
  

රහසිගතයි 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 

විදේශ මුදල් හුවමාරු කිරීදේ වයාපාරදය න නිරතම ම හාහා 

පරිසීමිත දවදෙන්දදකු දෙහ පේ කර ගැනීමට අවශය අයුමේපත 
(සීමිත හමාගේ හාහා) 

 

අයදුම්කරුගේ නම: ........................................................................................................... 

උපදදස් : 

1.  2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනත යටගේ විගේශ මුදල් හුවමාරු කිරීගම් 

වයාපාරගය න නිරතම ම හා ා සුදුසුකම් ලැබීමට අවශය නිර්ණායකයන් හ  

අගනකුේ නියමයන්  ා ගකාන්ගේසි පිළිගවලින් උපගල්ඛනය I හ  උපගල්ඛනය II  

 න හා න් ගේ. 

2. අයදුම්පත එවනු ලබන ලියුම් කවගරය න වම්පහ ඉ ළ ගකළවගර න “පරිසීමිත 

ගවගළන්ගදකු ගලහ පේම ම හා ා අයදුම්පත“ යනුගවන් හා න් කිරීම අවශය ගේ. 
 

3. සියළුම අයදුම්පේ යතුරු ලියනය කර ග ෝ පැ ැදිලි අකුරින් හම්ූර්ණ කළයුතුය. 

 

4. අයදුම්පගත න අයිතමයන් හා ා ඇති ඉඩ ප්රමාණය, හම්ූර්ණ වි්තර හා න් 

කිරීම හා ා ප්රමාණවේ ගනාවන අව්ථාාවලී    හා ා අමතර කඩදාසිය් 

භාවිතා කළ ැක.  එම කඩදාසිවල අදාල අයිතමයන් න  ර් ගයාමුව් හා න් 

කළයුතුය.  යම් අයිතමය් අදාල ගනාවන අව්ථාාවලී  එය පැ ැදිලිව හා න් 

කළයුතුය. 

 

5. ඇමුණුම් ද ඇතුළුව හම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පේවල හ ම පිටුවකම, යටේ 

පිරිගහයින්, අධ්ය්වවරු ගදගදගනකුගේ ගකි  අේහන හා න් වියයුතුයි. 

 

6. අයදුම්පත හමග භාරගදනු ලබන සියළුම ලිපිගල්ඛන  ා ප්රකාශ වවිගණනය කරන 

ලද ගිණුම්  ැර) හතය පිටපේ බවට හ තික කළයුතුය.  විගණනය කරන ලද 

ගිණුම් හමාගගම න විගණක නිලධ්ාරීන් විසින් හ තික කළයුතුය. 

 

7. අහම්ූර්ණ ග ෝ වැරදි ගතාරතුරු හ නතව භාරගදනු ලබන ඕන ම අයදුම්පත්, 

ප්රති්ගපප ගකගරනු ඇත. 
 

8. අයදුම්කාර හමාගගම් අධ්ය්ව ම්ඩලග  සියළුම හාමාිකකයින්ගේ අේහන් 

හ නතව නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත, උපගල්ඛනය III  න හා න් අගනකුේ 

අවශය ලිපිගල්ඛන හමග ප ත ලිපිනයට භාර දිය යුතුය. 
 

අධ්ය්ව,   

විගේශ විනිමය ගදපාර්තගම්න්තුව,   

ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව,   

අංක 30, ජනාධිපති මාවත, 

ගකාළඹ 01,  

ශ්රී ලංකාව. 



  

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ මුදල් හුවමාරු කිරීදේ 

බෙපත්රය්  ෙබා ගැනීදේ අයුමේපත්රය 
 

 
 

අධ්ය්ව 

විගේශ විනිමය ගදපාර්තගම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව 

ගනා. 30, ජනාධිපති මාවත 

ගකාළඹ 01 

ශ්රී ලංකාව 
 

.............................................................................................................................................................................................

     වලිපිනය) 

යන ලිපිනගය න ්ථාාපිත කරන ලද .................................................................................................................. 

     වහමාගගම න නම) 
 

හමාගම විසින් 2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනගේ 4ව2) ගේදගය න විධිවිධ්ාන 

ප්රකාරව වඅදාල ගකාටුව තුළ ඔබගේ අවශයතාව හළකුණු කරන්න) 

i. විගේශ මුදල් මිලී  ගැනීම  ා හුවමාරු කිරීම හා ා    

ii විගේශ මුදල් මිලී  ගැනීම, විකිණීම  ා හුවමාරු කිරීම හා ා 

            

අවහරපත්රය් ලබා ගැනීම පිණිහ ගමමගින් අයදුම් කරනු ලබයි.  අයදුම්පත්රය මගින් 

හපයනු ලබන ගතාරතුරු හනාථා කිරීම හා ා ප ත දැ්ගවන ගතාරතුරු හ  

ලිපිගල්ඛන ඉදිරිපේ කරනු ලැගේ. 

1. හමාගම පිළිබා ගතාරතුරු 

1.1 හමාගම් ගලහ හං්ථාාගත කරන ලද 

දිනය 

 

1.2 හමාගගම න වයාපාරික අරමුණු  

1.3 වයාපාරය මරම්භ කරන ලද දිනය  

1.4 ලියාපදිංචි කාර්යාලගය න ලිපිනය  

1.5 ප්රධ්ාන කාර්යාලගය න ලිපිනය 

වමුදල් හුවමාරු කිරීගම් වයාපාරය 

මරම්භ කිරීමට බලාගපාගරාේතු වන 

ශාඛා කාර්යාලවල ලැයි්තුව් 

ඇමුණුම I ගලහ අමුණන්න.  එම 

වයාපාරය ප්රධ්ාන කාර්යාලගය න 

මරම්භ කිරීමට අද ් කරන්ගන් නම්, 

එය ද ඇමුණුම I  න ඇතුළේ කරන්න) 

