
 �ෙ�ශ   ��මය   ෙදපා�තෙ���ව   
�   ලංකා   මහ   බැං�ව   

2017   අංක   12   දරන   �ෙ�ශ   ��මය   පනත   යටෙ�   2020   අංක   10   දරන   �ධානය�   
  

�ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ��ම   ස�බ�ධෙය�   බලයල�   ෙවෙළ��   ෙවත   ���   කර�   ලබන   �ධානය�   

2020  ෙන�වැ�බ�  17  �නැ�  අංක  2202/7  දරන  රජෙ�  ගැස�  ප�ෙය�  (අ��ෙශ�ෂ)  පළ  කරන  ලද  �ෙය�ග  සහ                  
2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනෙත�  9  වන  වග��ය  �කාරව,  2020  අංක  06  දරන  �ධානය�  පහත                   
ප��  සංෙශ�ධනය  කර�  ලැෙ�.  තවද,  බලයල�  ෙවෙළ��  ෙමම  �ධානවල  3  වන  ෙ�දය  යටෙ�  ද�වා  ඇ�                 
අෙන��   ෙක��ෙ��වලට   අ��ල   �ම   අවශ�   ෙ�.   

2. 2020   අංක   06   දරන   �ධානය�   

2.1 3(අ)  සහ  7(ආ)  ෙ�දවල  දැ�ෙවන  “හය”  යන  වචනය  ෙමම��  ඉව�  කර�  ලබන  අතර,  එම  වචනය                 
ෙව�වට   “ෙද�ළහ”   යන   වචනය   ආෙ�ශ   කර�   ලැෙ�.   

3. අෙන��   ෙක��ෙ��   

3.1 ���ක�ල�  ��ගලෙය�ෙ�  ��ග�ක  �ෙ�ශ  ව�වහාර  �ද�  ��මකට  බැර  කරන  ලද,  2020  අ�ෙය�              
08  �නැ�  අංක  2170/4  දරන  ගැස�  ප�ෙය�  පළ  කරන  ලද  �ෙය�ග  යටෙ�  2020  ඔ�ෙත�බ�  07  �ට                  
2020  ඔ�ෙත�බ�  12  ද�වා  කාල  ප��ෙ�දය  �ළ  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  �වෘත  ��ෙ�  අර�ණ  සඳහා                
ආ�ඛ  ෙ��ෂණ  ෙලස  ලද  අර�ද�  ව��  එම  ආ�ඛ  ෙ��ෂණ  ලැ�  ඇ�ෙ�  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  �වෘත                 
��ෙ�  අර�ණ  සඳහා  පමණ�ම  බවට  සෑ�මට  ප��ම  මත  බලයල�  ෙවෙළ��ට  එම  ���ක�ල�              
��ගලය�   සඳහා   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   �වෘත   කළ   හැ�ය.   

4. වා�තා��ෙ�   අවශ�තාව   

4.1 �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���  ස�බ�ධෙය�  වන  2020  අංක  06  දරන  �ධානය�  සහ  2020  අංක  09  දරන                 
�ධානය�   යටෙ�   ද�වා   ඇ�   වා�තා��ෙ�   අවශ�තාව�   ෙමම��   ඉව�   කර�   ලැෙ�.   

4.2 බලයල�  ෙවෙළ��  ���   dfem@cbsl.lk  �ද��  තැපෑල  හරහා  ෙමම  ෙදපා�තෙ���ව  ෙවත  පහත             
ප��   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   ��බඳ   ෙත�ර��   සැප�ම   අවශ�   ෙ�.   
i. එළෙඹන  ස�ෙ�  2  වන  රාජකා�  �නය  අවස�  �මට  ෙපර,  ෙමම  �ධානවල   ඇ��ම  I  �  දැ�ෙවන                 

ආකෘ�යට   අ�ව,    ස�පතා   
ii. එළෙඹන  මාසෙ�  15  වන  �න  ෙහ�  ඊට  ෙපර,  ෙමම  �ධානවල   ඇ��ම  II  �  දැ�ෙවන  ආකෘ�යට                 

අ�ව,    මා�කව   

4.3 ඉහත  වා�තා��ෙ�  අවශ�තාව�ට  අ�ව,  බලයල�  ෙවෙළ��  ���  අදාළ  බැං�වල  ���  ෙප��ව��             
අදාළ  ෙත�ර��  ජනනය  ��ම  ෙහ�  උ�ටා  ගැ�ම  සඳහා  බැං�ව  �ළ  ප�ධ�ය�  ස්ථා�ත  ��ම  අවශ�                
ෙ�.   

