




“සසෞභාග්යා ක්ෂණික ණය සයෝජනා ක්රමය” ණය ඉල්ලුම් ඳත්රය 

01. 1. සම්පූර්ණ නම : ………………………...................................................................................….. 

2. ජාතික හැඳුනුම්ඳත් අංකය : ………………………………. 

02. ලිපිනය : ………......................................................................................................…........……… 

03. 1. විවාහක නම් බිරිගේ / ස්වාමිපුරුෂයාගේ නම : ……………......................................................... 

2. යැගඳන්නන් සංඛ්යාව : ………………………………. 

04. 1. ග ොවි සංවිධානගේ නම හා ලිපිනය : ....................................................................................……. 

2. කුඩා කණ්ඩායගම් නම හා ලිපිනය : .....................................................................................…….. 

3. කුඩා කණ්ඩායගම් ලි.ඳ. අංකය : ……………………...............…………. 

05. 1. ගකොටස් ගිණුම් අංකය : ……….....................................................………. 

2. මිලදී ග න ඇති ගකොටස් වල වටිනාකම : ……………….………………. 

3. කුඩා කණ්ඩායගම් ගිණුම් අංකය : …………………….............…………. 

4. කුඩා කණ්ඩායම් ගිණුගම් ඇති මුදල : ………………........………………. 

06. 1. අගේක්ෂිත ණය මුදල  : රු ……………………........................…………. 

2. ණය අගේක්ෂිත දිනය : ……………….............................………………. 

3. ණය හා ගඳොළී ග වා අවසන් කිරීමට අගේක්ෂිත දිනය : ………………………................………. 

4. ගවනත් : …………………….....................................................................................…………. 

08. ණය මුදල ලබා දීම පිළිබව ග ොවි සංවිධානගේ එකඟතාවය: 

ඉහත ඉල්ලුම්කරු අඳ ගහොඳින් දන්නා බවත් , අඳ ග ොවි සංවිධානගේ සාමාජිකගයක් වන බැවින් 

ඔහු/ඇය ඉල්ලා ඇති රු. ……………………………..................................………………….… 

(රු. …………………………..) ක ණය මුදල ලබා දීගම්දී ඇඳකරු වශගයන් ක්රියා කිරීමට අඳ  

ග ොවි සංවිධානගේ කැමැත්ත ගමයින් ප්රකාශ කනන අතන ගමම ණය මුදල හා ගඳොළිය ණයකරු 

විසින් ග වීම ඳැහැන හරිනු ලැබුවගහොත් ග ොවිජන බැංකුවට ණය මුදල හා ගඳොළිය ග වීමට ග ොවි 

සංවිධානගේ අනමුදල ගහෝ ග ොවි සංවිධානයට අදාළ වත්කම් ගයදවීමට ගයෝජනා සභා සම්මත කන , 

එකඟත්වය ලබා ඇති බවටද , සහතික ගවමු. 

අනු 
අංක
ය 

සාමාජිකයාගේ නම ජාතික 
හැඳුනුම්ඳත් 
අංකය 

ලිපිනය ග ොවි 
සංවිධානගේ 
දනණ තනතුන 

අත්සන 

01    සභාඳති  

02    ගල්කම්  

03    භාණ්ඩා ාරික  

  

ඉහත ඉදිරිඳත් කන ඇති සියළුම ගතොනතුරු සතය බැවින් …………………… කන්නගේ අක්කන ……. ක 

……………….. ව ාව සහා /  ………………..වයාඳිතිය සහා/………….. මිලදී  ැනීම සහා 

ඇමුණුම-1 



රුපියල් ………………….. ක ණය මුදලක් ලබාගදන ගලස ඉල්ලා සිටිමි. ණය ලබා ත් දින සිට මාස 15 

ක් ඉක්මවීමට ගඳන ගඳොළිය සමඟ ණය මුදල ග වා අවසන් කනන බවට ගඳොගනොන්දු ගවමි. මා විසින්  ත් 

ණය ග වීම ඳැහැන හැරියගහොත්, ග ොවිජන ගසේවා කානක සභාව මඟින්/ග ොවි සංවිධානය මඟින් මාගේ ණය 

මුදල හා ගඳොළිය අයකන  ැනීම සහා  නු ලබන ඕනෑම නනතික කටයුත්තකට මම ගමයින් අවසන ගදන 

අතන, ග ොවිජන බැංකු (නියමු) වයාඳිතිය විසින් විටින් විට ඳනවනු ලබන නීති රීති සියල්ලටම එකඟ ගවමි. 

 

දිනය  :  ..........................                                                                    ....................…………………. 

                                                               ණය අයදුම්කරුගේ අත්සන 

කෘෂිකර්ම ඳර්සේෂණ හා නිෂ්ඳාදන සහකාර නිධාරීසේ නිර්සේශය 

ගඳන ණය පිළිබ විස්තන: 

1. ග ොවිජන බැංකුගවන් ණය  ත් දිනය : .................................. මුදල රු. .................................. 

2. ණය ග වා අවසන් කළ දිනය : .......................................... 

3. ණය ග වා ගනොමැති නම් දැනට ග වීමට ඇති ගශේෂය : රු. ................................... 

4. ණය ගනොග වීමට ගහේතු : ..................................................................................................... 

විගශේෂිත අවශයතාවයක් මත ණය මුදල නිකුත් කිරීම සිදුකනන බැවින් ඉහත ණය මුදල ලබාදීම නිර්ගශශ 

කනමි. අදාළ ණය මුදල අදාළ කාර්යය සහාම ගයොදවන බවටත්, නියමිත කාලසීමාව තුළ ණය මුදල 

පියවීගම් හැකියාවක් ණය අයදුම්කරු/කාරිය සතු බවත්, ණය මුදල නිකුත් කළ අවස්ථාගේ සිට ග වා 

අවසන් කනන තුරු නිනන්තන ඳරීක්ෂාවන් සිදුකනන බවටත් සහතික ගවමි. 

