
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ැංකුව 

 

ප ොදු පකොන්පේසි සහ නියමයන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



පටුන 

ක ොන්කේසි ඉදිරිපත් කිරීම  

අර්ථදැක්වීම්  

1. සියලුම ගිණුම් සඳහා කපොදු 

2. පාස්කපොත් සහිත ඉතුරුම් ගිණුම් / ප්ර ානන කහ  ිදදයුත් ප්ර ානන සහිත ඉතුරුම් ගිණුම්  

3. ජංගම ගිණුම්  

4. ස්ථාවර තැන්පතු 

5. ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් (බාලවයස් ාර ඉතුරුම්)  

6. දුර ථන මධ්ය සථ්ාන කස වාවන් හා දුර ථන මධ්ය ස්ථාන හාිපූරරයය 

7. බදු 

8. බදු අනුකූලතාවය  

9. නීතිය හා අධි රය බලය  

10. කවනත් කපොදු වගන්ති 

11. බැංකු කස වාවන් සඳහා වන පිරිවැය  

12. දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සහ ගබඩා කිරීම  

13. උපකදස් මත ක්රිගයා කිරීම  

14. උපකය ගිතා බිල්පත් කගවීම  

15. මූල  ගනුකදනු පිිබබඳ කරුලලාසි  

16. කතොරතුරු අනාවරයය කිරීම  

17. පාරික  ගි  කතොරතුරු එක්රැස් කිරීම, සැ සීම සහ කබදා ගැනීම  

18. දත්ත ආරක්ෂයය  

19. මූල  අපරාධ්ය අවදානම්  ළමනා රය ක්රිගයා ාර ම්  

20. ඇපයට තබාගැනීමට සහ පියවා ගැනීමට බැංකුවට ඇති අයිතිය 

21. අත්හැර දමන ලද කේපල  

22. ිදිදධ්ය  

23. අවසන් කිරීකමන් පසු පැවැත්ම  

24. ක ොන්කේසි සංකන ධ්යනය  

25. ක ොන්කේසි අනුවාදය  

26. අනුපාති  බලපෑම  

 

 



පහත දැක්කවන ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් මගින්, සීමාසහිත  ාගිල්ස් බැංකුව සමග පවත්වාකගන යන 

සියලුම ශ්රීේ ලං ා රුපියල් මගින් ගනුකදනු වන ඉතුරුම් ගිණුම්/ ජංගම ගිණුම්/ ස්ථාවර තැන්පතු පාලනය 

වනු ඇත.  

 

සීමාසහිත  ාගිල්ස ්බැංකුව යනු ශ්රීේ ලං ා මහ බැංකුකඅ අක්ක්ෂයය යටකත් පවත්වා කගන යන අවසර 

ලත් වාණිජ බැංකුවකි.  

 

සීමාසහිත  ාගිල්ස ්බැංකුව (මින් මතුවට “ ාගිල්ස් බැංකුව”, “ බැංකුව”, “අප”, අපි”, “අපකේ” යනුකවන් 

හැදින්කවන අතර, සන්දර් කයන් ඉඩ සැලකසන කහ  අවන  වන ිදට එම කයදුකමන්,  ාගිල්ස ්බැංකුව 

සහ එහි අනුප්රාප්තිති යන් සහ  ාර රුවන්ද ඇතුලත් කඅ.) බැංකු රය, ආකය ජන, මූල  හා කවනත් 

ගනුකදනු සහ ිදිදධ්යා ාර ස්ව ාවකේ ගනුකදනු සිදුකිරීකම්  ාර්යය සඳහා සහ  ාගිල්ස ්බැංකුව කවතින් 

කස වාවන්, සැලසුම්, කතොරතුරු,  ාණ්ඩ, ප්රතිලා  සහ වරප්රසාද ලබා ගැනීමට  ාගිල්ස් බැංකුව කවත 

උපකදස ් ලබා දීමට හා සන්ිපකඅදනය කිරීමට ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට (මින් මතුවට 

“ගිණුම්හිමියා/හිමියන්”, “ගනුකදනු රුවන්”, “ඔබ”, “ඔබකේ”, “ඔබලාකේ” යනුකවන් හැදින්කවනු ඇති 

අතර, එම කයදුකමන් සන්දර් කයන් ඉඩ සැලකසන කහ  අවන  වන ිදට ඔුගකේ/ඇයකේ 

උරුම රුවන්/උරුම ාරියන්, පරිපාල යින්, ිදධ්යාය යන් සහ ිපත ානුකුල ිපකය තයතයන්ද අදහස් වන 

අතර, එයද ඇතුලත් කඅ.) හැකිවනු පිණිස කමම ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන්ට (මින් මතුවට අර්ථ 

ිපරුපනය  ර ඇත.) යටත්ව  ිබන්  ලට බැංකු රය කස වාවන්, පහසු ම් සහ කතොරතුරු සපයනු ඇත.  

 

කමම ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් (මින් මතුවට දක්වා ඇත) මගින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් අප කවතින් ඉල්ලා 

සිටින කහ   අප ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට සපයනු ලබන බැංකු රය කස වාවන්, පහසු ම් සහ 

කතොරතුරු වලට අදාලව ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ වගකීම් සහ බැඳීම් පැහැදිිබ ක කර්.  

 

ඉහත කී “ ාගිල්ස් බැංකුව” සහ “ගිණුම්හිමියා/හිමියන්” මින් මතුවට යම් අවස්ථාවන්හි දී ඒ ාබේධ්ය කලස 

කමම ගිිදසුකමහි “පාර්නව රුවන්” (මින් මතු දක්වා ඇති පරිදි) කලසද තිප තිප වනකයන් කමම 

ගිිදසුකමහි “පාර්නවය” කලසද හැදින්කවනු ඇත.  

 

කමහි අඩංුල වන සියලුම ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් මගින් පරම හා සමාන කලස ගිණුම්හිමියා/හිමියන් 

බැඳීසිටිනු ඇත. එකී ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් බැංකුකඅ කවබ් අඩිදය වන www.cargillsbank.com 

කවතින් ලබාගත හැකි අතර, ඉල්ලීමක් මගින්, බැංකුකවහි ඕනෑම නාඛා  ාර්යාලයකින් එය පිටපතක් 

වනකයන්ද ලබා ගත හැකි කඅ. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත ලබා දුන් දැනුම්දීමක් වනකයන් කමය 

සැළක නු ඇත.  



පකොන්පේසි ඉදිරි ත් කිරීම  

 ඒ වචන කයදුම් වලට බුගවචන කයදුම්ද (ප්රතිකල ම වනකයන්ද) ඇතුලත්කඅ.  

 පද  ාිදතය “ඔබ”, “ඔබකේ”, “ඔුග” කහ  සමාන සර්ව නාම පද  ාිදතය මගින් එකස  

පිිබගනුලබන අවස්ථා වලදී අදාළ වන කලස ගිණුම්හිමියා අදහස්  රනු ලැකබ්. පුරුෂිබංග වචන 

සඳහා වූ සියලු සඳහන් කිරීම් මගින් ස්ත්රීමිබංග වචනද ඇතුලත්වන්කන්ය.  

 සියලුම කපොදු අයදුම්පත් වලට අමතරව, කමමගින් සපයන ලද ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් මගින් 

ඉතුරුම්, ජංගම සහ ස්ථාවර තැන්පතුද ආවරයය කඅ.  

 කමමගින් ආවරයය වී කනොමැති ිදකන ෂිත  ාණ්ඩ හා කස වාවන්ට අදාළ ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් 

නාඛාවන් කවතින් ඉල්ලුම් කිරීම මගින් ලබා ගත හැකිය.  

 

අර්ථද ක්වීම්  

කමම ක ොන්කේසි හා ිපයමයන්හි තද පැහැති කලොකු අකුරින් දක්වා ඇති කයදුම් සඳහා, සන්දර් ය ිදසින් 

කවනත් ආ ාරයකින් අර්ථ කනොදක්වන්කන්නම් පහත දැක්කවන අර්ථයන් පවතිනු ඇත.  

 

“ගිණුම්හිමියා/හිමියන්” (“ඔබ”, “ඔබකේ”, “ඔබලාකේ” යනුකවන්ද සඳහන් කඅ.) යන්කනන් අදහස ්

වන්කන්  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි ිදවෘත  ර පවත්වා කගන යනු ලබන ප්රථම ගිණුමට කහ  පසු ාලීනව ිදවෘත 

 ල ඕනෑම ගිණුමට අදාළ අයදුම්පකතහි නම්  ර ඇති ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ය.  

 

“ගිවිසුම” යන්කනන් අදහස ් වන්කන් කමම ගිිදසුකමහි ක ොටසක් බවට පත්වනු ඇති  ිබන්  ලට පල 

ක කරන කස වාවන් සැපයීම සඳහා වන යම් අතිකර්  ක ොන්කේසි හා ිපයමයන්ද ඇතුලත්ව,  ිබන්  ලට 

කමම ගිිදසුකමහි නීතිරීති වලට අනුකූලව සංකන ධ්යනය ක කරන කමම නීතිරීති ය.  

 

“ATM” , යනුකවන් ස්වයංක්රිගය කටලර් යන්රත අදහස ්කඅ. කමම ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් වල ATM 

යන්න මගින්  ාඩ්පත  ාිදතා කිරීම මගින් ක්රිගයාත්ම   රනු ලබන ජාලය  ක ොටසක් බවට පත් වන 

( ාඩ්පත ිපකුත් රන ලද රට තුල කහ  රකටන් පිටත) යම් සමාන යන්රතයක් අදහස ්කඅ.  

 

“බලධාරීන්” යන්කනන්  ාගිල්ස ්බැංකුකඅ ඕනෑම ක ොටසක් මත අධි රය බලය පවතින යම් අධි රය, 

පරිපාලන, කහ  ිපයාමන ආයතනයක්, යම් රාජ  කහ  කපොදු කහ  රජකේ ිපකය තයත ආයතනයක්, උප ාරී 

ආයතනයක් කහ  අධි ාරියක්, යම් බදු අධි ාරියක්, සුරැකුම් කහ  වස්තු ුගවමාරු, අධි රය, මහබැංකු 

කහ  නීතිය ක්රිගයාත්ම  කිරීකම් ආයතනයක් කහ  එහි ිපකය තයතකයකු අදහස ්කඅ.  

 



“බ ැංකු දිනය”/ “සාමාන  බ ැංකු පලලාවන්” සහ “ව ඩකරන දින/  ය” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් අප 

ිදසින් ිදකන ෂකයන් සඳහන්  ර කනොමැති නම්, බැංකු රය/ වැඩ රන දින සහ සාමාන  බැංකු රය/ 

වැඩ රන පැයකඅ.  

 

“සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ැංකුව” යනු ශ්රීේ ලං ා මහබැංකුකඅ නීති මගින් සහ නීති යටකත් යථාපරිදි 

සංස්ථාගත  ර ඇති බැංකු සංස්ථාවක් වූද, ස්වකීය ිබයාපදිංචි  ාර්යාලය අං  696, ගාලු පාර, ක ොළඹ 

03 යන සථ්ානකේ පිහිටා ඇත්තා වූද ශ්රීේ ලං ාව තුල ස්වකීය ව ාපාර  ටතුතු  රකගන යනු ලබන්නා වූද 

බැංකුවකි.  

 

“අනුකූලතා බ ඳීම” යන්කනන් (අ) අදාළ ඕනෑම කේශීය කහ  ිදකේශීය නීතියක්, කරුලලාසියක්, ආඥා 

පනතක්, රීතියක්, නඩු තීන්දුවක්, තීන්දු ප්ර ානයක්, සක්අච්ඡා අචාරධ්යර්ම පේධ්යතියක්, ිපයමයක්,අනුමැති 

කරතයමයක්, අධි රය තීන්දුවක්,  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි යම් සාමාතය කයකු හා යම් අධි ාරියක් අතර ඇති 

ගිිදසුමක්, කහ   ාගිල්ස ්බැංකුකවහි යම් සාමාතය කයකුට අදාළ වන බලධ්යාරීන් අතර පවතින යම් 

ගිිදසුමක් කහ  සම්මුතියක් (‘නීති’), කහ  ජාත න්තර මගකපන්වුමක් හා අ  න්තර ප්රතිපත්ති කහ  

 ාර්යපටිපාටි, (ආ) අධි ාරීන් කවතින් ලැකබන යම් (වලංුල) ඉල්ලීමක් කහ  වාර්තා කිරීකම්, ිපයාමන 

කවළඳ වාර්තා කිරීකම්, කහළිදරඅ කිරීකම් කහ  නීති යටකත් පවතින කවනත් යම් බැඳීමක් සහ (ඇ) අපකේ 

ගනුකදනු රුවන්කේ අනන තාවය තහවුරු  ර ගැනීම සඳහා  ාගිල්ස ්බැංකුව කවත ිපයම ක කරන 

නීති වලට අනුකුලව ක්රිගයාකිරීමට  ාගිල්ස් බැංකුකවහි යම් සාමාතය කයකුකේ බැඳීමකි.  

 

“රහස  පතොරුරු” යන්කනන් කහළිදරඅ  රන අවස්ථාකඅදී, රහස  කලස ගනුකදනු රුකවකු ිදසින් 

ිපයම  ර ඇති කහ  සාධ්යාරය පුේගලකයකු ිදසින් රහස ,කපොදු කනොවන කහ  ස්ව ාවකයන් 

හිමි ාරිත්වයක් සහිත කලසට සල නු ඇති යම් කතොරතුරක් අදහස ්කඅ.  

 

“සම්බන්ධිත ත න ත්තකු”  යන්කනන් ගනුකදනු රුකවකු ිදසින් කහ  කවනුකවන් යම් තැනැත්කතකු 

සම්බන්ධ්යකයන්  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි සාමාතය කයකු කවත කතොරතුරු (කපෞේගිබ  දත්ත කහ  බදු 

කතොරතුරු ඇතුළුව) සපයන්කන්ද නැතකහොත් කස වාවන්කේ ප්රතිපාදන සම්බන්ධ්යකයන් කවනත් යම් 

ආ ාරයකින්  ාගිල්ස් බැංකුකවහි සාමාතය කයකු කවත කතොරතුරු ලැකබන්කන්ද ඒ තැනැත්තා කහ  

ආයතනය අදහස ්කඅ. ගනුකදනු රුවා සම්බන්ධ්යකයන් සම්බන්ධිත ත න ත්තා යන්නට යම් 

(ගනුකදනු රුවාකේ) ඇප රුකවකු, සමාගම  අධ්ය ක්ෂ වරකයකු කහ  ිපලධ්යාරිකයකු, හවුල් 

ව ාපාරය  හවුල් රුකවකු කහ  සාමාතය කයකු, යම් “ප්රමායාත්ම  හිමි රුකවකු”, “පාල  

පුේගලකයකු”, කහ  අර්ථලාභී හිමි රුකවකු,  ාරය  යම්  ාර රුකවකු, දාය කයකු කහ  

ආරක්ෂ කයකු, යම් ිපයම  ල ගිණුම  ගිණුම් හිමිකයකු, යම් ිපයම  ල කගවීම  කගවීම් ලබන්කනකු, 



ගනුකදනු රු ිපකය ජනය  රන්කනකු, ිපකය තයතකයකු කහ  නාමි කයකු කහ   ාගිල්ස් බැංකුව සමග 

පවතින සිය බැංකු සබඳතාව ට අදාලවන ගන්නුකදනු රු හා සම්බන්ධ්යයක් පවතින කවනත් යම් 

පුේගලකයකු කහ  ආයතනයක් ඇතුලත් ිදය හැකි නමුත්, ඊට සීමා කනොකඅ.  

 

“ ාලක පුේගලයන්” (සාමාන කයන්) යන්කනන් යම් ආයතනයක් මත පාලනය පවත්වාකගන යන තිප 

පුේගලයන් ( ාරයක් සම්බන්ධ්යකයන් නම් කමම තැනැත්තන් වන්කන් දාය යා,  ාර රුවන්, 

ආරක්ෂ යා, අර්ථලාභීන් කහ  අර්ථලාභී  ාණ්ඩය සහ  ාරය අවසාන සඵල පාලනය ක්රිගයාත්ම   රන 

කවනත් යම් පුේගලකයකු ඇතුලත් වන අතර,  ාරයක් හැර කවනත් යම් නනති  ආයතනයක් 

සම්බන්ධ්යකයන් ඊට සමාන තනතුරු කහ  පාලනය දරන පුේගලයන්) අදහස් කඅ.  

 

“ ාරිප ෝගික පතොරුරු” යන්කනන් පුේගිබ  දත්ත, රහස  කතොරතුරු සහ/කහ  ගනුකදනු රුකේ කහ  

සම්බන්ධිත තැනැත්තකුකේ බදු කතොරතුරු (ඊට අදාළ ප්ර ානන, ගාස්තු ඉවත්කිරීම් හා  ැමැත්ත 

පලකිරිම්ද ඇතුලත්ව) අදහස ්කඅ. 

 

“මූල  අ රාධ” යන්කනන් මුදල් ිදශුේධි රයය, රතස්තවාදයට මුදල් සැපයීම, අල්ලස්, දුෂය, බදු 

මගහැරීම්, වංචා, ආර්ථි  කහ  කවළඳ සම්බාධ්ය  මගහැරීම් සහ කහ  කමම  ාරයා වලට අදාලව ඇති යම් 

නීති කහ  කරුලලාසි  ඩ කිරීම් කහ  මගහැරීමට කහ   ඩකිරීමට උත්සාහ කිරීම් අදහස ්කඅ.  

 

“පතොරුරු” යන්කනන් අදහස් වන්කන් අප ිදසින් කහ  යම් කතොරතුරු සපයන්කනකු ිදසින් සපයන ලද 

සහ ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත ලැකබන්නට සලස්වන ලද මූල , කවළඳකපොල කහ  කවනත් කතොරතුරු 

සහ දත්තය.  

 

“පතොරුරු ස යන්නා” යනුකවන් අදහස් වන්කන්  ාගිල්ස් බැංකුව හැර, කතොරතුරු සපයන්කනකුට යම් 

කතොරතුරක් සපයන තැනැත්කතකුද ඇතුලත්ව, එකහත් ඊට සීමා කනොවී, කතොරතුරු සපයන ඕනෑම 

තැනැත්කතකි.  

 

“ආයතනය” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් අදාළ පරිදි කමම ගිිදසුකම් අරමුණු සඳහා ආයතනයක් කලස 

සැලකිය තුතු බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින්  ාගිල්ස් බැංකුව කවත දැනුම් දී ඇති ඕනෑම කතවන 

පාර්නවය  මූල  ආයතනයකි. 

 

“උ පදස්” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවතින්  ාගිල්ස ්බැංකුව කවත ලැකබන ිපසි 

කලස බලය ලත් ිබඛිත ඉල්ලීමක් කහ  කවනත් අවසරලත් ස්වයංක්රිගය උපකදසකි.  



“හානිය” යන්කනන්  වර ආ ාරයකින් කහ  ගයනය ක කරන කහ  සිදුවන යම් හිමි ම් ඉල්ලා සිටීමක්, 

අයකිරීමක්, පිරිවැයක් (නීතිමය කහ  කවනත් වෘත්තියමය ගාස්තුද ඇතුලත්ව, නමුත් ඊට සිමා කනොවී) 

හාිපයක්, යයක්, ිදයදමක්, බදු මුදලක්, වගකීමක්, බැඳීමක්, කච දනාවක්, නඩුවක්, ඉල්ලීමක්, 

නඩු රයක්, නඩු ිපමිත්තක්, නඩු  ටතුත්තක් කහ  නඩු තීන්දුවක්, එය සෘජු කහ  වක්රට,ආනුෂංගි , 

දණ්ඩනීය කහ  අවස්ථානුකූල වුවද, අදහස් කඅ.  

