
 
 

විදේශ විනිමය දෙඳාර්තදේන්තුව 

ශ්රී කා ා මහ ංකාවව 

2017 අා  12 ෙරන විදේශ විනිමය ඳනත යටදේ 2020 අා  05 ෙරන 

විධානයන් 
 

 

ශ්රී කා ාදවන් ටතටත කියයාදේ නියුතු (විගාමි යන් දනොවන) පුේගකයන් සහා 

ණය සහ අේති ාරේ ටතළිං ංකයකේ දවදළඳුන් දවත නිවේ  රන විධානය 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදෙහි 7(10) වගන්තිය සමග කියැදවන 9(2) වගන්තිය 

ප්රකරරව  2017 අංක 10 දරන 2017 දන වැ්බර් 20 දිනැති විදේශයන්හි දේවර නියුක්ෙ ශ්රී 

ලරංකිකයන් හට ණය සහ අත්තිකරර්බ ලරරදීම පිළිරව රලයලත් දවදළඳුන් දවෙ නිකුත් 

කරන ලද විධරනදයහි  4 වන ඳරිච්දේදය අවලංගු වී ඳහෙ සහන් ආකරරයට වහරම 

ක්රියරත්මක වන ඳරිදි ආදේශ වන රව රලයලත් දවදළඳුන් දවෙ දමන්න් දන්වර ටිමු.     

4  ( I ) විදේශ වයවහරර . දිනන් දහ  ශ්රී ලංකර පිපියවලවිනන් ප්රදරනය කරන ලද ණය සහ 

අත්තිකරර්බවල කරලසීමරව  ඇඳකරය සහ ආඳසු දගවීම දරගුලරටිවලට අනුකූල 

වියයුතුය  

 (II)  එදේ දරගුලරටිවලට යටත්ව විදේශ වයවහරර . දිනන් ප්රදරනය කරන ලද ණය නැවෙ 

අය කර ගෙ දන හැකි අවේථරවකදී අවසරන පිළියම වශදයන් රලයලත් දවදළඳුන් 

විටින් එම ණය ශ්රී ලංකර පිපියවලවිනන් අය කර ගෙ යුතුය    ඒ දවනුදවන් රලයලත් 

දවදළඳුන්; 

(අ)  විදේශ වයවහරර ණය . දවල ශ්රී ලංකර පිපියවල ණය . දවල වලට ඳරිව්ෙනය 

කළයුතුය 

(ආ)  අදරළ ණය ගිවිසුදමහි එකඟ වූ ඳරිදි විදේශ දේවදේ නියුතු ශ්රී ලරංකිකයර (එන්බ 

ණය කපි) හට ණය . දවල නියමිෙ කරලයට දගවීමට ෙම විදේශ රැකියරදවන් 

ප්රමරණවත් ඳරිදි විදේශ විනිමය දන ලරන රව දහ  විදේශ වයවහරර . දවල 

ගිණු්බවල දේෂයයන් ද  ඇතුළුව ප්රමරණවත් විදේශ විනිමය වත්ක්බ දන මැති 

රව සහ ණය කපි ණය . දල විදේශ වයවහරර . දිනන් දගවීමට ගෙහැකි ටියළු 

පියවර ගත් රවට රලයලත් දවදළන්දර ෙෘප්තිමත් වියයුතු අෙර ඒ සහර අවශය 

දවලඛනගෙ සරක්ෂි ඳවත්වර ගෙ යුතුය 

(III) ඉහෙ 4 (II) ට අනුගෙවීද්බදී  මහ රැංකු අධිඳතිවරයර විටින් 2020 මර්තු 27 දින 

ටියළුම රලයලත් දවදළඳුන්දේ ප්රධරන විධරයක නිලධරීනන් දවෙ දක වි් 19 ඳැතිීනම 

දේතුදවන් රලඳෑමට ලක් වූ වයරඳරර හර ෙනි ද්ේගලයන් දවෙ ඳහසුක්බ සැඳයීම 

සහර ගනු ලැබූ අතිවිදේෂ නියරමන ක්රියරමර්ග සහන් කරමින් නිකුත් කරන ලද 

“ණය හර අත්තිකරර්බ ව්ගීකරණය සහ විදේශ වයවහරර . දවල නැවෙ අය කර 

ගැනීම පිළිර ිනහිවල කිීනම” ිනපිදේ සහන් විේෙර පිළිර අවධරනය දය .  කළයුතු 



අෙර  රැංකු අධීක්ෂණ දදඳර්ෙද්බන්තුදේ අධයක්ෂවරයර විටින් ඒ දවනුදවන් 

නිකුත් කළ දවනත් වැඩිදුර උඳදදේ/ඳැහැදිින කිීන්බවලට අනුගෙ වීම ටිදු විය යුතුය        

 

අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙඳාර්තදේන්තුව 

2020 අදේවල 16 දින 


