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විදේශ විනිමය පනත සහ එහි දෙගුලාසි යටදේ DFCC බ ැංකුව සමග ඔබ විසින් පවේවාදගන  

යන ගිණුම් පිළිබඳව ඔබ දතයුතු සියලු කරුණු 

විදේශ විනිමය පනත යටදේ අප සමග ද නට ගිණුමක් විවෘත කෙ ඇති දහෝ අනාගතදේ ගිණුමක් විවෘත 

කිරීමට බලාදපොදෙොේතු වන ඔබට, එම ගිණුදම් උපාැංග ම නවින් දේරුම් දගන එයින් උපරිම msතිලාභ 

ලබා ග නීම සඳහා ඔබට සහය වීමට අපි දමයින් බලාදපොදෙොේතු වන්දනමු.  

 

   අැංකය  මාතෘකාව      පිටු අැංක. 

 

    1.     විදේශ විනිමය පනත යටදේ බ ැංකු ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 3 

    2.     විදේශ විනිමය පනත යටදේ බ ැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 3 

    3.     විදේශ විනිමය පනත යටදේ බ ැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි අවසෙලේ වHවහාෙ මුදල්  

           දමොනවාද? 3 

    4.    විදේශ විනිමය පනත යටදේ ඇති ප sධාන බ ැංකු ගිණුම් වර්ග දමොනවාද? 4 

    5.     විදේශ විනිමය ගිණුමක දපොලී අනුපාතය කුමක්ද? 21 

    6.     ‘දන්වාසික ආගන්තුක කsමය’ (Resident Guest Scheme) යනු කුමක්ද? 21 

    7.     ‘දන්වාසික ආගන්තුක කsමය’ (Resident Guest Scheme)  යටදේ විවෘත කළ හ කි  

           බ ැංකු ගිණුම් වර්ග දමොනවාද? 22 

    8.     දෙHෂ්ඨ විදේශීය ොතිකයින්දේ විදශේෂ ගිණුම් (Senior Foreign Nationals’ Special  
            Accounts) යනු දමොනවාද? 22 

    9.     දෙHෂ්ඨ විදේශීය ොතිකයින්දේ විදශේෂ ගිණුම් (Senior Foreign Nationals’  
            Special Accounts) වර්ග දමොනවාද? 22 

   10.    විදේශ විනිමය පනත යටදේ ඇති ණය ලබාගත හ කි බ ැංකු ගිණුම් වර්ග දමොනවාද?  23 

   11.    අප අමතන්න 24 
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1. විදේශ විනිමය පනත යටදේ බ ැංකු ගිණුමක් යනු කුමක්ද? 

අවසරලත් විදේශ වHවහාර මුදල් වලින් දහෝ ශී s ලංකා රුපියල් වලින් බ ංකුවක දේශීය බ ංකුකරණ 
ඒකකදේ විවෘත කළ හ කි බ ංකු ගිණුමක් විදේශ විනිමය පනත යටදත් බ ංකු ගිණුමක් දලස 
සලකනු ල දේ.  

 

2. විදේශ විනිමය පනත යටදේ බ ැංකු ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 

විදේශ විනිමය පනතට යටත් සෑම බ ංකු ගිණුම් වර්ගයක්ම විවෘත කිරීමට සහ පවත්වාදගන යෑමට 
අදාළ නිර්ණායක ශී s ලංකා මහ බ ංකුදේ විදේශ විනිමය දදපාර්තදම්න්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති 
නිදයෝග මගින් නිශ්චිතව දක්වා ඇත.   

තවද, විදේශ විනිමය පනතට අදාළ අංක 2213/38 දරණ ග සට් නිදේදනය සහ එක් එක් විදේශ 
විනිමය බ ංකු ගිණුම් වලට අදාළව නිකුත් කර ඇති නිදයෝග ශී s ලංකා මහ බ ංකුදේ නිල දවේ 
අඩවිදේ පsකාශ කර ඇත (www.dfe.lk).  

 

3. විදේශ විනිමය පනත යටදේ ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි අවසෙලේ වHවහාෙ මුදල් 

දමොනවාද? 

 

ඇමරිකානු දඩොලර්   ක දන්ඩියානු දඩොලර්    

යුදරෝ    දහොංදකොං දඩොලර්  

ස්ටර්ලින් පවුම්   ජපන් දයන්   

ඔස්දට්sලියානු දඩොලර්  දඩන්මාර්ක දකsdaනර්   

සිංගප්පූරු දඩොලර්   දනෝර්වීජියානු දකsdaනර්  

ස්වීඩන දකsdaනර්   චීන දරන්මින්බි   

ස්විස් ෆ්රෑන්ක්   නවසීලන්ත දඩොලර්  

තායි බාත්  

  

http://www.dfe.lk/web/index.php?lang=en
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4. විදේශ විනිමය පනත යටදේ ඇති පsධාන බ ැංකු ගිණුම් වර්ග දමොනවාද? 

 පුේගලික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම (Personal Foreign Currency Account) 

 වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම (Business Foreign Currency Account) 

 ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුම (Inward Investment Account) 

 පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුම (Outward Investment Account) 

 ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම (Capital Transaction Rupee Account) 

 රාජය තාන්ත්රික විදේශ  වHවහාර මුදල් ගිණුම (Diplomatic Foreign Currency Account) 

 රාජය තාන්ත්රික රුපියල් ගිණුම (Diplomatic Rupee Account) 

 විගාමිකයන්දග් දප් sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම් (Emigrants’Remittable Income Accounts) 

 විදේශීය වාණිජ ණය ග නීදම් ගිණුම්  (External Commercial Borrowings Account) 

 අදන්වාසික රුපියල් ගිණුම් (Non Resident Rupee Account)  

 විදශේෂ විදේශ  වHවහාර මුදල් ගිණුම (Special Foreign Currency Accounts) – දකොළඹ දකොටස් 

දවදළඳදපොදළහි විදේශ වHවහාර මුදල් වලින් කරන්නාවූ ආදයෝජන සඳහා පහසුකම් ස ලසීම 
පිණිස. 

 

4a. පුේගලික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුම (Personal Foreign Currency Account) 

පුේගලික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකමින් දතොරව), ඉතුරුම් 
ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමක් දලස ඕනෑම අවසරලත් වHවහාර මුදලකින් බ ංකුවක 
දේශීය බ ංකු ඒකකදේ විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

පුේගලික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර 
දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 04 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

 පුේගලික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද?  

 බාලවයස්කරුවන් ඇතුලුව ශී s ලංකා ජාතික පුේගලයකු  

 බාලවයස්කරුවන් ඇතුලුව ශී s ලාංකික සම්භවයක් ඇති ශී s ලංකාදවන් පිටත දන්වාසික 
පුේගලයකු 

 බාලවයස්කරුවන් ඇතුලුව ශීs ලාංකික දනොවන දන්වාසික පුේගලයකු එදසේත් න ත්නම් ශීs 
ලංකාදේ තාවකාලිකව සංචාරය කරන දහෝ ශී s ලංකාදේ තාවකාලිකව සංචාරය කිරීමට 
බලාදපොදරොත්තු වන ශීs ලාංකික දනොවන පුේගලයකු 

 පුේගලික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් පවත්වාදගන ගිය අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ 
අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කරන පුේගලයකු විසින් එම අභාවප්රාප්ත 
පුේගලයාදග් බූදලය සම්බන්ධ අේමිනිස්ත්රාසි ව ඩ කටයුතු නිම වන තුරු   

 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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 පුේගලික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට 

අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

බාලවයස්කරුවන් ඇතුලුව ශී s ලැංකා ොතික පුේගලයකු සඳහා 

 ශී s ලංකා රජය විසින් නිකුත් කර ඇති අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 
 

බාලවයස්කරුවන් ඇතුලුව ශී s ලාැංකික සම්භවයක් ඇති ශී s ලැංකාදවන් පිටත දන්වාසික පුේගලයකු   

