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වමෘද්ධි ප්රජාාම බක කු චක්රසල් අ
සියළුම වමෘද්ධි ප්රජාාම බක කු

:- 2019/02.

ෂමනා රුල්// බක කු විති 

ෂමනා රුල්/ සලත

"අසේ ම රැ ගනිමු - ඉතුරුමට මග කියමු"
සි ශ/ හි්/දු අළුත් අවුරුදු උත්වලයට වමගාමීල, ඉතුරුම් ප්රල්ධනන ශා
අළුත් අවුරුදු උත්වල ලකඩවටශන - 2019

01. ශකඳි්/වීම.
වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගිසින්ග2019ගලර්යේගින ශ/ගහි්දුගඅළුත්ගඅවුරුද්ද,ගැංෆ ු ගණණුයදනුාරුල්ගඇතුළුගවමවහථග
නනතළලගවමඟගඋත්වලශ්රීයය්ගවෆමී මසගදාදළන කගාරගඇත
ඒගඅනුලගවමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගනළයගිසින්ගින ශ/ගහි්දුගණණුයදනුගාළිත්රයගශළගනනග්රීඩා ළගලසගුල්ගතෆනගයදන්්ග
“ අසේ ම රැ ගමු - ඉතුරුමට මග කියමු“ගයත්මළලගයසයත්ගලෆඩා වසශ්ගගරැවක්ෂගදියත්ගකිී මසගවෆදා කගාරගඇත
02. ක්රියාත්ම ලකඩවටශ්/
I.
ින ශ/ගහි්දුගඅවුරුදුගඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශන
II.
වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගැංගප්රයද්යගූලිකාගාරණත්ගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලගඳෆලෆත්ීමම
III.
ඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගයසයත්,ගදෆි ගාෆඳීම කගාෂගැංෆ ු ග/ගිලධළී ්ගඇණීමම
03. සි ශ/ හි්/දු අවුරුදු ඉතුරුම් ප්රල්ධනන ලකඩවටශන
3 1 ග2019ගලර්යේගින ශ/ගහි්දුගඅළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගකිී ය කගාළිත්රයගයමලරත්ගඉතළමත්ගඋත්වලශ්රීයය්ග
වෆමී මස,ග දිලයිනග පුරළග පිහිටිග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග වෆදා කග ාරග ණතග යුතුය ග එමග ණණුයදනුග ාළිත්රයග
වශළග ිනයළුමග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු 2019 04 15ග දිනග ිසලෘතග ාර,ග ණණුයදනුග කිී මග වශළග ඔැංයේග
ණණුයදනුාරුල්සගආරළධනළගකිී මසගාසයුතුගාෂගයුතුය
3 2 අළුත්ග අවුරුද්දග වශළ2019 04 15ග දිනග ප්රනළූලග වමෘද්ිකග ැංෆ ු ලග වමඟග ණණුයදනුග ාරන,ග
ණණුයදනුාරුල්සගයශෂගිනිතතසගඅනුලගබුත්ගයාොයාගතැංළගරු 10 00ගාගාළිනයක්ෂගතුටුගඳඬුරක්ෂගයවග
ැංළදීමසගාසයුතුගාෂගයුතුය ගඑමගතුටුගඳඬුරගැංෆ ු ලසගඳෆන්කගුලද්ගතෆ්ඳත්ගාරනගණණුයදනුාරුල්සග
ඳමකක්ෂගපිිතනෆන්යගයුතුය ගඑමගාළර්යයසගයඳරගසූදළනමක්ෂගඇතිාරගණතගයුතුගඅතර,ගඅදළගලෆයාරනගවතයග
ිසයදම,ගලෆයගගිණුමග-ගැංෆ ු ගප්රලර්ධනගගිණුමසගශරගාරගයඳොදුගයනරයේගවසශ්ගාෂගයුතුය

1ලනඅදියර,
ලනඅදියර,4ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිපාය,
සවත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්./1ம்

TelFax -

கட்டம், 4வது ாடி,
ாடி,செத்ெிமிபா பத்தமுல்ய /1stStep,

අධයක්ෂගනනරළ්
අධයක්ෂ ඳළනගශළගආයතන)
ணிப்ாளர் தலைலநனதிதிணிப்ாளர்(ிர்வாகம்/தாம்)
Director General
Director (Admin & Establishment)
011-2871672/2872202
011-2873799
011-2889002
011-2873996

ප්රධළනගණකාළිකාළී ගගගගගගගග
ிபதா கணக்காளர்
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742

4 th floor, SethsiripayaBattaramulla

අධයක්ෂග ක්ෂෂුද්රගුලය)

பணிப்பாளர் (குறு ிதி)
Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

ාළර්යළය
அலுவைகம்
Office
0112872202

3 3 ග ග 2019 04 15ග දිනග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග ිසලෘතග ාරග ණණුයදනුග කිී මසග අමතරලග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග
ලෆඩා වසශනක්ෂග අයප්රේ්ග මවග 15ග ලනග දිනග ිනසග 29ග දිනග දක්ෂලළග එමග යදදිනග දග ඇතුෂත්ලග යමමග ාළයග තුෂග
ිනයළුමගග්රළමගිලධළී ගලව කගිනවළරළගක්රියළත්මාගාෂගයුතුය
3 4 ග ග එහිදීග ක්ෂයේ්රග වමෘද්ිකග ව ලර්ධනග ිලධළී ්සග ඉක්ෂාග ැංළදියග ශෆා ග එමගි්ග ැංෆ ු ය ග අයකක්ෂිතතග
ඉක්ෂායගයලතගණළීමමසගඋඳළයමළර්ණගක්රමය දයක්ෂගයලනුගඇත ග
3 5 ග ග ින ශ/ග හි්දුග අළුත්ග අවුරුදුග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ලෆඩා වසශනග යසයත්ග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ලක්ෂග දෆනසග
ක්රියළත්මාග ිනයළුමග තෆ්ඳතුග ගිණු කග අිලලළර්යග ඉතිිතකිී  කග ශෆර)ග වශළග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ාළයග තුග
රු න් 1 2ග ාග තෆ්ඳතුග ුලදක්ෂග රැවහග කිී මසග වෆදා කග ාග යුතුය ග ක්ෂයේ්රග තෆ්ඳතුග ඉක්ෂායග දග
ඇතුත්ල)ග නුලත්ග ය කග වමෘද්ිකග ැංෆ ු ලාසග අයත්ග ග්රළමග ිලධළී ග ලව කග ණකනග 10ග සග අඩුග ලනග ිසසාග
ැංෆ ු ය ගතෆ්ඳතුගඉක්ෂායගරු න් 1ගක්ෂගය
3 6 ගගයමමගඉතුරු කගප්රලර්ධනගාළයගතුෂ,ගඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගක්රියළත්මාගකිී මසගඳළාගමඩලඩා ග
වළමළජිාය්ගශළගප්රනළූලගව ිසධළනගලගිලධළී ්යේගවෘජුගදළයාත්ලයගැංළණතගයුතුය
3 7 ග ග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ාළයග තුග අළුත්ග අවුරුදුග ණණුයදනුග වශළග තෆ්ඳත්ග ුලදග රු 1,000/-ග ක්ෂග යශෝග ඊසග
ලෆි ලනගිසසාගතෆ්ඳතුගුලද්,ගතෆ්ඳත්ගාරනගදගදිනයේගිනසගඅවුරුදුග 01ක්ෂගැංෆ ු ය ගතෆ්ඳතුගයවග
රලළණෆනීමගඅතයළලයගලනගඅතරගඑමගතෆ්ඳතුගුලදගඇඳයසගතැංළයණනගවහලක්ෂතිගකයගුලද්ගැංළදීමග
යනොශෆකිගැංලගදගද්ලන්
04. ඉතුරුම් තක්/පතු වඳශා ි ළිණ සතෝරාගකනීම වඳශා ප්රවම්පානන ටයුතු සිදු කිරිම ශා ි ළිණ බාදීම.
4 1 ග2019ගලර්යේගඅලුත්ගඅවුරුදුගඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගයසයත්ගඉතුරු කගතෆ්ඳතුග ිනදාරා/ගාෆු ළුග
ගිණු කගවශළගශෆර)ගවශළගඳශතගතිළිකගැංළගදීමගිනදුගාෂගයුතුය
තක්/පතු මුනල් සීමාල (රු)

