
 

නිකුත් කළේ : සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  : 2020 ජූලි 08 

 

මුදල් ව්යා්පාරා්ස  ක කල්ු ම මුයයකස  ව්යා්පාරා්ස  බනුධව ව් පාරව්ත්නා් ිධිමත්ත්  ක 

නීතිධිළසෝධී කටයුතු ගැන ළ ොයා් ුයා් ගතයුතු ක්රිරයා් ්ා්ග ග ිදිපතපාරත් කිරී්  ඳකා් 

වූ කමිටුව් 

කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණවම ත ත කාලීන ක්රිරයාකාකාණකේ සකල්යල්ල්ල්යට ගනිමින්, මුල්යක ා ා 

කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණවම තිවිරෝවණී ස සා  ිරෝමතත  ක්රිරයාකාකාණකේ ළිබඳබ ව වසායාකා 

බල්යා වාර්තා ල්රීත සා  නිර්වේශ ඉදිරිප  ල්රීත ස ා ා ශ්රීධ ල්යාකා තා  බකා අ ිමතපවිතුතා 

රෝසින් ත්රි පුේගල්ය කමිටුවක් ප  කණන ල්යදී.  

එත කමිටුව රෝසින් කණන ල්යද ඉල්ලීතට ප්රකවිාාණ වශවයාකන්, තා ජනතාවවගන්, සිරෝල් 

සාරෝධානවලින්, මුල්යක ිාශවම සාගේ සා  මුල්යක වකාපාණ සා  කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණ 

සේබන්ධව උනන්දුවක් දක්වන වවන  පාර්ශ්වයාකන්වගන් ිදා ස් වයාකීජනා වා ී පකමිණිලි 

200කට වඩා වකඩි ප්රකතා යාකක් ල්යකබුණි. වතත කමිටුව රෝසින් එකී ිදා ස් සා  වයාකීජනා 

රෝතර්ශනයාකට ල්යක් වකාට කරුණු රෝතසා බකලීවතන් ිනතුරුව වතත වාර්තාව සේපුර්  කණ, 

2020.07.07 වන දින ශ්රීධ ල්යාකා තා  බකා අ ිමතපවිතුතා වවත භාණ වදන ල්යදී.  

කමිටුව රෝසින් ප්රකධාන වශවයාකන් කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණවම තිවිරෝවණී ස සා  ිරෝමතත  

ක්රිරයාකාකාණකේ ළිබඳබ ව රෝවශ්ෂ ිවධානයාකක් වයාකාමු කණන ල්යද ිතණ, ඒ ිනුව කල්බදු 

මුල්යකකණ  වකාපාණවම ිවධානයාක වයාකාමු කළ යුතු ක්රිරයාකාකාණකේ වකාටස් වදකක් ා ඳුනා 

ගන්නා ල්යදී. එනේ කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණවම තිවි රෝවණී ස ක්රිරයාකාකරුවන් සේබන්ධ 

ගකටලු සා  දකනට නියාකාතනයාකට යාකට  වන කල්බදු මුල්යකකණ  වකාපාණ රෝසින් සිදුකණන 

ළිබඳගත වනාා කල් ක්රිරයාකාකාණකේ වශවයාකනි.  

තවද, ඉා ත වර්ගීකණ යාකන්වගන් තතුවන ප්රකධාන ගකටලු වල්යස උපකණ වල්ය සන්තකයාක 

ල්යබාගකතිත සේබන්ධ ගකටලු, කල්බදු මුල්යකකණ  ිවරෝුමේවල්ය නියාකතයාකන් සා  වකාන්වේසි 

ිනිසි වල්යස භාරෝතා ල්රීත සේබන්ධ ගකටලු, 2000 ිාක 56 දණන කල්බදු මුල්යකකණ  පනව  

 
 

 ධවනිළ දන ළදපාරා්ග තළබනධවතුව් 
30, ජනාමතපවි තාවත, වකාළ  01, ශ්රීධ ල්යාකාව 

දුණක න ිාක : 2477424, 2477423, 2477418 

 කක්ස් : 2346257,  2477739 

 -වේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  ිඩරෝයාක : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 ව්ත්පාරත් නිළ දනය 



සා  ඒ යාකටව  නි අ  කණන ල්යද රෝමත රෝධාන සා  වණගුල්යාසිවල්ය ිඩුලුහුඬුකේ තිවන් 

උේගතවන ගකටලු වල්යස ා දුනා ගන්නා ල්යදී .  

