
 
 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2017 අංක 02 ෙරන 

විධානයන් 

 

විද්යුත් මු දලද්ය ු මාරුු කිරීමේු කාඩ්ඳත් මු සේබන්ධමෙන්ු බලෙලත් මු මෙමළඳුන්ු මෙතු

නිකුත් මුකරනුුලබනුවිධානෙන් 

 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදේ 6 හා 7 වගන්ති සමග කියැදවන එකී ඳනදේ 9(1) 

හා 9(2) වගන්ති ප්රකාරව  ්රී කංකාදවන්  ටත වාසය කරන පුේගකයින් හට විදේශ විනිමය 

වලින් දගවීම් කිරීම සහා ්රී කංකාව ළ ළ ටිනන පුේගකයින් හට විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් 

කාඩ්ඳේ නිකුේ කිරීම සහා ඳහත නියමයන්ට යටේව බකයකේ දවදළඳුන් හට අවසර දදනු 

කැදේ. 

 

2.  ්රී කංකාව ළ ළ ටිනන පුේගකදයකු හට (එනම් කාඩ්ඳේ හිමියා) නිකුේ කරන කද විදුේ 

දලද  මාරු කාඩ්ඳේ ඳහත අරදලණු සහා භාවිතා වන බව බකයකේ දවදළඳුන් විටින් 

තහවුරු කළයුළ ය. 

(අ)  වාණිජ අරදලණක් උදදසා ්රී කංකාවට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම දවනුදවන් කරන 

දගවීමක් සහා භාවිතා කිරීම හැර දඳෞේගලික ස්වභාවදේ ජංගම ගනුදදනුවක් 

සහා ්රී කංකාදවන්  ටත වාටික පුේගකදයකු හට කරනු කබන ඕනෑම 

දගවීමක් 

(ආ)  වයාඳාක ක විදේශ වයවහාර දලද  ිණණුමක් දහ  දඳෞේගලික විදේශ වයවහාර දලද  

ිණණුමකට එදරහිව විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳතක් නිකුේ කර ඇති 

අවස්ථාවකදී ්රී කංකාදවන්  ටත වාටික පුේගකදයකු හට ඕනෑම අරදලණක් 

උදදසා කරනු කබන ඕනෑම දගවීමක් 



(ඇ)  රාජය තාන්්රික විදේශ වයවහාර දලද  ිණණුමක් දහ  ආදල  ආදය ජන ිණණුමකට 

එදරහිව හරඳතක් නිකුේ කර ඇති අවස්ථාවකදී ්රී කංකාදවන්  ටත වාටික 

පුේගකදයකු හට ඕනෑම අරදලණක් සහා කරනු කබන ඕනෑම දගවීමක්. 

 

3.  බකයකේ දවදළඳුන් විටින් කාඩ්ඳේ හිමියන්දේ ිණණුම්වක බැරට ඳවතින දලද වකට 

එදරහිව හරඳේ නිකුේ කළයුළ ය.  

4.  “කාඩ්ඳේ හිමියා විගමනය වන්දන් නම් දහ   ටරට දස්වා නියුක්තියක් සහා ්රී කංකාව 

හැර යන්දන් නම්  පුේගලික විදේශ වයවහාර දලද  ිණණුමක (PFCA) දහ  වයාඳාක ක විදේශ 

වයවහාර දලද  ිණණුමක (BFCA) බැරට ඳවේනා දලද  මත කාඩ්ඳේ නිකුේ කර ඇති 

අවස්ථාවකදී හැර  එවන් පුේගකදයකුට නිකුේ කර ඇති කාඩ්ඳත  නිකුේ කරන කද බැංකුවට 

නැවත භාර දිය යුළ ය” යන දකොන්දේටියට යටේව හා දගවීමට ඇති දේෂයන් ආදල  දේෂණ 

වලින් දහ  විදේශ වයවහාර දලද  ිණණුම්වලින් කරනු කබන මාරු කිරීම්වලින් දගවා 

 යවන්දන් ය යන ඳදනම මත බකයකේ දවදළඳුන් විටින් විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳේ 

නිකුේ කළයුළ ය. 

 

5.  හරඳතක් භාවිතදයන් විදේශ වයවහාර දලද  ආඳු  ගැීමක් දහ  ණය කාඩ්ඳතක් 

හරහා දලද  අේතිකාරමක් කබා ගන්නා අවස්ථාවක එම දලද  දමම විධානයන්හි 2(අ) දේදය 

යටදේ අවසර දී ඇති ගනුදදනු සහා භාවිතා කර ඇති බවට සාක්ෂි තමා සළ ව තබා 

ගතයුළ  බවට බකයකේ දවදළඳුන් විටින් කාඩ්ඳේ හිමියන්ව දැනුවේ කළයුළ ය. 

