
 

 
 
 
 

 
දිනය

කළමනාකරු, මහජන බ ැංකුව

................................................. ශාඛාව 

 

පහත නම් සඳහන් සමාගම නමින් ජැංගම ගිණුමක්/ඉතිරි කිරීමම් ගිණුමක් විවෘත 
කරන මමන් සමාගමම් අධ්යඳක්  ම්ඩලයය බබ මවතින් ඉ්ලයා ිටී.
 

කාර්යාලීය ප්රමමයජජනය සඳහා පමණි.  

ගිණුම්  
අැංකය

CIF  

අැංකය

මතොරතුරු ඇතුළත් කරන යද්මද් නියධ්යාරී අත්සන සහ කළමනාකාර අත්සන
නම හා මසේවා අැංකය මසේවා අැංකය      සහ මසේවා අැංකය

 

 

 

ආ.ප. අංක  235 

If     අධ්යඳක් වරුන් පස  (05) මෙමනකුට වලා ව ඩි වන අවස ථාවක ඉතිරි අධ්යඳක් වරුන්ම  මතොරතුරු ඇුණණුම් කළ ුතතුය. 

1. සමාගමේ නම : 

2. ව්යාාපාේමස සභව්යවාව්යස සඅ අේණ  : 

3. ලිසාපදංචි ලිපිනස/ලිසාපදංචි කේන ලද ප්ර3ධාාන ව්යාාපාක ක සභනානමස ලිපිනස :  

 

 
 

 

 
    
       
 

      4. සංසභනාපනස කළ/ලිසාපදංචි කළ දනස : 

 5. සංසභනාපන සඅතිකමස අංකස / ලිසාපදංචි අංකස: 

6. ව්යාාපාේස ආේේව කළ දනස : 

7. නිල දුේකනන අංකස : 

ෆැක්සභ අංකස : 

 

විදු ත් ත පැපැ ල ලිපිනස : 

 

ගිණුේ විව්යෘප 

කිරීමේ අසදුේපප 

ජංගම/ඉතුරුේ 

ගිණුේ)

සීමිප ව්යගකීේ 

සමාගේ

                           ශ්රී: යැංකා              විමද්ශීය                                                     ුණෙලින්               මෙක්පතකින්     පැන්පත් ත කේන                                   

ුණේල                          ණද ල                    රුපිය්ල          ුණේල ………………………            ණදල   
                                                                                                                                    (කරුණාකර ුණේල වර්ගය සඳහන් 
                                                                                                                                      කරන්න.)                                                                                 

ගිණුේ                      ජැංගම    ඉතුරුම්     නිමැවුේ නාමස
ව්යර්ගස                                                               (ඇත් තනේ) 

 6. සමාගම් පනත යටමත් 45 වන ආකෘතිමේ පිටපතක් (ශ්රී: යැංකාමප පිටාටා ඇති 
වඳාපාරික ස ථානයක් ඇති ශ්රී: යැංකාමවන් පිටත සැංස ථාගත කර ඇති සමාගමක 
අධ්යඳක්  ම්ඩලයමේ ය ිසස තුව සහ   පිිබඳ විස තර) 

 

7.  ශ්රී: යැංකා අමයජජන ම්ඩලයමේ අමතමත සමාගමක් මප නම්, ආමයජජන ම්ඩලය 
ගිවිසුමම් පිටපතක් 

 

 

8.  අපනයන සැංවර්ධ්යන ම්ඩලයමේ අමතමත සමාගමක් මප නම්, අපනයන සැංවර්ධ්යන 
ම්ඩලය අමතමත ලිපිමේ පිටපතක් 

 
 

9.   මපොදු නිය ය ිසස තුගත සමාගමක් නම්, වඳාපාරය ආරම්ක කිරිම සඳහා වු සහතිකමේ 
පිටපතක් 

 

 

10.අවස ථාමවජචිත පරිදි ඇමටජර්නි බයපත්රමමේ මහජ අධ්යඳක්  ම්ඩලය මයජජනා 
සම්මතමේ පිටපතක් සමගින් ගමතමෙමත කිරීම සඳහා බයය මෙමත යබන ත න ත්තාම  
මහජ ත න ත්තන්ම  නම් 

 

 

11.  ආසන්නතම විගණනය කරන යෙ ගිණුම් තිමේ නම්, එම ගිණුම් 

     1.   සැංස ථාගත කිරීමම් සහතිකමේ පිටපත 
 

       2.  සමාගම් පනත යටමත් 40 වන ආකෘතිමේ පිටපතක් (පවත්නා සමාගමක් ලියාපදිැංචි 

කිරීම) මහජ 1 වන ආකෘතිමේ පිටපතක් (සමාගමක් ලියාපදිැංචි කිරීම) සහ සාැංගමික 

වඳවස ථාවලිය 
 

 

       3.   ගිණුම විවෘත කිරීම සඳහා බයය මෙමත යබන අධ්යඳක්  ම්ඩලයමේ මයජජනා සම්මතය 
 

       4. සමාගම් පනත යටමත් 20 වන ආකෘතිමේ පිටපතක් (අධ්යඳක් වරුන් /ම්ලකම්  

මවනස වීම සහ අධ්යඳක් වරුන්/ම්ලකම් පිිබඳ විස තර) 
 

      5.    සමාගම් පනත යටමත් 44 වන ආකෘතිමේ පිටපතක් (ශ්රී: යැංකාමවන් බ හ ර සැංස ථාගත 

කරමත ය බූ සමාගමක සම්පූර්ණ ලියාපදිැංචි ලිපිනය මහජ ප්රමධ්යාන වඳාපාරික ස ථානමේ 

ලිපිනය සහ ශ්රී: යැංකාමප පිටාවාවා ඇති එම සමාගමම් ප්රමධ්යාන වඳාපාරික ස ථානමේ 

ලිපිනය) 

     
 

     මමම ඉ්ලලීම සඳහා පහත සඳහන් ම්ලඛණ ඉදිරිපත් කළ ුතතු අතර එම ලියවිලිවය පිටපත් සතඳ පිටපත් බවට අොළ නිය අධිකාරි (සමාගම් ම්ලකම්) විිටන් සහතික කළ ුතතුය. 

