
�ෙ�ශ   ��මය   ෙදපා�තෙ���ව   

2021   ෙපබරවා�   19   

අපනයනය   ම��   ලද   �ද�   �   ලංකාව   ෙවත   ෙග�වා   ගැ�ම   

2021  ෙපබරවා�  මස  18  වන  �නැ�  අංක  2215/39  දරන  රජෙ�  අ��ෙශ�ෂ  ගැස�  ප�ෙ�  ����යට  ප�                 
කර�  ලැබ  ඇ�  ප��,  අපනයනය  ම��  ලද  �ද�  �  ලංකාව  ෙවත  ලැ�ම  හා  එ�  �ද�  �  ලංකා  ��ය�                    
බවට   ප�ව�තනය   ��මට   අදාළ   ���,   �ද�   ම�ඩලය   ම��   ���   කර   ඇත.   

ඒ  අ�ව,  නැවත  දැ��  ෙදන  ��,  පහත  ���  2021  ෙපබරවා�  මස  18  වන  �න  �ට  �යා�මක  වන  ප��                    
පනවා   ඇත.   

1. සෑම   භා�ඩ   අපනයනක�ෙව�ම,   නැවත   දැ��   ෙදන   ��   :   

(i)  අපනයනය  කරන  ලද  �ය�  භා�ඩවලට  අදාළව  අපනයනය  ��ෙම�  ලද  �ද�,  භා�ඩ  නැ�ගත               
කරන   ලද   �නෙ�   �ට   �න   එක�ය   අ�ව�   (180)   ඇ�ළත   �   ලංකාව   ෙවත   ෙග��ය   ��ය,   සහ   

(ii)  සෑම  අපනයනය�  සඳහාම  ලද  �ය�  �ද�  ලැ��වලට  අදාළ  �ය�  ෙ�ඛනගත  සා��,  එම  �ද�                
ලබ�නා�  බලප�ලා�  වා�ජ  බැං�වට  ෙහ�  බලප�ලා�  �ෙශ��ත  බැං�වට  (ෙම�  ��ම�            
“බලප�ලා�   බැං�ව”   වශෙය�   හ��ව�   ලබන)   ෙන�පමාව   ඉ��ප�   කළ   ��ය.   

2. සෑම  භා�ඩ  අපනයනක�ෙව�ම,  ෙමම  ��ය  යටෙ�  ඉ�ලා  ඇ�  ප��  අපනයනය  ම��  ලද  �ද�               
ලැ��  වහාම,  බලප�ලා�  බැං�ව�  ම��  එ�  අපනයනය  ම��  ලද  ��  �ද��  �යයට  ��  පහක                
��ශතය�   (25%)   �   ලංකා   ��ය�   බවට   ප�ව�තනය   කළ   ��ය.   

3. ඉහත  සඳහ�  කරන  ලද  අපනයනය  ��ම  ම��  ලද  �ද�  �යයට  ��  පහක  (25%)  ��ශතය��                
ප�ව�තනය  ��ෙ�  අවශ�තාවය,  �ද�  ම�ඩලය  ම��  ක��  කලට  ය�  ෙවන�  ��ශතය�  �යම              
කර�   ලබන   ෙත�   අඛ�ඩව   පව�වාෙගන   යා   ��ය.   

4. සෑම  බලප�ලා�  බැං�ව�  ���ම  ෙමම  ��ෙය�  �යම  කරන  ලද  කාලය  �ළ  අපනයන  ��ම  ම��                
ලද  �ද�  �  ලංකාවට  ෙග�වා  ගැ�ම  සහ  ෙමම  ��ෙය�  �යම  කර  ඇ�  ප��  එම  �ද�  �  ලංකා  ��ය�                    
බවට  ප�ව�තනය  ��ම  අ�වා�යෙය�ම  අ��ෂණය  කළ  ��  අතර,  ඒ  සඳහා  අදාළවන  ෙහ�  ඒ  හා                
බැෙඳන   �ය�   ��ත   සා��   පව�වාෙගන   යා   ��ය.   

5. සෑම  බලප�ලා�  බැං�ව�  ���ම  ක��  කලට  �යම  කර�  ලබන  ප��  වා�තා,  �  ලංකා  මහ  බැං�ෙ�                 
�ෙ�ශ  ��මය  ෙදපා�තෙ���ෙ�  අධ��ෂ  ෙවත  ෙය��  කළ  ��  අතර,  �  ලංකා  මහ  බැං�ෙ�  අ�ප�                
ෙහ�  �ෙය�ජ�  අ�ප�  ���  බලය  ෙද�  ලබන  �  ලංකා  මහ  බැං�ෙ�  �ලධා��හට  ෙමම  ��ය  යටෙ�                 
පව�වාෙගන  ය�  ලබන  වා�තා  ප��ෂා  ��ම  සහ  එ�  බලප�ලා�  බැං�  ���  ෙමම  ���  �ෂෙය�                
අ��ලතාවය  තහ��  ��ම  සඳහා  ෙගන  ඇ�  �යාමා�ග  ප��ෂා  ��ම  හා  සමාෙල�චනය  ��ම  සඳහා               
බාධාව��   ෙත�ර�   �ෙ�ශය�   ලබා   �ය   ��ය.    



6. ෙම�  ��,  අපනයනය  කරන  ලද  �ය�  භා�ඩ  සඳහා  සහ  භා�ඩ  නැ�  ගත  කරන  ලද  �නෙ�  �ට  එක�ය                   
අ�ව  (180)  වන  �නය  2021  ෙපබරවා�  18  වන  �නට  ප�  ඕනෑම  �නයක  එළැෙඹ�ෙ�  �  න�,  අදාළ  �ය                   
��ය.   

7. ෙමම   ��,   2021   ෙපබරවා�   18   වන   �නෙ�   �ට   වහාම   �යා�මක   වන   ප��   බලපැවැ�ෙ�.   

8. සැක  ��කර  ගැ�ම  ��ස  හා  ෙම�  ��වල  කා�යය  සඳහා  “අපනයනය  ම��  ලද  �ද�”  ය�නට,                
2019.10.17  �නැ�  අංක  2145/49  දරන  �  ලංකා  �ජාතා��ක  සමාජවා�  ජනරෙ�  අ�  �ෙශෂ  ගැස�               
ප�ෙ�  පළ  කරන  ලද,  2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනෙත�  7  වන  වග��ය  සමග  �ය�ය  ��                   
29  වන  වග��ය  යටෙ�  ���  කරන  ලද  ෙර�ලා�  �කාරව  �  ලංකාවට  නැවත  ෙග�වා  ගැ�මට                
අවශ�   වන   �ද�   ඇ�ළ�   ෙ�.   


