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ග ොවිජන ඵ ැංකුල  
(නියමු ලයාඳියය) 

1. ශ ඳින්වීභ 

1.1 නනයක ඳසුබිභ 

 

0444 අැංක /6 දරණ ග ොවිජන වැංලර්ධන ඳනගත් 99 (0) (ආ) ල න්යය වභ  කියගලන “2992 

අැංක 4/ දරණ ග ොවිජන ගවේලා (වැංගෝධන) ඳනයන් වැංගෝධිත 2979 අැංක 58 දරණ ග ොවිජන 

ගවේලා ඳනගත් /6(2), /6(0), /6(3) ශා /6(/) ල න්ය ප්රකාර ග ොවිජන ගවේලා කාරක වබා ගලත 

ඳ ලරී ඇය කාර්යයන් ඳශසුගලන් ඉටුකිරීභ පිණිව, ග ොවිජන වැංලර්ධන2 ග ොවිජන ගවේලා කාරක 

වබාගේ ඒකකයන් ලගයන් ග ොවිජන ඵ ැංකු නියමු ලයාඳියය රියාත්භක ගේ ” 

 

තද 2000 අැංා 46 දයණ ග ොවිජන ැං්යධන ඳනගේ 52(ii), 52.2(1X), 52.2(X), 52.2(XIII) 

උඳ න්ති භගින් ග ොවිජන ැං්යධන/ ග ොවිජන ගේහ ාහයා බහාට ඳළරී ඇති ඵරතර 

ක්රිඹහේභා රීරීගේ කාාඹ ල ගරද ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු යහඳිතිඹ වඳුනහ  ත වළරීඹ. එඵළවින් 

එඹ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ ඵරඹට ඹටේන, එගවේ  නුගදනු සීභහ රදී සහධීන 

ළඩාටයුතු ාරවළරී කාාඹ ල ගරට වදුනහග න තිගේ. ප්රධහන අධී ලණ  ීමභ අදහශ 

ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී ව ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින් දයනු රළගේ. ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරී ග ොවිජන ැං්යධන බහට   රීඹන, ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්රධහනතභ  ීමභ 

දයණ නිරධහරිඹහ නු ඇත. එඵළවින් ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරි විසින් සිඹ ාහ්යඹ භණ්ඩරඹ 

ගභගවඹවීභ සිදුාර යුතු අතය දිසත්රි ලාඹ බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසග  අධී ලණඹට 

ඹටේ ගේ.  

 

1.2 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ද ක්භ 

“ ශ්රී ාැංය ය ග ොවිජන වභාජගත යරවාර වැංලර්ධනය වශයක ගකගරන මූය වැංව්කියයක් ” 

 

1.3 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ගභගශලර 

“ව්ලක්යගයන් ගශබි අභිභානලත් ග ොවිජන වභාජයක් ග ොඩන ගීභට අලය ගකගරන මූය 

ක්යය එභ වභාජය තුෂ ව්ථාපිත කිරීභ වශා ග ොවි ජනතාල වැංවිධානය කිරීභ, වවිඵ   න්වීභ, 

ආයතනික ලුශයන් වැංලර්ධනය කිරීභ වශ ඳශසුකේ ව මභ” ගේ  

 

1.4 විගේ අරමුණ 
 

භහින්ද චින්තන ඉදිිප ද ක්භ ප්රයඳත්ය ප්රකානගත 81 පිටුගේ වශන් ඳිපදි “ග ොවිජන ඵ ැංකු ක්රභය 

තලදුරටත් ක්යභත් කර ග ොවියාට අලය සියළු ණය ග ොවිජන ඵ ැංකු ක්රභය භගින් ඵා දීභට 

කටයුතු කරමි” යන ප්රකාය යථාර්තලත් කිරීභ.  
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1.5 වැංවිධාන ලුශය 

 

 

 

 

 

             

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුල 

 

ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල 

ග ොවිජන ඵ ැංකු (නියමු) ලයාඳියය 
 

ණය ඳාන කමිටුල  

 

කුඩා කණ්ඩායේ 

 

ග ොවි ජනතාල 

 

ග ොවි වැංවිධානය 

ණය අනු කමිටුල 

ජායක ගභගශයුේ කමිටුල 

ග ොවිජන වැංලර්ධන ගදඳාර්තගේන්තුල ප්රධාන කාර්යාය 
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1.6 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ අභිභතාර්ථ 

 
i. ග්රහමීය ඹ ග ොවි ජනතහග  දිඳුඳුාභ තුයන් රීරීභ වහ ුවුන්ට අලය ූලරධනඹ ඳඹහ  ළීමභට 

වඹ න ආඹතනඹ ල ගර ාටයුතු රීරීභ. 

 

ii. ග ොවිජනතහග  ඉතිරි රීරීගේ නළමිඹහ ්යධනඹ ාය  ළීමභට වහ ක තුඳුන් ුවුන්ග  

ආගඹෝජන ල ලතිඹ ්යධනඹ රීරීභට වහඹ වීභ. 

 

iii. ඹළපුේ භට්ටගේ ාිෂිා්යභහන්තඹ හණිජභඹ භට්ටභාට ඳේාය  ළීමභ වහ අලය ූලරය ව 

උඳගේලහේභා ඳවසුාේ රහදීභ. 

 

iv. ග ොවි ජනතහ ැංවිධහන  ත ාය ුවුන්ග  ූලරය වහ ආ්යිකා ල ලතිඹ ්යධනඹ ාය  ළීමභට 

අාහල ළරසීභ. 

 

v. ග ොවි ජනතහ භහජීඹ ලගඹන් ඵරේ භහජ සථයඹ ල ඵට ඳේ රීරීභ වහ අලය ගාගයන 

ූලරය ඳරියඹ ග ොඩනළීමභ ව ුවුන්ග  සුබහධන ාටයුතු වහ දහඹා වීභ. 

 

vi. ග ොවිජනතහ තු මුදල් ව ප්රහ ධනඹ එභ ජනතහ අතයභ ැංයණඹ වීභට අාහල ළරසීභ 

භඟින් ග ොවි ආ්යිකාඹ ප්රහයණඹ රීරීභ. 

 

vii. ග ොවි ැංවිධහන ල ලතිභේාය ාිෂිා්යභහන්තඹ ඳහදාාය ේ යහඳහය වහ ුවුන්ට අලය 

ූලරය ල ලතිඹ රඵහදීභ. 

 

viii. ගරොකු ළූණු, මුැං, ගෝඹහ ආදී දළනට විලහර ලගඹන් ආනඹනඹ ායන ගඵෝ   හන් වහ 

අලය ූලරය ඳවසුාේ ළඳීමභ තුඳුන් එභ  හන් ඵහුර රීරීභ වහ එභගින් ජහතිා ආ්යිකාඹට 

ල ලතිඹ ල  ළඳීමභ.  
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2. වාභානය ඳිපඳානය 

 

2.1 ග ොවිජන ඵ ැංකු පිහිටුවීභ ශා ඳලත්ලාග න යාභ 

 
ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු යහඳිතිඹ ල ආයේබ රීරීභ වහ  ග ොවිජන ගේහ ාහයා බහ/ ග ොවිජන 

ැං්යධන බහ විසින් ගඹෝජනහ සිකය ාය තීයණඹ  ළීමගභන් අනතුරු ක ඵ අදහශ ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරී විසින් දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ ගත දළනුේ දීභ ාර 

යුතුඹ. 

 

දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ විසින් ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු 

යහඳිතිඹ හිටුටුවීභ වහ ගතෝයහ  නු රඵන ග ොවිජන ැං්යධන බහ හිඳුඵ විසතය ග ොවිජන 

ැං්යධන ගාොභහරිස ජනයහල් යඹහ ගත ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ.  

 

ග ොවිජන ඵළැංකු හිටුටුවීභට අදවස ායන  ග ොවිජන ැං්යධන බහ/ ග ොවිජන ගේහ ාහයා 

බහ ගඹෝජනහ සිකය රීරීභරීන් ඳසු, දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසග  උඳගදස 

භත ූලලිා ඵළැංකු ගිණුේ විිත රීරීභ සිදු  ාර යුතුඹ. 

 

2.3 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ නභ ශා වැංගක්ත අැංකය 
 

ගභභ යහඳිතිඹ තදුයටේ ග ොවිජන ඵ ැංකු (නියමු) ලයාඳියය ඹනුගන් වළඳින්ගේ. 
 

2000 අැංා 46 දයණ ග ොවිජන ැං්යධන ඳනගේ 99 (2) (ආ)  න්තිඹ භ  රීඹගන 1991 අැංා 

04 දයණ ග ොවිජන ගේහ (ැංගලෝධන) ඳනතින් ැංගලෝධිත 1979 අැංා 58 දයණ ග ොවිජන ගේහ 

ඳනගේ 46 (1) වහ 46 (2) (ඉ)  න්ති ප්රාහය ග ොවිජන ැං්යධන බහ ගත ඳළරී ඇති ාහ්යඹඹන් 

ඳවසුගන් ඉටුරීරීභ හිණි, ග ොවිජන ැං්යධන බහර කාාඹන් ලගඹන් ග ොවිජන ඵළැංකු 

(නිඹමු) යහඳිතිඹ ක්රිඹහේභා ගේ.  

 

ග ොවිජන ැං්යධන බහර ක්රිඹහේභා න ග ොවිජන ඵළැංකු ර ැංග ලත අැංා, 1979 අැංා 58 

දයණ ග ොවිජන ගේහ ඳනගේ 43(1)  න්තිඹ ඹටගේ යජගේ  ළට් ඳත්රගේ (1985.03.04 අැංා 

339/3 අති විගලේ) ඳශායන රද නිගේදනගේ ග ොවිජන ැං්යධන බහ වහ රඵහදී ඇති අැංා විඹ 

යුතුඹ.   

 

 

2.4 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ඳිපඳානය 
 

  ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ඳිපඳාන කටයුතු ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල2 ග ොවිජන ගවේලා කාරක 

වබාල විසින් ගභගශයලනු ඵන අතර ණය ඳශසුකේ ප්රභාදයකින් ගතොරල ඵාදීගේ අරමුණින් 

ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල2 ග ොවිජන ගවේලා කාරක වබාල තුළින් ඳත් කරනු ඵන ණය ඳාන 

කමිටුල භගින් එදිගනදා ගකගරන ඳිපඳාන කටයුතු ඉටුක යුතුය  

එගභන්භ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී ගත එ ල එ ල ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන 

වාහය විසින් තභ ගේ හිටුටි කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හිඳුඵ හ්යතහ රීරීභ ාර යුතු අතය, ක අනු 
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ග ොවිජන ඵළැංකු හභහජිාේඹ ළඩිාය  ළීමභ හිඳුඵ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන 

වාහයයඹහට උඳගදස රඵහදීභ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීට ඳළගයන  ීමභරී.  එභගින් 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්රතිරහබ සිඹු  ග ොවි ජනතහ ගත රඵහදීභ  ට ග ොවිජන ැං්යධන 

ගදඳහ්යතගේන්තු භගින් ාටයුතු ගාගයනු ඇත. 

 

0 / 2 විබල  නුගදනුකරු ව  ව්භ 

තභ ප්රගේලඹට ආගේණිා  හ විබතහ වහ ගගශ ගඳොශ ඉල්ුමභ පුයහීමභට ඇති 

විබතහඹ රාහ ක අනු ප්රගේලගේ අනහ ත ණඹ ඉල්ුමභ අනුභහන ගාොට ග ොවි ජනතහ 

දිරි න්හ නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට වහ විකුණුේ ාටයුතු රට ගඳොශමහීමගේ ළරළසභ ාස ගාොට 

එභ ඉර ලාඹාට අනු ුවුන් ඉතුරුේ වහ ණඹ ක්රිඹහලිඹට ඇතුශේ ාය  ත යුතුඹ. ගභීම “විබ 

 ණුගදනුාරු” ළරළසභ ාස ගාොට ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඉදිරි ාටයුතු ළරසුේ රීරීභ වහ 

ගඹොදහ  ළීමභ ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ වහ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීග   ීමභ ගේ.  

 

 

2.5 ණයඳාන කමිටුල වැංයුයය 
 

2.5.1 ණය අනුකමිටුල 
 

ග ොවි ැංවිධහනගේ බහඳති, බහඳතිේඹ දයණ අතය ාමිටුගේ ගල්ාේයඹහ න්ගන් භ බහය 

ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයයඹහඹ. මීය ට අභතය ග ොවි ැංවිධහනගේ ගල්ාේ, 

ග ොවි ැංවිධහනගේ බහණ්ඩහ හරිා, ග ොවිැංවිධහන හභහජිාගඹකුග න් ගභභ ාමිටු භන්විත 

විඹයුතුඹ. 

 

2.5.2 ණය ඳාන කමිටුල 

ණය ඳාන කමිටුලද අදාෂ ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාගේ2 ග ොවිජන ගවේලා කාරක වබාගේ 

මූාවනාරඩ වාභාජිකයාගේ වබාඳතීත්ලගයන් යුතුල එභ කාරක වබාගේ ගඛකේලරයා ලගයන් 

ග ොවිජන වැංලර්ධන නිධාිප2 ප්රාගද්යය නිධාරී වශ කාරක වභිකයන් යගදගනකු වාභාජිකයින් 

ලගයන් ඳත්කර  ත යුතුය  ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල ගලනුගලන් ණය අනුභත කිරීභ ණය 

ඳාන කමිටුල භගින් ක යුතු අතර ඒ ඒ ග ොවි වැංවිධාන ල වාභාජිකයින් වශා ණය නිකුත් 

කිරීභට ගඳර විධිභත්ල වේපූර්ණ කරන ද ණය ඉඛලුේඳත්ර කඛ ඇයල ණය අනු කමිටුලට ඉදිිපඳත් 

කර නිර්ගද් ඵා  ත යුතුය  ඉන් අනතුරුල ණය අනුභත කිරීභ ණය ඳාන කමිටුල භගින් ක 

යුතුය  

 

2.5.3 දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුල 
 

දිසත්රි ලාඹ බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස බහඳතිේඹ දළරිඹයුතු අතය 

දිසත්රි ලාගේ ගජයේසඨ  ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී ගල්ාේ ලගඹන් ාටයුතු ාර යුතුඹ. 

දිසත්රි ලාගේ ග ොවිජන ඵළැංකු ේඵන්ධීායණඹට ඳේාය ඇති ග ොවි ඵළැංකු යහඳිති වාහය/ 

ැං්යධන වාහය හභහජිාගඹකු ලගඹන්ද ාටයුතු ාර යුතු අතය ඉදිරිඳේ න ක ක ණඹ 

ඉල්ුමේඳේ ර වන් ාහයණඹට අදහශ විගලේඥ දළනුභ ල අලය විට ක ේඵන්ධගඹන් 

නිපුනතහඹ ල ටුත දිසත්රි ල භට්ටගේ භහණ්ඩලිා නිරධහරීන් ගදගදගනකුග න් භන්විත විඹ 

යුතුඹ. 
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නමුේ ඉදිරිඳේවී ඇති ාහයණඹ ට, අදහශ  ලගේත්රඹ ේඵන්ධගඹන් විගලේඥ දළනුභ ල අලය 

ගනොන අසථහරදී දිසත්රි ලාඹ බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස, ගජයේසඨ  ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරි, දිසත්රි ලාගේ ග ොවිජන ඵළැංකු ේඵන්ධීායණඹට ඳේාය ඇති ග ොවි ඵළැංකු 

යහඳිති වාහය/ ැං්යධන වාහය ඹන තිගදනහට අදහශ ාහ්යඹඹ ාඩිනමින් ඉටු රීරීභට වළරී 

ඳරිදි තීයණඹාට එශඹිඹ වළරීඹ. 

 

2.6 ග ොවිජන ඵ ැංකුල ශා වේඵන්ධ ඳාර්ලයන් ශා නිධාරීන් 

 

0 6 2 ග ොවි වැංවිධානගත ල ය භ 
 

i. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ නිළයදි ගර වඳුනහ  ළනිභ වහ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය 

නිරධහරීන්ට වහඹ වීභ. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුගන් රඵහ  න්නහ ණඹ ප්රලසථ ගර ආගඹෝජනඹ ායන්ගන්ද ඹන්න හිඳුඵද 

ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය නිරධහරිඹහ ගත ගතොයතුරු රඵහ දීභ.  

 

iii. ණඹ ආඳසු අඹ ාය  ළීමගේදී ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය නිරධහරීඹහට වඹ 

වීභ. සිඹ ග ොවි ැංවිධහන හභහජිායින්ග  ආ්යිකාඹ ල ලතිභේ රීරීභට භළදිවේවීගේ  ීමභ 

ග ොවි ැංවිධහනඹ ගත ඇති ඵළවින් ණඹ රඵහදීභේ, ණඹ අඹ ාය  ළීමභේ හිඳුඵද පූ්යණ 

 ීමභරීන් ාටයුතු රීරීභ ග ොවි ැංවිධහනගේ ඳයභ යුතුාභරී. 

 

Iv.  ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාටයුතු ප්ර්යධනඹ වහ අලය අසථහන්ටුදී වගඹෝ ඹ වහ දහඹාේඹ 

රඵහදීභ.  

 

0 6 0  ලවේ බාර කිෂිකර්භ ඳර්ගතණ ශා නි්ඳාදන වශකාර නිධාරීන්ගේ ල ය ේ 

 

i. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හිටුටුවීභ, ප්ර්යධනඹ රීරීභ, ක්රිඹහාහරී ාණ්ඩහඹේ ගර ඳේහ  ළීමභ වහ 

ග ොවිජන ඵළැංකු භ  ක්රීඹ ගර දහඹා ාය  ළීමභ. 

 

ii. භනහ ණඹ විනඹ ල ඳේහ  ළීමභ වහ හභහජිායින්ග  අයමුදල් ආයේබ ාය ්යධනඹ රීරීභ වහ 

ගභගවඹවීභ. 

 

iii. ග ොවි ැංවිධහනඹ තුශ සථහහිත ණඹ අනු ාමිටුගේ හභහජිාඹකු වහ විගලේගඹන් එටු ගල්ාේ 

යඹහ ගර ාටයුතු රීරීභ වහ එටු ාහ්යඹබහයඹට  ීමභ. 

 

iv. ගේ ග ොවීන් වහ ග ොවිජන ඵළැංකු අතය ේඵන්ධීාහයා ගර ාටයුතු රීරීභ. 

 

v. භට අදහශ ග ොවීන් වහ ග ොවිජන ඵළැංකු ාටයුතු රට අදහශ දේත ඳේධතිඹ ල ඹහේාහීමන 

ඳේහග න ඹහභ. 

 

vi. ගේ ග ොවීන්ග  ණඹ අලයතහ වදුනහ  ළීමභ කහ ේපූ්යණ රීරීභට අලය උඳගදස රඵහ දීභ, 

භ ගඳන්වීභ වහ නිසිාරට ණඹ අඹාය  ළීමභ. 

 

vii. ගේ ග ොවීන් ගත නිකුේ ාය ඇති ණඹ ාරට ගේරහට අඹ ාය  ළීමභ. 
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2.6.3 කිෂිකර්භ ඳර්ගතණ ශා නි්ඳාදන වශකාර නිධාරීන්ගේ (ග ොවිජන ඵ ැංකු)  ල ය භ  
 

i. චක්රගල්  උඳගදස ඳරිදි සිඹු භ ගිණුේ ගඳොේ ඳේ වහ ලිහි ග ොනු විධිභේ වහ ඹහේාහීමන 

ඳේහග න ඹහභ. 

 

ii. දදනිා ූලරය සීභහ වළය ඉතිරි මුදල් ඵළැංකු  ත රීරීභ. 

 

iii. ණඹ රඵහ දීගේදී චක්රගල්  උඳගදස අනු භනඹ රීරීභ ව ණඹ අඹ ාය  ළීමගේ ක්රිඹහලිඹට 

වහඹ දළ ලවීභ. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකු ාටයුතු රදී  නුගදනුාරුන්ග  අනනයතහඹ තවවුරු ාය  ළීමභට ාටයුතු 

රීරීභ. 

 

v. ාහීමන අලය න හ්යතහ විධිභේ රඵහ දීභ. 

 

vi. හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහ හිඳුගඹර රීරීභ වහ ගිණුේ ගඳොේ ඳේ ේපූ්යණ රීරීභ ව අහන 

ගිණුේ හ්යතහ ළාසීභ. 

 

vii. ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී විසින් ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ ඳයන ගනේ ාටයුතු 

ඉටුරීරීභ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්ර තිඹ හා්ඡඡහ වහ ඉදිරිඳේ ාය හ්යතහ තඵහ  ළීමභ. 

 

ix. ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය ති හා්ඡඡහ වහ අදහශ හ්යතහ රඵහ දිභ වහ එටු 

හ්යතහ ඳේහග න ඹහභ. 

 

 

2.6.4 ග ොවි ඵ ැංකු ලයාඳිය වශකාරගේ ල ය භ 
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු චක්රගල්  උඳගදස ඳරිදි ග ොවිජන ඵළැංකු ාටයුතු නිසි ඳරිදි ඉටුනහද ඹන්න ඳසු 

විඳයේ රීරීභ.  

 

ii. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹට අදහශ විබ  නුගදනුාරු ළරළසභ ාස රීරීභ වහ ප්රහගේයඹ 

නිශධහරීට වහඹ වීභ. 

 

iii. ඹහේාහීමන වහ විධිභේ ග ොවිජන ඵළැංකු ගිණුේ ගඳොේඳේ ඳේහග න ඹන්ගන්දළයි 

නියන්තය ඳරී ලහට ර ල රීරීභ. 

 

iv. භහසිා ග ොවිජන ඵළැංකු හ්යතහ ළාසීභ වහ අදහශ ගිණුේ ගඳොේ ඳේ ඹහේාහීමන 

ඳතින්ගන්දළයි ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීග  අධි ලණඹ ගත ගඹොමු ායවීභ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ දදනිා ඳරිඳහරන ාටයුතු වහ වහඹ වීභ වහ නි්යභහණයීම ගර 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගභගවයුේ ාටයුතු සිදු රීරීභ. 
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vi. ාහීමන ටුඟ ණඹ විලසගල්ණඹ ාය ටුඟ ණඹ අඹ ාය  ළනිභ වහ ාඩිනේ ක්රිඹහභහ්ය   ළීමභ 

වහ දනතිා ාටයුතු වහ අලය වහඹ  ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරියඹහට රඵහ දීභ. 

 

 

2.6.5 ග ොවිජන ඵ ැංකු දිව්ත්රික් වේඵන්ධීකරණ නිෂධාරීන්ගේ ල ය භ 
 

i. දිසත්රි ල ගභගවයුේ ාමිටුගේ හභහජිාගඹකු ගර ාටයුතු රීරිභ. එටුදී  න්නහ තීන්දු තීයණ 

ේඵන්ධගඹන් ප්රධහන ාහ්යඹහරඹ වහ අදහශ භධයසථහන දළනුේ රීරීභ. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ගිණුේ ක්රභඹ භහගරෝචනඹ වහ අතිරි ලත මුදල් පරදහීම ආගඹෝජනඹා ගඹදවීභ 

වහ ගභගවඹවීභ. 

 

iii. ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට අලය හ්යතහ ාහීමන රඵහදීභ වහ ේඵන්ධීායණඹ රීරීභ. 

 

iv. දිසත්රි ල බහය ගාොභහරිසයඹහ විසින් ග ොවිජන ඵළැංකුරට අදහශ ගදනු රඵන නිගඹෝ  

ක්රිඹහේභා ායවීභ. 

 

 

2.6.6 ග ොවිජන වැංලර්ධන නිධාරීගේ ල ය භ 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ උඳ ආඹතනඹ ල න ඵළවින් එටු විධහඹා 

ගල්ාේයඹහ ගර ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීයඹහ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ූලරය වහ හභහනය 

ඳරිඳහරන ාටයුතු හිඳුඵ පූ්යණ  ීමභට ඵළඳී සිටී. (ුහු ග ොවිජන ැං්යධන ගාොභහරිස 

ජනයහල් විසින් විටින් විට රඵහගදනු රඵන උඳගදස, ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ වහ ග ොවිජන 

ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ තීයණ භත ක්රිඹහේභා වීභට ඵළඳී සිටී.) 

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ගඳොේ ඳේ නියන්තය අධී ලණඹට ර ල රීරීභ.  

 

ii. ප්රධහන ාහ්යඹහරගඹන් වහ දිසත්රි ල ාහ්යඹහරගඹන් විටින් විට රළගඵන උඳගදස නිසි අයුරින් 

ක්රිඹහේභා රීරිභ. 

 

iii. තභ ඵර ප්රගේලඹට අදහශ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්ර්යධනඹට ඵරඳහනු ඇතළයි වඳුනහ නු රඵන 

නිලසචිත  ලගේත්රඹන් වහ විබඹන් හිඳුඵ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස භඟින් 

ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට දළනුේ දීභ. 

 

iv. භහසිා ගඳොේ ඳේ ඳරී ලහ ාය දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ ගත 

හ්යතහ ල ළඳීමභ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාටයුතු ්යධනඹ වහ සිඹ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය 

ාහ්යඹ භණ්ඩරඹ ගභගවඹවීභ. 
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vi. ග ොවිජන ඵළැංකු යහඳිති වාහය නිරධහරිඹහග  ගේඹ රඵහ ළීමභට ාටයුතු රීරීභ වහ තභ 

ාහ්යඹ භණ්ඩරගේ වහඹ ුහු ගත රඵහදීභ. 

 

vii. තිඹාට ය ල ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්ර තිඹ භහගරෝචනඹ ාය අලය භ  ගඳන්වීභ වහ උඳගදස 

නිරධහරීන්ට රඵහදීභ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකු ටුඟ ණඹ අඹාය  ළීමභ වහ ක්රිඹහ භහ්ය   ළීමභ වහ ාහ්යඹ භණ්ඩරඹ 

ගභගවඹවීභ වහ අලය විගටා ීමතිභඹ ාටයුතු වහ ගඹොමු වීභ. 

ix. ග ොවිජන ඵළැංකුට අනුයු ලත ාහ්යඹ භණ්ඩරගේ පුහුණු අලයතහ වඳුනහ  ළීමභ වහ කහ දිසත්රි ල 

නිගඹෝජය  / වාහය ගාොභහරිස භගින් ප්රධහන ාහ්යඹහරඹ ගත ගඹොමු රීරීභ. 

 

0 6.7  දිව්ත්රික් බාර නිගයෝජය2 වශකාර ගකොභවාරව්ලරුන්ගේ ල ය භ 

 

i. දිසත්රි ලාගේ සිඹුමභ ග ොවිජන ඵළැංකු රට අදහශ ූලරය, ැං්යධන වහ ීමතිභඹ ාටයුතු ඹන 

විඹඹන් අනු ග ොවිජන ඵළැංකු අධී ලණඹ වහ ගභගවඹවීභ.  

 

ii. ෆභ දිසත්රි ල ාහ්යඹහරඹාභ ග ොවිජන ඵළැංකු ගභගවයුේ කාාඹ ල සථහහිත ාය ග ොවිජන ඵළැංකු 

දිසත්රි ල ේඵන්ධීායණ ාටයුතු ගභගවඹවීභ ව ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීන් භගින් සිඹුමභ 

ග ොවිජන ඵළැංකු ගභගවයුේ වහ  අධී ලණ ාටයුතු සිදු ායවීභ. 

 

iii. දිසත්රි ලාගේ සිඹු භ ග ොවිජන ඵළැංකු රට අදහශ දේත ඳේධතිඹ ල ඳේහග න ඹහභ. 

 

iv. දිසත්රි ලාගේ සිඹු භ ග ොවිජන ඵළැංකුර ප්ර තිඹ භහසිා භහගරෝචනඹ රීරීභ. අලය 

භඟගඳන්වීේ වහ නිරධහරීන්ට උඳගදස රඵහ දීභ. 

 

v. ග ොවි ඵළැංකු යහඳිති වාහය නිරධහරීන් වහ දිසත්රි ලාගේ ග ොවි ඵළැංකු ාටයුතු අධී ල 

ළඩහිඳුගර ල ාස ාය ග ොවි ඵළැංකු ගිණුේ ගඳොේ ඳේ ආදිඹ නිසි ඳරිදි ඳේහග න ඹහභ 

වතිා ගාගයන ළඩහිඳුගර ල ාස රීරීභ. 

 

vi. ග ොවිජන ඵළැංකුර ප්ර තිඹ භහසිා, දත්රභහසිා ඉදිරිඳේ රීරීභ වහ ාහීමන අලය න හ්යතහ 

ප්රධහන ාහ්යඹහරඹ ගත හ්යතහ රීරීභ. 

 

vii. දිසත්රි ල ණඹ ඳහරන ාමිටු ාහීමන සසායවීභ භගින් ප්රහගේයඹ ණඹ අලයතහ ාරට ගේරහට 

ඵහධහරීන් ගතොය ඉටුාය දීභ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකු රට අනුයු ලත ගේඹ ායන නිරධහරින්ග  පුහුණු අලයතහ වඳුනහග න ප්රධහන 

ාහ්යඹහරඹ ගත ගඹොමු රීරීභ. 
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0 6.8  ප්රධාන කාර්යාගත ල ය භ 

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහලිගේ භසථ  ීමභ ග ොවිජන ැං්යධන ගාොභහරිස ජනයහල්යඹහ ගත 

ඳළග්ය. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ සිඹු භ ේාේ වහ  ීමේ හිඳුඵ ඵළඳීේ ආය ලහ න ඳරිදි නිසි 

අධී ලණඹරීන් වහ න ාිෂිාහ්යමිා ප්රතිඳේති ක්රිඹහේභා ාර වළරී න ඳරිදි ග ොවිජන ඵළැංකුර 

ේාේ/  ීමේ හිඳුඵ දේත ඳේධතිඹ ල ඳේහග න ඹහභ. 

 

iii. ජහතිා භට්ටගේ ඇති සිඹු භ ආඹතන භ  භනහ  ේඵන්ධීායණඹ ල ඳේහග න ඹහභ.  
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3    ග ොවිජන ඵ ැංකු නියමු ගයෝජනා ක්රභය යටගත් ණය නිකුත් කිරීභ වශ ණය අය කිරීගේ 

රියාලයය 
 

3 1 ග ොවිජන ඵ ැංකුල භගින් රියාත්භක කරනු ඵන ප්රධාන ණය ගයෝජනා ක්රභ   

  

i.  හ ණඹ (ාිෂි ණඹ) 

ii. අසනු ගනීමගේ ණඹ 

iii. අසනු සුසීමගේ ණඹ 

iv. ාිෂි ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ 

v. යහඳිති ණඹ 

vi. ග තු  හ ණඹ  

vii. ග ොවි විශ්රහභ ළටු ණ ණඹ 

viii. ඇසුරුේ මිරදී  ළීමගේ ණඹ 

 
 

3 0  ග ොවිජන ඵ ැංකුල තුළින් ඉශත වදශන් ණය ඵා  නීභ වශා ග ොවීන් විසින් ඳශත 

ද ක්ගලන සුදුසුකේ සියඛ වපුරා යබිය යුතුය 

 

i. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹ තුශ සිකය ඳදිැංචිාරුකු වීභ. 

 

ii.  හ ඉඩේ හිටුටි ප්රගේලගේ ග ොවි ැංවිධහනගේ හභහජිාඹකු වීභ. 

 

iii. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹ තුශ ාිෂිාහ්යමිා ාටයුතුර නිඹළගරන ඉඩේ ටුමි ග ොවිඹකු ගවෝ 

භු ලතිාරුකු වීභ. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකු කුඩහ ාණ්ඩහඹභ නමින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාණ්ඩහඹේ ගිණුභ ල ඳේහග න 

ඹහයුතු අතය, ණඹ අඹදුේාරු එටු හභහජිාගඹකු වීභ.  

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකු භගින් ණඹ රඵහග න ඇගතොේ, එභ ණඹ සිඹල්ර නිසි ඳරිදි නියවුල් ාය ඇති 

අගඹකු වීභ. 

 

vi. ණඹ ඳළවළය වරින රද ග ොවිඹකුග  ඇඳාරුකු ගනොවීභ. 

 

vii.  හ ණඹ වළය අගනකුේ සිඹු භ ණඹ ්ය  රඵහ  ළීමභ වහ ගඳය ාන්න 03 ාදී  හ ණඹ රඵහ 

ග න නිසි ඳරිදි ග ව ගවෝ භහ 18 ා ාහරඹ ල ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ක්රිඹහාහරී හභහජිාගඹකු වීභ. 

 

viii. ග ොවි භවතහ/ භවේමිඹ රඵහ  ළීමභට අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් අභ ලගඹන් 10% ා ටිනහාමින් 

යුේ ග ොවිජන ඵළැංකු ගාොටස රඵහග න තිබිඹ යුතු වීභ.  

 

ix. (අ) ණඹ අඹදුේාරුගකු හභහජිාේඹ දයණ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගිණුගේ, අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 

10% ා තළන්ඳේ මුදල් ගලේඹ ල ඳේහග න ඹහ යුතුඹ. 
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3 3  ලයායගර් ය 

ණඹ ඉල්ුමේාරු කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාඹකුවීභ වළය අගනකුේ සිඹු  සුදුසුාේ පුයහ ඇති 

විට, 
 

i. අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 10% ා ටිනහාමින් යුතු ගාොටස මුදල් රඵහග න තිබීභ. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 25% ා තළන්ඳේ මුදල් ගලේඹ ල ුහු ගනුගන් 

(ුහුග  නමින්) ඳේහග න ඹහභ. 

 

iii. අදහශ ග ොවිජන ැං්යධන ඵර ප්රගේලඹ තුශ ග ොවිජන ඵළැංකු හභහජිායින් ගදගදනකු (භහන 

ණඹ ප්රභහණඹ ල ගවෝ ඊට ළඩිගඹන් රඵහ ළීමගේ සුදුසුාේ පුයහ ඇති) ඇඳාරුන් ගර අේන් 

ාය තිබීභ. 

 

ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ණඹ මුදර ල රඵහ  ළීමභ වහ සුදුසුාේ ේපූ්යණ ාරහ ගේ ළරරීඹ 

යුතුඹ. 

 

 

3.4 නිකුත් ක ශ කි ණය ලර්  ශා මභාලන් 

 

3 / 2 ල ා ණය2 කිෂිකාර්මික ණය නිකුත් කිරීභ 

 

ාන්නඹ ල තුශ  හ ායනු රඵන ඕනෆභ ගාටි ාහීමන ාිෂිාහ්යමිා ගඵෝ ඹ ල වහ ගදනු රඵන 

ණඹ මීය ට අඹේ ගේ. 

 

3 / 0 ණය ඵා දීගේ මභාලන් 

 

I. ග ොවිජන ැං්යධන බහ ගේ/ ාහයා බහගේ ණඹ ඳහරන ාමිටුට අනුභත ාර වළරී උඳරිභ 

ණඹ සිභහ රු 50,000 රී. 

 

II. ණඹ හිඹවීගේ ාහරඹ උඳරිභ භහ 6 රී. (නිඹමිත ණඹ ාහරඹ දින 180 රී.) 

 

 

3 / 3 ල ාණය ඵාගදන කාර්යයන් 

 

I. ග ොවි ැංවිධහන ාන්න සසවීේ රදී  නු රඵන තීයණඹන්ට අනු, භවහ හරි භහ්ය  ගවෝ සුු  

හරිභහ්ය  ඹටගේ  හ ායනු රඵන වී ව ගාටි ාහීමන ාිෂි ගඵෝ  වහ ගතේ ාරහඳගේ වී ව 

එශු  ගඵෝ   හ වහ. 

 

II. ජර ේඳහදන ක්රභ/  ලෂු්ර ජර ේඳහදන ක්රභ ඹට ගේ  හ ායනු රඵනු එශු  ගඵෝ  වහ. 
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3 / /  ල ා ණය ව ඳගයන උඳිපභ බිේ ප්රභාණයන් 

 

i. වී ග ොවිතළන වහ උඳරිභ අ ලාය 05 රී. 

 

ii. ගාටි ාහීමන අතිග්යා ගඵෝ  වහ උඳරිභ අ ලාය 02 රී. (ාේහි, ගෝඹහ, උඳු, මුැං, ඵඩ ඉරිගු, 

මිරිස) 

 

iii. ජර ේඳහදන ක්රභ/  ලෂු්ර ජර ේඳහදන ක්රභ ඹට ගේ ායනු රඵන එශු  ගඵෝ  වහ උඳරිභඹ 

අ ලාය 1 රී. 

 

iv. ජර ේඳහදන ක්රභ/  ලෂු්ර ජර ේඳහදන ක්රභ ඹට ගේ ගවෝ හරිභහ්ය  ක්රභඹ ඹටගේ ායනු රඵන 

අ්යතහඳල් ගවෝ ළූණු  හ වහ උඳරිභඹ අ ලාය ½ රී. 

