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විනිමය පාලන දෙගුලාසි තවදුෙටත් ලිහිල් කිරීම - 2014 
 

වැඩිදියුණු වූ සාර්ව ආර්ථික පරිසෙය, විදේශ අංශදේ ස්ථායීතාවය දමන්ම නියාමන සහ අධීක්ෂණ 

ොමුවන්හි ඵලොයීතාවය සහ වාාප්තිය ය තවදුෙටත් වර්ධනය කිරීදේ අෙමුණින් පසුගිය වසෙ කිහිපය තුළ 

විනිමය පාලන දෙගුලාසි කිහිපයක් ලිහිල් කෙන ලදී.  ඉහත සඳහන් කෙන ලෙ ප්ර ය පත්ය මය නැඹුරුව තුල 

පිහිටා කටයුතු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලිහිල් කිරීදේ ක්රි.යාමාර්  2014 මැයි 28 වන දින සිට 

ක්රි.යාත්මක වනු ඇත.  දමකී ක්රි.යාමාර්  තුළින් දලෝක දවළඳදපොල තුළ ශ්රීප ලංකාදත තොකාරීත්වය 

වැඩිදියුණු වනු ඇතැයි අදප්තික්ෂා දකදර්. 

1. ශ්රීප ලංකාදත සංස්ථාපිත සමා ේවල ණයකෙයන්හි විදේය ය ආදයෝයකයින් විසින් ආදයෝයනය 

කිරීම සඳහා වන අවසෙය. 

ලැයිස්තු ත ණයකෙවලට අමතෙව ලැයිස්තු ත දනොවන ණයකෙවල, සුරැකුේපත් ආදයෝයන 

ගිණුම (SIA) හෙහා ආදයෝයනය කිරීම සඳහා විදේය ය ආදයෝයකයින්ට අවසෙ ලැදෙනු ඇත. 

2. විෙු ත් මුෙල් මාරු කිරීදේ කාඩ්පතක් (EFTC) ලො  ැනීම සඳහා වන සුදුසුකේ පුළුල් කිරීම. 

සංක්ර මණික ආවතත ගිණුේ (MBA), සුරැකුේපත් ආදයෝයන ගිණුේ (SIA), සහ ොයාතාන්්රිික 

ගිණුේ යනාදී ගිණුේ හිමියන්ට හෙ කාඩ්පත් ලො  ැනීම සඳහා අවසෙ ලැදෙනු ඇත. 

3. විදේශ සංචාෙක කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම. 

ෙලපත්රතලාී  වාණිය ෙැංකුවලට ඔවුන්දේ  නුදෙනුකරුවන් සඳහා සංචාෙක කාඩ්පත් නිකුත් 

කිරීමට දපොදු අවසෙයක් ප්ර ොනය කෙනු ඇත. 

4. දන්වාසික විදේශ විනිමය උපයන්නන් සඳහා වන පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීම. 

 විදේශ විනිමය උපයන්නන්දේ ගිණුේ (FEEA) හිමියන්ට විදේශ දකොන්ත්රතාත්තු සඳහා තම 

FEEA ගිණුදේ පවය න දශේෂයන් භාවිතා කෙ ද වීේ සිදු කිරීමට අවසෙය ලැදෙනු ඇත. 

 FEEA ගිණුේ හිමියන්ට විදේය ය මුෙලින් ණය ප්ර ොනය කිරීමට ෙලපත්රතලාී  වාණිය 
ෙැංකුවලට අවසෙය ලැදෙනු ඇත. 



ඊට අමතෙව, 2012 සිට වරින්වෙ සිදු කෙන ලෙ සංදශෝධනයන් කිහිපයක් ඒකාෙේධ කෙනු 

ඇත. 

 

5. විදශේෂ විදේශ ආදයෝයන තැන්පතු ගිණුම ( SFIDA) සඳහා වන අවම තැන්පතු අවශාතාවය 
ඉවත්කිරීම. 

SFIDA ගිණුේ සඳහා ෙැනට පවය න අවම තැන්පතු සීමාව පවත්වා  ැනීදේ අවශාතාවය ඉවත් 

කෙනු ඇත. 

6. ශිෂා වීසා ලො  ැනීම සඳහා ජීවන විෙයේ දප්ර ේෂණය කිරීම. 

ශ්රීප ලංකාදවන් පිටත තමන්දේ අධාාපන කටයුතු සිදු කිරීමට ෙලාදපොදෙොත්තු වන ශිෂායන්ට 

විදේය ය ෙැංකුවක ගිණුේ විවතත කිරීමටත්, ෙලපත්රතලාී  වාණිය ෙැංකු හෙහා කකී ගිණුේවලට 

වීසා ලො  ැනීම සඳහා ජීවන වියෙේ දප්ර ේෂණය කිරීමටත් දපොදු අවසෙය ප්ර ොනය කෙනු ඇත. 

කවැනි ද වීේ සඳහා දන්වාසික විදේශ වාවහාෙ මුෙල් ගිණුම ( RFC) දන්වාසික වියාය ක 

විදේශ වාවහාෙ මුෙල් ගිණුම (RNNFC) දහෝ අන්තර්යාය ක දසේවා සැපයුේ කරුවන් සහ 

ඔවුන්දේ දසේවකයන් සඳහා  වන විදේශ වාවහාෙ මුෙල් ගිණුම (FCAISPE) හෙහා ෙ මුෙල් 

දප්ර ේෂණය කිරීමට අවසෙ ලැදෙනු ඇත. 

7. අදන්වාසික සැපයුේකරුවන් විසින් ශ්රීප ලංකාදත දන්වාසික ආනයනකරුවන්ට ලො දෙන ණය 

පහසුකේ.  

 

සැපයුේකරුවන් විසින් ආනයනකරුවන් දවත ණය පහසුකේ ලොදීදේ දී පැවය  කාලසීමාවන් 

ඉවත් දකදෙනු ඇත. 

 

8. ණයවෙ ලිපි 

 

ණයවෙ ලිපි ( LC ) දීර්ඝ කිරීම සේෙන්ධදයන් පවය න සීමාවන් ඉවත් දකදෙනු ඇත. 

 