අධ��ෂ,   

�ෙ�ශ   ��මය   ෙදපා�තෙ���ව.   

2020   ෙන�වැ�බ�   ……...     
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අංක   10   දරන   �ධානවල   ඇ��ම   I   
�ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���වල   ස�පතා   �කාශනය   -   කා�න   තැ�ප�   

බැං�ෙව�   නම:  
වා�තා   කරන   ස�ය,   මාසය   සහ   ව�ෂය:   

  

සටහන: *   එකම   ��ගලයා   තැ�ප�   ��පය�   පව�වාෙගන   ය�ෙ�   න�,   සෑම   තැ�ප�ව�   සඳහාම   ෙවන   ෙවනම   ෙ��   භා�ත   කර�න.   
**   ���   ��යාෙ�   ෙ�වා�කභාවය R   -   ෙ�වා�ක   

NR   -   ෙ�වා�ක   ෙන�වන   
***   අෙන��   න�කරන   ලද   �ෙ�ශ   ව�වහාර   �ද�   සඳහා   අවශ�   ප��   ෙ��   වැ�   කර   ගත   හැ�ය.   

ඉහත   ප��   සකස්   කරන   ලද   වා�තාවල   ස්කෑ�   කරන   ලද   සහ   MS   Excel   යන   �ටප�   ෙදකම   බලයල�   ෙවෙළ��   ���   සැප�ම   අවශ�   ෙ�.   

බැං�ෙව�   ���   ෙප��   ව��   උ�ටාග�   /   ජනනය   කරන   ලද   ඉහත   ෙත�ර��   සත�   බවට   තහ��   කර�.   

බලයල�   �ලධා�යාෙ�   නම: අ��ලතා   �ලධා�යාෙ�   නම   සහ   ��ාව:   

අ�සන:   ….…………...…….. අ�සන:   ….…………...……..   
�නය: �නය:     

1   වන   ව�ව   -   ස�ය   �ළ   �වෘත   කරන   ලද   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���     

ශාඛාව  ශාඛා   
ෙ�තය  

���   
��යාෙ�  
නම*   

���   ��යාෙ�   
ෙ�වා�කභාවය**  

ජා.හැ.ප/  
�ෙ�ශ   
ගම�   
බලප�   
අංකය   

ව�වහාර   
�ද�   
ෙ�තය   

���   
අංකය  

�වෘත   කළ   
�නය   

(dd-mm-yy)  

තැ�ප�ෙ�  
�මාණය   

තැ�ප�   
කාල�මාව   
මාසව��   

(අදාළ   �රය   
සල��   
කර�න)   

ක���ෙ�   
�නය   

(dd-mm-yy)  

බැං�ව   ���   �දානය   
කරන   ලද   සාමාන�   
ෙප��   අ�පාතය   

(�   ලංකා   මහ   බැං�ව   
���   �දානය   කරන   ලද  
අමතර   ෙප��ය   හැර)   

(වා��කව   %)   

අදාළ   අමතර   
ෙප��   අ�පාතය   
(මාස   6�   සඳහා   
වා��කව   1%   ෙහ�  
මාස   12�   සඳහා   
වා��කව   2%)   

ක���ෙ��   
බැං�ව   ���   
ෙග�මට   

�ය�ත   ෙප��ය  
(�මාණය)   

�   ලංකා   මහ   
බැං�ෙව�   
��ක�   පෑ  
��   ෙප��ය   
(�මාණය)   

6   12   
                                
                                