 
 

3 / 5  එක් එක් ගඵෝ ය වශා ඵාදිය ශ කි ණය උඳිපභ මභාලන් 
 

වී ල ාල අක්කරයක් (අක්කර 42ක්) වශා වියදභ (උඳිපභ අක්කර 45 යි) 

 

බිේ ළාසීභ 6,000 

බීජ 4,000 

ගඳොගවොය 1,500 

ල් භ්යධන 1,500 

ාිෂි යහඹන 2,000 

එකතුල 25,444 

 

 උ ලත උඳ ාරුණු ඹටගේ ද ලහ ඇති සීභහන් ප්රභහණේ ගනොන අසථහ රදි ණඹ ඳහරන 

ාමිටු භගින් අදහශ නි්යණහඹාඹන් භත හධහයණීායනඹගාොට ඇසතගේන්තු ත මුදර තීයණඹ 

ාය වී  හ වහ ණඹ මුදල් රඵහ දීගේ වළරීඹහ ඇත.  
 

 අ ලාය 05 ල වහ ණඹ රඵහදීගේදී, රු. 50,000/- ා ණඹ උඳරිභඹ ගනොඉ ලභන ගේ ණඹාරුග  

අලයතහ අනු ණඹ අදිඹයඹන් ාහ  ළීමභට වළරීඹ. 

 

 

මිිපව් ල ාල - අක්කරයක් (අක්කර 2ක්) වශා වියදභ (උඳිපභය අක්කර 40යි) 

 

බිේ ළාසීභට 9,500 

බීජ 5,000 

ගඳොගවොය 3,500 

ාිෂි යහඹන 7,000 

එකතුල 05,444 
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ගවෝයා, උඳු, ඵඩඉිපගු, කේපි, මුැං - අක්කරයක් වශා වියදභ (උඳිපභ අක්කර 40යි) 

 

බිේ ළාසීභට 4,500 

බීජ 3,450 

ගඳොගවොය 3,150 

ාිෂි යහඹන 3,900 

එකතුල 25,444 

 
 
 
 

අර්තාඳඛ ගශෝ ගොකු ළූණු ගශෝ රතු ළූණු - අක්කර කාක් වශා වියදභ 

(උඳිපභ අක්කර ¼ යි ) 

 

බීජ 39,900 

ගඳොගවොය 2,400 

ාිෂි යහඹන 7,700 

එකතුල 54,444 

 

 
 
 

එලළු ල ාල - අර්තාඛ , ලණු ශ ර අක්කර ½ ක් වශා වියදභ 

 

බීජ 9,600 

ගඳොගවොය 3,850 

ාිෂි යහඹන 11,550 

එකතුල 05,444 

 

 

ල ා ණය වේඵන්ධ විගේ කරුණු 
 

 එ ල එ ල ගඵෝ ඹ වහ රඵහදිඹ වළරී උඳරිභ ණඹ සීභහ රු. 50,000/- ගනොඉ ලභන ගේ 

ණඹාරුග  අලයතහ අනු ණඹ අදිඹයඹන් ාහ  ත වළරීඹ. 

 

 බිේ ප්රභහණඹ ළඩින අසථහ රදී වහ  හ වහ ළඹ ගේඹයි අග ණ ලෂිත මුදර උ ලත සීභහන් ඉ ලභන 

විටදී අදහශ ණඹාරුන් යහඳිති ණඹ ක්රභඹ ඹටගේ ණඹ රඵහ  ළීමභ වහ ගඹොමු ාර යුතුඹ. 
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3 / 6  ණය ග ලා අලවන් ක  යුතු කාය ශා අය ක යුතු ගඳොයය 

 

ණඹ මුදර රඵහ  ේ දින සිට භහ 6  ල එනේ දින 180  ල ඇතුශත ණඹ වහ ගඳොලිඹ 

ේපූ්යණගඹන් ග හ අන් ාර යුතුඹ. නිඹමිත ාහරඹ තුශ ග හ අන් ායන ණඹ වහ අඹ 

ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 9% රී. එනේ රු 100/- ාට භහඹාට ලත 75 රී.  
 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතිාඹ 12% රී. එනේ 

රුහිඹල් 100/- ාට භහඹාට රු 1.00 රී. ණඹ රඵහදුන් දිනගේ සිට භහ 09  ල එනේ දින 270  ල 

ඇතුශත සිඹු භ ණඹ අඹාය  ත යුතුඹ. ටුතහභතහභ ග වීේ ඳළවළය වළය ඇති ඹේ ණඹ ල ගේ නේ, 

එඹ අඹ ාය  ළීමභ වහ ීමතයහනුලවර ාටයුතු ාර යුතුඹ.  

 

 

3.4.7 ණය අනුභත කිරීගේදී ඵා  ත යුතු සුරැකුේ ශා ගඛ න 

 

i. ණඹ අඹදුේාරු හභහජිාේඹ දයණ කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාඹන්ග  අන්ගනයෝනය ඇඳ. 

 

ii. ණඹ ඉල්ුමේ ඳත්රඹ ව සුසකුේ ගල් න (ඇගතොේ) ග ොනුාය තළබීභට ගඳය ග ොවිජන ඵළැංකු බහය 

ාටයුතු ායන නිරධහරීන් විසින් සිඹු භ ගල් න එරීගනා ඳරී ලහ ාය ඵරහ අඩුඳහඩු ඇගතොේ කහ 

ඹහේාහීමන ගාොට ගල් න නි ඳරිදි ඇති ඵට නි්යගේල ාය ග ොවිජන ැං්යධන/ ග ොවිජගේහ 

ාමිටුගේ විධහඹා ගල්ාේ විසින් වතිා ායහග න තිබිඹ යුතුඹ. 

 

iii. ගභභ චක්රගල් ඹ ක්රිඹහේභා න දින සිට බහවිතහ ාර යුතු ැංගලෝධිත ණඹ අඹදුේඳත ඵළ/ඳ/3 වහ 

ගිවිසුේ ඳත ඵළ/ඳ/4 ලගඹන් ඹහගාොට ඇත. 

 

 

3.4.8 ල ා ණය අනුභත කිරීගේ ඵ ත  

 

ණඹ මුදල් නි්යගේල රීරීභ වහ හිටුටුහග න ඇති ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ අනු ාමිටු නි්යගේල 

භත රු. 50,000/- ද ලහ ව  හ ණඹ අනුභත රීරීගේ ඵරඹ, ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ/ ාහයා 

බහගේ ණඹ ඳහරන ාමිටු ගත ඳළග්ය.   

 

ඉවත ඳරිදි නිකුේ ායන රු. 50,000/- ද ලහ ටිනහාමින් යුේ ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ වහ ව 

ගච ල ඳේ වහ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග  හිටන් රඵහ  ළීමභ අලය 

ගනොන අතය, ක වහ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටේ ණඹ නිකුේ ාය, භහසිා එභ ණඹ රළයිසතු 

දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස ගත ඉදිරිඳේ ාය අනුභත ායහ  ත යුතු අතය, එටු 

හිටඳත ල දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස විසින් ප්රධහන ාහ්යඹහරගේ ග ොවිජන ඵළැංකු 

අැංලඹට එවිඹ යුතුඹ. රු. 50,000/- ඉ ලභව ණඹ මුදල් වහ ලිඹනු රඵන ගච ලඳේ වහ දිසත්රි ල 

නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග  හිටන් රඵහ  ළීමභ ාර යුතුඹ.  
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3.4.9 ල ා ණය ලාර්තා කිරීභ 

 

එ ල එ ල ග ොවිජන ඵළැංකු භගින් ෆභ භහඹ ල තුශදීභ ණඹ රඵහදුන් ග ොවීන්ග  නහභ 

ගල් නඹ ල ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට හිටඳත ල ටුත දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසගත 

ඊරඟ භ 15 දිනට ගඳය රළබීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ. එටු හිටඳත ල භවජන ප්රද්යලනඹ වහ තළබිඹ 

යුතුඹ. 

 

3.4.10 ණය නිකුත් කිරීභ 
 

එරීගනා  හගේ සබහඹ අනු තීයණඹ ායන රද ණඹ මුදර ණඹරහභිඹහග  

අලයතහඹ ඳරිදි ්රය ලින් ගවෝ මුදලින් රඵහදිඹ වළරීඹ. ගාගේ ගතේ ග ොවිජන ැං්යධන/ 

ග ොවිජනගේහ ායා බහගේ ාමිටුගේ ආදහඹේ ළඩිාය  ළීමභ වහ ග ොවිජන ැං්යධන 

නිරධහරී විසින් වහ ණඹ ඳහරන ාමිටු භගින් විගලේ අදහනඹ ගඹොමු ාර යුතුඹ. ්රය ඳඹන 

අසථහ රදී විිත ගගශ ගඳොගල් ඳතින මිර  ණන් ඉ ලභහ ගනොඹන ඵට ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරී විසින් ගඳෞේ ලිා  ඵරහ  ත යුතුඹ.  

 

3.4.11  ග ොවි ආඳදා ණය ආලරණ ගිණුභක් රියාත්භක කිරීභ 

 

i. ග ොවි භවතකු/ භවේමිඹා මිඹ ගිඹ ගවෝ සිකය ගඵරහීනතහඹාට ගවෝ ඳේව අසථහාදී ුහු 

ගවෝ ඇඹ විසින් රඵහ ේ ණඹ ාඳහ වරින ගරට අදහශ ඳහ්යලඹන් ඉල්ීමභ ල ායනු රළබුගවොේ, 

එභ ණඹ මුදර ාඳහ වළරීභ වහ ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණ ගිණුභ ල ආයේබ ගාොට ක්රිඹහේභා 

ාර යුතුඹ. ගභභ ගිණුභට  හ ණඹ ප්රදහනගේදී අඹ ගාගයන ආඳදහ ණඹ ආයණ හරිාඹ ගභභ 

ගිණුභට ඵළය ගාොට අයමුදර ග ොඩන හ  ත යුතුඹ. ගභභ ගිණුභට සසගන මුදල් යහජය ඵළැංකුා 

ළඩි ගඳොීම රළගඵන ඉතිරි රීරීගේ ගිණුභා යහ තඵහ  ත යුතුඹ. ඹේ අසථහා  හ ණඹ 

මුදර ල ාඳහ වළරීභට සිදු න විටා ගභභ අයමුදලින් එඹ හිඹහ දළමිඹ යුතුඹ. අඹ ාර වළරී ආඳදහ 

ණඹ ආයණ හරිාඹ න්ගන් අනුභත  හ ණඹ මුදලින් 1%  ල ඳභණි.  

 

ii. ගඹෝජිත ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණඹ ළඳගඹන්ගන්  හ වහ ගනො රඵහග න ඇති  හණඹ 

මුදර වහ ක වහ න ගඳොලිඹ ආයණඹ වීභ වහ ඳභණි.  හ ණඹ රඵහ ේ ග ොවිඹහ ණඹ 

ග හ අන් ාර යුතු නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභවීභට ගඳය අනග ණ ලෂිත ගර සිකය ලහරීරිා ගවෝ 

භහනසිා ආඳදහාට ගවෝ මිඹ ඹහභාට ර ලවුගවොේ, ුහු ගවෝ ඇඹ රඵහ ග න ඇති  හ ණඹ වහ 

ඊට අදහශ ගඳොලිඹ ආඳදහ අයමුදලින් ආයණඹ ාර වළරීඹ.  

 

iii. ඊට අභතය මිඹ ගිඹ ණඹාරුහ ගනුගන් ුහුග  අභැං රය ාටයුතු වහ ගභභ අයමුදලින් 

රු. 5,000/-  ල ුහුග  දනතිා උරුභාරුන්වට ප්රදහනඹ ාර යුතුඹ. අදහශ ග ොවි ැංවිධහනගේ 

නි්යගේල භත දදය හ්යතහ වහ භයණ වතිා රඵහ  ළීමගභන් ඳසු ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී, 

ග ොවිජන ඵළැංකු යහඳිති වාහය, භ බහය ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය වහ 

ග ොවිජන ැං්යධන බහ/ ාහයා බහ බහඳති - ඹන අඹග න් ළදුේරේ ාමිටුා අනුභළතිඹ භත 

ගභභ ග වීභ සිදු රීරීභට ඵරඹ ඳළග්ය.   
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iv. ගභළනි ණඹ මුදර ල ාඳහ වළරීභට ගඳය දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස භගින් 

අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතු ගේ. උ ලත ාමිටු භගින් අදහශ නි්යගේල ඳළවළදිඳු දිසත්රි ල බහය 

නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස ගත ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ.  

 

v. ගනොාඩහ ාන්න 5 ාට ඩහ  හ ණඹ රඵහග න නිඹමිත ණඹ ාහරඹ තුශ ණඹ මුදර වහ 

ගඳොලිඹ ග හ අන් ාය ඇති ණඹාරුන්ග න් ගඹෝජිත ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණ අයමුදර 

ගනුගන් අඹ ාර යුතු හරිාඹ න්ගන් රඵහ  න්නහ ණඹ මුදලින් 0.5% රී. 

 

vi. ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණ අයමුදගල් ප්රභහණේ මුදල් ගනොභළති අසථහා ග ොවිඹකුට 

ආඳදහ ල වුගවොේ එභ ණඹ ආයණ මුදර ග ොවිජන ැං්යධන ාමිටුගන් ග හ ණඹ ආයණ 

අයමුදගල් ප්රභහණේ මුදර ල ග ොඩනළගුනු ඳසු ාමිටුට එභ මුදල් ප්රතිපූයණඹ ාර යුතුගේ.   

 

vii. ණඹ රහභිඹහට ඳහරනඹ ාය  ත ගනොවළරී සුවිගලේෂී වු ාරුණ ල ගවෝ ගනේ අති විගලේ ගවේතු ල 

ගේ නේ, ක ේඵන්ධගඹන් හිඳු ත වළරී හ ලෂි වහ උ ලත ාමිටුගේ නි්යගේල භ  අදහශ ණඹ 

මුදර ාඳහවළරීභට ඉල්ීමභ ල දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස භගින් ගදඳහ්යතගේන්තු 

ගභගවයුේ ාමිටු ගත ඉදිරිඳේ ාර වළරීඹ.  

 

viii.  හණඹ නිකුේ ායන අසථහගේදී ඊට අදහශ ආඳදහ ණඹ ආයණ අයමුදගල් දහඹා ටිනහාභ 

ගඳොදු මුදල් කුවිතහන්සිඹ ල භගින් මුදලින් අඹ ාය,  ආඳදහ ණඹ ආයණ ගිණුභට ඵළය ාර යුතුඹ. 

 

ix.  හ ණඹ අඹ ාය  ළීමභට නිඹමිත ාහරඹ න භහ 06 වහ ඳභණ ල ගභභ ණඹ ආයණඹ 

අදහශ ගේ. (නිඹමිත ණඹ ාහරඹ දින 180 රී.) 

 

3.5 අව්ලනු ගනලීගේ ණය 

 

වී ඇතුු  ගාටි ාහීමන ගඵෝ  ගනීමගේ ණඹ ගභභ ්ය ඹට අඹේ න අතය, ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ 

රඵහ  ළීමගේ ූලලිා සුදුසුාේ පුයහ ඇති ග ොවීන්ට ගභභ ණඹ රඵහ  ත වළරීඹ . 

 

3 5 2 ණය ඵා දීගේ මභාලන් 
 

 

I.  හ අ ලාය 01 ාට රු. 10,000/- ඵළගින් අ ලාය 05 ා උඳරිභ සිභහ ල 

II. ණඹ හිඹවීගේ ාහරඹ උඳරිභ භහ 01 රී. (දින 30 රී) 

 

3 5 0 ණය ග ලා අලවන් ක  යුතු කාය ශා අය ක යුතු ගඳොයය  

  

ණඹ මුදර රඵහ  ේ දින සිට භහ 01  ල එනේ දින 30  ල ඇතුශත ණඹ වහ ගඳොලිඹ ේපූ්යණගඹන් 

අඹාය අන් ාර යුතුඹ. නිඹමිත ාහරඹ තුශ ග හ අන් ායන ණඹ වහ අඹ ාර යුතු 

හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 9% රී. එනේ රු 100/- ාට භහඹාට ලත 75 රී.  
 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතිාඹ 12% රී. එනේ රුහිඹල් 

100/- ාට භහඹාට රු 1.00 රී. ණඹ රඵහදුන් දිනගේ සිට භහ 03  ල එනේ දින 90  ල ඇතුශත 
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සිඹු භ ණඹ අඹාය  ත යුතුඹ. ග වීේ ඳළවළය ඇති ඹේ ණඹ ල ගේ නේ එඹ අඹ ාය  ළීමභ වහ 

ීමතයහනුලවර ාටයුතු ාර යුතුඹ.  

 

 

3 6 අව්ලනු සුරැය ගේ ණය 
 

 වී ව අගනකුේ ගාටි ාහීමන ගඵෝ  සුසීමභ වහ ගදනු රඵන ණඹ, ගභභ ්ය ඹට අඹේ 

න අතය ගභභ අසනු සුසීමගේ ණඹ ාණ්ඩහඹේ ඇඳ භත ගදනු රඵන පුේ ලිා ණඹරී. 

 

ගභභ ණඹ මුදර රඵහ  ළීමභ වහ අැංා 3.2 ඹටගේ ද ලහ ඇති සුදුසුාේ සිඹල්රට අභතය ඳවත 

දළ ලගන අභතය සුදුසුාේද පුයහලිඹ යුතුගේ. 

 

i. ගභභ ණඹ මුදර රඵහ  ළීමභට ප්රථභ මීය ට ගඳය රඵහ ේ ගාටි ාහීමන ණඹ ේපූ්යණගඹන්භ ග හ 

තිබිඹ යුතු වීභ. 

 

ii. දිගු ාහීමන ණඹ හරිා නිසි ාරට නියවුල් ාය තිබීභ. 

 

 

3 6 2 ණය ඵාදීගේ සිභාලන් 

 

i. වී වහ රී. ග්රෆ. 01 ා ට රු. 25/- ඵළගින් 

 

ii. අගනකුේ ගඵෝ  වහ රී. ග්රෆ 01 ා ස වහ නිකුේ ාර යුතු ණඹ ප්රභහණඹ ණඹ ඳහරන ාමිටු 

භගින් තීයණඹ ගාොට, ක වහ දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග  අනුභළතිඹ රඵහ 

 ත යුතුඹ. 

 

iii. නිකුේ ාර වළරී උඳරිභ ණඹ සිභහ රු. 100,000/- රී. 

 

iv. ණඹ හිඹවීගේ ාහරඹ උඳරිභ භහ 03 රී. (හභහනය ණඹ ාහරඹ දින 90 රී) 

 

v. අසළන්න  ඵඩහ ාය තඵන සථහනඹ හිඳුඵ වහ එටු ආය ලහ හිඳුඵ අදහශ ප්රහගේයඹ 

නිරධහරීයඹහ විසින් ගඳෞේ ලිා ඳරී ලහ ාය ඵරහ ෆහීභාට ඳේවිඹ යුතුඹ. 

 

 

3 6 0 ණය ග ලා අලවන් ක  යුතු කාය ශා අය ක යුතු ගඳොයය 

  

ණඹ මුදර රඵහ  ේ දින සිට භහ 03  ල එනේ දින 90  ල ඇතුශත ණඹ වහ ගඳොලිඹ ේපූ්යණගඹන් 

ග හ අන් ාර යුතුඹ. නිඹමිත ාහරඹ තුශ ග හ අන් ායන ණඹ වහ අඹ ාර යුතු 

හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 9% රී. එනේ රු 100/- ාට භහඹාට ලත 75 රී.  
 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතිාඹ 12% රී. එනේ රුහිඹල් 

100/- ාට භහඹාට රු 1.00 රී. ණඹ රඵහදුන් දිනගේ සිට භහ 06  ල එනේ දින 180  ල ඇතුශත 
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සිඹු භ ණඹ අඹාය  ත යුතුඹ. ග වීේ ඳළවළය ඇති ඹේ ණඹ ල ගේ නේ එඹ අඹ ාය  ළීමභ වහ 

ීමතයහනුලවර ාටයුතු ාර යුතුඹ.  

 

 

3 7 කිෂි යන්ගත්රෝඳකරණ ණය 

 

 එ ල යාදි රඵහ ත වළ ලග ල ාිෂි ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ ගවෝ යහඳිති ණඹ ඹන ගදගාන් 

එ ල ්ය ඹ ල ඳභණි. ගභභ ණඹ ්ය ඹ වහ අැංා 3.2 ඹටගේ දවන් න සුදුසුාේ සිඹල්රට 

අභතය ඳවත දළ ලගන අභතය සුදුසුාේද පුයහ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

I. ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ ඉල්ුමේාරුකු විසින් එභ ඹන්ත්රඹ ගඹොදහග න ආදහඹභ උඳඹහ  න්නහ 

ආාහයඹ, විඹදේ දයණ ආාහයඹ හිඳුඵ ඇසතගේන්තු ල ටුත යහඳිති ගඹෝජනහ ල ඉදිරිඳේ 

ාර යුතුඹ. 

 

II. ණඹ ග හ අන් න තුරු ඹන්ගත්රෝඳායණර ඳයභ අයිතිඹ ග ොවිජන ැං්යධන/ ාහයා බහ 

තු විඹ යුතුඹ. 

 

III. ණඹ ඉල්ුමේාරු කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාඹකු ගනොන විට ණඹ රඵහ  ළීමගේ සුදුසුාේ 

ඹටගේ ද ලහ ඇති අැංා 3.3 යහතිග්ය ඹ ඊට අදහශ ාය  ත යුතු ගේ. 

 

 

3 7 2 ණය ඵාදීගේ මභාලන් 

 

ග ොවීන් විසින් ඉදිරිඳේ ායනු රඵන එ ල එ ල යහඳිතිඹ අනු රඵහදිඹ වළරී ණඹ මුදර 

ණඹ ඳහරන ාමිටු භගින් තීයණඹ ාය නි්යගේල ාර යුතු අතය, ක වහ දිසත්රි ල ගභගවයුේ 

ාමිටුගේ/  ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටුගේ අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුගේ. 
 

 

3 7 0 ණය මුද තීරණය කිරීගේදී ඳශත කරුණු වකා ඵ යය යුතුය 
 

I. ඉදිරිඳේ ාය ඇති යහඳිතිගේ ේපූ්යණ හිරිළඹ. 

II. අදහශ යහඳිතිඹ ගනුගන් යහඳිතිාරුග  දහඹාේඹ. 

III. යහඳිතිගේ ආයු ාහරඹ. 

IV. ප්රගේලගේ හ්යථා ක්රිඹහේභා ාර වළරී යහඳිතිඹ ල ද ඹන  .      

V. ාිෂි ා්යභහන්තඹ ඳහදා ාය ේ යහඳිතිඹ ලද ඹන  . 

 

දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුලට අනුභ යය ඵාදිය ශ කි උඳිපභ ණය මුද රු   544,4442- කි  

උක්ත මභාල ඉක්භලා ණය ඉඛලුේ කරන අලව්ථා ලදී දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුගේ නිර්ගද් 

වහිතල ජායක ගභගශයුේ කමිටුලට ඉදිිපඳත් ක යුතුය  
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3 7 3 ණය මුදඛ නිදශව් කිරීභ 
 

එරීගනා යහඳිතිගේ සබහඹ අනු තීයණඹ ායන රද ණඹ මුදර යහඳිතිාරුග  

අලයතහඹ ඳරිදි ඹන්ගත්රෝඳායණ ලින් ගවෝ මුදලින් රඵහදිඹ වළරීඹ. ඹන්ගත්රෝඳායණ ඳඹන 

අසථහ රදී විිත ගශගඳොගල් ඳතින මිර  ණන් ඉ ලභහ ගනොඹන ඵට ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරී විසින් ගඳෞේ ලිා  ඵරහ  ත යුතුඹ. ක වහ යහඳිතිාරුග න් ලිතත 

ඉල්ීමභ ල  රඵහග න එඹ ණඹ අඹදුේඳතට අමුණහ තළබිඹ යුතුඹ. 

 
 

3.7.4 ණය ග ලා අලවන් ක යුතු කාය ශා අය ක යුතු ගඳොයය  
 

ණඹ මුදර වහ  අඹ ායන ගඳොීම ප්රතිලතඹ හ්යෂිා 9% රී.  

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතිාඹ 12% රී. 

ණඹ මුදර ආඳසු ග විඹ යුතු ාහර සීභහ ඳවත ාරුණු ඳදනේ ාය  නිමින් ණඹ ඳහරන ාමිටු 

භගින් තීයණඹ ාය දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග  අනුභළතිඹ රඵහ ත 

යුතුගේ. 
 

 

I. අනුභත ායන රද ණඹ මුදර. 

II. යහඳිතිගේ ආයු ාහරඹ. 

  උදහ: ඹන්ත්රඹ ල නේ පරදහීම ජීවිත ාහරඹ. 

 
 

ණය අය කර   නීගේ කා මභාල ඳශත ඳිපදි තීරණය ක යුතුය 
 

 රු. 30,000 ාට ඩහ අඩු යඳිති වහ උඳරිභ භහ 12 රී. 

 රු. 30,000/-  සිට රු. 49,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 18 රී. 

 රු. 50,000/-  සිට රු. 74,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 24 රී.  

 රු. 75,000/-  සිට රු. 299,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 36 රී.  

 රු. 300,000/-  සිට රු. 500,000/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 48 රී.  

 

3.7.5 ණය ලාිපකය ශා ගඳොයය  ණනය කිරීභ 
 

අනුභත ායන රද ණඹ මුදර වහ ගඳොලිඹ හීනලන ගේ ක්රභය භත  ණනඹ ාය අඹ ාර යුතුඹ. 

එනේ ඳවත ඳරිදි ප්රහ ධන හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ තීයණඹ ාර යුතුඹ. (භහඹ ල වහ දින 30  ල ගර 

රාන්න) 

උදහ: 2011.10.20 දින ණඹ මුදර නිදවස ාගල් ඹයි ළරකු ගවොේ, 

1. ණඹ මුදර රු. 50,000/- 

2. ණඹ ග වීගේ ාහරඹ භහ 24 

 

ප්රාේධන ලාිපකය වකව් කර  න්නා ආකාරය 

ණඹ මුදර /ණඹ ග වීගේ ාහරඹ භහ  = 50000/24 

භහඹ ල වහ ප්රහ ධන හරිාඹ   = 2083.33 
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ඳෂමු ලාිපකය වශා ගඳොලී  ණනය කිරීභ 

2011.11.19 දිනට ඳශමු හරිාඹ ග විඹ යුතුඹ. 

 

  

දින ප්රභාණය  ණනය කිරීභ  
 

 2011 ු ලගතෝේඵ්ය භහගඹන් දින   - 12 

 2011 ගනොළේඵ්ය භහගඹන් දින     - 18 

 වේපූර්ණ දින  ණන    - 34 

  

ණඹ මුදර X ණඹ ගඳොීම ප්රතිලතඹ X දින  ණන/365 = 50,000 X(9/100) X (30/365) 

ඳශමු හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ    = 369.86 

 

 

ඳෂමු භාවය වශා ග විය යුතු මුලු මුද 
 

ඳශමු ප්රහ ධන හරිාඹ   = 2083.33 

ඳශමු හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ  =   369.86     

  ඳෂමු ලාිපකය   = 0/53 04 

 

 3.8   ලයාඳිය ණය 
 

 ගාටි ාහීමන ගනොන ගනේ  හ යහඳිති වහ ක ආශ්රිත නිසඳහදන ළඩිදියුණු රීරීභට වහ ඳසු 

අසනු තහ ලණඹ ළඩි දියුණු රීරීභට නිකුේ ායනු රඵන ණඹ ගේ ඹටතට  ළගන්. 
 

උදහ : ේේ ඳහරනඹ, මිරිදිඹ භේය අභිජනනඹ, භල්  හ, ඳශතුරු  හ. 
 

ගභභ ණඹ ්ය ඹ රඵහ  ළනිභ වහ වහ අැංා 3.2 ඹටගේ ද ලහ ඇති සුදුසුාේ සිඹල්රට 

අභතය ඳවත දළ ලගන අභතය සුදුසුාේද පුයහ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

i. එ ල යාට රඵහ  ත වළ ලග ල ාිෂි ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ ගවෝ යහඳිති ණඹ ඹන ්ය  

ගදගාන් එ ල ්ය ඹ ල ඳභණි. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු භ   නුගදනු ායමින් ණඹ රඵහග න හ්යථා ගර ණඹ ග මින් ය 02 

ට ඩහ ළඩි ාහරඹ ල ඵළැංකු භ   නුගදනු ාය තිබීභ. 

 

iii. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හභහජිාගඹකු ගර හ්යථා ාටයුතු ාය තිබීභ.  

 

iv. අදහශ ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹ තුශ හ්යථා ක්රිඹහේභා ාරවළරී යහඳිතිඹා යහඳිති 

හ්යතහ ල, අදහශ තහ ලණිා නිරධහරීග  වහ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීග  නි්යගේලඹ භත 

ඉදිරිඳේ රීරීභ. (උදහ: ේේ ඳහරනඹ වහ ඳශු දදය නිරධහරීග  නි්යගේලඹ) 
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v. ගභභ ළඩටවන ඹටගේ ණඹ රඵහ  ත වළ ලග ල ග ොවි ඳවුරරීන් එ ල හභහජිාගඹකුට ඳභණි.  

 

vi. ණඹ ඉල්ුමේාරු කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාඹකු ගනොන විට ණඹ රඵහ  ළීමගේ සුදුසුාේ 

ඹටගේ ද ලහ ඇති අැංා 3.3 යහතිග්ය ඹ ඊට අදහශ ගේ. 

 

3 8 2 ණය ඵාදීගේ මභාලන් 
 

ග ොවීන් විසින් ඉදිරිඳේ ායනු රඵන එ ල එ ල යහඳිතිඹ අනු රඵහදිඹ වළරී ණඹ මුදර ණඹ ඳහරන 

ාමිටු භගින් තීයණඹ ාය නි්යගේල ාර යුතු අතය, ාමිටු සීභහ ඉ ලභන යහඳිති ටිනහාේ 

වහ දිසත්රි ල ගභගවයුේ ාමිටුගේ/  ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටුගේ අනුභළතිඹ රඵහ ත යුතුගේ. 

 

3 8 0 ණය මුද තීරණය කිරීගේදී ඳශත කරුණු වකා ඵ යය යුතුය  
 

I. ඉදිරිඳේ ාය ඇති යහඳිතිගේ ේපූ්යණ හිරිළඹ. 

II. අදහශ යහඳිතිඹ ගනුගන් යහඳිතිාරුග  දහඹාේඹ. 

III. යහඳිතිගේ ආයු ාහරඹ. 

IV. ප්රගේලගේ හ්යථා ක්රිඹහේභා ාර වළරී යහඳිතිඹ ල වීභ.      

V. ාිෂිා්යභහන්තඹ ඳහදා ාය ේ යහඳිතිඹ ලද ඹන  . 

 

දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුලට අනුභ යය ඵාදිය ශ කි උඳිපභ ණය මුද රු 544,4442- කි  

උක්ත මභාල ඉක්භලා ණය ඉඛලුේ කරන අලව්ථා ලදී දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුගේ නිර්ගද් 

වහිතල ජායක ගභගශයුේ කමිටුලට ඉදිිපඳත් ක යුතුය  
 

3 8 3 ණය මුදඛ නිදශව් කිරීභ 

එරීගනා යහඳිතිගේ සබහඹ අනු තීයණඹ ායන රද ණඹ මුදර යහඳිතිාරුග  අලයතහඹ 

ඳරිදි ්රය ලින් ගවෝ මුදලින් රඵහදිඹ වළරීඹ. ්රය ඳඹන අසථහ රදී විිත ගශගඳොගල් 

ඳතින මිර  ණන් ඉ ලභහ ගනොඹන ඵට ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී විසින් ගඳෞේ ලිා 

 ඵරහ  ත යුතුඹ. ක වහ යහඳිතිාරුග න් ලිතත ඉල්ීමභ ල  රඵහග න එඹ ණඹ අඹදුේඳතට 

අමුණහ තළබිඹ යුතුඹ. 

 

3.8.4 ණය මුද වශා අය කරන ගඳොයය ශා ණය ආඳසු ග වීගේ කා මභාල තීරණය කිරීභ 

 

ණඹ මුදර වහ  අඹ ායන ගඳොීම ප්රතිලතඹ හ්යෂිා 9% රී. 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතිාඹ 12% රී. 

ණඹ මුදර ආඳසු ග විඹ යුතු ාහර සීභහ ඳවත ාරුණු ඳදනේ ාය  නිමින් ණඹ ඳහරන ාමිටු 

භගින් තීයණඹ ාය දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග  අනුභළතිඹ රඵහ ත 

යුතුගේ. 
 

i. අනුභත ායන රද ණඹ මුදර. 

ii. යහඳිතිගේ ආයු ාහරඹ. 

 උදහ: ඹන්ත්රඹ ල නේ පරදහීම ජීවිත ාහරඹ. 



Page 25 of 87 
 

ණය අය කර   නීගේ කා මභාල ඳශත ඳිපදි තීරණය ක යුතුය 
 

 රු. 30,000 ාට ඩහ අඩු යඳිති වහ උඳරිභ භහ 12 රී. 

 රු. 30,000/-  සිට රු. 49,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 18 රී. 

 රු. 50,000/-  සිට රු. 74,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 24 රී.  

 රු. 75,000/-  සිට රු. 299,999/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 36 රී.  

 රු. 300,000/-  සිට රු. 500,000/- ද ලහ න යහඳිති වහ උඳරිභ භහ 48 රී.  

 

 

3.8.5 ණය ලාිපකය ශා ගඳොයය  ණනය කිරීභ 

 

අනුභත ායන රද ණඹ මුදර වහ ගඳොලිඹ හීනලන ගේ ක්රභය භත  ණනඹ ාය අඹ ාර 

යුතුඹ. එනේ ඳවත ඳරිදි ප්රහ ධන හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ තීයණඹ ාර යුතුඹ. (භහඹ ල වහ දින 30 

 ල ගර රාන්න.) 
 

උදහ: 2011.10.20 දින ණඹ මුදර නිදවස ාගල් ඹයි ළරකු ගවොේ, 

 

 ණඹ මුදර රු. 50,000/- 

 ණඹ ග වීගේ ාහරඹ භහ 24 

 

ප්රාේධන ලාිපකය වකව් කර  න්නා ආකාරය 

ණඹ මුදර/ ණඹ ග වීගේ ාහරඹ භහ  = 50000/24 

භහඹ ල වහ ප්රහ ධන හරිාඹ   = 2083.33 

 

ඳෂමු ලාිපකය වශා ගඳොලී  ණනය කිරීභ 

2011.11.19 දිනට ඳශමු හරිාඹ ග විඹ යුතුඹ. 

 

 දින ප්රභාණය  ණනය කිරීභ  
 

 2011 ු ලගතෝේඵ්ය භහගඹන් දින   - 12 

 2011 ගනොළේඵ්ය භහගඹන් දින     - 18 

 වේපූර්ණ දින  ණන    - 34 

  

ණඹ මුදර X ණඹ ගඳොීම ප්රතිලතඹ X දින  ණන/365 = 50,000 X(9/100) X (30/365) 

ඳශමු හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ    = 369.86 

 

ඳෂමු භාවය වශා ග විය යුතු ලාිපකය 
 

ඳශමු ප්රහ ධන හරිාඹ   = 2083.33 
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ඳශමු හරිාඹ වහ ගඳොලිඹ  =   369.86     

  ඳෂමු ලාිපකය  = 0/53 04 

 

3.9 ග ලතු ල ා ණය 
 

අරමුණ 

“අපි ලලමු - රට න මු” ගේයඹ ආවහය නිසඳහදන දිරි ළන්වීගේ ජහතිා ළඩටවන හ්යථා ාය 

 ළීමභ වහ ග තු  හ පරදහීම භට්ටමින් සිදු රීරීභට අලය ූලරයභඹ ඳවසුාේ ළරසීභ. 

  

3.9.1  ග ලතු ල ා ණය ඵා දීභ වශා වපුරා යබිය යුතු සුදුසුකේ  

I. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලගේ සිකය ඳදිැංචි අගඹකු වීභ. 

II. ග තු  හ රීරීභට ඵරහගඳොගයොේතු න ග ේගේ ළරළසභ හිඳුඵ හ්යතහ ල 

ගාොට්ඨහලගේ සුදුසුාේ රේ ාිෂිා්යභ හිඳුඵ තහ ලණ නිශධහරිගඹකු රහ නි්යගේල ාය 

ඉදිරිඳේ ාර යුතු ගේ. 

 

3.9.2 ග ලතු ල ා ණය ඵා දිය ශ කි කාර්යයන් 

I. බීජ ඳළර වහ ගඹදවුේ 

II. ග තු උඳායණ ාට්ටරඹ 

 සිඹු භ ණඹ ්රය ලින් නිකුේ ාශ යුතුඹ. 

 

3.9.3 ණය ඵා දීගේ මභාලන් 

I. උඳරිභ ණඹ සීභහ රු. 5,000/- රී. 

II. ණඹ හිඹවිභ රඵහ  ේ ණඹ මුදලින් 10% ඵළගින් උඳරිභ ාහරඹ භහ 10 රී. (දින 300 රී.) 

 

3.9.4 අය ක යුතු ගඳොයය 

 නිඹමිත ාහරඹ තුශ ග හ නිභ ායන ණඹ වහ හ්යෂිා ගඳොඳු අනුඳහතඹ 9%  ල න අතය 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභන ණඹ වහ හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 12% රී. 

