
නිතර අසන පැන 

2021 ඔක්තෝබර් 28 දිනැති අංක 2251/42 දරන අතිවි්ේෂ ගැසට් නි්ේදනය මගින් 

ප්රකාශයට පත් කර ඇති 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පන්ත් විධිවිධාන යට්ත් නිකුත් 

කරන ලද 2021 අංක 5 දරන අපනයන ඉපැයීම් ශ්රී ලංකාවට ්ගන එ්්ම් රීති. 

 

1.  “2021 අංක 5 දරන අපනයන ඉපැයීම් ශ්රී ලංකාවට ්ගන ඒ්ම් රීති” (රීති) සඳහා අදාළ 

විෂය පථය කුමකද? 

i. 2021 ඔක්තෝබර් 28 දිනට ්  ෝ ඉන් පසුව ශ්රී ලංකාවට ලැ්බන සියළුම අපනයන ඉපැයීම් සඳ ා 

්මම රීති අදාළ ්ේ.   

ii. ශ්රී ලංකා්ේ ්න්වාසික පුද්ගල්යකු විසින් ශ්රී ලංකා්වන් පිටත ්න්වාසික්යකුට අපනයනය 

කරනු ලබන භාණ්ඩ ස  සපයන වෘත්තීය ් ෝ වයාපාරික ්ේවා ඇතුලු ්ේවා 

අපනයනකරුවන්ට ්මම රීතින් අදාල ්ේ. ්මම අපනයන ඉපැයීම් ලැබීම සඳ ා වන ගිණුම් 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු වල ්ද්ශීය බැංකු ඒකක්යහි ් ෝ අක්වරළ බැංකු ඒකක්යහි 

පවත්තවා ගත  ැකිය. 

iii. අපනයන බිල්පත්ත මිලදී ගැනීම්වලින් ලැ්බන ආදායම (බිල්පත්ත වට්ටම් කිරීම), අපනයන ඉපැයීම් 

්ලස සැළ්ක. 

iv. අන්තරාල ්ව්ළඳ (Entrepot trade) ගනු්දනු සම්බන්ධ්යන් ්න්වාසික පුද්ගලයින්ට ලැ්බන 

ආන්තික/්කාමිේ ආදායම ්ේවා අපනයනය මගින් ලැ්බන ඉපැයීම් ්ලස සැල්ක.   

v. ්න්වාසික භාණ්ඩ ප්රවා නය කරන්නන් ්මන්ම නැේගත කිරී්ම්/ගුවන් ්ේවා සැපයී්ම් 

නි්යෝජිතයන් විසින් එම ්ේවාවන් අ්න්වාසිකයින්ට සැපයී්මන් ලබන නි්යෝජිතායතන 

්කාමිේ වැනි වි්ද්ශ මුදල් ඉපයීම් ්මම රීීන්ට යටත්ත ්ේ.   

2.  වි්ේශයන්ි ්ේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයින් විසින් කරනු ලබන ්ේවක ්ේෂණ ්මම 

රීතීන්ට යටත් ්ේ ද? 

වි්ද්ශයන්හි ්ේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් විසින් රටට එවන ලද මුදල් (්ේවක ්ේෂණ) සඳ ා ්මම 

රීීන් අදාළ ්නා්ේ.  තවද, ශ්රී ලංකා්වන් අපනයනයන් සිදු ්නාවන, හු්දකම රැේ කිරී්ම් 

අරමුණින් පමණකම අක්වරළ බැංකු ඒකක තුළ පවත්තවා්ගන යනු ලබන ගිණුම් ්වත, 

අ්න්වාසිකයන් විසින් ලබන ආදායම ද ්මම රීීන්ට යටත්ත ්නා්ේ. 

3.  අපනයනය කළ දින සිට දින 180 ක ඇතුලත පවතින සහ දින 30 ක ගතවී ්නාමැති, 2021 

ඔක්තෝබර් 28 දිනට ්පර ලැබී ඇති  අපනයන ඉපැයීම්, ්ම් දකවා පරිවර්තනය කර 

්නාමැති අවේථාවකදී ්මම රීති්යි අදාළත්වය කුමකද? 

