
 

නිකුත් කළේ : විළේශ විනිමය ළෙපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  : 2020 අළේල් 0 0  

 
 

රට ුළ පවතින විළේශ මුෙල් 0 සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශ්රී කංකා 

රජය සහ ශ්රී කංකා මහ ංැංකුව තවදුරටත් හඳුන්තවා දී ඇති ක්රියාමාර්ග 

 

රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම, විදේශ විනිමය අනුපාතය 

මත දැනට පවතින පීඩනය අවම කිරීම සහ දකාවිඩ් - 19 (Covid – 19) වසංගත තත්තත්තවය නිසා 

ශ්රී කංකාදආ ආථිකයකයට ිති විය හැකි අයහපත්ත බකපෑම සළකා බකා, ගරු මුදල්, ආථිකයක සහ 

ප්රතිපත්තති සංවථිකධනන අමාතයතුමා විසින් ශ්රී කංකා මහ බැංවේදආ මුදල් මණ්ඩකදේ නිථිකදේශය 

සහ කැබිනට් අමාතය මණ්ඩකදේ අනුමැතිය යටදත්ත ප්රාග්ධන න ගදෙළෙදෙ සඳහා ශ්රී 

කංකාදවන් බැහැරට අරමුදල් දේෂ ය කිරීම සබනබන්ධනදයන් මාස ුනක (03) කාකසීමාවක් 

සඳහා පහත සඳහන් ක්රියාමාථිකග පනවන්න් නිදයයගයක් නිවේත්ත කරන ක.  

1. පහත සඳහන් ආදයයජන හැර, ශ්රී කංකාව තුළ දන්වාසික පුේගකයන් විසින් විදේශ රටක 

ආදයයජන සිදු කිරීදබන අරමු  සඳහා ප්රතිමු  ආදයයජන ිණුමබන (Outward Investment 

Accounts) හරහා ශ්රී කංකාදවන් බැහැරට අරමුදල් දේෂ ය කිරීම සඳහා කබා . ි ති දපාදු 

අවසරය අත්තිටුවීම    

 

(අ)  විදේශ විනිමය පනදත්ත ප්රතිපාදන යටදත්ත, ආදයයජකයා විසින් ශ්රී කංකාදවන් බැහැර 

දන්වාසික පුේගකදයවේදගන් විදේශ වයවහාර මුදල් විනන් කබාගත්ත  ය මුදකක් 

මඟින් එකී ආදයයජනය මූකයනය කිරීමට නියන්ත අව්ථාාවක.; 

 

(ආ) ආදයයජනය සිදු කිරීමට නියන්ත රදටි නියාමන අවශයතාවක් සපුරාීමම සඳහා සිදු 

කරන ආදයයජන   

 
 

සන්තනිළ ෙන ළෙපාර්තළේන්තුව 
30, ජනා පති මාවත, දක ළ  01, ශ්රී කංකාව 

දුරකථාන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්් : 2346257,  2477739 

 -දබනල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
දව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



 

2. ශ්රී කංකාව තුළ දන්වාසික පුේගකයන් විසින් පවත්තවාදගන යනු කබන වයාපාක ක විදේශ 

විනිමය ිණුමබන (Business Foreign Currency Accounts) හා පුේගිනක විදේශ විනිමය ිණුමබන 

(Personal Foreign Currency Accounts) හරහා ජංගම ගනුදදනු සඳහා හැර අදනවේත්ත අරමුුම 

සඳහා ශ්රි කංකාදවන් බැහැරට අරමුදල් දේෂ ය කිරීම අත්තිටුවීම  

 

3. දැනටමත්ත සංක්රමිකක .මනාවට (Migration Allowance) ි න්කබන පා ි ති විගාන්කයන් විසින් 

ප්රාග්ධනධනන ගනුදදනු රුයලයල් ිණුමබන (Capital Transaction Rupee Accounts) හරහා සංක්රමිකක 

.මනාව යටදත්ත අරමුදල් විදේශ රටකට යැවීම අත්තිටුවීම  

 

4. සංක්රමිකක .මනාව සඳහා පළමුවරට ින්කබන පාන විගාන්කයන් විසින් ුදදුුදකබන කබන 

සංක්රමිකක .මනාව ි එ ජ  දඩාකථික 0,,,,, ක පපක මය දක්වා සීමා කිරීම  

 

5. දපාදු අවසරදයි නිශ්චචිතව දක්වා ි ති සීමාවන් ඉක්මවා යන ආදයයජන සඳහා, එක් එක් 

ආදයයජනය මත පදනබනව විදශ්චෂ අවසර කබා .ම සඳහා ශ්රී කංකා මහ බැංවේදආ මුදල් 

මණ්ඩකය සතුව පවතින අ කාක ය, ඉහත 1(අ) සහ 1(ආ) වගන්තිවක සඳහන් 

නිථික ායකවකට යටත්ත වන ආදයයජන සඳහා පම ක් සීමා කිරීම   

ඉහත සඳහන් සීමා කිරීබන හඳුනාගත්ත ප්රාග්ධනධනන ගනුදදනු සඳහා පම ක් අදාළ වන අතර, 

දැනටමත්ත අවසර කබා . ිති ජංගම ගනුදදනු සඳහා අදාළ දනාදආ  

2020.04.02 දිනැති අංක 216 /3 ෙරන රජළේ (අති විළේෂ) ගැසට් නිළ ෙනළේ පළ කර 

ඇති ඉහත සඳහන්ත නිළයෝගයට විළේශ විනිමය ළෙපාර්තළේන්තුළ  නික ළවබ් 

අඩවිළේ (www.dfe.lk) “ංාගත කිරීේ” යටළත් ප්රළ ශ විය හැකි ය. 

 


