
1 
 

ආනයන පාලන බලපත්ර යටතේ පාවිච්චි කළ වාහනයක් ආනයනය කිරීම. 

 

ආනයන පාලන බලපත්ර යටතේ පාවිච්චි කළ පහත සඳහන් වාහන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්ර 

නිකුේකිරීතී  පහත දක්වා ඇති තකාන්තේසි හා තේඛණ  අදාල වන බව කාරුණිකව දැනුී තදනු 

ලැතේ. 

1.තපාදු උපතදස් 

I. ආනයනය කරනු ලබන වාහනය දකුණෙන් පදවන වාහනයක් විය යුතුයි. 

II. වාහනය වරාණයන් මුදාගත් දිනණේ සිට සති ණදකක් ඇතුලත බලපත්ර ිමියයා නියන්ම  ්රී ලාකාව 

තුළ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර එය එදින සිට වසර 2 ක් යනතුරු විකිණීම  ,පැවරීම  ණහෝ අන්සතු 

කිරීම  ණනාකළ යුතුයි. 

III. ආනයනය කරනු ලබන රණේ පිළිගත් ආයතනයකින් නිකුත් කරන ලද තක්ණසේරු වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුයි 

IV. ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල් විසින් බලපත්රය අනුම ත කළ පු 1953/28 අාක දරන 

2016.02.11 දිනැති ගැසේ පත්රය අනුව ඉල්ුම්කරු විසින් වාහනණේ ිය.ර.ගැ (CIF) වටිනාකම  

ණහෝ වයස අනුව බලපත්ර ගාසේතුව ණදපාර්තණම්න්තුව ණවත ණගවිය යුතුයි. 

V. සියුම  ආනයන, ණර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින් කලින් කලට පනවනු ලබන තීරුගාසේතු හා 

ණවනත් බදු වලට යටත්ණේ. 

VI. බලපත්රය නිකුත් කරනු ලබන වාහනයම  ආනයනය කළ යුතුය. 

VII. ඉල්ුම් පත්රය ආනයනකරු විසින්ම  අත්සන් කළ යුතු අතර, හවුල් වයාපාරයක් ණහෝ සම ාගම ක් 

වන කල්ිම අණනකුත් සාම ාජිකයන්ණගන් බලය පැවරුනු ලියවිල්ලක් ම ගින් ණදපාර්තණම්න්තුව 

සම ඟ කටයුතු කිරීම  සඳහා වයාපාරණේ  ලිලික ණතාරතුරු ඇතුලත් ලිපි  ර්ෂයක් සිමත ලිපියක් 

ම ගින් එක් සාම ාජිකණයකු නම්  කළ යුතුය.වාහනය හරකිරීම  දක්වා කාලය තුළ ලිපි  ර්ෂණේ 

යම්කිසි ණවනසක් සිදුවුවණහාත් ඒ බව වහාම  ණම ම   ණදපාර්තණම්න්තුව දැනුවත් කළ යුතුය. 

VIII.  ණපෞරාණික  වාහන (Vintage Vehicle) හැර අණනකුත් සියුම  වාහන ්රී ලාකාණේ පිළිගත් 

වායු විණම ෝචන ප්රියතීන් හා ආරක්ෂක ප්රියතීන් වලට අනුකූල  විය යුතුය. 

IX. වාහන ම ඩ සහ පසේවලින් ණතාරවන බවට ණදපාර්තණම්න්තුව පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා ගත් 

සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. (මුල්පිටපත් පම ණි). 

X. ්රී ලාාකිකයන් විණේශයන්ිමදී උපයන ලද විනිම ය උපණයෝගී කරණගන ියලදී ගනු ලැබූ ණම ෝටර් 

වාහන හා රාජය ආයතන සඳහා ණ කණරන පරිතයාග හැර අණනකුත් වාහන සඳහා විණේශ 

විනිම ණයන් නිදහසේ ( No foreign Exchange) ක්රම ය යටණත් වාහන ණගන්ීම ට අවසර ණදනු 

ණනාලැණේ. 

XI. අණනකුත් සියුම  වාහන සඳහා ෙයවර ලිපි ( Letter of Credit ) විවෘත  කළ යුතු ණේ. 

XII. ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියුම  ලිපිවල පරිවර්තනයන් ණේ නම් පිළිගත් භාෂා පරිවර්තකණයකු 

ම ගින් නිල මුද්රාව තබා සනාක කළ යුතුය. 