2021 ඔක්තෝබර් 28 දින වන විට ්මරටට ලැබී ඇති අපනයන ඉපැයීම් දැනටමත්ත පරිවර්තනය කර 

්නාමැති නම්, 2021 මැයි 28 දිනැති ගැසට් නි්ේදන අංක 2229/9 න් ප්රසිද්ියට පත්ත කරන ලද 2021 

අංක 4 දරන අපනයනය මගින් ලද මුදල් ශ්රී ලංකාව ්වත ්ගන ඒ්ම් රීති යට්ත්ත දකවා ඇති 

මූලික වශ්යන්ම ර්ටහි වි්ද්ශ ්ව්ළදාමට ප සුකම් සැලසී්ම් අ්ේකෂා්වන් ්ද්ශීය 

්ව්ළඳ්පා්ල් වි්ද්ශ මුදල් ද්රවශීලතාවය වර්ධනය කිරීම ස  විනිමය අනුපාතය ේථාවර කිරීම 

සඳ ා මුදල් නීති පනත යට්ත්ත නිකුත්ත කරන ලද සං්ශෝිත රීතින්ට අදාළව බැංකු ස  ්වනත්ත 

පාර්ශවකරුවන්්ේ ්පාදු ගැටළුවලට පැ ැදිලි කිරීමක ්ලස ප ත “නිතර අසන පැන” ස  

පිළිතුරු සකේ කර ඇත. 



පරිවර්තන අවශයතාවයට (අපනයන ආදාය්මන් 25% ක අනිවාර්ය්යන් පරිවර්තනය කිරීම) 

යට්ත්ත ්ේ. 

4.  අවසරලත් ්ගවීම් සඳහා අපනයනකරුවන්ට ලැ්බන අපනයන ආදාය්මන් 100% ක 

දකවා විය හැකි බැවින් රීතීන්ට අනුව පරිවර්තනය කළ යුතු අවම ්ේෂයක ති්ේද? 

්මම රීති යට්ත්ත අවම පරිවර්තන අවශයතාවයක දකවා ්නාමැත.  ්ක්ේ ්වතත්ත, රීතිවලට 

අනුකූලව අවසරලත්ත ්ගවීම් සිදු කිරී්මන් පසුව, යම් ලිත්ත මාසයක තුළ ලැබුණු ආදාය්මන් ඉතිරි 

වන සම්ූර්ණ ්ේෂය ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම බැංකු විසින් සිදු කළ යුතු ්ේ.   

5.   රීති්යි අයිතම 4 iv අනුව “එක මසක වගකීම්” යටතට ණය ආපසු ්ගවීම් සහ 

සංචාරක අරමුණු අදාළ කරගත හැකිද? 

්නා ැක.  එක මසක වගකීම් අදාළ වනු්ේ භාණ්ඩ  ා ්ේවා අපනයනය සඳ ා සෘජුවම 

සම්බන්ිත භාණ්ඩ  ා ්ේවා මිලදී ගැනීම් සඳ ා පමණී.   

එක මසක වගකීම් පියවී්ම්දී දින 180 ක කාල පරාසය අදාළ ්නාවන අතර, එක මසක ඇතුළත 

භාවිතයට ්නාගත්ත අපනයන ඉපැයීම් පරිවර්තනය කිරීම බැංකු විසින් සිදු කළ යුතු ්ේ. 

6.  පාරි් ෝගිකයා්ේ ඉල්ීම මත අපනයන ඉපැයීම් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ්වනත් 

බැංකුවකට ්ේෂණය කළ හැකිද? 

්නා ැක.   අවසරලත්ත ්ගවීම්වලට අවසර ලබා දී්මන් පසුව ශ්රී ලංකා්ේ අපනයන ඉපැයීම් ලද 

බැංකුව විසින් ් ේෂය පරිවර්තනය කිරීම කළයුතු ් ේ.  ් වනත්ත බැංකුවලට ්  ෝ ් වනත්ත වි්ද්ශ මුදල් 

ගිණුම්වලට මාරු කිරීම, එම අවසරලත්ත ්ගවීම්වල වටිනාකම දකවා පමණක සිදු කළ  ැක .   

7.   කාර්තුමය සහ අර්ධ වාර්ික පදනමින් පියවිය යුතු වාරික ණය ්හෝ ප්රාේධන වියදම් 

්හෝ මුදල් ආන්තික ්හෝ පහසුකම් සුරකිත කිරීම ්වනු්වන් වි්ේශ මුදල් ්ේෂයන් 

්ගාඩනගා ගැනීම සඳහා කිසියම් පාරි් ෝගික ඉල්ීමකට බැංකුවට ඉඩ සැලසිය 

හැකිද? 

