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පාලක ජනරාල්ගේ පණිවුඩය  

1969 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත ප්රකාරව, සියලු ලක්වැසියන්ට යහපත් 

අනාගතයක් උො කිරීම උදෙසා පරිසරය හා මහජනතාව සුරක්ෂිත කිරීමට ප්රයත්න ෙරිනන් ආනයන හා 

අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුදේ වසර 50ක අභිමානවත් දසේවය 2019 වර්ෂදේදී සනිටුහන් කරන 

ලදී.  

ආරේභදේදී, ආනයන හා අපනයන පාලනය කිරීම තම මූලික විෂය පථය කරගත් දෙපාර්තදේන්තුව 

දේ වන විට රදේ සංස්කෘතිය, මහජන දසෞඛ්ය, පරිසරය, ජාතික ආරක්ෂාව, දේශීය කර්මාන්ත සහ 

ආර්ථිකය වැනි අංශ දකදරහිෙ තම අවධානය දයොමු කරිනන් සහ ආනයන හා අපනයන සේබන්ධදයන් 
කාලානුරූපී  ප්රතිපත්තිමය ීරර  ගැීමම සහහා රජයට සහය ීමදමන් ෙ මම ප්රතිපත්ීරන් ්රියාත්මක 

කිරීදමන්ෙ තම විෂය පථය පුළුල් කරදගන ඇත.  

ජාතයන්තර සේමුීරන්වලට අනුගත ීමදේ අවශයතාව දසොයා බලිනන් අනවරතදයන් දවනස්වන 

ජාතයන්තර දවදඳහාම සහ දවදඳහ ප්රතිපත්ීරන් දකදරහි  අවධානය දයොමු කරිනන් දෙපාර්තදේන්තුව 

ආනයන හා අපනයන සහහා පහසුකේ සැලසීදේ කර්තවයදේ දයදී සිටියි. දසේවාලාභීන්ට ඉහඳ 

ගු ාත්මකභාවදයන් යුතු කාර්යක්ෂම දසේවාවක් ලබා දීම සහහා නිතර යාවත්කාලීන වන බලපත්ර 

නිකුත් කිරීදේ පරිග ක පේධතියක් ්රියාත්මක වන අතර ඉදිරිදේදී, බලපත්ර නිකුත් කිරීදේදී නිර්දේශ 

සපයනු ලබන ආයතන සියල්ල මක් මාර්ගගත පේධතියකට (Online System) දගන මිනන්, නව 

වැඩිදියුණු කඳ මාර්ගගත පරිග ක පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට අොඳ ්රියාමාර්ග දගන ඇත. ආනයන 

හා අපනයන පාලනය විධිමත් කරිනන්, නව ෙශකදේ අභිදයෝගයන්ට මුහු  දීමට හැකිවන පරිදි 

ජාතයන්තර දවදඳහාම සහහා පහසුකේ සපයන රාජය ආයතනයක් දලස ආනයන හා 

අපනයනකරුවන්ට ලබාදෙන දසේවදේ ගු ාත්මකභාවය  වැඩිදියුණු කිරීම සහහා අවශය පසුිමම 

නිර්මා ය කරිනන් පවීර. 

දගෝලීය උණුසුම පාලනය කිරීමට පියවර ගැීමම ජාතයන්තර මේටිනන් කතාබහට ලක් ීම ඇති 

කරු කි. මය වර්තමාන දලෝකය මුහු  දෙන අභිදයෝගයක් ෙ දවයි. ෙැනට දලෝකය මුහු  දෙිනන් 

සිටින කාලගු  සහ දේශගු  විපර්යාසයන්ට දහේතුව ීම ඇත්දත්, දගෝලීය උණුසුම බව විේවත් 

පිළිගැීමමයි. දමම තත්ත්වය පාලනය කරගැීමම සහහා රටක් වශදයන් වායුදගෝලයට නිකුත් කරනු 

ලබන හරිතාගාර වායු ප්රමා ය අවම කිරීම සිු කඳ යුතු ය. ඒ දවනුදවන් දේශීය වශදයන් 

වායුදගෝලයට නිකුත් කරනු ලබන හරිතාගාර වායු සහ කාබන් අංශු ප්රමා ය අු  මේටමක තබා ගැීමම 

සහහා පරිසර අමාතයාංශය විසින් ප්රකාිතත වායු විදමෝනන නිර් ායක පෙනේ කර ගනිිනන් ශ්රී ලංකාවට 

ආනයනය කරනු ලබන වාහන සහහා වායු විදමෝනන ප්රිනීරන් හුන්වා දෙන ලදී. මදමන්ම, පසුගිය 

සමදේ වාර්තා වූ රිය අනතුරු සලකා බැලීදමන් අනතුරුව, ආනයනික වාහනවල පවතින ආරක්ෂ  

ිනනුේ අනිවාර්ය කිරීමටෙ අවශය ්රියාමාර්ග දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ගන්නා ලදී.  

2019 වර්ෂදේ දී රජදේ ආනයන හා අපනයන ප්රතිපත්තිය ්රියාවට නැංීමම පිස ස අති විදශේෂ ගැසේ 

නිදේෙන ත්රිත්වයක් ප්රකාශයට පත් කඳ අතර, ඒ අතරින් කුළුබු  සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන, හඳුන්කුරු, 

දවසක් කූු  සහ සරුංගල් ආනයනය පාලනය කිරීම සමාජදේ වඩාත් කතාබහට ලක් වූ මාතෘකාවක් 

විය. 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය තුඳ අපනයන කෘෂිකර්මාන්තය විශාල පංගුකාරීත්වයකට හිිනකේ කියනු ලබන 

බැවින්  කුරුඳු, ගේිනරිස,් කහ, ඉඟුරු, සාදික්කා, කරෙමුංගු ආනයනය බලපත්ර පාලනයට යටත් කර ඇත. 

ශ්රී ලංකාව වනාහි දලෝකදේ අනර්ඝතම කුරුඳු නිෂ්පාෙනයකට හිිනකේ කියනුලබන රටක් වන අතර, 

ගේිනරිස ්නිෂ්පාෙනයෙ මයට දනොදෙදවනි දවයි. අපනයන කර්මාන්තය නඟාසිටුීමම දවනුදවන් මෑත 

කාලීනව ගනු ලැබූ දූරෙර්ිත ප්රතිපත්තිමය ීරර යක් දලස දමම කුළුබු  සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන බලපත්ර 

පාලනයට ලක් කිරීම ෙැක්විය හැකිය. දේ හරහා අීරතදේ සිටම රැකදගන ආ තත්ත්වදයන් උසස ්

නිෂ්පාෙන සහහා වන “Ceylon” සන්නාමය දලෝක දවදඳහදපොඳ තුඳ තවුරටත් බලාත්මක කිරීම 

දමහි අරමු  ීම ඇත. 
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ජාතික හා ජාතයන්තර වශදයන් අතිශයින් වැෙගත් ආනයන හා අපනයන පාලනයන්ට අොඳ ීරර  

කිහිපයක් ගැීමම සහහා සැලසුේ සකස් කරිනන් සිටින බැවින්, මඳදෙන කාලසීමාව  ආනයන හා 

අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුවට සුවිදශේෂී කාලයක් වනු ඇත. වසර 50ක් පැරස  වර්තමාන 

ආනයන හා අපනයන පාලන පනත තවුරටත් බලාත්මක කිරීම සහහා උපායමාර්ගික දවදඳහ 

කඳමනාකර  පනතක අවශයතාව පැන නැගී ඇති අතර ඒ දවනුදවන් රාජය අංශය සමග සාකච්ඡා 

දේ වන විටත් ආරේභ ීම ඇත. දමම උපායමාර්ගික දවදඳහ කඳමනාකර  පනත මගින් මක්සත් 

ජාීරන්දේ ආරක්ෂ  මණ්ඩල දයෝජනා (United Nations Security Council Resolution, UNSCR) 

1540 ශ්රී ලංකාව තුඳ ්රියාත්මක කිරීදේ නනතික පසුිමම දගොඩ නැදගයි. මමඟින් ත්රස්තවාදී 

්රියාකාරකේ දමන්ම නයෂ්ටික, රසායනික සහ ජීව විෙයාත්මක අවි යේ දහයකින් රාජය දනොවන 

්රියාකාරීන් විසින් අත්පත්කර ගැීමදමන්, නිපෙීමදමන්, ප්රවාහනය කිරීදමන් දහෝ භාවිත කිරීදමන් 

මතුවිය හැකි අවොනම වඳක්වා ගැීමමට හැකියාව ලැදබනු ඇත.  

 

දමම දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ආනයන හා අපනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරිදමන් අනතුරුව පසු 

විපරේ ්රියාවලිය තවුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සහහා විදශේෂ "විමර්ශන ඒකකයක්" පිහිටුීමම සහහා 

දේවන විට අවශය මූලික පියවර දගන ඇත. 

  

ඒ අනුව ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය තුඳ සාධීමය දවනස්කේ සහිතව නීමන දලෝකයට ගැඳදපන පරිදි දමම 

දෙපාර්තදේන්තුව පූර්  නීමකර යකට භාජනය කිරීමට අරමුණු කර ඇති අතර, ඒ මගින් තිරසර 

සංවර්ධන අරමුණු ඳඟා කර ගැීමමටත්, මහි ප්රතිලාභ ශ්රී ලාංකික ප්රජාවට භුක්ති විඳීමටත් හැකියාව නුුරු 

අනාගතදේදීම ලබාදීම දෙපාර්තදේන්තුදේ අදේක්ෂාවයි. 

 

 

 

ටී. වී. ඩී. දමයන්ති එස්. කරුණාරත්න 
පාලක ජනරාල් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  කාර්යසාධන වාර්තාව 2019 

4 
 

පටුන 
 

1 පරිච්ගේදය -  ගදපාර්තගේන්තු පැතිකඩ       5

       

1.1 හැඳින්වීම          5 

1.2 ගදපාර්තගේන්තුගේ දැක්ම, ගමගහවර, අරමුණු සහ මූලික වගකීේ  6 

1.3 සංවිධාන සටහන         10 
 

2 පරිච්ගේදය - ගදපාර්තගේන්තුගේ  ප්රගතිය සහ ඉදිරි දැක්ම    11

       
2.1 2019 වර්ෂය තුළ ප්රකායයට පත්කරන ලද නව විිවවිධාන   11 

2.2 ශ්රී ලංකාගේ යනයන හා අපනයන යායාමන ප්රතිපත්තිය දිුණණු ිරීම  15 

2.3 යනයන හා අපනයන බලපත්ර යාුතත් ිරීම     24 

2.4 පසුගිය වසර පහ තුළ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර පත්ර ිළිබබ   

දත්ත සමාගලෝචනය                                                                                     32 

  2.5 යනයන හා අපනයන ගගවීේ ක්රම සහ යාගයෝග              34 

 

3 පරිච්ගේදය - වසගර් සමස්ත මූලය කාර්ය සාධනය     35                                                       

3.1 2019 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වූ කාල සීමාව ස හා වන 

 මූලය කාර්ය සාධන ප්රකායය       35                                                                                                          

3.2 2019 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය තත්වය ිළිබබ  ප්රකායය   36 

3.3 2019 ගදසැේබර් 31  දිගනන් අවසන් වර්ෂය ස හා මුදල් ප්රවාහ ප්රකායය 37 

3.4 යදායේ එකතු ිරීගේ කාර්ය සාධනය      38 

3.5 ගවන්කරන ලද ප්රතිපාදන පපගයෝී  කරගැීමගේ කාර්ය සාධනය  38 

3.6 මු.ගර. 208 ප්රකාරව ගවනත් අමාතයාංයපගදපාර්තගේන්තුවල යාගයෝයෙතගයුත    

ගලස ගමම ගදපාර්තගේන්තුවට ප්රදානය කරන ලද ප්රතිපාදන   38 

3.7 මූලය ගන වන වත්කේ වාර්තා ිරීගේ කාර්ය සාධනය    39 

3.8 විගණකාිවපතිවරයාගේ වාර්තාව       40                    
 

4 පරිච්ගේදය - කාර්ය සාධන දර්යකය       48 

4.1 යයතනගේ කාර්ය සාධන දර්යකය      48 
 

5 පරිච්ගේදය - තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සාක්ෂාත් කරගැීමගේ කාර්ය සාධනය 49 

5.1 හඳුනාගන්නා ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු     49 

5.2 වර්තමානගේ ගදපාර්තගේන්තුවට තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  

ළඟාකරගැීමගේ දී මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති ප්රබල අියගයෝග   52 
 

6 පරිච්ගේදය - මානව සේපත් සංවර්ධනය       53 

6.1 කාර්ය මණ්ඩල සංුණතිය        53 

6.2 ගසේවක කළමනාකරණය        56 

6.3 මානව සේපත් සංවර්ධනය       56 

6.4 ගසේවක සුභසාධනය        65 

6.5 ගදපාර්තගේන්තු ප්රජා සත්කාරක වැඩසටහන්     65 

 

7 පරිච්ගේදය - අනුකූලතා වාර්තාව        67 

සමාප්ති සටහන 



  කාර්යසාධන වාර්තාව 2019 

5 
 

1 පරිච්ගේදය - යයතයාක පැතිකඩ 

 1.1 හැඳින්වීම 

ශ්රී ලංකාදේ ආනයන හා අපනයන පාලනය රිතානය යුගය ෙක්වාම විහිදී යන්නකි.  ආනයන හා 

අපනයන පාලනදේ අවශයතාව දෙවන දලෝක යුෙ සමදේ දී හඳුනාගත් අතර ඒ අනුව 1939 වර්ෂදේදී 
ආනයන හා අපනයන පාලනය සහහා ඒකකයක් මහා භාණ්ඩාගාරය යටදත් පිහිටුවන ලදී. විදශේෂදයන් 

මම ඒකකය හරහා ශ්රී ලංකාදවන් අපනයන කරන දත්, දපොල්, රබර් වැනි ආර්ථික දභෝග දමන්ම 
කුළුබු  හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන පාලනයට ලක්විය.  යුෙ සමය අවසන් ීමමත් සමග, දසේවාව වඩාත් පුළුල් 
අන්ෙිනන් රටට සැපයීම දවනුදවන්, ආනයන හා අපනයන පාලනය සහහා වූ ඒකකය 
දෙපාර්තදේන්තුවක් බවට උසස් කරන ලදී.   

මදලසින්, 1969 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත ්රියාත්මක කරන ආනයන හා 
අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව යහපත් අනාගතයක් උදෙසා පරිසරය සහ මහජනතාව සුරක්ෂිත 
කිරීදේ වගකීම දපරෙැරි කරදගන නියාමන ආයතනයක් වශදයන් ආනයන හා අපනයන පිළිබහ 
ප්රතිපත්තිමය ීරර  සේපාෙනය කරිනන් සහ ආනයන හා අපනයන පාලන  බලපත්ර නිකුත් කරිනන් 
දමරට ආර්ථික හා සමාජීය පරිසරය තුඳ ප්රමුඛ් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.  

1970-1977 කාල සීමාව තුඳ ආනයන හා අපනයන සේබන්ධදයන් සීමා රැසක් පැවීරම දහේතුදවන් 

දෙපාර්තදේන්තුව දවත සුවිශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිබු  අතර, වර්තමානය වන විට නියාමනය 
පම ක්ම දනොව ආනයන හා අපනයන දවදඳොමට පහසුකේ සපයන ආයතනයක් දලස ෙ කටයුතු 

කරිනන් සිටියි. රදේ ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය, මහජන දසෞඛ්ය සහ පරිසරය දකදරහි සැලකිලිමත් දවිනන් 
දමදහවර ප්රකාරව, ජාතයන්තර දවඳහාම තුඳ ශ්රී  ලාංකීය අනනයතාවය සුරක්ෂිත වන පරිදි ආනයනික 
භාණ්ඩ සහහා ප රිනතිකර යක් හුන්වාදීම ෙ දමම දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්යභාරයන් අතර දේ. 
ආනයන හා අපනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කිරීම පම ක් දනොව නිරන්තරදයන් දවනස් වන 
පාරිදභෝගික සමාජදේ භාවිතා වන ආනයනික භාණ්ඩ පිලිබහ සැලකිලිමත් දවිනන් පාලනය කලයුතු 
අයිතම හඳුනාගනිිනන් ඊට අොඳ ආනයන හා අපනයන නිදයෝග සකස් කිරීමෙ කලානුරුපීව සිු කරනු 
ලබයි.  

ආනයනික ඖෂධ සහහා තිිමය යුතු ඉතිරි ආයු කාලය සේබන්ධදයන් දකොන්දේසි පැනීමම මඟින් කල් 

ඉකුත් වු ඖෂධ රට තුල මක් රැස්ීමම පාලනය ීම ඇත. බාසල්, දරොටර්ඩෑේ, ස්දටොක්දහෝේ සහ රසායනික 
අවි පාලනය සහහා වු අන්තර්ජාතික සේමුීරන්ට අනුව පරිසරයට සහ මහජන ආරක්ෂාවට හානිකර 
බලපෑමක් ඇති කරන අයිතම පාලනය කිරීමට දහෝ තහනේ කිරීමට අවශය පියවර ගැීමමෙ 
දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ගත් තවත් සාධීමය ්රියාමාර්ගයකි.  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව සමග මක් ීම විනිමය පාලන දරගුලාසි 
්රියාත්මක කිරීම සහහා ප්රාදයෝගික  පියවර ගැීමම දෙපාර්තදේන්තුදේ සුවිදශේෂී කාර්යභාරයකි.   

දෙපාර්තදේන්තුදවන් දසේවය ලබාගැීමමට පැිනද න දසේවාලාභීන්ට ඉහඳ මේටදේ දසේවාවක් 
සැපයීම දවනුදවන් සිය කාර්යමණ්ඩලය කාර්යක්ෂම දලස පුරුුපුහුණු කිරීම දවනුදවන් දසේවක 

පුහුණු වැඩසටහන්, අභිදප්රේර  වැඩසටහන් සහ ෙැනුේවත් කිරීදේ වැඩසටහන් පැවැත්ීමමෙ ු වුන් සහහා 
අවශය පහසුකේ සැපයීම සිු කිරීදමහි ෙ දෙපාර්තදේන්තුව නිරතව සිටී. මදලසම, ජාතයන්තර දවදඳහ 
සංගමය (World Trade Organization) හා බැඳී ඇති මකඟතා අනුව දසේවාලාභීන්ට පහසුකේ සැපයීම 
සහහා විවිධ ්රියාමාර්ග ගනිිනන් සි ටී. 

ශ්රී ලංකාදේ ආනයන හා අපනයන සහ ඒ හා සබැඳී මුලය ගනුදෙනු නියාමනය කරනු ලබන මුඛ්ය 
ආයතනය දලස ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව තම දසේවය දිදනන් දින යාවත්කාලීන 
කරගනිිනන් රදේ ජනතාව සහ පරිසරය සුරක්ෂා කිරීදේ කාර්යදේ දයදී සිටී. 
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1.2 ගදපාර්තගේන්තුගේ දැක්ම, ගමගහවර, අරමුණ සහ මූලික වගකීේ. 

   1.2.1 යයතයාක දැක්ම 

“යහපත් අනාගතයක් උදෙසා  

පරිසරය සහ මහජනතාව සුරක්ෂිත කිරීම” 

 1.2.2 යයතයාක ගමගහවර 

 

 “රදේ ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය, මහජන දසෞඛ්යය, පරිසර සංරක්ෂ ය 

ආදිය සැලකිල්ලට දගන, භාණ්ඩ ආනයන හා අපනයන පාලනය 

සේබන්ධදයන් රජය විසින් වරින්වර ගනු ලබන ප්රතිපත්තිමය ීරර  

1969 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත අනුව ්රියාත්මක 

කිරීම” 
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 1. 2.3 අරමුණු 
 

i. ආනයන හා අපනයන පාලනය සේබන්ධදයන් රජදේ ප්රතිපත්ති ්රියාත්මක කිරීම සහහා 

අවශය නිදයෝග සකස් කිරීම සහ ප්රසිේධ කිරීම. 

ii. ආනයන හා අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම මඟින් දතෝරාගත් භාණ්ඩ ආනයනය හා 

අපනයනය පාලනය කිරීම. 

iii. ආනයන හා අපනයන බලපත්ර ගාස්තු මක්රැස් කිරීම. 

iv. ආනයන හා අපනයන පාලන විධිවිධාන පිළිබහ කරුණු සේබන්ධදයන් දර්ගු අධයක්ෂ 

ජනරාල්ට සහ වාස ජ බැංකුවලට සහාය ීමම. 

v. ආනයන හා අපනයන පාලන විධිවිධාන හා සේබන්ධ දමදහයුේ උපදෙස් වාස ජ බැංකු 

දවත නිකුත් කිරීම.  

vi. භාණ්ඩ ආනයනය හා අපනයනය සහ දේශීය නිෂ්පාෙනය පිළිබහ සමාදලෝනනය කර 

ආනයන හා අපනයන පාලනයට අොඳ ප්රතිපත්තිමය ීරර  ගැීමම.  

vii. ආනයන හා අපනයන පිළිබහ ජාතයන්තර සේමුීරන් ශ්රී ලංකාව තුඳ ්රියාත්මක කිරීමට 

අවශය සහය ලබාදීම සහ ඒ සහහා අවශය ප්රතිපත්ීරන් සකස් කිරීම     

 

1.2.4  වගකීේ හා කාර්යයන්  

 

i. ආනයනය පාලනයට අොඳව ගැසේ නිදේෙන ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.  

ii. 2019 වර්ෂය තුඳ ආනයන හා අපනයන පාලනයට යටත්ව දමරට ආර්ථිකදේ යහපත 

උදෙසා බලපත්ර 17,084 පම ක් නිකුත් කරන ලදි.   

iii. ශ්රී ලාංකික පාරිදභෝගිකයාට ප්රිනතිදයන් යුතු භාණ්ඩ භාවිත කිරීමට ඉඩ සැලසීම 

දවනුදවන් ෙැනට ප්රකාශයට පත්කර ඇති ආනයන හා අපනයන (ප්රිනති හා තත්ත්ව පාලන) 

අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය යාවත්කාලීන කිරීම සහහා සහ රූපලාවනය ආදල්පන හා 

ඖෂධ කාණ්ඩයට ගැදනන අයිතම මම ගැසේ නිදේෙනයට ඇතුඳත් කිරීම සහහා සාකච්ඡා 

පවත්වන ලදී.  

iv. උපායමාර්ගික දවඳහ කඳමනාකර  ක්රමයක් සහ දගෝලීය බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ 

ක්රමයක් ඇති කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාව තුඳ මක්සත් ජාීරන්දේ ආරක්ෂ  මණ්ඩල දයෝජනා 

1540 ්රියාවට නැංීමම පිස ස අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගත් අතර, ඒ දවනුදවන් 

අොඳ රාජය ආයතන සමග සාකච්ඡා සහ වැඩමුළු පවත්වන ලදී. 

v. භාවිත කරන ලෙ වාහන ආනයනය ප්රිනතිකර යට සහ නියාමනයට අොඳව ප්රතිපත්තිමය 

ීරර  ගැීමමට අොඳ පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්ීමම  
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vi. භාවිත කරන ලෙ ආනයනික වාහන සහහා පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරික්ෂ  සහතිකයක් 

නිකුත් කිරීම සහ ඒ දවනුදවන් අවශය මාර්දගෝපදේශ සකස්කිරීම සහහා තාක්ෂස ක 

කිනටු සාකච්ඡා පැවැත්ීමම.   

vii. ජාතයන්තර පරිසර සේමුීරන් අනුව යිනන් පරිසරයට අහිතකර යැයි හඳුනාගත් භාණ්ඩ 

ආනයනය සීමා කිරීම. 

viii. ශ්රී ලංකාදේ ජාතයාන්තර සහ දේශීය දවදඳොම දියුණු කිරීම සහහා වන දලෝක දවදඳහ 

සංගමදේ නිර්දේශ ්රියාත්මක කිරීමට පහසුකේ සැපයීම. 

ix. ආනයන හා අපනයන පාලනයට අොඳව දමදහයුේ මාර්දගෝපදේශ වාස ජ බැංකුවලට 

නිකුත් කිරීම. 

x. වාස ජයමය ගනුදෙනුවලට අොඳ වන දගීමේ ක්රම ප්රකාශයට පත් කිරීම හා නියාමනය 

කිරීම. 

xi. ආනයන හා අපනයන පාලන ප්රතිපත්ීරන්ට අනුව, ආනයන කටයුතු සහහා වැය දනොවන 

විදේශ විනිමය පෙනම මත අවශය අවසර ලබා දීම. 

xii. ආනයන හා අපනයන පාලන විධිවිධාන සේබන්ධදයන් පැන නගින ගැටලු සහගත 

අවස්ථාවලදී දර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්ට සහ විනිමය පාලකට අවශය සහාය ලබාදීම.    

xiii. ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුදේ දසේවය කරනු ලබන නිලධාරින්දේ 

හැකියාව, නිපු තා සහ ඵලොයිතාව වර්ධනය සහහා පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම 

සහ දසේවක සුභසාධනය දවනුදවන් පියවර ගැීමම.       

xiv. දෙපාර්තදේන්තුදේ දසේවාලාභීන්ට කඩිනේ දසේවාවක් සැපයීම දවනුදවන් නිතර 

යාවත්කාලීන වන මාර්ගගත බලපත්ර පේධතියක් (Online Licensing System) ස්ථාපිත 

කිරීම. 

xv. 2019 වර්ෂය තුඳ බලපත්ර ගාස්තු වශදයන් රුපියල් ිමලියන 1.54ක් මක්රැස් කර ඒකාබේධ 

අරමුෙලට බැර කිරීම. 
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1.2.5  යනයන හා අපනයන පාලන ගදපාර්තගේන්තුව - වුහය 

දමම දෙපාර්තදේන්තුව 2019 වර්ෂදේ මුල් භාගදේදී සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාතයන්තර 

දවදඳෙ අමාතයාංශය යටදත් ෙ අවසාන භාගදේ සිට මුෙල්, ආර්ථික සහ ප්රතිපත්ති සංවර්ධන 
අමාතයාංශය යටදත්ෙ ්රියාත්මක දවයි.  

