
 
 

විදේශ විනිමය දෙඳාර්තදේන්තුව 

ශ්රී කා ා මහ ංකාවව 

2017 අා  12 ෙරන විදේශ විනිමය ඳනත යටදේ 2020 අා  06 ෙරන 

විධානයන් 
 

 

දන්වාසි  ආගන්තු යින් සහා වන දයෝජනා ක්රමය - (විදේෂිත ගිණුේ) පිළිංව 

ංකයකේ දවදකඳුන් දවත නිවේ  රනු කංන විධානයන් 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදේ වගන්ති 6 සහ 7 සමග කියදවන 9(1) හා 9(2) 

වගන්ති ප්රකාරව, ආගමන සහ විගමන දදඳාර්තදේන්තුව විසින් ක්රියාේමක කරනු ලබන 

"දන්වාසික ආගන්තුකයින් පිළිබව වන දයෝජනා ක්රමය" යතදේ ්රි ලංකාවත ඳිණෙද න 

අනාගත ආදයෝජකයින් හා වෘේතිකයන්දේ නණෙන් මතු දික්දවන ගිණුේ විවෘත කිරීමත හා 

ඳවේවාදගන යාමත ඳහත සහන් දකොන්දේසිවලත යතේව බලයලේ දවදළඳුන් දවත අවසර 

දදනු ලිදේ.     

2.    ආදයෝජකයකු විසින් ්රි ලංකාදආ ආදයෝජනය කිරීම සහා ඇ.එ.ජ. ද ොලර් 250,000 ක් දහෝ 

දවනේ නේ කරන ලද විදේශ වයවහාර ුදදලකින් ඊත සමාන ප්රමා යක්ද, ආදයෝජකයා 

සහ ඔහු සමග කිටුව එන සෑම යිදඳන්දනකු සහාම ශ්රී ලංකාව තුළ ඔවුන්දේ වියදේ 

සහා එක් අදයකුත ඇ.එ.ජ. ද ොලර්  35,000 ක ුදදලක් ද දේෂ ය කිරීම දහෝ රැදගන ඒම 

අවශය දකදර්.  

3.   වෘේතිකදයකු විසින් ශ්රී ලංකාව තුළ සිය ජීවන වියදම වශදයන් මාසිකව ඇ.එ.ජ. ද ොලර්  

2,000 ක ුදදලක් සහ සෑම යිදඳන්දනකු දවනුදවන් එක් අදයකුත මාසිකව ඇ.එ.ජ. ද ොලර්  

1,000 ක ුදදලක් දේෂ ය කිරීම දහෝ රැදගන ඒම අවශය දකදර්. 

4.    ගිණුේ වර්ග 

ඉහත දයෝජනා ක්රමය යතදේ බලයලේ දවදළඳුන් විසින් ඔවුන්දේ දේශීය බිංකු ඒකක 

තුළ ඳහත සහන් විදේෂිත ගිණුේ  විවෘත කිරීම හා ඳවේවාදගන යාම කළ යුතුය. 

4.1  දන්වාසි  ආගන්තු  විදේශ වයවහාර ුදේ  ගිණුේ  

4.1.1 අවසරකේ ංකර කිරීේ 

(අ)  ඇ.එ.ජ. ද ොලර් 250,000 දහෝ ඒ හා සමාන දවනේ නේ කරන ලද විදේශ වයවහාර 

ුදදල් ප්රමා යක් වන මූලික ුදදල තින්ඳේ කිරීදේ අරුද  සහා බිංකු ඳේධතිය 

හරහා දමරතත දේෂ ය කළ දහෝ ්රි ලංකා දර්වවත දහෝ බලයලේ දවදළඳුන්ත 

ප්රකාශ දකොත දමරතත දගන එනු ලිූ විදේශ විනිමය. 



