
 
 
 
 
 
 
 

චක්රලේඛ අංක : 2021 අංක 01 

 

2021 මැයි 21 

සියලුම සහභාගිත්ව ආයතන වවත 

වවළඳවපාළ වමවහයුම් කටයුතු සඳහාවන ඒකාබද්ධ වමවහයුම් උපවෙස් 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2016 ඔකලතෝබර් 31 දකවා විවට ලවළඳල ාළ කටයුතු සහ 

නිතය  හසුකම් සම්බන්ධලෙන් සහභාගිත්ව ආෙතන ලවත නිකුත් කරන ලද සිෙලුම 

ලමලහයුම් උල දස්/චක්රලේඛ ඇතුළත් කරමින්, 2016 ලනාවැම්බර් 01 වැනි දින සිට 

බල ැවැත්ලවන  රිදි නිකුත් කරන ලද ලවළඳ ල ාළ ලමලහයුම් කටයුතු සඳහා වන 

ඒකාබද්ධ ලමලහයුම් උ ලදස් අංක 35/03/016/007/001 හා සම්බන්ධවයි. 

විවට ලවළඳල ාළ කටයුතු සහ නිතය  හසුකම සම්බන්ධලෙන් ලම් දකවා ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව විසින් වරින් වර නිකුත් කරන ලද ලමලහයුම් උ ලදස්/චක්රලේඛ ඒකාබද්ධ කරමින් 

“ලවළඳල ාළ ලමලහයුම් කටයුතු සඳහා වන ඒකාබද්ධ ලමලහයුම් උ  ලදස්” චක්රලේඛනෙ 

සංල ෝධනෙ  හා ොවත්කාලීන කර ඇත.   

ඒ අනුව, සිෙලුම සහභාගිත්ව ආෙතන 2021 ජුනි 01 වන දින සිට බල ැවැත්ලවන  රිදි 

ොවත්කාලීන කරන ලද ලවළඳල ාළ ලමලහයුම් කටයුතු සඳහාවන ඒකාබද්ධ ලමලහයුම් 

උ ලදස් (චක්රලේඛ අංක:2021 අංක 01) සඳහා අනුකූල වීම ලමමඟින් අව ය ලේ.  

 

අධයක්ෂ/වද්ශීය වමවහයුම් කටයුතු 
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වෙළඳව ොළ වෙවෙයුම් කටයුතු සඳෙො ෙන 

ඒකොබද්ධ වෙවෙයුම් උ වෙස් 

 

 

 

 

 

 

 

ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුව 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 
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1.0 2016 ඔකලතෝබර් 31 ෙකවා විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු සෙ නිතය පෙසුකෙ සම්බන්තධලයන්ත 

සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත නිකුත් කරන ලෙ සියලුෙ ලෙලෙයුම් උපලෙස්/චක්රලේඛන 

ඇතුළත් කරමින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 2016 ලනාව ම්බර් 01 ව නි දින සිට 

බලප ව ත්ලවන පරිදි “ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කටයුතු සඳො වන ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් 

උපලෙස් චක්රලේඛනය” නිකුත් කරන ලදී. සියලුෙ බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු, බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත (බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු ෙ ර ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත ලලස 

පත්කරන ලෙ සොගම්) සෙ ලස්වක අර්ථසාධක අරමුෙල සෙභාගිත්ව ආයතන ලලස 

ෙඳුන්තවනු ල ලේ.  

2.0 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු සෙ නිතය පෙසුකෙ සම්බන්තධලයන්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 

2021 ෙ යි ෙස 20 ෙකවා නිකුත් කරන ලෙ පෙත සඳෙන්ත ලෙලෙයුම් උපලෙස්/චක්රලේඛන 

(වගන්ති අංක 3.0 පරිදි) ඒකාබේධ කරමින්ත “ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කටයුතු සඳො වන 

ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් චක්රලේඛනය” සංල ෝධනය කර ඇත . ඒ අනුව, පෙත ෙකවා 

ඇි ලෙලෙයුම් උපලෙස්/චලක්රේඛ ඉවත් කරනු ලබන අතර, 2021 ජුනි 01 දින සිට 

ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කටයුතු සඳො වන නව ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් 

බලප ව ත්ලවනු ඇත.  

3.0 ඒකාබේධ කරන ලෙ චක්රලේඛන   

 

 චක්රවේඛ අංකය නිකුත් කරන ලෙ 

දිනය 

ෙොතෘකොෙ 

1 35/03/016/007/001 2016 ලනාව ම්බර් 01 ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කටයුතු 

ෙත වන ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් 

උපලෙස් 

2 35/03/021/0013/001 2018 අලගෝස්තු 23 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ විවට 

ලවළඳලපාළ කටයුතු 

3 35/03/016/007/002 2019 ලපබරවාරි 14 ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කටයුතු 

ෙත වන ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් 

උපලෙස් 

4 35/03/016/007/003 2019 ස ප්ත ම්බර් 05 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු සඳො 

වන සංල ෝධිත කාලසටෙන 

5 35/03/016/007/004 2019 ස ප්ත ම්බර් 05 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් 

වන ස්ිර පෙනෙ ෙත ලවන්තලේසි 

6 35/03/021/0013/002 2019 ස ප්ත ම්බර් 05 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් 

බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික 
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අලලවිකරුවන්ත ෙට ද්රවශීලතා 

ආධාරක පෙසුකෙ ස පයීෙ සඳො 

වන ලෙලෙයුම් උපලෙස් 

7 35/03/021/0013/003 2019 ස ප්ත ම්බර් 05 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ විවට 

ලවළඳලපාළ කටයුතු 

8 35/03/016/007/005 2020 ලපබරවාරි 11 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් 

වන ස්ිර පෙනෙ ෙත ලවන්තලේසි 

9 35/03/016/007/006 2020 ජුනි 29 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් 

නිතය පෙසුකෙ සඳො පවින 

පේධිය තුළ ෙඳුන්තවා ලෙන ලෙ 

නවීකරණ 

 

 1 ෙන වකොටස : ෙැඳින්වීෙ 

4.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලපාලී අනුපාික ලකාරිල ෝව (Standing Rate Corridor), එනම් 

නිතය ලපාලී අනුපාික ලකාරිල ෝව තුළ බරිත සාොනය ඒකෂණ මුෙේ අනුපාිකය 

(AWCMR) ස්ථායීව පවත්වා ග නීෙ සඳො සෙභාගිත්ව ආයතන සෙග විවට ලවළඳලපාළ 

කටයුතු පවත්වනු ලබයි. ලකලස් ලවතත්, විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු සඳො පෙණක ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසි පවත්වනු ලබන අතර, බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත සඳො ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ යටලත් ප්රිවිකුණුම් 

ලවන්තලේසි පවත්වනු ල ලේ. නිතය ලපාලී අනුපාික ලකාරිල ෝලේ පෙළ සීොව සෙ ඉෙළ 

සීොව පිළිලවළින්ත නිතය ත න්තපතු පෙසුකම් අනුපාිකය සෙ නිතය ණය පෙසුකම් 

අනුපාිකය ලලස ෙ ඳින්තලේ. ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත නිතය ලපාලී අනුපාික 

ලකාරිල ෝව වසරකට අට වතාවක විවරණය කරනු ලබන අතර, අව ය සංල ෝධන සිදු 

කරනු ලබයි. 

5.0 මුෙේ ලවළඳලපාළ දෙනික ො ලකටිකාලීන ද්රවශීලතා ඇස්තලම්න්තතු, ලවළඳලපාළ 

වර්ධනයන්ත සෙ ප්රිපත්ි වාතාවරණය පෙනම් කරලගන, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ 

ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුව විසින්ත ලවළඳලපාළට ද්රවශීලතාව ලබාදිය යුතු ෙ, 

ලවළඳලපාලළන්ත ද්රවශීලතාව අවල ෝෂණය කළ යුතු ෙ යන්තන සෙ එලස් සිදු කරයි නම් 

භාවිතා කළ යුතු උපකරණ වර්ගය, ප්රොණය සෙ පරිණත කාලය තීරණය කරනු ලබයි. 

6.0 i. එක එක කාණ් ය යටලත් ෙකවා ඇි පරිදි විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු අනුව 

සෙභාගිත්ව ආයතනවලට පෙත සඳෙන්ත උපකරණ සඳො ප්රලේ ය හිමි ලේ. 

අ. ලකටිකාලීන ලවන්තලේසි 

  අ. ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ලවන්තලේසි 
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  ආ. ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසි 

 ආ. දිගුකාලීන ලවන්තලේසි 

  අ. දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ලවන්තලේසි 

  ආ. දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසි 

 ඇ. ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ 

 අ. ලකටිකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ 

 ආ. දිගුකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ 

 ඈ. ස්ිර පෙනෙක ෙත වූ ලවන්තලේසි 

 අ. ස්ිර පෙනෙක ෙත සුරැකුම්පත් අලලවි කිරීලම් ලවන්තලේසි 

 ආ. ස්ිර පෙනෙක ෙත සුරැකුම්පත් මිලදී ග නීලම් ලවන්තලේසි 

 ඉ. ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ො සම්බන්තධ ගනුලෙනු 

 අ. ලවන්තලේසි ක්රෙය යටලත් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීෙ 

 ආ. ලවන්තලේසි ක්රෙය යටලත් ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් විශ්රාෙ ග න්තවීෙ 

 ඇ.     ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් න වත මිලදීග නීලම්  (Buy-back) පෙසුකෙ 

          ඊ. විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු 

 අ. ග නුම්-විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගිවිසුම් 

 ආ. විකුණුම්-ග නුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගිවිසුම් 

ii. නිතය පෙසුකම් යටලත් සෙභාගිත්ව ආයතනවලට පෙත සඳෙන්ත උපකරණ සඳො 

ප්රලේ ය හිමි ලේ. 

   අ. නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ 

   ආ. නිතය ණය පෙසුකෙ 

2 ෙන වකොටස : සෙභොගිත්ෙ ආයතන සඳෙො ව ොදු උ වෙස් 

7.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය විෙුත් ලංසු ත බීලම් 

පේධිය (OEBS) සෙ ෙධයෙ ඒකාබේධ ලවළඳලපාළ නිරීකෂණ පේධිය (CIMM) භාවිතා 

ලකාට ලවළඳලපාළට නිලේෙනය කරනු ලබයි. නිතය පෙසුකෙ ෙ ර අලනකුත් පෙසුකම් 

ලබාදීලම්දී විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු ප ව ත්වීෙ සඳො ලවන්තලේසි ක්රෙය භාවිතා කරනු 

ල ලේ. පෙත ලේෙලයහි සඳෙන්ත අවස්ථාවක ෙ ර අලනකුත් සෑෙ අවස්ථාවන්තහිදී 

සෙභාගිත්ව ආයතනවලට තෙ ගනුලෙනු/ලංසු විෙුත් ලංසු ත බීලම් ක්රෙය ෙරො ඉදිරිපත් 

කළ ෙ ක. 

8.0 යම්කිසි සෙභාගිත්ව ආයතනයකෙට කාර්මික ලෙෝෂයක ලේතුලවන්ත විෙුත් ලංසු ත බීලම් 

පේධියට ප්රලේ  විය ලනාෙ කි අවස්ථාවකදී ලංසුවට අොළව ඉදිරිපත් කිරීෙට අලප්කෂා 

කරන විස්තර ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු 

අං යට දුරකථන ොර්ගලයන්ත එෙ අොළ ලවන්තලේසිය ප ව ත්ලවන කාලසීොව තුළදී ලෙෝ 
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නිතය පෙසුකෙක නම් එය නිෙ වීෙට බලාලපාලරාත්තු වන කාලසීොවට ලපර, අොළ පරිදි 

ෙ නුම් දිය යුතුය. එලස් දුරකථන ොර්ගලයන්ත ඉදිරිපත් කරන ලංසු, ලවන්තලේසීන්ත ලෙෝ නිතය 

පෙසුකම් යටලත් වන වටිනාකෙ අොළ කාලසීොව නිොවී විනාඩි 15 ක ඇතුළත බලයලත් 

නිලධාරීන්ත ලෙලෙලනකුලේ අත්සන සෙ කාර්මික ලෙෝෂලේ ස්වභාවය විස්තර සහිතව 

ෙකවමින්ත ෆ කස් ලෙෝ විෙුත් ත පෑල ෙගින්ත ෙ නුම් දිය යුතුය. ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු 

ලෙපාර්තලම්න්තතුව එෙ ගනුලෙනුව පේධියට ඇතුළත් කිරීෙ සඳො අොළ සියලුෙ 

ලතාරතුරු එව නි ගනුලෙනුවක/ලංසුවක ඇතුළත් විය යුතුය. සෙභාගිත්ව ආයතනය විසින්ත 

ලබාලෙන ලෙ ලතාරතුරු ෙත පෙනම්ව එව නි ගනුලෙනුවක/ලංසුවක එෙ ආයතනය 

ලවනුලවන්ත අොළ පේධියට ඇතුළත් කිරීෙ සඳො කරන ලෙ ඉේලීෙක ලලස එෙ නිලේෙනය 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත සලකා බලනු ඇත. ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු 

ලෙපාර්තලම්න්තතුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙ ව රදි ලෙෝ අසම්ූර්ණ ලතාරතුරු ලේතුලවන්ත, ශ්රී 

ලංකා ෙෙ බ ංකුවට අොළ අය දීෙ ප්රිකලේප කළ ෙ ක. ඉෙත සඳෙන්ත කාලසීොවට පසු 

ඉදිරිපත් ලකලරන (ෆ කස් ලෙෝ විෙුත් ත පෑල ොර්ගලයන්ත) කිසිදු ලංසුවක භාරගනු 

ලනාල ලේ. එෙ පණිවි ලේ මුේ පිටපත එදිනෙ, දිනලේ වයාපාරික කටයුතු අවසන්ත වීෙට 

ප්රථෙ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ අධයකෂ ලවත 

ල බීෙට ස ල ස්විය යුතුය.  

