විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 අංක 12 ෙරන විදේශ විනිමය පනත යටදේ 2021 අංක 21 ෙරන
විධානයන්ත

විදේෂ ත න්තපු ගිණුම පිළිබඳ බලයලේ දවදෙඳුන්ත දවත නිකුේ කරන විධානයන්ත
2020 අප්රියෙල් මස 08 දිනැති අංක 2170/4 දරන රජයේ ගැසට් පත්රයෙහි (අතිවියේෂ) පළ කරන
ලද නියෙෝග, 2020 ජූලි 01 දිනැති අංක 2182/32, 2020 ඔකයතෝබර් 06 දිනැති අංක 2196/22 සහ
2021 අප්රියෙල් 07 දිනැති අංක 2222/37 දරන රජයේ ගැසට් පත්රවල (අතිවියේෂ) පසුව පළ කරන
ලද නියෙෝග (නියෙෝග) සහ 2017 අංක 12 දරන වියේශ විනිමෙ පනයතහි (පනත) 9 වන
වගන්තතිෙ ප්රකාරව, පහත යකාන්තයේසිවලට ෙටත්ව, යේශීෙ බැංකු ඒකකයෙහි වියේෂ
තැන්තපතු ගිණුම් විවෘත කිරීමට සහ පවත්වායගන ොමට බලෙලත් යවයළඳුන්ත හට අවසර
ලැයේ.
2. සුදුසුකේ ලේ ත න ේතන්ත
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)
(ඉ)
(ඊ)

ශ්රී ලංකායේ යහෝ ශ්රී ලංකායවන්ත පිටත යන්තවාසික ශ්රී ලාංකික පුේගලයින්ත;
ේවිත්ව පුරවැසිභාවෙ ලබාගත් පුරවැසිෙන්ත;
ශ්රීලාංකීෙ සම්භවෙක ඇති යවනත් රටවල පුරවැසිෙන්ත;
ශ්රී ලංකායේ යහෝ ශ්රී ලංකායවන්ත පිටත යන්තවාසික විජාතිකයින්ත;
ශ්රී ලංකායවන්ත පිටත සංස්ථාපිත/ලිොපදිංචි කළ අරමුදල්, සංස්ථාපිත මණ්ඩල සහ
සංගම්;
සුභසිේිෙ පතන යවනත් ඕනෑම පාර්ේවෙක.

3. විදේෂ ත න්තපු ගිණුේ විවෘත කිරීම සහ පවේවාදෙන යාම
(අ)

2020 අප්රියෙල් 08 දින සිට මාස විසිහතරක කාලෙක ඇතුලත වියේෂ තැන්තපතු
ගිණුම් විවෘත කළ යුතුෙ.

(ආ) වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ පවත්වායගන ොම කාලීන තැන්තපතු
ආකාරයෙන්ත පමණක සිදු කළ යුතුෙ. කාලීන තැන්තපතු තැබීමට අරමුදල් ලබා
ගැනීයම් කාර්ෙෙ සහ කාලීන තැන්තපතු අරමුදල් ශ්රී ලංකායවන්ත පිටතට ආපසු
ෙැවීම සඳහා පමණක ක්රිොකාරීත්ව ගිණුම් වශයෙන්ත වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම්
ඉතුරුම් ගිණුම් ආකාරයෙන්ත විවෘත කළ හැකිෙ.

(ඇ) නම් කරන ලද ඕනෑම වියේශ වයවහාර මුදලකින්ත යහෝ ශ්රී ලංකා රුපිෙල්වලින්ත
වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් විවෘත කිරීම හා පවත්වායගන ොම කළ යුතුෙ.
(ඈ) වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන්ත විසින්ත හවුල් ගිණුම් යලස
පවත්වායගන ො හැකිෙ.
4.

අවම කාලසීමාව: මාස හෙයි (6)

5.

දෙවිය යුු දපාළිය: අදාළ බලයලත් වෙවළන්දා විසින් සමාන කල්පිරීම් සහිත
සාමානය තැන්පතු සඳහා වෙෙනු ලබන තැන්පතු වපාළී අනුපාතෙලට අමතරෙ
ොර්ෂිකෙ ප්රතිශතාාංක එකක් සහ ප්රතිශතාාංක වදකක් ිළිවෙලින් මාස 6 ක සහ මාස
12 ක කාලසීමාෙක් සහිත විවේෂ තැන්පතු ගිණුම් සඳහා විවේෂ තැන්පතු ගිණුම කල්ප
ිරීවම්දී වෙෙනු ලැවේ (තැන්පතුෙ පෙත්ොවෙන යන ෙයෙහාර මුදලින්).