 

 

        බදු මගවිය ුතතුෙ ?              බප                       න ත                      බප නම්,          බදු මගවන්නා හඳුනා ග නීමම් අැංකය 

        අධාාක්වව්යරුන්ම  මප ේතුරු - (ආකෘති පත්ර  අංක 1 මඅෝ 40 හි සඳඅන් පක ද) (අධාාක්වව්යේමසු  විමශිකකමසු  ව්යන අව්යසභනාව්යකී  කරු ාකේ යස විමෂ වමසන් සඳඅන් කේන්න.) 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
        …………………………………………….. Limited was passed at a meeting of the Board held on the …………………………………….day of ………………….20………… and has 

been duly recorded in the minute book of the said Company : 
        RESOLVED : That a banking account for ………………………………………………………………Limited be opened with the ……………………………………… Bank at their 

………………………………………………………..Branch and that the Bank be and is hereby empowered to honour cheques, bills of exchange, promissory notes, drawn , 
signed, accepted, or made on behalf of the Company  

        by …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………………………………..(insert any two of the Directors and countersigned by the secretary, or 

otherwise as may be required and to act on any instructions given by the persons so authorized to any accounts or transactions of the Company. 

 
          ………………………… (Signature with the)                                                                                                                            ……………………………….  (Signature with the)                                                    
                  Chairman                company seal)                                                                                                                                         Company Secretary            company seal)                                                                

          ජා.හ ඳුමතම්පත් අැංකය/විමද්ශ ගමන් බයපත්රම අැංකය                   දුරකථන අැංකය විෙු ත් ත ප ්ල ලිපිනය නම 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගිණුම් ප්රමකාශන                       ත ප ්ල මගින්                         විෙු ත් ත ප ්ල               අවශඳ                    දෙනිකව                    සතිපතා                මාිටකව                       
ය බිය ුතතු ආකාරය                                                             මගින්                           වමතමේ                                            

                                              



          

       
 

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

 

         ………………………………………… දින පවත්වන යෙ අධ්යඳක්  ම්ඩලය ැසස වීමම්ී  පහත සඳහන් අධ්යඳක්  ම්ඩලය මයජජනාව සම්මත කර ගන්නා යෙ බවත්,  එම සමාගමම් 

අධ්යඳක්  ම්ඩලය වාර්තා ම්ලඛණමේ නිිට පරිදි වාර්තා කරමත ය බ ඇති බවත් අප මමිසන් සහතික කරුණ.  
 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

 
:        මහජන බ ැංකුව සමග බවුන්ම  ……………………………………… ශාඛාමප ………………………………………………………………………………………..…….. 

ගිණුමක් විවෘත කළුතතු බවත්, 

 
 

…     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................….විිටන් 
(අධ්යඳක් වරුන්මගන් නනමම මෙමෙමනක් අත්සන් කර ම්ලකම් විිටන් අමත අත්සන් කරමත ය බ, බවුන් විිටන් යමතමවන් මහජ අොළ වියුතතු පරිදි මහජ ක්රි.යාකාරී දපමෙස  ෙක්වන්න.) 

 

          සමාගම මවමතමවන් අණ කළ අත්සන් කළ, ප්රමති්ර හණය කළ මහජ නිකුත් කළ මෙක්පත්, විනිමය බි්ලපත්, මපොමරොන්දු මනජට්වා ගරු කිරීමටත්, එමසේ බයය පවරමත ය බ ඇති 

පාර්ශවයන් විිටන් සමාගමම් මමම ගිණුමට මහජ අොළ නනමම ගමතමෙමතවක් සම්බන්ධ්යමයන් මෙමත යබන දපමෙස  අමතව කටුතතු කිරීමටත් බ ැංකුවට මමිසන් බයය පවරමත ය මේ. 
 

තවෙ,   නියමිත ම න්මේට් පත්රමය ආ.ප. අැංක 235 පිිමයය මකොට සමාගමම් ුණද්රාව තබා මහජන බ ැංකුව මවත කාර මෙමත ය බිය ුතතු බව ෙ රණරණය විය.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….………                                          ……..…………………………………………..…….……………………….…  
                         සවාපති (සමාගමේ ණද්රාව්ය සමග අත් තසන)                                                                                         සමාගේ ම ලකේ (සමාගමේ ණද්රාව්ය සමග අත් තසන) 

4. ව්යත් තකේ ලැමෙන මූලාශ්රසස - ව්යත් තකේ ලොගත් තමත් ත කාමගන්ද ? 
 