්මම රීති බලාත්තමක වන දින සිට කිසිදු අරමුණක ් වනු්වන් අපනයන ඉපැයීම් රැේ කිරීමට අවසර 

්නාමැත.   

8.  රීති යට්ත් බැංකුව විසින් අපනයන ඉපැයීම් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඊළඟ මාස්ේ          

7 වන දා වන විට පාරි් ෝගික උප්දේ ්නාලැබු්න් නම්, කුමක කළ යුතුද? 

අපනයනකරු්ේ ්ල්ඛනගත සාකි ්නාමැති අවේථාවලදී බැංකුව විසින් අපනයන ඉපැයීම් 

නියමිත දිනට පරිවර්තනය කළ යුතුය.  අවසරලත්ත ්ගවීම් ස /් ෝ වගකීම්වල සතයතාව ත වුරු 

කිරීම සඳ ා අවශය ස  ප්රමාණවත්ත ්ල්ඛනගත සාකි ලබා ගැනී්ම් ් ෝ සැපයී්ම් වගකීම අදාළ 

බැංකුව ස  අපනයන කරු ්වත පැවරී ඇත. 

9.  දින 180 කට පසුව ලැබිය හැකි අපනයන ඉපැයීම් සම්බන්ධව බැංකුව කටයුතු කළ 

යුත්්ත් ්ක්ේද? 

දින 180 ක නියමිත කාලසීමාව තුළ අපනයන ඉපැයීම් රැ්ගන ්නාඒම සම්බන්ධ්යන් ම  

බැංකුවට වාර්තා කළ යුතු අතර, රීතින්ට අනුව එවැනි උල්ලංඝනය කිරීම්/අනුකූල ්නාවීම්වලට 

එ්රහිව ම  බැංකුව විසින් ක්රියාමාර්ග ගනු ලැ්ේ.  එවැනි අපනයන ඉපැයීම් ලද ව ාම ශ්රී ලංකා 

රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. 



10.  ගනු්දනුකරුවන්ට ්ේවා අපනයන්යන් ලැ්බන ඉපැයීම් විවිධ බැංකුවල තමන්්ේම 

වි්ේශ ගිණුම්වලට මාරු කළ හැකිද? 

්නා ැක.  අපනයන ඉපැයීම් ලබන බැංකුව ්ේවා අපනයන ඉපැයීම් සම්බන්ධ්යන් වන රීතින්ට 

අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය. 

11.  රීති අනුව, අවසරලත් ්ගවීම් යට්ත් ්ේශීය සැපයුම්කරුවන්ට ්ගවීම් සිදු කළ හැකිද? 

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතට අනුව ්ද්ශීය සැපයුම්කරුවන් සඳ ා වන සියළුම ්ගවීම් ශ්රී 

ලංකා රුපියල්වලින් විය යුතුය. ්ක්ේ ්වතත්ත, ප ත අවේථා වලදී ්ද්ශීය සැපයුම්කරුවන් ්වත 

වි්ද්ශ මුදලින් කරන ්ගවීම්, රීති්යහි අයිතම 4 iv යට්ත්ත දකවා ඇති අවසරලත්ත ්ගවීම් ්ලස 

සැලකිය  ැක. 

i. අපනයනකරු්වකු ්ද්ශීය සැපයුම්කරු්වකු්ේ ආනයනික අමුද්රවය භාවිතා කරමින් තම 

අවසාන අපනයනය සිදු කර ඇති අවේථාවකදී, එකී  ආනයනික අමුද්රවය ්වනු්වන් කරන 

්ගවීම්. 

ii. අපනයනකරු්වකුට භාණ්ඩ සැපයීම ්වනු්වන් ්ද්ශීය සැපයුම්කරු්වකු විසින් වි්ද්ශ 

මුදලින් ලබා ගත්ත ණය ආපසු ්ගවීම ්වනු්වන් කරන ්ගවීම් . 

12.  අපනයන ආදාය්මන් 100% ප්රතිශතයක දකවා අපනයන සම්බන්ධ ණය ප්රදානය 

කිරීමට බැංකුවට හැකියාවක ති්ේද? 

එවැනි ණය ලබා ගැනීමට පාරි්භෝගිකයන්ට සතය අවශයතාවයක ඇත්තදැයි ඔවුන්්ේ ්පර 

ගනු්දනු වාර්තා, ්වළඳ්පාල භාවිතයන් ස  පවත්තනා ආර්ික තත්තත්තවයන්ට අනුකූලව බැංකුව 

විසින් තක්ේරු කළ යුතුය. 

