විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
විදේශ වයවහාර මුෙල් මිලදී ග නීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම සිදුකරන, තම මුලික ව්යාපාරය ලෙස
මුෙල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරදේ නිරතව සිටින පරිසීමිත දවළඳුන්ත (මුෙල් හුවමාරුකරන්තනන්ත) දවත
නිකුේ කරනු ලබන විධානයන්ත
2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදෙහි 9 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 4(2) හා 6 වන
වගන්ති ප්රකාරව, විදේශ වයවහාර මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම පහෙ සඳහන්ත
නියමයන්තට යටත්ව පරිසීමිෙ දවළඳුන්ත විසින්ත සිදු කළ යුතු ය.
2.

සාමානය දකාන්තදේසි

2.1

විදේශ වයවහාර මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා නිරෙවීදේ කාල පරාසය
විදශේෂදයන්ත දක්වන ලද විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ විසින්ත නිකුත් කරන ලද
අවසර පත්රයක්, සෑම මුදල් හුවමාරුකරන්තදනක් සතුව ම පැවිය යුතු ය.

2.2

ෙවද, දමම විධ්ානයන්තට අමෙරව, සෑම මුදල් හුවමාරුකරන්තදනක්ම එම අවසර පත්රදේ සඳහන්ත
නියමයන්ත සහ දකාන්තදේසිවලට අනුකූල විය යුතු ය.

2.3

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත නියම කර ඇි නිර්ණායක ප්රකාරව මුදල් හුවමාරු කිරීදේ
ක්රියාකාරකේ පවත්වාදගන යාමට මුදල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරදයහි අධ්යක්ෂවරු, මූලික
දකාටසේ හිමියන්ත, අවසන්ත අර්ථලාභී අයිිකරුවන්ත සහ කළමනාකරණ ෙනතුරු දරන
පුේගලයන්ත යථා දයෝගය විය යුතු අෙර අවසරපත්රය සඳහා ඉල්ුේ කරන අවසේථාදේදී,
අවසරපත්රය සමඟ අමුණා ඇි දිවුරුේ ප්රකාශය ඉදිරිපත් කර ඒ බව සනාථ කල යුතු ය.

2.4

අවසර පත්රය නිකුත් කරන අවසේථාදේදී, සෑම මුදල් හුවමාරුකරන්තදනක්ම මුදල් හුවමාරු
වයාපාරදේ නියුතු බලය පවරන ලද දසේවකයන්තදේ ෙනතුරු සහ ආදර්ශ අත්සන්ත ඇතුළත් වූ
දවනම නේ ලැයිසේතුවක් විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ සැපයිය යුතු ය.
පසුව සිදුවන ඕනෑම දවනසක් විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ, එම දවනස
සිදු වී රාජකාරි දින ුන(03)ක් ඇතුළෙ දැනුේ දිය යුතු ය.

2.5

ඉහෙ 2.4 දකාන්තදේසිය යටදත් යේ බලයලත් වයාපාරික සේථානයක් සඳහා නේ සහ අදනකුත්
විසේෙර සපයා ඇති පුද්ගලයකු/පුද්ගලයන් හැර වෙනත් කිසිදු පුේගලදයකු එම බලයලත්
සේථානදේ මුදල් හුවමාරු වයාපාරදේ නිරෙ දනාවිය යුතු ය.

2.6

මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විසින්ත මුදල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
පමණක්ම පවත්වාදගන යා යුතු බලයලත් වයාපාරික සේථානයන්තහි අවසර පත්රදයන්ත නියම කර
ඇි ගනුදදනුවල නිරෙ විය යුතු ය. මුදල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරයට අමෙරව එම සේථානදේම
දවනත් ඕනෑම වයාපාරයක නිරෙවීමට මුදල් හුවමාරුකරන්නන් අදහසේ කරන්තදන්ත නේ, එය
විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ දැනුේ දිය යුතු අෙර, එවැනි වයාපාර මුදල්
හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරදයන්ත දවන්තව පවත්වාදගන යා යුතු ය.

2.7

ඕනෑම මුදල් හුෙමාරුකරන්වනකු විසින් නෙ වයාපාරික සේථානයක් විවෘෙ කිරීමට දහෝ
බලයලත් වයාපාරික සේථානයක් දවනත් සේථානයකට දගන යාමට අදහසේ කරන්තදන්ත නේ, එවැනි
දවනසක් සිදුකිරීමට ප්රථම මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විසින්ත විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ
1

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
අධ්යක්ෂ වගන්, පූර්ව ලිඛිෙ අනුමැිය ලබාගෙ යුතු ය. ෙවද, ඕනෑම මුදල් හුෙමාරුකරන්වනකු
විසින් බලයලත් වයාපාරික සේථානයක් වසා දැමීමට අදහස් කරන්වන් නම් වහෝ, හිමිකේ වුහය,
අධ්යක්ෂවරුන්ත සහ දකාටසේ පැවරීම යනාදිදයහි යේ දවනසක් සිදුවන්තදන්ත නේ, එවැනි
දවනසක් සිදු කිරීමට ප්රථම මුදල් හුවමාරුකරන්තනා විසින්ත විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ
අධ්යක්ෂ දවෙ දැනුේ දිය යුතු ය.
2.8

බලයලත් දවදළන්තදදකු සමඟ ඇි කර ගත් පූර්ව ගිවිසුේ මෙ ඔවුන්ත දවෙ විකිණිය හැකි
විදේශ වයවහාර මුදල් පමණක් මුදල් හුවමාරුකරන්තනාදේ බලයලත් වයාපාරික සේථාන ෙලදී
භාරගෙ යුතු අෙර සෑම බලයලත් වයාපාරික සේථානයක් සඳහාම එකී ගිවිසුේවල අන්තෙර්ගෙ
විදේශ වයවහාර මුදල් ෙර්ගෙල ලැයිසේතු, වර්ෂය ආරේභදේ දී විදේශ විනිමය
දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ එවිය යුතු ය. දමම ලැයිසේතු කලින්ත කලට සංදශෝධ්නය විය
හැකි අෙර, එවැනි සංදශෝධ්න රාජකාරි දින ුන(03)ක් ඇතුළෙ විදේශ විනිමය
දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ දැනුේ දිය යුතු ය.