XIII. අයදුම්පත්රය අයදුම්කරු විසින් ුදේගලිකවම  ඉදිරිපත් කළ යුතු ණේ. 

XIV. සියුම  ඉල්ුම්පත්ර ණදපාර්තණම්න්තු නිල ණවේ අඩවිය වන www.imexport.gov.lk ම ගින් 

බාගත  ( Download ) කරගත හැකිණේ. 
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2.වාහනයක් ආනයනය කිරීමට ඉේුී කිරීතී   පහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපේ කළ යුතුය. (ණපාදු) 

I. නිවැරදිව සම්ූර්ෙ කරන ලද IECD-IIඉල්ුම්පත්රය. 

II. විණේශ සැපයුම්කරු ලබාණදන නාියක ඉන්ණවායිසිය (Performa Invoice) 

III. වාහනණේ ලියාපදිාචිය අවලාගු කළ සහතිකය / ලියාපදිාචි සහතිකය. 

IV. වාහනණේ ඉදිරිපස හා පුපස දැක්ණවන පැහැදිලි ඡායාරූප. 

V. ඉල්ුම්කරුණේ අනනයතාව සහතික ණකරන ලියවිලි . 

VI. වයාපාර නාම / සන්නාම  ලියාපදිාචි සහතිකය හා සම ාගම් අධ්යකෂ ම ණ්ඩලය සඳහන් කළ 

ආකෘති අාක 20 පිටපතක්. (Article of Association) 

VII. ඉදිකිරීම් කර්ම ාන්ත සාවර්ධ්න අධිකාරිණේ (CIDA) ලියාපදිාචි සහතිකය. (ආනයනය කරනු 

ලබන වාහනයට අනුව ණවනසේ විය හැකිය.)  

VIII. වයාපාරණේ නිලමුද්රාව හා ආදර්ශ අත්සන තබන ලද ලිපි  ර්ෂයක්. (ලිපි  ර්ෂණේ වයාපාර 

ලිපිනය, දුරකකන අාක, ඊණම්ල් ලිපිනය ඇතුළත් විය යුතු අතර අයදුම් පත භාර දීණම න් පුව 

යම් කිසි ණවනසක් සිදුණේ නම් වහාම  ඒ බව දැනුවත් කළ යුතුය. ) 

IX. කලින් කළට ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල් විසින් ප්රසිේධ් කරනු ලබන ණහෝ 

අවසේකානුකූලව නියම  කරනු ලබන ණවනත් ණල්ඛන අදාල විය හැකිය. 

 

 

3.1. කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා භාවිතා වන ට්රැක්ටර්ම   

3.1.1. කෘෂිකාර්ියක කටයුතු සඳහා ණයාදා ගන්නා ට්රැක්ටර් ආනයනය කිරීම  සඳහා පහත සඳහන් 

ුදුුකම් ඇති අය ණවත ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම  සලකා බලනු ලැණේ. ආනයනය කරනු ලබන 

ට්රැක්ටර් වර්ගීකරෙය අනුව දක්වා ඇති වයසේකාණ්ඩ වලට අනුකූල විය යුතු අතර වාහනය නිෂේපාදන 

දින සිට වයස ගෙනය කරනු ඇත. 

I. ආනයනකරු කෘෂිකාර්ියක සාවර්ධ්න කටයුතු වල නිරත වන්නකු බවට ප්රාණේයය කෘෂිකර්ම  

උපණේශක / කෘෂිකර්ම  පර්ණේෂෙ හා නිෂේපාදන සහකාර විසින් නිකුත් කළ සහතිකය ම ඟින් 

සනාක කළ යුතුය. 

II.  වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 03 

(තුනක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  

 

වාහන සේවභාවය ම ත ණර්ගු සාණක්තාාක වර්ගීකරෙයට (Harmonized Code) අනුව වයස - 

 8701.20.20   අවුරුදු 05 සිට උපරිම  සීම ාව අවුරුදු 10දක්වා 
 8701.30.20 
 

 8701.10.10, 8701.91.20, 8701.91.40 

 8701.92.20, 8701.92.40, 8701.93.20     අවුරුදු10 සිට උපරිම  සීම ාව අවුරුදු 15 දක්වා 

 8701.93.40, 8701.94.20, 8701.94.40 

 8701.95.20, 8701.95.40 
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3.2. තමෝටර්ම රථ වාහන 

3.2.1.තමරටට තස්වයට පැිතණන විතේශ දූත මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා ඔවුන් පාවිච්චි කරන ලද 

තමෝටර්ම රථ තමරට රාජකාරි කරන කාලය තුළ භාවිතය සඳහා තෙන ඒමට අවසර ලබා තදන අතර ඒ 

සඳහා පහත සඳහන් තකාන්තේසි අදාළ තේ. 

