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DFCC බැැංකුව සමඟ ඇති ඔබශේ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම පිලිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

අප සමග දැනට විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කර ඇති ශ ෝ අනාගතශේ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් 

විවෘත කිරීමට බලාශපොශරොත්තු වන ඔබට, එම ගිණුශේ උපාැංග මැනවින් ශත්රුේ ශගන එයින් උපරිම 

msතිලාභ ලබා ගැනීම සඳ ා ඔබට ස ය වීමට අපි ශමයින් බලාශපොශරොත්තු වන්ශනමු.  

 

   අැංකය     මාතෘකාව          පිටු අැංක. 
 

    1.       විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම පිළිබඳ විස්තර  3 

    2.       විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 3 

    3.      විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට අනනH උපාැංග 4 

    4.       ශපොලිය 4 

    5.       ශපොලිය මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීශේ බදු (WHT) 5 

    6.       අවසරලත් බැර  5 

    7.       අවසරලත්  ර   5 

    8.       අශනකුත් ශකොන්ශද්සි 5 

    9.      කේපිරීමට ශපර විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක මුදේ ආපසු ගැනීම 6 

  10.       විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම ඇපයට තබා ණය ගැනීම  6 

  11.       විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට පුද්ගලයින් නේ කිරීම 6 

  12.       ඇපයට තබා ඇති විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක මුදේ කේපිරීමට ශපර ශ ෝ  

             කේපිරීශේදී  ආපසු ගැනීම 
7 

  13.      අප අමතන්න                        7 
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1. විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම පිළිබඳ විස්තර 

 
2020 වර්ෂශේ අශේsල් මස 08 ව නි දින පsකාශිත ශීs ලැංකා පsජාතාන්ති sක සමාජවාදී  ජනරජශේ ග සට් පත s 
(අති  විශ ේෂ) අැංක 2170/4 යටශේ නිකුේ කරන ලද නියාමයන්, 2017 අැංක 12 දරන විශේ  විනිමය 
පනශේ 9 වන වගන්තිය සහ ශීs ලැංකා මහ බ ැංකුශේ විශේ  විනිමය ශදපාර්තුශම්ේතුව විසින් නිකුේ කරන 
ලද මාර්ශගෝපශේ  අැංක 4 යටශේ විශ ේෂ  ත න්පතු ගිණුම හඳුන්වා ශදන ලදි. 
 
ගිණුම් හිමියා ශවනුශවන් බ ැංකු පේධතිය හරහා විශේ යන්ශගන් ලද ආමුඛ ශේ sෂණයන් වලින්, නම් කරන 
ලද විශේ  වHවහාර මුදලින් ශහෝ ශී s ලැංකා රුපියල් වලින් ස්ථාවර ත න්පතුවක් ශලස විශ ේෂ ත න්පතු 
ගිණුම විවෘත කළ හ කිය. 
 

2020 වර්ෂශේ අශේsේ මස 09 වැනි දින සිට 2020 වර්ෂශේ ඔක්ශතෝබර් මස 09 වැනි දින ශතක් වූ කාල 
සීමාව තුල පමණක් විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි වනු ඇත. 
  

 

2. විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කළ  ැකි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 

 
 ශී s ලැංකාශේ ශහෝ ශී s ලැංකාශවන් පිටත ශන්වාසික ශී s ලාැංකික පුේගලයන්  

 ේවිේව පුරව සියන් 

 ශී s ලාැංකීය සම්භවයක් ඇති ශවනේ රටවල පුරව සියන්  

 ශී s ලැංකාශේ ශහෝ ශී s ලැංකාශවන් පිටත ශන්වාසික විජාතිකයින්  

 ශී s ලැංකාශවන් පිටත සැංස්ථාපිත ශහෝ ලියාපදිැංචි කළ අරමුදල්, සැංස්ථාපිත මණ්ඩල, සැංගම් 

 සුබසිේධිය පතන ඕනෑම පාර් වයක්  
 
අපශේ නව පාරිශභෝගිකභවතුන් ශවත 

 

ඔබශේ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා ලඟම     DFCC බ ැංකු  ාඛාව ශවත පිවිශසන 
ශමන් ශහෝ අප අමතන ශමන් අපි ඔබට සාදරශයන් ඇරයුම් කර සිටින්ශනමු.  
 
ශී s ලැංකාශවන් පිටත ශන්වාසික පාරිශභෝගිකයින්ට තමන්ට අව සි ත න්පතු ගිණුශමහි විස්තර සඳහන් කර 
අපශේ ශවබ් අඩවිය හරහා ශයොමු කර හ කිය. එවිට එම විස්තර අදාළ DFCC බ ැංකු  ාඛාවට ශයොමු කරන 
අතර ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අපශේ කාර්යමණ්ඩලශේ නිලධාරිශයකු විසින් ඔබ හා සම්බන්ධ වනු 
ඇත.  
 
