
 
 

     

  
 

 

 

ඇතැ� �ෙ�ශ �
මය ග�ෙද� ස�බ�ධෙය� නව ෙමෙහ�� �ඇතැ� �ෙ�ශ �
මය ග�ෙද� ස�බ�ධෙය� නව ෙමෙහ�� �ඇතැ� �ෙ�ශ �
මය ග�ෙද� ස�බ�ධෙය� නව ෙමෙහ�� �ඇතැ� �ෙ�ශ �
මය ග�ෙද� ස�බ�ධෙය� නව ෙමෙහ�� �යාමා�ගයාමා�ගයාමා�ගයාමා�ග    
 
� ලංකා මහ බැං ව �!� එ# “2012 සහ ඉ)*ය සඳහා ෙපර දැ.ම” # පකාශ කරන ලද 
ප*), 2012.07.11 )න !ට බලපැවැ5ෙවන ප*) �ෙ�ශ �
මය ග�ෙද� ස�බ�ධෙය� 
පහත �යාමා�ග �යා5මක කර� ලැෙ6. 
 
1111.... අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: වහාර 9ද: වහාර 9ද: වහාර 9ද: ((((NRFCNRFCNRFCNRFC) ) ) ) සහ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8සහ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8සහ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8සහ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: වහාර 9ද: වහාර 9ද: වහාර 9ද: 
((((RFCRFCRFCRFC) ) ) ) A�� අතර මාBCD� සඳහා නව ෙමෙහ�� �A�� අතර මාBCD� සඳහා නව ෙමෙහ�� �A�� අතර මාBCD� සඳහා නව ෙමෙහ�� �A�� අතර මාBCD� සඳහා නව ෙමෙහ�� �යාමා�ගයාමා�ගයාමා�ගයාමා�ග::::    
 
(අ) එකම බැං ෙF ෙහෝ ෙවන5 බැං  අතර පව5වාෙගන ය� ලබන අෙ�වා!ක 

�ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (NRFC) සහ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (RFC) 
A�� ස�බ�ධෙය� A�� #Hයා ෙහෝ A�� පව5වාෙගන ය� ලබන 
9ද: ව�ගය ෙනොසළකා පහත ග�ෙද� !K  CDම සඳහා අවසර ලබා ෙද� 
ඇත.   

 
i. අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (NRFC) A�� අතර අර9ද: මාB 
CDම. 

 
ii.  ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (RFC)   A�� අතර අර9ද: මාB 
CDම. 

 
iii. අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (NRFC) A��වM� ෙ�වා!ක 
�ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (RFC)  A��වලට අර9ද: මාB CDම. 

 
ෙකෙසේ Oවද, � ලංකාව Pළ ෙ�පළ �CQෙම� ලැෙබන 9ද: අෙ�වා!ක �ෙ�ශ 
ව8වහාර 9ද: (NRFC)/ෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (RFC) A��වලට බැර 
කළ�5ෙ5 පවSන ෙරTලා!වලට එකඟව පමV. 
    
(ආ) අෙ�වා!ක භාරකBව�/ෙදමාYය� ෙවS� ලද ආ9ඛ ෙපේෂණ බැර CDෙම� 

ෙහෝ එබ] භාරකBව�/ෙදමාYය� ෙ^ පවSන අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 
9ද: (NRFC) A��වM� අර9ද: මාB CDෙම� බාලවයස්කBව� 

�
මය පාලන ෙදපා�තෙ��Pව 

2012-07-11 



ෙව�ෙව� අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (NRFC)/ ෙ�වා!ක �ෙ�ශ 
ව8වහාර 9ද: (RFC) A�� ආර�භ CDමට අවසර ෙද� ලැෙ6. 

 
(ඇ) A�� #Hයා � ලංකාෙව� Yටත වාසය කර�ෙ� න�, පාදක ` ග�ෙද�ව 

Yaබඳ ෙනොසලකා  අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: (NRFC) A�ෙම� 
පS9ඛ ෙපේෂණ 
දහෙසේ !K කළහැක. 