 

“පමපහයුම් උ පදස්” යනුකවන් අදහස් වන්කන්, කදකදකනකු කහ  ඊට වැඩි පුේගලයින් සංඛ ාවක් හවුල් 

වන හවුල් ගිණුම් සම්බන්ධ්යකයන් ගිණුම පවත්වාකගන යන ආ ාරය සහ ගිණුම සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව 

ිදසින්  ටතුතු  ල තුතු ආ ාරයයි.  

 

“මුර දය” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත ිපකුත්  ර ඇති 

ස්වයංක්රිගය කටලර් යන්ත් ර (ATM)  ාඩ්පත්, කඩබිට්  ාඩ්පතක් සහ කක්රටඩිට්  ාඩ්පතක්ද ඇතුලත්ව ඊට 

සීමා කනොවී, උපකය ගී  රගිපමින්, උපකදස් වලට ප්රකඅන වීමට කහ  ක්රිගයාත්ම   රවීම සඳහා කහ  

දුර ථන බැංකු රයය, අන්තර්ජාල බැංකු රයය හරහා ගනුකදනු සිදුකිරීමට සැ සු රහසිගත වචනයක්, 

අක්ෂර සහ සංඛයාවන්කගන් සමන්ිදත අං යක් කඅ.  

 

“ප ෞේගලික දත්ත” යන්කනන් යම් තැනැත්කතකුට (සහ දත්ත රහස තා නීති සං්රරහය, සංස්ථාවන්ට 

අදාළ වන රටවල සංස්ථා ආයතන වලට) අදාළ වන එම තැනැත්තා හදුනා ගැනීමට හැකි වන ආ ාරකේ, 

සංකඅදී කපෞේගිබ  දත්ත, නම (නම්), කන්වාසි  ිබපිනය(ිබපින), ඇමතුම් කතොරතුරු, වයස, උපන්දිනය, 

උපන් ස්ථානය, ජාති ත්වය, පුරවැසි ාවය, කපෞේගිබ  හා නවවාහි  තත්වයද ඇතුලත්ව, ඊට සිමා 

කනොවී, ඕනෑම දත්තයක් අදහස ්කඅ.  

 

“පසේවාවන්”  යන්කනන් (අ) ගනුකදනු රුකේ බැංකු ගිණුම් ිදවෘත කිරීම, පවත්වාකගන යාම හා වසා 

දැමීම (ආ) යය පහසු ම් හා කවනත් බැංකු ිපපැතුම් හා කස වාවන් ගනුකදනු රුට සැපයීම (උදාහරය 

කලස, වස්තු  ාර ගනුකදනු, ආකය ජන උපකදස,්අතරමැදි කස වා, ිපකය තයත කස වා,  ාර ත්ව, ිපන් ාෂය 

කහ  තාක්ෂ,යය ලබා ගැනීකම් කස වාවන්ද ඇතුලත්ව), අයදුම්පත් සැ සුම, අතිකර්  යය තක්කස රු හා 

ිපන්පාදන සුදුසු ම් තක්කස රු සහ (ඇ) මූල  කස වා කහ  ඊට සම්බන්ධ්ය සැලසුම් ගනුකදනු රු කවත 

අකලිද රයය කහ  ප්රවර්ධ්යනය, අකලිද සමීක්ෂය රක්ෂයය, ිදගයනය හා පරිපාලන අරමුණුද ඇතුලත්ව 

ගනුකදනු රුවා සමග  ාගිල්ස් බැංකුකවහි සමස්ත සම්බන්ධ්යතාව පවත්වාකගන යාම, ඊට සිමා කනොවී 

අදහස් කඅ.  

 



“ප්රේකානන” යන්කනන් අදහස් වන්කන්  ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට කදන ලද යම් 

 ාලසීමාවක් තුල ගිණුම හරහා සිදු  රන ලද ගනුකදනු (කඩබිට්  ාඩ්පත් ගනුකදනුද ඇතුළුව) පිිබබඳ සහ 

එම ගිණුකම්/ගිණුම්වල සඳහන්  රමින් එවනුලබන වාර ප්ර ානනයකි. ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් ඇතුලත් 

කිරීම සුදුසුයැයි සල න කවනත් කතොරතුරුද එහි ඇතුලත් ිදය හැකිය.  

 

“ප්රේාමාක ක හිමිකුවකු” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් යම් ආයතනය  ලා කයන් 10%  ට වඩා හිමි ම් 

දරන කහ  සෘජුව කහ  වක්රටව 10% ට වඩා අයිතිය ලබන තැනැත්කතකු කඅ.  

 

“බදු අධිකාරීන්” යනුකවන් අදහස් වන්කන් කේශීය කහ  ිදකේශීය බදු, ආදායම්, කපොදු කේපල කහ  මූල  

අධි ාරීන් ය. 

 

“බදු පතොරුරු” යන්කනන් ගනුකදනු රුවකුකේ (එම ගනුකදනු රු, පුේගලකයකු කහ  ලා  කනොලබන 

කහ  කවනත් වාණිජ ආයතනයක් වන ව ාපාරයක් වුවද, ඒ බව කනොසල ා) සහ සාධ්යාරයව ක්රිගයාකිරිකම්දී 

යම් බදු අධි ාරියක් කවත ඇති යම්  ාගිල්ස ්බැංකු සාමාතය කයකුකේ බැඳීම් වලට අනුකුලව ක්රිගයාකිරීම 

අවන  යයි  ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් සල නු ලබන යම් හිමි රුවකු, ‘පාල  පුේගලකයකු’ ‘ප්රාමාණි  

හිමි රුවකු’ කහ  ගනුකදනු රුවකුකේ අර්ථලාභී හිමි රුවකුකේ බදු තත්වයට සෘජුව කහ  වක්රටව අදාළ 

වන යම් කල්ඛනයක් කහ  කතොරතුරක් අදහස ්කඅ. බදු කතොරතුර යන්නට බදු කනවාසි ත්වය සහ/කහ  

ආයතනකේ ස්ථානය (අදාළ පරිදි), බදු වාසය, බදු හඳුනාගැනීකම් අං ය, බදු සහති  කිරීකම් ආ ෘතිපරත, 

{නම(නම්), කන්වාසි  ිබපිනය(ිබපින), වයස, උපන්දිනය, උපන් ස්ථානය, ජාති ත්වය හා පුරවසි ාවයද 

ඇතුලත්ව} ආදී කපෞේගිබ  දත්ත පිිබබඳ කතොරතුරු ඇතුලත් වන නමුත් ඊට සිමා කනොකඅ.  

 

“බදු සහතික කිරීපම් ආකෘති ත්රි” යන්කනන් ගිණුම් හිමිකයකුකේ කහ  ආයතනය  සම්බන්ධිත 

පුේගලකයකුකේ බදු තත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා බදු අධි ාරීන් කහ   ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින්  ිබන් 

 ලට ිපකුත්  රන කහ  ිපයම  රන ඕනෑම ආ ෘති පරතයක් කහ  කල්ඛනයක් අදහස ්කඅ.  

 

“පකොන්පේසි” යන්කනන් අදහස් වන්කන් කමම ගිිදසුම පාලනය වන ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන්, යම් 

මුක්තිප්ර ාන, අන්තර්ජාල කපෞේගිබ ත්වය පිිබබඳ ප්ර ානන/ප්ර ානනයන්, මගකපන්වුම් වන අතර, එයට, 

 ිබන්  ලට සංකන ධ්යනය ක කරන පරිදි අප ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත දැනුම්කදන යම් අතිකර්  

නීතිරීති ද ඇතුලත් වන අතර, ඊට සිමා කනොකඅ.  

 

“ගනුපදනුව/ගනුපදනු” යන්කනන් අදහස ්වන්කන් ගිණුම්හිමියා ිදසින් ිබඛිතව කහ  කඩබිට්/ATM 

 ාඩ්පතක් කහ  අන්තර්ජාල බැංකු රය කහ  අනාගතකේදී හඳුන්වාකදනු ලබන එවැිප මාර්ගයන් මගින් 



ගිණුම සම්බන්ධ්යකයන් (මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම්, POS ටර්මිනලයක් ඇති සථ්ානවල සිදු රනුලබන 

කගවීම්, මුදල්/කචක්පත් තැන්පතු, මුදල් ුගවමාරු කිරීම් ආදිය උදාහරය කඅ.) අවසර ලත් ක්රිගයාවක් සිදු 

කිරීමට  ාගිල්ස් බැංකුව කවත ලබා කදන අවසරලත් ඕනෑම උපකදසකි.  

 

1. සියලුම ගිණුම් සඳහා ප ොදු  

1.1 ඇතුලත්වීකම් ිපර්යාය   

1.1.1 බැංකුවට පිළිගත හැකි හඳුනාගැනීකම් කල්ඛනයක්/ කල්ඛන (ජාති  හැඳුනුම්පත, ිදකේන ගමන් 

බලපරත වැිප කල්ඛන) මගින් හඳුනාගැනීකමන් පසුව සහ කදන ලද කන්වාසි  ිබපිනය, ඊට 

අදාළ කල්ඛන මගින් තහවුරු  රගැනීකමන් පසුව බැංකුව ිදසින් අනුමත  ල 

තැනැත්කතකු/තැනැත්තන් ිදසින් රුපියල් ඉතුරුම් ගිණුමක්, ජංගම ගිණුමක් සහ සථ්ාවර 

තැන්පතුවක් ිදවෘත  ල හැකිය.  

 

1.1.2 රුපියල් ඉතුරුම් ගිණුම(ම්), ජංගම ගිණුම(ම්) සහ ස්ථාවර තැන්පතු (මින් මතුවට තිපව ‘ගිණුම’ 

යනුකවන් කහ  කපොදුකඅ ‘ගිණුම්’ යනුකවන් හැඳින්කවනු ඇත) පහත තැනැත්තන්ට ිදවෘත  ල 

හැකිය.  

 

1.1.2.1 පුේගලකයකුට ඔුගකේ කහ  ඇයකේ නමින්; 

 

1.1.2.2 කමකහතුම් උපකදස ්සමග සපයන සිය නාමයන් යටකත් හවුකල් කදකදකනකු කහ  ඊට කවඩි 

පුේගලයන් සංඛ ාවක් නමින්; 

 

1.1.3  ‘ගිණුම් අං ය’ යනුකවන් හදුන්වනු ලබන ිදකන ෂිත අං යක් සෑම ගිණුම ටම ලබා කදනු ඇති 

අතර, බැංකුව සමග සිදු රන සියලුම ිබපි ගනුකදනු වල සහ සියලුම කගවීකම් පත්රිෂ ා වල සහ 

මුදල් ආපසු ආ ෘතිපරත වල සහ මූල  කනොවන ගනුකදනු සම්බන්ධ්යකයන් වන කල්ඛන වලද 

එය සඳහන්  ල තුතුය. 

 

1.1.4   සෑම ගිණුම ටම ඊට අදාළ අවම කන ෂය පිිබබඳ අවන තාවයක් පවතිනු ඇති අතර, එය 

බැංකුකඅ පරම අභිමතය පරිදි  ිබන්  ලට කවනස ්ිදය හැකිය. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් 

අවම කන ෂය පවත්වා කනොගන්කන් නම්, බැංකුව ිදසින් පවත්නා ගාස්තු කල්ඛනය යටකත් එම 

ගිණුම් මත ගනුකදනු ගාස්තු සහ/කහ  කස වා ගාස්තු අය රනු ඇත. 

 



1.1.5   ගිණුම්හිමියා බවට පත්වන යම් අකයකු මියගිය අවස්ථාව  දී , එකී බේධ්ය ගිණුකමහි බැරට 

පවතින මුදල් ජීවත්ව සිටින ගිණුම්හිමියා කහ  ගිණුම්හිමියන් කවත කගවනු ඇති අතර, 

කමකහතුම් උපකදස ්අනුව මුදල් කගවීම සම්බන්ධ්යකයන් කිසිදු හවුල් ගිණුම්හිමිකයකු ිදසින් 

බැංකුව වගකීමට ලක්කනො රයි.  

 

හවුල් ගිණුම  ගිණුම්හිමියන්කගන් කිසිවකු මියගිය බවට දැනුම්දීම ලැබුණු වහාම, එකී 

මියගිය යට අයත් ගිණුම කහ  ගිණුම් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුකවහි බැරට කහ  බැංකුව ිදසින් 

රඳවාකගන ඇති සියලු මුදල්, ආරක්ෂය, ඔප්තිපු, කල්ඛන සහ කවනත් ඕනෑම කේපලක් බැංකුව 

ිදසින් ජීවත්ව සිටින හවුල් ගිණුම්හිමියන් කවත  රනුලබන කගවීම් කහ  කබදාහැරීම් කහ  

සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුකවහි ූරර්ය වගකීම ඉටු රනු ඇති බවට එක් එක් හවුල් ගිණුම්හිමියා 

ිදසින් එ ඟ කඅ. ගිණුම මත කහ  කවනත් අ ාරය ට පැන නගින අයිරාවක් කහ  කවනත් 

බැඳීම්, එක් එක් හා කවන් කවන්ව සෑම බේධ්ය ගිණුම්හිමිකයකුකේම වගකීමක් කඅ. කිසියම් 

ගිණුමක් සම්බන්ධ්යකයන් හවුල් ගිණුම්හිමියන්කගන් එක් කහ  ඊට වැඩි ගයන කේ (නමුත් 

සියල්ලන්ම කනොව) කිසියම් කවනසක් කහ  කමහි හවුල් ගිණුම්හිමියන් කිසිකවකුකේ බලය 

අකහ සි කිරීමක් සිදුවුවකහොත්, සහ කහ  හවුල් ගිණුම්හිමියන් අතර වන කිසියම් මතකේදයක් 

සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව දැනුවත්  රනු ලැබුවකහොත්, හවුල් ගිණුම්හිමියන් ිදසින් බැංකුව කවත 

ලබා දී ඇති අත්සන් කිරීකම් උපකදස ්වල කුමක් සඳහන් වුවද, බැංකුව සිය පරම අභිමතය 

පරිදි, ඉන් අනතුරුව සියලු හවුල් ගිණුම්හිමියන් ිදසින් හවුල්ව එකී ගිණුම කමකහයවීම අවන  

වනු ඇත.  

 

1.1.6 කිසියම් කහ  ගිණුමක් මත බැංකුවට ඇති අයිතිය ට අමතරව, මුල් මුදල කහ  ඇපය කලස, 

සැබෑ කහ  අනුමිත කලස, මූිබ  කහ  සුරැකුම් කලස, තිපව කහ  කවනත් අකයකු හා බේධ්යව 

ගිණුම්හිමියාකේ/හිමියන්කේ වගකීම් කවනුකවන් කිසියම් ගිණුම /ගිණුම්වල බැරව ඇති 

මුදලක් කහ  සියලු මුදල් හිලඅ කිරීමට ඕනෑම ගිණුමක් කහ  සියලු ගිණුම් ඕනෑම අවස්ථාව  

කහ   ිබන්  ලට ඒ ාබේධ්ය කිරීමට කහ  සංතුක්ත කිරීමට බැංකුවට හැකි බවට 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් එ ඟ කඅ.  

 

1.1.7 ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් යම් ගිණුමක් (ිපත  උපකදස් ඇතුලත්ව) හර  රමින් කගවීම් 

සිදු රන කලසට බැංකුකඅ නාඛාවන් කවත තැපෑකලන් කහ  කගකනිදත්  ාරදීම මගින් බැංකුව 

කවත ලබා කදන සහති   ල උපකදස් මත පමයක් බැංකුව ිදසින් ක්රිගයා රනු ඇත. 

 



1.1.8 බැංකුකඅ පරම අභිමතය පරිදි පිරිනමනු ලබන සහ හාිපූරරයයක් ලබාගැනීමට ිදෂය වන, 

බැංකුව සහ ගිණුම්හිමියා/හිමියන් අතර ඇති රනු ලබන ිදකන ෂිත ගිිදසුමකින් කතොරව, 

ෆැක්ස් කහ  ිදදයුත් තැපැල් කහ  කවනත් කවනත් යම් ිදදයුත් මාධ්ය යක් හරහා ලබා කදන 

උපකදස් මත බැංකුව ිදසින් ක්රිගයා කනො රනු ඇත.  

 

1.2 තැන්පතු  

1.2.1 තැන්පතු  ැමති පරිදි ඕනෑම වාර ගයනක් සිදු ල හැකිය. කටලර්  වුන්ටරවල දී සිදු රන 

තැන්පතු, තැන්පතු පත්රිෂ ාව වලංුල කිරීමක් මගින් කහ  බලයලත් ිපලධ්යාරිකයකු ිදසින් 

තැන්පතු පත්රිෂ ාව අත්සන් කිරීම මගින් ක ෞති ව වලංුල කිරීම මගින් පිළිගැකනනු ඇත. 

 

1.2.2 ගිණුම් වලට තැන්පත්  රන කචක්පත්  ාරගනු ලබන්කන් එ තු  ර ගැනීම සඳහා පමයක් 

වන අතර,කගවනු ලබන බැංකුව ිදසින් ිපන ්ානනය  රන කතක් මුදල් ලබා ගැනීමට 

කනොහැකි වනු ඇත. කමම නීති රීති කනොත ා, ඉතුරුම් ගිණුම්, කචක්පත් එ තු ර ගැනීම හා 

ිපන් ානනය කිරීම සඳහා කයොදාකනොගන්නා අතර, කචක්පත්, ලා ාංන බලපත්, සහ දරන්නා, 

තැන්පත් රු කහ  කතවන පාර්නවයක් කවත කගිදය තුතු වන කස  ිබයන ලද කවනත් කල්ඛන 

තැන්පත් කිරීම සඳහා  ාරගැනීම ප්රතික්කෂ ප කිරීකම් අයිතිය බැංකුව සතුය.  

 

1.2.3 මුදල් කනොවන තැන්පතු සඳහා ඔබට ූරර්ය නනති  බලය ඇති බවට සහ අත්සන්, පිටසන් 

සහ මුදල් කනොවන තැන්පතු වල දැක්කවන කතොරතුරු වල සත තාව, වලංුල ාවය සහ 

ිපවැරදි ාවය සම්බන්ධ්යකයන් ූරර්ය වගකීම ඔබ පිළිගන්නා බවට ඔබ ිදසින් ප්ර ාන  ර 

සහති   රනු ලැකබ්.  

 

1.2.4 ිපන් ානනය/එ තු  රගැනීම සඳහා තැන්පත්  රන ලද කවනත් බැංකු කවත ිබයන ලද 

රුපියල් කචක්පත් ලං ා ක්ිබයර් පුේගිබ  සමාගම (‘Lanka Clear Private Limited - 

LCPL’) හි රීතිවලට යටත් වනු ඇති අතර,  ිබන්  ලට සංකන ධ්යනය ක කරනු ඇත. මුදල් 

කගවන බැංකුව ිදසින් අය රන යම් ක ොමිස් මුදලක් කහ  ගාස්තුවක් බැංකුකඅ ූරර්ය 

අභිමතය පරිදි අධි ාරයක් සහිතව කහ  රහිතව අදාළ ගිණුමට කහ  කවනත් යම් ගිණුම ට 

හර ක කරනු ඇත.  

 

1.2.5 බැංකුව කවත ිබයන ලද අය ර/කචක්පත් යම් ගිණුමක් කවත කගවන ිදට, බැංකුව ිදසින් 

පළ ර ඇති ගාස්තු හා අයකිරීම් වලට අනුකුලව හැසිරවීකම් ගාස්තු අඩු  රනු ඇත. 



1.2.6 බැංකුව ිදසින් ආපසු හැරවීම සහ ිපවැරදි ඇතුලත් කිරීම්  

යම් වරදකින්, ක්රිගයාවකින් කහ  කනො ර හැරීමකින් බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ 

ගිණුමට මුදල් බැර  රන ිදට දී, ඕනෑම අදියර දී සහ/කහ  ඕනෑම කඅලාව දී එකී 

ඇතුලත්කිරිම ආපසු හැරවීමට සහ/කහ  ඉන් පසුව ගනුකදනු රුකගන් එම මුදල සහ කපොිබය 

(ඇත්නම්) ඉල්ලා සිටීමට බැංකුවට ඕනෑම අවස්ථාව  අයිතිය පවතිනු ඇත.  