               වඳාපාර ආොයම්                          බ ැංකු පහසුකම්                    ආමයජජන                                පරිතඳාග                              මවනත්  ……………(කරුණාකර සඳහන් කරන්න)                                                    
 

                                                                                                                                                         (මද්ශීය/විමද්ශීය) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              

                 
                 
 
 

         
          

3. ව්යාාපාේස සතු ව්යත් තකේ 
 

           මද්පළ/පරිශ්රකයන්                           මමජටර් රථ                          මූයඳ වත්කම්                            ආමයජජන                            මවනත්  ……………(කරුණාකර සඳහන් කරන්න)                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 
 
 

         
          

            බ ැංකු ශාඛාමප නම 

        ගිණුම විව්යෘප කිරීමේ අේණ  අා වාවිපස       
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
        …………………………………………….. Limited was passed at a meeting of the Board held on the …………………………………….day of ………………….20………… and has been 

duly recorded in the minute book of the said Company : 
        RESOLVED : That a banking account for ………………………………………………………………Limited be opened with the ……………………………………… Bank at their 

………………………………………………………..Branch and that the Bank be and is hereby empowered to honour cheques, bills of exchange, promissory notes, drawn , signed, accepted, 
or made on behalf of the Company  

        by …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………………………………..(insert any two of the Directors and countersigned by the secretary, or otherwise as 

may be required and to act on any instructions given by the persons so authorized to any accounts or transactions of the Company. 

 
          ………………………… (Signature with the)                                                                                                                            ……………………………….  (Signature with the)                                                    
                  Chairman                company seal)                                                                                                                                         Company Secretary            company seal)                                                                

                 නි  පාෙන                          මතොග                         ිට්ලයර                         ආනයන/                        වෘත්තිකයන්                මසේවා කර්මාන්ත                                       
                                                       මවළොම                     මවළොම                       අපනයන                                                           (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) ……….............…….…                        

 

      ආහාර ස පුතම්/                ඉතුරුම්/                      ණය                             ැසකියා/                            වඳාපාර                       මවනත්                            

                ආපන ශායා                     ආමයජජන                  මගවීම්                          වෘත්රණය ආොයම්             ආොයම්                       (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)  ..……………...........…                        

                             (ජැංගම ගිණුම්/ඉතිරි කිරීමම් ගිණුම් වර්ගය අොළ පරිදි මයොෙන්න.) 

         ගිණුම වාවිපසට අදාළ මප ේතුරු 
 

1. අේණද ල ලැමෙන මූලාශ්රස 
 

       
 

          වඳාපාර ආොයම්                         මද්පළ විකුණුම් /                          පරිතඳාග/පුණඳායතන                                මවනත්  ………………………….......................................  
                                                                              වත්කම්                                             (මද්ශීය/විමද්ශීය)                                        (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)   

  
 

         
          

  

2. ප්රමධ්යාන/දප සමාගම මද්ශීය/විමද්ශීය මකොටස  හුවමාරුමප ය ිසස තුගතව තිමේෙ ?   
බප/න ත  ("බප" නම් කරුණාකර විස තර ෙක්වන්න) 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. බබ සමාගම සතුව දප සමාගම් / ආශ්රි…ත ආයතනයන් තිමේෙ ? බප/න ත   

    ("බප" නම් කරුණාකර විස තර ෙක්වන්න)  
 

  
……………………………………………............................…………………
……………………...................................................................................…….. 

      

…………………...………………………………………………………………

…………………………………………………………..      

       

         උප සමාගේ /ආශ්රි…ප ආසපනසන් 
 
 

 1. බබ මවනත් සමාගම් ආයතනයක දප සමාගමක් මහජ ආශ්රි…ත සමාගමක්ෙ ?  බප/න ත 
 

අ) දප සමාගමකි  (එනම් 50% කට වලා ව ඩි ටාමිකාරිත්වය) 
 
 

         ………………………………………………..…………………..……………………………………………………………………….. 
 

      ආ)   ආශ්රි…ත සමාගමකි  (එනම් 20%  -  50% ටාමිකාරීත්වය) 
 

                  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………  

              
 

            සමාගමම් නම 

            සමාගමම් නම 

ආයතනමේ නම        වඳාපාර ලියාපදිැංචි අැංකය 

 
ලියාපදිැංචි ලිපිනය සහ ත ප ්ල මක්තය 

 

          සේෙන්ධිප ආසපන, ආශ්රි…ප ආසපන, සංවිධාාන, උප ආසපන, අනුෙශධිප ආසපන සනාදමසහි විසභපේ. (ඇත් තනේ) 
) 
 

         

2. අමේක්ෂිප ප්ර3මා සන් : ගිණුමට මසකට රුපිස ල ව්යලින් ලැමෙන අමේක්ෂිප/සාමානා පැන්පතු ප්ර3මා සන්        
                      

             100,000/- ට අඩු                                             1,000,001/-  ිටට  2,000,000/-                                      5,000,001/-  ිටට  7,000,000/- 

             100,001/- ිටට 500,000/-                                2,000,001/-  ිටට  3,000,000/-                                      7,000,001/-  ිටට 10,000,000/-   

             500,001/- ිටට 1,000,000/-                             3,000,001/-  ිටට  5,000,000/-                                    10,000,001/- ට ව ඩි 

   

                                                                                               

 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

සටඅන : 

 
 

 සීමිත වගකීම් සමාගමක් ආරම්ක කරන විටී   ිටයලුම අධ්යඳක් කවරුන්, නියධ්යරයන්, ප්රමධ්යාන මකොටස  ටාමිකරුවන් විිටන් "බබම  ගමතමෙමතකරු හඳුනා ගන්න" (තනි පුද්ගය) KYC 
ආකෘති පත්රම අැංක PF0300A පිරවිය ුතතු වන අතර, අනනඳතාවය තහවුරු කළ ුතතුය. 

