
 
 

 
 
 

 
රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විදේශ විනිමය පනත යටදේ 

නිකුේ කරන ලද නව නියමය 

විනිමය අනුපාතයට ඇති පීඩනය අවම කිරීම මගින් මූල්ය පද්ධතියේ ස්ථායීතාව පවත්වාගැනීමට සහාය වීම 
සහ රට තුළ පවතින වියද්ශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීයේ අරමුණින් ගරු මුදල් අමාතයවරයා විසින් 
ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුයේ මුදල් මණ්ඩල්යේ නිර්යද්ශය සහ කැබිනට් අමාතය මණ්ඩල්යේ අනුමැතිය සහිතව 2017 
අංක 12 දරන වියද්ශ විනිමය පනයත් 22 වන වගන්තිය යටයත් නියමයක් නිකුත් කරන ල්ද අතර එය 2021 
ජූලි 02 දිනැති අංක 2234/49 දරන අති වියශ්ෂ ගැසට් නියේදනවල් පළ කර ඇත. 

ඒ අනුව, ශ්රී ල්ංකායවන් බැහැරට අරමුදල් යේෂණය කිරීම සේබන්ධයයන් 2021 ජූලි 02 වනදා සිට ආරේභ වන 
මාස හයක (06) කාල් සීමාව සඳහා පහත දැක්යවන අත්හිටුවීේ/සීමාකිරීේ ක්රියාත්මක යේ. 

i.  සමීපතම පවුලේ සාමාජිකලෙකුලෙන් (එනේ, විගාමිකයායේ යදමේියන්, සීයා යහෝ ආච්චචි, සයහෝදර 
සයහෝදරියන් සහ කල්ත්රයා) මුදේ තයාෙ ලෙස විොමිකලෙකු ෙද අරමුදේවලින් සංක්රමණික දීමනාව 
ෙටලේ අරමුදේ ආපසු සිෙරට ෙැවීම අේිටුවීම. 

ii. ලපාදු අවසරෙ ෙටලේ සංක්රමණික දීමනාවට දැනටමත් ිමිකම් පාන ෙද විොමිකෙන් විසින් ප්රාග්ධන 
ෙනුලදනු රුපිෙේ ගිණුම් හරහා සංක්රමණික දීමනාව ෙටලේ අරමුදේ ආපසු සිෙරට ෙැවීම එ.ජ.ල ා. 
10,000 ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් 
දක්වා සීමා කිරීම. 

iii. ලපාදු අවසරෙ ෙටලේ සංක්රමණික දීමනාවට පළමුවරට ිමිකම් කිෙනු ෙබන විොමිකෙන් සඳහා 
සුදුසුකම්ෙේ සංක්රමණික දීමනාව එ.ජ.ල ා. 30,000 ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන ෙද විලේශ වයවහාර 
මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා සීමා කිරීම. 

iv. ලපාදු අවසරෙ ෙටලේ, ඕනෑම වර්තන ආදාෙමක් ලහෝ සමුච්ඡිත වර්තන ආදාෙමක් (ලසේවක අර්ථසාධක 
අරමුදෙ (EPF), ලසේවා නියුක්තෙන්ලග් භාර අරමුදෙ (ETF), පාරිලතෝෂිකෙ සහ විශ්රාම වැටුප් ලහෝ ලවනේ 
ඕනෑම විශ්රාම ප්රතිොභ ඇතුළුව) විොමිකෙන් විසින් ප්රාග්ධන ෙනුලදනු රුපිෙේ ගිණුම් ලහෝ 
විොමිකෙන්ලග් ලේෂණෙ කළ හැකි ආදාෙම් ගිණුම් හරහා ආපසු සිෙරට ෙැවීම එ.ජ.ල ා. 30,000 ලහෝ 
ලවනේ ඕනෑම නම්කරන ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා සීමා 
කිරීම. 

v. ශ්රී ෙංකාව තුළ ලහෝ ශ්රී ල්ංකායවන් පිටත ලන්වාසික සහ ලවනේ රටක, අනාගත දිනක දී එම රයට් නිතය 
වාසික තත්ත්වය යහෝ පුරවැසිභාවය ල්බාගැනීමට පුද්ගල්යයකුට හැකියාව ල්බායදන්නා වූ වීසා වර්ගයකට 
අයත්වන තාවකාලික ලන්වාසික වීසා ෙබාලෙන ඇති ඕනෑම ශ්රී ොංකික පුේෙෙලෙකු ලවනුලවන් කරනු 
ෙබන ප්රතිමුඛ ලේෂණ ලහෝ විලේශ විනිමෙ නිකුේ කිරීම එ.ජ.ල ා. 20,000 ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන 
ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා සීමා කිරීම. 

vi. ලවනේ රටක තාවකාලික ලන්වාසික වීසා ෙටලේ ශ්රී ෙංකාව හැරොමට අදහසේ කරන ශ්රි ෙංකාව තුළ 
ලන්වාසික ඕනෑම පුේෙෙලෙකු ලවනුලවන් විලේශ විනිමෙ නිකුේ කිරීම එ.ජ.ල ා. 10,000 ලහෝ ලවනේ 
ඕනෑම නම්කරන ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා සීමා කිරීම. 

vii. 2021 ලපබරවාරි මස 03 දිනැති අංක 2213/34 දරන අතිවිලශේෂ ෙැසට් නිලේදනවෙ පළ කරන ෙද, 2021 
අංක 1 දරන විලේශ විනිමෙ නිලෙෝෙවෙ උපලේඛනලෙි ප්රදානෙ කර ඇති ලපාදු අවසරෙ ෙටලේ ශ්රී 
ෙංකාලේ ලන්වාසික තැනැේතන් විසින් විලේශෙන්ි ආලෙෝජන කිරීයේ අරමුණ සඳහා ප්රතිමුඛ ආලෙෝජන 

වියද්ශ විනිමය යදපාර්තයේන්තුව 

2021.07.02 



ගිණුම් හරහා සිදුකරන පහත (අ) සිට (ඈ) දක්වා අවශයතාවෙන් ඉටු වන බවට විලේශ විනිමෙ 
ලදපාර්තලම්න්තුලේ අධයක්ෂ සෑහීමකට පේවන ලෙවීම් හැර අලනකුේ ලෙවීම්, අේිටුවනු ෙැලේ. 