ි ළිණය

ඒ

ය ට ලකය
ෂ ශකකි උපරිම
ිත (රු)
75
125
250

රු ග1,000ග-ග2,499ගඅතර
රු ගග2,500ග–ග4,999ගඅතර
රු ගග5,000ග-ග7,499ගඅතර

ණෆෂයඳනගදාදුදාගතිළිකයක්ෂ
ණෆෂයඳනගදාදුදාගතිළිකයක්ෂ
ණෆෂයඳනගදාදුදාගතිළිකයක්ෂ

රු ගග7,500ග–ගග9,999ගඅතර

ණෆෂයඳනගදාදුදාගතිළිකයක්ෂ

350

රු 10,000ග–ග14,999ගඅතර

ණෆෂයඳනගදාදුදාගතිළිකයක්ෂ

400

රු 15,000ග–ග29,999ගඅතර

ආයරෝඳනයග ාෂග ශෆකිග ිසදුිකග ඳ්දමක්ෂග /ග ිසදුිකග
වහත්රික්ෂායක්ෂ/ග උණුග ලතුරග යැංෝතයග Vacuum
Flask )
ිසදුිකගයක්ෂතයක්ෂග 1 2L) (Mirror Finish)
ිසින්ගිසදුිකගයක්ෂතයක්ෂ 1 8L)
ය කවගිසදුිකගඳ ාළලක්ෂග 16")/ රයිවහගු ාර්ග 1 8L)
ිනටුලනගිසදුිකගඳ ාළලක්ෂග 16")
ණවහගඋදුනග ිකකග2)
න්ක්ෂවහගග්රයි්ඩා ර්ග Mixed Grinder)

750

රු 30,000ග–ග49,999ගඅතර
රු 50,000ග–ග79,999ගඅතර
රු 80,000ග–ග99,999ගඅතර
රු 100,000ග- 199,999 අතර
රු ග200,000ග-ග299,999ගඅතර
රු ග300,000ග-ග500,000ගඅතර

1,500
2,250
3,600
5,000
6,000
7,000

4 2 ගඉශතග4 1ගහිගලගුයලහිගවශ්ගඒාායාගඋඳිතමගන්සගවමළනගයශෝගඊසගඅඩුගන්ාසගඇතිගයමෝවහතරයක්ෂග
යතෝරළග ණෆනීමග ිනදුග ාෂග යුතුග අතර,ග එහිදීග ඊසග ඳශළි්ග ඇතිග ඒාායාසග ලෆයග ාරනග න්සග යනොඅඩුග
යමෝවහතරයක්ෂගයතෝරළගයනොණෆනීමසගලණගැංළණතගයුතුය

2

4 3 ගිනදාරාග/ගාෆු ළුගෂමළගඉතුරු කගගිණු කගවශළගඉශතග4 1ගහිගවශ්ගුලද්ගසීමළලගයනොඉක්ෂමනගගඳිතදිගැංෆ ු ග
ලෆඩා වසශයනහිග නළමයග ප්රාිකතග ලනග අයුිත්ග ෂුල්යේග ලයව,ග අධයළඳනයග ශළග ්රීඩා ළලග ලෆිලග ාළර්යය්ග
වශළගඋචිතගතිළිකගයතෝරළණෆනීමගඔැංගිසින්ගිනදුගාෂගයුතුය ගතලදග2018ගලර්යේගදීගයමමගලෆඩා වසශනග
යසයත්ගාෆු ළුග/ගිනදාරාගෂමළගඉතුරු කගගිණු කගවශළගුලද්ගතෆ්ඳත්ගාරනගදගාෆසයසගරැවහග ාරනගදග
ුලදගයමමගලර්යේදීගෂමළගගිණුමසගතෆ්ඳත්ගාරනගදගෂුල්සගශළගනලග ෂමළගගිණුමක්ෂගිසලෘතගාරනග
ෂමළගගිණු කගහින්ය්සගාෆසයක්ෂගැංළදීමසගාසයුතුගාෂගයුතුය
4 4 ග තිළිකග වශළග දාදුදාග ආයතනයග යතෝරළග ණෆනීය කග ාළර්යයග ප්රළයද්ය යග ය්ා කග ාළර්යළයේග වමෘද්ිකග
ප්රව කඳළදනගාන්ටුලසගඳෆලයරනගඅතර,ගඑහිදීගප්රව කඳළදනගක්රියළඳටිඳළටියගඅනුණමනයගාෂගයුතුය ග
4 5 භළඩලඩා ගවශළගආයතන/ගිසු ණු කාරුල්ගයතෝරළණෆනීය කගදී,ගතිළිකගැංළදීමසගයඳරගඅත්තිාළර කගුලද්ග
යනොදීමගශළගභළඩලඩා ගයනොන්යෂේගප්රලළශනයගාරදීමගඇතුෂත්ගයාෝයද්ිනගලසගඑාඟාරගණතගයුතුය ග
ග4 6ග ග අවුරුදුග තිළිකග න්දී ණෆනීය කග දීග ඳශතග ආයතනලග ප්රධළනග ාළර්යළග මින්ග දග ග න්ග ණක්ග ාෆීමමසග
ශෆා ගගගඒගතුළි්ගප්රළයද්ය යගාළර්යළ/ගිලයයෝජිතගආයතනගලික්ගඉදිිතඳත්ගාරනගන්ගණක්ගලසගලඩා ළග
අඩුගන්ගණක්ගඉදිිතඳත්ගීමමගතුළි්ගඑහිගලළිනයගවමෘද්ිකගැංෆ ු ලසගැංළගදීමසගශෆකියළලගෆයේ
අයිතමය
ිසදුිකගඋඳාරක/ගණෘශග
උඳාරක