අපශේ වත්මන් පාරිශභෝගිකභවතුන් ශවත 

 
අපශේ වේමන් පාරිශභෝගිකභවශතකු වන ඔබ, ඔබට පහසු ඕන ම DFCC බ ැංකු  ාඛාවකට ප මිණ ශහෝ 

අප ඇමතීශමන් ඔබට ශසේවය කිරීමට ක පවී සිටින අපශේ කාර්යමණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධවී  විශ ේෂ 

තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කිරීශේ  ැකියාව ඇත.  
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3. විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට අනනH උපාැංග 

 
විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට අදාළ සම රක් උපාැංග ප ත දක්වා ඇත. 
 

 අවම තැන්පතු කාලය: මාස 06ක්  
 

 ශපොලිය: කේපිරීශේදී ශපොලිය ලබා ගන්නා මාස 6ක විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් සඳ ා සම 

තැන්පතු කාලයක් ඇති සාමානH තැන්පතුවක දැනට පවතින ශපොලී අනුපාතයට වඩා පsති තාැංක 

එකක් වැඩිශයන්; කේපිරීශේදී ශපොලිය ලබා ගන්නා මාස 12ක විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක් සඳ ා 

සම තැන්පතු කාලයක් ඇති සාමානH තැන්පතුවක දැනට පවතින ශපොලී අනුපාතයට වඩා 

පsති තාැංක ශදකක් වැඩිශයන්. 
 

 ශී s ලැංකාශවන් පිටතට මුදල් ආපසු ය වීම - විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම කේපිරීශේදී විශද්  මුදේ බවට  

පරිවර්තනය කිරීම ස  ශී s ලැංකාශවන් පිටතට ආපසු ය වීම නිදහශසේ සිදු කළ හ කිය. 
 

 විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම බද්ධ ගිණුමක් ශලස විවෘත කළ  ැකිය. ශේ සඳ ා සියළුම පාර් ්වයන් 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳ ා පනවා ඇති ශයෝගHතා නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුශේ. 
 

 විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම විවෘත කරන විට ඔබට තැන්පතු රිසිට්පතක් නිකුත් කරන අතර එම 

ශේඛනය ගනුශදනු කළ  ැකි ශ ෝ පැවරිය  ැකි ශේඛනයක් ශනොවන බව කරුණාශවන් 

සලකන්න. එම රිසිට්පත ඔබශේ තැන්පතුශේ අගය, කාලසීමාව ස  ශපොලී අනුපාතය දැනුේ ශදන 

කුවින්තාසියක් පමණක් වනු ඇත. 
 

 විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට අවසරලත් බැර කළ  ැකි ගනුශදනු ස  අවසරලත්  ර කළ  ැකි 

ගනුශදනු ශීs ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින් නිකුේ කර ඇති ශරගුලාසි වලට පමණක් සීමා වනු ඇත. 

ඔබශේ පහසුව සඳහා එකී බැර කළ  ැකි ගනුශදනු ස   ර කළ  ැකි ගනුශදනු ප තින් දක්වා 

ඇත. 
 

4. ශපොලිය 

 
ඔබශේ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට අදාළ ශපොලී අනුපාතයන් ශවශළඳ ශපොශලහි දැනට පවත්නා ශපොලී 

අනුපාතයන් ස  ශීs ලැංකා ම  බැැංකුව විසින් නියමිත පsතිපත්තිමය ශපොලී අනුපාතයන් සඳ ා වූ 

සැංශ ෝධනයන්ට අනුකූලව බැැංකුව විසින් නියම කර ඇත. 
 
2020 වර්ෂශේ ම යි මස 15 ව නි දිනට පවේනා ශපොලී අනුපාතයන් පහතින් දක්වා ඇති පරිදිය:  
 

 මාස 06ක් සඳ ා වූ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුේ සඳ ා - සම තැන්පතු කාලයක් ඇති සාමානH තැන්පතුවක 

දැනට පවතින ශපොලී අනුපාතයට වඩා පsති තාැංක එකක් වැඩි ශපොලී අනුපාතයක් කේපිරීශේදී  
 

 මාස 12ක් සඳ ා වූ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුේ සඳ ා - සම තැන්පතු කාලයක් ඇති සාමානH තැන්පතුවක 

දැනට පවතින ශපොලී අනුපාතයට වඩා පsති තාැංක ශදකක් වැඩි ශපොලී අනුපාතයක් කේපිරීශේදී  
 
වේමන් ශපොලී අනුපාතයන් සඳහා කරුණාකර අපශේ ශවබ් අඩවිය වන www.dfcc.lk ශවත පිවිශසන්න. 
 
