
 

නිකුත් කළේ විළේශ විනිමය ළෙපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  2020 ජූලි 16 

 

රට ුළ පවතින විළේශ මුෙල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ළගන ඇති 

ක්රියාමාර්ග ඉදිරියට පවත්වාළගන යාම 

 

රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ දකාවිඩ් - 19 (Covid - 19 ) වසංගත 

තත්තත්තවය නිසා ශ්රී ලංකාදේ ආර්ථිකයට ඇති විය හැකි අයහපත්ත බලපෑම සලකා බලා, ගරු මුදල්, 

ආර්ථික සහ ප්රතිපත්තති සංවර්ථධන අමාතයතුමා විසින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලදේ 

නිර්ථදේශය සහ කැබිනට් අමාතය මණ්ඩලදේ අනුමැතිය යටදත්ත ප්රාග්ධන ගනුළෙනු සඳහා ශ්රී 

ලංකාදවන් බැහැරට අරමුදල් දේෂණය කිරීම සම්බන්ධදයන් 2020 ජුලි 02 වනො සිට බලපැවැත්තදවන 

පරිදි මාස හයක (06) කාලසීමාවක් සඳහා පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ථග හඳුන්වා දදමින් නියමයක් 

නිකුත්ත කරන ලදී.   

 

1. පහත සඳහන් ආදයෝජන අවස්ථා හැර ශ්රී ලංකාව තුළ දන්වාසික පුේගලයන් විසින් විදේශ රටක 

ආදයෝජන සිදු කිරීදම් අරමුණ සඳහා ප්රතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුම්  (Outward Investment Accounts) 

හරහා ශ්රී ලංකාදවන් බැහැරට අරමුදල් දේෂණය කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති දපාදු අවසරය 

අත්තිටවීම. 

 

    (අ)   විදේශ විනිමය පනදත්ත විධිවිධාන යටදත්ත, ආදයෝජකයා විසින් ශ්රී ලංකාදවන් බැහැර 

දන්වාසික පුේගලදයකුදගන් විදේශ වයවහාර මුදල් වලින් ලබාගත්ත ණය මුදල් මඟින්     

මූලයනය කිරීමට නියමිත ආදයෝජන, 

 

   (ආ)  ආදයෝජිත රදටි සමාගමක දහෝ ශාඛා කාර්ථයාලයක දැනටමත්ත සිදු කරන ලද 

ආදයෝජනයකට අදාළව එම රදටි පවතින නියාමන අවශයතාවක් සපුරාලීම සඳහා සිදු 

කිරීමට නියමිත අමතර ආදයෝජනයක්, 

 

   (ඇ)   ආදයෝජිතයාදේ කාරක ප්රාේධන අවශයතා සඳහා එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් 

දක්වා, දැනටමත්ත විදේශයක පිිටුවා ඇති පාලිත සමාගම්වල දහෝ ශාඛා කාර්ථයාලවල 

 
 

සන්තනිළ ෙන ළෙපාර්තළේන්තුව 
30, ජනාධිපති මාවත, දක ළ  01, ශ්රී ලංකාව 

දුරකථන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස් : 2346257,  2477739 

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

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



සුදුසුකම්ලත්ත දන්වාසික සමාගම් විසින් සිදු කිරීමට නියමිත අමතර 

ආදයෝජනයක්/අරමුදල් දයදවීමක්, 

 

   (ඈ) විදේශයක දැනටමත්ත පිිටුවා ඇති සම්බන්ීකරණ, අදලවිකරණ, අනුදයෝජිත, වයාපෘති, 

නිදයෝජිත දහෝ දවනත්ත ඕනෑම සමාන කාර්ථයාල නඩත්තතු කිරීදම් අරමුණ සඳහා, එ.ජ. 

දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් දක්වා සිදු කරන  දේෂණ. 

 

2. ඕනෑම ප්රමාණයක් දක්වා වන ජංගම ගනුදදනු දහෝ එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 උපරිමයක් දක්වා වන 

ප්රාේධන ගනුදදනු සම්බන්ධදයන් සිදු කරනු ලබන දේෂණ හැර ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසික 

තැනැත්තතන් විසින් දරනු ලබන වයාපාරික විදේශ වයවහාර මුදල් ගිණුම් (Business Foreign 

Currency Accounts) දහෝ පුේගලික විදේශ වයවහාර මුදල් ගිණුම් (Personal Foreign Currency 

Accounts) හරහා සිදු කරනු ලබන දේෂණ අත්තිටවීම. 

 

3. සංක්රමණික දීමනාවට පළමුවරට ිමිකම් කියනු ලබන විගාමිකයන් සඳහා සුදුසුකම්ලත්ත 

සංක්රමණික දීමනාව එ.ජ. දඩාලර්ථ 30,000 ක උපරිමයක් දක්වා සීමා කිරීම. 

 

4. දැනටමත්ත සංක්රමණික දීමනාවට ිමිකම් පා ඇති විගාමිකයන් සඳහා සංක්රමණික දීමනාව 

යටදත්ත අරමුදල් නැවත යැවීම එ.ජ.දඩාලර්ථ 20,000 ක උපරිමයක් දක්වා සීමා කිරීම. 

 

5. දපාදු අවසරදයි නිශ්චචිතව දක්වා ඇති සීමාවන් ඉක්මවා යන ආදයෝජන සඳහා එක් එක් 

ආදයෝජනය මත පදනම්ව විදශ්චෂ අවසර ලබාදීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මුදල් මණ්ඩලය 

සතුව පවතින අධිකාරිය, ඉහත 1(අ) සහ 1(ආ) වගන්තිවල සඳහන් නිර්ථණායක සපුරාලන 

ආදයෝජන සඳහා පමණක් සීමා කිරීම. 

 

ඉහත සඳහන් සීමා කිරීම් හඳුනාගත්ත ප්රාේධන ගනුදදනු සඳහා පමණක් අදාළ වන අතර, දැනටමත්ත 

අවසර ලබා දී ඇති ජංගම ගනුදදනු සඳහා අදාළ දනාදේ. 

 

උක්ත කරුණු සම්බන්ධව නියමිත දතාරතුරු අඩංගු වන 2020.07.02 දිනැති අංක 2182/37 දරන රජදේ 

(අති විදශ්චෂ) ගැසට් නිදේදනදේ පළ කර ඇති ඉහත සඳහන් නියමයට විදේශ විනිමය 

දදපාර්ථතදම්න්තුදේ නිල දව  අඩවිදේ (www.dfe.lk) “බාගත කිරීම්” යටදත්ත ප්රදේශ විය හැකිය.     