පාලක ජනරාල් ප්රමුඛ් නිලධාරි මණ්ඩලයක් මගින් දමදහයදවන දෙපාර්තදේන්තුදේ, පරිපාලන 

වුහය පහත සහහන් අංශයන්දගන් සමන්විත දේ.  

I. ආයතන අංශය  

II. ගිණුේ අංශය  

III. පර්දේෂ  හා ප්රතිපත්ති අංශය  

IV. අභයන්තර විග න අංශය  

V. බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ අංශ 

 ඒකක 1 - ඖෂධ  

 ඒකක 2 - වාහන සහ වාහන අමතර දකොටස්  

 ඒකක 3 - රසායනික ද්රවය  

 ඒකක 4 - සන්නිදේෙන උපකර  සහ උපාංග, විුලි උපකර   

 ඒකක 5 - විවිධ ආනයන සහ අපනයන  

දෙපාර්තදේන්තුවට පැිනද න දසේවාලාභීන්ට උසස ්තත්ත්වදේ දසේවාවක් සැපයීම දවනුදවන් 

සහ දෙපාර්තදේන්තුදේ වැඩ කටයුතු කාර්යක්ෂම හා ඵලොයී අයුරින් සිුකරදගන යාමට ඉවහල් 

වනු පිස ස ඉහත අංශයන් විසින් විවිධ ්රියාමාර්ග 2019 වර්ෂදේ දී ්රියාත්මක  කරන ලදී.
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1.3  සංවිධාන සටහන (Organizational Structure) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

පාලක ජනරාල් 

පාලක  

(ආයතන හා ප්රතිපත්ති) 
පාලක 

 (දමදහයුේ) 

ප්රධාන 

අභයන්තර 

විග ක 

සහකාර 

පාලක 

පර්දේෂ  

හා ප්රතිපත්ති 

ප්රධාන 

ග කාධිකාරී 

සහකාර 

පාලක 

ඒකක 01 

ඒකක 

ප්රධාන 

සහකාර පාලක 

ආයතන 

රාජය 

කඳමනා

කර  

දසේවා 

නිලධාරි  

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක  

සංවර්ධ

න 

නිලධාරි  

 

සංවර්ධන 

නිලධාරි 

දතොර

තුරු 

තාක්

ෂ  

සහය

ක 

දතොරතුරු 

තාක්ෂ  

නිලධාරි 

පරිපාලන 

නිලධාරි 

ප්රධාන 

කඳමනාකර  

දසේවා නිලධාරි 

ීමති 

නිලධාරි 

භාෂා 

පරිවර්තක  

 
ඒකක 

ප්රධාන 

ඒකක 

ප්රධාන 

ඒකක 

ප්රධාන 
ඒකක 

ප්රධාන 

සහකාර 

පාලක 

ඒකක 02 

සහකාර 

පාලක 

මකක 03 

සහකාර 

පාලක 

ඒකක 05 

සහකාර 

පාලක 

ඒකක 04 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

ඒකක 

ප්රධාන 

කඳමනාකර  

දසේවා නිලධාරි 

 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

ඒකක 

ප්රධාන 

කඳම

නාකර

  

දසේවා 

නිලධා

රි 

 

 

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක  

කාර්යාල 

කාර්ය 

සහයක 

 

කඳමනාකර  

දසේවා නිලධාරි 

 

රියුරු 

 

සංවර්ධන 

නිලධාරි  කඳම

නාකර

  

දසේවා 

නිලධාරි 

 

 

සංවර්ධන 

නිලධාරි  රාජය 

කඳමනා

කර  

දසේවා 

නිලධාරි  

රාජය 

කඳමනා

කර  

දසේවා 

නිලධාරි  

රාජය 

කඳමනා

කර  

දසේවා 

නිලධාරි  

රාජය 

කඳමනා

කර  

දසේවා 

නිලධාරි  
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2. පරිච්ගේදය -  ගදපාර්තගේන්තුගේ ප්රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම 

 

2.1  2019 වර්ෂය තුළ ප්රකායයට පත් කරන ලද නව විිවවිධාන 
යනයන හා අපනයන පාලනය ගවනුගවන් 2019 වර්ෂගේදී අතිවිගයේෂ ගැසට් යාගේදන 

ත්රිත්වයක් ප්රකායයට පත් කරන ලදී. 

 

2.1.1. ප්රකායයට පත් කරන ලද ගැසට් යාගේදන   

 

 
අති විගයේෂ ගැසට් 

යාගේදන අංකය 
දිනය විස්තරය 

1 2107/45 2019.01.25 වාහන වායු විදමෝනන ප්රිනති සහ ආර්ෂිත ිනනුේ.  

2 
2143/36 2019.10.03 

ආනයන පාලන ලැයිස්තුව සහ නිදයෝග 

යාවත්කාලීන කිරීම.  

3 

2152/63 2019.12.06 

කුළුබු  හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන, සරුංගල්, දවසක් කූු  

සහ හඳුන්කූරු ආනයනය පාලනය සහ ආනයන 

බලපත්ර ගාස්තු.  

වගු අංක 6 :  අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙන - 2019 

2.1.2. වාහන වාුණ විගමෝචන ප්රමිතති සහ යර්ෂිත මිතනුේ 

 

ශ්රී ලංකාදේ භාවිතවන වාහනවල ප්රමා වත් ආරක්ෂ  ිනනුේ හා ප්රිනති දනොපැවීරම 

දහේතුදවන් පසුගිය වසරවලදී සිු වූ මාරාන්තික රිය අනතුරු ප්රමා ය සැලකිය යුතු 

ප්රමා යකින් ඉහඳ දගොස් තිබුස . දමෝටර් වාහනවල සිුවන ඉන්ධන ෙහනය මගින් 

වායුදගෝලයට නයිට්රජන් ුක්සයි් (NO), කාබන් දමොදනොක්සයි් (CO), සහ දවනත් 

ුෂයකාරක විශාල ප්රමා යක් මකතු දේ. මය ජනතාවදේ දසෞඛ්යට සහ විදශේෂදයන් 

දගෝලීය උණුසුම ඉහඳ යෑම දකදරහි සැලකියුතු බලපෑමක් සිුකරනු ලබයි. 2018 අයවැය 

දයෝජනා අංක 19 මගින් 2018 ජනවාරි 01 දින සිට ්රියාත්මක වන පරිදි ශ්රී ලංකාදේ භාවිත 

කඳ යුතු වාහන සහහා යූදරෝ iv දහෝ මයට සමාන වායු විදමෝනන ප්රිනති හා ආරක්ෂ  ිනණුේ 

අනිවාර්ය කරන ලදී. ඒ අතර, මවකට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය විසින් 

වාහනවල පැවතිය යුතු වාහන වායු විදමෝනන ප්රිනති සහහන් කරිනන් 2018 ජූලි මස 12 දිනැති 

අංක 2079/42 ෙරන අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය හා 2018 අදගෝස්තු 06 දිනැති අංක 2083/3 

ෙරන අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය ප්රකාශයට පත් 

කරන ලදී. ඊට අනුරූපව යිනන් ආනයනික වාහනවල ඇතුඳත් විය යුතු ආරක්ෂ  ප්රිනති සහ 

වාහන වායු විදමෝනන ප්රිනති සහහන් කරිනන් ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව 

විසින් 2018 ජූලි 13 දිනැති අංක 2079/70 ෙරන ගැසේ නිදේෙනය හා 2018 අදගෝස්තු 10 

දිනැති අංක 2083/37 ෙරන අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. 
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මදහත්, අොඳ නිදයෝගයන් හා දරගුලාසි ්රියාත්මක කිරීදේදී ඇති වූ ප්රාදයෝගික ගැටලු හා 

ආනයනකරුවන්දගන් ඉදිරිපත් වූ දබොදහෝමයක් ඉල්ලීේ මත අංක 2083/37 ෙරන අති 

විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය සංදශෝධනය කිරීම සහහා අොඳ රාජය ආයතන සමඟ පුර්ව සාකච්ඡා 

දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ආරේභ කරන ලදී. මම සාකච්ඡාවන් හි ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් 

දලස පරිසර අමාතයාංශය, දවදඳහ හා ආදයෝජන ප්රතිපත්ති දෙපාර්තදේන්තුව, දමෝටර්රථ 

ප්රවාහන දෙපාර්තදේන්තුව සහ ශ්රී ලංකා දර්ගුව හඳුනාගන්නා ලදී.  

 

මම සාකච්ඡාවලදී මඳැඹි ීරර  අනුව 2018 ජූලි 13 දිනැති අංක 2079/70 සහ 2018 

අදගෝස්තු 10 දිනැති අංක 2083/37 ෙරන අති විදශේෂ නිදේෙන අවලංගු කරිනන් ආනයනික 

වාහන, වාහන වායු විදමෝනන ප්රිනති සහ ආරක්ෂ  ප්රිනති/ ිනනුේවලට අනුකූල ීමම සෙහා වන 

2019 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 2107/45 ෙරන ගැසේ නිදේෙනය මගින් ප්රකාශයට පත් කරන 

ලෙ අතර , මමඟින් පහත සහහන් ්රියාමාර්ග ගන්නා ලදී. 

 

 සියලු ම විුලි වාහන වායු විදමෝනන සීමාව ිමංුදේ අගදේ පවතින බැවින් මම වාහන, වායු 

විදමෝනන ප්රිනීරන්දගන් නිෙහස් කිරීම  

 පැරස  වාහන සංරක්ෂ ය කරිනන් මහි මකතුවක් පවත්වා ගැීමමට විවිධ පුේගලයන් දපඳඹී 

ඇති අතර, මවැනි වාහන විදශේෂ උත්සව අවස්ථාවන් හි දී භාවිතයට ගැීමම ෙක්නට ඇත. 

මබැවින් පැරස  වාහන සංරක්ෂ යට රුකුල් දීමක් වශදයන් වාහන වායු විදමෝනන හා 

ආරක්ෂ ය ිනනුේ/ප්රිනීරන්දගන් පැරස  වාහන නිෙහස් කිරීම  

 ට්රැක්ටර් ආදී කෘෂිකාර්ිනක ක්දෂේත්රයට අයත් වාහන, වායු විදමෝනන හා ආරක්ෂ  ිනනුේ 

ප්රිනීරන්දගන් නිෙහස් කිරීම  

           

2.1.3 යනයන පාලන ලැයිස්තුව සහ යාගයෝග යාවත්කාලීන ිරීම 

 

ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනාගත් අයිතම ඇතුඳත් කර 

ආනයනය හා අපනයනය සහහා බලපත්ර ලබාගත යුතු ලැයිස්තු සහ ආනයන තහනේ ලැයිස්තු 

දවන දවනම පවත්වා දගන යනු ලබයි. කලින් කලට අවශයතාව අනුව මම ලැයිස්තු සහහා 

අයිතම ඇතුඳත් කරිනන් සහ ඒ හා සේබන්ධ නිදයෝග සංදශෝධනය කරිනන් මම ලැයිස්තු 

යාවත්කාලින කරනු ලැදේ. මදලස හඳුනාගත් දහේතුන් මත පහත සහහන් අයිතම සහ නිදයෝග 

ඇතුඳත් කර 2019 ුක්දතෝේබර් 03 දිනැති අංක 2143/36 ෙරන අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය 

ප්රකාශයට පත්කරන ලදී. 

 

2.1.3.1 මත්සයයන් ඇල්ලීගේ ඇම, ලිහිසි ගතල් (ඩීසල් හා ගපට්රල්  සහ ඩයසිනන් 

මත්සයයන් ඇල්ලීදේ ඇම, ලිහිසිදතල් සහ ඩයසිනන් ෙැනටමත් ආනයන පාලන 

ලැයිස්තුදේ අන්තර්ගතව ඇත. මදහත් මුෙල් අමාතයාංශය විසින් නිකුත් කරන ලෙ අංක 

2062/45 සහ 2018 මාර්තු 16 දිනැති අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය සහ අංක 2071/15 සහ 

2018 මැයි 15 දිනැති අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය මගින් පිළිදවළින් මත්සයයන් ඇල්ලීදේ 

ඇම සහ ලිහිසි දතල් (ඩීසල් හා දපට්රල්) සහහා නව සංදයෝිතත වර්ගීකර  සංදක්තාංක 

(HS Codes)ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මදමන්ම, මුෙල් අමාතයාංශය විසින් නිකුත් කරන ලෙ 
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අංක 2044/31 සහ 2017 දනොවැේබර් 09 දිනැති අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය මගින් 

ඩයසිනන් සහහා සංදක්ත උපශීර්ෂයක් (National Sub-Headings) ෙ ප්රකාශයට පත් කරන 

ලදි. මදලස දවනස් වූ නව සංදයෝිතත වර්ගීකර  සංදක්තාංක සහ ඊට අනුරූප අයිතම 

ආනයන පාලන ලැයිස්තුවට ඇතුඳත් කරන ලදි.  

 

2.1.3.2 පාවිච්චි කළ විදුලි වාහන 

පාවිච්චි කඳ විුලි වාහනවල ආයු කාලය වර්ගීකර ය කරිනන් මුෙල් අමාතයංශය විසින් 

අංක 2113/02 සහ 2019 මාර්තු 05 දිනැති අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනදයන් 8704.90.40 

සංදයෝිතත අංකදයන් නව උප ශීර්ෂ ප්රකාශයට පත් කර ඇත. පැරස  වාහන පරිසර 

දූෂ යට දහේතුවන ආකාරය සැලකිල්ලට ගනිිනන්, වසර පහකට වඩා පැරස  මවැනි 

වාහන ආනයනය පාලනය කිරීදේ අවශයතාව හඳුනාගත් අතර, මමගින් පැරස  වාහන 

ආනයනය අු ීම පරිසරය දකදරහි හිතකර බලපෑමක් ඇති කිරීමට මග පාෙනු ඇත. 

මමනිසා පාවිච්චි කරන ලෙ විුලි වාහන ආනයන පාලන ලැයිස්තුවට ඇතුඳත් කරන ලදි. 

 

2.1.3.3 දේවැල් ිරයත්  

 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය විසින් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැීමමට සහ 

වනාන්තර විනාශය අවම කර  ගැීමමට ඉවහල් වනු පිස ස යාන්ත්රික කියත් ආනයනය 

අත්හිටුීමම සහහා 2019 ජුනි 03 දිනැති අංක 19/1632/104/055 ෙරන අමාතය මණ්ඩල 

ීරර ය මගින් අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දගන ඇත. දකදසේ වුවෙ, සියලුම 

යාන්ත්රික කියත් සහහා විදශේෂිත සංදයෝිතත වර්ගීකර  සංදක්තාංකයක් දනොමැති නමුත්, 

ෙේවැල් කියත් හා විුලිමය දමෝටරයකින් යුත් කියත් සහහා සංදයෝිතත වර්ගීකර  

සංදක්තාංක අංක පවතියි. මමනිසා ෙැනට පවතින සංදයෝිතත වර්ගීකර  සංදක්තාංක 

යටදත් දමම කියත් ආනයනය තහනේ  කරන ලදි.   

 

2.1.3.4 ුතළුබඩු  

 

විවිධ නිෙහස් දවඳහ ගිවිසුේ වලින් ශ්රී ලංකාවට හිිනවන බු සහන ලබා ගනු පිස ස, කුළුබු  

හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන ශ්රී ලංකාදේ නිෂ්පාදිත වන බවට හුවා ෙක්විනන් ඒවා අපනයනදේදී 

සිුකරනු ලබන වංනා අවම කර ගැීමම හා දේශීය කුළුබු  සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන 

කර්මාන්තය දකදරහි ඇතිවන අනිසි බලපෑම වඳක්වා ගැීමම සහහා කුළුබු  හා ආශ්රිත 

නිෂ්පාෙන ආනයනය පාලනය කිරීදේ අවශයතාව දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනාගන්නා 

ලදී. මදලස හඳුනාගත් ගේිනරිස්, පුවක්, සාදික්කා/ වසාවාසි, සියෙලා සහ කුරුඳු වැනි 

විදශේෂිත කුළුබු  වර්ග සහ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන ආනයන පාලන ලැයිස්තුවට ඇතුඳත් කරන 

ලදි. 
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2.1.3.5 හයිගර ෆ්ල්ගලෝගරෝකාබන් (HFC) 

 

හයිදරොෆ්ල්දලෝදරෝකාබන් ෝදසෝන් ස්ථරයට හානි පමුණුවන වායුවක් සහ දගෝලීය උණුසුම 

ඉහඳ නංවන හරිතාගාර වායුවක් දේ. ශ්රී ලංකාව දමොන්රියල් සේමුතිය යටදත්  කිගාලි 

සංදශෝධනයට අත්සන් කිරීම සමග ෝදසෝන් සත්රයට හානි කරන ද්රවයය පාලනය කිරීදේ 

වගකීමට බැඳී සිටී.. මදමන්ම, මුෙල් අමාතයාංශදේ අංක 2113/02 සහ 2019 මාර්තු 05 

දිනැති අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය මගින් හයිදරොෆ්ලද්ලෝදරෝකාබන් (HFCs) සහහා නව 

ජාතික උපශීර්ෂ ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. ඒ අනුව, සංදශෝධිත නව සංදයෝිතත වර්ගීකර  

සංදක්තාංක සහ ඊට අනුරූප හයිදරොෆ්ල්දලෝදරෝකාබන් ආනයන පාලන ලැයිස්තුවට 

ඇතුඳත් කරන ලදි. 

 

2.1.3.6 අපද්රවය අයිතම යනයනය පාලනය ිරීම 

 

කාණු දගොදහොරු මඩ (sluge) මගින් පරිසරයට කරනු ලබන බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිිනන් 

කාණු දගොදහොරු මඩ ආනයනය තහනේ කිරීමට කටයුතු කරන දලස පරිසර හා වනජීීම 

සේපත් අමාතයාංශය විසින් ඉල්ලා සිටින ලදී. දේ සේබන්ධදයන්, ශ්රී ලංකා දර්ගුදවන් පස ්

වසරකට අධික කාලයකට අොඳව ලබා ගත් වාර්තාවල ෙැක්දවන සංඛ්යා දල්ඛ්නවලට 

විශ්දල්ෂ ය කරන ලෙ අතර ඒ අනුව, කාණු දගොදහොරු මඩ සුළු ප්රමා යක් දමරටට 

ආනයනය කර ඇතත් මකී ආනයනදේ අරමු  නිශච්ිතව සහහන් කර නැත. මමනිසා, 

කාණු දගොදහොරු මඩ ‘පාලනයට යටත් දකදරන අයිතමයක්’ වශදයන් ප්රකාශයට පත් 

කරන ලදී, තව ුරටත් මය තහනේ කිරීම සේබන්ධදයන් ඉදිරිදේ දී සලකා බැලීමට 

නියිනතව ඇත. 

  

සායනික අපද්රවය අනතුරුොයක අපද්රවයයක් වශදයන් හඳුනා දගන ඇති අතර මය බාසල් 

සේමුතිදේ ඇමුණුේ අංක 1හි ෙැක් දේ. සායනික අපද්රවය මගින් ිනනිසාදේ දසෞඛ්යයට සහ 

පරිසරයට හානි ඇතිීමදේ අවොනම සැලකිල්ලට ගනිිනන් මම අයිතමය ‘තහනේ 

අයිතමයක්’ වශදයන් ප්රකාශයට පත්කරන ලදී. 

2017 දනොවැේබර්  09 වන දිනැති අංක  2044/40 ෙරන අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනදේ 

ඇතුඳත් 3 වන නිදයෝගදයන්, මම ගැසේ නිදේෙනදයන් පනවා ඇති නිදයෝග ශ්රී ලංකා 

ආදයෝජන මණ්ඩලය යටදත් ලියාපදිංචි කර ඇති සියලුම සමාගේ සහහා අොඳ වන බව 

ෙැක්දේ. දකදසේ වුවෙ, වාස ජ දක්න්ද්රස්ථාන නිදයෝග (Hub Regulations) මගින් වාස ජ 

දක්න්ද්රස්ථාන යටදත් ලියාපදිංචි කර ඇති සමාගේ නිෙහස් කිරීමට ලක් කර ඇත.  මබැවින්, 

ඉහත කී දරගුලාසි තවුරත් පවත්වාදගන යාදමන් වාස ජ දක්න්ද්රස්ථාන දරගුලාසි වලට 

පටහැනි විය හැකි බැවින්, දමම ගැසේ නිදේෙනදේ සහහන් නිදයෝග වාස ජ දක්න්ද්රස්ථාන 

නිදයෝගයන්ට අනුකුල වන පරිදි සංදශෝධනය කරන ලදී. 
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2.1.4  ුතළුබඩු හා ඒ යශ්රිත යාෂ්පාදන, සරුංගල්, ගවසක් කූඩු සහ හඳුන්කූරු යනයනය පාලනය 

සහ යනයන බලපත්ර ගාසත්ු.  
 

"දසෞභාගය ෙැක්ම" රජදේ ප්රතිපත්තිය තුඳ දමරට වගා කඳ හැකි දභෝග දමන්ම නිෂ්පාෙනය 

කඳ හැකි භාණ්ඩ හැකිතාක් ුරට දමරට තුඳ නිෂ්පාෙනය කිරීමට දගොවියා හා නිෂ්පාෙකයා 

දිරිමත් කරන බව සහහන් දේ. ඒ තුළින් දගොවි ආර්ථිකය ඉහඳට ුසවා තැබීමත්, ුවුන් රදේ 

නිෂ්පාෙන ්රියාවලියට සේබන්ධ කර ගැීමමත් අෙහස් දකදර්. ඒ අතරම, රදටහි විදේශ විනිමය 

පිටරටට ගලා යාමත් පාලනය කර ගැීමමට අදේක්ෂිත ය.  

 

කරෙමුංගු, කරාබුනැටි, කහ, ගේිනරිස් කුරුඳු, සාදික්කා, වසාවාසි, පුවක්, සියෙලා සහ උඳු බීජ 

පහසුදවන් ශ්රී ලංකාව තුඳ වගා කිරීම හා නිෂ්පාෙනය කිරීම කඳ හැකි අතරම ආනයනය 

පාලනය කිරීම මඟින් දේශීය දගොවියාට දවදඳෙදපොඳට පහසුදවන් ප්රවිෂ්ඨ ීමදේ මං විවර කඳ 

හැකි ය.  

සරුංගල් සහ දවසක් කූු  පහසුදවන් දිරාපත්වන ද්රවය භාවිතදයන් දේශීයව ඉතා පහසුදවන්  

නිෂ්පාෙනය කඳ හැකි නමුත් නයිදලෝන්, දපොලිීරන් හා ේලාස්ටික් පහසුදවන් දිරාපත් දනොවන 

අමුද්රවය භාවිතදයන් සකස් කරන ලෙ සරුංගල් හා දවසක් කූු  ආනයනය කිරීම නිසා 

පරිසරයට අනවශය පරිදි කසල මකතු ීමම සිු දේ.  

 

හඳුන්කුරු ආනයනය පාලනය කිරීදමන් දේශීය හඳුන්කූරු නිෂ්පාෙකයන් දිරිගැන්ීමමටත් 

ුවුන්ට දේශීය දවදඳහදපොඳට බාධාවකින් දතොරව ප්රවිෂ්ඨ ීමමටත් ඉඩහසර විවර කඳ හැකි 

ය.  

ඒ අනුව, ඉහත සහහන් අයිතම ආනයනය පාලනය  කිරීමට, ආනයන නිදයෝග නිකුත් කිරීමට 

සහ  මම භාණ්ඩ සහහා අයකඳ යුතු බලපත්ර ගාස්තු නියම කිරීමට 2019 දෙසැේබර් 06 දින ෙරන 

අංක 2152/63 ෙරන අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. 

 

2.2  ශ්රී ලංකාගේ යනයන හා අපනයන යායාමන ප්රතිපත්තිය දිුණණු ිරීම 

  
ශ්රී ලංකාදේ ආනයන හා අපනයන නියාමනය කරනු ලබන ප්රධානතම ආයතනය දලස ආනයන හා 

අපනයන නියාමන ප්රතිපත්තිය වැඩිදියුණු කිරීම දවනුදවන් 2019 වර්ෂදේදී ගන්නා ලෙ ්රියාමාර්ග 

පහතින් සහහන් කර ඇත. 

 

2.2.1  යනයන (ප්රමිතතිකරණ හා තත්ත්ව පාලන  යාගයෝග.  

 

ශ්රී ලාංකික පාරිදභෝගික ප්රජාවට ජාතයන්තර ප්රිනීරන්ට අනුකූල භාණ්ඩ භාවිතා කිරීදේ අවකාශය 

නිර්මා ය කිරීම සහහා ශ්රී ලංකා ප්රිනති ආයතනය හා මක්ව දතෝරාගත් භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක් 

සහහා ආනයනදේදී ශ්රී ලංකා ප්රිනීරන්ට අනුකුලීමම අනිවාර්ය කරිනන් දෙපාර්තදේන්තුව විසින් 

ආනයන (ප්රිනතිකර  හා තත්ත්ව පාලන) ගැසේ නිදේෙන කලින් කලට නිකුත් කරිනන් සිටී. 