ිත ගණ්/ කඳවිය යුතු
නි්පානන/ සබනා ශකරීම් ආයතනය
I.
එ් ජී අැංළ්වහගවමළණම
II.
ින ණර්ගශ්රීග ාළගවමළණම
III.

සී/වගදිනඳළගවශගවමළණම

IV.
V.

ද කයරෝගආයතනය
යසිකයවොිලක්ෂවහග ාළග
පුද් )ගවමළණම
යවොසහට්ගයොජික්ෂග පුද් )ග
වමළණම
ින ශගිිතග පුද් )ගවමළණම

VI.
VII.
අයනු ත්ගතිළිකග
ෂමළගතිළිකගඇතුළු)

දාදුදාගආයතනගමින්

නි්පානන ශා සබනා ශකරීම් ආයතන ල
ලිපිනය
යනො 498,ණළලුගඳළර,යාොෂඹ-03
ින ණර්ගයමණළගයශෝ කගයනො 80,නල කගමළලත,ග
යාොෂඹ-ග02
යනො 14,අනණළිතාගධර්මඳළග
මළලත,මශනුලර
යනො 361,ගනුලරගඳළර,ගිලට්සඹුල
යනො 18,යේිනිසළගඇිසිලයු,ග
යාොෂඹ-04
යනො 402,ණළලුගඳළරගයාොෂඹග-ග03
යනො 515,ගටී බී නයළගමළලත,ග
යාොෂඹග-ග10
_

4 7 ග ග වමෘද්ිකග ැංෆ ු ග වශළග අලයග තිළිකග ප්රමළකයග පිළිැංග දෂග ඇකවුමක්ෂග ැංෆ ු ග මින්ග ැංළග යණනග
ඳගරව කඳළදනග ාළර්යයග ිනදුග ාෂග යුතුය ග තලදග තිළිකයේග "වමෘද්ධි බක කුල"ග ය්නග ුලද්රකයග ාරග යශෝග
වහටිාරයක්ෂග ඇීමමග අිලලළර්යග ලනග අතර,ග එයග න්ග ණක්ග ාෆීමය කදීග වෆඳයු කාරුල්ග ිසින්ග
අිලලළර්යයය්මගිනදුගාෂගයුතුගඅ ණයක්ෂගලනගැංලදගද්ලන්
4 8 ග ග ප්රළයද්ය යග ය්ා කග ාළර්යළයේග වමෘද්ිකග අ යග 2019 04.01ග දිනසග යඳරග ප්රව කඳළදනග ාසයුතුග ිනදුග ාරග
අදළෂගආයතනගයතෝරළගණෆනීමසාසයුතුගාෂගයුතුය ගඉ්ගඅනතුරුල,ගැංෆ ු ලගප්රදර්නයගවශළගතිළිකග
ැංළගදීමසගාසයුතුගාෂග යුතුග ය ග ශෆකිගඉක්ෂමිල්ගප්රව කඳළදනගාසයුතුග ඉටුගකිී මග භළඩලඩා ගා්ය ළග
ඇතුලගැංළණෆනීමසගඳශදාලනගැංලගදගවසශ්ගාරන්)
4 9 ගගවමෘද්ිකගැංෆ ු ගිසින්ගදගතිළිකගැංළගදීමගාි නන්්ගිනදුගාරගඅලව්ගාෂගයුතුය ගග
4 10 වළමළජිාග යනොලන/ග වූලශග ඉතිිතකිී  කග ගිණු කග වශළග තෆ්ඳතුග රැවහකිී ය කදී,ග ඔවු්යේග ඉ්ලීමග අනුලග
ඉශතග ුලද්ග සීමළලග තුෂග වන්ති/ග ව ිසධළනය/ග ාඩලඩා ළයමග ප්රයයෝනනයසග දාදුදාග උඳාරකග තිළිකග යවග
ැංළග දීමසග ඉඩා ග යදනුග ෆයේ ග එහිදීග ප්රළයද්ය යග ප්රව කඳළදනග ාන්ටුලග ශරශළග ප්රව කඳළදනග මළර්යණෝඳයද්ග
ව ග්රශයගඅනුලගාසයුතුගාෂගයුතුය
4 11ග යමමග ලෆඩා වසශනග යසයත්ග තිළිකග යලනුලසග ුලද්ග තෆ්ඳත්ග කිී මසග ාරනුග ැංනග ඉ්ලී කග යනොාෂග
යුතුය ගඑයම්මගතිළිකගඉ්ලු කගකිී ය කගලෆි පුරගෆයැංනගතිළිකගඉදිිතගප්රලර්ධන/ගඇණීම කගලෆඩා වසශ්ග
ලසගයයොදළගණතගශෆා
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05. බක කු

ාප මට්ටිත්/ අළුත් අවුරුදු උත්වල පකලකත්වීම.

