නිතර අසන පැන සහ පිළිතුරු ලැයිසතතුව
1. ශ්රී ලංකාවට පවතින ප්රපාතන විර ෝධී ප්රතිරතෝලන සහ ආ ක්ෂණ ක්රියාමාර්ග වැනි රවළඳ පිරියම්
ක්රමයන්හි වැදගත්කම කුමක් ද?
පිළිතු
ශ්රී ලංකාව රම් වන විට ආනයනයන්හ සඳහා අයරකර න රර්ගු බදු සහ අතිරර්ක බදු ඉවත්
රකර මින්හ පවතී.
ආනයන මත පැනරවන රමම රර්ගු බදු ඉවත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාරේ ඇතැම් රවළඳ
පාර්ශවකරුවන්හ විසින්හ ඔවුන්හරේ විවිධාකා වූ භාණ්ඩ ප්රපාතනයට රහෝ සහනාධා යට ලක් ක ශ්රී
ලංකාව රවත රයාමු කිරීරමන්හ රේශීය රවළඳරපාළ තුල අසාධා ණ ත ඟකාරී තත්වයක් ඇති
කිරීමත් එමඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතයට හානි පමුණුවීමත් සිදුවිය හැක.
රමම අසාධා ණ රවළඳ වාතාව ණයට පිළියමක් වශරයන්හ සහ එවැනි ප්රපාතනයන්හ සහ
සහනාධා යන්හ රගන්හ රේශීය කර්මාන්හතයන්හට සිදුවන හානියට අතයවශයම පිළියමක් ලබාදීම
සඳහා ප්රපාතන විර ෝධී සහ ප්රතිරතෝලන බදු ක්රියාමාර්ගයන්හ මඟින්හ වැදගත් සැලකියයුතු
කාර්යභා යක් වන බව සැලරක්.
තවද, සැලකියයුතු ප්රමාණයකින්හ යුතුව බරවන්හ යුතු ආනයන ඉහළයෑම තුලින්හ ශ්රී ලංකාරේ රේශීය
නිෂ්පාදකයන්හට හානි සිදු විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී සහ එම ආනයන ප්රවාහයන්හරගන්හ රේශීය
කර්මාන්හතයන්හට සිදුවන හානියට අතයවශයම පිළියමක් ලබාදීම සඳහා ආ ක්ෂණ ක්රියාමාර්ගයන්හ
මඟින්හ වැදගත් සැලකියයුතු කාර්යභා යක් වන බව සැලරක්.
ප්රපාතන විර ෝධී සහ ප්රතිරතෝලන බදු සහ ආ ක්ෂණ ක්රියාමාර්ග තුලින්හ තනික ම රේශීය
කර්මාන්හතයන්හ සඳහා ආ ක්ෂව පැනවීමම අ මුණු රනාරකරර්. ඒවා භාණ්ඩ ආනයනය මඟින්හ
ඇතිවන ප්රපාතනය රහෝ සහනාධා රහෝ ආනයන ප්රවාහයන්හ මඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතයන්හට සිදුවන
හානිය ඉවත් කිරීමට ගනු ලබන පිළියම් පමණි. රමම පියව යන්හ පසුපස ඇති අ මුණ වන්හරන්හ
රේශීය කර්මාන්හත සඳහා සාධා ණ ත ඟකාරීත්වයක් නැවත ඇති කිරීම සහ රේශීය කර්මාන්හතවල
දියුණුව උරදසා සාධා ණ සහ සමාන අවස්ථා සිත පසුබිමක් ඇති ක ලීමය.
බහුපාර්ශවීය රවළඳ තන්හරයක් වන රලෝක රවළඳ සංවිධානරේ ප ම අභිප්රාය වන්හරන්හ නිදහස් සහ
සාධා ණ ජාතයන්හත රවළඳාමක් ඇති කිරීමයි. බදු අඩු කිරීම සහ ප්රමාණාත්මක සීමා ඉවත් කිරීම
මඟින්හ ශ්රී ලංකාව නිදහස් රවළඳ තන්හරය රදසට ගමන්හ ක මින්හ ඇත. ඒ සමඟම නිදහස් රවළඳාම
උරදසා ප්රපාතන විර ෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පියව යන්හ සාධා ණීයක ණය ලද අවස්ථාවන්හි දී
භාවිතා කළ හැකි රේ.
වාණිජ රදපාර්න්හතරම්න්හතුව ශ්රී ලංකාව තුල ප්රපාතන විර ෝධී ප්රතිරතෝලන සහ ආ ක්ෂණ පියව
පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට නියමිත ආයතනය රේ.

ප්රපාතනයට එරරහිව ප්රපාතන විරරෝධී බදු
2. ප්රපතන විර ෝධය යනු කුමක් ද? අන්හතර්ජාතික රවළඳාමට එමඟින්හ රකර න කාර්යභා ය කුමක්
ද?
පිළිතු
සමාගමක් විසින්හ සිය රේශීය රවළඳරපාළ තුල අරලවි ක න මිලට වඩා අඩු මිලකින්හ යම්
භාණ්ඩයක් අපනයනය ක යි නම්, එය 'ප්රපාතනය ක න ලද’ භාණ්ඩයක් බවට සැලරක්.
එක් ටක් විසින්හ යම් භාණ්ඩයක් එම ටතුල අයක න මිලට වඩා අඩුරවන්හ රවනත්
අපනයන රකරර් නම් එය ප්රපාතනය සිදුවන අවස්ථාවක් රලස සැලරක්..

ටකට

එය අන්හතර්ජාතික රවළඳාම සඳහා විකෘතී බලපෑමක් ඇති රකර න අසාධා ණ රවළඳ ක්රමයකි.
ප්රපාතන විර ෝධය යනු භාණ්ඩ ප්රපාතනයට ලක්වීරමන්හ ඇතිවන තත්ත්වය සහ එහ්යින්හ සිදුවන
රවළඳ විකෘතිතා බල්පෑම නිවැ දි ක ගැනීම සඳහා රයෝදා ගනු ලබන පියව කි. රම් අනුව ප්රපාතන
විර ෝධී බදු භාවිතරේ අ මුණ වන්හරන්හ ප්රපාතනරයි විකෘතීය බලපෑම නිවැ දි කිරීම සහ සාධා ණ
රවළඳාමක් නැවත ඇති කිරීමයි. සාධා ණ ත ඟකාරීත්වයක් ඇති ක න රමවලමක් රලස ප්රපාතන
විර ෝධී ක්රියාමාර්ග රයාදාගැනීම රලෝක රවළඳ සංවිධානයන්හමඟින්හ නිර්රේශ ක ඇත. සතය
වශරයන්හම, ප්රපාතන විර ෝධය යනු සාධා ණ රවළඳාමක් සු ක්ිත රකර න රමවලමක් වන අත
එය රේශීය කර්මාන්හත ආ ක්ෂා කිරීම සඳහාම වන ක්රියාමාර්ගයක් රනාරේ. එයින්හ සිදුවන්හරන්හ
ප්රපාතනරයන්හ සිදු විය හැකි හානිරයන්හ රේශීය කර්මාන්හතයන්හට සහනයක් සැලසීමකි.
රලෝක රවළඳ සංවිධානරේ ගිවිසුම මඟින්හ සමාගම් ‘ප්රපාතනරයි’ නියැලී සිටීරම් ක්රියාවන්හ සඳහා නියාමනය
ක රනාමැත. එි අවධානය රයාමු වී ඇත්රත් ප්රපාතනයට එර ිව ජයන්හට රකරස් ප්රතික්රියා කළ හැකි ද
රනාහැකි ද යන වගයි. - ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාමාර්ග මනා රලස හැසි වීම එයින්හ සිදු වන අත එය "ප්රපාතන
විර ෝධී ගිවිසුම" රලස හැඳින්හරේ.
3. ප්රපාතනය යනු බාල රහෝ මිල අඩු ආනයන්හයන්හ ද?

පිළිතු
රබාරහෝවිට, ප්රපාතනය යනු බාල රහෝ මිල අඩු ආනයනයන්හ රලස ව දවා රහෝ ස ලව අර්ථ දක්වනු රපරන්හ.
එරහත්, එය වචනය ව දවා වටහා ගැනීමකි. අරනක් අතට, නීතිමය අර්ථරයන්හ ප්රපාතනය යනු භාණ්ඩ එවා
ට තුල අරලවි රකර න අගයට වඩා අඩු අගයක් යටරත් එක් ටකින්හ රවනත් ටකට අපනයනය කිරීමයි.

ඒ අනුව ප්රපාතනය යන්හරනන්හ අදහස් ක න්හරන්හ මිල අඩු ආනයන රලස සාරේක්ෂ අර්ථරයන්හ ගැනිය හැකිය
(අපනයනය ක න රටි රේශීය මිලට සාරේක්ෂව ) එරහත් නියතාර්ථරයන්හ රනාරේ.
නීති විර ෝධී රවළඳ ක්රම හ හා සිදුවන රහා බඩු ජාවා ම් රහෝ වයාජානුක ණයන්හ සිදුවන බාල නිෂ්පාදන
ආනයනය ප්රපාතන විර ෝධී පියව යන්හ යටතට රනාගැරන්හ.
4. ප්රපාතන විර ෝධය යනු රේශීය කර්මාන්හත ආ ක්ෂා කිරීරම් පියව ක් ද?

පිළිතු
සාමානය වයවහා ය තුල ප්රපාතන විර ෝධය යනු රේශීය කර්මාන්හත ආ ක්ෂා කිරීරම් පියව ක් රලස
වටහා රගන ඇත. එරහත්, ප්රපාතන විර ෝධය යනු රේශීය කර්මාන්හත ආ ක්ෂා කිරීම සඳහා ම
රයාදාගනු ලබන ක්රියාමාර්ගයක් රනාරේ. එමඟින්හ සිදුවන්හරන්හ අසාධා ණ රවළඳ ක්රියාවක් වන
ප්රපාතනය මඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතයන්හට සිදුවන හානියට පිළියමක් සැපයීම පමණකි. සතය
වශරයන්හම ප්රපාතන විර ෝධය යනු ප්රපාතනරයන්හ සිදුවන රවළඳ විකෘතිතාවයන්හට සහ රේශීය
කර්මාන්හතයන්හට සිදුවන අිතක විපාකයන්හට විරුේධව ක්රියා රකර න රවළඳ පිළියම් පියව කි.
රම් අනුව බලන කල එය ආ ක්ෂණකාරී පියව කි. නමුදු ආ ක්ෂණවාදී පියව ක් රලස කිසි
රලසකින්හවත් හැඳින්හවිය රනාහැක.
4 . අ) ප්රපාතන විර ෝධී පියව යන්හ මඟින්හ පාරිරභෝගිකයන්හරේ යහපතට හානියක් රනාරකරර් ද?
පිළිතු
සාමානයරයන්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදුවල අ මුණ වන්හරන්හ, රටි රපාදු යහපත උරේසා රේශීය
කර්මාන්හත වලට ප්රපාතරයන්හ සිදුවන හානිය ඉවත් කිරීම සහ විවෘත සහ සාධා ණ ත ඟකාරීත්වයක්
ශ්රී ලංකාරේ රවළඳරපාළ තුල නැවත ඇති කිරීමය.
ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවීම මඟින්හ අදාල භාණ්ඩ රයාදරගන නිපදවනු ලබන නිෂ්පාදනයන්හරේ
මිල මට්ටමට බලපෑඅමක් ඇති විය හැකිය. එරහත් ශ්රී ලංකාරේ රවළඳරපාළ තුල සාධා න
ත ඟකාරීත්වය ප්රපාතන විර ෝධී පියව යන්හ මඟින්හ අවම වන්හරන්හ නැත.
අරනක් අතට, ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවීම මඟින්හ ප්රපාතනරයි රයරදන විරේශීය
අපනයනකරුවන්හ අත්ක ගනු ලබන අසාධා න වාසි ඉවත් ක ගත හැකි වන අත රේශීය
කර්මාන්හත පරිහානිය වළක්වා ගැනීමත් සාධා ණ රවළඳාමක් සඳහා පසුබිමක් ඇති ක ගැනීමත්
සිදුරේ.
ප්රපාතන විර ෝධී පියව යන්හ පැනවීම මඟින්හ අදාල රටි ආනයනයන්හ රකාරහත්ම සීමා රනාවන
අත පාරිරභෝගිකයින්හ ආනයනික භාණ්ඩ පරිහ ණය ට ඇති අවස්ථා මඟහ වන්හරන්හ ද නැත.

