ පළකරන ලද ,ආනයන )ප්රිතිකරණය සහ 

තත්වපාලනය (යරගුලාසි යේ .හඳුනා ගන්ත්රනා ලද භාණ්ඩය ශ්රී ලංකා ප්රිතියට 

අනුගතවන බවත් ,එමඟින්ත්ර පාරියභෝගිකයන්ත්ර ආරක්ෂාවන බවත් සහතික යකාට 

ගැනීම ප්රිති පිරික්සීයේ අරමුණ යවයි. 

 2015 වසමරදි සහ 2016 වසමරහි පළමු අර්ලධම හි ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තනමේ 

අනුමැති  අවශය වූ මුළු ආන න මතාග ප්රමාණ  මකාපමණද? 

2015 වසර     - යතාග 16162 

2016 ජනවාරි මස සිට ජුනි මස දක්වා  - යතාග 9455 

 මර්ලගුව සහ ආන නකරුවන්ත සමඟ කටයුු කිරීමට වර්ලතමානම හි අනුගමන  

කරන වත්මන්ත ක්රි ාවි  කුමක්ද? ක්රි ාවි  වැඩිදියුණු කිරීමට මතාරුරු 

තාක්ෂණ  මඟින්ත මගන ඇති පි වර මමානවාද? 

“තනි කවුලු” ක්රමය හඳුන්ත්රවාදීම සඳහා සඳහා අප යර්ලගුව සමඟ කටයුු 

කරන්ත්රයනමු. යර්ලගුව සමඟ සේබන්ත්රධව වීමට VPN සබඳතාවක් ස්ථාපනයකරනු 

ලැබූ අතර, අත්හදා බැීම සුටුදායකය. යකයස් යවතත්, CUSDECහි 

යනාමැති, ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනයට අවශය අතියර්ලක යතාරුරු ලබා ගැනීම 

පිණිස සහ අවශය යල්ඛන යර්ලගුව යවත විදුත් යලස යැවීම පිණිස ශ්රී ලංකා 

ප්රිති ආයතනය විසින්ත්ර යවේ යස්වයක් අරඹන ලදී. තවුරටත් එම ක්රියාවිය 

දියුණු කිරීම පිණිස යමම සතිය ුළදී එමක්රියාවිය සේබන්ත්රධ ප්රතියපෝෂණයන්ත්ර 

යර්ලගුව යවත සන්ත්රනියේදනය කරනු ලැයේ. 

තවුරටත්, දැනටමත් අරඹා ඇති ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනයයහි යවේ අඩවියයහි 

නවීකරණ කටයුුත් සමඟ විදුත් යගවීයේ ක්රමයක් හඳුන්ත්රවාදීම පිණිස ශ්රී ලංකා 

ප්රිති ආයතනය කටයුු කරින්ත්ර සිටී.  

“තනි කවුලු” ක්රමය සාර්ලථක යලස ක්රියාත්මක කිරීම පිණිස එම ක්රියාවිය 

ස්වයංක්රීයකරණය කිරීයේ අවශයතාවය සහ එම ක්රියාවියයහි කාර්ලයක්ෂමතාව 

වර්ලධනය කිරීයේ අවශයතාව ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය විසින්ත්ර හඳුනායගන ඇති 

අතර අවදානේ පදනේ ප්රයේශය වැඩිදියුණු කරනු ලැයේ. යලෝක බැංකුවට 

ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය විසින්ත්ර යර්ලගුව යවත 

යයෝජනාවක් ඉදිරිපත් යකාට තියබන අතර, යවයළඳ පහසුකේ සැලසීයේ 
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ගිවිසුම ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ත්රධව යමම මස ුළ දූත පිරිසක් සංචාරයක 

යයදීමට අයප්ක්ෂිතය. 

 ආහාර පනත  ටමත්ද අනුමැති  අවශය මතාග පිළිබඳව ඔබ මසෞඛ්ය 

අමාතයාංශ  සමඟ කටයුු කරන්තමන්ත මකමස්ද? 

ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය විසින්ත්ර ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආනයන පිරික්සුේ 

යටයත් ගැයනන සමහර ආහාර ද්රවයයන්ත්රද ඇුළත්ව සංඛයාත්මකව විශාල 

ප්රමානයකින්ත්ර පවතින සියලුම ආහාර නිෂප්ාදනයන්ත්රහි තත්ත්වය හා ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ සහතික වීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර යසෞඛය අමාතයාංශය දරන අතර, යමම 

යයෝජනා ක්රමය යටයත් ඉතා සමීප අධීක්ෂණ ක්රියාවියක් ඇති කරයි. ටින්ත්ර කළ 

මාලු ඉතා යහාඳ උදාහරණයකි. 

ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය ආනයන පිරික්සුේ යයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කරන 

අතරම, ආහාර නිෂ්පාදන ශ්රී ලංකායේ ප්රිතියට අනුගතවන්ත්රයන්ත්රදැයි පමණක් 

යනාව ආහාර පනත යටයත් පනවා ඇති යරගුලාසිවලට අනුගත වන්ත්රයන්ත්රදැයි 

ඇගයීමට ලක් කරයි. එම නිෂ්පාදනයන්ත්රට අදාළ ගැටලුවලදී (ආහාර යමන්ත්රම 

යවනත් සහතික කරන ක්රම හරහා ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය කටයුු කරන 

අයනක් නිෂ්පාදන සේබන්ත්රධයයන්ත්රද) ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය යසෞඛය 

අමාතයාංශය සමඟ සමීපව කටයුු කරයි. අවශය අවස්ථාවලදී වියශ්ෂ රැස්වීේ 

කැඳවනු ලැයේ. එයමන්ත්රම ේවිත්ව කරණය සිු යනාවීම සහතික කරනු වස් ශ්රී 

ලංකා ප්රිති ආයතනය යසෞඛය අමාතයාංශය සමඟ සහයයෝගයයන්ත්ර කටයුු 

කරයි. තවුරටත් ශ්රී ලංකා ප්රිති ආයතනය යසෞඛය අමාතයාංශයේ ආහාර 

උපයේශකත්ව කිටුයවහි සාමාජිකයයකි. යමමඟින්ත්ර අවශය ප්රතිපත්තිමය 

කරුණුද යසෞඛය අමාතයාංශයේ අවධානයට  පමුණුවනු ලැයේ. 

යතාග සේබන්ත්රධව ඕනෑම ප්රතික්යෂප් කිරීමක්, ගැටලුවක් යසෞඛය අමාතයාංශය 

යවත ිඛිතව දන්ත්රවනු ලැයේ. ආහාර පනත යටයත් ගැයනන නිෂ්පාදන 

සේබන්ත්රධව අවශයවන යසෞඛය අමාතයාංශය අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිුයකාට 

ඇති බවට යර්ලගුව විසින්ත්ර වගබලා ගනු ලැයේ.  

 නීතයනුකූල මවමළඳාමට පහසුකේ සැලසීමටත් නීතයනුකූල මනාවන 

මවමළඳාම වැළැක්ීමටත් ස්ථාපන  මකාට ඇති අවදානේ කළමනාකරණ 

ක්රමමේද  කුමක්ද? නීතයනුකූල මවමළඳාමට පහසමුකේ සැලසීම පිණිස, 

අපන න  කරන රටවල් සමඟ අනනයතාව හඳුනාගැනීමේ ගිවිසුේ, ක්රි ාවලීන්ත 

තිමේද? අපන න කරන රටවල අනුබද්ිත විදයාගාරවින්ත නිකුත් කරනු ලබන 

සහතික හඳුනාගැනීමට ක්රි ාවි  ක් ස්ථාපන  මකාට තිමේද? 