5 1 ගදිලයිනගපුරළගපිහිටිගිනයළුමගවමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගතමගාළඳයගතුෂගඑක්ෂගඅවුරුදුගඋත්වලයක්ෂගගගව ිසධළනයග
ාරගඳෆලෆත්ීමමගඅිලලළර්යගය
5 2 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයග2019 04 21ගඉිතදළගදිනගදලවගපුරළගඳෆලෆත්ීමමසගාසයුතුගාෂගයුතුය ගඒගඅනුලගඑාමග
දිනයක්ෂග තුෂග අළුත්ග අවුරුදුග උත්වලග 1073ග ක්ෂග ඳෆලෆත්ීමමසග යයෝජිතය ග එයම්මග යලනත්ග ව ිසධළන/ග
ආයතනග මගි්ග ව ිසධළනයග ාරනග ලෆඩා වසශ්ග ශළග ැංද්ධග ීමග ැංෆ ු ලග ිසින්ග අළුත්ග අවුරුදුග උත්වලග
ඳෆලෆත්ීමමග යනොාෂ යුතුය ග එනුලත්ග අතයලයග ාරුකාදී ඳමකක්ෂග අධයක්ෂග ක්ෂෂුද්රග ූලයග යලතග ිකඛිතලග
ද්ලළගඅනුමෆතියගැංළණෆනීයම්ගැංද්ධගීමගඅවුරුදුගඋත්වලයගඳෆලෆත්ීමමසගඉඩා ාඩා ගඇත
5 3 ගතලදගයේදගඅ ාග5 1ගහිගවශ්ගඳිතදි,ගඅදළෂගදිනයසගිසයේගයශේතුලක්ෂගමතගඅවුරුදුගඋත්වලයගඳෆලෆත්ීමමසග
යනොශෆකිගලනගිසසා,ගඑමගවතියසගඳදාගඑෂයඹනගඳෂුලගවතිගඅ්තගඉිතදළගදිනයගයතෝරළගණතගයුතුය ගඒගවශළග
පූර්ලග අනුමෆතියග දිවහත්රික්ෂග වමෘද්ිකග අධයක්ෂායණ්ග ැංළණතග යුතුය ග ඒග පිළිැංලග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග අ යග
දෆනුලත්ග කිී මග අිලලළර්යග ය ග අවුරුදුග උත්වලග ිසයද කග ප්රතිපූර්කයග කිී ය කග යතොරතුරුග එීමය කග දී,ග අදළග
දිනයග යලනවහග කිී මග පිිකැංදග අනුමෆතියග ත්ග ැංලසග දාිසයේග වසශනක්ෂග දිවහත්රික්ෂවමෘද්ිකග අධයක්ෂග තෆියයග
යුතුය )
5 4 ග නනග ්රීඩා ළග ලසග ුල්තෆනග යදන්්ග ැංෆ ු ග ාසයුතුග ප්රලර්ධනයග ලනග අයුිත්ග අවුරුදුග උත්වලයග ඳෆලෆත්ිසයග
යුතුය
5 5 ගවමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගිසින්ගව ිසධළනයගාරන,ගැංක්ෂමශගඋයෂගවශළගඅලයගිසයද කගපිිතමවළගණෆනීමසග
රු 50,000ග ාග උඳිතමග ුලදක්ෂග ලෆයග කිී මසග අලවරග යදනග අතර,ග එමග ුලදික්ග රු 15,000ග ක්ෂග ක්ෂෂුද්රග ූලයග
අ යග මින්ග ැංෆ ු ලසග ප්රතිපූර්කයග ාරනග අතර,ග ලෆයග ලනග ඉතිිතග ුලදග යශෝග උඳිතමග ුලදග රු ග 35,000/-ග
ැංෆ ු ගඅරුලදික්ගදරළගණතගයුතුය ගිසයද කගදෆී ය කගදීගඅදළගුලදගවශළගඳශතගගිණු කගවසශ්ගතෆියයගයුතුය ග
තලද,ග ක්ෂෂුද්රග ූලයග අ යග මින්ග ැංෆ ු ලසග ැංළග දීග ඇතිග ඉක්ෂායග වපුරළණත්ග ිසසාග ඳමකක්ෂග ප්රතිපූර්කග
ුලද්ගැංළගදීමගිනදුගාරනුගැංයි
ගගගගගගගගගගගගගගගගශරග-ගවමෘද්ිකගව ලර්ධනගයදඳළර්තය ක්තුයල්ගප්රතිපූරකයගාරණතගයුතුග අරුලද්ගගිණුමගගග ක්ෂෂුද්රග
ූලයගඅ යය්ගප්රතිපූර්කයගාරණතගයුතුගුලද)
ශරගග-ගලෆයගගිණුමගඋත්වලගාසයුතුග ැංෆ ු යල්ගදරනගදගුලද)
ැංෆරග-ගන ණමගගිණුම/ගුලද්ගගිණුම
5 6 ගවමෘද්ිකගැංෆ ු ගිසින්ගතෆ්ඳතුගඉක්ෂාගව කපූර්කගාරණෆනීමසගඅයඳොයශොවත්ගවූගිසසා,ගවමෘද්ිකගව ලර්ධනග
යදඳළර්තය ක්තුයලහිග ප්රතිපූර්කග ාරණතග යුතුග අරුලද්ග ගිණුයමහිග වසශ්ග ාරග ඇතිග ුලදග ප්රතිවසශ්ග
මගි්ගැංෆ ු ගිසයදමක්ෂගයවගගිණු කගණතගාෂගයුතුය
5 7ගඅවුරුදුගඋත්වලයගඳලත්ලළගමෆයිගමවග08සගයඳරගප්රතිපූර්කයගාරණතගයුතුගුලද්ගව කැං්ධගයතොරතුරු,ගආාෘතිග
ඳ්රග04ගසගඅනුලගප්රළයද්ය යගය්ා කයේගිලර්යද්ගවහිතගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅධයක්ෂගයලතගයයොුලගාගයුතුය ග
දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ යේගක්ෂෂුද්රගූලයගාසයුතුගභළරගාෂමනළාරුගිසින්,ගදිවහත්රික්ෂායේගිනයළුගැංෆ ු ගලසග
අදළගඉ්ලී කගවහිතගලළර්තළලගඇුලණු කග05ගසගඅනුලගවාවහග ාරග2019ගමෆයිග23ගදිනසගයඳරගප්රනළූලගැංෆ ු ග
අ යසගයයොුලගකිී මගඅිලලළර්යගය ගඉ්ගඅනතුරුලගාරනගඉ්ලී කගව කැං්ධලගප්රතිපූ්ණගුලද්ගැංළදීමගිනදුග
යනොයායර්
5 8 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයගවශළගැංළහිරගව ිසධළන/ගඳළර්ලගවශළයගශළගආධළරගැංළණෆනීමසගශෆකියළලගඇතිග
අතර,ගඒගව කැං්ධගිකපිගයණොනුගක්රමලත්ගයවගනඩා ත්තුගකිී මගාෂගයුතුය
06. වමෘද්ධි ප්රජාාම බක කු විති ස
ා්ධය ාාරය
6 1 ග නළතිාග ශළග දිවහත්රික්ෂග ඉක්ෂාග ාරළග ලෆඩා වසශනග ඉදිිතයසග යණනග යළමසග වශළයග ැංළදීමසග ැංෆ ු ග වන්තිග
ඉක්ෂායග වපුරළණෆනීමසග ාසයුතුග ාෂග යුතුය ග ඔැංග ැංෆ ු ග වන්තිග ැංග ප්රයද්යේග ිනයළුග ැංෆ ු ලග
ඉක්ෂාගඑාතුගාරගැංෆ ු ගවන්තිගඉක්ෂායගවාවහග ාරගණතගයුතුය )ගතලද,ගැංෆ ු ගවශළගඉක්ෂාගවාවහග
ාරග ණෆනීමසග වශළයග දී,ග එමග ඉක්ෂාග වපුරළණෆනීමසග ැංෆ ු ලසග වශළයග දියග යුතුය ග ඒග අනුලග ඉක්ෂාග
වපුරළණත්ගැංෆ ු ගවන්තිගදිවහත්රික්ෂාගශළගනළතිාගමට්සය කගඇණීමමාසගක්ෂගකිී මසගාසයුතුගාරනුගෆයේ
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6 2 ගැංෆ ු ගවන්තිගැංගප්රයද්යසගඅයත්ගිනයළුමගැංෆ ු ලගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයගඳෆලෆත්ීමමසගැංෆ ු ගවන්තිග
ාෂමනළාරුයේගමණගයඳ්ීමමගශළගඅධීක්ෂකයගැංළදියගයුතුය ග
6 3 ගලෆඩා වසශ්ගලගප්රණතියගදීගඇතිගඋඳයදවහගඳිතදි,ගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ යසගයයොුලගාෂගයුතුය
6 4 ග අළුත්ග අවුරුදුග උත්වලයග වශළග ිසධළයාග ාන්ටුග වළමළජිාය්යේග දළයාත්ලයග ැංළදීමග ශළග ඉතුරු කග
ප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගපිළිැංගදෆනුලත්ගකිී මගප්රනළගූලගව ිසධළනගශරශළගිනදුගාෂගයුතුය
07. දිව්ත්රික වමෘද්ධි අ ස