රීති යට්ත්ත ඇති අවශයතා මග  රිමින් බැංකු විසින් වි්ද්ශ මුදල් වලින් ණය ප සුකම් ලබා දීම සිදු 

්නාකළ යුතුය.   

13. ්වළඳ නාවික අධයකෂ ජනරාල් ්හෝ ශ්රී ලංකා සිවිල් ගුවන් ්ේවා අධිකාරි්ේ අධයකෂ 

ජනරාල් විසින් නිකුත් කළ බලපත්ර ිමි  ාණ්ඩ ප්රවාහනය කරන්නන්, නැේ සහ ගුවන් 

්ේවා නි්යෝජිතයින්; වරාය පර්යන්ත ක්රියාකරුවන්, ගුදම් සහ ්ලාජිේික ්ේවා 

සපයන්නන් සහ අ්නකුත් සම්බන්ධිත ්ේවා සපයන්නන් හට කරනු ලබන ්ගවීම්, රීති 

යට්ත් අවසරලත් ්ගවීමක ්ලස සැලකිය හැකි ද? 

රීති්ේ අයිතම 4 (iv) අනුව අවසරලත්ත ්ගවීමක ්ලස, යම් නිේිත භාණ්ඩ අපනයනයක සඳ ා 

්වළඳ  ා නාවික අධයකෂ ජනරාල් ් ෝ ශ්රි ලංකා සිවිල් ගුවන් ්ේවා අිකාරි්ේ අධයකෂ ජනරාල් 

විසින් නිකුත්ත කළ බලපත්ර හිමි භාණ්ඩ ප්රවා නය කරන්නන්, නැේ ස  ගුවන් ්ේවා නි්යෝජිතයින්; 

වරාය පර්යන්ත ක්රියාකරුවන්, ගුදම් ස  ් ලාජිේටික ් ේවා සපයන්නන් ස  අ්නකුත්ත සම්බන්ිත 

්ේවා සපයන්නන් විසින් සපයනු ලබන ්ේවා සඳ ා වි්ද්ශ මුදලින් ්ගවීම් කිරීමට භාණ්ඩ 

අපනයනකරුවන් ට  ැකියාව ඇත. 

14. ්ේශීය ්ේවා සපයන්නන් විසින් අ්න්වාසිකයන්ට සපයනු ලබන ්ේවාවන් ්වනු්වන් 

්ේශීය නි්යෝජිතයන් විසින් අ්න්වාසිකයන්්ගන් එකතු කර ගන්නා ලද වි්ේශ මුදල් 

 ාවිතයට ගනිමින්, ් ේශීය ් ේවා සපයන්නන්ට වි්ේශ මුදලින් ් ගවීම් සිදු කිරීමට ් ේශීය 

නි්යෝජිතයන්ට හැකියාවක ති්ේ ද? 

්ද්ශීය ්ේවා සපයන්නන් (උදා: ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරි්ේ ලියාපදිංි ් ෝටල් ්ේවා 

සපයන්නන්, ගුවන් ්තාටුපල ස  ගුවන් ්ේවා (ශ්රී ලංකා) සමාගම යනාදි) විසින් අ්න්වාසිකයන්ට 



සපයනු ලබන ්ේවාවන් ්වනු්වන් ්ද්ශීය නි්යෝජිතයන් විසින් අ්න්වාසිකයන්්ගන් එකතු කර 

ගන්නා ලද වි්ද්ශ මුදල් භාවිතයට ගනිමින්  ්ද්ශීය ්ේවා සපයන්නන්ට වි්ද්ශ මුදලින් ්ගවීම් සිදු 

කිරීමට ්ද්ශීය නි්යෝජිතයන්ට (උදා: නැේ නි්යෝජිතයන්, ගුවන් ්ේවා නි්යෝජිතයන්, සංචාරක 

ක්රියාකරුවන් ස  සංචාරක නි්යෝජිතයන් යනාදි)  ැකියාව ඇත. 

එවැනි ්ද්ශීය ්ේවා සපයන්නන් විසින් ලද වි්ද්ශ මුදල්, 2021 රීති අංක 5 හි අවශයතාවයන්ට යටත්ත 

්ේ. 

 

 

 