2.9

මිලදීගන්තනා ලද දහෝ හුවමාරු කරන ලද විදේශ වයවහාර මුදල් දහෝ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට
එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් විකිණීමට සුදුසුකේ ඇි මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සතුව ඇි
විදේශ වයවහාර මුදල් විකිණීදමන්ත පසු දශේෂය දලස පවින විදේශ වයවහාර මුදල්, එම
මිලදීගැනීදේ දහෝ හුවමාරුකිරීදේ දින සිට රාජකාරි දින පහ(05)ක් ඇතුළෙ බලයලත්
දවදළන්තදකු සමඟ වෙනම පෙත්ොවගන යනු ලබන රුපියල් ගිණුමක ෙැන්තපත් කළ යුතු ය.

2.10 මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විසින්ත ගිණුමක් පවත්වාදගන යනු ලබන බලයලත් දවදළන්තදදකු
විසින්ත මුදල් හුවමාරුකරන්නන් දවෙ ප්රදානය කරන ලද විනිමය අනුපාෙය දනාඉක්මවමින්ත ශ්රී
ලංකා රුපියල් දහෝ ඕනෑම විදේශ වයවහාර මුදල් වර්ගයක් සඳහා හුවමාරු කිරීමට විදේශ
වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු භාරගෙ හැකි ය.
2.11 මුදල් හුවමාරුකරන්තනා විසින්ත විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු භාරගැනීමට දහෝ නිකුත් කිරීමට
ප්රථම, එම මුදල් දනෝට්ටුවල වලංගුභාවය, අදාළ රදටහි මුදල් නිකුත් කිරීදේ අධිකාරිය මගින්ත
අවලංගු කර දනාමැි බව පරික්ෂා කිරීදමන්ත ෙහවුරු කර ගෙ යුතු ය.
2.12 විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ විසින්ත ලබා දී ඇි විදශේෂාංගවලට අනුකූලව මුදල්
හුවමාරුකරන්තනන්ත විසින්ත සෑම බලයලත් වයාපාරික සේථානයකම සංවෘෙ පරිපථ රූපවාහිනී
පේධ්ියක් (CCTV) සේථාපනය කළ යුතු අෙර විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව හට ඕනෑම
අවසේථාවකදී එම මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සිදු කරන මුදල් හුවමාරු කිරීදේ ක්රියාකාරකේ,
එමගින්ත දමදහයුේ කිරීමට හැකියාව පැවිය යුතු ය.
2.13 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදත් විධිවිධ්ාන ප්රකාරව, විදේශ විනිමය
දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ විසින්ත නේ කරනු ලැබූ නිලධ්ාරීන්ත හට එෙැන්ත විමර්ශන
පැවැත්වීමට සෑම මුදල් හුවමාරුකරන්තදනකුම අවසර ලබා දිය යුතු ය.
3.

ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුෙල් දනෝට්ටු විකිණීමට අවසර ඇති මුෙල්
හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා පමණක් අොල අතිදර්ක විධානයන්ත;

2

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
3.1

විදේශයන්තහි සංචාරය කිරීදේ අරමුණ සඳහා ශ්රී ලංකාදේ දන්තවාසික ෙැනැත්ෙන්ත හට ශ්රී ලංකා
රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීමට මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත
සුදුසුකේ ලබනු ලැදේ.

3.2

එක් එක් බලයලත් වයාපාරික සේථානය මඟින්ත ශ්රී ලංකාදේ දන්තවාසික ෙැනැත්ෙන්ත හට එක්
විදේශ සංචාරයක් සඳහා එක් ගනුදදනුවකදී විකිණිය හැකි විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු
ප්රමාණය ඇ.එ.ජ.ද ාලර් 5000ක් දහෝ දවනත් පරිවර්ෙය විදේශ වයවහාර මුදල්වලින්ත ඊට
සමාන අගයකට දනාවැඩි විය යුතු ය. යේ බලයලත් පුේගලදයකු විසින්ත විදේශ සංචාරයක්
සඳහා ඇ.එ.ජ.ද ාලර් 5000ට සමාන අගයකට දැනටමත් විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු
නිකුත්කර ඇත්නේ සහ එම ගනුදදනුව දැනටමත් විදේශ ගමන්ත බලපත්රදේ පිටසන්ත කර
ඇත්නේ, එම සංචාරය සඳහා නැවෙ විදේශ මුදල් නිකුත් කිරීම, මුදල් හුවමාරුකරන්තනා විසින්ත
දනාකළ යුතු ය. එදසේ වුවද, එම බලයලත් පුේගලයා විසින්ත ඇ.එ.ජ.ද ාලර් 5000 දහෝ දවනත්
විදේශ වයවහාර මුදල්වලින්ත ඊට සමාන අගයකට අඩුදවන්ත විදේශ වයවහාර මුදල් නිකුත් කර
ඇත්නේ, නිසි උේදයෝගයකින්ත කටයුතු කිරීදමන්ත, ඇ.එ.ජ.ද ාලර් 5000 දහෝ දවනත් විදේශ
වයවහාර මුදල්වලින්ත ඊට සමාන අගයක් දක්වා වූ ඉිරි මුදල් ප්රමාණය, විදේශ ගමන්ත බලපත්රදේ
නියමිෙ පිටසන්ත කිරීම සහිෙව විකිණීමට මුදල් හුවමාරුකරන්තනාට අවසර ලැදේ.

