
 
 

  

  
 

විදේශ විනිමය දෙගුලාසි තවදුෙටත් ලිහිල් කිරීම  - 2013 

ඉකුත් වසෙ කිහිපය පුො ශ්රී ලාවාදස සාව ව ්ව කව පදනම වැඩිදියුණු වී ඇති අතෙ, දේශීය මූලය අාශය  
වඩාත් ශක්තිමත් වී ඇත.  එම පසුබිම තුළ ජාතයන්තතෙ මූලය ණණුදදු  පවත්වාදණන යාදදී  ඉහළ 
වාව යක්ෂමතාවයක් ළඟා වෙ ණැනීම සහ වයාපාෙ වටයුතු පහසු කිරීම හා දපෞේණලිව අාශදේ ්ව කව 
ක්රියාවාෙවදවලට පහසුවද සැලසීම මගින්ත සමස්ථ ්ව කවදේ තෙඟවාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීම යනාී  
අෙමුණු දපෙදැරි වෙදණන, විදේශ විනිමය දෙගුලාසි අු ක්රමදයන්ත ලිහිල් වෙන ලී .   

ඉහත සඳහන්ත වෙන ලද ප්රතිපත්තිමය ොමුව තුළ පිහිටා වටයුතු කිරීම සඳහා 2013 ජූනි 12 වන දින සිට 
ක්රියාත්මව වන පරිදි විනිමය පාලන දෙගුලාසි තවදුෙටත් ලිහිල් වෙ ඇත.  දමම ප්රතිපත්ති ක්රියාමාව ණ පහත 
පරිදි දස.   

i. අදන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල්  NRFC)/දන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල්  RFC) ගිණුදවල 
පවතින මුදල් එක් බැාකුවකින්ත දවනත් බැාකුවවට මාරුකිරීම සඳහා අු මැතිය ලබාී ම. 

බලයලත් දවදළන්තදකු සමණ පවත්වාදණන යන අදන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල්/දන්තවාසිව 
විදේශ වයවහාෙ මුදල් ගිණුදවල පවත්නා මුදල් භාවිතා වෙ දවනත් බලයලත් දවදළන්තදදකු සමණ 
නව අදන්තවාසිව විදේශ ස යවහාෙ මුදල්/දන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල් ගිණුද විවෘත කිරීමට 
බලාදපොදෙොත්තුවන්තනන්ත ඒ සඳහා විනිමය පාලවදේ අු මැතිය ලබාණත යුතුව තිබුණි.  අදන්තවාසිව 
විදේශ වයවහාෙ මුදල්/දන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල් ගිණුද පවත්වාදණන යන පුේණලයින්ත හට 
ඉහළ නමයශීලිභාවයක් ලබාී ම සඳහා දවනත් බලයලත් දවදළන්තදකු සමණ පවත්වාදණන යන 
අදන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල්/දන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල් ගිණුමව/ගිණුදවල පවත්නා 
මුදල් භාවිතා වෙ නව අදන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල්/දන්තවාසිව විදේශ වයවහාෙ මුදල් 
ගිණුමක්/ගිණුද විවෘත කිරීමට පුේණලයන්තට දැන්ත අවසෙ ලබා ී  ඇත.      

ii. විදේශ විනිමය උපයන්තනන්තදේ ගිණුද හිමියන්ත සඳහා විදේශ වයවහාෙ මුදලින්ත ණය ලබාී ම. 

 
වව තමානදේී  විදේශ වයවහාෙ මුදලින්ත ණය ලබාදදු  ලබන්තදන්ත අපනයනවරුවන්ත සහ වක්ර 
අපනයනවරුවන්ත වැනි විදේශ විනිමය උපයන්තනන්ත සඳහා පමණී.  මින්ත ඉදිරියට ඕනෑම විදේශ 
විනිමය උපයන්තනන්තදේ ගිණුද හිමිදයකුට විදේශ වයවහාෙ මුදලින්ත ණය ලබාී මට බැාකුවලට 
අවසෙ ලබා ී  ඇත. 
 

විනිමය පාලන දදපාව තදදන්තතුව 

2013 ජුනි 12 වැනි දින  



iii. අදන්තවාසිවයන්තට අයත් දන්තවාසිව දේපල විකිණීදමන්ත ලැදබන ප්රාේ න ලාභ නැවත රැදණන යාම 
සඳහා අවසෙ ලබාී ම. 