5. ප්රපාතන විර ෝධී යාන්හරණය යටරත් රේශීය කර්මාන්හතයට සිදුවන සහනය/පිළියම කුමක් ද? එය
සැමවිටමප්රපාතන විර ෝධී බදු පැණවීරමන්හ පමණක් සිදුරේ ද?
පිළිතු
යම් ටක් විසින්හ ප්රපාතනයට ලක්ක අපනයනය ක න භාණ්ඩවලට එර ිව ආනයනය ක න ලද
රටි අදාල ට/ ටවලට එර ිව පනවනු ලබන ප්රපාතන විර ෝධී බදු වන අත , එම බදු ප්රපාතන
සීමවන්හ රතක් පැනවිය හැක. එම බදු අපනයනකරු විරශ්ිත සහ අපනයන ට විරශිත රලස
පැනරේ..
එරහත් ප්රපාතනයට එර ිව සිදුවන පිළියම් සෑඅම විටම ප්රපාතන විර ෝධී බදු ස්වරූපයම රනාගනී.
අපනයනකරුවා විසින් ප්රපාතනය ඉවත් කිරීම සඳහා රහෝ අවසතථානුකූලව ප්රපාතනරයන් සිදුවන
හානිය ඉවත් කිරීම සඳහා ඔහුරේ මිල සංර ෝධනය කිරීමට රපාරරාන්දුවක් ලබා රෙන්රන් නම්
අධිකාරිය විසින්හ මූලික රසායාගැනීම් වලින්හ පසු විමර්ශනය කිරීම නැවත්වීම රහෝ අත්ිටුවීම
සිදුකළ හැක.
මිල ප්රතිසංරශෝධනය කිරීරම් රපාර ාන්හදුවට අනුමැතිය ලැබූ එවැනි අපනයනකරුවන්හ සඳහා
ප්රපතන විර ෝධී බදු පැනවීම නිර්රේශ වන්හරන්හ නැත.

අගය අනුව එකතුක න ලද බදු /විරශ්ිත බදු ස්වරූපයක් ගන්හනා ප්රපාතන විර ෝධී බදු, අරනකුත්
ආනයන බදුවලට අමත ව අදාල ආනයනික භාණ්ඩ මත අයරකර න අත , රර්ගු අධයක්ෂ ජන ාල්
විසින්හ බදු එකතු කිරීම සම්බන්හධ රර්ගු ආඥා පනත අනුව අයක නු ලබන අත අවශය රවනස්
කිරීම්වලට යටත් රේ.
ප්රපාතන විර ෝධී හා ප්රතිරතෝලන බදු නීති රකටුම්පත 48 (2) රකාටස

6. ප්රපාතන විර ෝධී බදු සහ සාමානය රර්ගු බදු අත රවනස කුමක් ද?
අයිතමයක් ආනයනය කිරීරම්දී අයරකර න ප්රපාතන විර ෝදී බදු සාමානය රර්ගු බදුවලට ඉහළින්හ
අයරකරර් ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී බදු අය ක එකතු කිරීම රර්ගු අධිකාරිය මඟින්හ සිදු වුව ද, එය රර්ගු බදු සංකල්පය
හා භාවාර්ථමය වශරයන්හම පමණක් රනාරේ අ මුණ සහ ක්රියාකාරීත්වය අතින්හ ද වලින්හ සපු ා
රවනස් රේ.
රමම බදු වර්ග රදරකි ප්රධාන රවනස්කම් පහතින්හ දැක්රේ

➢ සංකල්පමය වශරයන්හ, ප්රපාතන විර ෝධී සහ එවැනි පියව යන්හ වචනරේ පරිසමාේත
අර්ථරයන්හම සාධා ණ රවළඳාම සමඟ බැඳී පවතී. රමම බදුවල අ මුණ වන්හරන්හ
අසාධා ණ රවළඳ ක්රියාක කම් තුලින්හ මතුවන තත්ත්වයන්හට එර ිව ආ ක්ෂා කිරීම වන
අත රර්ගු බදුවලින්හ සිදුවන්හරන්හ රටි ආර්ිකරේ සමස්ත සංවර්ධනය සඳහා ආදායම
ඉහළ දැමීරම් ක්රමයක් රලස ක්රියා කිරීමයි.
➢

ජරේ රවළඳ සහ මූලය ප්රතිපත්ති ක්රෂ්රයට රර්ගු බදු අයත් වන අත ප්රපාතන විර ෝධී
සහ සහනාධා විර ෝධී පියව යන්හ රවළඳ පිරියම් ක්රමවලට අයත් රේ. ප්රපාතන විර ෝධී
සහ ඒ අනුබේධිත බදු පැනවීරම් අ මුණ වන්හරන්හ අන්හතර්ජාතික මිල රවනරස් අිතක
බලපෑම පිරිමැසීම වන අත රර්ගු බදු ාජය ආදායම සහ ආර්ිකරේ සමස්ත සංවර්ධනය
ගමයමාන රේ.

➢ අපනයන කරුවා මිල සංරශෝධනය කිරීමට රපාර ාන්හදු රේ නම් බලලත් ආයතනය විසින්හ
බදු පැනවීම අත්ිටු වීමට හැකි බැවින්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදු ස්වභාවරයන්හම බදු
ක්රියාමාර්ගයක් රනාරේ. එම නිස එවැනි ක්රියාමාර්ග සැමවිටම බදු ස්වරූපයක් රනාගනී.
➢ ප්රපාතන විර ෝධී සහ සහනාධා විර ෝධී බදු අපනයනකරු/ ට විරශ්ිත වන බැවින්හ
අයක නු ලබන්හරන්හ අපනයනකරු/ ට මත වන අත රර්ගු බදු ප්රභවස්ථානය රහෝ
අපනයනකරුවා කුමක් වුවත් සියල්ලන්හටම සාමානය රලස රපාදුරේ අදාලවන බදු
වර්ගයකි.

එබැවින්හ, රර්ගු බදු සහ ප්රපාතන විර ෝධී බදු අත සංකල්ීය හා ක්රියාකාරීත්වය වශරයන්හ මූලික
රවනස්කම් ඇත. ගැටලු සහගත භාණ්ඩ ආනයනය කිරීරම්දී එම භාණ්ඩ මත ප්රපාතන විර ෝධී බදු,
සාමානය රර්ගු බදුවලට ඉහළින්හ අය රකරර්.
07. ටක් විසින්හ ප්රපාතනය ක නු ලබන භාණ්ඩ තක්රස්රු කිරීරම් ප ාමිතීන්හ රමානවා ද?
පිළිතු
ප්රපාතනය යනු එක් ටකින්හ/ ාජයයකින්හ රවනත් ටක රහෝ ාජයයකට රේශීය රවළඳරපාරළි
අරලවි වන මිලට වඩා අඩු මිලකට භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමයි. රේශීය රවළඳරපාරළි අරලවි වන
මිලට වඩා අපනයනික අගය අඩුඉ නම් එයින්හ ප්රපාත්නයක් රගාඩනැරගනු ඇත.
එබැවින්හ, ප්රපාතනය හඳුනා ගැනීම සඳහා මූලික ප ාමිතීන්හ රදකක් රේ. ඒවා නම් රේශීය
රවළඳරපාරළි අරලවි වන මිල සහ අපනයනය ක න මිල රේ. ප්රපාතනය ඇගයීම සඳහා රමම
අංග රදක එකම රවළඳ මට්ටමකින්හ, සාමානයරයන්හ නිෂ්පාදනාගා මිල මට්ටරමන්හ සලකා බැලිය
යුතු රේ.
08. ඔබ නිර්වචනය ක න්හරන්හ රකරස් ද?

සාමානය අගය: අපනයනය ක න රටි රේශීය රවළන්හදරපාළ තුල එදිරනදා රවළඳාරම්දී
රචෝදනා ලත් භාණ්ඩ විකිරණන සංසන්හදනාත්මක මිල සාමානය අගය රේ.
රේශීය රවළඳාරමන්හ සාමානය අගය රසායාගැනීමට රනාහැකි වුවරහාත් පහත විකල්පයන්හ
ක්රමයන්හ රදක රයාදා ගැනීරමන්හ සාමානය අගය නිර්ණය කළ හැකිය:i.
ii.

