
 
 
 

 
 
 
 

 

දිනය 

ක       කළමනාකරු, මහජන බ ැංකුව 
 

 

ශාඛාව

කරුණාකර පහතින් ලබා දී ඇති ත ොරතුරු වලට අනුව සහ බ ැංකුතේ නීති රීති හා තරගුලාසි වලට යටත්ව 
ජැංගම/ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘ  කරන්න. 

කාර්යාලීය ප්රතතයජජනය සඳහා පමණි   
   

ගිණුම්    
 අැංකය
 
 අැංකය

ත ොරතුරු ඇතුළත් කරන ලද්දතද් නිලධාරී අත්සන සහ         කළමනාකාර අත්සන
නම හා තසේවා අැංකය             තසේවා අැංකය            සහ තසේවා අැංකය

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………
 

 
සංස්ථාපනය කළ/ 

ලියාපදංචි කළ දනය 
ලියාපදංචි අංකය  

 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

ලියාපදංචි කාර්යාල යේ ලිපිනය ලියාපදංචි කරන ලද ප්රේධාාන ්යාපාක ක ස්ථානයේ ලිපිනය 

……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………….………………

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

දුරකථන අංකය 

ෆැක්ස් අංකය 
 

විද…ත් ත පැපැ ල ලිපිනය 

 
………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
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තමම ගිණුතම් මුදල් . .......

................ ............
විසින් ආපසු ගන්නවා ඇ .

 

**අත්සන/අත්සන්

(* සමිති, සමාජ, සැංගම්, රාජ  තනොවන සැංවිධාන පුණ ාය න වලට අදාළව නිල  නතුරු නාම මගින් ගිණුම ක්රිඅයාත්මක රිමේතම් දපතදස් සඳහන් කළ යුතුය
** අදාළ නිලධරයන්තේ අත්සන් තයදිය යුතුය. 

බදු යෙවිය යුතුද?                   ඔේ                                 න                                                බදු තගවන්නා හඳුනා ග නීතම් අැංකය
    

 ගිණුම ක්රි යාත් තමක රික යඋ දපයදස් 

 

ගිණුඋ වි්ෘප රික යඋ 

අයදුඋපප

විවිධා ගිණුඋ සඳහා

ඔයේ ෙනුයදනුකරු හදුනා ෙන්න අදාළ පක ද  ලකුණ යයොදන්න.

 

සඋබන්ධිප ආයපන, ආශ්රිKප ආයපන, සංවිධාාන, දප ආයපන, අනුබද්ධිප ආයපන යනාදයයහි විස්පර. (ඇත් තනඋ) 

 

         
ලියාපදිැංචි ලිපිනය  

 
        ව ාපාර ලියාපදිැංචි අැංකය 

 

ආය නතේ නම 
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මුද ල                  ශ්රී  ලැංකා                   විතද්ශීය                                                                                නිමැවුඋ නාමය        

        ්ර්ෙය                රුපියල්                    මුදල්         (කරුණාකර මුදල් වර්ගය සඳහන් කරන්න )               (ඇත් තනඋ)              ……………………….........................………………………. 

 

……

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

 

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

 

  ගිණුඋ ප්රේකානන                         ප ල්                         විදු ත්   ප ල්            අ්නය                       දදනිකව                          සතිප ා                             මාසිකව 

  ලැබිය යුතු ආකාරය                 මගින්                           මගින්                        ්නුයේ 
 

 ජැංගම                         ඉතුරුම්           ගිණුඋ                   සමිති/සමාජ/                           රාජ  තනොවන සැංවිධාන                            පුණ ාය න                           තවනත් (කරුණාකර සදහන් කරන්න) 

…                ගිණුම්                         ගිණුම්             ්ර්ෙය                   සැංගම්                                                                                                                                                 

        (තමතහයවීතම් දපතදස් සඳහන් කරන්න) 

  1.  ්යාපාරයේ ස්්වා්ය සහ අරමුණු 
      සමාජ තසේවා හා             නිෂ්පාදන             ත ොග          සිල්ලර          ආනයන/අපනයන              වෘත්තිකයන්
    සුභසාධනය                         තවළඳාම           තවළඳාම