 

1.2.7  ිදකේන ව වහාර මුදල් තැන්පතු සහ ිදකේන ව වහාර මුදල් කප්ර ෂය 

 

1.2.7.1 ිදකේන ව වහාර මුදල් ගිණුම් 

ගිණුම් හිමියකුකේ ිදකේන ව වහාර මුදල් ගිණුම්, මුදල් රහිතව පියවීම මගින් කගවීම් සහ 

ගිණුම් හිමියා ිදසින් ිදකේන ව වහාර මුදිබන් බැහැරකිරීම් බලාත්ම  කිරීමට  ටතුතු  රනු 

ලබයි.  

 

1.2.7.2 කප්ර ෂය  

(අ) අයදුම් රු ිදසින් ූරර්ය අවධ්යානම  ාරගැනීම මත බාහිර කප්ර ෂය යැවීකම් ස්වාක්නතාව 

බැංකුව සතු කඅ. එකී පණිිදඩය ලැබුණු ිදට වැරදි කලස අර්ථ ථනය කිරීම කහ  කගවීම් සිදු 

 ල තුතු රකටහි වන ිපන ්ාෂය පේධ්යතිය මගින් සිදු වූ කිසිඳු ප්රමාදයක් කහ  කප්ර ෂය එ තු 

කිරීකම්දී අර්ථලාභී බැංකුකවන් සිදුවන කිසිදු පැහරහැරීමක්, අකපොකහොසත්වීමක් කහ  යම් 

අනුරූප යන්, ිපකය තයතයන් කහ  එවැිප ිපකය තයතයන්කේ බුන්වත් ාවය කහ  ිපසා 

පණිිදඩය සම්කප්ර ෂයය කිරීකම්දී ඇතිිදය හැකි ලා  කහ  ක ොන්රතාත්තු කහ  පිරිවැය කහ  

ිදයදම් කහ  ිදකන ෂ වක්රට කහ  ආනුෂාංගි  පාඩු කහ  හාිප, ප්රමාද, ප්රමාදකද ෂ, අත්හැරීම් 

සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වගකියනු කනොලැකබ්. අර්ථලාභියාකේ අව ාජ ාවය කහ  සත තාව 

ිපර්යය කිරීම සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වග කනොකියන නමුත්, එය මාකේ/අපකේ ූරර්ය 

වගකීම කඅ.  

 

බැංකුව ිදසින් සිදු රන බාහිර කප්ර ෂය  ටතුතු, ශ්රීේ ලං ා මහ බැංකුකඅ සහ කවනත් ිපසි 

බලධ්යාරීන් ිදසින් ඉදිරිකේදී බලාත්ම  ක කරන කහ  වර්තමානකේ බලාත්ම   ර ඇති කහ  

සියලු කරුලලාසි, ිපකය ග, පරිපාලන නීති, අයපනත් සහ චක්රටකල්ඛ වලට ිදෂය කඅ.  

 

බාහිර කප්ර ෂය සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව ිදසින් ව වහාර පියවර ගනු ඇති අතර, එකස  කිරීකම්දී 

සන්ිපකඅදන ක්රටමකඅදයක්, අනුරූප කයකු, උප ිපකය තයතකයකු කහ  කවනත් ිපකය තයත 

ආයතනයක් මා/අප කවනුකවන්  ාිදතා කිරීමට බැංකුවට ස්වාධිනත්වය ඇත.  



 

(ආ) බාහිර කප්ර ෂය මගින් ලද මුදල, එය ලැබුණු ගිණුකමහි ව වහාර මුදිබන් ලැබුණු ිදට, එකී 

අරමුදල් සත  වනකයන් කප්ර ෂයය  ල දිනකේදී බැංකුකවහි ිදකුණුම් අනුපාතයට අනුව 

බැංකුව ිදසින් සාමාන  පරිදි පරිවර්තනය  රනු ඇත. ක කස  කවතත්, පරිවර්තනය 

 රනු ලබන දින සහ ුගවමාරු සිදුවනුකේ බැංකුකඅ ූරර්ය අභිමතය පරිදිය.  

 

(ඇ) කප්ර ෂයයක් අවලංුල කිරීකම් අවස්ථාව දී මුදල් ආපසු ලබාදීම සිදු රනුකේ 

අනුරූප යන් කවතින් ලැබුණු සත  මුදල සහ එකී මුදල් ආපසු ලබාදීකම් දිනකේදී 

බැංකුකවහි පවත්නා මිලදී ගැනීකම් අනුපාති ය මත පදනම්ව කඅ. එහිදී බැංකුවට සහ 

එහි අනුරුප  ිපකය තයතයාට දරන්නට සිදුවන වැය ආපසු ලබාගැනීකම් හිමි ම බැංකුව 

කවත පවතී. අවලංුල කිරීකම් ගාස්තු, අයකිරීම් සහ එ තු  රන ලද ක ොමිස් කිසිවක් 

ආපසු කගවනු කනොලැකබ්.  

 

(ඈ) කගවීම් සිදුකිරීකම්දී කහ  කගවීම් උපකදස් ලබාදීකම්දී වන ප්රමාද, අතරමඟ කහ  කවනත් 

ආ ාරය දී අයිතම නැති වීම්, ිද ෘතිවීම්, කද ෂ, ප්රමාද වීම්, බාධ්යා වීම් කහ  කිසියම් 

අයිතමයක්, ිබපියක්, ිදදුිබ පණිිදඩයක්, කප්ර ෂයකේ දී කහ  කබදාහැරීකම්දී බැංකුකඅ 

අනුරූප යන්කගන් කහ  ිපකය තයතයන්කගන් සිදුවන ප්රමාදයන් ිපසා සිදුවන අලා  කහ  

හාිප සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වග කියනු කනොලැකබ්.  

 

(ඉ) බාහිර කප්ර ෂය මගින් ලද මුදල, එකී අරමුදල් සත  වනකයන් බැර  ල දිනකේදී 

බැංකුකවහි මිලදී ගැනීකම් අනුපාතයට අනුව බැංකුව ිදසින් සාමාන  පරිදි එය ලැබුණු 

ගිණුකමහි ව වහාර මුදල් ඒ  ය කවත පරිවර්තනය  රනු ඇත.  

 

1.2.7.3 ගනුකදනු රුකේ අවදානම  

ිදකේන ව වහාර මුදල් සම්බන්ධ්යකයන් සිදු රනු ලබන එක් එක් ගනුකදනුව දී ිදකේන 

ව වහාර මුදිබන් සිදු රන ගනුකදනු ිදකේන ිදිපමය අවදානම් හා බැඳුණු බැඅ සහ ඒ 

සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වග කියනු කනොලබන බැඅ ගනුකදනු රු ිදසින් ූරර්ය අවකබ ධ්යකයන් 

තුක්ත ිදය තුතුය. 

 

1.2.8 එ තු කිරීකම් බැංකුව වනකයන්, කචක්පත්, බිල්පත්, කන ට්ටු, අය ර, ලා ාංන, බලපරත කහ  

එ තු කිරීම සඳහා ගනුකදනු රුවකු ිදසින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන කවනත් කල්ඛනයක් 

සහති   රමින් බැංකුව ිදසින් සිදු රන කිසියම් පිටසන් කිරීමක්, ක්රිගයාත්ම  කිරීමක් කහ  



ක්රිගයාත්ම  කිරීම් පිළිබඳව බැංකුවට දරන්නට කහ  ිදඳින්නට සිදුවන ඕනෑම පාඩුවක් 

සම්බන්ධ්යකයන් ගනුකදනු රු ිදසින් බැංකුව හාිපපුරයය  ල තුතු වන අතර, බැංකුව ිදසින් 

ලබා කදන එවැිප සෑම සහති යක්ම සෑම අවස්ථාව දීම ගනුකදනු රුකේ ඉල්ලීම මත ලබා 

දුන් බවට සල නු ඇත.  

 

1.3 වාර ගිණුම් ප්ර ානන 

 

1.3.1 ගිණුකමහි ගනුකදනු සම්බන්ධ්ය සියලුම වාර්තා  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් එවනු ලබන ( ඩදාසි මත 

මුද්රිවත සහ ිදදයුත් තැපැල් මාර්ගකයන්) ප්ර ානනකයහි සඳහන් වනු ඇත. කමම නීති රීති වලට 

අනුකුලව එම ගිණුම් ප්ර ානන ගිණුම්හිමියා ිදසින් බැංකුව කවත උපකදස් ලබා දී ඇති පරිදි, 

බැංකුකවහි ඇති තැපැල් ිබපිනය කවත  ාලසීමා පදනමින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත 

තැපෑකලන් කහ  ිදදයුත් තැපෑල මගින් එවනු ලැකබ්.   

 

1.3.2 සෑම ගිණුම් ප්ර ානනයක්ම ලද වහාම, ඕනෑම අවස්ථාව දී ගිණුම් ප්ර ානනය ගිණුම්හිමියා කවත 

ලැකබන්නට ඇතැයි සල න දිනකේ සිට දිනදර්නන දින ිදස්ස ට (20) කනොඅඩු  ාලසීමාව දී 

ගිණුම් ප්ර ානනකේ දැක්කවන සෑම ඇතුලත්කිරිමක්ම පරීක්ෂා (ිපරීක්ෂයය)  ර තහවුරු 

කිරීමටද, එවා ගිණුම්හිමියාකේ වාර්තා සමග සසඳා බැලීමටද, යම් වංචිප  කහ  අනවසර 

ගනුකදනු ද ඇතුලත්ව යම් වරදක්, අතහැරීමක්, අක්රටමි තාවයක්, කහ  එකී ගිණුම් ප්ර ානනයට 

ගිණුම්හිමියාකේ කවනත් ඕනෑම ිදකර ධ්යතාවක් (සමස්තයක් කලස ‘ගිණුම් අක්රටමි තා’) පවතී 

නම්, ිබඛිතව බැංකුව කවත වහාම දැනුම් දීමටද ගිණුම්හිමියා එ ඟ කවයි. ිපරීක්ෂය 

 ාලසීමාකඅදී බැංකුව කවත දැනුම්දීමට ගිණුම්හිමියා අකපොකහොසත් වුවකහොත්, ගිණුම් 

ප්ර ානනකේ දැක්කවන කන ෂය සහ ගිණුමද ඇතුලත්ව එහි ඇති සියලුම ඇතුලත්කිරීම් ිපවැරදි, 

සම්පුර්ය, අවසරලත් සහ ගිණුම්හිමියා/හිමියන් මත බන්ධ්යනීය කලස සැලක න අතර, කමම 

වගන්තියට අනුකුලව ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් දැනුම්දීමක් සිදු ර ඇති ගනුකදනු 

සම්බන්ධ්යකයන් හැර ඉතාම මෑත ගිණුම් ප්ර ානනකේ දිනය දක්වා සිදුව ඇති සියලුම ගනුකදනු 

සඳහා වන ඕනෑම වගකීමකින් බැංකුව ිපදහස් ක කරනු ඇත.  

 

1.3.2.1 කවනත් සථ්ානය  සඳහන්  ර ඇති ප්රතිිදපා  වලට අමතරව, ඉහත 1.3.2 වගන්තිකේ 

සඳහන් වගකීම් මගින් බැඳි සිටීමට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් අකපොකහොසත් වන්කන් නම්, සහ 

ගිනුම්හිමියාකේ චර්යාව කහ  කනො රහැරීමක් මගින් සිය ගිණුමට අලා යක් (ඕනෑම 

ආ ාරයක් අලා යක්, බැංකුවට දරන්නට සහ/අත්ිදදීමට සිදුවන කහ  බැංකුවට එකරහිව 

පැනකවන බදු, අයකිරීම්, දඩ, ගාස්තු, කහ  දඬුවම් ගාසත්ු) සිදුකඅ නම් කහ  දාය  කඅනම්, 



එිදට එවැිප අලා යන් සම්බන්ධ්යකයන් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත බැංකුකවහි කිසිදු 

වගකීමක් කනොපවතිනු ඇති බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් එ ඟ කඅ. කමම ගිිදසුමට අනුකුලව 

අවන  පරිදි ිපයමිත  ාලය ඇතුලත ගිණුම් ප්ර ානනය ිපරීක්ෂයය කිරීමට අසමත්වීම මගින්, 

ගිණුම් ප්ර ානනය කමම ක ොන්කේසි හා ිපයමයන්ට අනුකූලව සමාකල චනය  ර 

තිබුකන්නම් වැරදි කහ  අතපසු වීම් කසොයාගැනීමට හැකිව තිබු  ාලයට පසුව සිදුවන යම් 

අලා ය  ප්රමායයට ගිණුමට අලා යක් සිදු ර කහ  ඊට දාය  වී ඇති බවට සැළක නු ඇති 

බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් පිළිගනී. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත බැංකුකඅ පවතින උපරිම 

වගකීම බැංකුකඅ ුගදු කනොසැලකිල්ල කහ  කච්තනාන්ිදත ිදෂමාචාරය කහ තුකවන් 

ගිණුම්හිමියාකේ ගිණුකමන් වැරදි කලස කහ  වරදවා ඉවත් රන ලද මූිබ  මුදකලහි සත , 

සෘජු අලා යන්ට පමයක් සිමා වනු ඇති බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් පිළිගනී.  

 

1.3.2.2 කමහි සඳහන් කිසියම් වාර කන ෂ ප්ර ානනයක් සහ කවනත් ඕනෑම ප්ර ානනයක් කහ  

උපකදසක් කහ  කතොරතුරක් කනොලැබුයකහොත්, ගනුකදනු රු ිදසින් වහාම ඒ බව බැංකුව 

කවත ිබඛිතව දැනුම්දිය තුතු කඅ.  

 

1.3.3 අගතියට පත් ගිණුම්හිමියකුකේ ප්ර ානනකේ දක්වා ඇති ගනුකදනුවක් සම්බන්ධ්යකයන් එ ඟ 

කනොවීමක් කහ  කවනත් ආ ාරයකින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් ිපන්චය  රන  රුණු 

ිදමසීම සඳහා, එවැිප එ ඟ කනොවීමක් පිිබබඳ දැන්වීමක් ලැබීකමන් පසුව මාස කද ක් තුල 

බැංකුව ිදසින් සේ ාවකයන් හා සාධ්යාරය උත්සාහකයන්  ටතුතු  රනු ඇත. එවැිප 

උත්සාහය ට පසුවද, එම ගනුකදනුව වලංුල එ ක් බවට  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් තීරයය 

 රයිනම්, ඒ බව ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත දැනුම්කදනු ඇත.  

 

1.4 ගිණුම් වසා දැමීම  

කිසිදු කහ තුවක් කනොදක්වා, යම් ගිණුමක් ිදවෘත කිරීකමන් වැළකී සිටීකම් අයිතිය බැංකුව සතු කඅ.  

 

එකස ම, අවසන් වරට වාර්තාගතව ඇති ගිණුම්හිමියාකේ ිබපිනය කවත ප්රමායවත් ිබඛිත දැනුම් දීමක් 

ලබාදීකමන් අනතුරුව, කිසිදු කහ තුවක් කනොදක්වා ගිණුමක් වසා දැමීකම් අයිතිය බැංකුව සතුය.  

 

මාස හය (6)  අඛණ්ඩ  ාල සීමාවක් ගිණුකම් කන ෂය ශුන  කහ  ඊට අඩු (කහ  බැංකුව ිදසින්  ිබන් 

 ලට තීරයය  රනු ලබන කවනත් ඕනෑම අවම කන ෂය ට අඩු) වන ිදට දී, අවසන් වරට 

වාර්තාගතව ඇති ගිණුම්හිමියාකේ ිබපිනය කවත වැඩ  රන දින හත  ිබඛිත දැනුම්දීමකින් අනතුරුව, 

ගිණුම වසා දැමීකම් අයිතිය බැංකුව සතුය.  



 

අදාළ  ාලකයහි බලපවත්වන ිදිපමය පාලන කරුලලාසි  ඩකිරීමක් සිදුව ඇති බවට සෑහීම ට 

පත්ිදය හැකි වුවකහොත් කහ  ගිණුම යහපත් අන්දමින් පවත්වාකගන කනොයන ලද අවස්ථාව දී (ජංගම 

ගිණුමක් නම්, කචක්පත් 3 ට වැඩි සංඛ ාවක් මුදල් අවන වීම යටකත් අගරුවුවකහොත්) කහ  බැංකුව 

ිදසින් සිය  ැමැත්ත පරිදි ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට දැනුම්දීමකින් කතොරව ගිණුම වසා දමනු ඇත.  

 

ගිණුකමහි අව ාිදතයක් සිදු වූ අවස්ථාව දී (ජංගම ගිණුම දී නම්, මුදල් ප්රමායවත් කනොවීම කහ තු 

ක ොට කගන කචක් පත් 3 ත වැඩි සංඛ ාවක් අගරු වුවකහොත්) කහ  2017 ිදකේන ිදිපමය පනකතහි 

#12 ිදධිිදධ්යාන සහ  ිබන්  ලට බලපැවැත්කවන කරුලලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් පිිබබඳ බැංකුව 

සෑහීම ට පත්වුව කහොත්, පාරික  ගි යා/පාරික  ගි යන් කවත කපර දැනුම්දීමකින් කතොරව අදාළ 

ගිණුම වසා දැමීකම් අයිතිය බැංකුව සතු කඅ.  

 

2. පාස්කපොත් ඉතුරුම් ගිණුම්/ප්ර ානන/ ිදදයුත් ප්ර ානන ඉතුරුම් ගිණුම්  

2.1 ඇතුලත්වීකම් ිපර්යාය   

 

2.1.1 මූිබ  තැන්පතු  

පාස්කපොත්/ප්ර ානන/ිදදයුත් ප්ර ානන ඉතුරුම් ගිණුමක් ිදවෘත කිරීමට හැකි වන අවම මුල් තැන්පතු 

මුදල වන්කන් රු.1,000/- කි.(ශ්රීේ ලං ා රුපියල් දහසක් පමණි) මූිබ  තැන්පතු මුදල බැංකුව ිදසින් 

කිසිදු ූරර්ව දැනුම්දීමකින් කතොරව කවනස්  ල හැකි අතර,  ිබන්  ලට බැංකුව ිදසින් හදුන්වා කදනු 

ලබන ිදිදධ්ය ඉතුරුම් සැලසුම් සඳහා එකී මූිබ  තැන්පතු මුදල කවනස් ිදය හැකිය.  

 

2.1.2 කපොිබය  

නදිප ව පවතින කන ෂය මත කපොිබය ගයනය  රනු ඇති අතර, මාසය අවසානයට කපර අදාළ 

ගිණුමට පවතින අනුපාතය මත මාසි ව බැර  රනු ඇත.  

 

කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තුව ිදසින් ිපයම  ර ඇති පරිදි, සියලුම ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් 

ගිණුම් ිදවෘත කිරීකම් ආ ෘතිපරතකයහි ඇති සිය බදු තත්වය සහ කන්වාසි  තත්වය සම්බන්ධ්යකයන් 

ව වස්ථාපිත ප්ර ානනය සම්පුර්ය  ල තුතුය. කපොළී කගවීම් මත රඳවා ගැනීකම් බේද, 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් ඉදිරිපත්  ර ඇති ප්ර ානනයට අනුකූල වන පරිදි අදාළ  ාලසීමාව සඳහා 

බැංකුව ිදසින් කගිදය තුතු කපොිබකයන් අඩු  රනු ඇත.  

 

2.2 පාස්කපොත් ඉතුරුම් ගිණුම් 



 

2.2.1 බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත ලබාකදන පාස්කපොත ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් 

සුරක්ෂිතව තබා ගත තුතුය.  

 

2.2.2 පාස්කපොත නැති වුවකහොත් කහ  ිදනාන වුවකහොත් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් වහාම බැංකුව 

කවත දැනුම්දිය තුතු කඅ. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් අතින් පාස්කපොත නැති වීමක් කහ  ිදනාන වීමක් 

සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව කිසිදු වගකීම ට බැඳී නැත. බැංකුව කවත හාිපූරරය ිබපියක් ලබා 

කදන කලස බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කගන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.  