සුදුසු තුන්හවැනි පාර්ශවරේ ටකට අපනයනය රකර න සංසන්හදනාත්මක මිල
සාදාගත් සාමානය මිල: ප්රභවස්ථාන රටි නිෂ්පාදන වියදමට පාලන, විකුණුම් සහ රපාදු
පිරිවැය සහ ලාභය ගැලරපන පරිදි එකතු කිරීරමන්හ සකසා ගන්හනා මිල.

iii.
අපනයන මිල: ශ්රී ලංකාවට අපනයනය ක න ලද ප්රපාතනයට භාජනය වූවා යැයිසැලරකන
භාණ්ඩවල අපනයන මිල යනු ශ්රී ලංකාවට එම භාන්හඩ අපනයනය වන මිලයි. එය සාමානයරයන්හ
පිරිවැය, ක්ෂණය සහ පරිවාහන වියදමින්හ නැේගත ප්රවාහනය, ක්ෂණය, රකාමිස් මුදල ආදී
ගැලපුම් අඩු කිරීරමන්හ නිෂ්පාදනාගා මිල මට්ටම රතක් සකස් කිරීරමන්හ සැකරස්.
ප්රපාතන සීමාව: ප්රපාතනයට යටත් වූ භාණ්ඩ වල සාමානය අගය සහ අපනයන මිල අත රවනස
ප්රපාතන සීමාව රේ. එය සාමානයරයන්හ අපනයන මිරල් ප්රතිශතයක් රලස දක්වනු ලබයි.
උදාහ ණය
සාමානය අගය කිරලෝ එකකට ඇ.රඩා. 110
අපනයන මිල කිරලෝවකට ඇ.රඩා. 100
රමිදී ප්රපාතනයක් සිදු වී ඇත්රත් අපනයන මිල සාමානය අගයට වඩ අඩුවන නිසාය. එම නිසා
රමි ප්රපාතන සීමාව කිරලෝවකට ඇ.රඩා. 10 ක් රේ. එනම් අපනයන මිරලන්හ 10% කි.
ප්රපාතනය යනු සාමානය මිල සහ අපනයන මිල යන විචලයන්හ රදරකි ශ්රිතය යි. එම විචලයන්හ
රවළඳාරම් දී එකම මට්ටරමන්හ එනම් නිෂ්පාදනාගා මිල මට්ටරමන්හ සැසඳිය යුතුය.
7. ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා මූලිකව අවශය වන කරුණු කුමක් ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන පැවැත්වීම සඳහා පහත දැක්රවන දෑ මූලික රේ
1. පහත අයුරින්හ ප්රමාණවත් සාක්ි තිබිය යුතුය
- ප්රපාතනයක් ඇති බව

-

රේශීය කර්මාන්හතයට හානියක් වන බව සහ
ප්රපාතනය හා හානිය අත රහ්තුකා ක සම්බන්හධයක් ඇති බව එනම් හානිය සඳහා ප්රපාතිත
ආනයන රහ්තු වන බව

2. ප්රපාතන විර ෝධී ඉල්ලුම්පරයට සහාය පල ක න රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ ශ්රී ලංකාරේ කර්මාන්හත
විසින්හ නිෂ්පාදනය ක නු ලබන සමාන රේශීය නිෂ්පාදනරේ සම්ූර්ණ නිෂ්පාදනරයන්හ 25%
ක්ට රනාඅඩු ප්රමාණයක් සඳහා වගකිව යුතුය.

3. ශ්රී රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ සාමූිකව නිපදවන ලද නිෂ්පාදන ප්රමාණය රේශීය
කර්මාන්හතරේ එම රකාටස මඟින්හ නිපදවන ලද රේශීය සමාන නිෂ්පාදනරේ සම්ූර්ණ
නිෂ්පාදනරයන්හ 50% කට වැඩි ප්රමාණයක් සාමූිකව සංයුක්ත වන අවස්ථාවක, එම
නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ එම ඉල්ලීමට සහාය දක්වන බවට රහෝ විරුේධත්වය පළ ක න බව ප්රකාශ
ක මින්හ එම ඉල්ලුම් පරයට සහාය ලබා රදන්හරන්හ නම්, එම ඉල්ලුම් පරය රේශීය කර්මාන්හතය
රහෝ ඒ රවනුරවන්හ ඉදිර්පත් ක නු ලබන බවට සලකනු ලබන අවස්ථාවක දී.
සටහන: සහනයක් ලැබීමට අරේක්ෂා ක න රේශීය කර්මාන්හතයක් ඉහත ප ාමිතීන්හට ප්රමාණවත්
අයුර න්හ සාක්ි සැපයිය යුතුය. ඉහත ප ාමිතින්හ සපු ා රනාමැති නම්, ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන
ආ ම්භ කිරීමට වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුවට අසීරු වනු ඇත.
8. රේශීය කර්මාන්හතයට හානි වීරම් ප ාමිතීන්හ රමානවා ද?
පිළිතු
ප්රපාතනයට ලක් වූ ආනයනයන්හරේ මිල සහ ධාරිතා යන රහ්තු මඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතයට වන
හානිය පුළුල්ව විශ්රල්ෂණය කළ හැකිය. ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාවලිරේ දී අදාල කර්මාඅන්හතය
පදනම් ක රගන සිදුව ඇතිප්රපාතනරේ බ පතලත්වය අනුව, විකුණුම් ි පහත වැටීම, විකුණුම් මිල,
ප්රතිලාභ, රවළඳරපාළ රකාටස, නිෂ්පාදනය, ශකයතා උපරයෝජනය වැනි ආර්ික දර්ශකයන්හ මත
රේශීය කර්මාන්හතයට සිදුවන හානිය තක්රස්රු ක න ප ාමිතීන්හ ඇගයිය යුතුය.
9. හානි රනාවන මිල සහ හානි සීමාව යනු කුමක් ද? රම්වා ක්රියාත්මක වන්හරන්හ රකරස් ද?
පිළිතු
යම් නිශ්ිත කාලයක් තුල සාමානය තත්ත්වයන්හ යටරත් දී ශ්රී ලංකාරේ රවළඳරපාළ තුල
කර්මාන්හත්යක් විසින්හ අය ක ගැනීමට අරේක්ෂා ක න ලද මිල මට්ටම හානි රනාවන මිල රලස
හඳුන්හවනු ලබයි. ප්රපාතික ආනයන රහ්තුකා ක රනාවන, සමාගම්වලට අිතක රලස බලපාන
නිෂ්පාදන සාධකවල අිතක බලපෑම් ඉවත් කිරීරමන්හ පසු නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ලාභය සාධා ණ
රලස නැවත ඇති ක ගැනීමට හානි රනාවන මිලට හැකියාව ඇත.

ප්රපාතන සීමාව ගණනය කිරීමට අමත ව, බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ රේශීය කර්මාන්හතය සඳහා
හානි සීමාව ද ගණනය ක නු ලබයි. හානි සීමාව වන්හරන්හ රේශීය කර්මාන්හතය විසින්හ අයක ගන්හනා
හානි රනාවන මිල සහ ප්රපාතිත ආනයන රගාඩබෑරම්දී වන අගය අත රවනසයි.
රමම කා ණාව සඳහා රගාඩබෑරම් අගය රර්ගු පනත සහ CVD, SAD සහ විරශ්ෂ බදු හැ ගැලරපන
මූලික රර්ගු බදු යටරත් තක්රස්රු කළ හැක.
හානි රනාවන මිල ගණනය කිරීම සඳහා අධිකාරිය විසින්හ විමර්ශන කාලය තුල සහ රප අවුරුදු
තුනක් තුල රේශීය කර්මාන්හතයන්හරේ පිරිවැයට අදාල රතා තුරු නිර්රේශිත ආකෘතික සවිස්ත
රල්ඛනයක් මඟින්හ ඉල්ලනු ලැරේ. ගිණුම් තැබීරම් රපාදු අනුමැතිය ලත් ක්රමය අනුව සකස් ක න
ලද ගිණුම් වාර්තා, හානි රනාවන මිල ගණනය කිරීම සඳාහා රයාදා ගැරන්හ. රේශීය කර්මාන්හතය
සඳහා හානි රනාවන මිල ගණනය කිරීරම් දී අමුද්රවය භාවිතය, උපක ණ භාවිතය, පාරිරභෝජනය
ආදිය සහ ආරයෝජනය, උපරයෝජන ශකයතාවය ආදී වූ විමර්ශන කාලය තුල සිදු වූ සතය වියදම්
ආදිය යන අදාල සාධක පිළිබඳ සුදුසු විශ්රල්ෂණයක් අධිකාරිය විසින්හ සිදු ක නු ලබයි. රයාදාගත්
ප්රාේධනය සාධා ණව නැවත ලබ ගැනීම සලකා බැලීරමන්හ රේශීය කර්මාන්හත සඳහා හානි රනාවන
මිල තී ණය ක ණු ලබයි.
10. රේශීය ක මාන්හතයට සිදුවන හනිය සහ ප්රපාතනය අත
ඇතිවන්හරන්හ රකරස් ද?

රහ්තු කා ක සම්බන්හධතාවයක්

පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාවලිරේ දී ප්රපාතනය මඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතයට හානි සිදුවන බවට ඔේපු
කිරීම අතයාවශය රේ. රමම රහ්තුකා ක සම්බන්හධතාවය රසායාගැනීරමන්හ රතා ව කිසිදු ප්රපාතන
විර ෝධී බේදක් නිර්රේශ කළ රනාහැක. එනම්
පහත අඳහන්හ රේශීය කර්මාන්හතවලට ඇතිවන බලපෑම මඟින්හ රමම රහ්තුකා ක සම්බන්හධතාවය
රගාඩ නැගිය හැකිය.
-ධාරිතා බලපෑම
-මිල බලපෑම
ප්රපාතනරේ ධාරිතා බලපෑම රේශීය කර්මාන්හතරේ රවළඳරපාළ රකාටස, අදාල ට/ ටවල ප්රපාතිත
ආනයන වලින්හ ප්රතිවිරුේධව සසඳා බැලීරමන්හ ද, මිල විපාකය, ශ්රී ලංකාව තුල සමාන නිෂ්පාදනරේ
මිල සමඟ සැසඳීරම් දී ප්රපාතිත ආනයන මඟින්හ සුවිරශ්ෂී මිල අඩු වීමක් තිරේ දැයි රහෝ එවැනි
ආනයන මඟින්හ සුවිරශ්ෂී මට්ටමකට මිල පහත රහල ඇත රහෝ මිල එක් සුවිරශ්ෂී මට්ටමකට
වැඩිවීම වළකා ඇත්දැයි යන්හන පිළිබඳ අධිකාරිය විසින්හ සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

11. විමර්ශනරයන්හ පසු යම් රහයකින්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවුවරහාත්, එවැනි බදු නිර්රේශ කිරීමට/
පැනවීරම් ප්රමාණයක් කුමක් ද?
පිළිතු
රලෝක රවළඳ සංවිධානරේ ගිවිසුම යටරත් ජාතික අධිකාරීන්හට ප්රපාතන සීමාව රතක් බදු පැන්හවීම්
සිදු කළ හැකිය, එනම් සාමානය අගය සහ අපනයන මිල අතර රවනසයි. ශ්රී ලංකාරේ නීතිය මඟින්හ
ද ප්රපාතන සීමාව රනාඉක්මවා ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවිය යුතු බවට දැක්රේ.
12. ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන/ බදු යටතට රනාගැරනන (පහල සීමාව වන) , අපනයන ටකින්හ සහ
තනි අපනයන කරුවකු රගන්හ ආනයනය රකර න භාණ්ඩයන්හරේ අවම මට්ටම කුමක්ද?
පිළිතු
තනි අපනයනකරුවා : ප්රපාතනයක්, හානියක් සමඟ රහ්තු කා ක සම්බන්හධයක් රගාඩනැගුව ද
ප්රපාතන සීමාව අපනයන මිරලන්හ 2% වන ඕනෑම අපනයනකරුරවකු ප්රපාතන විර ෝධී බදු
පැනවීරමන්හ නිදහස් රේ.
රට: තවද, යම් කිසි ටකින්හ ප්රපාතිත ආනයන ධාරිතාව, සතය රහෝ විභවීය රහෝ රේවා, ආනයන ට
මඟින්හ ආනයනය ක න ඒ හා සමාන භාණ්ඩවල මුළු අපනයන ධාරිතාරවන්හ 3% ට වඩා අඩු රේ
නම්, එවන්හ අපනයන ටකට එර ිව විමර්ශනය කිරීම නැවැත්විය යුතුය.
රකරස්රවතත්, එවැනි අවස්ථාවක දී, තනි තනිව ගත් කළ ආනයන ධාරිතාව 3% ට වඩා අඩු ටවල්,
ඒ හා සමාන භාණ්ඩ ආඅනයනය ක න සියලුම ටවල ආනයන සමුච්චිතය රලස ගත් කළ ඒ හා
සමාන නිෂ්පාදනවල ආනයනයන්හරේ මුළු ධාරිතාරවන්හ 7% රනාඉක්මවිය යුතුය.

