
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 

(සියලුම ව්යාපාර / සංස්ථා ගිණුම් පාලනය කිරීම) 

 

පටුන 

ක ොන්කේසි ඉදිරිපත් කිරීම 

අර්ථ දැක්වීම් 

1. ව්යා්පා්ර ගිණුම් ව්ව්ෘත කිරීම සඳහා් ඇතුලත්වීකම් නිර්ණා්ය  

 

2. තැන්පතු 

 

3. කෙක් කපොත් 

 

4. මුදල් ආපසු ගැනීම් 

 

5. ව්ා්ර ගිණුම් ප්ර  ා්නන 

 

6. පා්රික ෝගි  කතොරතුරු එ තු කිරීම, සැ සුම හා් හුව්මා්රු  රගැනීම 

 

7. ගනුකදනු රුකේ බැඳීම්  

 

8. දත්ත ආරක්ෂා්ව් 

 

9. මූලය අපරා්  අව්දා්නම්  මමනා් රණ ්රි යා් ා්ර ම් 

 

10. බදු අනුකූලතා්ව්ය 

 

11. කව්නත් කපොදු ව්ගන්ති 

 

12. ක ොන්කේසි හා් නියමයන් 

 

13. අව්සන් කිරීකමන් පසුව් පැව්ැත්ම   

 

14. අනුපා්ති  බලපෑම  

 

15. ව්ස්තු ංගත්ව්කේ ්රි යා්පපාපා්පාය  

 



සීමා්සහිත  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි (මින් මතුව්ට බැංකුව් සහ/කහෝ  ා්ගිල්ස ්බැංකුව් කලස හැදින්කව්) 

සියලුම ව්යා්පා්ර ගිණුම් පහත ක ොන්කේසි හා් නියමයන් මගින් පා්ලනය කව්.  

 

සීමා්සහිත  ා්ගිල්ස ් බැංකුව්, ශ්රීි ලං ා් මහා් බැංකුකව්හි අක්ක්ෂණය යටකත් බලපරිලා්ී  ව්ා්ිජ  

බැංකුව්කි. 

 

සීමා්සහිත  ා්ගිල්ස් බැංකුව් (මින් මතුව්ට “ ා්ගිල්ස ්බැංකුව්”, “ බැංකුව්”, “අප”, අපි”, “අපකේ” 

යනුකව්න් හැදින්කව්න අතර, සන්දර් කයන් ඉඩ සැලකසන කහෝ අව්නය ව්න ිටට එම කයදුකමන්, 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් සහ එහි අනුප්ර ා්ප්තිති යන් සහ  ා්ර රුව්න්ද ඇතුලත් කව්.) බැංකු රණ, 

ආකයෝ න, මූලය හා් කව්නත් ගනුකදනු සහ ිටිට ා් ා්ර ස්ව් ා්ව්කේ ගනුකදනු සිදුකිරීකම්  ා්ර්යය 

සඳහා් සහ  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්තින් කසේව්ා්ව්න්, සැලසුම්, කතොරතුරු,  ා්ණ්ඩ, ප්ර තිලා්  සහ 

ව්රප්ර සා්ද ලබා් ගැනීමට  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්ත පපකදස් ලබා් ීමමට හා් සන්නිකව්දනය කිරීමට 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්ට (මින් මතුව්ට “ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්”, “ගනුකදනු රුව්න්”, “ඔබ”, 

“ඔබකේ”, “ඔබලා්කේ” යනුකව්න් හැදින්කව්නු ඇති අතර, එම කයදුකමන් සන්දර් කයන් ඉඩ 

සැලකසන කහෝ අව්නය ව්න ිටට ඔහුකේ/ඇයකේ පරුම රුව්න්/පරුම ා්රියන්, පරිපා්ල යින්, 

ිට ා්ය යන් සහ නිතයා්නුකූල නිකයෝජිතයන්ද අදහස ් ව්න අතර, එයද ඇතුලත් කව්.) හැකිව්නු 

පිිජස කමම ක ොන්කේසි සහ නියමයන්ට (මින් මතුව්ට අර්ථ නිරුපනය  ර ඇත.) යටත්ව්  ලින් 

 ලට බැංකු රණ කසේව්ා්ව්න්, පහසු ම් සහ කතොරතුරු සපයනු ඇත.  

 

කමම ක ොන්කේසි සහ නියමයන් (මින් මතුව්ට දක්ව්ා් ඇත) මගින් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් අප 

කව්තින් ඉල්ලා් සිපාන කහෝ  අප ිටසින් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්ට සපයනු ලබන බැංකු රණ 

කසේව්ා්ව්න්, පහසු ම් සහ කතොරතුරු ව්ලට අදා්ලව් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්කේ ව්ගකීම් සහ බැඳීම් 

පැහැදිලි ක කර්.  

