විදේශ මුදල් තැන්පත් කිරීමට නව බැැංකු ගිණුමක්.
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 මුදල් තැන්පත් කිරීමට පාර්ශව ගණනාවකට අවසර ...
 වැඩිපුර දපොලියක් ...
 බදු හා විදේශ විනිමය නිදහස ...
රට තුෂ වශ රටින් බැශැර වලවවන සියලු ශ්රී කිකයනයනට වකලය ය දේව  දලද ඉ ැඳැම්, ැතිරි කයරී් වශ
ආවයෝජන ශ්රී ිනකවේ තමන් නැමති බැිකුලන තැන්ඳත් කයරීම වශක නල බැිකු ගිණුමක් දැන් ශඳුන්ලකදී
තිවේ. එය දේවේ තැන්ඳතු ගිණුම වව න් නර ඇත. නල ගිණුම නකලීන වශලත් වකථකලර තැන්ඳතු
දේවේයකය.
රට තුෂ වශ රටින් බැශැර වලවවන ශ්රී කිකයනයනට වමන්ම දේත්ල රලැසියනට, වවසු රකජයයන්ි  වලවවන
ශ්රී ිනක ව්යලයක් වි ත
යයනට, ශ්රී ිනකවලන් බැශැර ්නය ජකතිනයනට ශ්රී ිනකවලන් බැශැර
විවකථකපිත වශෝ ලියකඳදිචි ්රදලද ඉ, ලයකඳකරින ආයතන වශ ව්ය්ලට වශ ශ්රී ිනකවේ ්භිලෘ ධිය ප්රකර්ථනථනක
නරන ්න් ඕනෑම වනනකුට තමන් වතෝරකයන්නක බැිකුලන දේවේ තැන්ඳතු ගිණු් දේලෘත කයරීමට පිළිලන.

දලද ඉ, ආර්ථනථින වශ ප්රතිඳත්ති ව්ඳකදන ්මකතයකිය දේසින් ්වප්රේ ඉ ව ලැදාදක රජව ්ති දේවේ යැවට්
ඳත්රවයි  ඳෂ නර ඇති දාවේදනවයි  නල තැන්ඳතුලට ්දකෂ වරගුකසි ඇතුෂත් වනොට තිවේ. ශ්රී ිනකවලන්
බැශැර දේව  දලද ඉ තැන්ඳතු වශෝ ආවයෝජන ඳලත්ලකවයන යන වමවකත ශ්රී කිකයන ලයකඳකර ප්රජකලට, වමකය්
ි මිනරුලනට වමන්ම ශ්රී ිනකවේ සුබසි ධිය ඳතන සියලුවදනකට සිය බැිකුලට දඳවදවක දීවමන් තමන් වතු
්රදලද ඉ ශ්රී ිනකලට වප්රේ ය නෂ ශැකය බල එි  වශන් වේ.
නල ගිණුවමි  තැන්ඳත් නෂ ශැකය දලද ඉ ප්රමක යට ්ලම සීමකලක් නැත. තැන්ඳතුලන ්ලම නකය මකව 06කය.
වකමකනය දේව  දලද ඉ තැන්ඳතුලනට වයලන වඳොලියට ලැි  වඳොලී ්ුඳකතයක් තැන්ඳතුල න ඉපිරීව්දී
වයලු ැවේ. ඒ ්ුල මකව 6න දේවේ තැන්ඳතු ගිණුමනට 1% න වශ මකව 12 තැන්ඳතුලනට 2% න
ලැි  ර වඳොලියක් ි මි වේ. තැන්ඳතුල න ඉපිරුණු දේට එි  ඇති දලද ඉ බකධකලකයන් වතොරල වලනත් දලදනට
ඳරිලර්ථනතනය කයරීමටත්, ශ්රි ිනකවලන් බැශැර වයන යකමටත් ්ලවර ඇත.
සියලු තැන්ඳතු බදුලලින් වශ දේව  දේදාමය වරගුකසිලලින් දාදශවක වනවර්ථන. තැන්ඳතුලට බැිකු රශවය
දේධිදේධකන යටවත් ආරක්කල ඇත. ගිණු් ි මියනට ැවබන ලැි දුර ප්රතිකය වශ ටට ්දකෂ ෛනතින
ප්රතිඳකදන 2 2 ්ය ලැය ව ඉනනවයන් ශඳුන්ලකවදු ැවේ.
ඇමරිනකු ව ොර්ථන, යූවරෝ, වකටර්ථනලින් ඳවු්, ඕවකවේලියකු ව ොර්ථන, සිියප්පූරු ව ොර්ථන, වකවී න් වරෝනර්ථන,
වකදේට්වර්ථනන්ත ෆ්රැන්ක්, නැන ක ව ොර්ථන, වශොිවනොි ව ොර්ථන, ජඳකන වයන්, ව න්මකර්ථනක් වරෝනර්ථන,
වනෝවේජියකු වරෝනර්ථන, න න වරන්මින් ස වශ නලසීන්ත ව ොර්ථන දේවේ ගිණුමට යකරයන්නක දලද ඉ ලර්ථනය
වලයි.
දේවේ තැන්ඳතු ගිණු් පිළිබද ලැි දුර දේවකතර ජනකධිඳති නකර්ථනයකව , දලද ඉ ්මකතයකිව , ශ්රී ිනක මශ
බැිකුවේ වශෝ ශ්රීිනකවේ දේව  දත නකර්ථනයකල වලේ ් දේ ඔවකවවේ බක යැනීමට පිළිලන. COVID 19
දාලකර වශ වමකජ විරක් ප්රවේයට පිටිලශක් ලු පිිසව ව් ්ලවකථකල ප්රවයෝජනයට යන්නැයි ශ්රී
ිනකවේ ්භිලෘ ධිය ප්රකර්ථනථනක නරන සියලු ශ්රී කිකයනයනට ආරකධනක වනවර්ථන.
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