II. ප්රපාතන විරරෝධී ක්රියාමාර්ගය
13. ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවීම සහ ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන ආ ම්භ කිරීම සඳහා අයදුම් කළ
හැක්රක් කාට ද?
පිළිතු
ශ්රී ලංකාවට ඉදිරිපත් කළ ප්රපාතනය ක න ලදැයි කියනු ලබන නිෂ්පාදනරේ විමර්ශනය සඳහා
අදාල රේශීය කර්මාන්හතය විසින්හ රහෝ එය රවනුරවන්හ වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව රවත ඉදිරිපත් කළ
හැක. ර ගුලාසීන්හට යටත්ව, වලංගු අයදුම්පත ඉදිරිපත්කල යුත්රත් අයදුම්පතට සහය රදන බවට
ප්රකාශ ක න රපත්සම්කරුවන්හ/රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ වන අත ප්රශ්නගත පිරිස සමාන
රේශීය නිෂ්පාදනරේ සම්ූර්ණ නිෂ්පාදනරයන්හ 25% ක ට වඩා වැඩි අගයක් සඳහා වගකිව යුතුය.

රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ සාමූිකව නිපදවන ලද නිෂ්පාදන ප්රමාණය රේශීය කර්මාන්හතරේ එම
රකාටස මඟින්හ නිපදවන ලද රේශීය සමාන නිෂ්පාදනරේ සම්ූර්ණ නිෂ්පාදනරයන්හ 50% කට වැඩි
ප්රමාණයක් සාමූිකව සංයුක්ත වන අවස්ථාවක, එම නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ එම ඉල්ලීමට සහාය
දක්වන බවට රහෝ විරුේධත්වය පළ ක න බව ප්රකාශ ක මින්හ එම ඉල්ලුම් පරයට සහාය ලබා
රදන්හරන්හ නම්, එම ඉල්ලුම් පරය රේශීය කර්මාන්හතය රහෝ ඒ රවනුරවන්හ ඉදිරිපත්ක නු ලබන බවට
සලකනු ලැබිය යුතුය.
රකරස් රවතත් ප්රපාතනයට ක න ලද භාණ්ඩ සැලකීරම් දී, ආනයන රටි රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ,
ආනයනකරුවන්හ රහෝ අපනයනකරුවන්හ සමඟ යම් සම්බන්හධතාවක් පවතී නම් රහෝ එම භාණ්ඩ
තමන්හරේම ආනයනයක් රලස පවතී නම්, එවැනි නිෂ්පාදකය රමි දී ඉවත් ක නු ලැරේ. රවනත්
ආකා යකින්හ කියරතාත්, ප්රපාතනයට ලක්ක න ලද භාණ්ඩ සැලකීරම් දී ආනයන රටි රේශීය
නිෂ්පාදකයන්හ, ආනයනකරුවන්හ රහෝ අපනයනකරුවන්හ සමඟ යම් සම්බන්හධතාවයක් පවතී නම්
රහෝ එම භාණ්ඩ තමන්හරේ ම ආනයනයක් රලස පවතී නම්, එවැනි රේශීය නිෂ්පාදකයින්හ ප්රපාතන
විර ෝධී රපත්සමට සහය දැක්වුව ද අදාල රේශීය කර්මාන්හතරයි රකාටස්කරුවන්හ රලස
රනාසලකනු ලැරේ.
14. ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන සඳහා උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හ රමානවා ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන සඳහා උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හ වන්හරන්හ:
1. ක්රියාපටිපාටි ආ ම්භ ක න ලද පැමිනිල්ල ඉදිරිපත් කළ රේශීය කර්මාන්හතය;
2. විමර්ශනයට යටත්වන සමාන නිෂ්පාදනයන්හරේ අපනයනකරුවන්හ රහෝ විරේශීය නිෂ්පාදකයින්හ;
3. ශ්රී ලංකාරේදී ප්රපාතනයට ලක්ක න ලද සමාන නිෂ්පාදනයන්හ රේ ශ්රී ලංකාරවි
ආනයනකරුවන්හ;
4. අපනයන ට/ ටවල් ි ජය;
5. ප්රපාතනයට ලක්ක න ලද භාණ්ඩවල, රේශීය නිෂ්පාදකයිනැඅනයනකරුවන්හ/ පාරිරභෝගික
කර්මාන්හතවලින්හ සෑසුම් ලත් රවළඳ වයාපාරික සංගමයන්හ.
15. අදාල පාර්ශවයන්හ නිරයෝජනය කිරීමට ප්රපාතන විර ධී නඩුව සඳහා රපනී සිටිය හැක්රක් කාටද?
පිළිතු
පැමිණිලිකරු/ උනන්හදුව දක්වන පාර්ශව/ සංගම් යනාදිරයි බලයලත් ඕනෑම නිරයෝජිතයකුහට
ප්රපාතන විර ෝධී නඩු සාඳහා අදාල පාර්ශව රවනුරවන්හ සහභාගී වීමට හැකිය.
16. ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශනයක් ආ ම්භ කිරීම සඳහා අතයාවශය රකාන්හරේසි රමානවා ද?
පිළිතු

නිසිරලස සකස්ක න ලද අයදුම්පතක්/පැමිණිල්ලක් රනාමැති නම් බලයලත් අධිකාරීන්හ විසින්හ
ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන ආ ම්භ ක නු රනාලැරේ. එමඟින්හ නිර්ණය වන්හරන්හ :1. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් ක නු ලබන/ රහෝ එයට සහාය දක්වන රේශීය නිෂ්පාදනකරුවන්හ/
රපත්සම්කරුවන්හ, ප්රශ්නයට බඳුන්හවන අදාල සමාන භාණ්ඩවල සමස්ත නිෂ්පාදනරයන්හ අවම
වශරයන්හ 25% සඳහා වගකිව යුතුය.
රේශීය නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ සාමූිකව නිපදවන ලද නිෂ්පාදන ප්රමාණය රේශීය කර්මාන්හතරේ
එම රකාටස මඟින්හ නිපදවන ලද රේශීය සමාන නිෂ්පාදනරේ සම්ූර්ණ නිෂ්පාදනරයන්හ 50%
කට වැඩි ප්රමාණයක් සාමූිකව සංයුක්ත වන අවස්ථාවක, එම නිෂ්පාදකයන්හ විසින්හ එම
ඉල්ලීමට සහාය දක්වන බවට රහෝ විරුේධත්වය පළ ක න බව ප්රකාශ ක මින්හ එම ඉල්ලුම්
පරයට සහාය ලබා රදන්හරන්හ නම්, එම ඉල්ලුම් පරය රේශීය කර්මාන්හතය රහෝ ඒ රවනුරවන්හ
ඉදිරිපත්ක නු ලබන බවට සලකනු ලැබිය යුතුය;
සහ
2. රපත්සම්කරු/කරුවන්හ විසින්හ පහත කරුණු සම්බන්හධව ප්රමාණවත් සාක්ිලබා දීම
• ප්රශ්නයට ලක්ව ඇති භාණ්ඩ ප්රපාතනයට ලක්ව ඇති බව;
• අදාල රේශීය කර්මාන්හතයට හානි සිදු වී ඇති බව ; සහ
• රේශීය කර්මාතය සඳහා සිදු වූවා යැයි කියන හානිය සහ ප්රපාතිත භාණ්ඩ අත රහ්තු
කා ක සබඳතාවයක් පවතින බව
17. පරිරේදිත පාර්ශවරයන්හ රපත්සමක් ඉදිරිපත් රනාක ඇති විට බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ අදාල
භණ්ඩය ඉළිබඳ ප්රපාතන විර ෝධී විභාගයන්හ ඔවුන්හ විසින්හම තනිව පැවැත්විය හැකි ද?
පිළිතු
සාමානයරයන්හ, යම්කිසි භාණ්ඩයක් ප්රපාතනයට ලක්ක ඇති බවට සහ එයින්හ හානියක් සිදු වී ඇති
බවට රපත්සමක් ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවක දී බලලත් අධිකාරිය විසින්හ ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන
පවත්වනු ලබයි.
රකරස් රවතත් අදාල ක්රෂ්රය හා සම්බන්හධ අමාතයව යාරේ නිරයෝග මත වාණිජ
රේපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ තනිව ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාමාර්ග සිදු කළ හැකි බවට ප්රපාතන විර ෝධී
සහ ප්රතිරතෝලන බදු පනත් රකටුම්පරති පනරත් 19 වන රකාටසින්හ දැක්රේ.
එවැනි අවස්ථාවන්හවල දී, ප්රපාතනයක්, හානියක් සහ ප්රපාතිත ආනයන හා සිදු වී ඇති හානිය අත
රහ්තුකා ක සම්බන්හධතාවයක් ඇති බවට පිළිගත හැකි ප්රමාණවත් සාක්ි පවතී නම් එම සාක්ි
මත බලයලත් අධිකාරිය (වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව ) විසින්හ කිසිදු පැමිණිල්ලක්/රපත්සමක්
ඉල්ලුම්ක රනාමැති අවස්ථාඅවක දී වුව ේ, ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන ආ ම්භ ක නු ඇත.