නිශ්චල දේපලවල සිදු වෙන ්දයෝජනයන්ත දිරිමත් කිරීම සඳහා ණු  ලබන ක්රියාපපාපාපායක් දලස 
අදන්තවාසිවයන්ත විසින්ත අන්තතව ජාතිව බැාකු ජාලයන්ත හෙහා ශ්රී ලාවාවට දප්රේෂණය වෙන ලද මුදල් 
වලින්ත මිලී  ණත් දහෝ සාවව  නය වෙන ලද නිශ්චල දේපල විකිණීදමන්ත ලැදබන මුල් මුදල සහ 
ප්රාේ න ලාභය යන දදවම නැවත රැදණන යාම සඳහා අදන්තවාසිවයන්තට අවසෙ ලබා ී  ඇත. 

iv. වයස අවුරුදු 18 දහෝ ඊට වැඩි සාක්රමනිවයන්තට සාක්රමණ ී මනාව ලබාී ම. 

සාක්රමණ ී මනාව දප්රේෂණය කිරීම සදබන්ත දයන්ත වව තමානදේ පවතින වි ානය තනි පුේණලයින්ත 
සඳහා දනොව පවුල් ඒවව සඳහා දවයි.  මින්ත ඉදිරියට එය තනි පුේණලයන්ත සඳහා අදාළ වන පරිදි 
සාදශෝ නය දවදෙයි.  එම නිසා, වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි සාක්රමණිවයකු සාක්රමණය වෙන 
අවස්ථාදසී  උපරිමය ඇමරිවන්ත එක්සත් ජනපද දඩොලව  150,000 ක් වන සාක්රමණ ී මනාවක් සඳහා 
සහ ඉන්තපසු ඇ.එ.ජ. දඩොලව  20,000 ව වාව ෂිව ී මනාවක් සඳහා සුදුසුවද ලබයි.  තවද ඉහත 
ී මනාවන්තට අමතෙව ජාණම ණණුදදු වලින්ත ලැදබන මුදල්, අව ථසා ව අෙමුදල් සහ පාරිදතෝෂිව 
අෙමුදල් පූව ව අු මැතියකින්ත දතොෙව රැදණන යා හැකිය.  එවැනි අෙමුදල් ප්රතිමු  දප්රේෂණ කිරීදද 
අෙමුණ සඳහා එක් එක් සාක්රමණිවයාදේ නමින්ත අදන්තවාසිව ගිණුමක් විවෘත වළයුතුය. 

v. දනොස්දරො  NOSTRO) ගිණුද විවෘත කිරීම, පවත්වාදණන යාම සහ එම ගිණුදවල දශේෂයන්ත 
විදේශයන්තහි ්දයෝජනය කිරීම සඳහා අවසෙ ලබාී ම. 

බලයලත් දවදළඳුන්ත විසින්ත අනිකුත් ෙටවල්වල සිදු වෙු  ලබන විදේශ විනිමය ණණුදදු  
වාව යක්ෂමව පියවීම සඳහා ණු  ලබන ක්රියාපපාපාපායක් දලස බලපරලාී  වාණිජ බැාකුවලට විවි  
මුදල් වව ණවලින්ත දනොස්දරො ගිණුද විවෘත කිරීම, පවත්වාදණන යාම සහ එම ගිණුදවල පවතින 
දශේෂයන්ත විදේශ මුදල් දවළඳදපොළවල්වල ්දයෝජනය කිරීම සඳහා අවසෙ ලබා ී  ඇත.   

vi. විදේශ සාචාෙ සඳහා නිකුත් වළහැකි විදේශ මුදල් දනෝට්ටු ප්රමාණය ඉහළ දැීමම. 

බලයලත් දවදළඳුන්ත විසින්ත විදේශ සාචාෙ සඳහා නිකුත් වළහැකි විදේශ විනිමය ප්රමාණදයහි 
දවොටසක් දලස නිකුත් වළහැකි විදේශ මුදල් දනෝට්ටු ප්රමාණය ඇමරිවාු  එක්සත් ජනපද දඩොලව  
2,500 සිට ඇ.එ.දඩො. 5,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. 

vii. බැාකු දනොවන මුලය ්යතන සඳහා විදේශ මුදල් තැන්තපතු ලබා ණැනීමට අවශය අවසෙය ලබා දදන 
නිව ණායවයන්ත හඳුන්තවාී ම. 