    
                        තපෞද්ගලික           ආහාර ස පයුම්             තසේවා කර්මාන් ……………....…                                     තවනත් ……………..….……

     තසේවා            ආපන ශාලා              (සඳහන් කරන්න                   (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) 

                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   ්ත් තකඋ ලැයබන මූලාශ්ර ය - ්ත් තකඋ ලබා ෙත් තයත් ත කායෙන්ද@

 ව ාපාර ආදායම            බ ැංකු පහසුකම්       ආතයජජන           පමේ  ාග තද්ශීය/විතද්ශීය)         තවනත් …………………..……
                                                                        (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)

                 
 
 
         
          

.     2.   අයේක්ෂිප ප්රේමාණයන් ගිණුමට මසකට රුපිය ල ්ලින් ලැයබන අයේක්ෂිප/සාමානය පැන්පතු ප්රතමාණයන්                    

                          500,000 ට වඩා අඩු                     500,001 සිට  1,000,000 දක්වා                            සිට                       2,000,001 ට ව ඩි    
 
                                                                           
                 
 
 
         
          

 3.   ්යාපාරය සතු ්ත් තකඋ 

 තද්පළ/පමේශ්ර යන්                          තමජටර් රථ                               මූල  වත්කම්                              ආතයජජන                              තවනත්  …………………..........                       
                                                                                                                                                                                                                            (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 
 
 
         
          

අප තදතදනාතගන් තකතනකු/අප 

තදතදනාම/අප සියලු තදනාම/තවනත් 

ආකාරයරින්)

 

         
           දුරකථන අැංකය 

         නිලධරයන්තේ /හවුල්කරුවන්තේ  ඡන්දහිමි තකොටස් 

වලින් 10%  කට ව ඩි තකොටස් ප්රතමාණයක් හිමි අයතේ 

නම 
 
 
 

  

   ජාතික හ ඳුනුම්පත් 
අැංකය/විතද්ශ ගමන් 
බලපත් අැංකය 

N 

දරන 
තකොටස් 
ප්රතතිශ ය 
%  

 

          
        විදු ත්   ප ල් ලිපිනය 

 
ලිපිනය 

නිලධාරයන්යේ/යකොටස් හිමියන්යේ යපොරතුරු 

 

මූලය  යපොරතුරු 

     පසුගිය ්සර යදක සදහා විෙණිප මූලය                  ඔව්               නැප                   සටහන  : නව ආය නයක් නම් කරුණාකර ප්රතවර්ථන  වර්ෂය යටතත් තයජජි  දත්  සමග පහ  ත ොරතුරු සම්පූර්ණ කරන්න. 

         ්ාර්පා තියේද?   
 
 
 

 
 

 
 

 

විස් රය (රුපියල්’000) 

       
 

          වාර්ෂික විකුණුම් පිමේව ටුම : 

          ශුද්ධ ලාභය/පාඩුව 
 

 

         තගවා නිමි ප්රතාේධනය + එකතු වූ ලාභය 

 

 
 
  

ප්රතවර්ථන වර්ෂය 

 
තපර වර්ෂය 

 

                     1                                                    2 



 

සටහන : 

 සියලු අත්සන් බල ල දරණ නිලධාරීන් විසින් "ඔබතේ ගනුතදනුකරු හඳුනා ගන්න" ( නි පුද්ගල) KYC ආකෘති පත්ර  අැංක PF0300A පිරවිය යුතුය. 
 

 ගිණුයමහි එක් පාර්න්යක් (නිලධාරයන්) යද්නපාලනයට අනා්රණය වූ පුද්ෙලයයකු ්න අ්ස්ථා්කදී එම ගිණුම යද්නපාලනයට අනා්රණය වූ ගිණුමක් යලස සලකනු ලබයි.  ඒ අයුක න් ගිණුයමහි එක් පාර්න්යක් ඇමක කානු පුර්ැසියයකු ්න අ්සථ්ා්කදී ගිණුම සඳහා ද වියද්න ගිණුඋ 
සඳහා බදු අයරිරීඋ අනුකූලපා්ය සඋබන්ධා ප්රේකානය ලබාෙප යුතුය. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 "

  

 
  

1. (අ)  වියද්න ්ත් තකඋ තුලින් එක්සත් ත ජනපද පුර්ැසියන් බදු යෙවීම පැහැර හැරීම ්ැලැක්වීම සඳහා අරමුණු කරෙත් ත එක්සත් ත ජනපද නීතිකරණයක් ්න "වියද්න ගිණුඋ සඳහා බදු අයරිරීඋ අනුකූලපා පනයත් ත" ප්රේතිපාදන යටයත් ත 

"ඇමක කානු පුද්ෙලයා" (US Person) යන්යනහි නිර්්චනයට මම අයත් ත ය්මි. 
 