ප්රපාතන විර ෝධී නීතිවල සඳහන්හ පරිදි විමර්ශනය ආ ම්භ කිරීරමන්හ පසු, රපත්සම මත සිදුක න
විමර්ශන සිදුවන ක්රියාවලියම, තනි විමර්ශනයන්හ පැවැත්වීරම් දී ද අනුගමනය ක න බව තවදු ටත්
පැහැදිලිව දැක්වා ඇත.
18. ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාවලිය සඳහා රේශීය කර්මාන්හත විසීන්හ ඉදිරිපත් කළ යුතු රතා තුරු කවරර්
ද?
පිළිතු
පරිරේදිත රේශීය කර්මාන්හතය විසින්හ ප්රපාතනයක් සිදුව ඇති බවට සඳහන්හ ක මින්හ ඉදිරිපත්
රකර න පැමිණිල්රලි අදාල රටන්හ/ ටවලින්හ ආනයනය රකර න භාණ්ඩවලින්හ ප්රපාතනයක්
සිදුවන බවට ශ්රී ලංකරේ සමාන භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්හතයන්හට එමඟින්හ රභෞතික හානියක්
සිදුවන බවට රහෝ සිදු වීම තර්ජනයක් පවතින බවට රහෝ කර්මාන්හතරේ පැවත්මට රභෞතිකව
බාධාවක් සිදු ක න බවට ප්රමාණවත් සාක්ි. (රනෞේ භා පරය, ඉන්හරවායිසිය, අදාල ට/ ටවල්
ඇති ශ්රි ලංකා තානාපති කාර්යාල විසින්හ නිකුත් ක න ලද ලිපි,විරශ්ිත භාණ්ඩ සම්බන්හධ ජර්නල
වැනි ේවිතීය මූලාශ්ර ආදිය ) තිබිය යුතුය.
තවද, අදාල රේශීය කර්මාන්හත රලස රපනී සිටීමට අයිතිය ඇති පැමිණිලිකරුවා/වන්හ පිළිබඳ
රතා තුරු ද (ප්රශ්න අංක 2 සඳහා පිළිතු බලන්හන) ප්රපාතන විර ෝධී අයදුම් පරරේ සඳහන්හ කළ
යුතුය.
ක්රියාවලිය සඳහා අවශය රතා තුරු සඳහන්හ අයදුම්පත වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ සකසා එයින්හ
ලබාගත හැකි ආකෘතියට අනුව සැකසිය යුතුය. ආකෘතික අයදුම්පත පි වීම සඳහා අවශය සහ
නිර්රේශිතප්රශ්නාවලිය සම්ූර්ණ කිරීම පිළිබඳ උපරදස් මාලාව ආකෘතික අයදුම්පරති සැකවින්හ
දක්වා ඇත.
19. රතා තුරු අදාල වන කාල ප ාසය කුමක් ද එනම් ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශන පැවත්වීරම් කාල
ප ාසය රකාපමණ ද?
පිළිතු
ප්රපාතනය, හානිය හා රහ්තුකා ක සම්බන්හධයට අදාල අයදුම්පරති සදහන්හ ක න ලද සියලු
රතා තුරු සහ සාක්ි කිසියම් එක් කාල සීමාවක් සඳහා වලංගු රේ එය විමර්ශන කාල සීමාව රලස
හඳුන්හවනු ලබයි. කුමන අවස්ථාවක දී වුවත් එම කාලසීමාව මාස 6ට රනාඅඩු සහ මාස දහ අටකට
රනාවැඩි විය යුතු බවට සඳහන්හ රේ.
එරහත්, ප්රපාතනය හා හානිය පිළිබඳ සවිස්ත ාත්මක විමර්ශනයක දී සැලකිල්ලට භාජනය ක නු
ලබන කාල සැලකිය යුතු පරිදි මෑත කාලයක් නිරයෝග කළ යුතු බව වැදගත් රේ. මූලය වර්ෂය

අවසාන වීමත් අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමත් අත සාධා ණ සමීපතාවයක් ඇති බැවින්හ විමර්ශනයක්
සඳහා සුදුසු කාල සීමාව වන්හරන්හ මූලය වර්ෂයකි.
රකරස්රවතත්, හානි විශ්රල්ෂණය කර්තවය සඳහා, රේශීය කර්මාන්හත විසින්හ පසුගිය වසර තුනක
කාලයට අදාල රතා තුරු ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
20. විමර්ශන ක්රියාවලිරේ විවිධ අදිය යන්හ රමානවා ද?
පිළිතු
ඉදිරිපත්කළ අයදුම්පතක් සම්බන්හධව, බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ පහත ආකා යට ක්රියා ක නු
ලබයි.
අ ) මූලික රසායාබැලීම
විමර්ශනයක් ආ ම්භ කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් සාක්ි ලැබී ඇති බව සහ ඒවා රල්ඛනගත වී බව
සහතික ක ගැනීම සඳහා අයදුම්පත සියුම් රලස පරීක්ෂා ක නු ලබයි. ප්රමාණවත් සාක්ි
රනාමැතිනම්, ඌනතා ලිපියක් නිකුත් ක නු ලබයි. ඌනතාවයන්හ සැකසීමට රනාහැකි වුවරහාත්
අධිකාරිය ඉදිරිරේ ඉදිරිපත් ක න ලද අයදුම්පත විමර්ශනය සඳහා ඇති අයදුම්පතක් රලස
සැලරකන්හරන්හ නැත.
ආ) ආ ම්භකිරීම
රේශීය කර්මාන්හතයන්හ විසින්හ රහෝ ඒ රවනුරවන්හ අයදුම්පත ඉදිරිපත් ක ඇති බවට බලයලත්
අධිකාරිය / රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ තී ණය ක නු ලබයි. අයදුම්පරති සඳහන්හ සාක්ිවල
යූගයතාවය සහ නිව දයතාවය පිළිබඳව ද පරීක්ෂා ක නු ලබන අත ප්රපාතනය, හානිය සහ
රහ්තුකා ක සබඳතාවය පිලිබඳ ප්රමාණවත් සාක්ි ඉදිරිපත් වී ඇති බවට සෑහීමට පත් වූවිට
විමර්ශනය ආ ම්භ ක මින්හ මහජන නිරේදනයක් නිකුත් ක නු ලබයි.
නිසි අයුරින්හ ඉදිරිපත් ක ඇති අයදුම්පත ලැබී දින 5 ක් ඇතුලත විමර්ශනය ආ ම්භ කිරීරම්
නිරේදනය සාමානයරයන්හ නිකුත් ක නු ලබයි.

ඇ ) රතා තුරු රවත ප්රරේශ වීම
උනන්හදුවන විවිධ පාර්ශවයන්හ විසින්හ අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් රකර න ලදුව රපාදු දැනගැනීම
පිණිස මහජන ලිපිරගානුවක් රලස එකතු ක න ලද හසය රනාවන සියලුම සාක්ි රවත ප්රරේශ
වීමට පිරික්සීම සඳහා උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හ විසින්හ ක න ලද ඉල්ලීම මත අවස ලබා
රදනු ඇත.

ඈ ) මූලික රසායාගැනීම්
අධිකාරිය විසින්හ කඩිනමින්හ විමර්ශනය සිදු කළ යුතු අත , සුදුසු අවස්ථාවල දී සවිස්ත ාත්මක
විස්ත මත ප්රධාන රහ්තුව පිළිබඳ මූලික රසායා ගැනීම් සිදු කළ යුතුය. විමර්ශනය ආ ම්භ කළ දින
සිට දින 60-70 ක් ඇතුලත මූලික රසායාගැනීම් සිදු කළ යුතුය.
ඉ ) තාවකාලික බදු
බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ වාර්තාගත කළ මූලික රසායාගැනීම්වලට යටත්ව මධයම ජ විසින්හ
ප්රපාතන සීමාව රනාඉක්මවන රලස තාවකාලික බේදක පනවනු ඇත.
විමර්ශනය ආ ම්භ කළ දින සි දින 60ක් ඉක්මවූ පසු තාවකාලික බදු පැනවිය හැක. තාවකාලික
බදු මාස 6ක් රනාඉක්මවන රලස ක්රියාත්මක වන නමුත් සමහ අවස්ථාවල දී එය මාස 9 ක් දක්වා
දීර්ඝ කළ හැකිය.
ඊ) වාික සාක්ි සහ මහජන අදහස් විමසීම
විමර්ශනය සඳහා සහභාගී වී සිටින උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශව විසින්හ අදාල රතා තුරු වාිකව
ඉදිරිපත් කිරීරම් අවස්ථාවක් ලබා රදන රලස බලයලත් අධිකාරිය රවත ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.
එරහත්, එවැනි වාික රතා තුරු ලබා දීම සලකනු ලබන්හරන්හ එම රතා තුරු පසුව ලිඛිතව ලාබා
රදන්හරන්හනම් පමණි. විමර්ශනය පවත්වන අත වා රේ ඕනෑම අවස්ථාවක දී අධිකාරිය විසින්හ
වාික විමසුමට අවස ලබාදිය හැක.
ඉහත කරුණට අමත ව, අධිකාරිය විසින්හ විමර්ශනය සඳහා උනන්හදුවන සියලුම පාර්ශවයන්හට
ඉදිරිපත් කිරීම් සිදුක න රලස මහජන අදහස් විමසීමකට ඇ යුම් ක නු ලැරේ. විමසීම් අත තු
ලද වාික සාක්ි සියල්ල අධිකාරිය රවත නැවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
උ ) රතා තුරු අනාව ණය කිරීම
රතා තුරු විමර්ශන අත තු ලබාගත් ඉදිරිපත්කිරීම් සහ සාක්ි රමන්හම එවාරේ සහතික ක
ගැනීම පදනම් ක ගනිමින්හ අධිකාරිය විසින්හ එි අේසන්හ නිගමනරේ පදනම තී ණය ක නු ඇත.
එරහත් අවසන්හ නිගමනයට එළඹීමට පදනම් වූ අතයවශය අධිකාරිය විසින්හ උනන්හදුවන පාර්ශව
රවත දැනුම් රදනු ඇත.

ඌ ) අවසන්හ නිගමනය
රමම රතා තුරු අනාව ණය කිරීම් රවත උනන්හදු වන පාර්ශව විසින්හ ඔවුන්හරේ ප්රතිචා ඉදිරිපත්
කළ පසු එි අවසන්හ තී ණය රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ ගනු ලබනු ඇත. රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ
එම පාර්ශවයන්හරේ රමම අවසන්හ ඉදිරිපත් කිරීම් පරීක්ෂා රකාට බලා අවසන්හ නිගමනයට එළරෙනු
ලබයි.

(පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහන බලන්හන)
විමසීමක් ආ ම්භ කිරීම සඳහා සැපිරිය යුතු රකාන්හරේසි
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 14 රකාටස)
ශ්රී ලංකාරේ කරමාත්රයන් රහෝ ඒ රවනුරවන් වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් රවත ඉදිරිපත් කරන ලෙ
ලිඛිත අයදුම්පතක අව යතාවය[ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 14 (1)
සහ 14 (2) රකාටස] රහෝ සතවයං ආරම්භ කිරීම (ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත්
රකටුම්පරතහි 19 වන රකාටස )
ප්රපාතිත භාණ්ඩයට අොල ශ්රී ලාංකීය සමසතත නිෂතපාෙන කර්මාන්තරයන් 25% ක රනාඅඩු
ප්රමාණයකට වගකියන රමන්ම සමසතත නිෂතපාෙනරයන් 50% ට වැඩි ප්රමාණයක සාමූහිකව
සංයුක්ත වන අවසතථාවක් ඇති ශ්රී ලාංකික නිෂතපාෙකයින් විසින් අයදුම්පත සඳහා සහය ෙැක්විය
යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 14 (3)වන රකාටස )
අයදුම්කරුරවකුට සාධාරණ රලස ලබා ගත හැකි රලස අයදුම්පරතහි රතාරතුරු ෙක්වා තිබිය
යුතුයි
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 15 වන රකාටස )
අයදුම්පතක් ලෙ විටදී අොල සෑම අපනයනික රටක රජයන් රවතට වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල්
විසින් වහාම ෙැනුම් දිය යුතුය
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 16 (2)වන රකාටස )
වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් උනන්දුවක් ෙක්වන පාර් ව විමර් නය පිළිබඳ ෙැනුවත් කළ යුතු
අතර විමර් නය ආරම්භ කිරීරම්දී මහජන නිරේෙනයක් නිකුත් කළ යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 21 වන රකාටස )
විමර් නය ආරම්භ කළ වහාම වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් අොල සියලුම පාර් ව රවත
සම්ූර්ණ ලිඛිත අයදුම්පත්රයම ලබා දිය යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 22 වන රකාටස )
උනන්දුවන පාර් ව විසින් මූලික රසායාගැනීම්වලට දින 15 ට රපර විමර් නය හා සම්බන්ධ
කාරණාවන් පිළිබඳ ලිඛිත තර්ක ඉදිරිපත් කළ යුතුය
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 30 වන රකාටස )

අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් මූලික රසායාගැනීම් පිළිබඳ මහජන නිරේෙනයක් නිකුත් කළ යුතුය, එහි
කාරණයට අොල සියලුම ගැටලු සහ නීති පිළිබඳ රසායාගැනීම් සහ නිගමන ආදිරයහි ප්රමාණවත්
විසතතර සඳහන් විය යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 31 (2) වන රකාටස )

අධයක්ෂ ජනරාල් හට අවෂය විටක දී,අොල සමාගම්වල රපර අනුෙැනුම සහිතව අොල අරනකුත්
රටවල දී පවා විමර් න කටයුතු සිදුකළ හැකිය. එරමන්ම, අොල රරටහි නිරයෝජිතයන් ෙැනුවත්
කිරීරමන් පසුව, ලබාදුන්/ ලබා ගත් රතාරතුරු සතය බව සහතික කර ගැනීම සහ තවදුරටත්
රතාරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කළ හැකිය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 33 (2) හා 33 (3) වන රකාටස )

1. විමර්ශන ක්රියාවලිය සඳහා කාල සීමාව
වයවස්ථානුකූලව විමර්ශනය ආ ම්භ වූ දින සිට සාමාරනයන්හ වස ක් ඇතුලත දී විමර්ශනය අවසාන
ක අවසන්හ රසායා ගැනීම් ඉදිරිපත් කළ යුතු රේ. එම කාල සීමාව මධයම ජය මඟින්හ මාස 6ක්
දක්වා දීර්ඝ කළ හැකිය. (පහත දැක්රවන ගැලීම් සටහන බලන්හන)
පිළිපැදිය යුතු කාල සීමාවන්
වාණිජ අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් අයදුම්පත්රරයහි සඳහන්ව ඇති සාක්ිවල රයෝගයතාවය සහ
නිවරෙයතාවයපිරික්සීරමන් පසු විමර් නයක් ආරම්භ කළ යුතු බවට ප්රමාණවත් සාක්ි ලැබී ඇති
බව සනාථ කිරීමට - තීරණය කිරීම සඳහා දින 40
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 18 (1), 18 (2) වන රකාටස )

ප්ර තනාවලිය යවන ලෙ අපනයනකරුවන් හා විරේශීය නිෂතපාෙකයින් හට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා
දින 37 කට රනාඅඩු කාලයක් අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් ලබා දිය යුතුය
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 29 (2) වන රකාටස )
විමර් නය ආරම්භ කිරීරමන් පසු අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් මාස 6 ක කාල සීමාවකට රපර
රනාවන සහ මාස 5 ක කාල සීමාවකට පසු රනාවන කාළයක් තුළ දී මූලික තීරණ ගත යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 31 (1) වන රකාටස )
තීරණ ප්රකා යට පත්කිරීරමන් මාසයක් ඉක්මවා යාමට රපර, උනන්දුවන පාර් වයන්රේ ඉල්ීම
මත අවසන් තීරණය සඳහා රයෝජිත රයෝජිත දිනට වඩා සති තුනක් රනාඉක්මවන්නා වූත්
මාසයකට වඩා රනාවැඩි වූත් දිනයක්, සාක්ි ඉදිරිපත් කරනු ලබන විභාගයක් සඳහා අධයක්ෂ
ජනරාල් විසින් සකසා ගත යුතුය.

(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 35 (1) වන රකාටස )
ප්රපාතනය, හානිය සහ රහතතුකාරක සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ අවසන් තීරණය, සාමානයරයන්
මූලික නිගමන්රයන් මාස 6 ක් තුල අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් ලබා දිය යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 38 (1) වන රකාටස )
අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් ප්රපාතන විරරෝධී විමර් නයක් අරම්භ කළ දින සිට මාස 12ක් ඇතුලත
එම විමර් නය අවසන් කළ යුතු අතර කිසිදු විමර් නයකට එය ආරම්භ කළ දින සිට මාස 18කට
වඩා වැඩි කාළයක් වැය රනාකළ යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 23 වන රකාටස )

21. විමර්ශනයට උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හ රවත ඔවුන්හරේ නඩුව අධිකාරිය ඉදිරිරේ නිරයෝජනය
කිරීමට ප්රමාණවත් අවස්ථාවක් ලැරේ ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී ක්රියාමාර්ගය විභාවරයන්හම අර්ධ අධික ණමය ස්වරූපයක් ගනී. බදු පිළිබඳ
නිගමන ගැනීමට රප රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ ඉතා ක්රමවත්ව සාධා ණ හා අපක්ෂපාතී යුක්තිරේ
සම්මතයන්හි පිිටා ක්රියා ක නු ලබයි..
විමර්ශනය සඳහා උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හට ඔවුන්හරේ නඩුව ඉදිරිපත් කිරීමට ප්රමාණවත්
අවස්ථාවන්හ විමර්ශනරේ විවිධ අවස්ථාවන්හවලදි ලබා රදනු ලැරේ.
විමර්ශනය ආ ම්භ කිරීරමන්හ පසු පළමු අවස්ථාව ලබා රදනු ලැරේ. අධිකාරිය විසින්හ සිය පළමු
රසායාගැනීම්වල දී විමර්ශනරේ දී පිළිතුරු රලස උනන්හදුවන සියලු පාර්ශවයන්හරේ ඉදිරිපත් කිරීම්
පිළිබඳ නිවැ දිව සලකා බලනු ලැරේ.
තාවකාලික බදු පැනවීරමන්හ පසු, උනන්හදුවන පාර්ශව විසින්හ පළමු නිගමනය රවත සිය පිළිතුරු
ලබා රදනු ලැරබන අත සිය රතා තුරු විමර්ශනය ආ ම්භ ක න ලද අවස්ථාරේ පිළිතුරු රලස
ලබා දුන්හ රතා තුරු සමඟ සහතික ක න අවධිරයි දී කරුණු සහ සංඛයා සටහන්හ අධිකාරිය රවත
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා රදනු ලැරේ.
උනන්හදුවක් දක්වන පාර්ශවයන්හ හට සිය ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කිරීරම් අවස්ථාව ලබා රදමින්හ නිල
වශරයන්හ මහජන අදහස් විමසීරම් විභාගයක් පවත්වනු ලැරේ. අදහස් විමසීරම් විභාගරේ දී සිදු
ක න වාික ඉදිරිපත් කිරීම් සියල්ලම එම රලසින්හම අධිකාරිය රවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

උනන්හදුවක් දක්වන විවිධ පාර්ශවයන්හරේ සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම් නිවැ දි රලස සැලකිල්ලට
ගැරනන අත ඒ මත පිිටා අවසන්හ රසායාගැනීම්වල්ට රයෝජිත පදනම රලස සැලරකන අවශයම
කරුණු අධිකාරිය විසින්හ අනාව ණය ක නු ලැරේ.
රමම අනාව ණය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමටත් අවසන්හ නිගමනය දැනුම් දීමට රප ඔවුන්හරේ නඩුව
නිරයෝජනය කිරීමටත් විමර්ශනරේ පාර්ශවකරුවන්හ සඳහා අවසන්හ අවස්ථාවක් ද රදනු ලැරේ.
22. අවසාන ප්රපාතන විර ෝධී බදු අයක ගැනීම් සිදු ක න රතක් රේශීය කර්මාන්හතයට අතුරු සහනයක්
ලැරේ ද? රකාපමණ දිනක් වන තුරු එම අතුරු සහනය අරේක්ෂා කළ හැකි ද?
පිළිතු
ඔේ, බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ විමර්ශනය අවසන්හ ක න රතක් ීඩාවට පත් රේශීය කර්මාන්හතයන්හ
සඳහා අතුරු සහනයක් රලස තාවකාලික බදු ලබා දීමට නිර්රේශ ක නු ලබයි. රමම තාවකාලික
ප්රපාතන විර ෝධී බදු මූලික රසායාගැනීම්වල දී රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ නිර්රේශ ක නු ලැරබන
අත මුදල් අමාතයංශය විසින්හ අයක ගනු ලබයි.
රමයින්හ ප්රපාතිත ආනයන භාණ්ඩවලින්හ සිදු ක න ලද හානිය සඳහා අදාල රේශීය කර්මාන්හතයට
කඩිනම් සහනයක් ලැරේ. නීතිප්රකා ව, විමර්ශන ආ ම්භ කිරීරම් දින සිට දින 60 කට රප සිට
තාවකාලික ප්රපාතන විර ෝධී බදු අය කළ රනාහැකිය.
අනිවාර්ය කාල සීමාව වන දින 60 ඉක්මවීමත් සමඟින්හ තාවකාලික බදු නිර්රේශ කිර ම බලයලත්
අධිකාරිරේ වෑයම රවයි. එනම් සමානය අවස්ථාවකදී, විමර්ශන ක්රියාවලිය ආ ම්භ වීරම් දින සිට
දින 60-70 ක කාලයක් තුල තාවකාලික ප්රපාතන විර ෝධී බදු නිර්රේශ වන අත එම දිරනන්හ මාස
3 ට පසු එම බදු අය ක නු ලබයි.
තාවකාලික පියවරයන්
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 41,42,43 වන රකාටසත )

23. ප්රපාතන විර ෝධී බදු අතීතානුබේධ වන රලස අයකළ හැකි ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී බදු අතීතානුබේධ වන රලස අයකළ හැකි වන්හරන්හ
1. හානියට රහ්තු වූ ප්රපාතනය සඳහා ඉතිහාසයක් තිබීම රහෝ ප්රපාතන ක්රියාවලිය සිදුක න බවට හා
එවැනි ප්රපාතන මඟින්හ හානියක් සිදුවන බවට ආනයනකරු දැන සිටීම රහෝ දැනගත යුතුව තිබූ විට