යයෝජනා ක්රමයයහි ප්රධාන අරමුණ වන්ත්රයන්ත්ර භාණ්ඩ ශ්රී ලංකායේ ප්රිතියට 

අනුගත වන්ත්රයන්ත්ර දැයි සහතික කිරීමත් ,ඒ අනුව පහත අවස්ථාවන්ත්රහිදී තහවුරු 

කර ගැනීේ පිණිස පමණක් යතෝරාගත් යතාගවින්ත්ර අහඹුයලස සාේපල ලබා 



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 

 

පිටුව |   57 

ගැනීමට යටත්ව ,නීතයනුකූල යවයළඳාමට පහසුකේ සලසනුවත් සාේපල ලබා 

ගැනීයමන්ත්ර යතාරව විකිණීම පිණිස යතාග නිදහස් කරනු ලැයේ .එවන්ත්ර 

අවස්ථාවන්ත්රහිදී සාේපල් ගැනීයමන්ත්ර අනුරුව විකිණීම පිණිස යතාග මුදාහරිනු 

ලැයේ. 

(අ) ශ්රී ලංකා ප්රිතීන්ත්රට අනුව අපනයනය කරන රයටහි බලයලත් 

විදයාගාරයකින්ත්ර නිකුත් කරන ලද පරීක්ෂණ සහතිකයක් යතාගයද සමඟ 

පවතින විට. 

(ආ) අපනයනය කරනු ලබන රයටහි සහතික කරන ප්රිතිය ශ්රී ලංකායවහි 

ප්රිතිය හා සැස යඳන විට සහ නිෂප්ාදනය සමඟ නිෂප්ාදන සහිතකකරණ 

සහතිකය පවතින විට. 

(ඇ) සෑහීමකට පත්විය හැකි යපර කාර්ලයසාධනයක් මත පදනේ වූ ශ්රී ලංකා 

ප්රිති ආයතනයයහි ියාපදිංචි වූ නිෂප්ාදකයයකුයේ නිෂප්ාදනයක් වන 

විට සහ ISO 9001 ප්රිති කළමනාකරණ ක්රියාවි සහතික කරණය යහෝ 

ආහාර නිෂප්ාදන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර ගත්කළ ISO 22000 ආහාර 

සුරක්ෂිතතා සහතිකය තිබීම. 

ඉහත අවස්ථායේදී සාේපල ලබා ගන්ත්රනා අවස්ථා ගණන තීරණය කිරීයේදී සහ 

නිෂප්ාදන ියාපදිංචිය තීරණය කිරීම පිණිස සෑහීමකට පත්විය හැකි යතාග 

ගණන නිර්ලණය කිරීයේදී අවදානේ පදනේ ප්රයේශය යයාදා ගනු ලැයේ .

තවුරටත් යතාග මුදාහැරීයේදී ගත යුු ක්රියාමාර්ලග නිර්ලණය කිරීයේදී යතාග හා 

බැඳුණු අවදානමද සැලකිල්ලට ගනු ලැයේ . 

 ආම ෝජන මණ්ඩල සමාගේ මඟින්ත ආන න  කරනු ලබන අදාළ මතාග 

සේබන්තධම න්ත වන වත්මන්ත තත්ත්ව  කවමර්ලද? 

යයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීයේදී පහත අවස්ථාවන්ත්ර යදක අත්දකින අතර 

එහි දක්වා ඇති පරිදි පියවර ගනු ලැයේ. 

(අ) ප්රති අපනයනය පිණිස ආයයෝජන මණ්ඩල සමාගේ විසින්ත්ර ආනයනය 

කරනු ලබන අමුද්රවය: අනුකූලතා ඇගයීමකින්ත්ර යතාරව යමම නිෂප්ාදන 

විකිණීම පිණිස මුදාහරිනු ලැයේ. 

(ආ) ආයයෝජන මණ්ඩල සමාගේ ඉදිකිරීම පිණිස යගන්ත්රවනු ලබන නිෂප්ාදන 

:- ආයයෝජන මණ්ඩල වයාපෘතියක් සඳහා භාණ්ඩ යගන්ත්රවා ඇති බව 

ප්රමාණවත් සාක්ෂි සපයා ගැනීයමන්ත්ර අනුරුව, අහඹු යලස යතෝරා 

ගන්ත්රනා ලද වයාපෘතිවින්ත්ර සාේපල ලබා ගැනීමට යටත්ව, ආයයෝජන 

මණ්ඩල ක්රියාකාරකේ සඳහා පහසුකේ සලසනු වස්, තත්ත්ව 

පරීක්ෂාවකින්ත්ර යතාරව යතාග නිදහස් යකාට තියේ. අදාළ 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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පාර්ලශ්වකරුවන්ත්රයේ උපයදස් මත, අනාගතයයහිදී තීරණය පුනරීක්ෂණය 

කිරීම පිණිස එයස් එකු කරගත් දත්ත භාවිත කරනු ලැයේ. 