 



  

1.6 වයාපාරගය න ප්රධ්ාන අංශ   

1.7 අධ්ය්වවරු ගණන වඅධ්ය්වවරුන්ගේ 

ලැයි්තුව ඇමුණුම II ගලහ අමුණන්න) 

 

1.8 අයදුම්පත්රය ගයාමු කරනු ලබන දිනය වන විට හමාගගම න ගකාට් වයූ ය 

1.8.1 මුළු ගකාට් ගණන  

1.8.2 මුළු ගකාට් කරුවන් ගණන වගකාට් 

කරුවන්ගේ ලැයි්තුව් ඇමුණුම III 

ගලහ අමුණන්න) 

 

1.9 මුළු අවහන් අර්ථාලාභී අයිතිකරුවන් 

ගණන වඅවහන් අර්ථාලාභී 

අයිතිකරුවන්ගේ ලැයි්තුව් ඇමුණුම 

IV ගලහ අමුණන්න) 

 

1.10 හමාගගම න ගල්කම්වරයාගේ නම, 

ලිපිනය හ  දුරකථාන අංකවය) 

 

1.11 හමාගගම න විගණන නිලධ්ාරියාගේ 

නම, ලිපිනය හ  දුරකථාන අංකවය) 

 

1.12 හමාගම තවේ හමාගමක පරිපාලිත 

හමාගම් වsubsidiary) ග ෝ  වුල් 

හමාගම් ග ෝ හමාගම් හමූ යක 

හාමාිකකගය් ද යන වග 

 

1.13 එග් නම්, පරිපාලක හමාගම වholding 

company) පිළිබා ගතාරතුරු හපයන්න 

 

 

2.  හමාගගම න බා නර විගණක නිලධ්ාරියා විසින් ත වුරු කරන ලද ප්රකාිතත 

ප්රාේධ්නය   

වඅයදුම්පත්රය ගයාමු කරන ලද මාහයට ගපර මාහග  අවහන් දිනයට හ  අවහන් මුදල් 

වර්ව 3 අවහන් වනවිට) වරුපියල් මිලියනවලින්)  

 

  20.. 20.. 20.. As at ..... 

2.1 ප්රකාිතත ප්රාේධ්නය 

වමුදල් හා ා නිකුේ කරන ලද හ  

හම්ූර්ණගයන් ගගවා නිම කරන ලද හාමානය 

ගකාට් ගණන) 

    

2.2 ගපාදු හංචිත හ  ගවනේ හංචිත     

2.3 විගණනය කරන ලද අවහන් ගිණුම් ප්රකාශනය 

පරිදි හමුච්චචිත ලාභය ග ෝ අලාභය 

    

2.4 හමාගගම න බා නර විගණක නිලධ්ාරියාගේ 

හ තිකයට යටේව ප්රකාශ ගනාකළ ප්රවර්තන 

වර්වගය න ලාභය/අලාභය 

    

2.5 මුළු ප්රාේධ්නය ව2.1 සිට 2.4 ද්වා එකතුව)     



  

.......................................................................................  වහමාගගම න නම) හමාගගම න  ප්රාේධ්නය 

 ා හංචිතවලට අදාළව ඉ ත අංක 02 යටගේ හපයන ලද ගතාරතුරු හතය  ා නිවැරදි 

බවට ත වුරු කරමි.   
 

දිනය ............................... දිනය : ..................     ............................................................................................. 

විගණක නිලධ්ාරියාගේ නම, අේහන හ  නිල මුද්රාව 



  

2017 අංක 12 දරන විගේශ විනිමය පනගත න අදාල ගේදයන් න අන්තර්ගතය පිළිබාව 

හැලකිල්ලට ගේ බව ද ගමම අයදුම්පත්රග  හා න් කර ඇති ගතාරතුරු පරී්වා කළ 

බවද හ මතින්ම හම්ූර්ණ බව ද අපගේ දැනුම  ා වි්වාහය අනුව එම ගතාරතුරු හතය 

හ  නිවැරදි බවද ප්රකාශ කරමු. 

තවද, III වන උපගල්ඛනයට අනුව සියළුම ලිපිගල්ඛන/ගතාරතුරු අමුණා ඇති බව ද 

ත වුරු කරමු. 

................................................................................ හමාගම ගවනුගවන් 

වහමාගගම් නම) 

 

අධ්ය් වවරයාද  

නම 

පදංචි ස්ථානදේ ලිපිනය ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

අේහන 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

දිනය : ....................................     ............................................... 

            

        හමාගගම න නිල මුද්රාව 
 

 

 



  

          ඇමුණුම 1 

ශාඛා කාර්යාෙ පිළිබා දතාරතුරු 

වඅමතර ඉඩ අවශය ගේ නම්, ගවනම කඩදාසි භාවිතා කරන්න) 
 

නගරය දස්ි් කය ලිපිනය හහ ුමරකථන 

අංක(ය) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



  

ඇමුණුම II 

 

අධ්ය් වවරුන්ද  ෙැයිස්තුව 

 අධ්ය් වවරයාද  

හේූර්ණ නම 

පදංචි ස්ථානදේ 

ලිපිනය 

 

 

ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

හමාගදම න 

අධ්ය් ව 

ධූරයට පේ 

වූ දනය 

අධ්ය් වවරයා 

විසින් පවේවාදගන 

යනු ෙබන දවනේ 

වයාපාර පිළිබා 

දතාරතුරු 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය 

හාහා පමණි 

1  

 

     

2   

 

    

3   

 

    

4  

 

     

 

 



  

        ඇමුණුම III 

 

දකාටස්කරුවන්ද  ෙැයිස්තුව 

 

 

දකාටස්  නමියාද  හේූර්ණ 

නම 

(දකාටස්  නමිකාරිේවය 

අවදරෝහණ පටිපාටියට  

හාහන් කරන්න) 