9.0 ලෙෙ ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස්හි කාණ්  4, 5 සෙ 6 විධිවිධාන යටලත්, සෙභාගිත්ව 

ආයතනයක ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සෙග ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු සඳො 

සෙභාගි වීෙ, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ මුෙේ ෙණ් ලය සෙග සෙභාගිත්ව ආයතන එළඹී 

ඇි ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ප්රිවිකුණුම් සඳො වන ප්රධාන ගිවිසුම්හි සඳෙන්ත වන 

ලකාන්තලේසීන්තට යටත් වනු ඇත. ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ප්රිවිකුණුම් සඳො වන ප්රධාන 

ගිවිසුම්හි සඳෙන්ත ලකාන්තලේසි, ලෙෙ ලෙලෙයුම් උපලෙස්හි සඳෙන්ත ලකාන්තලේසිවලට සොන 

ලේ. 

10.0 ලෙෙ එ්කාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් කාණ්  3 විධිවිධාන යටලත් සෙභාගිත්ව ආයතනයක, 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සෙග ලකලරන නිතය ත න්තපතු පෙසුකම් සෙ නිතය ණය පෙසුකම් 

ගනුලෙනු ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ මුෙේ ෙණ් ලය සෙඟ සෙභාගිත්ව ආයතන එළඹ ඇි 

නිතය පෙසුකෙ සඳො වන ප්රධාන ගිවිසුලෙහි ලකාන්තලේසිවලට යටත් ලේ. නිතය පෙසුකෙ 

සඳො වන ප්රධාන ගිවිසුලෙහි සඳෙන්ත වන ලකාන්තලේසි ලෙෙ ලෙලෙයුම් උපලෙස්වල එපරිදිෙ 

ලේ.  

11.0 සෙභාගිත්ව ආයතනවලට ලපර ෙ නුම්දීෙකින්ත අනතුරුව, ලෙෙ ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් 

උපලෙස්හි කිසියම් නියෙයක සෙ ලෙෝ ලකාටසක ලවනස් කිරීලම්, අලුත් කිරීලම් ලෙෝ 

සංල ෝධනය කිරීලම් අයිිය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සතුව ඇත. 
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12.0 ප්රිමිලදීග නුම් ො ප්රිවිකුණුම් සඳො වන ප්රධාන ගිවිසුෙ ො/ලෙෝ ප්රධාන නිතය පෙසුකම් 

ගිවිසුෙ සෙග ලෙෙ ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් අතර යම් පරස්පර බවක ලෙෝ 

ලනාග ලපීෙක පවින විට ලෙෙ ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් බලප ව ත්ලවනු ඇත. 

13.0 ඉදිරිපත් කරන මිල ගණන්ත අවෙය රුපියේ මිලියනයක (රු.1,000,000.00) විය යුතු අතර, එෙ 

මිල ගණන්ත රුපියේ මිලියලනහි ගුණාකාර විය යුතුය. 

14.0 විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිලේ යම් කාර්මික ලෙෝෂයක නිසා කිසියම් ආයතනයකට මින්ත 

ෙතුව විස්තර ලකලරන ගනුලෙනුවලට අොළව තෙවුරු කිරීලම් පිටපතක/පිටපත් ලබාගත 

ලනාෙ කි වූ විටක දී ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සෙභාගිත්ව ආයතනලේ 

ඉේලීෙ පරිදි පිටපතක/පිටපත් ෆ ක ස් කරනු ල ලේ. 

15.0 යම් ගනුලෙනුවක/ලංසුවක ලවන්තලේසියට ඉදිරිපත් කරන විට, එෙ ගනුලෙනුව/ලංසුවට 

අොළව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට පවරා ගනු ලබන සුරැකුම්පලතහි මුහුණත අගය, එෙ 

සුරැකුම්පතට අොළව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ නිල ග නුම් මිල පෙනම් ලකාටලගන පේධිය 

විසින්ත ස්වයංක්රීයව ගණනය කරනු ලබයි.  ලෙෙ නිල මිල ගණන්ත ලංකාලසකු (LankaSecure) 

පේධිලේ සටෙන්තව ඇි අතර විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිලයන්ත ෙ ලබාගත ෙ ක. 

16.0 සෙභාගිත්ව ආයතනයකට යම් ගනුලෙනුවක/ලංසුවක සඳො ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් 

ෙඳුනා ග නීලම් අංක සහිත සුරැකුම්පත් (ISIN) ඕනෑෙ සංඛයාවක ලයාො ගත ෙ කිය. නිතය 

ණය පෙසුකම් ගනුලෙනුවකට ලෙෝ ප්රිවිකුණුම් ලංසුවකට, එකට ව ා ව ඩි ජාතයන්තතර 

සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංක සහිත සුරැකුම්පත් සංඛයාවක පවරා ඇත්නම් අවසාන 

පියවීලම් කටයුතුවලදී එකී සුරැකුම්පත් ලවනෙ ගනුලෙනුවක/ලංසුවක ලලස ස ලලක. 

17.0 අලාභ ප්රිූර්ණය  

අ. සෙභාගිත්ව ආයතනයක ගනුලෙනුව පියවීම් දිනලේදී ලංසුවක/ගනුලෙනුවක 

සම්ූර්ණ කිරීෙට අසෙත් වීෙ. 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත සෙභාගිත්ව ආයතනයක ගනුලෙනුවක/ලංසුවක භාරගත් 

පසු, එෙ ගනුලෙනුව සම්ූර්ණ කිරීෙට සෙභාගිත්ව ආයතනය බ ඳී සිටියි. යම් 

ලලසකින්ත අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනය ගනුලෙනුව පියවීම් දිනලේ ලංකාලසකුහි 

වයාපාරික කටයුතු අවසන්ත වීෙට ප්රථෙ, පියවීම් ගිණුලම් ලෙෝ සෙභාගිත්ව ආයතනය 

ස්වකීය ගිණුලම් (own account) ප්රොණවත් අරමුෙේ ලෙෝ ප්රොණවත් සුරැකුම්පත් 

ත බීෙට අසෙත් වුවලොත්, අොළ ගනුලෙනුලවහි ලපාලී ආන්තිකය ොනි ූර්ණයක 

ලලස ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට ලගවිය යුතුය. ලෙෙ ොනිය ූර්ණය සඳො වූ මුෙල, 

ගනුලෙනු පියවීම් දිනට පසුව එළලඹන ප්රථෙ වයාපාරික දිනලේදී අොළ සෙභාගිත්ව 

ආයතනලේ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ඇි පියවීම් ගිණුෙට ෙර කරනු ල ලේ. 

ආ. සෙභාගිත්ව ආයතනයක ගනුලෙනුව කේපිලරන දිනලේදී එය පියවීෙ ප ෙ ර ෙ රීෙ. 

යම්කිසි සෙභාගිත්ව ආයතනයක ගනුලෙනුව කේපිලරන දිනලේදී (ආපසු ලගවන 

දිනලේදී) ලංකාලසකු පේධිලයහි වයාපාරික කටයුතු අවසන්ත වීෙට ප්රථෙ, ආපසු 
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විකුණුම් වටිනාකෙ (මිලදීගත් වටිනාකෙ සෙ ලපාලී ආන්තිකය) ලගවීෙ සඳො 

ප්රොණවත් අරමුෙේ තෙ පියවීම් ගිණුලෙහි පවත්වා ග නීෙට අලපාලොසත් වුවලොත් 

ආපසු විකුණුම් වටිනාකෙට අෙතරව ආෙළ ගනුලෙනුලවහි ොනිය සඳො වූ ලපාලී 

ප්රොණය, ොනි ූ ර්ණයක ලලස එක දිනක සඳො ප්රි තාංක ෙෙලයන්ත එකකට (0.1%) 

සොන වූ ලගවීම් ප ෙ ර ෙ රීෙ සඳො වූ ොනි ූර්ණයක, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට 

ලගවීෙට අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනය බ ඳී සිටී. 

ඇ. ඉෙත ආ තුළින්ත ෙට ගන්තනා මුෙේ, ගනුලෙනු පියවීලම් දිනයට පසුව එළලඹන ප්රථෙ 

වයාපාරික දිනලේදී ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ඇි අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනලේ පියවීම් 

ගිණුෙට ෙර කරනු ල ලේ. 

ඈ. ලිත් වර්ෂයක තුළ සෙභාගිත්ව ආයතනයක විසින්ත එක වරකට ව ා ලංසුව/ගනුලෙනුව 

එකඟ වූ පරිදි සිදු ලනාකිරීෙ ලෙෝ එෙ ගනුලෙනුව නිසි පරිදි පියවීෙ ප ෙ ර ෙ රීෙ 

සෙභාගිත්ව ආයතනයක ලිත් වර්ෂයක තුළ ලංසුව/ගනුලෙනුව එක වරකට ව ා 

එකඟ වූ පරිදි සිදු ලනාකළ විට, එෙ සෙභාගිත්ව ආයතනයට, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

සෙග එව නි ගනුලෙනු කිරීෙට ලබාදී ඇි පෙසුකෙ, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 

තීරණය කරනු ලබන කාලසීොවක සඳො අලෙෝසි කළ ෙ කිය. සෙභාගිත්ව 

ආයතනයක විසින්ත ලිත් වර්ෂයක තුළ තුන්ත වරකට ව ා ගනුලෙනු නිසි පරිදි පියවීෙ 

ප ෙ ර ෙ රීෙ සිදු කළ ලොත්, ලගවීම් ප ෙ ර ෙ රීලම් ලපාලී අනුපාිකය, එක දිනක 

සඳො ප්රි තාංක ෙෙලේ ලෙකක (0.2%) ෙකවා ඉෙළ න ංවීෙ ලෙෝ එකී සෙභාගිත්ව 

ආයතනයට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සෙග එව නි ගනුලෙනු කිරීෙට ලබාදී ඇි පෙසුකෙ, 

ෙෙ බ ංකුව විසින්ත තීරණය කරනු ලබන කාලසීොවක සඳො අලෙෝසි කිරීෙට කටයුතු 

කළ ෙ කිය. 

18.0 සෙභාගිත්ව ආයතනයකට ලවන්තලේසිලේ අොළ කාලසීොව නිෙ වූ පසු කිසිදු ලේතුවක ෙත, 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසුවක සංල ෝධනය කළ ලනාෙ ක. 

19.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සාොනයලයන්ත පවත්වන ලවන්තලේසිවලට අෙතරව, අව ය ය යි ෙ ඟී 

යන්තලන්ත නම් එකෙ දිනය තුළදී අිලර්ක ලවන්තලේසි ප ව ත්විය ෙ ක. 

20.0 සෙභාගිත්ව ආයතනයක, ඕනෑෙ ලංසුවක/ගනුලෙනුවක පිළිග නීෙ ලෙෝ ප්රිකලේප 

කිරීලම් ූර්ණ අයිිය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සතු ලේ. 

21.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත භාණ් ාගාර බිේපත් සෙ භාණ් ාගාර බ ඳුම්කරවල නිල 

ග නුම් සෙ විකුණුම් මිල ගණන්ත, වර්තොන ලවළඳලපාළ මිල ගණන්ත ො එහි ලවනස්වීම් ෙත 

පෙනම්ව දෙනිකව ගණනය ලකලර්. 
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22.0 ගනුලෙනුව කේපිරීෙට නියමිත දිනය, රජය ෙදිසිලේ ප්රකා  කළ බ ංකු නිවාඩු දිනයක 

වන්තලන්ත නම්, යම් පාර්්වයක ො අොළව එදිනට නියමිත වූ ගනුලෙනුව පිළිබඳව කටයුතු 

කිරීෙ ඊළඟට එළලඹන ප්රථෙ වයාපාරික දිනලේදී සිදු කරනු ඇත. 

23.0 විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු සඳො භාවිතා කරන උපකරණ පිළිබඳ සාරාං යක ඇමුණුලම් 

ෙකවා ඇත. 

24.0 නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ ෙ ර අලනකුත් සියලු කටයුතු ලගවීෙට එදිරි මුොෙ රීලම් (Delivery 

Versus Payment) පෙනෙ ෙත සිදු කරනු ලබයි. 

25.0 ක ඉම් මිල යටලත් සාර්ථක ලංසු එකකට ව ා ඉදිරිපත් කර ඇි අවස්ථාවලදී ඉදිරිපත් 

කර ඇි ලංසුවල වටිනාකෙට සොනුපාික වන පරිදි (Pro rata basis) ලංසු ත බූ ආයතන 

ලවත අරමුෙේ ප්රොනය කරනු ල ලේ. ඒ අනුව ක ඉම් මිල යටලත් ඉදිරිපත් කර ඇි ලංසුවල 

මුළු ප්රොණලයන්ත කිසියම් ලකාටසක පෙණක පිළිග නීෙක සිදු වනු ඇත. 

26.0 දෙනික වයාපාරික කටයුතු නිෙවන ලේලාව, ලංකාලසට්ලේ පේධි නීි (LankaSettle System 

Rules) 4 කාණ් ලයහි සෙ ලංකාලසට්ලේ පේධි නීි 2.1 පිටපලතහි ස ංල ෝධිතයන්තට අනුව 

ලෙෝ එහි නවතෙ පිටපලතහි නිරූපිත පරිදි ලේ. සාොනයලයන්ත, ලංකාලසකුහි 

(LankaSecure) වයාපාරික කටයුතු නිෙවන ලේලාව 16:30 ප ය ලේ. ලකලස් ලවතත්, 

අනලප්කිත අවස්ථාවන්ත ෙමුලේ ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත කාරක 

සටෙනට අවස්ථානුකූල ලවනස්කම් සිය අභිෙතය පරිදි සිදු කරයි. ලෙවන්ත අවස්ථාවකදී, ශ්රී 

ලංකා ෙෙ බ ංකුව වයාපාරික කටයුතු නිෙවන ලේලාව ලවනස් ලකාට එය සෙභාගිත්ව 

ආයතන ලවත ෙ නුම් ලෙනු ඇත. 

27.0 සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත පියවීලම් උපලෙස් ලබාදීෙ අව ය ලනාලේ. 

28.0 නිතය ණය පෙසුකෙ (SLF), ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම් (STRRP), දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් 

(LTRRP) සෙ ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකම් (LSF) ගනුලෙනු ො සම්බන්තධව ඉදිරිපත් කළ 

සුරැකුම්පත් ආලේ  කිරීෙට අවසර ලනාල ලේ. 