3.3

විදේශ සංචාරවල දයදදන්තනන්තදේ ඉල්ීේවල සේභාවය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වීමට අවශය
ඇමුණුම (I)හි දී ඇි වගුදවන්ත දක්වා ඇි ලිපිදල්ඛන ලබා ගැනීදමන්ත පසුව ඉහෙ 3.2හි දී ඇි
සීමාවට යටත්ව විදේශ වයවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම, මුදල් හුවමාරුකරන්නන් ට සිදු කළ හැකි
ය.

3.4

පුේගලදයකුදේ දන්තවාසිකත්වය තීරණය කිරීම, විදේශ විනිමය පනදෙහි 31(3) වගන්තිය
යටදත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදවහි විෂයභාර ඇමැිවරයා විසින්ත නිකුත් කරන ලද නිදයෝගය
ප්රකාරව සිදු කළ හැකි ය.

3.5

ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව සිදුකරන සියුම විදේශ වයවහාර මුදල් විකිණීේ ෙරඟකාරී
දවදළඳදපාළ අනුපාික යටදත් ඇමුණුම (II)හි දක්වා ඇි පරිදි “අංක 1 ආකෘි පත්රය”
මඟින්ත කරන ලද අයදුේ කිරීේ සඳහා සිදු කළ යුතු ය.

3.6

සියුම විදේශ වයවහාර මුදල් විකිණීේ, එම විදේශ වයවහාර මුදල් ඉල්ුේ කරන පුේගලයාදේ
විදේශ ගමන්ත බලපත්රදේ දමම අරමුණ සඳහා දවන්තකර ඇි විදශේෂිෙ පිු වල රබර් මුද්රාව මෙ
බලයලත් අත්සන සහිෙව පිටසන්ත කළ යුතු ය.

4.

වාර්තා පවේවා ග නීදේ අවශයතාවන්ත

4.1

සෑම වයාපාරික සේථානයකම විදේශ විනිමය ගනුදදනු පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු දමදහයුේ
මෘදුකාංගයක් සේථාපනය කිරීම මගින්ත සියුම ගනුදදනු සේවයංක්රීයකරණය කළ යුතු ය.

4.2

ලදුපෙක් නිකුත් කිරීමකින්ත දොරව සහ සේවයංක්රීය පේධ්ිය තුළ සටහන්ත කිරීමකින්ත දොරව
කිසිදු ගනුදදනුවක්, සමාගම විසින්ත ක්රියාත්මක දනාකළ යුතු ය. ෙවද, සේවයංක්රීය පේධ්ිය තුළ
සටහන්ත කරන ලද ගනුදදනුවක් කිසිදු අවසේථානුගෙ කරුණක් යටදත් මකා දැමීම දනාකළ යුතු
ය. සේවයංක්රීය පේධ්ිය තුළ සටහන්ත කරන ලද විදේශ වයවහාර මුදල් ප්රමාණවල විෂමොවක්
3

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
ඇති බෙ ගනුදදනුව නිවැරැදි බවට ෙහවුරු කිරීදමන්ත පසු හඳුනාගෙදහාත්, සමාගම විසින්ත එම
දදෝෂය විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දවෙ වහාම දැනුේ දීදමන්ත අනතුරුව
එසැණින්ත නිවැරදි කළ යුතු ය.
4.3

එෙැනි සියලු ගනුවදනු පිලිබඳ ොර්තා ගබඩා කිරීම සඳහා උපස්ථ විධිවිධානයන් (back-up
arrangement) ක්රියාත්මක කිරීමට සමාගම කටයුතු සලසා ගත යුතුය.

4.4

ලදුපේ
i.

විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ගැනීම, විකිණීම දහෝ හුවමාරු කරන අවසේථාදේ දී
මුදල් හුවමාරුකරන්නන් විසින්ත ලදුපෙක් නිකුත් කළ යුතු ය.

ii.

ලදුපත් මුද්රණය කිරීම
අනුක්රමික අංක අනුපිලිදවලට ස්ෙයංක්රීය පද්ධතියක් තුලින් ලදුපත් මුද්රණය කළ යුතු අෙර,
ගනුදදනුව සිදුවන අවසේථාදේ දී සියුම ගනුදදනුකරුවන්ත දවෙ නිකුත් කළ යුතු ය.
වයාපාරික සේථානදේ ලිපිනය ලදුපදෙහි ඉො පැහැදිලිව දැක්විය යුතු ය.

iii. ලදුපත්වල විදශේෂාංග
අ. විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ග නීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා පමණක් අවසර
ඇි මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා - ඇමුණුම (III)හි විදශේෂදයන්ත දක්වා ඇි
දොරතුරු ලදුපදෙහි අ ංගු විය යුතු ය.
ආ. ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීමට අවසර ඇි
මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා - ඇමුණුම (IV)හි විදශේෂදයන්ත දක්වා ඇි දොරතුරු
ලදුපදෙහි අ ංගු විය යුතු ය.
iv. ලදුපදෙහි සියුම ක්දෂේත්රවලට දත්ෙ ඇතුළත් කළ යුතු ය.
v.

සේවයංක්රීය පේධ්ියට දත්ෙ ඇතුලත් කිරීදේදී සහ ගනුදදනු පරීක්ෂා කර නිවැරදි බවට
ෙහවුරු කිරීදේදී ේවිත්ව පාලනයක් (පුේගලයන්ත දදදදනකු සේබන්තධ්වීදේ අවශයොව)
පවත්වා ගැනීමට අවශය දේ. ලදුපෙ ගනුදදනුකරු දවෙ නිකුත් කිරීමට ප්රථම බලයලත්
නිලධ්ාරියා විසින්ත සියු ගනුදදනු පරීක්ෂා කර නිවැරැදි බවට ෙහවුරු කළ යුතු ය.

vi. ලදුපත් කියවිය හැකි පරිදි පැහැදිලි විය යුතු අෙර පිටපත් දදකක් මුද්රණය කළ යුතු ය. මුල්
පිටපෙ ගනුදදනුකරු දවෙ නිකුත් කළ යුතු අෙර දදවන පිටපෙ සමාගම සතුව ෙබා ගෙ
යුතු ය. නිකුත් කරන ලද ලදුපත්ෙල වාර්ො ලබා ගැනීදේ පහසුකම සේවයංක්රීය පේධ්ිය
තුළ පැවිය යුතු ය.
4.5

මිලදී ග නුේ හා විකිණීදේ දල්ඛනය
i.