 

I. ්රී ලාකාණේ විණේශ කටයුතු අම ාතයාාශණේ නිර්ණේශය. 

II. ආනයනය කරනු ලබන වාහනය, නිෂේපාදිත දිනණේ සිට වසර 10ක් ණනාඉක්ම වු වාහනයක් 

විය යුතුය. 

III.  ්රී ලාකාණේ ණසේවය කරනු ලබන කාලය තුළ වාහනය විකිණීම ට ණහෝ පැවරීම ට 

ණනාහැකිය. 

IV. තම  රාජකාරී කාලය ඉක්ම  වූ පු වාහනය ප්රති අපනයනය කළ යුතු අතර විකිණීම ට, බදු 

දීම ට, උකසේ කිරීම ට, තෑගි කිරීම ට ණහෝ අපහරෙය කිරීම ට අදහසේකරන්ණන් නම් ආනයනය 

කළ අවසේකාණේ තිබූ ආනයන බදු රජයට ණගවිය යුතුය. 

V. වාහනය ්රී ලාකාණේ පිළිගත් වායු විණම ෝචන ප්රියතීන් හා ආරක්ෂක ප්රියතීන් වලට 

අනුකූලබවට ඒ සඳහා ලියාපදිාචි ආයතන ම ඟින් සහතික කළ යුතුය. 

VI. ආනයනය කරනු ලබන රණේ පිළිගත් ආයතනයකින් ඉදිරිපත් කරන ම ඩ හා පසේවලින් 

ණතාර වන බවට සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

VII. වායු සමීකරෙ සඳහා CFC වායුව භාවිත ණනාවන බවට සහතික කළ යුතුය. 

 

 

3.2.2.ශ්රී ලාාංකිකයන් විතේශයන්ි  උපයන ලද විනිමය උපතයෝගී කරතෙන ිල  ෙනු ලැබූ 

තමෝටර්ම කාර්ම ( Motor Car Under the Foreign Exchange  Earned Aboard). 

 

 විණේශ රැකියාවල නියුතුව සිට උපයන ලද විණේශ විනිම ය උපණයෝගී කරණගන ියලදී ගනු ලබන 

නිෂේපාදිත දින සිට වසර 3 සිට 7 දක්වා පැරණි වයසේ සීම ාවන් තුළ ණම ෝටර් කාර් රකය/ජීප් රකය   ්රී 

ලාකාවට ආනයනය කිරීම ට පහත ණකාන්ණේසි යටණත් බලපත්ර නිකුත් කිරීම ට සලකා බලනු ලැණේ. 

 

I. විණේශ රැකියාව අවසන් කර ණම රටට පැියණෙන විණේශ රැකියා නියුක්තිකයන් සඳහා 

පම ෙක් ණම ම  ක්රම ය යටණත්  බලපත්ර නිකුත් ණකණර්. 

II. ීණේශ රැකියාණවන් උපයා ගත් මුදල් අවම  වශණයන් ඇණම රිකන් ණඩාලර් 50.000 ක් වරින් 

වර ්රී ලාකාවට එවූ බවට සනාක කල යුතු ණේ. 

III. ණම ෝටර් වාහනය ආනයනය කරනු ලබන රණේදී බලපත්ර ිමියයා නියන් ලියාපදිාචි කර 

වසරකට ණනාඅඩු කාලයක් පාවිච්චචිකර ඇතිබව සනාක කළ යුතුය. 

IV. බලපත්රය හර කරනු ලබන අවසේකාණේ ඒ බව සනාක ණනාකළණහාත් වාහනය ආනයනය 

කර තිබුෙද ආනයන බලපත්රය අවලාගු කරනු ලැණේ. 

V. වාහනය නැේගත කරන දිනය වන විට එිම වයස නිෂේපාදිත දිනණේ සිට වසර 07 ( හත) 

ණනාඉක්ම වා තිබිය යුතු ය. 

VI. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 03 

( තුනක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  

VII. ආනයන බලපත්රයක් ඉල්ුම් කරන අවසේකාණේදී අයදුම්කරු විණේශ ගතව සිටින්ණන් නම් 

ඉල්ුම්පත්රය භාරදී ආනයන බලපත්රය භාර ගැනීම ට බලය පවරන තැනැත්තාණේ නම , 

ලිපිනය හා ජාතික හැඳුනුම්පත් අාකය සඳහන් බලය පැවරීණම් ලිපිය, වාහනය ආනයනය 

කරනු ලබන රණේ පිිමටි ්රී ලාකාණේ දූත ම ණ්ඩල කාර්යාලය ම ඟින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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VIII. එණසේ වුවද බලපත්රය හර කරන අවසේකාණේදී ගම න් බලපත්රය හා වාහන ලියාපදිාචි කිරීණම් 

