
  
 
 
 
 

 
 
வெளிநாட்டு பணத்தை தெப்பிலிட புைிய ெங்கிக் கணக்கு 

 பணத்தை தெப்பிலிட பல ைரப்பினருக்கு அனுமைி 

 அைிக ெட்டி 

 ெரி, அந்நியச் வெலாெணி ெிைிமுதைகள் நீக்கம் 

நாட்டினுள்ளும் நாட்டுக்கு வெளியேயும் உள்ள அனைத்து இலங்னைேர்ைளுக்கும் 

தைிப்பட்ட வெளிநாட்டு பணத்னத சம்பாதிப்பதற்கும், யசமிப்பதற்கும் முதலிடுெதற்கும் 

தாம் ெிரும்பிே ெங்ைிவோன்றில் னெப்பிலிடுெதற்கும் புதிே ெங்ைிக் ைணக்வைான்று 

தற்யபாது அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது ெியசட னெப்புக் ைணக்கு எை 

வபேரிடப்பட்டுள்ளது. புதிே ைணக்கு தற்ைாலிை அல்லது நினலோை னெப்புைனள 

வசய்ேக்கூடிேதாை இருப்பது குறிப்பிடத்தக்ைது. 

நாட்டினுள்ளும் நாட்டுக்கு வெளியேயும் ொழும் இலங்னைேர்ைளுக்கும் இரட்னட 

பிராஜா உரினமயுள்ளெர்ைளுக்கும் ஏனைே நாடுைளில் ெசிக்கும் இலங்னை 

பூர்ெைீத்னத வைாண்டெர்ைளுக்கும் இலங்னைக்கு வெளியே யெறு நாடுைளில் 

தாபிக்ைப்பட்ட அல்லது பதிவுவசய்ேப்பட்ட நிதிேங்ைள், ெிோபார நிறுெைங்ைள் மற்றும் 

ைம்பைிைளுக்கும் மற்றும் இலங்னைேின் அபிெிருத்தினே ெிரும்பும் எந்த 

ஒருெருக்கும் தாம் ெிரும்பிே ெங்ைிவோன்றில் ெியசட னெப்புக் ைணக்னை திறக்ை 

முடியும்.  

நிதி, வபாருளாதார மற்றும் வைாள்னை ெகுப்பு அனமச்சிைால் ஏப்ரல் 08ஆம் திைதி 

அரசாங்ைத்தின் அதிெியசட ெர்த்தமாைிேில் வெளிேிடப்பட்ட அறிெித்தலில் புதிே 

னெப்பு சம்பந்தமாை சட்டதிட்டங்ைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளை. இலங்னைக்கு வெளியே 

வெளிநாட்டு பண னெப்பு அல்லது முதலீட்னட யபணி ெரும் அனைத்து இலங்னை 

ெர்த்தை சமூைத்திற்கும், ைம்பைி உரினமோளர்ைளுக்கும் இலங்னைேின் நலைில் 

அக்ைனற வைாண்ட அனைெருக்கும் தமது ெங்ைிைளுக்கு அறிவுறுத்தல் ெழங்ைி 

தம்மிடமுள்ள நிதிேங்ைளின் ஊடாை இலங்னைக்கு பணம் அனுப்ப முடியும். 

 



புதிே ைணக்ைில் னெப்பிலிடக் கூடிே பணத்தின் அளவுக்கு ஆைக்குனறந்த எல்னல 

இல்னல. னெப்வபான்றுக்ைாை குனறந்த ைாலம் 06 மாதங்ைளாகும். சாதாரண 

வெளிநாட்டு பண னெப்புக்கு ெழங்ைப்படும் ெட்டினேப் பார்க்ைிலும் அதிை ெட்டி ெதீம் 

னெப்புைளுக்ைாை தெனண முடிெில் ெழங்ைப்படும். அந்த ெனைேில் 06மாத ெியசட 

னெப்புக் ைணக்ைிற்கு 1ெதீமும் 12 மாத னெப்வபான்றுக்கு 2ெதீமும் அதிை ெட்டி 

உரித்தாகும். னெப்புைளின் தெனண முடிெில் அதிலுள்ள பணத்னத தனடேின்றி 

யெறு நிதிக்கு மாற்றுெதற்கும் இலங்னைக்கு வெளியே எடுத்துச் வசல்ெதற்கும் 

அனுமதி உள்ளது. 

அனைத்து னெப்புைளும் ெரி மற்றும் அந்நிேச் வசலாெணி சட்ட திட்டங்ைளில் 

இருந்து ெிலக்ைளிக்ைப்படும். னெப்புைளுக்கு ெங்ைிேின் இரைசிே ஏற்பாடுைளின் ைீழ் 

பாதுைாப்பு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. ைணக்கு உரினமோளர்ைளுக்கு ைினடக்கும் அதிை 

நன்னமைள் மற்றும் அதற்ைாை சட்ட ஏற்பாடுைள் 2020 ெரவு வசலவுத்திட்ட 

ஆெணத்தில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அவமரிக்ை வடாலர், யூயரா, ஸ்டர்லின் பவுன், அவுஸ்தியரலிே வடாலர், சிங்ைப்பூர் 

வடாலர், சுெடீன் குயராைர், சுெிஸ் பிராங்க், ைைடா வடாலர், வ ாங்வைாங் வடாலர், 

ஜப்பான் வேன், வடன்மார்க் குயராைர், யநார்யெ குயராைர், சீை வரன்மின்பி மற்றும் 

நியூசிலாந்து வடாலர் என்பை ெியசட ைணக்ைிற்கு ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் 

பணங்ைளாகும். 

ெியசட னெப்புக் ைணக்கு குறித்த யமலதிை ெிபரங்ைனள ஜைாதிபதி அலுெலைம், நிதி 

அனமச்சு, இலங்னை மத்திே ெங்ைி அல்லது இலங்னைேின் தூதுெராலேங்ைளின் 

இனணேத்தளங்ைளின் ஊடாை வபற்றுக்வைாள்ள முடியும். வைாெிட் 19 நிொரண, சமூைப் 

பாதுைாப்புக்கு உதவும் ெனைேில் இந்த சந்தர்ப்பத்னத பேன்படுத்திக்வைாள்ளுமாறு 

இலங்னைேின் அபிெிருத்திேில் அக்ைனறவைாண்ட அனைத்து இலங்னைேர்ைளுக்கும் 

அனழப்பு ெிடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

வமாஹான் ெமரநாயக்க 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

ஜனாைிபைி ஊடகப் பிரிவு 
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