 



DFCC බ ැංකුව පී.එල්.සී. සමග විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුම්  

5 | පිටුව  

 

 

 
ශපොලිය දදනිකව ගණනය කරනු ලබන අතර, එය විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුම කල්පිරීශම් දිනශේදී ඔබශේ 
ගිණුමට බ ර කරනු ල ශබ්. 
 
බ් sතානH ස්ටර්ලිැං පවුම් සහ සිැංගේපූරු ශඩොලර් සඳහා ශපොලී අනුපාතය වර්ෂයකට ඇතුලේ දින ගණන 
365ක් යන පදනම මත ගණනය කරනු ලබන අතර, ශසසු වHවහාර විශේ  මුදල් සඳහා ශපොලී අනුපාතය 
වර්ෂයකට ඇතුලේ දින ගණන 360ක් යන පදනම මත ගණනය කරනු ල ශබ්. 

 

5. ශපොලිය මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීශේ බදු (WHT) 

 
ශී s ලැංකාශේ ශේශීය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් නිකුේ කරන ලද මාර්ශගෝපශේ යට අනුව, රඳවා 

ග නීශම් බදු සඳහා ඔබ සුදුසුකම් ල බුවශහොේ, තක්ශසේරු වර්ෂයට අදාළ රඳවා ග නීශම් බදු ඔබශේ 

ගිණුශමන් අඩුශකොට ශී s ලැංකා ශේශීය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුවට එය ශේ sෂණය කරනු ල ශබ්. 

 

බදු තක්ශසේරු වර්ෂය වේමන් වර්ෂශේ අශේsල් මස 01 ව නිදා  සිට ඊළඟ වර්ෂශේ මාර්තු මස 31 ව නිදා 

ශතක් ශේ. ව ඩි විස්තර සඳහා ලඟම පිහිටි DFCC බ ැංකු  ාඛාවක් ශවත පියනගන්න.  

 
6. අවසරලත් බැර  

 

 ගිණුම් හිමියා ශවත බ ැංකු පේධතිය හරහා විශේ  වHවහාර මුදලින් ලද විශේ  ආමුඛ ශේ sෂණයන්.  
 

 ආමුඛ ආශයෝජන ගිණුම් (IIA) ශහෝ අක් ශවරළ බ ැංකුකරණ ඒකකශයහි (Offshore Banking 
Unit) ගිණුම් හිමියා විසින් පවේවාශගන යන ගිණුම් වලට ආමුඛ ශේ sෂණයන් ශලස අදාළ 
මාර්ශගෝපශේ ය නිකුේ කර දින සිට මාස 06ක කාල සීමාවක් ශතක් ල බුණු මුදල් වලින් ගිණුම් 
හිමියා ශවත සිදු කරන ප වරීම්.  
 

7. අවසරලත්  ර   

 
 කාලීන තැන්පතුව කේපිරීශේදී මුදේ පsතිමුඛ ශේ sෂණය කිරීම.  

 

 ගිණුම් හිමියා සතු ආමුඛ ආශයෝජන ගිණුමකට (IIA) ශහෝ අක් ශවරළ බ ැංකුකරණ ඒකකශයහි 

(Offshore Banking Unit) ගිණුම් හිමියා විසින් පවේවාශගන යන ගිණුමකට, කාලීන තැන්පතුව 

කේපිරීශේදී මුදේ පැවරීම. 

 

 ශී s ලැංකා රුපියල් වලින් ශීs ලැංකාශේදී කරනා විවිධ ශගවීම්. 
 

8. අශනකුත් ශකොන්ශද්සි 

 

 ගිණුම් හිමියා සතු ආමුඛ ආශයෝජන ගිණුමකින් (IIA) ශහෝ අක් ශවරළ බ ැංකුකරණ ඒකකශයහි 
(Offshore Banking Unit) ගිණුම් හිමියා විසින් පවේවාශගන යන ගිණුමකින් විශ ේෂ තැන්පතු 

ගිණුමක් සඳ ා මුදල් ලබා ගන්නා විට, එම මුදල්  ආමුඛ ශේ sෂණයන් ශලස ශී s ලැංකාවට ල බී 
තිබිය යුතුශේ. 
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 ශී s ලැංකා රුපියල් වලින් ශීs ලැංකාශේදී කරනා විවිධ ශගවීම් සඳහා ලබාගේ මුදල් විශ ේෂ තැන්පතු 

ගිණුමකට නැවත බැර කළ ශනො ැකිය.  
 

 විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම පවත්වාශගන යන බැැංකුව  ැර ශවනත් බැැංකුවකින් මුදේ පsතිමුඛ 

ශේsෂණය කළ හ කිය. ශම් සඳහා විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම පවත්වාශගන ගිය බැැංකුශවන් අදාළ 

නියමයන් වලට අනුකූලව විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට බැර කළ මුදේ පමණක් එම ගිණුශමන් 

ශමශලස  ර කර ඇති ශලසට පsතිමුඛ ශේ sෂණය කරන බ ැංකුව විසින් සනාථ කරගනු ඇත. 
 

