
 
 

විදේශ විනිමය දෙඳර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංක මහ බංකුව 

2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය ඳනත යටදේ 2017 අංක 04 ෙරන 

විධනයන් 

 

ව්යාපාරික විදේශ ව්යව්ාා  ුදල්  ිණුම්  ම් න්ධයදන්ධ නයනය්  දව්දඳුන්ධ 

දව්ත නිකු්  ක නු යනන වියානන්ධ 

2017 අංක 3 දරන විදේශ විනිමය (විදේශ විනිමය ගිණුම් විවෘත කිරීදම් හා පවත්වාදගන 

යාදම්) නිදයෝග (නිදයෝග) සහ 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනදතහි  9(1) සහ 9(2) 

වගන්ති ප්රකාරව (පනත)  පහත දක න්දේිවවට  ය ත්ව වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් 

ගිණුම් ආරම්භ කර පවත්වාදගන යාම සඳහා බටයටත් දවදළඳුන් හ  අවසර දදනු ටැදේ. 

1.1 සුදුසුක් ය්  පුේගයන්ධ 

සුදුසුකම්ටත් පුේගටයින් නිදයෝගදයහි සඳහන් පක දි විය යුතුය.  

1.2 ිණුම්  විව්ෘත කිරීම මා පව්් ව්ාදගන නාම 

නිදයෝගය මගින් ශ්රී ටංකා මහ බැංවටව  ටබා ඇ ඇති අකාකාක ය ප්රකාරව  වයාපාක ක 

විදේශ වයවහාර ුදද් ගිණුම් විවෘත කිරීදම් ඇ සහ පවත්වාදගන යාදම් ඇ නිදයෝගදයහි 

සඳහන් දක න්දදිවවට  අමතරව පහත සඳහන් දක න්දේිව ද  සැළකි්ට  ගත 

යුතුය. 

(අ)  වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් ගිණුමක කිිවදු අව්ථාාවක හර දෂෂය් 

දන දපන්විය යුතුය.  

(ආ)  ගිණුම් හිමියා ඉහත 1.1 දේදය ය දත් සුදුසුකම්ටත් නැව් නිදයෝජිතදයවට දහෝ 

සාමානය අදටවි නිදයෝජිතදයවට වන අව්ථාාවක  ප්රවාහන ගා්ථතු වශදයන් සළකනු 

දන ටබන  දේශීය ගා්ථතු දහෝ අය කිරීම් දටස රැ්ථ කරගත් අය කිරීම් හා තැන්පතු 



බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් ගිණුම  තැන්පත් 

දන කළයුතුය. 

(ඇ)     විදේශීය ණය සපයන්නාදේ ආුදඛ ආදයෝජන ගිණුදමන් මාරු කරන ටද විදේශ 

වයවහාර ුදදිනන් වන  ණය (ණය සුරැවටම්පත් ද ඇතුළුව) සහ ගිණුම් හිමියා විිවන් 

දේශීය බැංවට ඒකකදයන්  ටබාගත් විදේශීය වයවහාර ුදදිනන් වන ණය  ශ්රී ටංකාදවන් 

පි ත ප්රාේ න ගණුදදනු සඳහා කිිවදු අව්ථාාවක උපදයෝ ක කර දන ගන්නා බව  

බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් තහවුරු කර ගත යුතුය. 

1.3 අව්ම ය්  නැ  කිරී්  

නිදයෝගය මගින් ශ්රී ටංකා මහ බැංවටව  ටබා ඇ ඇති අකාකාක ය ප්රකාරව  නිදයෝගදයහි 

සඳහන් කරන ටද බැර කිරීම්වට  අමතරව  වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් 

ගිණුම්වට  පහත සඳහන් බැර කිරීම් සඳහා ද අවසර ඇත. 

(අ)  වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් ගිණුම් හිමියා විිවන් ිවදු කළ භාණ්ඩ විවටණුම් 

සහ ද්ථවා සැපයීම් දවනුදවන් ශ්රී ටංකාදව් බැංවට විිවන් ගිණුම් හිමියා දවනුදවන් 

නිවටත් කරනු ටබන විදේශ ුදද් අණකර. 

