
 

නිකුත් කළේ විළේශ විනිමය ළෙපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  2020 ජූලි 13 

 

විළේෂ තැන්පතු ගිණුේ විවෘත කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා තවදුරටත් ළගන 

ඇති ක්රිනයාමාර්ග 

රට තුළ ව්යාතප්ත ව   ක ොවිඩ් - 19 (Covid - 19) ව්යසංගව වත්ත්ව්යකේ බලපෑම්ව්යලින් මිදීම 

සඳහත ක්රියයාතතත්ම  තතක   රවයාතත්යයාතට සහතයාත ලබත ගැනීකම් අරමුණින් ශ්රීර ලං ත රතයාත 

විසින් 2020.04.08 දිය විකේෂ වැන්පතු ගිණුම හඳුන්ව්යත කෙය ලදී.  ඒ සඳහත යාතහපත් 

රවක චතර ලැකබමින් පව්යක ය බව්ය ෙැකියාත හැකි අවර, කම් ව්යය විට ආසන්ය ව්යශකයාතන් 

ඇ.එ.ත. ක ොලර් මිලියාතය 87   මුෙලක් විකේෂ වැන්පතු ගිණුම් සඳහත ශ්රීර ලං තව්ය කව්යව 

ලැබී ඇව.   

ශ්රීර ලං ත රතයාත, ශ්රීර ලං ත මහ බැංවේකම මුෙ ම මඩල ලයාත විමමෙකමන් ප ව්ය, විකේෂ 

වැන්පතු ගිණුම් විව්යෘව කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහත වව්යදුරටත් පහව ෙක්ව්යත ඇක  

ක්රියයාතතමතර්ග කගය ඇව. 

1. විශේෂ තැන්පතු ගිණුම්වලට අරමුදල් ලැබීශම් මූලාශ්රත පුළුල් කිරීම 

 

අ.   2020.01.01 දින ශ ෝ ඊට පසුව විකේශයාත  සිට ශ්රීර ලං තව්යට පැමිණි ෑයෑම 

පුේගලකයාතවේට ඔහු විසින් නීවානුකූලව්ය අත්පත්  ර ගන්යත ලෙ සහ ශ්රීර 

ලං තව්යට රැකගය එය ලෙ විකේශ විනිමයාත භතවිව  ර  

 
 

සන්නිළ ෙන ළෙපාර්තළේන්තුව 
30,            ,       01,         

          : 2477424, 2477423, 2477418 

     : 2346257,  2477739 

 -    : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
         : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



i.   රැකගය එය ලෙ විකේශ විනිමයාත රවමතයයාත ඇ.එ.ත. ක ොලර් 15,000 කහෝ 

කව්යයත් ෑයෑම විකේශ ව්යාව්යහතර මුෙලකින් එයාතට සමතය රවමතයයාතක් 

ඉක්මව්යත යාතය අව්යස්ථතව්ය දී, පැමිකයය කවොටුකපොකළහි දී ශ්රීර ලං ත කර්ගුව්ය 

කව්යව ප්රාකාායක් ඉදිරිපත් කිරීමට 

ii.   රැකගය එය ලෙ විකේශ විනිමයාත රවමතයයාත ඇ.එ.ත. ක ොලර් 15,000 කහෝ 

කව්යයත් ෑයෑම විකේශ ව්යාව්යහතර මුෙලකින් එයාතට සමතය රවමතයයාත ට 

සමතය කහෝ අඩු ව්යය අව්යස්ථතව්ය  දී, අෙතළ බලයාතලත් කව්යකළන්ෙත කව්යව 

ප්රාකාායක් ඉදිරිපත් කිරීමට  

යාතටත්ව්ය, ෑයෑම බලයාතලත් කව්යකළන්කෙවේ සමග 2020.10.07 දින ද්වා විකේෂ 

වැන්පතු ගිණුම් විව්යෘව  ළ හැකියාත.   