29.0 සෙභාගිත්ව ආයතනවලට ලේශීය ලෙලෙයුම් සඳො වූ එකදින ප්රිමිලදීග නුම් ගිණුලම් 

(Domestic Operations Repurchase Account – DOP) ඇි සුරැකුම්පත් ගනුලෙනු කළ ලනාෙ ක. 

3 ෙන වකොටස: නිතය  ෙසුකෙ 

30.0 සියලුෙ සෙභාගිත්ව ආයතනවලට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ අරමුෙේ ත න්තපත් කිරීෙ සඳො 

නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ ෙ අොළ සුරැකුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීලෙන්ත පසු අරමුෙේ ණයට 

ග නීෙ සඳො නිතය ණය පෙසුකෙ ෙ දෙනික පෙසුකම් ලලස භාවිතා කළ ෙ ක. නිතය 

පෙසුකෙ යටලත් ත න්තපත් කරන ලෙෝ ණයට ගන්තනා අරමුෙේ ප්රොණය එකී 
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ආයතනයන්තලේ අභිෙතය ෙත සිදු ලේ. නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ/නිතය ණය පෙසුකෙ 

යටලත් සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ත න්තපත් 

කරන/ඉේලුම් කරන ප්රොණය සම්බන්තධ සම්ූර්ණ වගකීෙ ආෙළ සෙභාගිත්ව ආයතනය 

සතුලේ. අොළ සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසු ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 

අනුෙත කළ පසු, කිසිදු ලේතුවක ෙත, එලස් ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසුවලට කිසිදු 

සංල ෝධනයක සිදු කළ ලනාෙ කි ලේ. 

3.1: නිතය තැන්ව තු  ෙසුකෙ 

31.0 නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ ලබා ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන සෙභාගිත්ව ආයතන අොළ 

ගනුලෙනුව 15:30 ප යට ලපර විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ලවත ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය.  

32.0 නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ සඳො අොළ වන ලපාලී අනුපාිකය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ 

නිතය ත න්තපතු පෙසුකම් අනුපාිකය වන අතර, එයට අොළ ලපාලී ප්රොණය ත න්තපතුව 

පවත්වා ලගන යනු ලබන කාලසීොවට අනුව ගණනය කරනු ඇත. 

33.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ලගවීම් ො පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සෙභාගිත්ව 

ආයතන  විසින්ත නිතය ත න්තපතු පෙසුකෙ යටලත් ත න්තපත් කිරීෙට බලාලපාලරාත්තු වන 

අරමුෙේ ප්රොණය එෙ ආයතනවල පියවීම් ගිණුම්වලින්ත ලංකාලසට්ලේ පේධි නීතීවල 

දෙනික ලෙලෙයුම් කාලසටෙන අනුව එදිනෙ  සෘජුවෙ ෙර කරනු ල ලේ. 

34.0 ලංකාලසට්ලේ පේධිලේ සෙභාගිත්ව ආයතනවල බ්රවුසර් එක ෙරො සෙභාගිත්ව ආයතන 

විසින්ත සිය පියවීම් ගිණුලෙහි අොල ෙර වටිනාකෙ තෙවුරු කිරීෙක කරනු ල ලේ. . 

35.0 නිතය ත න්තපතු පෙසුකලෙහි ත න්තපත් කරනු ල බූ මුෙලට සොන මුෙලක ගිණුෙට ෙර වූ 

බවට තෙවුරු කිරීෙට, FIN 900 යටලත් තෙවුරු කිරීලම් අන්තතර් බ ංකු මූලය ලතාරතුරු 

සන්තනිලේෙන සංගෙය (SWIFT) ෙරපත් පණිවි ය අොළ ගිණුම් හිමියාට යවනු ල ලේ. 

36.0 කේපිලරන දිනලේදී, ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත 08:30 ප යට ලෙෝ ඊට 

ප්රථෙ, මූලික ත න්තපතු අගය සෙ අොළ ලපාලිය සෙභාගිත්ව ආයතනලයහි පියවීම් ගිණුෙට 

බ ර කරනු ල ලේ. 

37.0 කේපිලරන දිනලේදී, 08:30 ප යට ලෙෝ ඊට ප්රථෙ, ඉෙත මුෙල ගිණුෙට බ ර වූ බවට තෙවුරු 

කිරීෙට FIN 910 යටලත් තෙවුරු කිරීලම් අන්තතර් බ ංකු මූලය ලතාරතුරු සන්තනිලේෙන 

සංගෙය (SWIFT) බ රපත් පණිවි ය අොළ ගිණුම් හිමියාට යවනු ල ලේ. 
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3.2 නිතය ණය  ෙසුකෙ 

38.0 ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු මූලධර්ෙ ෙත නිතය ණය පෙසුකෙ ක්රියාත්ෙක ලේ. නිතය ණය 

පෙසුකෙ යටලත් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත භාණ් ාගාර බිේපත් සෙ/ලෙෝ භාණ් ාගාර 

බ ඳුම්කර යම් එකඟ වූ මිලකට (ප්රිමිලදීග නුම් මිල/ආපසු විකිණීලම් මිල) යම් එකඟ වූ 

දිනයකදී ආපසු විකිණීලම් ගිවිසුෙක ෙත සෙභාගිත්ව ආයතනයන්තලගන්ත මිලදී ගනු ල ලේ. 

39.0 ප්රිමිලදීග නුම් මිල ආෙළ සුරැකුම්පලතහි ග නුම් මිල සෙ අොළ ගනුලෙනුලවහි 

ලපාලී  ප්රොණලයහි එකතුලවන්ත සෙන්තවිත ලේ.  

40.0 නිතය ණය පෙසුකෙ සඳො අොළ වන ලපාලී අනුපාිකය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ නිතය 

ණය පෙසුකම් අනුපාිකය වන අතර එය අොළ ණය මුෙේ ලබාගන්තනා කාලසීොව සඳො 

ගණනය කරනු ඇත. 

41.0 නිතය ණය පෙසුකෙ ලබාග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන ආයතන එෙ ගනුලෙනු සෙ ඊට 

අොළ සුරැකුම්පත්වල විස්තර 15:30 ප යට ලපර විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ලවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

42.0 ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සෙභාගිත්ව ආයතනලේ පියවීම් ගිණුෙට 

සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල (අයදුම් කළ ප්රොණය) බ ර කිරීලෙන්ත සෙ ලංකාලසකුහි 

(LankaSecure) ඇි ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ලේශීය ලෙලෙයුම් සඳො වූ ප්රිවිකුණුම් ගිණුෙට 

(DRP) මිලදී ගත් සුරැකුම්පත් ල බීෙත් සෙග එදිනෙ 16:15 වන විට ගනුලෙනුව පියවනු ල ලේ. 

43.0 පිළිගත් වටිනාකෙ, ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංක සහිත සුරැකුම්පත්, 

මුහුණත අගයන්ත, ඵලො අනුපාිකය සෙ පරිණත දිනය සහිතව නිතය ණය පෙසුකම් 

ගනුලෙනුලේ තෙවුරුවක ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත අොළ සෙභාගිත්ව 

ආයතනයට විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ඔස්ලස් එදිනෙ 16:15 වන විට ඉදිරිපත් 

කරනු ලබයි. 

44.0 පරිණත වන දිනලේදී, සුරැකුම්පත්වල න වත විකුණුම් අගයට (ප්රිවිකුණුම් මිලට) අොළ 

අරමුෙේ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීම් ගිණුෙට ල බීෙත් සෙගෙ, එදින 11:00 ප ය වනවිට, 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලංකාලසකුහි (LankaSecure) සෙභාගිත්ව ආයතනලේ 

සුරැකුම්පත් ගිණුෙට මිලට ගත් සුරැකුම්පත් හුවොරු කිරීෙ සිදු කරයි. 

4 ෙන වකොටස : වකටිකොලීන වෙන්වවද්සි 

45.0 ලකටිකාලීන ලවන්තලේසි ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු යන ලෙයාකාරයට සිදු 

ලේ. ලකටිකාලීන ලවන්තලේසිවල කාල සීොව දිනක සිට දින 7 ක (සියක) ෙකවා ලේ. ලෙෙ 

ඒකාබේධ ලෙලෙයුම් උපලෙස් වගන්ති 5.0 හි සඳෙන්ත ආකාරයට ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් 
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කමිටුව, ලවන්තලේසියට අොළ කාල සීොව සෙ එහි ප්රොණය තීරණය කරනු ලබයි. විවට 

ලවළඳලපාළ ලවන්තලේසි පිළිබඳ පියවීම් කටයුතු එදිනෙ පියවීලම් පෙනෙ ෙත (T+0) සිදු ලේ. 

46.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය එදින 09:30 ප ය වන 

විට නිලේෙනය කරනු ලබයි. ලෙෙ නිලේෙනලයහි ඉදිරිපත් කර ඇි ලවන්තලේසිය වර්ගය 

(ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ො ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම්), ඉදිරිපත් කළ වටිනාකෙ සෙ 

පරිණත වන  දිනය (කාලය) ඇතුළත් ලේ. ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ලකටිකාලීන 

ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසි ඇමුණුෙ යටලත් ෙකවා ඇි ‘විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු සඳො 

ලයාො ග ලනන උපකරණ සෙ කාලසටෙන‘ අනුව ප ව ත්ලේ.  

47.0 එක ලවන්තලේසියක සඳො උපරිෙ ව ලයන්ත සෙභාගිත්ව ආයතනයකට ලංසු 3 ක ඉදිරිපත් 

කළ ෙ කි අතර, ලංසුවල මුළු වටිනාකෙ එෙ ලවන්තලේසිලයහි වටිනාකෙට සීො ලේ. එක එක 

ලංසුලවහි තෙ තෙන්ත ආලයෝජනය කිරීෙට ලෙෝ ණයට ලබා ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන 

වටිනාකෙ සෙ අනුරූපව ලංසු තබන ලපාලී අනුපාිකය සඳෙන්ත විය යුතුය. 

48.0 ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම් සෙ ලකටිකාලීන ද්රවශීලතා 

ආධාරක පෙසුකම් ලවන්තලේසීන්තහි ප්රිඵලය, ල බුණු මුළු ලංසු ප්රොණය, පිළිගත් මුළු 

ප්රොණයත්, බරිත සාොනය ලපාලී අනුපාිකය සෙ සාර්ථක ලංසුවක උපරිෙ ො අවෙ 

අනුපාිකයන්ත ව නි ලතාරතුරු සඳෙන්ත කරමින්ත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය සෙ 

ෙධයෙ ඒකාබේධ ලවළඳලපාළ නිරීකෂණ පේධිය ෙරො සෙභාගිත්ව ආයතනවලට 

ලවන්තලේසිලේ ප්රිඵලය (ප්රිකලේප, පිළිගත් ලෙෝ ලකාටසක පෙණක පිළිගත් ලංසු) අොළ 

ලවන්තලේසිය අවසාන වී විනාඩි 30 ක කාලයකට පසු නිලේෙනය කරනු ලබයි. විෙුත් ෙංගත 

ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො නිලේෙනය කරනු ලබයි.   

49.0 එක එක සාර්ථක ලංසු ලවනුලවන්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ නිල විකුණුම් මිල ගණන්ත භාවිතා 

ලකාට ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ලවන්තලේසි සඳො සරිලන පරිදි සුරැකුම්පත් ලවන්ත කිරීෙ 

සිදු කරනු ලබයි. ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම් ො ලකටිකාලීන 

ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකම් ලවන්තලේසි සඳො ගනුලෙනුව සාර්ථක වූ සෙභාගිත්ව 

ආයතන ලවත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය තුළින්ත ප්රිඵල නිකුත් කර ප යක 

ඇතුළත දී, විෙුත්ෙය ගනුලෙනු තෙවුරු කිරීෙක නිකුත් කරනු ල ලේ. ලෙෙ තෙවුරුව තුළ 

ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකය (අංක) සෙ අොළ මුහුණත වටිනාකෙ 

(වටිනාකම්), අොළ ලවන්තකිරීම් (ලකාටස් ව ලයන්ත පිළිග ණුනු ලංසුවකට අොළව න වත 

ගණනය කරන ලෙ මුහුණත වටිනාකෙ), පිළිගත් ප්රොණය සෙ ප්රිමිලදීග නුම් සෙ 

ප්රිවිකුණුම් වටිනාකම්වලින්ත සෙන්තවිත ලේ. 
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4.1 වකටිකොලීන ප්රතිමිලදීගැනුම් වෙන්වවද්සි 

50.0 ලකටිකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ලවන්තලේසිලයහි ආලයෝජනය කිරීෙට ක ෙි සෙභාගිත්ව 

ආයතන තෙ ලංසුව විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙගින්ත අොළ ලවන්තලේසි 

නිලේෙනය යටලත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නිතය ණය පෙසුකම් අනුපාිකයට ලෙෝ ඊට ඉෙළ 

අනුපාිකයකට ඉදිරිපත් වන ලංසු ප්රිකලේප ලකලර්. 

51.0 අොළ ලවන්තකිරීම් සිදු ලකලරන්තලන්ත සාර්ථක ලංසු තබන්තනන්ත විසින්ත ඉදිරිපත් කළ ලංසුවල 

ලපාලී අනුපාිකයන්තලේ ආලරෝෙණ පිළිලවළටය. 

52.0 ගනුලෙනු පියවීෙ, ලංකාලසට්ලේ (LankaSettle) හි ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් (Matched 

Trade Feed (MTF)) පෙසුකෙ යටලත් සිදු කරනු ල ලේ. අලලවි කළ සුරැකුම්පත්වල විකුණූම් 

වටිනාකෙ ලවනුලවන්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීම් ගිණුෙට අරමුෙේ (පිළිගත් ප්රොණය) 

ල බීෙත් සෙග ඒ සඳො ලබාදිය යුතු සුරැකුම්පත් අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනලයහි ලේශීය 

ලෙලෙයුම් ගිණුෙට (DOP) ොරු කිරීලෙන්ත, ලගවීම් ො පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත 13:15 

ප ය ලෙෝ ඊට ලපර ගනුලෙනු පියවනු ලබයි. 