 
 
 

 

 ගිණුමමහි යක් පාර්ෂව්යසක් (අධාාක්වව්යේමසක්) මශෂපාලනසට අනාව්යේ ස වූ පුශගලමසු  ව්යන අව්යසභනාව්යකී  යම ගිණුම මශෂපාලනසට අනාව්යේ ස වූ ගිණුමක් මලස සලකනු 

ලෙයි.  ඒ අයුක න් ගිණුමමහි යක් පාර්ෂව්යසක් ඇමක කානු පුේව්යැසිමසු  ව්යන අව්යසභනාව්යකී  ගිණුම සඳඅා ද විමශෂ ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ අනුකූලපාව්යස සේෙන්ධා ප්ර3කාෂස 
ලොගප යුතුස. 

 
 

 
 

 විමශෂසන්හි පදංචිව්ය සිටින සිසලුම අධාාක්වව්යරුන් සේෙන්ධා මප ේතුරු අදාළ ේම  පානාපති කාර්සලස මඅෝ මඅ මක මසාක සභ කාර්සාලස අේඅා ලොගප යුතුස. 
 

 

ඔෙ විමශශීස පුශගලමසක් ද? 
 

                       බප. මම/අපි  …………………………………………..……රමට් පුරව ිටමයක් මවමි/පුරව ිටයන් මවුණ.  මාම /අපම  ගමන් බයපත්රම අැංකය/අැංකයන් …………………...…………………………… 

                                                                                                                                                (විමද්ශයක ස ථාපිත සමාගමක් නම් කරුණාකර ලියාපදිැංචි අැංකය සෙහන් කරන්න)                              

                       න ත. මනොමවමි/ මනොමවුණ.  අනාගතමේ ී  විමද්ශ රටක පුරව ිටමයකු/පුරව ිටයන් වුවමහොත්   බව බ ැංකුව මවත ෙ මතම් ී මට එකඟ මවමි/මවුණ.            
 

ඔෙ මශෂපාලනසට අනාව්යේ ස වූ පුශගලමසක්ද?          ඔව්            නැප     ඔෙ විමශෂ ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ අනුකූලපා පනමත් ත සඳඅන් "ඇමක කානු  

                                                                                                              පුශගලසා" සන අර්න නිරූපනසට සටත් ත පුශගලමසක් ද?          ඔව්            නැප 

 
 

          විමද්ශීය පුද්ගයමයකු යන්නට හා මද්ශපායනයට අනාවරණය වූ පුද්ගයමයකු යන්නට නිර්වෙන අවසන් පිවාමප ෙ ක්මප. 

 
  

1. (අ)  විමශෂ ව්යත් තකේ තුලින් යක්සත් ත ජනපද පුේව්යැසිසන් ෙදු මගවීම පැඅැේ අැරීම ව්යැලැක්වීම සඳඅා අේණණු කේගත් ත යක්සත් ත ජනපද නීතිකේ සක් ව්යන "විමශෂ ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ අනුකූලපා 

පනමත් ත" ප්ර3තිපාදන සටමත් ත "ඇමක කානු පුශගලසා" (US Person) සන්මනහි නිර්ව්යචනසට මම අසත් ත මව්යමි. 

 

             (ආ)  "විමශෂ ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ පනප" ේමටන් ෙැඅැේව්ය පිහිටි අා ව්යලංගු වූව්යක් ෙව්යත් ත,  යම පනප සටමත් ත "ඇමක කානු පුශගලසන්" පිටේට පව්යත් තව්යාමගන සන ඔවුන්ම  මූලා ව්යත් තකේ විසභපේ 

ව්යාර්පා කිරීම අව්යෂා ෙව්යත් ත මා අව්යමෙෝධා කේමගන ඇති ෙව්යත් ත මමයින් සඅතික කේමි. 

 

        (ඇ)  යමඅයින්, ඇමක කා යක්සත් ත ජනපදමස "අවාන්පේ ආදාසේ මස ව්යා"(I.R.S.)  මව්යප මා/අප විසින් පව්යත් තව්යනු ලෙන ගිණුමේ සඅ ආමසෝජනසන්හි අදාළ සිසලුම මප ේතුරු ව්යාර්පා කේන මමන් "විමශෂ 

ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ අනුකූලපා පනප"අනුව්ය විමශශීස මූලා ආසපනසක් ව්යෂමසන් පිිගගනු ලැෙ ඇති මඅජන ෙැංු ව්ය මව්යතින් මමයින් මම ඉ ලලා සිටිමි. 

 

        (ඈ)  ශ්රීන ලංකාමව් 1988 අංක 30 දේ  ෙැංු  පනමත් ත 77 මේදමස ප්ර3තිපාදන අනුව්ය, යකී ප්ර3තිපාදන පිිගෙඳ පූර්  දැනුමකින් සඅ අව්යමෙෝධාසකින් යුතුව්ය මා විසින් මමම යකඟපාව්යස ලොී  ඇති ෙව්ය මම 

පව්යදුේටත් ත සඅතික කේමි. 

 

2. විමශෂ ගිණුේ සඳඅා ෙදු අසකිරීේ අනුකූලපා පනමත් ත සඳඅන් "ඇමක කානු පුශගලසා" සන අර්න නිරූපනස සටපට මා මන ගැමනන අපේ, අනාගපමසී  මා ඇමක කානු පුශගලමසක් ෙව්යට පත් තවුව්යමඅ ත් ත 

ෙැංු ව්ය මව්යප දැනුේ ී මට මම මමයින් යකඟ මව්යමි. 

 

 
 

"ඇමක කානු පුශගලසා"සන අර්න නිරූපනසට සටත් ත පුශගලයින් විසින් කේනු ලෙන ප්ර3කාෂස (අදාළ පක ද "" ලු   මස දන්න.) 
 

