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ෙප��ග�ක   අංශය   ම��   �ෙ�ශය�ෙග�   ණය   ලබා   ගැ�ම   ��ම�   ��ම   සඳහා   �   ලංකා   මහ   
බැං�ව   ���   ෙගන   ඇ�   �යාමා�ග   

�  ලංකා  මහ  බැං�ව,  රට  �ළට  ගලා  එන  �ෙ�ශ  �ද�  �වාහය�  ��ම�  ��ෙ�  අදහ��,  ග�  �ද�                  
අමාත�වරයාෙ�  එකඟතාව  ස�තව  සහ  2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනෙ�  ���ධානවලට              
අ��ලව,  තම  ව�ාපා�ක  ශ���  උප�ම  ෙලස  ෙය�දාග���  �ෙ�ශය�ෙග�  අර�ද�  ස�පාදනය            
කරගැ�ෙ�   අවස්ථා   උදාකරගැ�ම   ��ස   ෙප��ග�ක   අංශයට   ඇර��   කර   ���.   

ෙ�  ස�බ�ධව,  අ�ෙවරළ  ණය  සඳහා  �ෙ�ශ  ��මය  අ�පාතය  �සා  ��වන  අවදානම  ආවරණය  (hedge)               
��මට,  �  ලංකා  මහ  බැං�ව  ෙප��ග�ක  අංශෙ�  ණය  ලබාග�න�  සඳහා  �න�  ��වැය  �වමා�  ����                
පහ�කම  සපය�.  ෙමය  ණය  ලබාග�නා  කාල  �මාවට  පව�න  අතර  එය  වා��කව  සමාෙල�චනය  කර  අ��                
කර�   ලැෙ�.   

�ක�පය�  ෙලස,  ෙප��ග�ක  අංශය  සඳහා,  අ�ෙවරළ  ණය  ගැ�ෙ�  කාලය�  හා  ගලප��  ආස�නෙ��ම              
��  කරන  ලද  �  ලංකා  සංව�ධන  බැ��කර  ���වට  අදාල  බ�ත  සාමාන�  ස්ථාවර  අ�පා�කය/බ�ත               
සාමාන�  �මාව  පදන�ව  ෙහ�  �  ලංකා  සංව�ධන  බැ��කර  සඳහා  ප�කළ  �ෙය��ත��  හරහා  අෙන��න�              
වශෙය�  එකඟ  �  අ�පාතයකට,  �ෙ�ශය�ෙග�  �ස්  කරන  ලද  එ�ස�  ජනපද  ෙඩ�ල�  අර�ද�,  �  ලංකා                
සංව�ධන   බැ��කර   �ළ   ආෙය�ජනය   ��ෙ�   ඉඩ   �ස්ථාව   ඇත.   

2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනත  යටෙ�  සාද�  ලබන  �ෙය�ග  යටෙ�  �දානය  කරන  ලද  ෙප��                  
අවසරය  �කාරව,  එම  �ෙය�ග  යටෙ�  හ��වාෙදන  ලද  කා�ය  ප�පා�  වලට  අ��ලව  2007  අංක  7  දරන                 
සමාග�  පනත  යටෙ�  �  ලංකාෙව�  සංස්ථාපනය  කරන  ලද  සමාග�වලට  ෙ�වා�ක  ෙන�වන             
��ගලය�ෙග�/��ගලය�ට   ණය   ලබාගැ�මට/ණය   උපකරණ   ���   ��මට   අවසර   ලබා   �   ඇත.   

�ෙ�ශය�ෙග�  ලබාග�නා  ණය  ස�බ�ධෙය�  �  ලංකාෙව�  සංස්ථාපනය  කරන  ලද  සමාග�  ෙ��ය             
ව�ක�  ����  ෙලස  තැ�මට  සහ  සංස්ථා�ත  ඇපකර  ���  ��මට  අෙ��ෂා  කර�  න�,  එවැ�               
අවශ�තාව�  �ෙ�ශ  ��මය  ෙදපා�තෙ���ෙ�  අධ��ෂ  ෙවත  ��ත  අය��පත�  ඉ��ප�  ��ම  මත  2017              
අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනෙත�  ���ධාන  යටෙ�  �ෙශ�ෂ  අවසරය�  ලබාගැ�ම  ම��  ස�රාගත               
හැ�   ය.   

තවද,  2021  මැ�  25  �නැ�  අංක  2229/5  දරන  රජෙ�  (අ��ෙශ�ෂ)  ගැස�  �ෙ�දනෙය�  පළ  කරන  ලද  2017                  
අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනෙත�  4(2)(ඇ)  වග��ය  යටෙ�  ���  කරන  ලද  �යමෙය�  �ශ්�තව                
ද�වා  ඇ�  �යම  සහ  ෙක��ෙ��වලට  යට�ව,  �ෙ�ශය�ෙග�  ණය  ලබාග�නා  ෙප��ග�ක  අංශෙ�             
සමාග�වලට  එම  ණය  �ද�  �  ලංකාෙව�  ඔ��ෙ�  පා�ත  සමාග�වලට  උප  ණය  ෙලස  �දානය  කළ  හැ�                 
ය.   

ඉහත  ක��  ��බඳව  උන��ව�  ද�වන  ඕනෑම  සංස්ථා�ත  සමාගමකට   www.dfe.lk/downloads  හරහා            
රජෙ�  (අ��ෙශ�ෂ)  ගැස�  �ෙ�දනවල  පළ  කරන  ලද  අදාළ  �ය�ම  �ෙය�ග  සහ  �යම  ස�බ�ධෙය�               
ෙත�ර��  ලබාගත  හැ�ය.  ඊට  අමතරව,  දැනට  පව�න  �ෙ�ශ  ��මය  �ෙය�ග  ස�බ�ධෙය�  වැ��ර             
ෙත�ර��   සඳහා   ඔ��ෙ�   බැං�ක�   ෙහ�   �ෙ�ශ   ��මය   ෙදපා�තෙ���ව   �ම�ය   හැ�   ය.    
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