9. කේපිරීමට ශපර විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක මුදේ ආපසු ගැනීම 

 
ලිඛිත උපශදස් බැැංකුවට ලබා දීශමන් අනතුරුව ඔබට ඔබශේ DFCC විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුශමන් 

කේපිරීමට ශපර මුදේ ආපසු ගැනීමට  ැකියාව ඇත.  එනමුදු ගිවිසුේගත කාල සීමාව අවසන් වීමට 

පsථමශයන් DFCC විශ ේෂ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම බිඳවැශටන ශ යින් ඔබශේ ඉපැයූ ශපොලිශයන් 

ශකොටසක් කපා රිනු ඇත. 
 

ඔබ DFCC විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම තවත් අශයක් සමඟ බද්ධ ගිණුමක් ශලස විවෘත කර ඇත්ශත් නේ ස  

ශමශ යුේ උපශදස් යටශත් පsdථමික ගිණුේහිමි ස  බද්ධ ගිණුේහිමි ‘ශදශදනාශේම අත්සන් අව H’ ශලස 

සඳ න් කර ඇත්ශත් නේ, මුදේ ආපසු ගැනීම ශ ෝ මුදේ පැවරීම සඳ ා ශදශදනාම බැැංකුවට පැමිණීම 

අනිවාර්යය ශේ. 
 
ශමශ යුේ උපශදස් යටශත් ‘අප අතරින් ඕනැම අශයක්’ ශලස සඳ න් කර ඇත්ශත් නේ, ගිණුම වසා 

මුදේ ආපසු ගැනීම සඳ ා පsdථමික ගිණුේහිමියාශේ ශ ෝ බද්ධ ගිණුේහිමියාශේ අත්සන පමණක් 

පsමාණවත් වනු ඇත. 

 
10. විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුම ඇපයට තබා ණය ගැනීම 

 
ඔබශේ විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුම ඇපයට තබා, අදාළ ණය ශකොන්ශේසි වලට යටේව, ඔබට ණය 
පහසුකමක් ශහෝ අයිරා පහසුකමක් ලබා ගත හ කිය.  
 
ශමම ශසේවාව අේවිඳීම සඳහා ඔබ නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කළ අයදුම් පතක් සමඟ හිලවුකරයක් බ ැංකුවට 
ලබාදිය යුතුශේ.  

 

11. විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමට පුද්ගලයින් නේ කිරීම 

 
ඔබශේ විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුශමහි ඇති මුදේ ලබා ගැනීම සඳ ා ඔබට තව අශයකු නේ කිරීමට අව H 

නේ, එය ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාශේදී ශ ෝ ඉන්පසුව කල  ැකිය. 
  

ශේ සඳ ා ඔබ ඊට අදාළ නේ කිරීශේ පති sකාශේ නේ කල තැනැත්තා/තැනැත්තන්ශේ විස්තර, ඔවුන්ට 

අදාළ පsති තය ස  ඔබශේ බැැංකු ගිණුශේ විස්තර ශයොදා සේපූර්ණ කල යුතුය. ශේ සඳ ා ස ය ලබා 

ගැනීම සඳ ා ඔබ පැමිශණන DFCC බැැංකුශේ කාර්යමණ්ඩලය අමතන්න.  
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12. ඇපයට තබා ඇති විශ ේෂ තැන්පතු ගිණුමක මුදේ කේපිරීමට ශපර ශ ෝ කේපිරීශේදී ආපසු 

ගැනීම 

 
විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුම ඇපයට තබා ණය පහසුකමක් ශහෝ අයිරා පහසුකමක් ලබා ශගන ඇති ඔබට 
ඔබශේ විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුශමහි මුදල් ආපසු ග නීමට අව H නම් පsථමශයන්ම ඔබ එය බ ැංකුවට 
ලිඛිතව ද නුම් දිය යුතුය. 
 
ඔබශේ විශ ේෂ ත න්පතු ගිණුශමහි මුදල් ආපසු ග නීමට ශපර එම ත න්පතුව ඇපයට තබා ඔබ ලබාශගන 
ඇති සියළු ණය ශහෝ අයිරා පහසුකම්, ශවනේ ගාස්තුද ඇතුලුව, බ ැංකුව විසින් සම්පූර්ණශයන්ම පියවා 
ගනු ඇත. 

 
13. අප අමතන්න                        

 
ඔබට අපශේ 24 ප ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔසශ්සේ ඇමතිය හ කි අතර, 

info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවද අපශේ ශවබ් අඩවිශේ සඳහන් ඕනෑම 

 ාඛාවකට ඔබට පිවිසිය හ කිය.   

 