ශ්රී ලාවා මහ බැාකුව විසින්ත නද වළ ණය දරේණිණත කිරීදද ්යතනයක් විසින්ත  A-) දහෝ ඊට ඉහළ 
දරේණිණත කිරීමක් ලබා ී  ඇති බලපරලාී  මූලය ්යතන සඳහා වවුන්තදේ ණණුදදු  වරුවන්ත 
දවු දවන්ත විදේශ මුදල් තැන්තපතු ගිණුද විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාදණන යාමට අදාළ 
්යතනයන්තහි ඉල්ලීම මත අවසෙ ලබා දදු  ඇත.  එනමුත් එදසේ ලබා ණන්තනා මුළු තැන්තපතු 
ප්රමාණය බැාකු දනොවන මූලය ්යතන අීකක්ෂණය කිරීදද දදපාව තදදන්තතුදස අ යක්ෂවෙයාදේ 
උපදදස් මාලාවන්තට යටත් වු  ඇත.   

viii. දවොටස් ්දයෝජන බාහිෙ රුපියල් ගිණුද  SIERA) හඳුන්තවාී මට දපෙ වෙන ලද විදේශීය ්දයෝජන  
රැදණන යාමට අවසෙ ලබාී ම.  

1990 ී  දවොටස් ්දයෝජන බාහිෙ රුපියල් ගිණුද හඳුන්තවාී මට දපෙ දවොටස් සහ වයාපාෙවල  
වෙන ලද ්දයෝජනයන්තට අදාළ ලාභාාශ සහ විකිණීදමන්ත දහෝ වල් පිරීදමන්ත උත්පාදනය වන 
මුදල් රැදණන යාමට සිදු වෙන ඉල්ලීද සළවා බලා අවසෙ ලබාී මට ශ්රී ලාවා මහ බැාකුව නව 
ක්රමදසදයක් ස්ථාපනය වෙ ඇත. 

ix. ේවිත්ව පුෙවැසිභාවය හිමි පුේණලයන්ත විසින්ත විදේශීය ෙටවල බැාකු ගිණුද විවෘත කිරීම සහ 
පවත්වාදණන යාම. 



ේවිත්ව පුෙවැසිභාවය හිමි ශ්රී ලාාකිවයන්ත දහෝ විදේශීය ෙජයන්ත විසින්ත නිකුත් වළ ස්කෙ දන්තවාසිව 
අවසෙ පර දෙණ පුේණලයින්ත හට විනිමය පාලන දදපාව තදදන්තතුදස පූව ව අවසෙයකින්ත දතොෙව 
විදේශීය ෙටවල බැාකු ගිණුද පවත්වාදණන යාමට අවසෙ ලබා ී  ඇත. 

x. සුරැකුදපත් ්දයෝජන ගිණුම  SIA) සඳහා වූ සාදශෝ න 

ශ්රී ලාවාවට ලැදබන ්දයෝජනයන්ත සඳහා වූ ්මු  දප්රේෂණ පහසු කිරීදද ක්රියාමාව ණයක් වශදයන්ත, 
සුරැකුදපත් ්දයෝජන ගිණුද හිමියන්ත හට එම ගිණුමට මුදල් දප්රේෂණය කිරීමට සහ එකී ගිණුදමන්ත 
ප්රතිමු  දප්රේෂණය කිරීමට වඩාත් නමය වූ ප්රදසශයන්ත ලබා දදයි.  දමයට, විදේශීය ්යතනිව 

්දයෝජවයන්ත සඳහා වන ්මු  දප්රේෂණ, දනොස්දරො  NOSTRO) ගිණුද හෙහා, දවොස්දරො 

 VOSTRO) ගිණුද දහෝ සුරැකුදපත් ්දයෝජන ගිණුද දවත ලබා ණැනීම ද ඇතුළත් දවයි.  

ඉහත සඳහන්ත ක්රියාමාව ණ හා සදබන්තත ත වි ානයන්ත බලයලත් දවදළන්තදන්ත දවත 2013.06.12 වැනි දින 
නිකුත් වෙ ඇත.                                                                              