සටහන: තැන්තපතුව කල්පිරීයම්දී යපාළිෙ යගවනු ලබන දිනෙට අදාළව ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින්ත විවේෂණය කරනු ලබන දර්ෂශක අනුපාතයක් භාවිතවයන් පරිෙර්ෂතිත
අමතර වපාළිය ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුෙ විසින් බලයලත් වෙවළඳුන් හට ශ්රී ලාංකා රුියල්ප
ෙලින් කලින් කලට ප්රතිපූර්ෂණය කරනු ලැවේ.
6.

7.

අරමුෙල් ආපසු ය වීම : කාලීන තැන්තපතුව කල්පිරීයම්දී වියේශ මුදල් බවට පරිවර්තනෙ
සහ ශ්රී ලංකායවන්ත පිටතට ආපසු ෙැවීම බාධාවකින්ත යතාරව සිදු කළ හැකිෙ.
අවසරලේ බ ර කිරීේ
(අ)

බැංකු පේධතිෙ හරහා ගිණුම් හිමිොයේ නමට ශ්රී ලංකාවට පිටතින්ත ලැයබන
වියේශ මුදලින්ත වූ ආමුඛ යේෂණ

(ආ) 2020 අප්රියෙල් 08 වනදා සිට මාස විසිහතරක කාලෙක තුළ ආමුඛ යේෂණ යලස
ගිණුම් හිමිොයේ ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමකට යහෝ අකයවරළ බැංකු ඒකකෙක
පවත්වායගන ෙන ගිණුමකට ලැබුණු මුදල් වලින්ත වන මාරු කිරීම්
(ඇ) පනයතහි 8 වන වගන්තතිෙ ෙටයත් ගැසට් පත්රයෙහි පළ කරන ලද නිෙමෙක මගින්ත
අමාතයවරො විසින්ත නිෙම කරන ලද පරිදි, පැමියණන යතාටුයපායළහිදී යර්ගු
යදපාර්තයම්න්තතුව යවත ප්රකාශෙක ඉදිරිපත් කිරීමට ෙටත්ව, 2020 ජනවාරි 01 දින
යහෝ එදිනට පසුව ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ගිණුම්හිමියෙකු විසින්ත නීතයානුකූලව
අත්පත් කරගන්තනා ලද සහ රැයගන එන ලද වියේශ විනිමෙ
(ඈ) බලෙලත් යවයළන්තදා හට සුදුසු පරිදි කරනු ලබන ප්රකාශෙකට ෙටත්ව, 2020
ජනවාරි 01 දින යහෝ එදිනට පසුව ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ගිණුම් හිමියෙකු විසින්ත
නීතයානුකූලව අත්පත් කර ගන්තනා ලද සහ රැයගන එන ලද ඇ.එ.ජ. යඩාලර් 15,000
යහෝ යවනත් ඕනෑම වියේශ වයවහාර මුදලකින්ත එෙට සමාන ප්රමාණෙකට සමාන
වන යහෝ අඩුවන වියේශ විනිමෙ

(ඉ)

8.

බලෙලත් යවයළන්තදා හට අරමුදල්හි මූලාශ්රෙ පිළිබඳව කරන ලද ප්රකාශෙකට
ෙටත්ව, පනයතහි 8 වන වගන්තතිෙ ෙටයත් ගැසට් පත්රයෙහි පළ කරන ලද
නිෙමෙක මගින්ත අමාතයවරො විසින්ත නිෙම කරන ලද පරිදි එම යකාන්තයේසි සහ
නිෙමෙන්තට ෙටත්ව සහ එම සීමාවන්ත දකවා ශ්රී ලංකායවහි යන්තවාසික
තැනැත්යතකු සන්තතකයෙහි ඇති වියේශ වයවහාර මුදල් යනෝට්ටු

අවසරලේ හර කිරීේ
(අ)

