
Y%S ,xld uy nexl=j rcfha ksfhdað; jYfhka"  2017 wxl 12 ork úfoaY úksuh 
mk; l%shd;aul lsÍu i|yd  2007 wxl 07 ork iud.ï mk; hgf;a ixia:d.; 
lrk ,o iSñ; iud.ïj,g Y%S ,xldj ;=< mßiSñ; fjf<kaoka ^Restricted Dealers& 
f,i m;a lrkq ,eîu i|yd wjia:dj ,nd§ug woyia flf¾'  úfoaY úksuh mkf;ys 
4^2& j.ka;shg wkqj iy Y%S ,xld uy nexl=j úiska mkjkq ,nk kshuhka yd 
fldkafoaisj,g hg;aj" mßiSñ; fjf<kaoka yg úfoaY uqo,a ñ,§ .ekSug" úlsŒug 
iy yqjudre lsÍug yelsjkq we;' fï i|yd Wkkaÿjla olajk iud.ïj,g my; 
oelafjk lreKqj,g wkqj" whÿïm;a bÈßm;a l<yel'

mßiSñ; fjf<kaoka ^Restricted Dealers&
f,i m;a lrkq ,eîu

uyck;dj fj; lrkq ,nk oekqï§u

Y%S ,xldj ;=< 2017 wxl 12 ork úfoaY úksuh mk; hgf;a mßiSñ; 
fjf<kaoka f,i uqo,a yqjudre lsÍfï jHdmdrfhys ksr;ùu ^úfoaYSh 

uqo,a ñ,§ .ekSu" úlsŒu iy yqjudre lsÍu& i|yd wjia:djla

wOHlaI" úfoaY úksuh fomd¾;fïka;=j
Y%S ,xld uy nexl=j" wxl 30" ckdêm;s udj;" fld<U 01

0112398523, 0112398597          dfe@cbsl.lk

2' whÿïlrejka úiska iïmQ¾K l<hq;= ks¾Kdhlhka iy wod< kshuhka yd fldkafoais

2'1 mßiSñ; fjf<kafol= f,i m;aùu i|yd whÿïldr iud.ula úiska ta i|yd 
iqÿiqlï ,eîug iïmQ¾K l<hq;= ks¾Kdhlhka iy wod, kshuhka yd fldkafoais 
ms<sn| úia;r úfoaY úksuh fomd¾;fïka;=fõ fjí wvúh jk http://www.dfe.lk 
ys we;=,;a fldg we;'

2'2 uqo,a yqjudre lsÍfï jHdmdrfhys ksr;ùu i|yd ,s;a j¾I moku u; my; i|yka 
^i& fyda ̂ ii& hgf;a  wjir ,nd fok w;r" 2'1 ys i|yka ks¾Kdhlhka iy kshuhka 
yd fldkafoais iïmQ¾K lsÍu i,ld n,d B<Õ jir i|yd w¿;a wjirm;%hla 
ksl=;a lrkq ,efí'  

i. úfoaY uqo,a ñ,§ .ekSug yd yqjudre lsÍug

ii. úfoaY uqo,a ñ,§ .ekSug" úlsŒug yd yqjudre lsÍug

3' whÿïm;a Ndrfok l%ufõoh

3'1 by; mßÉfþo wxl 2'1ys i|yka ks¾Kdhlhka iy kshuhka yd fldkafoais imqrk 
whÿïlrejka" ks¾foaYs; wdlD;shg wkqj ksis mßÈ iïmQ¾K lrk ,o whÿïm;a 
,shdmÈxÑ ;emEf,ka my; i|yka ,smskhg ,eîug ie,eiaúh hq;=h'

3'2  whÿïlrejka i|yd Wmfoia (

i. uqo,a yqjudre jHdmdrh" úfoaY úksuh mkf;a úêúOdk m%ldrj" mj;ajdf.k hd 
hq;=h'  

ii. kshñ; whÿïm;a wdlD;sm;%h úfoaY úksuh fomd¾;fïka;=fõ fjí wvúh jk 
http://www.dfe.lk yryd nd.; lr.; yelsh'

iii. whÿïm; tjkq ,nk ,shqï ljrfhys jïmi by< fl<jfrys —mßiSñ; 
fjf<kafol= f,i m;aùu i|yd whÿïm;˜ hkqfjka i|yka lsÍu wjYH fõ'

iv. my; i|yka wjia:djkaj,§ whÿïm; m%;slafIam úh yelsh'  

^w& kshñ; wdlD;sm;%hg wkql+,j fkdtjk ,o fyda ksis f,i iïmQ¾K fkdl< 
whÿïm;a

^wd& whÿïm;%fha Wmf,aLk 1 ys i|yka ks¾Kdhlhka iïmQ¾K fkdlrk ,o 
whÿïlrejka

^we& whÿïm;%fha Wmf,aLk 2 ys i|yka kshuhka yd fldkafoais iïmQ¾K 
fkdlrk ,o whÿïlrejka

^wE& whÿïm;%fha Wmf,aLk 3 ys i|yka ish¿u f,aLkhka ,nd § we;s 
Wmfoiaj,g wkqj wuqKd fkdue;s kï