මිලදී ග නුේ දල්ඛනය - ඇමුණුම (V)හි දී ඇි ආදර්ශය අනුව මිලදී ගැනුේ දල්ඛනය
ජනනය කළ හැකි වන පරිදි සියුම විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ගැනීේවලට
4

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
අදාළ ගනුදදනු, ගනුදදනුව සිදුවන අවසේථාදේ දී සේවයංක්රිය පේධ්ිය තුළ සටහන්ත කළ යුතු
ය.
ii.

විකිණීදේ දල්ඛනය - (ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු
විකිණීමට අවසර ඇි මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා පමණි) - ඇමුණුම (VI)හි දී ඇි
ආදර්ශය අනුව විකිණීදේ දල්ඛනය ජනනය කළ හැකි වන පරිදි ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට
එදිරිව සියුම විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීේවලට අදාළ ගනුදදනු, ගනුදදනුව
සිදුවන අවසේථාදේදී සේවයංක්රීය පේධ්ිය තුළ සටහන්ත කළ යුතු ය.

iii. මුදල් හුවමාරුකරන්නන්දේ බලයලත් නිලධ්ාරියාදේ හඳුනාගැනීදේ විසේෙර පැහැදිලිව
දල්ඛනය තුළ දැක්විය යුතු ය.
iv. සෑම වයාපාරික සේථානයකම දවන දවනම දල්ඛන පවත්වාගෙ යුතු ය.
4.6

“අංක 1 ආකෘති පත්රය” පිරවීම හා තබාග නීම
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත සිදුකරනු ලබන නිරන්තෙර විමර්ශන කටයුතුවලට පහසුවන පරිදි
පාදක ගනුදදනුවල සේභාවය පිළිබඳ සෑහීමට පත්වීමට අවශය ලිඛිෙ සාක්ෂි ද සහිෙව බලයලත්
වයාපාරික සේථාන තුළ ඉහෙ පරිච්දේද 3.5හි දක්වා ඇි පරිදි අංක 1 ආකෘි පත්ර, මුදල්
හුවමාරුකරන්තනා විසින්ත ෙයාපාරික ස්ථානය තුල තබාගත යුතු ය.

4.7

දශේෂ ප්රකාශන
i.

සිදුකරන ලද ගනුදදනු, දදනිකව සහ මාසිකව සාරාංශ කරමින්ත සේවයංක්රීය පේධ්ිය
මඟින්ත සෑම වයාපාරික සේථානයක් සඳහාම දශේෂ ප්රකාශන පිළිදයල කිරීමට හැකි විය යුතු
ය.

ii.

දශේෂ ප්රකාශනදේ විදශේෂාංග
අ. විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ග නීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා පමණක් අවසර
ඇි මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා - ඇමුණුම (VII)හි දී ඇි ආකෘියට අනුව මුදල්
හුවමාරුකරන්තනන්තදේ සේවයංක්රීය පේධ්ිය මඟින්ත දශේෂ ප්රකාශන පිලිදයල කිරීමට
හැකි විය යුතුය.
ආ. ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීමට අවසර ඇි
මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත සඳහා - ඇමුණුම (VIII)හි දී ඇි ආකෘියට අනුව මුදල්
හුවමාරුකරන්තනන්තදේ සේවයංක්රීය පේධ්ිය මඟින්ත දශේෂ ප්රකාශන පිළිදයල කිරීමට
හැකි විය යුතුය.

4.8

විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ දහෝ විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ
විසින්ත නේ කරන ලද දවනත් ඕනෑම නිලධ්ාරිදයකු හට අවශය පරිදි සහ අවශය වූ විදටක
ලදුපත්, මිලදී ගැනුේ දල්ඛනය, විකුණුේ දල්ඛනය සහ දශේෂ ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල්
හුවමාරුකරන්නන්ට හැකි විය යුතුය.
5

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
4.9

විදේශ විනිමය පනදත් 9(5) වගන්තිය හා 2006 අංක 06 දරන මූලය ගනුදදනු වාර්ො කිරීදේ
පනෙ ප්රකාරව මුදල් හුවමාරුකරන්තනා විසින්ත වයවසේථාපිෙ වාර්ො පවත්වා ගැනීදේ
අවශයොවන්තට අනුකූල විය යුතු ය.

5.

වාර්තා කිරීදේ අවශයතාවන්ත

5.1

දෙනික විදේශ වයවහාර මුෙල් මිලදී ග නීේ
සෑම වයාපාරික සේථානයකම සිදුකරන ලද දදනික විදේශ වයවහාර මුදල් මිලදී ගැනීේ, විදේශ
විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව විසින්ත හඳුන්තවා දදන ලද ජාලගෙ වාර්ො කිරීදේ පේධ්ිය හරහා
අොළ දිනය ුළ දවන දවනම විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව වෙත වාර්ො කළ යුතු ය.

5.2

දෙනික විදේශ වයවහාර මුෙල් විකිණීේ
ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට එදිරිව විදේශ වයවහාර මුදල් විකිණීමට අවසර ඇි මුදල්
හුවමාරුකරන්තනන්ත විසින්ත සෑම වයාපාරික සේථානයකම සිදු කරන ලද දදනික විදේශ වයවහාර
මුදල් විකිණීේ, විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව විසින්ත හඳුන්තවා දදන ලද ජාලගෙ වාර්ො
කිරීදේ පේධ්ිය හරහා අොළ දිනය ුළ දවන දවනම විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව දවෙ
වාර්ො කළ යුතු ය.