සහතිකණේ මුල් පිටපතද සම ඟ බලපත්ර ිමියයා ුදේගලිකව ණම ම  ණදපාර්තණම්න්තුව ණවත 

පැියණිය යුතුය. ( වාහනණේ ලියාපදිාචිය අවලාගු කිරීණම් සහතිකණේ මුල් පිටපත ණහෝ  

වාහනණේ අපනයන සහතිකය සහ අණනකුත් ලියවිලි ණවනත් භාෂාවකින් ඇති විට ඒවාණේ 

සහතික කළ ඉාග්රීසි පරිවර්තන සම ඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි ). 

 විතේශයක  උපයන ලද විනිමය උපතයෝගි කරතෙන ිල  ෙනු ලබන තමෝටර්ම බයිසිකේ 

සඳහාද උක්ත තකාන්තේසි අදාල වන අතර එම තමෝටර්ම බයිසිකේවල එන්ජින් ධාරිතාව 350 ට 

අඩුවිය යුතුයි. 

 

3.2.3. පහත සඳහන් තේඛනද ඉදිරිපේ කළ යුතුය.  

I. විණේශ රැකියාව ම ගින් උපයා ගත් ආදායම් පිළිබඳව හා වරින් වර ්රී ලාකාවට මුදල් එවූ බවට 

සනාක කරන , වැටුප් විසේතර හා බැාකු ප්රකාශ ආදිය ම ගින් සනාක කල යුතු ණේ. 

II. රැකියා ීසා සහතිකණේ සහතික කළ පිටපතක්. 

III. ණම ෝටර් රකය ආනයනය කරනු ලබන රණේදී තම න්ණේ නියන් ලියාපදිාචි කර වසරකට ණනාඅඩු 

කාලයක් එම  රණේදී පාවිච්චචි කරන ලද බවට සාක්ෂි (වාහනය ලියාපදිාචි කිරීණම් සහතිකණේ 

සහතික කල පිටපතක් හා ණවනත් භාෂාවකින් නිකුත් කල විණටක සහතික කල ඉාග්රීසි 

පිටපතක්). 

IV. අයදුම්කරුණේ නම  ගම න්බලපත්රය අවලාගුවන දිනය, දිවයිණනන් බැහැර ගිය දිනය හා ආපු 

දිවයිනට පැියණි දිනය ඇතුලත් ගම න් බලපත්රණේ අදාල පිටුවල සහතික කළ ඡායා පිටපත්. 

V. ඉල්ුම්පත්රණේ සඳහන් කරුණු සහ ඊට අමුො ඉදිරිපත් කරන ලියවිලි නිවැරදි හා සතය බවට 

සහතික ණකණරන දිවුරුම් ප්රකාශයක් (එය විණේශයකදී කරන්ණන් නම් අදාල රණටිම ්රී ලාකා 

දූත ම ණ්ඩල නිළධ්ාරිණයකු ඉදිරිපිටදී අත්සන් කල යුතු අතර ඒ සදහා මුේදර අවශය ණනාණේ) 

VI. බලපත්රය ඉල්ුම් කිරීම ට බලය පැවරූ ලිපිය ( අදාල අවසේකාවන්ිමදි) හා අත්සන් තබා සහතික 

කරන ලද ලිපි. 

 

 තමම ක්රමය යටතේ බලපත්ර නිකුේ කරනු ලබන්තන් එක් පුේෙලතයකුට ජීවිත කාලයට එකක් (one 

person for a life time)පමණි. 

 

3.3. 1956 තනාවැීබර්ම 30 වන දිනට තපර නිෂ්පාදනය කරන ලද තපෞරාණික වාහන (vintage 

vehicles). 

3.3.1 තමි සඳහන් තපෞරාණික තමෝටර්මරථ යනු 1956 තනාවැීබර්ම මස 30 ට තපර නිෂ්පාදනය කරන 

ලද තමෝටර්ම වාහන වන අතර පහත දැක්තවන සුදුසුකී සපුරා ඇති තපෞරාණික තමෝටර්ම රථ සමාජ හා 

ඒවාතේ සාමාජිකයන් තවත තපෞරාණික  තමෝටර්ම වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා ආනයන බලපත්ර 

නිකුේ කිරීම සලකා බලනු ලැතේ. 