1(අ)   වන   ව�ව   -    ඉහත   1   වන   ව�ෙව�   වා�තා   කර   ඇ�,   ස�ය   �ළ   �වෘත   කරන   ලද   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   
���වල   අර�ද�   �ලා�ය   -   ව�වහාර   �ද�   ව�ගය   අ�ව   සාරාංශය   

ව�වහාර   �ද�   
ෙ�තය***   ආ�ඛ   ෙ��ෂණ   

මා�   ���   
�ෙ�ශ   ව�වහාර   �ද�   

තැ�ප�   ආ�ඛ   ආෙය�ජන   
���වල   �ට   

අ�ෙවරළ   බැං�   ඒකකෙය�   
���වල   �ට   

එ.ජ.ෙඩ�ල�           
�ෙර�           

�   ලංකා   ��ය�           



  

අංක   10   දරන   �ධානවල   ඇ��ම   II   �   ��   අංක   1   

ක�   ���   /   නැවත   ආෙය�ජනය   කළ   /   සාමාන�   තැ�ප�   ෙලස   ඉ��යට   පව�වාෙගන   යන   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���වල   මා�ක   �කාශනය   

බැං�ෙව�   නම:  

වා�තා   කරන   මාසය   සහ   ව�ෂය:   

 

   

1   වන   ව�ව   -    2017   අංක   12   දරන   �ෙ�ශ   ��මය   පනත   යටෙ�   ���   කරන   ලද   2020   අංක   06   දරන   �ධානවල   9(ඈ)   ෙ�දය   යටෙ�,   මාසය   
�ළ�   නැවත   ආෙය�ජනය   කරන   ලද   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   

ශාඛාව  ශාඛා   ෙ�තය  

���   
��යාෙ�  
නම*   

���   ��යාෙ�   
ෙ�වා�කභාවය**  

ජා.හැ.ප/  
�ෙ�ශ   
ගම�   
බලප�   
අංකය   

ව�වහාර   
�ද�   
ෙ�තය   

���   
අංකය  

නැවත   
ආෙය�ජනය   
කළ   �නය   

(dd-mm-yy)  

තැ�ප�ෙ�  
�මාණය   

ක���ෙ�   
�නය   

(dd-mm-yy)  

බැං�ව   ���   �දානය   
කරන   ලද   සාමාන�   
ෙප��   අ�පාතය   

(�   ලංකා   මහ   බැං�ව   
���   �දානය   කරන   ලද  
අමතර   ෙප��ය   හැර)   

(වා��කව   %)   

ක���ෙ��   
බැං�ව   ���   
ෙග�මට   

�ය�ත   ෙප��ය  
(�මාණය)   

�   ලංකා   මහ   
බැං�ෙව�   
��ක�   පෑ  
��   ෙප��ය   
(�මාණය)   

                          
                          

2   වන   ව�ව   -    2017   අංක   12   දරන   �ෙ�ශ   ��මය   පනත   යටෙ�   ���   කරන   ලද   2020   අංක   09   දරන   �ධානවල   3(අ)   ෙ�දය   
යටෙ�,   මාසය   �ළ�   සාමාන�   තැ�ප�   ෙලස   ඉ��යට   පව�වාෙගන   යන   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   

ශාඛාව  ශාඛා   ෙ�තය  

���   
��යාෙ�  
නම*   

���   ��යාෙ�   
ෙ�වා�කභාවය**  

ජා.හැ.ප/  
�ෙ�ශ   
ගම�   
බලප�   
අංකය   

ව�වහාර   
�ද�   
ෙ�තය   

���   
අංකය  

සාමාන�   
තැ�ප�ව�   ෙලස   

ඉ��යට   
පව�වාෙගන   යාම   
ආර�භ   කළ   �නය   

(dd-mm-yy)   

තැ�ප�ෙ�  
�මාණය   

ක���ෙ�   
�නය   

(dd-mm-yy)  