(ආ)   ගිණුදේ ඇති භාවිතයත දනොගේ අරුදදල් සහා මූලික වශදයන්  අවුරුදු 02 ක 

කාලයක් සහා  වන දඳොලිය. (විදේශ විනිමය දදඳාර්තදේන්තුදආ අධයක්ෂකදේ 

පූර්ව අනුමිතිය දනොමිතිව ුදල් වසර දදක අවසන් වීදමන් ඳසු දඳොලී දගවීම සිදු 

දනොකළ යුතුය) 

4.1.2 අවසරකේ හර කිරීේ  

(අ)     අදාල අවසරයන් ලබාගේ බවත දල්ඛන ගත සාක්ෂි ඉදිරිඳේ කිරීමත යතේව, 

ඳහත දික්දවන "අනුමත වයාඳෘන්න්" " ආදයෝජනය කිරීම සහා අරුදදල් ආඳසු 

ලබා ගිනීම. 

i. ්රි ලංකා ආදයෝජන මණ් ලය දහෝ අදාළ අධිකාරියක් විසින් අනුමත නව 

වයාඳාර 

ii. අදාල අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති, ඳවේනා දහෝ නව සමාගේ විසින් 

නියිදලන වයාඳෘති 

iii. දකොළඹ දකොතස් හුවමාරුදආ ලියිස්තුගත දකොතස් 

 

 (ආ)  දමරතත රැදගනවිේ භාවිතා දනොදකොත එම ගිණුදම" ම රවා තිූ  ඇ.එ.ජ.  

ද ොලර් 250,000 ක් දහෝ ඊත සමාන දවනේ නේ කරන ලද විදේශ වයවහාර ුදදල් 

ප්රමා යක් ඉක්මවා ඳවතින දේෂය මාරු කිරීම. 

  

(ඇ)  භාවිතා දනොදකොත එම ගිණුදම" ම රවා තිූ ුදදල් සහා උඳයනු ලිූ දඳොළිය, 

ආදයෝජකදේ දන්වාසික ආගන්තුක රුපියල් ජංගම ගිණුමත (RGRCA)  මාරුකිරීම. 

 

(ඈ )   දයෝජනා ක්රමය ක්රියාේමක කරනු ලබන ආයතනදඑ එකාතාව සමගින් ්රි ලංකා 

මහ බිංකුව අනුමත කරන ලද දවනේ ඕනෑම ුදදල් ආඳසු ගිනීමක් දහෝ මාරු 

කිරීමක් 

 

4.2 දන්වාසි  ආගන්තු  රුපිය්  ජාගම ගිණුේ - ආදයෝජ යන්  

 

 4.2.1    අවසරකේ ංකර කිරීේ 

(අ)   ඇ.එ.ජ. ද ොලර් 35,000 ක ුදදලක් දහෝ ඒ හා සමාන දවනේ නේ කරන ලද විදේශ 

වයවහාර ුදදල් ප්රමා යක් තින්ඳේ කිරීදේ අරුද  සහා බිංකු ඳේධතිය 

හරහා දමරතත දේෂ ය කළ දහෝ සුදුසු ඳරිදි ශ්රී ලංකා දර්වවත දහෝ බලයලේ 

දවදළඳුන්ත ප්රකාශ දකොත දමරතත දගන එනු ලිූ  විදේශ විනිමයවල ශ්රී ලංකා 

රුපියල් අගයන් 

(ආ)   ආදයෝජකයන් විසින් ඔහුදේ සහ ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ ජීවන වියදේ දවනුදවන් 

සිදු කරනු ලිූ ආුදඛ දේෂ  දහෝ දමරතත දගන එන ලද විදේශ වයවහාර ුදදල්  

වල රුපියල් අගයන් 



(ඇ)    රුපියල් බවත ඳරිවර්තනය කරන ලද ආදයෝජකයාදේ දන්වාසික ආගන්තුක 

විදේශ වයවහාර ුදදල් ගිණුදේ (RGFCA) අරුදදල් මත දගවන ලද දඳොලී 

(ඈ)  ආදයෝජන මත ලිූ ආදායම (ලාභාංශ, ලාභ) , දන්වාසික ආගන්තුක විදේශ 

වයවහාර ුදදල් ගිණුදේ අරුදදල් භාවිතා කරණෙන් අේඳේ කරගේ දකොතස් 

විකිණීදමන් ලද ආදායේ 

 

            4.2.2  අවසරකේ  හර කිරීේ 

(අ)      ආදයෝජකදේ  සහ ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ දේශීය වියදේ 

(ආ)    ඉහත 4.1.2 (අ)  දේදදඑ සහන් අනුමත වයාඳෘන්න්"  කරනු ලබන ආදයෝජනයන් 

(ඇ)  ආදයෝජකයාදේ දහෝ  ්රි ලංකාදආ දන්වාසික ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ ජංගම   