දපර පැවති ආනයන (ප්රිනතිකර  හා තත්ත්ව පාලන) ගැසේ නිදේෙන අවලංගු දකොට ඒවාදේ වූ 

අයිතම සහ නිදයෝග සියල්ල මක්දකොට 2018 මාර්තු මස 29 දින අංක 2064/34 ෙරන ආනයන 

(ප්රිනතිකර  හා තත්ත්ව පාලන) අති විදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. 
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මම ගැසේ නිදේෙනදයහි භාණ්ඩ වර්ග 122ක් සහහා ශ්රී ලංකා ප්රිනීරන් ඇතුඳත් කර ඇත. දමම 

වර්ග අතර විදශේෂදයන් මදිදනො පරිදභෝජනය කරනු ලබන ආහාර වර්ග, රූපලාවනය 

ආදල්පන, විුලි උපකර  සහ සීමපාරක්ෂක අයිතම අන්තර්ගතව ඇත. ෙැනට ප්රකාශයට 

පත්කර ඇති නිදයෝග අනුව ගැසේ නිදේෙනදේ සහහන්ව ඇති අයිතම නිෂ්කාශනයට දපර 

ආනයනික අයිතම නිසි ප්රිනතිදයන් යුක්ත බැේ ශ්රී ලංකා ප්රිනති ආයතනය විසින් ශ්රී ලංකා දර්ගුව 

දවත ෙන්වනු ලබයි.  

 

දමම ගැසේ නිදේෙනය යාවත්කාලීන කිරීදේ අවශයතාව හඳුනාගත් දෙපාර්තදේන්තුව 2019 

වර්ෂදේ සිට දේ හා සේබන්ධ රාජය ආයතන, වාස ජ මණ්ඩල සහ වාස ජ බැංකු සමඟ සාකච්ඡා 

ආරේභ කරන ලදී. මහිදී දමම ගැසේ නිදේෙනයට ඇතුඳත් කිරීම සහහා විවිධ පාර්ශ්වයන්දගන් 

විවිධ අයිතම දයෝජනා ීම ඇති අතර, මම අයිතම ගැසේ නිදේෙනදේ දකටුේපත් කිරීම සහහා ඇති 

හැකියාව දෙපාර්තදේන්තුව විසින් විමසිනන් සිටි. භාණ්ඩ දර්ගුදවන් නිෙහස් ීමමට ගතවන කාලය 

අවම කරිනන් ආනයනකරුවන් ට පහසුකේ සැපයීදේ අරමුණුදකොට දගන, මම අයිතම 

ආනයනය කරනු ලබන රදේ ප්රීරතනයලත් පරීක්ෂ ාගාරයකින් නිකුත්කරනු ලබන සහතිකයක් 

පිළිගැීමදේ ක්රමදේෙයක් හුන්වාදීමට දයෝජනා ීම ඇත. 2019 වර්ෂදේ දේ සහහා අොඳ රාජය 

ආයතන සමඟ සාකච්ජා වට හතක් (7) පවත්වන ලෙ අතර ඉන් මක සාකච්ඡාවක් සහහා 

ආනයනකරුවන් නිදයෝජනය කරිනන් ලංකා වාස ජ මණ්ඩලයෙ සහභාගී විය. 

  

2.2.2  රූපලාවනය ෂෂධ සහ යගල්පන යනයනය යායාමනය ිරීම 
 

සම පැහැපත් කිරීම සහහා භාවිත කරනු ලබන  ආදල්පන සහ ඖෂධ (Whitening Cream) වර්ග 

නියාමනයට ලක්කිරීදේ දහෝ තහනේ කිරීදේ අවශයතාව දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනා 

ගන්නා ලදී. මයට දහේතුව වූදේ පිළිකා කාරකයක් වන රසදිය (Hg+)  විශාල වශදයන් අඩංගු 

ප්රිනතිදයන් දතොර රුපලාවනය ආදල්පන ආනයනය කිරීදේ ප්රව තාව ඉහඳ යාමයි. දමය 

ජනතාවදේ දසෞඛ්යය හා ඍජුවම බලපාන සාධකයක් දලස හඳුනා ගන්නා ලදි. විදශේෂදයන් 

තරු  ප්රජාව දමවැනි ප්රිනතිදයන් දතොර රූපලාවනය ආදල්පන භාවිත කිරීමට නැුරරු ීමම 

පාලනය කිරීමට දෙපාර්තදේන්තුව විසින් මුලික පියවර ගන්නා ලදී. මහිදී දසෞඛ්ය අමාතයාංශය, 

ශ්රී ලංකා ප්රිනති ආයතනය සහ පාරිදභෝගික දසේවා අධිකාරිය ඇතුළු රාජය ආයතන අටක් (8) 

සමඟ සාකච්ඡා මාලාවක් පවත්වන ලදී. මහිදී හඳුනාගත් රූපලාවනය අයිතම 24ක් ආනයනය 

(ප්රිනතිකර  හා තත්ත්ව පාලන) ගැසේ නිදේෙනදේ ඇතුඳත් කිරීමට දයෝජනා වූ අතර ෙැනට 

ශ්රී ලංකා ප්රිනීරන් සකස්දකොට දනොමැති රූපලාවනය අයිතම සහහා නව ප්රිනීරන් සකස් කිරීමටත් 

දමහි දී ීරර ය විය.  

 

2.2.3 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන යරක්ෂක මණ්ඩලගේ 1540 දරන ගයෝජනාව ශ්රී ලංකාව 

තුළ ක්රියාත්මක ිරීම. 

 

නයෂ්ටික, රසායනික සහ ජීව විෙයාත්මක අවි යේ දහයකින් රාජය දනොවන ්රියාකාරීන් විසින් 

අත්පත්කර ගැීමදමන්, නිපෙීමදමන්, ප්රවාහනය කිරීදමන් දහෝ භාවිත කිරීදමන් අන්තර්ජාතික 

සාමයට තර්ජනයක් මල්ල වන බැේ සහහන් කරිනන් මක්සත් ජාීරන්දේ සංවිධාන ප්රඥපේතිදේ 
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VII වන පරිච්දේෙය ප්රකාරව, මක්සත් ජාීරන්දේ සංවිධාන ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් 1540 

ෙරන දයෝජනාව 2004 වර්ෂදේදී සේමත කර ගන්නා ලදී. 1540 ෙරන ආරක්ෂක මණ්ඩල 

දයෝජනාව අනුව, මක්සත් ජාීරන්දේ සංවිධාන දේ සියලුම සාමාිතක රටවල් ඉහත සෙහන් අවි 

අත්පත් කර ගැීමමට, සන්තකදේ තබා ගැීමමට සහ ලබා දීමට, ප්රවාහනයට සහ භාවිත කිරීමට 

ප්රයත්න ෙරන රාජය දනොවන ්රියාකාරීන් හට ඒ සේබන්ධදයන් කිසිු ආකාරදේ සහදයෝගයක් 

ලබා දීදමන් වැඳකිය යුතු ය. 

 

ශ්රී ලංකාවෙ මම දයෝජනාව ට අනුගත දවිනන්, විදේශ කටයුතු අමාතයාංශය විසින් ප්රකාශයට 

පත් කරන ලෙ 2017 සැේතැේබර් 06 දිනැති අංක 2039/31 ෙරන අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනය 

තුළින් දමකී දයෝජනාව ්රියාත්මක කිරීමට අොඳ විධිවිධාන ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. මම 

ගැසේ නිදේෙනදේ සහහන් විධිවිධාන අංක 6 තුළින් නයෂ්ටික, රසායනික සහ ජීව විෙයාත්මක 

අවි ආශ්රිත ද්රවය සාමකාී  අරමුණු දවනුදවන් අපනයනය, ප්රති අපනයනය, සංක්රම ය කිරීම 

(Transit) සහ නැේ මාරු කිරීම  (Trans-shipment) අොඳ ලිඛිත ීමතිය අනුව සිුවිය යුතු බව 

ෙැක්දේ. මමනිසා නයෂ්ටික, රසායනික සහ ජීව විෙයාත්මක අවි ආශ්රිත ද්රවය සාමකාී  අරමුණු 

දවනුදවන් අපනයනය, ප්රති අපනයනය, සංක්රම ය කිරීම සහ නැේ මාරු කිරීමට අොඳ ීමති 

සහ විධිවිධාන පනවා යාන්ත්ර  සකස් කඳ යුතු ය. 

 

මදමන්ම 1540 ෙරන මක්සත් ජාීරන්දේ සංවිධාන ආරක්ෂක මණ්ඩල දයෝජනාව මඟින් සමූල 

ඝාතක අවි රාජය දනොවන ්රියාකාරීන් දහෝ ත්රස්තවාදීන් අතට පත්ීමම වැඳැක්ීමම සහහා 

කටයුතු කිරීමට ීමතිමය බැදීමක් නිර්මා ය කර ඇත. ඒ අනුව ඇමරිකා මක්සත් ජනපෙය, 

මක්සත් රාජධානිය, යුදරෝපා සංගමය වැනි බටහිර රටවල් දමන්ම සිංගේපුරුව, මැදල්සියාව 

සහ පිලිපීනය වැනි ආසියාතික රටවල් පවා ඉහත සහහන් කඳ අවි නිෂ්පාෙනයට දහෝ 

සංවර්ධනය කිරීමට අතයවශය වන හඳුනාගත් උපායමාර්ගික භාණ්ඩ (අපනයන) ලැයිස්තුවක් 

ප්රකාශයට පත්කර ඇති අතරම ඒ සහහා අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ කාර්යදේ දයදී සිටී. 

 

1969 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත අනුව, පැවරුණු බලතල ප්රකාරව 

ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව මක්සත් ජාීරන්දේ සංවිධාන ආරක්ෂක 

මණ්ඩලදේ 1540 ෙරන දයෝජනාව ශ්රී ලංකාව තුඳ ්රියාත්මක කිරීමට අවශය මුලික පියවරක් 

දලස උපායමාර්ගික අපනයන පාලන ලැයිස්තුවක් සැකසීදේ මුලික කටයුතු 2019 වර්ෂදේදී 

ආරේභ කරන ලදී. ශ්රී ලංකාව තුඳ උපායමාර්ගික දවදඳහ කඳමනාකර  පේධතියක් 

(Strategic Trade Management System) පිහිටුීමමටත් ඒ හරහා උපායමාර්ගික අයිතම 

අපනයනය සහහා බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ හා මම නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සමාදලෝනනය 

කිරිදේ ක්රමදේෙයක් සැකසීමටත් අොඳ ව හඳුනා ගත් ආයතන හා පවතින ීමතිමය විධිවිධාන 

සලකා බලනු ලැදේ. ීමතිමය විධිවිධාන ප්රමා වත් දනොවන විටදී නව විධිවිධාන සකස් කඳ 

යුතු බවට දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනා ගන්නා ලදී.  

 

ඉහත සහහන් කාලීන අවශයතාවන් හුනාගත් මවකට සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ ජාතයාන්තර 

දවදඳහ අමාතයාංශය විසින් 2019 සැේතැේබර් මස 11 ොතිනන් ඉදිරිපත් කරන ලෙ අංක 

19/2091/133/033 ෙරන අමාතය මණ්ඩලය සංදේශය මගින් පහත කරුණු ්රියාත්මක කිරීමට 

අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදි. 



 

18 
 

 

 යුදරෝපා සංගේ යුෙ උපකර  ලැයිස්තුව සහ (EU Military list) සහ යුදරෝපා 

සංගමදේ ේවි භාවිත පාලන (EU Dual – Use Control List) ලැයිස්තුව භාවිත දකොට 

ශ්රී ලංකාවට ගැඳදපන අයුරින් දවනස්කේ සිුදකොට ජාතික උපායමාර්ගික භාණ්ඩ 

(අපනයන) පාලන ලැයිස්තුවක් වසරක් තුඳදී සකස් කිරීම. 

 1540 ෙරන දයෝජනාව ්රියාත්මක කිරීම සහහා අංක 2039/31 සහ 2017 සැේතැේබර් 

06 දිනැති අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙනදේ සහහන් විධිවිධාන අංක 06හි ෙැක්දවන 

අයුරින් අ  පනත් දවනස් කිරීම සහහා සංදශෝධන දකටුේපත් කිරීම දහෝ නව ීමති 

සහ අ  පනත් දකටුේපත් කිරීම.   

 ශ්රී ලංකාදේ උපාය මාර්ගික දවඳහ කඳමනාකර  පේධතියක් සථ්ාපිත කිරීදේ මූලික 

පියවරයන් වශදයන් ඉහත සහහන් දයෝජනා 02 ්රියාත්මක කිරීම සහහා තාක්ෂස ක 

කිනටුව සහ ීමති සේපාෙන කිනටුව  වශදයන් අමාතය මණ්ඩල උපකිනටු 2ක් පත් කිරීම 

සහ මම කිනටුවලට අොඳ වගකීේ පැවරීම.  

 අපනයන පාලන හා ආශ්රිත දේශ සීමා ආරක්ෂ  වැඩසටහදනහි (Export Control and 

Related Border Security Program, EXBS) අනුග්රාහකත්වය පුහුණු කටයුතු සහහා 

ලබා ගැීමම සහ දමම අංශයන්ට අොඳව අවශය අවස්ථාවන්හිදී ුවුන්දගන් 

තාක්ෂස ක උපදෙස් ලබා ගැීමම. 

 

යුදරෝපා සංගේ යුෙ උපකර  ලැයිසත්ුව සහ (EU Military list) සහ යුදරෝපා සංගමදේ ේවි 

භාවිත පාලන (EU Dual – Use Control List) ලැයිස්තුව භාවිත දකොට ශ්රී ලංකාවට ගැඳදපන 

අයුරින් දවනස්කේ සිුදකොට ජාතික උපායමාර්ගික අපනයන පාලන ලැයිස්තුවක් වසරක් තුඳදී 

සකස් කිරීම දවනුදවන් රාජය ආයතන විස්සක (20) මකතුදවන් තාක්ෂස ක කිනටුවක් සහ 

උපායමාර්ගික භාණ්ඩ අපනයන පාලනයට ීමති දකටුේපත් සේපාෙනය සහහා සාමාිතකයන් 

ෙස (10) දෙදනකුදගන් යුතු ීමති සේපාෙන කිනටුවක් උක්ත අමාතය මණ්ඩල ීරර ය මගින් 

පත් කරන ලදී. මම කිනටු සහහා දවන් දවන් වශදයන් දකොන්දේසි මාලා (Terms of 

References) අනුමත කරදගන ඇත.  

 

තාක්ෂස ක කිනටු සාමාිතකයින්   

i. ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව 

ii. ශ්රී ලංකා දර්ගුව 

iii. ආරක්ෂක අමාතයාංශය  

iv. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව     

v. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය 

vi. දසෞඛ්ය, දපෝෂ  සහ දේශීය නවෙය අමාතයාංශය 

vii. නවෙය පර්දේෂ  ආයතනය 

viii. පුදරෝගාී  පාලන අධිකාරිය 

ix. රසායනික අවි සේමුතිය ්රියාත්මක කිරීම සහහා වන ජාතික අධිකාරිය  

x. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය 

xi. මධයම පරිසර අධිකාරිය 
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xii. නජව රසායන, අණුක නජව විෙයා සහ නජව තාක්ෂ  ආයතනය, දකොඳෙ 

විශ්වවිෙයාලය 

xiii. ලංකා ඛ්නිජ දතල් ීමතිගත සංස්ථාව   

xiv. දමොරටුව විශ්වවිෙයාලය 

xv. කාර්ිනක තාක්ෂ  ආයතනය 

xvi. නූතන තාක්ෂ ය පිළිබහ ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය   

xvii. දකොඳෙ විශ්වවිෙයාලදේ පරිග ක අධයයනායතනය      

xviii. විුලි සංදේශ නියාමන දකොිනෂන් සභාව 

xix. පළිදබෝධ නාශක දරිතස්ට්රාර්   

xx. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව 

 

උපායමාර්ගික අපනයන පාලන ලැයිස්තුව සකස් කිරීම සහහා අොඳ තාක්ෂස ක කිනටු රැස්ීමම 

මසකට වරක් පැවැත්දවන අතර 2019 වර්ෂදේ පැවැත්වූ රැස්ීමේවලදී යුදරෝපා සංගේ යුෙ 

උපකර  ලැයිස්තුව සහ (EU Military list) සහ යුදරෝපා සංගමදේ ේවි භාවිත පාලන (EU Dual 

– Use Control List) ලැයිස්තුව කිසිු දවනසක් සිු දනොදකොට ඒ ආකාරදයන්ම ජාතික 

උපායමාර්ගික අපනයන පාලන ලැයිස්තුවට අොඳකර ගැීමම සේබන්ධදයන් බහුතර සාමාිතක 

මකඟතාව ලැබු  අතර, කිහිපදෙදනකුදේ අෙහස් ඉදිරි වර්ෂදේදී ලබා දීමට නියිනත ය.  

 

ීමති සේපාදන කමිතටුගේ සාමායෙකයින් 

i. ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව තත් කාලදේ දී අයත් දර්ඛිය 

අමාතයාංශය  

ii. ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව 

iii. ශ්රී ලංකා දර්ගුව 

iv. ආරක්ෂක අමාතයාංශය  

v. විදේශ කටයුතු අමාතයාංශය    

vi. ීමතිපති දෙපාර්තදේන්තුව 

vii. ීමති දකටුේපත් සේපාෙක දෙපාර්තදේන්තුව   

viii. මූලය බුේධි ඒකකය, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව   

ix. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව     

x. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය 

 

1961 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත මඟින් සංක්රම ය කිරීම (Transit) 

සහ නැේ මාරු කිරීම (Trans-shipment) අොඳ ීමති ආවර ය දනොවන බැවින්, සහ ඒ 
දවනුදවන් ආනයන හා අපනයන පාලන පනත සංදශෝධනය කිරීම සහහාත් උපාය මාර්ගික 

භාණ්ඩ සහහා අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීමටත් අොඳව උපාය මාර්ගික දවඳහ 

කඳමනාකර  පේධතිය පිහිටුීමමට ප්රතිපත්තිමය ීමත්ු සහ ීරර  ගැීමමත් දමම කිනටුදේ 

අරමුණු දේ.   
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2.2.4  පූර්ව නැේගත ිරීේ පීක්ෂණ සහතිකය (Pre-Shipment Inspection 

Certificate  

 

වාහන ිනලදී ගන්නා පාරිදභෝගිකයින්දේ ආරක්ෂාව පිස ස විදේශ රටවලින් ආනයනය කරනු 

ලබන භාවිත කඳ වාහනවල තත්වය සහතික කිරීම පිස ස  පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරීක්ෂ  

සහතිකයක් ඉදිරිපත් කඳ යුතු බවට ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව විසින් 

ප්රකාශයට පත්කර ඇති අංක 1804/17 ෙරන 2013.04.03 දිනැති අතිවිදශේෂ ගැසේ 

නිදේෙනදයහි සහහන් කර ඇත. ඒ අනුව, පූර්ව අපනයන පරීක්ෂ  සහතික නිකුත් කිරීම සහහා 

බලයලත් නිදයෝිතත ආයතන 4 ක් ගැසේ මගින් ප්රකාශයට පත්කර ඇත. 

 

මදහත්  පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරීක්ෂ  සහතිකය නිකුත් කිරීම සහහා සලකා බලනු ලබන 

වාහනදේ ීමරීක්ෂ ය කඳ යුතු යැයි හඳුනාගත් නිර් ායකයන් වසර ග නාවකට දපර 

ීරර ය කඳ නිර් ායකයන් වන බැවින් මම නිර් ායකයන් යාවත්කාලීන කිරීමටත් 

කාර්යක්ෂමතාවය හා ආර්ථිකමය වශදයන්  වාසිොයක වන දසේවාවක් තම දසේවාොයකයින්ට 

සලසා දීදේ අරමුස න් බලයලත් නිදයෝිතත ආයතන  සංඛ්යාව වැඩිකර ඒකාධිකාරය 

ිමහදහලීමටත්  අවශය ඉදිරි සැලසුේ සේපාෙනය කරන ලදී. ඒ සහහා පූර්ව නැේගත කිරීදේ 

පරීක්ෂ  සහතික නිකුත් කරන විදේශීය ආයතනවල අයුේකරුවන්දගන් දූත මණ්ඩල 

කාර්යාල හරහා අයුේපත් කැෙීමමක් සිුකරන ලෙ අතර, ඊට අොඳව ඉදිරි කටයුතු සිුකිරීම 

සහහා තාක්ෂ  ඇගයීේ කිනටුවක් ෙ පත්කරන ලදී.   

 

මම කිනටුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ අයුේපත් සලකා බැලීදමන් අනතුරුව, 2019 වර්ෂය 

තුඳදී පහත සහහන් ීරර  හා ්රියාමාර්ග ගන්නා ලදී. 

 

 ඉදිරිපත් කරන ලෙ අයුේපත් වලින් දේශීය වශදයන් වායු විදමෝනන පරීක්ෂ  

පැවැත්ීමම හා ඉක්මනින් අොඳ ආයතන සමඟ සේබන්ධතාවයන් පැවැත්ීමමට හැකිවන 

ආකාරදයන්  ශ්රී ලංකාව තුඳ නිදයෝිතත ආයතන පිහිටුවා ඇති ආයතන කවදර්ෙ යන්න 

දසොයා බැලීම. 

  

 ඒ අනුව, දේශීය වශදයන් වායු විදමෝනන පරීක්ෂ  පැවැත්ීමම හා ඉක්මනින් අොඳ 

ආයතන සමඟ සේබන්ධතාවයන් පැවැත්ීමමට හැකිවන ආකාරදයන්  ශ්රී ලංකාව තුඳ 

නිදයෝිතත ආයතන පිහිටුවා දනොමැති ආයතනවලින් මම ආයතන පිහිටුීමමට  

දකොපම  කාලයක් ගතදේෙ යන්න පිළිබහව දසොයා බලා ඒ පිළිබහව තවුරටත් 

තහවුරුවක් ලබාගැීමම. 

 

 විදේශීය රටවල වාහන සහහා ආොයේ බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ දී අොඳ කරගන්නා 

විදමෝනන සහතික නිකුත් කරන ආයතන කවදර්ෙ යන්න පිළිබහව විදේශීය දූත 

මණ්ඩල හරහා විමසීමක් සිුකිරීම. 
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 දකටුේපත් කරන ලෙ පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරීක්ෂ   සහතිකදේ අොඳ 

සංදශෝධනයන් සිුකර ඊට අනුමැතිය ලබාගැීමමත්, අනුමත නිදයෝිතත ආයතන 

දතෝරා ගැීමමට දපර මම ආයතන සමඟ අයුේපත්රදයහි සහහන් කරුණු පැහැදිලි කර 

ගැීමම සහහා විදේශීය  නිදයෝිතත ආයතන සමඟ ීමඩීදයෝ ුරකථන සංවාෙයක් 

පැවැත්ීමම. 

 

 දේ සේබන්ධදයන් පරිසර අමාතයාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති ගැසේ පත්රයන්හි 

සහහන්කර ඇති පරිදි  සියලුම වායූන් පරීක්ෂා කිරීමට අවශය පහසුකේ සැපයීදේ 

හැකියාව පිළිබහව  විදේශීය දූත මණ්ඩල හරහා විමසා තහවුරුවක් ලබා ගැීමදේ 

කටයුතු ෙැනටමත් සිු දකදරිනන් පැවීරම.  

 

 පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරීක්ෂ  සහතික නිකුත් කරන ආයතන සමඟ අත්සන් කිරීමට 

නියිනත අවදබෝධතා ගිවිසුම සේබන්ධදයන් පවතින ීමතිමය තත්ත්වය පිළිබහ ීමතිපති 

දෙපාර්තදේන්තුදවන් විමසන ලදී. ඒ අනුව, අවදබෝධතා ගිවිසුදමහි අොඳ 

සංදශෝධනයන් සිු කිරීමට කටයුතු කිරීම.  

 

ඉහත කිනටු නිර්දේශ  අනුව, දතෝරාගත් පූර්ව නැේගත කිරීදේ පරීක්ෂ  සහතික නිකුත් 

කිරීදේ ආයතන සහ නිදයෝග (ගාස්තු) ඇතුඳත් ගැසේ නිදේෙනය 2020 වසදර් දී ප්රකාශයට 

පත්කරනු ඇත. 

 

 

2.2.5  යනයන හා අපනයන පාලන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන ිරීම ස හා වූ ගයෝජනා.  

 

දෙපාර්තදේන්තුව විසින් ආනයන හා අපනයන පාලන සහ තහනේ අයිතම ඇතුඳත් ලැයිසත්ු 

දවන දවනම ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතරම මම ලැයිස්තුව කලින්කලට යාවත්කාලීන කිරීමට 

සහ හඳුනාගත් අයිතම මම ලැයිස්තු තුඳට ඇතුඳත් කිරීමට අවශය පියවරයන් ගනිිනන් සිටි. 

මදලසින් රාජය හා රාජය දනොවන අංශයන්දගන් ලැබු  දයෝජනා සහ දෙපාර්තදේන්තුව 

විසින්ම හඳුනා ගත් කරුණු මත විවිධ ආනයන හා අපනයන පාලනය කිරීමට දහෝ තහනේ 

කිරීමට 2019 වර්ෂදේ ෙ දෙපාර්තේන්තුදේ මූලිකත්වදයන් සාකච්ඡා ආරේභ කරන ලදී. 