         

        මූලා මප ේතුරු 
 

    පසුගිස ව්යසේ මදක සඳඅා විග නස කළ මූලා ව්යාර්පා තිමදද?               ඔව්                නැප                    සටඅන : නව්ය සමාගමක් නේ කරු ාකේ ප්ර3ව්යර්නන ව්යර්වස සටමත් ත මසෝිතප දත් තප සමග පඅප 

මප ේතුරු සේපූර්  කේන්න. 

 
        

 

 
 
 

 
 

 
 

 

විස තරය  (රුපිය්ල 000)                                                              ප්රමවර්ථන වර් ය                                                                                                           මපර වර් ය 
 

                                                                                                                                                                                                                     1                                                             2  
           

           වාර්ෂික විකුණුම් පිරිව වාම 
 

 

 

ශුද්ධ්ය යාකය/පාඩුව 
 

 

මගවා නිමි ප්රමා ධ්යනය + එකතු වූ යාකය 

 

ඡන්ෙටාමි මකොටස  වලින් 10%  කට ව ඩි මකොටස  ප්රමමාණයක් 
ටාමි නියධ්යරයන්ම  /මකොටස ටාමියන්ම  නම  

 

 
ජාතික හ ඳුමතම්පත් අැංකය/ 
විමද්ශ ගමන් බයපත්රම අැංකය  

ෙරන මකොටස  
ප්රමතිශතය %  

(අොළ මප නම්) 

 

         දුරකථන අැංකය ලිපිනය 

නිලධාේසන්ම /මක ටසභ හිමිසන්ම  මප ේතුරු 

 



          මම/අපි ඉහතින් යබාී  ඇති මතොරතුරු සතඳ හා නිව රදි බව තහවුරු කරන අතර,  ගිණුම පවත්වාමගන යාම සම්බන්ධ්යමයන් ඉහත සඳහන් කර ඇති මකොන්මද්ිට හා නියමයන්ට එකඟ වීමට හා  වාිසන් බ ඳී 
ිටීමටත් අප විිටන් කර ඇති ඉහත ප්රමකාශය සඳහා අමතකූයතාවයකින් කටුතතු කිරීමටත්  වාිසන් බ ඳී ිටීමටත් මම/අපි මමිසන් එකඟ මවමි/මවුණ.  

 

 
 
…         ………………………………………………………….                                                                                                                                                                  …………………………………………………………………………………………….   
            සකාපති (සමාගම් ුණද්රාව සමග අත්සන)                                                                                                                                                       සමාගම් ම්ලකම් (සමාගම් ුණද්රාව සමග අත්සන) 

 මද්ශපායනයට අනාවරණය වූ පුද්ගයමයකු යන්නට නිර්වෙනය 

:        මශශීස ව්යෂමසන් මඅෝ විමශශීස ේාජාසක් විසින් මඅෝ ජාපාන්පේ සංවිධාානසක් විසින් 
ප්ර3ණ  ේාජා කර්පව්යා පව්යේා ඇති සේ පුශගලමසු  අදඅසභ ව්යන අපේ,  

 

 යම් රාජඳයක මහජ රජයක ප්රමධ්යානියකු 

 මද්ශපායනඥයකු 

 මජඳ  ඨ රජමේ නියධ්යරයකු, අධිකරණ නියධ්යරයකු මහජ හුණො නියධ්යරයකු 

 රජය සතු සැංස ථාවක, රජමේ මහජ ස වාධීන ආයතනයක මජඳ  ඨ විධ්යායක 
නියධ්යරයකු 

 මශෂපාලන ව්යෂමසන් අනාව්යේ ස වූ පැනැත් තපු ම  පවුම ල සාමාිතකසන් අා සමීප 

ආශ්රි…පසන් අසත් ත මව්. 
         
 

 
 

 

"විමද්ශීය පුද්ගයමයකු"  යන්නට නිර්වෙනය 
 

 

 විමද්ශීය රටක පුරව ිටමයකු මවනත් රටක පදිැංචිකරුමවකු වුවත් විමද්ශයකී  දපත යබා එමසේ දපත යෙ රමටටා 
පුරව ිටකාවය අත් මනොහළ පුද්ගයිසන් ෙ ඇතුළත්ව 

 

 විමද්ශීය රටක නීතඳාමතකූය පදිැංචිකරුමවකු 

 විමද්ශීය රටක පදිැංචිව ිටටින පුද්ගයමයකු 

 වීසා කායය මත විමද්ශීය රටක කිිටයම් දින ගණනක් ගත කරන පුද්ගයමයකු 

 විමද්ශ රටක සැංස ථා, බූේල සහ කාරයන් 
 

 විමද්ශීය රටක මහජ එයට අයත් බය ප්රමමද්ශයකට සම්න්ධ්යකම් මහජ අිසතියක් ඇති කිිටයම් පුද්ගය  කකයක් 

 "ප්රමමාණවත් අර්ථයාී  ටාමිකරුමවක්" මයස ස යකිය හ කි එක් විමද්ශිකමයකු මහජ ඇතුළත් කිිටයම් මද්ශීය 
පුද්ගය  කකයක් 

ජංගම ගිණුේ - මක න්මශසි අා නිසමසන් 

    
 

  (ආ) ගිණුමම් මශේ ය ස යකි්ලයට මගන මෙක්පත් ලිවීමම්ී  ගමතමෙමතකරු විිටන් බ ැංකුව 
නිකුත් කරමත ය බූ නුණත් මමමතක් මගවීම සඳහා බ ැංකුව මවත ඉදිරිපත් මනොමකරුණු 
මෙක්පත් ිටය්ලමයටා වටිනාකම අඩු කිරීමමන් පසු ඉතිරිවන මශේ යට පමණක් 
මෙක්පත් ලිවිය ුතතුය. 