ගණුදදනු සහා කරනු ලබන ප්රතිුදඛ දේෂ යන් 

(ඈ )  දයෝජනා ක්රමය ක්රියාේමක කරනු ලබන ආයතනදඑ එකාතාව සමගින් ්රි ලංකා 

මහ බිංකුව විසින් අවසර දදනු ලබන දවනේ ඕනෑම ුදදල් ආඳසු ගිනීමක් දහෝ 

මාරු කිරීමක් 

4.3 දන්වාසි  ආගන්තු  රුපිය්  ජාගම ගිණුම - වෘේති යන් 

4.3.1. අවසරකේ ංකර කිරීේ 

(අ)    ඇ.එ.ජ. ද ොලර් 2,000 (දහෝ ඒ හා සමාන දවනේ නේ කරන ලද විදේශ වයවහාර 

ුදදල් ප්රමා යක්) තින්ඳේ කිරීදේ අරුද  සහා බිංකු ඳේධතිය හරහා දමරතත 

දේෂ ය කළ දහෝ සුදුසු ඳරිදි ්රි ලංකා දර්වවත දහෝ බලයලේ දවදළඳුන්ත 

ප්රකාශ දකොත දමරතත දගන එනු ලිූ විදේශ විනිමයවල රුපියල් අගයන්. 

(ආ)    ගිණුේ " ණෙයාදේ සහ ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ ජීවන වියදේ දවනුදවන් සිදුකරනු 

ලිූ ආුදඛ දේෂ  දහෝ දමරතත දගන එන ලද විදේශ වයවහාර ුදදල්වල රුපියල් 

අගයන් 

 

(ඇ)    ගිණුේ " ණෙයා විසින් ්රි ලංකාදආ  සඳයන ලද වෘේතිමය දස්වා දවනුදවන් ලද 

විටුප්, උඳදේශක දස්වා ගාස්තු ආදිය 

        4.3.2 අවසරකේ හර කිරීේ 

        (අ)      ගිණුේ" ණෙයා සහ ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ දේශීය වියදේ 

(ආ)    ගිණුේ " ණෙයාදේ දහෝ  ශ්රී ලංකාදආ දන්වාසික  ඔහුදේ යිදඳන්නන්දේ  ජංගම 

ගනුදදනු සහා කරනු ලබන ප්රතිුදඛ දේෂ යන් 



(ඇ)  දමම දයෝජනා ක්රමය ක්රියාේමක කරනු ලබන ආයතනදය"  එකාේවය සමගින් 

ශ්රී ලංකා මහ බිංකුව  විසින් අවසර දදනු ලබන දවනේ ඕනෑම ුදදල් ආඳසු 

ගිනීමක් දහෝ මාරු කිරීමක් 

 

5.     වාර්තා රණ අවශයතාවන් 

බලයලේ දවදළඳුන් විසින් දන්වාසික ආගන්තුක විදේශ වයවහාර ුදදල් ගිණුම සහ 

දන්වාසික ආගන්තුක රුපියල් ජංගම ගිණුේ - ආදයෝජකයන් යන ගිණුේ සහා ඇුදණුම I 

සහ II ඳරිදි කාර්තුමය වාර්තා සෑම කාර්තුවක්ම ඉකුේ වී දින 15ක් ඇතුළත සහ දන්වාසික 

ආගන්තුක රුපියල් ජංගම ගිණුේ -වෘේතිකයන් ගිණුේ සහා මාසික වාර්තා ඇුදණුම III 

ඳරිදි සෑම මසක්ම ඉකුේ වී දින 15 ක් ඇතුළත dfem@cbsl.lk යන විදුේ  ලිපිනය හරහා 

එවිය යුතුය. 

 

අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙඳාර්තදේන්තුව 
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දන්වාසි  ආගන්තු  විදේශ වයවහාර ුදේ  ගිණුේ පිළිංව  ාර්තුමය ්ර ාශනය 

 

බිංකුදආ නම : 

 

වාර්තා කරන කාර්තුව හා වර්ෂය :                

 

බිංකුදආ ගිණුේ දඳොේවලින් උපුතාගේ/උේඳාදනය  ව ඉහත දතොරතුරු නිවිරදි බවත අපි සහතික වන්දනුද. 