ා්ධය ාාරය

7 1 ගතෆ්ඳතුගවශළගතිළිකගැංළගදීය කගාසයුතුගඅධීක්ෂකයගකිී මගශළගඑමගාළර්යයගාි නන්්ගිලමගකිී මසග
අලයගමණගයඳ්ීමමගශළගඅධීක්ෂකයගිනදුාෂගයුතුය
7 2 ිනයළුමග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග ශළග ැංෆ ු ග වන්තිග යමමග ාක්රය් ග උඳයදවහග අනුල,ග ලෆඩා වසශ්ග වළර්ථාලග
ව ිසධළනයගාරගඉක්ෂාගවපුරළණෆනීමසගදෆනුලත්ගාෂගයුතුය
7 3 ග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ලෆඩා වසශනග යසයත්,ග එක්ෂග එක්ෂග ැංෆ ු ලසග ැංළදීග ඇතිග ඉක්ෂායග එාතුග ාරග
දිවහත්රික්ෂායේගඉක්ෂායගවාවහගාරණෆනීම
7 4 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයගඳෆලෆත්ීමමසගයයොජ්තගදිනයගශෆරගයලනත්ගදිනයක්ෂගඳෆලෆත්ීමමසගාරනගඉ්ලී කග
ලදීග අනුමෆතියග ැංළදීමසග යඳරග ඒග පිළිැංග දාිසයේග තත්ලය්ග ශළග පිළිණතග ශෆකිග යශේතුලක්ෂග ඇත්න කග
ඳමකක්ෂගඅනුමෆතියගැංළදීමගශළගඒගපිළිැංලගක්ෂෂුද්රගූලයගඅ යගදෆනුලත්ගකිී ම
7 5 ග දිවහත්රික්ෂායේග එක්ෂග එක්ෂග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග ිසින්ග අවුරුදුග උත්වලයග ඳලත්ලනග වහථළනග පිිකැංලග යතොරතුරුග
2019 04 11ගදිනසගයඳරගක්ෂෂුද්රගූලයගඅ යගයලතගදෆනු කගදීමසගාසයුතුගකිී මගාෂගයුතුය ගග
7 6 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගශළගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයගවශළගදිවහත්රි ක්ෂගවමෘද්ිකගඅ යේගාළර්යගමඩලඩා යේග
වශභළගීත්ලයගැංළදීම
7 7 ගඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගයසයත්,ගඉක්ෂාගවපුරළණත්ගිලධළී ්/ගැංෆ ු ගඅතිත්,ගඉශමගතෆ්ඳතුග
එාතුගාගිලධළී ්/ගැංෆ ු /ගැංෆ ු ගවන්තිගඇණෆයි කගකිී ම
7.8. ප්රණතිගලළර්තළගිලිනගඳිතදිගැංළයණනගප්රනළූලගැංෆ ු ගඅ යසගයයොුලගකිී ම
08. ප්රගි  ලා්ධතා ශා ප්රි ූර්ධණ මුනල් ඉල්ුමම් කිරීම.
81
ලා්ධතාල
ලා්ධතාල
ලා්ධතාල බාදිය යුතු
ලා්ධතාල සයොමු
 එවීමට
සයොමු
 ලගකීම නරන නිනාරියා
බක කුල/ අ ය
යුතු බක කුල/ අ ය
ාාවිතා

යුතු දිනය
යුතු ආ ෘි ය
ඉතුරු කගරැවහගකිී  කගප්රණතිය
ප්රනළූලගැංෆ ු ගවන්තිය
වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ල
2019 05 08 ැංෆ ු ගාෂමකළාරු
ඇුලණුමග01
ඇුලණුමග06
වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග
2019 05 15
වන්තිය

ැංෆ ු ගවන්තිාෂමකළාරු

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ ය

ඇුලණුමග02
ඇුලණුමග06

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ ය

2019 05 23

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅධයක්ෂ

ක්ෂෂුද්රගූලයගඅ ය

අළුත්ගඅවුරුදුගිසයද කග
ප්රතිපූර්කයගඉ්ලීම
වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ල

ඇුලණුමග03
ඇුලණුමග06

2019 05 08

ැංෆ ු ගාෂමකළාරු

ඇුලණුමග04

වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග 2019 05 15
වන්තිය

වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ග
වන්තිය

ැංෆ ු ගවන්තිගාෂමකළාරු

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ ය

ඇුලණුමග04

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ ය

දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅධයක්ෂ

ක්ෂෂුද්රගූලයගඅ ය

ඇුලණුමග05

2019 05 23

8 2 ග අළුත්ග අවුරුදුග උත්වලග ිසයද කග ප්රතිපූර්කයග කිී මග වශළග 2018 05 23ග දක්ෂලළග ාළයග ැංළදීග ඇත ග ඉ්ග
අනතුරුලගප්රනළූලගැංෆ ු ගඅ යසගෆයැංනගඉ්ලී කගවශළගුලද්ගැංළදීමගිනදුගයනොයායර්

5

09. නිනාරී්/ ඇගකයීම ශා ප්ර වා වශි 

බාදීම.