පදංචි ස්ථානදේ 

ලිපිනය 

ජා.හැ.ප/ගමන් 

බෙපත්ර අංකය 

දකාටස් ගණන මුළු දකාටස් 

වටිනාකම 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය හාහා 

පමණි 

1 

 

      

  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4 

 

      



  

 

ඇමුණුම IV 

අවහන් අර්ථොභී අයිතිකරුවන්ද  ෙැයිස්තුව: 

අවහන් අර්ථොභී 

අයිතිකරුද  හේූර්ණ නම 

(අර්ථොභීේවය අවදරෝහණ 

පටිපාටියට හාහන් කරන්න) 

පදංචි ස්ථානදේ ලිපිනය ජා.හැ.ප/ගමන් බෙපත්ර 

අංකය 

කාර්යාෙයීය 

ප්රදයෝජනය හාහා 

පමණී 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 



  

උපලේඛන I 

2017 අංක 12 දරණ විලේශ විනිමය පනත යටලේ මුදේ හුවමාරු කිරීලේ 

වයපාරලයි  නිරතීමම ඳහාා පිසීමිතත ලවලන්ලදු  ලසඳ පේ කර ැනීමමට 

ඳනකා බනලසන නිර්ණායකය් 

1. අවම ප්රාග්ධනයනය   

ශ්රී ලංකාවේ ස ලංසාථාපේත  ලං ලංසමේගමක් ලංවිසින් ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවයේපාරේ ප ලංපාරවවාවේ ග  ලං

පේයුතු ලංඅ   ලංසමේගමට ලංරුතපල් ලංමිලිප  ලං15 ලංවට ලං  ේඅඩු ලංප්රවේිත  ලංප්රේග්ධනය පක් ලංස ලංසා ේ ලං

තිබිප ලං යුතුප. ලං සමේගමට ලං ශේඛේ ලං විවෘ  ලං වක ලං  ැකි ලං අ  ,අති ේව ලං ප්රේග්ධනය  ලං

අවශය ේවපකින් ලං  ේ ව ලංශේඛේ ලං කක් ලංර ේභ  ලංවහ ැව. ලං නන් ලංකක් ලංශේඛේවක් ලංසථා ේහි  ලං

පාරහේතින් ලංතට  ලංර ේභ  ලංවහයුතුප. ලං  ලං  ලංශේඛේ ලං දවවට ලංවැඩි ලංසාඛයේවක් ලංර ේභ  ලංව න් න් ලං

 ේ ලං කක් ලං කක් ලං ශේඛේවක් ලං සා ේ ලං රුතපල් ලං මිලිප  ලං 5 ලං සැගින් ලං ව  ලං අම   ලං ප්රේග්ධනය පවට ලං

පටවාව ලංඅවස  ලංකසේග  ලං ැව. 

2. අයයක්ෂවවරු්, මූලික ලකාටස් ි ිතය්, අවඳ් අර්ථසාභී අයිතිකරුව් ඳා 

කාර්ය මණ්ඩසය   

1. අයයක්වවරුන්, මූලිව ලං  වේටථා ලං හිමිපන්, අවසන් ලං අේපකේභී ලං අයිතිවරුවන් ලං ස  ලං

වේේප ලංමණ්ඩකප ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවටයුවා  හි  නි  වීම ලංසා ේ ලංඔවුන් ග්ධන ලං

අයයේපාරනිව ලංදුසුදුවේවලින්, වයේපාරේක ව ලංපාරහරුරුදෙ දන් ලංස  ලංහුවමේරු ලංගනු දනුවකට ලං

සේසන්ය ලංඅතී  ලංවේේ ේ ලංවලින්  පෝගය ලංරුදෙගක පු  ලංවිප ලංයුතුප. 

 
 

2. සමේග ේ ලං අයයක්වවරුන් ලං  ද ද  ක් ලං රදේපේ ලං සසු ලං  ගවන් න් ලං විප ලං යුතු ලං අ   ලං

වේේිවව ලංඅවම ලංවශ පන් ලංරු. ලං60,000 ලංවට ලං  ේඅඩු ලංසසු ලං ගවීමක් ලංව  ලංතිබිප ලංයුතුප ලං

(අපසුේපාර  ලං සමග ලං මෑ  ලං අවුරුදෙ දෙ ලං ක ථා ලං  ගව  ලං කද ලං සසු ලං මුදල්වකට ලං අදේක ලං ලිඛි  ලං

සේයව ලං නදික පාරවා ලං වහයුතු ලං  ස). ලං  ලං   සමේග ේ ලං අයයක්වවරුන් ලං විසින් ලං උපාරප  ලං විට ලං

 ගවී ේ ලංසසු ලං(PAYE TAX)  ගවන් න් ලං ේ, කප ලංරදේපේ ලංසසු ලං කස ලංසැකකිප ලං ැකිප. 

 

3. වාර්ික පිිසවනටුම   

පාරක සීමි  ලං  ව හන්දන් ලං විසින් ලං මිකදී ලං ගවා ලං වි දෙශීප ලං මුදල් ලං දි  ලං 5ක් ලං ඇතුහ  ලං

සකපාරත්රකේභී ලංවේිජ  ලංසැාු වව ලං ැන්පාරවා ලංවහයුතුප. ලං ලංවේේිව ලංතක වැුමම ලංපනු ලංවේවප ලං

තුහදී ලංක ථා ලං ැන්පාරවා ලංව   ලංකද ලංමුළු ලංවි දෙශ ලංමුදල් ලංප්රමේය   ලංකවතුව ලං ස. ලං ලං 

කාස පිසච්ලේදය 

(ලිේ වර්ව පදනමක්ෂ මත) 

එක්ෂ ශාඛාවක්ෂ ඳහාා අවම වාර්ික 

පිිසවනටුේ අවශයතාවය ඇ..එ... 