 අපන නකරුවන්තමගන්ත මදපාර්ලතමේන්තුව අ කර ගන්තනා ගාස්ු කවමර්ලද? එම 

ගාස්ු හා අදාළ ප්රතිපත්ති , තාර්ලකික පදනම කුමක්ද? 

දැනුේදීම, ක්රියාවිය, පිරික්සුම, ප්රවාහනය සහ පරීක්ෂන සඳහා ගාස්ු අය 

යකයර්ල. නිෂප්ාදන ියාපදිංචියට සේබන්ත්රධ ගාස්ු - අයුේපත් සේබන්ත්රධ 

කටයුු සහ ියාපදිංචි ගාස්ු  - විදයාගාර ියාපදිංචිය සේබන්ත්රධ ගාස්ු - 

අයුේපත සේබන්ත්රධ ක්රියාවිය (බලයලත් විදයාගාරයක් යනාවන අවස්ථාවලදී 

විගණනය පිණිස - වියදේ (ගුවන්ත්ර ගාස්ු, නවාතැන්ත්ර, විගණන ගාස්ු, රජයේ 

අනුමත දිනක ගාස්ු, වීසා ගාස්ු)  

ලබා යදනු ලබන යස්වාවන්ත්රට අදාළ වියදේ පියවා ගැනීම සඳහා ගාස්ු 

අයයකයර්ල. 

  



ඵලදායී යතාරුරු තාක්ෂණික පේධතීන්ත්ර උපයයෝගී කර ගනිින්ත්ර රජයේ ආදායම එකු කිරීම, වැඩිදියුණු 
කිරීම සඳහා පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර සහ පාර්ලශ්වකරුවන්ත්ර අතර ගත යුු පියවර නිර්ලයේශ කිරීම සඳහා වූ 
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා යේ අුරු වාර්ලතාව 
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6.  කාරක සභාව මඟින්ත  වන ලද ප්රශ්නාවි ට ශ්රී ලංකා ආම ෝජන මණ්ඩල  

පහත පරිදි පිළිුරු සප ා තිමේ. 

 2015 වසර සහ 2016 වසර මුල් භාගම හිදී ආම ෝජන මණ්ඩල  හරහා, මර්ලගු 

ප්රකාශන න්ත  ටමත්, මුළු මතාග ප්රමාණ  කුමක්ද? 

2015 වසර සහ 2016 වසර මුල් භාගයයහි ආයයෝජන මණ්ඩලය හරහා යර්ලගු 

ප්රකාශනයන්ත්ර යටයත් මුළු ආනයන යතාග ප්රමාණය පිළියවළින්ත්ර 233, 320 සහ 

114,169  

 2015 වසමරහි සහ 2016 වසමරහි මුල් භාගම හිදී මල්ඛ්න තහවුරු කර 

ගැනීමකින්ත, පරීක්ෂාවකින්ත මතාරව නිෂ්කාශන  කරන ලද මුළු ආන නික 

මතාග ප්රමාණ  මකාපමණද? 

ආනයනික යර්ලගු ප්රකාශනද සමඟ අවශය සියලුම ආනයනික නැේ යල්ඛනවල 

මුද්රිත පිටපත් භාරදීම ආයයෝජන මණ්ඩලයයහි සමාගේ විසින්ත්ර කළ යුුය .

වර්ලතමානයයහිදී යල්ඛන තහවුරු කිරීමකින්ත්ර යතාරව කිසිු යතාගයක් 

නිෂක්ාශනය කළ යනාහැකිය. 

 2015 වසමරහි සහ 2016 වසමරහි මුල් භාගම හිදී මල්ඛ්න තහවුරුවකින්ත, 

පරීක්ෂාවකින්ත මතාරව නිෂක්ාශන  කරන ලද මුළු ආ න නික මතාග 

ප්රමාණ  මකාපමණද? 