 

ආනයන තහනේ ලැයිසත්ුවට ඇතුඳත් කිරීම සහහා හඳුනාගත් අයිතම 103ක් පරිසර 

අමාතයාංශය විසින් දයෝජනා කර ඇත. මම ලැයිස්තුදේ අඩංගු අයිතමයන්දගන් අයිතම 79ක් 

ෙැනටමත් ආනයන හා අපනයන පාලන ලැයිස්තුදේ අඩංගු වන අතර,  ඒවා ෙ ආනයනය 

තහනේ කිරීමට දයෝජනා ීම ඇත. දේ සේබන්ධදයන් සාකච්ඡා කිරීමට සහ අෙහස් සහ 

දයෝජනා ලබා ගැීමදේ අරමුස න් සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්ීමමට දෙපාර්තදේන්තුව විසින් 

ීරර ය කර ඇත. මය 2019 වර්ෂදේදී ආරේභ කඳ අතර, පරිසර අමාතයාංශය, කර්මාන්ත හා 

වාස ජ කටයුතු අමාතයාංශය, ශ්රී ලංකා දර්ගුව, දවදඳහ හා ආදයෝජන ප්රතිපත්ති 

දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී  ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව, මධයම පරිසර අධිකාරිය 
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සහ ශ්රී ලංකා ආදයෝජන මණ්ඩලය දමහි ප්රමුඛ් පාර්ශව්කරුවන් දලස හඳුනාදගන ඇත. දමම 

ආනයන තහනේ කිරීම සේබන්ධදයන් ඉදිරිදේදී වාස ජ මණ්ඩලවල අෙහස් ෙැනගැීමමටෙ 

දෙපාර්තදේන්තුව විසින් අෙහස් කර ඇත. මදලස විවිධ පාර්ශවයන්දගන් අෙහස ්විමසීදමන් 

අනතුරුව මම අයිතම ආනනය තහනේ කිරීම පිළිබහව ප්රතිපත්තිමය ීරර ය දෙපාර්තදේන්තුව 

විසින් ගනු ඇත.  

මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාතයාංශය විසින් මහජන  දසෞඛ්යට අහිතකර ඇස්බැස්දටොස ්

වර්ග හා දපොලිීරන් වර්ග ෙ ආනයනය පාලනයට යටත් කලයුතු බවට දයෝජනා ඉදිරිපත් කර 

ඇත. ඇස්බැස්දටෝස් වර්ග ප්රධාන වශදයන් කාණ්ඩ දෙකකට දවන් කර ගත හැකිය. මනේ 

ඇේෆිදබෝල් සහ සර්පන්ටයින් වශදයනි. දලෝක දසෞඛ්ය සංවිධානයට අනුව සියලු 

ඇස්බැස්දටෝස් වර්ග පිළිකාකාරක දලස හඳුනාදගන ඇති අතර  ඇේෆිදබෝල් ග යට අයත් 

ඇස්බැස්දටෝස් වර්ග උපද්රවකාරි රසායනික ද්රවය දලස දරොටර්ඩෑේ සේමුතිදේ (Rotterdam 

Convention) ඇමුණුේ III හි ඇතුඳත් කර ඇත. බාසල් සේමුතිදේ (Basel Convention) A 

ලැයිස්තුදේ අන්තර්ගත වන දේශ සීමා අතර හුවමාරුදේදී සේපුර් දයන්ම තහනේ කරන ලෙ 

අපද්රවයය ලැයිස්තුවටෙ ඇස්බැස්දටෝස් අපද්රවය අඩංගු දේ. මදසේ වුවෙ සර්පන්ටයින් ග ය 

යටදත් මන ්රිදසොටයිල් ඇස්බැස්දටෝස් ශරීරයට ඇතිකරන බලපෑම අු  ය. දමම අවශයතාව 

හුනාගත් දෙපාර්තදේන්තුව පරිසර අමාතයාංශය  හා මක්ව ිනනිස් ශරීරයට අහිතකර දනොවන 

්රිදසෝටයිල් ග දේ ඇස්බැස්දටෝස් පම ක් ආනයනට අවසර ලබා දීම සහහා නිදයෝග නිකුත් 

කිරීමට අොඳව මූලික පියවර ගන්නා ලදී. 

 

පරිසරයට සිුවන අයහපත් බලපෑම සලකා ේලාස්ටික් හා දපොලිතින් නිෂ්පාෙනයන් නිෂ්පාෙනය 

හා භාවිතය සිමා කිරීමට මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාතයාංශය විසින්  2017 සැේතැේබර් 

මස 01 දින අංක 2034/33 ෙරන ගැසේ නිදේෙනය නිකුත් කරන ලදී. ඒ අනුව, අු  ඝනත්වදයන් 

යුතු දපොලිීරන් (Low Density Polyethylene, LDPE) නිෂ්පාෙනයට දයොොගන්නා අමුද්රවය 

ආනයනය පාලනයට යටත් කරන ලෙ අයිතමයක් බවට නේ කිරිමටත්, සියලු ආකාරදේ තුීම 

දපොලිීරන් (Polythene films) ආනයනය පාලනය කිරීමටත් මධයම පරිසර අධිකාරිදේ 

නිර්දේශ මත පම ක් ඉහත සහහන් කඳ දපොලිීරන් වර්ග සහහා ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් 

කිරීමටත් අවශයය ්රියාමාර්ග දෙපාර්තදේන්තුව විසින් සේපාෙනය කරිනන් සිටි. ඒ දවනුදවන් 

2019 වර්ෂදේදී සාකච්ඡාවන් පවත්වන ලදී. 

 

 

2.2.6 යනයන හා අපනයන ගවගළ ාම ස හා පහසුකේ සැලසීම 

 

2.2.6.1 ජාතික ගවළ  පහසුකරණ කමිතටු (National Trade Facilitation 

Committee, NTFC) යාර්ගේය ක්රියාත්මක ිරීම. 

           

ශ්රී ලංකාව දලෝක දවඳහ සංවිධානදේ සාමාිතකදයක් දලස දවදඳහ පහසුකර  ගිවිසුම 

මඟින් ජාතික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට සහ රදේ ආර්ථික වර්ධනයට අනුග්රහය 

ෙැක්ීමමට දවඳහ පහසුකර  ගිවිසුම ඵලොයී දලස ්රියාවට නැංීමම උදෙසා කැප ීම සිටියි. 

2014 වසදර්දී ශ්රී ලංකා රජය මඟින් දවඳහ පහසුකර  ගිවිසුම සහ දවනත් දවඳහ පහසුකේ 
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්රියාත්මක කිරීමට ජාතික දවදඳහ පහසුකර  කිනටුව ස්ථාපිත කරන ලදී. දමම කිනටුදේ 

ආරේභක සාමාිතකදයකු දලස ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව, ආනයන හා 

අපනයන ්රියාවලිය වඩාත් සුගම කිරීදේ සහ දවදඳහ ප්රජාවට පහසුකේ සැලසීදේ අරමුස න් 

මම කිනටුදේ නිර්දේශ ්රියාත්මක කරයි.  

 

ජාතික දවඳහ පහසුකර  කිනටු නිර්දේශ ්රියාත්මක කරිනන් දෙපාර්තදේන්තුවට 

පැිනද න දසේවාලාභීන්ට සහ ුරකථන මාර්ගදයන් දතොරතුරු විමසන බාහිර ප්රජාවට 

පහසුකේ සැපයීදේ අරමු  ඇතිව දතොරතුරු නිලධාරිදයකු (Information Officer) 2019 

වසදර් සිට පත්කරන ලදී. මමගින් බාහිර ප්රජාවට ආනයන හා අපනයන සේබන්ධ දතොරතුරු 

නිවැරදිව හා ඉතා කඩිනිනන් ලබා දීම සිු කරනු ලැදේ. 

 

2.2.6.2  පුරවැසි ප්රඥපප්තිය (Citizen’s Charter) 

 

දසේවාලාභීන්ට දසේවා සැපයීදේ දී ගතවන කාලය සහ මම දසේවාව ලබා ගැීමමට අවශය වන 

දල්ඛ්න සහහන් කරිනන් පුරවැසි ප්රඥපේතිය යාවත් කාලීන කිරීම සහහා දකටුේපත් සකස ්

කරන ලෙ අතර, මම දකටුේපදතහි අඩංගු කරුණු සේබන්ධදයන් දෙපාර්තදේන්තුදේ සියලුම 

අංශවල නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. දසේවාලාභීන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ 

උසස් දසේවාවක් ලබා දීමට දමය ඉදිරිදේදී භාවිත කිරීමට බලාදපොදරොත්තු දේ. දමම නව 

පුරවැසි ප්රඥපේතිය 2020 වර්ෂදේදී ප්රසිේධියට පත් කිරිමට අදේක්ෂිත ය. 

 

2.2.6.3 යාතර අසනු ලබන ප්රය්න (Frequently Asked Questions, FAQ) 

 

දෙපාර්තදේන්තු දසේවාලාභීන් නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න සහ ඊට අොඳ පිළිතුරු 

දෙපාර්තදේන්තු නිල දවේ අඩවිදේ ෙැනටමත් (https://www.imexport.gov.lk/) ඇතුඳත් 

කර ඇත. මම ප්රශ්න සහ පිළිතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සහහා සහ ඊට අමතරව නිතර අසනු 

ලැිමය හැකි යැයි හඳුනාගත් ප්රශ්න සහ පිළිතුරු දවේ අඩවිදේ පඳකිරීමටත් අවශය මුලික 

පියවර 2019 වර්ෂදේදී ගන්නා ලදී. නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න (FAQ) දවේ අඩවිදේ පඳකිරීම 

තුළින් නිලධාරීන්දගන් ුරකථන මාර්ගදයන් සිු කරන දතොරතුරු විමසීේ ප්රමා ය අවම 

කිරීම  සහ දසේවාලාභීන්ට ඵලොයි දසේවාවක් සැපයීම අදේක්ෂා කරයි. 

 

2.2.6.4 අසාධුගත ගල්ඛනය (Black List) 

 

1969 අංක 01 ෙරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනදත් විධිවිධාන ප්රකාරව ශ්රී  ලංකා ප්රිනති 

සහ පිරිවිතරවලට අනුකූල දනොවන්නා වූ භාණ්ඩ සේබන්ධදයන් සහ මහි තත්ත්ව පාලනය 

සේබන්ධදයන් ගැසේ මගින් ප්රකාිතත නිදයෝගයන්ට අනුකූල දනොවන්දන් නේ, භාණ්ඩ 

ආනයනය කරන ලෙ ආනයනයකරුවන් සහ ුවුන්දේ ලිපිනයන් ගැසේ පත්රයක් මගින් 

ප්රකාශයට පත්කර ුවුන් අසාුගගත දල්ඛ්නයට ඇතුඳත් කඳ හැකිය. අසාුගගත දල්ඛ්න කිරීම 

සහහා අවශය ප්රතිපත්තිමය ීරර  ගැීමේ සහහා අභයන්තර සාකච්ඡා 2019 වර්ෂදේදී ආරේභ 
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කරන ලදි. මදමන්ම අසාුගගත කිරීම සහහා අනුගමනය කඳයුතු පියවර අඩංගු වාර්තාවක්ෙ 

සකස් කරන ලදි. 

 

2.2.6.5 මාර්ගගෝපගේය සංග්රහය යාවත්කාලීන ිරීම. (Manual Guideline) 

 

දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන් ෙැනට භාවිත කරනු ලබන මාර්දගෝපදේශ සංග්රහය ී ට වසර 

කිහිපයකට දපර සකස්කර ඇති දහයින් දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්යයන් වඩාත් විධිමත්ව හා 

කාර්යක්ෂමව සිුකිරීම සහහා යාවත්කාලීන වූ මාර්දගෝපදේශ සංග්රහයක අවශයතාව හඳුනා 

ගන්නා ලදි. ඒ අනුව, වර්තමාන තත්ත්වයන්ට අනුකූල වන දලස මාර්දගොපදේශ සංග්රහදේ 

අවශය සංදශෝධන සිුකිරීම සහහා කිනටුවක් 2019 වර්ෂදේදී පත්කඳ අතර ආනයන/අපනයන 

බලපත්ර නිකුත් කිරීමට අොඳව මාර්දගෝපදේශ සංග්රහදේ හඳුනාගත් දකොටස් සංදශෝධන සිු 

කරන ලදි. 2018 වර්ෂදේදී ස්ථාපිත කරන ලෙ දෙපාර්තදේන්තු අභයන්තර විග න අංශය 

සතු කාර්යභාරය ෙ දමම යාවත්කාලින කරන මාර්දගෝපදේශ සංග්රහයට ඇතුඳත් කරන ලදී. 

 

2.2.6.6 විමර්යන ඒකකයක් ස්ථාිළත ිරීම. (Investigation Unit) 

 

සංකීර්  දවඳෙ පරිසරය තුඳ සිුවන දූෂ  හා අක්රිනකතා ශී්රදයන් ඉහඳ දගොස් ඇති අතර 

බලපත්ර මත සිු කරනු ලබන ආනයන හා අපනයන ක්දෂේත්රය තුඳෙ  විවිධ ගැටලු මතු වූ අවස්ථා 

ෙක්නට ඇත. මදමන්ම, දෙපාර්තදේන්තුව විසින් දේ ෙක්වා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර මත සිු 

කරන ලෙ ආනයන හා අපනයන සේබන්ධදයන් පසු විපරේ ්රියාවලියක් සිු කිරීදේ 

අරමුස න් දෙපාර්තදේන්තුව තුඳ  විමර්ශන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමට ීරර ය කරන ලදී. 

ආනයන හා අපනයන පාලන පනදත් විධිවිධාන හා විෂයභාර අමාතයාවරයාට පැවරී ඇති 

බලතල මත, ගැසේ නිදේෙනයක් නිකුත් කිරීම මගින්, මම ඒකකය සථ්ාපිත කිරීදේ ීමතිමය 

තත්ත්වය පිළිබහව ීමතිපති දෙපාර්තදේන්තුදවන් උපදෙස් විමසීමක් සිුකරන ලදි. දේ 

සේබන්ධදයන් 2019 වර්ෂදේදී පාරිදභෝගික කටයුතු පිළිබහ අධිකාරිදේ සේපත් 

ොයකදයකුදේ සහභාගීත්වදයන්  ෙැනුේවත් කිරීදේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලෙ අතර පවතින 

නනතික විධි විධාන මත විමර්ශන ඒකකය ආරේභ කිරීමට අධයයනයක් සිුකරන ලදි. 

 

2.3 යනයන හා අපනයන බලපත්ර යාුතත් ිරීම 

බලපත්ර නිවැරදිවත් කාර්යක්ෂම දලසත් නිකුත් කිරීම දවනුදවන් ආනයන හා අපනයන පාලන 

දෙපාර්තදේන්තුව තුඳ බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ ඒකක පහක් ස්ථාපිත කර ඇත.  
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2.3.1 ඒකක 1 - ෂෂධ 

 
බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ සහ අයිතම හඳුනාගැීමදේ පහසුව තකා ඖෂධ කාණ්ඩ පහකට 

දවන්කර ආනයන පාලන බලපත්ර නිකුත් කරනු ලැදේ. ඒ අනුව 2019 වර්ෂදේදී පහත පහත 

සහහන් කාණ්ඩයන්දගන් ඖෂධ සහහා බලපත්ර නිකුත් කර ඇත.  

 

අංකය විස්තරය කාණ්ඩය බලපත්ර සංඛයාව 

1 බටහිර ඖෂධ   400 1,766 

2 පශු ඖෂධ 410 357 

3 ආයුර්දේෙ ඖෂධ 420 274 

4 දහෝිනදයෝපති ඖෂධ 430 18 

5 ශලය මැහුේ තන්තු    450 74 

එකතුව 2,489 
            වගු අංක 9: ඖෂධ සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 

 

 

 

 

2.3.1.1 අනුගමනය කරනු ලබන ප්රතිපත්තීන් 

 

ආනයනික ඖෂධ සහහා උපරිම ිතවකාලයක් පැවීරම දෙපාර්තදේන්තුව විසින් 

අනිවාර්යය කර ඇත. දමමගින් ආනයනික ඖෂධවල ගු ාත්මකභාවය ඉහඳ ෙැී ම 

අදේක්ෂා කරන අතර මමගින් ජනතාවදේ දසෞඛ්ය සුරක්ෂිත කිරීමට ෙ පිටුවහලක් ලැදේ. 

ඉදිරි වර්ෂය සහහා සමුහ බලපත්ර, දපර වර්ෂදේ දෙසැේබර් මස 01 දින සිට නිකුත් කිරීම 

දවනුවට දෙසැේබර් මස 15 දින සිට නිකුත් කිරීමට ආරේභ කඳ අතර සමුහ බලපත්ර වල 

වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීම ෙ දෙසැේබර් 15 දින සිට ආරේභ කරන ලදී. සමුහ බලපත්ර වල 

වලංගු කාලය ජනවාරි 31 ෙක්වා දීර්ඝ කිරීදේදී  බලපත්ර සංදශෝධන ගාස්තුවට අමතරව 

සමුහ බලපත්ර ගාසත්ුදවන් 1/12ක් අය කිරීමෙ 2019 වර්ෂදේ සිට ආරේභ කරන ලදි. 

බටහිර ෂෂධ  

71%

පශු ෂෂධ

14%

යුණර්ගේද ෂෂධ

11%

ගහෝමිතගයෝපති 

ෂෂධ

1%

යලය මැහුේ තන්තු

3%

ෂෂධ ස හා යාුතත් කළ බලපත්ර සංඛයාව
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2.3.2 ඒකක 2 – වාහන සහ වාහන අමතර ගක ටස් 

වාහන සහ වාහන අමතර දකොටස් සහහා බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ ඒකකය පහත සහහන් පරිදි  

2019 වර්ෂදේදී ආනයන බලපත්ර නිකුත් කර ඇත. 

 විස්තරය කාණ්ඩය බලපත්ර සංඛයාව 

1 
විදේශ විනිමය උේෙෙවන්නන් විසින් සිු කරනු ලබන 
ආනයන   

100 0 

2 විදේශගත ශ්රිනකයන් විසින් සිුකරන පරිතයාග 110 0 

3 විදේිතකයන් විසින් ආනයන කරනු ලබන වාහන 120 0 

4 
තානාපති කාර්යාල විසින් ආනයන කරනු ලබන 
වාහන 

130 0 

5 
විදශේෂ අවශයතා ඇති පුේගලයන් සහහා ආනයන 
කරනු ලබන වාහන 

140 0 

6 සමාජ දසේවා ආයතන සහහා පරිතයාග 150 3 

7 දන්වාසික විදේිතකයින් 160 2 

8 පුජීමය ස්ථාන දවනුදවන් සිුකරන ආනයන 170 0 

9 විදශේෂ කාර්ය යන්ත්රසූතත්ර 180 3 

10 දමෝටර් දේලර් (පාවිච්චි කඳ) 185 2 

11 අපනයන ප්රවර්ධනය සහහා තාවකාලික ආනයන 
කිරීේ 

190 0 

12 අවමංගල රථ 200 4 

13 ගුවන් යානා සහ දහලිදකොේටර් අමතර දකොටස් 210 80 

14 මන්ිතන් 220 219 

15 කැිමන් 230 17 

16 දබොඩි දෂල් 235 0 

17 පාවිච්චි කඳ දමෝටර් බයිසිකල්   240 8 

18 දහල්මේ 245 21 

19 විවිධ 250 3 

20 දර්ගු දවන්දේසි 255 0 

21 විදේශ දූත දසේවාවන් හි නිලධාරීන් විසින් සිුකරන 
ආනයන 

260 0 

22 බර වාහන 270 3 

23 බර වාහන ( යවර ලිපි බලපත්ර) 275 1 

24 වාහන අමතර දකොටස්   280 1 

25 ටයර් 285 1 

26 නැසි 290 2 

27 ස්වයංක්රීය රීදරෝෙ රථ 305 0 

28 ආසන (පාවිච්චි කඳ වාහන ආසන) 320 148 

29 ආනයන පරීක්ෂ  දකොන්දේසි සමග අනුකුල 
දනොවන ආනයන 

321 0 

එකතුව 518 
වගු අංක 10: වාහන සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 
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2.3.3 ඒකක 3 – රසායයාක ද්රවය 

ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන රසායනික ද්රවය සහහා බලපත්ර පහත සහහන් පරිදි නිකුත් 

කර ඇත. 

 විස්තරය කාණ්ඩය බලපත්ර සංඛයාව 

1 රසායන  ද්රවය 500 611 

2 ඛ්නිජ දතල් නිෂ්පාෙන 510 1,165 

3 පළිදබෝධනාශක 520 1,696 

4 විකිර ශීලී ද්රවය   530 214 

5 මධයසාර 540 262 

එකතුව 3,948 
              වගු අංක 11: රසායනික ද්රවය සහහා නිකුත් කල බලපත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4  ඒකක 4 – සන්යාගේදන පපකරණ 

සන්නිදේෙන උපකර  සහහා පහත සහහන් පරිදි ආනයන බලපත්ර නිකුත් කර ඇත. 

 විස්තරය කාණ්ඩය බලපත්ර සංඛයාව 
1 ජංගම ුරකථන (පාවිච්චි කඳ / අලුත්) 615 3450 

2 සන්නිදේෙන උපකර  620 1,285 

3 පරිග ක 625 1 

4 
පාවිච්චි කඳ වායු සී කර , පාවිච්චි කඳ 
ශීතකර  සහ අධි ශීතකර  

630 0 

5 තාප දපොේප 631 6 

6 පාවිච්චි කඳ දරදි දසෝෙන යන්ත්ර 635 0 

7 ශීතකර  වායු 640 25 

8 වායු සී කර  (අලුත්) 645 115 

රසායන  ද්රවය

15%

ඛයාජ ගතල් 

යාෂ්පාදන

30%
පිබගබෝධනායක

43%

විිරරණශීලී ද්රවය

5%

මධයසාර

7%

රසායයාක ද්රවය ස හා යාුතත් කළ බලපත්ර
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9 විුලි දේනු සහ දකදවනි   655 19 

10 ුරස්ථ පාලකයකින් ්රියා කරන දසල්ලේ බු  660 191 

11 මුද්ර  යන්ත්ර සහ ඡායා පිටපත් යන්ත්ර 690 147 

12 කාලගු  බැලූන 695 2 

එකතුව 5,241 

          වගු අංක 12: සන්නිදේෙන උපකර  සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 

පරිසරයට වන බලපෑම අවම කිරීදේ අරමුස න් අනාගතදේදී පරිසරයට මකතු විය හැකි 

ඉදලක්දට්රොනික අපද්රවය සිමා කිරීම සහහා භාවිත කරන ලෙ විුලි උපකර  සහහා ආනයන 

පාලන බලපත්ර නිකුත් දනොකිරීමට ප්රතිපත්තිමය ීරර යක් ගන්නා ලදි. 

 

 

2.3.5  ඒකක 5  – ගවනත් යනයන සහ අපනයන 

2019 වර්ෂදේ සිු කරන ලෙ විවිධ ආනයන හා අපනයන සහහා පහත පරිදි බලපත්ර නිකුත් 

කර ඇත.  

 විස්තරය කාණ්ඩය බලපත්ර සංඛයාව 
1 සතුන් සහ සත්ව නිෂ්පාෙන 550 2,215 

2 ශීත කඳ මසුන් 555 554 

3 ශීතකඳ ෙැල්ලන්  556 0 

4 ධානය වර්ග 570 78 

5 ශක්තිජනක පාන 575 85 

6 දත් 580 567 

සන්යාගේදන 

පපකරණ

72%

ශීතකරණ වාුණ

1%

වාුණ සමීකරණ 

(අලුත්)

6%

විදුලි ගප්නු සහ 

ගකගවයා  

1%

දුරස්ථ පාලකයිරන් ක්රියා 

කරන ගසල්ලේ බඩු

11%

මුද්රණ යන්ත්ර සහ

ඡායා ිළටපත් යන්ත්ර

8%

ගවනත්

1%

සන්යාගේදන පපකරණ ස හා යාුතත් කළ බලපත්ර
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7 පුපුරන ද්රවය හා ගිනි අවි 600 132 

8 ක්රීඩා භාණ්ඩ   650 10 

9 ුේවැටි දකොඳ 670 50 

10 පාවිච්චි කඳ ලී බු    680 42 

11 ෙැවි දතල් 700 643 

12 දලෝහ කැබලි හා සුන්බුන් සහ දවනත් 715 109 

13 පාවිච්චි කඳ ඇඳුේ 720 38 

14 කාබනික අපද්රවය   735 16 

    

අපනයන බලපත්ර  

15 ඉරන ලෙ ෙැව දකොටස් 602 11 

16 අබලි දලෝහ සුන්බුන් 710 338 

එකතුව 4,888 

වගු අංක 13: විවිධ ආනයනය හා අපනයන සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 

 

 

 

ආනයන හා අපනයන පාලනය දවනුදවන් 2019 වර්ෂදේදී ආනයන හා අපනයන පාලන 

දෙපාර්තදේන්තුව බලපත්ර 17,084 පම ක් නිකුත් කරන ලදි.  

 

 

ශීත කළ මසුන්

24%

ධානය වර්ග

3%

යක්තිජනක පාන

4%

ගත්

24%
පුපුරන ද්රවය 

හා ගියා අවි

6%

ක්රීඩා

භාණ්ඩ  

0%

දුේවැටි 

ගක ළ

2%

පාවිච්චි කළ ලී බඩු  

2%

දැවි ගතල්

28%

ගලෝහ කැබලි හා

සුන්බුන් සහ 

ගවනත්

5%

පාවිච්චි කළ ඇඳුේ

1%
කාබයාක අපද්රවය

1%

ගවනත් යනයන ස හා යාුතත් කළ බලපත්ර 
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2.3.6 2019 වර්ෂගේ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර - මාසිකව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 14: 2019 වර්ෂදේ නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 

       ප්රස්තාර අංක 1: 2019 වර්ෂදේ නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර 

 

 

 

මාසය ෂෂධ වාහන 
රසායයාක 

ද්රවය 

සන්යාගේදන 

පපකරණ 
අපනයන එකතුව 

ජනවාරි 273 34 347 477 409 1,540 

දපබරවාරි 207 19 287 418 388 1,319 

මාර්තු 199 32 377 495 417 1,520 

අදප්රේල් 171 35 237 318 383 1,144 

මැයි 211 42 356 486 426 1,521 

ජූනි 156 64 272 446 352 1,290 

ජූලි 225 60 371 482 380 1,518 

අදගෝස්තු 201 46 333 425 404 1,409 

සැේතැේබර් 183 45 353 386 405 1,372 

ුක්දතෝබර් 267 43 369 525 447 1,651 

දනොවැේබර් 186 45 342 420 429 1,422 

දෙසැේබර් 210 53 304 363 448 1,378 

එකතුව 2,489 518 3,948 5,241 4,888 17,084 
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2019 වර්ෂදේ නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර - මාසිකව ඖෂධ

වාහන

රසායනික 
ද්රවය

සන්නිදේෙන 
උපකර 

අපනයන
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2.3.7 පසුගිය වසර 5 තුළ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර සංඛයාව 

පසුගිය වසර 5 තුඳ ඒ ඒ ඒකකය විසින් නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාව පහත පරිදි දේ. 