 

2.2.3 ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් පාස්කපොත මත කිසිදු ඇතුලත් කිරීමක් කනො ළ තුතු අතර, එය 

අවන  ිදකට  බැංකුව කවත ඉදිරිපත්  ල තුතු කඅ. එය කවනත් ක කනකුට පැවරීම කහ   ාර 

කිරීමට කනොහැකි අතර සුරක්ෂිතයක් කලස උ ස ්තැබීමටද කනොහැ . ඇතුලත් කිරීම් වල 

ිපවැරදි ාවය තහවුරු  ර ගැනීම සඳහා සෑම ගනුකදනුව ට පසුවම එය පරීක්ෂා  ර බැිබය 

තුතුය. යම් වරදක් කවකතොත් වහාම ඒ බව බැංකුව කවත දැනුම් දිය තුතුය.  

 

2.2.4 පාස්කපොකතහි ඇතුලත් කිරීමකින් කතොරව තැන්පතු සිදුකිරීමට ද අයකිරීම්/හරකිරීම් සිදු කිරීමටද 

ඉඩ ඇති බැිදන් පාස්කපොත මගින් අවන කයන්ම ගිණුකමහි ිපවැරදි කන ෂය දක්වනු කනොලැකබ්.  

 

2.2.5 ිපකුත්  රන ලද පාසක්පොත ිදධිමත්ව යාවත් ාලීන  ල තුතුය. 

 

2.2.6 පත්රිෂ ා වල පිටපත් පසු ාලීනව බැංකුකවන් ඉල්ලා සිටියකහොත්, එම කස වාව සැපයීම සඳහා 

බැංකුව ිදසින් ගාස්තු අයකිරීමට අයිතිය රඳවා ගනී.  

 

2.2.7 පාස්කපොත් ඉතුරුම් කවතින් මුදල් ආපසු ගැනීම  

පාස්කපොත සහ ිපසිපරිදි සම්පුර්ය  රන ලද මුදල් ආපසු ගැනීකම් පත්රිෂ ාව සමග පුේගල හඳුනා 

ගැනීම මත මුදල් ආපසු ගැනීමට අවාසර ලැකබනු ඇත. අදාළ අවස්ථාවන්හිදී, මුේදර ගාස්තු, 

කහ  ශ්රීේ ලං ා රජය ිදසින් පනවනු ලබන කවනත් යම් ව වස්ථාපිත අයකිරීම්/බදු/ගාස්තු 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් කගිදය තුතු කඅ.  

 



2.3 ප්ර ානන/ ිදදයුත් ප්ර ානන ඉතුරුම් ගිණුම් 

 

2.3.1 ගිණුකමහි ගනුකදනු සම්බන්ධ්ය සියලුම වාර්තා  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් එවනු ලබන ගිණුම් 

ප්ර ානනකයහි සඳහන් වනු ඇත.කමම නීති රීති වලට අනුකූලව එම ගිණුම් ප්ර ානන 

ගිණුම්හිමියා ිදසින් බැංකුව කවත උපකදස් ලබා දී ඇති පරිදි, බැංකුකවහි ඇති තැපැල් 

ිබපිනය/ිදදයුත් තැපැල් ිබපිනය කවත වාර පදනමින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත තැපෑකලන් 

කහ  ිදදයුත් තැපෑකලන් එවනු ලැකබ්.  

 

2.3.2 ප්ර ානන ඉතුරුම් කවතින් මුදල් ආපසු ගැනීම  

 

පුේගල හඳුනාගැනීම මත මුදල් ආපසු ගැනීමට අවසර කදනු ලැකබ්. ශ්රීේ ලං ා රජය ිදසින් පනවනු 

ලබන මුේදර ගාස්තු කහ  කවනත් ඕනෑම ව වස්ථාපිත අයකිරීමක්/බදු/අයකිරීම් අදාළ තැන්හිදී 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් කගිදය තුතුය.  

 

3. ජැංගම ගිණුම්  

3.1 ඇතුලත්වීකම් ිපර්යාය   

3.1.1 බැංකුව ිදසින් පිළිගත් කස වාකය ජ කයකු කවතින් හැඳින්වීකම් ිබපියක් කහ  බැංකුවට පිළිගත 

හැකි කවනත් ජංගම ගිණුම්හිමිකයකු ිදසින් සිදු  රන හඳුන්වාදීමක් කහ  අදාළ 

ගනුකදනු රු/ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් ජංගම ගිණුමක් පවත්වාකගන යන කවනත් වාණිජ 

බැංකුවකින් ලබාගත් ිපර්කේන ිබපියක් ඉදිරිපත් කිරීකමන්, පුේගලයන්ට රුපියල් ජංගම 

ගිණුමක් ිදවෘත  ල හැකිය.  

 

3.1.2 රු. 20,000/-   අවම තැන්පතුවක් සමග පුේගිබ  ජංගම ගිණුමක් ිදවෘත  ල හැකි කඅ. කිසිදු 

ූරර්ව දැනුම්දීමකින් කතොරව අවන  ක කරන මූිබ  තැන්පතු මුදල බැංකුව ිදසින් කවනස ් ල 

හැකිය. බැංකුව ිදසින් එහි තිප අභිමතය පරිදි, අඩු මූිබ  තැන්පතු සහිතව ගිණුම් ිදවෘත කිරීම 

 ල හැකිය. ක කස  වුවද,  ිබන්  ලට අවම කන ෂය සංකන ධ්යනය කිරීකම් අයිතිය බැංකුව 

සතුව පවතී. පුේගිබ  ජංගම ගිණුම් සඳහා වර්තමාන අවම මාසි  කන ෂ අවන තාව ශ්රීේ ලං ා 

රුපියල් පන්දහස (රු. 5,000/-)ක් වන අතර, එය බැංකුකඅ පරම අභිමතය පරිදි  ිබන්  ලට 

කවනස් වීමට ිදෂය කඅ. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් එකී අවම කන ෂය පවත්වාකගන යාමට 

අකපොකහොසත් වුවකහොත් බැංකුව ිදසින් ගිණුම මත මස ට රුපියල් කදසිය පනහ (රු.250/-)  



කස වා ගාස්තුවක් අය  රනු ඇති අතර, එම මුදල  ිබන්  ලට බැංකුකඅ තිප අභිමතය පරිදි 

සංකන ධ්යනය  ල හැකිය.  

 

3.1.3 රුපියල් ජංගම ගිණුම් මත වන බැර කන ෂයන් සඳහා බැංකුව ිදසින් කිසිදු කපොිබයක් කගවනු 

කනොලැකබ්.  

 

3.1.4 බැංකුව සිය අභිමතය පරිදි (එකස  කිරීමට බැඳීමක් කනොමැතිව) කිසියම් කගවීම් සිදුකිරීම කහ  

ගනුකදනු රුකේ යම් උපකදස ්ක්රිගයාත්ම  කිරීම සම්බන්ධ්යකයන් යයවර දීර්ඝ කිරීම, මූල මය 

ඉඩප්රස්ථා ලබා දීම කහ  ගනුකදනු රු කවත මුදල් අත්ති ාරම් ලබා දීම සිදු රනු ඇති අතර, 

එවැිප අවස්ථාව දී ඒ සම්බන්ධ්යකයන් පැන නගින ගනුකදනු රුකේ වගකීම් කිසිවක් කහ  

සියල්ලම බැංකුව ිදසින් ඉල්ලා සිටින ිදකට  (අන ා ාරකයන් බැංකුව ිදසින් ිබඛිතව එ ඟ 

වී කනොමැතිනම්) ගනුකදනු රු ිදසින් ආපසු කගවීමට යටත් වන අතර, අකන  න  වනකයන් 

එ ඟ වූ (එවැිප එ ඟතාවක් කනොවන අවස්ථාව  දී අ  න්තර ක්රිගයා පටිපාටිවලට අනුව 

බැංකුව ිදසින් සාධ්යාරයව තීරයය  රනු ලබන) යම් අනුපාති යක් යටකත් වන කපොිබයක් 

ඊට අයත් වනු ඇත.  

 

3.2 කචක්කපොත්  

 

3.2.1 ඉල්ලීමක් මත, රුපියල් ජංගම ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත චුම්   තීන්ත අකුරු හඳුනාගැනීම 

සහිත මුද්රුයය  ල කචක් කපොතක්/කපොත් සපයනු ඇත. රජකේ මුේදර ගාස්තු පවතීනම්, එවා 

සහ මුද්රුය පිරිවැය ආවරයය  ර ගැනීම සඳහා කමම කචක්කපොත් සැපයීම සඳහා අදාළ ගාස්තු 

අය ක කරනු ඇත.  

 

3.2.2 සියලු කචක්කපොත් අයදුම්පත් ඉල්ලීම් ලැබීකමන් පසු බැංකුකඅ වාර්තාගත වී ඇති ිබපිනය 

කවත තැපෑකලන් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත අවන  කචක්කපොත් යවනු ඇත. කිසියම් යැවීකම් 

ආ ාරයක් මගින් ඇතිවන යම් ප්රමාදයක් කහ  හාිපයක් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව කිසිදු 

වගකීමක්  ාර කනොගනී. 

 

3.2.3 නව කචක්කපොතක් ලැබීකමන් පසුව, ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් එය  ාිදත කිරීමට කපර 

කචක්පත්  ාණ්ඩ අං යන්, ගිණුම් අං ය හා ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ නම ඒ මත මුද්රුයය 



 ර ඇත්දයි යන්න හා  ාිදතයට කපර කචක්කපොත් ගයනද තහවුරු  රගත තුතුය. කිසියම් 

අක්රටමි තාවක් කඅනම්, වහාම බැංකුව කවත දැනුම්දිය තුතුය. 

 

3.2.4 යම් කචක්කපොතක් ිබවීමට කපර, ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් කචක්කපොකතහි  වරකේ මුද්රුයය 

 ර ඇති ිපකුත්කිරීකම් ක ොන්කේසි කියිදය තුතුය. එම ක ොන්කේසි සහ  ිබන්  ලට ිපකුත් 

 රනු ලබන ක ොන්කේසි සංකන ධ්යනය කිරීම් කවත ගිණුම්හිමියා/හිමියන් බැඳි සිටිනු ඇත. 

 

3.2.5 බැංකුව කවත ලබාකදන ලද ගිණුම් ආරම්  කිරීකම් ඉල්ලුම්පරතය සහ ආදර්න අත්සන 

(අත්සන්) අනුව ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් කචක්පත් අත්සන්  ල තුතුය. අත්සන් වල කහ  

අත්සන් රුවන්කේ සිදුවන යම් කවනසක් සම්බන්ධ්යකයන් වහාම බැංකුව කවත ිබඛිතව 

දැන්ිදය තුතුය. 

 

3.2.6 වංචා රී කවනස්කිරීම් සිදු කිරීමට කහ  බැංකුව කනොමග යැවීම කහ  කනොමගට කයොමු රවීම 

පහසු කනොවන ආ ාරයට කචක්පත් ිබවීම සිදු ල තුතුකඅ.  

 

3.2.7 කචක්පත් ස්ථිර තීන්ත විබන් ( ළු/ිපල්) පැහැදිිබව ිබිදය තුතු වන අතර, බැංකුව ිදසින් සපයා 

ඇති කචක්පත් මත පමයක් ිබිදය තුතුය. යම් කවනස් කිරීමක් ිබයන්නාකේ සම්පුර්ය 

අත්සන/අත්සන් මගින් තහවුරු  ලතුතුය. කචක්පත් ිබවීම සඳහා ඉකලක්ට්රි ක්/ 

ඉකලක්කොොිප  යතුරුිබයනයන් සහ ම ා දැමිය හැකි තීන්ත කයොදා කනොගත තුතුය. වහාම 

කසොයාගැනීමට කනොහැකි කවනස ්කිරීමක් මගින් පැනනගින පාඩු සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව 

වගකීමට බැඳි කනොසිටින බව ගිණුම්හිමියා/හිමියන් පිළිගනී.  

 

3.2.8 කගවීම් නතර කිරීම  

කචක්පත් නැතිවී/ කසොරාකගන කහ  අස්ථානගත වුවකහොත්, කචක්පත් අං ය, දිනය, මුදල හා කගවනු 

ලබන්නාකේ නම දක්වමින් කගවීම් නතර කිරීමට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් වහාම ිබඛිතව බැංකුව කවත 

දැනුම් දිය තුතුය. එවැිප උපකදසක් ලැකබන කඅලාව කතක් අදාළ කචක්පත/කචක්පත් සඳහා කගවා 

කනොමැතිනම් පමයක් එම සියලු උපකදස් ක්රිගයාත්ම  වනු ඇත. කගවීම් නතර  රන කලස දුර ථනය 

මගින් ලබා කදන උපකදස් පැය 48ක් තුල ිබඛිතව තහවුරු  ල තුතුය. පැය 48ක් තුල එම ිබඛිත උපකදස ්

කනොලැකබන්කන් නම්, ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත දැනුම්දීමකින් කතොරව කගවීම් නතර කිරීකම් උපකදස් 

අවලංුල කිරීමට බැංකුවට අයිතිය පවතී.පැය 48ක් තුල ිබඛිතව තහවුරු කනො ළ කගවීම් නතර කිරීකම් 

උපකදස් මත ක්රිගයා කනොකිරීම සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වගකීමට බැඳි නැත. 



 

කචක්පත් සඳහා වන කගවීමක් ප්රතිිපකය ග  ර ඇත්නම්, ඉදිරිපත් කිරීකම්දී කචක්පත සඳහා කගවීම් 

කනොකිරීම කහ තුකවන් සිදුවන පාඩු සම්බන්ධ්යකයන් ගිණුම්හිමියා ිදසින් බැංකුව හාිපපුරයය  රන බවට 

එ ඟ වන අතර, කචක්පත් ආපසු ලැබීකම්දී කහ  ිදනාන කිරීකම්දී කහ  වහාම ිබඛිතව බැංකුව කවත 

දැනුම්දිය තුතු අතර, කගවීම් නතර කිරීකම් ිපකය ගය අවලංුල  ල තුතු කඅනම්, අනවධ්යානය කහ  

ප්රමාදයකින් කහ  අයිතමකයහි අවිපර්කේනයක් හරහා කහ  අයිතමය බැංකුව ිදසින් කගිදය තුතු කහ  

සහති   ල තුතු කඅනම් ඒ සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වගකීමට ලක් කනො ළ තුතු කඅ. කගවීම නතර  ල 

තුතු කචක්පත සම්බන්ධ්යකයන් වන් ප්රතිිපකය ගයක් අවලංුල කිරීමද ිබඛිතව සිදු ල තුතු අතර, අවලංුල 

 ල ිපකය ගය ලැබීකම්  ාලය සහ කචක්පත ඉදිරිපත්කිරීම නතර කිරීකම්  ාලය අතර සාධ්යාරය 

 ාලයක් කනොකඅ නම්, එම ිපකය ගය බලාත්ම  කනොවනු ඇත. කගවීම් නතර කිරීකම් ඉල්ලීමක් ිබඛිතව 

අලුත් කනො කළ  නම්, එය බලාත්ම  වන්කන් මාස 6   ාලයක් සඳහා පමණි. කචක්පතක් නතර කිරීම 

සඳහා ගනුකදනු රු ිදසින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන එක් එක් ඉල්ලීම සම්බන්ධ්යකයන් ගාස්තුවක් (බැංකුකඅ 

අභිමතය පරිදි සථ්ාපිත  රන ලද) අය ක කරනු ඇත. 

 

3.2.9.  ාිදතා කනො රනිදට කචක්කපොත් ආරක්ෂිබත ස්ථානය  තබා තිකබන බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් 

ිදසින් සහති  ිදය තුතුය.  

 

3.2.10 ගනුකදනු රු කහ  බැංකුව කහ  ිදසින් ගිණුමක් වසා දැමීකමන් පසුව, ඊට කපර ගනුකදනු රු 

කවත ිපකුත්  රන ලද සියලු කචක්කපොත් සහ  ාිදත කනො ළ ඉතිරි කචක්පත් බැංකුකඅ කේපල 

වන අතර, ගනුකදනු රු ිදසින් වහාම ඒවා බැංකුව කවත නැවත  ාරදිය තුතුකඅ.  

 

3.2.11 කමහි දැක්කවන අකනකුත් ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන්ට යටත්ව, කචක්පත් හා බිල්පත් 

සම්බන්ධ්යකයන්, බැංකුව කවත එ  ිදටම ඉදිරිපත්  ර ඇති සමස්ත මුදල ලබාගත හැකි මුදල් 

ඉක්මවා යන ිදට, කගවීම්  ල තුතු ගිණුකමහි ලබා ගත හැකිව පවතිනා මුදිබන් කිනම් කචක්පත් 

කහ  බිල්පත් ප්රථමකයන් කගිදය තුතුද යන්න කත රාගැනීමට බැංකුවට හිමි ම පවතී.  

 

3.3 මුදල් ආපසු ගැනීම 

 

3.3.1 බැංකුව සමග ඇති ර ගන්න ිදකන ෂ ූරර්ව සූදානමකින් හැර ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් සිය ගිණුම් 

අයිරා කනො ළ තුතුය. ගිණුකමහි ප්රමායවත් මුදල් කනොමැතිනම්, කචක්පත් අගරු කිරීමට බැංකුවට 

අයිතිය ඇත. අගරු වන සෑම අගරු කචක්පතක් සඳහාම ගාස්තු අය ර ගැනීමට බැංකුව අයිතිය 



රඳවා ගනී. බැංකුව ිදසින් එහි තිප අභිමතය පරිදි ගිණුම අයිරා  රමින් කචක්පතක් සඳහා කගවීමට 

හැකිය. එවැිප අවස්ථාව දී ඉල්ලු ිදකට  ක ොන්කේසි ිදරහිතව, කපොිබය හා බැංකු ගාස්තු ඇතුළුව 

අයිරා වූ මුදල ආපසු කගවීමට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් බැඳි සිටී. බැංකුව ිදසින් කිසියම් අයිරා 

පහසු මක් ලබා දීමට බැඳි ඇති කලසට ප්ර ාිතත කහ  ව ංග අ ාරකේ එ ඟතාවක් කලස කමය 

අර්ථ ිපරුපනය කනො ළ තුතුය.  

 

3.3.2  ිබන්  ලට නීති මගින් ිපයම  රන ගනුකදනු මත ද ඇතුළුව රජකේ පවතින සියලු අයකිරීම් හා බදු 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවතින් අයක කරනු ඇත. නීති ප්රතිපාදන වලට අනුකූලව ක්රිගයා කිරීකමහි 

ප්රතිඵලයක් කලස ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට දරන්නට සිදුවන හිමි ම් කහ  පාඩු සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව 

කිසිදු වගකීමක්  ාර කනොගනී.  

 

4. ස්ථාවර ත න් ුර 

4.1 ඇතුලත්වීකම් ිපර්යාය  

 

4.1.1 රුපියල් දසදහස (රු.10,000/-)   අවම තැන්පතුවක් මගින් රුපියල් වාර තැන්පතු ගිණුමක් 

ිදවෘත  ල හැකි අතර, එය එක් (01) මාසය  අවම  ාලසීමාවක් සඳහා ිදය තුතුය. රුපියල් 

ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් සඳහා අවන  වන මූිබ  තැන්පතු මුදල බැංකුව ිදසින් ූරර්ව 

දැනුම්දීමකින් කතොරව  ිබන්  ලට කවනස ් ල හැකිය. බැංකුව ිදසින් එහි තිප අභිමතය පරිදි 

අඩු මූිබ  තැන්පතුවක් සහිතව ගිණුමක් ිදවෘත කිරීම  ල හැකිය.  