 

3.9.5 ගඳොදු කරුණු 

I. ග තු  හ ළඩටවන හ්යථා ාය  ළීමභ සිඹු භ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන 

වාහය රුන්ග  ව ග ොවි ැංවිධහනගේ  ීමභරී. 

II. ණඹ අඹ ාය  ළීමභ ාහ්යඹ ලභ සිදු රීරීභ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය තු 

 ීමභරී. 

III. ග ොවිජන ැං්යධන ගදඳහ්යතගේන්තු ාිෂිා්යභ ැං්යධන ව ග ොවිජන ගේහ අභහතයහැංලඹ 

භගින් නිකුේ ායන රද “අහි මු යට න මු” ගේය ආවහය නිසඳහදන දිරි ළන්වීගේ ජහතිා 

ගභගවයුභ හිඳුඵ ව  ලගේත්ර නිරධහරීන් ක්රිඹහේභා ාර යුතු ළඩටවන් නභළති අේ ඳත්රිාහගේ 

වන් ාරුණු ළරරීල්රට  ත යුතුගේ.  
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3.10 ග ොවි විශ්රාභ ල ටු ණ ණය 
 

 ග ොවි විශ්රහභ ළටු ණ වහ භහජ ආය ලණ ප්රතිරහබ ගඹෝජනහ ක්රභඹාට දහඹාවීගේ ණඹ. 

ගභභ ක්රභඹට ඵහ ළීමභ වහ ට්ටේ ක්රභඹ ඹටගේ ණඹ රඵහ දිඹ වළා. 

 

 * ද නට ගභභ ණය ගයෝජනා ක්රභය තාලකායකල අරිය තත්ත්ලගත ඳලයන අතර ඉදිිපගතදී 

රියාත්භක තත්ත්ලයට ඳත් කිරීභට ගයෝජිතය  ගකගවේ ගලතත් ගභභ ගයෝජනා ක්රභය යටගත් 

ද නටභත් ග ොවීන් ගලත නිදශව් කර ඇය ණය අය කර   නීභ වශා කටයුතු ක යුතුය   

   

 

3.11 එෂලළු ශා ඳෂතුරු ප්රලාශනගතදී ඳසු අව්ලනු ශානි අලභ කිරීභ වශා  ණාව්ිකක් 

ඇසුරුේ මිදී   නීභ වශා ලන වශන ණය ගයෝජනා ක්රභය 
 

එශු , ඳශතුරු ප්රහවනගේදී සිදුන ඳසු අසනු වහනිඹ භසථ ගශ ගඳොරට ඵරඳෆේ 

ඇති ායන අතය මුු  නිසඳහදනගඹන් 30%  ල ඳභණ විනහල වීභට ර ලගේ. ඳසු අසනු වහනිඹ අභ 

රීරීභ භඟින් ග ොවිඹහට ව ඳහරිගබෝගිාඹහට හසි අේාය දීභේ, නහසතිඹ අභ රීරීභ තුලින් ජහතිා 

ආ්යිකාඹට ාිෂි අැංලගේ දහඹාේඹ පුු ල් රීරීභේ අයමුණ ායග න ූලඳාහය වහ අබයන්තය 

ගගශ අභහතයහැංලඹ භඟින් ඉවත ්රය ප්රහවනඹ රීරීගේ ප්රමිතීන් වදුන්හ දී තිගේ.  
 

ක අනු 2012 ජනහරි 15 න දින සිට එශු , ඳශතුරු ප්රහවනගේදී ප්රමිතිගඹන් යුතු 

ඇසුරුේ බහවිතඹ හිඳුඵ ීමතිඹ අනිහ්යඹගඹන්භ ක්රිඹහේභා රීරීභට යජඹ විසින් තියණඹ ාය ඇත. 

එභ ීමතිඹ ක්රිඹහේභා රීරීගේදී ූලරය අඳවසුතහඹන් ටුත ග ොවීන්ට එභ ඇසුරුේ මිරදී  ළීමභ 

වහ වන ණඹ ක්රභඹ ල ග ොවිජන ඵළැංකු භඟින් ක්රිඹහේභා රීරීභට තීයණඹ ාය ඇත. 

 

 

3.11.1 ණය ඵාදිය ශ කි කාර්යයන් 
 

එශු , ඳශතුරු ප්රහවනගේදී සිදුන ඳසු අසනු වහනිඹ අභ ාය  ළීමභ වහ යජඹ 

විසින් වදුන්හ දී ඇති ප්රමිතීන් ඹටගේ නිසඳහදිත ඇසුරුේ මිරදී  ළීමභ වහ. 

 
 

3.11.2 ණය ඵා  ත ශ කි ඳාර්ලයන්  
 

1. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලගේ සිකය ඳදිැංචි ග ොවීන්ට. 

2. ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලගේ හිටුටි ලිඹහඳදිැංචි ග ොවි ැංවිධහනඹාට. 

 

3.11.3 වපුරා යබිය යුතු සුදුසුකේ 
 

i.  ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලගේ සීරය ඳදිැංචි අගඹකු වීභ. 

ii.  හ ඉඩභ හිටුටි ප්රගේලගේ ග ොවි ැංවිධහනඹා හභහජිාගඹකු වීභ. 

iii.  ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹ තුශ ාිෂිාහ්යමිා ාටයුතු ර නිඹළගරන ඉඩේ ටුමි ග ොවිගඹකු 

ගවෝ බු ලතිාරුකු වීභ. 
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iv. මීය ට ගඳය රඵහග න ඇති ගාටිාහීමන ණඹ ේපූ්යණගඹන් ග හ අන් ාය තිබීභ වහ 

දිගුාහීමන ණඹ වහ හරිා නිසි ාරට නියවුල් ායන රද ග ොවිගඹකු වීභ. 

v. රඵහ  ළීමභට අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 10%ා ටිනහාමින් යුේ ග ොවි ඵළැංකු ගාොටස රඵහ  ත 

යුතුඹ. 

vi. ණඹ ඉල්ුමේාරු හභහජිාේඹ දයණ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගිණුගේ ගවෝ පුේ ර ගිණුගේ අග ණ ලෂිත 

ණඹ මුදලින් 10% තළන්ඳේ මුදල් ගලේඹ ල ඳේහග න ඹහයුතු වීභ. 

 
 

 ග ොවි වැංවිධාන විසින් වපුරා යබිය යුතු සුදුසුකේ 

i. ග ොවි ැංවිධහනඹ නමින් ගිණුභ ල ආයේබාය තිබීභ. 

ii. රඵහ  ළීමභට අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 10%ා ටිනහාමින් යුේ ග ොවිජන ඵළැංකු ගාොටස 

රඵහ ත යුතුඹ. 

iii. රඵහ  ළීමභට අග ණ ලෂිත ණඹ මුදලින් 10%ා තළන්ඳේ මුදල් ගලේඹ ල ඉතිරි රීරීගේ 

ගිණුගේ ඳේහග න ඹහභ. 

 
 

3.11.4 ණය ඵා දිය ශ කි මභාලන් 
  

i. අුමතින්භ ඵළැංකුට ඵළ    ගදන හභහජිාගඹකු වහ රඵහ දිඹ වළරී උඳරිභ ණඹ මුදර රු. 10,000/- 

රී. 

ii. දළනට ඵළැංකු භ   නුගදනු ායන එ ල ග ොවිඹකුට රඵහ  ත වළරී උඳරිභ ණඹ මුදර රු. 

25,000රී. 

iii. ග ොවි ැංවිධහනඹාට රඵහ  ත වළරී උඳරිභ ණඹ මුදර රු. 50,000 රී. 

iv. ණඹ හිඹවීගේ උඳරිභ ාහරඹ භහ 06රී. (දින 180 රී.) 

 
 

3.11.5 ණය අනුභත කිරීගේ ඵත 
 

ගභභ ගඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ඉවත අැංා3.11.4 ඹටගේ තීයණඹ ාය ඇති ණඹ සීභහන් 

අනුභත රීරීභ ණඹ ඳහරන ාමිටු නි්යගේල භත ග ොවිජන ගේහ ාමිටු/ ැං්යධන බහ ගත 

ඳළග්ය. 

 

 

3.11.6 ණය මුද නිදශව් කිරීභ 
 

 

ෆභ අසථහාදීභ ණඹ නිකුේ ාශ යුේගේ ්රය ලගඹනි. විලහර ප්රභහණගේ  ණරහසටි ල 

ඇසුරුේ වහ රු. 300/-  ල වහ භධයභ ප්රභහණගේ  ණරහසටි ල ඇසුරුේ වහ රු. 150/- ල ගර 

යජගඹන් රඵහ දී ඇති වනහධහයඹ ග ොවීන්ට/ ණඹ රහභින්ට/ ග ොවි ැංවිධහන වහ රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

ෆභ විටභ ඳඹනු රඵන ඇසුරුේ ර මිර ග ොවිජන ගේහ භධයසථහනඹට රළගඵන මිර  ණන් 

ඉ ලභහ ගනොඹන ඵට ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීන් විසින් පුේ ලිා  ඵරහ  ත යුතුඹ. 

 

එ ල එ ල ග ොවීන්ට/ ණඹ රහභින්ට/ ග ොවි ැංවිධහන වහ රඵහගදනු රඵන ණඹ  ප්රභහණඹ  

වහ ණඹ අඹාය  න්නහ ඳදනභ ණඹ ඳහරන ාමිටු තීයණඹ ාශ යුතු අතය ඊට අදහශ ටවන් ණඹ 

ඳහරන ාමිටු හ්යතහර ඳළවදිලි ටවන් ාශ යුතුඹ. 
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3.11.7 ණය වශා ඇඳ සුරැකුේ 
 

i. ණඹ ඉල්ුමේාරු කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාගඹකු න විට ාණ්ඩහඹේ ඇඳ සුසකුේ රඵහ  ත 

යුතු අතය, එගේ ගනොන අසථහ රදී අදහශ ණඹ රහභීන් විසින් ග ොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹ 

තුශ ග ොවිජන ඵළැංකු හභහජිායින් ගදගදනකු (භහන ණඹ ප්රභහණඹ ල ගවෝ ඊට ළඩිගඹන් 

රඵහ ළීමගේ සුදුසුාේ පුයහ ඇති) ඇඳාරුන් ගර අේන් ාය තිබිඹ යුතුඹ.  
 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඉල්ුමේ රීරීගේදී වඳුන්හ දී ඇති ණඹ ඉල්ුමේ ඳත්රඹ වහ ගිවිසුේ ඳත්රඹ නිසි 

ඳරිදි ේපූ්යණ ාය, එඹ ග ොවි ඵළැංකුගේ ග ොනු  ත ාර යුතුඹ. 

 
 

3.11.8 ණය ලාිපකය ශා ගඳොයය  ණනය කිරීභ 
 
 

අනුභත ායන රද ණඹ මුදර වහ ගඳොලිඹ හීන න ගලේ ක්රභඹ භත  ණනඹ ාය අඹ ාශ යුතුඹ. 

 

3.11.9 ණය ග ලා අලවන් කෂයුතු කාය ශා අයකෂ යුතු ගඳොයය 
 
 

ණඹ මුදර රඵහ ේ දින සිට භහ 06 ල එනේ දින 180  ල ඇතුශත ණඹ වහ ගඳොලිඹ 

ේපූ්යණගඹන් ග හ අන් ාශ යුතුඹ. නිඹමිත ාහරඹ ග හ අන් ායන ණඹ වහ අඹාශ 

යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 9% රී. නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාශ යුතු හ්යෂිා ගඳොීම 

අනුඳහතඹ 12% රී. ණඹ රඵහදුන් දිනගේ සිට භහ 09  ල එනේ දින 270  ල ඇතුශත සිඹු භ ණඹ වහ 

ගඳොීම මුදල් අඹ ාර යුතු අතය ටුතහභතහ ග වීේ ඳළවළය වළය ඇති ඹේ ණඹ මුදර ල ගේ නේ එඹ 

අඹාය  ළීමභ වහ දනතිා ක්රිඹහභහ්ය   ත යුතුඹ. 
 

 

 

3.11.10 ගඳොදු කරුණු 
 

i. සිඹු භ ණඹ ඉල්ුමේඳේ ණඹ අනු ාමිටුගේ නි්යගේල භ  ණඹ ඳහරන ාමිටු ගත ග න්හ 

 ත යුතුඹ. 
 

ii. ණඹ නිකුේ ායන රද ග ොවීන්ග ,ණඹ රහභින්ග , ග ොවි ැංවිධහනර නහභ ගල් නඹ ල දිසත්රි ල 

බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස ගත භහසිා ඹළවිඹ යුතුඹ. 
 

iii. ාහීමන එාතු ායනු රඵන මුදල් නිසි ඳරිදි ගිණුේ ත රීරීභ, ඵළැංකු  ත රීරීභ වහ ක අනු හ්යතහ 

ඹහේාහීමන න ඵට   ඵරහ  ළීමභ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී වහ ග ොවි ඵළැංකු යහඳිති 

වාහයරුන්ග   ීමභ ගේ. 
 

iv. දී ඇති නි්යණහඹාඹන්ට අනු විධිභේ වහ නිළයදි සුදුසු ණඹරහභීන් ගතෝයහ  ළීමභ, නිඹමිත 

ඳරිදි ණඹ අඹාය ළීමභ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීරුන්ග , ග ොවි ඵළැංකු යහඳිති  

වාහයරුන්ග  වහ ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයරුන්ග   ීමභගේ. 
 

v. ගභභ ගඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටගේ යජගේ නිශධහරින්වට ණඹ රඵහදිඹ ගනොවළරී ඵ තයගේ භතා 

තඵහ  ත යුතුඹ. 
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3 20 කමිටු භගින් අනුභත කෂ ශ කි ණය මභාලන් 

 
 

කමිටුල මුද (රු) 

ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල2 කාරක වබා ණය ඳාන 

කමිටුල (සිඹුමභ ණඹ වහ) 

 

50,000 ද ලහ 

දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුල  

         ාිෂිාහ්යමිා ණඹ  

         ඹන්ගත්රෝඳායණ/ යහඳිති ණඹ 

 

 

50,000 සිට 100,000 ද ලහ 

50,000 සිට 500,000 ද ලහ 

ජායක ගභගශයුේ කමිටුල  

ාිෂිාහ්යමිා ණඹ  

            ඹන්ගත්රෝඳායණ/ යහඳිති ණඹ 

 

 

 100,000 ට ළඩි 

 500,000 ට ළඩි 

 
 

3.13 2  ණය වශා අය ක යුතු ගඳොයය 
 

නිඹමිත ාහරඹ තුශ ග හ අන් ායන ණඹ වහ හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 9%  ල න අතය, 

නිඹමිත ාහරඹ ඉ ලභව දින සිට අඹ ාර යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 12% රී.  
 

 එක් එක් ණය ගයෝජනා ක්රභ වශා අදාෂ ලන නියමිත ණය කා මභාලන් ඒ ඒ ණය ගයෝජනා 

ක්රභය යටගත් දක්ලා ඇත  

 

3 23 0 ණය ගඳොයය  ණන් ඵා ණය උඳ ගජරගත ඇය ණය   යයන්ගේ ගිණුේ ල ගඳොලී තීරුලට ශර 

ක යුතුය  

 

3 23 3 ණය ගඳොලී  ණන් ඵා ගිණුේ ල වටශන් ක යුත්ගත්, 

i. ණඹ අඹ න අසථහ රදී වහ  

ii. ්යඹ අහන දිනගේදිඹ. 

 

3.1/ ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ කඛ ඉකුත් ව ණය අය කර   නිභ වශා  නීයභය පියලර  න්නා 

ආකාරය 
  

0444 අැංක /6 දරණ ග ොවිජන වැංලර්ධන ඳනගත් 99 (0) (ආ) ල න්යය වභ  කියගලන “2992 

අැංක 4/ දරණ ග ොවිජන ගවේලා (වැංගෝධන) ඳනයන් වැංගෝධිත 2979 අැංක 58 දරණ ග ොවිජන 

ගවේලා ඳනගත් වශන් ණය අයකර   නීගේ විධිවිධාන බාවිතා කරමින් ණය අය කර   නීභ වශා 

නීයභය රියාභාර්  ලට එෂයය යුතුය  
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3.15  ගඳොදු කරුණු 
 

i.  හ ාන්නඹ ආයේබවීභට ගඳය ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයරු භගින් ග ොවි 

ැංවිධහන  දළනුේ ගාොට ණඹ අලය ග ොවීන් ගත  හ ණඹ අඹදුේඳේ රඵහදී නිසි ඳරිදි ේපූ්යණ 

ායන රද ණඹ අඹදුේඳේ ග්රහමීය ඹ ණඹ අනු ාමිටු වයවහ ණඹ ඳහරන අනුාමිටු ගත රඵහ  ත 

යුතුඹ.  හ ාන්න ආයේබවීභට ගඳය ගභභ ූලලිා ාටයුතු සිඹල්ර  නිභහ ාන්න ආයේබගේදීභ 

 හ ණඹ රළබීභට අනුභත ග ොවීන්ග  නේ රළයිසතු භධයසථහනගේ ප්රද්යලනඹ ාර යුතුඹ. 

 

ii. නිකුේ ායනු රඵන ෆභ ණඹ අඹදුේඳත ලභ අනුක්රමිා අැංා ගඹොදහ, ගල් න  තගාොට නිකුේ ාර 

යුතු අතය, කුභන ාරුණ ල නිහේ ගභභ ක්රිඹහදහභගඹන් ඵළවළය රළගඵන ණඹ අඹදුේඳේ රට 

ණඹ අනුභත ගනොාර යුතුඹ. 

 

iii. ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයරුන් විසින්  හන් නියන්තයගඹන් නිරී ලණඹ ාර 

යුතු අතය, එභ නිරී ලණඹන් රදි රළගඵන ගතොයතුරු සි. ආ්ය ගඳොතා ටවන් ගාොට  ග ොවි 

භවතහග න්/ ග ොවි භවේමිඹග න් අේන ල රඵහග න ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී ගත 

ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ. ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී විසින් එඹ ඳරී ලහ ාය ඵරහ අලය හිඹය ල ගේ 

නේ එඹ  ත යුතුඹ. 

 

iv.  ලගේත්ර ඳරී ලහගේදී  හට ඹේ වහනිඹ ල සිදුවී ඇති ඵ අනහයණඹ ව වහභ ක ඵ ග ොවිජන 

ැං්යධන නිරධහරීට හ්යතහ ාර යුතු අතය ඉන් ඳසු ණඹ මුදගල් රීසිදු අදිඹය ල ග ොවිජන ැං්යධන 

බහගේ/ ාහයා බහගේ ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ වහ දිසත්රි ල වාහය/ නිගඹෝජය ගාොභහරිසග  

අනුභළතිඹරීන් ගතොය නිදවස ගනොාර යුතුඹ. 

 

v. අසනු ගනරන අසථහ න විට ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයරුන් ාණ්ඩහඹේ 

සසවීේ ඳේහ තභ ගාොට්ඨහලගේ  හ ණඹාරුන් මුණ ළසී ණඹ ආඳසු අඹාය  ළීමභ වහ 

ුවුන් දළනුේ ාර යුතුඹ. ඊට අභතය ණඹාරුන් ගත ණඹ හිඹන ගර ලිතත දළනුේ දිඹ 

යුතුඹ. 

 

vi. ණඹ ග හ අන් ාර යුතු දින න විට ණඹ මුදල් හිඹහ ගනොදළමු ණඹාරුන්ට එගයටු ඉවත 

දවන් ආාහයඹට ීමතිභඹ හිඹය  ත යුතුඹ. එගේ වුේ රඵහ ගදන රද ග ොවි ණඹ නිඹමිත ාහර 

සීභහ තුශ ග ොවීන්ග න් අඹාය  ළනිභ වහ ුවුන් ගඳශමවීභ ව දළනුේ රීරීභ ාිෂිා්යභ 

ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහයරුන්ග   ීමභ ල ඵ අධහයණඹ ාශ යුතුඹ. 

 

vii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ හභහජිාේඹ  න්නහ පුේ රඹකුට මුලින්භ ඉතිරි රීරිගේ පුරුේද ඇති ාශ යුතු 

අතය, අභ ලගඹන් එ ල ාන්නඹ ලේ ඵළැංකු භ   නුගදනු ාය තිබීභ ණඹ රඵහ දීගේදී 

අතයහලය ාරුණ ල ගර ළරරීඹ යුතුඹ.  

 

viii.  හ ණඹ වළය අගනකුේ ණඹ රඵහ  ළීමගේදී භහ 18 ා ක්රිඹහාහරී හභහජිාගඹකු වීභ හභහනය 

විධිවිධහනඹ න අතය, ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහලිඹ ගේ ේ වහ ාහරඹට  ළරගඳන ඳරිදි 

ප්ර්යධනඹ රීරීභ උගදහ ඳවත ඳරිදි ාටඹතු රීරීභ රැංගු ායනු රළගේ.   
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ix. ක ක  නුගදනුාරුහ ඵළැංකු භ  ායනු රඵන  නුගදනු වහ ුවුන්ග   නුගදනු විරහඹ, 

යහඹාේ වළරීඹහ රාහ ඵරහ ග ොවිජන ැං්යධන  නිරධහරීයඹහග  ගඳෞේ ලිා  ීමභ 

ඹටගේ  හ ණඹ වළය අගනකුේ ණඹ රඵහ  ළීමභ වහ භහ 06 ා ාහර සීභහ ල  නුගදනු ාය 

විලසහීමඹේඹ ල ු ණපු ාය ඇති ග ොවිගඹකු ගත ණඹ නිකුේ රීරීගේ අාහලඹ මින් රහ 

ගදනු ඇත. 

 

x.  උ ලත Viii ාරුගණ් අලයතහ ේපූ්යණ ායන රද ග ොවිඹකුට රු. 10,000/- ා උඳරිභඹාට 

ඹටේ ණඹ නිකුේ ාර වළරීඹ. ණගඹටු අඹවීගේ ප්ර තිඹ රාහ ඵරහ  හිඹගයන් හිඹයට 

රඵහගදන ණඹ ප්රභහණඹ උඳරිභ සීභහ ද ලහ ළඩි ාර වළරීඹ.   

 

 ඳශමු ණඹ මුදර   -  රු. 10,000/- 

 ගදන ණඹ මුදර  -  රු. 15,000/-  

 ගතන ණඹ මුදර - රු. 25,000/- ආදී ලගඹන්....... 

 

xi.  ණඹ ඉල්ුමේාරුග  අලයතහඹ ඳරිදි අදහශ ණඹ ්රයභඹ ගවෝ මුදල්භඹ ගර නිකුේ රීරීභ ාර 

යුතුඹ. ක වහ ණඹ ඉල්ුමේාරුග න් ලිතත ඉල්ීමභ ල රඵහග න එඹ ණඹ අඹදුේඳතට අමුණහ 

තළබිඹ යුතුඹ. ්රය ඳඹන අසථහ රදී විිත ගගශ ගඳොගල් ඳතින මිර  ණන් ඉ ලභහ 

ගනොඹන ඵට ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී විසින් ගඳෞේ ලිා  ඵරහ  ත යුතුඹ.  
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/   මූය ඳානය 
 

/ 2  මූය ඳානය 

 
  ග ලන්ද්රීඹ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගිණුේ හිඳුඵ  ීමභ බහය නිරධහරිඹහ අදහශ ග ොවිජන 

ග ලන්්රගේ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී න්ගන්ඹ. ක අනූ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ හභහනය 

ඳරිඳහරනඹ වහ ූලරය ාශභනහායණඹ හිඳුඵ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීග  දළඩි අධහනඹ ල 

ගඹොමුවිඹ යුතුඹ. 

 

i. භ විසින් දී ඇති වහ ාලින් ාරට ගදනු රඵන උඳගදස ඳරිදි වහ එභ උඳගදස රට අනුලවර 

ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින්  නු රඵන තීයණ ඳරිදි ග ොවිජන ඵළැංකුගේ මුදල් ඳහරනඹ රීරීභ 

ග ොවිජන ඵළැංකු හිටුටි ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ විධහඹා ගල්ාේ/ ග ොවිජන ැං්යධන 

නිරධහරීග   ීමභ ලද  ගේ.  

 

ii. ඉවත i ගේදඹ ට අනුලවර ග ොවිජන ඵළැංකුගේ සිදුන මුදල් ඳරිවයණඹද විධහඹා ගල්ාේග  

 ීමභ ල න අතය, ුහුග  පූ්යණ අධී ලණඹ ඹටගේ ගභභ ාහ්යඹ ගනේ නිරධහරිගඹකුට 

ලිතත ඳළරිඹ වළරීඹ. 

 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් බහය නු රඵන ෆභ මුදල් රළබීභ ල වහභ ගඳොදු 172 මුදල් කුවිතහන්සි 

ගඳොගතන් ගවෝ ග ො.ගේ. /2 අ මුදල් කුවිතහන්සි ගඳොගතන් කුවිතහන්සිඹ ල නිසි ඳරිදි ේපූ්යණ ාය, 

මුදල් බහය ේ අඹ විසින් අේන් ගාොට, ග ොවිජන ඵළැංකුගේ නිර මු්රහ ගඹොදහ මුල් හිටඳත මුදල් 

ග ව අඹට බහය දිඹ යුතුඹ. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකුට රළගඵන සිඹුමභ මුදල් එභ ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු 

ලහ හා විිත ාය ඇති ඉතිරි රීරීගේ ගවෝ ජැං භ  ගිණුගේ තළන්ඳේ ාශ යුතුඹ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ායනු රඵන ෆභ මුදල් ග වීභ ල වහභ  නිසි ඳරිදි ේපූ්යණ ාය, ණඹ 

ඳහරන ාමිටුගේ බහඳති විසින් අනුභත ායන රද වහ විධහඹා ගල්ාේ විසින් වතිා ාය අේන් 

ායන රද අැංා ඵළ/ඳ/5 දයණ වුචයඹ ල තිබිඹ යුතුඹ. ගභභ ග වීේ ායන රද වුචය දදනිා 

මුදල් ග වීේ ගල් නගේ ටවන් ාශ යුතු අතය, එගේ ටවන් ායන හිඳුගශට අැංා 01 සිට 

්යඹ අහනඹ ද ලහ අනු අැංා ාශ යුතුඹ.  

 

vi. වුචයඹ ල වහ මුදල් ග වීගේදී ක වහ වුචයගේ නභ දවන් පුේ රඹහට අදහශ මුදර ග විඹ 

යුතුඹ. ඉන්ඳසු   “ග න රදී” ඹනුගන් යඵ්ය මු්රහ භත අේන ගඹොදහ ග ොනුාය සුය ලෂිත 

තඵහ  ත යුතුඹ. 

 

vii. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ායනු රඵන ග වීේ  වළරී සිඹුමභ අසථහන් රදී ගච ලඳේ භගින් ාශ 

යුතුඹ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ විිත ාය ඇති ගිණුේර මුදල් තළන්ඳේ 

රීරීභ ගවෝ ණඹ රඵහදීගේ අලයතහඹ වහ එභ ගිණුගභන් මුදල්  ළීමභ හිණි ග ොවිජන 
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ැං්යධන නිරධහරී/ ග ොවිජන ඵළැංකු බහය නිරධහරිඹහ ගවෝ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී විසින් 

නේ ාශ ගාගනකු රැංාහ ඵළැංකුට/ භවජන ඵළැංකුට ඹන අසථහගේදී වහ ආඳසු ග ොවිජන 

ඵළැංකුට ඳළමිගණන අසථහගේදී අදහශ න විසතය ගේ භඟ අමුණහ ඇති ඵළ/ගල්/06 දයණ 

ආාිතිඹ අනු ාසාය, රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ මුදල් තළන්ඳේ රීරීභ වහ ආඳසු  ළීමගේ 

ගල් නගේ  ටවන් ාය අදහශ නිරධහරීන් විසින් අේන් ාශ යුතුඹ.   

 

ix. ණඹ රහභීන්ට/ ණඹ  ළණුේාරුට ගඳොගවොය, බීජ ්ය , ාිමි නහලා ළනි ්රය ාමිටුගන් රඵහ 

දීගේදී ක වහ නිඹමිත (ආාිති අැංා ඵළ/ඳ/6 දයණ) ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ  භගින් එඹ ාශ 

යුතුඹ. 

 

x. ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ  නිකුේ රීරීගේදී ක වහ අැංා ඵළ/ගල්/05 දයණ ආාිතිඹ අනු 

ඳේහ ග න ඹනු රඵන “්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ” නිකුේ ායන ගල් නගේ විසතය ටවන් 

ාය නිගඹෝ ඹ බහය ේ ඵට නිගඹෝ ගේ නභ ඇති අඹග  අේන රඵහ  ත යුතුඹ. 

 

xi. භවිසින් දී ඇති වහ ාලින් ාරට ගදනු රඵන උඳගදස ඳරිදි ග ොවිජන ඵළැංකුගේ  නුගදනු හිඳුඵ 

නිළයදි වහ ඹහේාහීමන ගඳොේඳේ ඳේහ ග න ඹෆගේ  ීමභ අදහශ ග ොවිජන ැං්යධන 

නිරධහරී/ විධහඹා ගල්ාේ තුගේ. තද, ගිණුේ ගඳොේඳේ දදනිා නිසිඹහාහය ටවන් රීරීභ 

වහ ඹහේාහීමන ඳේහග න ඹෆභ ුහුග  අධී ලණඹ ඹටගේ ග ොවිජන ඵළැංකු බහය 

ාටයුතු ායන නිරධහරිඹහට ඳළරීභ ාර වළරීඹ. 

 

 

/ 0   ඵ ැංකු ගිණුේ ආරේබ කිිපභ 

 

i. ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ  නුගදනු ඳලත්ලාග න යාභ වශා ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාගේ ගයෝජනා 

ව්ථීරත්ලගයන් ඳසුල ජැං භ ගිණුභක් ශා ඉයිප කිරීගේ ගිණුභක් ආවන්නභ භශජන ඵ ැංකු ා ාගේ 

ගශෝ ැංකා ඵ ැංකු ා ාගේ විලිත කෂ යුතුය  

 

 

ඵ ැංකු ගිණුේ ඳශත වශන් ඳිපදි නේ කෂ යුතුය  
 

“                                                           ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල2 කාරක වබාල -  

ග ොවිජන ඵ ැංකු නියමු ලයාඳියය - ජැං භ ගිණුභ” 

“                                                           ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල -  ග ොවිජන ඵ ැංකු 

නියමු ලයාඳියය - ඉයිප කිරීගේ ගිණුභ” 

 

 

ii. ගභභ ගිණුේ ගභගවඹවීගේ ඵරතර අදහශ ග ොවිජන ැං්යධන බහ/ ාහයා බහ බහය 

ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී/ විධහඹා ගල්ාේ ව ූලරහනහරඩ හභහජිාඹහ ගත ඳළරීභ 

ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ ගඹෝජනහ සිකයේගඹන් බහ ේභත ාය  ත යුතුඹ. 
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iii. ග ොවීන්/ ග ොවි ැංවිධහන විසින් මිරදී ග න ඇති ඵළැංකු ගාොටස වහ රළබී ඇති මුදල් ලින් 

ජැං භ ගිණුේ ආයේබ රීරීභ වහ අභ ලගඹන් රු. 5,000/- ා මුදර ල ගඹොදහ  ත වළරී අතය, 

ඉතිරි මුදල් ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් ඉතිරි රීරීගේ ඵළැංකු ගිණගේ තළන්ඳේ ාර යුතුඹ. 

 

iiii. ඵහර ඹසාහය ගිණුේ වහ ගනේ විගලේ ඉතිරි රීරීගේ ගිණුේ ඳේහග න ඹහභට වළරීඹහ 

ඇති අතය භහග  පූ්ය අනුභළතිඹ ටුත සථහය තළන්ඳේ ගිණුේ ද ඳේහග න ඹහභට 

වළරීඹහ ඇත. ගේ ේඵන්ධගඹන් ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින්  නු රඵන විගලේ තීයණ දිසත්රි ල 

බහය නිගඹො සජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ විසින් අනුභත ාර යුතුඹ. ක ේඵන්ධගඹන් 

ාහීමන ප්රධහන ාහ්යඹහරඹ දළනුේ ාර යුතුඹ. 

 

 

/ 3 අත ඉයිප මුදඛ මභාල 

 

 ග ොවිජන ඵ ැංකුලක තඵා ත ශ කි අත ඉයිප මුදගඛ උඳිපභ මභාල රු  10,4442- ක් ලන 

අතර නදනික  ණුගදනු අලයතාලය ශා ලාණිජ ඵ ැංකුලකට ඇය දුර ප්රභාණය ව ෂකිඛට ග න 

දිව්ත්රික් නිගයෝජය2 වශකාර ගකොභවාිපව්ගේ අනුභ යය ඳිපදි අත ඉයිප මුදඛ මභාල උඳිපභය රු  

05,4442- දක්ලා ඉශෂ ද මිය ශ ක  අත ඉයිප මුදඛ ප්රභාණය ඉශෂ ද ීමභ වශා දිව්ත්රික් වශකාර2 

නිගයෝජ් ය ගකොභවාිපව් විසින් ඵය ඵා ගදන යපිගත පිටඳතක් දිව්ත්රක් කාර්යාගත ග ොවි ඵ ැංකු 

අැංය භගින් ප්රධාන කාර්යාය ගලත පිටඳතක් එවිය යුතුය  අත ඉයිප මුදඛ ප්රභාණය ඉශෂ ද ීමභ 

වශා දිව්ත්රික් නිගයෝජය2 වශකාර ගකොභවාිපව් ඵය ඵා ගදන යපිගත පිටඳතක් ප්රධාන 

කාර්යාගත ග ොවිජන ඵ ැංකු අැංය ගලත ඉදිිපඳත් ක යුතුය  අගනකුත් සියලුභ මුදඛ එදිගනදා 

ඵ ැංකු  ත කිරීභට කටයුතු කෂ යුතුය  එගවේභ ග ොවිජන ඵ ැංකුලක එදිගනදා  ණුගදනු අලවන් ව 

ඳසුල අත ඉයිප මුදඛ, මුදඛ ත න්ඳත් කිරීගේ ගඛ නගත අලය විව්තර වටශන් කිරීගභන් 

අනතුරුල  ණන් ඵා නිල රදිල කමිටු ගවේ ණපුගේ2 ග ොවි ඵ ැංකු ගවේ ණපුගේ ත න්ඳත් කිරීගේ ල ය භ 

ග ොවිජන ඵ ැංකුල බාර නිධාිපයා ගලත ඳ ල ගර්  ගවේ ණපුගේ මුදඛ ත න්ඳත් කිරීගේ ගඛ නය 

ගවේ ණපුල තුෂභ ත බිය යුතුය  ගේ පිළිඵල ග ොවිජන වැංලර්ධන නිධාිපගේ පූර්ණ අධීක්ණයක් 

ඳලත්ලා  ත යුතු අතර වයයකට ලරක් ග ොවිජන වැංලර්ධන නිධාරී විසින් මුදඛ ත න්ඳත් කිරීගේ 

ගඛ නය ඳරීක්ා ගකොට ගකික අත්වන ගයදිය යුතුය  එගභන්භ අත ඉයිප මුදඛ ත න්ඳත් කිරීභ 

වේඵන්ධගයන්  දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුල විසින් භවකට ලරක් ඳරීක්ා ක යුතුය  දිව්ත්රික්බාර 

නිගයෝජය2 වශකාර ගකොභවාිපව් ලරුන් විසින්2 ගශෝ ඔවුන් විසින් නේ කරන ද පුද් යින්ට ද ගේ 

පිළිඵල ශදිසි ඳරීක්ණ කෂ ශ කිය  

 
 

4.4 ප්රාේධන මුදඛ, ගකොටව් මුදඛ, ත න්ඳත් මුදඛ ශා ග ොවිජන ඵ ැංකු ඳාව්ගඳොත් 
 

/ / 2 ප්රාේධන මුදඛ 
 

i. ග ොවීන් ගත ණඹ රඵහ දීභ වහ ගදඳහ්යතගේන්තුගන් රළගඵන මුදල් ඳභණ ල ප්රහ ධන මුදල් 

ලගඹන් ගිණුේ  ත ාශ යුතු අතය , ක අනු ාටයුතු ාශ යුතුඹ. 

 

ii. ායනු රඵන ෆභ මුදල් ඉල්ීමභ ලභ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ/ ාහයා බහගේ සසවීභාදී 

ගඹෝජනහරීන් ේභත ාය තිබිඹ යුතුඹ. 
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iii. අු ගතන් ආයේබ ායන රද ග ොවිජන ඵළැංකු වහ එභ ක්රිඹහලිඹ වහ ඇති ලායතහඹ වහ ඉදිරි 

ළරසුේ භඟ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීන්ග  අනුභළතිඹ වහ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය 

ගාොභහරිසරුන්ග  නි්යගේලඹ ටුත ග ොවිජන ඵළැංකු ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු ගත ඉල්ීමේ 

ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකු තදුයටේ ල ලතිභේ රීරීභ වහ අභතය ප්රහ ධනඹ අලය ගේ නේ වදුන්හ දි ඇති 

අැංා ඵළ/ඳ/7 දයණ ආාිති ඳත්ර නිළයදි ේපූ්යණ ාය දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය 

ගාොභහරිස්යන්ග  නි්යගේලඹ ටුත ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු ගත හිටඳේ ගදාරීන් ඉදිරිඳේ 

ාර යුතුඹ.  