4' by; i|yka fjí wvúfhys oekg we;=,;a fldg we;s kshuhka yd fldkafoaisj,g 
wu;rj fjk;a kshuhka fyda fldkafoais jßkajr we;=,;a lsÍug yd uqo,a yqjudre 
lsÍfï jHdmdrfhys ksr;ùu i|yd mßiSñ; fjf<kafol= f,i m;a lr .kq ,eîug 
whÿïlrefjl= i;= iqÿiqlï ;SrKh lsÍug iy whÿïm;a Ndr.ekSug fyda 
m%;slafIam lsÍug we;s whs;sh Y%S ,xld uy nexl=j i;= fõ'  



  

රහසිගතයි 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 

විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරදයි නිරතවීම සඳහා 

පරිසීමිත දවදෙන්දදකු දෙස පේ කර ගැනීමට අවශය අයදුේපත 
(සීමිත සමාගේ සඳහා) 

 

අයදුම්කරුගේ නම: ........................................................................................................... 

උපදදස් : 

1.  2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනත යටගේ විගේශ මුදල් හුවමාරු කිරීගම් 

වයාපාරගයි නිරතවීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශය නිර්ණායකයන් සහ 

අගනකුේ නියමයන් හා ගකොන්ගේසි පිළිගවලින් උපගල්ඛනය I සහ උපගල්ඛනය II  

ි සඳහන් ගේ. 

2. අයදුම්පත එවනු ලබන ලියුම් කවගරයි වම්පස ඉහළ ගකළවගරි “පරිසීමිත 

ගවගළන්ගදකු ගලස පේවීම සඳහා අයදුම්පත“ යනුගවන් සඳහන් කිරීම අවශය ගේ. 
 

3. සියළුම අයදුම්පේ යතුරු ලියනය කර ගහෝ පැහැදිලි අකුරින් සම්පූර්ණ කළයුතුය. 

 

4. අයදුම්පගති අයිතමයන් සඳහා ඇති ඉඩ ප්රමාණය, සම්පූර්ණ විස්තර සඳහන් 

කිරීම සඳහා ප්රමාණවේ ගනොවන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා අමතර කඩදාසියක් 

භාවිතා කළහැක.  එම කඩදාසිවල අදාල අයිතමයන්ි හරස් ගයොමුවක් සඳහන් 

කළයුතුය.  යම් අයිතමයක් අදාල ගනොවන අවස්ථාවලදී එය පැහැදිලිව සඳහන් 

කළයුතුය. 

 

5. ඇමුණුම් ද ඇතුළුව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පේවල සෑම පිටුවකම, යටේ 

පිරිගසයින්, අධ්යක්වවරු ගදගදගනකුගේ ගකටි අේසන සඳහන් වියයුතුයි. 

 

6. අයදුම්පත සමග භාරගදනු ලබන සියළුම ලිපිගල්ඛන හා ප්රකාශ (විගණනය කරන 

ලද ගිණුම් හැර) සතය පිටපේ බවට සහතික කළයුතුය.  විගණනය කරන ලද 

ගිණුම් සමාගගමි විගණක නිලධ්ාරීන් විසින් සහතික කළයුතුය. 

 

7. අසම්පූර්ණ ගහෝ වැරදි ගතොරතුරු සිතව භාරගදනු ලබන ඕනෑම අයදුම්පතක්, 

ප්රතික්ගපප ගකගරනු ඇත. 
 

8. අයදුම්කාර සමාගගම් අධ්යක්ව මණ්ඩලගේ සියළුම සාමාජිකයින්ගේ අේසන් 

සිතව නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත, උපගල්ඛනය III ි සඳහන් අගනකුේ 

අවශය ලිපිගල්ඛන සමග පහත ලිපිනයට භාර දිය යුතුය. 
 

අධ්යක්ව,   

විගේශ විනිමය ගදපාර්තගම්න්තුව,   

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව,   

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, 

ගකොළඹ 01,  

ශ්රී ලංකාව. 



  

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ මුදල් හුවමාරු කිරීදේ 

බෙපත්රය් ෙබා ගැනීදේ අයදුේපත්රය 
 

 
 

අධ්යක්ව 

විගේශ විනිමය ගදපාර්තගම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

ගනො. 30, ජනාධිපති මාවත 

ගකොළඹ 01 

ශ්රී ලංකාව 
 

.............................................................................................................................................................................................

     (ලිපිනය) 

යන ලිපිනගයි ස්ථාපිත කරන ලද .................................................................................................................. 

     (සමාගගමි නම) 
 

සමාගම විසින් 2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනගේ 4(2) ගේදගයි විධිවිධ්ාන 

ප්රකාරව (අදාල ගකොටුව තුළ ඔබගේ අවශයතාව සළකුණු කරන්න) 

i. විගේශ මුදල් මිලදී ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා    

ii විගේශ මුදල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා 

            

අවසරපත්රයක් ලබා ගැනීම පිණිස ගමමගින් අයදුම් කරනු ලබයි.  අයදුම්පත්රය මගින් 

සපයනු ලබන ගතොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා පහත දැක්ගවන ගතොරතුරු සහ 

ලිපිගල්ඛන ඉදිරිපේ කරනු ලැගේ. 

