
නිපුනතාවය 9.2 

9.2 ආරක්ෂණවාදය  

දේශීය දවළදද ාළට විදේශීය භාණ්ඩ ඇතුලුවීම සීමා කරන ද ෝ වළක්වන ඕනෑම ක්රියා පිළිදවතක් 
ආරක්ෂණවාදය දෙස  ැදින්දේ.  

දේ සඳ ා අනුගමනය කරන ක්රියාමාර්ග ආරක්ෂණවාදී ප්රති ත්තති නේ දේ.  

ආරක්ෂණවාදී ප්රති ත්තති මගින් නිද ස් දවළඳද ාළට බාධා  මුණුවයි.  

ආරක්ෂණවාදී ප්රති ත්තති දකාටස් දදකකි, 

• තීරුබදු සේබාධක (අ නයන තීරුබදු, ආනයන තීරුබදු) * ශ්රීෙංකාදේ ආනයන තීරුබදු  මණක් ක්රියාත්තමක 

දේ. 

• තීරුබදු දනාවන සේබාධක (ආනයන සොක ක්රම, ප්ර තනය, විදේශ විනිමය  ාෙනය, දවළඳ 

සේබාධක, ආනයන ත නේ කිරීම ආදී ….) 

නාමික ආරක්ෂණය හා සඵල ආරක්ෂණය 

ආනයන තීරු බේදක් ද ්තුදවන් දේශීයව නි දවනු ෙබන තරගකාරි භාන්ඩයකට ආනයනය කරනු ෙබන 

භාණ්ඩදේ මිෙ ඉ ළ යාදේ ප්රතිශතය තුළින් ෙැදබන ආරක්ෂණය නාමික ආරක්ෂණ අනු ාතය නේ දේ. 

දමමගින් දේශීය භාණ්ඩය දවත ෙැදබන සැබෑ ආරක්ෂණය පිළිබිඹු දනාදේ.  

ආනයන තීරුබේදකින්  සුව දේශීය තරගකාරි නිෂ ්ාදනයක එකතුකළ අගයත්ත තීරුබදු  ැනවීමට ද ර දේශීය 

නිෂ ්ාදනයට එකතුකළ අගයත්ත අතර දවනස තීරුබදු  ැනවීමට ද ර දේශීය නිෂ ්ාදනයට එකතුකළ අගදේ 

ප්රතිශතයක් දෙස දැක්වීම සඵෙ ආරක්ෂණ අනු ාතිකයයි. 

 

සඵෙ ආරක්ෂණ අනු ාතිකය =  
තීරුබේදදන්  සු දේශීය නිමැවුදේ එකතුකළ අගය−  නිර්බාධ  දවළඳාම යටදත්ත දේශීය නිමැවුදේ එකතුකළ  අගය 

නිර්බාධ  දවළඳාම යටදත්ත දේශීය නිමැවුදේ එකතු කළ අගය
 ×   100  

 

අභ්යාසය  

1) අර්තා ල් නිෂ් ාදනයට සේබන්ධව   ත විස්තර ඔබට ස යා ඇත, 

 අර්තාපල් කිලලෝවක ආනයන මිල රු 80.00  

 අර්තාපල් කිලලෝවක් නිපදවීමට අවශ්ය ආනයන ලයදවුම් මිල රු 50.00 

 අර්තාපල් කිලලෝවක ලේශීය මිල රු 80.00   

 ආනයන තීරුබේද 20%   

i. අබාධ දවළදාම යටදත්ත අර්තා ල් කිදෙෝවක එකතුකළ අගය ගණනය කරන්න. 

ii. අර්තා ල් ආනයනට 25% තීරුබේදක්  නවන ෙදි නේ අර්තා ල් කිදෙෝවක එකතුකළ අගය ගණනය කරන්න. 

iii. සඵෙ ආරක්ෂණ අනු ාතය ගණනය කර ඒ පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න. 

iv. ආනනික අමුද්රවය මතද 20 % තීරුබේදක් අයකරයි නේ එම භාණ්ඩදේ එකතුකළ අගයත්ත සඵෙ ආරක්ෂණ අනු ාතයත්ත 

ගණනය කර ඒ පිළිබඳව ද අද ස් දක්වන්න. 

 

2) නිද ස් දවළඳාමට රටවල් බාධා  මුණුවන්දන් ඇයිදැයි  ැ ැදිලි කරන්න. 