 

4.2 මුදල් ආපසු ගැනීම් 

 

4.2.1 ස්ථාවර තැන්පතු ආපසු ලබාගත හැකි වන්කන්  ල්පිරීම මත පමයකි. අරමුදල් නැවත 

ආකය ජනය කිරීමට උපකදස ්ලැබී කනොතිබීමට යටත්ව, යම් ස්ථාවර තැන්පතුව   ල්පිරීකම් 

මුදල්  ල්පිරීකම් දිනයට පසුව වහාම එළකඹන වැඩ රන දිනකේදී පමයක් ලබාගැනීමට 

හැකිය.  

 

4.2.2 පටහැිප ආ ාරයට ිපන්චිත උපකදස් රහිත වුවකහොත් සථ්ාවර තැන්පතු  ල්පිරිම මත සමාන 

 ාලසීමාවක් සඳහා  ල්පිරීකම් දිනකේ පවතින කපොළී අනුපාතය මත අලුත් ක කරනු ඇත. 

 

4.2.3 ක කස  වුවද, ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් ිපසි කලස අවසර දුන් (බැංකුව කවත ලබා දුන් ගිණුම 

ආරම්  කිරීකම් අයදුම්පරතයට අනුකූලව) ිබඛිත ඉල්ලීමක් මත බැංකුව ිදසින් එහි තිප අභිමතය 



පරිදි,  ිබපිරීමට කපර සථ්ාවර තැන්පතුවක් ිපදහස්  ල හැකිය. බැංකුකඅ තිප අභිමතය පරිදි 

 ල්පිරීමට කපර ිපදහස ් රන ලද තැන්පතු, බැංකුකඅ ගාස්තු කල්ඛනකේ දක්වා ඇති දඩ ගාස්තු 

වලට යටත් කඅ.  

 

4.2.4 තවත් තැන්පතු සමග ඒ ාබේධ්ය කිරීම සඳහා පවත්නා තැන්පතු ආපසු ලබා ගැනීම සහ 

 ල්පිරීකම් දිනයට කපර, පවත්නා තැන්පතු මුදල ඉහල නැංවීම සඳහා නැවත තැන්පත් කිරීම, 

බැංකුව සමග තැන්පතුව තිබූ  ාලසීමාව අනුව, දඩ මුදල ට ිදෂය කඅ.  

 

4.2.5 ස්ථාවර තැන්පතු විබන් මුදල් ආපසු ගැනීම හා කපොළී කගවීම සම්බන්ධ්යකයන් ිපයාම යින් 

ිදසින් සීමාකිරීම් පැනවුවකහොත්, එවැිප සීමා කිරීම් විබන් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් බැඳි සිටිනු 

ඇත.  

 

4.3 කපොිබය  

4.3.1 පවතින රුපියල් ස්ථාවර තැන්පතු වල එ ඟ වූ කපොළී අනුපාතය  ල්පිකරන කතක් කවනස ්

කනොකිරීම හැර, ස්ථාවර තැන්පතු වල කපොළී අනුපාතය පුර්ව දැනුම්දීමකින් කතොරව කවනස ්

වීමට යටත් කඅ.  

 

5. ළමා ඉුරුම් ගිණුම් (බාලවයස්කාර ගිණුම්) 

 

5.1 ඇතුලත්වීකම් ිපර්යාය   

5.1.1  ාගිල්ස් බැංකු ළමා ඉතුරුම් ගිණුම, බාලවයස් රු (ගිණුම්හිමියා)කේ නමින් ආරම්  ක කරන 

අතර, ගිණුම කවත මුදල් තැන්පත් කිරීම ඕනෑම අකයකු ිදසින් සිදු  ල හැකිය.  

 

5.1.2 ළමා ඉතුරුම් ගිණුම ිදවෘත කිරීම සඳහා වන අවම මූිබ  තැන්පතුව රුපියල් පන්සියය (රු. 

500/-)ක් පමයක් වන අතර, එම මුදල  ිබන්  ලට කවනස්  රනු ලැබීමට යටත් කඅ.  

 

5.1.3 උපත් ිබයාපදිංචි කිරීකම් කරතයස්ොාර්වරයා ිදසින් ිපකුත්  ල බාලවයස් රුකේ උප්තිපැන්න 

සහති කේ මුල්පිටපත, බැංකුකඅ පරීක්ෂා කිරීම පිණිස ගිණුම ිදවෘත  රන අවස්ථාකඅදී 

ඉදිරිපත්  ල තුතු කඅ. බැංකුව ිදසින් තම වාර්තා සඳහා එකී උප්තිපැන්න සහති කේ ඡායා 

පිටපතක් තබා ගනු ඇත.  

 



5.1.4 කමම ගිණුමට අදාළ වන කපොළී අනුපාතය ූරර්වදැනුම්දීමකින් කතොරව කවනස් වීමට යටත් කඅ.  

 

5.1.5 ගිණුම සම්බන්ධ්යකයන් සිදු රනු ලබන ගනුකදනු යාවත් ාලීන කිරීම සඳහා ගිණුම්හිමියා කවත 

පාස්කපොතක් ිපකුත් ක කරනු ඇත. 

5.1.6 බාලවයස් රු වයස අවුරුදු 18ට පත්වීමට පසුව, සාමාන  ඉතුරුම් සඳහා වන කපොළී අනුපාති  

අදාළ කඅ. බාලවයස් රුකේ ජාති  හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීකමන් හා අවන  කල්ඛන 

සම්පුර්ය කිරීකමන් පසුව, ගිණුම සාමාන  ඉතුරුම් ගිණුමක් (සාමාන  ඉතුරුම්ගිණුම  කන ෂ 

අවන තාවය ිදෂය කඅ) බවට පත් ක කරනු ඇත. 

 

5.1.7 බාලවයස් රුකේ මරයය සිදු වූ අවස්ථාව  දී ගිණුකමහි ඇති මුදල්, අන්තිම  ැමති පරත රහිත 

අනුප්රාප්තිති  සම්බන්ධ්යකයන් ශ්රීේ ලං ාකඅ පවත්නා නීති වලට අනුකූලව කබදා හැකරනු ඇත.  

 

5.1.8 ගිණුම ිදවෘත  රනු ලැබ ඇති බාලවයස් රු ගිණුමට තැන්පත්  රනු ලබන මුදල් වල 

අර්ථලාභියා වනු ඇත. එබැිදන් බාලවයස් රු වයස අවුරුදු 18ට පත්වන කතක් ගිණුකමන් 

මුදල් ආපසු ගැනීම් කහ  ගිණුම අවලංුල කිරීම් වලට අවසර කනොලැකබනු ඇත. ක කස  වුවද, 

බැංකුකඅ තිප අභිමතය යටකත් පමයක් උසස් අධ්ය ාපනය, හදිසි නවද  අවන තා වැිප 

බාලවස් රුට ප්රතිලා යක් සැලකසන කහ තු සඳහා, කදමාපියන්කගන් එක් අකයකු තයවතුන් 

අතර කනොමැති අවස්ථාව  කදමාපියන්කගන් ක කනකු/ අධි රයය ිදසින් පත් රන ලද 

 ාර රුකවකු ිදසින්  රන ඉල්ලීමක් මත මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා අවසර කදනු ඇත. එවැිප 

යම් මුදලක් ආපසු ගැනීමක්/වසා දැමීමක් සඳහා  රන ඉල්ිබම  අවලංුල ාවය ිපන්චය 

කිරීකම් තිප අයිතිය බැංකුව සතු වන අතර, එම ඉල්ලීම තහවුරු  ර ගැනීම සඳහා කල්ඛන 

ගත සාක්ෂි ඉල්ලා සිටීමට හැ .  

 

5.1.9 ගිණුම්හිමියා/ කදමාපියන්/  ාර රුවන් (සාමුහි ව ‘පාරික  ගි යා’) ගනුකදනු වාර්තා 

සංරක්ෂයය කිරීකම් වගකීම දරයි. ගනුකදනු පිිබබඳ ිපකඅදන කහ  ගිණුම් ප්ර ානන බැංකුව 

කවතින් ඉල්ලා සිටින අවස්ථාව දී, ප්ර ානයට පත්  ර ඇති ගාස්තු ලැයිස්තුවට අනුකූලව 

කමම කස වාව සැපයීම සඳහා ගාස්තු අයකිරීකම් අයිතිය බැංකුව සතුය.   

 

5.1.10 යම් වරදකින් බැංකුව ිදසින් ගනුකදනු රුකේ ගිණුමට මුදල් බැර කිරීමක් සිදුවුවකහොත්, 

ඕනෑම අවස්ථාව දී එම ඇතුලත් කිරීම ආපසු හැරවීමට කහ  එම මුදල ගනුකදනු රුකගන් 

ඉල්ලා සිටීමට බැංකුවට අයිතිය පවතී.  



 

6. දුරකථන මධ ස්ථාන පසේවා සහ දුරකථන මධ ස්ථාන පසේවා හානිපුරයය  

කමහි මින් මතු, දුර ථන මධ්ය ස්ථාන කස වා සහ දුර ථන මධ්ය ස්ථාන කස වා හාිපපුරයය 

(වගන්ති 6.2) සම්බන්ධ්යකයන් ‘ගිණුම’ යන වචනකයන් සාමාන  ඉතුරුම්, ජංගම,ස්ථාවර 

තැන්පතු, බැංකුව කවතින් ලබා ගත් යය, වර්තමානකේ කහ  අනාගතකේදී බැංකුව ිදසින් හදුන්වා 

කදනු ඇති කවනත් ඕනෑම  ාණ්ඩය  සැලසුමක් කහ  කස වාවක් හැඳින්කවනු ඇති අතර, එවැිප 

ගිණුම/ගිණුම් හිමියන් ‘ගිණුම්හිමියා’ යනුකවන් හැඳින්කඅ.  

 

6.1 බැංකුව ිදසින් සපයන දුර ථන මධ්ය ස්ථාන කස වාවන් (බැංකුකඅ පරම අභිමතය පරිදි) මගින් 

පහත  රුණු සම්බන්ධ්යකයන් වන දුර ථන උපකදස ්ආවරයය කඅ.  

 

6.1.1 ගිණුම් කන ෂය, අවසන් ගනුකදනු (ගිණුම් හිමියාකේ ගිණුම සම්බන්ධ්යව), ිදිපමය අනුපාත හා 

තැන්පතු අනුපාත පිිබබඳ ිදමසීම.  

 

6.1.2 ප්ර ානන සඳහා (කත රාගත් ගිණුම් සඳහා), කචක්කපොත් (කදවන කචක්කපොත හා ඉන් අනතුරුව) 

හා ගිණුම්හිමියාකේ ගිණුම සම්බන්ධ්යව කචක්පත් කගවීම් නැවතීම සඳහා ඉල්ලීම් සහ අදාළ 

බැංකු නාඛාව කවත එම ඉල්ලීම් කයොමුකිරීම. 

 

6.1.3 බැංකුව ිදසින්  ිබන්  ලට හදුන්වාකදන කවනත් යම් ආ ාරය  බැංකු කහ  ආකය ජන 

කස වාවන්  

 

6.1.4 උප රය වල යම් අක්රිගයතාවයක් කහ  ඇනහිටීමක් ද ඇතුලත්ව, සම්පුර්යකයන් කහ  අර්ධ්ය 

වනකයන් බැංකුකඅ පාලනකයන් බාහිර යම් කහ තුවක් ිපසා යම් දුර ථන උපකදසක් 

ඉටුකිරීමට අසමත්ිදමක් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව ිදසින් ගිණුම්හිමියා කවත වගකිවතුතු 

කනොවන අතර, උපකදස ්ඉටුකිරීම මගින් පැන නගින කහ  ඒ සම්බන්ධ්යකයන් ඇතිවන සෘජු, 

වක්රට කහ  ආනුෂාංගි  අලා යන් සඳහා කිසිදු තත්වයක් යටකත් බැංකුව ගිණුම්හිමියා කවත 

වගකීමට බැඳි නැති අතර, සියලුම අවස්ථා වල දී හාිපූරරයය කිරීමටද, සෘජුව කහ  වක්රට කලස 

බැංකුව දුර ථන උපකදස ් ාර ගැනීම තුිබන් සහ ඒ මත ක්රිගයා කිරීකමන් කහ  ක්රිගයාකිරීමට 

අසමත්වීම හා සම්බන්ධ්යකයන් පැනනගිනු ඇති සියලුම නඩු, නීතිමය  ටතුතු, අයැදීම්, අලා , 

හාිප, පිරිවැය හා ිදයදම් යනාදිකයන් බැංකුව ආරක්ෂා  ර තැබිය තුතුය.  ාගිල්ස ්බැංකුව 



සමග වන බැංකු රය කස වාව අවසන් කිරීම කනොත ා කමම හාිපපුරයය අඛණ්ඩව පවතිනු 

ඇත.  

 

6.3 කමහි සඳහන් වන ක ොන්කේසි හා ිපයමයන්ට අනුව දුර ථන උපකදස ්ලබා දීමට ගිණුම්හිමියාට 

ඇති අයිතිය සියලුම අවස්ථා වල දී බැංකුකඅ අභිමතයට යටත් වනු ඇති අතර, බැංකුව ිදසින් 

කිසිදු පුර්ව දැනුම්දීමකින් කතොරව ඕනෑම අවස්ථාව දී එම අයිතිය ඉවත් කිරීමට හැකිය.  

 

6.4 දුර ථන කහ  කවනත් උපකදස ්ලබා දීම සඳහා ගිණුම්හිමියාකේ ගිණුකමහි ප්රමායවත් අරමුදල් 

(කහ   ිබන් සැලසුම්  ර ගත් යයවර පහසු ම්) පවතින බවට ගිණුම්හිමියා සහති  ිදය තුතු 

අතර, බැංකුකවහි අසමත් වීමකින් පන නගින යම් ආනුෂාංගයක් සඳහා බැංකුව වගකීමට බැඳි 

කනොමැති අතර, ක කස  වුවද සැමිදටම බැංකුව ිදසින් සිය තිප අභිමතය මත එවැිප ප්රමායවත් 

කනොවීමක් කනොත ා උපකදස් ඉටු කිරීමට තීරයය  ළකහොත් බැංකුව ිදසින් පුර්ව අනුමැති 

ඉල්ලුම්පතක් කහ  ගිණුම්හිමියාට දැනුම්දීමක් කනො ර එකස  සිදු රනු ඇති අතර, එමගින් ඇතිවන 

අයිරාව, අත්ති ාරම කහ  යයවරය සම්බන්ධ්යකයන් සහ එම  ාලකේදී බලපැකවත්කවන හා ඊට 

අදාළ ගාස්තු සඳහා ගිණුම්හිමියා වගකිවතුතු වනු ඇත. අයිරාව, අත්ති ාරම කහ  යයවරය 

බැංකුව ිදසින් සිය ූරර්ය අභිමතය මත තීරයය  රනු ලබන කපොළී අනුපාත වලට යටත් වනු ඇති 

අතර, එවැිප ගිණුම් වලට අදාළ වන බැංකුකඅ සාමාන  නීතිරීති සහ අකනකුත් නීති රීති මගින් 

පාලනය වනු ඇත.  

 

6.5 ඇමතුම් මධ්ය සථ්ානය හරහා ලබාකදන ලද කස වාවන් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුකඅ පවත්නා ගාස්තු 

කල්ඛනයට අනුව බැංකුව ිදසින් ගාස්තු අය රනු ඇත.  

 

6.6 අමතන්නාකේ අව ාජ ාවය තහවුරු  ර ගැනීම සඳහා බැංකුව ිදසින් සියලුම සාධ්යාරය පියවර 

ගනු ඇති නමුත්, බැංකුකඅ සේ ාවකයන් දැඩි කනොසැලකිල්ලකින් කතොරව ක්රිගයා කිරීමට යටත්ව, 

දුර තනකයන් ලැකබන එවැිප ඉල්ලීම ඉටුකිරීකම් දී බැංකුව ිදසින් සිදු රන කිසිදු  ාර්යයක් 

සම්බන්ධ්යකයන් ගිණුම්හිමියා කවත කහ  කවනත් කතවන පාර්නවයක් කවත කිසිදු ආ ාරයකින් 

වගකීමට බැඳි කනොමැත.  

 

6.7 බැංකුව හාිපපුරයය කිරීමටද, සෑම අවස්ථාව දීම සියලුම නඩු, නීතිමය  ටතුතු, අයැදීම්, අලා , 

හාිප, පිරිවැය හා කිසියම් පාර්නවයක් ිදසින් බැංකුවට එකරහිව කගන එන යම් නඩුව  කහ , 

බැංකුව ිදසින් කතොරතුරු සැපයීකමහි කහ  අරමුදල් මාරු කිරීකමහි ප්රතිඵලයක් කලස බැංකුව 



ිදසින් සිදු රන යම් ක්රිගයාවක්,  ටතුත්තක් කහ  කදයක් මගින් සෘජුව කහ  වක්රට කලස බැංකුවට 

දරන්නට වන ිදයදම් යනාදිකයන් බැංකුව ආරක්ෂා  ර තැබීමටද ගිණුම්හිමියා එ ඟ වී  ාරගිපයි. 

 

6.8 බැංකුව සේ ාවකයන් තුතුව සහ දැඩි කනොසැලකිල්ල පිිබබඳ වරද ාරිත්වකින් කතොරව 

ක්රිගයාකිරීමට යටත්ව, සිදු රන ලද යම් මුදල් මාරු කිරීමක් කහ  ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට සහ/කහ  

අමතන්නා කවත බැංකුව ිදසින් ලබා කදන ලද කිසියම් කතොරතුරක් සම්බන්ධ්යකයන් කහ  එමගින් 

සෘජුව කහ  වක්රටව ආනුෂංගි  වනකයන් ඕනෑම ආ ාරයකින් පැන නගින යම් අලා යක් කහ  

හාිපයක් සඳහා බැංකුවට එකරහිව කිසිදු ආ ාරය  අයැදීමක් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට කනොමැති 

බවට ගිණුම්හිමියා/හිමියන් එ ඟ කඅ.ඇමතුම් මධ්ය ස්ථාන කස වාව අවසන් කිරීමක් සිදු වුවද එය 

කනොත ා කමම හාිපපුරයය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත.  

 

7. බදු 

 

7.1 සියලුම ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් සිය බදු තත්වය සහ කන්වාසි  තත්වය සම්බන්ධ්යකයන් ගිණුම් 

ිදවෘත කිරීකම් ආ ෘති පරතකයහි ඇති අදාළ ප්ර ානනය සම්පුර්ය  ල තුතුය. ගිණුම්හිමියා/හිමියන් 

ිදසින් ලබා දුන් අදාළ ප්ර ානනය, දැනට පවතින හා එම ගිණුම ිදවෘත කිරීකම් ආ ෘති පරතය මතම 

පාලනය වන පසුව ිදවෘත  රන නව ගිණුම්වලට අදාළ වනු ඇත.  ිබන්  ලට කේශීය ආදායම් 

කදපාර්තකම්න්තුව කහ  කවනත් ඕනෑම අදාළ අධි ාරියක් ිදසින් ිපයම  ර ඇති පරිදි කපොළී 

කගවීම් මත කගිදය තුතු වන රඳවා ගැනීකම් බේද කහ  කවනත් අදාළ බදු අදාළ  ාලසීමාව සඳහා 

(අදාළ අනුපාති ය කහ  අනුපාති  යටකත්) කගිදය තුතු වන කපොළී කගවීකමන් බැංකුව ිදසින් අඩු 

 රනු ඇත. පසු අවස්ථාව දී කේශීය ආදායම් කදපාර්තකම්න්තුව කහ  කවනත් ඕනෑම අදාළ 

අධි ාරියක් ිදසින් බැංකුකවන් ඉල්ලා සිටියකහොත් ගිණුම්හිමියා/හිමියන්ට දැනුම් දීමකින් කතොරව 

කනොකගවූ රඳවා ගැනීකම් බදු ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කගන් අය ර ගැනීමට බැංකුවට අයිතිය පවතී.  