සඳහා 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, පුරව සිභාවය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය, විදේශ ගමන් බලපත්රය නිකුත් කළ දිනය සහ එය වලංගු 
කාලය  

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය  

 පුරව සිභාවය දහෝ විදේශ රජයක් විසින් ප්රදානය කර ඇති වීසා බලපත්රදේ ස්වභාවය 
 

ශී s ලාැංකික දනොවන දන්වාසික පුේගලයකු සඳහා 

 ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද විදේශ ගමන් බලපත්රය 
සහ වීසා පත sය  

 සම්පූර්ණ නම, පුරව සිභාවය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 ශී s ලංකාදේ දසේවදේ නියුතු ස්ථානය සහ දරණ තනතුර, ඇත්නම් 

 රැකියා ගිවිසුම සහ ව ටුප් පිළිබඳ දතොරතුරු, දසේවා දයෝජකයාදග් වHdපාරික විදේශ 
වHවහාර මුදල් ගිණුමකින්, විදේශ         ඒකකදේ පවත්වාදගන යන ගිණුමකින් 
දහෝ ශීs ලංකා රුපියල් වලින් පවත්වාදගන යන ගිණුමකින් ශී s ලාංකික දනොවන 
පුේගලයාදග් ගිණුමට ව ටුප් දප්රේෂණය කිරීමට අවශයතාවක් ඇති විටදී.  
 

ශී s ලැංකාදේ තාවකාලිකව සැංචාෙය කෙන දහෝ ශී s ලැංකාදේ තාවකාලිකව සැංචාෙය කිරීමට 
බලාදපොදෙොේතු වන ශීs ලාැංකික දනොවන පුේගලයකු සඳහා 

 සම්පූර්ණ නම, පුරව සිභාවය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 විදේශ ගමන් බලපත්රය සහ වීසා බලපත්රය 
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බලයලේ දවදළන්දදකු දහෝ පරිසීමිත දවදළන්දදකු සමඟ පුේගලික විදේශ වHවහාෙ මුදල් 
ගිණුමක් පවේවාදගන ගිය අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදේ බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ 
දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කෙන පුේගලයකු විසින් එම අභාවප්රාප්ත පුේගලයාදේ බූදලය  
සම්බන්ධ අේමිනිස්ත්රාසි ව ඩ කටයුතු නිම වන තුරු   

 

 අභාවප්රාප්ත පුේගලයාදග් බූදලය සම්බන්ධ අේමිනිසත්්රාසි ව ඩ කටයුතු කර දගන යෑම සඳහා 
නිසි බලය ලබාදී ඇති බව දක්වන දල්ඛන 

 සියලුම පාර්ශවයන්, අවසන් අර්ථලාභීන් සහ අේමිනිස්ත්රාසිකරුදග් අනනයතාව 

- අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

- ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

- වලංගු වීසා දහෝ බලපත sය (අදාළ නම්) 

 

4b. වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුම (Business Foreign Currency Account) 

වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකමින් දතොරව, 

2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති  2021 අංක 09 දරණ වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම් 
හිමියන්ට ලබාදදන ණය පහසුකම් සම්බන්ධදයන් වූ නිදයෝගය යටදත් ලබාදදන අයිරා 
පහසුකමක් හ රුණු විට), ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමක් දලස ඕනෑම 
අවසරලත් වHවහාර මුදලකින් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

රාජය දනොවන සංවිධාන වලට වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් විවෘත කර 
පවත්වාදගන යෑම සඳහා අවසර දදනු දනොල දේ.  

වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති 

අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ 
විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 05 දරණ නිදයෝගය දවත 
දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

 වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද?  

පහත සඳහන් ශී s ලංකාදේ දන්වාසික පුේගලයින් විසින් ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දනොවන 
පුේගලයින්දගන් විදේශ විනිමය උපයාගන්නා විටදී: 

 

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික තනි පුේගලයකු 

 ශී s ලංකාදේ ලියාපදිංචි කළ තනි පුේගල වHdපාරයක් දහෝ හවුල් වHdපාරයක්, තනි 
පුේගල වHdපාරදේ අයිතිකරු දහෝ හවුල් වHdපාරදේ හවුල්කරුවන් බහුතරයක් ශීs 
ලංකාදේ පදිංචි අවස්ථාවකදී  

 ශී s ලංකාදේ සංස්ථාගත කළ සමාගමක්  

 2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටදත් විදේශ සමාගමක් දලස ලියාපදිංචි කර 
ඇති ශීs ලංකාදවන් පිටත සමාගමක් 

 අදාළ දර්ඛීය අමාතයාංශදේ දහෝ නිසි බල මණ්ඩලදේ දල්කම් විසින් නිර්දේශ කළ 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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රාජය ආයතනයක්  

 සමාගමක ඈවර කිරීදම් කටයුතු අවසන් වන තුරු වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් 
ගිණුමක් පවත්වාදගන යන සමාගදම් දේපළ භාර ග ණුම්කරුවකු දහෝ ඈවරකරු 
වන පුේගලයකු  

 වHdපාර විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් පවත්වාදගන ගිය අභාවප්රාප්ත 
පුේගලයකුදග් බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කරන 
පුේගලයකු විසින් එම අභාවප්රාප්ත පුේගලයාදග් බූදලය සම්බන්ධ අේමිනිස්ත්රාසි ව ඩ 
කටයුතු නිම වන තුරු වHdපාර විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් පවත්වාදගන යෑම  

 

 වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට 

අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 
 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතා උපමාන වලට අනුකූලව අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දවනස් 
වනු ඇත. 
 

ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික තනි පුේගලයකු 

 ගිණුම් හිමියාට විදේශ විනිමය ඉපයීමට ඇති හ කියාව පිලිබිඹු කරන ලිපි දල්ඛන 
 

ශී s ලැංකාදේ ලියාපදැංචි කළ තනි පුේගල වHdපාෙයක් දහෝ හවුල් වHdපාෙයක්, තනි පුේගල 
වHdපාෙදේ අයිතිකරු දහෝ හවුල් වHdපාෙදේ හවුල්කරුවන් බහුතෙයක් ශීs ලැංකාදේ පදැංචි 
අවස්ථාවකදී (හවුල්කරුවන් දදදදදනකින් යුක්ත හවුල් වHdපාෙයකදී, එක් හවුල්කරුවකු දහෝ 
ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික පුේගලයකු විය යුතුදේ)  

 වHdපාරය ලියාපදිංචි කළ ලිපි දල්ඛන 

 තනි පුේගල අයිතිකරුදග් විස්තර දහෝ හවුල් වHdපාරදේ ඔප්පුව  

 අනනයතාව සහ ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා ලිපි දල්ඛන 

 ගිණුම් හිමියාට විදේශ විනිමය ඉපයීමට ඇති හ කියාව පිලිබිඹු කරන ලිපි දල්ඛන 

 

2007 අැංක 7 දෙණ සමාගම් පනත යටදේ විදේශ සමාගමක් දලස ලියාපදැංචි කෙ ඇති ශීs 
ලැංකාදේ සැංස්ථාගත කළ සමාගමක් දහෝ ශීs ලැංකාදවන් පිටත සැංස්ථාගත කළ සමාගමක් 

 සංස්ථාගත කිරීදම් සහතිකය 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 40 (ද නට පවත්නා සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම 

සඳහා) දහෝ දපෝරම අංක 1 (සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා) සහ සමාගදම් සාංගමික 
වයවස්ථාවලිය   

 ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අනුම තිය ලබාදදමින් සමාගදම් අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය   

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 20 (සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් 

දල්කම් දවනස් කිරීම සහ සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් දල්කම්දග් දතොරතුරු)  

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 44 (ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ 
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සමාගමක ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය දහෝ ප්රධාන කාර්යාලය සහ ශීs ලංකාව තුල පිහිටුවා 
ඇති ප්රධාන වHdපාරික ස්ථානදයහි සම්පූර්ණ ලිපිනය) 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 45 (ශී s ලංකාව තුල ප්රධාන වHdපාරික 

ස්ථානයක් ඇති ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක අධHක්ෂවරුන්දග් 
ල යිස්තුව සහ දතොරතුරු)    

 ශී s ලංකා අදයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සමාගමක් නම් ශීs ලංකා අදයෝජන 
මණ්ඩලදේ ගිවිසුම. 