ලඩාසර්) 

ිතසදී ැනීමම ඳහාා විකිණීම ඳහාා * 

පාරහමු ලං අවුරුසු ලං  දව ලං සා ේ ලං (පාරහමු ලං

අවුරුදෙද ලං අනුපාරේ ේනුකූක ලං පාරද ම ලං ම  ලං

සහවයි) 

1,000,000 3,000,000 

3 ව  ලංස  ලං4 ව  ලංඅවුරුසු ලංසා ේ 1,500,000 4,000,000 

5 ව  ලංඅවුරුදෙ දෙ ලංසිට ලංනදික පට 2,000,000 7,000,000 

*කක් ලංගණු දනුවව ලංඋපාරක ම ලංසීමේව ලංක. . ඩේකේ ලං5,000 ලංවට ලංසීමේ ලං ස. 



  

පේ ලං සමේගමවට ලං අදේක ලං තක වැුමේ ලං අවශය ේවප ලං සේපූරේය ලං කිරීමට ලං අ පාරේ  ේසවා ලං

වුව  ේවා, පාරවති  ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංඅවස  ලංපාරත්ර   ලංවකාු  ලංවේකප ලංඅවසේ   දී ලංනදික  ලං

අවුරුදෙද ලං සා ේ ලං මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං අවස  ලං පාරත්රපක් ලං කසේ ලං ගැීමමට ලං කම ලං සමේගම ලං

දුසුදුවේ ලං  ේකසයි. 

4. ලංවයාපාරය  

වි දෙශ ලං මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං වයේපාරේ පක් ලං පාරවවාවේ ග  ලං පේම ලං සමේග ේ ලං ප්රේපමිව ලං

අ මුයක් ලංවිප ලංයුතුප. 

5. වයාපාිසක ස්ථානය 

වයේපාරේක ව ලං ථාපේ ප, මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං වයේපාරේක ව ලං වටයුතු ලං කිරීම ලං සා ේ ලං දුසුදු ලං

විපයුතුප.  වි දෙශ ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවයේපාරේ පට ලංඅදේක ලංසිපළු ලංවටයුතු ලංකම ලංවයේපාරේක ව ලං

වටයුවා  ලං සා ේම ලං පාරමයක් ලං  පේදේ ලං ගන් ේ ලං  වන් ලං ව   ලං කද ලං වවුළුවක් ලං තුහ ලං  ව ම ලං

පාරවවාවේ ග  ලංපේ ලංයුතු ලංඅ   ලංකප ලංවයේපාරේක ව ලංථාපේ    ලංඅ  ු වා ලංවයේපාරේක ව ලංවටයුතු ලංවලින් ලං

 භ ෞතිව ලංවශ පන් ලංද ලං වන්ව ලංපාරවවාවේ ග  ලංපේයුතුප.  මුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවයේපාරේක ව ලං

වටයුවා , වයේපාරේක ව ලංථාපේ    ලංඅ  ක් ලංවයේපාරේ පන් ලංසමග ලංසවේසදෙය ලං  ේවහ ලංයුතුප. 

6. බනංු  ගිණුේ 

වි දෙශ ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවයේපාරේක ව ලංවටයුතුවලින් ලංමිකදී ලංගවා ලංවි දෙශ ලංමුදල්, වැඩ ලංව   ලං

දි  ලංපාර ක් ලංඇතුහ  ලං ැන්පාරවා ලංකිරීම ලංසා ේ ලං  ව ම ලංසැාු  ලංගිණුමක් ලංසකපාරත්රකේභී ලංවේනි  ලං

සැාු වව ලංවිවෘ  ලංවහයුතුප. 

7. ස්වයංක්රියකරණයරපිසැණකකරණය 

වයේපාරේක ව ලංවටයුතු ලංව  ග  ලංපේම ලංසා ේ ලංදුසුදු ලං  ම  යුේ ලංමෘසුවේාග ලංථාපේපාර ප ලංකිරීම ලං

මගින් ලංථාවපාක්රීපව යප ලංව   ලංකද ලංපාරදෙයතිපක් ලංරිපේවාමව ලංකිරීම ලංවහයුතු ලංඅ  , කපට ලං

ගනු දනුවරුවන් ලං  ව  ලං නිු වා ලං ව   ලං බිල්පාරවා ලං මුද්රයප ලං කිරීම, දදනිව ලං  ගවුේ ලං තුක  ලං

ප්රවේශ පන් ලං ස  ලං මිකදී ලං ගැීම ේ ලං  ල්ඛ ප ලං පාරවවාවේ ග  ලං පේම ලං ස  ලං ගනු දනු ලං ස  ලං

 ැන්පාරතුවකට ලංඅදේක ලංමේසිව ලංප්රවේශ පක් ලංතිය පක ලංකිරීම ලංද ලංඇතුකවා ලංවිප ලංයුතුප. 

අලනු ේ අවශයතාවය්රනියමය් ඳා ලකා්ලේි 

1. වි දෙශ ලංවිනිමප ලං දපාරේේ  ේන්තුව ලංවිසින් ලංමුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවටයුතු ලං.මුණුම 

V හි ලං අපාර ලං විසින් ලං කසේ ලං දී ලං ඇති ලං විථා  පන්ට ලං අනුව ලං ථාපේපාර ප ලං ව  ලං ඇති ලං CCTV 

ර ක්වය ලංවැම ේ ලංපාරදෙයතිපක් ලං   ේ ලංනිරීක්වයප ලංව නු ලංකසයි. 
 

2. CCTV ර ක්වය ලං පාරදෙයතිප ලං ථාපේපාර ප ලං කිරීම ලං ස  ලං ථාවපාරිප ලං ව යපරපාරක ගයව ලං

ව යප ලංකිරීම ලංසා ේ ලංප  ලංතක වැප ලංරව යප ලංකිරීම ලංසා ේ ලංසමේග ේ ලංරු. ලංමිකප  ලං

15ක් ලංව  ලංප්රවේිත  ලංප්රේග්ධනය ප ලං පේදේග  ලං ැකිප. 
 

3. මුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංඅවස  ලංපාරත්රප ලංකසේ ලංදීමට ලං පාර  ලංඅවශය ලංපාරක දි ලංCCTV ර ක්වය ලං

පාරදෙයතිප ලංථාපේපාර ප ලංකිරීම ලංස  ලංපාරක ගයවව යප ලංනිසි ලංපාරක දි ලංව  ලංති ේ ලංද ලංපන්  ලං

පාරරීක්වේ ලංව නු ලංකැ ේ. 
 

4. න   ලං සා න් ලං  වේන් දෙසි ලං ස  ලං නිපමපන්ට ලං අම  ව ලං අවශය ලං  ේ ලං  වවා ලං

 වේන් දෙසි ලංස  ලංනිපමපන් ලංපාරැ වීමට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංම  ලංසැාු වට ලංඅයිතිපක් ලංඇ .  



  

.මුණුම  V 

ඳංවෘත පිසපථ රූපවාි ීම පේයතියක්ෂ (CCTV) ස්ථාපනය කිරීලේ විස්තර 

  DVR පිළිබහ විස්තර 

 සේසන්ය ේ ලංඅටක් ලංසහි  ලංප්රමිති පන් ලංයුතු ලංඩිිටටල් ලංවීඩි පෝ ලංපාරිග  ලංවක ලං ැකි(DVR) ලං

H. ලංක64 ලංවීඩි පෝ ලංසාක් ේපාරපක් 
 

 TV ලං ලංස  ලංVGA ලං ලංප  ලංරවේ  ලං දවටම ලංසේසන්ය ලංවක ලං ැකි ලංවිප ලංයුතුප. ලං 

 ඩිිටටල් ලංවීඩි පෝ ලංපාරිග  ලංවක(DVR) ලංදවා  ලංගසඩේ ලංකිරීම ලංසා ේ ලංඅවම ලංවශ පන් ලං ට ේ ලං

සයිට් ලං1 සහි  ලං(1 TB) ලං ලංදෘඩ ලංඩිථාවපක්වවා(Hard Disk) ලංසවිව  ලංතිබිප ලංයුතුප. 
 

  ැව  ලංසැලී ේ ලංපාර දුවේ ලංතිබිප ලංයුතුප. ලංක ේ ලංසේමේ ය රවේ පටරන හ ලං සගපක් ලං

සහි ව ලං  සග පන් ලං රපාරදු ලං සැලීමට/කක් ලං කක් ලං රූපාර ලං  ේමු ලං  වේටස ලං  වන් ලං  වන්ව ලං

නිරීක්වයප ලංකිරීමට ලං ැකි ලංවිප ලංයුතුප. 
 

 සු ථාප ලං ථාපේ පව ලං සිට ලං පාර   ලංරවේ    ලං උපාරව ය ලංභ ේවි ේ ලං ව මින් ලං පාරදෙයතිපට ලං

තවිසී ේ ලං ැකිපේව ලංතිබිප ලංයුතුප. ලං 

( ලංos: iphone, blue berry, symbian S 60, Android, windows) 
 

 මුහුය  ලංwindows  ම  යුේ ලංපාරදෙයතිපට(os) ලංසමේ  ලංවිප ලංයුතුප. 
 

 කසේගවා ලංදේශ  ලංස  ලං පාර  ලංකසේගවා ලංදේශ  ලංවිශේක ලංව  ලංසැලීමට ලං ැකි ලංවිප ලංයුතුප. ලං 
 

 දු ක්ි  ලංමු පාරද ලංර ක්වයපක් තිබිප ලංයුතුයි. 
 

 පාරිග වූ ලංදේශ පන් ග්ධන ලංස ය ලංසව ලං  වුරු ලංකිරීම ලංසා ේ ලංදිපසහු ණු ලං පේදේ ලංතිබිප ලං

යුතුයි. 
 

 TCP/IP, PPPOE, DHCP ලංස  DDNS ලං ේකග  ලංසේසන්ය ේවපන්ට ලංසේසන්ය ලංවක ලං ැකි ලං

විප ලංයුතුයි. 
 

 සු ථාප ලංසේග  ලංකිරී ේ ලංපාර දුවම. 

 

කනමරාව පිළිබහ විස්තර 

 540ර480 ලං  TVL ලං  ලං අධි ලං වි ේද (High resolution) ලං සහි  ලං වේය ලං සහි  ලං  ේත්රී ලං දේශ  ලං

 පාරන්නුේ ලංව   ලංවැම ේවක්. 

 

 වැම ේව ලංසිවිලිමව ලං  ෝ ලංබිවාති ලංමතුතටව ලංසවි ලංවක ලංයුතුප. 

 

 විය ලං කපන්ට ලංඅනුරූපීව ලංදේශ පන් ලං ව ථා ලංව  ලං ැ ඹිප ලං ැකිසව. 

 

 ඩිිටටල් ලංසාඥේ ලංසවථා ලංකිරීේ ලංස  ලං පය ලංවේය ලංරූපාර ලංමගින් ලංන හ ලංප්රමිති පන් ලංයුතුව ලං

ඡේපේරූපාර ලංග  ැකිවීම. 