 

v. එභ ඉල්ීමභ හිඳුඵ ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු ෆහීභාට ඳේ න්ගන් නේ අදහශ අභතය ප්රහ ධන 

මුදල් රඵහ දීභට ාටයුතු ායනු ඇත. 

 

vi. ගේ අනු ග ොවිජන ඵළැංකුට රළගඵන ප්රහ ධන මුදල් ගච ලඳත ල වහ භග  නමින් ගඳොදු මුදල් 

කුවිතහන්සිඹ ල නිකුේ ාර යුතු අතය එඹ භහ ගත එවිඹ යුතුඹ. 

 

vii. සිඹුමභ මුදල් ග ොවිජන ඵළැංකු  නුගදනු ායන නිර ඉතිරි රීරීගේ ගිණුගේ තළන්ඳේ ාර යුතුඹ. 

ග වීේ වහ අලය න විට එභ මුදල් ප්රභහණඹ ජැං භ ගිණුභට භහරු ාය ත වළරීඹ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකුට රඵහගදන මුදල් අදහශ ාහයණඹ වහ ඳභණ ල ප්රගඹෝජනඹට  ත යුතු අතය 

ගන රීසිභ ාරුණ ල වහ ගඹොදහ ගනො ත යුතුඹ.  

 

ix. ගාොටස මුදල් වහ තළන්ඳේ මුදල්, ප්රහ ධන මුදල් ලගඹන් ගනො, ක මුදල් ටුමිාරුන් ගත 

අනිහ්යඹගඹන්භ ආඳසු ග විඹ යුතු මුදල් ගර ළරරීඹ යුතුඹ. ගභභ මුදල් වහ ග ොවිජන 

ඵළැංකු විසින් ගඳොලිඹ ල ග විඹ යුතු ඵළවින්  මුදර ල එාතු ව වහභ එභ මුදර ග ොවිජන ඵළැංකු 

විසින් ගිණුේ විිත ාය ඇති  රැංාහ ඵළැංකුගේ/ භවජන ඵළැංකුගේ  ඉතිරි රීරීගේ ගිණුගභටු තළන්ඳේ 

ාශ යුතුඹ. 

 

 

/./.2  ප්රාේධන මුදඛ ආඳසු ග වීභ 

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුට ගදඳහ්යතගේන්තු විසින් ාලින් ාරට ප්රහ ධන මුදල් නිදවස ායනු රඵන 

අතය, ක ක අසථහ රදී භහ විසින් ගදනු රඵන උඳගදස ඳරිදි අදහශ ප්රහ ධන මුදර ආඳසු භහ ගත 

රළබීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුට රඵහ දී ඇති ය 05  ල ඉ ලභ ගිඹ ප්රහ ධන මුදර ලභ ාඩිනමින් භහ ගත 

රළබීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ.  

 

iii. ගාොටස/ ඉතිරි රීරීේ තළන්ඳේ මුදල් සස රීරිගභන් වහ ක්රිඹහේභා ායනු රඵන ළඩහිලිගලින් රහබ 

ඇති රීරීගභන් ග ොවිජන ඵළැංකුට අලය අයමුදල් ගොඹහ  ළීමභට ග ොවිජන ැං්යධන බහ/ 

ාහයා බහ ාටයුතු ාර යුතු ඹළයි ද ගභයින් අදවස ගාග්ය. 
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iv. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ මුදල් තේේඹ වහ අලයතහඹ රාහ ාලින් ාරට ගාොටස ලගඹන් ද ගභභ 

මුදල් ආඳසු ග විඹ වළරීඹ.  

 

 

/ / 3 ග ොවිජන ඵ ැංකු ගලත ඵාගදනු ඵන ප්රාේධන මුදට ගඳොයයක් අයකිරීභ  

 

i. ාහීමන ග ොවිජන ඵළැංකු ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු විසින් ප්රහ ධන මුදල් වහ අඹායන ගඳොීම 

ප්රතිලත ාලින් ාරට තීයණඹ ාය දළනුේගදනු රඵයි.  

 

ii. ක අනු ඉවත ඳරිදි ගදනු රඵන සිඹු භ මුදල් වහ රඵහ   ේ ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් 2%ා ගඳොීම 

ප්රතිලතඹ ල හ්යෂිා භහ ගත එවිඹ යුතුඹ. 

 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු වහ ගභභ මුදල් රළබුණු ඳශමු භහඹ  වහ ගඳොීම ග වීභ අලය නළත. ඊරඟ 

භහගේ ඳරමු දින සිට 2% හ්යෂිා ගඳොලිඹ ග විඹ යුතුඹ.  

 

iv. ගඳොලිඹ අ්යධ හ්යෂිා  ණන් ඵරහ ග විඹ යුතුඹ.  එනේ ්යගේ ජනහරි 01 දින සිට ජුනි 30 

ද ලහ ාහරඹට අදහශ ගඳොලිඹ ජුනි 30 දින දයණ ගච ලඳතින්ද ජලි 01 දින සිට ගදළේඵ්ය 31 

ද ලහ ාහරඹට අදහශ ගඳොලිඹ එභ ්යගේ ගදළේඵය 31 දිනළති ගච ලඳතින්ද තිඹ ල තුශදී භහ 

ගත එවිඹ යුතුඹ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකු ප්රහ ධන මුදල් ආඳසු හිඹවීගේදී ග න භහගේ දිනඹ ගනොරාහ අදහශ භහඹ 

වහභ ගඳොලිඹ ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට ග විඹ යුතුඹ. 

 

/ / /    ග ොවිජන ඵ ැංකු අයිපක්ත මුදඛ  

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුා ඹේ අතිරි ලතඹ ල තිගේ නේ ගවෝ මුදල් අනලය ගර සඳී තිගඵන ඵ 

ඳළවළදිලි ගේ නේ ක ක දිසත්රි ලාගේ ේඵන්ධීායණ නිරධහරිඹහ විසින් දුයාථනගඹන් ගඳයරු 

9.00 ට ගඳය දදනිා ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට දළනුේ දිඹ යුතුඹ. එවිට ජහතිා භට්භමින් ඉවශ 

ගඳොලිඹ ල රඵහදීභ ප්රධහන ාහ්යඹහරගේ ආගඹෝජන ගභගවයුේ ාමිටු විසින් දයණු ඇත. අදහශ 

ආගඹෝජනඹන් දිසත්රි ල ගභගවයුේ ාමිටුගේ අධී ලණඹ ඹටගේ සිදු ාර යුතුඹ. 

 

ii. අදහශ ආගඹෝජනඹන් යහජය ඵළැංකු ල වයවහභ සිදු ාර යුතු අතය, පුේ ලිා ූලරය ආඹතන ර 

ආගඹෝජනඹ ගනොාර යුතු ඵ තයගේ අධහයණඹ ායමි. 

 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු ේඵන්ධගඹන් භහ ගත එනු රඵන සිඹු භ ගච ලඳේ “ග ොවිජන වැංලර්ධන 

ගකොභවාිපව් ජනරාඛ - ග ොවිජන ඵ ැංකු (නියමු) ගයෝජනා ක්රභය“  ඹන නභට ලිඹහ තිබිඹ යුතුඹ 
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/ 5 ගකොටව් මුදඛ 
 

i. ග ොවි ැංවිධහනඹා නි්යගේල භත ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින් අනුභත ායන රද අගඹකුට 

අභ ලගඹන් එා ල රු. 100/- ඵළගින් ව එ ල ගාොට ල මිරදී  ළීමගභන් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ 

ගාොටස ාරුගකු විඹ වළරීඹ. 
 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස ගිණුභ විිත රීරිභ වහ ඊට අදහශ අැංා ඵළ/ඳ/1 දයණ ආාිති ඳත්රඹ 

ඉල්ුමේ ාරුන්ග න් ේපූ්යණ ායහ  තයුතු අතය, ග ොවිජන ැං්යධන නිශධහරී/ විධහඹා 

ගල්ාේ විසින් අනුභත ාය තිබිඹ යුතුඹ. 
 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස මුදල් ආඳසු ග විඹ ගනොවළරී අතය එභ ගාොටස ගනේ අගඹකුට 

ඳළරිඹ වළරීඹ. ගාොටස මුදල් බහය  ළීමගේ දී ගාොටස ටුමිඹහ මිඹ ගිඹගවොේ, ගාොටස ර 

අනුප්රහ ණතිඹ ටුමි විඹ යුේගේ ාහටද ඹන්න ගාොටස ටුමිඹහ විසින් නේ ාර යුතු අතය, ගාොටස ටුමිඹහ 

ජීේ සිටින ාහරඹ තුශදී අනුප්රහ ණතිාඹහ ගනස රීරීගේ අයිතිඹ ගාොටස ටුමිඹහ තු ගේ. ගාොටස 

ටුමිඹහ ජීේ සිටිඹදී අනුප්රහ ණතිාඹහට ගාොටස ඳළරීභ ල ායන්ගන් නේ, ක ඵ ලිතත ගාොටස 

ටුමිඹහ විසින් දළන්විඹ යුතු අතය ක අනු අදහශ ගල් න ැංගලෝධනඹ ගාොට ග ොනු ාය තඵහ  ත 

යුතුඹ. 
 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස වහ න ගඳොීම, ගාොටස ටුමිඹහ ඉල්රහ සිටින්ගන් නේ මුදලින් 

ග විඹ වළරීඹ. ගනො එගේ නේ ගාොටස වහ න ගඳොලිඹ ුහු නමින් න තළන්ඳතු ගිණුභට ඵළය 

ාර යුතුඹ.  

 

v. ගාොටස මුදල් වහ ග විඹ යුතු හ්යෂිා ගඳොීම අනුඳහතඹ 5%  ල ගේ. ගාොටස මුදල් වහ  ගඳොීම 

 ණනඹ රීරීගේදී අදහශ ගාොටස මුදර ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඳළති දින  ණන ඳදනේ ායග න ්ය 

අහනගේදී ගඳොඳු  ණනඹ ාර යුතුඹ.  

 

vi. ගාොටස වහ ගඳොීම ප්රභහණඹ ්ය අහනගේදී  ණන් ඵරහ ගාොටස උඳගරජයගේ ගනො, 

තළන්ඳේ උඳගරජයගේ ක ක පුේ රඹන්ග  නමින් න ගිණුේ ර ගඳොඳු තීරු රට ඵළය ායන 

ගර දන්මි. ගේ ද ලහ තළන්ඳේ ගිණුභ ල ආයේබ ාය ගනොභළති ගාොටස ටුමිඹන් ගනුගන් 

ගාොටස වහ රළගඵන ගඳොඳුගඹන් තළන්ඳේ ගිණුභ ල ආයේබ ාර යුතුඹ. ගේ අනු ෆභ විටභ 

න ගාොටස උඳගරජයගේ න ගිණුේ ර ගාොටස මුදල් ඳභණ ල ගඳන්නුේ රීරිභට ාටයුතු ාර 

යුතුඹ. 

 
 

4.6 ත න්ඳත් මුදඛ බාර  නීභ  
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ට ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳතු බහය  ළීමභට වළරීඹහ ඇති අතය, ගභභ තළන්ඳතු ග ොවි 

ැංවිධහන රට, ග ොවි ැංවිධහන හභහජිායින්ට ගභන්භ ග ොවි ැංවිධහන හභහජිායින් ගනොන 

ඕනෆභ පුේ රඹකු ගනුගන්ද බහයග න ගිණේ ඳේහග න ඹහභට වළා. ගිණේ ටුමිඹන් ගත 

ඳහස ගඳොත ල නිකුේ ාර යුතුඹ.  

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ තළන්ඳේ ගිණුභ විිත රීරිභ වහ ඊට අදහශ අැංා ඵළ/ඳ/2 දයණ ආාිති ඳත්රඹ 

ඉල්ුමේ ාරුන්ග න් ේපූ්යණ ායහ  ත යුතු අතය, ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරි/ විධහඹා 

ගල්ාේ විසින් අනුභත ාය තිබිඹ යුතුඹ. 
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iii. තළන්ඳේ මුදල් වහ තළන්ඳේාරුන්ට ග විඹ යුතු හ්යෂිා ගඳොලිඹ 5%  ල ගේ. ගඳොලිඹ ග විඹ 

යුේගේ ාහ්යතු ල තුශ ගිණුගේ ඇති අභ ගලේඹටඹ. 

 

iv. තළන්ඳේ ගඳොීම  ණන් ඵරහ තළන්ඳේ උඳගරජයගේ ඇති තළන්ඳේ ාරුන්ග  ගිණුේ ර ගඳොඳු 

තිරුට ඵළය ාර යුතුඹ. 

 

v. තළන්ඳේ ගඳොීම  ණන් ඵරහ ගිණුේ රට ටවන් ාර යුේගේ, 
 

(අ)  ාහ්යතු ල අන් ව ඳසු, තළන්රේාරුග ල ඉල්ීමභ ල ාරහ නේ ක අසථහගේදී වහ  

(ආ) ්යගේ අහන දිනගේදීඹ. 

 

4.7 ත න්ඳත් මුදඛ ආඳසු   නීභ  

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ගත බහය  නු රඵන තළන්ඳේ, තළන්ඳේාරු විසින් ඉල්රහ සිටින ඕනෆභ 

අසථහාදී ආඳසු ග වීභට ඵළඳී සිටී. ගභගේ ඉල්රහ සිටින අසථහ රදී මුදලින් රඵහදිඹ වළරී 

උඳරිභ මුදල් සීභහ රු. 5,000/-  ල ගේ. තළන්ඳේ මුදල් ආඳසු  ළීමභ වහ තළන්ඳේාරු විසින් 

අැංා ඵළ/ඳ/10 දයණ ආාිති ඳත්රඹ බහවිතහ ාර යුතුඹ.  

 

ii. රු. 5,000/- ට ඩහ මුදල් ඉල්ුමේ ායන අසථහ රදී අදහශ තළන්ඳේරහභිඹහ විසින් අලය ායන 

මුදල් ප්රභහණඹ දින 02 ාට ගඳය ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී ගත ලිතත ඉල්ීමභ ල ඉදිරිඳේ 

ාර යුතුඹ. එවිට ඉල්රහ ඇති මුදල් ප්රභහණඹ ග වීේ ාර වළරී න ඳරිදි අදහශ මුදල් ප්රභහණඹ 

ග ොවිජන ඵළැංකු ගත ප්රහවනඹ ගාොට තඵහ  ළීමභ ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරීග   ීමභ 

ගේ. 

 

iii. ගාගේ ගතේ රු. 50,000/- ඉ ලභන ඉල්ීමේ වහ තළන්ඳේාරු ගත ගච ලඳේ නිකුේ ාර 

යුතු අතය, අදහශ ගච ලඳේ වහ දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසරුන්ග  හිටන් රඵහ 

 ළීමභ ල අලය ගේ.  

 

iv. ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ අනුභළතිඹ භත ග ොවි ැංවිධහන නමින් වහ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ නමින්ද 

තළන්ඳේ ගිණුේ විිත ාශ වළරීඹ. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ නමින් ගිණුේ විිත රීරිභ වහ හිඳුගලින් 

ඊට අදහශ අැංා ඵළ/ඳ/8 ආාිති ඳත්ර ඉල්ුමේ ාරුන්ග න් ේපූ්යණ ායහ  ත යුතු අතය, ග ොවි 

ැංවිධහන නමින් ගිණුේ විිත රීරිභ වහ අැංා ඵළ/ඳ/9 ආාිති ඳත්රඹ ේපූ්යණ ායහ ග න 

විධහඹා ගල්ාේ විසින් අනුභත ාය තිබිඹ යුතුඹ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකු ගත බහය  නු රඵන ග ොවි ැංවිධහන වහ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ ුවුන් 

විසින් ඉල්රහ සිටින ඕනෆභ අසථහාදී ආඳසු ග වීභට ඵළඳී සිටී. ගභගේ ඉල්රහ සිටින අසථහ 

රදී මුදලින් රඵහදිඹ වළරී උඳරිභ මුදල් සීභහ රු. 10,000/- ගේ. තළන්ඳේ මුදල් ආඳසු  ළීමභ 

වහ තළන්ඳේාරු විසින් ඵළ/ඳ/10 දයණ ආාිති ඳත්රඹ බහවිතහ ාර යුතුඹ. 

 

vi. ග ොවි ැංවිධහන වහ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගත රු. 10,000/- ට ඩහ ඉල්ුමේ ායන අසථහ රදී අදහශ 

ැංවිධහනඹ විසින් ඉල්ුමේ ායන මුදල් ප්රභහණඹ දින 02 ාට ගඳය ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරී 

ගත ලිතත දළන්විඹ යුතුඹ. එවිට ඉල්රහ ඇති මුදල් ප්රභහණඹ ග වීේ ාර වළරී න ඳරිදි අදහශ 
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මුදල් ප්රභහණඹ ග ොවිජන ඵළැංකු ගත ප්රහවනඹ ගාොට තඵහ  ළීමභ ග ොවිජන ැං්යධන 

නිරධහරීග   ීමභ ගේ.  

 

vii. ගාගේ ගතේ රු. 50,000/- ඉ ලභන ඉල්ීමේ වහ ැංවිධහන ගත ගච ලඳේ නිකුේ ාර යුතු 

අතය, අදහශ ගච ලඳේ වහ දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසරුන්ග  හිටන් රඵහ 

 ළීමභ ල අලය ගේ.  

 

viii. ග ොවි ැංවිධහන විසින්  යහඳිති ක්රිඹහේභා රීරීභ ගනුගන් රළගඵන මුදල් ආඳසු නිදවස 

රීරීගේදී ඉවත vii ටු වන් සීභහ ගනස ාය  ත වළරී අතය, එගේ ගනස න අසථහ රදි 

යහඳිතිඹ ආයේබඹට ගඳය දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ දළනුේ ගාොට උ ලත 

උඳරිභ සිභහ රු. 500,000/- ද ලහ ළඩි ාය  ළීමභට අලය හිඹය  ත යුතුඹ.  

 
 

/ 7 2 පුද් 2 කණ්ඩායේ2 ග ොවි වැංවිධාන ඉතුරුේ ගිණුේ ලයන් මුදඛ ඵා   නීගේදී අදාෂ ලානිජ 

ඵ ැංකුලට ගචක්ඳත් නිකුත් කිරීභ 

 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඉතුරුේ ගිණුභ ල ඳේහ ග න ඹන ග ොවි ැංවිධහන විසින්, ගිවිසුේ ප්රාහය ඉටු 

ායන රද ාහ්යඹඹන් ගවෝ ගනේ ාහ්යඹඹන් වහ තභ ගිණුගභටු තළන්ඳේාය, අනතුරු 

උඳරේධි ගනොව විලහර ප්රභහණගේ, ගච ලඳේ වහ මුදල් ග වීභට ග ොවිජන ඵළැංකුගටු මුදල් 

ගනොභළති අසථහ උදහවිඹ වළා. ගඵොගවෝවිට, එභ ග වීගභටු ප්රභහණඹ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ අනුභත 

ැංය ලණ මුදල් සීභහ ඉ ලභන්න ල විඹ වළරීඹ. එටුදී ග ොවිජන ඵළැංකුට එභ මුදල් හනිජ 

ඵළැංකුගේ සිට ග ොවිජන ඵළැංකුට ප්රහවනඹ රීරීභටේ, ඉන් අනතුරු එභ මුදල් ග වීභටේ සිදුගේ. 

ළඩි මුදල් ප්රභහණඹ ල ප්රහවනඹ රීරීභ අදහනේ ටුත ක්රිඹහරී. එඹ ර ලහ  ළීමභ හිණි ඳවත 

වන් උඳගදස අනු භනඹ ාර යුතුඹ.  

 

i.  නුගදනුාරුග  ඉතිරි රීරීගේ මුදල් ගනුට ගච ලඳත ල රඵහගදන ගර ඉල්ීමභ ල ුවුන්ග  

අේනින් රඵහග න ග විේ වුච්ය ඳත්ර භ  අමුණහ තළබිඹ යුතුඹ. 

 

ii. ඉන් ඳසු ග ොවිජන ඵළැංකුගේ නිර ගිණුගභන් ගච ලඳත ල, ග විඹ යුතු  ණන දවහ නිකුේ ාර 

යුතුඹ. එභ ගච ලඳත ග්ය නඹ ාර එා ල විඹ යුතුඹ. ගච ලඳගතටු “Pay” ගවේ “ග ලන්න” 

ඹන්න ඉදිරිගඹටු ග වීභ තිබිඹ යුතු පුේ රඹහග  ගවෝ ග ොවි ැංවිධහනගේ බහඳතිග  ගවෝ 

බහණ්ඩහ හරිාග  නභ ුහුග  නිර නහභඹ ටුත ලිවිඹ යුතුඹ. 
 

උදහවයණ :- සිරිගේන වීයගේාය, බහඳති, පුබුදු ග ොවි ැංවිධහනඹ 

 

ගච ලඳගතටු ගන් ාය ඇති ඉඩ ප්රභහණඹ ප්රභහණේ ගනොගේ නේ කුඩහ අකුරින් ග ණලි ගදාාට 

එභ විසතය ලිවිඹ වළරීඹ. ග්ය නඹ අරැංගු ාර ටවනද, අනිහ්යඹගඹන් ගච ලඳත භතුහිගටවටු 

ලිවිඹ යුතු අතය, ඊට ගච ලඳත අේන් ායන නිරධහරීන් ගදගදනහ අභතය අේන ල ගඹදිඹ 

යුතුඹ. 
 

ඊට අභතය, ගච ලඳගතටු හිටුඳ ගාොටගටු ගච ලඳගතටු අදහඹාඹහග  අේන ගඹොදහග න 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඵරඹරේ නිරධහරින් ගදගදනහ විසින් එභ ආදහඹාඹහග  අේන තවවුරු ාශ 

යුතුඹ. 
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උදහවයණ:- ගභටු ඳවත වන් න්ගන් ...................................බහඳති,  සිරිගේන 

වීයගේායග  අේන ඵ තවවුරු ායමු. ුහුග  වළඳුනුේඳේ අැංාඹ 

................................... ගේ. 

 

................................................ 

සිරිගේන වීයගේාය භවතහග  අේන. 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු ගච ලඳේ අේන් රීරීභ වහ ඵරඹ ඇති නිරධහරීන් ගදගදනහග  අේන ව 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ යඵ්ය මු්රහ. 

 

 

1. ....................................     2 ..................................... 

 

ගභළනි ගච ලඳත ල වහ හනිජ ඵළැංකු විසින් මුදල් ග නු රඵන්නගන් නිසිගර වඳුනහ ේ, 

ගච ලඳගතටු අදහඹාඹහට ඳභණි. ඉදිරිගේදී ගභළනි ගච ලඳේ නිකුේ රීරීභ ේඵන්ධගඹන් හනිජ 

ඵළැංකුගටු ාශභනහාහය භ  ූලලිා හා්ඡඡහ ාය  ත යුතුඹ. 

 

ගභගේ ගච ලඳේ නිකුේ ාර යුේගේ, ග ොවිජන ඵළැංකුගේ අනුභත ැංයණඹ න මුදල් සිභහ 

ඉ ලභන ග විේ වහ ඳභණරී. ගභඹ පුරුේද ල ලගඹන් ක්රිඹහේභා ගනොාර යුතුඹ. 

 

ණඹ මුදර නිදවස රීරීගේදි, ගභගේ ගච ලඳේ නිකුේ ගනොාර යුතුඹ. 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු තභ ගිණුභ ඳේහග න ඹන හනිජ ඵළැංකු ලහ හට වළය ගනේ ඵළැංකුාට 

ගභළනි ගච ලඳේ ග විභ වහ ඉදිරිඳේ ගනොාර යුතු ඵට  ඵරහ  ත යුතුඹ. 

 

4.7.2 ගභභ විගේෂිත ගචක්ඳත නිකුතුල ගලනුගලන් ඳශත වශන් ගතොරතුරු අතුිපන් ගඛ නයක් නඩත්තු 

ක යුතුය  
 

1. දිනඹ 

2. ගිණුේ ටුමිඹහග  නභ 

3. ගිණුේ අැංාඹ 

4. ගච ලඳේ අැංාඹ 

5. ගච ලඳගතටු ටිනහාභ 

6. බහය ේ අඹග  නභ 

7. ාශභනහාහයග  අේන 

(ගච ලඳත බහය දිඹ යුතුගේ එටු අදහඹාඹහට ඳභණරී.)  
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/ 8    ග ොවිජන ඵ ැංකු ඳාව්ගඳොත් 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගිණුේ විිත ායනු රඵන එ ල එ ල ගාොටස ටුමිඹන් වහ තළන්ඳේ ාරුන් 

ගත ග ොවිජන ඵළැංකුගේ  ණුගදනු ටවන් ායනු රඵන (මින් ඉදිරිඹට ඳහසගඳොත ඹනුගන් 

වඳුන්න) ගිණුේ ඳහසගඳොේ එා ල ඵළගින් නිකුේ ාශ යුතුඹ. 

 

ii. ගාොටස වහ රළගඵන සිඹු භ මුදල් වළරී ඉ ලභනින් ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකු නමින් ඇති ඉතිරි රීරීගේ 

ඵළැංකු ගිණුගේ තළන්ඳේ ාර යුතු අතය, ගාොටසාරුන් හිඳුඵද ඳළවළදිලි විසතය ටුත ගාොටස 

ටුමි නහභ ගල් නඹ ල ඳේහ ග න ඹහ යුතුඹ.  

 
iii. ගභටු ගාොටස මිරදී  නු රඵන ෆභ ගාොටස ටුමිගඹකුටභ ුවුන් මිරදී ග න ඇති ගාොටස 

ප්රභහණඹ ව ටිනහාභ ටුත  ුවුන් ගත නිකුේ ායනු රඵන ඳහස ගඳොගතටු අදහශ සථහනගේ 

ටවන් ගාොට ගාටි අේන ගඹොදහ තවවුරු ාර යුතුඹ. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඳහසගඳොත නිකුේ ාශ යුේගේ පුේ රගඹකු විසින් ගාොටස මුදල් ගවෝ 

තළන්ඳේ මුදල් ග ොවිජන ඵළැංකුට බහය ගදන/ තළන්ඳේ ායන මුල් අසථහගේදී ඳභණි. 

 
v. ඳහසගඳොේ නිකුේ රීරීගේදී ක වහ නිඹමිත (අැංා: ඵළ/ගල්/2 දයණ) ඉතිරිරීරීගේ ගිණුේ 

ඳහසගඳොේ නිකුේ රීරීගේ ගල් නගේ ටවන් ාය, ඳහසගඳොත බහය ේ ඵට ඳහසගඳොේ ටුමිඹහග  

අේනද ගල් නගේ අදහශ තීරුගේ රඵහ ත යුතුඹ. 

 

vi. ඳහසගඳොත නිකුේ රීරීභට ගඳය එභ ඳහසගඳොගේ ඳශමු හිටුගේ ද ලහ ඇති විසතය ේපූ්යණ ාය 

වතිා ාය තිබිඹ යුතුඹ. ගිණුේ අැංාඹ ලගඹන් ටවන් ාශ යුේගේ ග ොවිජන ඵළැංකු හිටුටි 

ග ොවිජන ැං්යධන බහට/ ග ොවිජන ගේහ ාහයා බහට,  ඉවත අැංා 2.3  න්තිඹට අනු 

රළබී ඇති අැංාඹ වහ ඳහසගඳොගේ නිකුේ රීරීේ ගල් නගේ අදහශ ඳහසගඳොතට රඵහ දී ඇති අනු 

අැංාඹද විඹ යුතුඹ. 

 
vii. ඳහසගඳොේ ටුමිඹකු විසින් ග ොවිජන ඵළැංකු භඟ ායනු රඵන ගාොටස/ තළන්ඳේ/ ණඹ හිඳුඵ 

 ණුගදනු ක ක අසථහරදී ඳහසගඳොගේ ක වහ ගන්ාය ඇති හිටුර අදහශ තීරුර ටවන් 

ාය අේන් ාශ යුතුඹ. එගේ ටවන් රීරීභට ගඳය ක ක විසතය අදහශ න ඳරිදි ගාොටස 

උඳගරජයගේ/ තළන්ඳේ උඳගරජයගේ/ ණඹ උඳගරජයගේ  ටවන් ාය ඇති ඵට ඳහස ගඳොගේ 

විසතය ටවන් ායන ග ොවිජන ඵළැංකු බහය නිරධහරිඹහ ගවෝ ක වහ නේ ායන නිරධහරින් 

තවවුරු ාය ත යුතුඹ.  

 
viii. ගඳොදුගේ ඳහසගඳොේ ටුමිගඹකු විසින් ග ොවිජන ඵළැංකුගටු මුදර ල තළන්ඳේ ායන වහ 

ඵළැංකුගන් මුදර ල රඵහ න්නහ ෆභ අසථහාදීභ තභහග  ඳහසගඳොත ග ොවිජන ඵළැංකුට 

ඉදිරිඳේ ාශ යුතුඹ. 

 

ix. ඳහස ගඳොගේ ටවන් ගනොාය රීසිදු ග වීභ ල ඳහසගඳොේ ටුමිගඹකුට ගනොාර, යුතුඹ. 
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4.9 ග ොවිජන ඵ ැංකු කුඩා කණ්ඩායේ ඳලත්ලාග න යාභ 

 

i. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හභහජිාඹහග  ආදහඹේ වහ ජීන තේේඹන් භඟ ඇති  ළටු  රට විඳුේ 

ගවීභට ගඳශමවීභ තුඳුන් ුවුන් ජහතිා ආ්යිකා ැං්යධන ක්රිඹහදහභඹට දහඹා ාය  ළීමභ. ුවුන් 

තුශ පුේ ලිා වහ හූලටුා  ීමභ ඇති රීරීභ, කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ග ොඩනළීමගේ අයමුණ ගේ.  

 
ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ රඵහදීගේ ක්රිඹහලිගේදී කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හභහජිායින් වට ප්රමු තහඹ ල 

රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 
iii. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හභහජිාඹන් එාභ ආ්යිකා භට්ටභ ල ටුත වහ මීය ඳ භහජ ේඵන්ධතහඹ ල 

ඇති අඹ විඹ යුතුඹ. භ  අධයහඳන භට්ටගේ වහ අභ ඹස ඳයතයඹන් ටුත වීභ සුදුසුඹ. ග ොවි 

ැංවිධහන ගේ හභහජිායින් ගනොන ග ොවීන් කුඩහ ාණ්ඩහඹේ හභහජිායින් න විට, ුවුන්ටද 

අදහශ ප්රගේලගේ ග ොවි ැංවිධහනගේ හභහජිාේඹ රඵහ දීභට ක්රිඹහ ාර යුතුඹ. 

 
iv. කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිායින් 05 ගදගනකු විඹ යුතුඹ. 

 
v. එා කුඩහ ාණ්ඩහඹභා හභහජිාඹන් විඹ යුේගේ එා ඳවුරා සිටින හභහජිාඹන්ග න් එ ල 

අගඹකු ඳභණි. 

 
vi. ාහන්තහන් වහ ගනභද පුරුඹන් වහ ගනභද ාණ්ඩහඹේ ඇති ාර වළරී අතය මිලස ය 

ාණ්ඩහඹේ ද ඇති ාර වළරීඹ. 

 
vii. ෆභ කුඩහ ාණ්ඩහඹභාටභ නභ ල වහ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ලිඹහඳදිැංචි ාර අැංාඹ ල තිබිඹ යුතුඹ.  

 
viii. ෆභ කුඩහ ාණ්ඩහඹභාභ ාණ්ඩහඹේ නහඹාගඹකු, ගල්ාේ වහ බහණ්ඩහ හරිා ගාගනකු ඳේාය 

 ත යුතුඹ.  

 
ix. ාණ්ඩහඹේ විසින් ායනු රඵන මුදල්  ණුගදනු හිඳුඵද විසතය ගිණුේ ගඳොේ ඳේ ර ටවන් ාය 

 ත යුතුඹ. 

 
x. ෆභ ාණ්ඩහඹභ ල විසින් භ අදහශ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාණ්ඩහඹේ ගිණුභ ල විිත ාය ඳේහ 

ග න ඹහ යුතුඹ. 

 
xi. එභ ාණ්ඩහඹේ විසින් තිගේ/ ගදතිගේ සසවීේ ඳේහ අදහශ න ාරුණු හිඳුඵද හා්ඡඡහ ාර 

යුතුඹ. එටුදී  ේ තීයණ ගල්ාේ විසින් හ්යතහ ගඳොගේ ලිඹහ බහ ේභත ාය  ත යුතු අතය එභ 

තීයණ ක්රිඹහේභා ාර යුතුඹ. 

 

xii. කුඩහ ාණ්ඩහඹේ වහ ව යසථහන් ක ක ාණ්ඩහඹභ  විසින්භ ාස ාය  ත යුතුඹ. එභ 

යසථහගේ ාණඩහඹගේ නභ, අයමුණ, හභහජිාේඹ, ාණ්ඩහඹගේ අයමුදර වහ ඳහරනඹ, 

ගිණුේ ඳළළේවීභ, සසවීේ ඳළළේගන ආාහයඹ, නිරධහරීන් ඳේ ාය  ළීමභ වහ ුවුන්ග  නිර 

ාහරඹ,  ීමේ වහ ාහ්යඹඹන්, ාණ්ඩහඹගේ ක්රිඹහාහයාේ  ආදී විසතය ද ඇතුශේ තිබීභ අලය 

ගේ.  
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xiii. ාණ්ඩහඹගේ ඳශමුන සසවීගේදී,  
 

 ාණ්ඩහඹභ වහ නභ ල ගඹෝජනහ ාය ේභත ාය  ත යුතුඹ. 
 

 එටු නහඹාගඹකු, ගල්ාේ වහ බහණ්ඩහ හරිායගඹකු ඹන තිගදනකු ඳේ ාය  ත යුතුඹ. 
 

  ාණ්ඩහඹභ නමින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාණ්ඩහඹේ ගිණුභ ල විිත රීරිභ හිලිඵද වහ 

බහණ්ඩහ හරිාග  ව නහඹාඹහ ගවෝ ගල්ාේ ඹන ගදගදනහග න් එ ල අගඹකුග  අේනින් 

එභ ගිණුගේ මුදල් ආඳසු රඵහ  ත වළරී ඵට ගඹෝජනහ  ේභත ාය  ත යුතුඹ. 
 

 සසවීේ ඳේන සථහන, දින වහ ගේරහන් නිඹභ ාය  ත යුතුඹ. 
 

 හභහජිාඹන්ග න් අඹාය  ත යුතු හභහජිා මුදල්, දදනිා ති, ගදති, භහසිා, අනිහ්යඹ 

ඉතිරි රීරීේ ආදී ාරුණු හිලිඵද ද තීයණ  ත වළරීඹ. 

 
xiv. ෆභ කුඩහ ාණ්ඩහඹභ ලභ එභ ාණ්ඩහඹභ හිටුටි ප්රගේලගේ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ලිඹහඳදිැංචි ාය 

අැංාඹ ල රඵහ දිඹ යුතුඹ. එභ අැංාඹට දිසත්රි ල අැංාඹ/ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ අැංාඹ/ග ොවි 

ැංවිධහනගේ අැංාඹ/ කුඩහ ාණ්ඩහඹගේ අනු අැංාඹ ඹන ඉර ලාේ 04රීන් යුේ අැංාඹ ල විඹ 

යුතුඹ. (ගේ වහ ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ගල් නඹ ල ඳේහ ග න ඹහ යුතුඹ) 

 
xv. ගභභ සිඹලූභ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගභගවයුේ ාටයුතු වහ අදහශ ගාොට්ඨහඹ බහය ාිෂිා්යභ 

ඳ්යගේණ වහ නිසඳහදන වාහය නිරධහරී ක්රීඹ දහඹාේඹ ල රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

/ 9 2 ග ොවිජන ඵ ැංකු කණ්ඩායේ ගිණුේ විලිත කිරීභ ශා ඳලත්ලාග න යාභ 

  

i. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ලිඹහඳදිැංචි ායනු රඵන සිඹු භ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ර නමින් එභ ග ොවිජන 

ඵළැංකුගේ ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ ගිණුේ විිත ාය ඳේහ ග න ඹහයුතුඹ. ගභභ ගිණුේ 

“ාණ්ඩහඹේ ගිණුේ” ලගඹන් වළදින්ගේ. ාණ්ඩහඹේ ගිණුේ විිත රීරීභ වහ ගේ භ  අමුණහ 

ඇති ඇති අැංා: ඵළ/ඳ/8 දයණ “ාණ්ඩහඹේ ගිණුභ ල විිත රීරීභ වහ ඉල්ුමේ ඳත්රඹ” ඹන 

ආාිතිඹ  බහවිතහ ාර යුතුඹ.  