 ශී s ලංකා අපනයන මණ්ඩලය විසින් අනුමත සමාගමක් නම් ශී s ලංකා අපනයන 
මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද අනුමත ලිපිය.  

 දකොටස් දවදළඳදපොළහි දකොටස් ල යිස්තුගත කර ඇති දපොදු සමාගමක් නම් වHdපාර 
කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ සහතිකය (සතුව ඇත්නම්).   

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 විගණනය කරන ලද නවතම සමාගම් ගිණුම්, ඇත්නම් 

 ගිණුම් හිමියාට විදේශ විනිමය ඉපයීමට ඇති හ කියාව පිලිබිඹු කරන ලිපි දල්ඛන 

 

අදාළ දර්ඛීය අමාතයාැංශදේ දහෝ නිසි බල මණ්ඩලදේ දල්කම් විසින් නිර්දේශ කළ ොෙය 
ආයතනයක් 

 අදාළ දර්ඛීය අමාතයාංශදේ දහෝ නිසි බල මණ්ඩලදේ දල්කම් විසින් රාජය ආයතනය 
නිර්දේශ කරමින් නිකුත් කරන ලද නිර්දේශ ලිපිය  

 

සමාගමක ඈවෙ කිරීදම් කටයුතු අවසන් වන තුරු වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් 
පවේවාදගන යන සමාගදම් දේපළ භාෙ ග ණුම්කරුවකු දහෝ ඈවෙකරු වන පුේගලයකු  

 සමාගම විසුරුවා හ රීදම් ගිවිසුම දහෝ සහතිකය  

 විසුරුවා හරින සමාගදම් සියලුම වත්කම් වල අයිතිය මුදල් වලට හිමිකම් කියන්නා වූ 
පුේගලයා සතුව ඇති බව විදහා දක්වන අධිකරණ නිදයෝගයක් දහෝ සමාගදම් අධHක්ෂ 
මණ්ඩලය විසින් ඊට අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතයක් ව නි සාධක   

 

වHdපාෙ විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් පවේවාදගන ගිය අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදේ බූදලදේ 
අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කෙන පුේගලයකු විසින් එම අභාවප්රාප්ත 
පුේගලයාදේ බූදලය සම්බන්ධ අේමිනිස්ත්රාසි ව ඩ කටයුතු නිම වන තුරු වHdපාෙ විදේශ 
වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් පවේවාදගන යෑම  

 අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දලස කටයුතු කිරීම සඳහා බලය 
ලබාදී ඇති බව දක්වන නීතිමය වශදයන් පිළිගත හ කි දල්ඛනයක්    
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 සියලුම පාර්ශවයන්, අවසන් අර්ථලාභීන් සහ අේමිනිස්ත්රාසිකරුදග් අනනයතාව 

- අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

- ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

- වලංගු වීසා දහෝ බලපත sය (අදාළ නම්) 

 

4c. ආමුඛ ආදයෝෙන ගිණුම (Inward Investment Account) 

ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් වලින් සහ දචක්පත් නිකුත් 
කිරීදම් පහසුකම් වලින් දතොරව), ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමක් දලස ශීs 
ලංකා රුපියල් දහෝ ඕනෑම අවසරලත් වHවහාර මුදලකින් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව 
විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදත් 
2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 15 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

 ආමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 
 

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විදේශ ජාතිකයකු  

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන ශීs ලංකාදේ ේවිත්ව පුරව සිභාවය හිමි 
පුේගලයකු  

 දවනත් දේශයක ස්ථිර පදිංචිය දහෝ පුරව සිභාවය ලබාගත් ශීs ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ 
දන්වාසික දනොවන ශී s ලාංකිකයකු   

 විදේශයක දසේවදේ නියුක්ත, ශීs ලංකාදේ දන්වාසික දනොවන ශීs ලාංකිකයකු 
(විගාමිකයන් හ රුණු විට)   

 ශී s ලංකාදවන් පිටත ලියාපදිංචි කළ සමාගමක්  

 ශී s ලංකාදවන් පිටත ලියාපදිංචි කළ හවුල් වHdපාරයක් 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත පිහිටුවන ලද දේශීය අරමුදල්, ප්රාදේශීය අරමුදල්, අදනයොනH 
අරමුදල්, ඒකක භාර සහ විදේශීය ආයතනික ආදයෝජකයන්  

 ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් පවත්වාදගන ගිය අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ 
අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කරන පුේගලයකු  

 ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් පවත්වාදගන ගිය සමාගමක සමාගදම් දේපළ භාර 
ග ණුම්කරුවකු දහෝ ඈවරකරු වන පුේගලයකු  
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 ආමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය මූලික ලිපි 

දල්ඛන දමොනවාද? 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතා උපමාන වලට අනුකූලව අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දවනස් 
වනු ඇත. 
 

ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විදේශ ොතිකයකු  

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ශී s ලංකාදේ ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, පුරව සිභාවය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුදේ විසින් නිකුත් කරන ලද වලංගු දන්වාසික වීසා 
බලපත sය  

 

ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන ශීs ලැංකාදේ ේවිේව පුෙව සිභාවය හිමි පුේගලයකු  

 ේවිත්ව පුරව සිභාවය දක්වන සහතිකය  

 ශී s ලංකාදේ දහෝ විදේශයක ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශ් ය ලිපි දල්ඛන 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 
 

දවනේ දේශයක ස්ථිෙ පදැංචිය දහෝ පුෙව සිභාවය ලබාගේ ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික දහෝ 
දන්වාසික දනොවන ශී s ලාැංකිකයකු   

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, ජාතිය සහ ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය, විදේශ ගමන් බලපත්රය නිකුත් කළ දිනය සහ එය වලංගු 
කාල සීමාව   

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය  

 පුරව සිභාවය සනාථ කරන්නාවූ සහතිකය, ස්ථිර පදිංචිය  දහෝ විදේශ රජයක් විසින් 
ප්රදානය කර ඇති වීසා බලපත්රදේ ස්වභාවය, අදාළ දලස  

 වලංගු දන්වාසික වීසා බලපත්රය 

ශී s ලැංකාදවන් පිටත ලියාපදැංචි කළ සමාගමක්  

 සංස්ථාගත කිරීදම් සහතිකය 

 සමාගදම් සාංගමික වයවස්ථාවලිය   

 ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අනුම තිය ලබාදදමින් සමාගදම් අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය   

 ශී s ලංකාදවන් පිටත සංසථ්ාගත කළ සමාගමක ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය දහෝ ප්රධාන 
කාර්යාලදයහි සම්පූර්ණ ලිපිනය 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක අධHක්ෂවරුන්දග් ල යිස්තුව සහ 
දතොරතුරු    
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 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 විගණනය කරන ලද නවතම සමාගම් ගිණුම්, ඔබ සතුව ඇත්නම් 

 

ශී s ලැංකාදවන් පිටත පිහිටුවන ලද දේශීය අෙමුදල්, ප්රාදේශීය අෙමුදල්, අදනයොනH අෙමුදල්, ඒකක 
භාෙ සහ විදේශීය ආයතනික ආදයෝෙකයන්  

 භාරකාර ඔප්පුව, අදාළ වන පරිදි 

 සියලුම පුේගලයින්දග් දතොරතුරු සහ අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 

අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදේ බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කෙන 
පුේගලයකු එම අභාවප්රාප්ත පුේගලයාදේ නමින් බූදලය සම්බන්ධ අේමිනිස්ත්රාසි ව ඩ කටයුතු නිම 
වන තුරු ආමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් පවේවාදගන යෑම 

 අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දලස කටයුතු කිරීම සඳහා බලය 
ලබාදී ඇති බව දක්වන නීතිමය වශදයන් පිළිගත හ කි දල්ඛනයක්    