 

 ථාවපාක්රීපව ලං රිපේ ලං   ේව   ලං විටවදී ලං  ඩසිසල් ලං 48 (48dB) ලං වට ලං වඩේ ලං වැඩි ලං ශේද ලං

සහි  ලංසාඥේ ලංකසේ ලංග  ලං ැකි ලංවිප ලංයුතුයි. ලං 

 

 සේසන්යවපන්: ලංවීඩි පෝ - BNC, ලං ලං ලංවිසුලි ලංසක ලංසැපාරයුම ලං- DC Jack Type 

 

 ති ථා ලංසැවසිප ලං ැකි ලං වෝ ප ලං: ලං0˚ ලං– ලං360˚ ලං, ලංසි ථා ලංසැවසිප ලං ැකි ලං වෝ ප ලං: ලං0˚ ලං– ලං60˚ ලං 



  

 

 ඕ ෑම ලංවේකු යපට ලංඔ  ේවාතු ලංදිප ැකි ලංසව 
 

 සිපළු ලංරිපේවේ වේ ලංසු ථාප ලංථාපේ පව ලංසිට ලංඅක්ක්වයප ලංකිරීම ලංපාර දුකිරීම ලංසා ේ ලං

ඕ ෑම ලං  ථාවේ ලංසපාරපන්  ු  ගන් ලංADSL ලං  ලං අන් ේ ේක ලං  ථාවේව ලං කසේ ලංගැීමමට ලංඔස ලං

විසින් ලං වටයුතු ලං වහයුතුප. ලං  ලං  මම ලං අන් ේ ේක ලං පාර දුවම, ලං සීමේ හි ව ලං දවා  ලං

පාරැවරී ේ ලංපාර දුවම ලං ද ලංඇතුකවාව ලං දව ථා ලංපාරැප ලං ක4 ලං රු ේවටම ලංඅඛණ්ඩව ලංරිපේවාමව ලං

විපයුතුප. 

 

 CCTV පාරදෙයතිප ලංසවිකිරීම ලංසා ේ ලංවැප ලංව  ලංතක වැප ලංසමේග ේ ලං ගවේ ලංනිමි ලංප්රේග්ධනය ප ලං

ව  ලංරුතපල් ලංමිලිප  ලං15 ලංක් ලංද ලංරව යප ලංව ග  ලං ැව. ලං ලං 



  

උපලේඛන  II 

මුදල් ලං හුවමේරු ලං වයේපාරේ    ලං නි  වීම ලං සා ේ ලං කසේ ලං  ද  ලං අවස  ලං පාරත්ර පහි ලං සා න් ලං

නිපමපන් ලං ේ ලං වේන් දෙසි ලං: 

1. විලේශ මුදේ ිතසදී ැනීමම ාා හුවමාරු කිරීම ඳහාා වන අවඳරපත්රය  

i. ශ්රී ලංකාවේ ලංරුතපල් ලංකසේදී ලං(විු යේ) ලංවි දෙශ ලංමුදල් ලං  ෝට්ුම ලංමිකදී ග  ලංයුතුප. ලං 

 

ii. වි දෙශ ලංමුදල් ලං  ෝට්ුම, ලං ව වා ලංවි දෙශ ලංමුදල් ලං  ෝට්ුමවක් ලංසමග ලංහුවමේරු ලංකිරීම ලංද ලං

සිසු ලංවහ ැව. 

 

iii. වව  ලං වාවාවපක් ලංපට වා ලංවුවද ලංපාරක සීමි  ලං ව හන්දන් ලංවිසින් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරුතපල් ලං

මිකදී ලං ග  ලංවි දෙශ ලංමුදල් ලංවිකිණීම ලංසිසු ලං  ේවහ ලංයුතුප. 

 

iv. වි දෙශ ලංමුදල් ලංමිකදී ලංගැීමමට ලංස ර  ෝ ලංහුවමේරු ලංකිරීමට ලංසමේගම ලංමගින් ලංඅවස  ලං

 දනු ලංකැබූ ලං ථාවවයින් ග්ධන ලං ේ ලංඇතුහවා ලංකැයිථාතු ලංකක් ලංකක් ලංවයේපාරේක ව ලංථාපේ ප ලං

සා ේ, ලංපාරක සීමි  ලං ව හන්දේ ලංවිසින් ලංඅයයක්වරවි දෙශ ලංවිනිමප ලං දපාරේේ  ේන්තුව ලං

 ව  ලංනදික පාරවා ලංවහයුතුප. 

 

v.  මම ලං අවස  ලං පාරත්රප ලං පට වා ලං මිකදී ගන් ේ ලං කද ලං   ෝ ලං හුවමේරු ලං ව   ලං කද ලං

වි දෙශ මුදල්, ලං කම ලං මිකදී ලං ගැීම ේ ලං සිට ලං දි  ලං පාර ක් ලං (05) ලං ක් ලං ඇතුහ  ලං අවස කවා ලං

 ව හන් දු  ලං ව  ලං ැන්පාරවා ලංවහයුතුප. 

 

vi. අවස කවා ලං  ව හන් දු  ලං සමග ලං කහඹු  ලං පූරේව ලං කවඟ ේව   ලං සා න් ලං වි දෙශ ලං

මුදල් ලං වේග ලං පාරමයක් ලං පාරක සීමි  ලං  ව හන්දේ ලං විසින් ලං අවස කවා ලං වයේපාරේක ව ලං

ථාපේ   දී තියග  ලං ැව. 

 

vii. පාරක සීමි  ලං ව හන්දේ ලංවිසින්, ලංසකපකවා ලං ව හන් දු  ලංසමග ලංපාරවවාවේ ලං ග  ලංපනු ලං

කස  ලං ගිණු මන් ලං තක  ැ ම  ලං විනිමප ලං අනුපාරේ ප ලං   ේනක්මවමින් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං

රුතපල් ලං ලං  ෝ ලංවි දෙශ ලංමුදල් ලංතියගැීමමට ලං ැකිපේවක් ලං ැ . ලං ලං 

 

viii. පාරක සීමි  ලං ව හන්දේ ලං ව  ලංතක  ැ ම  ලංඅවස  ලංපාරත්රප ලංපාරැවක ප ලං  ේ ැව. 