2015 වසයරහි සහ 2016 වසයරහි මුල් භාගයේදී යල්ඛන තහවුරුවකින්ත්ර, 

පරීක්ෂාවකින්ත්ර යතාරව නිෂ්කාශනය කරන ලද මුළු ආනයනික යතාග ප්රමාණය 

පිළියවළින්ත්ර 12536 සහ 6,385.  

 2015 වසමරහි සහ 2016 වසමරහි මුල් භාගම හිදී නිතයනුකූල මනාවන 

ආන න න්ත මලස හඳුනාගත් (දැනට පර්ලමේෂණ පවතින ඒවාද ඇුළුව) මුළු 

මතාග ප්රමාණ  මකාපමණද? 

2015 වසයර්ලදී ආයයෝජන මණ්ඩලය විසින්ත්ර කිසිු නීතයනුකූල යනාවන 

ආයනයන්ත්ර හඳුනායගන නැති අතර 2016 වසයර්ලදී M.S. යකාන්ත්රයකෝඩ් ඇපරල් 

(යපෞේ) සමාගම විසින්ත්ර ආනයනය කළ එක් ආනයනික යතාගයක් හඳුනාගත් 

අතර ඒ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර දැනට යර්ලගුව විසින්ත්ර පරීක්ෂණ පවත්වයි. 

 නීතයනුකූල මවමළඳාමට පහසුකේ සැලසීමටත් නීතයනුකූල මනාවන 

මවමළඳාම වැළැක්ීමටත් ස්ථාපිත මකාට ඇති අවදානේ කළමනාකරණ 

ක්රමමේද  කුමක්ද? 

ශ්රී ලංකා යර්ලගුව විසින්ත්ර ආනයනයන්ත්ර සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අවදානේ කළමනාකරණ 

ක්රමයේදයක් ක්රියාත්මක යකාට තියේ .ආයයෝජන මණ්ඩලය මඟින්ත්ර යකයරන 

ආනයනයන්ත්රද යමම ක්රමය මඟින්ත්ර ආවරණය යකයර්ල. 



පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 118 
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 “තනි කවුලු” (single window) ක්රමම හි වත්මන්ත තත්ත්ව  කවමර්ලද? 

වර්ලතමානයයහිදී “තනි කවුලු ”ක්රමය ශ්රී ලංකා යර්ලගුව මඟින්ත්ර යමයහයවයි .ඔයේ 

දැන ගැනීම පිණිස EDB හි යවයළඳ පහසුකේ සැලසීම පිළිබඳ උපයේශක 

කාරක සභාව මඟින්ත්ර ගරු මුදල් අමාතයුමා යවත යවන ලද යයෝජනාවක් යේ 

සමඟ අමුණා ඇත. (ඇමුණුම iii). 

 මවනත් පනත්  ටමත් (උදා : ආන න හා අපන න පාලන පනත) සීමාමකාට 

ඇති ආන න න්ත හා අපන න න්ත නිෂ්කාශන  කිරීම පිණිස අනුගමන  

කරන ක්රි ා පිළිමවත හා නීතිම  තත්ත්ව  කවමර්ලද? 

ශ්රී ලංකා යර්ලගුයවහි ප්රතිපත්ති, සැලසුේ සහ පර්ලයේෂණ උපයේශකායතනය 

මඟින්ත්ර ප්රකාශයට පත් කරන (ජාතික බු මාර්ලයගෝපයේශනයයහි හැඳින්ත්රවීයමහි 

විෂයාංක 27 සහ 28 ඔයේ දැන ගැනීම පිණිස අමුණා ඇත) ජාතික බු 

මාර්ලයගෝපයේශයයහි ආනයන අපනයන පාලන බලපත්ර, අපනයන බලපත්ර 

යලස හඳුන්ත්රවා තියබන ූර්ලව අනුමැතිය/ අවසරය/බලපත්රය ආයයෝජන මණ්ඩල 

සමාගේ විසින්ත්රද ලබාගත යුුය . 