 

6.  බකයකේ දවදළඳුන් විටින් තම ආයතනික ගනුදදනු කරුවන් හට එම සංස්ථා ත 

ආයතනයන්හි නම් කරන කද දස්වකයන් දහ  අධයක්ෂවරුන්දේ නමින්  වාණිජ 

ඳරමාර්ථයන් සහා ්රී කංකාවට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සහා දගවීම් කිරීම හැර ජංගම 

ගනුදදනු සම්බන්ධ ඕනෑම දගවීමක් විදේශ විනිමදයන් ටිදු කිරීම සහා අනුමත අභයන්තර 

ක්රියාඳනඳානයට අනුකකව ආයතනික කාඩ්ඳේ (ණය කාඩ්ඳේ දහ  බැරඳේ) නිකුේ 

කළහැක. 

 

7.  බකයකේ දවදළඳුන් විටින් ණය අවදානම බැහැර කිරීම සහා ු දුු  අභයන්තර ඳාකනයන් 

හා යාන්ත්රණයන් ක්රියාේමක කිරීමට යේව  ඳහත ඳාර්ේවයන් හට ණය ඳහු කමක් 

ඇළ ළේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳේ (එනම් ණය කාඩ්ඳේ) නිකුේ කළහැකිය.    

 



(අ)  රාජය තාන්්රික විදේශ ගමන් බකඳත්ර හා ්රී කංකාදව විදේශ කටයුළ  අමාතයාංශය 

විටින් නිකුේ කරන කද රාජය තාන්්රික හැඳුනුම්ඳේ දරන විදේශ රටක පුරවැටියන් 

හට. 

(ආ)  ්රී කංකාදවන්  ටත වාටික පුේගකයන් හට නිකුේ කරනු කබන විදුේ දලද  මාරු 

කිරීදම් කාඩ්ඳේ මත හටගන්නා වියදම් විදේශයන්දගන් කද ආදල  දේෂණවලින් 

දහ  විදේශ වයවහාර දලද  ිණණුම්වලින් කරන මාරු කිරීම්වලින්  යවනු කබන 

අවස්ථාවකදී  එම පුේගකයන් ්රී කංකාදව ඳවේවාදගන යනු කබන විදේශ වයවහාර 

දලද  ිණණුම්වක ඇති අරදලද  ඇඳයට තබාදගන එකී අරදලදලින් 90% ක සීමාවක් 

දක්වා ඳමණක්. 

  

8.  දමම විධානයන්දේ විෂය ඳථයට  ටතින් වන ඕනෑම අරදලණක් සහා ්රී කංකාදවන් 

 ටත වාටික පුේගකදයකු හට විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳතක් හරහා කරනු කබන 

ඕනෑම දගවීමක් සහා විදේශ විනිමය දදඳාර්තදම්න්ළ  අධයක්ෂකදගන් ූරර්ව ලිිතත 

අවසරය කබාගැීම සහා බකයකේ දවදළඳුන් විටින් කාඩ්ඳේ හිමියන් දයොදල කළයුළ ය. 

 

9.ුුමෙනත් මුඅෙශ්යතා 

9.1 බකයකේ දවදළන්දන් විටින් විදුේ දලද  වමවමාරු කාඩ්ඳේ සම්බන්ධදයන් ඳවේනා 

දරගුකාටි  ළිබ තම ගනුදදනුකරුවන් දැනුවේ කළයුළ  අතර ඇදලණුම I හි දක්වා 

ඇති ඳක දි එම අයදුම්කරුවන්දගන් ප්රකාශයක් කබාගත යුළ ය. 

9.2  බකයකේ දවදළඳුන් විටින් නිටි ඳරීක්ෂාවන් ටිදු කළ යුළ  අතර  කාඩ්ඳේ හිමියා 

අනවසර ගනුදදනු සහා විදේශ විනිමය වැය කරන බවට සැක කිරීමට සාධාරණ 

ඳදනමක් ඇේනම් එම විදුේ මාරු කිරීම් කාඩ්ඳේවලින් කරනු කබන විදේශ විනිමය 

දගවීම් අේහිටුවීමට වහාම ක්රියාමාර්ග ගතයුළ  අතර  එම කාරණාව විදේශ විනිමය 

දදඳාර්තදම්න්ළ  අධයක්ෂකදේ අවධානයට දයොදල   කර විය යුළ ය.   

 

9.3  කාඩ්ඳේ හිමියා විටින් විදුේ දලද  මාරු කිරීම් කාඩ්ඳේ භාවිතා කරමින් දමම 

විධානයන්හි සහන් ඳක දි අවසරකේ ගනුදදනු ඳමණක් ටිදු කරන බවට බකයකේ 

දවදළඳුන් විටින් සනාථ කරගත යුළ ය.  