 

 (ඇ) මමම වඳවස ථා මායාවට සහ බ ැංකුව විිටන් විටින් විට පනවමත යබන මවනත් 
වඳවස ථාවන්ට පටහ නිව නිකුත් කරමත යබන මෙක්පත්වයට ුණේල මගවීම ප්රමතික්ම ේප 
කිරීමම් අිසතිය බ ැංකුව සතුය. 

 

6.   ත න්පත් කරන යෙ මෙක්පත් දපයේධි වී මනොම ති බව මහජ ව රී මකින් බ ර වී ඇති 
ප්රමමපශන පිිබඳව ප්රමමාෙවී ෙ නගත්විටක එම දපයේධි මනොවූ මෙක්පත්වයට අොළ බ ර 
පිවිසුම් /ව රී මකින් බ ර වූ ප්රමමපශන ප්රමතිසාධ්යනය කිරීමට බ ැංකුවට ටාමිකම් ඇත. 

 

7.   බ ැංකුව විිටන් එක් එක් ජැංගම ගිණුම් ටාමිකරු මවත මාිටක ගිණුම් ප්රමකාශයක් සපයමත 
ය මේ.  ප්රමකාශනය ය ුණණු ක්ලටා එය පරීක් ාකාරීව බයා යම් වරෙක් මහජ මවනසක් මප 
නම්   බව එම ප්රමකාශනය ය ී දින 14 ක් ඇතුයත බ ැංකුව මවත ෙ න්විය ුතතුය. 

 

 

8.     අවශඳ අවස ථාවයී  බ ැංකුව විිටන් මකොමිස  හා ගාස තු අයකරමත යබිස.  ගිණුමම් ප්රමමාණවත් 
මශේ යක් මනොම තිකමින් අගරු කරන     මෙක්පත් සඳහා මමන්ම මගවීම් නවත්වන 
මෙක්පත් සඳහාෙ මකොමිස  ුණෙයක් අයකරමත යබිස.  මෙක්පතක ුණේල මගවීම නවත්වන 
මයස අණකරුවකුමගන් ය මබන ලිඛිත දපමෙස  බ ැංකුව විිටන් සටහන් මකමරමත ඇත.  
එමහත් එමසේ මනොවන අවස ථාවකී , එව නි දපමෙස  අමතව කටුතතු කරමත මනොය බූ විට 
බ ැංකුව වගකීමට පත් මනොමප. 

 

9.   මමම මකොන්මද්ිට හා නියමයන් මවනස  කිරීමම්, සැංමශජධ්යනය කිරීමම් මහජ එකතු කිරීමම් 
අිසතිය බ ැංකුව සතුව පවරණ.  එමසේ මවනස  කළ, සැංමශජධ්යනය කළ මහජ එකතු කළ 
මකොන්මද්ිට හා නියමයන් ක්රි.යාත්මක වූ විගස,   බව ගමතමෙමතකරුවන් මවත ෙන්වමත 
ය බූවත් න තත්, බවුන් හ මමෙනාම  වාිසන් බ ඳී ිටටිමත ඇත. 

 

10.   බබම  ලිපිනමයටා/විෙු ත් ත ප ්ල ලිපිනමයටා සහ දුරකථන අැංකමයටා කිිටයම් මවනසක් 
ිටදු වුවමහොත් අොළ ශාඛාව මවත වහාම ෙ මතම් දිය ුතතුය. 

 

 11.    විමශෂ ව්යාව්යඅාේ ණද ල ගිණුේ මමමඅසවීම, පාලනස කිරීමේ විනිමස පාලන මේගුලාසි සඅ 

නිසමසන් මකමේහි අනුකූලපාව්යසකින් යුතුව්ය කටයුතු කිරීමට අා ඒව්යායින් ෙැඳී සිටීමට 

ගනුමදනුකරු යකඟ විස යුතුස. 
 

2 ජැංගම ගිණුමක් වසර 1 ක් ක්රි.යාකාරිත්වමේ මනොප වතිමේ නම් වසර අවසානමේ අරීලය 

ගිණුම් ගණයට මාරු මප.  එව නි ගිණුම් අරීලය ගණයට මාරු වී වසර 10 ක කායයක් තුළ 

සරීලයව ප වති බවට සාධ්යක මනොම ති නම් එම ගිණුම අත්හ ර ෙ මූ මද්පය මයස ශ්රී: යැංකා 

මහ බ ැංකුව මවත වාර්තා කරමත ඇත.

13. පුද්ගයිසන් ලියාපදිැංචි කිරීමම් මෙපාර්තමම්න්තුව විිටන් සපයමත යබන විෙු ත්

අතුරුුණහුණත (Electronic Interface) කාවිතා කරමින් මම /අපම  ජාතික 
හ ඳුමතම්පත සතඳාපනය කිරිමට බ ැංකුවට බයය පවරමි/පවරුණ. 

 

        

1. ජැංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා නියමිත මූලික ත න්පත් ුණෙය එක් එක් ශාඛාව අමතව මවනස  මප. 
කරුණාකර ගිණුම විවෘත කිරීමට බයාමපොමරොත්තු වන මූලික ත න්පත් ුණෙය සඳහා නියමිත ප්රමමාණය ගිණුම් 
විවෘත කිරීමට බයාමපොමරොත්තු වන ශාඛාමවන් විමසන්න. 