5.3

ත න්තපුවල මාසික ප්රකාශනය
i.

විදේශ වයවහාර මුදල් ෙැන්තපතුවල මාසික ප්රකාශන, සේවයංක්රීය පේධ්ිය මඟින්ත ජනනය
කළ යුතු ය.

ii.

ඇමුණුම (IX)හි දී ඇි ආකෘියට අනුව සියුම වයාපාරික සේථාන සඳහා දවන දවනම
පිළිදයල කරන ලද සහ අදාළ බලයලත් දවදළන්තදන්ත විසින්ත ෙහවුරු කරන ලද විවද්ශ
ෙයෙහාර මුදල් තැම්පතුෙලට අදාළ, මාසික ප්රකාශනවල දෘ පිටපත් ඊළඟ මාසදේ 10වන
දින දහෝ ඊට දපර විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව දවෙ ලැබීමට සැලැසේවිය යුතු ය.
ෙවද, මුදල් හුවමාරුකරන්තනන්ත විසින්ත සෑම වයාපාරික සේථානයක් සඳහාම එහි Microsoft
Excel පිටපෙ dfem@cbsl.lk විදුත් ෙැපෑල දවෙ ලැබීමට සැලැසේවිය යුතු ය.

5.4

2005 අංක 05 දරන මුදල් විශුද්ධිකරණය ෙැළක්ීවම් පනත (සංවශෝධිත පරිදි ) වහෝ 2006
අංක 06 දරන මූලය ගනුදදනු වාර්ො කිරීදේ පනෙ ප්රකාරව සමාගම විසින්ත සියුම සැක
කටයුතු ගනුදදනු, අධ්යක්ෂ, මූලය බුේධි ඒකකය, 14 වන මහල, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, දනා. 30,
ජනාධිපි මාවෙ, දකාළඹ 01, යන ලිපිනයට වාර්ො කළ යුතු ය.

5.5

සමාගදේ විගණනය කරන ලද ගිණුේ, සෑම මූලය වර්ෂයක් අවසානදේ සිට මාස හය(06)ක්
ඇතුළෙ විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව දවෙ සැපයිය යුතු ය.

6.

අනාවරණය කිරීේ

6.1

සමාගම විසින්ත විදේශ වයවහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ගන්තනා, විකුණන දහෝ හුවමාරු කරන
දදනික විනිමය අනුපාික, සෑම බලයලත් වයාපාරික සේථානයකම කැපී දපදනන සේථානයක
6

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 11 ෙරන විධානයන්ත
ප්රදර්ශනය කළ යුතු ය.
6.2

සමාගදේ සෑම බලයලත් ෙයාපාරික ස්ථානයකම අවසරපත්රය කැපී දපදනන පරිදි ප්රදර්ශනය
කළ යුතු අෙර විමර්ශන කටයුතු සඳහා අවශය පරිදි අවශය වූ විදටක ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

6.3

සමාගම විසින්ත අවසරපත්ර අංකය සහිෙ නාම පුවරුව සහ ඇමුණුම (X)හි දපන්තවා ඇි ලාංඡනය
(60cm x 60cm) පුවරුවක් මෙ අඟල් 10ක අරයක් සහිෙව සුදු පසුබිමක රතු පැහැදයන්ත
[Pantone 187C (100%)] ඇමුණුම (X)හි දපන්තවා ඇි අදනයෝනය ප්රමාණවලට සෑදහන ෙරේ
අනුරූප වන පරිදි, අදාල වයාපාරික සේථානය මුදල් හුවමාරු කිරීම සඳහා බලයලත් සේථානයක්
බවට මහජනොවට දැනුේ දදමින්ත සෑම වයාපාරික සේථානයකම ප්රදර්ශනය කළ යුතු ය.

7.

දමම විධානයන්හි කාර්යය සඳහා අර්ථකථන:
(අ) “බලයලේ වයාපාරික සේථාන” යන්තදනහි අදහස;
2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදෙහි 16 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 4(2)
වගන්තිය ප්රකාරව විදේශ විනිමය දවළඳාේ කිරීම සඳහා විදේශ විනිමය
දදපාර්ෙදේන්තතුදේ අධ්යක්ෂ විසින්ත අවසර ලබා දී ඇි පරිසීමිෙ දවදළන්තදන්තදේ
වයාපාරික සේථාන.
(ආ) “බලයලේ දවදළන්තො” යන්තදනහි අදහස;
2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදෙහි 33 වන වගන්තිය ප්රකාරව බලයලත්
දවදළන්තදා.
(ඇ) “බලයලේ පුේගලයා” යන්තදනහි අදහස;
2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදෙහි 4 වන වගන්තිය ප්රකාරව බලයලත්
දවදළන්තදා වහෝ පරිසීමිෙ දවදළන්තදා
(ඈ) “බලයලේ නිලධාරියා” යන්තදනහි අදහස;
බලයලත් වයාපාරික සේථානයන්තහි සිදුකරන විදේශ විනිමය ගනුදදනු පරීක්ෂාකර නිවැරදි
බවට ෙහවුරු කිරීම සඳහා පරිසීමිෙ දවදළන්තදා විසින්ත බලය පවරනු ලැබූ පුේගලයා.
(ඉ) “බලයලේ අේසන” යන්තදනහි අදහස;
දමම විධානයන්ි සඳහන්ත වයාපාරදේ නිරෙව සිටින පරිසීමිෙ දවදළන්තදා විසින්ත බලය
පවරනු ලැබූ පුේගලයාදේ අත්සන.

අධ්යක්ෂ - විදේශ විනිමය දදපාර්ෙදේන්තතුව
2020 ලෙසැම්බර් 15
7

ඇමුණුම 1
විදේශ සංචාර දෙනුදෙන් විදේශ ෙයෙහාර මුදල් නිකුත් කිරීම සඳහා අෙශය ලිපිදල්ඛන:
සංචාරදෙහි අරමුණ

අෙශය ලිපිදල්ඛන

නිවාඩු සහ වන්දනා
ගමන්

i. සංචාරය කිරීමට නියමිත රට වීසා බලපත්රයක් අවශ්ය රටක් නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
සහ
ii. නැවත පැමිණීම සඳහා ගුවන් ටිකට්පතක්.