 සියලුම පාර්ශවයන්, අවසන් අර්ථලාභීන් සහ අේමිනිස්ත්රාසිකරුදග් අනනයතාව 

- අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

- ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

- වලංගු වීසා දහෝ බලපත sය (අදාළ නම්) 
 

ආමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් පවේවාදගන ගිය සමාගමක සමාගදම් ඈවෙ කිරීදම් කටයුතු නිම වන 
තුරු සමාගදම් දේපළ භාෙ ග ණුම්කරුවකු දහෝ ඈවෙකරු දලස කටයුතු කෙන පුේගලයකු 

 ආමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් පවත්වාදගන ගිය සමාගමක සමාගදම් දේපළ භාර 
ග ණුම්කරුවකු දහෝ ඈවරකරු දලස කටයුතු කිරීම සඳහා අවසර ලබාදී ඇති බව දක්වන 
දල්ඛනයක්  

 සියලුම පාර්ශවයන්, අවසන් අර්ථලාභීන් සමාගදම් දේපළ භාර ග ණුම්කරු දහෝ 
ඈවරකරු අනනයතාව 

- අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

- ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 වලංගු වීසා දහෝ බලපත sය (අදාළ නම්) 
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4d. ප sතිමුඛ ආදයෝෙන ගිණුම (Outward Investment Account) 

පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමක් දලස (ප sතිමුඛ 
ආදයෝජනයකින් ලද පsතිලාභ වලින්) එදසේත් න ත්නම් ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් 
වලින් සහ දචක්පත් නිකුත් කිරීදම් පහසුකම් වලින් දතොරව) දලස විදේශ ගිණුමක් ආකාරදයන් 
ඕනෑම අවසරලත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුම දන්වාසික ආදයෝජිකයින්ට විදේශ ආදයෝජන කිරීම සඳහාවූ විදශේෂ 
ගිණුමකි. දයෝගH විදේශ ආදයෝජන සඳහාවූ මුදල් පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් හරහා දප් sෂණය 
කළ යුතු දේ. පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුම් තනි හිමිකරු ගිණුම් දලස පවත්වාදගන යා යුතු දේ. 
පsතිමුඛ ආදයෝජන ගිණුමක් බේධ ගිණුමක් දලස තනි පුේගලයින්ට ඔවුන් විසින්  ශීs ලංකාදේ 
ලියාපදිංචි කළ තනි පුේගල වHdපාරයක් සමඟ පවත්වාදගන යා හ කිය. ප sතිමුඛ ආදයෝජන 
ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක 
සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 
18 ව නි දින ති 2021 අංක 14 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

 පsතිමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික තනි පුේගලයකු විසින් දහෝ එම පුේගලයන් විසින් ශී s ලංකාදේ 
ලියාපදිංචි කළ තනි පුේගල වHdපාරයක් සමඟ (අදාළ පරිදි) 

 ශී s ලංකාදේ ලියාපදිංචි කළ හවුල් වHdපාරයක් 

 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටදත් ලියාපදිංචි කළ සමාගමක්, ඇපදයන් සීමිත 
සමාගමක් හ ර  

 1988 අංක 30 දරණ බ ංකු පනතට යටත්ව ස්ථාපිත කරන ලද බලපත්රලාභී වාණිජ 
බ ංකුවක් දහෝ බලපත්රලාභී විදශේෂිත බ ංකුවක්  

 ශී s ලංකා මහ බ ංකුව, ශී s ලංකා සුරැකුම් පත් සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනත, ශී s ලංකා 
රක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාව යටදත් පාලනය කරන දහෝ අවසර ලත් සමාගම්  

 1958 අංක 15 දරණ දසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත යටදත් ස්ථාපිත දසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල දහෝ කම්කරු දකොමසාරිස්වරයා විසින් අනුම තිය ලබාදී ඇති දසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල් 

 

 පsතිමුඛ ආදයෝෙන ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය මූලික 

ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික තනි පුේගලයකු 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 
 

 

 

 

 

 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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ශී s ලැංකාදේ ලියාපදැංචි කළ හවුල් වHdපාෙයක් 

 වHdපාරය ලියාපදිංචි කළ ලිපි දල්ඛන 

 තනි පුේගල අයිතිකරුදග් විස්තර දහෝ හවුල් වHdපාරදේ ඔප්පුව  

 අනනයතාව සහ ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා ලිපි දල්ඛන 
 

2007 අැංක 7 දෙණ සමාගම් පනත යටදේ ශී s ලැංකාදේ සැංස්ථාගත කළ සමාගමක්  

 සංස්ථාගත කිරීදම් සහතිකය 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 40 (ද නට පවත්නා සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම 

සඳහා) දහෝ දපෝරම අංක 1 (සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා) සහ සමාගදම් සාංගමික 
වයවස්ථාවලිය   

 ගිණුම විවෘත කිරීම සහ විදේශ ආදයෝජනය සඳහා අනුම තිය ලබාදදමින් සමාගදම් 
අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය   

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 20 (සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් 

දල්කම් දවනස් කිරීම සහ සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් දල්කම්දග් දතොරතුරු)  

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 44 (ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ 
සමාගමක ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය දහෝ ප්රධාන කාර්යාලය සහ ශීs ලංකාව තුල පිහිටුවා 
ඇති ප්රධාන වHdපාරික ස්ථානදයහි සම්පූර්ණ ලිපිනය) 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 45 (ශී s ලංකාව තුල ප්රධාන වHdපාරික 
ස්ථානයක් ඇති ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක අධHක්ෂවරුන්දග් 
ල යිස්තුව සහ දතොරතුරු)    

 ශී s ලංකා අදයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සමාගමක් නම් ශීs ලංකා අදයෝජන 
මණ්ඩලදේ ගිවිසුම. 

 ශී s ලංකා අපනයන මණ්ඩලය විසින් අනුමත සමාගමක් නම් ශී s ලංකා අපනයන 
මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද අනුමත ලිපිය.  

 දකොටස් දවදළඳදපොළහි දකොටස් ල යිස්තුගත කර ඇති දපොදු සමාගමක් නම් වHdපාර 
කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ සහතිකය (සතුව ඇත්නම්).   

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 විගණනය කරන ලද නවතම සමාගම් ගිණුම්, ඇත්නම් 
 

ශී s ලැංකා මහ බ ැංකුව, ශී s ලැංකා සුරැකුම් පේ සහ විනිමය දකොමිෂන් සභා පනත, ශීs ලැංකා 
ෙක්ෂණ නියාමන දකොමිෂන් සභාව යටදේ පාලනය කෙන දහෝ අවසෙ ලේ සමාගම්  

 අනුම තිය ලබාදදන අදාළ අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත sය 
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1958 අැංක 15 දෙණ දසේවක අර්ථසාධක අෙමුදල් පනත යටදේ ස්ථාපිත දසේවක අර්ථසාධක 
අෙමුදල  

 අදාළ අධිකාරි විසින් නිකුත් කර ඇති අනුම ති  

 

4e. ප්රාේධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම (Capital Transaction Rupee Account) 

ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම විදේශ විනිමය පනත යටදත් නිර්මාණය කරන ලද විදශේෂ 
ගිණුමකි. ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් වලින් 
දතොරව) දහෝ ඉතුරුම් ගිණුමක් දලස විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය. සංක්රමණික දීමනාව 
දප්රේෂණය කිරීම සඳහා  විදේශ විනිමය දදපාර්තදම්න්තුදවන් ලබාගත් ලියාපදිංචි අංකය යටදත්  
ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුය.  

ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලද පුේගලයින් බ ංකු පේධතිදේ 
එක් ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් පමණක් විවෘත කළ යුතු අතර දමම ගිණුම තනි පුේගල 
ගිණුමක් දලස පවත්වාදගන යායුතු දේ.  

ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම සහ විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම යන 
ගිණුම් දදවර්ගයම එකම බ ංකුදේ විවෘත කර පවත්වාදගන යා යුතුදේ.  

ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් 

පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 16 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

 ප්රාේධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 
 

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විගාමිකයකු  

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විදේශ ජාතිකයකු දහෝ ඔවුන්දග් 
බාලවයස්කරුවන්  

 වයස අවුරුදු 18ට දහෝ ඊට ව ඩි විදේශයක තාවකාලික විසා බලපත sයක් ලබාගත් ශීs 
ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන ශී s ලාංකිකයකු 

 මාපිය සංක්රමණ දයෝජනා කsමයක් යටදත් අනාගත සංක්රමණිකයකු වන ශී s ලංකාදේ 
දන්වාසික පුේගලයකු   

 විගාමිකයකු වන අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ 
දපොල්මහ්කරු දලස කටයුතු කරන පුේගලයකු  

 

 ප්රාේධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය 

මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතා උපමාන වලට අනුකූලව අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දවනස් 
වනු ඇත. 

විගාමිකයකු දහෝ ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විදේශ ොතිකයකු 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, ජාතිය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය, විදේශ ගමන් බලපත්රය නිකුත් කළ දිනය සහ එය වලංගු 
කාලය  

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය, අදාළ වන පරිදි  

 පුරව සිභාවය දහෝ විදේශ රජයක් විසින් ප්රදානය කර ඇති වීසා බලපත්රදේ ස්වභාවය 

 ස්ථිර පදිංචි සහතිකය දහෝ ස්ථිර පදිංචි දිනය සහ රට සනාථ කළ හ කි දවනත් 
දල්ඛනයක්  (අදාළ පරිදි) 

 විගාමිකයාදග් උප්පත්තිය ශී s ලංකාදවන් පිටත සිදුවූවා නම්  විගාමිකයාදග් උප්පත්තිය ශී s 
ලංකාදේ ලියාපදිංචි කළ සහතිකදේ පිටපතක් (ඔබ සතුව ඇත්නම්) 
 

වයස අවුරුදු 18ට දහෝ ඊට ව ඩි විදේශයක තාවකාලික විසා බලපතsයක් ලබාගේ ශීs ලැංකාදේ 
දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන ශී s ලාැංකිකයකු 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 තාවකාලික පදිංචි සහතිකය දහෝ තාවකාලික පදිංචි දිනය සහ රට සනාථ කළ හ කි 
දවනත් දල්ඛනයක්   

 වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්රදේ පිටපතක්  
 

මාපිය සැංක්රමණ දයෝෙනා කsමයක් යටදේ අනාගත සැංක්රමණිකයකු වන ශීs ලාැංකික පුේගලයකු   

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 අදාළ වීසා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක්  
 

විගාමිකයකු වන අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදේ බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දහෝ දපොල්මහ්කරු 
දලස කටයුතු කෙන පුේගලයකු  

 අභාවප්රාප්ත පුේගලයකුදග් බූදලදේ අේමිනිස්ත්රාසිකරු දලස කටයුතු කිරීම සඳහා බලය 
ලබාදී ඇති බව දක්වන නීතිමය වශදයන් පිළිගත හ කි දල්ඛනයක්    

 සියලුම පාර්ශවයන්, අවසන් අර්ථලාභීන් සහ අේමිනිස්ත්රාසිකරුදග් අනනයතාව 

- අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

- ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

- වලංගු වීසා දහෝ බලපත sය (අදාළ නම්) 
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4f. රාජය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුම (Diplomatic Foreign Currency  

Account) 
 

රාජය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම විදේශ රාජය තාන්ත්රික දූත මණ්ඩල, රාජය 
තාන්ත්රික කාර්ය මණ්ඩල සහ ඔවුන්දග් පවුදල් සාමාජිකයන්දග් විදේශ විනිමය බ ංකු අවශHතා 
සපුරාලීම සඳහා  නිර්මාණය කරන ලද විදශේෂ ගිණුමකි.  

රාජය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම් තනි පුේගල ගිණුම් දලස දහෝ සුදුසුකම් ලද 
පුේගලයින් සමඟ බේධ ගිණුම් දලස ඉතුරුම් ගිණුම්,  ජංගම ගිණුම් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් වලින් 
දතොරව) දහෝ ස්ථාවර ත න්පතු යන ආකාරදයන් බ ංකුදේ දේශීය බ ංකු ඒකකදේ ඕනෑම විදේශ 
වයවහාර මුදලකින් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කි.  

රාජය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති 

අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ 

විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 06 දරණ නිදයෝගය දවත 
දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 
 

 ොෙය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුම ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 
 

 ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන දන්වාසික වීසා ලබා 
ග නීදම් අවශHතාවදයන් නිදහස් කරනු ල බූ යම් රාජය තාන්ත්රික කාර්ය මණ්ඩලයක් 

 ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන දන්වාසික වීසා ලබා 
ග නීදම් අවශHතාවදයන් නිදහස් කරනු ල බූ ශීs ලංකාදේ රාජය තාන්ත්රික කාර්ය 
මණ්ඩලයක පවුදල් සාමාජිකයන් 

 රාජය තාන්ත්රික දූත මණ්ඩල 

 

 ොෙය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ 

ග නීමට අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතා උපමාන වලට අනුකූලව අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දවනස් 
වනු ඇත. 

ොෙය තාන්ත්රික දනොවන විදේශ ගමන් බලපත sයක්                දහෝ ආගමන සහ 
විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් නිකුේ කෙනු ලබන දන්වාසික වීසා බලපත sයක් ලබාග නීමට 
ඇති අවශයතාවදයන් නිදහස ් කෙ ඇ  ොෙය තාන්ත්රික විදේශ ගමන් බලපතsයක්, අදාළ 
අමාතයාැංශදයන් දහෝ විදේශ අමාතයාැංශය භාෙ අමාතයවෙයා විසින් නිකුේ කෙන ලද ොෙය 
තාන්ත්රික හ ඳුනුම්පතක් හිමි විදේශ ොතිකයකු. 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන (රාජය තාන්ත්රික විදේශ ගමන් බලපතය, 
අදාළ අමාතයාංශදයන් දහෝ විදේශ අමාතයාංශය භාර අමාතයවරයා විසින් නිකුත් කරන 
ලද රාජය තාන්ත්රික හ ඳුනුම්පත) 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා අවශය ලිපි දල්ඛන 

 ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුදේ අනුම තිය  

 ශී s ලංකාදේ සිටින රාජය තාන්ත්රික කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් පුේගලයා සමඟ ඇති 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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සම්බන්ධතාවය දක්වන දල්ඛනමය සාක්ෂි (ඉහත සඳහන් විදේශ ජාතියන්දග් කාණ්ඩ 
වලට අදාළ පුේගලයින්දග් පවුදල් සාමාජිකයන්ට) 

 

ොෙය තාන්ත්රික දූත මණ්ඩල 

  ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අනුමත ලිපියක් 

 

4g. ොෙය තාන්ත්රික රුපියල් ගිණුම (Diplomatic Rupee Account) 

රාජය තාන්ත්රික රුපියල් ගිණුම රාජය තාන්ත්රික කාර්ය මණ්ඩල සහ ඔවුන්දග් පවුදල් 
සාමාජිකයන්දග් දේශීය මුදලින් තම බ ංකුකරණ අවශHතා සපුරාලීම සඳහා  නිර්මාණය කරන 
ලද විදශේෂ ගිණුමකි. රාජය තාන්ත්රික රුපියල් ගිණුම මුදල් ගිණුමක් ඉතුරුම් ගිණුමක්,  ජංගම 
ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් වලින් දතොරව) දහෝ ස්ථාවර ත න්පතුවක් දලස බ ංකුදේ දේශීය 
බ ංකු ඒකකදේ ශීs ලංකා රුපියල් වලින් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කි.  
 

රාජය තාන්ත්රික රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඇති දයෝගයතා සාධක සහ  මූලික ලිපි දල්ඛන 
අවශයතාව රාජය තාන්ත්රික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අවශය දයෝගයතා 
සාධක සහ  මූලික ලිපි දල්ඛන අවශයතාවට සමාන වනු ඇත.   
 