 

ii. විිත ායනු රඵන ෆභ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගිණුභ ල වහභ ග ොවිජන ඵළැංකු ඳහස ගඳොත ල එභ 

ාණ්ඩහඹභ නමින් විිත ාය ාණ්ඩහඹේ නහඹාඹහට බහය දිඹ යුතුඹ. 

 

iii. ාණ්ඩහඹේ ගිණුේර ඇති ගලේඹන් වහ ග විඹ යුතු හ්යෂිා ගඳොලිඹ 2010.07.01 සිට 5%  ල 

ගේ. ගභභ ගඳොීම ග වීේද ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ වහ ග න ආාහයගඹන්භ ාහ්යතු ල තුශ 

තිගඵන අභ ගලේඹන් වහ ඳභණ ල එභ ාහ්යතුට ගඳොීම ග විඹ යුතුඹ. ාණ්ඩහඹේ ගිණුභා 

මුදල් ආඳසු ග විඹ වළ ලග ල එභ ාණ්ඩහඹගේ බහණ්ඩහ හරිා ව ාණ්ඩහඹේ නහඹා ගවෝ 

ගල්ාේ ඹන ගදගද ගනකුග  අේන භත ඳභණි. 

 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ණඹ ල අනුභත රීරීභට ගඳය ණඹ ඉල්ුමේාරු හභහජිාේඹ දයණ කුඩහ 

ාණ්ඩහඹගේ ගිණුගේ ුහු ඉල්රහ ඇති ණඹ මුදලින් අභ ලගඹන් 10% ා ගලේඹ ල තිගඵන 

ඵට තවවුරු ාය  ත යුතුඹ.  
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v. සිඹු භ කුඩහ ාණ්ඩහඹේ ගිණුේ ර විසතය දළ ලගන උඳ ගරජයඹ ල (ගනභ) ඳේහ ග න ඹහ 

යුතුඹ. ගභභ උඳ ගරජයඹ “ාණ්ඩහඹේ උඳගරජයඹ” ලගඹන් වළදින්ගේ. 

 

vi. ගභභ ාණ්ඩහඹේ උඳගරජයඹ, තළන්ඳේ උඳ ගරජයඹ වහ ගාොටස උඳගරජයඹ අයුරින්භ ඳේහ 

ග න ඹහ යුතුඹ.  

 

/ 24  ණය අනු කමිටුල, ණය ඳාන කමිටුල ශා දිව්ත්රක් ගභගශයුේ කමිටුල 

 

4.10.1 ණය අනු කමිටුල    

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාහ්යඹඹ ග ොවි ැංවිධහන භට්ටමින් ක්රිඹහේභා රීරීභ හිණි හභහජිාඹන් 05 

ගදගනකුග න් යුේ ණඹ අනු ාමිටු ල ෆභ ග ොවි ැංවිධහනඹ ල විසින්භ ඳේාය  ත යුතුඹ. ඊට 

ග ොවි ැංවිධහනගේ බහඳති, ගල්ාේ, බහණ්ඩහ හරිා වහ තේ හභහජිාගඹකු භඟ ප්රගේලඹ බහය 

ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ  නිසඳහදන වාහය නිරධහරිඹහ ද ඇතුශේ විඹ යුතුඹ. 

 

ii. ග ොවි ැංවිධහනගේ හභහජිාඹන්ග න් රළබුණු ණඹ ඉල්ුමේඳේ ඳරී ලහ ාය ඵරහ ණඹ රඵහදීභ/ 

ගනොදීභ හිඳුඵ ග ොවිජන ඵළැංකුට/ ග ොවිජන ැං්යධන බහට නි්යගේල රීරීභ ගභභ ාමිටුගේ 

ප්රධහන ාහ්යඹඹ විඹ යුතුඹ. ග ොවි ණඹ නි්යගේල රීරීභට අභතය ණඹ රඵහ ේ අඹග   හන් 

අධී ලණඹ රීරීභ වහ නිඹමිත ාරට ණඹ ආඳසු අඹාය  ළීමභ ගභභ ාමිටුගේ ාහ්යඹඹන් ගේ. 
 

 

4.10.2 ණය ඳාන කමිටුල 

 
i. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාහ්යඹඹන් ග ොවිජන ැං්යධන බහ භට්ටේන් ක්රිඹහේභා රීරීභ හිණි 

හභහජිාඹන් ඳස ගදගනකුග න් යුේ ණඹ ඳහරන ාමිටු ල ෆභ ග ොවිජන ැං්යධන බහ ල 

විසින්භ ඳේාය  ත යුතුඹ. ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ බහඳති ව ගඹෝජිත ග ොවිජන ඵළැංකු 

ාශභනහාරු, විධහඹා ගල්ාේ ව ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ හභහජිාඹන් ගදගදගනකුග න් 

ගභභ ාමිටු භන්විත විඹ යුතුඹ. 

 
ii. ග ොවි ැංවිධහන/ ණඹ අනුාමිටු විසින් නි්යගේල ායන රද ණඹ  ඉල්ුමේඳේ   අනුභත ීමරීභ ගභභ 

ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින් ාර යුතුඹ. ණඹ ළඩටවන ළරසුේ රීරීභ, ක්රිඹහේභා රීරීභ, 

අධී ලණඹ රීරීභ වහ නිඹමිත ාහරඹ තුශදී ණඹ ආඳසු අඹාය  ළීමභ ගභභ ාමිටුගේ ප්රධහන 

 ීමභ ගේ. 

 
iii. ණඹ අනු ාමිටු වහ ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින් ග ොවීන්ට ණඹ රඵහදීභ හිඳුඵ තීයණ  න්නහ 

සසවීේ ර ායන රද හා්ඡජහ වහ  ේ තීයණ හිඳුඵ විසතය අදහශ ාමිටුගේ සසවීේ හ්යතහ 

ගඳොේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 

 
iv. ග ොවිජන ැං්යධන බහ/ ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින් ණඹ ඉල්ුමේ ඳේ  අනුභත ාර වහභ 

අනුභත ායන රද එ ල එ ල ණඹ ඉල්ුමේඳේ හිඳුඵ ඉල්ුමේාරුග  නභ, අනුභත ාර ණඹ 

්ය ඹ වහ මුදර ව අදහශ ග ොවි ැංවිධහනගේ නභ ඇතුශේ නේ රළයිසතු ල ග ොවිජන ැං්යධන 

භධයසථහනගේ දළන්වීේ පුරුගේ ප්රද්යලනඹ ාර යුතුඹ. 
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4.10.3 දිව්ත්රික් ගභගශයුේ කමිටුගේ කාර්ය බාරය  

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු සථහඳනඹ රීරීභ. 

 

ii. ක්රභේ ළරසුේ නි්යණහඹාඹන් බහවිතහ ායමින් ක ක ාන්නඹට වහ ගනේ ාිෂි ාහ්යඹඹන්ට 

අලය ණඹ ප්රභහණඹ තීයණඹ රීරිභ වහ එභ මුදල් පරදහීම ආගඹෝජනඹන් හවහ ගභගවඹවීභ වහ 

නිඹමිත ාහරඹ තුශදි ආඳසු අඹ ාය  ළීමභට ාටයුතු රීරීභ.  

 

iii. එ ල එ ල ග ොවිජන ඵළැංකුර ක්රිඹහාහරිේඹ වහ භ  ගඳන්විභ, ඳසු විඳයේ රීරීභ, ඹහේාහීමන 

ඳේහග න ඹහභ වහ අලය ාටයුතු රීරීභ. 

 

iv. ග ොවිජන ගේහ ැං්යධන/ ාහයා බහ විසින් නි්යගේල ටුත ඉදිරිඳේ ායනු රඵන රුහිඹල් 

50,000/- සිට 500,000/- ද ලහ ව ණඹ ඉල්ුමේඳේ හිඳුඵ ගොඹහ ඵරහ අනුභත රීරීභ. 

 

v. ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින් නි්යගේල ටුත ඉදිරිඳේ ායනු රඵන රුහිඹල් 500,000/- ට ඩහ 

ළඩි ණඹ ඉල්ුමේඳේ හිඳුඵ ගොඹහ ඵරහ ණඹ රඵහ දීභ නි්යගේල ායන්ගන් නේ, විසතය ටුත 

එභ ඉල්ුමේඳේ අනුභළතිඹ වහ ජහතිා ගභගවයුේ ාමුටු ගත ඉදිරිඳේ රීරීභ. 

 

vi. ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහාහරිේඹ ළඩිදියුණු රීරිභ හිණි ගවෝ දිසත්රි ලාගේ ාිෂිා්යභ ැං්යධනඹ 

උගදහ ළඩහිඳුගර ග ොවිජන ඵළැංකු තුඳුන් ාර වළරී නේ ක හිඳුඵ විසතය ටුත ගඹෝජනහ 

ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු ගත ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ. 

 

vii. ග ොවිජන ඵළැංකු ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු විසින් ඳයනු රඵන අගනකුේ යහජාහරි ාටයුතු. 

 

 

/ 22 ණය ඉඛලුේඳත් ඉදිිපඳත් කිරීභ, ණය අනුභත කිරීභ ශා ණය නිකුත් කිරීභ 
 

i. ණඹ රළබීභට සුදුසු අඹග  නේ රළයිසතු ල ග ොවි ැංවිධහන භට්ටමින් ාස ාය ක ක ග ොවි 

ැංවිධහනගේ ණඹ අනු ාමිටු ගත ඉදිරිඳේ ායන ගරේ, ඉන් ඳසු ණඹ ඉල්ුමේාරුන් 

හිඳුඵද ගවොඳින් ගොඹහ ඵරමින් ුවුන් ඉඩේ ටුමි/ අඹ/ ඵේදට  ේ අඹද ලගඹන් ඉඩේ 

ප්රභහණඹන් හිඳුඵද අධහනඹ ගඹොමු ාර යුතු ඵේ ග ොවි ැංවිධහනඹ ගත දළන්විඹ යුතුඹ. එගේභ 

ඉවත දවන් සිඹු  ාරුණු වහ රඵහදීභට  ඵරහගඳොගයොේතු න ණඹ මුදර එභ ගඵෝ ඹ  හ රීරීභට 

සුදුසු ද ඹන්න හිඳුඵද නිලසචිත තීයණඹ රීරීගභන් ඳසු ඳභණ ල ණඹ අනු ාමිටු විසින් ණඹ 

අඹදුේඳේ නි්යගේල ාර යුතු ඵට දළනුේ දිඹ යුතුඹ.  
 

එගේභ වී  හ වහ ඉල්ුමේ ායනු රඵන ණඹ වහ අදහශ රළයිසතු ාස ාර යුේගේ ාන්න 

රුසවීේ තීයණ රට අනුලවර ආාහයඹට විඹ යුතු ඵද ග ොවි ැංවිධහන ගත දළනුේ දිඹ යුතුඹ. 

 

ii. ගභඹට අමුණහ ඇති උඳගල් න භගින් වදුන්හ ගදනු රඵන ආද්යල ආාිති අනු ණඹ ඉල්ුමේඳේ 

ාස ාය  ත යුතුඹ. ගභගේ රඵහගදන ඉල්ුමේඳේ ේපූ්යණගාොට ග ොවි ැංවිධහනගේ ණඹ අනු 

ාමිටුගේ නි්යගේල ටුත අනුභළතිඹ වහ   ග ොවිජන ැං්යධන බහ ගනුගන් හිටුටුහ ඇති 

ණඹ ඳහරන ාමිටු ගත ඉදිරිඳේ ාර යුතුඹ. 
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iii. ගභගේ රළගඵන ණඹ ඉල්ුමේඳේ, ක භ  ඇති යහඳිති හ්යතහ, ඇඳාය ව අනිකුේ වතිා ණඹ 

සීභහ, ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින් ඇ ීමභ ල ගාොට ණඹ අනුභත ාර යුතු අතය එගේ අනුභත ාර 

ණඹ ඉල්ුමේඳේ ටුමිඹන් ඳභණ ල ණඹ රළබීභට සුදුසන් නු ඇත. 

 

iv. ්රය භගින් ණඹ රඵහගදන විට ආද්යල ආාිති අැංා  

 

v. ඵළ/ඳ/6 ටු දවන් ආාහයඹට ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ඹ ගභඹට අමුණහ ඇති ආාිතිඹ අනු විඹ 

යුතුඹ.  

 

v. ගභගේ ්රය ණඹ රඵහදීගේදී ක ක ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ගේ අදහශ ටිනහාභ අනු දවන් 

්රය රඵහ ේ ඵට ක ක ණඹාරු ගතින් ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ගේ ාහ්යඹහරීමඹ හිටඳගතටු 

ව ණඹ ග වීගේ ගල් නගේ අදහශ සථහනගේ අේන් රඵහ  ත යුතුඹ. 

 

vi. මුදලින් ණඹ රඵහදීගේදී ණඹ අඹදුේඳත භ  ඇති ණඹ මුදල් බහය ේ ඵට ඇති වතිාඹට 

අභතය ණඹ ග වීගේ ගල් නගේ අදහශ සථහනගේ ණඹාරුග  අේන රඵහ  ත යුතුඹ. ගාගේ 

ගතේ මුු  ණඹ ටිනහාභ වහ අඹදුේඳත භ  ඇති ණඹ මුදල් බහය ේ ඵට අේන් රඵහ  ත 

යුතුඹ. 

 

4.12     ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ණය නිකුත් කිරීගේ රියාලයය 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්රලයභය ණය නිකුත් කරන විට 

ණඹ ඉල්ුමේ ාරු 

       ග ොවිජන ැං්යධන බහ 

ග ොවිජන ඵළැංකු 

 

ණඹ ඉල්ුමේ ඳත රඵහ ළීමභ ග ොවිජන ඵළකුගන් 

ේපූ්යණ ායන රද ණඹ ඉල්ුමේඳත 

නි්යගේල රීරීභ 

ග ොවි ැංවිධහන ණඹ අනුාමිටු 

ණය අනුභත කිරීභ  

රු 50,000/ ද ලහ - ග ොවිජන ැං්යධන බහ ණඹ ඳහරන ාමිටු 

රු.50,000 සිට රු. 500,000/ ද ලහ - දිසත්රි ල ගභගවයුේ ාමිටු 

රු. 500,000/ ළඩි - ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු 

ණඹ ඉල්ුමේ ඳත අනු ්රය නිකුේ 

රීරීගේ නිගඹෝ ඹ (හිටඳේ 03 යි) 
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              ග ොවිජන ඵළැංකු 

   ාමිටු ලිහිග ොනු 

   බිල්ගඳොගේ හිටඳත 

 

්රයභඹ ණඹ නිකුේ රීරීගේදී එීම ්රය වහ 

ගගශ ගඳොගශේ ඳේනහ මිර ගනොඉ ලභවිඹ යුතුඹ 

 

4.13 ණය ගඳොලී, ගකොටව් ශා ත න්ඳතු ගඳොලී තීරණය කිරීභ 
 

ග ොවිජන ඵළැංකු ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටු භගින් සිඹුමභ ණඹ ්ය  වහ අඹායනු රඵන ගඳොීම 

ප්රතිලත ව ගාොටස වහ තළන්ඳතු වහ ග විඹ යුතු ගඳොීම ප්රතිලත ාහීමන තීයණඹ ගාොට 

දන්නු රළගේ. ග ොවිජන ඵළැංකු ාහ්යඹඹ භණ්ඩරඹ ක අනු ගිණුේ තළබීභ වහ අදහශ ාටයුතු ාර 

යුතුඹ. එගේභ අලය ඳහ්යලඹන් දළනුේ රීරීභද ාර යුතුඹ. දිසත්රි ලාඹට ඵරඳහන ප්රහගේයඹ 

ඳතින  ලෂු්ර ූලරය ආඹතනඹන්ටු බහවිත ගඳොීම ප්රතිලතඹන්ග  ඵරඳෆභ නියතුරු ජහතිා 

ගභගවයුේ ාමිටුට හ්යතහ රීරීභ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසරුන්ග   ීමභ 

ගේ. 

 

4.13.1 ගකොටව් මුදඛ වශා ගඳොලී ග වීභ 

 

o ගාොටස මුදල් වහ ගාොටස ටුමිඹන් ගත ග විඹ යුතු හ්යෂිා ගඳොලිඹ  2010.07.01 සිට 

5%  ල ගේ.  
 

o ය අහනගේ ගාොටස ගරජයගේ ඇති ගාොටස මුදර වහ ග විඹ යුතු ගඳොීම ප්රභහණඹ 

 ණන් ඵරහ ගාොටස උඳ ගරජයගේ ගඳොීම තීරුට ඵළය ාර යුතුඹ.  
 

o ගාොටස ගඳොීම මුදර ටුමිාරු විසින් ඉල්රහ ගනොසිටින්ගන් නේ ඉතිරි රීරිගේ ගිණුභට භහරු 

ාර යුතුඹ. 

 

4.13.2 ඉයිප කිරීේ, ත න්ඳතු වශා ගඳොලී ග වීභ 
 

o තළන්ඳේ මුදල් වහ තළන්ඳේාරුන්ට ග විඹ යුතු හ්යෂිා ගඳොලිඹ 2010.07.01 සිට 5% 

 ල ගේ.ගඳොලිඹ ග විඹ යුේගේ ාහ්යතු ල තුශ ගිණුගේ ඇති අභ ගලේඹටඹ. 

 

o තළන්ඳේ ගඳොීම  ණන් ඵරහ තළන්ඳේ උඳ ගරජයගේ ඇති තළන්ඳේ ාරුන්ග  ගිණුේ ර 

ගඳොීම තීරුරට ඵළය ාශ යුතුඹ. 

 

o තළන්ඳේ ගඳොීම  ණන් ඵරහ ගිණුේරට ටවන් ාශ යුේගේ, 

(අ) ාහ්යතු ල අන්ව ඳසු තළන්ඳේ ාරුග ල ඉල්ීමභ ල ාරහනේ ක අසථහගේදී ගවෝ 

වහ, (ආ) ්යගේ අහන දිනගේදීඹ. 

 
 

දදනිා ාමිටු ණඹ බිර නිකුේ 

රීරීභ (හිටඳේ 03යි ) 
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4.13.3 ණය වශා ගඳොය අයකිරීභ 
 

o 2010.07.01 සිට නිකුේ ායනු රඵන ණඹ වහ ණඹ ළතිඹන්ග න් අඹාශ යුතු හ්යෂිා 

ගඳොලිඹ 9%  ල ගේ.  

 

o නිඹමිත ාහරඹ තුශ ගනොග න ණඹ වහ එනේ ාල් ඉකුේ න ණඹ වහ 3%  ල දඩ 

ගඳොලිඹ ල අඹාර යුතුගේ. එනේ නිඹමිත ාහරඹ ඉකුේ න දිනගේ සිට 12%ා හ්යෂිා 

ගඳොීම ප්රතිලතඹ ල අඹාර යුතු ගේ.  

o උදහ: ඹේරීසි ග ොවිගඹ ල  2011.01.01 දින රු.10,000/- ා ණඹ මුදර ල රඵහග න ඇතළයි 

උඳාල්ඳනඹ ායන්න. 

 

o ුහු 2011 භළයි භ 15න දින ණඹ වහ ගඳොීම ග වීභට ඳළමිණි විට; ගඳොලිඹ  ණන් ඵළීමභ 

ඳවත ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 

 
දින  ණන  ණනය කිරීභ  

2011  ජනහරි    - 31  

ගඳඵයහරි  - 28 (අධිා අවුරුේද ල නේ දින 29) 

භහ්යතු   - 31  

අගප්රේල්   - 30 

භළයි     - 14 

එකතුල  23/  

 

ගඳොලිඹ  ණනඹ රීරීභ - 24,444 x 92244 x 23/2365 =  334 /2 

 
(i) 2011 අග ෝසතු 31 දින ණඹ වහ ගඳොීම ග වීභට ඳළමිණි විට; 

(අ) නිඹමිත ණඹාහරඹට අදහශ ගඳොලිඹ  ණනඹ රීරීභ 

ජනහරි  - 31 

ගඳඵයහරි - 28      (අධිා අවුරුේද ල නේ දින 29) 

භහ්යතු   - 31 

අගප්රේල්   - 30  

භළයි    - 31 

ජුනි    - 29 

          180 10,000 x 9/100 x 180/365 =  

 

දඩ ගඳොලිඹ  ණනඹ රීරීභ 

 ජුනි    - 01 

ජලි   - 31 

අග ෝසතු  - 30 

              60 10,000 x 12/100 x 62/365 =  

 

               මුු  ගඳොලිඹ :  

//3 83 

043 83 

//3 83 + 043 83 = 6/7 66 
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 ණඹ ගඳොීම  ණන් ඵරහ ණඹ උඳ ගරජයගේ ඇති ණඹ  ළතිඹන්ග  ගිණුේ ර ගඳොීම තීරුට වය 

ාශ යුතුඹ. (ජ ’නල් ටවන් භගින්) 

 
ණඹ ගඳොීම  ණන් ඵරහ ගිණුේ ර ටවන් ාශ යුේගේ,  

(අ) ණඹ අඹන අසථහ රදී වහ  

(ආ) ්යඹ අහන දිනදීඹ. 

 

4.14 මුදඛ ලර්ය 2 ගිණුේ ලර්ය ශා ල ා කන්නය: 
 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ මුදල් ්යඹ නුගේ ජනහරි 01 ළනි දින සිට ගදළේඵ්ය 31 දින ද ලහ ව ලිේ 

්යඹරී. 

 

4.14.1 ල ා කන්නය 
 

 ග ොවිජන ඵළැංකුගේ  ණන් තළබීගේ ාහ්යඹඹ ඳවසුවීභ වහ ඳභණ ල ග ොවිජන ඵළැංකු 

ේඵන්ධගඹන් ්යගේ අගප්රේඛ 42 ල නි දින සිට ව  ණත ේඵර් 34 දින දක්ලා ාහරඹ ය කන්නය 

ලගඹන්ද, ඔක්ගතෝේඵර් 42 දින සිට ඊෂඟ ලර්ගත භාර්තු 32 දින දක්ලා ව ාහරඹ භශ කන්නය 

ලගඹන්ද ළරරීඹ යුතුඹ. 

 

 
4 15 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ වියදේ ශා ආදායේ  

 

4.15.1 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ වියදේ ද රීභ 
 

ග ොවිජන ඵළැංකු ්ය රීටුඳඹ ල තිසගේ සිඹ ගභගවයුේ සිදු ාය ග ොවිජන ගේහ ාහයා බහගේ 

අදහඹේ උඳඹන අැංලඹ ල ඵට ඳේ වී ඇත. තුටුදහඹා ූලරය ප්ර තිඹ ල ගඳන්නුේ ාය ඇති ව 

රහබදහයිේඹ ල ටුත ග ොවිජන ඵළැංකු වහ 2012.01.01 දින සිට ක්රිඹහේභා න ඳරිදි ඳවත 

වන් සීභහන්ට ඹටේ විඹදේ දළරීභට අනුභළතිඹ රඵහ ගදමි. 

 

1. ග ොවිජන ඵළැංකු ාටයුතු වහ අදහශ න ඳවත වන් ගඳොේඳේ/ගල් න මිරදී  ළීමභ වහ 

ඹන ිජු විඹදභ. 

i.  ග ොවිජන ඵළැංකු මුදල් ගඳොේ 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ඳහසගඳොේ 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු වහ ගඹොදහ නු රඵන ගඳොදු මුදල් කුවිතහන්සි ගඳොේ 

 

2.  ග ොවිජන ඵළැංකු ාටයුතු වහ අදහශ න ගරජ්ය ගඳොේ/ ලිහි ්රය මිරදී  ළීමභ වහ විඹදේ දළරීභ.  

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ අනුභළතිඹ ඹටගේ භාට රු. 1,000/- ා 

උඳරිභඹාට ඹටේ විඹදේ දළරිඹ වළරී න අතය  අදහශ ්රය මිරදී  ළීමගේදී වළරීතහ ල 

දුයට ූලඳාහය ගවෝ යහජය ආඹතනඹරීන් මිරදී  ළීමභ සිදුාර යුතුන අතය අදහශ 

ප්රගේලඹ තුශ එළනි ආඹතන ගනොභළති නේ ඳභණ ල හිඳු ත වළරී ගශදළල් ලින් 

රඵහ න්නහ මිර  ණන් තුන ල භත තීයණ ත යුතුඹ. එ භ බිල්ඳේ වහ ග වීේ ාය 

ග වීේ වුච්ය ග ොනුට ඇතුශේ ාය තළබිඹ යුතුඹ.  
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3. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ අත ඉතිරි මුදල් සීභහ ඉ ලභන මුදර ඵළැංකු ත රීරිභ වහ ග ොවිජන 

ඵළැංකු බහය නිරධහරීයගඹකු ගඹොදහ  න්නහ අසථහ රදී ක වහ ුහුට දළරීභට සිදුන 

ඵසයථ විඹදභ ප්රතිපූයණඹ ාර වළරී අතය ක වහ විධිභේ ග වීේ ඳටිඳහටි අනු භනඹ ාර 

යුතුඹ. 

 

4. ග ොවිජන ඵළැංකුට අලය ාහ්යඹහර උඳායණ වහ ගනේ ේාේ මිරදී  ළීමගේදී, දිසත්රි ල 

නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසග  නි්යගේලඹ ඳරිදි ජහතිා ගභගවයුේ ාමිටුගේ අනුභළතිඹ 

රඵහ  ත යුතුඹ. 

 

4.15.2 වියදේ පිිපභ මගේ දීභනාල2  භන් වියදේ දීභනාල 
 

i.  ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහලිඹ ඩහේ ල ලතිභේ වහ ාහ්යඹ ලභ ඳේහග න ඹහභ වහ 

ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටු තීන්දු ප්රඵර හධාඹ ල ගේ. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්ර තිඹ වහ 

ක්රිඹහාහරීේඹ ගනුගන් සගේ්ඡඡහගන්භ තභ දහඹාේඹ රඵහගදන ප්රජහ නහඹාේඹ වහ 

සුදුසු භට්ටගභන් විඹදේ හිරිභළසීගේ දීභනහ ල රඵහදීභ සුදුසු ාටයුේත ල ඵ වළග . ක අනූ 

තයභ ල දුයට ගවෝ ුවුන් රඵහගදන ගේහ අ ඹ රීරීභ ලද නු ඇත.  එඵළවින් ග ොවිජන ඵළැංකුට 

අදහශ ාහීමන වහ ාඩිනේ තියණ  ළීමභ වහ ණඹ ඳහරන ාමිටු හභහජිායින් ගනුගන් ඳවත 

සීභහන්ට ඹටේ විඹදේ හිරිභළසීගේ දීභනහ ල රඵහ දීභට තීයණඹ ාය ඇත. 

 

 

 ග වීේ ගේ අයුරින් වුද ඳේන සසවීේ ැං යහ සීභහ ාර යුතු නළත. 

 

ii. උ ලත සිඹුම විඹදේ දළරිභට ගඳය ග ොවිජන ඵළැංකුගේ විඹදේ දළරීභ වහ ප්රභහණේ ආදහඹේ 

උඳඹහ ඇති ඵට දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසග  වතිාඹ ල රඵහ ත යුතු අතය අදහශ 

වතිාඹ විඹදේ දළරීභ වහ ඵරඹ රඵහදීභ ල ගර ළරරීඹ යුතුඹ.   
 

iii. දිසත්රි ලාගේ ඳතින ග ොවිජන ඵළැංකු අතරින් තභ විඹදේ දයහ  ළීමභට ප්රභහණේ ආදහඹේ 

ගනොරඵන ග ොවිජන ඵළැංකු වහ විබ  නුගදනුාරු ළරළසභ ල ාස ගාොට ක අනු 2012 

්යඹ තුශ සිඹ ආදහඹේ ඉවශ නැංහ ළීමගේ විගලේ ළරළසභ ල ාස ාය රහබදහයිේඹ ඉවශ 

නළැංවීභට හිඹය  ත යුතු අතය, ඉන් ඳසු විඹදේ දළරීභ වහ අලය අනුභළතීන් රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු විඹදේ දළරීභට ඵරඹ ගදන රද  ග ොවිජන ඵළැංකු හිඳුඵ හ්යතහ ල ෆභ ්යඹාභ 

ජනහරි 31 දිනට ගඳය ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසරුන් විසින් 

රඵහදීභට ාටයුතු ාර යුතුඹ. 

 එක් රැව්වීභක් වශා එක් 

වාභාජිකයකුට දීභනාල (රු ) 

භවකට ග විය ශ කි 

උඳිපභ මුද (රු ) 

ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටු බහඳති 250 500 

ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටු 

හභහජිාගඹකුට 
200 400 

ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ ඳහරන ාමිටු ගල්ාේ 

ාමිටුගේ විධහඹා ගල්ාේ 
250 500 
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4.15.3 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ආදායේ 
 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ විඹදේ ගනුගන් ඹේරීසි මුදර ල ගදඳහ්යතගේන්තුගන් ගවෝ ගනේ 

ආාහයඹරීන් රළගඵන්ගන් නේ එභ මුදර ග ොවිජන ඵළැංකුට රළබුණු ආදහඹභ ල ලගඹන් රාහ 

එභ ඵළැංකුගේ ගිණුේ ගඳොේඳේ ර ගිණුේ  ත ාශ යුතුඹ. 

 

/ 26  ග ොවිජන ඵ ැංකුල විසින් ඳලත්ලා ග න යා යුතු ගිණුේ ගඳොත්ඳත්, ආකිය ඳත්ර, ගඛ න ශා  

ග ොණු 

 
i. “ග ොවීන්ග න් ගාොටස මුදල් වහ ඉතිරිරීරීගේ තළන්ඳේ මුදල් බහය  ළීමභ වහ ආඳසු ග වීභ, 

ග ොවීන් ගත ණඹ රඵහදීභ වහ අඹාය  ළීමභ, කහට අදහශ ගඳොීම  ග වීභ වහ ගඳොීම අඹාය  ළීමභ” 

ඹනුගන් ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ ග ොවිජන ඵළැංකු කාාගේ ාහ්යඹඹන් සීභහවී ඇතේ, ගේහ 

ග ොවීන් (භවජනඹහ) භ  මුදලින් ාටයුතු ායන ළද ේ ාහ්යඹඹන් ඵළවින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ 

සිදුන  නුගදනු හිඳුඵ ඳළවළදිලි, නිළයදි වහ ඹහේාහීමන ගිණුේ ටවන් තඵහ  ළීමභ වහ 

ගනභ ගඳොේ ාට්ටරඹ ල ඳේහග න ඹහභ අතයහලය  ගේ. 

 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ඳවත වන් ගිණුේ ගඳොේ ාට්ටරඹ අනිහ්යඹගඹන්භ ඳේහග න ඹහ 

යුතුඹ. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  අලය වුගවොේ, ගනේ උඳ ගරජ්ය ආයේබ ාය ඳේහග න ඹහ වළරීඹ. 

 

 

/ 26 2  නදනික මුදඛ  බීේ ගඛ නය 

 
i.    අමුණහ ඇති අැංා ඵළ/ගි/01 දයණ ආද්යල ආාිතිඹ අනු ගභභ ගල් නඹ ාස ාය 

ඳේහග න ඹහයුතුඹ. 

 
ii. ගභභ දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගේ, ග ොවිජන ඵළැංකුට රළගඵන මුදල් ගනුගන් 

දදනිා නිකුේ ායනු රඵන කුවිතහන්සි ර මුද්රිත අනු අැංා හිඳුගරට එභ කුවිතහන්සි ර 

ඇති විසතය ටවන් ාශ යුතුඹ. එනේ, කුවිතහන්සි අැංාඹ, මුදල් රළබුගණ් ාහග න්ද ඹන  , 

ගඛ නගත 2 ගඳොගත් 2 ගජරගත නභ  ආදර් ආකිය ඳත්රය 

i. දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නඹ ඵළ/ගි/01 

ii. දදනිා මුදල් ග වීේ ගල් නඹ ඵළ/ගි/02 

iii. මුදල් ගඳොත ඵළ/ගි/03 

iv. ජ’නරඹ ඵළ/ගි/04 

v. ප්රධහන ගරජයඹ (ගඳොදු ගරජයඹ) ඵළ/ගි/05 

vi. ගාොටස උඳගරජයඹ ඵළ/ගි/06 

vii. තළන්ඳේ උඳගරජයඹ ඵළ/ගි/07 

viii. ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ උඳගරජයඹ ඵළ/ගි/07-1 

ix. ණඹ උඳගරජයඹ ඵළ/ගි/08 
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මුදල් ග ව අඹග  ඳහසගඳොගේ අැංාඹ, මුදල් රළබීගේ ගවේතු අනු, ගාොටස, තළන්ඳේ, ණඹ 

අඹවීේ ගවෝ ණඹ ගඳොීම ඹන විලසගල්ණ තීරුගේද, „මුදල්‟ ඹන තීරුගේද ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 
iii. ගදඳහ්යතගේන්තුගන් රළගඵන (ප්රහ ධන) මුදල් ගවෝ ගනේ රළබීේ ඇගතොේ කහ “ගනේ 

රළබීේ” තීරුගේද ටවන් ාර යුතුඹ. ගනේ රළබීේ තීරුගේ ටවන් ායනු රඵන එ ල එ ල 

මුදරට අදහශ ගිණුගේ නභ එභ ගල් නගේ ඇති „ගනේ රළබීගේ විසතය‟ තීරුගේ ටවන් ාශ 

යුතුඹ. 

 
iv. ගභභ ගල් නගේ ායන රද ටවන් ගාොටස/ තළන්ඳේ/ ණඹ/ ණඹ ගඳොීම අඹවීභට අදහශ 

රළබීභ ල නේ ගභභ ගල් නගේ ටවන් ාශ අසථහගේදීභ අදහශ න ඳරිදි ගාොටස උඳ 

ගරජයගේ, තළන්ඳේ උඳ ගරජයගේ, ණඹ උඳ ගරජයගේ ාණ්  ඩහඹේ උඳ ගරජයගේ 

කුවිතහන්සිගේ වන් නමින් ඇති ගිණුභට එභ මුදර ඵළය ාශ යුතු අතය, එභ ගරජ්ය හිටුගේ 

අැංාඹ ගභභ ගල් නගේ ක වහ ගන්ාය ඇති (ග නගිඹ ගරජයගේ හිටු අැංාඹ) තීරුගේද 

ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 
v.   ගභභ ගල් නඹ දදනිා දිනඹ අහනගේදී විලසගල්ණ තීරු අනු එාතු ාශ යුතඹ. 

 
vi.  එභ එාතු එදින අහනගේදී ග ොවිජන ඵළැංකුගේ මුදල් ගඳොගේ රළබීේ ඳගේ අදහශ විලසගල්ණ 

තීරුර ටවන් ාශ යුතුඹ. ගනේ රළබීේ තිගේ නේ එභ විසතය අනු මුදල් ගඳොගේ අදහශ 

විලසගල්ණ තීරුගේද එඹ ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 
vii. ගභභ ගල් නගේ විලසගල්ණ තීරුර (මුු ) එාතු මුදල් ගඳොගේ „මුදල්‟ ඹන තීරුගේ ටවන් 

ාශ යුතුඹ. 

 
viii. ග ොවිජන ඵළැංකුට රළගඵන සිඹු භ ගච ලඳේ වහ මුදල් ඇණවුේ, ඵළැංකු ත ායන ගත ල මුදල් 

ලගඹන් ළරරීඹ යුතු අතය ක අනු ගිණුේ  ත ාශ යුතුඹ. 

 

ix. ගඳොදුගේ ග ොවිජන ඵළැංකු පුේ ලිා ගච ලඳේ බහය ගනො ත යුතුඹ. බහය  ළීමභට සිදුවුගවොේ 

එභ ගච ලඳගේ ටිනහාභ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ නමින් රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ ඇති ඵළැංකු 

ගිණුභට ඵළය න ගත ල එභ මුදර, අදහශ අඹ නමින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඇති ගිණුභට ඵළය 

ගනොාශ යුතු අතය, ක වහ ්රය නිකුේ රීරීභ ගවෝ ගේහන් ළඳීමභ ගනොාශ යුතුඹ. 

 

 

4.16.2 නදනික මුදඛ ග වීේ ගඛ නය 
 

i. අමුණහ ඇති අැංා ඵළ/ගි/02 දයණ ආද්යල ආාිතිඹ අනු ගභභ ගල් නඹ ාස ාය ඳේහග න 

ඹහයුතුඹ. 