 

8. බදු අනුකූලාතාවය 

 

8.1 අප ිදසින් සපයන ගිණුම (ගිණුම්) කහ  කස වාවන් ිදවෘත කිරීමට අදාලව සියලුම බල්ප්රකදනයන් 

තුලදී ඔබකේ බදු බැඳීම් (බදු කගවීම කහ  ඊට අදාළ සියලු බදු කගවීම සම්බන්ධ්යකයන් ඇති කල්ඛන 

කහ  කවනත් දෑ සම්පුර්ය කිරීම සහ  ාර දීමද ඇතුලත්ව) වටහාගැනීම හා ඊට අනුකූලව ක්රිගයා 

කිරීම සඳහා ඔබ සම්පුර්යකයන් වග කිව තුතු බව ඔබ පිිබගිපයි. සෑම සම්බන්ධිත තැනැත්කතකුම 

(සිය කපෞේගිබ  තත්වකයන් කනොව) සම්බන්ධිත තැනැත්කතකුකේ තත්වකයන් ක්රිගයා  රමින් 

තමන් සම්බන්ධ්යකයන් එම පිළිගැිපම ම සිදු රයි. සම්බන්ධිත තැනැත්තාකේ කහ  ඔබකේ 



වාසභූමිය, කන්වාසි  ස්ථානය, පුරවැසි ාවය කහ  සංසථ්ාපිත කිරීම කනොසල ා, සමහර රටවල 

කේනසීමාකවන් බාහිර බලපෑම් සහිත බදු ව වස්ථාවන් පැවතිය හැ .  ාගිල්ස් බැංකුව වන අප 

ිදසින් බදු උපකේනනය සපයනු කනොලැකබ්. ස්වාක්න නීතිමය හා බදු උපකදස ්සපයා ගන්නා කලස 

ඔබට උපකදස් කදමු. ගිණුම(ගිණුම්) ිදවෘත කිරීම හා  ාිදත කිරීම හා අප ිදසින් සපයනු ඇති 

කස වාවන් සම්බන්ධ්යකයන් ිදකන ෂකයන් අදාළ වන බැදීම් ද ඇතුලත්ව කිසිදු බලප්රකේනය  

පැනනගිනු ඇති ඔබකේ බදු බැඳීම් සම්බන්ධ්යකයන් අප කවත වගකීමක් කනොමැත.  

 

9.  ාලනය වන නීතිය හා අධිකරය බලය  

9.1 කස වාවන් සහ කමම නීතිරීති ශ්රීේ ලං ා ප්රජාතාන්ත්රිෂ  සමාජවාදී ජනරජකේ නීති වලට අනුකූලව 

අර්ථිපරූපනය හා බලාත්ම  ක කරනු ඇති අතර නඩු  ටතුතු ශ්රීේ ලං ා අධි රය වල දී සිදුවනු 

ඇති අතර, බැංකුව ිදසින්  ැමැත්කතහි නම් කවනත් යම් රට  කහ  බල ප්රකේනය  අධි රය වල 

ඒ සුදුසු යයි සිතන ආ ාරයට නඩු පැවරීමට හැකි අතර, එවැිප අවස්ථාව දී එවැිප 

අධි රයය ට අදාළ වන නීති හා කවනත් යම් නීති අදාළ වනු ඇති අතර, දරන ලද යම් නීතිමය 

පිරිවැය, අධි රය ගාස්තු හා නීතිඥ ගාස්තු ගිණුම්හිමියාකේ යයගැති  ාවයට එ තු ක කරනු 

ඇත.  

 

10. පවනත් ප ොදු වගන්ති  

10.1  ාරයන් මත ිදවෘත  රන ලද ගිණුම් සඳහා අතිකර්  ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් අදාළ වනු ඇත.  

 

10.2 ිපයාම යින් ිදසින් මුදල් ආපසු ගැනීම් හා කපොළී කගවීම් මත සීමාකිරීම් පනවන අවස්ථාව  දී, 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් එම සීමා කිරීම් මගින් බැඳි සිටිනු ඇත.  

 

10.3 බැංකුව කවත ලබා කදන ලද සියලු කතොරතුරු (ගිණුම් ිදවෘත කිරීකම් ආ ෘතිපරතකේ කහ  කවනත් 

ආ ාරය ට) ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ උපරිම දැනීමට අනුව සත  සහ ිපවැරදි බවට 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් තහවුරු  රයි. කමම කතොරතුරු වල යම් කවනසක් සුදුවුවකහොත් වහාම 

බැංකුව කවත දැනුම්දීමට ගිණුම්හිමියා/හිමියන්  ාර ගනී.  

10.4 ිබපි ගනුකදනු කිරීකම් අරමුය උකදසා, ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ ිබපිනකේ සහ අකනකුත් 

සම්බන්ධ්ය වීකම් කතොරතුරුවල (දුර ථන, ිදදයුත් තැපැල් ආදිය) සිදුවන යම් කවනසක් පිළිබඳව 

වහාම ිබඛිතව බැංකුව කවත දැනුම් දිය තුතුය.  

 



10.5 කම් යටකත් තැපෑකලන් එවනු ලබන යම් දැන්වීමක් බැංකුව කවත අවසන් වරට ිබඛිතව දැනුම් දී 

ඇති ිබපිනයට තැපැල් කිරීකමන් පසු වැඩ  රන දින 7ක් තුළ ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත ලැබී 

ඇති බවට සැළක නු ඇත.  

 

10.6 හවුල් ගිණුම්  

 

10.6.1 පාරික  ගි  ගිණුමක් හවුල් ගිණුමක් වන අවසථ්ාව දී, එවැිප ඕනෑම ගිණුමක් කවත සියලුම 

කපොළී, ක ොමිස ්මුදල් සහ අකනකුත් බැංකු රය ගාසත්ු සහ පිරිවැය ද සමග ලබා කදනු ඇති 

ඕනම අයිරාවක්, යය කහ  කවනත් යය පහසු මක් කහ  ඉඩ ලබා දීමක් සඳහා හවුල් 

ගිණුම්හිමියා එක්ව සහ කවන් කවන් ව වගකිව තුතුය. 

 

10.6.2 ගනුකදනු රුවකුකේ මරයකේ දී අනුගමනය  රන ක්රිගයාපිළිකවත 

හවුල් ගිණුම  ගනුකදනු රුවන්කගන් කිසිවකු කහ  ඕනෑම අකයකු මියගිය අවස්ථාව දී එකී මියගිය 

අයට අයත් ගිණුම/ගිණුම් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුකවහි බැරට කහ  බැංකුව ිදසින් රඳවා කගන ඇති 

සියලු මුදල්, ආරක්ෂය, ඔප්තිපු, කල්ඛන සහ කවනත් ඕනෑම කේපලක් (කස ප්තිපු සහ කවනත් අඩංුල දෑ ද 

ඇතුළුව) බැංකුව ිදසින් ජීවත්ව සිටින හවුල් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත  රනු ලබන කගවීම් කහ  

කබදාහැරීම් කහ  සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුකවහි ූරර්ය වගකීම ඉටු  රනු ඇත.  

 

10.6.3 දැන්වීම්  

අවන  අවස්ථාවන් හි දී දැන්වීම් යැිදය තුතු වන්කන් හවුල් ගිණුම්හිමියන්කේ ලැයිස්තුකවහි සඳහන් 

නම් අතරින් පළමු නම හිමි තැනැත්තා කවත ය.  

 

11. බ ැංකු පසේවාවන්හි පිරිව ය  

11.1 ප ොළී, ගාස්ුර සහ සිය වියදමින් පකපරන පගවීම්   

11.1.1 කපොළී සහ ගාස්තු  

බැංකුව කවත ගනුකදනු රු ිදසින් හිඟව පවතින කපොිබය සහ මුදල්, අදාළ අනුපාති ය 

(අනුපාති යන්) මත, අදාළ පදනම සහ පදනම් මත අදාළ  ාලය( ාලයන්) හි දී,  ිබන්  ලට 

බැංකුව සමග ිබඛිතව එ ඟ වූ ආ ාරයට කහ  එකස  ිබඛිත එ ඟතාවන් කනොවන අවස්ථා වල දී 

බැංකුව ිදසින් තීරයය  ල පරිදි කගිදය තුතු අතර, ගනුකදනු රු ිදසින් කගිදය තුතු වන යම් කපොළී 

අනුපාති යන්, ගාස්තු සහ ක ොමිස ්ඇතුළුව බැංකුකඅ සාමාන  ගාස්තු පිිබබඳ කතොරතුරු බැංකුකඅ 



ගාස්තු කල්ඛනකයහි අඩංුල වන අතර, එය බැංකුකඅ නාඛාවකින් කහ  කවබ් අඩිදකයන් ලබා ගත 

හැකිය. 

 

ගයනය කිරීකම් ක්රටමකඅදය 

බැංකුව ිදසින් කපොිබය ගයනය කිරීකම් සුරතය පහත පරිදිය. 

බැංකුකඅ සියලුම වත් ම් හා බැර ම් සැලසුම් සම්බන්ධ්යකයන් එය අනුරූප ක කර්. බැංකුකඅ පරම 

අභිමතය පරිදි කමම සුරතය  ිබන්  ලට කවනස් කිරීම කහ  සංකන ධ්යනය කිරීම සිදු ල හැකිය.  

 

කන ෂ පාද ය*කපොළී අනුපාතය / 100*කපොළී ක්රටමය  

 

සැලකිය තුතුයි: කපොළී ක්රටමය ව වහාර මුදල් වර්ගය මත රඳා පවතී. උදාහරයයක් වනකයන්, ශ්රීේලංරු 

යනු සැබෑ අගය/සැබෑ අගය, ඇකඩො යනු සැබෑ අගය/360. 

 

11.1.2  හිඟ මුදල් මත කපොළී 

හිඟව ව පවත්නා ිදට කනොකගවන ලද කහ  ූරර්ව එ ඟතාවකින් කතොරව අයිරා ෘත  ල මුදල් මත 

බැංකුකඅ අභිමතය පරිදි ඉහල කපොළී අනුපාති යක් අය කිරීමට බැංකුවට හිමි ම් පවතින අතර, 

බැංකුව ිදසින් තීරයය  රන පරිදි,  ිබන්  ලට එවැිප කපොළී සංතුක්ත  රනු ඇත.  

 

11.1.3 ිදචල  කපොළී අනුපාති  හා ගාස්තු 

ිදචල  කපොළී අනුපාති  යය සම්බන්ධ්යකයන්, අදාළ ගිිදසුකමහි නීතිරීති වලට අනුව කපොළී 

අනුපාති ය ස ස ්ක කරනු ඇත. අන ා ාරයකින් ිබඛිතව එ ඟ වී කනොමැතිනම්, බැංකුකවහි 

සාධ්යාරය අභිමතය පරිදි, කස වාවන් සඳහා වන ගාස්තු කවනස් වනු ඇත.  

 

11.1.4  පිරිවැය හා ිදයදම් 

සියලුම ක ොමිස් මුදල් සහ  ිබන් දැනුම්දුන් කහ  කනොදුන් සාමාන කයන් බැංකුව ිදසින් අය රනු 

ලබන ගාස්තු සහ කවනත් සියලු පිරිවැය, නීතිමය ිදයදම් ඇතුළුව සාමාන  ක ොන්කේසි හා ිදකන ෂ 

ක ොන්කේසි කහ  බැංකුව හා ගනුකදනු රු අතර ඇති කවනත් ඕනෑම ගිිදසුමක් හා සම්බන්ධ්යව 

ඇතිවන ගාස්තු හා අයකිරීම් සහ අකනකුත් ිදයදම්, බැංකුව ිදසින් ඉල්ලා සිටී වහාම නැවත 

ගනුකදනු රු ිදසින් කගිදය තුතු අතර, එවැිප පිරිවැය හා ිදයදම් ගනුකදනු රුකේ 

ගිණුමට/ගිණුම්වලට හර කිරීමට අයිතිය බැංකුව සතු කඅ.  

   

11.1.5  බදු සහ අකනකුත් ගාස්තු 



ගනුකදනු රු කවනුකවන් බැංකුව ිදසින් සිදු රන ලද සියලුම ගනුකදනු මත කගිදය තුතු වනු ඇති 

සියලුම ව වස්ථාපිත ගාස්තු, මුේදර ගාස්තු සහ අකනකුත් ගාස්තු ආපසු කගවීම සම්බන්ධ්යකයන් ද 

ගනුකදනු රු වගකිව තුතු කඅ.  

 

11.2  බැංකුව ිදසින් සිය පරම අභිමතය පරිදි සුදුසු යැයි හැකඟන ිදට,  ිබන්  ලට කස වා ගාස්තු 

සහ/කහ  කවනත් ගාස්තු පැනවීකම් අයිතිය බැංකුව රඳවා ගනී.  

 

11.3 බැංකුව ිදසින්  ිබන්  ලට සිය පරම අභිමතය පරිදි බැංකුවට සුදුසු යැයි හැකඟන අවස්ථාවලදී, 

කස වා ගාස්තු සහ කමහි දැක්කවන නීතිරීති සහ ක ොන්කේසි කවනස් කිරීමට, ඉවත්කිරීමට, එ තු 

කිරීමට, සංකන ධ්යනය කිරීමට අයිතිය රඳවා ගිපයි. බැංකුකඅ ගාස්තු කල්ඛනය බැංකුකඅ ිපල 

කවබ් අඩිදය වන www.cargillsbank.com කවතින් ලබා ගත හැකි අතර, ගිණුම්හිමියා/හිමියන් 

ිදසින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීකම්දී බැංකුකඅ ඕනෑම නාඛාවකින් සහ/කහ  ප්ර ානන පණිවුඩයක් 

හරහා ද ලබා ගත හැකි අතර, එය ගිණුම්හිමියා/හිමියන් කවත දුන් දැනුම්දීමක් කලස සැළක නු 

ඇත. 

 

12. දත්ත ආරක්ෂයය සහ ගබඩා කිරීම  

 

බැංකුව ිදසින් ගිණුම්වල දැක්කවන ප්ර ානන, වවුචර, ආපසු ගැනීම්/තැන්පතු පත්රිෂ ා, කචක්පත් කහ  

කවනත් ඕනෑම ගනුකදනු වාර්තා වල පිටපත් බැංකුව ිදසින් දක්වා සිටිනු ලබන  ාලයක් සඳහා තබා 

ගනු ඇත. එවැිප සෑම වාර්තාවක් ම දක්වා සිටින  ාලකයන් පසුව ිදනාන  රනු ඇති අතර, එකී 

 ාලකයන් පසුව ප්ර ානන වල කහ  ගනුකදනු වාර්තා වල පිටපත් සැපයීම සඳහා කිසිඳු වගකීමක් කහ  

වගවීමක් බැංකුව ිදසින්  ාර කනොගනී.  

 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ ගිණුම් කතොරතුරු ඇතුලු සියලු දත්ත ඕනෑම ස්ථානය  සම්කප්ර ෂයය සහ 

කහ  ගබඩා කිරීම කහ  රඳවා ගැනීම සහ පහත අයවලුන් ිදසින් ප්රකඅන වීම සිදු ල හැකි බවට 

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් එ ඟ ව පිළිගිපයි: 

 

12.1.1 බැංකුකවහි, එහි ප්රධ්යාන  ාර්යාලකයහි, බැංකුකඅ නාඛා  ාර්යාලයන් හි බලයලත්  ාර්ය 

මණ්ඩලය, 

12.1.2 දත්ත සැ සුම් කස වා සපයන ඕනෑම සැපතුම් රුකවකු  

12.1.3 ප්ර ානන මුද්රුය කිරීම සහ තැපැල් කිරීම සඳහා බැංකුව ිදසින් කයොදා ගත් ඕනෑම පුේගලකයකු, 

http://www.cargillsbank.com/


12.1.4 බැංකුව ිදසින් අවන  යැයි සල නු ලබන ඕනෑම පුේගලකයකු, 

12.1.5 පරිපාලන සහ අ  න්තර අක්ක්ෂය අවන තාවන් ඇතුලු ඕනෑම අරමුයක් සම්බන්ධ්යකයන් 

අවන  වන යම් සම්කප්ර ෂය ගබඩා කිරීම් සහ/කහ  ප්රකඅන වීම් වැිප  ටතුතු සම්බන්ධ්යකයන් 

බැංකුකඅ අදහසට අනුව, ප්ර ානන ිබතුම් වර තුලට බහාලීම, මුද්රුයය සහ තැපැල් කිරීම සහ ඒ 

හා සමාන කස වා ලබා දීම වැිප  ටතුතු ද ඇතුළුව බැංකුකඅ සාමාන  ව ාපාර ක්රිගයාවිබකේ දී 

බැංකුව ිදසින් එවැිප කස වාවන් සඳහා බාහිරව කයොදාගන්න ඕනෑම පුේගලකයකු,  

 

13. උ පදස් මත ක්රිහයා කිරීම    

ගිණුම්හිමියා/හිමියන් ිදසින් යම් ගිණුමක් (ිපත  උපකදස් ඇතුලත්ව) හර  රමින් කගවීම් සිදු රන 

කලසට බැංකුකඅ නාඛාවන් කවත වැඩ රන කඅලාවන් තුල දී තැපෑකලන් කහ  කගනිදත්  ාර දීම 

මගින් බැංකුව කවත ලබා කදන ලද සහති   ල උපකදස් මත පමයක් බැංකුව ිදසින් ක්රිගයා  රනු 

ඇත. ිපයමිත  ාල ව වානුවක් තුල එකී උපකදස් මත ක්රිගයා කිරීමට අකපොකහොසත් වීම තුිබන් පැන 

නගින කිසියම් කහ  වන්දි, පාඩු කහ  ිදයදම් පිළිබඳව බැංකුව වගවීමට කහ  වගකීමට ලක්  ල 

කනොහැ . ෆැක්ස්, ඉකලක්කොොිප  තැපැල් කහ  කවනත් ඕනෑම ඉකලක්කොොිප  මාධ්ය ක් හරහා 

ලැකබන උපකදස් අනුව  ටතුතු කිරීම සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව සහ ගිණුම්හිමියා/හිමියන් අතර 

ිදකන ෂිත එ ඟතාවක් කනොමැති ිදට , එවැිප ක්රටමකඅදයන් හරහා එවන කිසිඳු උපකේන බැංකුව ිදසින් 

පිිබ කනොගනු ඇත.  

මුදල් තැන්පතු, මුදල් කහ  කචක්පත් ආපසු ගැනීම්, කචක්පත් තැන්පතු හා කවනත් හර/බැර ගනුකදනු 

සම්බන්ධ්යව, බැංකුකඅ තිප අභිමතය පරිදි එකස   ළකහොත් හැර, බැංකුව ිදසින් තැපෑකලන් කවන 

කවන ම උපකදස් පත්රිෂ ා කනොඑවනු ඇත.  

 

14. උ පයෝගිතා බිල් ත් පගවීම 

14.1 ිපසි කඅලාවට බැංකුව ිදසින් අදාළ උපකය ගිතා සමාගම කවත කගවීම් සිදු  ර තිබීමට යටත්ව, 

උපකය ගිතා සමාගකමහි පවතින ගිණුම්හිමියාකේ ගිණුම බැර කිරීකම් දී උපකය ගිතා සමාගකම් 

පාර්නවකයන් සිදුවන යම් ප්රමාදයක් සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වගකීමට බැඳි නැත. 