             (ආ)  "වියද්න ගිණුඋ සඳහා බදු අයරිරීඋ පනප" රයටන් බැහැර පිහිටි හා ්ලංගු වූ්ක් බ්ත් ත,  එම පනප යටයත් ත "ඇමක කානු පුද්ෙලයන්" පිටරට ප්ත් ත්ායෙන යන ඔවුන්යේ මූලය ්ත් තකඋ විස්පර ්ාර්පා රිරීම අ්නය බ්ත් ත මා අ්යබ ධා 

කරයෙන ඇති බ්ත් ත යමයින් සහතික කරමි. 
 

        (ඇ)  එයහයින්, ඇමක කා එක්සත් ත ජනපදයේ "අවයන්පර ආදායඋ යස ්ා"(I.R.S.)  ය්ප මා/අප විසින් ප්ත් ත්නු ලබන ගිණුයඋ සහ ආයය ජනයන්හි අදාළ සියලුම යපොරතුරු ්ාර්පා කරන යමන් "වියද්න ගිණුඋ සඳහා බදු අයරිරීඋ 

අනුකූලපා පනප"අනු් වියද්ශීය මූලය ආයපනයක් ්නයයන් පිිගෙනු ලැබ ඇති මහජන බැංකු් ය්තින් යමයින් මම ඉ ලලා සිටිමි. 
 

        (ඈ)  ශ්රී් ලංකායව් 1988 අංක 30 දරණ බැංකු පනයත් ත 77 යේදයේ ප්රේතිපාදන අනු්, එකී ප්රේතිපාදන පිිගබඳ පූර්ණ දැනුමරින් සහ අ්යබ ධායරින් යුතු් මා විසින් යමම එකඟපා්ය ලබාදී ඇති බ් මම ප්දුරටත් ත සහතික කරමි. 
 

2. වියද්න ගිණුඋ සඳහා බදු අයරිරීඋ අනුකූලපා පනයත් ත සඳහන් "ඇමක කානු පුද්ෙලයා" යන අර්ථ නිරූපනය යටපට මා යනොෙැයනන අපර, අනාෙපයේදී මා ඇමක කානු පුද්ෙලයයක් බ්ට පත් තවු්යහොත් ත බැංකු් ය්ප දැනුඋ දීමට මම 

යමයින් එකඟ ය්මි. 

 

 
 

"ඇමමේකානු පුද්ගලයා"යන අර්ථ නිරූපනයට යටත් පුද්ගලයින් විසින් කරනු ලබන ප්රතකාශය (අදාළ පමේදි "" ලකුණ තයොදන්න.) 
 

         

 
 ගිණුම් හිමිකරු විසින් විවෘ  කරන ලද ගිණුමට බ ැංකුව විසින් ඉතිමේ රිරීතම් පාස්තප ක් නිකුත් කරනු ඇ .  ගිණුම් හිමියා බ ැංකුතවන් 

පිටව යාමට තපර පාස් තපොත හි සඳහන් පමේගණක සටහන් පරීක්ෂා කර බලා නිව රදි බවට සෑහීමට පත්විය යුතුය. 
        එතසේ වුවද, ගනුතදනුකරු විසින් විදු ත් ගිණුම් ප්රතකාශයක් ඉල්ලා සිිනන අවස්ථාවක පාසත්පො ක් නිකුත් තනොකරනු ඇ . 

ගිණුතමහි අත්සන් රිරීතම් බල ල තිතේ නම් පමණක් තගවීම් සඳහා  පාසත්පො  ඉදිමේපත් කරන   න ත් ා ගිණුම් හිමියා තලස බ ැංකුව 

පිළිගන්නා අ ර ඔහුතේ/ඇයතේ අත්සන සහ අනන  ාවය  හවුරු රිරීතමන් පසු   අනුව තගවීම් කරනු ඇ . 
 