ඒ ිනුව, කමිටුව රෝසින් වකටි කාලීන ා ා දිගු කාලීන වයාකීජනා නිර්වේශ කණන ිතණ වකටි 

කාලීන වයාකීජනා තිවන් ා ඳුනාග  ප්රකධාන ගකටලුවල්යට වඩා කාර්යාකක්ෂත රෝසඳුේ ල්යබා දීත 

තුබඳන් දකනට ප්රකමුවව පවවින ගකටලුවල්යට ළිබඳයාකේ වයාකදීත ිවේක්ෂා කණන ිතණ දිගු කාලීන 

වයාකීජනා ප්රකධාන වශවයාකන් ිවධානයාක වයාකාමු කණන්වන් කල්බදු මුල්යකකණ  පනත 

සාවශීධනයාක ල්රීත තිවන් ිවශක රෝසඳුේ ල්යබා දීතයි.  

 

ළකටි කා්ලීන ළයෝජනා් දිගු කා්ලීන ළයෝජනා් 

1. උපකණ වල්ය සන්තකයාක ල්යබා ගකතිවේදී 

බල්යයාක පාරෝච්චි ල්රීත  වකල්යකක්වීත 

2. තිවි රෝවණී ස කල්බදු මුල්යකකණ  

ආයාකතනවල්ය පකවක ත ිවා ීසි ල්රීත 

3. කල්බදු මුල්යකකණ  ිවරෝුමේ ආකතවි  

නියාකාතනයාක ල්රීත 

4. කල්බදු මුල්යකකණ  සේබන්ධ 

තා ජනතාව  සා  වපාලිසියාක දකනුව  

ල්රීේ 

5. බදු ගකනුේකරුව අ රෝසින් උපකණ  

සදා ා වගවන වටිනාකත  සක්රීමයාකව 

නියාකාතනයාක ල්රීත 

6. “ස වා න පකා කණ ා කරීතක්” යාකන්න 

ළිබඳබද රෝධාන ල්යබාදීත  

7. කල්බදු මුල්යකකණ  පනව  39 වන 

වගන්වියාක යාකටව  දකක්වවන “දකන්වීත” 

නිර්වානයාක කණ රෝධාන නි අ  ල්රීත 

8.  අලී සින්නකණ ිවරෝුමතක්ද  

වනාඑවස්නේ කල්බදු පා ුමකතක්ද 

යාකන්න දකක්රෝයාක යුතු බවට රෝධාන ල්රීත 

9. දඩ  මුදල් ිනුපාවික නියාකාතනයාක ල්රීත  

10. කල්බදු මුල්යකකණ යාක සේබන්ධ 

තක්වස්රුකණ යාක නියාකාතනයාක ල්රීත 

 

 කල්බදු මුල්යකකණ  පනතට සිදු 

කණන සාවශීධන තඟින්; 

 

1. ිමතකණ යාක තිවන්  උපකණ වල්ය  

සන්තකයාක ආපුම ගකතිවේ ක්රිරයාකාවලියාක 

වේගව  ල්රීත 

2. උපකණ  සඟවා තකබීත  ිපණාධතයාක 

වණදක් බවට ප  ල්රීත  

3. කල්බදු මුල්යකකණ  පනව   වකණදි 

සේබන්ධව දක්වන ප්රකවිපාදන  

රෝමතත    ල්රීත 

4. තිවි රෝවණී ස ක්රිරයාකාකරුවන්  රෝසින් 

කල්බදු (Leasing) යාකන වාන භාරෝතයාක  

වකළකක්වීත සදා ා ප්රකවිපාදන සකස් 

ල්රීත 

5. බදු ගකනුේකරුවේ ියිවිවාසිකේ 

පකවරීවේ වා ී භාණ ල්රීවේ ියිවියාක  

සේබන්ධ  සාවශීධන නිර්වේශ ල්රීත 

 

 තවදුණට , මුල්යක ිාශවම පුළුල් 

පාරිවභීිවක ආණක්ෂාවක් ස ා ා 

වන ිවශකතාව නිර්වේශ කණ 

ඇත 



 

 

 

  

 

 

ශ්රීධ ල්යාකා තා  බකා අවේ තිවි ා ා ිනුලතල්යතා වදපාර්තවේන්තු ිධකක්ෂ වක්. වේ. පී. 

සිරි අතාණ තා තා රෝසින් ශ්රීධ ල්යාකා තා  බකා අවේ ිමතපවි වේශතානක තා ාාාර්යාක ඩ ලිේ. ඩී. 

ල්යක්ෂ්තන් තා තා වවන වාර්තාව ළිරිනතන ිවස් ාව 


