
 

 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී කා ා මබ ංකාවව 

2017 අා  12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අා  9 ෙරන විධානයන්ත 
 

 

විදේෂ තකන්තපු ගිණුම සේංන්තධදයන්ත ංකයකේ දවදෙඳුන්ත දවත නිවේ  රන 

විධානයන්ත 

 

2020 අප්රියෙල්  08 දිනැති අංක 2170/4 දරන අති වියෙලේෂ ගැසට් නියෙලේදනයෙලේ පළ කරන ලද නියෙල්ෝග, 

2020 ජූලි 01 දිනැති අංක 2182/32 දරන අති වියෙලේෂ ගැසට් නියෙලේදනයෙලේ සහ 2020.10.06 දිනැති අංක 

2196/22 දරන අති වියෙලේෂ ගැසට් නියෙලේදනයෙලේ පසුව පළ කරන ලද නියෙල්ෝග (නියෙල්ෝග) සහ 2017 අංක 

12 දරන වියෙලේශ විනිම් පනයෙලෙහි 9 වන වගන්තති් ප්රකරරව, වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් සම්බන්තධයෙල්න්ත 

බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත යෙලවෙ නිකුත් කරන ලද 2020 ජූලි 06 දිනැති 2020 අංක 06 දරන විධරනවල 

නිේිෙව දක්වර ඇති හර කිරීම්වලට අමෙරව වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම්වලින්ත පහෙ හර කිරීම් සිදු 

කිරීම සඳහර බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත හට යෙලමයින්ත අවසර යෙලදනු ලැයෙලේ. ෙවද, 2020 අංක 06 දරන 

විධරනවල නිේිෙව දක්වර ඇති යෙලකරන්තයෙලේසිවලට අමෙරව යෙලමම විධරනවල 3 යෙලේද් ්ටයෙලත් දක්වර 

ඇති යෙලකරන්තයෙලේසිවලට ද බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත අනුකූල වි් යුතු්.   

 

2.  අවසර කේ බර කිරීේ 

 

(අ)  2017 යෙලනරවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන අති වියෙලේෂ ගැසට් නියෙලේදනයෙලේ පළ 

කරන ලද 2017 අංක 2 දරන නියෙල්ෝග ප්රකරරව, ආමුඛ ආයෙල්ෝජන ගිණුමක් පවත්වරයෙලගන 

්රමට සුදුසුකම් ලබන වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් හිමියෙල්කු නම්, යෙලපරළි්ද ඇතුළුව වියෙලේෂ 

ෙැන්තපතු ගිණුම් ක ිරීයෙලම් මුද , එම ගිණුම් හිමි්රයෙලේම ආමුඛ ආයෙල්ෝජන ගිණුමකට 

මරරු කිරීම. 

 

(ආ)   2017 යෙලනරවැම්බර් 17 දිනැති අංක 2045/56 දරන අති වියෙලේෂ ගැසට් නියෙලේදනයෙලේ පළ 

කරන ලද 2017 අංක 3 දරන නියෙල්ෝග ප්රකරරව, පුේගලික වියෙලේශ වයවහරර මුද  ගිණුමක් 

පවත්වරයෙලගන ්රමට සුදුසුකම් ලබන වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් හිමියෙල්කු නම්, යෙලපරළි්ද 

ඇතුළුව වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් ක ිරීයෙලම් මුද , එම ගිණුම් හිමි්රයෙලේම පුේගලික 

වියෙලේශ වයවහරර මුද  ගිණුමකට මරරු කිරීම. 

 

3.  අදනවේ ද ාන්තදේසි 

 

(අ) යෙලමම නියෙල්ෝග ්ටයෙලත් වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම්, ෙැන්තපතු ක ිරීම සඳහර නම් කරන ලද 

දින් ඉක්මවීයෙලමන්ත පසුව ද “වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම” නමින්ත යෙලේශී් බැංකු ඒකකයෙල්හි, 

සරමරනය කරීනන ෙැන්තපතු යෙලලස ෙවදුරටත් පවත්වරයෙලගන ්රමට බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්තට 

හැකි්රව ඇෙ. යෙලමයෙලලස ෙැන්තපතු ක ිරීම සඳහර නම් කරන ලද දින් ඉක්මවීයෙලමන්ත 

පසුව පවත්වරයෙලගන ්න වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් සඳහර බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත විසින්ත 

අයෙලනකුත් කරීනන ෙැන්තපතු සඳහර ප්රදරන් කරනු ලබන සරමරනය ෙැන්තපතු යෙලපරී 

අනුපරෙ පමණක් ප්රදරන්  කළයුතු්. 