I. ණපෞරාණික ණම ෝටර් රක විධිම ත්ව ලියාපදිාචි වූවක් විය යුතුය. 

II. ඉල්ුම්කරු පැරණි ණම ෝටර් රක සම ාජයක සාම ාජිකණයක් නම් එකී සම ාජණේ සාම ාජිකත්වය 

ලබා අවම  වශණයන් වසර ණදකක කාලයක් ගතී තිබිය යුතුයි. තවද, ඉපයූ විණේශ විනිම ය 

යටණත් නිකුත් කළ බලපත්රයන් ම ත ඉකුත් වසර 05 ක කාලය තුළ ණම ෝටර් රකයක් ආනයනය 

කරනු ලැබූවකු ණනාවිය යුතුයි. 

III. ණම ෝටර් වාහනය ම ගී ප්රවාහනය සඳහා ණයාදා ණනාගත යුතු අතර ප්රදර්ශන කාර්යය සඳහා 

පම ෙක්ම  ණයාදා ගත යුතුයි. 

IV. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 05  

(පහක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය. 
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3.3.2.පහත සඳහන් තේඛනද ඉදිරිපේ කළ යුතුයි. 

I. ණම ෝටර් වාහනය 1956 ණනාවැම්බර් 30 ට ණපර නිෂේපාදනය කළ බව සනාක කිරීම ට වාහනය 

ලියාපදිාචි කිරීණම් සහතිකය. 

II. අනුම ත පැරණි ණම ෝටර් රක සම ාජයක සාම ාජිකණයකු වන කල්ිම ඒ බව තහවුරු කිරීම  සඳහා 

සාම ාජික කාඩ්පත ණහෝ අදාල සම ාජණයන් නිකුත් කරනු ලබූ ලිපියක්. 

 

3.4.අවමාංෙලය රථ. 

3.4.1 අවම ාගලය ණසේවාවන් සඳහා ණයාදා ගන්නා රක ආනයනය කිරීම  සඳහා පහත සඳහන් ුදුුකම් 

ඇති අය ණවත දක්වා ඇති ණකාන්ණේසි යටණත් ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම  සලකා බලනු ලැණේ. 

ආනයනය කරනු ලබන අවම ාගලය රක වර්ගී කරෙය අනුව වසර 03 (තුනක්) ඉක්ම වූ සහ උපරිම ය 

අවුරුදු 10 ක් ණනා ඉක්ම වූ වයසේ කාණ්ඩයට අනුකූල විය යුතු අතර නිෂේපාදන දිනණයන් පු පළමු 

ලියාපදිාචි දින සිට වයස ගෙනය කරනු ඇත.   

I. අවම ාගලය ණසේවාවන් යටණත් ලියාපදිාචි ණකාට අවම  වශණයන් ම ාස 06 ක් සම්ූර්ෙ වූ 

ආයතනයක් විය යුතුයි. 

II. අවම ාගලය රකය ආනයනය කිරීණම න් පුව ණවනත් වාහනයක් ණලස පරිවර්තනය (convert) 

ණනාකරන බවට දිවුරුම් ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

III. වයාපාරික සේකානණේ ලිපිනය, දුරකකන අාක යනාදිය ඇතුලත්ව ක්රියාකාරී වයාපාරයක් බවට 

ග්රාම  නිලධ්ාරී, ප්රාණේ ය ණල්කම් ම ඟින් සනාක කළ යුතුය. 

IV. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 03 

(තුනක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  

 

 

3.5.ගිලන් රථ (Ambulances). 

3.5.1 වාහනය නිෂේපාදිත දින සිට වසර තුනක් (03) ඉක්ම වූ හා වසර දහයක් (10) ණනාඉක්ම වූ ගිලන්රක 

සඳහා පහත සඳහන් ුදුුකම් සුදරා ඇති ආයතන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම  සඳහා 

සලකා බලනු ලැණේ. 

I. ණසෞඛය ණසේවයට අදාළව ණසේවා සපයන රාජය ආයතනයක් ණහෝ වසර 01 කට වඩා රජණේ 

ලියාපදිාචියක් ඇති ණසෞඛය ණසේවා හා සම්බන්ධ් ුදේගලික  ආයතනයක් ීම . 