ඉතිමේ රිරීතම් ගිණුමක් වසර 2 ක් ක්රිඅයාකාමේත්වතේ තනොප වතිතේ නම් වසර තදක අවසානතේ අරීතය ගිණුම් ගණයට මාරු තේ.  එව නි 

ගිණුම් අරීතය ගණයට මාරු වී වසර 10 ක කාලයක් තුළ සරීතයව ප වති බවට සාධක තනොම ති නම් එම ගිණුම අත්හ ර ද මූ තද්පල තලස ශ්රී  

ලැංකා මහ බ ැංකුව තව  වාර් ා කරනු ඇ .  

 යමම  ගිණුම  ප්ත් ත්ායෙන  යාම  සඋබන්ධායයන්  යකොන්යද්සි හා නියමයන් ය්නස් රිරීයඋ, සංයන ධානය රිරීයඋ යහ  එකතු රිරීයඋ 

අයිතිය බැංකු් සතු් ප්තී.  එයස  ය්නස් කළ, සංයන ධානය කළ යහ  එකතු කළ යකොන්යද්සි හා නියමයන් ක්රි යාත් තමක වූ විෙස, ඒ බ් 

ෙනුයදනුකරු්න් ය්ප දන්්නු ලැබු්ත් ත නැපත් ත ෙනුයදනුකරු්න් ඒ්ායින් බැඳී සිටිනු ඇප.  

 

පුද්ගලයින් ලියාපදිැංචි රිරීතම් තදපාර් තම්න්තුව විසින් සපයනු ලබන විදු ත් අතුරුමුහුණ    (Electronic Interface)  භාවි ා කරමින් 

මතේ / අපතේ ජාතික හ ඳුනුම්ප  ස  ාපනය රිමේමට බ ැංකුවට බලය පවරමි/පවරමු.

 
 

ඉතුරුඋ ගිණුඋ - යකොන්යද්සි හා නියමයන් 

 
 

ගිණුම ක්රිඅයාත්මක රිරීම සම්බන්ධතයන් ලබාදී ඇති දපතදස් තවනස්වන බවට ද න්වීමක් ල තබන තුරු ඉහ  ලබාදී ඇති දපතදස් වලැංගු 

දපතදස් තසේ සලකනු ල තේ. 
 

 

ලිපිනය තවනස ්වූ අවසථ්ාවක   බව තනොපමාව අදාළ ශාඛාව තව  ද නුම් දිය යුතුය. 
 

මුදල් හ තරන්නට තවනත් දෑ ඉතිමේ රිරීතම් ගිණුමට සාමාන තයන් ැසස් කරනු තනොල තේ. 

ඉතුරුම් ගිණුම් පාස්තපො  අස්ථානග  වුවතහොත්   බව අප්රතමාදව බ ැංකුවට ලිිත ව ද නුම් දිය යුතුය.  පාස් තපො ක් න තිවූ විට තහජ විකල වූ විට 

ඊට තහේතු වශතයන් සෑහීමකට පත්විය හ රි කරුණු ඉදිමේපත් කළවිට, බ ැංකුව විසින් ගිණුම් හිමිකරු තව  නව පාස්තපො ක් නිකුත් කරනු ඇ .  

එතසේ නිකුත් කර නව පාස්තපො  සඳහා කාලීනව බ ැංකුව විසින් තීරණය කරනු ලබන ගාසත්ුව තගවීමට එකඟ විය යුතුය. 
 

ගිණුතම් ප වතිය යුතු අවම තශේෂය තහජ "අවම තශේෂය" වශතයන් බ ැංකුව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන තශේෂය ගිණුතම් තනොම ති 

විටදී මාසයක් සදහා රුපියල් 25/- ක තකොමිස ්මුදලක් තහජ බ ැංකුව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන තකොමිස ්ගිණුතමන් අය කරනු 

ලබන අ ර, එතසේ ගිණුතමන් තකොමිස් මුදල් අයවීතමන් ගිණුතම් මුදල් අවසන් වුවතහොත් ගනුතදනුකරු තව  දන්වා ය වීතමන් පසුව ගිණුම 

ව සීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතු තේ.  තම් සදහා ගනුතදනුකරු විසින් බ ැංකුව තව  ලබාදී ඇති අවසාන ලිපිනයට ලියාපදිැංචි   පෑතලන් ලිපියක් 

ය වීම "ප්රතමාණවත් ද න්වීමක්" තසේ ස ලතක්. 
 