රාජය තාන්ත් රික රුපියල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් 

පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 06 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

4h. විගාමිකයන්දේ දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම් (Emigrants’Remittable  

 Income Accounts) 
 

විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම විගාමිකයන් විසින් ශී s ලංකාදේදී උපයාගත් 
තම වත්මන් ආදායම් (current income) දප්sෂණය කිරීම සඳහා විදේශ විනිමය පනත යටදත් 
විදශේෂදයන්ම නිර්මාණය කරන ලද ශී s ලංකා රුපියල් වලින් විවෘත කළ හ කි ගිණුමකි. දමම 
ගිණුම තනි පුේගල ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ  ජංගම ගිණුමක් (බ ංකු අයිරා පහසුකම් වලින් දතොරව) 
දලස විවෘත කළ හ කිය. විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට 
සුදුසුකම් ලද පුේගලයින්ට බ ංකු පේධතිදේ එක් විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් 
ගිණුමක් පමණක් විවෘත කිරීමට හ කි අතර ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම සහ 
විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම යන ගිණුම් දදවර්ගයම එකම බ ංකුදේ 
විවෘත කර පවත්වාදගන යා යුතුදේ.  

ද නටමත් ප්රාග්ධන ගනුදදනු රුපියල් ගිණුම විවෘත කර ඇති විගාමිකයන්දග් නමින් 
විගාමිකයන්දග් දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුම විදේශ විනිමය දදපාර්තදම්න්තුව විසින් 
නිකුත් කර ඇති ලියාපදිංචි අංකය යටදත් විවෘත කළ හ කිය.  

විගාමිකයන්දග් දප් sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර 

ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ 

විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 17 දරණ නිදයෝගය 
දවත දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en


 

18 | පිටුව  

 

 

 

 

 විගාමිකයන්දේ දප්sෂණය කළ හ කි ආදායම් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ 

ග නීමට අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 
 

විගාමිකයකු:  

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, ජාතිය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය  

 විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය, විදේශ ගමන් බලපත්රය නිකුත් කළ දිනය සහ එය වලංගු 
කාලය  

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය 

 පුරව සිභාවය දහෝ විදේශ රජයක් විසින් ප්රදානය කර ඇති වීසා බලපත්රදේ ස්වභාවය, 
අදාළ වන පරිදි 

 ස්ථිර පදිංචි සහතිකය දහෝ ස්ථිර පදිංචි දිනය සහ රට සනාථ කළ හ කි දවනත් 
දල්ඛනයක්   

 පුරව සිභාවය දහෝ ේවිත්ව පුරව සිභාවය දක්වන සහතිකදේ පිටපතක්  

 විගාමිකයාදග් උපත ශී s ලංකාදවන් පිටත සිදුවූවා නම්  විගාමිකයාදග් උපත ශී s ලංකාදේ 
ලියාපදිංචි කළ සහතිකදේ පිටපතක් (ඔබ සතුව ඇත්නම්) 

 

4i. විදේශීය වාණිෙ ණය ග නීදම් ගිණුම් (External Commercial Borrowings 
Account) 

2007 අංක 7 දරණ සමාගම් පනත යටදත් ශී s ලංකාදේ සංස්ථාගත කළ සමාගම් විසින් ශී s ලංකාදේ 
දන්වාසික පුේගලයන් හට විදේශයන් වලින් ණය ලබාග නීම පහසු කිරීම සඳහා විදේශීය වාණිජ 
ණය ග නීදම් ගිණුම් විවෘත කළ හ කිය. දමම ගිණුම ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතුවක් 
දලස ඕනෑම විදේශ වයවහාර මුදලකින් දහෝ ශී s ලංකා රුපියල් වලින් විවෘත කළ හ කිය  

විදේශීය වාණිජ ණය ග නීදම් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර 

දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය 

පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 19 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

 විදේශීය වාණිෙ ණය ග නීදම් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට 

අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

 සංස්ථාගත කිරීදම් සහතිකය 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 40 (ද නට පවත්නා සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම 

සඳහා) දහෝ දපෝරම අංක 1 (සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා) සහ සමාගදම් සාංගමික 
වයවස්ථාවලිය   

 ගිණුම විවෘත කිරීම සහ විදේශ ආදයෝජනය සඳහා අනුම තිය ලබාදදමින් සමාගදම් 
අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය   

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 20 (සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් 

දල්කම් දවනස් කිරීම සහ සමාගදම් අධHක්ෂවරු දහෝ සමාගම් දල්කම්දග් දතොරතුරු)  

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 44 (ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ 
සමාගමක ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය දහෝ ප්රධාන කාර්යාලය සහ ශීs ලංකාව තුල පිහිටුවා 
ඇති ප්රධාන වHdපාරික ස්ථානදයහි සම්පූර්ණ ලිපිනය) 

 සමාගම් පනත යටදත් ඇති දපෝරම අංක 45 (ශී s ලංකාව තුල ප්රධාන වHdපාරික 

ස්ථානයක් ඇති ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක අධHක්ෂවරුන්දග් 
ල යිස්තුව සහ දතොරතුරු)    

 ශී s ලංකා අදයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සමාගමක් නම් ශීs ලංකා අදයෝජන 
මණ්ඩලදේ ගිවිසුම. 

 ශී s ලංකා අපනයන මණ්ඩලය විසින් අනුමත සමාගමක් නම් ශී s ලංකා අපනයන 
මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද අනුමත ලිපිය.  

 දකොටස් දවදළඳදපොළහි දකොටස් ල යිස්තුගත කර ඇති දපොදු සමාගමක් නම් වHdපාර 
කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ සහතිකය (සතුව ඇත්නම්).   

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 විගණනය කරන ලද නවතම සමාගම් ගිණුම්, ඇත්නම් 

 

4j. අදන්වාසික රුපියල් ගිණුම් (Non Resident Rupee Account) 

ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විගාමිකයකු විසින් අදන්වාසික රුපියල් ගිණුමක් 
ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ජංගම ගිණුමක් (අයිරා පහසුකම් වලින් දතොරව) දලස ශීs ලංකා රුපියල් වලින් 
විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය. ශීs ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක් විසින් ශී s 
ලංකාදේදී ප්රාග්ධන ගනුදදනු කිsයාත්මක කිරීමට බලාදපොදරොත්තු වන විටදී, එව නි සමාගමකට 
දමම කටයුතු වල දයදීම සඳහා බ ංකු පේධතිදේ එක අදන්වාසික රුපියල් ගිණුමක් පමණක් විවෘත 
කිරිමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.  

 

විදේශීය වාණිජ ණය ග නීදම් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් 

පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 18 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 
 

 අදන්වාසික රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කළ හ කි පුේගලයින් කවුරුන්ද? 

 ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විගාමිකයකු 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක් 

 
 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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 අදන්වාසික රුපියල් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය මූලික ලිපි 

දල්ඛන දමොනවාද? 
 

ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අදාළ දයෝගයතා උපමාන වලට අනුකූලව අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන 
දවනස් වනු ඇත. 
 