 



9.4 බකයකේ දවදළඳුන් විටින් සෑම කාඩ්ඳේ හිමිදයකුදේම විදේශ විනිමදයන් කළ 

ගනුදදනු හා ්රී කංකා රු ය වලින් කරන කද ගනුදදනු දවන් දවන් වශදයන් 

හඳුනාගත යුළ ය. 

 

9.5  අවකංගු කරන කද 1953 අංක 24 දරන විනිමය ඳාකන ඳනදේ ප්රතිඳාදනයන් යටදේ 

දැනටමේ නිකුේ කර ඇති විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳේ දමම විධානයන්හි 

දන්වා ඇති නියමයන්ට යටේ දව. 

 

10.ුුමාසිකුොර්තාකරණෙ 

 

10.1  බකයකේ දවදළඳුන් විටින් ඳහත සීමාවන්ට යටේව විදේශ වයවහාර දලදලින් කරන කද 

දලද  ආඳු  ගැීම් ඇළ ළුව විදේශ විනිමයවලින් වියදම් කර ඇති කාඩ්ඳේ 

හිමියන්දේ ටියළු ගනුදදනුවකට අදාළ විස්තර විදේශ විනිමය ගනුදදනු ු ඳරීක්ෂණ 

ඳේධතිය - Forex Net (httpx://www.cbsl.lk/forexnet) හරහා ඉදකක්දරොනික් මාධයදයන් 

ඳමණක් විදේශ විනිමය දදඳාර්තදම්න්ළ දව අධයක්ෂ දවත මාටිකව ඉදික ඳේ 

කළයුළ ය. 

 

අ)  වනනාකම ඇ.එ.ජ. දඩොකර් 5000 ( දහ  ඊට සමාන දවනේ ඕනෑම විදේශ වයවහාර 

දලද  ප්රමාණයක්) ඉක්මවන තනි ගනුදදනු. 

ආ)   කැකැන්ඩර මාසයක් ළ ළ සදලච්චිත භාවිතය ඇ.එ.ජ. දඩොකර් 10 000 (දහ  ඊට 

සමාන දවනේ ඕනෑම විදේශ වයවහාර දලද  ප්රමාණයක්) ඉක්මවන එක් වරකට 

වඩා ටිදුව ගනුදදනු. 

 

 

 

 

11.ුමමමුවිධානෙන්හිුකාර්ෙෙන්ුසහාු 

i. “විදුේ දලද  මාරු කිරීදම් කාඩ්ඳත (EFTC)“ යන්දනන් බැර  හර දහ  දවනේ යම් 

ආකාරයක වනනාකමක් මාරු කිරීම සහා භාවිතා කරන්නාට හැකියාව කබා දදන 

කාඩ්ඳතක් දහ  උඳකරණයක් අදහස් වන අතර  එයට ණය කාඩ්ඳේ  හර කාඩ්ඳේ 

සහ විනිමය ඳාකන ඳනදේ විධිවිධානයන්ට අනුකක වන බවට බකයකේ දවදළඳුන් 



විටින් ගනුදදනු විස්තර හඳුනාගත හැකි අවස්ථාවකදී වනනාකම තැන්ඳේ කළ 

කාඩ්ඳේ ද ඇළ ළේ දව.   

ii. “හර කාඩ්ඳත“ යන්දනන් එම කාඩ්ඳත දරන්නාදේ ිණණුදම් බැර දේෂය සෘජුවම හර 

කිරීම මිණන් දලද  කබා ගැීම සහ/දහ  භාණ්ඩ හා දස්වා මිකදී ගැීම දවනුදවන් 

භාවිතා කළහැකි දගවීම් කාඩ්ඳතකි.   

iii. “ණය කාඩ්ඳත“ යන්දනන් කාඩ්ඳේ දරන්නා දවත එය නිකුේ කරන්නා විටින් ප්රදානය 

කරන කද ණය ඳහු කමක් සහිත කාඩ්ඳේ දරන්නා විටින් භාවිතා කරන කද ණය 

දලදක සම්ූරර්ණදයන් දහ  දකොටසක් නියමිත දින දහ  ඊට දඳර දගවා නිම කළහැකි 

කාඩ්ඳතක් අදහස් දව.  නියමිත දිනට දනො යවන කද ණය දලදකට නිකුේ කරන්නා 

විටින් දඳොලී දහ  දවනේ ගාස්ළ  අය කරනු කැබිය හැකිය.   

iv. “දඳෞේගලික“ යන්දනන් කාඩ්ඳේ හිමියාදේ  කකත්රයාදේ  දරුවන්දේ හා 

දදමා යන්දේ ප්රදය ජනය සහා භාවිතා කිරීම අදහස් වන අතර  එමිණන් කාඩ්ඳත 

යම් වාණිජ කාර්යයක් සහා භාවිතා කිරීම අදහස් දනොදව. 

 

 

අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

2017 න ොවැම්බර් 20 වැනි දි  