53.0 ලවන්තලේසිලේ සාර්ථක වූ සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත මිලදීගත් සුරැකුම්පත්වල වටිනාකෙ 

(පිළිගත් ප්රොණය) පියවීෙ සඳො 13:15 වන විට පියවීලම් ගිණුලම් ප්රොණවත් ල්ෂයක 

පවත්වා ග නීෙට වගබලා ගත යුතු ලේ. 

54.0 විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත් කේපිලරන දිනලේ (ප්රිමිලදීග නුම් දින) ලගවීම් ො පියවීම් 

ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත ලංකාලසකුහි (LankaSecure) ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ස්වකීය (Own 

Account) ගිණුෙට ලෙෝ ලේශීය කටයුතු ණය ගිණුෙට (Domestic Operations Borrowed Account 

– DOB) ල බීෙත් සෙග, 08:30 ප ය ලෙෝ ඊට ලපර අොළ ප්රිමිලදීග නුම් වටිනාකෙ, 

සෙභාගිත්ව ආයතනයන්තහි පියවීලම් ගිණුෙට ලගවනු ල ලේ. 

55.0 ප්රිමිලදීග නුම් වටිනාකෙ, ග නුම් මිල (පිළිගත් ප්රොණය) සෙ සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසු සඳො ලපාලී අනුපාිකය ෙත ගණනය කළ ලපාලී ප්රොණලයහි 

එකතුලවන්ත සෙන්තවිත ලේ. පිළිගත් ප්රොණය, සෙභාගිත්ව ආයතනලයහි එෙ ලංසුවට අොළ 

ලපාලී අනුපාිකය සෙ ගිවිසුෙට අොළ කාලසීොව පෙනම්ව ලපාලී ප්රොණය ගණනය කළ 

යුතු ලේ. 

56.0 සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත කේ පිලරන දිනලේ (ප්රිමිලදීග නුම් දින) ලකටිකාලීන 

ප්රිමිලදීග නුම් ගනුලෙනුව සම්ූර්ණලයන්ත ප්රිවර්තනය කිරීෙ සඳො 08:30 ප ය වන විට 

ලංකාලසකුහි (LankaSecure) ලේශීය කටයුතු ප්රිමිලදීග නුම් ගිණුලෙහි (DOP) ශ්රී ලංකා ෙෙ 

බ ංකුලවන්ත පිළිගත් සුරැකුම්පත් රඳවා තබා ග නීෙට වගබලා ගත යුතුය. 
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4.2 වකටිකොලීන ප්රතිවිකුණුම් ගනුවෙනු 

57.0 ලකටිකාලීන ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු ලවන්තලේසිලයහි ආලයෝජනය කිරීෙට බලාලපාලරාත්තු 

වන සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඔවුන්තලේ ලංසු, ස්ථාපිත කර ඇි විෙුත් ෙංගත ලංසු 

ත බීලම් පේධිය ෙගින්ත අොළ ලවන්තලේසි නිලේෙනය යටලත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

සෙභාගිත්ව ආයතන සිය ලංසුව සෙග ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකයන්ත 

ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නිතය ත න්තපතු අනුපාිකය ලෙෝ ඊට පෙළ අනුපාිකයන්තට ඉදිරිපත් 

කරන ලංසු ප්රිකලේප ලකලර්. 

58.0 ආෙළ ලවන්තකිරීම් සිදු කරනු ලබන්තලන්ත සාර්ථක ලංසු තබන්තනන්ත ඉදිරිපත් කළ මිල 

අනුපාිකයන්තලේ අවලරෝෙණ පිළිලවළටය. 

59.0 ගනුලෙනු පියවීෙ ලංකාලසට්ලේහි (LankaSettle) ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් (MTF) 

පෙසුකෙ යටලත් එදිනෙ 13:15 ප යට සිදු කරනු ල ලේ. ලංකාලසකුහි ඇි ශ්රී ලංකා ෙෙ 

බ ංකුලේ ලේශීය ලෙ ලෙයුම් ප්රිවිකුණුම් ගිණුෙට (DRP) මිලදීගත් සුරැකුම්පත් ප්රොණය 

ල බීෙත් සෙග ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සෙභාගිත්ව ආයතනලේ 

පියවීම් ගිණුෙට සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල (පිළිගත් ප්රොණය) බ ර කරනු ල ලේ. 

60.0 කේපිලරන දිනලේදී (ප්රිවිකුණුම් දිනලේදී) ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත මිලදීගත් 

සුරැකුම්පත්වල ආපසු විකිණීම් වටිනාකෙ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීම් ගිණුෙට ල බීෙත් 

සෙගෙ ෙෙ බ ංකුව ලංකාලසකුහි ඇි සෙභාගිත්ව ආයතනලේ සුරැකුම්පත් ගිණුෙට 

මිලදීගත් සුරැකුම්පත් 11:00 ප යට ලපර න වත ොරු කරනු ල ලේ. 

61.0 න වත විකිණීලම් වටිනාකෙ සුරැකුම්පලතහි මිලදීගත් වටිනාකෙ (පිළිගත් වටිනාකෙ) සෙ 

අොළ ලංසුලේ ලපාලී ආන්තිකලයන්ත සෙන්තවිත ලේ. අොළ ලංසුලේ ලපාලී ආන්තිකය පිළිගත් 

වටිනාකෙ සෙ ගිවිසුෙට අනුව සෙභාගිත්ව ආයතනවල ලංසුලේ කාලසීොව සෙ ඊට අොළ 

ලපාලී අනුපාිකය පෙනම් ලකාටලගන ගණනය කරනු ල ලේ. 

5 ෙන වකොටස : දිගුකොලීන වෙන්වවද්සි 

62.0 දිගුකාලීන ලවන්තලේසි ප්රිමිලදීග නුම් සෙ ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසිවලින්ත සෙන්තවිත ලේ. 

දිගුකාලීන ලවන්තලේසිවල කාලසීොව දින 7 කට ව ා (සියකට ව ා) ව ඩි ලේ. 

63.0 ප ය 09:30 වනවිට, දිගුකාලීන ලවන්තලේසියක ප ව ත්වීෙ සම්බන්තධලයන්ත, ලවළඳලපාළ 

ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය ලවන්තලේසිය පවත්වනු ලබන දිනලේ ලෙෝ ඊට ලපර ව  කරන 

දිනලේදී ෙෙ බ ංකුව විසින්ත නිලේෙනය කරනු ල ලේ. පවත්වනු ලබන ලවන්තලේසි වර්ගය 

(දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් ලෙෝ දිගුකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක 

ලවන්තලේසි), සඳො ඉදිරිපත් කරනු ලබන වටිනාකෙ, පරිණත වන දිනය (කාලසීොව), 
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ලවන්තලේසිය පවත්වනු ලබන දිනය සෙ පියවීම් කටයුතු සිදුවන දිනය ලෙෙ නිලේෙනලේ 

ඇතුළත් ලේ. 

64.0 එක ලවන්තලේසියක සඳො උපරිෙ ව ලයන්ත සෙභාගිත්ව ආයතනයකට ලංසු 6 ක ඉදිරිපත් 

කළ ෙ කි අතර, ලංසුවල මුළු වටිනාකෙ එෙ ලවන්තලේසිලේ වටිනාකෙට සීො ලේ. සෑෙ 

ලංසුවකෙ ඔවුන්ත විසින්ත ආලයෝජනය/ණයට ග නීෙට බලාලපලරාත්තු වන වටිනාකෙ සෙ 

ඊට අොළ ලපාලී අනුපාික සඳෙන්ත කළ යුතුය. දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, දිගුකාලීන 

ප්රිවිකුණුම් සෙ දිගුකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකම් ලවන්තලේසි ඇමුණුෙ යටලත් 

ෙකවා ඇි කාලසටෙන සෙ විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් වන උපකරණවල 

සාරාං ය අනුව ප ව ත්ලේ. 

65.0 දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් සෙ දිගුකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක 

පෙසුකම් ලවන්තලේසීන්තහි ප්රිඵලය, ල බුණු මුළු ලංසු ප්රොණය, පිළිගත් මුළු ලංසු ප්රොණය, 

බරිත සාොනය ලපාලී අනුපාිකය සෙ සාර්ථක ලංසුවල උපරිෙ ො අවෙ අනුපාිකයන්ත 

ව නි ලතාරතුරු සඳෙන්ත කරමින්ත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය සෙ ෙධයෙ 

ඒකාබේධ ලවඳලපාළ නිරීකෂණ පේධිය ෙරො සෙභාගිත්ව ආයතනවලට ලවන්තලේසිලේ 

ප්රිඵලය (ප්රිකලේප, පිළිගත් ලෙෝ ලකාටසක පෙණක පිළිගත් ලංසු) අොළ ලවන්තලේසිය 

අවසාන වී විනාඩි 30 ක කාලයකට පසු නිලේෙනය කරනු ලබයි. 

66.0 එක එක සාර්ථක ලංසු ලවනුලවන්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ නිල විකුණුම් මිල ගණන්ත භාවිතා 

ලකාට දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, ලවන්තලේසි සඳො ඊට සරිලන පරිදි සුරැකුම්පත් 

ලවන්තකිරීෙ සිදු කරනු ලබයි. දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම්, දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් සෙ 

දිගුකාලීන ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකම් යන ලවන්තලේසි සඳො ගනුලෙනුව සාර්ථක වූ 

සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය තුළින්ත ප්රිඵල නිකුත් 

කර ප යක ඇතුළත දී, විෙුත් ගනුලෙනු තෙවුරු කිරීෙක නිකුත් කරනු ල ලේ. ලෙෙ 

තෙවුරුව තුළ ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකය (අංක) ලවන්තකරන ලෙ අොළ 

මුහුණත වටිනාකෙ/වටිනාකම්, පිළිගත් ප්රොණය, ප්රිමිලදීග නුම් වටිනාකෙ, ප්රිවිකුණුම් 

වටිනාකෙ සෙ පරිණත වන දිනය යන ලතාරතුරුවලින්ත සෙන්තවිත ලේ. 

5.1 දිගුකොලීන ප්රතිමිලදීගැනුම් වෙන්වවද්සි 

67.0 දිගුකාලීන ප්රිමිලදීග නුම් ලවන්තලේසියකට සෙභාගිවීෙට අලප්කෂා කරනු ලබන 

සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඔවුන්තලේ ලංසු අොළ ලවන්තලේසි නිලේෙනයට අනුව විෙුත් 

ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ෙ නුම් දිය යුතු ලේ. 

68.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තනන්ත විසින්ත ලබාදුන්ත ලපාලී අනුපාික ආලරෝෙණ ක්රෙයට සකසා ඒ ෙත 

පෙනම්ව අොළ ලවන්තකිරීම් සිදු කරනු ලබයි. 



 

15 
 

69.0 පියවීම් දිනලේදී ලංකාලසට්ලේ පේධිලේ ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් පෙසුකෙ (MTF) 

ෙරො ගනුලෙනු පියවනු ල ලේ. අලලවි කළ සුරැකුම්පත්වල විකුණුම් වටිනාකෙ ලවනුලවන්ත 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීම් ගිණුෙට අරමුෙේ (පිළිගත් ප්රොණය) ල බීෙත් සෙඟ ඒ සඳො 

ලබාදිය යුතු සුරැකුම්පත් අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනලයහි ලේශීය ලෙලෙයුම් ගිණුෙට 

(DOP) ොරු කිරීලෙන්ත ලගවීම් ො පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත 8.30 ප ය ලෙෝ ඊට ලපර 

ගනුලෙනුව පියවනු ලබයි.  

70.0 ලගවීම් ො පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුවට සුරැකුම්පත්හි විකුණුම් වටිනාකෙ (පිළිගත් 

ප්රොණය) සම්ූර්ණලයන්ත අයකර ග නීෙට ෙ කිවන පරිදි ලවන්තලේසිලේදී සාර්ථක වූ සෑෙ 

සෙභාගිත්ව ආයතනයකෙ පියවීම් දිනලේදී ප ය 08:30 වන විට ප්රොණවත් ල්ෂයක තෙ 

පියවීම් ගිණුලම් පවත්වා ග නීෙට වගබලා ගත යුතුය. 

71.0 විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත් කේපිලරන දිනලේ (ප්රිමිලදීග නුම් දින) ලගවීම් ො පියවීම් 

ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත ලංකාලසකුහි (LankaSecure) ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ස්වකීය (Own 

Account ගිණුෙට ලෙෝ ලේශීය කටයුතු ණය ගිණුෙට (Domestic Operations Borrowed Account 

– DOB) ල බීෙත් සෙග, 08:30 ප ය ලෙෝ ඊට ලපර අොළ ප්රිමිලදීග නුම් වටිනාකෙ, 

සෙභාගිත්ව ආයතනයන්තහි පියවීලම් ගිණුෙට ලගවනු ල ලේ. 

72.0 ප්රිමිලදීග නුම් වටිනාකෙ, ග නුම් මිල (පිළිගත් ප්රොණය) සෙ සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලංසු සඳො ලපාලී අනුපාිකය ෙත ගණනය කළ ලපාලී ප්රොණලයහි 

එකතුලවන්ත සෙන්තවිත ලේ. පිළිගත් ප්රොණය, සෙභාගිත්ව ආයතනලයහි එෙ ලංසුවට අොළ 

ලපාලී අනුපාිකය සෙ ගිවිසුෙට අොළ කාලසීොව පෙනම්ව ලපාලී ප්රොණය ගණනය කළ 

යුතු ලේ. 

5.2 දිගුකොලීන ප්රතිවිකුණුම් වෙන්වවද්සි 

73.0 දිගුකාලීන ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසි තුළින්ත මුෙේ ලබා ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන 

සෙභාගිත්ව ආයතන විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො තෙ ලංසු අොළ 

ලවන්තලේසි නිලේෙනය යටලත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සෙභාගිත්ව ආයතන තෙන්ත විකිණීෙට 

බලාලපාලරාත්තු වන සුරැකුම්පත් ප්රොණය, ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංක 

සහිත සුරැකුම්පත් ප්රොණය ෙ ලංසු සෙග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

74.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තලනකු විසින්ත ඉදිරිපත් කළ ලංසුවල ලපාලී අනුපාිකවල අවලරෝෙණ 

පිළිලවළට ලවන්තකිරීම් සිදු කරනු ලබයි. 