1. සමාගම පිළිබඳ ගතොරතුරු 

1.1 සමාගමක් ගලස සංස්ථාගත කරන ලද 

දිනය 

 

1.2 සමාගගමි වයාපාරික අරමුණු  

1.3 වයාපාරය ආරම්භ කරන ලද දිනය  

1.4 ලියාපදිංචි කාර්යාලගයි ලිපිනය  

1.5 ප්රධ්ාන කාර්යාලගයි ලිපිනය 

(මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරය 

ආරම්භ කිරීමට බලාගපොගරොේතු වන 

ශාඛා කාර්යාලවල ලැයිස්තුවක් 

ඇමුණුම I ගලස අමුණන්න.  එම 

වයාපාරය ප්රධ්ාන කාර්යාලගයි 

ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන්ගන් නම්, 

එය ද ඇමුණුම I ි ඇතුළේ කරන්න) 

 



  

1.6 වයාපාරගයි ප්රධ්ාන අංශ   

1.7 අධ්යක්වවරු ගණන (අධ්යක්වවරුන්ගේ 

ලැයිස්තුව ඇමුණුම II ගලස අමුණන්න) 

 

1.8 අයදුම්පත්රය ගයොමු කරනු ලබන දිනය වන විට සමාගගමි ගකොටස් වයූහය 

1.8.1 මුළු ගකොටස් ගණන  

1.8.2 මුළු ගකොටස් කරුවන් ගණන (ගකොටස් 

කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ඇමුණුම III 

ගලස අමුණන්න) 

 

1.9 මුළු අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන් 

ගණන (අවසන් අර්ථලාභී 

අයිතිකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ඇමුණුම 

IV ගලස අමුණන්න) 

 

1.10 සමාගගමි ගල්කම්වරයාගේ නම, 

ලිපිනය සහ දුරකථන අංක(ය) 

 

1.11 සමාගගමි විගණන නිලධ්ාරියාගේ 

නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංක(ය) 

 

1.12 සමාගම තවේ සමාගමක පරිපාලිත 

සමාගමක් (subsidiary) ගහෝ හවුල් 

සමාගමක් ගහෝ සමාගම් සමූහයක 

සාමාජිකගයක් ද යන වග 

 

1.13 එගස් නම්, පරිපාලක සමාගම (holding 

company) පිළිබඳ ගතොරතුරු සපයන්න 

 

 

2.  සමාගගමි බාිර විගණක නිලධ්ාරියා විසින් තහවුරු කරන ලද ප්රකාිත 

ප්රාේධ්නය   

(අයදුම්පත්රය ගයොමු කරන ලද මාසයට ගපර මාසගේ අවසන් දිනයට සහ අවසන් මුදල් 

වර්ව 3 අවසන් වනවිට) (රුපියල් මිලියනවලින්)  

 

  20.. 20.. 20.. As at ..... 

2.1 ප්රකාිත ප්රාේධ්නය 

(මුදල් සඳහා නිකුේ කරන ලද සහ 

සම්පූර්ණගයන් ගගවා නිම කරන ලද සාමානය 

ගකොටස් ගණන) 

    

2.2 ගපොදු සංචිත සහ ගවනේ සංචිත     

2.3 විගණනය කරන ලද අවසන් ගිණුම් ප්රකාශනය 

පරිදි සමුච්චිත ලාභය ගහෝ අලාභය 

    

2.4 සමාගගමි බාිර විගණක නිලධ්ාරියාගේ 

සහතිකයට යටේව ප්රකාශ ගනොකළ ප්රවර්තන 

වර්වගයි ලාභය/අලාභය 

    

2.5 මුළු ප්රාේධ්නය (2.1 සිට 2.4 දක්වා එකතුව)     



  

.......................................................................................  (සමාගගමි නම) සමාගගමි  ප්රාේධ්නය 

හා සංචිතවලට අදාළව ඉහත අංක 02 යටගේ සපයන ලද ගතොරතුරු සතය හා නිවැරදි 

බවට තහවුරු කරමි.   
 

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

විගණක නිලධ්ාරියාගේ නම, අේසන සහ නිල මුද්රාව 



  

2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනගති අදාල ගේදයන්ි අන්තර්ගතය පිළිබඳව 

සැලකිල්ලට ගේ බව ද ගමම අයදුම්පත්රගේ සඳහන් කර ඇති ගතොරතුරු පරීක්වා කළ 

බවද සෑමතින්ම සම්පූර්ණ බව ද අපගේ දැනුම හා විශ්වාසය අනුව එම ගතොරතුරු සතය 

සහ නිවැරදි බවද ප්රකාශ කරමු. 

තවද, III වන උපගල්ඛනයට අනුව සියළුම ලිපිගල්ඛන/ගතොරතුරු අමුණා ඇති බව ද 

තහවුරු කරමු. 