 

ii. ගභභ දදනිා මුදල් ග වීේ ගල් නගේ, ග ොවිජනඵළැංකු විසින් ග නු රඵන මුදල් වහ 

වතිා ාය ග වීේ ායනු රඵන නිඹමිත වුච්ය ඳේර විසතය, ග විේ රීරීගේ ගවේතු අනු 

අදහශ විලසගල්ණ තීරුර ටවන් ාශ යුතු අතය, ගභභ ගල් නගේ  ටවන් ායන හිඳුගරට 

වුච්යරට අනුක්රමිා අැංා ගඹදිඹ යුතුඹ. (්යගේ ආයේබගේ 01 සිට අහනඹ ද ලහ) 
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iii. වුචයගේ අැංාඹ වහ ග න රද අඹග  නභ ගල් නගේ අදහශ තීරුර ටවන් ාය ගාොටස/ 

තළන්ඳේ/ ණඹ/ ගාොටස ගඳොීම/ තළන්ඳේ ගඳොීම ඹන ග වීේ ක ක විලසගල්ණ තීරුරට ටවන් 

ාශ යුතු අතය ඊ ට අදහශ  නුගදනුාරුග  ඳහසගඳොගේ අැංාඹද ක වහ ගන්ාය ඇති තීරුගේ 

ටවන් ාශ යුතුඹ.  

 

iv. ගනේ ග වීේ ඇගතොේ “ගනේ ග වීේ” තිරුගේද ටවන් ාශ යුතු අතය ගනේ ග විභට 

අදහශ න ගිණුගේ නභ “ගනේ ග වීේ විසතය” තීරුගේද ටවන් ාශ යුතුඹ. ායනු රඵන ෆභ 

ග වීභ ල වහභ ග වීභ රඵහ ේ අඹග  අේන, වුචයගේ රඵහ ළීමභට අභතය ගභභ 

ගල් නගේ ක වහ ඇති තීරුගේද රඵහ ත යුතුඹ. 

 

v. ටවන් ායන රද එ ල එ ල වුච්යර ග වීේ, ගාොටස/ තළන්ඳේ/ණඹ/  ගාොටස වහ තළන්ඳේ 

ගඳොීම ග වීභ ල නේ ටවන් ාශ ක අසථහගේදීභ අදහශ ගාොටස උඳ ගරජයගේ/ තළන්ඳේ උඳ 

ගරජයගේ/ ණඹ උඳ ගරජයගේ අදහශ වුචයගේ දවන් නමින් ඇති ගිණුභට වය ාශ යුතු අතය, 

එභ ගරජයගේ හි ටුගේ අැංාඹ ගභභ ගල් නගේ ක වහ ගන්ාය ඇති (ග නගිඹ ගරජයගේ 

හිටු) තීරුගේද ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 

vi. ගභභ ගල් නඹ විලසගල්ණ තීරු අනු  දදනිා දින අහනගේදී එාතු ාශ යුතුඹ. 

 

vii. එගේ ායන රද එ ල එ ල විලසගල්ණ තීරුර දදනිා එාතු එදිනභ මුදල් ගඳොගේ ග වීේ ඳගේ 

අදහශ විලසගල්ණ තීරුර ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 

viii. ගනේ ග වීේ තිගේනේ, “ගනේ ග වීේ විසතය” තීරුගේ වන් විලසගල්ණ අනු මුදල් 

ගඳොගේ ක ක තීරුර ටවන්   ාශ යුතුඹ. 

 

ix. ගභභ ගල් නගේ දිනඹ විලසගල්ණ තීරුර (මුු ) එාතු මුදල් ගඳොගේ “මුදඛ" ඹන තීරුගේ 

ටවන් ාර යුතුඹ. 

 
 

/ 26 3 මුදඛ ගඳොත   
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු (නි.යහ.) මුදල් ගඳොත ඹනුගන් දළනටභේ ග ොවිජන  ැං්යධන බහට බහයදී 

ඇති (ආද්යල ආාිති අැංා ඵළ/ගි/03) මුදල් ගඳොත ලගඹන් බහවිතහ ාර යුතුඹ. 

 

ii. ගභභ මුදල් ගඳොතට ටවන්,  දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගඹන්  වහ දදනිා මුදල් ග වීේ 

ගල් නගඹන් ආ යුතුඹ. තද, ග ොවිජන ඵළැංකු නමින්  රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ ඇති ජැං භ වහ 

ඉතිරි රීරීේ ගිණේ රට අදහශ ායනු රඵන මුදල් වහ ගච ලඳේ තළන්ඳේ රීරීභ, මුදල් ආඳසු 

 ළීමභ, ගිණේ අතය මුදල් භහරු රීරීභ, ඵළැංකු  හසතු ග වීේ ව ගඳොීම රළබීේ ළනි සිඹු භ 

 නුගදනු ද මුදල් ගඳොගේ ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

iii. දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගේ වහ දදනිා මුදල් ග වීේ ගල් නගේ විලසගල්ණ තීරුර 

දදනිා එාතු, මුදල් ගඳොගේ අදහශ විලසගල්ණ තීරුර ෆභ දින අහනගේදිභ ටවන් ාර 

යුතුඹ. 
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iv. දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගේ ඇති ටවන් මුදල් ගඳොගේ රළබීේ ඳගේ තීරුරද, දදනිා 

මුදල් ග වීේ ගල් නගේ ඇති ටවන් මුදල් ගඳොගේ ග වීේ ඳගේ තීරුරද  ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

v. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ මුදලින්  නු ගදනු (රළබීේ/ ග වීේ) සිදුන ෆභ දින අහනගේදීභ ඉවත 

වන් ආාහයගඹන් දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගඹන් වහ දදනිා මුදල් ග වීේ ගල් නගඹන් 

වහ රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු  නු ගදනු ඊට අදහශ කුවිතහන්සි, ගච ලඳේ තුලින් මුදල් ගඳොගතටු 

ටවන් රීරීගභන් ඳසු, මුදල් ගඳොගේ ඇති මුදල්, ජැං භ වහ ඉතිරිරීරීේ ඹන ගිණුේ තුනභ 

තුරනඹ ාශ යුතු අතය, එභ ගලේඹන් ඊරඟ දින වහ ඉදිරිඹට ග න ඹහ යුතුඹ. 

 

vi. මුදල් තීරුගේ ගලේඹ ගඳන්නුේ ගාගයන  මුදල් ප්රභහණඹ ග ොවිජන ඵළැංකු බහය නිරධහරී ගත අත 

ඉතිරි ලගඹන් මුදලින් තිබිඹ යුතුඹ. 

 

vii. ෆභ භහඹාභ අහන දිනගේ අහනගේදී මුදල් ගඳොගේ ක භහඹට අදහශ ඇති එ ල එ ල 

විලසගල්ණ තීරු එාතු ාශ යුතුඹ. 

 

viii. ඉවත vii ාරුගණටු එාතු ඳරිදි භහගේ අන් දින ට මුදල් ගඳොගේ රළබීේ වහ ග වීේ ඳරිදි 

හයහැංලඹ ල ාස ාය එඹ මුදල් ගඳොගේ අදහශ හිටුගේ අමුණහ තළබිඹ යුතුඹ.  

 

ix. ඉවත viii අනු භහගේ අහන දිනට ාස ායන රද මුදල් ගඳොගේ හයහැංලගේ, මුදල්, ජැං භ 

වහ ඉතිරිරීරීගේ ගිණුේ රට අදහශ ගලේඹන් වළය අගනකුේ එ ල එ ල රළබීේ වහ ග වීේ ගලේඹන් 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්රධහන ගරජයගේ ඇති අදහශ ගිණුේ ර ටවන් ාශ යුතුඹ. මුදල් ගඳොගේ 

රළබීේ ගලේඹන් ප්රධහන ගරජයගඹටු ඇති ගිණුේ ර ඵළය ලගඹන්ද, මුදල් ගඳොගේ ග වීේ 

 ගලේඹන් ප්රධහන ගරජයගේ ගිණුේ ර වය ලගඹන් ද ටවන් ාශ යුතුඹ. 

 

x. ෆභ භහගේභ අහන දිනට අදහශ ඵළැංකු ළඳුේ හ්යතහ ව මුදල් ගඳොගේ භහසිා හයහැංල 

හ්යතහ ාස ාය විධහඹා ගල්ාේ/ ප්රහගේයඹ නිරධහරී විසින් වතිා ාය හිටඳත ල ග ොනුාය 

තඵහ ත යුතු අතය හිටඳත ල ඊශඟ භහගේ 10 දිනට ගඳය දිසති ල ාහ්යඹහරඹට ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

xi. ජ‟නරගඹන් ගවෝ උඳ ගරජ්ය ලින් රීසිභ ටවන ල මුදල් ගඳොතට ආයුතු ගවෝ ඹහයුතු නළත. 
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/ 27 ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ  ණුගදනු ලට අදාෂ ද්විත්ල වටශන් 
1. ග ොවිජන ඵ ැංකුලට මුදඛ  බීභ 

 
අනු 

අැංකය 

අයිතභය  ප්රධාන ගජරගත ගිණුභ 

(i) ගදඳහ්යතගේන්තු ප්රහ ධනඹ ප්රහ ධන ගිණුභ 

(ii) ග ොවීන්ග  බහයාහය අයමුදර ග ොවීන්ග  බහයාහය අයමුදර 

(ාිෂිා්යභඅභහතයහැංලඹ) 

(iii) ගනේ ආඹතන ලින් අදහශ ආඹතනගේ නභ ටුත ගිණුභ 

(iv) ග ොවිජන ැං්යධන බහගන් රළබීේ අදහශ ග ොවිජන ැං්යධන බහ 

අනු 

අැංකය 

අයිතභය  ප්රධාන ගජරගත ගිණුභ උඳගජරය 

(i) ගාොටස ගාොටස මුදල් ඳහරන ගිණුභ ගාොටස උඳගරජයඹ 

(ii) තළන්ඳේ තළන්ඳේ මුදල් ඳහරන ගිණුභ තළන්ඳේ උඳගරජයඹ 

(iii) කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ  කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

ඳහරන ගිණුභ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ 

උඳගරජයඹ 

(iv) විගලේ ඉතිරිරීරීේ ගඹෝජනහ ඉතිරිරීරීේ මුදල් ඳහරන 

ගිණුභ 

ඉතිරිරීරීේ උඳගරජයඹ 

(v) ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණ 

හරිාඹ 

ග ොවි ආඳදහ ණඹ ආයණ 

ඳහරන ගිණුභ 

   - 

(vi) නිකුේ ාර ණඹ හරිා 

අඹවීභ 

ණඹ ළති ඳහරන ගිණුභ ණඹ ළති උඳගරජයඹ 

(vii) නිකුේ ාර ණඹ ගඳොලිඹ 

අඹවීභ 

ණඹගඳොීම ඳහරන ගිණුභ ණඹ ළති උඳගරජයඹ 

(viii) ගනේ ආඹතන  ගනුගන් 

හරිා මුදල් එාතු රීරීභ 

අදහශ ආඹතනඹ  අදහශ ග වීේ ායන්නන් 

ගනුගන් ව උඳගරජයඹ 

(VIII) ග ොවිජන ඵළැංකු විඹදේ දළරීභ ග ොවිජන ඵළැංකු ඳරිඳහරන 

විඹදේ 

- 

   

 

 

 

 

දදනිා රළබීේ ගල් නඹ දිනඹ අහනගේ ය්ය අනු එාතු රීරීභ වහ එාතු මුදල් ගඳොතට ග න ඹහභ 

ගඳොදු මුදල් කුවිතහන්සිඹ නිකුේ රීරීභ → දදනිා රළබීේ ගල් නගේ ටවන් රීරීභ 
 )ගදහිට ාහඵන් ටුත (  
 
 

 

 

අදහශ න උඳගරජයගේ ඵළයට  ටවන් රීරීභ 
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නදනික  බීේ ගඛ නය ශදුන්ලා දි ඇය ආකියය ඳිපදි යර් අනුල ලිකනාකේ වටශන් ක යුතුය  එගවේභ 

එභ ලිකනාකේ අදාෂ උඳගජරල එභ දිනගතදීභ ඵ රට වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 
 
දිනය අලවානගතදී නදනික  බීේ ගඛ නය යර් අනුල එකතු කර එභ ලිකනාකේ මුදඛ ගඳොතට ශරට 

වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 

 

එගවේභ භාවය අලවානගතදී මුදඛ ගඳොත ගේ කර එහි  බිේ ඳව යර් අනුල එකතු ලිකනාකේ ප්රධාන 

ගජරගත අදාෂ ගිණුගේ ඵ රට වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 
මුදඛ ගඳොත    ශර   (යර් අනුල  නදනික එකතුල) 

ප්රධාන ගජරගත අදාෂ ගිණුභ  ඵ ර  

 
 
 

2.  ග ොවිජන ඵ ැංකුගලන් මුදඛ ග වීභ 

අනු 

අැංාඹ 

අයිතභඹ  ප්රධහන ගරජයගේ ගිණුභ 

(i) ගදඳහ්යතගේන්තු ප්රහ ධනඹ ප්රහ ධන ගිණුභ 

(ii) ගදඳහ්යතගේන්තු ප්රහ ධන ගඳොීම ග වීභ(2%) ප්රහ ධන ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

(iii) ග ොවීන්ග  බහයාහය අයමුදර ගවෝ ගනේ 

ආඹතනඹන් 

අදහශ ආඹතනගේ නභ ටුත ගිණුභ 

(iv) ග ොවිජන ැං්යධන බහ අදහශ ග ොවිජන ැං්යධන බහ 

අනු 

අැංකය 

අයිතභය  ප්රධාන ගජරගත ගිණුභ උඳගජරය 

(i) ගාොටස 

 

 

ගාොටස ගඳොීම 

ගාොටස මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

ගාොටස ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

ගාොටස උඳගරජයඹ 

 

ගාොටස උඳගරජයඹ 

(ii) තළන්ඳේ 

 

තළන්ඳේ ගඳොීම 

තළන්ඳේ මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

තළන්ඳේ ගඳොීම ඳහරන 

ගිණුභ 

තළන්ඳේ උඳගරජයඹ 

තළන්ඳේ උඳගරජයඹ 

(iii) කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ  

 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

ඳහරන ගිණුභ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ 

උඳගරජයඹ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ 
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ගඳොීම ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ උඳගරජයඹ 

(iv) විගලේ ඉතිරිරීරීේ 

 

 

ඉතිරිරීරීේ ගඳොීම 

වි ගලේ ඉතිරිරීරීේ මුදල් 

ඳහරන ගිණුභ 

ඉතිරි රීරීේ ගඳොීම ඳහරන 

ගිණුභ 

ඉතිරිරීරීේ උඳගරජයඹ 

ඉතිරිරීරීේ උඳගරජයඹ 

(v) ණඹ නිකුේ රීරීභ  

ණඹ ගඳොීම  

ණඹ ළති ඳහරන ගිණුභ 

ණඹ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

ණඹ ළති උඳගරජයඹ 

ණඹ ළති උඳගරජයඹ 

(vi)  හණඹ ආඳදහ 

ඳහයගතෝෂිා ග වීභ 

 හණඹ ආඳදහ ඳහරන 

ගිණුභ 

 - 

(vii) ගනේ ආඹතන ගනුගන් 

එාතු ාර  හරිා මුදල් 

ග වීභ 

අදහශ ආඹතනඹ අදහශ ආඹතනඹ ගනුගන් 

ව උඳ ගරජයඹ 

 

 

 

 

 

 

 

නදනික ග වීේ ගඛ නය ශඳුන්ලා දි ඇය ආකියය ඳිපදි යර් අනුල ලිකනාකේ වටශන් ක 

යුතුය  එගවේභ එභ ලිකනාකේ අදාෂ උඳගජරල එභ දිනගතදීභ ශරට වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 
දිනය අලවානගතදී නදනික ග වීේ ගඛ නය යර් අනුල එකතු කර එභ ලිකනාකේ මුදඛ ගඳොතට 

ඵ රට වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 
එගවේභ භාවය අලවානගතදී මුදඛ ගඳොත ගේ කර එහි ග වීේ ඳව යර් අනුල එකතු ලිකනාකේ 

ප්රධාන ගජරගත අදාෂ ගිණුගේ ශරට වටශන් කිරීභ ක යුතුය  

 

         ප්රධාන ගජරගත අදාෂ ගිණුභ  ශර  (භාසිකල - මුදඛ ගඳොගත් භාසික වාරාැංය අනුල) 

 මුදඛ ගඳොත      ඵ ර (නදනිකල) 

 
 
 
 
 
 

නිඹමිත ඳරිදි ේපූ්යණ ාර ග වීේ වුචයඹ → දදනිා ග වීේ ගල් නගේ ටවන් රීරීභ   

අදහශ උඳගරජයගේ වයට ටවන් රීරීභ 
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3. ඵ ැංකු  ණුගදනු ගිණුේ ත කිරීභ 

 

අනු 

අැංකය 
අයිතභය ද්විත්ල වටශන 

(i) මුදල් ඵළැංකුගේ තළන්ඳේ රීරීභ   

 මුදල් ගඳොගේ ඵළැංකු  තීරු වය  

 මුදල් ගඳොගේ මුදල් තීරු  ඵළය 

(ii) ඵළැංකුගන් මුදල් ආඳසු  ළීමභ   

 මුදල් ගඳොගේ මුදල් තීරු වය  

 මුදල් ගඳොගේ ඵළැංකු තීරු  ඵළය 

(iii)  ඵළැංකු ගඳොීම රළබීභ   

 මුදල් ගඳගේ ඵළැංකු තීරු වය  

 ගඳොීම ආදහඹේ ගිණුභ  ඵළය 

(IV) ඵළැංකු  හසතු ග වීභ   

 ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ වය  

 මුදල් ගඳොත ඵළැංකු තීරු  ඵළය 

 

 

ග ොවිජන ඵ ැංකුල  ණුගදනු කරන නි ඵ ැංකුල විසින් ඵාගදන භාසික ඵ ැංකු විව්තරය ඳිපදි ඵ ැංකු ගඳොලී 

 බීේ ශා ඵ ැංකු  ාව්තු අයකිරීභ පියඵදල වටශන් ඉශත ද්විත්ල වටශන ඳිපදි භාසිකල මුදඛ ගඳොතට, ගඳොය  

ආදායේ ගිණුභට වශ ගඳොය වියදේ ගිණුභට  ඇතුෂත් කර  ත යුතුය  

 
 
 

මුදඛ ගඳොත වටශන් ක යුතු ආකාරය ශා යායුතු භාර් ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දදනිා ගල් නඹ 

 

 මුදල් ගඳොගේ 

 

 

ප්රධහන ගරජයගේ 

 

 

මුදල් රළබීේ 

 

 

රළබීේ ඳට 

 

 

ගිණුේර ඵළයට 

මුදල් ග වීේ 

 

 

ග වීේ ඳට 

 

 

ගිණුේර 

වයට 

 

 

ටවන් ාර යුතු දිනඹ 

ප්රධහන ගරජයඹ 

 

දදනිා 

   

භහගේ අහනඹට (භහසිා 

රළබීේ  ග වීේ හ්යැංලගඹන්) 
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4.17.1 ණය මුද ද්රලය ලගයන් ග ොවීන් ගලත ඵාගදන අලව්ථාලදී ද්විත්ල වටශන් ඳශත 

වදශන් ඳිපදි ක යුතු ගේ 

 

ණඹ ඳහරන ාමිටු, අදහශ ණඹ අඹදුේාරු ගත ණඹ රඵහදීභ අනුභත ාර ඳසු ගභභ ණඹ මුදලින් ුහු 

ගත ්රය ලගඹන් රඵහදීභට ඵරහගඳොගයොේතු න ප්රභහණඹන් හිඳුඵද විසතය ඇතුශේ නිගඹෝ ඹ ල 

ණඹ ඳහරන ාමිටු විසින් ග ොවිජන ැං්යධන බහ ගත නිකුේ ාර යුතුයි. (ගභභ නිගඹෝ  හිටඳේ 

3 රීන් ාස ාර යුතුයි.) ගභභ නිගඹෝ  ගඳොේ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ වාහය 

ගාොභහරිසරුන් ගතින් රඵහ  ත වළරී අතය එභ නිගඹෝ  නිකුේ ාර යුේගේ අනුක්රමිා අැංා 

හිඳුගරට ගේ. 

 

ගේ අනු ගභභ නිගඹෝ  භත ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින් ණඹ අඹදුේාරුන් ගත ්රය 

නිකුේ ායනු ඇත. ඉන් ඳසු එගේ නිකුේ ායනු රළබ ්රයර ටිනහාභ වහ වහභ ග ොවිජන 

ඵළැංකු විසින් ග ොවිජන ැං්යධන බහ ගත ගච ලඳේ භගින් ග වීේ ාර යුතුයි. ක හිඳුඵද ගිණුේ 

ර ටවන් රීරීභ ඳවත දවන් ඳරිදි ාර යුතුයි. 

 

ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ ගඳොත්ල වටශන (නිගයෝ ය නිකුත් කරන අලව්ථාලදී) ජ’නඛ වටශන් භගින් 

 

ඒ ඒ ණය  යයාගේ ගිණුභ (අදාෂ ලිකනාකභට)  ශර 

ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාගේ ගිණුභ    ඵ ර 

  
එභ ටිනහාභ වහ ාහයා බහ ගත ගච ලඳත නිකුේ ායන අසථහගේදී 

  
ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල     ශර 

 මුදඛ ගඳොත        ඵ ර 

 
 

ග ොවිජන ගවේලා  කාරක වබාගේ ගඳොත්ල වටශන් 

 
 ගභභ නිගඹෝ  භත ්රය නිකුේ ාර විට එභ නිගඹෝ ගේ ඳශමු හිටඳත (ග ොවිජන ැං්යධන 

බහගේ/ ාහ්යඹහරීමඹ හිටඳත) ක ක ණඹාරු රහ ්රය බහය ේ ඵට අේන, ්රය බහයදුන් ඵට 

අේන ගඹදිඹ යුතුඹ. ක ක දගේ නිකුේ ායනු රළබ ්රය ර ටිනහාභ අනු ක ක දිනඹ 

අහනගේදී ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් ණඹ බිර ල නිකුේ ාර යුතු අතය, එභ ණඹ බිර ග ොවිජන 

ඵළැංකුගේ ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ බහඳති ගතින් අේන් ායහ  ත යුතුයි. ්රය නිකුේ රීරීගේදී 

නිකුේ රීරිේ නිගඹෝ  අැංා ඹටගේ ගතො  ගඳොේර ටවන් ගඹදිඹ යුතු අතය, එ ල එ ල දිනඹ ඹටගේ 

නිකුේ ාය ඇති ්රය රට අදහශ නිකුේ රීරීේ නිගඹෝ  අැංා සිඹල්රභ ක ක දිනර ග ොවිජන 

ඵළැංකු නමින් නිකුේ ායනු රඵන ණඹ බිගරටු දවන් විඹ යුතුඹ.  

 

එ ල එ ල නිගඹෝ ගේ දවන් ටිනහාභ ගන ගනභ ඵරහ  ත වළරී න ඳරිදි ණඹ බිගල් දවන් 

ාර යුතුඹ. අහනඹට ක ක දින තුශ නිකුේ ාය ඇති ්රය ර මුු  ටිනහාභ ණඹ බිගල් එාතු 

ගර දවන් විඹ යුතුයි. අලය අසථහරදී ණඹ බිර භ   නිකුේ රීරීේ විසතය ඇතුශේ උඳ 

ගල් නඹ ලද ග ොවිජන ඵළැංකු ගත රඵහ දිඹ යුතුඹ. 
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ගභභ ටවන් මුදල් ගඳොතට ේඵන්ධ ගනොන නිහ ෆභ අසථහාදීභ ජ‟නල් ටවන් ලිවිඹ යුතු 

අතය එභ ටවන් උඳගඹෝීම ායග න ගරජයඹට ටවන් හිටඳේ රීරීභ ාර යුතුඹ. 

 

ග ොවිජන ගවේලා කාරක වබාගේ ගඳොදු ගජරගත: 

 
ගක්න්ද්රීය ග ොවිජන ඵ ැංකු ගිණුභ   ශර 

(ගඳොගශොර2 කිෂි රවායන) විකුණුේ ගිණුභ   ඵ ර 

 
 

ගභගවේ නිකුත් කරනු  බ ද්රලය වශා ගචක්ඳත  බුණුවිට 

 
ග ො ගවේ  කාරක වබාගේ මුදඛ ගඳොත   ශර 

ගක්න්ද්රීය ග ොවිජන ඵ ැංකු ගිණුභ     ඵ ර 

 

(ගේ මුදල් රළබීේ වහ නිකුේ ායනු රඵන කුවිතහන්සිගේද ඉවත ්රය නිකුේ රීරීභට අදහශ 

නිගඹෝ  අැංා දවන් රීරීභ අලය ගේ.)  

 

එගේභ ග ොවිජන ඵළැංකු ල ඳේහග න ඹනු රඵන ෆභ ග ොවිජන ැං්යධන බහ ල විසින්භ 

ඉවත දවන් ඳරිදි ණඹ වහ නිකුේ රීරීභට අලය න ්රය ගතො  අලයතහඹන් වදුනහග න 

ප්රභහණේ ඳරිදි ගතො  ප්රභහණඹන් සසාය තඵහ  ත යුතුයි. (නමුේ අනලය න ඳරිදි ගතො  සස 

ගනොාර යුතුඹ.) ප්රභහණේ ගතො  ප්රභහණඹන් ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ  ඵඩහ තුශ තිගේද 

ඹන්න ෆහීභාට ඳේවීගභන් ඳසු ඳභණ ල ගභභ නිකුේ රීරිගේ නිගඹෝ  නිකුේ ාර යුතු ඵ 

අධහයණඹ ාර යුතුඹ. 
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4.18 ග ොවිජන ඵ ැංකු ගිණුේ තඵා   නීගේ වර ලගුල 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

මුදල් ගඳොත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ග වීේ 

 

 

 

 

එාතු 

 

ප්රධහන ගරජයඹ 

 

ජ’නරඹ 

ගාොටස ගරජයඹ තළන්ඳේ ගරජයඹ ණඹ ගරජයඹ 

රළබීේ       

 

 

 

 

එාතු 

   

ඳහසගඳොත 

 

 

එාතු 

දදනිා ග වීේ ගල් නඹ 

 

 

 

      එාතු  

දදනිා රළබීේ ගල් නඹ 

ඉතිරි 

රීරීේ 

ජැං භ 

නිකුේ ාර මුදල් කුවිතහන්සි වතිා ාර වුච්ය 
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4.19 ජ’නය 

 
1. අමුණහ ඇති ඵළ/ගි/04 දයණ ආාිතිඹ අනු ාස ායන රද ජ‟නරඹ ල ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් 

ඳේහග න ඹහ යුතුඹ. 

 

     2. මුදලින් ගනොන ඳවත වන්  නු ගදනු ර ටවන් ඳශමුගන් ජ‟නරගේ ටවන් ාය ඉන්ඳසු 

අදහශ ගරජය ගේ අදහශ ගිණුේර ටවන් ාශ යුතුඹ. 
 

i. ආයේබා ටවන් 

ii. ළයදි නිළයදි රීරීභ හිඳුඵ ටවන් 

iii.  ළරපුේ ටවන්  

iv. හිඹවීගේ ටවන් 

v. මුදල් ගඳොතට ේඵන්ධ ගනොන මුදලින් ගනොන  නු ගදනු 

 

     3.  ග ොවිජන ඵළැංකු ේඵන්ධ ජ‟නරඹ ප්රගඹෝජනඹට  ළීමභට සිදුන්ගන් හුගද ලභ/ ළඩි 

ලගඹන්භ ඳවත වන් අසථහර සිදුන  නුගදනු ගරජ්ය  ත රීරීභ වහඹ. 

 

i ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ඹ භත ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ණඹ ළතිගඹකුට 

ාමිටු විසින් නිකුේ ායන රද ගඳොගවොය, බීජ (ළනි ්රය) ගතො ගේ/ ගතො ර ටිනහාභ 

එදිනභ ාමිටුට ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ගනොග හ ඳසු ග වීභට අදවස ායන 

අසථහරදී. 

 

ii ග ොවීන් ගත රඵහදී ඇති ණඹ වහ  අඹාශ යුතු ගඳොලිඹ (ණඹ ළතිඹන්ග න් අඹාය 

 න්නහ අසථහරදී ගවෝ ්යගේ අහන දිනගේදී)  ණන් ඵරහ ණඹ උඳගරජයගේ ඇති 

අදහශ පුේ රයින්ග  ගිණුේ රට වය ායන අසථහරදී. 

 

iii ග ොවිජන ඵළැංකුට රළබී ඇති ගාොටස/ තළන්ඳේ මුදල් වහ ගාොටස ාරුන්ට/ 

තළන්ඳේාරුන්ට ග විඹ යුතු ගඳොීම ප්රභහණඹ (ුවුන් ග වීගේදී ගවෝ ්යඹ අහනගේදී) 

 ණන් ඵරහ ගාොටස උඳ ගරජයගේ/ තළන්ඳේ උඳ ගරජයගේ ඇති අදහශ පුේ රයින්ග  

ගිණුේරට ඵළය ායන අසථහරදී. 

 

4.   ජ‟නරගේ ටවන් රීරීගේදී, 

 

i. ායනු රඵන ටවන් ්යඹ මුර සිට අහනඹ ද ලහ අනුහිඳුගශට ජ/01 , ජ/02 ලගඹන් 

අැංා ාශ යුතුඹ. 

 

ii. විසතයඹ ලගඹන් වය/ ඵළය විඹ යුතු ගිණුේාරුන් වහ ගිණුේ ර නේ ද වන් ාශ යුතුඹ. 

 

iii. ායනු රඵන වය/ ඵළය ප්රභහණඹ භ විඹ යුතුඹ. 

 

iv. එ ල එ ල ටවන අහනගේ ජ‟නල් ටවන් රීරීගේ ාහයණඹ (ැංර ලඹ) ගාටිගඹන් 

ටවන් ාර යුතුඹ. 
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v. ායනු රඵන එ ල එ ල ජ‟නල් ටවන් එදිනභ (ක අසථහගේදීභ) අදහශ න ඳරිදි ප්රධහන 

ගරජයගේ වහ උඳ ගරජ්ය ර ද අදහශ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

vi. එ ල එ ල උඳ ගරජ්ය රට අදහශ ප්රධහන ගරජයගේ ඳහරන ගිණුේ ඳේහග න ඹනු රඵන 

ඵළවින්, ජ’නගයන් උඳ ගජර් ලට කරනු ඵන වෑභ වටශනක්භ උඳගජරගත වටශන් 

කිරීභට අභතරල ප්රධාන ගජරගත ඳාන ගිණුගේද ඒ ආකාරගයන්භ වටශන් ක යුතුය  

 

i.  ඉවත 4.19 - 3 ගේදගේ දවන් අසථහ රට අදහශ ජ‟නල් ටවන් වහ කහ ගරජ්ය ාර යුතු 

ආාහයඹ ඳවත දළ ලගේ.             

 

 

    

දිනඹ 

ජ'න

ල් 

අනු 

අැංා

ඹ 

විසතයඹ වහ ැංර ලඹ 

ග න

ගිඹ 

ගරජ

්ය හිටු 

අැංා

ඹ 

උඳ ගරජයගේ 

ටවන් ාරයුතු 

ගිණුභ වහ ආාහයඹ 

ප්රධහන ගරජයගේ 

ටවන් ාර යුතු 

ගිණුභ වහ ආාහයඹ 

 

 

99.11.01 

 

 

 

 

 

 

99.11.01 

 

 

 

 

 

 

99.11.01 

 

 

 

ජ/01 

 

 

 

 

 

 

ජ/02 

 

 

 

 

 

                     

ජ/03 

 

 

 

 

 

 

 

1. ආ්ය. එේ. ඵණ්ඩහ - ණඹ ගිණුභ     වය 

ග ො.ජ.ාහ.බහ                            ඵළය 

(..... අැංා දයණ ්රය නිකුේ රීරීගේ 

නිගඹෝ  භත ණඹාරුට ගඳො ගවොය 

ාමිටුගන් ණඹට රඵහදීභ) 

 

 

2. ආ්ය. එේ. ඵණ්ඩහ - ණඹ ගිණුභ     වය 

ගඳොීමආදහඹේගිණුභ                        ඵළය 

( ණඹ ගඳොීම  ණන් ඵරහ ගරජ්ය රීරීභ) 

 

 

 

 

ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ                        වය 

ආ්ය. එේ. ඵණ්ඩහ  තළන්ඳේ ගඳොීම 

ගිණුභ                                            ඵළය 

(ගාොටස මුදල් / තළන්ඳේ මුදල් වහ 

ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ  ණන් ඵරහ ගරජ්ය 

රීරීභ) 

  

 

ණඹ උඳගරජයගේ 

ණඹාරුග  

ගිණගේ ණඹ මුදල් 

තීරුට - වය 

 

 

 

ණඹ උඳගරජයගේ 

අදහශ ණඹාරුග  

ගිණගේ ණඹ ගඳොීම 

තීරුට - වය 

 

 

 

අ) ාමිටුගේ  

නමින් ඇති ගිණුභට  

- ඵළය 

 

ආ) ණඹ ඳහරන  

ගිණුභට - වය 

 

අ) ගඳොීම ආදහඹේ 

ගිණුභ - ඵළය 

ආ)ණඹ ගඳොීම ඳහරන  

ගිණුභට - වය 

 

අ)ගඳොීම විඹේ ගිණුභ  

- වය 

 

ආ)ගාොටස/තළන්ඳේ  

ගඳොීම ගිණුභ - වය  
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4.20 ප්රධාන ගඛජරය 

 

i. ආද්යල ආාිති අැංා ඵළ/ ගි/ 05 ට අනුලවර, හිටුර අනු අැංා මු්රණඹ ායන රද, හිටු 200  ල ඳභණ 

ඇති ගරජ්ය ගඳොත ල මිරදී ග න ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්රධහන ගරජයඹ (ගඳොදු ගරජයඹ) 

ඳේහග න ඹහයුතුඹ. 

 

ii. මුදල් ගඳොගේ ටවන්වී ඇති මුදල්, ජැං භ වහ ඉතිරි රීරීගේ ගිණුභ වළය විලසගල්ණ, තීරු රට 

අදහශ එ ල එ ල ගිණුභ වහ ගන් ගන් ලගඹන් හිටු ල ඵළගින් ගන් ාය ප්රධහන ගරජයඹ 

ඳේහ ග න ඹහයුතුඹ. 

 

iii. ගාොටස ටුමිඹන් තළන්ඳේාරුන් වහ ණඹාරුන් හිඳුඵද හිඳුගඳුන් ගාොටස උඳගරජයඹ, 

තළන්ඳේ උඳගරජයඹ, ණඹ උඳ ගරජයඹ නමින්  උඳ ගරජ්ය ගන් ගන් ලගඹන් ඳේහග න 

ඹනු රඵන ඵළවින් උඳ ගරජ්ය ර ායනු රඵන සිඹු භ ටවන් එඳරිදිභ ටවන් න ආාහයඹට ඊට 

අදහශ ඳහරන ගිණුභ ඳභණ ල ප්රධහන ගරජයගේ ඳේහග න ඹහයුතුඹ. එභ ඳහරන ගිණුභට අදහශ 

මුදලින් සිදුන  ණුගදනු ර ටවන් භහගේ අහනගේදී මුදල් ගඳොතින්ද වහ මුදල් ගනොන 

 නුගදනු ර ටවන් සිදුන ක ක දිනර ජ‟නල් භගින්ද ප්රධහන ගරජයගේ ටවන් විඹ යුතුඹ. 

