
 
 

විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2017 අංක 12 ෙරන  විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2020 අංක 04 ෙරන 

විධානයන් 
 

 

විදේෂ ත න්පතු ගිණුම පිළිබඳ බලයලේ දවදෙඳුන් දවත නිකුේ කරන විධානයන් 

 

2020-04-08 දිනැති අංක 2170/4 දරන රජයේ ගැසට් නියේදනයෙහි පළ කරන ලද නියෙෝග 

(නියෙෝග) සහ 2017 අංක 12 දරන වියේශ විනිමෙ පනයෙහි 9 වැනි වගන්තිෙ ප්රකාරව, පහෙ 

යකොන්යේසිවලට ෙටත්ව, යේශීෙ බැංකු ඒකකයේ වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් විවෘෙ කිරීමට සහ 

පවත්වායගනොමට බලෙලත් යවයළඳුන් හට අවසර ලැයේ. 

 

2.  සුදුසුකේ ලේ ත න ේතන් 

 

(අ)  ශ්රී ලංකායේ යහෝ ශ්රී ලංකායවන් පිටෙ යන්වාසික ශ්රී ලාංකික පුේගලයෙකු; 

(ආ)   ේවිත්ව පුරවැසිභාවෙ ලබාගත් පුරවැසිෙන්; 

(ඇ)  ශ්රීලාංකීෙ සම්භවෙක් ඇති යවනත් රටවල පුරවැසිෙන්; 

(ඈ)   ශ්රී ලංකායේ යහෝ ශ්රී ලංකායවන් පිටෙ යන්වාසික විජාතිකයෙකු; 

(ඉ)  ශ්රී ලංකායවන් පිටෙ සංස්ථාපිෙ/ලිොපදිංචි කළ අරමුදල්, සංස්ථාපිෙ මණ්ඩල සහ 

සංගම්;  

(ඊ)  සුභසිේධිෙ පෙන යවනත් ඕනෑම පාර්ේවෙක්. 

 

3.  විදේෂ ත න්පතු ගිණුේ විවෘත කිරීම සහ පවේවාදෙන යාම 

 

(අ)   නියෙෝගවල  දිනයේ සිට මාස හෙක කාලෙක් ඇතුළෙ  වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් 

විවෘෙ කළ යුතුෙ. 

 

(ආ)   වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් විවෘෙ කිරීම සහ පවත්වායගන ොම කාලීන ෙැන්පතු 

ආකාරයෙන් පමණක් සිදු කළ යුතුෙ.  කාලීන ෙැන්පතු ෙැබීමට අරමුදල් ලබා 

ගැනීයම් කාර්ෙෙ සඳහා පමණක් ක්රිොකාරීත්ව ගිණුම් වශයෙන් වියේෂ ෙැන්පතු 

ගිණුම් ඉතුරුම් ගිණුම් ආකාරයෙන් විවෘෙ කළ හැකිෙ.   

 

(ඇ)  නම් කරන ලද ඕනෑම වියේශ වයවහාර මුදලකින් යහෝ ශ්රී ලංකා රුපිෙල්වලින් 

වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් විවෘෙ කිරීම හා පවත්වායගන ොම කළ යුතුෙ. 

 

(ඈ)  වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් සුදුසුකම්ලත් ෙැනැත්ෙන් විසින් හවුල් ගිණුම් යලස 

පවත්වායගන ො හැකිෙ. 



 

4. අවම කාලසීමාව: මාස හයයි (6) 

 

5. දෙවිය යුතු දපොළිය: අදාළ බ ැංකුවෙහි සමාන කල්පිරීම් සහිත සාමානය ත න්පතු 

සඳහා අදාළ ෙන ත න්පතු වපොළී අනුපාතෙලට ෙඩා ොර්ෂිකෙ ප්රතිශතාැංක එකක් සහ 

ප්රතිශතාැංක වදකක් පිළිවෙලින් මාස  6 ක සහ මාස 12 ක කාලසීමාෙක් සහිත විවේෂ 

ත න්පතු ගිණුම් සඳහා කල් පිරීවම්දී වෙෙනු ල වේ.  (සටහන: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින්  යමම අතියර්ක යපොළී යගවීම සඳහා වන විෙදම්    බලෙලත්  යවයළඳුන් හට 

ප්රතිපූර්ණෙ කරනු ඇෙ.) 

 

6. අරමුෙල් ආපසු ය වීම : කාලීන ෙැන්පතුව කල්පිරීයම්දී වියේශ මුදල් බවට පරිවර්ෙනෙ 

සහ ශ්රී ලංකායවන් පිටෙට ආපසු  ෙැවීම නිදහයස් සිදු කළ හැකිෙ. 