................................................................................ සමාගම ගවනුගවන් 

(සමාගගම් නම) 

 

අධ්ය්වවරයාද  

නම 

පදංචි ස්ථානදේ ලිපිනය ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

අේසන 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

            

        සමාගගමි නිල මුද්රාව 
 

 

 



  

          ඇමුණුම 1 

ශාඛා කාර්යාෙ පිළිබඳ දතොරතුරු 

(අමතර ඉඩ අවශය ගේ නම්, ගවනම කඩදාසි භාවිතා කරන්න) 
 

නගරය දස්ත්රි්කය ලිපිනය සහ දුරකථන 

අංක(ය) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

ඇමුණුම II 

 

අධ්ය්වවරුන්ද  ෙැයිස්තුව 

 අධ්ය්වවරයාද  

සේපූර්ණ නම 

පදංචි ස්ථානදේ 

ලිපිනය 

 

 

ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

සමාගදමි 

අධ්ය්ව 

ධූරයට පේ 

වූ දනය 

අධ්ය්වවරයා 

විසින් පවේවාදගන 

යනු ෙබන දවනේ 

වයාපාර පිළිබඳ 

දතොරතුරු 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය 

සඳහා පමණි 

1  

 

     

2   

 

    

3   

 

    

4  

 

     

 

 



  

        ඇමුණුම III 

 

දකොටස්කරුවන්ද  ෙැයිස්තුව 

 

 

දකොටස් ිමියාද  සේපූර්ණ 

නම 

(දකොටස් ිමිකාරිේවය 

අවදරෝහණ පටිපාටියට  

සඳහන් කරන්න) 

පදංචි ස්ථානදේ 

ලිපිනය 

ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

දකොටස් ගණන මුළු දකොටස් 

වටිනාකම 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය සඳහා 

පමණි 

1 

 

      

  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4 

 

      



  

 

ඇමුණුම IV 

අවසන් අර්ථොභී අයිතිකරුවන්ද  ෙැයිස්තුව: 

අවසන් අර්ථොභී 

අයිතිකරුද  සේපූර්ණ නම 

(අර්ථොභීේවය අවදරෝහණ 

පටිපාටියට සඳහන් කරන්න) 

පදංචි ස්ථානදේ ලිපිනය ජා.හැ.ප/ගමන් බෙපත්ර 

අංකය 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය සඳහා 

පමණී 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 



  

උපදල්ඛන I 

2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදේ මුදල් හුවමාරු කිරීදේ 

වයපාරදයි නිරතවීම සඳහා පරිසීමිත දවදෙන්දදකු දෙස පේ කර ගැනීමට 

සෙකා බැදෙන නිර්ණායකයන් 

1. අවම ප්රා ධ්නය   

ශ්රීලංකාගේසංස්ථාපිතසමාගමක්විසින්මුදල්හුවමාරුකිරීගම්වයාපාරයපවේවාගගන

යායුතුඅතරසමාගමටරුපියල්මිලියන15කටගනොඅඩුප්රකාිතප්රාේධ්නයක්ඒසඳහා

තිබිය යුතුය. සමාගමට ශාඛා විවෘත කල හැකි අතර,අතිගර්ක ප්රාේධ්න

අවශයතාවයකින්ගතොරවශාඛා කක්ආරම්භකළහැක. ඉන්එක්ශාඛාවක්බස්නාිර

පළාතින්පිටතආරම්භකළයුතුය.  ශාඛාගදකකටවැඩිසංඛයාවක්ආරම්භකරන්ගන්

නම් එක් එක් ශාඛාවක් සඳහා රුපියල් මිලියන 5 බැගින් වන අමතර ප්රාේධ්නයකට

යටේවඅවසරලබාගතහැක. 

2. අධ්ය්වවරුන්, මූලික දකොටස් ිමියන්, අවසන් අර්ථොභී අයිතිකරුවන් සහ 

කාර්ය මණ්ඩෙය   

1. අධ්යක්වවරුන්, මූලික ගකොටස් ිමියන්, අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන් සහ

කාර්යමණ්ඩලයමුදල්හුවමාරුකිරීගම්කටයුේගති  නිරතවීමසඳහාඔවුන්ගේ

අධ්යාපනිකසුදුසුකම්වලින්, ේයාපාරිකපළපුරුේගදන්සහහුවමාරුගනුගදනුවලට

සම්බන්ධ්අතීතවාර්තාවලින් ගයෝගයපුේගලගයකුවියයුතුය. 

 
 

2. සමාගගම් අධ්යක්වවරුන් ගදගදගනක් ආදායම් බදු ගගවන්නන් විය යුතු අතර

වාර්ෂිකවඅවමවශගයන්රු.60,000කටගනොඅඩුබදුගගවීමක්කරතිබියයුතුය

(අයදුම්පත සමග මෑත අවුරුේගේ එගස් ගගවන ලද බදු මුදල්වලට අදාල ලිඛිත

සාධ්ක ඉදිරිපේ කළයුතු ගේ).    සමාගගම් අධ්යක්වවරුන් විසින් උපයන විට

ගගවීගම්බදු(PAYE TAX) ගගවන්ගන්නම්, එයආදායම්බදුගලසසැලකියහැකිය. 

 

3. වාර්ෂික පිරිවැටුම   

පරිසීමිත ගවගළන්දන් විසින් මිලදී ගේ විගේශීය මුදල් දින 5ක් ඇතුළත

බලපත්රලාභීවාණිජබැංකුවකතැන්පේකළයුතුය.වාර්ෂිකපිරිවැටුමයනුවර්වය

තුළදීඑගස්තැන්පේකරනලදමුළුවිගේශමුදල්ප්රමාණගේඑකතුවගේ. 