        

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

             (කි.ඳ.නි.ස. අත්සන) 

       නම:........................................................... 

ගකොට්ඨාශය : ……………………………………… 

දිනය: ......................................................... 

 

 

 

 

 



ණය අනුමත කිරීම සහා සහතික කිරීම 

ඉහත දක්වා ඇති ගතොනතුරු සියල්ල ඳරීක්ෂා කන බැලුගවමි. ගකොටස් ගිණුම් අංක .............................. 

යටගත් රු. ................................. ක ගශේෂයක් ඇති බවත් කුඩා කණ්ඩායම් ගිණුම් අංක ..................... හි 

රු. ................................. ක ගශේෂයක් ඇති බවත්, ඇඳකරු ගලස ඉදිරිඳත් වී ඇති ග ොවි සංවිධානගේ 

ගතොනතුරු නිවැනදි බවත්, ණයකරුගේ හා ග ොවි සංවිධාන නිලධාරීන්ගේ අත්සන් සියල්ල නිවැනදි බවත්, 

සහතික කනන අතන .................................. කන්නගේ අක්කන ............................... ක 

ව ාව/වයාඳිතිය/....................... සහා රු. ............................. ක ණය මුදලක් ලබා දීමට සුදුසු බව 

නිර්ගශශ කනමි/ නිර්ගශශ ගනොකනමි. 

    ග ොවිජන බැංකු වයාඳිති සහකාන/ග ොවිජන බැංකු විෂය භාන නිලධාරී 

      අත්සන: ...................................................... 

      නම: ............................................................ 

      දිනය: .......................................................... 
 

ණය නිර්සේශ කිරීම 

ණය ඳාලන කමිටුවට ඳවනා ඇති බලතල අනුව ................................................................................ හි 

ඳදිංචි ...................................................................................... යන අයට ............................ ක වාර්ෂික 

ගඳොළී අනුඳාතිකයක් යටගත්, මාස ........................... ක් තුළ ග වා අවසන් කිරීම සහා රු. 

......................................... ක ව ා/වයාඳිති/.............................. ට ණය මුදලක් ණය ඳාලන කමිටුව 

මගින් නිර්ගශශ කනමු/ නිර්ගශශ ගනොකනමු. 

ණය ඳාන කමිටුසේ සභාඳති    ණය ඳාන කමිටුසේ සල්කම් 

අත්සන : ..................................................  අත්සන : .................................................... 

නම : ........................................................  නම : ......................................................... 

දිනය : ......................................................  දිනය : ....................................................... 

ණය ඳාන කමිටුසේ සාමාජිකයක් 

අත්සන : ..................................................   

නම : ........................................................   

දිනය : ......................................................   

ණය අනුමත කිරීම 

ඉහත දක්වා ඇති ගතොනතුරු සියල්ල ඳරීක්ෂා කන බැලුගවමි. ඉහත ණය කරු සහා රු. ............................... ක 

ණය මුදලක් ලබාදීම අනුමත කනමි/ ගනොකනමි. 

ග ොවිජන සංවර්ධන ප්රාසේශීය නිධාරි/ විධායක ගල්කම් 
        

අත්සන: ...................................................... 

       නම: ............................................................ 

       දිනය: .......................................................... 

(නිල මුද්රාව ගයොදන්න) 



 

 

“සසෞභාග්යා ක්ෂණික ණය සයෝජනා ක්රමය” ණය පිළිබ වාර්තා ඉදිරිඳත් කිරීම 

 

“ගසෞභා යා ක්ෂණික ණය ගයෝජනා ක්රමය” ක්ෂණික ණය  නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධව දිස්ත්රික් කාර්යාලයට ගතොනතුරු 

ඉදිරිඳත් කිරීම (2020.04.30 දින සිට මාසිකව ගතොනතුරු වාර්තා කළ යුතුය.) 

 

“සසෞභාග්යා ක්ෂණික ණය සයෝජනා ක්රමය” ණය පිළිබ ප්රග්තිය 

ග ොවිජන ගසේවා මධයස්ථානය : ………………………………………….….            මාසය : ……….……. 

අනු 
අංකය 

ණය ැතියාගේ නම ග ොවි සංවිධානගේ නම නිකුත් කළ ණය මුදල 
(රු.) 

අය කළ ණය 
මුදල (රු.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

“ගසෞභා යා ක්ෂණික ණය ගයෝජනා ක්රමය” ක්ෂණික ණය සම්බන්ධව ග ොවිජන සංවර්ධන ගකොමසාරිස් ජනනාල් 

ගවත ගතොනතුරු වාර්තා කිරීම (2020.05.20 දින සිට මාසිකව ගතොනතුරු වාර්තා කළ යුතුය.) 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම-2 



 

“සසෞභාග්යා ක්ෂණික ණය සයෝජනා ක්රමය”ණය පිළිබ ප්රග්තිය 

 

දිස්ත්රික්කය : ………………………………………….….                                                මාසය : ……….……. 

අනු 
අංකය 

ග ොවිජන බැංකු (නියමු) 
වයාඳිතිය 

නිකුත් කළ 
ග ොවීන්  ණන 

නිකුත් කළ ණය 
මුදල (රු.) 

අය කළ 
ග ොවීන්  ණන 

අය කළ ණය 
මුදල (රු.) 
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