 

ix. අවස  ලං පාරත්ර   ලං සා න් ලං  වේන් දෙසි, ලං අයපක්වරවි දෙශ ලං විනිමප ලං

 දපාරේේ  ේන්තුව ලං විසින් ලං වලින් ලං වකට ලං සා ශෝය ප ලං වහ ැකි ලං අ  , ලං ස ලං

තියසාව ලංපාරක සීමි  ලං ව හඳුන් ලංදැනුවවා ලංව නු ලංඇ . 

 

x. පාරක සීමි  ලං  ව හන්දන් ලං විසින් ලං වි දෙශ ලං මුදල් ලං මිකදී ලං ගනු ලං කස රහුවමේරු ලං ව නු ලං

කස  ලංදදනිව ලං විනිමප ලං අනුපාරේ පන් ලං ස  ලං මුදල් ලං හුවමේරු ලං කේාඡ ප ලං   ේඳින් ලං

 පාර    ලං ැ ව ලංප්රදේශ ප ලංවහයුතුප. 

 

xi. ප්රයේ  ලංශේඛේ ස ලංස  ලංඅ  ු වා ලංශේඛේවක ලංතිය වලින් ලංඅවස පාරත්ර   ලංමුල් ලංතටපාර  ලං

ස  ලංකහි ලංතටපාරවා ලං  ේඳින් ලං පාර    ලංථාපේ පව ලංප්රදේශ ප ලංවහයුතුප. 

 



  

xii. ඕ ෑම ලංඅනුකූක ලං  ේව  ලංවටයුවා ක් ලංසේසන්යව ලංවි දෙශ ලංවිනිමප ලංපාර  වා ලංඅදේක ලං

ප්රතිපාරේද පන්ට ලංඅනුව, ලංරිපේමේේග ලංගනු ලංකැ ේ. ලං 

2.  විලේශ මුදේ විකිණීම ඳහාා අවඳර පත්රය 

i. ශ්රී ලංකාවේ ස ලං  න්වේසිව ලංරුදෙගකපන් ලං ට ලංසාරේ ව ලංවටයුතු ලංසා ේ ලංපාරමයක් ලං

වි දෙශ ලංමුදල් ලංවිකිණීම ලංසා ේ ලංඅවස  ලංකසේ ලං දනු ලංකැ ේ. 

ii. වි දෙශ ලං මුදල් ලං නල්ුේ ලං කිරී ේ ලං සවාභ ේවප ලං තී යප ලං කිරීම ලං සා ේ ලං අවශය ලං

ලිපකිපවිලි ලංනදික පාරවා ලංව  ලංඇති ලංවිට ලංකක් ලංවි දෙශීප ලංසාරේ පක් ලං වනු වන් ලංකක් ලං

ගණු දනුවක් ලංසා ේ ලංවිකිිජප ලං ැකි ලංඋපාරක ම ලංවි දෙශ ලංවිනිමප ලංප්රමේයප ලංඇ.ක. . ලං

 ඩේකේ ලං 5,000 ලං ක් ලං   ෝ ලං හුවමේරු ලං වහ ැකි ලං වි දෙශ ලං මුදකකින් ලං ඊට ලං සමේ  ලං

වි ේවමක් ලංවිපයුතුප. 

iii. ප්රයේ  ලං ශේඛේ ස ලං ස  ලං අ  ු වා ලං ශේඛේවක ලං තිය වලින් ලං අවස පාරත්ර   ලං මුල් ලං

තටපාර  ලං ස  ලං කහි ලං තටපාර ක් ලං   ේඳින් ලං  පාර    ලං ථාපේ පව ලං ප්රදේශ ප ලං

වහයුතුප. 

iv. අවස කවා ලං සෑම ලං වයේපාරේක ව ලං ථාපේ පවම ලං අවස පාරවා ලං අාවප ලං ස  ලං අදේක ලං

ගැණුේරවිු ණුේ ලංවිනිමප ලංඅනුපාරේ  ලංප්රදේශ ප ලංවහයුතුප. ලං ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                     උපලේඛන  III  

අයදුේ පත්රය ඳමැ පාත ලේඛනය් භාරදිය යුතුය 

අනුක්ර

ිතක 

අංකය 

ලේඛනලේ නම 
.මු

ණුේ 

කාර්යාසයීය 

ප්රලයජ.නය 

ඳහාා පමණි 

1. මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං වයේපාරේ  පහි ලං නි  වීම ලං සා ේ ලං

ඔස ලංවිසින් ලංනදික පාරවා ලංව   ලංකද ලංඅපසුේපාර  ලංනිවැ දි ලං කස ලං

තියගන් න් ලං ේ ලංසමේගම ලංවිසින් ලංන   ලංඋපාර ල්ඛ  ලං I ලංහි ලං

සා න් ලං  ලං නිේයේපවපන්ට ලං  ම ලං කවඟ ේවප ලං දක්ව  ලං

ප්රවේශ පක් ලංඅන් ේග  ලංව  ලංලිතපක්. 

(අ) 

 

2. සමේගම ලං ගනු දනු ලං සිසුව   ලං සැාු වරුරසැාු  ලං

වරුවන් ගන් ලං කම ලං සමේගම ලං සැාු ව ලං සමග ලං

පාරවවාවේ ග ප  ලංප  ලංසේසන්ය ේවප ලං වසඳුද ලංපන්  ලං

තලිසාව ලං ස  ලං සැාු ව ලං සමඟ ලං පාරවවාවේ ග  ලං ප  ලං

ගිනුේවක ලං  වාවපන් ලං තලිසා ලං සැාු වරුරසැාු  ලං

වරුවන් ගන් ලං අද ථා ලං දැක් ව   ලිතපක් ලං අයයක්ව ලං ර ලං

වි දෙශ ලං විනිමප ලං  දපාරේේ  ේන්තුව ලං  මින් ලං කවිප ලං යුතුයි. ලං

සමේගම ලංවිසින් ලංපාරවවාවේ ග  ලංපනු ලංකස  ලංසිපුම ලංසැාු  ලං

ගිණුේ ලංතලිසාව ලංසේපූරේය ලංවිථා  පක් ලංස  ලංපාරදුගිප ලංමස ලං

අවසේ ප ලං ව  ලං විට ලං කම ලං ගිණුේවක ලං  ේවප ලං තලිසා ලං

ස තිවපක්ද ලං  ේ ලං සමඟ ලං කවිප ලංයුතුප. ලං (සමේගම ලං මින් ලං

වේිජ  ලං සැාු වවරසැාු වක ලං ගිනුේ ලං පාරවවාවේ ග  ලං

  ේපන් න් ේ ලං න   ලං විථා   ලං සමේග ේ ලං

අයයක්වවරුන් ලංසේසන්යව ලංනදික පාරවා ලංවක ලංයුතුයි) 