කාෙ පරිච්දේදය 

(ලිේ වර්ව පදනම් මත) 

එ් ශාඛාව් සඳහා අවම වාර්ෂික 

පිරිවැටුේ අවශයතාවය ඇඇ.එ.ජ. 

දඩොෙර්) 

මිෙදී ගැනීම සඳහා විකිණීම සඳහා * 

පළමු අවුරුදු ගදක සඳහා (පළමු

අවුරුේද අනුපාතානුකූල පදනම මත

සළකයි) 

1,000,000 3,000,000 

3 වනසහ4 වනඅවුරුදුසඳහා 1,500,000 4,000,000 

5 වනඅවුරුේගේසිටඉදිරියට 2,000,000 7,000,000 

*එක්ගණුගදනුවකඋපරිමසීමාවඑ.ජ.ගඩොලර්ක,000කටසීමාගේ. 



  

යම් සමාගමකට අදාල පිරිවැටුම් අවශයතාවය සම්පූර්ණ කිරීමට අගපොගහොසේ

වුවගහොේ, පවතිනමුදල්හුවමාරුකිරීගම්අවසරපත්රගේවලංු කාලයඅවසානගේදීඉදිරි

අවුරුේද සඳහා මුදල් හුවමාරු කිරීගම් අවසර පත්රයක් ලබා ගැනීමට එම සමාගම

සුදුසුකම්ගනොලබයි. 

4.වයාපාරය  

විගේශ මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරයක් පවේවාගගන යාම සමාගගම් ප්රාථමික

අරමුණක්වියයුතුය. 

5. වයාපාරික ස්ථානය 

වයාපාරික ස්ථානය, මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරික කටයුතු කිරීම සඳහා සුදුසු

වියයුතුය.  විගේශමුදල්හුවමාරුකිරීගම්වයාපාරයටඅදාලසියළුකටයුතුඑමවයාපාරික

කටයුේත සඳහාම පමණක් ගයොදා ගන්නා ගවන් කරන ලද කවුළුවක් තුළ ගවනම

පවේවාගගනයායුතුඅතරඑයවයාපාරිකස්ථානගේඅගනකුේවයාපාරිකකටයුතුවලින්

ගභෞතිකවශගයන්දගවන්වපවේවාගගනයායුතුය.  මුදල්හුවමාරුකිරීගම්වයාපාරික

කටයුේත, වයාපාරිකස්ථානගේඅගනක්වයාපාරයන්සමගඒකාබේධ්ගනොකළයුතුය. 

6. බැංකු ගිණුේ 

විගේශමුදල්හුවමාරුකිරීගම්වයාපාරිකකටයුතුවලින්මිලදීගේවිගේශමුදල්, වැඩකරන

දිනපහක්ඇතුළතතැන්පේකිරීමසඳහා ගවනමබැංකුගිණුමක්බලපත්රලාභීවානිජ

බැංකුවකවිවෘතකළයුතුය. 

7. ස්වයංක්රියකරණයරපරිගණකකරණය 

වයාපාරිකකටයුතුකරගගනයාමසඳහාසුදුසු ගමගහයුම්මෘදුකාංගස්ථාපනයකිරීම

මගින්ස්වයංක්රීයකරණයකරනලදපේධ්තියක්රියාේමකකිරීමකළයුතුඅතර, එයට

ගනුගදනුකරුවන් ගවත නිකුේ කරන බිල්පේ මුද්රණය කිරීම, දදනික ගගවුම් තුලන

ප්රකාශනයන් සහ මිලදී ගැනීගම් ගල්ඛනය පවේවාගගන යාම සහ ගනුගදනු සහ

තැන්පතුවලටඅදාලමාසිකප්රකාශනයක්පිළිගයලකිරීමදඇතුලේවියයුතුය. 

අදනකුේ අවශයතාවයන්රනියමයන් සහ දකොන්දේසි 

1. විගේශවිනිමයගදපාර්තගම්න්තුවවිසින්මුදල්හුවමාරුකිරීගම්කටයුතුඇමුණුම 

V ි අප විසින් ලබා දී ඇති විස්තරයන්ට අනුව ස්ථාපනය කර ඇති CCTV 

ආරක්වණකැමරාපේධ්තියක්හරහානිරීක්වණයකරනුලබයි. 
 

2. CCTV ආරක්වණ පේධ්තිය ස්ථාපනය කිරීම සහ ස්වයංරිය කරණයරපරිගණක

කරණයකිරීමසඳහායනපිරිවැයආවරණයකිරීමසඳහාසමාගගම්රු.මිලයන

15ක්වනප්රකාිතප්රාේධ්නයගයොදාගතහැකිය. 
 

3. මුදල්හුවමාරුකිරීගම්අවසරපත්රයලබාදීමටගපරඅවශයපරිදිCCTV ආරක්වණ

පේධ්තියස්ථාපනයකිරීමසහපරිගණකකරණයනිසිපරිදිකරතිගේදයන්න

පරීක්වාකරනුලැගේ. 
 

4. ඉහත සඳහන් ගකොන්ගේසි සහ නියමයන්ට අමතරව අවශය නම් තවේ

ගකොන්ගේසිසහනියමයන්පැනවීමටශ්රීලංකාමහබැංකුවටඅයිතියක්ඇත.  