තැන්තපතුව කල්පිරීයම්දී ලද මුදලින්ත කරනු ලබන ප්රතිමුඛ යේෂණ

(ආ) වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් - කාලීන තැන්තපතුවල කල් පිරීයම් මුදල්, එම ගිණුම්
හිමිොයේම ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමකට යහෝ අකයවරළ බැංකු ඒකකෙක
පවත්වායගන ෙන ගිණුමකට මාරු කිරීම
(ඇ) 2021 යපබරවාරි 03 දිනැති අංක 2213/35 දරන අතිවියේෂ ගැසට් නියේදනයේ පළ
කරන ලද 2021 අංක 2 දරන නියෙෝග ප්රකාරව, ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමක
පවත්වායගන ොමට සුදුසුකම් ලබන වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් හිමියෙකු නම්,
යපාළිෙද ඇතුළුව වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් කල් පිරීයම් මුදල්, එම ගිණුම් හිමිොයේම
ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමකට මාරු කිරීම.
(ඈ) 2021 යපබරවාරි 03 දිනැති අංක 2213/38 දරන අතිවියේෂ ගැසට් නියේදනයේ පළ
කරන ලද 2021 අංක 5 දරන නියෙෝග ප්රකාරව, පුේගලික වියේශ වයවහාර මුදල්
ගිණුමක පවත්වායගන ොමට සුදුසුකම් ලබන වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් හිමියෙකු
නම්, යපාළිෙද ඇතුළුව වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් කල් පිරීයම් මුදල්, එම ගිණුම්
හිමිොයේම පුේගලික වියේශ වයවහාර මුදල් ගිණුමකට මාරු කිරීම.
(ඉ)

ශ්රී ලංකා රුපිෙල් වලින්ත ශ්රී ලංකාව තුළ දී සිදු කරන යගවීම්

9. අදනකුේ දකාන්තදේසි
(අ)

සමාන ගිණුම් හිමිොයේ ආමුඛ ආයෙෝජන ගිණුමක යහෝ අකයවරළ බැංකු
ඒකකයේ පවත්වායගන ෙන ගිණුමක හරහා අරමුදල් ලැයබන්තයන්ත නම්, එම
අරමුදල් 2020 අප්රියෙල් 08 වනදා යහෝ ඉන්තපසුව ශ්රී ලංකාවට ආමුඛ යේෂණ
වශයෙන්ත ලැබී ඇති බව බලෙලත් යවයළඳුන්ත තහවුරු කර ගත යුතුෙ.

(ආ) අපනයන මගින් ලද සහ ලැබිෙ යුතු මුදල්ප, වන්ොසික ආවයෝජකයන් විසින් ශ්රී
ලංකායවන්ත පිටත සිදු කරන ලද ආවයෝජනෙල ප්රතිලාභ/විකිණීම මගින් ලද මුදල්ප
සහ ලැබිෙ යුතු මුදල් වැනි වෙනත් නියාමන අෙශයතාෙන්ට යටත් ෙන ආමුඛ
වේෂණ වහෝ වෙනත් ඕනෑම ෙයෙස්ථාිත අෙශයතාෙකට යටත් ෙන වෙනත්
ආමුඛ වේෂණ, විවේෂ තැන්පතු ගිණුමට බැර කිරීමට සුදුසුකම් වනාලබන බෙ
බලයලත් වෙවළඳුන් තහවුරු කරෙත යුතුය.
(ඇ) මාස 6 හි අවම කල්පිරීයම් කාලසීමාවට යපර සිදු කරනු ලබන ආපසු ගැනීම්
අධධර්ෙමත් කළ යුතුෙ. වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් වලින්ත කල්පිරීමට යපර සිදු

කරනු ලබන ආපසු ගැනීම් ඉහත 5 වන යේදයෙහි පරිදි අමතර යපාළිෙක යගවනු
ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් යනාලැබිෙ යුතුෙ.
(ඈ) මාස 6 ක කල්පිරීම් කාලෙක සහිත වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම්, තවත් මාස 6 ක
කාලෙක සඳහා පමණක නැවත ආයෙෝජනෙ කළ හැකි අතර (යපාළිෙ යනාමැතිව)
මාස 6 ක කාලසීමායවහි වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම සඳහා පිරිනමන ලද අමතර
යපාළිෙ සඳහා පමණක සුදුසුකම් ලබනු ඇත. (එනම් අදාළ බලෙලත් යවයළන්තදා
විසින්ත සමාන කල්පිරීම් සහිත සාමානය තැන්තපතු සඳහා යගවනු ලබන තැන්තපතු
යපාළී අනුපාතවලට වඩා වාර්ිකව ප්රතිශතාංක එකක)
(ඉ)

වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් ඇපකර වශයෙන්ත තබායගන, බලෙලත් යවයළඳුන්තට ශ්රී
ලංකායේ යන්තවාසික පුේගලෙන්ත යවත ශ්රී ලංකා රුපිෙල්වලින්ත ණෙ ප්රදානෙ කිරීම
සඳහා සලකා බැලිෙ හැකිෙ. තවද, 2021 යපබරවාරි 03 දිනැති අංක 2213/37 දරන
(අතිවියේෂ) ගැසට් පත්රයෙහි පළ කරන ලද 2021 අංක 04 දරන නියෙෝගවල අවසර
දී ඇති පරිදි ශ්රී ලංකායවන්ත පිටත යන්තවාසික ඕනෑම පුේගලයෙකු හට ණෙ ප්රදානෙ
කිරීමට අදාළ නියෙෝගවලට ෙටත්ව, එවැනි පුේගලෙන්ත හට ශ්රී ලංකා රුපිෙල්වලින්ත
යහෝ වියේශ වයවහාර මුදලින්ත ණෙ ප්රදානෙ කිරීම සඳහා ඇපකර වශයෙන්ත වියේෂ
තැන්තපතු ගිණුම් යොදා ගත හැකිෙ.

(ඊ)

ඉහත 8 (ඉ) යේදෙ ෙටයත් ආපසු ලබාගන්තනා ලද අරමුදල් වියේෂ තැන්තපතු
ගිණුමකට නැවත බැර කළ යනාහැකිෙ.

(උ)

අනුරූපී බැංකු සබැඳිොවන්ත යේතුයවන්ත ගිණුම් හිමිො යවනුයවන්ත ආමුඛ යේෂණ
යවනත් බලෙලත් යවයළන්තයදකු මාර්ගයෙන්ත ලැයබන්තයන්ත නම්, එම ආමුඛ යේෂණ
ලබන බලෙලත් යවයළන්තදා විසින්ත එකී අරමුදල් මාරු කරන අවස්ථායේදී එකී
අරමුදල් නිෙමිත පරිදි ආමුඛ යේෂණ යලස ලැබී ඇති බවට ප්රකාශ කරමින්ත වියේෂ
තැන්තපතු ගිණුම විවෘත කිරීමට නිෙමිත බලෙලත් යවයළන්තදා යවත තහවුරුවක
නිකුත් කළ යුතුෙ.

(ඌ) අරමුදල්, නියෙෝගෙට අනුකූලව ගිණුම් හිමිොයේ වියේෂ තැන්තපතු ගිණුමට බැර
කරන ලද බවට සහ එම ගිණුයමන්ත හර කරන ලද බවට, වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම
පවත්වායගන ෙන බලෙලත් යවයළන්තදායගන්ත තහවුරුවක ලබා ගැනීමට ෙටත්ව,
වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම පවත්වායගන ෙනු ලබන බලෙලත් යවයළන්තදා හැර
යවනත් බලෙලත් යවයළන්තයදකු මගින්ත ගිණුම් හිමිොට ප්රතිමුඛ යේෂණ සිදු කළ
හැකිෙ.
(එ)

තැන්තපතුව විවෘත කරන අවස්ථායේදී, බලෙලත් යවයළඳුන්ත වියේෂ තැන්තපතු
ගිණුම්වලට අදාළ නිෙම සහ යකාන්තයේසි පිළිබඳව පාරියභෝගිකො දැනුවත් කළ
යුතුෙ.

(ඒ)

යමම නියෙෝග ෙටයත් වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම්, තැන්තපතු කල් පිරීම සඳහා නම්
කරන ලද දිනෙ ඉකමවීයමන්ත පසුව ද “වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම” නමින්ත යේශීෙ
බැංකු ඒකකයෙහි, සාමානය කාලීන තැන්තපතු යලස තවදුරටත් පවත්වායගන
ොමට බලෙලත් යවයළඳුන්තට හැකිොව ඇත. යමයලස තැන්තපතු කල් පිරීම සඳහා

නම් කරන ලද දිනෙ ඉකමවීයමන්ත පසුව පවත්වායගන ෙන වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම්
සඳහා බලෙලත් යවයළඳුන්ත විසින්ත අයනකුත් කාලීන තැන්තපතු සඳහා ප්රදානෙ කරනු
ලබන සාමානය තැන්තපතු යපාළී අනුපාත පමණක ප්රදානෙ කළ යුතුෙ.
10. වාර්තා කිරීදේ අවශයතාවය
(අ)

බලයලත් වෙවළඳුන් විසින් dfem@cbsl.lk විදුත් තැපෑල හරහා වමම වදපාර්ෂතවම්න්තුෙ
වෙත පහත පරිදි විවේෂ තැන්පතු ගිණුම් ිළිබඳ වතාරතුරු සැපයීම අෙශය වේ.
i.