 

බලයලේ නිලධාරියාදේ නම :       අනුකූලතා නිලධාරියාදේ නම : 

අේසන  :         අේසන : 

දිනය :          දිනය : 

           

ගිණුේ 

" ණෙයාදේ නම 

වයවහාර 

ුදදල් 

වර්ගය 

ආරේභක 

දේෂය 

බිර හර                                                                                 අවසාන දේෂය 

මූලික 

තින්ඳතු

ව 

ආුදඛ 

දේෂ /රත 

තුළත දගන 

එන ලද 

විදේශ 

විනිමය 

දඳොළී බිර 

කිරීේ 

ආදයෝජන 

සහා ආඳසු 

ගිනීේ 

භාවිතයත 

දනොගේ/අ

තිරික්ත 

අරුදදල් 

මාරු කිරීේ 

දන්වාසික 

ආගන්තුක 

රුපියල් 

ජංගම 

ගිණුේවලත 

මාරු කිරීේ 

ශ්රී ලංකා මහ 

බිංකුව මගින් 

අනුමත කරන ලද 

දවනේ ඕනෑම 

ආඳසු ගිනීමක් 
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දන්වාසි  ආගන්තු  රුපිය්  ජාගම ගිණුම - ආදයෝජනයන්  (RGRCA) පිළිංව  ාර්තුමය ්ර ාශනය 

 

බිංකුදආ නම : 

 

වාර්තා කරන කාර්තුව හා වර්ෂය :               

              

ගිණුේ 

" ණෙයාදේ නම 

ආරේභක 

දේෂය 

බිර හර අවසාන 

දේෂය ආුදඛ 

දේෂ /රත 

තුළත දගන 

එන ලද විදේශ 

වයවහාර ුදදල් 

දන්.ආ.වි. 

වයවහාර 

ුදදල් 

ගිණුදමන් 

මාරු කිරීේ 

ආදයෝජනයන් 

මගින් 

උඳයාගේ 

ආදායේ 

දේශීය 

වියදේ 

ආදයෝජන 

සහා ආඳසු 

ගිනීේ 

ජංගම 

ගනුදදනු 

සහා 

දගවීේ 

ශ්රී ලංකා මහ 

බිංකුව මගින් 

අනුමත කරන 

ලද දවනේ 

ඕනෑම ආඳසු 

ගිනීමක් 

          

          

          

 

බිංකුදආ ගිණුේ දඳොේවලින් උපුතාගේ/උේඳාදනය  ව ඉහත දතොරතුරු නිවිරදි බවත අපි සහතික වන්දනුද. 

 

බලයලේ නිලධාරියාදේ නම :       අනුකූලතා නිලධාරියාදේ නම : 

අේසන  :         අේසන : 

දිනය :          දිනය : 



                                      2017 අංක 06 දරන විධානයන් සහා ව ඇුදණුම III 

 

“දන්වාසි  ආගන්තු  රුපිය්  ජාගම ගිණුේ වෘේති යන්“ පිළිංව මාසි  ්ර ාශනය 

 

බිංකුදආ නම : 

 

වාර්තා කරන මාසය හා වර්ෂය :               

              

ගිණුේ " ණෙයාදේ 

නම 

ආරේභක 

දේෂය 

බිර හර අවසාන දේෂය 

ආුදඛ 

දේෂ /රත 

තුළත දගනඑන 

ලද 

විදේශ වයවහාර 

ුදදල් 

ශ්රී ලංකාදආ  

ඉඳියීේ 

 දේශීය 

වියදේ 

ජංගම 

ගනුදදනු 

සහා දගවීේ 

ශ්රී ලංකා මහ 

බිංකුව මගින් 

අනුමත කරන ලද 

දවනේ ඕනෑම 

ආඳසු ගිනීමක් 

        

        

        

බිංකුදආ ගිණුේ දඳොේවලින් උපුතාගේ/උේඳාදනය  ව ඉහත දතොරතුරු නිවිරදි බවත අපි සහතික වන්දනුද. 

 

බලයලේ නිලධාරියාදේ නම :       අනුකූලතා නිලධාරියාදේ නම : 

අේසන  :         අේසන : 

දිනය :          දිනය : 