සහ
2. ආනයනය ක න ලද භාණ්ඩයක් මඟින්හ සාරේක්ෂව අධික ප්රපාතනයකින්හ රකටිකලකින්හ
හානියක් සිදු වූ විට එනම් ආනයන කාලය සහ ප්රපාතිත භාණ්ඩරේ ආනයන ධාරිතාව මත
නීතයානුකූලව අයක ගත යුතු ප්රපාතන විර ෝධී බදු මඟින්හ සිදුවන ප්රතිකර්මය බැරෑරුම් රලස්
මගහ වන අරනකුත් රහ්තු ඇති විට.
එරහත්, බදු පැනවීම සම්බන්හධ දැනුම් දීරමන්හ දින 90 ඉක්මවා අතීතානුබේධ වන රලස ප්රපාතන
විර ෝධී බදු අය ක ගත රනාහැකිය.
24. තාවකාලික රහෝ අවසන්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදු පනවන්හරන්හ කවුරුන්හ විසින්හ ද?
පිළිතු
බලයලත් අධිකාරිය (වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව ) විසින්හ තාවකාලික, රහෝ අවසන්හ ප්රපාතන විර ෝධී
බදු පැනවීරම් නිර්රේශය ලබා රදන අත එම නිර්රේශ අනුව මාස 3ක් ඇතුලත බදු පනවා අයක
ගැනීම සිදු ක නු ලබන්හරන්හ මුදල් අමාතයංශය මඟිනි (පහත දැක්රවන ගැලීම් සටහන බලන්හන )
තී ණ ගැනීරම් ආයතනික යාන්හරණය
අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් අන්තර් අමාතය කමිටුව රවත සතිර ප්රපාතන විරරෝධී බදු සම්බන්ධ
රයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 32 (2)වන රකාටස )
සතිර ප්රපාතන විරරෝධී බදු පැනවීම සම්බන්ධ අනුකූලත්වය අන්තර් අමාතය කමිටුව විසින් සලකා
බලනු ලැරේ.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 38 (3)වන රකාටස )
අන්තර් අමාතය කමිටුව විසින් අමාතයවරයා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ) හරහා මුෙල්
අමාතයවරයා රවත රයෝජනාව ලැබී වැඩකරන දින 10 ක් ඇතුලත සිය නිර්රේ ඉදිරිපත් කරනු
ලබයි.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 38 (3)වන රකාටස )
අන්තර් අමාතය කමිටුරවහි නිර්රේ ලැබී දින 14 ක් ඇතුලත එම නිර්රේ සහ ශ්රී ලංකාරේ
ආර්ික අභිරුචිය පිළිබඳ කරුණු සලකා බලා, මුෙල අමාතයවරයා සහ කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාතයවරයා සමඟ සාකච්ඡා රකාට සතිර ප්රපාතන විරරෝධී බදු අයකිරීම සහ අොල
පනවනු ලබන බදු මුෙල තීරණය කළ යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 39 (1)වන රකාටස)

25. ප්රපාතන විර ෝධී බදු රගවිය යුතු ආනයනකරුවන්හට පැනරවන බලපෑම් රමානවා ද?
1. අවසාන බේද තාවකාලික බේදට වඩා අඩු නම්;
2. අවසාන බේද තාවකාලික බේදට වඩා වැඩි නම්;
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී බේද නිර්රේශවීම සහ අයවීම අදිය රදකකින්හ සිදු රේ.
දැනටමත් පනවා හා අයක රගන ඇති අවසාන බේද තාවකාලික බේදට වඩා අඩු නම් තාවකාලික
බදු රලස අය ක න ලද එම බදු අගයන්හ රදරකි රවනස ආපසු රගවිය යුතුය.
දැනටමත් පනවා හා අයක රගන ඇති අවසාන බේද තාවකාලික බේදට වඩා වැඩි නම් එම බදු
අගයන්හ රදරකි රවනස අයක ගනු ලබන්හරන්හ නැත.
බලයලත් අධිකාරිරේ අවසාන රසායාගැනීම්වලට අනුව තාවකාලික බදු ඉවත් කරළ් නම්, එකතු
ක න ලද තාවකාලික බදු මුදල ආපසු රගවිය යුතුය.
26. බලයලත් අධිකාරිය විසින්හ නිර්රේශ දැනුම් රදන ක්රමරේදය රකරස් ද?
පිළිතු
විමර්ශනය ආ ම්භ කිරීම/ මූලික රසායාගැනීම්/ අවසන්හ රසායාගැනීම් තී ණ ආදිය ආදී බලයලත්
අධිකාරිරේ නිර්රේශ, ශ්රී ලංකා ජරේ ගැසට් නිරේදනයක් රලස නිරේදනය ක නු ලබයි.
27. ප්රපාතන විර ෝධී බදු නිර්ණය කිරීරම් දී අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිද? එරස් හැකි නම්
අභියාචන අධිකාරිය කුමක් ද?
පිළිතු
ප්රපාතනරයි මට්ටම සහ බලපෑරම් තත්ත්වය නිර්ණය කිරීරම් නිරයෝග සඳහ අභියාචන ඉදිරිපත්
කිරීමට වයවස්ථාරේ අධික ණ ක්රියා සමාරලෝචනරේ 140 වන වගන්හතිරේ දැක්රවන
රකාන්හරේසිවලට යටත්ව සිදු කළ හැකි බවට පනත් රකටුම්පරති 81 වැනි රකාටරසන්හ දැක්රේ.
එරහත්, අධික ණමය දැක්ම අනුව අවසන්හ රසායාගැනීම් / බලයලත් අධිකාරිරේ නිරයෝග/ මුදල්
අමාතයාංශරේ නිරයෝගවලට ට විරුේධව පමණක් අභියාචන ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
අධිකාරිරේ මූලික නිගමනවලට සහ ඒ අනුව පනවන ලද තාවකාලික බදුවලට විරුේධව අභියාචන
ඉදිරිපත් කළ රනාහැක. දින (90) ක් ඇතුලත අභියාචන ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

28. ප්රපාතන විර ෝධී විමර්ශනයක් ආ ම්භ කළ පසු නවතා දැමිය හැකිද? එරස් නම් , කුමන
අවස්ථාවන්හවලදී ද?
පිළිතු
පහත සඳහන්හ අවස්ථාවලදී බලයලත් අධිකාරිය/රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ විමර්ශනය අත්ිටුවිය
හැකි රහෝ නවතා දැමිය හැකිය.
1. විමර්ශනය ආ ම්භ කිරීමට අවස්ථාව සැපයූ රේශීය කර්මාන්හතයන්හ විසින්හ ලිඛිතව ඉල්ලීමක්
සිදු ක ඇත්නම්.
2. ප්රපාතනය රහෝ හානිය පිළිබඳ ප්රමාණවත් සාක්ි රනාමැති විට.
3. අපනයන්හ මිරලන්හ ප්රපාතන සීමව 2%කට වඩා අඩු නම්.
4. ප්රපාතිත ආනයන්හරේ ධාරිතාවය ශ්රී ලංකාරේ ඒ හා සමාන භාණ්ඩවල සමස්ත
ආනයනයන්හරගන්හ 3% ට වඩා අඩු නම් රහෝ එවැනි සියලුම ටවල ප්රපාතිත භාණ්ඩ
සම්මුච්චිතරේ ධාරිතාවය, සමස්ත ආනයනයන්හරගන්හ 7% ට වඩා අඩු නම්.
5. සුලු හානියක් සිදු වී ඇත්නම්.
(පහත දැක්රවන ගැලීම් සටහන බලන්හන )
අධයක්ෂ ජන ාල් විසින්හ පහත දෑ නිර්ණය ක ඇත් නම් ඔහු විසින්හ විමර්ශනයක් ආ ම්භ රනාකළ
යුතුය
✓ අදාල රටන්හ ආනයනය ක න ප්රපාතිත ආනයනයන්හරේ ධාරිතාවය ශ්රී ලංකාරේ ඒ හා
සමාන භාණ්ඩවල සමස්ත ආනයනයන්හරගන්හ 3% ට වඩා අඩු නම් රහෝ එවැනි සියලුම
ටවල ප්රපාතිත භාණ්ඩ සම්මුච්චිතරේ ධාරිතාවය, සමස්ත ආනයනයන්හරගන්හ 7% ට වඩා
අඩු නම්
රහෝ
✓ අපනයන මිරල් ප්රතිශතයක් රලස ප්රකාශිත ප්රපාතන සීමාව 2%ක ට වඩා අඩු නම්.

(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 20 වන රකාටස)

අයදුම්පතක් ඉවත්කර ගත හැකි වන්රන්

✓ විමර්ශනය ආ මභ කිරීමට ප්රථම ඕනෑම අවස්ථාවක දී; රහෝ

✓ විමර්ශනයක් ආ ම්භ කිරීරමන්හ පසු ඕනෑම අවස්ථාවක දී - විමර්ශනය දිගටම පවත්වා
ගැනීම ශ්රී ලංකාරේ ආර්ික අභිරුියට අදාල රනාවන බව තී ණය වන්හරන්හ නම් අධයක්ෂ
ජන ාල් විසින්හ කිසිදු පියව ක් රනාරගන විමර්ශනය නවතා දැමිය යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 17 වන රකාටස)

29. පනවන ලද ප්රපාතන විර ෝධී බදු වලංගු වන කාල සීමාව කුමක් ද? එම බදු පැනවීරමන්හ පසු
සම්පුර්ණ කාල සීමාව ඉකුත් වීමට රප රහෝ පසු සමාරලෝචනයක් කළ හැකි ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවූ දින සිට වර්ෂ පහක් ෙක්වා කාලය තුල වලංගු රේ. එරහත් ඉහත කාල
සීමාව ඉකුත් වීමට රප අදාල බලයලත් ආයතනය මඟින්හ නැවත සමාරලෝචනයකට ලක් කළ
හැක.
ප්රපාතන විර ෝධී බේද දිගටම පවත්වා ගැනීරම් අවශයතාවය විමර්ශනය පිළිබඳ සමාරලෝචනය
කිරීමට බලයලත් අධිකාරිය/ රදපාර්තරම්න්හතුව ට බලය ඇත. රවනස්වූ තත්ත්වයන්හ යටරත්
උනන්හදු වන පාර්ශව විසින්හ සිදු ක න ලද ඉල්ලීම මත එවැනි සමාරලෝචන සිදු ක නු ලබයි.
නව තත්ත්වයන්හ යටරත් බදු ඉවත් කිරීම රහෝ බදු මට්ටරම් රවනසක් ඇති කිරීම සමාරලෝචන
මඟින්හ සිදු රේ. සාමානයරයන්හ, බදු පැනවීරමන්හ වස කට පසු උනන්හදු වන පාර්ශවයන්හට
සමාරලෝචන සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
සමාරලෝචන සඳහා විමර්ශන පැවැත්වීරම් රප පිළිරවළම අදාල රලස අනුගමනය ක නු ලබයි.
ස්ි ප්රපාතන විර ෝධී බේදක් පනවා වස 5 ක් රනාඉක්මවන දිනක රහෝ 57 වන රකාටස
යටරත් වඩාත් ආසන්හන සමාරලෝචන දින සිට එම සමාරලෝචනරයන්හ ප්රපාතනය හා හානිය
ආව ණය වී ඇත්නම් ප්රපාතන විර ෝධී බේද පැනවීම නැවැත්විය යුතුය.
(ප්රපාතන විරරෝධී සහ ප්රතිරතෝලන පනත් රකටුම්පරතහි 56 (1) වන රකාටස)

30. ප්රපාතන විර ෝධී බේදක් එක් විරශ්ිත භාණ්ඩයක් සඳහා අය රකරර් නම් එය එම භාණ්ඩ වර්ගරේ
සෑම ආනයනය කිරීමක් සඳහාම අය රකරර් ද? එම බේරදන්හ නිදහස් වන ආනයන කවරර් ද?
පිළිතු
ප්රපාතන විර ෝධී බදු අපනයන කරු විරශ්ිත සහ ට විරශ්ිත වශරයන්හ පැනරේ.