 අවශ  අවසථ්ාවලදී බ ැංකුව විසින් අයකරනු ලබන ගාස්තු සහ අයරිරීම් සඳහා තගවීම් රිරීමට එකඟ විය යුතුය.

 
 

 

ඉහ  ත ොරතුරු සඳහන් ............................................................................................................................. ......මහ ා/මහත්මිය පසුගිය වසර ......... කාලයක සිට මා තහොඳින් දන්නා බවත්,හදුනන බවත් සහතික කරන අ ර, ඔහු/ඇය මහජන 

බ ැංකුව සමග ගිණුම්ක් විවෘ  කර පවත්වා ග නීමට සුදුසු පාර්ශවයක් බවද  වදුරටත්  හවුරු කරමි. 
 

හදුන්වා තදන්නාතේ නම   

වෘත්තීය/නිල නාමය (ඇත්නම්)    

ලිපිනය    

හඳුන්වා තදන්නාතේ ගිණුම් අැංකය   

විදු ත්   ප ල් ලිපිනය ........              දුරකථන අැංකය        -    ..... .....................  

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                  
                                                      

 

 

ගිණුම හඳුන්්ා යදන්නායේ විස්පර 

          ඉහතින් ලබාදී ඇති ත ොරතුරු ස   හා නිව රදි බව  හවුරු කරන අ ර,  ගිණුම පවත්වාතගන යාම සම්බන්ධතයන් ඉහ  සඳහන් කර ඇති තකොන්තද්සි හා නියමයන්ට හා අප විසින් කර ඇති ඉහ  ප්රතකාශන  සම්බන්ධතයන් අනුකූල ාවයරින් 
කටයුතු රිරීමටත්  වායින් බ ඳී සිටීමටත් අපි තමයින් එකඟ තවමු.  

 

                                                                                                                                                       ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                               අත්සන/අත්සන්          

 

ඔබ වියද්ශීය පුද්ෙලයයක් ද? 
 

                       ඔේ. මම/අපි  …………………………………………..……රතේ පුරව සිතයක් තවමි/පුරව සියන් තවමු.  මාතේ/අපතේ ගමන් බලපත්ර  අැංකය/අැංකයන් …………………..………………………… 

                       න  . මම/අපි විතද්ශ රටක පුරව සිතයකු තනොතවමි./පුරව සියන් තනොතවමු.  අනාග තේ දී විතද්ශ රටක පුරව සිතයකු/පුරව සියන් වුවතහොත්   බව බ ැංකුව තව  ද නුම් දීමට එකඟ තවමි/තවමු.   
         

 

ඔබ යද්නපාලනයට අනා්රණය වූ පුද්ෙලයයක්ද?              ඔව්                  නැප                         ඔබ වියද්න ගිණුඋ සදහා බදු අයරිරීඋ අනුකූලපා පනයත් ත සඳහන් "ඇමක කානු පුද්ෙලයා" යන අර්ථ 

                                                                                                                                            නිරූපනයට යටත් ත පුද්ෙලයයක් ද?                  ඔව්                    නැප 
   

          විතද්ශීය පුද්ගලතයකු යන්නට හා තද්ශපාලනයට අනාවරණය වූ පුද්ගලතයකු යන්නට නිර්වචන තමම පිටුව අවසානතේ ද ක්තේ. 

                                                                                                                       
ගිණුම හදුන්වාතදන්නාතේ අත්සන 

 

ජංෙම ගිණුඋ - යකොන්යද්සි හා නියමයන් 

  

(ඇ)  තමම ව වස්ථා මාලාවට සහ බ ැංකුව විසින් විිනන් විට පනවනු ලබන තවනත් ව වස්ථාවන්ට පටහ නිව නිකුත් කරනු 
ලබන තචක්පත්වලට මුදල් තගවීම ප්රතතික්තෂේප රිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුය. 