II. ගිලන් රකයක ණසේවයට අදාළ කාර්ය ම ණ්ඩලයක් සිටීම  (රියදුරු හැර). 

III. ණසෞඛය අම ාතයාාශණේ ණල්කම්ණේ/ අදාල පළාත් ණසෞඛය ණල්කම්ණේ  නිර්ණේශය ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

IV. එක් ආයතනයකට වසරකට එක් ගිලන් රකයක් සඳහා පම ෙක් බලපත්රයක් නිකුත් ණකණර්. 

V. ගිලන් රකය ණවනත් කාර්යයන් සඳහා භාවිතා ණනාකරන බවට දිවුරුම් ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

VI. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 

05(පහක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  

 

VII. පරිතයාග (Donation) සඳහා පම ෙක් ආනයන බලපත්ර නිකුත් කරනු ලබන අතර ප්රදානය 

කරනු ලබන ුදේගලයා ණහෝ ආයතනණේ ලිඛිත ප්රකාශයක් අදාළ රණේ ්රී ලාකා තානාපති 

කායර්යාලණයන් සහතික ණකාට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එය ඉාග්රීසි භාෂාණවන් ණනාවන විට එිම 

ඉාග්රීසි පරිවර්තනය විණේශ තානාපති කාර්යාලණයන් සහතික කළ යුතුය. 
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3.6. විතශ්ෂ කාර්මයය වාහන ( ශීතාොර, තකාන්ීට් ම ිරණ යන්ත්ර, තදාඹකර ආදිය). 

3.6.1. විතශ්ෂ කාර්මයය වාහන සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකී සීූර්මණ කළ ආයතන සඳහා ආනයන 

බලපත්ර ලබා  ම සලකා බලනු ලැතේ.   

ආනයනය කරනු ලබන වාහන වර්ගී කරෙයට අනුව දක්වා ඇති වයසේකාණ්ඩ වලට අනුකූල විය යුතු 

අතර වාහනය නිෂේපාදිත දින සිට වයස ගෙනය කරනු ඇත. 

වාහන සේවභාවය ම ත ණර්ගු සාණක්ත වර්ගීකරෙයට (Harmonized Code)  අනුව වයස - 

 8705.20.20, 8705.90.12,  අවුරුදු 07 සිට උපරිම  සීම ාව අවුරුදු 10දක්වා 
 8705.30.20, 8705.90.92 
 

 8705.10.20, 8705.40.20, 8705.90.32.        අවුරුදු 10 සිට උපරිම  සීම ාවඅවුරුදු 15 දක්වා 

       

I. ඉහත සඳහන් වාහන භාවිතයට ගනු ලබන ක්ණෂේත්රණේ වයාපාරයක වසර 02කට වැඩි 

කාලයක් ක්රියාකාරීව නිරතවන බවට ග්රාම  නිලධ්ාරීණේ සහතිකය. 

II.  අඛණ්ඩ ම ාස 06 ක බැාකු ගිණුම් ප්රකාශ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

III. වාහනය ්රී ලාකාණේ පිළිගත් වායු විණම ෝචන ප්රියතීන් හා ආරක්ෂක ප්රියතීන් වලට අනුකූල  

විය යුතුය 

IV. ඉදිකිරීම් සාවර්ධ්න ආයතනණේ (CIDA)ලියාපදිාචි ී වසර 01ක්  ඉකුත්ව තිබිය යුතු අතර 

එය යාවත්කාලීන කළ වලාගු සහතිකයක් විය යුතුය. 

V. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 

02 ( ණදකක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල 

යුතුය.  

 

3.7. ගිනි නිවීතී රථ. 

3.7.1.නිෂ්පාදිත දිනතේ සිට වසර 07 ක් ඉක්මවූ හා වසර 10 ක් තනාඉක්මවූ වාහන සඳහා පහත සඳහන් 

සුදුසුකී සපුරා ඇති ආයතන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුේ කිරීම සඳහා සලකා බලනු ලැතේ. 

I. ගිනි නිී ම් උපකරෙ ණයදීණම් කාර්ය භාරය සිමතරාජය ආයතන සඳහා පළාත් පාලන 

අම ාතයාාශණේ ණහෝ අදාල අම ාතයාාශණේ ණල්කම්ණේ ුදේගලික නිර්ණේශය ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

II. ගිනි සම්බන්ධ්ව දැඩි අවධ්ානම ක් ඇති ණපෞේගලික ආයතන සම්බන්ධ්ණයන්ද ආනයන බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම  සලකා බැලිය හැකිය. 

III. එිමදී ආනයන අපනයන පාලන ජනරාල් විසින් පත්කළ කියටුවක් ම ගින් එිම ණයෝගයතාව 

සලකා බලා ලබාණදන නිර්ණේශ අනුව ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල් විසින් ආනයන 

බලපත්ර ලබාදීම  පිළිබඳ තීරෙය ගනු ඇත. 

එිමදී -  

i. ගිනි නිවන රකයක් ආනයනය කිරීම ට හා පවත්වා ණගන යාම ට ඇති මුලයම ය හැකියාව. 

ii. වයාපාරණේ සේවභාවය. 

iii. ණයදීම ට අණප්ක්ෂිත සේකානණේ ණසේවක සාඛයාව, ණගාඩනැගිලි හා අවට පරිසර 

සේවභාවය පිළිබඳ සලකා බැණලනු ඇත. 