9 1 ග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග වන්තිග ිසින්ග ැංෆ ු ග වන්තිග ැංග ප්රයද්යේග ලව කග මට්සන්්ග ඉශෂමග තෆ්ඳතුග
ුලදක්ෂග රැවහාරනග දග ක්ෂයේ්රග ිලධළී ්ග අතිත්ග ිලධළී ්ග 10ග යදනළග යතෝරළයණනග ප්රළයද්ය යග
ය්ා කයේග මඟග යඳ්ීමමග යසයත්ග ප්ර වළග වශතිාග ැංළදීම ග තලද,ග ප්රළයද්ය යග ය්ා කග යාොට්ශළයේග
ඉශගතෆ්ඳතුගුලදක්ෂගරැවහාරනගැංෆ ු ගාෂමකළාරුගඇතුළුගාළර්යයගමඩලඩා ගඇණෆීමමාසගක්ෂාරග
ප්ර වළගවශතිාගැංළදිම
9 2 ගප්රනළූලගැංෆ ු ගවන්තියසගඇණීම කගලෆඩා වසශනගව ිසධළනයගකිී මසගරු 10,000ගක්ෂගයනොඉක්ෂමවූගුලදක්ෂග
ැංෆ ු ගවන්තිගඅරුලදික්ගලෆයගකිී මසගඅලවරගඇත ගලෆයලනගුලදගලෆයගගිණුමග-ගඋත්වලගාසයුතුගිසයද කග
ගිණුමසගශරගාෂගයුතුය
9 3 ගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅ ය,ගඉක්ෂාගවපුරළගයණනගවළමළනයගඉශෂමගතෆ්ඳතුගුලදක්ෂගරැවහාරගඇතිගවමෘද්ිකග
ප්රනළූලග ැංෆ ු ග වන්තිග 03ග වදශළ,ග ැංෆ ු ග වන්තිග ාෂමනළාරු/ග ැංෆ ු ග වන්තිග ාළර්යග මඩලඩා යග වශළග
ප්ර වළගවශතිාගැංළදියගයුතුය ැංෆ ු ගවන්තියාසගඅයත්ගිනයළුමගප්රනළූලගැංෆ ු ගිසින්ගරැවහාරනගදග
තෆ්ඳතුගුලද්ගලගඑාතුල,ගැංෆ ු ගව යළයල්ගයැංදළගවළමළනයගණතගයුතුය )
9 4 ගදිවහත්රික්ෂාගමට්සන්්,ගඉතුරු කගප්රලර්ධනගලෆඩා වසශනගයසයත්,ගැංෆ ු ගලසගැංළගදී ඇතිගඉක්ෂායගයශෝග
ඉක්ෂාගඉක්ෂමලළගඉශමගතෆ්ඳතුගුලදක්ෂගරැවහාරනගශළගඒගවශළගඉශමගාෆඳීම කගාරනගදගැංෆ ු /ග
ක්ෂයේ්රග ිලධළී ්ග ඇණෆීමමාසග ක්ෂග ාග යුතුය ග එක්ෂග එක්ෂග දිවහත්රික්ෂාලග ැංෆ ු ග ව යළලග යලනවහග
ැංෆිස්,ග ඇණීමමාසග ක්ෂාග යුතුග ක්ෂයේ්රග ිලධළී ්ග ශළග ැංෆ ු ග ව යළලග ඳශතග ලගුය ග වශ්ග ය ගග
තලදගඇණෆීම කගඋයෂගව ිසධළනයගවශළගඅලයගුලද්ගප්රමළකය්ගද,ගගඳශතගඳිතදික්ෂෂුද්රගූලයගඅ යය්ග
ැංළයදනුගෆයේ ගදිවහත්රික්ෂගඇණෆීම කගාසයුතුග2019 08 30ගදිනසගයඳරගඅලව්ගාෂගයුතුය
ඇගකයීම ට ක  යුතු
දිව්ත්රික ය
පිහිටි
බක කු ව යාල
කසේත්ර නිනාරී්/ ගණන

බක කු ගණන

50සගඅඩු
51ග–ග100අඩු
101ගසගලෆි 

10
12
15

10
12
15

බාසනන මුන (රු)
50,000
80,000
100,000

9 5 දිවහත්රික්ෂායේගඉශගතෆ්ඳතුගුලදක්ෂගරැවහාරනගදගැංෆ ු ගඇණෆීමය කගදී, ැංෆ ු ගාළර්යගගගගමඩලඩා යසග
යම්මගඑමගැංෆ ු ගැංගප්රයද්යේගක්ෂයේ්රගිලධළී ්සගදගප්ර වළගවශතිායක්ෂගැංළදීමසගාසයුතුගාග
යුතුය ගග ඉක්ෂාගලසගෂඟළගවූගිලධළී ්ගවශළ)
9 6 ග 2019ග ින ශ/ග හි්දුග අළුත්ග අවුරුදුග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනයග යසයත්,ග ඉතුරු කග රැවහග කිී මසග ැංළග දීග ඇතිග
ඉක්ෂාගවපුරළගණෆනීමස,ගවමෘද්ිකගවශනළධළරගුලද්ගයශෝගයලනත්ගදීමනළලික්ගය කගයාොසවක්ෂගඉතුරු කග
යවගතෆ්ඳත්ගාරනගයවගවශනළධළරළභී්සගයශෝගප්රතිළභී්සගැංඳමක්ෂගිනදුගයනොාෂගයුතුගඅතර,ග
එයවේග ැංඳ කග ිනදුග ාරග ඇතිග ැංලසග ග වනළථග ලනග ක්ෂයේ්රග ිලධළී ්ග ශළග ැංෆ ු ,ග ඇණෆීම කග ාළර්යයය්ග
ව කපූර්කයය්ගඉලත්ගාගයුතුය ගඑයම්මගතෆ්ඳතුගුලදගලවරක්ෂගැංෆ ු ය ගරලළගතෆබීමසගාසයුතුග
යනොාරනගැංෆ ු ගදග ක්ෂයේ්රගිලධළී ්ගශෆර)ගඇණෆීම කගලෆඩා වසශිල්ගඉලත්ගාෂගයුතුය
9 7 ග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ලෆඩා වසශනග යසයත්ග ඉක්ෂාග වපුරළග ණෆනීමසග ැංෆ ු ග කයග ලෆඩා වසශ්ග යසයත්ග
වළමළජිායි්සගකයගැංළගදී,ගඑවෆිල්ගතෆ්ඳතුගයවගනෆලතගැංෆ ු ලගයලතගැංළගණෆනීමගදගගිනදුාරනග
ැංලගඳදාගියගලර්ගලගලළර්තළගය ගඑලෆිලගතත්ත්ලයක්ෂගඇතිගයනොිසයගයුතුගැංලදගද්ලනුගාෆමෆත්යතන්