 

2. (අ)     ගමතමෙමත කරන මපයාවන්     ශාඛාවන් විිටන් ප්රමකාශිත ගමතමෙමත කරන මපයාවන්ය. 
 

(ආ)   ජැංගම ගිණුම් මශේ වයට මපොලී මගවමත මනොය මේ. 
 

3. මෙක්මපොත් සඳහා වන ගාස තු ජැංගම ගිණුමට හර මකමර්.  තවෙ, මෙක්පතකින් හ ර අමනකුත් ක්ර මයකින් 
ුණේල මගවීම් ප්රමතික්ම ේප කිරීමම් අිසතිය බ ැංකුව සතුව පවරණ.  මෙක්පත් පරිහරණය කිරීමම්ී  පහත ෙ ක්මවන 
කරුණුවයට සුපරීක් ාකාරී මයස අවධ්යානය මයොුණ කරන මයස ගමතමෙමතකරුවන්මගන් ඉ්ලලුම් කරමත 
ය මේ. 
 

       (අ) මෙක්මපොත්, බයය පවරමත මනොය බූ කිිටයම් ත න ත්මතකු අතට පත්වීමට ඉල මනොත බිය ුතතුය.  
ගමතමෙමතකාර මහත්ම/මහත්මීන් මවත නිකුත් කරමත ය බූ මෙක්මපොත/මපොත් පරිහරණය කිරීමමටායා 
මහජ අන් මයසකින් මහජ ිටදුවූ මනොස යකිලිමත්කමක් මහේතුමකොට මගන මහොර අත්සන/අත්සන් මයදූ 
මෙක්පතකට ුණේල මගවමත ය බූ විට එටා වගකීම බ ැංකුව විිටන් කාරගමත මනොය මේ. 

 

      (ආ) මෙක්පත් අත්සන් කිරීමම්ී  බ ැංකුමප තබා ඇති ආෙර්ශ අත්සන් පමත් ආෙර්ශ අත්සනට සමාන වූ අත්සන් 
ත බිය ුතතුය.   

 

             (ඇ) මෙක්පත් ලිවීමම්ී  ුණේල ගණන අකුමරන් මමන්ම ඉයක්කමමන් ෙ ප හ දිලිව එකම කා ාවකින් ලිවිය 
ුතතු අතර,  ලිවීමමන් පසු අකුරු මහජ ඉයක්කම් අතරින් න වත ලිවීමට ඉල මනොත බිය ුතතුය. 

 

       (ඈ) මෙක්පතක යම් මවනසක් කිරීමට අවශඳ වුවමහොත්   මවනස  කිරීම නිව රදි බවට අණකරුම  
සම්පූර්ණ අත්සනින් සහතික කළ ුතතුය. 

 

       (ඉ) මගවීම් සඳහා ඉදිරිපත් කරන දින ිටට හය මාසයකට මහජ ඊට ව ඩි කායයකට මපර දිනයක් ෙරන 
මෙක්පත්වයට ුණේල මගවීම බ ැංකුව විිටන් ප්රමතික්ම ේප කය හ කිය. 

 

       (ඊ)  තමා සතු මෙක්මපොත මහජ එිසන් මකොයයක් මහජ අස ථානගත වුවමහොත්   බව වහාම බ ැංකුවට ෙ න්විය 
ුතතුය. 

 

4. පහත ෙ ක්මවන කරුණුවයට ෙ මහොඳින් අවධ්යානය මයොුණ කරන මයස ගමතමෙමතකරුවන්මගන් ඉ්ලයා ිටටිමත 
ය මේ. 
 

(අ) ස වකීය ගිණුමට කරමත යබන එක් එක් මගවීම් සඳහා   සම්බන්ධ්යමයන් වූ පිිපමතටා මහජ 
කුවිතාන්ිටමයටා බ ැංකුමප බයයයත් නිමයජජිතමයකුම  සම්පූර්ණ අත්සන මයොො ඇති බව තහවුරු 
කරගත ුතතුය. පරිගණක ගත යදුපතක් නම් එව නි අත්සනක් අවශඳ මනොමප. 

 

        (ආ)   දපයේධි මනොවූ අයපත් මත නිකුත් කරන මෙක්පත් මගවීමට බ ැංකුව බ ඳී න ත. 
 

  5. ගමතමෙමතකරුවන් බවුන්ම  ගිණුම්වලින් ුණේල ආපසු ග නීමම්ී  පහත කරුණුවයට සුපරික් ාකාරී මයස 
අවධ්යානය මයොුණ කළ ුතතුය. 

 

    (අ) ගමතමෙමතකරුවන් විිටන් ුණේල ආපසු ග නීමම්ී  පූර්ව විධිවිධ්යාන සයසා ග නීමකින් මතොරව, ගිණුමම් ඇති 
ුණේල මශේ ය මනොඉක්මවිය ුතතුය. 

 

 
 

 

 

 
ගිණුම් ටාමිකරු විිටන් විවෘත කරන යෙ ගිණුමට බ ැංකුව විිටන් ඉතිරි කිරීමම් පාස මපතක් නිකුත් කරමත 
ඇත.  ගිණුම් ටාමියා බ ැංකුමවන් පිටව යාමට මපර පාස  මපොමතටා සඳහන් පරිගණක සටහන් පරීක් ා 
කර බයා නිව රදි බවට සමහීමට පත්විය ුතතුය. 