  

ඇමුණුම  V 

සංවෘත පරිපථ රූපවාිනී පේධ්තිය් (CCTV) ස්ථාපනය කිරීදේ විස්තර 

  DVR පිළිබඳ විස්තර 

 සම්බන්ධ්තාඅටක්සිතප්රමිතිගයන්යුතුඩිජිටල්වීඩිගයෝපටිගතකලහැකි(DVR)

H.ක64වීඩිගයෝසංක්ගපපයක් 
 

 TVසහVGAයනආකාරගදකටමසම්බන්ධ්කලහැකිවියයුතුය. 

 ඩිජිටල්වීඩිගයෝපටිගතකල(DVR)දේතගබඩාකිරීමසඳහාඅවමවශගයන්ගටරා

බයිට්1 සිත(1 TB)දෘඩඩිස්කයක්වේ(Hard Disk)සවිකරතිබියයුතුය. 
 

 නැවතබැලීගම්පහසුකම්තිබියයුතුය.එනම්සාමානය ආකාරයටරඉහළගේගයක්

සිතව ගේගගයන් ආපසු බැලීමට/එක් එක් රූප රාමු ගකොටස ගවන් ගවන්ව

නිරීක්වණයකිරීමටහැකිවියයුතුය. 
 

 දුරස්ථ ස්ථානයක සිට පහතආකාරගේ උපකරණභාවිතා කරමින් පේධ්තියට

පිවිසීගම්හැකියාවතිබියයුතුය. 

(os: iphone, blue berry, symbian S 60, Android, windows) 
 

 මුහුණතwindows ගමගහයුම්පේධ්තියට(os)සමානවියයුතුය. 
 

 ලබාගේදර්ශනසහගපරලබාගේදර්ශනවිශාලකරබැලීමටහැකිවියයුතුය. 
 

 සුරක්ෂිතමුරපදආරක්වණයක් තිබියයුතුයි. 
 

 පටිගතවූදර්ශනයන්ගේසතයබවතහවුරුකිරීමසඳහාදියසළකුණුගයොදාතිබිය

යුතුයි. 
 

 TCP/IP, PPPOE, DHCPසහ DDNSජාලගතසම්බන්ධ්තාවයන්ටසම්බන්ධ්කලහැකි

වියයුතුයි. 
 

 දුරස්ථබාගතකිරීගම්පහසුකම. 

 

කැමරාව පිළිබඳ විස්තර 

 540ර480  TVL  අධි විගේදන(High resolution) සිත වර්ණ සිත රාත්රී දර්ශන

ගපන්නුම්කරනකැමරාවක්. 

 

 කැමරාවසිවිලිමකගහෝබිේතිමතුපිටකසවිකලයුතුය. 

 

 විධ්තලයන්ටඅනුරූපීවදර්ශනයන්ගවනස්කරනැරඹියහැකිබව. 

 

 ඩිජිටල්සංඥාසකස්කිරීම්සහතථයවර්ණරූපමගින්ඉහළප්රමිතිගයන්යුතුව

ඡායාරූපගතහැකිවීම. 

 

 ස්වයංක්රීයව රියා ගනොකරන විටකදී ගඩසිබල් 48 (48dB) කට වඩා වැඩි ශේද

සිතසංඥාලබාගතහැකිවියයුතුයි. 

 

 සම්බන්ධ්කයන්:වීඩිගයෝ - BNC,විදුලිබලසැපයුම- DC Jack Type 

 

 තිරස්සැකසියහැකිගකෝනය:0˚–360˚,සිරස්සැකසියහැකිගකෝනය:0˚–60˚ 



  

 

 ඕනෑමකාලු ණයටඔගරොේතුදියහැකිබව 
 

 සියළුරියාකාරකම්දුරස්ථස්ථානයකසිටඅක්ක්වණයකිරීමපහසුකිරීමසඳහා

ඕනෑම ගස්වාසපයන්ගනකුගගන්ADSL  අන්තර්ජාල ගස්වාව ලබාගැනීමටඔබ

විසින් කටයුතු කළයුතුය.  ගමම අන්තර්ජාල පහසුකම, සීමාරිතව දේත

පැවරීගම්පහසුකම දඇතුලේව දවගස්පැය ක4 පුරාවටමඅඛණ්ඩවරියාේමක

වියයුතුය. 

 

 CCTV පේධ්තියසවිකිරීමසඳහාවැයවනපිරිවැයසමාගගම්ගගවානිමිප්රාේධ්නය

වනරුපියල්මිලියන10ක්දආවරණයකරගතහැක. 



  

උපදල්ඛන  II 

මුදල් හුවමාරු වයාපාරගේ නිරතවීම සඳහා ලබා ගදන අවසර පත්රගයි සඳහන්

නියමයන්හාගකොන්ගේසි: 

1. විදේශ මුදල් මිෙදී ගැනීම හා හුවමාරු කිරීම සඳහා වන අවසරපත්රය  

i. ශ්රීලංකාරුපියල්ලබාදී(විකුණා)විගේශමුදල්ගනෝට්ටුමිලදී ගතයුතුය. 

 

ii. විගේශමුදල්ගනෝට්ටු,ගවනේවිගේශමුදල්ගනෝට්ටුවක්සමගහුවමාරුකිරීමද

සිදුකළහැක. 