ආ.  බලයාතලත් කව්යකළන්ෙත කව්යව අරමුෙ මව්යල මූලතශ්ර0යාත ිළිබබඳව්ය  රය ලෙ 

රව තශයාත ට යාතටත්ව්ය, වමත සන්ව කයාතහි ඇක  විකේශ ව්යාව්යහතර මුෙ ම 

කයෝට්ටුව්යලින් ඇ.එ.ජ. ශ ොලර් 15,000 කා මෙමතව්යක් ෙක්ව්යත සහ පව්යක ය 

නිකයාතෝග සහ නියාතමයාතන්හි ක ොන්කේසිව්යලට යාතටත්ව්ය ශ්රීර ලං තකම සින ය කහෝ 

කන්ව්යතසි  වැයැත්කවවේට 2020.10.07 දිය ෙක්ව්යත ෑයෑම බලයාතලත් 

කව්යකළන්කෙවේ සමග විකේෂ වැන්පතු ගිණුම් විව්යෘව  ළ හැකියාත. 

ඇ.   කම් සම්බන්ධකයාතන්, ශ්රීර ලං තකම සින ය කහෝ කන්ව්යතසි  වැයැත්කවවේට වමත 

සන්ව කයාතහි  රඳව්යත වබත ගව හැකි විකේශ ව්යාව්යහතර මුෙ ම රවමතයයාත 

2020.07.01 දිය සිට බලපැව්යැත්කව්යය පරිදි ඇ.එ.ත. ක ාතලර් 10,000 සිට ඇ.එ.ත. 

ක ොලර් 15,000 ෙක්ව්යත ව්යැඩි  ර ඇව. 

 

2. විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් ඇපකාර වයශකන් ලබාදී ණක ලබා ගැනීම 

 

විකේෂ වැන්පතු ගිණුම් හිමියාතන්ට වම වැන්පතුව්ය ඇප ර ව්යශකයාතන් ලබත දී බලයාතලත් 

කව්යකළඳුන්කගන් පහව පරිදි යයාත ලබතගව හැකියාත. 

අ.   ශ්රීර ලං තකම කන්ව්යතසි  පුේගලයාතන් ශ්රීර ලං ත පිිළයාත ම ව්යලින් 

ආ.  පව්යක ය නිකයාතෝගව්යලට අනුව්ය යයාත ලබත ගැනීමට  දු  ම් ලත් ශ්රීර ලං තකව්යන් 

ිළටව කන්ව්යතසි  විකේෂ වැන්පතු ගිණුම් හිමියාතන් 

 



ඉහව  පිණු සම්බන්ධකයාතන් ව්යැඩිදුර කවොරතුපි පහව පරිදි ලබතගව හැකියාත. 

 

අ.   ශ්රීර ලං ත මහ බැංවේකම විකේශ විනිමයාත කෙපතර්වකම්න්තුකම නිල කව්ය  

අ විකයාතහි (www.dfe.lk) “බතගව කිරීම්” යාතටකත් ෙක්ව්යත ඇක  පහව සඳහන් 

නිකයාතෝග, නියාතම සහ විධතයයාතන්ට රවකමශ වීම මගින්.  

 i.  2020.04.08 දියැක  අං  2170/4 ෙරය රතකේ (අක විකේෂ) ගැසට් 

නිකමෙයකයාතහි පළ  ර ඇක  නිකයාතෝග 

ii.  2020.07.01 දියැක  අං  2182/32 ෙරය රතකේ (අක විකේෂ) ගැසට් 

නිකමෙයකයාතහි පළ  ර ඇක  නිකයාතෝග 

iii.  2020.07.01 දියැක  අං  2182/33 ෙරය රතකේ (අක විකේෂ) ගැසට් 

නිකමෙයකයාතහි පළ  ර ඇක  2017 අං  12 ෙරය විකේශ විනිමයාත පයකවහි 8 

ව්යය ව්යගන්ක යාත යාතටකත් නිවේත්  ර ඇක  නියාතමයාත 

iv.  බලයාතලත් කව්යකළඳුන් කව්යව නිවේත්  ර ඇක   2020.07.06 දියැක  2020 අං  06 
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