75.0 ගනුලෙනුව පියවීෙ ඊළඟ වයාපාරික දිනලේදී ලංකාලසට්ලේහි ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් 

(MTF) පෙසුකෙ යටලත් එදිනෙ 08:30 ප යට ලෙෝ ඊට ප්රථෙ සිදු කරනු ල ලේ. ලගවීම් ො 

පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත ලංකාලසකු පේධිලයහි ඇි ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ 
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ලේශීය ලෙලෙයුම් ප්රිවිකුණුම් ගිණුෙට (DRP) පිළිගත් සුරැකුම්පත් ප්රොණය ල බීෙත් සෙග 

සෙභාගිත්ව ආයතනලේ පියවීම් ගිණුෙට සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල (පිළිගත් ප්රොණය) 

බ ර කරනු ල ලේ. 

76.0 කේපිලරන දිනලේදී (න වත විකුණුම් දිනය) ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත මිලදී ගත් 

සුරැකුම්පත්වල ආපසු විකිණීලම් වටිනාකෙ (ප්රිමිලදීග නුම් මිල) ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ 

පියවීම් ගිණුෙට ල බීෙත් සෙගෙ ලංකාලසකුලයහි ඇි සෙභාගිත්ව ආයතනලේ 

සුරැකුම්පත් ගිණුෙට මිලදී ගත් සුරැකුම්පත් 11:00 ප යට ප්රථෙ න වත ොරු කරනු ල ලේ. 

77.0 න වත විකිණීලම් වටිනාකෙ, සුරැකුම්පලතහි මිලදී ගත් වටිනාකෙ (පිළිගත් වටිනාකෙ) සෙ 

අොළ ලංසුලේ ලපාලී ආන්තිකලයන්ත සෙන්තවිත ලේ. අොළ ලංසුලේ ලපාලී ප්රොණය ගණනය 

කරනු ලබන්තලන්ත පිළිගත් වටිනාකෙ සෙ ගිවිසුෙට අනුව අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනලේ 

ලංසුලේ කාලසීොව සෙ අොළ ලපාලී අනුපාිකය පෙනම් ලකාටලගනය. 

6 ෙන වකොටස: ද්රෙශීලතො ආධොරක  ෙසුකෙ 

78.0 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු ෙ ර ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත ලලස පත්කර ඇි සොගම් එනම් 

බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරුවන්තට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු 

යටලත් ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙක ෙඳුන්තවා ලෙනු ල ලේ. බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත සඳො වන ලෙෙ ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවලට එකදින ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසියක පවත්වන අවස්ථාලේදී 

ලෙෝ ෙෙ බ ංකුව විසින්ත තීරණය කරනු ලබන අවස්ථාවකදී ලබාලෙනු ඇත. 

79.0 ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ යටලත් අරමුෙේ ලබාග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන බ ංකු 

ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත විසින්ත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො 

නිලේෙනය කර ඇි අොළ ලවන්තලේසිය යටලත් ඔවුන්තලේ ලංසුව/ලංසු ඉදිරිපත් කිරීෙ සිදු කළ 

යුතුය. බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත විසින්ත ඔවුන්තලේ ලංසු, සුරැකුම්පත් 

ලතාරතුරු සෙග එනම් ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංක ව නි ලතාරතුරු 

ඇතුළත්ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

80.0 එදින බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු සඳො පවත්වනු ල බූ ප්රිවිකුණුම් ලවන්තලේසිලේදී ශ්රී ලංකා 

ෙෙ බ ංකුව විසින්ත පිළිගත් ලංසුවලට අොළ වූ උපරිෙ ලංසු අනුපාිකය පෙනම් ලකාටලගන 

ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ යටලත් වන ලවන්තලේසිය සඳො අවෙ ලංසු අනුපාිකය 

තීරණය කරනු ලබයි. ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ යටලත් ලවන්තලේසියක ආරම්භ කිරීෙට 

ප්රථෙ ඊට අොළ වන අවෙ ලංසු අනුපාිකය ෙධයෙ ඒකාබේධ ලවළඳලපාළ නිරීකෂක 

පේධිය සෙ විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ප්රකා යට පත්කරනු ල ලේ. 
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අවෙ අනුපාිකයට (Floor Rate) ව ා අඩුලවන්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසිදු ලංසුවක 

පිළිලනාග ලන්ත. 

81.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තනන්ත විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලංසුවල ලපාලී අනුපාිකයන්තහි අවලරෝෙණ 

පිළිලවළ පෙනම් කරගනිමින්ත ලවන්තලේසිලයහි අොළ ලවන්ත කිරීම් සිදු කරනු ල ලේ. 

82.0 ද්රවශීලතා ආධාරක පෙසුකෙ සඳො ඉදිරිපත් කරනු ල බූ සුරැකුම්පත් ලවනුවට ලවනත් 

සුරැකුම්පත් ආලේ  කිරීෙට අවසර ලනාල ලේ.  

83.0 ගනුලෙනු පියවීෙ, එදිනෙ 13:15 ප ය ලෙෝ ඊට ලපර සිදු කරනු ල ලේ. ලංකාලසකු පේධිලේ 

ඇි ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ ලේශීය ලෙලෙයුම් සඳො ප්රිවිකුණුම් 

ගිණුෙට (DRP) මිලදී ගත් සුරැකුම් ප්රොණය ල බීෙත් සෙග ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ලගවීම් 

ො පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත අොළ බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරුලේ පියවීම් 

ගිණුෙට මිලදීගත් සුරැකුම්පත් වටිනාකෙ (පිළිගත් ප්රොණය) ෙර කරනු ල ලේ. 

84.0 පරිණත වන දිනලේදී, (අොළ බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරු විසින්ත න වත ප්රිවිකුණුම් 

කරන දිනය) සුරැකුම්පත්වල ආපසු විකුණුම් වටිනාකෙට අොළ අරමුෙේ ශ්රී ලංකා ෙෙ 

බ ංකුලේ පියවීලම් ගිණුෙට ල බීෙත් සෙගෙ, ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත 11:00 ප ය 

ඉකෙවීෙට ලපර මිලදී ගත් සුරැකුම්පත් ලංකාලසකුහි ඇි බ ංකු ලනාවන ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්තලේ සුරැකුම්පත් ගිණුෙට හුවොරු කිරීෙ සිදු කරයි. 

85.0 ප්රිමිලදීග නුම් මිල, සුරැකුම්පත් මිලදීග නුම් වටිනාකෙ (පිළිගත් ප්රොණය) සෙ අොළ 

ලංසුව සඳො වන ලපාලී අනුපාික ෙත ගණනය කළ ලපාලී ප්රොණලයහි එකතුලවන්ත 

සෙන්තවිත ලේ. අොළ ලංසුලවහි ලපාලී ප්රොණය පිළිගත් ලංසුලේ ප්රොණය, අොළ බ ංකු 

ලනාවන ප්රාථමික අලලවිකරුවන්තලේ එෙ ලංසුවට අොළ ලපාලී අනුපාිකය සෙ ගිවිසුෙට 

අොළ කාලසීොව පෙනම් කරලගන ගණනය කරනු ලබයි. 

7 ෙන වකොටස : ස්ිර  ෙනෙ ෙත වෙන්වවද්සි 

86.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සතුව ඇි භාණ් ාගාර බිේපත් ලෙෝ බ ඳුම්කර විකිණීෙට (ස්ිර 

පෙනමින්ත ද්රවශීලතාව අවල ෝෂණය සඳො) ලෙෝ ේවිතීයික ලවළඳලපාලළන්ත භාණ් ාගාර 

බිේපත් ො/ලෙෝ බ ඳුම්කර මිලට ග නීෙට (ස්ිර පෙනමින්ත ද්රවශීලතාව ලබාදීෙ සඳො) ස්ිර 

පෙනෙ ෙත වූ ලවන්තලේසි ප ව ත්වීෙට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට තීරණය කළ ෙ ක. සියලුෙ 

සෙභාගිත්ව ආයතනවලට ස්ිර පෙනෙ ෙත වන ලවන්තලේසි සඳො ප්රලේ  විය ෙ කිය. 

87.0 ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය අනුව, ස්ිර පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බිේපත් 

ලවන්තලේසි ප ව ත්වීෙ පිළිබඳව එෙ ලවන්තලේසි පවත්වනු ලබන දිනලේ 09:30 ප ය වනවිට ලෙෝ 

ඊට ලපර වයාපාරික දිනලේදී ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ප්රකා යට පත් කරනු ලබන අතර, ස්ිර 

පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බ ඳුම්කර ලවන්තලේසි සඳො අවෙ ව ලයන්ත, ලවන්තලේසි 
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ප ව ත්වීෙට දිනකට ලපර වන වයාපාරික දිනලේදී, ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ප්රකා යට පත් කරනු 

ල ලේ. අොළ ලවන්තලේසිලේ වර්ගය (නිතය පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බිේපත් විකිණීෙ ලෙෝ 

මිලට ග නීෙ), ඉදිරිපත් කරනු ලබන/පිරිනෙන ප්රොණය (අොළ සුරැකුම්පලතහි මුහුණත 

වටිනාකෙ), පරිණත වන දිනය, පරිණත වීෙ සඳො ඇි දින ගණන, ලවන්තලේසි පවත්වනු 

ලබන දිනය සෙ පියවීම් කටයුතු සිදුවන දිනය යනාදිලයන්ත ලෙෙ ප්රකා ය සෙන්තවිත ලේ. 

ස්ිර පෙනෙ ෙත සිදුවන ලවන්තලේසිවල පියවීම් කටයුතු ලවන්තලේසිය ප ව ත්වූ දිනට පසු 

පළමු වයාපාරික දිනලේදී සිදු කරනු ල ලේ. 

88.0 සෑෙ සෙභාගිත්ව ආයතනයක විසින්තෙ උපරිෙය ලංසු 6 කට යටත්ව ඇමුණුලෙහි ෙකවා 

ඇි කාලසීොවන්තට යටත්ව ලංසු ත බීෙ සිදු කළ යුතු අතර ලංසු ත බිය ෙ කි මුළු වටිනාකෙ 

අොළ ලවන්තලේසිය සඳො ඉදිරිපත් කළ වටිනාකෙට සීො ලේ. සෑෙ ලංසුවකෙ ඔවුන්ත විසින්ත 

මිලදී ග නීෙට ලෙෝ විකිණීෙට අෙෙස් කරන සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකෙ, මිලදී 

ග නීෙට ලෙෝ විකිණීෙට අොළ භාණ් ාගාර බිේපත්/බ ඳුම්කරවල පරිණත කාලසීොව, 

මිලදී ගනු ලබන භාණ් ාගාර බ ඳුම්කරවල කූපන්ත අනුපාිකය සෙ කූපන්ත දිනය, 

අලප්කිත ලපාලී අනුපාිකය (ඵලො අනුපාිකය) සෙ අලප්කිත මිල යනාදිලයන්ත 

සෙන්තවිත විය යුතුය. 

89.0 අොළ ලවන්තලේසිය පවත්වා අවසාන වී ප ය 3 කින්ත පසුව ස්ිර පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර 

බිේපත්/බ ඳුම්කර විකිණීලම් ලවන්තලේසියට අොළ ප්රිඵල ල බුණු මුළු ලංසු ප්රොණය, පිළිගනු 

ල බූ ලංසු ප්රොණය සෙ එහි බරිත සාොනය ඵලො අනුපාිකය ව නි ලතාරතුරු ලබා ලෙමින්ත 

විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය යටලත් නිලේෙනය කරනු ල ලේ. අොළ ලවන්තලේසිය 

ප ව ත්වූ දිනලේදී සෑෙ ලංසු තබන්තලනකුටෙ (අොළ ලංසුව ප්රිකලේප වීෙ, පිළිග නීෙ ලෙෝ 

ලකාටසක පිළිග නීෙ) ලවන්තලේසිලේ ප්රිඵලය සුරැකුම්පතට අොළ විකුණුම් මිල ගණන්ත 

විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ෙ නුම් ලෙනු ල ලේ. 

7.1 ස්ිර  ෙනෙ ෙත භොණ්ඩොගොර බිේ ත්/බැඳුම්කර විකිණීවම් වෙන්වවද්සි 

90.0 ස්ිර පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බිේපත් විකිණීලම් ලවන්තලේසියකදී භාණ් ාගාර බිේපත් 

ලෙෝ බ ඳුම්කර මිලට ග නීෙට අෙෙස් කරනු ලබන සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත අොළ 

ලවන්තලේසි නිලේෙනයට අනුරූපව ඔවුන්තලේ ලංසුව අොළ ලවන්තලේසි දිනලේදී විෙුත් ෙංගත 

ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

91.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තලනකු විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලපාලී අනුපාිකවල (ඵලො 

අනුපාික) ආලරෝෙණ පිළිලවළට පෙනම්ව විකිණීෙ සිදු කරනු ල ලේ. 

92.0 පියවීම් දිනලේදී, ලංකාලසට්ලේහි ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් (MTF) පෙසුකෙ ෙරො අොළ 

පියවීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. පියවීම් දිනලේ 08:30 ප ලේදී ලෙෝ ඊට ලපර විකුණන ලෙ 
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සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කරන ලෙ වටිනාකෙ ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලවහි පියවීලම් ගිණුෙට 

ල බීෙත් සෙග ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සාර්ථක ලංසුකරුවන්තලේ 

ස්වකීය ගිණුම්වලට විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත් ොරු කිරීලෙන්ත ගනුලෙනුව පියවනු ල ලේ. 

93.0 විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කරන ලෙ වටිනාකෙ ගණනය කිරීලම්දී සාර්ථක වූ 

ලංසුකරුවන්ත විසින්ත භාණ් ාගාර බිේපත් ලෙෝ භාණ් ාගාර බ ඳුම්කර සඳො ලංසු තබන 

ලෙ ලපාලී අනුපාිකය (ඵලො අනුපාිකය), සෙ භාණ් ාගාර බිේපත්/බ ඳුම්කර පරිණත 

වන දිනය යනාදිය පෙනම් කරගනු ලබයි.  

