
 
 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2017 අංක 03 ෙරන 

විධානයන් 

 

පුද්ගලික විදද්ශ ව්යව්ාර  ුදල්  ිණුම්  ම් න්ධයදන්ධ නයනය්  දව්දඳුන්ධ දව්  

නිකු්  ක නු යනන වියරනන්ධ 

2017 අංක 03 දරන විදේශ විනිමය (විදේශ විනිමය ගිණුම් විවෘත කිරීදම් හා ඳවත්වාදගන 

යාදම්)  නිදයෝගය සහ 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදත් 9(1) සහ 9(2) වගන්ති 

ප්රකාරව  ඳහත දක න්දේිවවට  ය ත්ව පුේගලික විදේශ වයවහාර ුදද්  ගිණුම් විවෘත 

කිරීම  සහ ඳවත්වාදගන යාම  බටයටත් දවදළඳුන් දවත දමයින් අවසර දදනු ටැදේ. 

1.1 සුදුසුක් ය්  පුද්ගයන්ධ 

සුදුසුකම්ටත් පුේගටයන් නිදයෝගදයහි සහන් ඳරිදි වියයුතුය. 

1.2 ිණුම්  විව්ෘ  කිරීම මා පව්් ව්රදගන නරම 

නිදයෝගය මගින් ශ්රී ටංකා මහ බැංවටව  ටබාී ඇති අධිකාරිය ප්රකාරව  පුේගලික 

විදේශ වයවහාර ුදද්  ගිණුම් විවෘත කර ඳවත්වාදගන යාදම්ී නිදයෝගදයහි සහන් 

දක න්දේිවවට  අමතරව ඳහත සහන් දක න්දේිව ද සැළකි් ට  ගත යුතුය.   

(අ) තාවකාලික සංචාරයක් මත ශ්රී ටංකාව  ඳැමිදෙන දහෝ ශ්රී ටංකාව  

ඳැමිණීම අදහස් කරන විජාතිකයන්  දමම ගිණුම් බේධ ගිණුම් දටස විවෘත 

කිරීම  හා ඳවත්වාදගන යාම  සුදුසුකම් දන ටබයි. 

(ආ)    ශ්රී ටාංකික ජාතිකදයවට වන දහෝ ශ්රී ටාංකික සම්යවයක් සහිත ශ්රී ටංකාදවන් 

පි ත දන්වාිවකදයවට වන බාටවයස්කරුවවටදේ නමින් පුේගලික විදේශ 

වයවහාර ුදද්  ගිණුම් විවෘත කිරීම  ඇති අවස්ාාවකී  මම ගිණුම් ශ්රී 

ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවකදයවට වන ඔවුන්දේ දදමාපියන් දහෝ 

යාරකරුවන්දගන් ටද විදේශ විනිමය දේෂෙ බැර කිරීදමන් දහෝ දදමව්පියන් 

දහෝ යාරකරුවන්දේ දැන  ඳවත්නා පුේගලික විදේශ වයවහාර ුදද්  

ගිණුම්වලින් අරුදද්  මාරු කිරීදමන් ඳමෙක් විවෘත කළයුතුය. 

(ඇ)   පුේගලික විදේශ වයවහාර ුදද්  ගිණුමක් විවෘත කිරීම  දඳර ඳහත සහන් 

දත රතුරු සහ ලියකියවිලි අදාළ ඳරිදි ටබාගත යුතුය. 



 සුදුසුකම්ටත් පුේගටයන් දත රතුරු/ද් ඛන 

I බාටවයස්කරුදවවට ද ඇතුළුව  

ශ්රී ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවකදයවට 

වන  ශ්රී ටාංකික සම්යවයක් සහිත 

පුේගටදයවට 

  සම්පූර්ෙ නම  ජාතිකත්වය හා විදේශ 

ලිපිනය 

 විදේශ ගමන් බටඳත්ර අංකය  නිවටත් 

කළ දිනය සහ වටංගු කාටසීමාව 

 ශ්රී ටංකාදවන් පි ත් ව දිනය  

 පුරවැිවයාවය දහෝ විදේශ රජයකින් 

පිරිනමන ටද වීසා බටඳත්රදේ  ස්වයාවය  

II විජාතිකදයවට වන ශ්රී ටංකාදව් 

දන්වාිවක තැනැත්තවට 

 සම්පූර්ෙ නම  ජාතිකත්වය හා 

විදේශීය ලිපිනය  

 ශ්රී ටංකාදව් කිකියා ස්ාානදේ  ලිපිනය 

සහ තනතුර  ඇත්නම් 

 දස්වා නියුක්ති ගිවිසුදම් පි ඳතක් සහ 

වැටුප් විස්තර 

 විදේශ ගමන් බටඳත්රදේ  හා ආගමන 

හා විගමන දදඳාර්තදම්න්තුදවන් 

ප්රදානය කරන ටද වීසා බටඳත්රදේ  

පි ඳත් 

III තාවකාලික සංචාරයක් මත ශ්රී 

ටංකාව  ඳැමිණි දහෝ ශ්රී ටංකාව  

ඳැමිණීම  අදහස් කරන විජාතික 

තැනැත්දතවට 

 සම්පූර්ෙ නම  ජාතිකත්වය හා 

විදේශීය ලිපිනය 

 විදේශ ගමන් බටඳත්රදේ  සහ වීසා 

බටඳත්රදේ  පි ඳත් 

1.3  අව්ම ය්  නැ  කිරී්  

අවසරටත් බැර කිරීම් නිදයෝගදයහි සහන් ඳරිදි විය යුතුය. 