බැං�ව   ���   
�දානය   කරන   ලද  
ෙප��   අ�පාතය    

ක���ෙ��   
බැං�ව   ���   
ෙග�මට   �ය�ත  

ෙප��ය   
(�මාණය)   
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සටහන: *   එකම   ��ගලයා   තැ�ප�   ��පය�   පව�වාෙගන   ය�ෙ�   න�,   සෑම   තැ�ප�ව�   සඳහාම   ෙවන   ෙවනම   ෙ��   භා�ත   කර�න.   
**   ���   ��යාෙ�   ෙ�වා�කභාවය R   -   ෙ�වා�ක   

NR   -   ෙ�වා�ක   ෙන�වන   
***   අෙන��   න�කරන   ලද   �ෙ�ශ   ව�වහාර   �ද�   සඳහා   අවශ�   ප��   ෙ��   වැ�   කර   ගත   හැ�ය.   

ඉහත   ප��   සකස්   කරන   ලද   වා�තාවල   ස්කෑ�   කරන   ලද   සහ   MS   Excel   යන   �ටප�   ෙදකම   බලයල�   ෙවෙළ��   ���   සැප�ම   අවශ�   ෙ�.   

බැං�ෙව�   ���   ෙප��   ව��   උ�ටාග�   /   ජනනය   කරන   ලද   ඉහත   ෙත�ර��   සත�   බවට   තහ��   කර�.   

බලයල�   �ලධා�යාෙ�   නම: අ��ලතා   �ලධා�යාෙ�   නම   සහ   ��ාව:   

අ�සන:   ….…………...…….. අ�සන:   ….…………...……..   

�නය: �නය:   

3  වන  ව�ව  -  2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනත  යටෙ�  ���  කරන  ලද  2020  අංක  06  දරන  �ධානවල  9(ඈ)  ෙ�දය                        
යටෙ�  යටෙ�  නැවත  ආෙය�ජනය  ෙන�කළ  ෙහ�  2017  අංක  12  දරන  �ෙ�ශ  ��මය  පනත  යටෙ�  ���                 
කරන  ලද  2020  අංක  09  දරන  �ධානවල  3(අ)  ෙ�දය  යටෙ�  සාමාන�  තැ�ප�  ෙලස  ඉ��යට  ෙගනයාම  ��                  
ෙන�කළ,   මාසය   �ළ�   ක�   ���   �ෙශ�ෂ   තැ�ප�   ���   

ශාඛාව  ශාඛා   ෙ�තය  

���   
��යාෙ�  
නම*   

���   ��යාෙ�   
ෙ�වා�කභාවය**  

ජා.හැ.ප/  
�ෙ�ශ   
ගම�   
බලප�   
අංකය   

ව�වහාර   
�ද�   
ෙ�තය   

���   
අංකය  

�වෘත   කළ   
�නය   

(dd-mm-yy)  

තැ�ප�ෙ�  
�මාණය   

ක���ෙ�   
�නය   

(dd-mm-yy)  

බැං�ව   ���   
�දානය   කරන   ලද  
ෙප��   අ�පාතය    

ක���ෙ��   
බැං�ව   ���   
ෙගවන   ලද   
ෙප��ය   

(�මාණය)   
                        
                        

3(අ)  වන  ව�ව  -  ඉහත  3  වන  ව�ෙව�  වා�තාකර  ඇ�  �ෙශ�ෂ  තැ�ප�  ���වල  ඇ�  අර�ද�වල  ක���ෙම�  ප�                   
බැර   ���   -   ව�වහාර   �ද�   ව�ගය   අ�ව   සාරාංශය   

ව�වහාර   �ද�   
ෙ�තය***   

�   ලංකාව   �ළ�   
ආප�   ග�නා   ලද  

�   ලංකාෙව�   
�ටතට   ෙ��ෂණය   

කරන   ලද  

මා�   කරන   ලද   

ආ�ඛ   ආෙය�ජන   
���   ෙවත   

��ග�ක   �ෙ�ශ   ව�වහාර   �ද�   
���   ෙවත   

අ�ෙවරළ   බැං�   ඒකකෙය�   
���   ෙවත   

එ.ජ.ෙඩ�ල�             
�ෙර�             

�   ලංකා   ��ය�            