 
6.    න්පත් කරන ලද තචක්පත් දපලේධි වී තනොම ති බව තහජ ව රදීමරින් බ ර වී ඇති ප්රතතේශන පිළිබඳව ප්රතමාදවී 

ද නගත්විටක එම දපලේධි තනොවූ තචක්පත්වලට අදාළ බ ර පිවිසුම් /ව රදීමරින් බ ර වූ ප්රතතේශන ප්රතතිසාධනය රිරීමට 
බ ැංකුවට හිමිකම් ඇ . 

 

 
7.   බ ැංකුව විසින් එක් එක් ජැංගම ගිණුම් හිමිකරු තව  මාසික ගිණුම් ප්රතකාශයක් සපයනු ල තේ.  ප්රතකාශනය ල ුණණු කල්හි 

එය පරීක්ෂාකාරීව බලා යම් වරදක් තහජ තවනසක් තේ නම්   බව එම ප්රතකාශනය ල ී  දින 14 ක් ඇතුල  බ ැංකුව තව  
ද න්විය යුතුය. 

 
8.    අවශ  අවස්ථාවලදී බ ැංකුව විසින් තකොමිස් හා ගාසත්ු අයකරනු ලබයි.  ගිණුතම් ප්රතමාණවත් තශේෂයක් තනොම තිකමින් 

අගරු කරන     තචක්පත් සඳහා තමන්ම තගවීම් නවත්වන තචක්පත් සඳහාද බ ැංකුව තකොමිස් මුදලක් අයකරනු ලබයි.  
තචක්ප ක මුදල් තගවීම නවත්වන තලස අණකරුවකුතගන් ල තබන ලිිත  දපතදස් බ ැංකුව විසින් සටහන් තකතරනු 
ඇ .  එතහත් එතසේ තනොවන අවස්ථාවකදී, එව නි දපතදස් අනුව කටයුතු කරනු තනොල බූ විට බ ැංකුව වගකීමට පත් 
තනොතේ. 

 
9.   තමම තකොන්තද්සි හා නියමයන් තවනස් රිරීතම්, සැංතශජධනය රිරීතම් තහජ එකතු රිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුව පවතී.  

එතසේ තවනස් කළ, සැංතශජධනය කළ තහජ එකතු කළ තකොන්තද්සි හා නියමයන් ක්රිඅයාත්මක වූ විගස,   බව 
ගනුතදනුකරුවන් තව  දන්වනු ල බූවත් න  ත්, ඔවුන් හ මතදනාම  වායින් බ ඳී සිිනනු ඇ . 

 
10.   ඔබතේ ලිපිනතයහි/විදු ත්   ප ල් ලිපිනතයහි ;සහ දුරකථන අැංකතයහි රිසියම් තවනසක් සිදු වුවතහොත් අදාළ ශාඛාව 

තව  වහාම ද නුම් දිය යුතුය. 
 

11. වියද්න ්ය්හාර මුද ල ගිණුඋ යමයහයවීම, පාලනය රිරීයඋ විනිමය පාලන යරගුලාසි සහ නියමයන් යකයරහි 

අනුකූලපා්යරින් යුතු් කටයුතු රිරීමට හා ඒ්ායින් බැඳී සිටීමට ෙනුයදනුකරු එකඟ විය යුතුය. 

 
2 ජැංගම ගිණුමක් වසර 1 ක් ක්රිඅයාකාමේත්වතේ තනොප වතිතේ නම් වසර අවසානතේ අරීතය ගිණුම් ගණයට මාරු තේ.  එව නි 

ගිණුම් අරීතය ගණයට මාරු වී වසර 10 ක කාලයක් තුළ සරීතයව ප වති බවට සාධක තනොම ති නම් එම ගිණුම අත්හ ර 
ද මූ තද්පල තලස ශ්රී  ලැංකා මහ බ ැංකුව තව  වාර් ා කරනු ඇ . 

 13.    පුද්ගලයින් ලියාපදිැංචි රිරීතම් තදපාර් තම්න්තුව විසින් සපයනු ලබන විදු ත් අතුරුමුහුණ  (Electronic Interface) 
භාවි ා කරමින් මතේ/අපතේ ජාතික හ ඳුනුම්ප  ස  ාපනය රිමේමට බ ැංකුවට බලය පවරමි/පවරමු. 