IV. අදාල ක්ණෂේත්රණේ වයාපාරයක වසර 01 කට වැඩි කාලයක් ක්රියාකාරීව නිරතව සිටීම  ( ඒ සඳහා 

තම  වයාපාරය විසින් කරන ලද නිෂේපාදන ආණයෝජන ආදිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කල යුතුය) 

V.  වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 

03(තුනක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  
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3.8.බර වාහන (ට්රක් රථ). 

3.8. නිෂේපාදිත දින සිට වසර 10 ක් ඉක්ම වූ හා වසර 15 ක් ණනාඉක්ම වූ වාහන (ට්රක් රක )සඳහා පහත 

සඳහන් ුදුුකම් සුදරා ඇති ආයතන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම  සඳහා සලකා බලනු 

ලැණේ. 

I. ඉහත සඳහන් වාහන භාවිතයට ගනු ලබන ක්ණෂේත්රණේ වයාපාරයක වසර 02ක් ඉක්ම වන 

ලද වයාපාර නාම  ලියාපදිාචි සහතිකය ණහෝ ඉදිකිරීම් සාවර්ධ්න අධිකාරිණේ( CIDA) 

ලියාපදිාචි සහතිකයක් ම ඟින් සනාක කළ යුතුය.  

II. තම  වයාපාරය ලබාගත් ණකාන්ත්රාත්, වයාපාර සේවභාවය ආදිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

III. වාහනය ්රී ලාකාණේ පිළිගත් වායු විණම ෝචන ප්රියතීන් හා ආරක්ෂක ප්රියතීන් වලට අනුකූල  

විය යුතුය. 

IV. වසර 02 ක් ගතවන තුරු විකිණීම , පැවරීම  ණහෝ අන්සතු කිරීම  කළ ණනාහැකිය. 

 

3.8.2.එක් අතයකුට වසරකට එක් වාහනයක් සඳහා බලපත්ර එකකට වඩා ලබා ම සලකා බලනු 

තනාලැතේ. 

3.9.විතශ්ෂ කාර්මය වාහන (බේසර්ම, ෙලි බේසර්ම, කුණු බැහැර කිරීතී රථ ජාංෙම කාර්මයය වාහන)  

3.9.1. විණශේෂ කාර්ය වාහන (බේසර්, ගලි බේසර්, කුණු බැහැර කිරීණම් රක, ජාගම  කාර්යය වාහන) 

සඳහා පහත සඳහන් ුදුුකම් ඇති අය ණවත ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම  සලකා බලනු ලැණේ. 

ආනයනය කරනු ලබන වාහන වර්ගීකරෙය අනුව දක්වා ඇති වයසේකාණ්ඩ වලට අනුකූල විය යුතු අතර 

නිෂේපාදන දින සිට වයස ගෙනය කරනු ඇත. 

3.9.2. විණශේෂ ජාගම  කාර්යය වාහන සඳහා බලපත්ර ලබාණදනුණේ රාජය ආයතන සඳහා පම ණි. ඒ සඳහා 

අදාල අම ාතයාාශණේ ණල්කම්ණේ ුදේගලික නිර්ණේශය අවශය ණේ. 

3.9.3. ගලි බේසර් හා කුණු බැහැර කිරීණම් රක සඳහා ඉල්ුම් කිරීම ට, 

 පළාත් පාලන ආයතනයක් ී ම .( ඒ සඳහා එකී වාහනය ියලදී ගැනීම ට ගත් සභා තීරෙය සම ග අදාල 

අම ාතයාාශණේ ණල්කම්ණේ නිර්ණේශය අවශය ණේ). 

 අදාල වාහනයක්භාවිතා ණකාට සෘ ව වයාපාරයක වසර 02කට ව ඩා කාලයක් නිරත වූ වයාපාරික 

ආයතනයක් ීම . 

8704.31.12, 8704.32.43 
 
8704.21.14, 8704.22.52,   අවුරුදු 05 සිටඋපරිම  සීම ාව අවුරුදු 10දක්වා 

 8704.23.62, 8704.31.14 
 8704.32.52 
 

 8704.22.43, 8704.23.53 
       අවුරුදු 10සිට උපරිම  සීම ාවඅවුරුදු 15 දක්වා 
 8704.22.63, 8704.23.73, 8704.32.63 

  

 

8705.90.22      }    අවුරුදු 07 සිටඋපරිම  සීම ාව අවුරුදු 10 දක්වා 
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තපෞේෙලික අාංශ සඳහා. 