 

වගු අංක 15: පසුගිය වසර 5 තුළ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර සංඛයාව   

 

  

 

 

 

  

අයිතමය 2015 2016 2017 2018 2019 

ෂෂධ 2732 2,450 2,205 2,293 2,489 

වාහන 739 797 690 740 518 

රසායයාක ද්රවය 3,844 3,684 3,644 3,718 3,948 

සන්යාගේදන පපකරණ 4,338 4,399 3,401 4,310 5,241 

ගවනත් යනයන සහ 

අපනයන 
3,274 4,168 4,947 4,714 4,888 

එකතුව 14,927 30,425 45,312 15,775 17,084 
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පසුගිය වසර 5 තුළ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර සංඛයාව 

ඖෂධ වාහන රසායන ද්රවය සන්නිදේෙන උපකර  දවනත් ආනයන සහ අපනයන

ප්රස්ථාර අංත 3: පසුගිය වසර 5 තුඳ නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාව   
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2.4 පසුගිය වසර 5 තුළ යාුතත් කරන ලද බලපත්ර ිළිබබ  දත්ත සමාගලෝචනය  

  2.4.1  ෂෂධ -  ඒකක 01 

පසුගිය වසර 5ක කාලය තුඳ වැඩිම බලපත්ර සංඛ්යාවක් නිකුත් කරන ලෙ වර්ෂය වශදයන්  2015 

වාර්තා  ගත ීම ඇත. 2016 වර්ෂදේ සිට නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාදේ යේ අු විමක් සිු ීම 

ඇති අතර, 2019 වර්ෂදේදී මහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා විය. දේ අනුව, 2018 වර්ෂයට 

සාදේක්ෂව 2019 වර්ෂදේ දී ඖෂධ සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාදවහි වර්ධනයක් 

දපන්නුේ කරන අතර,  මය ශ්රි ලංකා මහ බැංකු ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබහව 2019 වාර්තාව මඟින්ෙ 

දපන්නුේ දකදර්. මම වාර්තාවට අනුව 2018 වසදර් සමස්ත ඖෂධ ආනයනය වියෙමට වඩා 2019 

වර්ෂදේ ඖෂධ ආනයන වියෙම සියයට 0.4කින් වර්ධනය ීම ඇත.  

2.4.2 වාහන - ඒකක 02 

ශ්රි ලංකා මහ බැංකු ආර්ථික සංවර්ධන වාර්තාවට අනුව, 2018 වර්ෂදේ මුල් මාස නවයට 

සාදේක්ෂව 2019 වර්ෂදේ මුල් මාස නවදේදී අලුතින් ලියාපදිංචි කඳ මුළු වාහන සංඛ්යාව සියයට 

23.3 කින් පහත වැටි ඇත.දේ අනුව වාහන ආනයනය ක්දෂේත්රදේ පසුබෑමක් පසුගිය කාල සීමාව 

තුඳ සිු ීම ඇත. ඒ සහහා 2019 ජනවාරි මස 25 දින අංක 2107/45 ෙරන ගැසේ පත්රය මඟින් පනවන 

ලෙ දරගුලාසි ෙ දහේතු ීම ඇත. මම ගැසේ පත්රය මඟින් සියලුම වාහන  යවර ලිපියක් විවෘත  කිරීම 

මඟින් ආනයනය කඳ යුතු බවත්, ඒවා වායු විදමෝනන ප්රිනීරන් හා ආරක්ෂ  ප්රී ීරන්ට අනුකූල විය 

යුතු බවටත්, දරගුලාසි මඟින් නියම කර ඇත.  යවර ලිපි විවෘත කිරීදේදී වාස ජය බැංකු විසින් 

පනවනු ලබන ආනයනකරුවන්දේ මුලය හැකියාව හා බැදීේ පිළිබහ වු දකොන්දේසි, නියමයන් හා 

ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් පනවනු ලබන විවිධ දකොන්දේසි දහේතුදවන් පාවිච්චි කඳ වාහන 

ආනයනය අනධර්යමත් ීම ඇත. පසුගිය වර්ෂ කිහිපය තුඳ දිගින්දිගටම ඇමරිකානු දඩොලරයට 

සාදේක්ෂව රුපියදල් අගය අවප්රමා ය විම නිසා දමරට ආර්ථිකයට අහිතකර දලස බලපෑම 

සැලකිල්ලට දගන  වාහන ආනයනදේදී  යවර ලිපි විවෘත කිරීමට 200%තැේපතුවක් (Letter of 

Credit Margin) 2018 සැත්තැේබර් 29 දින සිට නියම කිරීම, මදලස ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව පනවන 

ලෙ දකොන්දේසියකි. 

2019 වර්ෂදයදී වාහන හා  අමතර දකොටස් කාණ්ඩය යටදත් බලපත්ර 518ක් ලබා දී ඇති අතර, ඉන් 

බලපත්ර 219 ක් හා 148ක් නිකුත් කර  ඇත්දත් පිළිදවළින් මන්ිතන්  හා පාවිච්චි කඳ ආසනවලට 

දේ. පසුගිය වර්ෂ 5 තුඳ වාහන හා අමතර දකොටස ්  ආනයනය සහහා නිකුත් කරන බලපත්ර 

සංඛ්යාදේ පැහැදිලි උච්නාවනනයක් ෙක්නට ඇත. තවෙ 2015 සිට 2018 කාල සීමාවට සාදේෂව 

2019 වර්ෂදේ වාහන හා අමතර දකොටස් ආනයනය සහහා නිකුත් කරන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාව  

සැඳකිය යුතු දලස අු  ීම ඇත. වාහන ආනයන ක්දෂේත්රදේ සිුවු  පසු බෑම,පාවිච්චි කරන ලෙ වාහන 

ආනයනය අනධර්යමත් කිරීමට ෙ දහේතු ීම ඇත. මපම ක් දනොව ආනයන අපනයන පාලන 

දෙපාර්තදේන්තුව හඳුන්වා ුන් හා අනුගමනය කරන ලෙ පාවිච්චි කඳ වාහන සහහා බලපත්ර නිකුත් 

කිරීම සේබන්ධදයන් වන නව ප්රතිපත්තිය පාවිච්චි කරන ලෙ වාහන ආනයනය අනධර්යමත් ීමමට 

දහේතු ීම ඇත. 

2019 වර්ෂදේ හඳුන්වා ුන් වාහන ආනයනය සේබන්ධ ප්රතිපත්තිදයහි බලපත්ර ලබාදෙන වාහන 

කාණ්ඩ දලස, කෘෂිකාර්ිනක කටයුතු සහහා භාවිතා කරන ට්රැක්ටර්, අවමංගලය රථ,දරෝහල් කටයුතු 

සහහා භාවිතා කරන ගිලන් රථ, දකොන්්රිේ ිනශ්ර , දෙොෙකර, සහ බර වාහන (ට්රක් රථ) ආදිය 
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සහහන් දේ.ශ්රි ලංකාදවහි  පාරිසරික හා සංවර්ධන සැලසුේ සැලකිල්ලට දගන දෙපාර්තදේන්තුව  

මඟින්  අතයවශය වාහන වර්ග සහහා පම ක් බලපත්ර නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙ අතර, ඒ 

දහේතුදවන් වයාපාරික අරමුණු යටදත් පාවිච්චි කඳ වාහන ආනයනය විශාල දලස සීමා විය.දමම 

කාණ්ඩයට ඇතුලත් වාහන විදශේෂිත වු කාර්යය හා අරමුණු දවනුදවන් භාවිතා වන වාහන විම 

දහේතුදවන් ආනයනය කරන ලෙ වාහන ප්රමා ය සීිනත වන අතර, විදේශ විනිමය ඉපයිේ මත 

බලපත්ර ලබා දීම සහහා සේපුර්  කඳ යුතු දකොන්දේසි දහේතුදවන් ෙ බලපත්ර ලබාදීදේ ප්රමා ය 

සීමා විම සිුීම ඇත.  

 

2.4..3 රසායයාක ද්රවය - ඒකක 03 

රසායනික ද්රවය ආනයනය සහහා වැඩිම බලපත්ර සංඛ්යාව නිකුත් කිරීම 2019 වර්ෂදේදී වාර්තා විය. 

රසායනික ද්රවය, පළිදබෝධනාශක හා ඛ්නිජ දතල් ආශ්රිත නිෂ්පාෙන ආනයනය සහහා 2015 වර්ෂදේ 

බලපත්ර 3844 ක් ඒකක 03 මඟින් නිකුත් කර ඇති අතර, 2016 හා  2017 වර්ෂදයහි  දී මහි 

ප්රමා ාත්මකව යේ අු  විමක්  ෙක්නට ඇත. 

කර්මාන්තශාලාවල අමුද්රවය දලස දයොො ගනු ලබන රසායනික ද්රවය, දිලීර නාශක, කෘිනනාශක 

ආදිය සහහා වැඩිම ආනයන බලපත්ර සංඛ්යාවක් 2019 වර්ෂදේදී ඒකක 03  මඟින් නිකුත් කර ඇත. 

ඛ්නිජ දතල් ආශ්රිත නිෂ්පාෙන සහහා 2019 වර්ෂදේ දී ආනයන බලපත්ර 1165ක් නිකුත් කර ඇති  අතර  

ඒ අතරින් ගෑස් සහ තාර  සෙහා වැඩිම ආනයනය බලපත්ර සංඛ්යාවක්  නිකුත් කර ඇත. 

2.4.4 සන්යාගේදන පපකරණ සහ ගවනත් - ඒකක 04 

 

2017 වර්ෂය හැර 2015 සිට 2019 වර්ෂය ෙක්වා වු කාල පරාසය තුඳ සන්නිදේෙන උපකර  

ආනයනය  සහහා ලබා දෙන ලෙ බලපත්ර සංඛ්යාදේ  වර්ධනයක් ෙක්නට ඇත. 2019 වර්ෂදේ වැඩිම 

බලපත්ර සංඛ්යාවක් නිකුත් කරන ලෙ ඒකකය දලස 4වන ඒකකය හැඳින්විය හැකිය. සන්නිදේෙන 

තාක්ෂ ය හා ඒ ආශ්රිත කර්මාන්තයන් ඇ ඇති වු වර්ධනය දේ සහහා දහේතු විය. පසු ගිය වසර 4 හි 

ජංගම ුරකථන ඝනත්වදයහි (පුේගලයින් 100ක ට ජංගම ුරකථන සංඛ්යාව) වර්ධනයක් ඇති ීම 

ඇති බව 2015 -2018 ෙක්වා වු ශ්රි ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාදේ සහහන් දේ. දමදලස 

වර්ධනයක් සිුීම  ඇති බැවින් 2019 වර්ෂදේදී වැඩිම බලපත්ර සංඛ්යාවක් ජංගම ුරකථන ආනයනය 

සහහා නිකුත් කර ඇත. 
දකදසේදවතත් ඉදලක්දට්රොනික් අපද්රවය රට තුඳ මක්රැස්විම වැඳැක්ීමදේ අරමුස න් බාසල් සේමුතිය 

අනුව දෙපාර්තදේන්තුව විසින් පාවිච්චි කරන ලෙ වායු සී කර , පාවිච්චි කඳ ිතතකර ,  අධි 

ිතතකර , පාවිච්චි කඳ දරදි දසෝෙන යන්ත්ර සහ පරිග ක  සහහා බලපත්ර නිකුත් කිරීමක් 2019 

වර්ෂදේදී  සිු දනොීම ය.  

2.4.5 ගවනත් යනයන සහ අපනයන - ඒකක 05 

 

2015 වර්ෂදේ සිට 2017 වර්ෂය ෙක්වා දවනත් ආනයන සහ අපනයන සහහා ලබා දෙන  ලෙ බලපත්ර 

සංඛ්යාදේ අඛ්ණ්ඩ වර්ධනයක් වාර්තා විය. මය 2019 දී වර්ෂදේ 4888 ෙක්වා වර්ධනය ීම ඇත.වැඩිම 

බලපත්ර සංඛ්යාව නිකුත් කරන ලේදේ සත්ත්ව හා සත්ත්ව නිෂ්පාෙන කාණ්ඩය යටදත් ය. මම 

කාණ්ඩය තුඳ වැඩිම බලපත්ර සංඛ්යාවක් නිකුත් කර ඇති අයිතම වශදයන් සත්ත්ව ආහාර, 
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සතුන්,සත්ත්ව ආහාර සහහා දයොො ගනු ලබන විටිනන් වර්ග හා සත්ත්ව මාංශ වර්ග හැඳින්විය  

හැකිය.  

ගු ත්වදයන් යුතු ටින් මාළු ආනයනදේ නිරත දේශීය ආනයනකරුවන් හට ුවුන්දේ ආනයන 

කටයුතු පහසු කර ගැනිම දවනුදවන් ශ්රි ලංකා ප්රිනති ආයතනය විසින් ආනයන හා අපනයන පාලන 

දෙපාර්තදේන්තුව දවත විදේශීය ටින් මාළු නිෂ්පාෙකයන්දේ ලැයිස්තුවක් ලබා දී ඇත. මම 

ලැයිස්තුදේ ඇතුඳත් විදේශීය නිෂ්පාෙකයන්දගන් ආනයනය කිරීමට ශ්රි ලංකා ප්රිනති ආයතනදේ 

නිර්දේශ ලිපියකින් දතොරව බලපත්ර අයුේ කිරීදේ අවස්ථාව 2019 අදප්රේල් මස  සිට  හිින විය. 

භාවිත කරන ලෙ දරදි පිළි  විශාල වශදයන් ආනයනය තුළින් විවිධ වු දරෝග කාරක විෂබීජ, නවරස 

ආදීය වයාේත ීමම සිුවන බැවින්, මහජන දසෞඛ්ය දකදරහි අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති දේ.මහජන 

දසෞඛ්ය  සුරක්ෂිත කිරීදේ අරමුස න් භාවිත කරන ලෙ දරදි පිළි ආනයනය සහහා බලපත්ර ලබා දීම 

2019 අදප්රේල් මස සිට අත්හිටුවන ලදී.           

 

2.5    යනයන හා අපනයන ගගවීේ ක්රම සහ යාගයෝග 

 
වාස ජ අරමුස න් සිු කරනු ලබන ජාතයන්තර මුලය ගනුදෙනු නියාමනය කිරීමෙ දෙපාර්තදේන්තුව 

විසින් සිුකරනු ලබයි. ඒ දවනුදවන් දගීමේ ක්රම ප්රසිේධියට පත් කර ඇති අතර. මම දගීමේ ක්රම 

පහත සහහන් දේ. දමම දගීමේ ක්රම සේබන්ධදයන් වානිජ බැංකු දවත දමදහයුේ උපදෙස ්

නිරන්තරදයන් නිකුත් කරනු ලැදේ. 

I. දපර දගීමේ (Advanced payments)  

II. පිළිගැීමම මත දල්ඛ්න (Documents against Acceptance, DA) 

III.  යවර ලිපි (Letters of Credit, LC) 

IV. දගීමේ මත දල්ඛ්න (Documents against Payment) 

V. විවෘත ගිණුේ (Open Accounts, OA) 

VI. භාණ්ඩ ගිණුේ මත දගීමේ (Payments on Consignment Basis) 

 

මම ක්රමවලට අනුකුල දනොවන්නා වූ සියලුම දගීමේ සහහා පුර්ව අනුමැතිය ආනයන අපනයන 

පාලක ජනරාල් විසින් ලබාදිය යුතු දේ. ආනයන හා අපනයන පාලන දරගුලාසි උල්ලංඝනය කර 

ඇති අවස්ථාවලදී ෙඩ මුෙල් අයකර ගැීමමට සහහා අධයක්ෂ ජනරාල්, ශ්රී ලංකා දර්ගුව දවත ෙන්වනු 

ලැදේ. 

 

2.5.1 විගේය වියාමය වැය ගන වන පදනගමන් සිදු කරන යනයන  

අදමරිකානු දඩොලර් 5000ට (USD 5000) වඩා වැඩි වටිනාමකින් යුතු   විදේශ විනිමය වැය 

දනොවන පෙනිනන් සිු කරන සියලුම ආනයන සහහා ආනයන හා අපනයන පාලක ජනරාල්දේ 

අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.  
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 3 පරිච්දේෙය - වසදර් සමස්ථ මූලය කාර්ය සාධනය 
3.1  2019 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය ස හා මූලය කාර්යසාධන ප්රකායය 
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3.2 2019 ගදසැේබර් 31 දිනට මූලය තත්ත්වය ිළලිබ  ප්රකායය 
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3.3 2019 ගදසැේබර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය ස හා මුදල් ප්රවාහ ප්රකායය 
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3.4 යදායේ එකතු ිරීගේ කාර්යසාධනය 

           රු. ,000 

යදායේ ගක්තය යදායේ 

ගක්තගේ 

විස්තරය 

යදායේ ඇස්තගේන්තුව එකතු කරන ලද යදායම 

මුල් 

ඇස්තගේන්තුව 

අවසන් 

ඇස්තගේන්තුව 

ප්රමාණය 

(රු.  

අවසාන යදායේ 

ඇස්තගේන්තුගේ 

% ගලස 

10.01.03.00 

යනයන 

හා 

අපනයන 

බලපත්ර 

ගාස්තු 

1,600,000 1,600,000 1,542,977 96% 

 

  

3.5  ගවන් කරන ලද ප්රතිපාදන පපගයෝී  කර ගැීමගේ කාර්යසාධනය 

           රු.   ,000 

ප්රතිපාදන 

වර්ගය 

ගවන්කරන ලද ප්රතිපාදන තතය වියදම පපගයෝී  කරනු 

ලැබූ අවසන් කරන 

ලද අවසාන 

ප්රතිපාදන ප්රමාණගේ 

% ගලස 

මුල් ප්රතිපාදනය අවසාන 

ප්රතිපාදනය   

පුනරාවර්තන 64,000 67,371 65,084 97% 

ප්රාේධන 2,000 1,800 1,673 93% 

 

 

3.6 මු.ගර්. 208 ප්රකාරව, ගවනත් අමාතයංයපගදපාර්තගේන්තුවල යාගයෝයෙතගයුත ගලස ගමම 

ගදපාර්තගේන්තුවට ප්රධානය කරන ලද ප්රතිපාදන ගන මැත 

 

 

 

 

වගු අංක 16: ආොයේ මකතු කිරීදේ කාර්යසාධනය   

වගු අංක 17: දවන් කරන ලෙ ප්රතිපාෙන උපදයෝගී කර ගැීමදේ කාර්යසාධනය 



 

39 
 

 

3.7 මුලය ගන වන වත්කේ වාර්තා ිරීගේ කාර්යසාධනය 

         රු.      ,000 

වත්කේ 

ගක්තය 

ගක්ත විස්තරය 31.12.2019 

දිනට භාණ්ඩ 

සමීක්ෂණ 

වාර්තාව 

අනුව ගයේෂය 

31.12.2019 

දිනට මුලය 

තත්ත්ව 

වාර්තාව 

අනුව ගයේෂය 

ඉදිරිගේදී 

ගිණුේකරණයට 

යායමිතත 

ප්රගතිය 

% 

ගලස 

වාර්තා 

ිරීම 

9151 ගග ඩනැගිලි හා 

වුහයන්  

 

-    

9152 යන්ගත්රෝපකරණ - 31,255,187   

9153 ඉඩේ -    

9154 අස්පෘයය වත්කේ -    

9155 ජීව විදයාත්මක 

වත්කේ 
-    

9160 ගකීගගන යන 

වැඩ 
-    

9180 බදු ගදන ලද 

වත්කේ 
-    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 18: මුලය දනොවන වත්කේ වාර්තා කිරීදේ කාර්යසාධනය 
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3.8 විගණකාිවපතිවරයගේ වාර්තාව 
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4 වන පරිච්දේෙය - කාර්ය සාධන ෙර්ශකය 

4.1 ආයතනදේ කාර්ය සාධන ෙර්ශකය (ක්රියාකාී සැලැසම් මත පදනේව) 

 

විගයේෂිත දර්යක 
අගප්ක්ෂිත යාමැවුේ ප්රතියතයක් (%  ගලස තතය යාමැවුම 

100% - 90% 75% - 89% 50% - 74% 

ගැසේ ප්රකාශනය    

මාර්දගෝපදේශ හා ප්රතිපත්ති 

සේපාෙනය කිරීම 
   

පුහුණු වැඩසටහන් ්රියාත්මක 

කිරීම  
   

වගු අංක 7 : කාර්ය සාධන නිර් ායක 
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5 පරිච්ගේදය - තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සාක්ෂාත් කර ගැීමගේ කාර්ය 

සාධනය 

 

2015 වසදර්දී මක්සත් ජාීරන්දේ සමුළුදේදී දලෝක රාජය නායකයන් විසින් දගෝලීය වශදයන් 2030 

වසදර්දී ඳඟා විය යුතු තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු 17 සහ  ඉලක්ක 169 හඳුන්වා දෙන ලදී. තිරසර 

සංවර්ධනය සහහා 2030 නයාය පත්රදයහි මානවයා, ිනහිකත සහ දසෞභාගයය දවනුදවන් වන්නා වූ 

්රියාකාරී සැලසුේ, පුළුල් නිෙහස තුඳ විශ්ීමය සාමය ශක්තිමත් කිරීදේ වෑයේ, අන්ත ෙරිද්රතාවය ඇතුළු 

දිළිඳු බදේ ස්වරූපයන් තුරන් කිරීම, මානව හිිනකේ, ස්රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ කාන්තාවන්, 

ගැහැනු ෙරුවන් සවිබල ගැන්ීමම සාක්ෂාත් කර ගැීමම සහ සියලු පාර්ශවකරුවන් සහදයෝගීත්ව 

්රියාකාරිත්වය දේ අතර දේ. 

 

දගෝලීය තිරසාර සංවර්ධනයට ප්රදේශයක් දලස ශ්රී ලංකාදේ රාජය ආයතනයන් ඊට අනුගත ීමම සහ 

දිගුකාලීන සංවර්ධන උපායමාර්ග ්රියාත්මක කිරීම සහහා වූ අවශයතාවය පිළිබහව තිරසර සංවර්ධන 

සභාව අනුග්රහදයන් පවත්වන ලෙ වැඩමුළු සහහා අප දෙපාර්තදේන්තුව සහභාගීත්වය ලබා දෙන ලදී. 

ඒ අනුව දෙපාර්තදේන්තුදේ ෙැක්ම, දමදහවර සහ කාර්යභාරය පෙනේ කරගනිිනන් 

දෙපාර්තදේන්තුවට අොඳ දගෝලීය තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සහ ඉලක්කයන් හඳුනා ගැීමමක් සිුවිය. 

පසුව දෙපාර්තදේන්තු අභිලාෂයන් මුුන්පත් වන පරිදි දිගුකාලීන ෙැක්මකින් යුතුව තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණු හා මහි ප්රගතිය මැීමම සහහා වූ නිර් ායකයන් ස්ථාපිත කරගන්නා ලදී. ස්ථාපිත කරගත් 

අරමුණු තුළින් රදේ තිරසර සංවර්ධනය සහහා වූ කාලීන අවශයතාවය සාක්ෂාත් කරනු වස් අප 

දෙපාර්තුදේන්තුව ්රියාකාරකේ ආරේභ දකොට ඇත. දෙපාර්තදේන්තුවට අොඳව අරමුණු සකස්කර 

ගැීමදේදී පාෙක කරගන්නා ලෙ තිරසර සංවර්ධන අරමුණු පහත පරිදි දේ. 

 

 

5.1 හඳුනාගන්නා ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු  

 

යාගරෝී  යෙවිත සහතික කර සෑම වයසකම සිටින සියල්ලගේම සුබසාධනය ප්රවර්ධනය ිරීම. (තිරසාර 

සංවර්ධන අරමුණු අංක 03  

දේශීය ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන ආනයන හා අපනයන හඳුනාදගන ඒවා පාලනය හා 

නියාමනය කිරීදමන් රජය විසින් අදේක්ෂා කරනු ලබන සංවර්ධන ඉලක්කයන් දවත ඳඟා ීමමට  අප 

දෙපාර්තුදේන්තුව නියාමන ආයතනයක් දලස කටයුතු කරනු ලබයි. මදලස ආර්ථිකය, මහජන 

දසෞඛ්ය, පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීමටත් සහ මහජනතාවදේ පැවැත්ම උදෙසා රදේ ආරක්ෂාව තහවුරු 

කිරීම සහහා ආනයනය හා අපනයනය කරනු ලබන අයිතම හා නියාමනයට ලක් කරනු ලබයි. මහිදී 

මම අයිතම සහහා ප්රිනති නියම කිරීම දහෝ මම අයිතම ආනයනයට දහෝ අපනයනයට බලපත්ර ලබා ගත 

යුතු බවට නියම කිරීම දරගුලාසි මඟින් සිු කරනු ලබයි. මදලස දරගුලාසි පැනවිය යුතු අයිතම 

හඳුනාගැීමම, අොඳ දවනත් රාජය ආයතන සමඟ හවුල් ීම සිු කරනු ලබයි.  

