
 
රටවල් රැසක තානාපතිවරු සහ මහ කකොමසාරිස්වරු  

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හමුකවති. 

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, ජර්ෙනිය, චීනය, රුසියාව, යුම ෝපා සංගෙමේ තානාපතිවරු හා 
බ්රිිතානය, ඉන්දීය ෙහ මකොෙසාරිස්වරු අද (14) මුදල් අොතයාංශයේ මේ දී මුදල් අොතය ැසසිල්  ාජපක්  
ෙහතා හමු වූහ.  

මුදල් අොතයව යා මසස සිය ුර මේ වසඩ ආ ම්භ කිරීමෙන් පසුව ප්රාථමෙ ව ට මෙෙ  ාජය 
තාන්ත්රිාක නිමයෝතයතයන් මුග ගසම ෙ සි ව යය.  

මෙහි දී අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනී Alaina Teplitz ෙහත්මිය, ජර්ොනූ තානාපති 
Holger Lothar Seubert ෙහතා, රුසියානු තානාපති Yuri B. Materiy ෙහතා, චීන තානාපති  
Qi Zhenhong ෙහතා, යුම ෝපා සංගෙමේ මෙ ට තානාපති Denis Chaibi යන ෙහත්වරු සහ 
ඉන්දියානු ෙහ මකොෙසාරිස්  Gopal Baglay ෙහතා සහ බ්රිිතානය ෙහ මකොෙසාරිස් Sarah Hulton 
ෙහත්මිය මුදල් අොතය ැසසිල්  ාජපක්  ෙහතා හමු වී ද්වී පාර්ශයේ ්යක සාකච්ඡාවස නි ත වූහ.  

ද්වී පාර්ශයේ ්යකව පසවසති සාකච්ඡාවස දී මුදල් අොතය ැසසිල්  ාජපක්  ෙහතා සහහන් කම   
ජනාධිපතිතුොමේ නායකත්වමයන් මසෞභාගයමේ දසක්ෙ වසඩපිළිමව  ක්රි යාත්ෙක කිරීමම් දී  
� සංකාව හරිත ආර්කයකයක් හිහි කිරීෙ මකම හි වස අ අවනානයක් මයොමු ක  ිති ැවත්, 
පුනර්ජනනීය ැසශයේ ක්ති ප්රාවර්නන වසඩපිළිමව  සහහා සහය අමකක් ා ක න ැවත් ය.  

ඉන්නන භායතය අවෙ මකම න පරිස  හිතකාමී මසස ප්රාවාහන ක්ම  ත්ර මේ වස අ දියුුවව 
සහහා අවශයේ ය යිතතස පහසුකම් ඉහ  නසංවීෙ පිළිැහ ද  ජමේ අවනානය මයොමු ව ිති ැව ැසසිල් 
 ාජපක්  ෙහතා මෙහි දී වස අ  ව ටත් පසවසම ය. 

මෙහි දී අදහස් දසක් වූ ෙහා බ්රිිතානය ෙහ මකොෙසාරිස්වරිය සහ යුම ෝපා සංගම් තානාපතිව යා 
සහහන් කම   පුනර්ජනනීය ැසශයේ ක්ති ප්රාවර්නනය සහ හරිත ආර්කයකයක් මකම හි  ජය දක්වන 
උනන් වව පිළිැහ ප්රාසාදය ප  ක න ැවි.  

ෙහ මකොෙසාරිස්වරිය වස අ  ව ටත් සහහන් කම   ෙනයෙ අධිමගී  ොර්ගමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සහහා මද්ශීය ඉදිකිරීම්කරුවන් මයොදා ගසනීෙ සම්ැන්නමයන් සිය ප්රාසාදය ප  ක න ැවත්, ඊට අවශයේ ය 
සහය ඉදිරියටත් සැා දීෙට අමකක් ා ක න ැවත් ය.   

ඉන්දීය ෙහ මකොෙසාරිස්ව යා සහහන් කම   මකොයඩ් වසංගතය ෙනයමේ � සංකාමග ආර්කයක 
වර්නනය මුල් කාර්තුව තු  4.7% පෙග ෙට්ටෙක පවත්වාමගන යාෙ පිළිැහව සතුටු දායක යය හසකි 
ැවත්, එය ඉදිරිමේ දී 5.5%ක් දක්වා වර්නනය ක  ගසනීෙට හසකි වනු ිති ැවත් ය. ද්වී පාර්ශයේ ්වීය 
මවම හ කටයුතු වඩාත් සහමයෝගමයන් ඉදිරියට රැමගන යාෙ සම්ැන්නමයන් ඉන්දීය ෙහ 
මකොෙසාරිස්ව යා මෙහි දී කසෙසත්ත ප  කම   ය.  
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මුදල් අමාත්ාාංශය