 

15. මූල  ගනුපදනු පිලිබඳ පරුලලාසි  

 

15.1 බැංකුවට අදාළ වන නීතිරීති වලට සහ මුදල් ිදශුේධි රයය, රතස්තවාදයට මුදල් සැපයීම හා 

තහනමට ලක්වනු ඇති කවනත් තැනැත්තන්ට කහ  ආයතනවලට මූල  හා කවනත් කස වාවන් 

සැපයීම වැලැක්වීම සම්බන්ධ්යකයන් පවතින යම් නීති රීති වලට අනුකූලව බැංකුව ක්රිගයා  ල තුතු 

කඅ. එබැිදන්, බැංකුකඅ තිප සහ ූරර්ය අභිමතය පරිදි එවැිප නීතිරීති හා කරුලලාසි වලට 



අනුකූලව ක්රිගයාකිරීම සුදුසු යැයි සැලකීමට බැංකුව ට හිමි ම පවතී.යම් කගවීම් පණිවුඩයක් සහ 

ගනුකදනු රු ිදසින් කහ  කවතට කහ  ඔුග කවනුකවන් බැංකුකඅ පේධ්යති හරහා එවනු ලබන 

කවනත් කතොරතුරක් කහ  සන්ිපකඅදනයක් හසු  ර ගැනීම හා පරීක්ෂය කිරීම ද, යම් නමක් 

තහනම් පුේගලකයකුකේ කහ  ආයතනය දැයි යන්න කහ  එයින් අදාළ පුේගලයා කහ  

ආයතනය සත  වනකයන්ම අදහස ්වන්කන් දැයි වැඩිදුර ිදමසීම් සිදුකිරීම ද එවැිප ක්රිගයාවන්ට 

ඇතුලත් වනු ඇති නමුත් ඊට සීමා කනොකඅ. යම් පාර්නවය ට දරන්නට සිදුවන පහත  රුණු 

මගින් පැන නගින අලා  (සෘජු කහ  ආනුෂංගි  වනකයන්, ලා  කහ  කපොළී අහිමිවීම් ද ඇතුලත් 

ව ඊට සීමා කනොවී) කහ  හාිප සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව වගකීමට ලක් කනොවනු ඇත:  

 

15.1.1 යම් පියවරක් මගින් ගිණුම් නීතිරීති හා ක ොන්කේසි යටකත් කහ  කවනත් වගකීම් යටකත් 

සම්පුර්යකයන් කහ  අර්ධ්ය වනකයන් බැංකුව ිදසින් සිය තිප සහ ූරර්ය අභිමතය මත ක්රිගයා 

කිරීමට සුදුසු යැයි සල න එවැිප නීතිරීති හා කරුලලාසි වලට අනුකූලව සිය  ාර්යයන් 

කිසිවක් ඉටුකිරීකම් දී බැංකුකවහි ප්රමාදයක් කහ  අසමත්වීමක් කහ ,  

 

15.1.2 කමම වගන්තිය යටකත් බැංකුවට පවතින යම් අයිතිවාසි මක් ක්රිගයාත්ම  කිරීමක්. සමහර 

අවස්ථාවන් හි දී බැංකුව ිදසින් ගන්නා ක්රිගයා මාර්ගය සමහර කතොරතුරු සැ සීකම් දී ප්රමාදයක් 

වැලකීම කහ  ඇතිවීම සිදුිදය හැකිය. එබැිදන් කමම වගන්තියට අනුකූලව  රන ලද යම් 

ක්රිගයාව  ිදෂයය වන කගවීම් පණිවුඩ හා සන්ිපකඅදන වලට අදාළව බැංකුකඅ පේධ්යති වල 

පවතින යම් කතොරතුරක් එම ක්රිගයාව සිදු  රමින් පවතින අතරතුර එයට ප්රකඅන වන 

අවස්ථාකඅදී ිපරවද  කහ  යාවත් ාලීන බවට බැංකුව තහවුරු කනො රයි. අදාළ යම් නීතිරීති 

වල සහ සමූහ කරුලලාසි වල පවතින අභිබවනය කිරීකම් අවන තා වලට යටත්ව, ප්රාකය ගි ව 

හැකිතාක් ඉක්මිපන් එම තත්වයන්කේ පැවැත්ම සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව ිදසින් ගනුකදනු රු 

කවත දැනුම්දීමට උත්සාහ දරනු ඇත.  

 

15.1.3 වර්ෂ 2006 අං  6 දරන මූල  ගනුකදනු වාර්තා කිරීකම් පනතට අනුව, සැ   ටතුතු ගනුකදනු 

මුල  බුේධි අංනය (Financial Intelligence Unit – FIU) කවත වාර්තා කිරීම පිිබබඳ නීති. 

 

යම් ගනුකදනුවක් කහ  සිදු කිරීමට තැත් රන ලද ගනුකදනුවක් කිසියම් නීති ිදකර ක් 

ක්රිගයාව ට කහ  කවනත් යම් සාපරාක් වරද ට සම්බන්ධ්ය බවට සාධ්යාරය  රුණු බැංකුවට 

ිදෂය කඅ නම් කහ  මුදල් ිදශුේධි රයය, කිසියම් පුේගලකයකු කහ  පුේගලයන් සමූහයක් 

කහ  ආයතනයක් කහ  ිදසින් රතස්තවාදයට මුදල් සැපයීම කහ  ඊට අදාළ කිසියම් ිදමර්නනයක් 



කහ  නඩු  ටතුත්තක් සඳහා මුදල් සපයන බවට බැංකුව කවත කතොරතුරු තිකබ්නම් කහ  

එවැිප කතොරතුරු බැංකුව ිදසින් වහාම FIU කවත වාර්තා  රනු ඇත.  

 

එවැිප වාර්තා රයයන් FIU ිදසින් අවන  ක කරන ආ ෘතිකයන් හා ිදස්තරාත්ම  

ආ ාරකයන් ස ස ්ක කරනු ඇත. කිසිදු ගනුකදනුවක් සිදු කනො රන කලසට FIU ිදසින් 

බැංකුව කවත උපකදස් කදනු ලබන අවස්ථාව දී, අවන  ිදමසීම් සිදුකිරීමට සහ නීතිය 

බලාත්ම  කිරීකම් ආයතන කවතින් සහය ලබා ගැනීමට FIU කවත අව ාන ලබා කදමින් 

බැංකුව ිදසින් ගනුකදනුව අතිහිටවනු ඇත.  

 

කමම නීති යටකත්, බැංකුව ිදසින් ගන්නා ලද කිසිදු පියවරක් සම්බන්ධ්යකයන් ගනුකදනු රු 

දැනුවත් කිරීකම් හිමි ම ගනුකදනු රු හට කනොමැති අතර, බැංකුව ිදසින් ගනු ලබන එවැිප 

කිසිදු පියවරක් සම්බන්ධ්යකයන් ගනුකදනු රු කවත වගවීමක් කහ  වගවීමක් බැංකුවට 

කනොකඅ.   

 

වර්ෂ 2006 අං  06 දරන මූල  ගනුකදනු වාර්තා කිරීකම් පනතට අනුව, සීමාව ඉක්ම වූ 

ගනුකදනු මූල   බුේධි අංනය (Financial Intelligence Unit – FIU) කවත වාර්තා කිරීම පිිබබඳ 

නීති.  

 

කරුලලාසි මගින් දක්වා ඇති මුදල් ප්රමායය ඉක්මවනු ලබන සෑම මුදල් ගනුකදනුවක්, 

ඉකලක්කොොිප  මුදල් ුගවමාරුවක් පිළිබඳව ම FIU ිදසින් අවන  ක කරන ආ ෘතිකයන් හා 

FIU ිදසින් දක්වා සිටින  ාලයක් තුල, බැංකුව ිදසින් FIUකවත වාර්තා කිරීම අවන  ක කර්.   

 

වාර්තා රයය අවන  ක කරන ඉකලක්කොොිප  මුදල් ුගවමාරුවලට, අ  න්තර හා බාහිර 

කප්ර ෂය ද ඇතුළුව නමුත් ඊට සීමාකනොවී ඕනෑම ආ ාරයකින් සිදු රන ලද ඉකලක්කොොිප  

මුදල් ුගවමාරු ඇතුලත් කඅ. SLIP ුගවමාරු, CEFT ුගවමාරු, RTGSගනුකදනු, කක්රටඩිට් 

 ාඩ්පත් ගනුකදනු, කඩබිට්  ාඩ්පත් ගනුකදනු (අදාළ කඅ නම්) සහ ිදකේන ව වහාර මුදල් 

ගිණුම් වලට අදාළ ගනුකදනු. 

 

කමකී නීතිරීති යටකත් බැංකුව ිදසින් ගනු ලබන කිසිදු පියවරක් සම්බන්ධ්යකයන් ගනුකදනු රු 

කවත කිසිදු ආ ාරකේ වග වීමක් කහ  වගකීමක් බැංකුවට කනොමැත. 

 

16. පතොරුරු පහළිදරල කිරීම 



 

16.1 ගනුකදනු රු, ගනුකදනු රුකේ ගිණුම් සහ/කහ  ගනුකදනු රු කවනුකවන් බැංකුව ිදසින් 

ක්රිගයාත්ම   රන ලද ගනුකදනු පිළිබඳව කතොරතුරු, ගනුකදනු රු කවනුකවන් බැංකුව ිදසින් 

ගනුකදනු සිදු රන යම් ිපසි බලප්රකේනය  යම් නීතියක්, රීතියක් කහ  කරුලලාසියක් මගින් 

කහ , යම් බල ප්රකේනය  යම් ිදිපමය, රාජ  කහ  ිපයාමන අධි ාරියක් ිදසින් බැංකුව කවතින් 

ඉල්ලා සිටින තැනැත්තන් කවත කහළිදරඅ කිරීම සඳහා ගනුකදනු රු බැංකුවට අවසර ලබා 

කදයි. 

 

16.2 ශ්රීේ ලං ා මහ බැංකුකඅ මූල  බුේධි ඒ  ය ිදසින්  ිබන්  ලට ගැසට් ිපකඅදනයක් මගින් 

බලාත්ම   රන ලබන උපරිම සීමාව ඉක්මවූ තැන්පතු සම්බන්ධ්යකයන් වාර්තා කිරීමට 2006 

අං  06 දරන මූල  ගනුකදනු වාර්තා රන පනත මගින් බැංකුව බැඳි සිටියි.  

 

17. පාරික  ගි  කතොරතුරු එ තුකිරිම, සැ සුම හා ුගවමාරු  රගැනීම  

 

17.1 එ තු කිරීම  

17.1.1  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් ගනුකදනු රු පිිබබඳ අදාළ වන කතොරතුරු, ගනුකදනු රුකේ 

ගනුකදනු,  ාගිල්ස ්බැංකුකඅ සැලසුම් හා කස වාවන් ගනුකදනු රු ිදසින්  ාිදතයද ඇතුළුව 

ගනුකදනු රුකේ කතොරතුරු එ තු කිරීම,  ාිදතා කිරීම හා ුගවමාරු  රගැනීම සිදු ල හැ . 

පාරික  ගි  කතොරතුරු ගනුකදනු රු (කහ  ගනුකදනු රු කවනුකවන් ක්රිගයා  රන 

පුේගලකයකු) කවතින් ඉල්ලා සිටිය හැකි අතර, නැතකහොත් කවනත් මූලාශ්රකයකින් (කපොදුකඅ 

ලබා ගත හැකි කතොරතුරු ද ඇතුලත්ව)  ාගිල්ස් බැංකුව කවත ලබා ගත හැකිව ඇති කවනත් 

කතොරතුරු සමග උත්පාදිත කහ  සම්බන්ධිතව  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් කහ  ඒ කවනුකවන් 

එ තු  ර ගත හැකිය.  

 

17.2 ස කසුම  

17.2.1  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් පහත දැක්කවන අරමුණු සඳහා පාරික  ගි  කතොරතුරු සැ සීම, මාරු 

කිරීම, හා කහළිදරඅ කිරීම සිදු රනු ඇත. 

අ) ගනුකදනු රු ිදසින් ඉල්ලා සිටින ලද කහ  අවසර කදන ලද යම් ගනුකදනුවක් සඳහා කස වාවන් 

සැපයීම  

ආ) අනුකූලව ක්රිගයාකිරීකමන් බැඳීම් ඉටු කිරීම  

ඇ) මූල  අපරාධ්ය අවදානම්  ළමනා රය ක්රිගයා ාර ම් සිදුකිරීම 



ඈ) ගනුකදනු රු රු කවතින් අය ිදය තුතු යම් මුදලක් එ තු  ර ගැනීම 

ඉ) යය පරික්ෂා සිදු කිරීම හා යය කතොරතුරු ලබා ගැනීම කහ  සැපයීම  

ඊ)  ාගිල්ස් බැංකුකවහි අයිතීන් බලාත්ම  කිරීම කහ  ආරක්ෂා කිරීම 

උ)  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි අ  න්තර කමකහතුම් අවන තා සඳහා (යය හා අවදානම්  ළමනා රයය, 

පේධ්යති කහ  ිපපැතුම් සංවර්ධ්යනය සැලසුම් කිරීම, රක්ෂයය, ිදගයනය හා පරිපාලන අරමුණු ද 

ඇතුලත්ව, ඊට සිමා කනොවී)  

ඌ) ගනුකදනු රු සමග  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි සමස්ත සම්බන්ධ්යතාවය පවත්වාකගන යාම (මූල  කස වා 

කහ  ඊට අදාළ ිපපැතුම් ගනුකදනු රුට අකලිදය කහ  ප්රවර්ධ්යනය කිරීම කවළඳකපොල සමීක්ෂය ද 

ඇතුලත්ව)  (‘අරමුය’)  

 

17.3 පබදා ග නීම 

17.3.1  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් (අරමුය සඳහා අවන  වන පරිදි හා සුදුසු පරිදි) පහත ලැබුම් රුවන් 

කවත පාරික  ගි  කතොරතුරු මාරු කිරීම කහ  කහළිදරඅ කිරීම  ළ හැකි බවට කස වාවන් 

 ාිදතා කිරීම මගින් ගනුකදනු රුවා එ ඟ කවයි. (අරමුණු සඳහා පාරික  ගි  කතොරතුරු 

සැ සීම, මාරු කිරීම හා කහළිදරඅ කිරීම ඔවුන් ිදසින් ද සිදු ල හැකිය). 

 

අ)  ාගිල්ස ්බැංකුකව හි යම් උප-ක ොන්රතාත් රුකවකු, ිපකය තයතකයකු, කස වා සපයන්කනකු, කහ  

සම්බන්ධිත ආයතනයක් (ඔවුන්කේ කස වා යින්, අධ්ය ක්ෂ වරුන් හා ිපලධ්යාරින් ඇතුලත්ව);  

ආ) යම් බලධ්යාරිකයකු කවතින් ලැකබන යම් ඉල්ලීම ට ප්රතිචාර කලස; 

ඇ) ගනුකදනු රු, කගවීම්ලැබුම් රුවන්, අර්ථලාභින්, ගිණුම් නාමි යින්, අතමැදි හා ිපකය තයත 

බැංකු, ිපෂ් ානය ආයතන, ිපෂ් ානන කහ  පියවීකම් පේධ්යති, කවළඳකපොල ප්රතිපාර්නවයන්, රඳවා 

ගැනීකම් ිපකය තයතයින්, ුගවමාරු කහ  කවළඳ මුලාශ්රක ක ොටස් ුගවමාරු, ක ොටස ්කවළඳකපොල, 

ගනුකදනු රුට සුරැකුම්පත්(එම සුරැකුම්පත් ගනුකදනු රු කවනුකවන්  ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් දරන 

අවස්ථාව  දී) පිිබබඳ අයිතියක් ඇති සමාගම් කවනුකවන් ක්රිගයා රන යම් කිසිකවකු; 

ඈ) කස වාවන්හි දී කහ  කස වාවන් සම්බන්ධ්යකයන් අයිතියක් ලබා ගන්න කහ  අවධ්යානමක්  ාර ගන්නා 

යම් පාර්නවයක්; 

ඉ) යය කතොරතුරු ලබා ගැනීම හා සපයා දීම සඳහා කවනත් මූල  ආයතන, යයවර කයොමු ිපකය තයත 

ආයතන කහ  යය කතොරතුරු  ාර්යාංන, ිදගය වරුන්/බදු උපකේන වරුන්  

ඊ) ගනුකදනු රුට වත් ම්  ළමනා රය කස වාවන් සපයන යම් කතවැිප පාර්නවය  අරමුදල් 

 ළමනා රුකවකු; 

උ)  ාගිල්ස ්බැකුව ිදසින් හඳුන්වාදීම් කහ  කතොරතුරු සපයන යම් හදුන්වාදීකම් අතරමැදිකයකු; 



ඌ) යම්  ාගිල්ස් බැංකු ව ාපාර මාරුකිරීම්, අතහැරීම්, ඒ ාබේධ්යවීම් කහ  අත්පත්  රගැනීම කහ  

සම්බන්ධ්යකයන්; 

 

17.4 ගනුපදනුකුපේ බ ඳීම්  

17.4.1  ාගිල්ස් බැංකුව කවත සපයා ඇති ගනුකදනු රු කතොරතුරු වල යම් කවනසක් සිදුව ඇත්නම් 

 ිබන්  ලට,  වර අවස්ථාව  දී වුවද දින 30ක් තුල වහාම  ාගිල්ස ්බැංකුව කවත ිබඛිත ව 

දැනුම් දීමට ද,  ාගිල්ස් බැංකුව කවතින් ලැකබන යම් ඉල්ලීම ට ප්රතිචාර දැක්වීමට ද 

ගනුකදනු රු එ ඟ කවයි. 

 

17.5 සෑම සම්බන්ධිත තැනැත්කතකු ඔවුන් ිදසින් ාගිල්ස් බැංකුව කවත ලැකබන කතොරතුරු 

(කපෞේගිබ  කතොරතුරු කහ  බදු කතොරතුරු ඇතුළත් ව ) සපයා ඇති යම් තැනැත්කතකු කවත 

කමම නීතිරීතිවල දක්වා ඇති ආ ාරයට ඔවුන්කේ කතොරතුරු සැ සුම, කහළිදරඅ කිරීම හා මාරු 

කිරීම සම්බන්ධ්යව දන්වා ඇති බව හා එ ඟ වී ඇති බව ගනුකදනු රු තහවුරු  රයි.සිය 

කපෞේගිබ  දත්තවලට ප්රකඅනවීමට සහ ඒවා ිපවැරදි කිරීමට එම සම්බන්ධිත තැනැත්තන් 

කවනත් යම් තැනැත්තන්ට අයිතිය ඇති බවට ගනුකදනු රු ඔවුන් කවත උපකදස ්දිය තුතුය.  

  

17.6  යම් අවස්ථාව   

17.6.1   ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් සාධ්යාරයව ඉල්ලා සිටින ගනුකදනු රුකේ කතොරතුරු සපයා දීමට 

ගනුකදනු රු අකපොකහොසත් උවකහොත්, කහ   

  17.6.2 අරමුණු සඳහා කතොරතුරු සැ සුම, මාරුකිරීම කහ  කහළිදරඅ කිරීමට  ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් 

අවන  ක කරන යම්  ැමැත්ත පළකිරීමක් ගනුකදනු රු ිදසින් රඳවා ගතකහොත් කහ  ඉවත් 

 රගතකහොත්, කහ   

 

17.6.3 මූල  අපරාධ්යයක් සිදුකිරීකම් හැකියාව පිළිබඳව  ාගිල්ස් බැංකුව කවත සැ  පහළ වන 

අවස්ථාව දී, කහ    

 

 ගනුකදනු රු කවතින්  ාගිල්ස ්බැංකුව කවත මූල  අපරාදයක් සිදුකිරීකම් අවදානමක් 

ඇති අවස්ථාව දී, 

 

 ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින්, 



(අ )   ගනුකදනු රු කවත නව කස වාවන් කහ  කස වාවන් සියල්ල කහ  ඉන් ක ොටසක් අඛණ්ඩව සැපයීමට 

කනොහැකි ිදය හැකි අතර, ගනුකදනු රු සමඟ සිය ව ාපාරි  සමබදතා අවසන්  ර දැමීමට අයිතිය රඳවා 

ගිපයි.  

(ආ ) අනුකූලව ක්රිගයාකිරීකම් බැඳීම් ඉටුකිරීමට  ාගිල්ස් බැංකුව හට අවන  වන යම් පියවර ගැනීම සහ 
කහ  
(ඇ) ගනුකදනු ාර ගිණුම් (ගිණුම්)අවහිර කිරීම, මාරුකිරීම් කහ  වසා දැමීම  ළ හැකිය.   
 