දමොන්රියල් සේමුතිය පිළිබහ ජාතයන්තර ගිවිසුමට අනුව ෝදසෝන් ස්ථරයට හානි කරන ද්රවය පාලනය 

කඳ යුතු බැවින් මච්.මෆ්ල්.සී සහ මච්.මෆ්ල්.සී ිනශ්ර  බලපත්ර ලබාගත යුතු අයිතම දලස ප්රකාශයට පත්කර 
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පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට පියවර දගන ඇත. ඊට අමතරව, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සේබන්ධදයන් 
අවුරුු 5 ට වැඩි වාහන ආනයනය හා කුණුකාණු මඩ (Sludge) ආනයනය බලපත්ර පාලනයට යටත් 

කිරීමත් චිකිත්සීය අපද්රවය සහ ෙේවැල් කියත් ආනයනය තහනේ කිරීම සිු විය. නයිදලෝන්, දපොලිතින් 

සහ ේලාස්ටික් වැනි දිරාපත් දනොවන ද්රවය පරිසරයට මකතු ීමම පාලනය කිරීමට දවසක් පහන් කූු  

සහ සරුංගල් ආනයන පාලනයට යටත් කර ඇත. 

 

 තිරසර සංවර්ධනය ස හා වූ ගගෝලීය සහගයෝී තාවය ක්රියාත්මක ිරීගේ අවස්ථාවන් සවිමත් ිරීම 

සහ පුනර්ජීවනය. (තිරසර සංවර්ධන අරමුණු අංක 17  

රජය විසින් අදේක්ෂා කරනු ලබන තිරසර සංවර්ධන අරමුණු කරා ඳඟා ීමමට ගනු ලබන ප්රතිපත්ති 

්රියාත්මක කිරීමට පහසුකේ සැපයීමට, සේබන්ධීකර ය කිරීම හා නියාමනය කිරීම 

දෙපාර්තදේන්තුදේ වගකීම දේ. දේ යටදත් රජදේ ප්රතිපත්ති ්රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය 

නිසියාකාරව සිුීමම තහවුරු කිරීම හා ජාතයන්තර දවඳොම සේබන්ධදයන් ඇති දරගුලාසි බලගැන්ීමම 

සහ ශක්තිමත් කිරීම යන දෙපාර්තදේන්තු අරමුණු සුවිදශේෂී දේ. මහිදී මක්සත් ජාීරන්දේ  ආරක්ෂක 

මණ්ඩල ප්රඥපේති 1540 හා දවඳහ පහසුකේ සැපයීදේ ගිවිසුම (Trade Facilitation Agreement) ශ්රී 

ලංකාව තුඳ  ්රියාත්මක කිරීම මඟින් ප්රතිපත්ති සේබන්ධීකර ය සහ ප්රතිපත්ති සංගතභාවය තුළින් 

ජගත් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය වැඩිදියුණු කිරීම යන තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ඳඟා කර ගැීමම 

කරනු ලබයි. 

 

    තිරසර සංවර්ධනය ස හා සාමකාමී සහ පරිපුර්ණ සමාජයක් ඇති ිරීම, ුණක්තිය ස හා සැමට අවසථ්ා 

ලබාදීම සහ සෑම මට්ටමකම ඵලදායී, වගකීේ සහිත පූර්ණ යයතන ගග ඩනැී ම. (තිරසර සංවර්ධන 

අරමුණු අංක 03  

ජාතික ීමති පේධතියට, අන්තර්ජාතික ප්රඥපේීරන් සහ ගිවිසුේවලට අනුකුලව මහජනතාවට දතොරතුරු 

ලබා ගැීමදේ අයිතිය තහවුරු කිරීම, අල්ලස් හා ුෂ   තුරන් කිරීම හා සියලු මේටමවලදී ඵලොයී 

වගීමදමන් යුක්ත සහ විනිවිෙභාවදයන් යුත් ආයතනයක් පිහිටුීමම සහහා වැඩි අවධානයක් දයොමු 

කරිනන් දමම තිරසර සංවර්ධන අරමු  සාක්ෂාත් කිරීමට අදේක්ෂා කරයි. 

 

ඉලක්කය ප 

අරමුණ 

ඉලක්ක ජයග්රහණ දර්යකය ගේ දක්වා ජයග්රහණ ලබා 

ගැීමගේ ප්රගතිය 

0%-

49%  

50%- 

75% 

75%-

100%  

නිදරෝගී ිතවිත 

සහතික කර සෑම 

වයසකම සිටින 

සියල්ලදේම 

සුබසාධනය 

ප්රවර්ධනය කිරීම. 

ආර්ථිකයට, මහජන 

දසෞඛ්ය, පරිසරය සහ 

ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත 

කිරීම තුළින් 

මහජනතාවදේ 

යහපැවැත්ම තහවුරු කිරීම 

උදෙසා ආනයන සහ 

ජාතික ආරක්ෂාව, 

පරිසරය, මහජන 

දසෞඛ්යය සුරක්ෂිත 

කිරීම දවනුදවන් 

පාලනය කිරීමට දයෝිතත 

අයිතම ග නට 

සාදේක්ෂව දරගුලාසි 
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අපනයන පාලනය සහ 

නියාමනයට ලක් කිරීම 

මඟින් පාලනය කරනු 

ලැබූ මකී අයිතම ග න 

වාහනවල වායු 

විදමෝනන පරීක්ෂ ය 

සහ ආරක්ෂිත ිනනුේ 

අනුකුල දනොීමම  

දහේතුදවන් සිු කඳ 

ප්රතික්දෂේප කිරීේ ග න 

 

  

තිරසාර 
සංවර්ධනය සහහා 
වූ දගෝලීය 
සහදයෝගීතාවය 
්රියාත්මක 
කිරීදේ 
අවස්ථාවන් 
සවිමත් කිරීම සහ 
පුනර්ජීවනය. 

 

ජාතයන්තර දවඳොම 

සේබන්ධදයන් ඇති 

දරගුලාසි බලගැන්ීමම හා 

ශක්තිමත් කිරීම  

මක්සත් ජාීරන්දේ 

ආරක්ෂක මණ්ඩල 

දයෝජනා (UNSCR) -

1540  ශ්රී ලංකාව තුඳ 

්රියාත්මක කිරීමට 

සැලසුේකර  ලෙ 

කාලරාමු පියවර 

සේපුර්  කිරීේ  

 

  

පුහුණු වැඩසටහන් තුළින් 

ෙැනුම, කුසලතා, හා දසේවක 

ධාරිතා වර්ධනය කිරීම 

මක් දසේවකදයකුදේ 

සාමානය පුහුණු පැය 

ග න 

 

  

විදේශීය පුහුණු 

වැඩසටහන් සහහා 

සහභාගී වූ දසේවකයින් 

ග න 

 

  

තිරසාර 
සංවර්ධනය සහහා 
සාමකාී  සහ 
පරිපුර්  
සමාජයක් ඇති 

කිරීම, යුක්තිය 

සහහා සැමට 
අවස්ථා ලබාදීම 
සහ සෑම 
මේටමකම 

ඵලොයී, වගකීේ 
සහිත පූර්  
ආයතන 
දගොඩනැගීම.  

 

අල්ලස් ගැීමේ හා 

ුෂ වලින් දතොර වගකීේ 

හා වගීමේවලින් සපිරි 

සඵලොයී දසේවක 

ප්රාේධනයක් දගොඩනැගීම 

අල්ලස් හා ුෂ  

සේබන්ධදයන් ලැබී 

ඇති පැිනස ලි 

සේබන්ධදයන් දගන 

ඇති ්රියාමාර්ග 

 

 

 
 

 

දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රධාන 

අරමු  ඳගා කර ගැීමම 

සහහා වාර්ෂික අයවැය 

ප්රතිපාෙන කර්යක්ෂමව  

උපදයෝජනය කිරීම 

අයවැය ප්රතිපාෙන 

භාවිතය 

 

 

  

 මහජනතාව සහහා 

දතොරතුරු දවත ප්රදේශ විය 

හැකි ප්රභවයන් ප්රවර්ධනය 

කිරීම 

දතොරතුරු ෙැනගැීමදේ 

අයිතිවාසිකේ පනත 

යටදත් දතොරතුරු 

ඉල්ලීේ සහහා දින 14 ක් 

තුඳ සැපයු පිළිතුරු 

ග න 

 

  

වගු අංක 8: තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ලගා කරගැීමදේ ප්රගතිය 
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5.2 වර්තමානගේ ගදපාර්තගේන්තුව තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු කරා ළගා වීගේදී 

මුහුණපෑමට සිදු ව ඇති ප්රබල අියගයෝග ිරහිපයිර.   

දෙපාර්තදේන්තුදේ  කාර්යක්ෂමතාවය ඉහඳ නංවිනන්  වඩාත් ඵලොයි දසේවයක් මහජනතාව දවත 

සැලසීමටත්, අල්ලස් හා ුෂ  සිුීමමට ඇති ඉඩකඩ අවම කිරීමට මංගත බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ 

පේධතියක් ස්ථාපිත කඳ යුතු දේ. මනමුු, මංගත බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ පේධතිය ස්ථාපිත කිරීමට 

විශාල වැයබරක් ෙැරීමට සිුවන බැවින් මය අභිදයෝගාත්මක කාර්යයක් දේ.දෙපාර්තදේන්තුව 

ඉලක්ක කර ඳගා ීමදේදී අදනකුත් රාජය ආයතන සමඟ සහදයෝගදයන් හා මම රාජය ආයතනවල 

ොයකත්වයෙ ලබාදගන කටයුතු කිරීමට  සිුදේ. දමහි දී දවනත් රාජය ආයතනවලට  යේ යේ 

කාර්යයක් පැවදරන අතර  මම කාර්යයන් ඉටුීමදේ ප්රගතිය දෙපාර්තදේන්තුදේ ඉලක්ක සැපරිම 

දකදරහි ීරර ාත්මකව බලපානු ලබයි. මම රාජය ආයතන, මකී කාර්යයන් ඉටුකිරීම දකදරහි 

ෙක්වන ප්රගතිය අප දෙපාර්තදේන්තුදේ පාලනදයන් බැහැර කරු ක් වන අතර මය මුහු  දීමට 

සිුව ඇති තවත් අභිදයෝගයකි. දෙපාර්තදේන්තුව මහත් පරිශ්රමයක් ෙරිනන් දමම අභිදයෝගයන් 

ජයදගන තිරසාර සංවර්ධන කරා ගමන් කරිනන් සිටි. 
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6 පරිච්දේෙය - මානව සේපත් පැතිකඩ. 
6.1 කාර්ය මණ්ඩල සංුණතිය 

දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්ය මණ්ඩලය ආනයන හා අපනයන නියාමනය සහහා ප්රතිපත්ීරන් සකස් කිරීම, බලපත්ර නිකුත් කිරීම/හර කිරීම 

සහ ආොයේ මක්රැස් කිරීම යන කර්තවයදේ දයදී සිටින අතර වඩාත් ිනත්රශීලි අයුරින් කාර්යක්ෂම හා ඵලොයි දසේවයක් දසේවාලාභීන්ට 

ලබා දීමට සාමුහික වගීමදමන් කැපීම සිටියි. 

තනතුර ගසේවය 
ගරේණිය 

පපංතිය 

වැටුප් 

ගක්තය 

ගසේවා 

මට්ටම 

කළමනාකරණ 

ගසේවා 

ගදපාර්තගේන්තුව 

අනුමත කළ 

ගසේවක සංඛයාව 

දැනට සිටින ගසේවක 

සංඛයාව 

2019.01.01 සිට 2019.12.31 දක්වා කාල 

පරිච්ගේදය තුළ 

ස්
ථි
ර

 

ග
ක
 න්

ත්ර
ාත්

 

අ
යා
ය
ේ

 

ස්
ථි
ර

 

ග
ක
 න්

ත්ර
ාත්

 

අ
යා
ය
ේ

 

ග
ව
න
ත්
 (
ව
ැඩ
 බ
ල
න
  

බ
 
ව
ා 
ග
ැීම

ේ
 

ප
ස
ස්
 ිර

ී
ේ

 

ේ
වි
තී
ය
න
ය
න්

 

ඉ
ල්
ල
ා 
අ
ස්
වී
ේ

 

ග
ස
ේව
ය
 අ
ත්
හ
ැර
 ය
ෑේ

 

ග
ස
ේව
ග
ය
න්
 ප
හ
 ිර

ී
ේ

 

වි
ර
ාම
 ග
ැීම

ේ
 

මිත
ය
ය
ාේ

 

ආනයන හා 
අපනයන පාලක 
ජනරාල් 

ශ්රී ලංකා 
පරිපාලන 
දසේවය 

විදශේෂ 
මස්මල් 3-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මේටම 

1 0 0 1 0 0          

ආනයන හා 
අපනයන පාලක 

ශ්රී ලංකා 
පරිපාලන 
දසේවය 

1 
මස්මල් 1-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මේටම 

2 0 0 2 0 0          

ප්රධාන 
ග කාධිකාරී 

ශ්රී ලංකා 
ග කාධිකාරි 
දසේවය 

1 
මස්මල් 1-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මේටම 

1 0 0 1 0 0          

ප්රධාන 
අභයන්තර 
විග ක 

ශ්රී ලංකා 
ග කාධිකාරි 
දසේවය 

 
1 

මස්මල් 1-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මේටම 

1 0 0 1 0 0          
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නිදයෝජය / 
සහකාර පාලක 

ශ්රී ලංකා 
පරිපාලන 
දසේවය 

II/III 
මස්මල් 1-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මටිටම 

6 0 0 4 0 0          

ීමති නිලධාරි  II/III 
මස්මල් 1-
2016 

දජයෂ්ඨ 
මේටම 

1 0 0 0 0 0          

පරිපාලන 
නිලධාරි 

කඳමනාකර  
දසේවා නිලධාරි 

අධි 
දශ්රේස ය 

මේමන් 7-
2016 

තෘීරය 
මේටම 

1 0 0 1 0 0        1  

භාෂා පරිවර්තක 
රජදේ භාෂා 
පරිවර්තක 
දසේවය 

I/III 
මේමන් 6-
2016 

තෘීරය 
මේටම 

2 0 0 1 0 0          

දතොරතුරු හා 
සන්නිදේෙන 
තාක්ෂ  
නිලධාරි 

ශ්රී ලංකා 
දතොරතුරු හා 
සන්නිදේෙන 
තාක්ෂ  දසේවය 

 

II 

 

මේමන් 6-
2016 

 

තෘීරය 
මේටම 

1 0 0 1 0 0          

 

III 

 

මේටී 1-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

0 0 0 1 0 0          

අයවැය සහකාර දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

1 0 0 0 0 0          

ෙත්ත 
කඳමනාකර  
සහකාර 

දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

1 0 0 1 0 0          

විමර්ශන 
නිලධාරි 

දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

2 0 0 2 0 0          

දතොරතුරු හා 
තාක්ෂ  
සහකාර 

දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

1 0 0 0 0 0          
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ප්රතිපත්ති හා 
සැලසුේ සහකාර 

දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

1 0 0 0 0 0          

පර්දේෂ  
සහකාර 

දෙපාර්තදේන්තු - 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

1 0 0 0 0 0          

සංවර්ධන 
නිලධාරි 

සංවර්ධන 
නිලධාරි දසේවය 

I/ II /III 
මේමන් 4-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

4 0 0 9 0 0          

කඳමනාකර  
දසේවා නිලධාරි 

කඳමනාකර  
දසේවා නිලධාරි 
දසේවය 

I/ II /III 
මේමන් 2-
2016 

ේවිීරය 
මේටම 

57 0 0 44 0 0          

රියුරු රියුරු දසේවය I/ II /III 
පීමල් 3-
2016 

ප්රාථිනක 
මේටම 

5 0 0 5 0 0  2        

කාර්යාල කාර්ය 

සහායක 

කාර්යාල 
දසේවක දසේවය 

I/ II /III 
පීමල් 1-
2016 

ප්රාථිනක 
මේටම 

15 0 0 11 0 0  5        

එකතුව 104 0 0 85 0 0  7      1  

වගු අංක 1 :  කාර්ය  මණ්ඩල සාරාංශය 2019.12.31 දිනට
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6.2 ගසේවක සංඛයා කළමනාකරණය 

 

හිඟ දසේවක සංඛ්යාව ලබා දෙන දලස ඉල්ලුේ කරනු ලැබුවෙ දමදතක් සේපූර්  දසේවක සංඛ්යාව 

දනොලැබූ නමුත් ෙැනට දසේවදේ දයදී සිටින දසේවක සංඛ්යාව අු  ීමම, දෙපාර්තදේන්තුදේ 

කාර්යසාධනය දකදරහි යේ බලපෑමක් ඇති කිරීමට දහේතු වුවෙ නිවැරදි මානව සේපත් 

කඳමනාකර ය නිසා 2019 වර්ෂදේ කාර්ය සාධනය අදේක්ෂිත මේටමට ඳඟා කර ගැීමමට 

දෙපාර්තදේන්තුවට හැකි විය.  

 

6.3 මානව සේපත් සංවර්ධනය 

දෙපාර්තදේන්තුදේ කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලොයීතාව වර්ධනය කිරීදේ අරමුස න් නිලධාරීන්දේ 

ෙැනුම, නිපු තා සහ ආකල්ප වැඩි දියුණු කිරීම සහහා 2019 වර්ෂදේ දී දේශීය වශදයන් පුහුණු 

වැඩසටන් රාිතයක් සංවිධානය කඳ අතර විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සහහා ෙ නිලධාරීන් දයොමු 
කරන ලදී.  දමම පුහුණු වැඩසටහන් මඟින් දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන්දේ ෙැනුේ මේටම සහ 

කාර්යක්ෂමතාව ඉහඳ නැංීමමට හැකිවිය. 

 

ග
ර
ේණි
ය

 

පුහුණු වැඩසටහන 

පුහුණුවට 

සහභාී  

වූ 

සංඛයාව 

කාල සීමාව 

යගයෝජනය (රුිළයල්  
පුහුණු 

යයතනයපරට ගේශීය විගේශීය 

ම
ාණ්

ඩ
ලි
ක
 

ග
ර
ේණි
ය

 

වයාපාර ආනාර විධි 
සහ පුේගලික 
සන්නාමකර ය 

1 2019.07.25 8,900.00 

 ඩී. ඇන්් ආර් 
වෘත්ීරය සංවර්ධන 
ආයතනය 

වයාපාර 
කඳමනාකර  
ආනාර්යය උපාධිය 

1 2019.07.30 390,000.00 

 
දකොඳෙ විශ්ව 
විෙයාලය 

 

තනතුර, ගසේවය හා ගරේණිය 
අනුමත ගසේවක 

සංඛයාව 

දැනට සිටින 

ගසේවක 

සංඛයාව 

හිඟ 

ගසේවක 

සංඛයාව 

අතිරික්ත 

ගසේවක 

සංඛයාව 

ගජයෂ්ඨ  12 09 03 - 

තෘතීය ගරේණිය 04 03 01 - 

ේවිතීය 68 57 11 - 

ප්රාථමිතක  20 16 04 - 

එකතුව 104 85 19 - 

වගු අංක 2:  දසේවක සංඛ්යා කඳමනාකර ය 



 

57 
 

වැටුේ දල්ඛ්න 
සකස්කිරීදේ 
්රියාවලිය 

1 
2019.09.04 -

2019.09.06 
18,000.00 

 
ිනදලෝො  
ඇකඩිනය 

කාර්යසාධන ඇගයීම 
හා සැකසුම 

1 2019.11.26 5,000.00 

 
නිපු තා සංවර්ධන 
අරමුෙල 

මූලය ප්රකාශන හා 
වාර්ෂික වාර්තා සකස් 
කිරීම 

2 2019.11.26 8,000.00  

ශ්රී ලංකා රාජය 
මූලය ගිණුේ 
සංගමය 

ම
ාණ්

ඩ
ලි
ක
 ග
ර
ේණි
ය
 ස
හ
 ස
ංව
ර්
ධ
න
 යා

ල
ධ
ාරි
 ග
ර
ේණි
ය

 
 

26 වන ආසියානු 
අපනයන පාලන 
සේමන්ත්ර ය 

1 
2019.02.26 -

2019.02.28 

 

183,487.00 ජපානය 

ජාතයන්තර 
දවදඳහාම පිළිබහ 
වෘත්ීරය සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

1 
2019.04.29 -

2019.05.18 

 

189,244.00 ෝස්දේලියාව 

දෙවැනි ෙකුණු චීන- 

සහදයෝගිතා සමුළුව, 
චීන - ආසියානු 
වයාපාරික 
සහදයෝගීතා රැස්ීමම 

සහ 2019 ෙකුණු හා 
අේනිදිග ආසියානු 
දවඳහ භාණ්ඩ 
ප්රෙර්ශනය 

1 
2019.06.08 -

2019.06.13 

 

169,173.64 චීනය 

මක ීරරයක් මක් 
මාවතක් සහහා වන 
රටවල් හි 
කඳමනාකර ය 
සහහා පුේගලික 
පුහුණුව පිළිබහ 
සේමන්ත්ර ය 

1 
2019.07.01 - 

2019.08.01 

 

175,270.00 චීනය 

ආසියා පැසිෆික් 
දවඳහ පහසුකේ 
සැපයීදේ සමුළුව 

1 
2019.09.17 -

2019.08.19 

 

55,430.00 ඉන්දියාව 

16 වන ජාතයන්තර 
උපායමාර්ගික දවඳහ 
පාලන සහ දේශසීමා 
ආරක්ෂක සමුළුව 

1 
2019.10.21 - 
2019.10.24  

 

55,915.00 ස්දකොේලන්තය 
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ඉදිකිරීේ හා 
කඳමනාකර ය සහ 
ශ්රී ලංකාදේ නිෙහස් 
දවඳහ කලාප 
කඳමනාකර ය 
පිලිබහ වැඩමුළුව 

3 
2019.10.10 -
2019.10.30  

 

540,636.00 චීනය 

ස
ංව
ර්
ධ
න
 යා

ල
ධ
ාරි

, ක
ළ
ම
න
ාක

ර
ණ
 ග
ස
ේව
ා 
යා
ල
ධ
ාරි

, ක
ාර්
ය
ාල
 ක

ාර්
ය
 ස
හ
ය
ක

 

                   

රියුරන්දේ සහ 
කනිෂ්ඨ 
දසේවකයින්දේ 
කාර්යභාරය සහ 
වගකීම 

1 
2019.03.11 - 

2019.03.12 
8,500.00  

ශ්රී ලංකා පෙනේ 
ආයතනය 

රාජය මුෙල් දරගුලාසි 1 
2019.03.25 - 

2019.03.27  
18,000.00  ිනදලෝො ඇකඩිනය 

ආතති 
කඳමනාකර ය 

2 2019.04.04 7,000.00  
ශ්රී ලංකා පෙනේ 
ආයතනය 

කාර්යාල කාර්ය 
සහයක මහතුන් 
සහහා කාර්යාල 
කඳමනාකර ය, 
ආනාර ධර්ම, හා 
පාරිදභෝගික සත්කාර 

1 
2019.04.04 - 

2019.04.05 
12,500.00  

ඩී. ඇන්් ආර් 
වෘත්ීරය සංවර්ධන 
ආයතනය 

කාර්යාල කාර්ය 
සහයකයින්දේ 
ආකල්ප හා වෘත්ීරය 
ෙැනුම ඉහඳ නැංීමම 

1 
2019.05.16 - 

2019.05.17 
8,500.00  

නිපු තා සංවර්ධන 
අරමුෙල 

ප්රසේපාෙන ්රියාවලිය 1 2019.05.08 8,500.00  
ජාතික  ශ්රම 
අධයයන ආයතනය 

කාර්යාල ක්රම සහ 
කාර්යාල 
කඳමනාකර ය 

1 
2019.05.30 

2019.05.31 
8,500.00 

 
නිපු තා සංවර්ධන 
අරමුෙල 

අභයන්තර විග නය 1 
2019.05.23 - 

2019.05.24 
8,500.00 

 නිපු තා සංවර්ධන 
අරමුෙල 

ප්රවාහන 
කඳමනාකර ය 

1 
2019.06.20 - 

2019.06.21 
8,500.00 

 
නිපු තා සංවර්ධන 
අරමුෙල 

දෙමඳ සහතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

1 
2019.06.03 

සිට දින 10 
15,000.00 

 
ශ්රී ලංකා පෙනේ 
ආයතනය 

ස
ංව

ර්
ධ න
 

යා
ල

ධ
ාරි

, 
ක
ළ

ම
න
ා

ක
ර

ණ
 

ග
ස
ේ

ව
ා 

යා
ල

ධ
ාරි

, 
ක
ාර්

ය
ාල
 

ක
ාර් ය
 

ස
හ

ය
ක

 
 කාල 
කඳමනාකර ය 

1 2019.06.08 3,000.00 
 ජාතික  ශ්රම 
අධයයන ආයතනය 



 

59 
 

අමාතය මණ්ඩල 
සංදේශ සකස්කිරීම 
පිළිබහ වැඩමුළුව 

1 2019.07.23 3,900.00 

 

ශ්රී ලංකා පෙනේ 
ආයතනය 

ගිනි නිීමම පිළිබහ 
පුහුණුව 

2 2019.07.25 5,000.00 

 

ඊ.ටී. දප්රොපර්ටීස් 
(පුේ) සමාගම 

වයාපාර ආනාර විධි 
සහ පුේගලික 
සන්නාමකර ය 

1 2019.07.25 8,900.00 

 
ඩී. ඇන්් ආර් 
වෘත්ීරය සංවර්ධන 
ආයතනය 

රජදේ වැටුේ දල්ඛ්න 
සකස්කිරීදේ 
්රියාවලිය 

2 
2019.07.31 -

2019.08.02 
36,000.00 

 

ිනදලෝො ඇකඩිනය 

වැටුේ පරිවර්තන හා 
විශ්රාම වැටුේ 
සකස්කිරීම 

1 2019.09.24 3,800.00 

 
ශ්රී ලංකා පෙනේ 
ආයතනය 

කනිෂ්ඨ දසේවකයන් 

සහහා අොඳ රාජකාරි, 
ආගන්තුක සත්කාර 
සහ ආනාර විධි 
පිළිබහ පුහුණුව 

1 2019.10.01 4,000.00 

 

ඉදිකිරීේ හා 
යන්දත්රෝපකර  
පුහුණු 
මධයස්ථානය 

විධිමත් ලිපි ලිීමදේ 
කුසලතා 

1 
2019.09.23 -

2019.09.24 
18,000.00 

 

ිනදලෝො ඇකඩිනය 

සංස්කර ය සහ 
දර්ගු නිෂ්කාශන 
්රියාපටිපාටිය සහ 

2020 සහහා වූ 
ජාතයන්තර වාස ජ 
නියමයන්හි 
දවනස්කේ 

3 2019.11.26 25,650.00 

 

ලංකා ජාතික 
කර්මාන්ත 
මණ්ඩලය 

ප්රථමාධාර පිළිබහ 
පුහුණුව 

1 2019.11.30 3,000.00 
 
ඊ.ටී. දප්රොපර්ටීස් 
(පුේ) සමාගම 

     ප්රස්තාර අංක 1:  2019 වර්ෂදේ සංවිධානය කරන ලෙ පුහුණු වැඩසටහන් 



 

60 
 

               

ප්රස්තාර අංක 1: පුහුණු අවස්ථා වයාේතිය 

ජාතයන්තර සමුළු සහ පුහුණු වැඩසටහන් සහහා සහභාගී ීමම තුළින්, ආනයන හා අපනයන ක්දෂේත්රය 

පිළිබහ උසස ්තත්ත්වදේ අවදබෝධයක් නිලධාරීන්ට උකහා ගත හැකි විය. මම ෙැනුම ශ්රී ලංකාදේ 

ආනයන හා අපනයන පාලන ප්රතිපත්ීරන් සකස් කිරීදේදී දයොොගැීමදේ අවකාශය දේ හරහා ලැබුස . 

