
 
 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී කා ා මබ ංකාවව 

2017 අා  12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2017 අා  07 ෙරන 

විධානයන් 
 

 

ජ්යෙෂ්ඨ විජ්ේශීය යාතිකයන්ජ්ේ - විජ්ේෂ ගිණුම් පිළිබව බලයලත් ජ්වජ්ළඳුන් 

ජ්වත නිකුත් කරනු ලබන විධානයන්: 

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය ඳනදේ 6 වගන්තිය සමග කියැදවන 9(1) වගන්ති ප්රකාරව, 

ආගමන සහ විගමන දදඳාර්තදේන්තුව විසින් ක්රියාේමක දකදරන "ශ්රි ලංකාව - මදේ 

සිහින නිවහන" වැඩසටහන යටදේ ශ්රි ලංකාදේ දන්වාසික වීසා ලබා ගැනීමට 

බලාදඳොදරොේතු වන දයෙශ්රුඨ විදේශීය යාතිකයන් දවනුදවන්, ඳහත ගිණුේ විවෘත කිරීම 

සහ ඳවේවාදගන යාම සහා ඳහත දැක්දවන දකොන්දේසි වලට යටේව බලයලේ 

දවදළඳුන් දවත දමයින් අවසර ලබා දදනු ලැදේ. 

2. ඉහත දයෝයනා ක්රමය යටදේ වීසා බලඳත්ර සහා අයදුේ කරන වයස අවුරුදු 55 ට 

වැඩි දයෙශ්රුඨ විදේශීය යාතිකයින් විසින් අවම වශදයන් ඇ.එ.ය. දඩොලර් 15,000 ක් දහෝ  

දවනේ නේ කරන ලද විදේශ වෙවහාර මුදල් වර්ගයක් ඒ හා සමාන ප්රමායයක් ශ්රි ලංකාවට 

රැදගන ආ යුතු අතර එම මුදල් ශ්රි ලංකාදේ රැඳී සිටින කාල සීමාව තුලදී විදේශ මුදල් 

ගිණුමක ස්ථාවර තැන්ඳතු දලස තැන්ඳේ කළයුතුය. මීට අමතරව, මාසික දේෂයයක් දලස 

ඇ.එ.ය. දඩොලර් 1,500 ක් දහෝ ඊට සමාන මුදලක් ප්රධාන අයදුේකරු සහාද ඇ.එ.ය. දඩොලර් 

750 ක් දහෝ ඒ හා සමාන මුදලක් ඔහු කැටුව ඳැමිදයන එක් එක් යැදඳන්නාට දහෝ 

කලත්රයාට අදාළවද ඔවුන්දේ නඩේතු සහා ශ්රි ලංකා රුපියල් ගිණුමක තැන්ඳේ කළයුතුය. 

3. ගිණුම් වර්ග 

ඉහත අරමුණු සහා දේශීය බැංකු ඒකකය තුල, දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ ස්ථාවර තැන්ඳතු 

ගිණුම (SFNFDA) සහ දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ රුපියල් ගිණුම (SFNRA) විවෘත කිරීම සහ 

ඳවේවාදගන යාම සහා බලයලේ දවළඳුන්ට අවසර ලබා දදනු ලැදේ.   

3.1 ජ්යෙෂ්ඨ විජ්ේශිකයන්ජ්ේ ස්ථාවර තැන්ඳතු ගිණුම (SFNFDA) 

3.1.1 අවසරලත් බැර කිරීම් 

(අ) බැංකු ඳේධතිය හරහා රට තුළට දගන එනු ලබන ඇ.එ.ය. දඩොලර් 15,000 ක් දහෝ   

දවනේ ඕනෑම නේ කරන ලද විදේශ වෙවහාර මුදලකින් ඊට සමාන ප්රමායයක් අවම 



මලික ආරේභක දේෂ මුදල දලස තැන්ඳේ කිරීදේ අරමුණින් දමම ගිණුේ විවෘත කළ 

යුතුය. 

3.1.2 අවසරලත් හර කිරීම් 

(අ) ගිණුේහිමියා විසින් ශ්රි ලංකාව තුළ ඳදංචිය අවසාන කිරීමට තීරයය කරනු ලබන 

අවස්ථාවකදී ඳමයක් පිටේවයාම සහතික කිරීම සහා දල්ඛනගත සාක්ශ්ර ලබා 

ගැනීදමන් ඳසුව, දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ ස්ථාවර තැන්ඳතු ගිණුදේ ඳවතින මුදල් 

ආඳසු ගැනීමට අවසර ලබා දය යුතුය.  මුදල් ඳහත ඳරිද නිදහස් කළ යුතුය. 

i.  ශ්රි ලංකාදවන් පිටත ඳවේවාදගන යනු ලබන ගිණුමකට මුදල් දේෂයය කිරීම. 

ii. ගිණුේ හිමියාදේ දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ රුපියල් ගිණුම දවත අරමුදල් මාරු 

කිරීම. 

iii. ඇ.එ.ය. දඩොලර් 10,000ක් දක්වා විදේශ මුදල් දනෝට්ටු වලින් සිදුකරන ආඳසු      

ගැනීේ. 

(ආ) දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ ස්ථාවර තැන්ඳතු ගිණුම මත දගවන දඳොළිය, ගිණුේ 

හිමියාදේ දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ රුපියල් ගිණුම දවත මාරු කළ යුතුය. 