 
 
 18.1 දත්ත ආරක්ෂාව  

 18.1  කේශීය බලප්රකේනකේ කහ  ිදකේනය  දත්ත ආරක්ෂාව ව වස්ථාව අනුකූලව ක්රිගයා රන 

අවස්ථාව  දී  ාගිල්ස ්බැංකුකවහි සියලුම සාමාතය යින්,  ාර්ය මණ්ඩලය හා කතවන පාර්න්වයන් යටත් 

වන දැඩි රහස  හා ආරක්ෂ  ආචාරධ්යර්ම පේධ්යතියක් මගින් පාරික  ගි  කතොරතුරු ආරක්ෂා ක කරනු 

ඇත.  

19. මූල  අපරාධ්ය අවදානම්  ළමනා රය ක්රිගයා ාර ම් 

19.1     මූල  අපරාධ්ය ිපරීක්ෂයය, ිදමර්නනය හා වැලැක්වීම (‘මූල  අපරාධ්ය අවදානම්  ළමනා රය 

ක්රිගයා ාර ම්’) සඳහා කහ  ඒ සම්බන්ධ්යකයන් ඇති නීති, කරුලලාසි, සම්පාද  කරතයමයන්, ජාත න්තර 

මගකපන්වුම්, අ  න්තර ප්රතිපත්ති හා  ාර්යපටිපාටි සහ/කහ  යම් බලධ්යාරිකයකු කවතින් ලැකබන ඉල්ලීම් 

වලට අනුකුලව ක්රිගයා කිරීමට  ාගිල්ස් බැංකුව (සිය තිප හා ූරර්ය අභිමතය යටකත්) සුදුසු යයි සිතන යම් 

පියවර ගත තුතු වනු ඇත. එම පියවර වලට, (අ) යම් උපකදසක්, සන්ිපකඅදනයක්, මුදල් ඉපදවීකම් 

ඉල්ලීමක්, කස වාවන් සඳහා අයදුම් කිරීමක් කහ  ගනුකදනු රු ිදසින් කහ  ඔුග කවනුකවන් යවන ලද කහ  

ලබන යම් කගවීමක් ිපරීක්ෂයය, හසු ර ගැනීම හා ිදමර්නනය කිරීම (ආ) අරමුදල් වල මූලාශ්රකය කහ  

අරමුණු  රන ලද ලැබුම් රුවන් පිළිබඳව ිදමර්නනය කිරීම (ඇ) පාරික  ගි  කතොරතුරු  ාගිල්ස් 

බැංකුව සතුව ඇති අකනකුත් අදාළ කතොරතුරු හා සම්බන්ධ්ය කිරීම සහ/කහ  (ඈ) ඇතැම් පුේගලකයකු කහ  

ආයතනයක් සම්බන්ධ්යකයන් ඔවුන් සම්බාධ්ය  කරජීමය ට යටත් වන්කන් ද යන්න වැඩිදුර ිදමසීම් කිරීම 

හා ගනුකදනු රුවන්කේ අනන තාව හා තත්වය තහවුරු  රගැනීම ඇතුළත් ිදය හැකි නමුත්, ඊට සීමා 

කනොකඅ. 

19.2 ව ාතිකර්  කලස,  ාගිල්ස ්බැංකුව ිදසින් මූල  අපරාධ්ය අවදානම්  ළමනා රය ක්රිගයා ාර ම් 

 ාරගැනීම මඟින් යම් කගවීමක්  සිදුකිරීම කහ  ිපෂ් ානනය, පාරික  ගි  උපකදස ්සැ සුම කහ  

කස වාවන් සඳහා අයදුම් කිරීම කහ  කස වාවන් සියල්ල කහ  එයින් ක ොටසක් සැපයීම ප්රමාද වීම, අවහිර 

කිරීම කහ  ප්රතික්කෂ ප කිරීම සිදුිදය හැ . නීතිකයන් අවසර ඇති ප්රමායයට, මූල  අපරාධ්ය අවදානම් 

 ළමනා රය ක්රිගයා ාර ම් සම්බන්ධ්යකයන් සම්ූරර්යකයන් කහ  අර්ධ්ය වනකයන් කිසියම් ආ ාරයකින් 



ගනුකදනු රුට කහ  කතවන පාර්න්වය ට පැන නගින, ිදඳින්නට කහ  දරන්නට සිදුවන යම් අලා යක් 

සඳහා  ාගිල්ස් බැංකු ගනුකදනු රු කවත කහ  යම් කතවන පාර්නවයක් කවත කහ  වගකීමට ලක් 

කනොවනු ඇත.  

 

 

20. ලියම සහ පියවා ග නීම සඳහා බ ැංකුවට ඇති අයිතිය          

අගති ිදරහිතව සහ කිසියම් කහ  ගිණුමක් මත බැංකුවට ඇති යම් ිබයමක්, හිලඅ කිරීමක් කහ  සුරැකුමක් 

මත ඇති කවනත් අයිතිය ට අමතරව, ූරර්ව දැනුම්දීමකින් කතොරව බැංකුව ිදසින් පහත  ටතුතු  ළ  

හැකි බවට ගිණුම් හිමියා එ ඟ කඅ. 

(අ) මුල් මුදල කහ  ඇපය කලස, සැබෑ කහ  අනුමිත කලස, මූිබ  කහ  සුරැකුම් කලස, තිපව කහ  කවනත් 

අකයකු සමඟ බේධ්යව (“එකී මුදල්”) ගිණුම්හිමියාකේ/හිමියන්කේ වගකීම් කවනුකවන් කිසියම් 

ගිණුම /ගිණුම්වල බැරව ඇති මුදලක් කහ  සියලුම මුදල් හිලඅ කිරීමට සහ තිපව කහ  කවනත් ඕනෑම 

අකයකු සමග හවුල් ව (“එකී යයගැතිබව”)  බැංකුව සමග ඇති වගකීම් සහ ඕනෑම ගිණුමක් කහ  සියලු 

ගිණුම් ඕනෑම අවස්ථාව  කහ   ිබන්  ලට ඒ ාබේධ්ය කිරීමට කහ  සංතුක්ත කිරීමට හැකි බවට පවත්නා 

බැංකු ිදිපමය අනුපාති ය යටකත් අවන  ඕනෑම ව වහාර මුදල් පරිවර්තනයක් කිරීමට බැංකුවට 

හැකිබවට ගිණුම්හිමියා/හිමිකය  එ ඟ කඅ සහ/කහ   

(ආ) එකී කිසියම් මුදලක් ගිණුම්හිමියා ිදසින් හිඟව පවත්කන් නම් කහ /සහ එකී යයගැති  ාවය එකී 

අදාළ අවස්ථාව වන ිදට, එම  ාලය තුල දී එකී මුදලට සමාන කහ  එකී මුදල ඉක්මවා යන්කන් නම් කහ  

ඉල්ලා සිටී ිදකට  ආපසු කගවීම ප්රතික්කෂ ප කිරීම. 15 වන වගන්තිය යටකත් බැංකුකඅ අයිතිවාසි ම් 

ගනුකදනු රුකේ මරයය කහ  නනති  අනක්නුතාවයක් කහ තුකවන් බලපෑමට ලක් කනොවනු ඇත.  

21. අත්හ ර දමන ලද පේ ල  

ගනුකදනු රුවකු ිදසින් කහ  කවනුකවන් බැංකුව සන්ත කේ පවතින ඕනෑම බැංකු පහසු මක් සඳහා 

ඇපයක් කලස තබා ඇති (ආරක්ෂිබත තැන්පතු කස ප්තිපු [SDL] තුල ඇති අන්තර්ගතයන් වැිප) කේපල හැර 

වසර 10 ට අධි   ාලයක් තුල කිසිදු ගනුකදනුවක් සිදු කනොවූ ඕනෑම බැංකු ගිණුම  ඇති කන ෂයක් 

(ජංගම, ඉතිරිකිරීම්, ස්ථාවර තැන්පතු කහ  කවනත් ආ ාරයකින්( අත්හැර දමන ලද කේපල කලස සඳහා 

අයත් කඅ.  



මුදල් මණ්ඩලය ිදසින් තීරයය  රනු ලබන ආ ෘතියට අනුව, වාර්ෂි ව සෑම මාස 6 ට වරක්ම කමවැිප 

අත්හැර දමන ලද කේපල පිිබබඳ බැංකුව ිදසින් ශ්රීේ ලං ා මහ බැංකුව (CBSL) කවත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

 ල තුතුය.  

කමම වාර්තාව ඉදිරිපත්  ර දින තිහක් (30) ඇතුලත, බැංකුව ිදසින් සිංහල, ඉංග්රීඉසි සහ දමිල 

 ාෂාවන්කගන් අදාළ කේපල වල හිමි රුවන්කේ නම් සහ කේපල පිිබබඳ ිදස්තර සඳහන්  රන ලද 

ලැයිස්තුවක් පුවත්පත් වල පල  ල තුතුය.    

ඒ සමගම,අතහැර දමා ඇති කේපළ පිළිබඳව හිමි රුවන්ට දැනුම් දීම සඳහා, එම කේපල සඳහා  හිමි ම් 

පෑම සඳහා සාධ්යාරය  ාල සීමාවක් ලබා කදමින්, අවසන් වරට බැංකුව කවත ලබා දුන් ිබපිනය කවත 

ිබයාපදිංචි තැපෑල මගින් ිපකඅදනයක්ද යවනු ලැකබ්.  

 

ගණුකදනු රු ිදසින් වලංුල වන්දි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කනො ළකහොත් බැංකුව ිදසින් සාධ්යාරය කලස 

තීරයය  රන ලද  ාල සීමාව තුළදී, 

 

i. සියළුම මුදල් වර්ග විබන්, අක්රිගය ගිණුම  පවත්වා කගන යන මුදල් ශ්රීේ ලං ා මහ බැංකුව කවත 

පැවරීම 

 

ii. ආරක්ෂිබත තැන්පතු කස ප්තිපු ිදවෘත  ර එහි ඇති අන්තර්ගතය ඉවතට ගැනීම. 

අනන තාවය තහවුරු කිරීම මත ඕනෑම අවස්ථාව දී මහ බැංකුව මාරු  රන ලද අරමුදල් ඉල්ලා සිටීමට 

ගනුකදනු රුවන්ට අයිතිය තිකබ්. 

 

ආරක්ෂිබත තැන්පතු කස ප්තිපු වල ඇති අන්තර්ගතය වලංුල හිමි ම් පෑමක් සිදුවන තුරු සුරක්ෂිතව  ාර ාර 

බැංකුව තුළ රඳවා තබා ගත තුතු ය 

 

අතහැර දැමූ කේපලක් ඉල්ලා සිටින ගනුකදනු රුවන්කේ උරුමක් රුවන් සහ අනුප්රාප්තිති යන් ිදසින් 

හිමි ම් කවනුකවන් නීතිය මගින් අවන   රනු ලබන ිබයකියිදිබ බැංකුව කවත ඉදිරිපත්  ළ තුතුය. 

 

ඉහත ක්රිගයාපටිපාටිය සම්බන්ධ්යකයන් බැංකුව ිදසින් දරන ලද ිදයදම, අත්හැර දමා ඇති කේපල 

හිමියන්කගන් බැංකුව ිදසින් අය  රනු ලැකබ්. 

 

22. විවිධ  



22.1 කමම නීති රීති කවනත් යම් කස වාව , සැලසුම්, ව ාපාරි  සම්බන්ධ්යතාව , ගිණුම , කහ  

ගනුකදනු රු හා  ාගිල්ස් බැංකුව අතර ඇති ගිිදසුම  ඇති කිසිවක් අතර කිසියම් ගැටීමක් කහ  

අනනුකුලතාවයක් ඇති වන අවස්ථාව දී කමම නීති රීති බලාත්ම ව පවතිනු ඇත. පාරික  ගි  

කතොරතුරු සම්බන්ධ්යකයන් ගනුකදනු රු කවතින් ලැබී ඇති කදනාටමත් පවතින යම්  ැමැත්ත පල 

කිරීමක්, බලය දීමක්,  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් ඉල්ලා සිටී අයිතීන් ඇත හැරීමක් හා අවසර දීමක් 

අදාළ කේන නීතිය මගින් අවසර ලැකබන ප්රමායයට ූරර්ය බලය සහ බලපවත්ිදම සහිතව අඛණ්ඩව 

අදාළ වනු ඇත.   

22.2 කිසියම් ආ ාරයකින් යම් බල ප්රකේනය  ිපතිය යටකත් කමම නීතිරීති වල ඇති ප්රතිපාදන සියල්ලම 

කහ  ඉන් ක ොටසක් කහ  නීති ිදකර ක්, අවලංුල කහ  බලාත්ම   ල කනොහැකි වුවකහොත් එමගින් 

කවනත් යම් බල ප්රකේනය  එම ප්රතිපාදන වල කහ  එම බලප්රකේනකේ කමම නීතිරීති විබන් 

ඉතිරිකයහි ිපත ානුකුල  ාවයට, වලංුලතාවයට කහ  බලාත්ම   ල හැකි බවට බලපෑමක් කහ  

හාිපයක් සිදු කනොවනු ඇත.  

23. අවසන් කිරීපමන්  සුව   ව ත්ම   

23.1 කමම නීතිරීති, ඒවා අවසන් කිරීකමන් පසුව ද  ාගිල්ස් බැංකුව ිදසින් ගනුකදනු රු කවත යම් 

කස වාවන් සැපයීම අවසන් කිරීමකින් කහ  යම් පාකර ක  ගි  ගිණුමක් වසා දැමීකමන් පසුව ද අඛණ්ඩව 

අදාළ වනු ඇත.  

24. පමම නීතිරීති සැංපනෝධනය කිරීම  

24.1 කමම නීතිරීති සහ ක ොන්කේසි රකටහි අදාළ අවසථ්ාකඅ බලාත්ම ව පවතින නීති මගින් පාලනය 

වන අතර, ඊට අනුකූලව අර්ථිපරුපනය ක කරනු ඇති අතර, නීතිය, රජකේ කරුලලාසි කහ  ශ්රීේ ලං ා මහ 

බැංකුව කහ  අධි ාරීන් ිදසින් ිපකුත්  ල කරුලලාසි මගින් කහ  බැංකුවට යම් සංකන ධ්යනයක් අවන  

ක කර් නම්, කමම නීතිරීති ස්වයංක්රිගයව සංකන ධ්යනය වී පවතිනු ඇත.  

24.2 කමහි අන්තර්ගත සියලුම ක ොන්කේසි සහ ිපයමයන් මගින් ගිණුම්හිමියා/හිමියන් පරම කලස සමව 

බැකඳ .  

24.3 කමහි අඩංුල ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් කවනස ්කිරීමට බැංකුව අයිතිය රඳවා ගිපයි. එකස  කවනස ්

 රන ලද නීතිරීති බැංකුකඅ කවබ් අඩිදකේ ප්රදර්නනය ක කරන අතර, ගිණුම්හිමියා/හිමියන්කේ ඉල්ලීම 

මත එහි පිටපතක් බැංකු නාඛා විබන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. එකී කවනස බලගැන්කවන දිනට පසුව 

 ාඩ්පත  ාිදතා කිරීම මගින් ( බැංකුකඅ දැන්වීකමහි දක්වා ඇති කලස)  ාඩ්පත්හිමියා එවැිප කවනස් 

කිරීමක් අවකන නයකින් කතොරව පිළිකගන ඇතැයි සැළක නු ඇත.  ාඩ්පත්හිමියා එවැිප කවනස් කිරීමක්/ 



සංකන ධ්යනයක් පිළිකනොගන්කන් නම්, එවැිප කවනස් කිරීමක්/සංකන ධ්යනයක් බලපැකවත්කවන දිනයට 

කපර කඩබිට්  ාඩ්පත බැංකුව කවත බාර දිය තුතුය. 

24.4 ගිණුමක් ිදවෘත  රන කහ  අඛණ්ඩව  ාිදතා  රන ඕනෑම තැනැත්කතකු කමම නීතිරීති කහ  

කවනත් අදාළ වන ක ොන්කේසි හා ිපයමයන්ද කියවා අවකබ ධ්ය  රකගන ඇති බවට ද එයින් බැඳි සිටින 

බවට ද සැළක නු ඇත. කම් සඳහා වන ප්ර ානනයක් එම ගිණුම/ගිණුම් ිදවෘත කිරීම සම්පුර්ය  ල තුතු 

කඅ. 

 

25. නීතිරීති වල සැංස්කරයය  

25.1 කමම ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් ඉංග්රීඉසි සහ දමිල  ාෂා විබන් ලබා ගත හැකිය. ඉංග්රීඉසි, සිංහල හා 

දමිල කල්ඛන අතර, යම් අනනුකුලතාවක් ඇතිවුවකහොත් ඉංග්රීඉසි සංස ්රයය බලාත්ම  කඅ. 

25.2 කමම ක ොන්කේසි හා ිපයමයන් ඉංග්රීඉසි හා දමිල පරිවර්තන බැංකුකඅ කවබ් අඩිදය 

(www.cargillsbank.com) කවතින් ද බැංකුකඅ නාඛා කවතින් මුද්රිවත මාධ්ය කයන් ද ලබා ගත හැකිය. 

26. අනු ාතික බල ෑම   

යම් අනුපාති  බලපෑමක් අවසන් වන කතක් ඕනෑම කස වාවක් සැපයීම අප ිදසින් අත්හිටුවනු හැකිය.  

“අනුපාති  බලපෑම” යනු:  

අ) ගංවතුර, කුයාටු, භූමි ම්පා කහ  කවනත් ස්වා ාිද  ිදපත්; 

ආ) තුධ්ය, සටන්, රතස්තක්රිගයා, ිදප්තිලව,  ැරිබ කහ  මහජන  ැළඹීම්; 

ඇ) වර්ජන, පිටලෑම්, කහ  කවනත්  ාර්මි  ක්රිගයා; 

ඈ) කිසියම් නීතිය  කවනසක් කහ  කිසියම් නීතියක් අර්ථ ගැන්වීකම් කහ  බලාත්ම  කිරීකම් කවනසක්. 

ඔබට කස වාවන් ලැකබන ආ ාරය පිළිබඳව ඔබ සම්පුර්යකයන් සතුටට පත් කනොවන්කන් නම් කහ  

අපකේ සැලසුම් මගින් ඔබකේ අකප්තික්ෂාවන් ඉටු කනොවන්කන් නම්,  රුයා ර පහත දැක්කවන 

ිද ල්පයන් අතරින් එ ක්  ාිදතා  ර, හැකි ඉක්මිපන් අප අමතන්න.  

 94 117 640 640 000 ඔස්කස  පාරික  ගි  ිදසඳුම් සෘජු දුර ථන අං ය අමතන්න 

 customersupport@cargillsbank.com ිදදයුත් තැපෑල ඔස්කස  ඔබකේ  රුණු දන්වන්න  

 පහත ිබපිනයට අප කවත ිබයන්න. 

පාරික  ගි  කස වා ප්රධ්යාිප, 

mailto:customersupport@cargillsbank.com


සීමාසහිත  ාගිල්ස ්බැංකුව, 

අං  696, 

ගාලු පාර, 

ක ොළඹ 03. 

 

අප කවත ඉදිරිපත්  රන ගැටළු ඔබකේ සම්පුර්ය සතුටට කහ තු වන පරිදි ිදසඳීමට අප සෑම ිදටම උත්සාහ 

 රන අතර, ඔබට මූල  ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා කවත ිබයා සහන ඉල්ලා සිටීමට ද හැකිය. ඔම්බුඩ්ස්මන් 

වරයාකේ සම්බන්ධ්ය  ර ගැනීකම් ිදස්තර පහත දැක්කඅ. 

මූල  ඕම්බුඩ්ස්මන්වරයාකේ  ාර්යාලය - ශ්රීේ ලං ාව, 143 A, වතයර පාර, ක ොළඹ 05. 

දුර ථන - 94 112 595 625  

ෆැක්ස් - 94 112 595 624  

ිදදයුත් තැපෑල - info@financialombudsman.lk  

කවබ් අඩිදය - www.financialombudsman.lk  

 

වැඩිදුර කතොරතුරු සඳහා  රුයා ර අපකේ කවබ් අඩිදය වන www.cargilsbank.com කවත පිිදකසන්න.  

 

mailto:info@financialombudsman.lk
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