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ශ්රී ලංකාව ුළ පවතින විදේශ මුෙල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා
දගන ඇති ක්රියාමාර්ග ඉදිරියට පවත්වාදගන යාම
රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කරගැනීදේ අරමුණින් සහ දකාවිඩ්-19 (Covid-19)
වසංගත තත්තත්තවය නිසා ශ්රී ලංකාදේ ආර්ථිකය දකදරහි ඇතිවිය හැකි සෘණාත්තමක බලපෑම සලකා බැලීදමන්,
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලදේ නිර්ථදේශය මත පදනේව පාර්ථිදේන්තුදේ අනුමැතිය සහිතව ගරු මුදල්
අමාතයවරයා විසින් 2020 ජූි 2 දිනැති අංක 2182/37 දරන අතිවිදශේෂ ගැසට් නිදේදනදයහි පළ කරන ලද
නියමදයහි වලංගු කාලය 2021 ජනවාරි 2 දින සිට තවත්ත මාස හයක කාලයකින් දීර්ථඝ කරමින් 2020 දදසැේබර්ථ
18 දිනැති අංක 2206/25 දරන ගැසට් නිදේදනදේ පළ කරන ලද නියමය නිකුත්ත කරන ලදී.
ඒ අනුව ප්රාග්ධන ගනුදදනු සඳහා සිදු කරනු ලබන ප්රතිමුඛ දේෂණ මත පනවා ඇති පහත දැක්දවන සීමාවන්
2021 ජූි 1 වන දින දක්වා බලපැවැත්තදවනු ඇත.
1. පහත දක්වා ඇති ආදයෝජන සඳහා සිදු කරනු ලබන ප්රතිමුඛ දේෂණ හැර, ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසික පුේගලයන්
විසින් ප්රතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුේ හරහා විදේශයන්හි ආදයෝජනය කිරීම සඳහා සිදු කරනු ලබන ප්රතිමුඛ
දේෂණ සඳහා ප්රදානය කරන ලද දපාදු අවසරය අත්තහිටුවීම.
අ. විදේශ විනිමය පනදත්ත විධිවිධාන යටදත්ත ආදයෝජකයා විසින් ශ්රී ලංකාදවන් පිටත දන්වාසික
තැනැත්තතකුදගන් ලබාගත්ත විදේශ වයවහාර ණය මුදල් මඟින් මූලයනය කිරීමට දයෝජිත ආදයෝජන,
ආ. ආදයෝජිත රදටහි සමාගමක දහෝ ශාඛා කාර්ථයාලයක දැනටමත්ත සිදු කරන ලද ආදයෝජනයකට අදාළව
එම රදටහි පවතින නියාමන අවශයතාවක් සපුරාලීම සඳහා සිදු කරන අමතර ආදයෝජනයක්,
ඇ. ආදයෝජිතයාදග් කාරක ප්රාග්ධන අවශයතා සඳහා එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් සඳහා, දැනටමත්ත
විදේශයක පිහිටුවා ඇති පාිත සමාගේවල දහෝ ශාඛා කාර්ථයාලවල සුදුසුකේලත්ත දන්වාසික සමාගේ
විසින් සිදු කිරීමට නියමිත අමතර ආදයෝජනයක් / අරමුදල් දයදවීමක්,
ඈ. සුදුසුකේලත්ත දන්වාසික සමාගේ විසින්, දැනටමත්ත විදේශයක පිහිටුවා ඇති සේබන්ීකරණ,
අදලවිකරණ, අනුදයෝජිත, වයාපෘති, නිදයෝජිත දහෝ දවනත්ත ඕනෑම සමාන කාර්ථයාල නඩත්තතු කිරීදේ
අරමුණ සඳහා, එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් දක්වා සිදු කරනු ලබන දේෂණ.
2. ඕනෑම ප්රමාණයක් දක්වා ජංගම ගනුදදනු සඳහා වන ප්රතිමුඛ දේෂණ දහෝ එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක
උපරිමයක් දක්වා ප්රාග්ධන ගනුදදනු සඳහා වන ප්රතිමුඛ දේෂණ හැර, ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසික තැනැත්තතන්
විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වයාපාරික විදේශ වයවහාර මුදල් ගිණුේ දහෝ පුේගික විදේශ වයවහාර
මුදල් ගිණුේ හරහා සිදු කරනු ලබන ප්රතිමුඛ දේෂණ අත්තහිටුවීම.
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3. සංක්රමණික දීමනාවට පළමුවරට හිමිකේ කියනු ලබන විගාමිකයන් සඳහා සුදුසුකේලත්ත සංක්රමණික
දීමනාව එ.ජ.දඩාලර්ථ 30,000 ක උපරිමයක් දක්වා සීමා කිරීම.
4. සංක්රමණික දීමනාවට දැනටමත්ත හිමිකේ පා ඇති විගාමිකයන් විසින් සංක්රමණික දීමනාව යටදත්ත අරමුදල්
සිය රට යැවීම එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් දක්වා සීමා කිරීම.
5. දපාදු අවසරදයහි නිශේචිතව දක්වා ඇති සීමාවන් ඉක්මවා යන ආදයෝජන සඳහා එක් එක් ආදයෝජනය මත
පදනේව විදශේෂ අවසරයක් ප්රදානය කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලය සතුව පවතින අධිකාරිය,
ඉහත 1.අ සහ 1.ආ යටදත්ත සඳහන් කර ඇති නිර්ථණායක සපුරාලන ආදයෝජන සඳහා පමණක් සීමා කිරීම.
ඉහත සීමාවන් හඳුනාගත්ත ප්රාග්ධන ගනුදදනු සඳහා පමණක් අදාළ වන අතර දැනටමත්ත අවසරලත් ජංගම
ගනුදදනු සඳහා කිසිදු සීමාවක් පනවා නැත.
www.dfe.lk දවත පිවිසීම මඟින් වැඩිදුර දතාරතුරු ලබාගත හැකි ය.
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