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        පර්මේෂක 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපයේශකවරයායේ සටහන 

 

ශ්රී ලංකා සේව හා ශාක මකාටස් නීති විමරෝධී මලස 

ආනයනය හා අපනයනය කිරීෙ පිළිබඳ අපරාධ විදයාේෙක 

අධයයනයක් යන ොතෘකාව යටමේ විමශ්ෂ අවධානයක් මයාමු 

මකාට, අපරාධ විදයාව පිළිබඳව අපරාධ විදයාේෙකව අධයයනය 

කරමින් එහි අරමුණු හා කාර්ය සාඵලයේවය පිළිබිඹු කර සිදු 

කරන ලද මෙෙ ස්වාධීන පර්මේෂණ නිබන්ධය ොමේ උපමදස් 

පරිදි පර්මේෂකයා විසින් සම්පාදනය කළ බව මෙයින් සහතික 

මවමි. 

 

 

 

        උපමේශක 

 

     ෙහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්.ධනපාල  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකායේ සත්තත්තව හා ශාක යකාටස් නීති වියරෝධී යලස 

ආනයනය හා අපනයනය කිරීම පිළිබඳ අපරාධ 

විද්යාත්තමක අධයයනයක් 

 

සංක්ිප්තය 

තුයිය ගම්යේවා අජිත්ත දුමින්ත 

 
ශ්රී ලංකාමව් වන සතුන් හා ශාක ද ඒවාමේ මකාටස් ද නීති විමරෝධී මලස 

අපනයනය කිරීෙ සහ ආනයනය කිරීෙ පිළිබඳ විෙසුෙට ලක් කිරීෙක් මෙෙ 

නිබන්ධය තුළින් සිදු කර ඇත. මෙහිදී මෙෙ අපරාධ සම්බන්ධමයන් හා ඒ 

පිළිබඳ අපරාධ විදයාේෙක නයායන් ඔස්මස් කරුණු ඉදිරිපේ කරමින් අපරාධ 

පිළිබඳ වර්ීකරණයක් ද දක්වාලමින් පරිසරයට එමරහි අපරාධ පිළිබඳ 

හඳුන්වාදීෙක් ද සිදු කර ඇත. 

 



 

 

වන සේේව අපරාධවල ඓතිහාසික විකාශනය හා එහි වර්තොන තේවය 

පිළිබඳ මතාරතුරු ඉදිරිපේ කර ඇත. මෙෙ අපරාධ සම්බන්ධමයන් සිදු වන්නා 

වූ මගෝලීය බලපෑම් හා මවළඳමපාළ හැසිරීෙ පිළිබඳව විෙර්ශනයක් ද සිදු කර 

ඇත. ශ්රී ලංකාවට ආනයනය කරන හා අපනයනය කරන භාණ්ඩ පරීක්ෂා 

කරන ස්ථාන වශමයන් පවතින්නා වූ කටුනායක ජාතයන්තර ගුවන් 

මතාටුමපාළ, වරායවල් හා මසසු භාණ්ඩ පරීක්ෂා කරන ස්ථාන පරීක්ෂණ 

ප්රමේශ මලස මතෝරා මගන ඇත. 

 

මෙෙ ස්ථානවල භාණ්ඩ පරීක්ෂා කරන හා නීති විමරෝධී භාණ්ඩ 

අේඅඩංගුවට ගන්නා ප්රධාන රාජය ආයතනය වන ශ්රී ලංකා මර්ගුව සතු දේත 

මෙෙ පර්මේෂණය සඳහා මයාදා මගන ඇත. ශ්රී ලංකා මර්ගුමව් අහඹු මලස 

මතෝරා ගේ නිළධාරීන්මගන් සෙන්විත නියැඳියකට ප්රශ්නාවියක් ලබා 

දීමෙන් මතාරතුරු හා දේත රැස් කර මගන ඇත. තව ද ශ්රී ලංකා මර්ගුමව් 

ප්රවීණ නිළධාරීන් මගන් මෙන්ෙ පරිසර නීතිමව්දීන්මගන් ද සම්මුඛ සාකච්ඡා 

ක්රෙය මයාදා ගනිමින් තවදුරටේ මතාරතුරු හා දේත ලබා මගන ඇත. 

 

පර්මේෂකයා ද සිේධි අධයනයක් සිදු කර ඇති අතර ඒ ඔස්මස් ලබා ගේ 

මතාරතුරු ද ඉහත ක්රෙ හා දේතවින් ලබා ගේ මතාරතුරු ද විශ්මල්ෂණය 

කරමින් නිගෙනයන්ට එළඹීෙ මෙෙ නිබන්ධනය තුළින් සිදු කර ඇත. 

 

1992 වසමර් සිට 2017 වසමර් මදසැම්බර් 31 දක්වා ශ්රී ලංකා මර්ගු 

මදපාර්තමම්න්තුව සතු දේත ලබා ගනිමින් මෙෙ නීති විමරෝධී ද්රවය සහ 

සතුන් පිළිබඳ සංඛයාේෙක කරුණු ඉදිරිපේ කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

viii 

ඉහත ක්රෙවින් ලබා ගේ මතාරතුරු විශ්මල්ෂණය කරමින් මෙෙ අපරාධමේ 

ස්වභාවය, සම්බන්ධ වූ පුේගලයන් හා ක්රෙමව්දය හඳුනාමගන ඇති අතර 



 

 

මෙෙ අපරාධය වලක්වා ගැනීෙ සම්බන්ධමයන් වූ දේත විශ්මල්ෂණයක් සිදු 

කර ඇත. 

 

මෙෙ අපරාධය අවෙ කර ගැනීෙ සඳහා නිගෙන හා මයෝජනා ඉදිරිපේ කිරීෙ 

නිබන්ධමේ ප්රමුඛ අභාලාෂය විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ix 

සංක්මේපරූප 

 

CITES            -  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora 

 

IWT   –  Illegal Wildlife Trade 

IATA  –  International Air Transport Association 

UNO   –  United Nations Organization 

WCO  –  World Customs Organization 

UNODC  –  United Nations Office on Drugs and Crime 

DDC  –  Deputy Director of Customs 

SC   –  Superintendent of Customs 

DSC   –  Deputy Superintendent of Customs 

ASC   –  Assistant Superintendent of Customs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
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