 

iv. ඉවත iii ගඡදගේ දවන් ඳරිදි ජ‟නරගේ ටවන් ක ක දිනරදී මුදල් ගඳොගේ ටවන්, භහගේ 

අහන දින රදී ප්රධහන ගරජයගේ ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

v. මුදල් ගඳොගේ ෆභ භහඹ ල අහනගේ දීභ එ ල එ ල විලසගල්ණ තීරු එාතු රීරීගභන් රළගඵන 

ගලේඹන් එදිනභ ප්රධහන ගරජයගේ ඇති අදහශ ගිණුේ රට ටවන් ාර යුතුඹ. මුදල් ගඳොගේ ඇති  

රළබීේ ගලේඹන් ප්රධහන ගරජ්ය ගිණුේර ඵළය ලගඹන්ද මුදල් ගඳොගේ ඇති  ග වීේ ගලේඹන් 

ප්රධහන ගරජයගේ ගිණුේර වය ලගඹන්ද ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

vi. ජ‟නල් ටවන්, ටවන් ාර දිනගේදීභ ප්රධහන ගරජයගේ අදහශ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතු අතය 

ජ‟නරගේ  ඇති වය ටවන් ප්රධහන ගරජයගේ වය ලගඹන්ද ජ‟නරගේ  ඇති ඵළය ටවන් ප්රධහන 

ගරජයගේ ඵළය ලගඹන්ද ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

vii. උඳ ගරජ්ය න ගාොටස උඳ ගරජයඹ, තළන්ඳේ උඳ ගරජයඹ වහ ණඹ උඳ ගරජයඹ වහ ප්රධහන 

ගරජයගේ ඳහරන ගිණුේ ඳේහ ග න ඹනු රඵන ඵළවින්, ජ‟නරගේ ඹේ උඳගරජයඹාට අදහශ 

ායනු රඵන ෆභ ටවන ලභ උඳ ගරජයගේ ටවන් රීරීභට අභතය ක ආාහයගඹන්භ ප්රධහන 

ගල්ජයගේ අදහශ ඳහරන ගිණුේ රද ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාහ්යඹඹන්, ගාොටසටුමිඹන්, තළන්ඳේාරුන්, ණඹාරුන්ට අදහශ 

 නුගදනුරට ඳභණ ල සීභහන ඵළවින් හභහනය ප්රධහන ගරජයගේ ඳේහග න ඹහයුතු ගිණුේ 

වහ විසතය ඳවත දළ ලගේ. 
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අනු 

අැං

කය 

ගිණුගේ නභ වටශන් යා යුතු 

භාර් ය 
වටශන් ක යුතු  නුගදනු 

  

මුදඛ 

ගඳො

ගතන් 

ජ’න

ගයන් 
 

1 ප්රහ ධන ගිණුභ x - ණඹ රඵහදීභ වහ ගදඳහ්යතගේන්තුගන් රළගඵන වහ ඹන 

 මුදර(මුදල් ගඳොගතන්) 

2 ගාොටස මුදල් ඳහරන 

ගිණුභ 

x - ග ොවීන් ගාොටස මිරදී  ළීමගභන් රළගඵන මුදල්  

(මුදල් ගඳොගතන්) 

3 ගාොටස ගඳොීම ඳහරන 

ගිණුභ 

x x ගාොටස ටුමිඹන්ට ග න ගඳොීම (මුදල් ගඳොගතන්) වහ ග විඹ යුතු 

ගඳොීම  ණන් ඵරහ ටවන් රීරීභ (ජ‟නරගඹන්) 

4 තළන්ඳේ මුදල් ඳහරන 

ගිණුභ 

x _ ගිණුේාරුන්ග න් ඉතිරිරීරීේ තළන්ඳේ ගිණුභට,  

තළන්ඳේ මුදල් රඵහ  ළීමභ වහ ආඳසු ග වීභ (මුදල් ගඳොගතන්) 

5 තළන්ඳේ ගඳොීම ඳහරන 

ගිණුභ 

x x තළන්ඳේාරුන්ට ග න ගඳොීම (මුදල් ගඳොගතන්) වහ  

ග විඹ යුතු ගඳොීම  ණන් ඵරහ ටවන් රීරීභ (ජ‟නරගඹන්) 

6 කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

X  

_ 

කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ ගර රළගඵන මුදල්, රඵහ  

 ළීමභ වහ ආඳසු ග වීභ (මුදල් ගඳොගතන්) 

7 කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ 

ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

X x කුඩහ ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේ  වහ ගඳොීම ග වීභ  

(මුදල් ගඳොගතන්) වහ ග විඹ යුතු ගඳොීම  ණන් ඵරහ 

ටවන් රීරීභ (ජ’නරගඹන්)  

8 ණඹ මුදල් ඳහරන ගිණුභ X x ණඹ වහ මුදල් ග වීභ (මුදලින් නේ මුදල් ගඳොතින්,  

්රය ලින්, ාමිටුගන් ණඹට නේ ජ‟නරඹ භගින්) වහ  

අඹවීභ (මුදල් ගඳොගතන්) 

9 ණඹ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ X x ණඹ වහ ගඳොලිඹ අඹවීභ ( මුදල් ගඳොගතන්) වහ ගඳොලිඹ  

 ණන් ඵරහ ටවන් රීරීභ (ජ‟නරගඹන්) 

 

10 

ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ  

_ 

 

x 

ගාොටස වහ තළන්ඳේ මුදල් වහ ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ  ණන්  

ඵරහ ටවන් රීරීභ (ජ‟නරගඹන්) 

11 ගඳොීම ආදහඹේ ගිණුභ _ x ණඹ වහ අඹවිඹ යුතු ගඳොීම  ණන් ඵරහ ටවන් රීරීභ  

(ජ‟නරගඹන්) 

12 රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු 

විඹදේ ගිණුභ 

X _ රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුට ග නු රඵන  හසතු ආදී  

රළබීේ (මුදල් ගඳොගතන්) 

13 රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු 

ආදහඹේ ගිණුභ 

X _ රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගන් රළගඵන ගඳොීම  ආදී රළබීේ  

(මුදල් ගඳොගතන්) 

14 ග ො. ගේ. ාහයා බහ 

ගිණුභ 

X x ග ොවිජන ැං්යධන බහට අදහශ  නුගදනු (මුදල් ගඳොගතන් වහ 

ජ‟නරගඹන්) 
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ix. ඉවත අැංා 01 සිට 17 ද ලහ ව ගිණුේ ව ග ොවිජන ඵළැංකු අයමුදල් ගිණුභ, ාිෂිා්යභ ගල්ාේ 

ගිණුභ ප්රධහන ගරජයගේ ඳේහග න ඹහ යුතුඹ. එගේභ අලය න අසථහරදී ගනේ ගිණුේ ද 

ප්රධහන ගරජයගේ විිත ාය ඳේහ ග න ඹහ වළරීඹ. 

 

/ 02 ග ොවිජන ඵ ැංකු අරමුදඛ ගිණුභ 

i. ෆභ ්යඹාදීභ ප්රධහන ගරජයගේ ගිණුේ වහ අු ේ හිටු ගන් රීරීගේදී  ගභභ අයමුදල් ගිණුභ 

වහ ආයේබා හිටු ගන් ාර යුතුඹ. 
 

ii. ඳවත දවන්  ණුගදනු ගභභ අයමුදල් ගිණුගේ ටවන් ාර යුතුඹ. 

 හ්යෂිා ගලේ ඳත්රගේ දළ ලගන ආදහඹේ විඹදේ ගිණුගේ ගලේඹ (අතිරි ලතඹ/ඌණතහඹ) 

 ආඳසු ග වීභ ල සිදු ගනොාර යුතු විවිධ ගදඳහ්යතගේන්තු ගවෝ ආඹතන ලින් ග ොවිජන 

ඵළැංකුට රළගඵන ප්රදහනඹන්  

 ගභභ අයමුදරට අදහශ විඹ වළරී ගනේ මුදල් 
   

iii. ගභභ ගිණුගේ  නු ගදනු ටවන් රීරීගේදී ඳසු ප්රගඹෝජනඹ වහ එභ රළබීේ ග වීේ හිලිඵ ඳළවළදිලි 

විසතයඹ ල විසතය තීරුගේ ටවන් ාර යුතුඹ. 
 

 

4.22 කිෂිකර්භ ගඛකේ ගිණුභ 

ාිෂිා්යභ අභහතයහැංලඹ භඟ සිදුන  නුගදනු හිලිඵද විසතය ඳළවළදිලි දළන ළීමභ හිණි  

“ාිෂිා්යභ ගල්ාේ”  නමින් ගිණුභ ල ප්රධහන ගරජයගේ ඳේහග න ඹහ යුතුඹ. චක්රීඹ අයමුදල් 

ඹටගේ  ීමේ ඳයහ තිගේනේ ගභභ ගිණුභ  ඳේහග න ඹහ යුතු අතය  ණුගදනු රීසි ල 

ගනොභළති නේ ගභභ ගිණුභ ඳේහ ග න ඹහභ අලය නළත. 

 

4.23  උඳ ගජර් ඳලත්ලාග න යාභ 
 

/ 03 2  ගකොටව් උඳගජරය 

i. අමුණහ ඇති අැංා ඵළ/ ගි/ 06 දයණ ආද්යල ආාිතිඹ අනු ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස උඳ 

ගරජයඹ ාස ාය ඳේහ ග න ඹහ යුතුඹ. 

 

ii. නිසි ඳරිදි අනුභත ායන රද ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස මිරදී  ළීමභට අදහශ (ආාිති අැංා 

ඵළ/ඳ/1) ඉල්ුමේඳත්රඹ භත ගභභ ගාොටස උඳ ගරජයගේ එභ ගාොටස ටුමිඹහග  නමින් හිටු ල 

ගන්ාය, ගිණුභ ල විිත ාය ඳේහග න ඹහ වළරීඹ. 

15 සථහය තළන්ඳේ ගිණුභ X _ ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් රැංාහ/ භවජන  ඵළැංකුගේ ායනු  

රඵන සිඹු භ සථහය තළන්ඳේ හිඳුඵද ටවන් (මුදල් ගඳොගතන්) 

16  හ ණඹ ආඳදහ ආයණ 

හරිා ගිණුභ 

X _ ග ොවීන් ගත  හ ණඹ නිකුේ ායනවිට ුවුන්ග න්  

අඹ ායන ආයණ ටිනහාභ ටවන් රීරීභ (මුදල් ගඳොගතන්) 

17 ග ොවිජන ඵළැංකු ඳරිඳහරන 

විඹදේ 

x _ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඳරිඳහරනඹ වහ දයන විඹදේ 
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iii. එ ල ගාොටස ටුමිඹකුග  නමින් ගභභ උඳගරජයගේ විිත ාය ඳේහ ග න ඹහයුේගේ එ ල 

ගිණුභ ල ඳභණි. 

 

iv. ගාොටස ටුමිඹකු විසින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ගාොටස ේඵන්ධගඹන් ායනු රඵන  නුගදනු 

ඳභණ ල ගභභ ගාොටස උඳගරජයගේ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

v. ගකොටව් මිදී   නීභට අදාෂ වටශන් (ගකොටව් මුදඛ තීරුගේ ඵ ර ලගයන්) නදනික මුදඛ 

 බීේ ගඛ නගයන්ද, ගකොටව් හිමියා ගලත ග ලනු ඵන ගකොටව් මුදඛ (ගකොටව් මුදඛ 

තීරුගේ  ශර ලගයන්) ශා ගකොටව් ගඳොලී (ත න්ඳත් ගඳොලී තීරුගේ ශර ලගයන්) නදනික 

මුදඛ ග වීේ ගඛ නගයන්ද, ගකොටව් මුදඛ වශා ග විය යුතු ගකොටව් ගඳොයය  ණන් ඵා 

වටශන් කිරීභ (ත න්ඳත් ගඳොලී තීරුගේ ඵ ර ලගයන්) ජ’නගයන්ද ගභභ ගකොටව ්

උඳගජරයට වටශන් ක යුතුය  

 

vi. මුදල් ගඳොගේ ටවන් රීසි ල ගභභ ගාොටස උඳගරජයඹට ආයුතු නළත. 
 

 

4.23.2  ත න්ඳත් උඳගජරය2 කුඩා කණ්ඩායේ ත න්ඳත් උඳගජරය  

i. අමුණහ ඇති අැංා ඵළ/ගි/07 දයණ ආද්යල අාිති අනු ග ොවිජන ඵළැංකුගේ තළන්ඳේ උඳගරජයඹ 

ාස ාය ඳේහ ග න ඹහ යුතුඹ. 
 

ii. විධහඹා ගල්ාේ විසින් අනුභත ායන රද ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ ගිණුභ 

විිත රීරීභට අදහශ (ආාිති ඳත්ර අැංා ඵළ/ඳ/02) ඉල්ුමේඳත්රඹ භත අදහශ තළන්ඳේාරුග  

නමින් ගභභ තළන්ඳේ උඳගරජයගේ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 
 

iii. තළන්ඳේාරු විසින් ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ ේඵන්ධගඹන් ායනු රඵන 

 නුගදනු ඳභණ ල ගභභ තළන්ඳේ උඳගරජයගේ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 
 

iv. ගභභ තළන්ඳේ උඳගරජයගේ ගිණුේ රට මුදල් තළන්ඳේ රීරීේ (තළන්ඳේ මුදල් තීරුගේ ඵළය 

ලගඹන්) දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගඹන්ද, තළන්ඳේාරු ගත තළන්ඳේ මුදල් ග න විට 

(තළන්ඳේ මුදල් තීරුගේ වය ලගඹන්)  වහ තළන්ඳේ වහ  ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ  ණන් ඵරහ 

ටවන් රීරීභ (තළන්ඳේ ගඳොීම තීරුගේ ඵළය ලගඹන්) ජ‟නරගඹන්ද ගභභ තළන්ඳේ උඳ 

ගරජයගේ ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 
 

v. මුදල් ගඳොගේ ටවන් රීසි ල ගභභ තළන්ඳේ උඳගරජයඹට ආයුතු නළත. 
 

 

4.23.3  ණය උඳ ගජරය 
 

i. අමුණහ ඇති අැංා ඵළ/ගි/08 ආද්යල ආාිතිඹට අනු ග ොවිජන ඵළැංකු ණඹ උඳගරජයඹ ාස 

ාය ඳේහ ග න ඹහ යුතුඹ. 
 

ii. නිසි ඳරිදි අනුභත ායන රද ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ණඹ රඵහ  ළීමභට අදහශ (ඵළ/ඳ/03 දයණ) 

මුල්භ ණඹ ඉල්ුමේඳත්රඹ භත අදහශ ණඹාරුග  නමින් ගභභ ණඹ උඳ ගරජයගේ හිටු ල ගන් 

ාය ගිණුභ ල විිත ාර වළරීඹ. 
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iii. එ ල ණඹාරුකුග  නමින් ගභභ උඳ ගරජයගේ විිත ාය ඳේහග න ඹහ යුේගේ එ ල 

ගිණුභ ල ඳභණි. 
 

iv. ගිණුේාරු විසින් ණඹ ේඵන්ධගඹන් ායනු රඵන  නුගදනු ඳභණ ල ගභභ උඳ ගරජයගේ 

ගිණුේ ර ටවන් ාර යුතුඹ. 
 

 ණඹ මුදර ණඹාරුන්ට ග වීේ (ණඹ මුදල් තීරුගේ වය ලගඹන්) දදනිා මුදල් ග වීේ 

ගල් නගඹන්ද, ණඹ මුදල් අඹවීේ (ණඹ මුදල් තීරුගේ ඵළය ලගඹන්) වහ ණඹ ගඳොීම 

අඹවීේ (ණඹ ගඳොලිඹ තීරුගේ ඵළය ලගඹන්) දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගඹන්ද, ව 

ණඹ ගඳොලිඹ  ණන් ඵරහ ටවන් රීරීභ. (ණඹ ගඳොලිඹ තීරුගේ වය ලගඹන්) 

ජ‟නරගඹන් ද ගභභ ණඹ උඳගරජයගේ ටවන් ාර යුතුඹ. 

 මුදල් ගඳොගේ ටවන් රීසි ල ගභභ ණඹ ගරජයඹට ආයුතු නළත. 

 
 

4.24 ගඳොත්ඳත් ඳලත්ලාග නයාගේ ල ය භ 
 

I. ප්රහගේයඹ නිරධහරී/ විධහඹා ගල්ාේ විසින්  ීමභ ඳළර ග ොවිජන ඵළැංකු ාශභණහාරුග  

පූ්යණ අධී ලණඹ ඹටගේ  ණුගදනු සිදුන අසථහරදීභ/ දිනගේදීභ අදහශ ටවන් අදහශ 

ගඳොේඳේ ර නිළයදි ටවන් රීරීගේ ාහ්යඹ ග ොවිජන ඵළැංකු ලිහිාරු විසින් ාර යුතුඹ.  
 

II. ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහේභා න ග ොවි ග ලන්්රඹ/ ග ොවිජන ැං්යධන බහ බහය ප්රහගේයඹ 

නිරධහරී/ විධහඹා ගල්ාේ විසින් ඵරඹ ඳළර ග ොවිජන ඵළැංකු ාශභණහාරු ඉවත දවන් 

ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ ගිණේ ගඳොේඳේ ඉවත දවන් ආාහයඹට ඹහේාහීමන 

ඳේහග න ඹහ යුතුඹ. 
 

 

4.24.1 කුවිතාන්සි ගඳොත් 
 

 ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකුට රළගඵන ෆභ රළබීභ ල වහභ අැංා 172 ගඳොදු මුදල් කුවිතහන්සිඹ ල ගවෝ 

ග ො.ගේ./ 2 අ මුදල් කුවිතහන්සි ගඳොගතන් නිකුේ ාර යුතුඹ.  
 

ගේ වහ අනුහිටඳත ල ටුත කුවිතහන්සි ගඳොේ අදහශ දිසත්රි ලා බහය නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ 

වාහය ගාොභහරිස ගතින් රඵහ  ත යුතුඹ. ගභභ කුවිතහන්සි ගඳොේ වහ එ ල එ ල කුවිතහන්සි 

බහවිතහ ාර යුේගේ අනුක්රමිා අැංා හිඳුගරට ගේ.  

 

ග ොවිජන ඵළැංකුගේ බහවිතහ ායන ගඳොදු මුදල් කුවිතහන්සි ගඳොේ වහ ග ොවිජන ැං්යධන 

නිරධහරීයඹහ විසින්  උඳ ඳත්රිාහ ගඳොේ ගල් නඹ ල නඩේතු ාර යුතුඹ. 

 එභ කුවිතහන්සි නිකුේ ාර යුේගේ ගදහිට ාහඵන් ගාොරඹ ල උඳගඹෝීම ාය  නිමින් කුවිතහන්සිගේ 

අනු හිටඳේ ගඳොගේ ඉතිරින අයුරින්ගේ. මුල් කුවිතහන්සිඹ මුදල් ග ව පුේ රඹහට බහය දි යුතු 

අතය, බහවිතහ ායන රද කුවිතහන්සි ගඳොේ සුය ලෂිත තඵහ ත යුතුඹ.  

 

 ඹේ අසථහා කුවිතහන්සිඹ ල අරැංගු රීරීභට සිදුන්ගන් නේ ලිඹන රද කුවිතහන්සිඹ මුහුණත 

ඉරි ගදා ල ඇ ඳළවළදිලි ගඳගනන ගේ ක තුශ “අරැංගු ාරහ” ඹනුගන් දවන් ගාොට අනු 

හිටඳතට අමුණහ තළබිඹ යුතුඹ. කුවිතහන්සි ගඳොේ බහයගදන විට එභ කුවිතහන්සි ගඳොේ බහය  ේ ඵට 

අේන රඵහ  ළීමභටේ අදහශ ග ොවිජන ග ලන්්ර  බහය ප්රහගේයඹ නිරධහරී ාටයුතු ාර යුතුඹ.  
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4.24.2 ඵ ැංකු ව වදුේ ලාර්තාල වකව් කිරීභ 

 ග ලන්ද්රීඹ ඵළකු විසින් ඳේහග න ඹනු රඵන ජැං භ ඵළැංකු ගිණුභ වහ භහසිා ඵළැංකු ළදුේ 

හ්යතහ අදහශ භහඹට ඳසු භහගේ 15 න දිනට ගඳය හිඳුගඹර ාර යුතුඹ. ගභභ ඵළැංකු ළදුේ 

හ්යතහ  හිඳුගඹර රීරීගේදී මුදල් ගඳොගේ අලය  ළරීමේ ගාොට මුදල් ගඳොගේ ැංගලෝධිත ගලේඹට 

එාඟන ආාහයගඹන් අදහශ භහගේ අහන දිනට ඵළැංකු හ්යතහගේ දවන් ගලේගඹන් 

ආයේබාය ඵළැංකු ළදුේ ාස රීරීභ ගඹෝ ය ගේ. ගභභ ඵළැංකු ළදුේ හ්යතහ ාස ාර ඵට 

වහ ඳරී ලහ ාර ඵට අේන තළබීභ භගින් වතිා රීරීභේ ාර යුතුඹ. 

 

 
 

ආදර් ආකියය 

. ........................................ දිනට ඵළැංකු ළදුේ හ්යතහ 

 

.......................................... දිනට ඵළැංකු ප්රාහලනඹට අනු ගලේඹ  xxxxxxxx 

එාතුාරහ 

  තළන්ඳේ ාර නමුදු නිලසාහලනඹ ගනොව ගච ලඳේ 

  ගච ල අැංාඹ   මුදර  

.......................  .......................... 

  .......................  .......................... 

  .......................  ..........................    xxxxxxxx 

           xxxxxxxx 

අඩුාරහ 

  නිකුේ ාර නමුේ ග වීභට ඉදිරිඳේ ගනොාර ගච ලඳේ 

  ගච ල අැංාඹ   මුදර 

  .......................  ........................... 

  .......................  ........................... 

  .......................  ...........................      

                (xxxxxxxx) 

.................දිනට මුදල් ගඳොගේ  ගලේඹ                    රු. xxxxxxxx 

 

ඳරි ලහ ාරහ නිළයදියි. 

 

 

දිනඹ ..........................    අේන ........................................ 

   

              අදහශ ග ොවිජන ග ලන්්රඹ බහය ප්ර. නි./වි.ගල්. 
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4.25 ගඳොදු කරුණු 
 

ඉවත වන් ඳරිදි ගභභ ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු යහඳිතිඹ ක්රිඹහේභා රීරීභ උගදහ ජැං භ 

ගිණුභ ල වහ ඉතිරි රීරීගේ ගිණුභ ල ඹනහදී ලගඹන් නිර ඵළැංකු ගිණුේ ඳේහග න ඹෆභ, එටු  

ජැං භ ඵළැංකු ගිණුභට අදහශ භහසිා ඵළැංකු ළඳුේ ාස රීරීභ, ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකු ගනුගන් 

අහන ගිණුේ ාස රීරීභ වහ ගභටු ඳවතින් දළ ලගන ආාහයඹට ගිණුේ ගඳොේ ඳේ ාට්ටරඹ 

ඹහේාහීමන ඳේහග න ඹෆභට අලය  හිඹය  ළීමභ වහ මුදල් ්යඹ අහනගේදී අහන 

ගිණුේ හ්යතහ (රළබීේ වහ ග වීේ ගිණුභ, ආදහඹේ වහ විඹදේ ගිණුභ, ගලේ ඳත්රඹ) ාස ාය 

වි ණනඹ වහ ඉදිරිඳේ රීරීභ ග ලන්ද්රීඹ ග ොවිජන ඵළැංකු හිටුටහ ඇති ග ොවිජන ග ලන්්රඹ බහය 

ප්රහගේයඹ නිරධහරිග  ාහ්යඹබහයඹ ල න්ගන්ඹ. ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකුගේ එදිගනදහ සිදුන  ණුගදනු 

රට අදහශ ගිණුේ ටවන් ගඹොදමින් ගිණුේ ගඳොේඳේ ඳේහග න ඹෆභ ග ොවිජන ඵළැංකු ලිහිාරු 

ගත ඳළග්ය. 

   

ගභගේ ගිණුේ ගඳොේඳේ චක්රගල්  උඳගදස ඳරිදි ඳේහග න ඹන්ගන්ද ඹන්න විටින් විට 

අධී ලණඹට ර ල රීරීභ ක ක දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිසයඹහග   ීමභ 

න්ගන්ඹ.  

 

/ 06 ග ොවිජන ඵ ැංකුල විසින් ප්රගයෝජනයට  ත යුතු ආකිය ඳත්ර 

 

ආකිය ඳත්රගත නභ     ආකිය ඳත්රගත අැංකය 

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු (නි. යහ. ගේ) ගාොටස මිරදී  ළීමගේ  ඵළ/ඳ/1  

ඉල්ුමේ ඳත්රඹ 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු(නි. යහ. ගේ) ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ  ඵළ/ඳ/2 

ගිණුභ ල විිත රීරීගේ ඉල්ුමේ ඳත්රඹ 

iii. ණඹ ඉල්ුමේ ඳත්රඹ      ඵළ/ඳ/3 

iv. ණඹ ගිවිසුේ ඇඳායඹ      ඵළ/ඳ/4 

v. ග ොවිජන ඵළැංකු වුච්ය ඳත     ඵළ/ඳ/5 

vi. ග ොවිජන ඵළැංකු ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ ඹ   ඵළ/ඳ/6 

vii. භහසිා මුදල් හයහැංලඹ      ඵළ/ඳ/7 

viii. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ාණඩහඹේ ගිණුභ ල විිත රීරීගේ   ඵළ/ඳ/8 

ඉල්ුමේ ඳත්රඹ 

ix. ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ග ොවි ැංවිධහන ගිණුභ ල විිත රීරීගේ  ඵළ/ඳ/9 

ඉල්ුමේ ඳත්රඹ 

x. ඉතිරි රීරීගේ මුදල් ආඳසු  ළීමගේ ඳත්රඹ    ඵළ/ඳ/10   

xi. අලය න ගනේ ආාිති ඳත්ර  
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4.27 ග ොවිජන ඵ ැංකුල විසින් ඳලත්ලාග න යායුතු ගඛ න ශා ගඳොත් 
 

                 ගඛ නගත2 ගඳොගත් නභ      ආකියගත  අැංකය 

 

i. ගාොටස ටුමිඹන්ග  නහභ ගල් නඹ    ඵළ/ගල්/1 

ii. ඉතිරි රීරීගේ ගිණුේ ඳහස ගඳොේ නිකුේ රීරීගේ ගල් නඹ  ඵළ/ගල්/2 

iii. ණඹ ඳහරන ගල් නඹ      ඵළ/ගල්/3 

iv. ණඹ ඉල්ුමේඳේ ඳරිවයණ ගල් නඹ    ඵළ/ගල්/4 

v. ්රය නිකුේ රීරීගේ නිගඹෝ  නිකුේ ායන ගල් නඹ  ඵළ/ගල්/5 

vi. රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ මුදල් තළන්ඳේ රීරීභ වහ මුදල්  

රඵහ  ළීමගේ ගල් නඹ       ඵළ/ගල්/6 

(ඉවත දවන් ගල් න රට අදහශ ආද්යල ආාිති ඳත්රද අමුණහ ඇත.) 

 

vii. ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ/ ණඹ ඳහරන ාමිටුගේ සසවීේ  

හ්යතහ ගඳොත 

viii. ගච ලඳේ රළබීගේ වහ නිකුේ රීරීගේ ගල් නඹ 

ix. අලය න ගනේ ගල් න වහ ගඳොේ 

 

  

/ 08 ග ොවිජන ඵ ැංකුල විසින් ඳලත්ලාග න යායුතු ග ොනු 
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු චක්රගල්  ග ොනු 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ගිණුේ ාටයුතු ග ොනු 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහේභා රීරීගේ ග ොනු 

iv. ග ොවිජන ඵළැංකු හ්යතහ ග ොනු 

v. ගාොටස ටුමිඹන්ග  ඉල්ුමේඳේ ග ොනු  

vi. ඉතිරි රීරීගේ තළන්ඳේ ග ොනු 

vii. ග ොවි ැංවිධහනඹාට එා ල ඵළගින් අනුභත ව ණඹ ඉල්ුමේඳේ ග ොනු 

viii. ග ොවි ැංවිධහනඹාට එා ල ඵළගින් ණඹ අඹ රීරීගේ ාටයුතු ග ොනු අලය න ගනේ 

ග ොනු 

 

 ග ොවිජන වැංලර්ධන වබාල විසින් ඳලත්ලාග න යනු ඵන ඉන්ගලන්ට්රි ගඛ නය ශා උඳ 

ඳත්රිකා ගඛ නය ග ොවිජන ඵ ැංකුලට අදාෂ විව්තර වටශන් කිරීභටද ප්රගයෝජනයට  ත 

යුතුය  ග ොවිජන ඵ ැංකුල වශා ගභභ ගඛ න ගලනභ ඳලත්ලාග න යාභ අලය න ත  
 

 

4.29 ගකොටව් හිමියන්ගේ නාභ ගඛ නය 
 

ගාොටස ටුමිඹහග  නභ, අැංාඹ, මිරදීග න ඇති ගාොටස ප්රභහණඹ, ක අනු මුදර, මිරදී ේ දිනඹ, 

ුහු තු ේාේර මුු  ටිනහාභ,  හ ායන ග ොඩ භඩ ඉඩේ ප්රභහණඹ ඹනහදී විසතය ගභභ 

ගල් නගඹටු දවන් ාය  ත යුතු අතය අලය ඳරිදි ඹහේාහීමන ාය  ත යුතුඹ.ගභභ 

නහභගල් නඹ ග ොවි ැංවිධහන භට්ටමින්  ගනභ ඳේහ  තයුතුඹ. 
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4.30 ගචක්ඳත්  බීේ2 නිකුත් කිරීගේ ගඛ නය 

 

ෆභ ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකුාටභ රළගඵන සිඹු භ ගච ලඳේ වහ නිකුේ ායන ගච ලඳේ ඳශමුගන්භ 

ගභභ ගල් නගඹටු දවන් ාර යුතුයි.  

 

4.31 ඉන්ගලන්ට්රි බාණ්ඩ ගඛ නය 

ග ලන්ද්රීඹ ඵළැංකු තු ාහ්යඹහරීමඹ උඳායණ, ීම ඵඩු ඹනහදී ඉන්ගන්රි බහණ්ඩ හිඳුඵද විසතය 

ඇතුශේ රීරීභ වහ ගභභ ගල් නඹ ගඹොදහ  ත යුතුඹ. එටු බහණඩ මිරදී  ේ දිනඹ, බහණ්ඩඹ 

කුභ ලද, ැංග ලත අැංාඹ (ෆභ බහණ්ඩඹාටභ ැංග ලත අැංාඹ ල දිඹ යුතුඹ.) ටිනහාභ, බහණ්ඩගේ 

බහයාහරීේඹ දයන්ගන් ාවුද වහ බහණ්ඩ අඳවයණඹ රීරීභ හිඳුඵද විසතය ඹනහදී ලගඹන් ාරුණු 

ඇතුශේ විඹ යුතුඹ. ග ොවිජන ඵළැංකු වහ ගභභ ගල් න ගනභ ඳේහග න ඹහභ අලය නළත. 

 

/ 30 ගිණුේ කටයුතු පිළිඵද ගඳොදු යපි ග ොනුල 

ෆභ ග ොවිජන ඵළැංකුාභ ගිණුේ ාටයුතු රට අදහශ  නුගදනු ගාගයන ලිහි ග ොනුාය තළබීභට 

ගනභ ලිහි ග ොනු ල ඳේහග න ඹහයුතු අතය, එටු ඇතුශතු ලිහි වහ හ්යතහ ටවන් වහ 

අනුක්රමිා අැංා ගඹදිඹ යුතුඹ. ලිහිග ොනු වහ දිසත්ර ලාඹට ග ොවිජන ගේහ ාමිටුට අදහශ 

ැංග ලත අැංා ඳදනේ ායග න ග ොවිජන ඵළැංකු දවහ  අදහශ න අැංාඹ ල ද ගඹදිඹ යුතුඹ. 

(ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ැංග ලත අැංාඹ ගඹදිඹ වළා.) 

 

4.32 ග ොවිජන ඵ ැංකු අධීක්ණය 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු ල ඳේහග න ඹනු රඵන ෆභ ග ොවිජන ග ලන්රඹ ලභ දිසත්රි ලාගේ 

ූලරසථහන ප්රහගේයඹ නිරධහරී ගවෝ ප්රහගේයඹ වාහය ගාොභහරිස යගඹ ල විසින් අනිහ්යඹගඹන්භ 

භහඹාට තහ ල ඳරී ලහ ගාොට දිසත්රි ල නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ 

ගත හ්යතහ ල ඉදිරිඳේ ාර යුතු අතය, භහ ගත එභ හ්යතහගේ හිටඳත ල එවීභට නිගඹෝජය 

ගාොභහරිස/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ විසින් ාටයුතු ාර යුතුයි. ගභභ ඳරී ලහ රීරීේ රදී 

රීසිඹේ ඌණතහඹ ල අක්රමිාතහඹ ල/ අඹතහ ක්රිඹහ ල අනහයණඹ වුගවොේ ක හිඳුඵද වහභ 

අලය හිඹය  ළීමභ දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ වාහය ගාොභහරිසයඹහ  ීමභ 

න්ගන්ඹ. 
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5  ලාර්තාකරණය 
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහාහරිේඹ හිඳුඵද භවිසින් දිසත්රි ල බහය නිගඹෝජය ගාොභහරිස/ වාහය 

ගාොභහරිස විසින් ඉල්ුමේ ායනු රඵන භහසිා, ාහ්යතු,  අ්යධ හ්යෂිා වහ හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහ 

වහ අගනකුේ හ්යතහද නිඹමිත දින රදී ප්රහගේයඹ නිරධහරීන්/ විධහඹා ගල්ාේරුන් විසින් අදහශ 

න ඳරිදි භහගත/ දිසත්රි ල ාහ්යඹහරඹ ගත එවිඹ යුතුඹ. 

 

ii. භහසිා හ්යතහ ඊරඟ භහගේ 15 න දිනට ගඳය දිසත්රි ල ාහ්යඹහරඹට එවිඹ යුතුඹ. 

 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු නමින් රැංාහ/ භවජන ඵළැංකුගේ විිත ාය ඇති ජැං භ ගිණුභට අදහශ භහගේ 

අහන දිනට ාස ායන රද ඵළැංකු ළදුේ හ්යතහ ඊරඟ භහගේ 15 දිනට ගඳය ඵළැංකු ඉතිරි 

වතිා ගේ වතිා  ාර හිටඳත භ  දිසත්රි ල ාහ්යඹහරඹට එවිඹ යුතුඹ. 

 

5.1 ලාර්ෂික අලවාන ගිණුේ ඉදිිපඳත් කිිපභ  

 

ෆභ ්යඹ ල අහනගේදීභ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ හ්යෂිා අන් ගිණුේ හ්යතහ ල ාස ාය, 

වතිා ාය ඊර  ්යගේ  ජනහරි 31 ට ගඳය හිටඳේ ගදාරීන් දිසත්රි ල ාහ්යඹහරඹ ගත ඹළවිඹ 

යුතුඹ. 

 

ලාර්ෂික ගිණුේ ලාර්තාගේ ඳශත දෑ ඇතුෂත් විය යුතුය  

1. ගලේ හිරි ලසුභ 

2. ආදහඹේ විඹදේ ගිණුභ 

3. ගලේ ඳත්රඹ 

4. මුදල් ප්රහව ප්රාහලඹ 

5. ළද ේ ගිණුේායණ ප්රතිඳේති ව විසතයහේභා ටවන් 

 

 

5.2 ලාර්ෂික ගිණුේ ලාර්තාල වකව් කිරීභ වශා ඒ ලර්ගත ගදව ේඵර් 32 දිනට ගශෝ ඊට ගඳර 

අනු භනය ක යුතු රියාභාර්  

 

ගඳොලී  ණනය කිරීභ 
 

1.ගදළේඵ්ය 31 දිනට ග ොවිජන ඵළැංකුගේ, ණඹ ළතිඹන් (ණඹාරුන්ග න්) අඹවීභට ටුඟ ඇති 

ණඹ වහ අඹවිඹ යුතු ගඳොලිඹ  ණන් ඵරහ ජ‟නල් ටවන් භගින් ගඳොදු ගරජයඹට වහ අදහශ 

උඳගරජය රට ඇතුශේ ාර යුතුඹ. 
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් රඵහදී ඇති සිඹු භ ණඹ ්ය  වහ අඹ විඹ යුතු ගඳොලිඹ. 

ii. චක්රීඹ අයමුදල් ණඹ වහ අඹ විඹ යුතු ගඳොලිඹ. 

iii. ග ොවි භහ ේ/ ආඹතන වහ රඵහ දී ඇති ණඹ වහ ගඳොලිඹ. 

iv. ගනේ ණඹ රඵහ දි ඇති නේ ක වහ අදහශ ගඳොලිඹ. 
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2.ගදළේඵ්ය 31 දිනට ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් රඵහග න ඇති සිඹු භ මුදල් වහ  ගඳොීම  ණන් 

ඵරහ ජ‟නල් ටවන් භගින් ගඳොදු ගරජයඹට වහ අදහශ උඳගරජය ගිණුේ රට ටවන් ාර යුතුඹ. 

ගිණුේ හිඳුඵද විසතය ඳවත දළ ලගේ. 

 

i . ගාොටස ටුමිඹන් ගත ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ.  

ii . තළන්ඳේාරුන් ගත ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ. 

iii . ප්රධහන ාහ්යඹහරගඹන් රළබුණු ප්රහ ධන මුදල් වහ ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ. 

iv . ගනේ ගදඳහ්යතගේන්තු ආඹතන භගින් රඵහග න ඇති මුදල් වහ ග විඹ යුතු ගඳොලිඹ ල 

ඇේනේ එභ ගඳොලිඹ. 

 

3.ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ගදළේඵ්ය 31 දිනට ග විඹ යුතු තිගඵන මුදල් ග හ අන් රීරීේ 

 

i. ග ොවිජන ැං්යධන බහට ග විඹ යුතු මුදල් 

ii. චක්රීඹ අයමුදල් ඹටගේ ාිෂිා්යභ අභහතයහැංලගේ ගල්ාේට ග විඹ යුතු මුදල් 

iii. ග ොවිජන ැං්යධන ගාොභහරිස ජනයහල්ට ග විඹ යුතු මුදල්  

iv. ග වීභට ඇති ගනේ ආඹතන රට ඇති ඵළදීේ.  