ප්රපාතනයක් සිදුවී ඇතයි තී ණය වූ ටවලට එර ිව පමණක් එම බදු ක්රියාත්මක වීම සිදු ක නු
ඇත. (එවන්හ ටවලට එර ිව විරුේධතාවයන්හ ඉදිරිපත් වී තිබීමත් සහ බදු නිර්රේශේ වී තිබීමත්
සිදු විය යුතුය )
කිසියම් ටකින්හ සිදුවන ආනයනයන්හ මඟින්හ රේශීය කර්මාන්හතය ප්රපාතනයට ලක් රනාවන්හරන්හ
නම් එවැනි බදු එවන්හ ආනයන ටවල්වලට එර ිව පනවන්හරන්හ නැත.
සහනාධාරයකට එරරහිව ප්රතිරතෝලන බදු පැනවීම
31. ප්රපතන විර ෝධී බදුවලට අමත ව අසාධා ණ රවළඳ ගනුරදනු සඳහා ගනු ලබන රවනත් පිළියම්
ක්රම රමානවාද? ඒවා ක්රියාවට නංවන්හරන්හ රකරස් ද?
පිළිතු
ප්රපාතනය හැරුණු විට, සමහ ටවල් විසින්හ ඔවුන්හරේ ආනයන සඳහා සහනාධා ලබදී ශ්රී ලංකාවට
අපනයනය ක නු ලබයි. රලෝක රවළඳ සංගමරේ ගිවිසුම යටරත්, අපනයන සහනාධ අසාධා ණ
රවළඳ ක්රියාවක් රලස සැලරක්. තවද සහානධා විර ෝධී ප්රතිරතෝලන බදු අයකිරීමට යටත් වීම
යටරත් එවැනි සහනාධා ක්රියාත්මක සහනාධා යටතට ලක් රේ.
සහනාධා විර ෝධී ප්රතිරතෝලන පියව යනු ප්රතිරතෝලන බදු ක්රමයක් වන අත එය පනවනු
ලබන්හරන්හ පහත කරුණු තී ණය වූ පසුය:
1. සහනාධා ය විරෂ්ශිත සහනාධා යක් වීම
2. අපනයන කාර්යසාධනයට සහනාධා ය සම්බන්හධ වීම
3. අපනයනිත ද්රවයරේ ආනයන භාණඩයන්හට වඩා රේශීය භාණ්ඩ පරිහ ණයට සහනාධා ය
සම්බන්හධ රේ නම් රහෝ
4. සහනාධා ය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ක න සහ අපනයනය ක න සීමිත ප්රමාණයක් වූ නිශ්පාදකයින්හ
පිරිසකට ලැබී ඇත්නම්.
32. රමිදී සහනාධා යනු කුමක් ද?
සහනාධා යක් පවතින බව පැවරසන්හරන්හ
1. අපනයනය ක න ට තුල ජය රහෝ රවනත් ාජය ආයතනයක් විසින්හ මූලයමය දායකත්වයක්
ලබා දී ඇත්නම්,
2. අපනයන රට් භූමිය තුල
ජරයන්හ රහෝ රවනත් ාජය ආයතනයක් විසින්හ මූලයමය
දායකත්වයක් ලබා දී ඇත්නම්, එනම්
3. ාජය අයභා ය එරස් රනාමැති නම් නියමිත පරිදි රනාරගවූ සහ එකතු රනාකළ අයභා ය
(මූලය දීමනා ඇතුළුව ), ජය විසින්හලබා රදනු ලබන රපාදු යටිතල පහසුකම්වලට අමත
භාණ්ඩ හා රස්වා සඳහා අභයන්හත බදු සහන

4. යම්කිසි භාණ්ඩයක අපනයනය වැඩි කිරීම සඳහා සෘජුවම/ වක්රාකා ව ක්රියාත්මක වන යම්කිසි
ආකා යක ආදායම් රහෝ මිල සහනයක් ජයක් විසින්හ ලබා රදන්හරන්හ නම් එවැනි අවස්ථාවක
සහනාධා යක් පවතින බවට සැලරක්.
33. සහනාධා යක් රනාවන්හරන්හ රමානවා ද?
එරහත්, නිෂ්පාදනරයි රහෝ අපනයනරයි නි තව සිටින පුේගලයන්හ විසින්හ පවත්වනු ලබන
පර්රේෂණ කටයුතුවලදී සඳහා වන සහනාධා ය රහෝ අපනයනය ක න රටි දුෂ්ක ප්රරේශවලට
සහය සඳහා ලබා රදන සහනාධා රනාසලකා හරිනු ලබයි. එවැනි සහනාධා යන්හට ප්රතිරතෝලන
බදු අයවන්හරන්හ නැත.
සහනාධා විර ෝධී ප්රතිරතෝලන විමර්ශනයන්හි දී, එම ටවල අපනයනකරුවන්හට අමත ව
අපනයනය ක නු ලබන රටි/ ටවල ජය අදාල විමර්ශනරේ පාර්ශවයක් රේ. ටක් විසින්හ
සහනාධාරිත අපනයන සඳහා පනවනු ලබන ප්රතිරතෝලන බේද එම සහනාධා ය/ වල ප්රමාණය
රනාඉක්මවිය යුතුය.
34. ප්රපාතන විර ෝධී සහ සහනාධා විර ෝධී බදු එකවිට රයදිය හැකි ද?
පිළිතු
ගැට් ගිවිසුම සහ ශ්රී ලංකාරේ නීතිය අනුව හානියට පත් වූ රේශීය කර්මාන්හතයන්හට ප්රපාතන විර ෝධී
සහ ප්රතිරතෝලන බදු යටරත් සහන සැලසීමට අේස ලැරේ. කිසිම භාණ්ඩයක් රහෝ අපනයන්හ
සහනාධා යට වන්හදි රගවීමක් වශරයන්හ ප්රතිරතෝලම සහ ප්රපාතන විර ෝධී බදු යන බදු වර්ග රදකම
එකවිට රගවීමට යටත් රනාවිය යුතුය.
35. ආ ක්ෂණය යනු කුමක් ද?
ආ ක්ෂණය රලස හැඳින්හ රවන තවත් එක් රවළඳ පිරියම් ක්රමයක් ද පවතින අත එය යම් කිසි
භාණ්ඩයක ඉහළ යන ආනයනවලට ප්රතිචා යක් වශරයන්හ හදිසි ආ ක්ෂණ ක්රමයක් රලස රයාදා
ගනු ලබයි.
අරනක් අතට
1. විරශ්ිත ටක්/ ටවල් රලස රනාසලකා යම් භාණ්ඩයක ආනයන ඉහළ යයි නම්
2. එයින්හ රේශීය කර්මාන්හතයට බ පතල හානියක් රේ නම්
එවැනි අවස්ථාවක ආ ක්ෂණ පියව රයාදාගනු ලබයි
ගැටලුවක් ඇති සියලුම නිෂ්පාදනයන්හට ප්රභවය රහෝ ඒවා අපනයනය වූ ට රනාසලකා ආ ක්ෂණ
පියව යන්හ රයාදනු ලැරේ. එම රහ්තුව හැමවිටම ට විරශ්ිත හා ආනයනකරු විරශ්ිත වශරයන්හ
පැනරවන ප්රපාතන විර ෝදී හා සහනාධා විර ෝධී පියව යන්හරගන්හ ආ ක්ෂණ පියව රවන්හක දක්වයි.

ආ ක්ෂණ බදු රලස රහෝ ප්රමාණාත්මක සීමා රලසින්හ ආ ක්ෂණ පියව යන්හ පැනරේ. රමම පියව යන්හ
වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව මඟින්හ පාලනය ක නු ලබයි.
36. අසාධා ණ රවළඳාමට එර ිව ප්රපාතන විර ෝධී සහනාධා විර ෝධී සහ ආ ක්ෂණ පියව යන්හ
සඳහා ශ්රී ලංකාරේ පවතින ආයතනික සැකැස්ම කුමක් ද?
කර්මාන්හත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයංශය යටරත් ක්රියාත්මක වන, බලයලත් අධිකාරිය රලස
හැඳින්හරවන වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව මඟින්හ ශ්රී ලංකාරේ ප්රපාතන විර ෝධී සහනාධා විර ෝධී සහ,
ප්රතිරතෝලන සහ ආ ක්ෂණ පියව යන්හ පාලනය ක නු ලබයි. එරහත්, රදපාර්තරම්න්හතුරේ ක්රියාව
වන්හරන්හ ප්රපාතන විර ෝධී/සහනාධ විර ෝධී සහප්රතිරතෝලන බදු විමර්ශනය කිරීමට සහ එම
පියව යන්හ පැනවීම සඳහා ජයට නිර්රේශ සැපයීම පමණි.
මුදල් අමාතයංශරේ දැනුම්දීමක් මඟින්හ එම බදු පැනවීමඇයකිරීම ක නු ලබයි. රමරස් වාණිජ
රදපාර්තරම්න්හතුව විසින්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදු නිර්රේශ ලබා දුන්හ විට, මුදල් අමාතයංශය විසින්හ එම
බදු අයක නු ලබයි.

ප්රපාතන විරරෝධී, ප්රතිරතෝලන රහෝ ආරක්ෂණ බදු පනවන්රන් කුමන අවසතථාවලදී ෙ?
ප්රපාතන විරරෝධී බදු
ප්රපාතන මිලකට භාණ්ඩ
ආනයනය ක ඇත්නම්
ප්රපාතන ආනයන මඟින්හ රේශීය
කර්මාන්හතරේ පැවැත්මට
තර්ජනයක් විය හැකි රභෞතික
හානි රහෝ රභෞතික බාධාවන්හ
එල්ල රේ නම්

ප්රතිරතෝලන බදු
අ අපනයන රටි අදාල
භාණ්ඩ සහනාධා යට ලක්ක
ඇත්නම්
සහනාධාරිත ආනයන මඟින්හ
රේශීය කර්මාන්හතරේ පැවැත්මට
තර්ජනයක් විය හැකි රභෞතික
හානි රහෝ රභෞතික බාධාවන්හ
එල්ල රේ නම්.

ආරක්ෂණ බදු
වැඩිවන ප්රමාණරයන්හ යුතුව
ආනයනික භාණ්ඩ ටතුලට
පැමිරණන්හරන්හ නම්
ආනයනික ඉහළ යාම මඟින්හ
සමාන රහෝ සෘජු ත ඟකාරී
නිෂ්පාදන නිපදවන රේශීය
නිෂ්පාදකයන්හට බ පතල
හානියක්/තර්ජනයක් රේ නම්.

37. ප්රපාතන විර ෝධී සහ ආ ක්ෂණ බදු සඳහා අරයකුට එකවිට අයදුම් කළ හැකි ද?
ප්රපාතනය නිසා රේශීය කර්මාන්හතයට සිදුව ඇති හානියට ආ ක්ෂණ බදු නීති අවශය වන අත ඒ
සඳහා රේශීය කර්මාන්හත විසින්හ ප්රපාතන විර ෝධී බදු පැනවිය යුතු අත ආ ක්ෂණ බදු පැනවීම
රනාකළ යුතුය
සම්පාදනය ක න ලේරේ
රගෝතමී සිල්වා
(වාණිජ රදපාර්තරම්න්හතුව 2017.12.06)