 

(ආ)   වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් සඳහර අදරළ වන යෙල ඛනගෙ සරක්ි වයව්ථාරිෙ යෙල ඛණ රඳවර 

ෙබරගැනීයෙලම් කරල් ිළිබඳ අවශයෙරව්න්ත ඉක්මවර ්මින්ත, එවැනි වියෙලේෂ ෙැන්තපතු 

ගිණුම් අවසන්ත කරන යෙලෙක් පවත්වරයෙලගන ්ර යුතු්.   

 

 

 



4. වාර්තා කිරීදේ අවශයතාව 

 

(අ)  යෙලමම විධරනවල ඇමුණුම 1 හි දැක්යෙලවන ආකෘති්ට අනුව බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත විසින්ත යෙලමම 

යෙලදපරර්ෙයෙලම්න්තතුව යෙලවෙ dfem@cbsl.lk නමැති විදුත් ෙැපැ  ලිින් යෙලවෙ එළයෙලෙන 

මරසයෙලේ 15 වන දින යෙලහෝ ඊට යෙලපර 2020 ඔක්යෙලෙෝබර් මරසයෙලේ සිට බලපැවැත්යෙලවන පරිදි 

මරසිකව යෙලෙරරතුරු වරර්ෙර කිරීම අවශය යෙලේ. 

 

(ආ) 2020 අංක 6 දරන විධරනවල 9 (ඈ) යෙලේද්ට අනුව වියෙලේෂ ෙැන්තපතු ගිණුම් ෙවදුරටත් 

පවත්වරයෙලගන ් න්තයෙලන්ත නම්, බල්ලත් යෙලවයෙලළඳුන්ත විසින්ත එම විධරනවල ඇමුණුම 2 හි ඉ ලර 

ඇති යෙලෙරරතුරු වරර්ෙර කිරීම ෙවදුරටත් සිදු කරයෙලගන ්රම අවශය යෙලේ.    

 

 

 

අතිදර්  අධයක්ෂ 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

2020 ඔක්යෙලෙෝබර් 07 දින 
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ඇමුණුම I 

සාමාන්ය ාාීන් තැන්පතු ආාාරයෙන් අඛණ්ඩ ව ක්රිෙdත්මා වූ විfYaෂ තැන්පතු ගිණුම්වල (SDAs) මාසිා ප්රාානන්h          

බexකුයේ න්ම: ………………………  

වාර්තා ාරන් වර්ෂෙ සහ මාසෙ: ….....................                                                                                                                                                 

000’                                                                                                                                            

 

* අfන්කුත් න්ම් ාරන් ලද වHවහාර මුදල් සඳහා අවනය පිදි fmaළි වeඩි ාර ගත හeකිෙ. 

 

ඉහත පිදි සාස් ාරන් ලද වාර්තාවල ස්ාෑන් ාරන් ලද සහ MS Excel  ෙන් පිටපත් fදාම බලෙලත් යවf<ඳුන් විසින් ඉිිදපත් කිරීම අවනය යේ.  

බexකුfවහි ගිණුම් fපාත්වලින් උපුටාගත්/ජන්න්ෙ ාරන් ලද ඉහත fතාරතුරු සතH බවට තහවුරු ාරමු. 

 

බලෙලත් නිලධාිදොf.a න්ම :                                                            අනුකූලතා නිලධාිදොf.a න්ම සහ මුද්රාව : 

අත්සන් :                                                                                                 අත්සන් : 

ින්ෙ :                                                                                                      ින්ෙ :     

වHවහා
ර මුදල් 

වර්ගය* 

මාසය 

ආරම්භfha 
දී ගිණුම් 

සxඛ්යාව 

මාසය 

ආරම්

භfha  දී 

fYaෂය 

මාසය තු< සාමානH 
කාලීන තeන්පතු 

ආකාරfයන්  අඛණ්ඩ 

ව  ක්රියාමකමක   

විfYaෂ තeන්පතු 
ගිණුම් 

හර කිරීම් 

මාසය 

අවසා

නfha  දී  
fYaෂය 

මාසය 

අවසානfha 
දී ගිණුම්   

සxඛ්යාව 

ගිණුම් 

සxඛ්යාව 

මුදල් 

ප්රමායය 

ශ්රී ලxකාව 
තු<දී සිදු 
කරන ලද 

ආපසු 

ගeනුම් 

ප්රතිමමුඛ් 

fප්ර aෂය 

මාරුකිරීම් 

ආමුඛ් 

ආයයෝජන 

ගිණුම්වලට 

පුද්ගලික 

විfද්ශ  
වHවහාර 
මුදල් 

ගිණුම්වලට 

අක්fවර< 

බexකු 
ඒකකfha 
ගිණුම්වලට 

USD            

EUR            

LKR            