 

   

1. ජැංගම ගිණුමක් විවෘ  රිරීම සඳහා නියමි  මූලික   න්පත් මුදල එක් එක් ශාඛාව අනුව තවනස් තේ. කරුණාකර ගිණුම විවෘ  
රිරීමට බලාතපොතරොත්තු වන මූලික   න්පත් මුදල සඳහා නියමි  ප්රතමාණය ගිණුම් විවෘ  රිරීමට බලාතපොතරොත්තු වන 
ශාඛාතවන් විමසන්න. 

 

2. (අ)     ගනුතදනු කරන තේලාවන්     ශාඛාවන් විසින් ප්රතකාිත  ගනුතදනු කරන තේලාවන්ය. 
 

(ආ)   ජැංගම ගිණුම් තශේෂවලට තපොලී තගවනු තනොල තේ. 
 

3. තචක්තපොත් සඳහා වන ගාසත්ු ජැංගම ගිණුමට හර තකතර්.   වද, තචක්ප රින් හ ර අතනකුත් ක්රොමයරින් මුදල් තගවීම් 
ප්රතතික්තෂේප රිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුව පවතී.  තචක්පත් පමේහරණය රිරීතම්දී පහ  ද ක්තවන කරුණුවලට සුපරීක්ෂාකාරී 
තලස අවධානය තයොමු කරන තලස ගනුතදනුකරුවන්තගන් ඉල්ලුම් කරනු ල තේ. 
 

         (අ) තචක්තපොත්, බලය පවරනු තනොල බූ රිසියම්   න ත්ත කු අ ට පත්වීමට ඉඩ තනො  බිය යුතුය.  ගනුතදනුකාර 
මහත්ම/මහත්මීන් තව  නිකුත් කරනු ල බූ තචක්තපො /තපොත් පමේහරණය රිරීතමහිලා තහජ අන් තලසරින් තහජ සිදුවූ 
තනොස ලරිලිමත්කමක් තහේතුතකොට තගන තහොර අත්සන/අත්සන් තයදූ තචක්ප කට මුදල් තගවනු ල බූ විට එහි වගකීම 
බ ැංකුව විසින් භාරගනු තනොල තේ. 

 

        (ආ)  තචක්පත් අත්සන් රිරීතම්දී බ ැංකුතේ  බා ඇති ආදර්ශ අත්සන් පතත් ආදර්ශ අත්සනට සමාන වූ අත්සන්   බිය යුතුය.   
 

                 (ඇ) තචක්පත් ලිවීතම්දී මුදල් ගණන අකුතරන් තමන්ම ඉලක්කතමන් ද ප හ දිලිව එකම භාෂාවරින් ලිවිය යුතු අ ර,  
ලිවීතමන් පසු අකුරු තහජ ඉලක්කම් අ මේන් න ව  ලිවීමට ඉඩ තනො  බිය යුතුය. 

 

        (ඈ) තචක්ප ක යම් තවනසක් රිරීමට අවශ  වුවතහොත්   තවනස් රිරීම අණකරුතේ සම්පූර්ණ අත්සනින්  හවුරු කළ යුතුය. 
 

         (ඉ)  තගවීම් සඳහා ඉදිමේපත් කරන දින සිට හය මාසයකට තහජ ඊට ව ඩි කාලයකට තපර දිනයක් දරන තචක්පත්වලට මුදල් 
තගවීම බ ැංකුව විසින් ප්රතතික්තෂේප කළ හ රිය. 

 

         (ඊ)    මා සතු තචක්තපො  තහජ එයින් තකොලයක් තහජ අස්ථානග  වුවතහොත්   බව වහාම බ ැංකුවට ද න්විය යුතුය. 
 

 

4. පහ  ද ක්තවන කරුණුවලට ද තහොඳින් අවධානය තයොමු කරන තලස ගනුතදනුකරුවන්තගන් ඉල්ලා සිිනනු ල තේ. 
 