වයාපාරික අරමුණු

i. සංචාරය කිරීමට නියමිත රට වීසා බලපත්රයක් අවශ්ය රටක් නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
සහ
ii. අධ්යක්ෂ, හවුල්කරු, තනි අයිතිකරු හහෝ හසේවාහයෝජක වශ්හයන් අයදුම්කරු වයාපාර
සංවිධ්ානහේ දරන තනතුර තහවුරු කරන ලිපියක්.

රාජකාරී අරමුණු

i. සංචාරය කිරීමට නියමිත රට වීසා බලපත්රයක් අවශ්ය රටක් නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
ii. රාජකාරී අරමුණක් සඳහා සංචාරය කිරීමට අයදුම්කරුහේ නාම හයෝජනාව තහවුරු
කරමින් එම අයදුම්කරු හසේවහේ නියුතු අමාතයාංශ්හේ හල්කම් හහෝ රජහේ
හදපාර්තහම්න්තුහේ හහෝ ආයතනහේ ප්රධ්ානියාහගන් ලිපියක්; සහ
iii. අයදුම්කරුට රටින් පිටවීම සඳහා අදාළ වන පරිදි ජනාධිපතිහේ හහෝ අගමැතිහේ
අනුමැතිය ලබා හදන ලිපියක්.

හපෞද්ගලික පුහුණු
පාඨමාලා

i. සංචාරය කිරීමට නියමිත රට වීසා බලපත්රයක් අවශ්ය රටක් නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
ii. අයදුම්කරුහේ අර්ථසාධ්ක අරමුදල් අංකය ඇතුළත් කරමින් අයදුම්කරුහේ
නාමහයෝජනාව තහවුරු කරන අයදුම්කරුහේ හසේවාහයෝජකයාහගන් ලිපියක්; සහ
iii. අයදුම්කරු පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා හතෝරාගත් බවට පුහුණුව සදහා සංචාරය කිරීමට
නියමිත රහටහි අදාළ පුහුණු ආයතනය මගින් ලබා දුන් ලිඛිත සාක්ි.

ක්රීඩා

i. සංචාරය කිරීමට නියමිත රට වීසා බලපත්රයක් අවශ්ය රටක් නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
ii. අයදුම්කරුහේ නාමහයෝජනාව තහවුරු කරමින් අදාළ ක්රීඩා ආයතනය මගින් ලබාදුන්
ලිපියක් සහ ක්රීඩා සඳහා අදාළ අමාතයාංශ්ය මගින් නිර්හද්ශ්ය ලබාදුන් ලිපියක්;
iii. අයදුම්කරු රජහේ නිලධ්ාරිහයකු වන අවසේථාවක දී අයදුම්කරුට රටින් පිටවීම සඳහා
අවසරය ලබා හදමින් ජනාධිපති හහෝ අගමැතිහගන් ලබාගත් ලිපියක්; සහ
iv. අයදුම්කරු ආරක්ෂක බලකාහේ හහෝ හපාලිසේ බලකාහේ සාමාජිකහයකු වන
අවසේථාවකදී, ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධ් අමාතයාංශ්ය විසින් අනුමැතිය ලබා හදන
ලිපියක්.
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සමුළු, සම්මන්ත්රණ
සහ වැඩමුළු

i. සමුළු, සම්මන්ත්රණ හහෝ වැඩමුළු පැවැත්හවන රහටහි සංචාරය කිරීම සඳහා වීසා බලපත්ර
අවශ්ය හේ නම්, වලංගු වීසා බලපත්රයක්;
ii. අදාළ රහටන් අයදුම්කරු හවත කරන ලද ආරාධ්නය දැක්හවන ලිපියක්; සහ
iii. අදාළ සමුළුව, සම්මන්ත්රණය හහෝ වැඩමුළුව සඳහා සහභාගි වීමට හසේවාහයෝජක විසින්
කරන ලද අයදුම්කරුහේ නාමහයෝජනාව සහිත ලිපියක්; හහෝ එවැනි සහභාගිත්වයක්
සඳහා අයදුම්කරුහේ හයෝගයතාව හපන්වන ඕනෑම ලියවිල්ලක්.
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අධ්යාපන
(ජීවන වියදම් පමණි)

i. පිළිගත් විහද්ශීය අධ්යාපන ආයතනයක ශිෂයහයකු හලස ලියාපදිංචි කර ගැනීහම්
සහතිකය සහ අයදුම්කරුහේ වියදම් සම්බන්ධ්හයන් එම ආයතනය විසින්ම නිකුත්
කළ ලිඛිත සාක්ි; සහ
ii. ශිෂය වීසා බලපත්රයක්.

වවදය

i. හද්ශීය විහශ්ේෂඥ වවදයවරයකුහේ නිර්හද්ශ්යක් සමග හරෝහල්, වවදය සහ සාත්තු
හසේවා සම්බන්ධ්හයන් පිළිගත් විහද්ශීය සාත්තු හසේවා නිවාසයක්/හරෝහලක් මගින්
ලබාගත් කුවිතාන්සියක් හහෝ ඇසේතහම්න්තුවක්; සහ
ii. වලංගු වීසා බලපත්රයක්.
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….………

දිනය

….……………… ….………………..
හටලර් යන්ත්ර
පරිසීමිත හවහළන්දාහේ
ක්රියාකරන්නාහේ අත්සන
අත්සන සහ මුදද්රාව

අයදුම්කරුහේ අත්සන

….………………..