6

10. 2019 04 21ග දිනග අවුරුදුග උත්වලග රළනාළී ග ලග ිලරතග ලන,ග ැංෆ ු ග ශළග ක්ෂයේ්රග ාළර්යග මඩලඩා යග වශළග දිනාග
ලෆටුඳක්ෂගැංෆ ු ගඅරුලදික්ගැංළණෆනීමසගඅනුමෆතියගැංළයද්යනුල ගතලද,ගඅළුත්ගඅවුරුදුගඋත්වලයේගරළනාළී ගලග
ිලරතග ලන,ග වමෘද්ිකග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග වන්තිග ාෂමනළාරුග ඇතුළුග ාළර්යග මඩලඩා යසග ප්රනළූලග ැංෆ ු ග වන්තිග
අරුලදික්ගදිනාගලෆටුඳක්ෂගැංළණතගශෆා
11.අළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගවශළග2019 04 15ගදිනගැංෆ ු ලගයලතගඳෆන්යකනගණණුයදනුාරුල්සගයද්ය යගරවගාෆිසළිග
ලික්ගව ග්රශගකිී මසගරු 5000/-ගාගුලදක්ෂගලෆයගකිී මසගදගඅනුමෆතියගැංළයදන්
12 විසේ

රුණු

12 1 ඉතුරු කගප්රලර්ධනගාළයගතුගක්ෂයේ්රගිලධළී ්ගරැවහාරනගතෆ්ඳතුගුලද්,ග2019 04 30ගදිනගයශෝගඊසග
යඳරගැංෆ ු ලගයලතගභළරදියගයුතුය ගඉ්ගඅනතුරුලගැංෆ ු ණතගාරනගුලද්ගඉක්ෂාගශළගඇණෆයි කගාසයුතුග
වශළග දාදුදාා කග යනොැංයි නුලත්ග එමග තෆ්ඳතුග වශළග තිළිකග ැංළදීමග ිනදුාග යුතුය ග ප්රමළදග ාරනග
තෆ්ඳතුග ුලද්ග වශළග අයග ාරනග දඩා ග ුලද්ග ව කැං්ධග දෆනසග ක්රියළත්මාග උඳයදවහග ල ගුග ාරග ණතග
යුතුය )
ග12 2ග ඉතුරු කග ප්රලර්ධනග ලෆඩා වසශය්දී,ග ිනයළුමග ැංෆ ු ග ණණුයදනුග ාරුල්ස,ග ඳෆන්කග ණණුයදනුග කිී මසග
ආරළධනළගකිී මසගාසයුතුගාගයුතුය ගකිිනදුගඅයුරකි්ගාක්රය් ගඋඳයදවහග ලගවශ්ගඉක්ෂාගවපුරළග
ණෆනීමසගණණුයදනුාරුල්සගැංඳ කගයනොාරනගයවත්ගයඳරගලර්ලදීගයම්මගදාශදය ිකලගඉතුරු කග
කිී ය කග ලෆදණත්ාමග ශළග තෆ්ඳතුග ුලද්ග වශළග ැංළයදනග ආාර්නීයග තිළිකග පිළිැංග දෆනුලත්ග ාරග
යදන්්ගයමමගලෆදණත්ගයමොයශොතසගවශව කැං්ධතළලයගඉශික්මගැංළගණෆනීමසගාසයුතුගාරනගයවග
මතක්ෂගාරගිනටිුල

නිමල් ස ොටසලසගනර,
අනයක ජානරාල්. (ලක.බ)

පිසඳත්:01 ය්ා ක,ගප්රළථන්ාගාර්මළ්තගවශගවමළනගවිසැංණෆ්ීම කඅමළතයළ ය
02 ිනයලුමගදිවහත්රික්ෂගය්ා කලරු්/ගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගගඅතියර්ාගඅධයක්ෂ
නනරළ්ලරු්ග-ගදිවහත්රික්ෂගය්ා කගාළර්යළය,
03 ගප්රධළනගණකාළිකාළී ,ගවමෘද්ිකගව ලර්ධනගයදඳළර්තය ක්තුල
04 ගප්රධළනගඅභය්තරගිසණකා,ගවමෘද්ිකගව ලර්ධනගයදඳළර්තය ක්තුල
05 ගිනයලුමගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගගඅධයක්ෂලරු්ග-ගදිවහත්රික්ෂගය්ා කගාළර්යළය,
06 ගිනයලුමගප්රළයද්ය යගය්ා කලරු්,ගප්රළයද්ය යගය්ා කගාළර්යළය,
07 ගිනයලුමගිසධළයාගාන්ටුගවභළඳතිලරු්,ගවමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගවන්තිය
08 ගිනයලුමගඳළාගමඩලඩා ගවභළඳතිලරු්,ගවමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ල

-ගාළ දෆ පි
-ගාළ දෆ පි
-ගාළ දෆ පි
-ගාළ දෆ පි
-ගාළ දෆ පි ගශළගඅ ා ව
-ගාළ දෆ පි ගශළගඅ ා ව
-ගාළ දෆ පි
-ගාළ දෆ පි
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ඇමුණුම 01

අළුත් අවුරුදු ගණුසනනු ශා අළුත් අවුරුදු තක්/පතු ප්රල්ධනන
ප්රගි ය - 2019

ාය තුෂ රැව් රන න තක්/පතු

01 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගතෆ්ඳතුගප්රණතියග ප්රලර්ධනගාළයගතුෂගැංෆ ු ගශළගක්ෂයේ්රයගරැවහගාෂගතෆ්ඳතුගුලද්)
ගණුසනනු

ගිණුම් ල්ධගය

රන

න

ගිණුම්

ව යාල

රැව් රන න තක්/පතු මුන රු.

එාතුල
02 ගක්ෂයේ්රගවමෘද්ිකගිලධළී ්ගඅවුරුදුගතෆ්ඳතුගප්රලර්ධනගාළයගතුෂගරැවහගාරනගදගතෆ්ඳතුගප්රණතිය
ලවම

ලවම

ාාර

වමෘද්ධි ගණුසනනු

නිනාරියාසේ නම

රන

ගිණුම් ව යාල

න රැව් රන න තක්/පතු
මුන රු.