3.2 ජ්යෙෂ්ඨ විජ්ේශිකයන්ජ්ේ රුපියල් ගිණුම  

ශ්රි ලංකා දර්ගු දදඳාර්තදේන්තුවට දහෝ බලයලේ දවදළඳුන්ට අදාළ ඳරිද  ප්රකාශ දකොට   ශ්රි 

ලංකාවට රැදගනවිේ ශ්රී ලංකා රුපියල් බවට ඳරිවර්ථනය කළ ඇ.එ.ය. දඩොලර් 1,500 ක් දහෝ 

දවනේ විදේශ වෙවහාර මුදලකින් ඊට සමාන ප්රමායයක අවම දේෂයක් සහිතව යංගම 

දහෝ ඉතුරුේ ආකාරදයන් දමම ගිණුේ විවෘත කළහැක. 

3.2.1 අවසරලත් බැර කිරීම් 

(අ) ගිණුදේ හිමියාදේ නඩේතු සහා (මාසිකව එක්සේ යනඳද දඩොලර් 1,500 /-) සහ 

කාලාත්රයාදේ / අදනකුේ යැදඳන්නන්දේ නඩේතු සහා (එක් එක් යැදඳන්නා සහා 

මසකට එක්සේ යනඳද දඩොලර් 750 /-) ශ්රි ලංකා දර්ගු දදඳාර්තදේන්තුවට දහෝ බලයලේ 

දවදළන්දදකු දවත ප්රකාශ දකොට ශ්රි ලංකාවට රැදගන එන ලද විදේශ මුදල්. 

(ආ) ගිණුේ හිමියාදේ දයෙශ්රුඨ විදේශිකයන්දේ ස්ථාවර තැන්ඳතු ගිණුදමහි ඇති මුදල් මත 

උඳයන ලද දඳොළිය. 

3.2.1 අවසරලත් හර කිරීම් 

(අ) ආදයෝයකයාදේ සහ ඔහුදේ යැදඳන්නන්දේ දේශීය වියදේ. 

(ආ) ගිණුේහිමියා සහ / දහෝ ශ්රි ලංකාදේ සිටින යැදඳන්නන්දේ යංගම ගනුදදනු සේබන්ධ 

දගවීේ සහා ශ්රි ලංකාදවන් පිටතට සිදු කරන දේෂය. 

 



4  වාර්තා කිරීම් අවශ්ෙතාවන් 

බලයලේ දවදළඳුන් විසින් ඇමුණුම I සහ ඇමුණුම II ඳරිද මාසික වාර්තා එළදඹන මාසදේ 

15 වන දන දහෝ ඊට ප්රථම dfem@cbsl.lk  යන විදුේ ලිපිනය හරහා දමම දදඳාර්තදේන්තුව 

දවත ඉදරිඳේ කිරීම අවශෙ දකදර්. 

 

අධෙක්ෂ - විජ්ේශ් විනිමය ජ්දඳාර්තුජ්ම්න්තුව 
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ජ්යෙෂ්ඨ විජ්ේශිකයන්ජ්ේ ස්ථාවර තැන්ඳතු ගිණුම (SFNFDA) පිළිබ මාසික ප්රකාශ්නය 

බ ංකුවේ නම............................... : 

වාර්තා කරන මාසය සහ වර්ෂය  .......................... :  

ගිණුම් හිමියාවේ නම මුදල් වර්ගය මූලික ත න්ඳතු ප්රතිමමු  

වේෂපිටත් ව වන 

අවස්ථාවේ ආඳසු 

ග නීම් 

SFNFDA දවත මාරු 

කරන ලද දඳොළිය 

අවසන් වේෂය 

      

      

 

බ ංකුවේ ගිණුම් වඳො වවලින් උපු්ාග ව/උ වඳාදනය වූ ඉහත වතොරතුරු නිව රදි බව් අටත සහතිමක වන්වනමු. 

 

බලයල ව නිලධාරියාවේ නම  :  ……………………………………………………    අනුකූලතා නිලධාරියාවේ නම   : ………………………………….. 

අ වසන   : ………………………………………………………………..      අ වසන   : ……………………………………………………… 

දිනය   : ………………………………………………       දිනය   : …………………………………….    

   

      

 

 



        7102 අංක 07 දරන විධානයන් සහා වූ ඇමුණුම II 

ජ්යෙෂ්ඨ විජ්ේශිකයන්ජ්ේ රුපියල් ගිණුම (SFNFRA) පිළිබ මාසික ප්රකාශ්නය 

බ ංකුවේ නම............................... : 

වාර්තා කරන මාසය සහ වර්ෂය  .......................... :  

ගිණුම් හිමියාවේ නම ආරම්භක 

වේෂය 

 හර  බැර අවසන් දේෂය 

ආමු  

වේෂපිත න්ඳතු 

SFNFDA දවත ලද 

දඳොළිය 

ජංගම ගනුවදනු 

සහා වගවීම් 

වේශීය වගවීම් 

       

       

       

 

බ ංකුවේ ගිණුම් වඳො වවලින් උපු්ාග ව/උ වඳාදනය වූ ඉහත වතොරතුරු නිව රදි බව් අටත සහතිමක වන්වනමු. 

 

බලයල ව නිලධාරියාවේ නම  :  ……………………………………………………    අනුකූලතා නිලධාරියාවේ නම   : ………………………………….. 

අ වසන   : ………………………………………………………………..      අ වසන   : ……………………………………………………… 

දිනය   : ………………………………………………       දිනය   : …………………………………….    

   

      

 