DFE/RD

සටහන්

වයවහාර මුදල් නිකුත් කිරීම

හවනත් (විසේතර කරන්න)

සංචාරක පත

හටලිෆ්රැපික් හුවමාරු

බැංකු අණකර

රහටහි හක්තය

අවසරපත්
අංකය
ශ්ාඛාහවහි නම

අනුක්රමික
අංකය

වයවහාර
මුදල්
හක්තය

මුදාහරින ලද විහද්ශ් විනිමය
ප්රමාණය

අරමුහණහි
හක්තය
උප අරමුහණහි
හක්තය

ප ෝරමය 1

අයුදුම්කරු ශ්රී ලංකා රුපියල් විහද්ශ් විනිමය බවට පරිවර්තනය කරන පුද්ගලයා විය යුතුය. උදාහරණයක් හලස: වයාපාරික සංචාරයක් සඳහා හසේ්ේවකහයකුට විහද්ශ්
විනිමය සපයන සමාාගමක්, අයදුම්කරු විය යුතු අතර, අදාළ හසේවකයා ප්රතිලාභියා විය යුතුය.

පරිසීමිත
….…………
හවහළන්දාහේ දිනය
භාවිතය සඳහා

සටහන

සේටර්ලිං
පවුම්

යූහරෝ

එ.ජ.හඩා

මා විසින් සපයන ලද සියලු හතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බව ප්රකාශ් කරමි.

අයදුම් කරන ලද විහද්ශ් විනිමය ප්රමාණය

අරමුණ

ප්රතිලාභියාහේ නම හා ලිපිනය

ගුවන් ගමන් ප්රහේශ්පත්ර අංකය
(සංචාර සඳහා පමණී)

අයදුම්කරු සතු මුදල්වල මුලාශ්රය

අයදුම්කරුහේ ලිපිනය

අයදුම්කරුහේ නම

ආදායම් බදු ලිපිහගානු අංකය

ජා.හැ/විහද්ශ් ගමන් බලපත්ර /සමාගම්
ලියාපදිංචි අංකය

පරිසීමිත දෙදෙන්දදකු විසින් විදේශ විනිමෙ විකිණීම

ඇමුණුම 2
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ඇමුණුම 3
ශ්රී ලංකා රුපිෙල්ෙලට දහෝ අදනකුත් විදේශ ෙයෙහාර මුදල්ෙලට එදිරිෙ විදේශ ෙයෙහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී
ගැනීම සිදුකරන අෙස්ථාදේදී නිකුත් කෙ යුතු ලදුපත

බලෙලත් ෙයාපාරික ස්ථානදේ නම, ලිපිනෙ සහ දුරකථන අංකෙ

අවසරපත්ර අංකය: DFE/RD/...……….

අනුක්රමික අංකය: ……….................
දිනය: ……......................

ගනුහදනුකරුහේ නම: ……………………………………….............
ජා.හැ./විහද්ශ් ගමන් බලපත්ර අංකය: ……………………………………….............
ජාතිය: ……………………………………….............
ලිපිනය: ……………………………………….............
……………………………………….............

වයවහාර මුදල් වර්ගය ලැබුණු විහද්ශ් වයවහාර
මුදල් ප්රමාණය

…………………….…
ගනුහදනුකරුහේ අත්සන

ප්රදානය කරන ලද
විනිමය අනුපාතය

නිකුත් කරන ලද ප්රමාණය
(රු./හවනත් විහද්ශ් වයවහාර මුදල්)

.……...…………….……………………....
පරිසීමිත හවහළන්දාහේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
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ඇමුණුම 4
ශ්රී ලංකා රුපිෙල්ෙලට එදිරිෙ විදේශ ෙයෙහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීමට අෙසර ඇති මුදල් හුෙමාරුකරන්නන්
විසින් ශ්රී ලංකා රුපිෙල්ෙලට එදිරිෙ විදේශ ෙයෙහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීම සිදුකරන අෙස්ථාදේදී නිකුත් කෙ
යුතු ලදුපත

බලෙලත් ෙයාපාරික ස්ථානදේ නම, ලිපිනෙ සහ දුරකථන අංකෙ

අවසරපත්ර අංකය: DFE/RD/.……….

අනුක්රමික අංකය: ……….................
දිනය: ……......................

ගනුහදනුකරුහේ නම: ……………………………………….............
ජා.හැ./විහද්ශ් ගමන් බලපත්ර අංකය: ……………………………………….............
ජාතිය: ……………………………………….............
ලිපිනය: ……………………………………….............
……………………………………….............

ලැබුණු ශ්රී ලංකා
රුපියල් ප්රමාණය

…………………….…
ගනුහදනුකරුහේ අත්සන

වයවහාර මුදල් වර්ගය

ප්රදානය කරන ලද
විනිමය අනුපාතය

නිකුත් කරන ලද / විකුණන ලද
ඇ.එ.ජ.හඩා. හහෝ හවනත් පරිවර්තය
විහද්ශ් වයවහාර මුදල් ප්රමාණය

.……...…………….……………………....
පරිසීමිත හවහළන්දාහේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
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දිනය

ලදුපහතහි
අනුක්රමික ගනුහදනුකරුහේ
අංකය
නම
ලිපිනය

ජා.හැ./වි
විහද්ශ්
හද්ශ්
වයවහාර
ජාතිය
ගමන්
මුදල්
බලපත්ර
මූලාශ්රය
අංකය
මිලදී ගත්
විදේශ ෙයෙහාර
මාණෙ ප්රමාණෙ
විනිමෙ
අනුපාතෙ

නිකුත් කරන ලද
රු./දෙනත් විදේශ
ෙයෙහාර මුදල්
ප්රමාණෙ

විහද්ශ් වයවහාර මුදල් මිලදී ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම

මිලදී ගැනුම් දල්ඛනෙ

බලයලත්
නිලධ්ාරියාහේ
හඳුනා ගැනීහම්
හතාරතුරු

හවනත්
සටහන්

ඇමුණම 5
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(2)

දිනෙ

(1)