I. ඉහත සඳහන් වාහන භාවිතයට ගනු ලබන ක්ණෂේත්රණේ වයාපාරයක වසර 02ක් ඉක්ම වන ලද 

වයාපාර නාම  ලියාපදිාචි සහතිකය ණහෝ ඉදිකිරීම් සාවර්ධ්න අධිකාරිණේ (CIDA) ලියාපදිාචි 

සහතිකයක් ම ඟින් සනාක කළ යුතුය.  

II. තම  වයාපාරය ලබාගත් ණකාන්ත්රාත්, වයාපාර සේවභාවය ආදිය පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

III. වාහනය බලපත්රලාියයා නියන්ම   ්රී ලාකාණේ ලියාපදිාචි කළ යුතු අතර, එදින සිට වසර 

03(තුනක් ) යනතුරු විකිණීම , පැවරීම , ණවනත් අයුරකින් අන්සතු කිරීම  ණනාකල යුතුය.  

 

04. උක්ත බලපත්ර යටතේ ලාංකාවට ආනයනය කරන ලද වාහන තර්මගුතවන් නිදහස් කර ෙැනීමට තපර 

තමම තදපාර්මතතීන්තුව මගින් හර කළ යුතුය. 

 

ඒ සඳහා ඉදිරිපේ කළ යුතු තේඛන 

I. ණර්ගු සටහන (Custom Declaration ). 

II. නැේගත කිරීණම් සහතිකය (Bill of lading). 

III. වාණිජ ඉන්ණවායිසිය (වාණිජ බැාකුව විසින් සහතික කළ යුතුය). 

IV. ණදපාර්තණම්න්තුව පිළිගත් ආයතනයකින් නිකුත් කරන ලද ූර්ව නැේගත කිරීණම් සහතිකය. 

V. අපනයන සහතිකය, ලියාපදිාචි සහතිකය ණහෝ ලියාපදිාචිය අවලාගු කිරීණම් සහතිකය (ඉාග්රීසි 

භාෂාණවන් ණනාවන විටකදී ලියාපදිාචි භාෂා පරිවර්තණයකු සහතික කරන ලද පරිවර්තනය) 

VI. ණම ම  ණදපාර්තණම්න්තුව පිළිගත් ආයතනයකින් ලබාගත් වායු විණම ෝචන ප්රියතීන් හා ආරක්ෂන 

ප්රියතීන් පිළිබඳ සහතිකය. 

VII. වාහනය ම ඩ සහ පසේ වලින් ණතාරවන බව සහතිකය. 

VIII. වාහනණේ වායුසමීකරන පේධ්තිය ක්ණලෝණරෝ ෆේණලෝණරෝ කාබන් වලින් නිදහසේ බවට සහතිකය 

(CFC free Certificate) 

IX. තක්ණසේරු වාර්තාව 

X. ආනයන පාලන බලපත්රය. 
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වැදෙේ 

 උක්ත සඳහන් සියු කරුණු හුතදක් මහජනතාවතේ පහසුව සඳහා දක්වා ඇති  මාර්මතෙෝපතේශ 

තේ.  

 ඉහත සදහන් තේඛනවලට අමතරව තවනේ තේඛන ඉේලා සිටින විතටක ඒ්වා ලබා මට 

ආනයනකරු බැඳී සිටී. 

 වයාජ තේඛන ඉදිරිපේ තකාට ඇතිබව අනාවරණය වූ විතටක ආනයන පාලන බලපත්රය 

අවලාංගු කිරීම, ප්රතිඅපනයනය සඳහා නිතයෝෙ කිරීම, ආයතනය තහෝ පුේෙලයා 

අසාධුතේඛනෙත කිරීම, තහෝ තවනේ නීතිමය ක්රියාමාර්මෙයක් ෙැනීම පිළිබඳ ආනයන හා 

අපනයන පාලක  ජනරාේවරයා විසින් පියවර ෙනු ඇත . 

තකතස් තවතේ බලපත්රයක් නිකුේ කිරීම, සාංතශෝධනය කිරීම, අේිටුවීම ,අවලාංගු කිරීම තහෝ උක්ත 

සඳහන් කරුණු සීබන්ධතයන් පැනනගින කවර තහෝ කරුණක් සීබන්ධතයන් අවසාන තීරණය 

ෙැනීම ආනයන හා අපනයන පාලන පනතතන් පැවතරන බලතල ප්රකාරව ආනයන හා අපනයන පාලක 

ජනරාේවරයා සතුතේ. 

 

 

 

 

ටී.වී.ඩී.දමයන්ති එස් කරුණාරේන 

ආනයන අපනයන පාලක ජනරාේ 

   2019.05.15 

 