මාධ් ිවේදදයයි

ආහාර ද්රව් ීපයයට   යව් දු  යනයීමම්  ිදු ටර ති  දව්  ිදු ව්ය අතත් ්රචාාරය
ිවව්රදි කිරිමි

අංක 48 දරන විශේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටශේ පාරිශභෝගික ජනතාෙට නිතර මිල උච්චාෙචන 
ෙලින් ශතාරෙ භාණ්ඩ මිල තිරණය ෙන පරිදි සහ ශේශිය අස්ෙනු ලැශබන කාලයන් මත ශ ාවි ජනතාෙට  
සහ ධිෙර ප්රජාෙට සිය නිෂ්පාදන සඳහා ශහාඳ මිලක් ලැශබන පරිදිද ,  ශමරටට භාණ්ඩ ආනයනශේදී  
පෙතින විවිධ බදු ෙර්  ශෙනුෙට ආනයනකරුෙන්ට  පහසුශෙන් භාවිතා  කළ හැකි තනි බේදක්  
�යාේමක කරනු ලැශ   

ශමම පනත යටශේ පනෙනු ලබන නිශයෝ යන්, එම පනත ප්රකාරෙ, අදාළ නිශයෝ ය බලපැෙැේෙන 
නිේිත කාල පරිච්ශේදය අදාළ නිශයෝ ය පළකළ  ැසට් නිශේදනය මගින්ම දැක්විය යුතුෙ ඇත  ශමම 
නිශයෝ ෙල නිේිතෙ කාලය අෙසන් වු විට නෙ නිශයෝ යක්  ැසට් පත්රයක පළ කිීමම ීතතිමය 
අෙශ්යතාෙයකි  

ඒ අනුෙ, ධිෙර අමාතයාංශ්ශේ නිර්ශේශ්යන්ද සැලකිට ලට ශ න, ශමරටට ආනයනය කරනු ලබන කරෙල  
සහ  ආනයනික හාට මැස්සන් සඳහා කි  ග්රෑමයකට බේද රු 0   ක් වු බේද  �යාේමක  කරන ලද අාංට 
2214/58 සහ 2021 ේයදරව්ාරි මත 11 දියනි   ගනතට් ිවේදදයේේ මාස  6 ක්වු ෙලංගු කාලය 2021 
අේගෝස්තු මත 11 දියේයන් අෙසන් වීමට නියමිත වු අතර,  එය කිිදු  දු  තාංේශෝධ්යයකින් 
ේත්ාරව්, එශලසම නැෙත දීර්ඝ කිීමම පමණක් 2021 අේගෝස්තු මත 11 දිය ිවකුත් ටරය ලද අාංට  
2240/20     දරය  ැසට් නිශේදනශයන් සිදුකර ඇත  

 එයට අමතරෙ,  ශේශීය නිෂ්පාදකයින් ආරක්ෂාෙන පරිදි,  බටර්, උළුහාට ඇට, කුරක්කන් පිටි, අබ ඇට සහ 
ලුනු  ආනයනය සඳහා විශේෂ ශෙළඳ භාණ්ඩ බදු පැනවීමට  නිකුේ කරන ලද අංක 2095/29 සහ 2 2  
සැප්තැම්බර් මස 3  දිනැති   ැසට් නිශේදනශේ ෙසරක් වු  ෙලංගු කාලය 2 20 සැප්තැම්බර් මස 3  දිනශයන් 
අෙසන් වීමට නියමිතෙ ඇති අතර  එම  ැසට් නිශේදනය සහ  ශේශීය ලුනු කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිීමම 
සඳහා සියළුම භාවිතයන් සඳහා   න්නා ආනයනික ලුනු සඳහා  කි  ග්රෑමයට රු  4  ක බේදක් පැනවීම සිදු 
කළද, ඖෂධ නිෂ්පාදනයට  න්නා විශේෂිත ලුනු ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිශේ ( අනුමැතිය 
මත  රු 0  ක් පමණක් ශ ො ආනයනය කිීමමට බදු සහනයක් ලබාදී ඇති  අංක 22 6/0  සහ 2 2  
ශදසැම්බර් මස 06 දිනැති   ැසට් නිශේදනශේ ෙලංගු කාලය 2 20 සැප්තැම්බර් මස 3  දිනශයන් අෙසන් 
වීමට නියමිතෙ ඇත   

එකී  ැසට් නිශේදනයන් ශදශකහි වු නිශයෝ යන්ද කිිදු  දු  තාංේශෝධ්යයකින් ේත්ාරව් එශලසම 
පෙේො ශ න යාමට ශමම  2 20 අශ ෝස්තු මස 00 දිනැති අංක  224 /2  දරන  ැසට් නිශේදනය මගින්ම  
කටයුතු  කර ඇත 

 