 

iii. කවරතේේවයක්යටගේවුවදපරිසීමිතගවගළන්දන්විසින්ශ්රීලංකාරුපියල්

මිලදීගගනවිගේශමුදල්විකිණීමසිදුගනොකළයුතුය. 

 

iv. විගේශමුදල්මිලදීගැනීමටසහරගහෝහුවමාරුකිරීමටසමාගමමගින්අවසර

ගදනුලැබූගස්වකයින්ගේනම්ඇතුළේලැයිස්තුඑක්එක්වයාපාරිකස්ථානය

සඳහා,පරිසීමිතගවගළන්දාවිසින්අධ්යක්වරවිගේශවිනිමයගදපාර්තගම්න්තුව

ගවතඉදිරිපේකළයුතුය. 

 

v. ගමම අවසර පත්රය යටගේ මිලදී ගන්නා ලද ගහෝ හුවමාරු කරන ලද

විගේශ මුදල්, එම මිලදී ගැනීගම් සිට දින පහක් (05) ක් ඇතුළත අවසරලේ

ගවගළන්ගදකුගවතතැන්පේකළයුතුය. 

 

vi. අවසරලේ ගවගළන්ගදකු සමග එළඹුන පූර්ව එකඟතාවගේ සඳහන් විගේශ

මුදල් වර්ග පමණක් පරිසීමිත ගවගළන්දා විසින් අවසරලේ වයාපාරික

ස්ථානගේදී පිළිගතහැක. 

 

vii. පරිසීමිතගවගළන්දාවිසින්,බලයලේගවගළන්ගදකුසමගපවේවාගගනයනු

ලබන ගිණුගමන් පිරිනැගමන විනිමය අනුපාතය ගනොඉක්මවමින් ශ්රී ලංකා

රුපියල්ගහෝවිගේශමුදල්පිළිගැනීමටහැකියාවක්නැත. 

 

viii. පරිසීමිතගවගළන්දාගවතපිරිනැගමනඅවසරපත්රයපැවරියගනොහැක. 

 

ix. අවසර පත්රගේ සඳහන් ගකොන්ගේසි, අධ්යක්වරවිගේශ විනිමය

ගදපාර්තගම්න්තුව විසින් කලින් කලට සංගශෝධ්නය කළහැකි අතර, ඒ

පිළිබඳවපරිසීමිතගවගළඳුන්දැනුවේකරනුඇත. 

 

x. පරිසීමිත ගවගළන්දන් විසින් විගේශ මුදල් මිලදී ගනු ලබනරහුවමාරු කරනු

ලබනදදනික විනිමය අනුපාතයන් සහ මුදල් හුවමාරු ලාංඡනය ගහොඳින්

ගපගනනතැනකප්රදර්ශනයකළයුතුය. 

 

xi. ප්රධ්ානශාඛාගේසහඅගනකුේශාඛාවලපිළිගවලින්අවසරපත්රගේමුල්පිටපත

සහඑිපිටපේගහොඳින්ගපගනනස්ථානයකප්රදර්ශනයකළයුතුය. 

 



  

xii. ඕනෑමඅනුකූලගනොවනකටයුේතක්සම්බන්ධ්වවිගේශවිනිමයපනගේඅදාල

ප්රතිපාදනයන්ටඅනුව,රියාමාර්ගගනුලැගේ. 

2.  විදේශ මුදල් විකිණීම සඳහා අවසර පත්රය 

i. ශ්රීලංකාගේ ගන්වාසිකපුේගලයන්හටසංරාරකකටයුතුසඳහාපමණක්

විගේශමුදල්විකිණීමසඳහාඅවසරලබාගදනුලැගේ. 

ii. විගේශ මුදල් ඉල්ලුම් කිරීගම් සේභාවය තීරණය කිරීම සඳහා අවශය

ලියකියවිලිඉදිරිපේකරඇතිවිටඑක්විගේශීයසංරාරයක්ගවනුගවන්එක්

ගණුගදනුවක්සඳහාවිකිණියහැකිඋපරිමවිගේශවිනිමයප්රමාණයඇ.එ.ජ.

ගඩොලර් ක,000 ක් ගහෝ හුවමාරු කළහැකි විගේශ මුදලකින් ඊට සමාන

වටිනාකමක්වියයුතුය. 

iii. ප්රධ්ාන ශාඛාගේ සහ අගනකුේ ශාඛාවල පිළිගවලින් අවසරපත්රගේ මුල්

පිටපත සහ එි පිටපතක් ගහොඳින් ගපගනන ස්ථානයක ප්රදර්ශනය

කළයුතුය. 

iv. අවසරලේ සෑම වයාපාරික ස්ථානයකම අවසරපේ අංකය සහ අදාල

ගැණුම්රවිකුණුම්විනිමයඅනුපාතප්රදර්ශනයකළයුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                     උපදල්ඛන  III  

අයදුේ පත්රය සමග පහත දල්ඛනයන් ාාරදය ුතතුය 

අනුක්ර

මික 

අංකය 

දල්ඛනදේ නම 
ඇමු

ණුේ 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය 

සඳහා පමණි 

1. මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරගයි නිරතවීම සඳහා

ඔබවිසින්ඉදිරිපේකරනලදඅයදුම්පතනිවැරදිගලස

පිළිගන්ගන්නම්සමාගමවිසින්ඉහතඋපගල්ඛන Iි

සඳහන්  නිර්ණායකයන්ට තම එකඟතාවය දක්වන

ප්රකාශනයක්අන්තර්ගතවනලිපියක්. 