ශී s ලැංකාදේ දන්වාසික දහෝ දන්වාසික දනොවන විගාමිකයකු 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා ලිපි දල්ඛන 

 සම්පූර්ණ නම, ජාතිය සහ විදේශදේ පදිංචි ලිපිනය 

 විදේශ ගමන් බලපත්රදේ අංකය, විදේශ ගමන් බලපත්රය නිකුත් කළ දිනය සහ එය වලංගු 
කාලය, අදාළ පරිදි 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය, අදාළ පරිදි 

 පුරව සිභාවය දහෝ විදේශ රජයක් විසින් ප්රදානය කර ඇති වීසා බලපත්රදේ ස්වභාවය, 
අදාළ වන පරිදි 

 ස්ථිර පදිංචි සහතිකය දහෝ ස්ථිර පදිංචි දිනය සහ රට සනාථ කළ හ කි දවනත් 
දල්ඛනයක්   

 පුරව සිභාවය දහෝ ේවිත්ව පුරව සිභාවය දක්වන සහතිකදේ පිටපතක්, අදාළ පරිදි 
 

ශී s ලැංකාදවන් පිටත සැංසථ්ාගත කළ සමාගමක් 

 සංස්ථාගත කිරීදම් සහතිකය 

 සමාගදම් සාංගමික වයවස්ථාවලිය   

 ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා අනුම තිය ලබාදදමින් සමාගදම් අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය   

 ශී s ලංකාදවන් පිටත සංසථ්ාගත කළ සමාගමක ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය දහෝ ප්රධාන 
කාර්යාලදයහි සම්පූර්ණ ලිපිනය 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත සංස්ථාගත කළ සමාගමක අධHක්ෂවරුන්දග් ල යිස්තුව සහ 
දතොරතුරු    

 ගනුදදනු සඳහා දමදහයුම් උපදදස් ලබාදීමට බලය ලබාදී ඇති පුේගලයා දහෝ 
පුේගලයින්දග් නම් සමඟ ඊට අදාළ ඇදටෝර්නි බලය දහෝ අධHක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊට 
අදාළ කරන ලද දයෝජනා සම්මතය, අදාළ වන පරිදි   

 අවසාන අර්ථලාභී අයිතිකරුවන්දග් දතොරතුරු සහ එම දතොරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා 
අවශය අදාළ ලිපි දල්ඛන 

 විගණනය කරන ලද නවතම සමාගම් ගිණුම්, ඔබ සතුව ඇත්නම් 
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4k. විදශේෂ විදේශ වHවහාෙ මුදල් ගිණුම (Special Foreign Currency Accounts)  
 

2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටදත් ශී s ලංකාදේ සංස්ථාගත කළ සමාගම් වලට දකොළඹ 
දකොටස් දවදළඳදපොදළහි විදේශ වHවහාර මුදල් වලින් නම් කර ඇති ආදයෝජන සඳහා පහසුකම් 
ස ල ස්වීම පිණිස විදශේෂ විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම් විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

විදශේෂ විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් ඉතුරුම් ගිණුමක් දහෝ ස්ථාවර ත න්පතුවක් දලස දකොළඹ 
දකොටස් දවළඳදපොදළහි දකොටස් දහෝ ණය සුරැකුම්පත් ල යිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම විදේශ 
වHවහාර මුදලකින්  විවෘත කර පවත්වාදගන යා හ කිය.  

විදශේෂ විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමකට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් 

පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත 

යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 26 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න 
(www.dfe.lk). 

 

5. විදේශ විනිමය ගිණුමක දපොලී අනුපාතය කුමක්ද? 
 

ද නට පවතිනා මාර්දගෝපදේශයන් වලට අනුකූලව ඉතුරුම් ගිණුම් සහ ස්ථාවර ත න්පතු සඳහා දපොලී 
අනුපාතය බ ංකුව විසින් නියමිත කරනු ඇත. සියලුම ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා මාසිකව දපොලිය දගවනු 
ලබන අතර  ස්ථාවර ත න්පතු සඳහා දපොලිය අදාළ දපොලී දගවන වාර ගණනට අනුකූලව දගවනු 
ල දේ. සියලුම දපොලී දගවීම් වලට අදාළ දපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ග නීදම් බදු නියමිත 
අනුපාතයට අනූව සහ අදාළ දපොලී මත පනවා ඇති රඳවා ග නීදම් බදු දගවීම් වලින් නිදහස ්කර ඇති 
සීමා වලට යටත්ව,  අය කර ගනු ල දේ.  
 
ද නට පවතිනා දපොලී අනුපාත DFCC බ ංකු දවේ අඩවිය වන www.dfcc.lk හි ප sකාශිත අතර එහි 
ගාස්තු සහ තිරු බදු යන දකොටසට දයොමුවීදමන් ලබාගත හ කිය.     
 

 

6. ‘දන්වාසික ආගන්තුක කsමය’ (Resident Guest Scheme) යනු කුමක්ද? 
 

ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් කිsයාත්මක කර ඇති ‘දන්වාසික ආගන්තුක ක sමය’ 
යටදත් ශීs ලංකාවට ප මිදණන අනාගත ආදයෝජකයන් සහ වෘත්තීකයකු හට පහතින් සඳහන් 
දකොන්දේසි වලට යටත්ව දන්වාසික ආගන්තුක ගිණුම් විවෘත කිරීමට අවසර ලබාදී ඇත. 

ආදයෝජකයකු විසින් ඇමරිකානු දඩොලර් 250,000 දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් එයට 
සමාන මුදලක් ශී s ලංකාදේ ආදයෝජනය සඳහා දප් sෂණය කළ යුතු දහෝ රැදගන ආයුතු දේ. ඊට 
අමතරව ආදයෝජකයා සහ ඔහු දහෝ ඇය සමඟ ප මිදණන්නාවූ සෑම ය දපන්නකු සඳහාම ශීs 
ලංකාදේදී තම නඩත්තුව සඳහා ඇමරිකානු දඩොලර් 35,000ක මුදලක් දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ 
මුදලකින් එයට සමාන මුදලක් දප් sෂණය කර දහෝ රැදගනවිත් ශීs ලංකා මුදල් වලට මාරු කළ යුතුදේ.  

වෘත්තීකයකු විසින් ශී s ලංකාවට ඇමරිකානු දඩොලර් 2,000 දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් 
එයට සමාන මුදලක් මාසිකව දප්sෂණය කළ යුතු දහෝ රැදගන ආයුතු දේ. ඊට අමතරව වෘත්තීකයකු 
සහ ඔහු දහෝ ඇය සමඟ ප මිදණන්නාවූ සෑම ය දපන්නකු සඳහාම ශී s ලංකාදේදී තම ජීවන වියදම් 
සඳහා ඇමරිකානු දඩොලර් 1,000ක මුදලක් දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් එයට සමාන 
මුදලක් මාසිකව දප්sෂණය කර දහෝ රැදගන ආ යුතුදේ. 

 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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7. ‘දන්වාසික ආගන්තුක කsමය’ (Resident Guest Scheme) යටදේ විවෘත කළ හ කි 

ගිණුම් වර්ග දමොනවාද? 
 

 දන්වාසික ආගන්තුක විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම (Resident Guest Foreign Currency 
Accounts - ආදයෝජකයන් සඳහා) 

 දන්වාසික ආගන්තුක විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම (Resident Guest Foreign Currency 
Accounts - වෘත්තිකයන් සඳහා) 

 දන්වාසික ආගන්තුක රුපියල් ගිණුම (Resident Guest Rupee Currency Accounts) 
 

ඉහත සඳහන් ගිණුම් වලට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව 

විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 
මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 08 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

8. දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්දග් විදශේෂ ගිණුම් (Senior Foreign Nationals’ Special 
Accounts) යනු දමොනවාද? 

 

‘ශී s ලංකාව - මදග් සිහින නිවස ව ඩසටහන’ යටදත් ආගමන සහ විගමන දදපාර්තදම්න්තුව විසින් 
දන්වාසික වීසා බලපතයක් නිකුත් කර ඇති දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින් හට ගිණුම් විවෘත කර 
පවත්වාදගන යෑම සඳහා දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්දග් විදශේෂ ගිණුම් පහසුකම් සලස්වනු ඇත. 

දමම ව ඩසටහන යටදත් වීසා බලපතsයක් සඳහා අයදුම් කරන්නාවූ වයස අවුරුදු 55ට ව ඩි දජHෂ්ඨ 
විදේශීය ජාතිකයින් අවම වශදයන් ඇමරිකානු දඩොලර් 15,000 දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ 
මුදලකින් එයට සමාන මුදලක් ශී s ලංකාවට දප්sෂණය කර ඔවුන් ශී s ලංකාදේ දන්වාසික වීසා 
බලපත sයක් යටදත් පදිංචිව සිටින තුරු එම මුදල ස්ථාවර ත න්පතු විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් 
දලස පවත්වාදගන යායුතු දේ.    