1.4 අව්ම ය්  ා  කිරී්  

නිදයෝගය මගින් ශ්රී ටංකා මහ බැංවටව  ටබාී ඇති අධිකාරිය ප්රකාරව  නිදයෝගදයහි 

සහන් කරන ටද හර කිරීම්වට  අමතරව පුේගලික විදේශ වයවහාර ුදද්  

ගිණුම්වට  ඳහත සහන් හර කිරීම් සහා ද අවසර ඇත. 

(අ)  ගිණුම් හිමියාදේ විදේශ වයවහාර ුදද්  ෙය ගිණුමක  (FCLA) දහෝ රුපිය්  ෙය 

ගිණුමක  (LLA) අරුදද්  මාරු කිරීම 

2.  මරසික ව්රර් ර කිරී්  

(අ)  බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් ඇුදණුම I   හි ඳරිදි මාිවක ඳදනමින් සකස් කළ 

වාර්තාවක් මළදෙන මාසදේ  15 වන දින දහෝ ඊ  ප්රාම dfem@cbsl.lk යන විදුත් 

ලිපිනය හරහා දමම දදඳාර්තදම්න්තුව  ඉදිරිඳත් කළයුතුය.  

(ආ)  ඉහත වාර්තාව සැඳයීම සහා අදාට දත රතුරු බැංවටවට ගිණුම් දඳ ත්වලින් 

උත්ඳාදනය/උපු ා ගැනීම පිණිස බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් බැංවටව තුළ නිිව 

ඳේධතියක් ක්රියාත්මක කළයුතුය. 



අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

2017 න ොවැම්බර් 20 වැනි දි  

 



                                2017 අංක 3 දරන විධානය සහා ව ඇුදණුම 1 

දපෞද්ගලික විදද්ශ ව්යව්ාර  ුදල්  ිණුම්  පිළිනඳ මරසික ප්රකරශනන 
 

බැංවටදව් නම:  

වාර්තා කරන මාසය සහ වර්ෂය : 
 

ුදද්  වර්ගය ගිණුම් 

හිමියන්දේ 

දන්වාිවක  

යාවය 

ආරම්යක දේෂය බැර හර අවසාන දේෂය 

ගිණුම් 

ගෙන 

වටිනාක

ම 

පි රටින් 

ටද ආුදඛ 

දේෂෙ 

දවනත් 

ගිණුම්වලින් 

කරන ටද 

හුවමාරු 

කිරීම් 

බැර 

කරනු 

ටද ුදළු 

දඳ ළිය 

අදනවටත් 

බැර කිරීම් 

මකතු

ව 

ශ්රී 

ටංකාදවන් 

පි ත  ිවදු 

කරන ටද 

ප්රතිුදඛ 

දේෂෙ 

දවනත් 

ගිණුම්වට  

කරන ටද 

හුවමාරු 

කිරීම් 

අදනවටත් 

හර කිරීම් 

මකතු

ව  

ගිණුම් 

ගෙන 

වටිනා

කම 

ඇ.ම.ජ. 

ද  ටර් 

දන්වාිවක              

අදන්වාිවක              

මකතුව              

ස් ර්ලිං 

ඳවුම් 

දන්වාිවක              

අදන්වාිවක              

මකතුව              

යදරෝ දන්වාිවක              

අදන්වාිවක              

මකතුව              

දවනත්* නම් 

කරන ටද 

විදේශ 

වයවහාර 

ුදද්  

දන්වාිවක              

අදන්වාිවක              

මකතුව              

*  දවනත් නම් කරන ටද විදේශ වයවහාර ුදද්  සහා ඔබ  අවශය ඳරිදි දප්ලි ීර්ඝ කළහැකිය.    

බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් ඉහත වාර්තාදවහි ඳරිදට කන පි ඳත් සහ මම්මස් මක්දස්  මගින් සකස් කරන ටද වාර්තාවක් සැඳයිය යුතුය. 

බැංවටදව් ගිණුම් දඳ ත් මගින් උපු ාගත්/උත්ඳාදනය ව ඉහත දත රතුරු නිවැරදි බව  අපි සහතික වන්දනුද 

 

බලයලත් නිලධාරියානේ  ම :           අනුකූලතා නිලධාරියානේ  ම : 

අත්ස   :             අත්ස  : 

දි ය :              දි ය : 