7.2 භොණ්ඩොගොර බිේ ත්/බැඳුම්කර ස්ිර  ෙනෙ ෙත මිලදී ගැනීවම් වෙන්වවද්සි 

94.0 ස්ිර පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බිේපත් මිලට ග නීලම් ලවන්තලේසියකදී භාණ් ාගාර බිේපත් 

ලෙෝ බ ඳුම්කර විකිණීෙට අෙෙස් කරනු ලබන සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත අොළ ලවන්තලේසි 

නිලේෙනයට අනුරූපව ඔවුන්තලේ ලංසුව අොළ ලවන්තලේසි දිනලේදී විෙුත් ෙංගත ලංසු 

ත බීලම් පේධිය ෙරො ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

95.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තලනකු විසින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලපාලී අනුපාිකවල (ඵලො 

අනුපාික) අවලරෝෙණ ක්රෙයට පෙනම්ව අොළ මිලදී ග නීම් සිදු කරනු ලබයි. 

96.0 ගනුලෙනු පියවීෙ, ලංකාලසට්ලේහි ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් පෙසුකෙ (MTF) යටලත් සිදු 

කරනු ලබයි. පියවීම් දිනලේ 08:30 ප ලේදී ලෙෝ ඊට ලපර මිලදී ගන්තනා සුරැකුම්පත් ශ්රී ලංකා 

ෙෙ බ ංකුලවහි ස්වකීය Own Account ගිණුෙට ල බීෙත් සෙඟ ලගවීම් සෙ පියවීම් 

ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කරන ලෙ වටිනාකෙ අොළ සාර්ථක ලංසු 

ත බූ සෙභාගිත්ව ආයතනවල පියවීලම් ගිණුෙට බ ර කිරීලෙන්ත ගනුලෙනුව පියවනු ල ලේ. 

97.0 සාර්ථක වූ ලංසුකරුවකු විසින්ත භාණ් ාගාර බිේපත් ලෙෝ භාණ් ාගාර බ ඳුම්කර සඳො 

ලංසු තබන ලෙ ලපාලී අනුපාික (ඵලො අනුපාිකය) සෙ භාණ් ාගාර බිේපත්/බ ඳුම්කර 

පරිණත වන දිනය පෙනම් ලකාට ලගන මිලදී ගනු ලබන සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කරන ලෙ 

වටිනාකෙ ගණනය කරයි. 

8 ෙන වකොටස : ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් 

98.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත කලින්ත කල ඇිවන අව යතාවන්තට අනුව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු 

සුරැකුම්පත් (ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්) නිකුත් කිරීෙ තීරණය කරනු ඇත. ලම්වා නිකුත් කරනු 

ලබන්තලන්ත 1949 අංක 58  ෙරණ මුෙේ නීි පනලත් (422 ලේෙලයහි) 91 (1) (ආ) ලකාටස යටලත් 

ලවළඳලපාලළහි ඇි අිරිකත ද්රවශීලතාව උකො ග නීෙ සඳො සිදු කරන විවට 

ලවළඳලපාළ කටයුතුවල ලකාටසක ලලසිනි. 

99.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට 
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(i) ලවන්තලේසි ක්රෙය යටලත් ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීෙ. 

(ii) ලවන්තලේසි ක්රෙය යටලත් ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් නියමිත පරිණත කාලයට ලපර 

පියවීෙ. 

(iii) ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් න වත විකිණීලම් (Sell-back) පෙසුකෙ භාවිතා කිරීෙ යනාදී 

තීරණ ගත ෙ කිය. 

100.0 ලෙෙ සුරැකුම්පත්වල ප්රධාන ලකෂණ පෙත සඳෙන්ත පරිදි ලවයි. 

(i) ෙෙ බ ංකුව සුරැකුම්පත් නිර්ලේඛන සුරැකුම්පත් ලලස නිකුත් කරනු ලබයි. 

(ii) ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ගනුලෙනු කළ ෙ කිය. 

(iii) ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ගනුලෙනු පියවීලම්දී සෙ හුවොරු කිරීලම්දී, නිර්ලේඛන 

සුරැකුම්පත් පියවීලම් පේධිය සෙ ෙධයෙ ත න්තපතු පේධිය සඳො අොළ වන නීි 

ො ලරගුලාසි අොළ වනු ඇත. 

(iv) ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ලවළඳලපාලළහි ගනුලෙනු කළ ෙ ක. එලෙත් ලෙෙ 

සුරැකුම්පත් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ එකදින ද්රවශීලතා පෙසුකෙ, නිතය ණය 

පෙසුකෙ ලෙෝ ප්රිවිකුණුම් ගනුලෙනු සඳො ඇප ව ලයන්ත භාවිතා කළ ලනාෙ ක. 

(v) රජලේ භාණ් ාගාර බිේපත් ලෙන්තෙ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ෙ නිකුත් කරනු ලබන්තලන්ත 

වට්ලටෙක සහිතවය. 

(vi) සෙභාගිත්ව ආයතන ලෙෙ සුරැකුම්පත් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලවන්ත මිලදී ග නීෙට 

සුදුසුකම් ලබයි. ෙෙජනතාවට ලෙෙ සුරැකුම්පත් ේවිතීයික ලවළඳලපාලළහි 

සෙභාගිත්ව ආයතනවලින්ත මිලදී ගත ෙ කිය. 

(vii) රජලේ සුරැකුම්පත් ලෙන්තෙ, ලෙෙ සුරැකුම්පත් ෙ ප්රාථමික ලවළඳලපාළ නිකුතුලේදී 

ලපාලී ෙත රඳවා ග නීලම් බේෙට යටත් වනු ඇත. 

(viii) ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල පරිණත කාලසීොව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත තීරණය 

කරනු ලබයි. 

8.1 වෙන්වවද්සි ක්රෙය යටවත් ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් නිකුත් කිරීෙ (වකටිකොලීන ෙො 

දිගුකොලීන) 

101.0 ෙෙ බ ංකුව සුරැකුම්පත් නිකුත් කිරීෙ සඳො ලවන්තලේසියක ප ව ත්වීෙ සම්බන්තධව 

ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය අොළ ලවන්තලේසිය පවත්වනු ලබන දින ලෙෝ ඊට 

ලපර ප්රථෙ වයාපාරික දිනලේදී නිලේෙනය කරනු ල ලේ. අොළ ලවන්තලේසි වර්ගය 

(ලකටිකාලීන ලෙෝ දිගුකාලීන), පිරිනෙනු ලබන සුරැකුම්පත්වල වටිනාකෙ (මුහුණත අගය) 

සෙ විකිණීෙට බලාලපාලරාත්තු වන සුරැකුම්පත්වල පරිණත කාල සීොව, ලවන්තලේසිය 

පවත්වනු ලබන දිනය, ලේලාව සෙ එහි පියවීම් දිනය නිලේෙනලේ ඇතුළත් ලේ 

102.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් නිකුත් කළ යුත්ලත් ලකටිකාලීන 

පරිණත කාලයකින්ත ෙ දිගුකාලීන පරිණත කාලයකින්ත ෙ යන්තන තීරණය කරනු ලබයි. 
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ලකටිකාලීන ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් දින 1-7 ෙකවා ෙ දිගුකාලීන ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් දින 

7 ට ව ා ව ඩි පරිණත කාලයකින්ත ෙ සෙන්තවිත ලේ. 

103.0 ලෙෙ ලවන්තලේසි ස්ිර පෙනෙ ෙත භාණ් ාගාර බිේපත් විකිණීලම් ලවන්තලේසි ලෙන්ත විෙුත් 

ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො පවත්වනු ලබයි. අොළ ලවන්තලේසිලේදී ෙෙ බ ංකු 

සුරැකුම්පත් මිලදී ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඔවුන්ත මිලදී 

ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන වටිනාකෙට අනුව තෙන්තලේ ලංසු ත බීම් (මිලදී ග නීෙට 

බලාලපාලරාත්තු වන සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකෙ) සෙ ලවන්තලේසිය පවත්වනු 

ලබන දිනට ලංසු තබන ලපාලී අනුපාිකය (ඵලො අනුපාිකය) ලවන්තලේසි නිලේෙනලයහි 

ෙකවා ඇි කාලසීොව තුළදී අොළ විකුණුම් ලවන්තලේසිය ලතෝරා ගනිමින්ත විෙුත් ෙංගත 

ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

104.0 යම් සෙභාගිත්ව ආයතනයකට යම් පරිණත කාලසීොවක සඳො උපරිෙ ලංසු 6 ක ඉදිරිපත් 

කළ ෙ කි අතර, එෙ ලංසුවල මුළු වටිනාකෙ ලවන්තලේසිලේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන මුළු 

වටිනාකෙට සීො විය යුතුය. 

105.0 සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලපාලී අනුපාික (ඵලො අනුපාික) 

රඳවා තබා ග නීලම් බදු ඇතුළත් ඵලො අනුපාිකයක ලේ. රජලේ බදු පේධි ලයහි සිදුවන 

ඕනෑෙ ලවනසක සුදුසු පරිදි අොළ ලේ.  

106.0 සාර්ථක ලංසු තබන්තලනකු විසින්ත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලපාලී අනුපාික (ඵලො අනුපාික) 

ආලරෝෙණ ක්රෙයට ලපළගස්වා ඒ ෙත පෙනම්ව අොළ ලවන්ත කිරීම් සිදු කරනු ලබයි. 

107.0 ල බුණු මුළු ලංසු ප්රොණය, පිළිගනු ල බූ ලංසු ප්රොණය සෙ එහි බරිත සාොනය ඵලො 

අනුපාිකය ව නි ලතාරතුරු ලබා ලෙමින්ත විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් ක්රෙය යටලත් අොළ 

ලවන්තලේසිය පවත්වා අවසාන වී විනාඩි 30 කින්ත පසුව ප්රිඵල නිකුත් කරනු ල ලේ. අොළ 

ලවන්තලේසිය ප ව ත්වූ දිනලේ දී සෑෙ ලංසු තබන්තලනකුටෙ (අොළ ලංසුව ප්රිකලේප වීෙ, 

පිළිග නීෙ ලෙෝ ලකාටසක පිළිග නීෙ) එහි ප්රිඵලය සුරැකුම්පතට අොළ ග නුම් මිල ගණන්ත 

ෙ රඳවා තබා ග නීලම් බදු ෙ සෙග අොළ ලවන්තලේසිය අවසාන වී විනාඩි 30 කට පසුව විෙුත් 

ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය තුළින්ත ෙ නුම් ලෙනු ල ලේ. 

108.0 සෑෙ සාර්ථක ලංසුවකෙ විකුණුම් මිල (රඳවා තබා ග නීලම් බදු සහිතව) අොළ සුරැකුම්පලත් 

පරිණත කාලසීොව සඳො රඳවා තබා ග නීලම් බදු ග ලපීලෙන්ත පසුව අොළ සෙභාගිත්ව 

ආයතනය විසින්ත ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලපාලී අනුපාික (ඵලො අනුපාික) අොළ 

සුරැකුම්පලතහි මුහුණත වටිනාකෙ ෙත වට්ලටම් ලකාට ගණනය කරනු ල ලේ. 

109.0 ප්රිඵල නිකුත් කිරීලෙන්ත ප යක ඇතුළත ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත අොළ 

සෙභාගිත්ව ආයතනවලට පිළිගනු ල බූ වටිනාකෙ, ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා 
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ග නීලම් අංකය, මුහුණත වටිනාකෙ සෙ පරිණත කාලසීොව පිළිබඳ තෙවුරුවක විෙුත් 

ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය තුළින්ත නිකුත් කරනු ලබයි. 

110.0 ලංකාලසට්ලේහි (LankaSettle) ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් (MTF) පෙසුකෙ ෙරො අොළ 

පියවීම් කටයුතු සිදුකරනු ල ලේ. පියවීම් සිදු කරනු ලබන දිනලේදී පෙත 111.0 වන 

වගන්තිලේ සඳෙන්ත ලකාට ඇි කාලසීොවන්තට යටත්ව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීලම් 

ගිණුම්වලට සුරැකුම්පත් විකිණූ වටිනාකෙ (රඳවා තබාග නීලම් බදු සහිතව විකුණන ලෙ 

සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් වටිනාකෙ) ල බීෙත් සෙග විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත 

වටිනාකෙ අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනලේ ස්වකීය ගිණුම්වලට (Own Account) හුවොරු 

කරමින්ත ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත අොළ පියවීම් කටයුතු සිදු කරනු 

ල ලේ. 

111.0 පියවීම් කාලසීොවන්ත පෙත පරිදි ලේ. 

(i) ලකටිකාලීන පරිණත කාලසීොවන්ත සහිත ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල පියවීම් කටයුතු 

ලවන්තලේසි දිනලේදී අොළ ලවන්තලේසිය අවසාන වී ප ය ලෙකක ඇතුළත සිදු කරනු ල ලේ. 

(ii) දිගුකාලීන පරිණත කාලසීොවක සහිත ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල පියවීම් කටයුතු 

අොළ පියවීම් දිනලේ 08:30 ප ය වන විට සිදු කරනු ලබයි. 

112.0 පරිණත වන දිනලේදී, ෙෙ බ ංකුලේ ස්වකීය සුරැකුම්පත් ගිණුෙට (own account) අොළ 

සුරැකුම්පත් ස්වයංක්රීයව ොරුවීෙ සිදුවන අතර පරිණත වන සුරැකුම්පත්වලට අොළ ල බීම් 

(අොළ සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකෙ) පරිණත දිනයට ලපර පළමු වයාපාරික දිනලේදී 

සුරැකුම්පත් තබාගත් සෙභාගිත්ව ආයතනලේ පියවීම් ගිණුෙට පරිණත වන දිනලේ 08:30 

ප ය වන විට බ ර කරනු ල ලේ. 

8.2 ව ර තීරණය කරන ලෙ අනු ොතිකයකට ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් නිකුත් කිරීෙ 

113.0 ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලපර තීරණය කරන ලෙ ඵලො අනුපාිකයකට සෙභාගිත්ව 

ආයතනවලට ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් නිකුත් කළ ෙ කිය. 