අනුක්රමික
අංකෙ

(4)
ජා.හැ./විදේශ
ගමන් බලපත්ර
අංකෙ

(3)

ගනුදදනු කරුදේ
නම සහ ලිපිනෙ

(6)

නිකුත් කෙ
සංචාරෙ කිරීමට
විදේශ ෙයෙහාර
නිෙමිත රටෙල්
මුදල් ප්රමාණෙ

(5)

විකුණුම් දල්ඛනෙ
(8)
බලෙලත්
නිලධාරිොදේ
හඳුනා ගැනීදම්
විස්තර

(7)
ශ්රී ලංකා
රුපිෙල්ෙලට
හුෙමාරු කිරීදම්
අනුපාතෙ

දෙනත්
සටහන්

(9)

ඇමුණුම 6
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ඇමුණුම 7
විදේශ ෙයෙහාර මුදල් දනෝට්ටු මිලදී ගැනීම සහ හුෙමාරු කිරීම සඳහා පමණක් අෙසර ඇති මුදල්
හුෙමාරුකරන්නන් සඳහා දශ්ෂ ප්රකාශනෙ

…….. / .... / .... සිට ….…. /.... / .... දක්ො දශ්ෂ ප්රකාශනෙ

ෙයෙහාර මුදල්
ෙර්ගෙ

ආරම්භක
දශ්ෂෙ

මුළු විදේශ
ෙයෙහාර මුදල්
මිලදී ගැනීම්

දෙනත් විදේශ
ෙයෙහාර මුදල්
ෙර්ගෙකට
හුෙමාරු කිරීම්

බලෙලත්
දෙදෙන්දන්
හට විකිණීම්

අෙසන් දශ්ෂෙ

ඇ.එ.ජ.හඩා.
සේටර්ලිං පවුම්
යූහරෝ
හවනත් විහද්ශ්
වයවහාර මුදල්
සටහන : හවනත් වයවහාර විහද්ශ් මුදල් වර්ග සඳහා අවශ්ය පරිදි හේළි දීර්ඝ කර ගත හැකිය.
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ඇමුණුම 8
ශ්රී ලංකා රුපිෙල්ෙලට එදිරිෙ විදේශ ෙයෙහාර මුදල් දනෝට්ටු විකිණීමට අෙසර ඇති මුදල් හුෙමාරුකරන්නන්
සඳහා දශ්ෂ ප්රකාශනෙ

…….. / .... / .... සිට ….…. /.... / .... දක්ො දශ්ෂ ප්රකාශනෙ

ෙයෙහාර මුදල්
ෙර්ගෙ

ආරම්භක
දශ්ෂෙ

මුළු විදේශ
ෙයෙහාර මුදල්
මිලදී ගැනීම්

දෙනත් විදේශ
ෙයෙහාර මුදල්
ෙර්ගෙකට
හුෙමාරු කිරීම්

බලෙලත්
දෙදෙන්දන්
හට විකිණීම්

මහජනතාෙ
දෙත
විකිණීම්

අෙසන්
දශ්ෂෙ

ඇ.එ.ජ.හඩා.
සේටර්ලිං පවුම්
යූහරෝ
හවනත් විහද්ශ්
වයවහාර මුදල්
සටහන : හවනත් වයවහාර විහද්ශ් මුදල් වර්ග සඳහා අවශ්ය පරිදි හේළි දීර්ඝ කර ගත හැකිය.
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විදේශ ෙයෙහාර මුදල් තැන්පතුෙල මාසික ප්රකාශනෙ
පරිසීමිත හවහළන්දාහේ නම / ශ්ාඛාව:
අවසරපත්ර අංකය:

DFE

RD

වාර්තා කරන වර්ෂය සහ මාසය:
ෙයෙහාර මුදල් ෙර්ගෙ
එක්සත් අරාබි එමීර් ඩිරාම්
ඔසේහේලියානු හඩාලර්
බහහර්න් ඩිනාර්
බෲනායි හඩාලර්
කැහන්ඩියානු හඩාලර්
සේවිසේ ෆ්රෑන්ක්
චීන යුවාන් (හරන්මින්බි)
සයිප්රසේ පවුම්
හඩන්මාර්ක් හක්රෝනර්
යූහරෝ
සේටර්ලිං පවුම්
හහාංහකාං හඩාලර්
ඉන්දුනීසියානු රුපියා
හජෝර්දාන ඩිනාර්
ජපන් හයන්
හකාරියානු හවාන්
කුහේට් ඩිනාර්
මැහල්සියානු රින්ගිට්
හනෝර්හේජියානු හක්රෝනර්
නවසීලන්ත හඩාලර්
ඕමාන් රියාල්
පිලිපීන හපහසෝ
කටාර් රියාල්
සවුදි අරාබි රියාල්
සේහකාට්ලන්ත පවුම්
සේවීඩන හක්රෝනර්
සිංගේූරු හඩාලර්
තායිලන්ත බාත්
ඇ.එ.ජ. හඩාලර්
දකුණු අප්රිකානු රෑන්්

මුදල් දක්තෙ

මුළු තැන්පතු

AED
AUD
BHD
BND
CAD
CHF
CNY
CYP
DKK
EUR
GBP
HKD
IDR
JOD
JPY
KRW
KWD
MYR
NOK
NZD
OMR
PHP
QAR
SAR
SCP
SEK
SGD
THB
USD
ZAR

ඉහත සඳහන් ෙයෙහාර මුදල් ෙර්ගෙලට අමතරෙ තෙත් මුදල් ෙර්ග දේ නම්, දේළි දීර්ඝ කර ගත හැකිෙ.
අදාළ ලිපිහල්ඛන පරීක්ෂා කළ අතර ඉහත හතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට තහවුරු කරමි.
…………………………………………...
පරිමිත හවහළන්දාහේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
…………………….
දිනය

..…………………………….
බැංකුහේ අත්සන සහ නිල මුද්රාව
…………………….
දිනය
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