 (ආ)  විදේශීය ණය සපයන්නාදේ ආුදඛ ආදයෝජන ගිණුදමන් මාරු කරන ටද  

පනදතහි ප්රතිපාදන ය දත් ප්රදානය කර ඇති අවසරය් ප්රකාරව ටබාගත් (ණය 

සුරැවටම්පත් ද ඇතුළුව) විදේශීය වයවහාර ුදදිනන් වන ණය (ශ්රී ටංකාදවන් පි ත 

ප්රාේ න ගනුදදනු ිවදු කිරීදම් අරුදන්න් ටබාගත් ණය හැර) 

(ඇ)  ගිණුම් හිමියා විිවන් ශ්රී ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවක පුේගටදයවට  විවටණන ටද 

භාණ්ඩ දහෝ සපයන ටද ද්ථවා දවනුදවන්  ශ්රී ටංකාදවන් පි ත ඇ නිවටත් කරන ටද 

විදුත් ුදද් මාරු කිරීදම් කාඩ්පත් භාවිතදයන් ඉදට්දර නි් දත්ත ාහක 

 ර්මිනටය් (Electronic Data Capture (EDC) Terminal) දහෝ අන්තර්ජාට දගවීම් මා යය 

(Internet Payment Gateway (IPG)) හරහා ටද දගවීම්.  දකද්ථ දවතත්  බටයටත් දවදළඳුන් 

විිවන් එවැනි දගවීම් වයාපාක ක විදේශ වයවහාර ුදද් ගිණුමක  බැර කළයුත්දත් ශ්රී 

ටංකාදවන් පි ත ඇ නිවටත් කරන ටද විදුත් ුදද් මාරු කිරීදම් කාඩ්පත් භාවිතදයන් 

කරන ටද දගවීම් එහි අන්තර්ගත බව  ඉදට්දර නි් දත්ත ාහකනඅන්තර්ජාට 

දගවීම් මා යය ප්රතිපාදකදගන් ිනඛිත තහවුරුව් ටබා ගැනීදමන් අනතුරුවය.   



(ඈ)  ගිණුම් හිමියා විිවන් ශ්රී ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවක  පුේගටදයවට  ක්බදු දහෝ  

වටලී පදනම මත සපයන ටද ශ්රී ටංකාදව් නිෂත ත දේපළ් දවනුදවන් බැංවට පේ තිය 

හරහා විදේශයන්දගන්  විදේශ විනිමදයන් ටද ආුදඛ දේෂණ. 

(ඉ)  ගිණුම් හිමියා විිවන් ශ්රී ටංකාදව් දන්වාිවක දේපළ් අත්පත් කර ගැනීදම්නඉදි 

කිරීදම්නසංවර් නය කිරීදම් සහ අළුත්වැඩියා කිරීදම් අරුදන්න් විදේශ වයවහාර ුදද් 

ණය ගිණුමකින් (Foreign Currency Loan Account) කරනු ටබන මාරු කිරීම්. 

1.4 අව්ම ය්  ා  කිරී්  

අවසරටත් හර කිරීම් නිදයෝගදයහි සඳහන් පක දි වියයුතුය. 

1.5 මාසික ව්ාර්තා කිරී්  

(අ)  බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් ඇුදණුම Iහි ද්වා ඇති පක දි මාිවක පදනදමන් සක්ථ 

කළ වාර්තාව් එළදඹන මාසදේ 15 වන දින දහෝ ඊ  ප්රාම dfem@cbsl.lk යන විදුත් 

ිනපිනය හරහා දමම දදපාර්තදම්න්තුව  ඉදික පත් කළයුතුය. 

(ආ)  ඉහත වාර්තාව සැපයීම සඳහා අදාට දත රතුරු බැංවටවට ගිණුම් දප ත්විනන් 

උත්පාදනය දහෝ උපු ා ගැනීම පින්ස බටයටත් දවදළඳුන් විිවන් බැංවටව තුළ නිිව 

පේ තිය් ක්රියාත්මක කළයුතුය. 

1.6 දමම වියානනා්ධහි කාර්නන මඳාා 

(අ)  “විදේශ නැව් සමාගම“ යනු 1972 අංක 10 දරන (සංදශෝකාත) නැව් සමාගම් 

ිනයාපදිංත  පනත ප්රකාරව ශ්රී ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවක ව  ඕනෑම නැව් සමාගමකි. 

(ආ)  “විදේශ ගුවන් සමාගම“ යනු 2010 අංක 14 දරන (සංදශෝකාත) ිවවි් ගුවන් ක යුතු 

පනත ප්රකාරව ශ්රී ටංකාදවන් පි ත දන්වාිවක ව ඕනෑම විදේශ ගුවන් 

දමදහයුම්කරුදවකි. 