තවෙ, ශ්රී ලංකාදේ ආනයන හා අපනයන ්රියාවලිය දගෝලීය ප්රව තාවන්ට අනුව හැඩගැස්ීමමට තමන් 

විසින් ලබාගත් ෙැනුම සහ සේපත් ොයකත්වය දීමට දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන්ට හැකි ීම ඇත. 

 

දේශීයව සංවිධානය වූ පුහුණු වැඩසහන් සලකා බැලීදේදී, දසේවාලාභීන්ට තෘේතිමත් වියහැකි දසේවාවක් 

ලබා දීමට සහ කාර්යාල ක්රම නිවැරදිව පවත්වාදගන යාමටත් අවශය නිසි මාර්දගෝපදේශයක් ලැබී ඇති 

බව සනාථ දේ. විදශේෂදයන්, කාල කඳමනාකර ය, අමාතය මණ්ඩල සංදේශ දකටුේපත් කිරීම 

පිළිබහ ෙැනුම, ප්රසේපාෙන ්රියාවලිය, වැටුේ දල්ඛ්න ්රියාවලිය, සහ රාජය මුෙල් දරගුලාසි පිළිබහ 

ෙැනුම යන පුහුණු වැඩසටහන් හරහා නිලධාරීන්ට තම දසේවය ගු ාත්මකභාවයකින් යුක්තව 

පවත්වාදගන යාමට සහ විෂය දක්ෂ්ත්ර පිළිබහ මනා ෙැනුමත් ඳගා කර ගැීමමට හැකියාව ලැබී ඇත. 

 

හදිසි අවස්ථාවන්හිදී ්රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබහව නිලධාරින් ෙැනුේවත් කිරීමට 

දෙපාර්තදේන්තුව අවශය පහසුකේ සලසන ලදී. ගිනි නිීමම සහ  ප්රථමාධාර පිළිබහ පුහුණුව දමහිදී කැපී 

දපදනයි. භාෂා හැකියාව  සහ ආගන්තුක සත්කාර පිළිබහව ෙැනුම වර්ධනය කිරීම තුළින් 

දෙපාර්තදේන්තුවට පැිනද න ෝනෑම තත්ත්වයක දසේවාොයකදයකුට සතුටුොයක මේටදේ දසේවාවක් 

ලබා දීමට දෙපාර්තදේන්තුව උත්සහ දගන ඇත.  

 

2019 වර්ෂදේ සංවිධානය කරන ලෙ පුහුණු වැඩසටහන් හරහා ු වුන්දේ දසේවා තෘේතිය ඉහඳ නැංීමමට 

සහ යාවත්කාලීන ෙැනුමකින් දහිම නිලධාරි පිරිසකදේ දසේවය ජාතික සංවර්ධන ්රියාවලියට ොයක 

කරීමදේ හැකියාව ලැිමස .  

 

 

 

 

මාණ්ඩලික 

ගරේණිය

32%

සංවර්ධන 

යාලධාරි

16%

කළමනාකරණ 

ගසේවා යාලධාරි

38%

රියදුරු, කාර්යාල කාර්ය සහයක 

14%

පුහුණු අවස්ථා වයාප්තිය
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6.3.1 ගදපාර්තගේන්තුව විසින් සංවිධාන කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් 

 
ඉහත සහහන් කඳ පුහුණු වැඩසටහන්වලට අමතරව දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනාගත් 

දෙපාර්තදේන්තුදේ විෂය පථය හා ඍජුවම බැදහන විදශේෂිත පුහුණු සැසි සහ ෙැනුේවත් කිරීදේ 

වැඩසටහන් සංවිධානය කරන ලදී. 

 

6.3.1.1 ගම න්ට්රියල් සේමුතිය ිළිබබ  දැනුවත් ිරීගේ වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකාව ඇතුළු අදනකුත් රටවල් විසින් බලාත්මක කර ඇති දමොන්රියල් සේමුතිය සහ මයට 

පසුව මකතු වූ කිගාලි සංදශෝධනය පිළිබහව ෙැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහනක්  මහවැලි සංවර්ධන 

හා පරිසර අමාතයාංශදේ සහදයෝගය ඇතිව 2019 වර්ෂදේදී පවත්වන ලදී. දමම වැඩසටහන 

මගින් පෘථිවි ෝදසෝන් ස්තරය හා මහි ඇති වැෙගත්කම, ෝදසෝන් ස්තරයට හානි පමුණුවන 

මානව ්රියාකාරකේ හා වායු සහ මය ආරක්ෂා කරගැීමම දවනුදවන් දෙපාර්තදේන්තු 

කාර්යභාරය පිළිබහව දමහිදී සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන ලදි.   

ෝදසෝන් ස්තරයට හානි පමුණුවන වායුවක් වන සී.මෆ්ල්.සී. (CFC) වායුව ශ්රී ලංකාවට ආනයනය 

කිරීම දේ වන විට නවතා ඇත. තවත් මවැනිම වායුවක් වූ මච්.මෆ්ල්.සී. (HFC) සහ මම වායුව 

භාවිත කරනු ලබන උපකර  2030 වන විට ශ්රී ලංකාවට ආනයන කිරීම නැවත්ීමමට අවශය 

පියවර අදියර කිහිපයක් යටදත් සේපාෙනය කර ඇත. දමම අදියරයන් හි ප්රධානතම වගකීම 

අප දෙපාර්තදේන්තුව දවත පැවරී ඇති අතර ඒ දවනුදවන් පරිසර අමාතයංශදේ ෝදසෝන් 

ඒකකය හා මක්ව ඉහත සහහන් කඳ වායූ ආනයනය නියාමනය කිරීම සිු කරනු ලබයි. දමම 

ආනයන නියාමන ්රියාවලිදේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබහව සහ මම ්රියාවලිදේ ඉදිරි සැලසුේ 

පිළිබහවත් දමහි දී නිලධාරින් ෙැනුේවත් කරන ලදී. 

දමම වැඩසටහදන් තවත් අංග දලස දෙපාර්තදේන්තුදේ දසේවය කරන නිලධාරීන්දේ ආකල්ප 

හා දපෞරුෂ වර්ධනය කිරීමටත් දසේවය දසේවක සහ සේබන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, 

කණ්ඩායේ හැගීම වර්ධනය කිරීමටත් ඉවහල් වන පරිදි විවිධ ්රියාකාරකේ සංවිධනය කර 

තිබුස .  

 

6.3.1.2 විගේය වියාමය පනත ිළිබබ  වැඩමුළුව  

ආනයන හා අපනයන ්රියාවලිය හා සේබන්ධ මුලය ගනුදෙනු නියාමනය කිරීම 

දෙපාර්තදේන්තු විෂය පථයට අයත් දවයි. ඒ අනුව විදේශ විනිමය හුවමාරු ්රියාවලිය පිළිබහව 

නිලධාරීන් ෙැනුේවත් කිරීම සහහා වැඩසටහනක් සංවිධාන කරන ලදී. දමම වැඩසටහදන් 

සේපත් ොයකත්වය විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව විසින් සිු කරන ලදී. මහිදී  මූලික 

වශදයන් විදේශ විනිමය පනදත් ඇතුඳත් මූලික සංකල්ප, ප්රතිපත්ති, අරමුණු  හා දරගුලාසි 

පිළිබහවත් මම පනදත් වැෙගත් දකොටස් පිළිබහව ෙ වැඩිුර පැහැදිලි කිරීේ ඉතා සරල 

ආකාරදයන් සිු කරන ලදී. තව ෙ විෙුත් අරමුෙල් හුවමාරු කා්පත් ක්රමය හා ශ්රී ලංකාදවන් 

බැහැර ගිණුේ විවෘත කිරීදේ ්රියාවලිය සේබන්ධදයන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙ දමම 

වැඩසටහදන් විදශේෂ අංගයක් විය. 
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6.3.1.3  ඵලදායිතා සංකල්පය ිළිබබ  දැනුේවත් ිරීම. 
 

දෙපාර්තදේන්තුවට පැිනද න දසේවාලාභීන්ට කාර්යක්ෂම දසේවාවක් ලබාදීමටත්, කාර්යාල 

ක්රම විධිමත්ව පවත්වාදගන යාමට ්රියමනාප වටපිටාවක් දෙපාර්තදේන්තුව තුඳ 

දගොඩනැගීමටත් අරමුණු කර ගනිිනන් 5 මස් සංකල්පය දෙපාර්තදේන්තුවට හඳුන්වා දීමට 

ීරර ය විය. මහි මූලික පියවරක් වශදයන් මම සංකල්පය පිළිබහව ෙැනුේවත් කිරීදේ 

වැඩසටහන් ත්රිත්වයක් ජාතික ඵලොයිතා දල්කේ කාර්යාලදේ සහදයෝගීතාවදයන් 2019 

වර්ෂදේ දී සංවිධාන විය. මම වැඩසටහන සංවාෙ ස්වරූපදයන් පැවැත්ීමම මහි තිබූ 

විදශේෂත්වයක් වූ අතර, නිලධාරීන්ට තම මදිදනො කාර්යාල කටයුතු වඩාත් පහසුදවන් සහ 

මලොයී දලස සේපූර්  කර ගත හැකි ආකාරය ඉතා සරල ආකාරයට උොහර  මාර්ගදයන් 

පැහැදිලි කරන ලදී.  

 

 

6.3.1.4  යනයන ක්රියාවලිය හා සේබන්ධ ගල්ඛන ිළිබබ  දැනුේවත් ිරීගේ 

වැඩසටහන 

 

ආනයන හා අපනයන නියාමනය කිරීදේ මුඛ්ය ආයතනය වශදයන්, ආනයන ්රියාවලිය හා 

සේබන්ධ දල්ඛ්න පිළිබහ නිලධාරීන්දේ ෙැනුේවත්භාවය යාවත්කාලීන කිරීදේ අවශයතාව 

දෙපාර්තදේන්තුව විසින් හඳුනාගන්නා ලදී. 

 

ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා දර්ගුදේ සේපත් ොයතක්වදයන් ෙැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහනක් සංවිධානය 

කරන ලදි. මහිදී දර්ගු නිෂ්කාශන වාර්තා, නැේ භාර පත් සහ ගුවන් භාරපත්හි දතොරතුරු 

අන්තර්ගත ීම ඇති ආකාරය සහ මම දතොරතුරුවල භාවිතාව පිළිබහව ෙ අවදබෝධයක් ලබාදෙන 

ලදී. ඊට අමතරව නිවැරදි දර්ගු නිෂ්කාශන වාර්තාවක් හඳුනාගත හැකි ආකාර පිළිබහවෙ 

දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන් ෙැනුේවත් කරන ලදී. 

 

දමම වැඩසටහන හරහා නිලධාරීන්ට තම රාජකාරී කටයුතු වලදී ඉහත සහහන් දල්ඛ්න 

නිවැරදිව භාවිත කිරීදේ වැෙගත්කම පිළිබහව ෙ ආනයන ්රියාවලිය පිළිබහව මනා 

අවදබෝධයක්ෙ ලබාගැීමමට හැකි විය. 

 

6.3.1.5 අන්තර්ජාතික ගවගළ  ගිවිසුේ ිළිබබ  දැනුේවත් ිරීගේ වැඩසටහන  

 

පසුගිය කාල වකවානුව තුඳ ශ්රී ලංකාව අදනකුත් රටවල් සමඟ මදඳඹී සිටින දවදඳහ ගිවිසුේ 

පිළිබහ සමාජය තුඳ සාකච්ඡාවක් ඇති වූ අතර, මහි දී අන්තර්ජාතික දවඳහ කටයුතු හා ඍජුවම 

සේබන්ධ දෙපාර්තදේන්තුවක් දලස අන්තර්ජාතික ජාතික දවදඳහ ගිවිසුේ පිළිබහව 

නිලධාරීන් ෙැනුේවත් ීමදේ අවශයතාව හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ඇමරිකානු මක්සත් ජනපෙ 

ආධාර වැඩසටහදන් (USAID) අනුග්රදයන් අන්තර්ජාතික දවදඳහ ගිවිසුේ පිළිබහව ෙැනුේවත් 

කිරීදේ වැඩසටහනක්  සංවිධානය කරන ලදි. මහිදී ශ්රී ලංකාව සහ දවනත් රටවල් සමග මඳඹී 

ඇති දවදඳහ ගිවිසුේ, ගිවිසුේ දකොන්දේසි, ගිවිසුේ හරහා ශ්රී ලංකාවට ඳඟා කර ගතහැකි වාසි 
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දමන්ම, උොවිය හැකි අවාසි සහ ඉදිරිදේදී ගිවිසුේවලට මඳඹීදේදී අවධානය දයොමු කඳ යුතු 

ක්දෂේත්ර පිළිබහව නිලධාරීන්ට අවදබොධයක් ලබා දෙන ලදී.  

 

අන්තර්ජාතික ගිවිසුේ සමග දෙපාර්තදේන්තු කාර්යභාරයෙ දමහිදී පැහැදිලි කඳ අතර 

විදශේෂදයන් ශ්රී ලංකා - සිංගේපූරු නිෙහස් දවදඳහ ගිවිසුම පිළිබහව ෙ නිලධාරින් ෙැනුේවත් 

කරන ලදී. ආනයන හා අපනයන ප්රතිපත්ති  සකස් කිරීදේදී සහ ජාතයන්තර දවදඳහ ගනුදෙනු 

නියාමනය කිරීදේදී ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව වශදයන් දමම දවදඳහ 

ගිවිසුේ දකදරහි අවධානය දයොමු කිරීදේ අවශයතාව පිළිබහ අවදබෝධයක් ලබා ගැීමමට දමම 

ෙැනුේවත් කිරීදේ වැඩසටහන ඉවහල් විය.   

 

6.3.1.6  සුිළිබපන්න රාජය ගසේවයක් - දැනුේවත් ිරීගේ වැඩසටහන 

  

ශ්රී ලංකාව තුළින් ුෂ ය තුරන් කිරීම සහහා වන ජාතික ්රියාකාරී සැලැස්ම 2019-2023, 

අල්ලස් දහෝ ුෂ  දනෝෙනා විමර්ශ  දකොිනෂන් සභාව විසින් මළිෙක්වන ලදි. මම 

යාන්ත්ර යට රාජය නිලධාරීන් මකතු කරගැීමදේ අරමුස න් 1954 අංක 11 ෙරන අල්ලස් දහෝ 

ුෂ  දනෝෙනා විමර්ශන පනත පිලිබහව දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන් ෙැනුේවත් කිරීදේ 

වැඩසටහනක් අල්ලස් දහෝ ුෂ  දනෝෙනා විමර්ෂ  දකොිනෂන් සභාදේ සේපත් 

ොයකත්වදයන් සංවිධාන කරන ලෙ අතර, ඒ සහහා දමම දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරීන්ට 

සහභාගීීමදේ අවස්ථාව හිින විය.   

 

දමම පස්අවුරුු සැලැස්ම මගින් රදේ අල්ලස් විදරෝධී සටදන් ප්රමුඛ් ්රියාකාරිකදයකු 

වශදයන් රාජය අංශය හඳුනාදගන ඇති බවත් ආයතන තුඳ සුපිළිපන් බදේ අවශයතාව 

අවධාර ය දකොට ෙැක්ීමම මගින් රාජය නිලධාරීන්දේ ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීදේ මාර්ග හා 

විධි  මහි ඇතුඳත් ව ඇති බවත් නිලධාරීන්ට පැහැදිලි කරන ලදී. මදලසම පරිපාලන වුහය 

තුඳ විනිවිෙභාවය සහතික කරනු පිස ස අනුගමනය කඳ යුතු ්රියාමාර්ග, තෑගි රීතින් සහ 

බැඳියාවන් අතර ගැටුේ පිළිබහව නිලධාරීන්ට පැහැදිලි අවදබෝධයක් ලබා දෙන ලදී. 

 

6.3.1.7 පපායමාර්ගික අයිතම අපනයන පාලනය 

 

අපනයන පාලන හා ආශ්රිත දේශ සීමා ආරක්ෂ  වැඩසටහන (Export Control and Related 

Border Security Program, EXBS) මගින් 2005 වර්ෂදේ සිට දේ ෙක්වාම  ආනයන හා 

අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව, ආරක්ෂක අමාතයාංශය සහ ශ්රී ලංකා දර්ගුව වැනි දේ 

සහහා අොඳ වන අදනකුත් රාජය ආයතන නිලධාරීන් දවනුදවන් උපායමාර්ගික අයිතම 

අපනයන පාලනය හා සේබන්ධ දේශීය හා විදේශීය පුහුණු සහ ෙැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන් 

සංවිධානය කරිනන් සිටී. 2019 වර්ෂදේ දේ දවනුදවන් දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩසටන් 

5ක් පවත්වන ලෙ අතර, ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව මම වැඩසටහන් සහහා 
අදනකුත් රාජය ආයතනයන්හි නිලධාරීන්දේ සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම උදෙසා අවශය 

පියවර ගන්නා ලදී.  
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විදශේෂදයන්, මක්සත් ජාීරන්දේ ආරක්ෂ  මණ්ඩල දයෝජනා 1540 ශ්රී ලංකාව තුඳ 

්රියාත්මක කිරීම සහහා වන නනතික පසුිමම දගොඩනැගීම සහහා අවශය මාර්දගෝපදේශනය 

ලබා දෙයි. දමම පුහුණු වැඩසටහන්හිදී, උපායමාර්ගික අයිතම දලස සැලදකන ේවි භාවිත 

අයිතම (Dual Use Items) සහ යුධ උපකර  (Militery Items) අපනයන පාලන ක්රමදේෙයන්, 

කලාපදේ අදනකුත් රටවල් (පිලිපීනය, සිංගේපුරුව) ෙැනටමත් අනුගමනය උපායමාර්ගික 

අයිතම පාලන ක්රමදේෙ හා මම රටවල ඇති විධිවිධාන, මම අයිතමයන්දේ අවසන් 

පාරිදභෝගිකයා (End-User) නිර් ය කිරීම උපායමාර්ගික අයිතම හඳුනාගන්නා ආකාරය සහ 

අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ ක්රමදේෙය පිළිබහව ෙැනුේවත් කරන ලදී. 

 

ඉදිරිදේදී ශ්රී ලංකාව තුඳ ස්ථාපිත කිරීමට බලාදපොදරොත්තු වන උපායමාර්ගික අයිතම 

කඳමනාකර  පේධතිය පිහිටුීමදමහිලා දමම පුහුණු වැඩසටහන් ඉතා ඉහඳ වටිනාකමකින් 

දහිම විය. 

 

6.3.2 ගදපාර්තගේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් ිළිබබ  ගත රතුරු 

 

 පුහුණු වැඩසටහදන් නම පැවැත්වූ දිනය සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 දමොන්රියල් සේමුතිය පිළිබහ ෙැනුවත් කිරීදේ 

වැඩසටහන 
2019.08.31 90 

2 විදේශ විනිමය පනත පිළිබහ වැඩමුළුව  

 

2019.09.18 25 

3 ඵලොයිතා සංකල්පය පිළිබහ ෙැනුේවත් 

කිරීම. 

 

2019.02.31 

2019.09.09 

2019.09.16 

2019.12.16 

90 

4 ආනයන ්රියාවලිය හා සේබන්ධ දල්ඛ්න 

පිළිබහ ෙැනුේවත් කිරීදේ වැඩසටහන 

2019.09.30 55 

5 අන්තර්ජාතික දවදඳහ ගිවිසුේ පිළිබහ 

ෙැනුේවත් කිරීදේ වැඩසටහන  

 

2019.08.17 20 

6 සුපිළිපන්න රාජය දසේවයක් - ෙැනුේවත් 

කිරීදේ වැඩසටහන 

 

2019.04.03 60 

7 උපායමාර්ගික අයිතම අපනයන පාලනය 

 

2019.01.22-2019.01.24 

2019.06.19-2019.06.20 

2019.09.10-2019.09.12 

2019.10.31-2019.11.01 

05 

වගු අංක  :  දෙපාර්තදේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලෙ පුහුණු වැඩසටහන් 
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6.4 ගසේවක සුභසාධනය 

 
කාර්යබහුල දසේවාදවහි නිරත නිලධාරීන් පිරිසකදගන් සමන්විත ආනයන හා අපනයන පාලන 

දෙපාර්තදේන්තුව තම නිලධාරීන්දේ සුබසාධනය දවනුවන් විවිධ ්රියාමාර්ග දගන ඇත. ඒ 

දවනුවන් ස්ථාපිත ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තු ක්රීඩා, විදනෝෙ කටයුතු සහ 

දසේවක සුබසාධක සංගමය විශාල දමදහවරක් සිු කරයි. 

 

6.4.1 ගදපාර්තගේන්තු පුස්තකාලය 

 

නිලධාරීන්ට තම ෙැනුම යාවත්කාලීන කර ගැීමමටත්, තම විදේක කාලය ඵලොයි දලස 

ගතකිරීමටත් හැකිවනු පිස ස පුස්තකාලයක් දෙපාර්තදේන්තු පරිශ්රදේ ස්ථාපිත කර ඇති අතර 

2019 වර්ෂදේදී මහි ග්රන්ථ සංඛ්යාව ඉහඳ නංවන ලදී. 

 

6.5 ගදපාර්තගේන්තුගේ ප්රජා සත්කාරක වැඩසටහන් 
 

ිරඹුල්වැව ග්රාමගේ ප්රජා සත්කාරක වැඩසටහන 

 

1969 අංක 01 ෙරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත මගින් ස්ථාපිත කරන ලෙ ආනයන හා 

අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව සිය අඩ සියවසක දසේවය 2019 වර්ෂදේදී සනිටුහන් කරන 

ලදී. "යහපත් අනාගතයක් උදෙසා පරිසරය හා මහජනතාව සුරක්ෂිත කිරීම" යන ෙැක්ම දපරෙැරි 

කරගත් ආයතනයක් දලස සිය අඩසියවසක සැමරුම දවනුදවන් අපදගන් ජනතාවට විය යුතු 

යුතුකමක් දලස සලකා ු ෂ්කර ගේමානයක් දවනුදවන් ප්රජා සත්කාරක වැඩසටහනක් ්රියාත්මක 

කිරීමට සුබසාධක සංගමය විසින් ීරර ය කරන ලදී. වකුගු  ආශ්රිත දරෝග පැතිරී යන ග්රාමයක් 
දතෝරා දගන මම ග්රාමදේ ජනතාව දවනුවන් ප්රජාසත්කාරක වැඩසටහනක් ්රියාත්මක කිරීමට 

මහි අරමු  විය. දමහිදී දකොඳෙ සිට කිදලෝී ටර් 224 ක ුරකින් පිහිටි, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කදේ, 

මහවිලච්චිය ප්රාදේශීය දල්කේ දකොේඨාසයට අයත් ඉතා ුෂ්කර ගේමානයක් වන කිුරල්වැව 

ග්රාමය දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රජා සත්කාර වැඩසටහදන් ප්රතිලාභී ගේමානය බවට පත් විය.  

 

ඒ අනුව, මම ග්රාමය තුඳ සිු කරන ලෙ  ප්රජා සත්කාර වැඩසටහන ප්රධාන දකොටස් දෙකකින් 

සමන්විත විය. මනේ,  

1. ග්රාමදේ ජනතාවදේ පාීමය ජල ගැටලුවට පිළියමක් දලස ප්රති ආශ්රැත ජල දපරහන් පේධතියක් 

(Reverse Osmosis Plant) ස්ථාපිත කිරීම.  