114.0 ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුව විසින්ත පරිණතවන කාලසිොව, ඵලො අනුපාිකය (රඳවා 

තබාග නීලම් බදු සහිතව) සෙ පරිණතවන දිනය සඳෙන්ත කරමින්ත කලින්ත තීරණය කරනු 

ලබන ඵලො අනුපාිකයකට ෙෙ බ ංකු සුරැකම්පත් නිකුත් කිරීෙට තීරණය කරනු ලබන 

අතර, එය විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීම් ක්රෙය/මුෙේ ලවළඳලපාළ අධීකෂණ ක්රෙය ලෙෝ ලවනත් 

සන්තනිලේෙන ොධයයක භාවිතා ලකාට, අොළ වයාපාරික දිනලේ 11:00 සෙ 14:30 ප ය අතර 

කාලසීොලේදී ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු 

අං ය සෙග මිලදී ග නීලම් ගනුලෙනුවකට එළඹීෙ සඳො සෙභාගිත්ව ආයතනවලට 

ෙන්තවනු ලබයි. 
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115.0 සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ලෙලස් කලින්ත තීරණය කරන ඵලො අනුපාිකයකට ෙෙ 

බ ංකු සුරැකුම්පත් මිලට ග නීෙට අලප්කෂා කරනු ලබයි නම් එෙ ලවන්තලේසිය පවත්වනු 

ලබන දිනලේ 14:30 වනවිට මිලදී ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන ප්රොණය/වටිනාකෙ 

(මුහුණත අගය) සඳෙන්ත කරමින්ත ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ විවට 

ලවළඳලපාළ කටයුතු අං ය සෙග මිලදී ග නීලම් ගනුලෙනුවකට එළඹීෙ සඳො සෙභාගිත්ව 

ආයතනවලට ෙන්තවනු ලබයි. 

116.0 සෙභාගිත්ව ආයතනවලට විෙුත් ලංසු ත බීලම් ක්රෙය යටලත් (නිතය පෙසුකෙ, ස්ිර 

පෙනෙ යටලත් භාණ් ාගාර බිේපත් විකිණීෙ) මිලට ග නීෙට බලාලපාලරාත්තු වන 

වටිනාකෙ (මුහුණත වටිනාකෙ) 15:00 ප ය වන විට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

117.0 සෙභාගිත්ව ආයතනවලට පිළිගත් ලංසුව පිළිබඳව, විෙුත් ලංසු පේධිය ෙගින්ත (නිතය 

පෙසුකෙ, ස්ිර පෙනෙ යටලත් භාණ් ාගාර බිේපත් විකිණීෙ) එදිනෙ 15:00 ප ය වන විට 

ෙ නගත ෙ ක. 

118.0 ගනුලෙනු සිදු කරන ලෙ දිනලේෙ, පියවීම් ලයලෙන අවස්ථාවන්තහිදී ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු 

කිරීලම් (MTF) ලගානුව ලංකාලසකු ලවත එදිනෙ 15:00 ප යට ලපර ඉදිරිපත් කරනු ල ලේ. 

පියවීම් දිනය, ගනුලෙනු කරන ලෙ දිනයට පසු දිනට ලයලේ නම් ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු 

කිරීලම් ලගානුව ලංකාලසකු ලවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන්තලන්ත පියවීම් කරන දිනලේ 08:30 

ප යට ලපරය. 

119.0 විකුණන ලෙ සුරැකුම්පත්වලට අොළ පියවීෙ වට්ලටම් කරන ලෙ විකුණුම් වටිනාකෙ පියවීම් 

පේධිය ෙගින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ පියවීම් ගිණුෙට බ ර කරනු ලබන අතර, 

සෙභාගිත්ව ආයතනවල ස්වකීය ගිණුම්වලට (own account) සුරැකුම්පත් හුවොරු කිරීෙ 

සිදු කරනු ල ලේ. 

120.0 ලෙහිදී සුරැකුම්පත්වල මුහුණත අගය (රඳවා තබා ග නීලම් බදු සහිත විකුණුම් මිල) අොළ 

ඵලො ලපාලී අනුපාික ෙත කේපිලරන කාලය සඳො වට්ලටම් කරමින්ත, විකුණුම් අගය 

ගණනය කරනු ල ලේ. 

121.0 කේපිලරන දිනලයහිදී එයට අොළ පියවීම් කටයුතු ස්වයංක්රීයව සිදු ලකලර්. ඒ සඳො අොළ 

සුරැකුම්පත් ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ (own account) ගිණුෙට ලේෂණය කර කේපිරුණු 

වටිනාකෙ, කේපිරීෙට ලපර ෙවලස් එෙ සුරැකුම්පත් අයත්ව ිබූ සෙභාගිත්ව 

ආයතනලයහි පියවීම් ගිණුෙට බ ර කරනු ල ලේ. 

122.0 අව ය විටකදී ලපර තීරණය කළ ලපාලී අනුපාික සහිත වූ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල 

ඵලො අනුපාික සෙ පරිණත කාලය ලවනස් කිරීලම් අයිිය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සතුලේ. 

එව නි ලවනස්වීම් විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය/මුෙේ ලවළඳලපාළ අධීකෂණ 



 

24 
 

පේධිය ලෙෝ ලවනත් ෙ නුම් දීලම් ක්රෙයක ෙගින්ත ඒවා බලප ව ත්ලවන දිනලයහි 09:30 ප යට 

ලපර සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත ෙ නුම් ලෙනු ල ලේ. 

8.3 වෙන්වවද්සි ක්රෙය යටවත්  රිණත දිනට ව ර ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් විශ්රොෙ 

ගැන්වීෙ 

123.0 ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුව විසින්ත අව ය ය යි ෙ ලඟන විටකදී ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් 

පරිණත දිනයට ප්රථෙ විශ්රාෙ ග න්තවීෙ පිළිබඳව තීරණය කරනු ඇත. 

124.   පරිණත දිනයට ප්රථෙ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් විශ්රාෙ ග න්තවීෙ (මිලදී ග නීෙ) පිළිබඳ 

ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටු තීරණය ලවන්තලේසිය ප ව ත්ලවන දිනලේ ලෙෝ ඊට ප්රථෙ 

වයාපාරික කටයුතු සිදු ලකලරන පළමු දිනලේ සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත ෙ නුම් ලෙනු 

ල ලේ. එෙ නිලේෙනලේ සුරැකුම්පත් ප්රොණය (මුහුණත වටිනාකෙ), කේපිලරන දිනය, මිලදී 

ගන්තනා සුරැකුම්පලත් ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකය, ලවන්තලේසිය 

ප ව ත්ලවන දිනය ො ලේලාව සෙ පියවීම් සිදුවන දිනය ඇතුළත් ලේ.   

125.0 සෙභාගිත්ව ආයතනයක අොළ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ලවන්තලේසියකදී සුරැකුම්පත් 

විකිණීලම්දී ලංසුලේ වටිනාකෙ (විකිණීෙට අලප්කෂා කරන සුරැකුම්පත්වල මුහුණත 

වටිනාකෙ) සෙ ලපාලී අනුපාික (ඵලො) ලවන්තලේසි දින ප ය 13:00 සෙ ප ය 14:00 අතර 

විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ස්ිර පෙනෙ ෙත මිලදී ග නීලම් ලවන්තලේසි යටලත් 

අොළ ලවන්තලේසිය ලතෝරා ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. ගනුලෙනු පියවීෙ එදිනට පසුව 

එළලඹන වයාපාරික දිනලේ ප ය 08:30 ට ලපර සිදු කරනු ල ලේ. 

126.0 එක සෙභාගිත්ව ආයතනයකට එක සුරැකුම්පතක ලවනුලවන්ත ලංසු 6 ක ඉදිරිපත් කළ 

ෙ කි අතර ලංසුවල මුළු වටිනාකෙ අොළ ලවන්තලේසිලේ වටිනාකෙ ලනාඉකෙවිය යුතුය. 

127.0 ලවන්තලේසිලේදී මිලදී ග නීෙ සිදු කරනු ලබන්තලන්ත සාර්ථක ලංසු තබන්තලනකු විසින්ත ඉදිරිපත් 

කළ ලපාලී (ඵලො) අනුපාිකයන්තලේ අවලරෝෙණ පටිපාටියට අනුවය. 

128.0 ලවන්තලේසිලේ ප්රිඵලය ලවන්තලේසිය අවසන්ත වී විනාඩි 30 කට පසු විෙුත් ෙංගත ලංසු 

ත බීලම් පේධිය ෙරො ලබාලෙනු ල ලේ. ලෙහි ඇතුළත් වන්තලන්ත ල බූ මුළු ලංසු ප්රොණය, 

පිළිගත් ලංසු ප්රොණය සෙ ලවන්තලේසිලේ බරිත සාොනය ඵලො අනුපාිකයයි. ලවන්තලේසි 

දිනලේ ලවන්තලේසිය අවසන්ත වී විනාඩි 30 ක ඇතුළත ලංසුලේ අවසන්ත ප්රිඵලය (ප්රිකලේප 

කිරීෙ, පිළිග නීෙ ලෙෝ ලකාටසක පෙණක පිළිග නීෙ) සෙ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් මිලදී 

ගන්තනා අගය විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ඒ ඒ සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත 

ෙ නුම් ලෙනු ල ලේ. 

129.0 ගනුලෙනු පියවීෙ ලංකාලසට්ලේහි (LankaSettle) ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් පෙසුකම් 

(MTF) ෙරො ලවන්තලේසි දිනලේදී ප ය 08:30 ට ලෙෝ ඊට ලපර සිදුලේ. ලගවීම් සෙ පියවීම් 
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ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් ලංකාලසකුහි ශ්රී ලංකා ෙෙ 

බ ංකුලේ ගිණුෙට ොරු කිරීෙත් සෙඟ සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල (මිලදී ගත් ෙෙ බ ංකු 

සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කළ අගය) සෙභාගිත්ව ආයතලනේ තත්කාලීන ෙළ පියවීම් 

පේධිය යටලත් ඇි පියවීම් ගිණුෙට බ ර කිරීලෙන්ත ගනුලෙනුව පියවීෙ සිදු ලකලර්. 

130.0 ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල ඒ ඒ සෙභාගිත්ව ආයතන විසින්ත ඉදිරිපත් කර ිබූ 

ඵලො අනුපාිකලයන්ත මිලදී ගන්තනා සුරැකුම්පත්වල මුහුණත වටිනාකෙ කේපිරීෙට ඉිරිව 

ිලබන කාල සීොව සඳො වට්ලටම් කිරීෙ ෙගින්ත ගණනය කරනු ල ලේ.  

8.4 ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් නැෙත විකිණීවම්  ෙසුකෙ සෙ ව ර තීරණය කරන 

ලෙ අනු ොතිකයකට ෙෙ බැංකු සුරැකුම් ත් විශ්රොෙ ගැන්වීෙ 

131.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් සම්බන්තධව ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත පෙත සඳෙන්ත 

පෙසුකම් සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත ලබාලෙනු ල ලේ. 

(අ) ඔවුන්ත සතු ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් පරිණත වීෙට ලපර, නිතය ණය පෙසුකම් 

අනුපාිකය යටලත් න වත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුවට විකිණීෙ. 

 (ආ) පරිණත වීෙට ලපර, කලින්ත තීරණය කරන ලෙ අනුපාිකයකට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව 

විසින්ත ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් විශ්රාෙ ග න්තවීෙ (මිලදී ග නීෙ). 

132.0 131.0 (අ) අනුව සෙභාගිත්ව ආයතනයකට ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු නිතය ණය පෙසුකම් 

අනුපාිකය යටලත් අොළ ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පලත් ඉිරි පරිණත කාලයට වට්ලටම් කළ 

මිලකට ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් පරිණත වීෙට ලපර න වත විකිණීෙට ෙ ක. 131.0 (ආ) අනුව 

ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව ලපර තීරණය කරන ලෙ ඵලො අනුපාිකයකට පරිණත වීෙට ලපර 

විශ්රාෙ ග න්තවීෙට තීරණය කරනු ලබයි. එහිදී ලපාලී අනුපාිකය කේ පිලරන දිනය සෙ 

ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකය නිලේෙනය කරනු ල ලේ. 

133.0 ලෙෙ පෙසුකෙ භාවිතා කිරීෙට ක ෙි සෙභාගිත්ව ආයතන න වත විකිණීෙට 

බලාලපාලරාත්තු වන ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්හි මුහුණත අගය ලේශීය ලෙලෙයුම් කටයුතු 

ලෙපාර්තලම්න්තතුලේ විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු අං ය ලවත එදිනෙ ප ය 15:15 ට ලපර 

දුරකථන ොර්ගලයන්ත ලෙෝ ෆ කස් ොර්ගලයන්ත ෙ නුම් දිය යුතු ලේ. 

134.0 සෙභාගිත්ව ආයතන ගනුලෙනුව (විකුණනු ලබන ප්රොණය සෙ ජාතයන්තතර සුරැකුම්පත් 

ෙඳුනා ග නීලම් අංකය) එදින ප ය 15:15 ට ලපර විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිලේ ස්ිර 

පෙනෙක ෙත මිලදී ග නීෙ යටලත් තෙවුරු කළ යුතු ලේ. මීට අොළ පියවීම් කටයුතු එදිනෙ 

T+0 සිදු කරනු ල ලේ. 
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135.0 ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත පිළිගත් ලංසු ප්රොණය ජාතයන්තතර 

සුරැකුම්පත් ෙඳුනා ග නීලම් අංකය, මුහුණත වටිනාකෙ සෙ ඵලො අනුපාිකය ලබා 

ලෙමින්ත ගනුලෙනුව තෙවුරු කිරීෙ 16:15 ප ය වන විට විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය 

ෙරො සෙභාගිත්ව ආයතන ලවත ෙ නුම් ලෙනු ලබයි. 

136.0 ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත් මිලදී ග නීලම් අගය (මිලදී ග නීලම් වටිනාකෙ) සුරැකුම්පත්වල 

මුහුණත අංගය 131 (අ) හිදී ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකු නිතය ණය පහුසකම් අනුපාිකලයන්ත ෙ 

131 (ආ) හිදී ලපර තීරණය කරන ලෙ ලපාලී අනුපාිකලයන්ත ෙ සුරැකුම්පත් කේපිරීෙට 

ඉිරිව ිලබන කාලසීොව සඳො වට්ලටම් කිරීලෙන්ත ගණනය කරනු ල ලේ. 