 
2222. . . .     ““““�ෙ�ශ �
මය උපය�න�ෙ^ A���ෙ�ශ �
මය උපය�න�ෙ^ A���ෙ�ශ �
මය උපය�න�ෙ^ A���ෙ�ශ �
මය උපය�න�ෙ^ A��””””    “Foreign Exchange“Foreign Exchange“Foreign Exchange“Foreign Exchange    Earners’Earners’Earners’Earners’    Accounts Accounts Accounts Accounts 

(FEEA)”(FEEA)”(FEEA)”(FEEA)”    සඳහා වන නව ෙමෙහ�� �ඳහා වන නව ෙමෙහ�� �ඳහා වන නව ෙමෙහ�� �ඳහා වන නව ෙමෙහ�� �යාමා�ගයාමා�ගයාමා�ගයාමා�ග: 
 
 �ෙ�ශ �
මය උපය�න� �!� බැං  ප�ධSය Pළ පව5වාෙගන ය� ලබන �ෙ�ශ 
ව8වහාර 9ද: A�� C#පය. ඒකාබ�ධ කරH� ත
 �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම. 
හ]�වා ෙද� ඇත.    

 
“�ෙ�ශ �
මය උපය�න�ෙ^ A�ම” (FEEA) න� ` එම නව A�ම පහත A�� 
ෙව�වට හ]�වා ෙද� ලැෙ6.   
 

(අ)     අපනයන කBව�ෙ^ �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම  (EFCA);  
 
(ආ)    වක අපනයන කBව�ෙ^ �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම  (IEFCA ); 
 
(ඇ)    ෙයදO� සපය�න� සඳහා වන �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම (FCASI); 
  
(ඈ) වෘ5Sමය ෙසේවා සපය�න� සඳහා වන �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම  
 (FCAPS);  
 
(ඉ)  �ෙ�ශ ෙසේවා 
�.S ඒජ�! සඳහා වන අෙ�වා!ක �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම; 
 
(ඊ)   මැV. හා ස්ව�ණාභරණ ෙවෙළ]� සඳහා වන �ෙ�ශ ව8වහාර 9ද: A�ම; 
 
(උ) �
මය පාලක Pමා �!� අවසර ෙද� ලබන තාවකාMක/�ෙශේෂ �ෙ�ශ  ව8වහාර 

9ද: A��. 
 
 ඒ අ�ව, අපනයන කBව�, වක අපනයන කBව�, ෙයදO� සැප�� කBව�, 
වෘ5Sමය ෙසේවා සපය�න�, අ�තරාල ෙවෙළ]�, මැV. හා ස්ව�ණාභරණ 
ෙවෙළ]�, ර.ෂණ කBව�, ර.ෂණ තැ|F කBව�, සංචාරක 
ෙයෝ~තය�, ෙහෝට: 
කBව�, නැF සඳහා ඉ�ධන සැප�� කBව� සහ �ෙ�ශ ව8ාපෘS !K කර� ලබන 
අෙන 5 ෙ�වා!කය� හට ඔO�ෙ^ ජංගම ජාත8�තර ග�ෙද� ෙමම �ෙ�ශ �
මය 
උපය�න�ෙ^ A�ම (FEEA)  හරහා !K CDමට අවසර ෙද� ඇත.   

 
 ඉහත �යාමා�ග හ]�වා�ම මA� කා�ය.ෂමතාවය හා පහ�ව ඉහළ නැං�මට, 
ආෙයෝජකය�ෙ^ �ශ්වස�ය5වය වැ�)�� CDමට, )Tකා�න �ෙ�ශ සං�ත 
ශ.Sම5 CDමට සහ �ෙ�ශ �
මය ෙවෙළඳෙපොළ ස්ථා� CDමට දායක5වය සපය� 
ඇS බවට � ලංකා මහ බැං ව �ශ්වාස කර�. 

 