     එමසේ වුවෙ, ගමතමෙමතකරු විිටන් විෙු ත් ගිණුම් ප්රමකාශයක් ඉ්ලයා ිටටින අවස ථාවක පාස මපොතක් නිකුත් 

මනොකරමත ඇත. 
 

   ගිණුමමටා අත්සන් කිරීමම් බයතය තිමේ නම් පමණක් මගවීම් සඳහා  පාස මපොත ඉදිරිපත් කරන 
ත න ත්තා ගිණුම් ටාමියා මයස බ ැංකුව පිිගන්නා අතර බහුම /ඇයම  අත්සන සහ අනනඳතාවය 
තහවුරු කිරීමමන් පසු   අමතව මගවීම් කරමත ඇත. 

 

ඉතිරි කිරීමම් ගිණුමක් වසර 2 ක් ක්රි.යාකාරිත්වමේ මනොප වතිමේ නම් වසර මෙක අවසානමේ අරීලය 

ගිණුම් ගණයට මාරු මප.  එව නි ගිණුම් අරීලය ගණයට මාරු වී වසර 10 ක කායයක් තුළ සරීලයව 

ප වති බවට සාධ්යක මනොම ති නම් එම ගිණුම අත්හ ර ෙ මූ මද්පය මයස ශ්රී: යැංකා මහ බ ැංකුව මවත 

වාර්තා කරමත ඇත.  

 මමම  ගිණුම  පව්යත් තව්යාමගන  සාම  සේෙන්ධාමසන්  මක න්මශසි අා නිසමසන් මව්යනසභ කිරීමේ, 

සංමෂෝධානස කිරීමේ මඅෝ යකතු කිරීමේ අයිතිස ෙැංු ව්ය සතුව්ය පව්යතී.  යමස  මව්යනසභ කළ, 

සංමෂෝධානස කළ මඅෝ යකතු කළ මක න්මශසි අා නිසමසන් ක්රිුසාත් තමක වූ විගස, ඒ ෙව්ය 

ගනුමදනුකරුව්යන් මව්යප දන්ව්යනු ලැබුව්යත් ත නැපත් ත ගනුමදනුකරුව්යන් ඒව්යායින් ෙැඳී සිටිනු ඇප.  
 

පුද්ගයිසන් ලියාපදිැංචි කිරීමම් මෙපාර්තමම්න්තුව විිටන් සපයමත යබන විෙු ත් අතුරුුණහුණත   

(Electronic Interface)  කාවිතා කරමින් මම  / අපම  ජාතික හ ඳුමතම්පත සතඳාපනය කිරිමට 

බ ැංකුවට බයය පවරමි/පවරුණ.

 

ඉතුරුේ ගිණුේ - මක න්මශසි අා නිසමසන් 
 

 

ගිණුම ක්රි.යාත්මක කිරීම සම්බන්ධ්යමයන් යබාී  ඇති දපමෙස  මවනස වන බවට ෙ න්වීමක් ය මබන 

තුරු ඉහත යබාී  ඇති දපමෙස  වයැංගු දපමෙස  මසේ සයකමත ය මේ.  
 

ලිපිනය මවනස  වූ අවස ථාවක   බව මනොපමාව අොළ ශාඛාව මවත ෙ මතම් දිය ුතතුය. 
 

ුණේල හ මරන්නට මවනත් ෙම ඉතිරි කිරීමම් ගිණුමට සාමානඳමයන් ැසස  කරමත මනොය මේ. 

ඉතුරුම් ගිණුම් පාස මපොත අස ථානගත වුවමහොත්   බව අප්රමමාෙව බ ැංකුවට ලිඛිතව ෙ මතම් දිය ුතතුය.  

පාස  මපොතක් න තිවූ විට මහජ විකය වූ විට ඊට මහේතු වශමයන් සමහීමකට පත්විය හ කි කරුණු 

ඉදිරිපත් කළවිට, බ ැංකුව විිටන් ගිණුම් ටාමිකරු මවත නව පාස මපොතක් නිකුත් කරමත ඇත.  එමසේ 

නිකුත් කරන නව පාස මපොත සඳහා කාලීනව බ ැංකුව විිටන් රණරණය කරමත යබන ගාස තුව මගවීමට 

එකඟ විය ුතතුය. 
 

ගිණුමම් ප වතිය ුතතු අවම මශේ ය මහජ "අවම මශේ ය" වශමයන් බ ැංකුව විිටන් කලින් කයට රණරණය 

කරමත යබන මශේ ය ගිණුමම් මනොම ති විටී  මාසයක් සඳහා රුපිය්ල 25/- ක මකොමිස  ුණෙයක් මහජ 

බ ැංකුව විිටන් කලින් කයට රණරණය කරමත යබන මකොමිස  ගිණුමමන් අය කරමත යබන අතර, එමසේ 

ගිණුමමන් මකොමිස  ුණේල අයවීමමන් ගිණුමම් ුණේල අවසන් වුවමහොත් ගමතමෙමතකරු මවත ෙන්වා 

ය වීමමන් පසුව ගිණුම ව සීමම් අිසතිය බ ැංකුව සතු මප.  මම් සෙහා ගමතමෙමතකරු විිටන් බ ැංකුව මවත 

යබාී  ඇති අවසාන ලිපිනයට ලියාපදිැංචි ත පමමයන් ලිපියක් ය වීම "ප්රමමාණවත් ෙ න්වීමක්" මසේ 

ස යමක්. 
 

 අවශඳ අවස ථාවයී  බ ැංකුව විිටන් අයකරමත යබන ගාස තු සහ අයකිරීම් සඳහා මගවීම් කිරීමට එකඟ 

විය ුතතුය. 

 

 
 