 

5.3 ගිණුේ ගඳොත්ඳත් වේපූර්ණ කිරීභ: (ලර්ගත ගදව ේඵර් 32 දින අලවානගත) 

 

i. දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නඹ වහ  දදනිා මුදල් රළබීේ ගල් නගේ ටවන් තිගේ නේ එඹ උඳ 

ගරජයර වහ මුදල් ගඳොගේ ටවන් ායන්න. 

ii. මුදල් ගඳොගේ සිඹු  තිරු එාකු ායන්න. 

iii. මුදල් ගඳොගේ අත ඉතිරි, ජැං භ වහ ඉතිරි රීරීේ ගිණුේ තුශනඹ ගාොට ගලේඹන් ඳවරට ග න 

ඹන්න. 

iv. ගදළේඵ්ය භහගේ අඹ ළඹ හයහැංලඹ ාස ායන්න. 

v. විසතය අදහශ ඳරිදි ගඳොදු ගරජයඹට ග න ඹන්න. 

vi. අදහශ ජ‟නල් ටවන් නිළයදි ගරජ්ය ගිණුේ ර ඇතුශේ ායන්න. 

vii. ගඳොදු ගරජයගේ සිඹු  ගිණුේ තුශනඹ ගාොට ගලේඹන් ඳවරට ග න ඹන්න. 

viii. අත ඉතිරි මුදල් ඵළැංකුට තළන්ඳේ ායන්න. 

 

 

5.4 ලාර්ෂික අලවාන ගිණුේ ලාර්තාල 
 

හ්යෂිා අන් ගිණුේ හ්යතහගේ ඳවත දවන් විසතය ඇතුශේ විඹ යුතුඹ.  

 

 

5.4.1 ගේ පිිපක්ෂුභ (ලර්ය  අලවන් දිනට) 
 

i. මුදල් ගඳොගේ අත ඉතිරි , ජැං භ වහ ඉතිරි රීරීගේ ගිණුේර ඇති ගලේඹන් වහ 

 ii.  ප්රධහන (ගඳොදු ) ගරජයගේ ඇති සිඹු භ ගිණුේ ර ගලේඹන් ද ටවන් ාර යුතුඹ. 
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5 / 0. ආදායේ වියදේ ගිණුභ  (ගදව ේඵර් 32 දිනට) 
 

i. ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ 

ii. ගඳොීම ආදහඹේ ගිණුභ 

iii. රැංාහ / භවජන ඵළැංකු විඹදේ ගිණුභ 

iv. රැංාහ / භවජන ඵළැංකු ආදහඹේ ගිණුභ 

v. ග ොවි ඵළැංකු ඳරිඳහරන විඹදේ ගිණුභ 

 

ඹන ගිණුේ ර වය වහ ඵළය ඹන ගදග ල එාතුගේ ඇති ගන එභ ්යගේ ග ොවිජන ඵළැංකුට 

රළබුනු අතිරි ලතඹ/ ඌණතහඹ න අතය එභ  අතිරි ලතඹ/ ඌණතහඹ ගලේ ඳත්රඹ තුශ ග ොවිජන 

ඵළැංකු අයමුදල් ගිණුභට එාතු ගාොට ටවන් ාර යුතුඹ. 

 

 

5.4.3 ගේඳත්රය  

 

i. ගලේහිරි ලෂුගේ ආදහඹේ විඹදේ ගිණුභට ග න ගිඹ ඉවත ගිණුේ 04 වළය අගනකුේ සිඹුමභ ගිණුේ 

ර ගලේඹන් වහ;  

ii. ආදහඹේ විඹදේ ගිණුගේ අතිරි ලතඹ / ඌණතහඹ ද ඇතුශේ ගේ. 

 

 

5.5 ඵ ැංකු ලාර්ෂික ගිණුේ ආකියය 
 

හ්යෂිා අන් ගිණුේ හ්යතහ ඳවසුගන් ාස රීරීභ වහ උඳගඹෝීම ාය ත වළරී න ඳරිදි 

ගලේ හිරි ලසුභ, ආදහඹේ විඹදේ ගිණුභ වහ ගලේ ඳත්ර ඹන සිඹුම විසතය එ ල හිටුා ටවන් ාය 

 න්නහ ආාහයගඹන් ාස ායන රද අැංා: ඵළ/ හ්යෂිා ගිණුේ දයණ ආාිති ඳත්රගේ ආද්යල 

හිටඳත ල ගේ භ  අමුණහ ඇත. මුදල් ගඳොත වහ ප්රධහන ගරජ්ය අනු ගභභ ආාිතිඹ නිළයදි 

ේපූ්යණ රීරීගභන් හ්යෂිා අන් ගිණුේ හ්යතහ අප්රභහද ාස ාය  ත වළරීඹ. 

 

 

5.5.1 ලාර්ෂික අලවන් ගිණුේ ලාර්තාලට ඇතුෂත් විය යුතු  යිව්තු ශා වශයක   
 

ගලේ ඳත්රගේ දවන් එ ල එ ල  ගලේඹන් තවවුරු ායන විසතය/ රළයිසතු/ වතිා හ්යෂිා ගිණුේ 

හ්යතහට අමුණහ තිබිඹ යුතුඹ.  

කහ නේ :- 

        ඵළැංකු ගලේ වතිා (ජැං භ වහ ඉතිරි රීරීගේ ගිණුේ) වහ අත ඉතිරි වතිා 
 

i. ඵළැංකු ළදුේ හ්යතහ 

ii. ගලේඳත්ර විග්රවඹ (ගලේඳත්රගේ ඇති එ ල එ ල ගලේඹන් හිඳුඵද ගාටි විසතයඹ ල) 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකු ආයේබගේ සිට ගේ ද ලහ ඇතිවී තිගඵන ප්ර තිඹ, විගලේගඹන් ඳසුගිඹ ්යඹ 

වහ ගභභ ්යගේ ප්ර තිඹ දහ ඵරහ ාස ායන රද ගඳයදන 
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(අ) ලර්ගත අලවන් දිනට අදාෂ ණය   යයන්ගේ  යිව්තු (ගදව ේඵර් 32 දිනට):   

අනු 

අැංාඹ 

 ණඹ  ළතිඹහග  

නභ (ණඹාරු) 

අඹ වීභට ඇති ණඹ ගඳොීමඹ එාතු 

ණඹ ්ය ඹ රුහිඹල් ලත රුහිඹල් ලත රුහිඹල් ලත 

 ාිෂි ණඹ        

         

         

 යහඳිති ණඹ        

         

 ාිෂි 

ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ 

       

         

 චක්රීඹ ණඹ        

         

 ග ොවි විශ්රහභ ළටු ණ 

ණඹ 

       

 එාතු        

 

(ාිෂි ණඹ, යහඳිති ණඹ, ාිෂි ඹන්ගත්රෝඳායණ ණඹ, විශ්රහභ ළටු ණ ණඹ, චක්රීඹ අයමුදල් ණඹ ආදී 

ලගඹන් ගන් ගන් රළයිසතු ාස ාය අමුණහ තිබිඹ යුතුඹ.) 
 

 ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ්යගේ අන් දිනට ග විඹ යුතු ඇති මුදල් හිඳුඵද විසතය ඳවත දවන් 

ආාහයගඹන් හයහැංල  ත ාය තිබිඹ යුතුඹ.  

 

(ඇ) 

 

 (ගාොටස ටුමිඹන්, ඉතිරිරීරීගේ, ාණ්ඩහඹේ තළන්ඳේාරුන්, ග ොවිජන ැං්යධන බහ, ග ොවිජන 

ැං්යධන ගාොභහරිස, ාිෂිා්යභ ගල්ාේ ආදී ලගඹන් ගන් ගන් රළයිසතු  ත ාර යුතුඹ.) 

 

A. ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ගභගත ල ක්රිඹහේභා ාශ ාිෂිා්යභ ණඹ වහ අගනකුේ සිඹු  ්ය  ර ණඹ 

ේඵන්ධ ප්ර ති හයහැංල ඳවත දවන් ඳරිදි හිඳුගලින් (ඇ) වහ (ඈ) අනු, හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහට 

ඇමිණිඹ යුතුඹ.   

අනු 

අැංාඹ 

විසතයඹ ැං යහ 

 

ග වීභට ඇති  

මුදල් 

ගඳොීමඹ එාතු 

 රුහිඹල් ලත රුහිඹල් ලත රුහිඹල් ලත 

1         

2         

3         

4         

 එාතු        
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(ඈ) කිෂි ණය ප්ර ය වාරාැංය   

     

අනු 

අැංාඹ 

්යඹ             වහ 

ාන්නඹ 

නිකුේ 

ාර ණඹ 

ැං යහ 

නිකුේ ාර මුු  

ණඹ 

මුු  අඹවීේ ටු  ඇති ටු  .......... 

ග ොවින් 

ැං යහ 

රු. ලත රු. ලත රු. ලත  

1 1998/99 භව         

2 1999 ඹර         

3 1999/2000 භව         

4 2000 ඹර         

5 2000/2001 භව         

6 2001 ඹර         

7 2001/2002 භව 

(්යගේ අන් 

දිනට) 

        

 එකතුල         

 

 

(ඉ) රියාත්භක ක අගනකුත් සියළුභ ලර්  ණය ප්ර ය වාරාැංය   

 

අනු 

අැංාඹ 

ණඹ ්ය ඹ ණඹ නිකුේ 

ාර ්යඹ 

නිකුේ 

ාර ණඹ 

ැං යහ 

නිකුේ ාර මුු  

ණඹ 

මුු  අඹවීේ ටු  ඇති ටු  

.......... 

ග ොවින් 

ැං යහ 

 රු  ත රු  ත රු  ත  

1 යහඳිති 

 

         

2 ග ොවි විශ්රහභ 

ය ලණ 

 

         

3  ලණිා ණඹ          

4  

 

         

5           

6 චක්රීඹ 

අයමුදල්* 

 

 

         

 එකතුල          
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*  චක්රීඹ අයමුදල් ේඵන්ධගඹන් - 2000.01.01 දිනට (ග ොවිජන ඵළැංකුට භහරු ායන රද) ගලේඹ 

“නිකුත් ක මුළු ණය” ලගඹන්ද, ඊට අදහශ ණඹ  ළතිඹන්ග  ැං යහ “නිකුත් ක ණය 

වැං යාල” ලගඹන්ද, 2000.01.01 සිට හ්යතහට අදහශ ්යගේ අහනඹ ද ලහ අඹවී ඇති මුදල් 

“මුළු අයවීේ” ලගඹන්ද එටු ගන “හිඟ ඇය” ණඹ මුදර ලගඹන්ද ඊට අදහශ ණඹ  ළතිඹන්ග  

ැං යහ ටුඟ ග ොවීන් ැං යහ” ලගඹන්ද දවන් ායන්න. 

 

 ග ොවිජන ඵළැංකුට, ආයේබගේ සිට ගේ ද ලහ ඉතිරි රීරීේ ගිණුේ වහ තභ නිර 

ඵළැංකුගන් රළබ ගඳොලිඹ, සිඹුමභ ණඹ මුදල් ලින් අඹවී ඇති ගඳොලිඹ ව  ගාොටස, තළන්ඳේ වහ 

ගදඳහ්යතගේන්තුගන් රළබුණු ප්රහ ධන ආදී මුදල් වහ ව ග විඹ යුතු වහ ග ව ගඳොලිඹ ඳවත 

දවන් ආාහයගඹන් ාස ාය හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහට ඇමිණිඹ යුතුඹ. 

 

 

(ඊ) මුදයන් අයවී ඇය ගඳොලී වශ ගඳොලී වියදේ පිළිඵ වාරාැංය 

 

ාහරඹ ඵළැංකු ඉතිරි රීරීේ 

ගිණුභන් රළබී ඇති 

ගඳොීම 

සිඹු  ණඹ වහ 

මුදලින් අඹ වී ඇති 

මුු  ගඳොීම 

ගාොටස වහ 

තළන්ඳේ මුදල් 

වහ ව ගඳොීම 

ප්රහ ධන මුදල් 

වහ ව ගඳොීම 

රු. ලත රු. ලත රු. ලත රු. ලත 

ගභභ ්යගේ         

මීය ට ගඳය         

එාතු         

 

 

*ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ප්රධහන (ගඳොදු) ගරජයගේ ඇති ගිණුේ හිඳුඵ විසතය දළ ලගන රළයිසතු ල 

ඳවත දළ ලගන අාහයගඹන් ාස ාය හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහට ඇමිණිඹ යුතුඹ. 
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(උ) ප්රධාන ගජරගත ගිණුේ විව්තර 

 

අනු 

අැංාඹ 

ගභභ ්යගේ 

හිටුගේ අැංාඹ 

ගිණුගේ නභ ඉදිරි ්යඹට ග න 

ගිඹ හිටුගේ අැංාඹ 

වය ඵළය 

   රු.   ලත රු.   ලත 

01  ග ොවිජන ඵළැංකු අයමුදල් ගිණුභ    

02  ප්රහ ධන (ගදඳහ්යතගේන්තු) මුදල් ගිණුභ    

03 * ාිෂිා්යභ ගල්ාේ    

04  ාහයා බහ අයමුදල් ගිණභ    

05  ගාොටස මුදල් ඳහරන ගිණුභ    

06  ගාොටස මුදල් ගඳොඳු ඳහරන ගිණුභ    

07  තළන්ඳේ මුදල් ඳහරන ගිණුභ    

08  තළන්ඳේ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ    

09  ාිෂි ණඹ මුදල් ඳහරන ගිණුභ     

10  ාිෂි ණඹ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ     

11 * චක්රීඹ අයමුදල් ඳහරන ගිණුභ    

12 * චක්රීඹ අයමුදල් ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ    

13 * ග ොවි විශ්රහභ ය ලණ අයමුදල් ඳහරන 

ගිණුභ 

   

14  ග ොවි විශ්රහභ ය ලණ අයමුදල් ගඳොීම 

ඳහරන ගිණුභ 

   

15 *  ලණිා ණඹ මුදල් ඳහරන ගිණුභ    

16 *  ලණිා ණඹ මුදල් ගඳොීම ඳහරන 

ගිණුභ 

   

17 * යහඳිති ණඹ මුදල් ඳහරන ගිණුභ    

18 * යහඳිති ණඹ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ    

19  ගඳොීම ආදහඹේ ගිණුභ    

20  ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ    

21  රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු ආදහඹේ ගිණුභ    

22  රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු විඹදේ ගිණුභ    

23 *     

24 *     

 

 ණුගදනු ගනොභ ය නේ ප්රධාන ගජරගත පිටු ගලන් කරලා   නීභ අලය න ත  

ගලනත් ගිණුේ යගේ නේ පිටු ගලන් කර  ත ශ කිය  

 

ලාර්ෂික ලාර්තාලක ඇමිණිය යුතු ඳශත වදශන් සියළුභ ගතොරතුරු ශා යයකියවිය අමුණා යබිය යුතුය  එභ 

විව්තර ඇතුෂත් ඳටුන ඳශත වදශන් ආකාරගයන් වකව් කර ලාර්තාගේ මු පිටු අැංක: 2 ලගයන් ගයොදා 

 ත යුතුය  



Page 81 of 87 
 

(ඌ)                                                  ග ොවිජන ඵ ැංකුගේ                         ලර්ගත ලාර්ෂික ගිණුේ 

ලාර්තාල 

 

ඳටුන 

අනු 

අැංාඹ 

 

විසතයඹ 

 

හිටු අැංාඹ 

01 ගඳයදන 02 

 

02 ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ/ ැං්යධන බහගේ හභහජිායින් 03 

 

03 ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ණඹ ාමිටුගේ හභහජිායින් වහ ාහ්යඹ භණ්ඩරඹ 04 

 

04 ග ොවිජන ඵළැංකුගේ ක්රිඹහාහරිේඹ හිඳුඵ හ්යතහ - විධහඹා ගල්ාේ 05 

 

05 ගලේ හිරි ලසිභ, අදහඹේ විඹදේ ගිණුභ වහ ගලේ ඳත්රඹ (අැංා: ඵළ/ හ්යෂිා ගිණුභ 

ආාිතිඹ) 

 

 

06 i. ඵළැංකු ජැං භ ගිණුගේ ගලේ වතිාඹ 
ii. ඵළැංකු ඉතිරි රීරීගේ ගිණුගේ වතිාඹ 

iii. අත ඉතිරි වතිාඹ 
ඵළැංකු ළදුේ හ්යතහ 

 

 

07 ණඹ  ළතිඹන්ග  ගලේ රළයිසතු 

 

 

08 ණඹ ටුමිඹන්ග  ගලේ රළයිසතු 

 

 

09 (අ)  ගාොටස ටුමිඹන්ග  ගලේ හයහැංලඹ 

(ආ) තළන්ඳේාරුන්ග  ගලේ හයහැංලඹ 

(ඇ) ාිෂි ණඹ ප්ර ති හයහැංලඹ 

(ඇ)අගනකුේ සිඹු භ ්ය  ණඹ ප්ර ති හයහැංලඹ 

(ඉ) ණඹ වහ මුදලින් අඹවී ඇති මුු  ගඳොීම විඹදේ හිළීඵද හයහැංලඹ 

 

 

10 ප්රධහන (ගඳොදු) ගරජ්ය ගිණුේ විසතය 

 

 

11 හ්යතහ ාස ාශ, වරි ළයදි ඵළලූ වහ වතිා ාශ අඹග  නේ වහ නිර 

නහභඹන් වහ අේන් 

 

 

ඉවත දවන් උඳගදස රට අනුලවර ු ගේ ග ොවිජන ඵළැංකුගේ හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහ නිළයදි (ක ඵ 

ුඵ වතිා ාර යුතුඹ) හිටඳේ 4 රීන් ාස ාය, ඊර  ්යගේ ජනහරි 15 ගනි දිනට ගඳය ාස ාර 

යුතුඹ. එභ හ්යතහ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ/ ග ොවිජන ැං්යධන බහ සසවීභට ඉදිරිඳේ ාය අනුභත 

ාය ත යුතුඹ. අනුභත ාය  ේ හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහගන් හිටඳත ල යහග න හිටඳේ තුන ල ක ්යගේ 

ජනහරි භහගේ 31 ගනි දිනට ගඳය දිසත්රි ල නිගඹෝජය/ වාහය ගාොභහරිස ගත ඹළවිඹ යුතුඹ.  
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5.6 ගඳොදු  

i. ග ොවිජන ඵළැංකු  ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ කාාඹ ල ඵළවින් ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ 

සිඹු භ ගිණුේ ග ොවිජන ාහයා බහගේ හ්යෂිා  අන් ගිණුේ රටද ඇතුශේ ගාොට දළ ලවිඹ 

යුතුඹ. 

 

ii. හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහ ග ොවිජන ැං්යධන/ ාහයා බහගේ සසවීභට ඉදිරිඳේ ාය හා්ඡඡහට 

බහජනඹ ාර යුතු අතය, ඉදිරි ්යගේ තදුයටේ ග ොවිජන ඵළැංකු හ්යථා ඉදිරිඹට ඳේහ 

ග න ඹහභ හිඳුඵ ළඩ හිඳුගර ල ාස ාය ක්රිඹහේභා ාර යුතුඹ. 

 

iii. ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ ්යඹා අන් ගිණුේ හ්යතහගේ  ගලේ ඳත්රගේ ඇති සිඹු භ ගිණුේ ර 

ගලේඹන්  ඊශ  ්යගේ ජනහරි භහගේ 01 ළනි දිනට ගිණුේ ගඳොේ ර ඉදිරිඹට ග න ටවන් 

ාර යුතු ඵ ුඵ දන්නහ ාරුණරී. එගවේ සිඹු භ ග ොවිජන ඵළැංකු ර ගිණුේ ඳේහ ග න එ ල 

ආාහයඹරීන් සිදු විඹ යුතු ඵළවින් ඳවත දවන් උඳගදස නිකුේ ායනු රළගේ. 

 

 

5 7 ප්රධාන (ගඳොදු) ගජරය2 අදාෂ ගිණුේ ඉදිිපයට ග න යාභ 
 

ප්රධහන (ගඳොදු) ගරජයගේ ඳසුගිඹ ්යගේ අන් ගිණුේ  දවන් හිටුගේ සිට හිටු ල ගවෝ ගදා ල  

අතවළය ඊශ  හිටුගේ සිට ඳවත දවන් හිඳුගරට එ ල එ ල ගිණුේ වහ හිටු ල ඵළගින් ගන් ාය 

ගිණුේ විිත ායන්න.  

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකු අයමුදල් ගිණභ 

ii. ග ොවිජන ඵළැංකු ප්රහ ධන (ගදඳහ්යතගේන්තු)ගිණභ 

iii. ාිෂිා්යභ ගල්ාේ - චක්රීඹ අයමුදල් ගිණුභ 

iv. ග ොවිජන ැං්යධන/ ැං්යධන බහ ගිණුභ 

v. සථහය තළන්ඳේ ගිණුභ 

vi. ගාොටස මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

vii. ගාොටස මුදල් ගඳොීම ගිණුභ 

viii. තළන්ඳේ මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

ix. තළන්ඳේ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

x. ාිෂිා්යභ ණඹ මුදල් ඳහරන ගිණුභ 

xi. ාිෂිා්යභ ණඹ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

xii. චක්රීඹ අයමුදල් ණඹ ඳහරන ගිණුභ 

xiii. චක්රීඹ අයමුදල් ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

xiv. ග ොවි වි. ළ. ය ලණ ගඳොීම ඳහරන ගිණුභ 

xv. ගඳොීම විඹදේ ගිණුභ 

xvi. ගඳොීම ආදහඹේ ගිණුභ 

xvii. රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු ආදහඹේ ගිණුභ 

xviii. රැංාහ/ භවජන ඵළැංකු විඹදේ ගිණුභ 

xix. (අලය වුගවොේ ගනේ ගිණුේ විිත ාර වළා.) 

 



Page 83 of 87 
 

මුදල් ඳහරන ගිණුභ ඉයට්ගට් ඉර ලාභ එන හිටුරීන්ද වහ ඊට අදහශ ගඳොළී ඳහරන ගිණුභ ඉන් 

ඉදිරිගඹන් ඇති ුේගේ ඉර ලාභ හිටුගේද ලිඹන්න. (උදහ:- තළන්ඳතු මුදල් ගිණුභ අැංා 6 දයණ 

හිටුගේ ටවන් ාරහ නේ ඊට අදහශ තළන්ඳතු ගඳොීමඳහරන ගිණුභ  ඉන් ඉදිරිගේ ඇති අැංා 7 දයණ 

හිටුගේ ටවන් ාර යුතුඹ.)  

 

5 8 මුදඛ ගඳොත 
 

ගිණුේ හ්යතහගේ, ගලේ ඳත්රගේ ගඳන්හ ඇති අත ඉතිරි, ජැං භ ව ඉතිරි රීරීගේ ගිණුේ ර  

ගලේඹන් මුදල් ගඳොගේ ආයේබා ගලේ ගර ටවන් ගාොට න ්යගේ  ණුගදනු ටවන් රීරීභ 

ආයේබ ාශයුතුඹ. 

 

5.9 ගඳොදු 

 

i. දදනිා මුදල් රළබීේ  ගල් නඹ, දදනිා මුදල් ග වී ගල් නඹ වහ ජ‟නරඹ ඹන ගල් නර 

න ග්ය  ණුගදනු අු ේ හිටුරීන් ආයේබ ායන්න. (ගභභ ගල් න ේඵන්ධ ඉදිරිඹට ග න 

කභට (ගලේ ඳත්රගේ) ගලේඹන් නළත.) 

 

ii. උඳ ගරජ්යර න ය වහ ගිණුේ අු ේ හිටුාට ගවෝ අු ේ ගරජයඹාට ග නඹහභ අලය 

නළත. ්යගේ ගන ගනොරාහ ක හිටුගන්භ තදුයටේ ක ක ගිණුේ   අදහශ ටවන්, 

ටවන් ාය ඳේහ ග න ඹහ වළරීඹ. 

 

iii. ෆභ ්යඹාභ ජනහරි 01 දිනට ඉවත දවන් අන් ්යගේ ගිණුේ ගලේඹන් ඉදිරිඹට 

ග නළවිේ (ගලේඳත්ර අයිතභඹන්) න ගලේඹ වහ ටවන් රීරීභ අනිහ්යඹගඹන්භ ාශයුතු 

අතය, න ග්ය  ණුගදනු ටවන් රීරීභ ඉන් ඳසුද ආයේබ ාශ යුතුඹ.  
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6. දිිප දීභනා 

1.1 ග ොවිජන ඵ ැංකු නියමු ගයෝජනා ක්රභය යටගත් කාර්යයන් ඉටු කරනු ඵන නිධාරීන්ට 

දිිපදීභනාලක් ඵාදීභ 

 

ග ොවිජන ඵළැංකු  (නිඹමු) ගඹෝජනහ ක්රභඹ ාහ්යඹඹන් ඉටු ායන නිරධහරීන් වහ ඳවත දවන් 

ඳරිදි දිරිදීභනහ ග වීභ යහජය ඳරිඳහරන ාශභනහායණ ව ප්රතිැංසායණ අභහතයහැංලගේ ආඹතන 

අධය ල ජනයහල්  විසින් ුහුග  අැංා: 11/706 E 349/16 වහ 2002.07.03 දිනළති ලිහිගඹන් වහ 

මුදල් ව ක්රභේඳහදන අභහතයහැංලගේ ාශභනහායණ ගේහ ගදඳහ්යතගේන්තුගේ අධය ල 

ජනයහල්ග  අැංා: ඩීඑේඑස/කඩීක 136 වහ 2002.09.19 දිනළති ලිහිගඹන් අනුභත ාය ඇත.  
 

 

 දිිප දීභනා ග වීට අදාෂ උඳගදව් ඳසුල නිකුත් කරනු ඵන ඵල කාරුණිකල දන්ලමි  

 

6.3 අනුභත කරන ද දිිපදීභනා 

 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුා ශුේධ රහබගඹන් 20%  ල දිරිදීභනහ ග වීභ ගර ගන්ගාොට එයින් 60% ා 

ප්රභහණඹ ල දිරිදීභනහ ගර ග ොවිජන ැං්යධන නිශධහරීන්ට ග වීභ. (ගභභ ප්රභහණඹ මුු  ශුේධ 

රහබගඹන් 12%  ල ගේ.) 

 

ii. ාමිටු ලිහිාරු ගශ ගේා ගවෝ එභ ාහ්යඹගඹටු ගඹොදහ ඇති ාිෂිා්යභ ඳ්යගේණ වහ 

නිසඳහදන වාහයරුන් දවහ එභ ප්රභහණගඹන් 20% ා ප්රභහණඹ ල ග වීභ. (මුු  ශුේධ රහබගඹන් 

04%  ල ගේ.) 

 

iii. මීය ට අභතය දිරිදීභනහ ග වීභ දවහ ගන් ාර 20% න් ඉතිරි න 04% ා ප්රභහණඹ ග ොවිජන 

ඵළැංකු ණඹ ළඩහිඳුගර ක්රිඹහේභා ායන ග ොවි ැංවිධහනර ාහ්යඹ භණ්ඩරගේ අඹට ග වීභ 

අනුභත ායමි. 
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7 ශුද්ධ ාබය  ණන් ඵ ලීභ 

7.1 ග ොවිජන ඵ ැංකුලක ශුද්ධ ාබය  ණන් ඵ ලීභ  ශා ශුද්ධ ාබය ගලන් කිරීභ 
 

i. ග ොවිජන ඵළැංකුාට එභ ඵළැංකු විසින් නිකුේ ායන රද සිඹු  ්ය  ණඹ වහ ්යඹ ල තුශ 

මුදලින් අඹ ව ගඳොීම ඵළැංකුගන් රළබුණු ආදහඹේ වහ එභ ්යඹ තුශ මුදලින් රළබුණු ගනේ 

ආදහඹේ ඇගතොේ කහ සිඹල්රභ ක ්යගේ මුු  ආදහඹේ ලගඹන් ව, 

 

ii. එභ ්යඹට අදහශ ග විඹ යුතු මුු  ගාොටස ගඳොීම ඉතිරි රීරීේ ගිණුේ තළන්ඳේ ගඳොීම, ාණ්ඩහඹේ 

ගිණුේ ගඳොීම, ප්රහ ධන ගඳොීම වහ එභ ්යඹ තුශ ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් ායන රද ගනේ විඹදේ 

ඇගතොේ ක සිඹල්රභ ක ්යගේ මුු  විඹදේ ලගඹන්  ණන්  ත යුතුඹ. 

 

iii. එගේ  ණන් ේ මුු  ආදහඹගභන් මුු  විඹදභ අඩු ීමරීගභන් ඳසු රළගඵන ඉතිරි ගලේඹ ශුේධ රහබඹ 

ලගඹන්  ණන්  ත යුතුඹ. 

 

iv. දිරි දීභනහ ග වීභ වහ ඉවත දවන් ඳරිදි 20%  ල ගන් රීරීගභන් ඳසු ඉතිරි න 80% ා ශුේධ 

රහබ මුදගරන්;  
 

 50% ා මුදර ල ග ොවිජන ඵළැංකු අයමුදල් ලගඹන් ග ොවිජන අයමුදල් ගිණුගේභ යහ  ත 

යුතුඹ. 
 

 30% ා මුදර ල (ග ොවිජන ඵළැංකුට අදහශ සිඹු භ විඹදේ දයණ ඵළවින් වහ ග ොවිජන ඵළැංකු 

ග ොවිජන ගේහ ාමිටුගේ/ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ එ ල කාාඹ ල න ඵළවින්) 

ග ොවිජන ගේහ ාමිටුගේ/ ග ොවිජන ැං්යධන බහගේ අයමුදරට රඵහ දිඹ යුතුඹ.   
 

v. ෆභ ්යඹ ල වහභ ෆභ ග ොවිජන ඵළැංකුාටභ අදහශ ග විඹ යුතු දිරිදීභනහ හිඳුඵද 

අනුභළතිගේ ලිහිඹ ල භ විසින් එනු රළගේ. එභ ලිහිඹ ග ොවිජන ඵළැංකුට රද වහභ එභ ලිහිගේ 

අනුභත ාය ඇති දිරිදීභනහ (ශුේධ රහබගඹන් 20% ා) මුදර වහ ව ාමිටුගේ අයමුදල් වහ 

අනුභත ාය ඇති (ශුේධ රහබගඹන් 30% ා) මුදර වහද ගච ලඳේ 02  ල ග ොවිජන ඵළැංකු විසින් 

අදහශ ග ොවිජන ගේහ ාමිටු/ ග ොවිජන ැං්යධන බහ නමින් ලිඹහ ාමිටු ගත බහයදිඹ යුතුඹ. 

 

vi. ග ොවිජන ඵළැංකු හ්යෂිා ගිණුේ හ්යතහ ප්රධහන ාහ්යඹහරඹට රළබීගභන් ඳසු දිරිදීභනහ අනුභත 

ලිහිඹභ විසින් එනු ඇත. 

 

vii. දිරි දීභනහ ග වීේ රීරීභ. 
 

 දිරි දීභනහ ග වීභ ක වහ ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ග ොවිජන ගේහ ාමිටුට/ ග ොවිජන 

ැං්යධන බහට රළබී ඇති මුදලින්, භහග  අනුභත ලිහිගේ දන්හ ඇති ඳරිදි එභ ග ොවිජන 

ගේහ ාමිටුට/ ග ොවිජන ැං්යධන බහ විසින් ග විඹ යුතුඹ. 

 

 එ ල ්යඹ ල වහ භ විසින් අනුභත ායනු රඵන දිරිදීභනහ, එභ ්යගේදී එභ ග ොවිජන 

ඵළැංකුගේ ාහ්යඹඹන් ර ගඹදී සිටි නිරධහරීන්ට/ ගේාඹන්ට ග විඹ යුතුඹ. 
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 ාමිටු ලිහිාරු, ගශද ගේා වහ ාහ්යඹහරීමඹ ාි. ඳ. නි. . රුන් වහ අනුභළතිගේ ලිහිගේ 

අනුභත ාය ඇති මුු  මුදගරන් (4%) එ ල එ ල අඹට ග විඹ යුතු මුදල් ප්රභහණඹ/ ප්රතිලතඹ අදහශ 

ග ොවිජන ැං්යධන නිරධහරින්ග  භඟ ගඳන්වීභ භත ග ොවිජන ගේහ ාමිටුට/ ග ොවිජන 

ැං්යධන බහ විසින් තීයණඹ ාය  ත  වළරීඹ.  

 

 දිරිදීභනහ ග වීභ වහ ග ොවිජන ගේහ ාමිටුගන්/ ග ොවිජන ැං්යධන බහගන් ග ොවි 

ැංවිධහනඹාට රළබුණු මුදලින්, ග ොවි ැංවිධහනඹ හිටුටි ගාොට්ඨහලගේ ාි. ඳ. නි. . ඇතුු  

ග ොවිජන ඵළැංකු ළඩහිඳුගරට දහඹාව ැංවිධහනගේ ාහ්යඹ භණඩරඹට අඹේ ග විඹ යුතු අඹ 

වහ එ ල එ ල අඹට ග විඹ යුතු මුදල් ප්රභහණඹ/ ප්රතිලතඹ ග ොවි ැංවිධහනඹ විසින් තීයණඹ ාය 

 ත වළරීඹ. 

 

 ෆභ ග විභ ලභ විධිභේ වුචයඹ ල භත ාශ යුතුඹ. 

 

 

7.2 ගිණුේ ගඳොත් ල වටශන් කිරීභ 

 

I. ග ොවිජන ඵ ැංකු ගඳොත්ඳත් ල   

දිරිදීභනහ ව ාමිටු අයමුදල් වහ ග ොවිජන ගේහ ාමිටු/ ැං්යධන බහ නමින් ලිඹන රද 

ගච ලඳේ ගදග ල ටිනහාභ.   

  ග ොවිජන ඵ ැංකු අරමුදඛ ගිණූභ  ශර 

  මුදඛ ගිණුභ     ඵ ර 

 

II. කමිටු ගඳොත් ල   

 (අ) ග ොවිජන ඵළැංකුගන් ාමිටු අයමුදල් වහ රළගඵන ගච ලඳගේ ටිනහාභ  

               මුදඛ ගිණුභ    ශර  

    කමිටු අරමුදඛ ගිණුභ   ඵ ර 

 

  (ආ) ග ොවිජන ඵළැංකුගන් දිරිදීභනහ වහ රළගඵන ගච ලඳගේ ටිනහාභ -  

               මුදඛ ගිණුභ    ශර  

                         දිිපදීභනා ගිණුභ     ඵ ර  

(ගේ නමින් ාමිටු ප්රධහන ගරජයගේ ගිණුභ ල විිත ාය  ත යුතුඹ.) 

 

(ආ)    දිරිදීභනහ ග වීගේ වුච්ය ර ටිනහාභ - 

               දිිපදීභනා ගිණුභ     ශර 

                මුදඛ ගිණුභ     ඵ ර 
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8 විගේ කරුණු  
 

I. ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු යහඳිතිඹ ඹටගේ ග ොවිජන ැං්යධන ගදඳහ්යතගේන්තුට අනුයු ලත 

ගේඹ ායන රීසිදු නිරධහරිගඹකුට ණඹ මුදල් රඵහ  ත ගනොවළරී ඵ ගභයින් අධහයණඹ 

ායමි. 
 

II. ග ොවිජන ඵළැංකු නිඹමු යහඳිතිඹ ඹටගේ ගභගත ල නිකුේ ාය ඇති චක්රගල්  වහ චක්රගල්  ලිහි 

අධයඹනඹ ාය ගභභ න ග ොවිජන ඵළැංකු ගභගවයුේ චක්රගල් ඹ නිකුේ ාය ඇත. 2012 භහ්යතු 

භ 01 න දින සිට ගභභ න චක්රගල් ගේ විධිවිධහන ග ොවිජන ඵළැංකු ක්රිඹහලිඹට අදහශ 

ාය ත යුතුඹ. 
 

III. භහ විසින් නිකුේ ායන රද ගඳය චක්රගල් ර වන් ාරුණ ල ේඵන්ධගඹන් ගභභ 

චක්රගල් ගේ ආයණඹ ගනොන්ගන් නේ අදහශ ාරුණ ේඵන්ධගඹන් ගභගත ල ඳළති 

චක්රගල්  වහ චක්රගල්  ලිහි තදුයටේ අදහශ න ඵ ගභයින්  අධහයණඹ ායමි. 

 

 

 

 

යවීන්්ර ගවේහවිතහයණ 

ග ොවිජන ැං්යධන ගාොභහරිස ජනයහල්     දිනඹ: 2012.02. 

 

 
 

“පඵර ගශට දිනක - ගඳර භඟ ආගෝකය” 
 

    ග ොවිජන ඵ ැංකුල 

 
ග ොවිජන ඵළැංකු අැංලඹ, ග ොවිජන ැං්යධන ගදඳහ්යතගේන්තු, අැංා 42, ශ්රීභේ භහ්යාස ප්රනහන්දු භහත, තළ. ගඳ. 537, ගාොශම 07. 

fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsk;> ,y. 42> Nru; khu;f]; ngu;dhe;J khtj;ij> j.ng. 537> nfhOk;G 07. 

AGRARIAN BANK BRANCH, DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT, No 42, Sir Marcus Fernando Mawatha, P.O. Box 537, Colombo 07. 

 

ගඳොදු ාහ්යඹහරඹ:           දුයාථන දිගු :    

nghJ mYtyfk: ; : 2694231-4   njhiyNgrp ePBg;G ,y: 340/ 326/ 327 

General Office:      Extention : 

 

දුයාථන :      ෂළ ලස    :    

njhiyNgrp:      njhiyefy; : 2693230 

Telephone:      Fax: 

 

 

විදුේ තළඳෆර :      

E-mail:  dad.frmbnk@live.com 

kpd; mQ;ry;: 

4366006 
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