
 
 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2017 අංක 05 ෙරන 

විධානයන් 

 

රාජ්ය ත ාා්ත්රික ව ත දේශ ව ත යාාර ත ුදල්  ත ිණුම්  ත  DFAs) ත ාා ත රාජ්ය ත ාා්ත්රික ව ත

රුපිය්  තිණුම්  ත  DRAs) ත ස් බ්තධශය්ත තබලයලත් තශශෙඳු්ත තශා තනිකුත් තක වරනු ත

ලබන තදේධානය්ත ත 

2017 අංක 02 දරන විදේශ විනිමය  (ප්රාග්ධන ගනුදදනුවල දයදීම සහා ගිණුම් විවෘත 

කිරීම සහ ඳවත්වාදගන යාම) නිදයෝග සහ 2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදත් 

9(1) සහ 9(2) වගන්ති ප්රකාරව  රාජ්ය තාන්්රික විදේශ වයවහාර ුදද්  ගිණුම් සහ රාජ්ය 

තාන්්රික රුිය්  ගිණුම් විවෘත කිරීම හා ඳවත්වාදගන යාම සහා ඳහත සහන් 

දකොන්දේසිවලට යටත්ව බලයලත් දවදළඳුන් දවත අවසර දදනු ලැදේ. 

1.1 සුදුසුක ව් ලත් තපු ගලයි්ත 

සුදුසුකම්ලත් පුේගලයින් නිදයෝගදයහි සහන් ඳරිදි විය යුතුය. 

1.2 ිණුම්  තදේෘා තකිරීම තසා තඳත්ාශගන තයාම 

නිදයෝගය මගින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබා දී ඇති අධිකාරිය ප්රකාරව  රාජ්ය 

තාන්්රික විදේශ වයවහාර ුදද්  ගිණුම් හා රාජ්ය තාන්්රික රුිය්  ගිණුම් විවෘත 

කර ඳවත්වාදගන යාදම්දී  නිදයෝගදේ සහන් කර ඇති දකොන්දේසිවලට අමතරව 

ඳහත සහන් දකොන්දේසිද සැළකි් ලට ගතයුතුය. 

(අ)   රාජ්ය තාන්්රික රුිය්  ගිණුම්   ජ්ංගම  ඉතිරිකිරීදම්  දහෝ කාලීන තැන්ඳතු 

ගිණුම් දලස විවෘත කර ඳවත්වාදගන යාම සිදු කළ හැකිය. 

(ආ)  රාජ්ය තාන්්රික රුිය්  ගිණුම්වල අවසරලත් හර කිරීම් සහ බැර කිරීම් 

දෙක්ඳත් මගින් සිදු කළහැකිය.  දකදේවුවද  කිසිදු අවේථාවකදී රාජ්ය 

තාන්්රික රුිය්  ගිණුම් වලට බැංකු අයිරා ඳහසුකම් ලබා දනොදිය යුතුය. 

(ඇ)  දමෝටර් වාහන අදලවිදයන් ලබාගත් ුදද්  රාජ්ය තාන්්රික රුිය්  ගිණුමට 

බැර කිරීදම්දී  බලයලත් දවදළඳුන් විසින් ඇමුණුම I හි දක්වා ඇති ලියවිලි 

ලබාගත යුතුය. 



1.3 රාජ්ය ත ාා්ත්රික ව ත දේශ ව ත යාාර ත ුදල්  ත ිණුම්  ත සාා ත ූ  ත වසරලත් ත බ ර ත

කිරී්  තසා ාර තකිරී්   
 

අවසරලත් බැර කිරීම් සහ හර කිරීම් නිදයෝගයන්හි දක්වා ඇති ඳරිදි වියයුතුය. 
 

1.4 රාජ්ය තාා්ත්රික ව තරුපිය්  තිණුම්  තසාා තූ  තවසරලත් ත තබ ර තකිරී්  

නිදයෝගයන් මගින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබාදී ඇති අධිකාරය 

ප්රකාරව  නිදයෝගයන්හි සහන් කර ඇති බැර කිරීම්වලට අමතරව  රාජ්ය තාන්්රික 

රුිය්  ගිණුම්වලට ඳහත සහන් බැර කිරීම් සහා ද අවසර ඇත.   

(අ) ගිණුම් හිමියා දවනුදවන් ශ්රී ලංකාවට ිටතින් ශ්රී ලංකා රුිය් වලින් බැංකු 

ඳේධතිය හරහා ලැදබන දේෂණ 

1.5 රාජ්ය තාා්ත්රික ව තරුපිය්  තිණුමම තසාා තූ  තවසරලත් තාර තකිරී් . 

අවසරලත් හර කිරීම් නිදයෝගදේ සහන් ඳරිදි විය යුතුය.   

2. ත තශමම තදේධානය්තහි තක වාර්යය තසාා 

(අ)  “රාජ්ය තාන්්රික කාර්යාලය“ යන්දනන් තානාඳති කාර්යාල  මහ දකොමසාරිේ 

කාර්යාල  දකොන්ස්  කාර්යාල  එක්සත් ජ්ාතීන්දග් ේථිර කාර්යාල දහෝ 

යුදරෝපීය දකොමිසදම් නිදයෝජිත මණ්ඩල යනාදිය අදහේ දේ.  

(ආ)  “රාජ්ය තාන්්රිකයන්“ යන්දනන් රාජ්ය තාන්්රික කාර්යාල විසින් නිදයෝජ්නය 

කරනු ලබන විදේශ රටක පුරවැසියන් අදහේ දේ. 

 
 

අධයක්ෂෂ - විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

2017 න ොවැම්බර් 20 වැනි දි  

 

 

 

 

 

 



      ත ත ත 2017 තවංක ව ත05 තලරන තදේධානය්ත තසාා තූ  තඇුදුමම තI 

 

ශමෝටර් ත ාාන ත වශලදේශය්ත ත ලබාගත් ත ුදල්  ත රාජ්ය ත ාා්ත්රික ව ත රුපිය්  ත ිණුමමට ත බ ර ත

කිරීශ් දී තලබාගා තයුතු තලියදේලි 

i. විකුණුම්කරුදග් නමින් ව   දමෝටර් වාහනදේ ලියාඳදිංචි සහතිකය. 

ii. දමෝටර් වාහනදේ හිමිකම දවනේවීදම් ප්රකාශය - දමෝටර් වාහනදේ හිමිකම 

ගැණුම්කරුට මාරු ව බවට තහවුරු කිරීම සහා ව ද් ඛනමය සාක්ෂි 

iii. ගැණුම්කරු විසින් නිකුත් කළ  දමෝටර් වාහනදේ මිළ තහවුරු කිරීදම් ලිියක් 

iv. රාජ්ය ූලලය දදඳාර්තදම්න්තුදවන් ලබාගත් තීරුබදු තක්දේරු වාර්තාවක් 

v. දමෝටර් වාහනදේ හිමිකම ඳැවරීම සම්බන්ධදයන් අදාල අමාතයාංශදයන් ලබාගත් 

අවසර ලිියක් 

vi. ශ්රී ලංකා දර්වදවන් ගණනය කරන ලද දර්ව බදු සහ අදනකුත් දගවීම් 

vii. ශ්රී ලංකා දර්වදේ ණාණ්ඩ ප්රකාශ කිරීදම් ඳ්රිකාව 

viii. ශ්රී ලංකා දර්වදේ තක්දේරු නිදේදනය 

 

 

 

 

 

 

 