ඊට අමතරව පsධාන අයදුම්කරු විසින් මාසිකව ශී s ලංකාදේදී තම නඩත්තුව සඳහා ඇමරිකානු දඩොලර් 
1,500 දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් එයට සමාන මුදලක් ශී s ලංකාවට දප්sෂණය කළ යුතු 
අතර ඔහු දහෝ ඇයදග් ජීවන සහකරු දහෝ ඔහු දහෝ ඇය සමඟ ප මිදණන්නාවූ සෑම ය දපන්නකු 
සඳහාම ඇමරිකානු දඩොලර් 750ක් දහෝ දවනත් වHවහාර විදේශ මුදලකින් එයට සමාන මුදලක් 
මාසිකව දප්sෂණය කර ශීs ලංකා රුපියල් ගිණුමක තම නඩත්තුව සඳහා පවත්වාදගන යායුතු දේ. 

 

9. දෙHෂ්ඨ විදේශීය ොතිකයින්දේ විදශේෂ ගිණුම් (Senior Foreign Nationals’ Special 
Accounts) වර්ග දමොනවාද? 
 

 දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්දග් ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුම් (Senior Foreign Nationals' Fixed 
Deposit Accounts) 

 දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්දග් රුපියල් ගිණුම් (Senior Foreign Nationals' Rupee Accounts) 
 

ඉහත සඳහන් දජHෂ්ඨ විදේශීය ජාතිකයින්දග් විදශේෂ ගිණුම් වලට විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර 

ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ 

විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 07 දරණ නිදයෝගය දවත 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en
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දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

10.  විදේශ විනිමය පනත යටදේ ඇති ණය ලබාගත හ කි ගිණුම් වර්ග දමොනවාද? 
 

පුේගලික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ණය ගිණුම (PLA)  

විදේශයන්හි දසේවදේ නියුතු (විගාමිකයන් හ රුණු විට) පුේගලික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුමක් 
පවත්වාදගන යන ශීs ලාංකිකයින්ට ඕනෑම කාරණයක් සඳහා ණය සහ අත්තිකාරම් පහසුකම් ලබාගත 
හ කිය. දමදසේ ණය ලබාග නීමට සුදුසුකම් ලද ගිණුම්හිමියන්,       විසින් ණය මුදල           
සහ එ   ය            ආපසු දගවීම සඳහා PFCA ණය ගිණුමක් විවෘත කළ යුතුදේ. 

PFCA ණය ගිණුමකට (PLA) විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව 
විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 

මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 10 දරණ නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

 PFCA ණය ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන 

දමොනවාද? 

 

විදේශයන්හි දසේවදේ නියුතු ශීs ලාංකිකයකු 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා ලිපි දල්ඛන 

 වලංගු රැකියා වීසා දහෝ රැකියා බලපත sය  

 වලංගු රැකියා ගිවිසුමක් දහෝ ණයකරුදග් පත්වීදම් ලිපිය  

 ව ටුප් දතොරතුරු 

 

විදේශ වHවහාෙ මුදල් ණය ගිණුම (FCLA)/ශී s ලැංකා රුපියල් ණය ගිණුම (LLA) 

ශී s ලංකාදේ දන්වාසික දනොවන දවනත් දේශයක ස්ථිර පදිංචිය ඇති ශී s ලාංකිකයන් සහ ශීs ලංකාදේ 
ේවිත්ව පුරව සිභාවය ලබාගත් පුේගලයින්ට ශීs ලංකාදේ පදිංචිය සඳහා ඉඩම් ලබාග නීමට දහෝ 
පදිංචිය සඳහා නිවසක් ඉදිකිරීමට, පදිංචි නිවස සංවර්ධනය කිරීමට දහෝ අලුත්ව ඩියා කිරීමට විදේශ 
වHවහාර මුදල් දහෝ ශී s ලංකා රුපියල් වලින් ණය ලබාග නීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. 

දමදසේ ණය ලබාග නීමට සුදුසුකම් ලද ණයකරු,       විසින් ණය මුදල           සහ එ  
 ය            ආපසු දගවීම සඳහා විදේශ වHවහාර මුදල් ණය ගිණුමක් (FCLA) දහෝ ශීs 
ලංකා රුපියල් ණය ගිණුමක් (LLA) විවෘත කළ යුතුදේ. 

විදේශ වHවහාර මුදල් ණය ගිණුම (FCLA) සහ ශීs ලංකා රුපියල් ණය ගිණුම (LLA) විදශේෂිත අවසර 
ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු ඇති අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 

අංක 12 දරණ විදේශ විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 11 දරණ 
නිදයෝගය දවත දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 
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 විදේශ වHවහාෙ මුදල් ණය ගිණුමක් (FCLA) දහෝ ශී s ලැංකා රුපියල් ණය ගිණුමක් (LLA) විවෘත කිරීම 

සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ ග නීමට අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ලිපිනය තහවුරු කර ග නීම සඳහා ලිපි දල්ඛන 

 ශී s ලංකාදවන් පිටත් වූ දිනය, අදාළ පරිදි 

 පුරව සිභාවය දහෝ ේවිත්ව පුරව සිභාවය දක්වන සහතිකදේ පිටපතක් 

 ස්ථිර පදිංචි සහතිකය දහෝ ස්ථිර පදිංචි දිනය සහ රට සනාථ කළ හ කි දවනත් 
දල්ඛනයක්   

 නිවාස අවශHතාවට සම්බන්ධ ලිපි දල්ඛන 

 

වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ණය ගිණුම (BLA) 

ශී s ලංකාදවන් පිටත විදේශ විනිමය උපයන වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම්හිමියන්ට ශීs 
ලංකාව තුලදී ඕනෑම කාරණාවක් සඳහා සහ තම වර්තමාන ගනුදදනු සිදු කිරීම පිණිස ණය 
ලබාග නීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. 

දමදසේ ණය ලබාග නීමට සුදුසුකම් ලද ණයකරු විසින් ණය මුදල ව ය කිරීම සහ ආපසු දගවීම 

සඳහා වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ණය ගිණුමක් (BLA) විවෘත කළ යුතුදේ.  

වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ණය ගිණුමකට (BLA) විදශේෂිත අවසර ලත් හර සහ බ ර ගනුදදනු 
ඇති අතර දම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සටහනක් සඳහා කරුණාකර 2017 අංක 12 දරණ විදේශ 

විනිමය පනත යටදත් 2021 මාර්තු මස 18 ව නි දින ති 2021 අංක 09 දරණ නිදයෝගය දවත 
දයොමුවන්න (www.dfe.lk). 

 

 වHdපාරික විදේශ වHවහාෙ මුදල් ණය ගිණුමක් (BLA) විවෘත කිරීම සඳහා දයෝගයතාව තහවුරු කෙ 

ග නීමට අවශය මූලික ලිපි දල්ඛන දමොනවාද? 

විදේශ විනිමය උපයන වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම්හිමියන්ට 

 අනනයතාව තහවුරු කර ගත හ කි ලිපි දල්ඛන 

 ගිණුම් හිමියාට විදේශ විනිමය ඉපයීමට ඇති හ කියාව පිලිබිඹු කරන උපකාරක ලිපි 
දල්ඛන 

 වර්තමානදේදී වHdපාරික විදේශ වHවහාර මුදල් ගිණුම්හිමිදයකු විය යතුය  

 

11.  අප අමතන්න 

 
ඔබට අපදග් 24 ප ය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්දසේ ඇමතිය හ කි අතර, 
info@dfccbank.com මගින්ද අප සමඟ සම්බන්ධ විය හ කිය. තවද ඔබට ව ඩි විස්තර සඳහා අපදග් 
ඕනෑම ශාඛාවකට දහෝ දවේ අඩවියට පිවිසිය හ කිය.   

 

http://www.dfe.lk/web/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435&lang=en