 

අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙඳර්තදේන්තුව 

2017 නනොවැම්බර් 20 වැනි දින 

mailto:dfem@cbsl.lk


2017 අංක 4 ල න වියානන මඳාා වූ ඇුදුමම I 

 

ව්යාපාරික විදේය න ව්යව්ාා  ුදල්  ිණුම්  ිළිබනඳ මාසික ්රකාශනන 
 

බැංවටදව් නම:  
          

වාර්තා කරන මාසය සහ වර්ෂය : 
 

ගිණුම් කාණ්ඩය ුදද් 

වර්ගය 

මාසය 

ආරම්භ

දේ ඇ 

දෂෂය 

බැර හර මාසය 

අවසාන

දේ  ඇ 

දෂෂය 

මාසය 

අවසාන

දේ ඇ ුදළු 

ගිණුම් 

ගණන 

ආුදඛ 

දේෂ

ණ 

දවනත් 

ගිණුම්වින

න් කරන 

ටද 

මාරුකිරීම් 

දව

නත් 

බැර 

කරන 

ටද ුදළු 

දප ළිය 

එකතුව ප්රතිුදඛ 

දේෂණ 

දවනත් 

විදේශ 

වයවහාර 

ුදද් 

ගිණුම්වට  

කරන ටද 

මාරු කිරීම් 

දේශීය 

දගවීම් 

දවන

ත් බැර 

කිරීම් 

එක

තුව  

අපනයන කරුවන්               

වෘත්තීයමය ද්ථවා 

සපයන්නන් 

              

සංචාරක 

නිදයෝජිතයන්න 

සංචාරක 

කර්මාන්තය 

              

දහෝ ් සහ 

දභෝජනාගාර 

              

මැන්් සහ 

්ථවර්ණාභරණ 

අදටවිකරුවන්  

              

ර්ෂණ කරුවන්               

විදේශීය රැකියා 

නිදයෝජිත 

ආයතනයන් 

              

විදේශීය ද්ථවා               



දයෝජකයන්  

ද්ථවා සපයන ශ්රී 

ටාංකිකයන්  

දගවීම් ිවදු කිරීම 

පින්ස ටද ආුදඛ 

දේෂණ 

ද්ථවා සැපයුම්  

භාණ්ඩ ප්රවාහනය 

සහ ඒ හා 

සම්බන්  

ද්ථවාවන් යනාදිය 

              

නැව් නිදයෝජිත 

ආයතන 

              

සාමානය අදටවි 

නිදයෝජිතයන් 

(ගුවන් සමාගම)  

              

දේශීය බැංවට 

ඒකකදයන් ටද 

විදේශ වයවහාර 

ුදදිනන් වන ණය 

              

වයාපාක ක විදේශ 

වයවහාර ුදද් 

ගිණුම  මාරු 

කරන ටද 

අ්දවරළ බැංවට 

ඒකකදයන් ටත් 

විදේශ වයවාහර 

ුදදිනන් වන ණය 

              

විදේශ ණය 

සපයන්නාදේ 

ආුදඛ  ආදයෝජන 

ගිණුදමන් මාරු 

කරන ටද විදේශ 

වයවාහර ුදදිනන් 

වන ණය 

පහසුකම් 

              



(ආදයෝජන 

අරුදණු සඳහා 

හැර)  

ශ්රී ටංකාව 

තුළනපි ත කරන 

ටද ආදයෝජන 

              

විදේශ වයාපෘති               

දවනත් ද්ථවා 

සැපයුම්කරුවන් 

(කාණ්ඩය සඳහන් 

කරන්න) 

              

පනදතහි 8 (3) 

වගන්තිය ය දත් 

විදේශයන්දගන් 

ටද ආුදඛ දේෂණ 

              

දවනත් (කාණ්ඩය 

සඳහන් කරන්න) 

              

එකතුව්               

සටහන : සියළුම ගිණුේවලට අෙල දතොරතුරු අෙල නේ කරන ලෙ මුෙල් වර්ග යටදේ ෙක්ෂවන්න.  (යූදරෝ, ඇ.එ.ජ. ද ොලර්,ස්ටර්ලං ඳවුේ, 

දවනේ (සහන් කරන්න) 

වර්තදවහි ඳරිදලෝකන පිටඳතක්ෂ සහ මයිදරොදසොෆ එ එක්ෂදසල් මගින් සකස් කරන ලෙ පිටඳතක්ෂ බලයලේ දවදළන්න් විසින් සඳයිය 

යුතුය. 

අදාළ න ොරතුරු මා විසින් විමර්ශනය කරන ලද බවත්  ඉහ  සහන් න ොරතුරු ස ය හා නිවැරදි බවත් සනා  කරි. 

 

බලයලත් නිලධාරියානේ නම : ........................................................   අනුකූල ා නිලධාරියානේ නම ; ............................................................. 

අත්සන : ............................................................      අත්සන : .......................................................... 

දිනය : ................................................................      දිනය : ................................................................    