2. ග්රාමදේ පවීර මකම පාසල වන කිුරල්වැව ආනන්ෙ විුහල නීමකර ය කිරීම හා සියලුම මූලික 

අවශයතාවයන් සපුරාලීම. 

 

 ප්රති යරැත ජල ගපරහන් පේධතියක් ස්ථාිළත ිරීම 

 

බහුතර දගොවි ජනතාවක් ිතවත්වන කිුරල්වැව ග්රාමදේ පවුල් 450කට අයත් ජනතාවක් ිතවත් වන 
අතර පිරිසිඳු පාීමය ජලය දසොයා ගැීමදේ අපහසුව සහ ග්රාමය තුඳ වයාේත වන වකුගු  දරෝගය 
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ුවුන් මුහු දෙන ප්රධානතම ගැටලු විය. ග්රාී ය ජනතාව අතර පැතිරී යන වකුගු  ආශ්රිත 

දරෝගයන්ට පිළියමක් වශදයන් දිනකට පිරිසිු කරන ලෙ ජලය ලීටර 10,000ක් නිකුත් කඳ හැකි 

ජල දපරහන් පේධතියක් ග්රාමදේ සියලු දෙනාටම අපහසුවකින් දතොරව ඳගා විය හැකි කිුරල්වැව 

ශ්රී ධර්මවර්ධනාරාම විහාරසථ්ානදේ ස්ථාපිත කරන ලදී. පේධතිය ස්ථාපිත කිරීම සහ දීර්ඝ කාලීන 
නඩත්තුව ශ්රී ලංකා නාවික හමුොව විසින් සිුකරනු ලබයි.  

 

 ිරඹුල්වැව යනන්ද විදුහල නවීකරණය ිරීම 

  

දීර්ඝ කාලයක සිට අවධානයට ලක් දනොවූ දමම විුහල අෙ වන විට ුෂ්කරතා මධයදේ වුවෙ 

අහිංසක ෙරුවන්දේ අනාගතය දගොඩනැගීදේ කර්තවයදේ නියැලී සිටී. අු  පහසුකේ මධයදේ 

පවතින පාසලක් වුවෙ මහි ඉදගනුම ලබන ුවා ෙරුවන් කලාප මේටදමන් පවතින තරගවලට 

සහභාගී ීමදමන් තම ෙක්ෂතාවයන් මනාව දපන්නුේ කර ඇත. 

 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්දසේ නඩත්තුවකට ලක් දනොවූ නිසා, පාසල් දගොඩනැගිලි සියල්ල අබලන් 

තත්ත්වදේ පසුවූ අතර, මම දගොඩනැගිලි සියල්ල අලුත්වැඩියා කර පින්තාරු කරන ලදී. පාසදල් 

පන්තිකාමර සහහා ජාතයාන්තර ප්රිනතිදයන් යුතු දඩස් සහ බංකු පරිතයාග කරන ලදී. ඒ සමගම 

පාසල් ෙරුවන්දේ සීමපාරක්ෂක පහසුකේ ෙ වැඩිදියුණු කරන ලදී. ෙරුවන්දේ අධයාපන තත්ත්වය 

තවුරටත් ඉහඳ ෙැී දේ අරමුස න් පාසලට පුස්තකාලයක් සහ පරිග ක ඒකකයක් ෙ ෙරුවන්දේ 
නිර්මා  හා ෙක්ෂතා මළිෙැක්ීමමට මළිමහන් පීඨිකාවක් ෙ පරිතයාග කරන ලදී. මදමන්ම, අබලන් 

තත්ත්වදේ පැවති දසල්ලේ උෙයානය  නීමකර ය කරන ලදී. 

 

ඉතා සංදේදී කටයුත්තක් දලස සලකා සියලුම සිසු ෙරුවන්ට අවශය අභයාස දපොත්, පාසල් 

උපකර , සපත්තු බෑේ ඇතුළු අතයවශය උපකර  ඇතුඳත් තෑගි පාර්සලයක් ලබා දීමට ෙ 

කටයුතු කරන ලදී. දමම ප්රජා සත්කාරක වැඩසටහනට ශ්රමදයන් ොයක ීමමට දෙපාර්තදේන්තු 

නිලධාරින්දේ ඉතා ඉහඳ උනන්ුවක් විය. පාසදල් සියලුම දඩස් පුටුවල ීරන්ත ආදල්ප කරන 

ලේදේ දෙපාර්තදේන්තුදේ නිලධාරින් විසිනි. 

 

දේ දවනුවන් අරමුෙල් රැස්කිරීදේ වගකීම සුබසාධක සංගමය දවත පැවරුණු අතර, 

දෙපාර්තදේන්තු දසේවාලාභින් සහ දෙපාර්තදේන්තු කාර්යමණ්ඩලය ඒ දවනුදවන් තම 

දපෞේගලික ධනදයන් සහදයෝගය පඳ කරන ලදී. සථ්ාපිත කරන ලෙ ප්රති ආශ්රැත ජල දපරහන් 

පේධතිය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සහ නීමකර ය කරන ලෙ කිුරල්වැව ආනන්ෙ විුහල සිසු 

අයිතියට පත්කිරීදේ උත්සවය ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල් සහ දෙපාර්තදේන්තු 

නිලධාරීන්දේ ප්රධානත්වදයන් 2019 ජුනි මස 29 දි සිු දකරිස .   
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7 පරිච්ගේදය - අනුකූලතා වාර්තාව 

 

අංකය අොඳ කර ගත යුතු අවශයතාව 
අනුකූලතා 
තත්ත්වය  
(අනුකූල 
දේ/අනුකූල 
දනොදේ) 

අනුකූල 
දනොදේ නේ ඒ 
සහහා දකටි 
පැහැදිලි කිරීේ 

අනුකුල දනොීමම 
අනාගතදේ දී 
වඳක්වා ගැීමමට 
දයෝජනා කරන 
නිරවෙය ීරර  
්රියාමාර්ග 

1 පහත ස හන් මුලය ප්රකායප ගිණුේ 

යායමිතත දිනට ඉදිරිපත් ගක ට  

තිගේ. 

 

  

1.1 වාර්ෂික මුලය ප්රකාශ අනුකූල දේ   

1.2 රාජය නිලධාරීන්දේ අත්තිකාරේ 
ගිණුම 

අනුකූල දේ 
  

1.3 වයාපාර හා නිෂ්පාෙන අත්තිකාරේ 
ගිණුම (වාස ජ අත්තිකාරේ ගිණුම) 

අොඳ දනොදේ 
  

1.4 ගබඩා අත්තිකාරේ ගිණුම අොඳ දනොදේ   

1.5 විදශේෂ අත්තිකාරේ ගිණුම අනුකූල දේ   
1.6 දවනත් -   

2 ගප ත්පත් හා ගල්ඛන නඩත්තු 

ිරීේ (මු.ගර.445) 
 

  

2.1 රාජය පරිපාලන නක්රදල්ඛ් 
267/2018 අනුව ස්ථාවර වත්කේ 
දල්ඛ්නය යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 

  

2.2 පුේගල පඩිනඩි දල්ඛ්න/ පුේගල 
පඩිනඩි කා්පත් යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.3 විග න විමසුේ දල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීනකර  පවත්වාදගන 
යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.4 අභයන්තර විග න  වාර්තා 
දල්ඛ්නය යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.5 සියලුම මාසික ගිණුේ සාරාංශ 
(CIGAS) පිළිදයලකර නියිනත 
දිනට මහා භාණ්ඩාගාරයට 
ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල දේ 

  

2.6 දනක්පත් හා මුෙල් ඇ වුේ 
දල්ඛ්නය යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.7 ඉන්දවන්රි දල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීනකර  පවත්වාදගන 
යාම 

අනුකූල දේ 
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2.8 දතොග දල්ඛ්නය යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.9 හානි පාු  දල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීනකර  පවත්වාදගන 
යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.10 බැරකේ දල්ඛ්නය 
යාවත්කාලීනකර  පවත්වාදගන 
යාම 

අනුකූල දේ 
  

2.11 උප පත්රිකා දපොත් දල්ඛ්නය (GA - 
N20) යාවත්කාලීනකර  
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

03 මුලය පාලනය ස හා කාර්යන් 

අියයාගයෝජනය ිරීම (මු.ගර.135) 
 

  

3.1 මුලය බලතල ආයතනය තුඳ 
බලතල පවරාදී තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

3.2 මුලය බලතල පවරාදීම පිළිබහ 
ආයතනය තුඳ ෙැනුවත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

3.3 සෑම ගනුදෙනුවක්ම නිලධාරීන් 
දෙදෙදනකු දහෝ ඊට වැඩි 
සංඛ්යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි 
බලතල පවරාදී තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

3.4 2014.05.11 දිනැති අංක 
171/2004 ෙර  රාජය ගිණුේ 
නක්රදල්ඛ්ය අනුව රජදේ පඩිපත් 
මෘුකාංග පැදක්ජය භවිතා කිරීදේ 
දී ග කාධිකාරිවරයන්දේ 
පාලනයට යටත්ව කටයුතු කිරීම. 

අනුකූල දේ 

  

4 වාර්ෂික සැලසුේ සකස් ිරීම    

4.1 වාර්ෂික ්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් 
කිරීම 

අනුකූල දේ 
  

4.2 වාර්ෂික ප්රසේපාෙන සැලැස්ම 
සකස් කිරීම 

අනුකූල දේ 
  

4.3 වාර්ෂික අභයන්තර විග න 
සැලැස්ම සකස් කිරීම 

අනුකූල දේ 
  

4.4 වාර්ෂික ඇස්තදේන්තුව සකස් 
දකොට ජාතික අයවැය 
දෙපාර්තදේන්තුවට (NBD) 
නියිනත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම 

අනුකූල දේ 

  

4.5 වාර්ෂික මුෙල් ප්රවාහ ප්රකශය 
නියිනත දිනට භාණ්ඩාගාර 
දමදහයුේ දෙපාර්තදේන්තුවට 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

5 විගණන විමසුම    

5.1 විග කාධිපතිවරයා විසින් නියම 
දකොට ඇති දිනට, සියලුම විග න 
විමසුේ වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම 

අනුකූල දේ 
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6 අභයන්තර විගණනය 

 
 

  

6.1 මු.දර.132(2) DMA/ 1-2019 
අනුව, වසර ආරේභදේ දී 
විග කාධිපතිවරයා සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීදමන් අනතුරුව, 
අභයන්තර විග න සැලැසම් 
සකස් කිරීම  
 

අනුකූල දේ 

  

6.2 සෑම අභයන්තර විග න 
වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් 
තුඳ දී පිළිතුරු සපයා තිබීම 

අනුකූල දනොදේ 

දමම අංශය 
අලුතින් 
ස්ථාපනය කර 
ඇති බැවින් 
පිළිතුරු 
සැපයීම සහහා 
ක්රමදේෙයක් 
සකස් ීම 
දනොතිබීම 

නියිනත දිනට 
පිළිතුරු සැපයීම 
සහහා නිලධාරීන් 
ෙැනුේවත් කිරීම 

6.3 2018 අංක 19 ෙර  විග න 
පනදත් 40(4) උප වගන්තිය 
ප්රකාරව, සියලුම අභයන්තර 
විග න වාර්තා වල පිටපත් 
කඳමනාකර  විග න 
දෙපාර්තුදේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

6.4 මුෙල් දරගුලාසි 134(3) ප්රකාරව, 
සියලුම අභයන්තර විග න වාර්තා 
වල පිටපත් විග කාධිපතිවරයාට 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

7 විග න හා  කඳමනාකර  
කිනටුව 

 
  

7.1 DMA  නක්රදල්ඛ් 1-2019 අනුව, 
අවම වශදයන් විග න හා 
කඳමනාකර  කිනටු 04 ක් වත් 
අොඳ  වර්ෂය තුඳ  පවත්වාදගන 
තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

8 වත්කේ කළමනාකරණය    

8.1 අංක 01/2017 ෙර  වත්කේ 
කඳමනාකර  නක්රදල්ඛ්දේ 07 
වන පරිච්දේෙය අනුව, වත්කේ ිනල 
දී ගැීමම හා අපහර ය කිරීම 
පිළිබහ දතොරතුරු දකොේේදට්රෝලර් 
ජනරාල් කාර්යාලය දවත ඉදිරිපත් 
කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

8.2 ඉහත සහහන් නක්රදල්ඛ්දේ 13 වන 
පරිච්දේෙදේ ප්රකාරව, මම 
නක්රදල්ඛ්දේ විධි විධාන 

අනුකූල දේ 
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්රියාත්මක කිරීම 
සේබන්ධීකර ය සහහා සුුසු 
සේබන්ධතා නිලධාරිදයකු පත් 
කර මම නිලධාරියා පිළිබහ  
දතොරතුරු දකොේේදට්රෝලර් 
ජනරාල් කාර්යාලයට වාර්තාකර 
තිබීම  
 
 

8.3 රාජය  මුෙල් නක්රදල්ඛ් අංක 
05/2016 අනුව, භාණ්ඩ සී ක්ෂ  
පවත්වා අොඳ වාර්තා නියිනත 
දිනට විග කාධිපතිවරයා දවත 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

8.4 වාර්ෂික භාණ්ඩ සී ක්ෂ දයන් 
අනාවර ය වූ අතිරික්ත, ඌ තා 
හා දවනත් නිර්දේශ නක්රදල්ඛ්දේ 
සහහන් කාලය තුඳ සිුදකොට 
තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

8.5 ගර්භිත භාණ්ඩ අපහර ය කිරීම 
මු.දර. 772 අනුව සිු කිරීම 

අනුකූල දේ 
  

9 වාහන කළමනාකරණය    

9.1 සංචිත වාහන සහහා නෙනික 
ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාංශ 
වාර්තා සකස් දකොට නියිනත දිනට 
විග කාධිපති දවත ඉදිරිපත් 
කිරීම 

අනුකූල දේ 

  

9.2 වාහන ගර්භිත ීම මාස 06 කට වඩා 
අු  කාලයක දී අපහර ය කර 
තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

9.3 වාහන දලොේ දපොත් පවත්වා 
ගනිිනන් ඒවා යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

9.4 සෑම වාහන අනතුරක් 
සේබන්ධදයන්ම මු.දර. 
103,104,109 හා 110 ප්රකාරව 
කටයුතු කිරීම 

අනුකූල දේ 

  

9.5 2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 
ෙර  රාජය පරිපාලන 
නක්රදල්ඛ්දේ 3.1 දේෙදේ සහහන් 
විධි විධාන ප්රකාරව, වාහන වල 
ඉන්ධන ෙහනය ීමම නැවත 
පරික්ෂා කිරීම 

අනුකූල දේ 

  

9.6 කල්බු කල සිමාදවන් අනතුරුව, 
බු වාහන දලොේ දපොත් වල 
සේපුර්  අයිතිය පවරාදගන තිබීම 

අනුකූල දේ 
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10 බැංුත ගිණුේ කළමනාකරණය 

ිරීම 
 

  

10.1 නියිනත දිනට බැංකු සැසඳුේ 
ප්රකාශ පිළිදයඳ කර සහතික කර 
ඒවා විග නය සහහා ඉදිරිපත් කර 
තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

10.2 සමාදලෝචිත වර්ෂදේ දී දහෝ ඊට 
දපර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට 
රැදගන ආ අ්රිය බැංකු ගිණුේ 
නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

10.3 බැංකු සැසඳුේ ප්රකාශ වලින් 
අනාවර ය වූ හා ගැලපුේ කඳ 
යුතුව තිබු දශේෂ සේබන්ධදයන් 
මුෙල් දරගුලාසි ප්රකාරව කටයුතු 
දකොට මම දශේෂ මාසයක කාලයක් 
ඇතුඳත නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

11 ප්රතිපාදන පපගයෝජනය    

11.1 සලසා තිබු ප්රතිපාෙන ඒවාදේ 
සීමාව ඉක්මවා දනොයන පරිදි 
වියෙේ ෙැරීම 

අනුකූල දේ 
  

11.2 මු.දර. 94(1) ප්රකාරව, සලසන ලෙ 
ප්රතිපාෙනදයන් උපදයෝජනය කඳ 
පසු වර්ෂ අවසානදේ දී ඉතිරි 
ප්රතිපාෙන සීමාව දනොඉක්මවන 
පරිදි බැරකේවලට මලඹීම   

අනුකූල දේ 

  

12 රජගේ යාලධාීන්ගේ අත්තිකාරේ 

ගිණුේ 
 

  

12.1 සීමාවන්ට වලට අනුකූල ීමම අනුකූල දේ   

12.2 හිඟහිටි  ය දශේෂ පිළිබහ කාල 
විශ්දල්ෂ යක්  සිු කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

12.3 වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට 
පැවත මන හිඟහිටි  ය දශේෂ 
නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල දනොදේ 

 ය දශේෂ 
දෙකක් ඇත  
1) විශ්රාම ගිය 
නිලධාරිදයක්  
 
2) දසේවය 
අත්හිට වූ 
නිලධාරිදයක්  

1) විශ්රාම ගිය 
නිලධාරිදයක් - 
විශ්රාම වැටුදපන් 
අයකර ගැීමම 
  
2) දසේවය අත්හිට වූ 
නිලධාරිදයක් - 
විනය නිදයෝගය 
ලැබීදමන් පසු 
අයකර ගැීමම 

13 ගප දු තැන්පත් ගිණුම    

13.1 කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු  
සේබන්ධදයන් මු.දර. 571 
ප්රකාරව කටයුතු කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
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13.2 දපොු තැන්පතු  සහහා වන පාලන 
ගිණුම යාවත්කාලීන කර 
පවත්වාදගන යාම 

අනුකූල දේ 
  

14 අග්රිම ගිණුම    

14.1 සමාදලෝචිත වර්ෂය අවසානදේ දී 
මුෙල් දපොදත් දශේෂය භාණ්ඩාගාර 
දමදහයුේ දෙපාර්තදේන්තුවට 
දප්රේෂ ය කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

14.2 මු.දර. 371 ප්රකාරව නිකුත් කඳ 
තත්කාර්ය අතුරු අග්රිම, මම 
කාර්යය අවසන් ීම මාසයක් 
ඇතුඳත නිරවුල් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

14.3 මු.දර. 371 ප්රකාරව අනුමත සීමාව 
ඉක්මවා දනොයන පරිදි තත්කාර්ය 
අතුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

14.4 අග්රිම ගිණුදේ දශේෂය, 
භාණ්ඩාගාරදේ දපොත් සමඟ 
මාසිකව සැසඳුේ කිරීම 

අනුකූල දේ 
  

15 අදායේ ගිණුම    

15.1 අොඳ දරගුලාසි වලට අනුකූලව, 
රැස් කඳ අොයදමන් ආපසු දගීමේ 
සිු දකොට තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

15.2 රැස් දකොට තිබු අොයේ, තැන්පතු  
ගිණුමට බැර දනොදකොට ඍජුවම 
අොයේ ගිණුමට බැර කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

15.3 මු.දර. 176 අනුව හිඟ අොයේ 
වාර්තා විග කාධිපතිවරයා දවත 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

16 මානව සේපත් කළමනාකරණය    

16.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුඳ 
කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාදගන 
යාම 

අනුකූල දේ 
  

16.2 කාර්ය මණ්ඩලදේ සියලුම 
සාමාිතකයන් දවත රාජකාරි 
ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබාදී තිබීම 

අනුකූල දේ 
  

16.3 20.09.2017 දිනැති MSD 
නක්රදල්ඛ් අංක 04/2017 ප්රකාරව 
සියලුම වාර්තා කඳමනාකර  
දසේවා දෙපාර්තදේන්තුව දවත 
ඉදිරිපත් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

17 මහජනයා ගවත ගත රතුරු ලබා 

දීම 
 

  

17.1 දතොරතුරු ෙැනගැීමදේ පනත හා 
දරගුලාසි ප්රකාරව දතොරතුරු 
නිලධාරිදයකු පත් දකොට 
දතොරතුරු ලබා දීදේ දල්ඛ්නයක් 

අනුකූල දේ 
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යාවත්කාලීනකර පවත්වාදගන 
යාම 

17.2 ආයතනය පිලිබහ දතොරතුරු මහි 
දවේ අඩවිය හරහා ලබා දී තිදබන 
අතර, දවේ අඩවිය හරහා දහෝ 
විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය 
පිළිබහ මහජනයාදේ 
ප්රශංසා/දනෝෙනා පල කිරීමට 
පහසුකේ සලසා තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

17.3 දතොරතුරු ෙැනගැීමදේ පනදත්  
08 වන හා 10 වන වගන්ති 
ප්රකාරව වසරකට දෙවතාවක් දහෝ 
වසරකට වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් 
කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

18 පුරවැසි ප්රඥපප්තිය ක්රියාත්මක ිරීම    

18.1 අංක 05/2008 හා 05/2018(1) 
ෙර  රාජය පරිපාලන හා 
කඳමනාකර  අමාතයංශ 
නක්රදල්ඛ් අනුව පුරවැසි/දසේවාලාභී 
ප්රඥපේතියක් සේපාෙනය දකොට 
්රියාත්මක කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

18.2 මම නක්රදල්ඛ්දේ 2.3 දේෙය පරිදි, 
පුරවැසි/දසේවාලාභී ප්රඥපේතිය 
සේපාෙනය කිරීම හා ්රියාත්මක 
කිරීදේ කටයුතු අධීක්ෂ ය කිරීම 
හා ඇගයීම සහහා ආයතන විසින් 
ක්රමදේෙයක් සකස් දකොට තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

19 මානව සේපත් සැලැස්ම 

සේපාදනය ිරීම 
 

  

19.1 2018.01.24 දිනැති රාජය 
පරිපාලන නක්රදල්ඛ් අංක 02/2018 
ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පෙනේ 
කරදගන මානව සේපත් 
සැලැස්මක් සකස් දකොට තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

19.2 කාර්ය මණ්ඩලදේ සෑම 
සාමාිතකදයකු සහහාම වර්ෂයකට 
අවම වශදයන් පැය 12 කට දනො 
අු  පුහුණු අවසථ්ාවක් ඉහත 
සහහන් මානව සේපත් සැලැස්ම 
තුඳ තහවුරු දකොට තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

19.3 ඉහත සහහන් නක්රදල්ඛ්දේ 
ඇමුණුම 01  ඇ ෙැක්දවන ආකෘතිය 
පෙනේ කරදගන සමස්ත කාර්ය 
මණ්ඩලය සහහාම වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන ගිවිසුේ අත්සන් කර තිබීම 

අනුකූල දේ 

  

19.4 ඉහත නක්රදල්ඛ්දේ 6.5 දේෙය 
ප්රකාරව මානව සේපත් සංවර්ධන 

අනුකූල දේ 
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සැලැස්ම පිළිදයඳ කිරීම, ධාරිතා 
සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය 
කිරීම, නිපු තා සංවර්ධන 
වැඩසටහන් ්රියාත්මක කිරීම 
පිළිබහ වගකීේ පවරා දජයෂ්ඨ 
නිලධාරිදයකු පත් දකොට තිබීම 

20 විගණන ගේද වලට ප්රතිචාර 

දැක්වීම 
 

  

20.1 ඉකුත් වර්ෂ සහහා විග කාධිපති 
විසින් නිකුත් කඳ විග න දේෙ 
මඟින් දපන්වා දී ඇති අු පාු  
නිවැරදි දකොට තිබීම 

අනුකූල දේ 
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සමාප්ති සටහන 

ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තදේන්තුව තම ෙැක්ම හා දමදහවර ප්රකාරව යහපත් 

අනාගතයක් උදෙසා පරිසරය සහ මහජනතාව සුරක්ෂිත කිරීදේ අරමුස න් 2019 වර්ෂය තුඳදී 

වැෙගත් ීරර  රාිතයක් ්රියාවට නංවන ලදී. ඒ අතර, රජය විසින් කලින්කලට ගනු ලබන ආනයන 

හා අපනයන ප්රතිපත්තිය ්රියාත්මක කිරීම දවනුදවන් අතිවිදශේෂ ගැසේ නිදේෙන 3ක් ප්රකාශයට 

පත් කරන ලදී. ආොයේ ඉපයීමට වඩා ශ්රී ලංකාදේ පරිසරය, ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය සහ 

මහජන දසෞඛ්ය සුරක්ෂිත කිරීම දවනුදවන් කැපවු  දෙපාර්තදේන්තුවක් වුවෙ, ආනයන හා 

අපනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීදමන් ජාතික ආොයමට සැලකිය යුතු ආොයමක් මකතු කරන ලදී. 

දෙපාර්තදේන්තුවට පැිනද න දසේවාලාභීන්ට ගු ාත්මකභාවදයන් ඉහඳ දසේවාවක් සපයන ලෙ 

අතර, දෙපාර්තදේන්තු නිලධාරීන්දේ ෙක්ෂතා සහ හැකියා වර්ධනයටත් දසේවක සුබසාධනයටත් 

අවශය ්රියාමාර්ග ගන්නා ලදී. මදලසින් රදේ අභිවෘේධිය දවනුදවන් ්රියාත්මක වන 

දෙපාර්තදේන්තුව ඉදිරිදේදීත් දසේවාලාභීන්ට ඉහඳ දසේවාවක් ලබා දීම දවනුදවන් නුතන ඉ-

සංකල්ප, බලපත්ර නිකුත් කිරීදේ ්රියාවලියට කඩිනිනන් හුන්වාදීමට බලාදපොදරොත්තු වන අතර 

ජාතික සංවර්ධන අරමුණු ්රියාත්මක කරිනන් ෙ ජාතයන්තර දවදඳහ සහ පරිසර ප්රතිපත්ීරන්ට 

අනුකුල දවිනන් ෙ කාර්යක්ෂම දසේවාවක් සැපයීම දවනුදවන් කැප ීම සිටිනු ලබයි. 

 

 

 