එළවෙන සතිවේ 2 ෙන රාජකාරි දිනය අෙසන් වීමට වපර, වමම විධානෙල
ඇමුණුම I හි දැක්වෙන ආකෘතියට අනුෙ, සතිපතා

ii.

එළවෙන මාසවේ 15 ෙන දින වහෝ ඊට වපර, වමම විධානෙල ඇමුණුම II හි
දැක්වෙන ආකෘතියට අනුෙ, මාසිකව

(ආ) ඉහත වාර්තා කිරීයම් අවශයතාවන්තට අනුව බලෙලත් යවයළඳුන්ත විසින්ත අදාළ බැංකුවල
ගිණුම් යපාත්වලින්ත අදාළ යතාරතුරු ජනනෙ කිරීම යහෝ උපුටා ගැනීම සඳහා බැංකුව
තුළ පේධතිෙක ස්ථාපනෙ කිරීම අවශය යේ.
11. 2020 ජූලි 06 දිනැති 2020 අංක 06, 2020 ඔකයතෝබර් 07 දිනැති 2020 අංක 09 සහ 2020
යනාවැම්බර් 25 දිනැති 2020 අංක 10 දරන විධානෙන්ත ෙටයත් වියේෂ තැන්තපතු ගිණුම් පිළිබඳව
බලෙලත් යවයළඳුන්ත හට නිකුත් කරන ලද පූර්ව විධානෙන්ත යමමගින්ත අවලංගු කරනු ලැයේ.
12. ඉහත 11 වන යේදයෙහි දකවා ඇති පූර්ව විධානෙන්ත අවලංගු කිරීම මගින්ත එම අවලංගු
කිරීමට යපර ඒවා ෙටයත් උපචිත ෙම් අයිතිෙකට යහෝ දැරිෙ යුතු වූ දඩ මුදල් යහෝ වගකීම්වලට
බලපෑමක සිදු යනාවිෙ යුතුෙ.
අධයක්ෂ - විදේශ විනිමය දෙපාර්තදේන්තුව
2021 අප්රියෙල් 08 වැනි දින

අංක 21 දරන විධානවල ඇමුණුම I

විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්වල සතිපතා ප්රකා නය - කාලීන තැන්පතු
බැැංකුශවහි නම:
වාර්තා කරන සතිය, මාසය සහ වර්ෂය:
1 වන වගුව - සතිය තුළ විවෘත කරන ලද විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්
තැන්පතු
කාලසීමාව
මාසවලින්

ජා.හැ.ප/
ගිණුම්
විශේ
වයවහාර
විවෘත කළ
ාඛා
ගිණුම් හිමියාශේ
ගිණුම්
තැන්පතුශේ
ාඛාව
හිමියාශේ
ගමන්
මුදල්
දිනය (dd(අදාළ තීරය
ශේතය
ශන්වාසිකභාවය**
අැංකය
ප්රමාණය
නම*
බලපත්ර ශේතය
mm-yy)
සලකුණු
අැංකය
කරන්න)

6

කල්ිරීශම්
දිනය (ddmm-yy)

12

බැැංකුව විසින් ප්රදානය
අදාළ අමතර
කල්ිරීශම්දී
කරන ලද සාමානය
ශ්රී ලැංකා මහ
ශපාළී
අනුපාතය
බැැංකුව
විසින්
ශපාළී අනුපාතය
බැැංකුශවන්
ශගවීමට
(ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව (මාස 6ේ සඳහා
හිමිකම් පෑ
නියමිත
විසින් ප්රදානය කරන වාර්ිකව 1% ශහෝ
යුතු ශපාළිය
මාස 12ේ සඳහා
ශපාළිය
ලද අමතර ශපාළිය
(ප්රමාණය)
වාර්ිකව
2%)
(ප්රමාණය)
හැර)
(වාර්ිකව %)

2 වන වගුව - සතිය තුළ විවෘත කරන ලද විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්වල අරමුදල් මූලාශ්රය
වයවහාර මුදල්
ශේතය***

