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අපනයන ඉපැයීම් රට වෙත යළි වෙන්ො ෙැනීම හා එම මුදල් ශ්රී ලංකා 

රුපියල්ෙලට පරිෙර්තනය කිරීම සහ                                                                               

විවේශ වේො නියුක්තිකයින්වේ වේෂණ ආකර්ෂණය කරෙැනීවම්                    

අිවර්ක දිරි දීමනා වයෝජනා ක්රමය 

 
අපනයන ආදායම් රට වෙත යළි වෙන්ො ෙැනීම හා එම මුදල් ශ්රී ලංකා රුපියල් බවට 

පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයයන් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් මෑතකදී  නිකුත් කරන 

ලද නීති ඇත ම් පාර්්වයන් විසින් ව රදි යලස අර්ථකථනය කර ඇත. විය්ෂයයන්ම, 

බලපත්රලාභී බ ංකුවලට විදේශ දේවා නියුක්තිකයින්දේ දේෂණ ල බීයමන් පසු, එම 

සියලුම යේෂණ මහ බ ංකුයේ නීතිරීතිවලට අනුකුලව බලහත්කාරයයන්  පරිවර්තනය 

කරනු ලබන බවට පදනම් විරහිත මතයක් වයාප්ත වී ඇත. විවේශ වේො 

නියුක්තිකයින්වේ වේෂණ ලැබීම්, අපනයන ආදායම් පරිෙර්තනය කිරීවම් නීිෙලට 

යටත් වනාවේ. බලපත්රලාභී බ ංකු සහ යවනත් විධිමත් මාර්ග හරහා තම ඉප යීම් යයාමු 

කරන සංක්රමණික යේවකයන්ට ඕනෑම වාණිජ බ ංකුවක එව නි අරමුදල් වියේශ විනිමය 

වශයයන් තබාගත හ කිය. ඒ අනුව වියේශයන්හි යේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් තම 

යේෂණ ශ්රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීම අනිවාර්ය යනායේ. වකවේ වෙතත්, ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුෙ විසින් ප්රකාශයට පත් කර ඇි පරිදි "විවේශ වේො නියුක්තිකයින්වේ 

වේෂණ සඳහා දිරි දීමනා වයෝජනා ක්රමය" යටවත් එවේ කිරීමට සුදුසුකම් ලබන, එම 

ඉපැයීම් ශ්රී ලංකා රුපියලට පරිෙර්තනය කිරීමට අයප්ක්ෂා කරනු ලබන පුේෙලයන් හට 

2022 ෙසවර් ජනොරි 31 දක්තො එ.ජ. ව ාලරයකට රුපියල් 10.00ක අමතර දිරි දීමනාෙක්ත 

ලැවබනු ඇත. 

 

“වේො අපනයන” මගින් ලැවබන ආදායම් යනු අවන්ොසිකවයකු හට සංචාරක, 

ෙෘත්ීය වේො ආදී වේො සැපයීවමන් උපයනු ලබන ශ්රී ලාංකික වන්ොසිකවයකුවේ 

විවේශ විනිමය ඉපැයීම් යේ. අවසරලත් අඩු කිරීම් සඳහා ග ළපීයමන් පසු ඉතිරි අපනයන 

ආදායම් පරිවර්තනය කිරීයම් නීති රීතිවලට යමම යේවා අපනයන යටත් වනු ඇත. යමම 

පසුබිම තුළ, අපනයන ආදායම් න වත යමරටට යගන්වා ග නීම සහ ශ්රී ලංකා රුපියල් 

බවට පරිවර්තනය කිරීම සම්බන්ධයයන් වන නව නීති අදාළ වන්යන් ශ්රී ලංකායේ 

“භාණ්ඩ හා යේවා අපනයනකරුවන්” සඳහා පමණක් බව එයින් ප හ දිලි වනු ඇි අතර 

නව නියමයන්හි දක්වා ඇති අවසරලත් යගවීම් අඩු කිරීවමන් පසු එව නි අපනයන 

ආදායම්වලින් ඉතිරි වන ප්රමාණය පමණක් අපනයනකරුවන් විසින් ශ්රී ලංකා රුපියල් 

බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශය වේ. ජංගම සංක්රාම සම්බන්ධයයන් වන යේෂණ, 

අවසර දී ඇති පරිදි වියේශ විනිමය ආපසු ග නීම්, ණය යේවාකරණ යගවීම්, භාණ්ඩ හා 

යේවා මිලදී ග නීම් සහ ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බ ඳුම්කරවල ආයයෝජනය කිරීම් එව නි 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්ුෙ 
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අවසරලත් යගවීම් යටයත් ආෙරණය වේ. එවමන්ම වමෙැනි යේවා අපනයන ආදායම් සිය 

රට වෙත වෙන්ො ෙැනීම හා එම මුදල් පරිවර්තනය කිරීයම් නීති ඉන්දියාව, 

බංග්ලායේශය, පකිේථානය සහ තායිලන්තය ව නි කලාපීය අයනකුත් රටවලද භාවිතා 

ෙන බෙ සඳහන් කළ යුතුය. 

 

නීිවිවරෝධී වලස ක්රියා කරන සියලුම පුේෙලයන්ට (විවේශ විනිමය වේෂණය කරන්නන් 

සහ ලබන්නන්) එවරහිෙ දැඩි නීිමය ක්රියාමාර්ෙ ෙන්නා අතරම, කලින් ප්රකාශයට පත් 

කළ පරිදි විධිමත් මාර්ෙ හරහා වේෂණය කරනු ලබන විවේශ විනිමය ඉපැයීම් 

දිරිෙන්ෙමින් රජය සමඟ සහවයෝෙවයන් විවේශ වේො නියුක්තිකයින්වේ වේෂණ ඉහළ 

නැංවීමට අඛණ් ෙ පහසුකම් සපයන බෙ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෙ නැෙත අෙධාරණය 

කරයි. ඒ අනුෙ සාෙදය වතාරතුරු සහ වපාවරාන්දුෙලට වනාරැෙටී විමසිලිමත් ෙන වලස 

මහජනතාෙවෙන් ඉල්ලා සිටිනු ල යේ. 

 

ගනුයදනුකරුවන්යග් වියේශ විනිමය ඉප යීම් පරිවර්තනය සම්බන්ධයයන් මහ බ ංකුව 

විසින් නියම කර ඇති නීති රීති ද ඩි යලස පිළිපදින යලසත්, වරදවා වටහාග නීම් වළක්වා 

ග නීම සඳහා එව නි නීතිරීති පිළිබඳව තම ගනුයදනුකරුවන් දැනුෙත් කරන යලසත් 

බලපත්රලාභී බ ංකුවලට උපයදේ දී ඇත. 

 

 

ව ඩි විේතර සඳහා: 

- අංක 2251/42 අති විය්ෂ ග සට් පත්රයට අනුව අපනයන ආදායම පරිවර්තනය කිරීම 

(https://www.dfe.lk/web/images/rdevelopment/779ebaa0ef26aaf556fa03bb098c092f-2251-42-S--
-Export-Proceeds---October-2021.pdf)  
 

- නිති අසන ප්ර්න  

(https://www.dfe.lk/web/images/downloads/other/FAQs-Export_S.pdf)  
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