137.0 ගනුලෙනු පියවීෙ ලංකාලසට්ලේහි (lankasettle) ස සඳූ ගනුලෙනු ලයාමු කිරීලම් පෙසුකෙ (MTF) 

ෙරො සිදු කරනු ල ලේ. ලගවීම් සෙ පියවීම් ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත මිලදීගත් සුරැකුම්පත් 

ලංකාලසකුහි ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ සුරැකුම්පත් ගිණුෙට (own account) ොරු කිරීෙත් 

සෙගෙ සුරැකුම්පත්වල ග නුම් මිල (මිලදී ගත් ෙෙ බ ංකු සුරැකුම්පත්වල වට්ලටම් කළ මිල) 

අොළ සෙභාගිත්ව ආයතනයන්තලේ පියවීම් ගිණුෙට ප ය 16:15 වන විට ොරු කිරීලෙන්ත 

ගනුලෙනුව පියවනු ල ලේ. 

 9 ෙන වකොටස : විවද්ශ විනිෙය හුෙෙොරු ගනුවෙනු 

138.0 ලෙෙ ලකාටලස් අ ංගු ක්රියාොර්ග, ොර්ලගෝපලේ , නියෙයන්ත සෙ ලකාන්තලේසි අොළ 

වන්තලන්ත බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවලට පෙණි.  

139.0 මුෙේ ප්රිපත්ි ලෙලෙයුම් උපකරණයක ලලස ලවළඳලපාළ තුළින්ත ද්රවශීලතාව 

අවල ෝෂණය කර ග නීෙට ලෙෝ ස පයීෙට විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු (Foreign 

Exchange Swap transcation) ප ව ත්වීෙට ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුව විසින්ත තීරණය 

කිරීෙට ඉ  ඇත. ලෙහිදී එක වයවොර මුෙේ වර්ගයකට එලරහිව ලවනත් වයවාොර මුෙේ 

වර්ගයක යම්කිසි දිනයකදී මිලදී ලගන අනාගත දිනයකදී නි්ිත අනුපාිකයකට එෙ 

වයවොර මුෙේ වර්ගය න වත හුවොරු කර ග නීෙ සඳො ගිවිසුෙකට යටත් වීෙක සිදුලේ. 

විලේ  විනිෙය හුවොරු ගිවිසුම් ප්රිමිලදීග නුම් ගිවිසුම්වලට සොන වන නමුත් සුරැකුම් 

ව ලයන්ත රජලේ සුරැකුම්පත් ලවනුවට විලේ  විනිෙය භාවිතා කරනු ල ලේ.  

140.0 සියලුෙ විලේ  විනිෙය හුවොරු ගිවිසුම් සිදු කරනුලේ බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු ො ෙෙ 

බ ංකුව අතර ලේ. විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත් ෙෙ බ ංකුව ලෙයාකාරව විලේ  

විනිෙය හුවොරු ගිවිසුම් සඳො ඇතුළත් වනු ල ලේ. 

(අ) විකුණුම් - ග නුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු 

(ආ) ග නුම් - විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු 
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141.0 ලෙෙ ලකාටලස් ෙකවා ඇි නියෙයන්ත සෙ ලකාන්තලේසි විකුණුම් - ග නුම් සෙ ග නුම් - 

විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු යන ලෙවර්ගයෙ සඳො අොළ ලේ. 

142.0 විකුණුම් - ග නුම් සෙ ග නුම් - විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු උපරිෙ ව ලයන්ත 

දින 365 කට සීො ලේ. 

143.0 විකුණුම් - ග නුම් ලෙෝ ග නුම් - විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ලවන්තලේසි ප ව ත්වීෙ 

පිළිබඳ ලවළඳලපාළ ලෙලෙයුම් කමිටුලේ තීරණය ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව විසින්ත ලවන්තලේසිය 

ප ව ත්ලවන දින ප ය 09:30 ට ලපර ලෙෝ ඊට ප්රථෙ වයාපාරික දිනලේදී නිලේෙනය කරනු 

ල ලේ. එෙ නිලේෙනලේ ලවන්තලේසිලේදී පිරිනෙනු ලබන ප්රොණය, ලවන්තලේසිය සිදු කරනු 

ලබන දිනය, පරිණත කාලය සෙ පළමු අදියලර් පියවීම් දිනය සෙ ලෙවන අදියලරහි පරිණත 

දිනය ඇතුළත් ලේ. 

144.0 බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකුවක විසින්ත ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුව සෙග විලේ  විනිෙය හුවොරු 

ගිවිසුෙකට එළඹීෙට අලප්කෂා කරන්තලන්ත නම් විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො 

නිව රදි ලවන්තලේසි නිලේෙනය ලතෝරා ලවන්තලේසි දිනලේදී ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. 

145.0 විලේ  විනිෙය හුවොරු ලවන්තලේසි සඳො ලවන්තලේසි දිනලේදී ප ය 13:00 ත් ප ය 14:00 ත් 

අතර ලංසු ඉදිරිපත් කළ ෙ කි ලේ. 

146.0 එකසත් ජනපෙ ල ාලර්වලින්ත පෙණක ලංසු භාරගනු ල ලේ. 

147.0 එක ලටන්ත රයක ලවනුලවන්ත උපරිෙ ව ලයන්ත ලංසු 6 ක ඉදිරිපත් කිරීෙට බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකුවකට ෙ කියාව ඇත. ලංසුවක අවෙ වටිනාකෙ ඇලෙරිකානු එකසත් ජනපෙ 

ල ාලර් මිලියනයක ($1,000,000) වන අතර, ලංසුවක එකසත් ජනපෙ ල ාලර් ලකෂයක  

($100,000) ගුණාකාර විය යුතුය. සෑෙ ලංසුවකෙ එකසත් ජනපෙ ල ාලර් ප්රොණය සෙ 

හුවොරු අංක (SWAP points) (විචලය අනුපාික ලටන්ත ර්) ඇතුළත් විය යුතුය. 

148.0 හුවොරු අංක විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධියට ඇතුළත් කළ යුත්ලත් ෙ ෙස්ථාන ලෙකක 

සහිත රුපියේ  තවලිනි. උො: 0.20 =  ත විස්සයි. 

149.0 ලංසු ලවන්ත කිරීෙ සිදු වන්තලන්ත සාර්ථක ලංසු ත බූවන්ත විසින්ත ඉදිරිපත් කළ හුවොරු අංක 

පෙනම් කර ග නීලෙනි.  

150.0 ලවන්තලේසියට ඉදිරිපත් කළ ප්රොණය ඉකෙවා සොන හුවොරු අංකයකට ලංසු ඉදිරිපත් කර 

ඇි අවස්ථාවන්තහිදී විකුණුම් - ග නුම් සෙ ග නුම් - විකුණුම් විනිෙය හුවොරු සඳො ඉිරි 

වී ිලබන ප්රොණය සොනුපාික වන අනුපාික පෙනෙ ෙත අොළ ලංසු ත බූ ආයතන 

ලවත ලවන්ත කරනු ල ලේ. ඒ අනුව, එෙ හුවොරු අංකයට ඉදිරිපත් වූ ලංසුවලින්ත ලකාටසක 

පෙණක පිළිලගන ිබිය ෙ ක.  
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151.0 විලේ  විනිෙය හුවොරු ලවන්තලේසිලේ ප්රිඵල ලවන්තලේසි දින, ලවන්තලේසිය අවසන්ත වී විනාඩි 

30 කට පසු විෙුත් ෙංගත ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො ල බුණු මුළු ලංසු ප්රොණය, පිළිගත් 

ප්රොණය සෙ ලවන්තලේසිලේ බරිත සාොනය, විලේ  විනිෙය ගිවිසුම් හුවොරු අංකය 

ලබාලෙමින්ත සිදු කරනු ල ලේ. 

152.0 ලංසු ත බූවන්ත ෙට ඔවුන්තලේ ලංසුලේ ප්රිඵලය (ප්රිකලේප වීෙ, පිළිග නීෙ ලෙෝ ලකාටසක 

පෙණක පිළිග නීෙ) සෙග පිළිගත් ප්රොණය විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිය ෙරො 

ලවන්තලේසි දින ලවන්තලේසිය අවසන්ත වී විනාඩි 30 කට පසු ෙ නුම් ලෙනු ල ලේ. 

153.0 විලේ  විනිෙය හුවාොරු ගනුලෙනු පිළිබඳ තෙවුරු කිරීෙක සෑෙ සාර්ථක ලංසු ත බූලවකු 

ෙටෙ ලවන්තලේසි ප්රිඵලය නිකුත් කිරීලෙන්ත ප යකට පසු විෙුත් ලංසු ත බීලම් පේධිය 

ෙරො පිළිගත් ප්රොණය, පරිණත කාලය, පරිණත දිනය සෙ හුවොරු අංක ලබා ලෙමින්ත සිදු 

කරනු ල ලේ. 

154.0 ශ්රී ලංකා ෙෙ බ ංකුලේ ජාතයන්තතර ලෙලෙයුම් කටයුතු ලෙපාර්තලම්න්තතුව විසින්ත විකුණුම් 

- ග නුම් ලෙෝ ග නුම් - විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු සිදු කරනු ලබන අතර, 

සෑෙ සාර්ථක ලංසු ත බූලවකු ෙටෙ ගනුලෙනු තෙවුරු කිරීෙත් සිදු කරනු ල ලේ.  

155.0 විකුණුම් - ග නුම් ලෙෝ ග නුම් - විකුණුම් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු පියවීලම් 

ක්රියාපිළිලවළ අලනකුත් විලේ  විනිෙය හුවොරු ගනුලෙනු පියවීලම් ක්රියාපිළිලවළටෙ සොන 

ලේ.  

 

 

 

අධයක්ෂ 

වද්ශීය වෙවෙයුම් කටයුතු වෙ ොර්තවම්න්වතුෙ 
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ඇමුණුෙ 

විෙට වෙළඳ කටයුතු සඳෙො වයොෙො ගැවනන උ කරණ සෙ කොලසටෙන 

උ කරණ 

වතොරතුරු වකටිකොලීන 

ප්රතිමිලදීගැනුම් 

සෙ ප්රතිවිකුණුම් 

වෙන්වවද්සි 

වකටිකොලීන 

ද්රෙශීලතො 

ආධොරක 

 ෙසුකෙ 

දිගුකොලීන 

ප්රතිමිලදීගැනුම් 

සෙ ප්රතිවිකුණුම් 

වෙන්වවද්සි 

ස්ිර  ෙනෙ 

ෙත 

විකිණීෙ/මිලට 

ගැනීෙ 

දිගුකොලීන 

ද්රෙශීලතො 

ආධොරක 

 ෙසුකෙ 

විවද්ශ 

විනිෙය 

හුෙෙොරු 

ගිවිසුම් 

නිතය 

 ෙසුකම් 

ෙෙ බැංකු 

සුරැකුම් ත් 

ලවන්තලේසි කාලය 10:00-10:30 ප ය 11:00 – 11:30 ප ය 13:00 – 13:30 ප ය 13:00 – 14:30 ප ය 14:00 – 14:30 ප ය 13:00 – 14:00 

ප ය 

නිෙවන ලේලාව 

15:30 ප ය 

නිකුතු - 11:00 – 

14:30 ප ය 

විශ්රාෙ ග න්තවීෙ - 

13:00 – 14:00 ප ය 

විෙුත් ෙංගත ලංසු 

ත බීලම් පේධිලේ 

පියවීම් 

T+0 

 

T+0 T+1 T+1 T+1 T+2 T+0 15:00 ප ය වන 

විට 

පියවීම් කාලය 13:15 ප ය වන විට 13:15 ප ය වන 

විට 

T+1 08:30 ප ය වන 

විට 

T+1 08:30 ප ය වන 

විට 

T+1 08:30 ප ය 

වන විට 

T+2 නිතය ත න්තපතු 

පෙසුකෙ - 16:00 

ප ය වන විට 

නිතය ණය 

පෙසුකම් - 16:15 

ප ය වන විට 

08:30 ප ය වන 

විට ... පෙසුකෙ - 

T+0 16:15 ප ය 

වන විට 

විශ්රාෙ ග න්තවීෙ 

T+1 08:30 ප ය 

වන විට    

කේපිලරන දින 

පියවීම් කටයුතු 

ප්රිමිලදීග නුම් 

08:00 ප ය වන විට 

ප්රිවිකුණුම් 11:00 

ප ය වන විට 

11:00 ප ය වන 

විට 

ප්රිමිලදීග නුම් 

08:00 ප ය වන විට 

ප්රිවිකුණුම් 11:00 

ප ය වන විට 

අොළ ලනාලේ 11:00 ප ය වන 

විට 

වයාපාර 

කටයුතු නිෙ 

වන විට 

නිතය ත න්තපතු 

පෙසුකෙ - 08:00 

ප ය වන විට 

නිතය ණය 

පෙසුකම් - 11.00 

ප ය වන විට 

08:30 ප ය වන 

විට 

පාර්්වකරුවන්ත බලපත්රලාභී වාණිජ 

බ ංකු/ලස්වක 

අර්ථසාධක අරමුෙල 

බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත 

බලපත්රලාභී වාණිජ 

බ ංකු/ලස්වක 

අර්ථසාධක අරමුෙල 

බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු, 

බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත සෙ 

ලස්වක 

අර්ථසාධක 

අරමුෙල 

බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත 

බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු 

බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු, 

බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත 

සෙ ලස්වක 

අර්ථසාධක 

අරමුෙල 

බලපත්රලාභී 

වාණිජ බ ංකු, 

බ ංකු ලනාවන 

ප්රාථමික 

අලලවිකරුවන්ත 

සෙ ලස්වක 

අර්ථසාධක 

අරමුෙල 

කාලසීොව දින 1 - 7 දින 1 - 7 දින 7 ට ව ා ව ඩි අොළ ලනාලේ දින 7 ට ව ා ව ඩි වසරක ෙකවා එක දින වසරක ෙකවා 

 