ආමුඛ ශේෂණ

මාරු කිරීම්
ආමුඛ ආශයෝජන
ගිණුම්වල සිට

අේශවරළ බැැංකු ඒකකශයහි
ගිණුම්වල සිට

විශේ වයවහාර මුදල්
තැන්පතු

එ.ජ.ශ ාලර්
යූශරෝ
ශ්රී ලැංකා රුියල්
සටහන:

*
**
***

එකම පුද්ගලයා තැන්පතු කිහිපයක් පවත්වාගගන යන්ගන් නම්, සෑම තැන්පතුවක් සඳහාම ගවන ගවනම ගේළි භාවිත කරන්න.
ගිණුම් හිමියාගේ ගන්වාසිකභාවය R - ගන්වාසික
NR - ගන්වාසික ගනාවන
අගනකුත් නම්කරන ලද විගද්ශ වයවහාර මුදල් සඳහා අවශය පරිදි ගේළි වැඩි කර ගත හැකිය.

ඉහත පරිදි සකස් කරන ලද වාර්තාවල ස්කෑන් කරන ලද සහ MS Excel යන පිටපත් ගදකම බලයලත් ගවගෙඳුන් විසින් සැපයීම අවශය ගේ.
බැංකුගවහි ගිණුම් ගපාත් වලින් උපුටාගත් / ජනනය කරන ලද ඉහත ගතාරතුරු සතය බවට තහවුරු කරමු.
බලයලත් නිලධාරියාගේ නම: ....................................

අනුකූලතා නිලධාරියාගේ නම සහ මුද්රාව: ...........................................

අත්සන: ….…………...……..

අත්සන: ….…………...……..

දිනය: ....................................

දිනය: ....................................

අැංක 21 දරන විධානවල ඇමුණුම II හි ිටු අැංක 1
කල් ිරුණු / නැවත ආශයෝජනය කළ / සාමානය තැන්පතු ශලස ඉදිරියට පවත්වාශගන යන විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්වල මාසික ප්රකා නය
බැැංකුශවහි නම:
වාර්තා කරන මාසය සහ වර්ෂය:
1 වන වගුව - 2017 අැංක 12 දරන විශේ විනිමය පනත යටශත් නිකුත් කරන ලද 2021 අැංක 21 දරන විධානවල 9(ඈ) ශේදය යටශත්,
මාසය තුළදී නැවත ආශයෝජනය කරන ලද විශ ේෂ තැන්පතු
ජා.හැ.ප/
නැවත
ගිණුම්
විශේ
වයවහාර
ආශයෝජනය
කල්ිරීශම්
ාඛා
ගිණුම් හිමියාශේ
ගිණුම්
තැන්පතුශේ
ාඛාව
හිමියාශේ
ගමන්
මුදල්
කළ දිනය
දිනය (ddශේතය
ශන්වාසිකභාවය**
අැංකය
ප්රමාණය
නම*
බලපත්ර ශේතය
(dd-mmmm-yy)
අැංකය
yy)

බැැංකුව විසින් ප්රදානය
කල්ිරීශම්දී
කරන ලද සාමානය
ශ්රී ලැංකා මහ
බැැංකුව
විසින්
ශපාළී අනුපාතය
බැැංකුශවන්
ශගවීමට
(ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව
හිමිකම් පෑ
නියමිත
විසින් ප්රදානය කරන
යුතු ශපාළිය
ශපාළිය
ලද අමතර ශපාළිය
(ප්රමාණය)
(ප්රමාණය)
හැර)
(වාර්ිකව %)

2 වන වගුව - 2017 අැංක 12 දරන විශේ විනිමය පනත යටශත් නිකුත් කරන ලද 2021 අැංක 21 දරන විධානවල 9(ඒ) ශේදය
යටශත්, මාසය තුළදී සාමානය තැන්පතු ශලස ඉදිරියට පවත්වාශගන යන විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්
සාමානය
ජා.හැ.ප/
කල්ිරීශම්දී
තැන්පතුවේ ශලස
ගිණුම්
විශේ
වයවහාර
කල්ිරීශම්
බැැංකුව විසින්
බැැංකුව
විසින්
ාඛා
ගිණුම් හිමියාශේ
ගිණුම්
ඉදිරියට
තැන්පතුශේ
ාඛාව
හිමියාශේ
ගමන්
මුදල්
දිනය (dd- ප්රදානය කරන ලද ශගවීමට නියමිත
ශේතය
ශන්වාසිකභාවය**
අැංකය පවත්වාශගන යාම ප්රමාණය
නම*
බලපත්ර ශේතය
mm-yy)
ශපාළිය
ශපාළී අනුපාතය
ආරම්භ කළ දිනය
අැංකය
(ප්රමාණය)
(dd-mm-yy)

