
 
 
 
 
 
 
 
 

මෙමෙයුම් උපමෙස් අංක : 35/01/005/0007/18 

 

2021 අග ෝස්තු 19 

සියලුෙ බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු ප්රධාන විධායක නිලධාරීන් මවත, 

සංචිත අවශ්යතා 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුගේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මුදල් නීති පනත (ලංකා නීති ප්රඥප්තතිගේ 422 වන 

අධිකාරිය) සංග ෝධිත පරිදි 10(ඇ), 93, 94, 96 සහ 97 ව නි ව න්ති යටගේ 2013 අගේල් 12 ව නි දින 

අංක 1805/39 දරන ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජගේ අති විගේෂ   සට් පත්රගේ ප්රසිද්ධ 

කරන ලද සංග ෝධිත (ඈ) නිගේදනය සම්බන්ධගයන් ඔබගේ අවධානය ගයාමු කරවනු ල ගේ. 

2. ඉහත සඳහන් නිගේදනය ප්රකාර සියලුම බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු විසින් ශ්රී ලංකාගේ 

වයවහාර මුදලින් පවේවා ග න යනු ලබන මුළු ත න්පු ව කීම්වලින් සියයට හතරක (4.00%) 

ප්රමාණයක් සංචිතයක් ගලස පවේවාග න යා යුුය. 

3.  2020 ජුනි 17 ව නි දින ගමගහයුම් උපගදස්ත අංක 35/01/005/0007/17 හි (අ) උපගල්ඛනය ගමහි 

අමුණා ඇති (අ) උපගල්ඛනය ගලස ප්රතිෂ්ඨාපනය ගේ.  

4. ඉහත සඳහන් සංග ෝධනය 2021 ස ප්තත ම්බර් 01 දිගනන් ආරම්භ වන සංචිත කාල 

පරිච්ගේදගේ සිට බලප ව ේගවනු ඇත. 2013 අගේල් 22 ව නි දින අංක 35/01/005/0007/06 දරන 

ගමගහයුම් උපගදස්තවල අඩංගු අගනකුේ සංග ෝධිත උපගද් න තවදුරටේ බලප ව ේගවනු ඇත. 

 

 

ආචාර්ය ආර්. ඒ. අනිල් මපමර්රා 

අධයක්ෂ/මේශීය මෙමෙයුම් කටයුතු 

  



 ‘අ’ උපමල්ඛනය 

වාර්තා කිරීමම් ආකෘතිය 

දදනික ත න්පු ව කීම් සාමානය පිළිබඳ වාර්තාව 

 

 

බ ංකුගේ නම  : .................................................................................. 

කාල වකවානුව :  ............................................................ සිට .......................................................... දක්වා 

                                            (දිනය)        (දිනය) 

 

ගවත :  අධයක්ෂ, 

ගද්ශීය ගමගහයුම් කටයුු ගදපාර්තගම්න්ුව, 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව, 

ගකාළඹ 01. 

 

ඉහත දක්වා ඇති කාල පරාසගේ  එක් එක් දිනයට අදාළ දදනික වයාපාර කටයුු අවසානගේ දී,  

බ ංකුගේ ගපාේවල සඳහන් ත න්පු ගේෂය පදනම් කරග න පහත සඳහන් ආකාරයට ත න්පු 

ව කීම් හි සාමානයය වාර්තා කළ යුුය. 

         1.ත න්පු සහතික සම්බන්ධගයන් ග විය යුු මුදල විය යුේගේ ප්රකා  කළ වටිනාකමයි.  

 

 

 

 

 

(i) (ii) (iii) (iv) 

ඉල්ලුම් ත න්පු කාලීන හා ඉුරුම් 

ත න්පු 

ණයවර 

ලිපි/ප්රතිග්රහණය මත 

ලියවිලි සඳහා  

ආන්තික අව යතාව 

අගනකුේ සියලුම 

ත න්පු ව කීම්1 

 

 

 

 

 

 

 

  



සංචිත අවශ්යතා 

අදාල සංචිත කාල පරිච්ගේදය: .................................................................................................................... 

අයිතෙය අගය ශ්රී ලංකා 

රුපියල්වලින් 

1. ණයවර ලිපි සඳහා වන සියයට 100 ක සාමානය දදනික සමස්තත 

ආන්තික අව යතාව පහත දක්වා ඇති ණයවර ලිපි සඳහා 

අවස්තථාගනෝචිතව සුදුසු පරිදි:  

(අ)(i) 2018 ස ප්තත ම්බර් මස 19 දින අංක 35/01/005/0010/20 දරන 

“ගමෝටර් රථ ආනයනය කිරීම සඳහා වන ණයවර ලිපි” 

චක්රගල්ඛය මගින් දක්වා ඇති ආන්තික අව යතාව ගහෝ  

(ii) 2018 ස ප්තත ම්බර් මස 29 දින අංක 35/01/005/0010/21 දරන 

“ගමෝටර් රථ හා අතයව ය ගනාවන පාරිගභෝගික භාණ්ඩ 

ආනයනය කිරීම සඳහා වන ණයවර ලිපි” චක්රගල්ඛය මගින් 

දක්වා ඇති ආන්තික අව යතාව. 

(ආ) 2018 ඔක්ගතෝබර් මස 11 දින චක්රගල්ඛ අංක 2 දරන ප්රතිග්රහණය 

මත ලියකියවිලි ලබා දීගම් ගකාන්ගද්සිය අනුව සිදුකරන ආනයන 

සඳහා වන ආන්තික අව යතාව. 

 

 

2. ඉහත අංක 1 හ ර දදනික රුපියල් ත න්පු ව කීම්වල මුළු 

එකුගේ සාමානය අ ගයන් සියයට 4.0 ක්. 

 

3. ඉහත (1) සහ (2) මගින් ආවරණය වන ත න්පු ව කීම්වල 

සාමානයගයන් සියයට 2 ට වඩා ව ඩිගයන් නමුේ සියයට 3 

ගනාඉක්මවා තබාග න ඇති ශ්රී ලංකා රුපියල් කාසි හා ගනෝට්ුවල 

සාමානයය. 

 

 

4. සංචිත නඩේු කාලය ුළ පවේවා ග න යා යුු මුළු සංචිත 

අව යතාවය (1 + 2 - 3) 

 

ඉහත සඳහන් ප්රකා ය නිව රදි  සහ ගමම බ ංකුගේ ගපාේවලට අනුකූල බව ද,  ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුගේ තේ කාර්යය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුගේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් නියම කර ඇති 

නිගයෝ වලට අනුකූල බවද අපි / මම සහතික කරමු / කරමි. 

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

      දිනය                        නිල මුද්රාව 

සටෙන - 

(අ)  බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු හ ර ගවනේ ඕනෑම ආයතනයක් විසින් සිදු කරන ත න්පු  සහ 

ස්තථාන  ත කිරීම්, නියම කර ඇති අනුපාත වලට අනුව සංචිත අනුපාත පවේවා ග න යාම 

සඳහා ගිණුම්  ත කළ යුුය. 

(ආ)  සියලු අ යන් ආසන්න රුපියලට ද ක්විය යුුය. 