(අ) 

 

2. සමාගම ගනුගදනු සිදුකරන බැංකුකරුරබැංකු

කරුවන්ගගන් එම සමාගම බැංකුව සමග

පවේවාගගනයනයනසම්බන්ධ්තාවයගකබඳුදයන්න

පිලිබඳව සහ බැංකුව සමඟ පවේවාගගන යන

ගිනුම්වල තේවයන් පිලිබඳ බැංකුකරුරබැංකු

කරුවන්ගගන් අදහස් දැක්ගවන  ලිපියක් අධ්යක්ව ර

විගේශ විනිමය ගදපාර්තගම්න්තුව නමින් එවිය යුතුයි.

සමාගමවිසින්පවේවාගගනයනුලබනසියලුමබැංකු

ගිණුම්පිලිබඳවසම්පූර්ණවිස්තරයක්සහපසුගියමස

අවසානය වන විට එම ගිණුම්වල ගශ්වය පිලිබඳ

සහතිකයක්ද ගම් සමඟ එවියයුතුය. (සමාගමනමින්

වාණිජ බැංකුවකරබැංකුවල ගිනුම් පවේවාගගන

ගනොයන්ගන්නම් ඉහත විස්තර සමාගගම්

අධ්යක්වවරුන්සම්බන්ධ්වඉදිරිපේකලයුතුයි) 

(ආ) 

 

3. මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරය ඇරමටමට ගයෝජිත

ස්ථානයරයන්ි පිිටීම පිළිබඳව විස්තරාේමක

ගතොරතුරු. 

(ඇ) 

 

4. සමාගගම් අධ්යක්වවරුන්ගේ, මූලික ගකොටස්

ිමියන්ගේ, අවසන් අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්ගේ සහ

මුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරගයි නිරත කිරීමට

අදහස් කරන ගස්වකයන්ගේ අධ්යාපනික, වෘේතීමය

සහ  වයාපාරික පසුබිම පිළිබඳ විස්තරාේමක

ගතොරතුරු. 

(ඈ) 

 

5. පසුගිය වර්ව තුන සඳහා වන සමාගගම් විගණනය

කරන ලද ගිණුම්රමූලය ප්රකාශන (අළුතින් ස්ථාපනය

කරනලදසමාගම්සඳහාඅදාළගනොගේ) 

(ඉ)  

 

6. සමාගගම් වේකම් (රංරල සහ නිශ්රල) සහ වගකීම්

පිළිබඳව එම වේකම්සහ වටිනාකම්වල වටිනාකම් ද

ඇතුලේව සම්පූර්ණ විස්තරයක්. (අළුතින් ස්ථාපනය

කරනලදසමාගම්සඳහාපමණක්අදාළගේ) 

(ඊ) 

 

7. අවම වශගයන් සමාගගම් අධ්යක්වවරුන් ගදගදගනකු

විසින්ආදායම් බදු ගගවන ලද බව දැක්ගවනනවතම

වාර්තාවක් 

(උ) 

 

8. සමාගම සංස්ථාපනය කිරීම සඳහා අදාල

ලියකියවිලිවල සහතික කරන ලද පිටපේ [සමාගම

සංස්ථාපනය කරන ලද බව දැක්ගවන සහතිකය, 

(ඌ) 

 



  

ගපෝරම 1, ගපෝරම 6, සමාගම් වයවස්ථාව, ගපෝරම ක0

(අදාළ නම් පමණි), ගපෝරම 13 (අදාළ නම්

පමණි)යනාදිය.] 

9. සමාගගම් ගල්කම් විසින් සමාගගම් ගකොටස්

ිමිකාරිේවය සම්බන්ධ් වුහයක් ද ඇතුලේව

සමාගගම් ප්රකාිත ප්රාේධ්නය සම්බන්ධ්ව ලබාගදන

තහවුරුවක් 

(එ) 

 

10. මුදල්හුවමාරුකිරීගම්වයාපාරගේනිරතවීම, සමාගගම්

ප්රාථමික අරමුණක් බව දක්වන අධ්යක්ව මණ්ඩලගේ

සහතික කරන ලද ගයෝජනා සම්මුතියක් සහ එයට

අදාලගපෝරම39(අදාළනම්පමණි). 

(ඒ) 

 

11. සමාගගම්ස්වංක්රීයපේධ්තියපිළිබඳවිස්තර (ඔ)  

12. අවම වශගයන් පළමු වසර තුනක කාලයක් සඳහා

ඉලක්ක ගත පිරිවැටුම ආවරණය කර ගැනීගම්

ේයාපාරික ඉදිරි දැක්ම ඇතුළේ ලියවිල්ලක් (බැංකුගේ

තැන්පේ කිරීමට බලාගපොගරොේතු වන විගේශ මුදල්

ප්රමාණය) 

(ඕ) 

 

 

 

 

 

 

 