අැංක 21 දරන විධානවල ඇමුණුම II හි ිටු අැංක 2
3 වන වගුව - 2017 අැංක 12 දරන විශේ විනිමය පනත යටශත් නිකුත් කරන ලද 2021 අැංක 21 දරන විධානවල 9(ඈ) ශේදය
යටශත් නැවත ආශයෝජනය ශනාකළ ශහෝ 9(ඒ) ඡේදය යටඡේ සාමාන්ය තැන්පතු ඡෙස ඉදිරියට ඡෙන්යාම සිදු
ඡන්ාකළ, මාසය තුළදී කල් පිරුණු විඡ ේෂ තැන්පතු ගිණුම්
ජා.හැ.ප/
ගිණුම් ගිණුම් හිමියාශේ විශේ
වයවහාර
විවෘත කළ
කල්ිරීශම්
බැැංකුව විසින්
ාඛා
ගිණුම්
තැන්පතුශේ
ාඛාව
හිමියාශේ ශන්වාසිකභාවය* ගමන්
මුදල්
දිනය (ddදිනය (dd- ප්රදානය කරන ලද
ශේතය
අැංකය
ප්රමාණය
බලපත්ර ශේතය
නම*
*
mm-yy)
mm-yy)
ශපාළී අනුපාතය
අැංකය

කල්ිරීශම්දී
බැැංකුව විසින්
ශගවන ලද
ශපාළිය
(ප්රමාණය)

4 වන වගුව - 2017 අැංක 12 දරන විශේ විනිමය පනත යටශත් නිකුත් කරන ලද 2021 අැංක 21 දරන විධානවල 9(ඈ)
ශේදය යටශත් නැවත ආශයෝජනය ශනාකළ ශහෝ 9(ඒ) ඡේදය යටඡේ සාමාන්ය තැන්පතු ඡෙස ඉදිරියට
ඡෙන්යාම සිදු ඡන්ාකළ, මාසය තුළදී කල් පිරුණු විඡ ෂ
ේ තැන්පතු ගිණුම් වලින් හර කිරීම් සිදු කරන් ෙද
ආකාරය
වයවහාර මුදල්
ශේතය***

ශ්රී ලැංකාශවන්
ශ්රී ලැංකාව තුළදී
ිටතට ශේෂණය
ආපසු ගන්නා ලද
කරන ලද

මාරු කරන ලද
ආමුඛ ආශයෝජන
ගිණුම් ශවත

පුේගලික විශේ වයවහාර මුදල් අේශවරළ බැැංකු ඒකකශයහි
ගිණුම් ශවත
ගිණුම් ශවත

එ.ජ.ශ ාලර්
යූශරෝ
ශ්රී ලැංකා රුියල්

සටහන: *
**

එකම පුද්ගලයා තැන්පතු කිහිපයක් පවත්වාගගන යන්ගන් නම්, සෑම තැන්පතුවක් සඳහාම ගවන ගවනම ගේළි භාවිත කරන්න.
ගිණුම් හිමියාගේ ගන්වාසිකභාවය
R - ගන්වාසික
NR - ගන්වාසික ගනාවන

*** අගනකුන් නම්කරන ලද විගද්ශ වයවහාර මුදල් සඳහා අවශය පරිදි ගේළි වැඩි කර ගත හැකිය.
ඉහත පරිදි සකස් කරන ලද වාර්තාවල ස්කෑන් කරන ලද සහ MS Excel යන පිටපත් ගදකම බලයලත් ගවගෙඳුන් විසින් සැපයීම අවශය ගේ.
බැංකුගවහි ගිණුම් ගපාත් වලින් උපුටාගත් / ජනනය කරන ලද ඉහත ගතාරතුරු සතය බවට තහවුරු කරමු.
බලයලත් නිලධාරියාගේ නම: ................................
අත්සන: ….…………...……..
දිනය: .....................................

අනුකූලතා නිලධාරියාගේ නම සහ මුද්රාව:
අත්සන: ….…………...……..
දිනය: ...................................