(අ) විලේශ විනිමෙ පනලේ විධිවිධාන ෙටලේ ආලෙෝජකො විසින් ශ්රී ෙංකාලවන් පිටත ලන්වාසික 
තැනැේතකුලෙන් ෙබාෙන්නා විලේශ වයවහාර ණෙ මුදෙක් මගින් මූෙයනෙ කිරීමට ලෙෝජිත 
ආලෙෝජන, යහෝ 

(ආ) පනලේ ලහෝ අවෙංගු කරන ෙද විනිමෙ පාෙන පනලේ විධිවිධානවෙට අනුකූෙව ආලෙෝජිත රලටි 
සමාෙමක ලහෝ ශාඛා කාර්ොෙෙක දැනටමේ සිදු කරන ෙද ආලෙෝජනෙකට අදාළව එම රලටි 
පවතින නිොමන අවශයතාවක් සපුරාලීම සඳහා සිදු කරන අමතර ආලෙෝජනෙක්, යහෝ 

(ඇ) ආලෙෝජිතොලග් කාරක ප්රාග්ධන අවශයතා සඳහා එ.ජ. ල ා. 15,000 ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන 
ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා, පනලේ ලහෝ අවෙංගු 
කරන ෙද විනිමෙ පාෙන පනලේ විධිවිධානවෙට ෙටේව දැනටමේ විලේශෙක සංසේථාපිත/පිිටුවා 
ඇති පාලිත සමාෙම්වෙ ලහෝ ශාඛා කාර්ොෙවෙ සුදුසුකම්ෙේ ලන්වාසික සමාෙම් විසින් සිදු කිරීමට 
නිෙමිත අමතර ආලෙෝජනෙක්/අරමුදේ ලෙදවීමක් (අදාළ පරිදි), යහෝ 

(ඈ) සුදුසුකම්ෙේ ලන්වාසික සමාෙම් විසින්, පනලති ලහෝ අවෙංගු කරන ෙද පනලති විධිවිධානවෙට 
ෙටේව විලේශෙක දැනටමේ පිිටුවා ඇති සම්බන්ීකරණ, අලෙවිකරණ, අනුලෙෝජිත, වයාපෘති, 
නිලෙෝජිත ලහෝ ලවනේ ඕනෑම සමාන කාර්ොෙ න ේතු කිරීලම් අරමුණ සඳහා, එ.ජ. ල ා. 30,000 
ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන ෙද විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් 
දක්වා සිදු කරන ලේෂණ. 

viii. ශ්රී ෙංකාව තුළ ලන්වාසික පුේෙෙලෙකුලග් වයාපාරික විලේශ වයවහාර මුදේ ගිණුම් ලහෝ/සහ පුේෙලික 
විලේශ වයවහාර මුදේ ගිණුම් හරහා සිදුකරනු ෙබන ප්රාග්ධන ෙනුලදනු සඳහා වන ප්රතිමුඛ ලේෂණ, ලමම 
නිෙමෙ බෙපැවැේලවන කාෙ පරිච්ඡලේදෙ තුළ, එ.ජ. ල ා. 20,000 ලහෝ ලවනේ ඕනෑම නම්කරන ෙද 
විලේශ වයවහාර මුදෙකින් එෙට සමාන ප්රමාණෙක උපරිමෙක් දක්වා සීමා කිරීම. 

ix. 2021 අංක 1 දරන විලේශ විනිමෙ නිලෙෝෙවෙ ප්රදානෙ කර ඇති ලපාදු අවසරලෙි නිශේිතව දක්වා ඇති 
සීමාවන් ඉක්මවා ෙන ආලෙෝජන සඳහා, පහත අවසේථාවෙදී, එක් එක් ආලෙෝජනෙ මත පදනම්ව, විලේශ 
විනිමෙ පනලති 7(10) වෙන්තිෙ ප්රකාරව අවසර ෙබා දීම සඳහා මුදේ මණ් ෙෙට බෙෙ පවරනු ෙැලේ. 

(අ) විලේශ විනිමෙ පනලති විධිවිධාන ෙටලේ අලෙෝජකො විසින් ශ්රී ෙංකාලවන් පිටත ලන්වාසික 
තැනැේතකුලෙන් ෙබාෙන්නා විලේශ වයවහාර ණෙ මුදෙක් මගින් ලෙෝජිත ආලෙෝජනෙ මූෙයනෙ 
කිරීම, ලහෝ 

 
(ආ) පනලේ ලහෝ අවෙංගු කරන ෙද විනිමෙ පාෙන පනලේ විධිවිධානවෙට අනුකූෙව ආලෙෝජිත රලටි 

සමාෙමක ලහෝ ශාඛා කාර්ොෙෙක දැනටමේ සිදු කරන ෙද ආලෙෝජනෙකට අදාළව එම රලටි 
පවතින නිොමන අවයශතාවක් සපුරාලීම සඳහා ලෙෝජිත ආලෙෝජනෙ සිදු කිරීම.  

 

වැඩි විස්තර www.dfe.lk දවබ් අඩවිය දවත පිවිසීදමන් ලබාගත හැකිය. 
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