              (අ)  ස්වකීය ගිණුමට කරනු ලබන එක් එක් තගවීම් සඳහා   සම්බන්ධතයන් වූ පිළිපත හි තහජ කුවි ාන්සිතයහි බ ැංකුතේ  
බලයලත් නිතයජජි තයකුතේ සම්පූර්ණ අත්සන තයොදා ඇති බව  හවුරු කරග  යුතුය. පමේගණක ග  ලදුප ක් නම් 
එව නි අත්සනක් අවශ  තනොතේ. 

 

      (ආ)   දපලේධි තනොවූ අයපත් ම  නිකුත් කරන තචක්පත් තගවීමට බ ැංකුව බ ඳී න  . 
     5.     ගනුතදනුකරුවන් ඔවුන්තේ ගිණුම්වලින් මුදල් ආපසු ග නීතම්දී පහ  කරුණුවලට සුපමේක්ෂාකාරී තලස අවධානය තයොමු කළ 

යුතුය. 
 

 

         (අ)  ගනුතදනුකරුවන් විසින් මුදල් ආපසු ග නීතම්දී පූර්ව විධිවිධාන සලසා ග නීමරින් ත ොරව, ගිණුතම් ඇති මුදල් තශේෂය 
තනොඉක්මවිය යුතුය. 

 

       (ආ)  ගිණුතම් තශේෂය ස ලරිල්ලට තගන තචක්පත් ලිවීතම්දී ගනුතදනුකරු විසින් බ ැංකුව නිකුත් කරනු ල බූ නමුත් තමත ක් 
තගවීම සදහා බ ැංකුව තව  ඉදිමේපත් තනොතකරුණු තචක්පත් සියල්තලහි විනනාකම අඩු රිරීතමන් පසු ඉතිමේවන තශේෂයට 
පමණක් තචක්පත් ලිවිය යුතුය. 

 

 
 

 

 

 තද්ශපාලනයට අනාවරණය වූ පුද්ගලතයකු යන්නට නිර්වචනය 
 

:               යද්ශීය ්නයයන් යහ  වියද්ශීය රාජයයක් විසින් යහ  ජාපයන්පර සංවිධාානයක්  
                විසින් ප්රේමු  රාජය කර්ප්ය ප්රා ඇති යඋ පුද්ෙලයයකු අදහස් ්න අපර,  

 

 යම් රාජ යක තහජ රජයක ප්රතධානියකු 

 තද්ශපාලනඥයකු 

 තද්ශපාලන වශතයන් අනාවරණය වූ   න ත් කුතේ පවුතල් සාමාජිකතයකුතේ  
සමීප ආශ්රින යන්   අයත් තේ. 

 
                          

 
 

 

 

"විතද්ශීය පුද්ගලතයකු"  යන්නට නිර්වචනය 
    

 

 විතද්ශීය රටක පුරව සිතයකු තවනත් රටක පදිැංචිකරුතවකු වුවත් විතද්ශයකදී දප   
      ලබා එතසේ දප  ලද  රතටහි පුරව සිභාවය අත් තනොහළ පුද්ගලයින් ද ඇතුළත්ව 
 

 විතද්ශීය රටක නී  ානුකූල පදිැංචිකරුතවකු 
 

 විතද්ශීය රටක පදිැංචිව සිිනන පුද්ගලතයකු 
 

 වීසා කාලය ම  විතද්ශීය රටක රිසියම් දින ගණනක් ග  කරන පුද්ගලතයකු 
 

 විතද්ශ රටක සැංස්ථා, බූදල් සහ භාරයන් 
 

 

 විතද්ශීය රටක තහජ එයට අයත් බල ප්රතතද්ශයකට සම්බන්ධකම් 
තහජ අයිතියක් ඇති රිසියම් පුද්ගල  කකයක් 

 
 

 "ප්රතමාණවත් අර්ථලාී  හිමිකරුතවක්" තලස ස ලරිය හ රි එක් 
විතද්ිතකතයකු තහජ ඇතුළත් රිසියම් තද්ශීය පුද්ගල  කකයක් 

 

 තජ ෂ්ර රජතේ නිලධරයකු, අධිකරණ 
නිලධරයකු තහජ හමුදා නිලධරයකු 
 

 රජය සතු සැංස්ථාවක,රජතේ තහජ 
ස්වාධීන ආය නයක තජ ෂ්ර විධායක 
නිලධරයකු 

 
 

 