(ර) 

 

3. මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං වයේපාරේ ප ලං ඇ මටමට ලං  පෝිට  ලං

ථාපේ පරපන්හි ලං තහිටීම ලං තියසාව ලං විථා  ේවාමව ලං

  ේ තුරු. 

(ඇ) 

 

4. සමේග ේ ලං අයයක්වවරුන් ග්ධන, මූලිව ලං  වේටථා ලං

හිමිපන් ග්ධන, අවසන් ලං අේපකේභී ලං අයිතිවරුවන් ග්ධන ලං ස  ලං

මුදල් ලං හුවමේරු ලං කිරී ේ ලං වයේපාරේ  පහි ලං නි   ලං කිරීමට ලං

අද ථා ලං ව   ලං  ථාවවපන් ග්ධන ලං අයයේපාරනිව, වෘවාතීමප ලං

ස   වයේපාරේක ව ලං පාරදුබිම ලං තියසා ලං විථා  ේවාමව ලං

  ේ තුරු. 

(ඈ) 

 

5. පාරදුගිප ලං වේව ලං තු  ලං සා ේ ලං ව  ලං සමේග ේ ලං විගය ප ලං

ව   ලං කද ලං ගිණුේරමූකය ලං ප්රවේශ  ලං (අළුතින් ලං ථාපේපාර ප ලං

ව   ලංකද ලංසමේගේ ලංසා ේ ලංඅදේහ ලං  ේ ස) 

(න)  

 

6. සමේග ේ ලං වවාවේ ලං (රාරක ලං ස  ලං නිේරක) ලං ස  ලං වගකීේ ලං

තියසාව ලං කම ලං වවාවේ ලංස  ලං වි ේවේවක ලං වි ේවේ ලං ද ලං

ඇතුකවාව ලං සේපූරේය ලං විථා  පක්. ලං (අළුතින් ලං ථාපේපාර ප ලං

ව   ලංකද ලංසමේගේ ලංසා ේ ලංපාරමයක් ලංඅදේහ ලං ස) 

(ඊ) 

 

7. අවම ලං වශ පන් ලං සමේග ේ ලං අයයක්වවරුන් ලං  ද ද  ු  ලං

විසින් ලංරදේපේ ලං සසු ලං  ගව  ලං කද ලං සව ලං දැක් ව  ලං ව ම ලං

වේේ ේවක් 

(උ) 

 

8. සමේගම ලං සාථාපේපාර ප ලං කිරීම ලං සා ේ ලං අදේක ලං

ලිපකිපවිලිවක ලං ස තිව ලං ව   ලං කද ලං තටපාරවා ලං [සමේගම ලං

සාථාපේපාර ප ලං ව   ලං කද ලං සව ලං දැක් ව  ලං ස තිවප, 

(ඌ) 

 



  

 පාරෝ ම ලං 1,  පාරෝ ම ලං 6, සමේගේ ලං වයවථාපේව,  පාරෝ ම ලං ක0 ලං

(අදේහ ලං  ේ ලං පාරමිජ),  පාරෝ ම ලං 13 ලං (අදේහ ලං  ේ ලං

පාරමිජ)ප ේදිප. ලං] 

9. සමේග ේ ලං  ල්වේ ලං විසින් ලං සමේග ේ ලං  වේටථා ලං

හිමිවේක වාවප ලං සේසන්ය ලං වු පක් ලං ද ලං ඇතුකවාව ලං

සමේග ේ ලං ප්රවේිත  ලං ප්රේග්ධනය ප ලං සේසන්යව ලං කසේ ද  ලං

  වුරුවක් 

(ක) 

 

10. මුදල් ලංහුවමේරු ලංකිරී ේ ලංවයේපාරේ    ලංනි  වීම, සමේග ේ ලං

ප්රේපමිව ලං අ මුයක් ලං සව ලං දක්ව  ලං අයයක්ව ලං මණ්ඩක   ලං

ස තිව ලං ව   ලං කද ලං  පෝ  ේ ලං සේමුතිපක් ලං ස  ලං කපට ලං

අදේක ලං පාරෝ ම ලං39 ලං(අදේහ ලං ේ ලංපාරමිජ). 

(ස) 

 

11. සමේග ේ ලංථාවාක්රීප ලංපාරදෙයතිප ලංතියසා ලංවිථා   (ඔ)  

12. අවම ලං වශ පන් ලං පාරහමු ලං වස  ලං තු ව ලං වේකපක් ලං සා ේ ලං

නකක්ව ලං ග  ලං තක වැුමම ලං රව යප ලං ව  ලං ගැීම ේ ලං

වයේපාරේක ව ලං නදික  ලං දැක්ම ලං ඇතුහවා ලං ලිපවිල්කක් ලං (සැාු  ස ලං

 ැන්පාරවා ලං කිරීමට ලං සකේ පාරේ  ේවාතු ලං ව  ලං වි දෙශ ලං මුදල් ලං

ප්රමේයප) 

(ඕ) 

 

 

 

 

 

 

 