එාතුල

ව ව්

සල්:-

නම

:-

ෂමණා රුසේ වශි  ය
නම

:-

අත්වන :-

අත්වන :-

දිනය

දිනය

:-

:-
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අළුත් අවුරුදු ගණුසනනු ශා අළුත් අවුරුදු තක්/පතු ප්රල්ධනන
ප්රගි ය - 2019

ාය තුෂ රැව්

රන න තක්/පතු

වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගවන්තියග:-ග
01 ගඅළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගතෆ්ඳතුගශළගඅළුත්ගඅවුරුදුගඉතුරු කගප්රලර්ධනගප්රණතිය

බක කුල

අළුත් අවුරුදු ඉතුරුම් ප්රල්ධනන ාය තුෂ තක්/පතු
ප්රගි ය
ගණුසනනු රන න
රැව් රන න තක්/පතු
ගිණුම් ව යාල
මුන රු.

එාතුල
02 ගක්ෂයේ්රගවමෘද්ිකගිලධළී ්ගඅවුරුදුගතෆ්ඳතුගප්රලර්ධනගාළයගතුෂගරැවහගාරනගදගතෆ්ඳතුගප්රණතිය
ලවම

ව ව්

සල්:-

නම

:-

ලවම ාාර වමෘද්ධි
නිනාරියාසේ නම

ගණුසනනු රන න
ගිණුම් ව යාල

ෂමණා රුසේ වශි  ය
නම

:-

අත්වන :-

අත්වන :-

දිනය

දිනය

:-

රැව් රන න
තක්/පතු මුන රු.

:-
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අළුත් අවුරුදු ගණුසනනු ශා අළුත් අවුරුදු තක්/පතු ප්රල්ධනන
රැව් රන න තක්/පතු ප්රගි ය - 2019

ාය තුෂ

දිවහත්රික්ෂායග:-ග
01.

අළුත්ගඅවුරුදුගණණුයදනුගතෆ්ඳතුගශළගඅළුත්ගඅවුරුදුගඉතුරු කගප්රලර්ධනගප්රණතිය
අළුත් අවුරුදු ඉතුරුම් ප්රල්ධනන ාය තුෂ
තක්/පතු ප්රගි ය
ගණුසනනු රන න
රැව් රන න
ගිණුම් ව යාල
තක්/පතු මුන රු.

බක කුල

එ තුල
02 ගක්ෂයේ්රගවමෘද්ිකගිලධළී ්ගඅවුරුදුගතෆ්ඳතුගප්රලර්ධනගාළයගතුෂගරැවහාරනගදගතෆ්ඳතුගප්රණතියග දිවහත්රික්ෂායග
තුගඉශගතෆ්ඳතුගරැවහාගිලධළී ්ග10ගයදනළගඳමකයි )

ලවම

ලවම ාාර වමෘද්ධි
නිනාරියාසේ නම

ගණුසනනු රන න
ගිණුම් ව යාල

ව ව්

සල්

දිව්ත්රික වමෘද්ධි අනයක

නම

:-

අත්වන :-

අත්වන :දිනය

දිනය

රැව් රන න
තක්/පතු මුන රු.

:-

:-
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2019
දිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅධයක්ෂ,
දිවහත්රික්ෂගය්ා කගාළර්යළය,

අුමත් අවුරුදු උත්වල පකලකත්වීම ශා ප්රි ූරරණ මුනල් ඉල්ීම.
ගප්රනළූලගැංෆ ු ගවන්තිය

බක කුසේ නම

අුමත් අවුරුදු
උත්වලය
පකලකත්ව දිනය

ව ව්

සෂේ,

නම

:- ..................................

රැව් රන න මුළු
තක්/පතු මුන
(රු.)

බක කු

නරණ න මුළු
වියනම (රු.)

ප්රි ූරරණ
ඉල්ීම් රන
මුන (රු.)

ෂමනා රු / ප්රජාාම බක කු විති 
නම

ෂමනා රු

:- ............................................

තනතුරු:- ..................................

අත්වන :- ............................................

අත්වන :- . ................................

දිනය

දිනය

සලනත්

:- ............................................

:- . ................................

ප්රාසද්ය ය සල් ම්සේ නි්ධසද්ය
අත්වන :- ................................................
දිනය

:- ................................................
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ගදිවහත්රික්ෂගවමෘද්ිකගඅධයක්ෂ,
දිවහත්රික්ෂගය්ා කගාළර්යළය,
ග
2019
අධයක්ෂ,
වමෘද්ිකගප්රනළූලගැංෆ ු ගඅ ය,
වමෘද්ිකගව ලර්ධනගයදඳළර්තය ක්තුල

අුමත් අවුරුදු උත්වල පකලකත්වීම ශා මුනල් ප්රි ූර්ධණය ඉල්ීම - 2019
අනු
අ
ය

අුමත් අවුරුදු රැව් රන
වමෘද්ධි
ප්රජාාම
උත්වලය
ඉතුරුම්
බක කුසේ නම
පකලකත්ව දිනය (රු.)

අුමත් අවුරුදු උත්වල වියනම
න
නරණ
න ප්රි ූර්ධණ
මුන
සලනත්
මුළු වියනම ඉල්ීම් මුන
(රු.)
(රු.)

එ තුල

ව ව්

සෂේ,

නම

:- .......................................

වශි 

සල්, (දිව්ත්රික වමෘද්ධි අනයක)
නම

:- .........................................

තනතුරු:- ........................................

අත්වන :- .........................................

අත්වන :- . .......................................

දිනය

දිනය

:- .........................................

:- . ...................................
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සි ශ/ හි්/දු අළුත් අවුරුදු මුනල් තක්/පතු රැව්කිරීම් ගිණුම් පිළීබඳ වි්සල්ණය - 2019
තක්/පතු මුනල් හි ගිණුම් වි්සල්නය
බක කුසේ
නම

රු.999ට
අඩු
ගිණුම්
ව යාල

රු.1,000
සශෝ ඊට
ලකඩි
ගිණුම්
ව යාල

රු.5,000
සශෝ ඊට
ලකඩි
ගිණූම්
ව යාල

රු.10,000
සශෝ ඊට
ලකඩි
ගිණුම්
ව යාල

ව ව්

සල්

වශි 

නම

:-

නම

රු.25,00
0 සශෝ ඊට
ලකඩි
ගිණුම්
ව යාල

රු.100,000 මුළු
සශෝ
ඊට එ තුල
ලකඩි ගිණූම්
ව යාල

සල්
:-

අත්වන :-

අත්වන :-

දිනය

දිනය

:-

රු.50,000
සශෝ
ඊට
ලකඩි ගිණූම්
ව යාල

:-

නි මුද්රාල තබ්/න
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