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2020 ජූලි 03
විළේෂ තැන්තපු ගිණුේ විවෘත කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක්

මෑතක දී හඳුන්වා දෙන ලෙ විදේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීදම් දී සහ
පවත්වාදෙන යාදම් දී ශ්රී ලංකාව තුළ දමදහයුම් කටයුතුවල දයදෙන බැංකු
(බලයලත්

දවදළඳුන්)

අවශ්ය

නිසි

පරීක්ෂා

කිරීදම්

ක්රියාවලි

අනුෙමනය

දනාකරන්දන් යැයි බලධාරීන් සහ පුද්ෙලයන් කිහිප දෙදනකු විසින් ප්රකාශ් කරන
ලෙ අෙහස්/කරුණු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සම්ූර්ණදයන් ප්රතික්දේප කරයි.
විදද්ශ් විනිමය පනදතහි විධිවිධාන යටදත් 2020.04.08 දිනැති නිදයෝෙ නිකුත් කිරීම
මගින්, දකාවිඩ් 19 (Covid – 19) වසංෙත තත්ත්වදේ බලපෑම්වලින් මිදීම සඳහා
ක්රියාත්මක ජාතික ප්රයත්නයට සහාය ලබා දීදම් අරමුණින්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ
මුෙල් මණ්ඩලය විමසීදමන් පසුව ශ්රී ලංකා රජය විසින් විදේෂ තැන්පතු ගිණුම
හඳුන්වා දී තිදේ.
එකී නිදයෝෙවල ෙක්වා ඇති ක්රියා පටිපාටි අවශ්යතාවන්දෙන් නිෙහස් කිරීම මගින්,
සාමානය අවස්ථා යටදත් ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් හරහා අරමුෙල් ලැබීමකින්
දතාරව එම අරමුෙල් සෘජුවම විදේෂ තැන්පතු ගිණුමකට බැර කිරීමට බලයලත්
දවදළන්ෙකු හට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

එකී නිදයෝෙ මගින් බලයලත් දවදළඳුන්

විදද්ශ් විනිමය

පනදතහි විධිවිධාන සමෙ අනුකූලවීදම් අවශ්යතාදවන් නිෙහස්

දනාවනු ඇත.
දම් සම්බන්ධදයන්, විදද්ශ් විනිමය පනදතහි 7(6) වෙන්තියට අනුව, යම් ප්රාග්ධන
ෙනුදෙනුවක් දවනත් ඕනෑම නියාමන නීතියකට අනුකූල බවට සෑහීමට පත්වීදම්
සාධාරණ අවශ්යතාවක් දේ නම්, එම ෙනුදෙනුදවහි දයදෙන පුද්ෙලයාදෙන්
දතාරතුරු/ලිපිදල්ඛන සපයන දලස දහෝ යම් ප්රකාශ්යක් සි
සිටීම බලයලත් දවදළන්ො විසින් සි

කරන දලස ඉල්ලා

කිරීම අවශ්ය දේ. විදද්ශ් විනිමය පනදතහි

9(5) වෙන්තියට අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ සංඛයාන සහ නිරීක්ෂණ කටයුතු
සඳහා බලයලත් දවදළන්ෙකු විසින් දයදෙන ලෙ ඕනෑම විදද්ශ් විනිමය ෙනුදෙනුවක්
සම්බන්ධදයන් අවශ්ය දතාරතුරු එම බලයලත් දවදළන්ො විසින් අවුරු

හයක

කාලයක් තබා ෙැනීම අවශ්ය දේ.
ඉහත ෙක්වා ඇති කරුණු අනුව, මුෙල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම/ත්රස්තවාෙයට මුෙල්
සැපයීම මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුදේ මූලය බුද්ධි ඒකකය මගින්
නිකුත් කර ඇති නිදයෝෙ, රීති, මාර්දෙෝපදද්ශ් යනාදිය දමන්ම විදද්ශ් විනිමය
පනදතහි විධිවිධාන යටදත් දයදෙන අවශ්යතාවන්ට, විදේෂ තැන්පතු ගිණුම්
පිළිබඳව ඇති නිදයෝෙවලින් දකදරන නිෙහස් කිරීම් අොළ දනාවන බව ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව යළිත් අවධාරණය කර සිටියි. එබැවින්, එම නීති සහ අවශ්යතාවන් ෙැඩිව
අනුෙමනය කරමින් විදේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීම සහ පවත්වාදෙන යාම
අවශ්ය දේ.

