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2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ නිකුේ කරන ලද සංදශෝධිත 

නිදයෝග 

දේශසීමා අතර විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සිදු කිරීදේ දී වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ළඟා කර 

ගැනීමත් සමග පාර්ශව කරුවන්දේ වයාපාර කිරීදේ පහසුව තුළින් ආර්ික කටයුතු සඳහා 

තවදුරටත් පහසුකේ සැපයීදේ අරමුණින් යුතුව 2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් නිකුත් කර ඇති දරගුලාසි තවදුරටත් සරල කිරීම සහ පැහැදිලිතාව වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා සංදශෝධනය කරන ලදී. 

ඉහත ඉස්මතු කර ඇති පරිදි දමම සංදශෝධිත විදේශ විනිමය ප්රතිපත්ති රාමුව 2021 මාර්තු 

22 දින සිට වලංගු වනු ඇත.  එදස් හඳුන්වා දී ඇති ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග අතරින් ප්රධාන 

කරුණු පහත පරිදි දේ. 

අ.   ශ්රී ලංකා රජය සහ රජය සතු වයවසායයන් ඇතුළුව ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසිකයන්ට ණය 

ලබා දීදේදී විදේශීය ආදයෝජකයන්/ණය දෙන්නන් විසින්  ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුේ (IIAs) 

විවෘත කිරීදේ අනිවාර්ය අවශයතාවය ඉවත් කිරීම. 

ආ.   ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසිකයන් විසින් විදේශයන්දගන් විදේශ විනිමය ණය ගැනීම සඳහා 

පහසුකේ සැලසීම දවනුදවන් “විදේශ වාණිජ ණය ගැනීදේ ගිණුම (ECBA)“ නමින් නව 

ගිණුමක් හඳුන්වා දීම. 

ඇ.   ශ්රී ලංකාදේ ලියාපදිංචි සමාගේවලට (ශාඛා කාර්යාල, සේබන්ධතා කාර්යාල, වයාපෘති 

කාර්යාල ආදිය) ශ්රී ලංකාදවන් පිටත තම මේ සමාගේවලින් ණය ලබා ගැනීම සඳහා 

දපාදු අවසරයක් ලබාදීම. 

ඈ.   දන්වාසික දනාවන ආදයෝජකයන්ට, ශ්රී ලංකාදේ සංස්ථාගත දනාවූ සහ දකාළඹ 

දකාටස් දවදළඳදපාදේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගේවල දකාටස් දහෝ ණය 

සුරැකුේපත්වල ආදයෝජනය කිරීම සඳහා අරමුෙේ බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවල 

පවත්වාදගන යන ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුම හරහා දයාමු කිරීම දවනුවට අක්දවරළ 

බැංකු ඒකකවල පවත්වාදගන යන ගිණුේ හරහා දයාමු කිරීම සඳහා දපාදු අවසරයක් 

ප්රොනය කිරීම. 

ඉ.   විගාමිකයාදේ වර්තමාන ආොයම දේෂණය කිරීම සඳහා ‘විගාමිකයාදේ දේෂණය 

කළහැකි ආොයේ ගිණුම (ERIA)‘ නමින් අතිදර්ක ගිණුමක් හඳුන්වා දීම. 



ඊ.   අදන්වාසික රුපියේ ගිණුේ (NRRAs) සහ ප්රාේධන ගනුදෙනු රුපියේ ගිණුේ (CTRAs)වල 

ඇති අරමුෙේවලින් ශ්රී ලංකාදේ ආදයෝජනය කිරීම සඳහා විගාමිකයන්ට අවස්ථාව ලබා 

දීම.   

ඔ.   ශ්රී ලංකාදවන් පිටත දන්වාසිකදයකු දලස විදේශ විනිමය උපයාගත්/ලබාගත් ෙැනට 

ශ්රී ලංකාදේ දන්වාසික පුේගලයන් සහ විදේශයන්දගන් ණය ලබා ගැනීමට 

සුදුසුකේලත් ශ්රී ලංකාදේ සංස්ථාපිත සමාගේ සඳහා ශ්රී ලංකාදවන් පිටත නියාමනය 

වන මූලය ආයතනයක් සමග ගිණුමක් විවෘත කිරීමට, පවත්වාදගන යාමට සහ 

ක්රියාත්මක කිරීමට අවසර ලබා දෙමින් දපාදු අවසරයක් ලබා දීම. 

ඕ.  ශ්රී ලංකාදවන් පිටත දස්වය කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ට (විගාමිකයන් හැර) ශ්රී ලංකාදේ 

රුපියේ වලින් උපයන ලෙ අරමුෙේ බැර කිරීම සඳහා සහ දේශීය දගවීේ සිදු කිරීම 

සඳහා   ශ්රී ලංකා රුපියේ ගිණුේ විවෘත කිරීමට හා පවත්වාදගන යාමට දපාදු 

අවසරයක් ලබාදීම.   

උ.   ශ්රී ලංකාදේ දවනත් ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් යටදත් ස්ථාපනය කරන ලෙ ලැයිස්තු ගත 

දහෝ ලැයිස්තු ගත දනාවන ආයතන සහ තනි පුේගල වයාපාර යනුදවන් නව සුදුසුකේ 

ලත් දන්වාසික ආදයෝජක කාණ්ඩ තුනක් හඳුන්වා දීම. 

ඌ.   සංචාරක දීමනාව දලස ලබාගත් භාවිතයට දනාදගන ඉතිරි වූ විදේශ වයවහාර මුෙේ 

අලුතින් විවෘත කරනු ලබන දහෝ ෙැනටමත් පවත්වාදගන යනු ලබන පුේගලික විදේශ 

වයවහාර මුෙේ ගිණුේවල තැන්පත් කිරීමට අවසර දීම. 

 

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 2021 දපබරවාරි 03 දිනැති අංක 2213/34 ෙරන අතිවිදේෂ 

ගැසට් පත්රය දහෝ www.dfe.lk දවබ් අඩවියට පිවිදසන්න.  නැතදහාත් 011 

2477255/433/207/375 යන දුරකථන අංකවලට විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව අමතන්න. 
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