 

7. අවසරලේ බ ර කිරීේ 

 

(අ)   බැංකු පේධතිෙ හරහා ගිණුම් හිමිොයේ නමට ශ්රී ලංකාවට පිටතින් ලැයබන 

වියේශ මුදලින් වු ආමුඛ යේෂණ 

 

(ආ)  නියෙෝගවල දිනයේ සිට මාස හෙක කාලෙක් තුළ ආමුඛ යේෂණ යලස ගිණුම් 

හිමිොයේ ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමකට යහෝ අක්යවරළ බැංකු ඒකකෙක 

පවත්වායගන ෙන ගිණුමකට ලැබුණු මුදල් වලින් වන මාරු කිරීම්   

 

8. අවසරලේ හර කිරීේ 

 

(අ)  ෙැන්පතුව කල්පිරීයම්දී ලද මුදලින් කරනු ලබන ප්රතිමුඛ යේෂණ 

(ආ)  වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම් - කාලීන ෙැන්පතුවල කල් පිරීයම් මුදල්, එම ගිණුම් 

හිමිොයේම ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමකට යහෝ අක්යවරළ බැංකු ඒකකෙක 

පවත්වායගන ෙන ගිණුමකට මාරු කිරීම 

(ඇ)   ශ්රී ලංකා රුපිෙල් වලින්  ශ්රී ලංකාව තුළ දී සිදු කරන යගවීම් 

 

9. අදනකුේ  දකොන්දේසි 

 

(අ)  සමාන ගිණුම් හිමිොයේ ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමක් යහෝ අක්යවරළ බැංකු 

ඒකකයේ පවත්වායගන ෙන ගිණුමක් හරහා අරමුදල් ලැයබන්යන් නම්, එම 

අරමුදල් ශ්රී ලංකාවට ආමුඛ යේෂණ වශයෙන් ලැබී ඇති බව බලෙලත් යවයළඳුන් 

විසින්  සහතික කර ගෙ යුතුෙ.   

 

(ආ)  ඉහෙ 8 (ඇ)  යේදෙ ෙටයත් ආපසු ලබාගත් අරමුදල් නැවෙ වියේෂ ෙැන්පතු 

ගිණුමකට බැර කිරීමට අවසර යනොමැෙ. 

 

(ඇ)  අරමුදල්, නියෙෝගෙට අනුකූලව ගිණුම් හිමිොයේ වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුමට බැර 

කරන ලද බවට සහ එම ගිණුයමන් හර කරන ලද බවට, වියේෂ  ෙැන්පතු ගිණුම 

පවත්වායගන ෙන බලෙලත් යවයළන්දායගන් ෙහවුරුවක් ලබා ගැනීමට ෙටත්ව, 

වියේෂ ෙැන්පතු ගිණුම පවත්වායගන ෙනු ලබන බලෙලත් යවයළන්දා හැර 



යවනත් බලෙලත් යවයළන්යදකු හරහා ගිණුම් හිමිොට ප්රතිමුඛ යේෂණ සිදු කළ 

හැකිෙ.    

 

10.  වාර්තා කිරීදේ අවශයතාවය 

 

(අ) ඇමුණුම 1 හි දැක්යවන ආකෘතිෙට අනුව බලෙලත් යවයළඳුන් විසින් යමම 

යදපාර්ෙයම්න්තුව යවෙ විදුත් ෙැපෑල (dfe@cbsl.lk) හරහා එළයෙන සතියේ 2 

වන රාජකාරී දිනෙ අවසන් වීමට  යපර, සතිපො යෙොරතුරු එවීම අවශය යේ. 

 

(ආ)  ඉහෙ වාර්ොකරන අවශයොවන්ට අනුව, බලෙලත් යවයළඳුන් විසින් අදාළ 

බැංකුවල ගිණුම් යපොත්වලින් අදාල යෙොරතුරු ජනනෙ කිරීම යහෝ උපුටා ගැනීම 

සඳහා බැංකුව තුළ පේධතිෙක් ස්ථාපිෙ කිරීම අවශය යේ.   

 

අධයක්ෂ - විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව 

2020  අයේල්     වැනි දින 

mailto:dfe@cbsl.lk


ඇමුණුම I 
 

විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්වල (SDAs - කාලීන තැන්පතු) සතිපතා ප්රකා නය 
 

බ ැංකුවේ නම: 

...................................... දිනට අවසන් වන සතිය  

 ‘000 
 

වයවහාර මුදල් 

වර්ගය* 

 

 

 සතිය 

ආරම්භශේ 

දී ගිණුම් 

සංඛ්යාව 

 

සතිය 

ආරම්භශේදී 

ශ ේෂය 

 

බැර කිරීම් සතිය අවසානශේ දී 

ශ ේෂය 

සතිය අවසානශේ දී 

ගිණුම් සංඛ්යාව 

ආමුඛ් 

ශප්රේෂණ** 

මාරු කිරීම්   

ආමුඛ් 

ආශයෝජන 

ගිණුම්වල සිට 

අක්ශවරළ බැංකු ඒකකයන්හි 

ගිණුම්වල සිට 

ඇ.එ.ජ.ව ො.  

 

      

යූව ෝ  

 

      

ශ්රී ලැංකා රුපියල් 

 

       

 

 
*  අවනකුත් නම් ක න ලද වයවහා  මුදල් සඳහා අවශ්ය පරිදි වේළි ව ඩි ක  ගත හ කිය. 
**  විවශ්ේෂ ත න්පතු ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම් (වමවහයුම්)වල සිට මාරු කිරීම් ද ඇතුළත් ක න්න. 
 
 

ඉහත පරිදි සකස් ක න ලද වාර්තාවල ස්කෑන් ක න ලද සහ MS Excel  යන පිටපත් වදකම බලයලත් වවවළඳුන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ. 
 

බ ැංකුවවහි ගිණුම් වපොත්වලින් උපුටාගත්/ජනනය ක න ලද ඉහත වතො තුරු සතය බවට තහවුරු ක මු. 
 

 
 

බලයලත් නිලධාරියාවේ නම :        අනුකූලතා නිලධාරියාවේ නම සහ මුද්රාව : 
 
අත්සන :          අත්සන : 
 
දිනය :           දිනය : 