 

ඉහත කී “ ා්ගිල්ස් බැංකුව්” සහ “ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්” මින් මතුව්ට යම් අව්ස්ථා්ව්න්හි ීම 

ඒ ා්බේ  කලස කමම ගිිටසුකමහි “පා්ර්නව් රුව්න්” (මින් මතු දක්ව්ා් ඇති පරිදි) කලසද තනි තනි 

ව්නකයන් කමම ගිිටසුකමහි “පා්ර්නව්ය” කලසද හැදින්කව්නු ඇත 

 

කමහි අඩංගු ව්න සියලුම ක ොන්කේසි සහ නියමයන් මගින් පරම හා් සමා්න කලස 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් බැඳීසිපානු ඇත. එකී ක ොන්කේසි හා් නියමයන් බැංකුකව් කව්බ් අඩිටය ව්න 

www.cargillsbank.com කව්තින් ලබා්ගත හැකි අතර, ඉල්ලීමක් මගින්, බැංකුකව්හි ඕනෑම නා්ඛා් 



 ා්ර්යා්ලයකින් එය පිටපතක් ව්නකයන්ද ලබා් ගත හැකි කව්. ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත ලබා් දුන් 

දැනුම්ීමමක් ව්නකයන් කමය සැමක නු ඇත.  

 

 

ක ොන්කේසි හා නියමයන් පිළිගැනීම 

 

පහත ක ොන්කේසි හා් නියමයන් මා්/අප ිටසින් සම්පුර්ණකයන් කියව්ා් කත්රුම් ගත් බව්ටත් එම 

ක ොන්කේසි හා් නියමයන් යටකත් පව්තින බැඳීම්, ව්ගකීම් සහ අයිතිව්ා්සි ම් පිලිබඳ මම/අපි 

දැනුව්ත් බව්ටත් එකී ක ොන්කේසි හා් නියමයන් පිළිගන්නා් බව්ටත් මම/අපි ිටසින් මින් ප්ර  ා්න 

 රමි/ රමු.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ක ොන්කේසි ඉදිරිපත් කිරීම 

 

 ඒ ව්ෙන කයදුම් ව්ලට බහුව්ෙන කයදුම්ද (ප්ර තිකලෝම ව්නකයන්ද) ඇතුලත්කව්.  

 පද  ා්ිටතය “ඔබ”, “ඔබකේ”, “ඔහු” කහෝ සමා්න සර්ව් නා්ම පද  ා්ිටතය මගින් එකසේ 

පිලිගනුලබන අව්ස්ථා් ව්ලීම අදා්ම ව්න කලස ගිණුම්හිමියා් අදහස්  රනු ලැකබ්. පුරුෂලිංග 

ව්ෙන සඳහා් වූ සියලු සඳහන් කිරීම් මගින් ස්ත්රීමලිංග ව්ෙනද ඇතුලත්ව්න්කන්ය.  

 සියලුම කපොදු අයදුම්පත් ව්ලට අමතරව්, කමමගින් සපයන ලද ක ොන්කේසි සහ නියමයන් 

මගින්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් සමග පව්තින සියලුම ව්යා්පා්ර ගිණුම්, ඉතුරුම්,  ංගම සහ 

ස්ථා්ව්ර තැන්පතුද ආව්රණය කව්.  

 කමමගින් ආව්රණය වී කනොමැති ිටකනේෂිත  ා්ණ්ඩ හා් කසේව්ා්ව්න්ට අදා්ම ක ොන්කේසි හා් 

නියමයන් නා්ඛා්ව්න් කව්තින් ඉල්ලුම් කිරීම මගින් ලබා් ගත හැකිය.  

 

අර්ථදැක්වීම්  

කමම ක ොන්කේසි හා් නියමයන්හි තද පැහැති කලොකු අකුරින් දක්ව්ා් ඇති කයදුම් සඳහා්, සන්දර් ය 

ිටසින් කව්නත් ආ ා්රයකින් අර්ථ කනොදක්ව්න්කන්නම් පහත දැක්කව්න අර්ථයන් පව්තිනු ඇත.  

 

 “ගිණුම/ගිණුම්” යන්කනන් ඉතිරිකිරීකම්,  ංගම කහෝ ස්ථා්ව්ර තැන්පතු ගිණුම ට සීමා් 

කනොවූ ව්යා්පා්ර ගිණුමක් අදහස් කව්.  

 

 “ගිණුම්හිමියා /හිමියන් ” යන්කනන් සීමිත ව්ගකීම් සමා්ගම් කහෝ බැංකුව්ට පිළිගත හැකි 

කව්නත් ආයතන සංිට ා්න / අදහස් කව්.  

 

 “බලධාරීන්” යන්කනන්  ා්ගිල්ස ් බැංකුකව් ඕනෑම ක ොටසක් මත අධි රණ බලය 

පව්තින යම් අධි රණ, පරිපා්ලන, කහෝ නියා්මන ආයතනයක්, යම් රා් ය කහෝ කපොදු කහෝ 

ර කේ නිකයෝජිත ආයතනයක්, පප ා්රී ආයතනයක් කහෝ අධි ා්රියක්, යම් බදු 

අධි ා්රියක්, සුරැකුම් කහෝ ව්ස්තු හුව්මා්රු, අධි රණ, මහබැංකු කහෝ නීතිය ්රි යා්ත්ම  

කිරීකම් ආයතනයක් කහෝ එහි නිකයෝජිතකයකු අදහස් කව්.  

 

 “බැංකුව්” යන්කනන්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් අදහස ්කව්.  

 



 “බැංකු දිනය”/ “සාමානය බැංකු කලලාව්න්” සහ “ව්ැඩ රන දින/පැය” යන්කනන් 

අදහස් ව්න්කන් අප ිටසින් ිටකනේෂකයන් සඳහන්  ර කනොමැති නම්, බැංකු රණ/ 

ව්ැඩ රන දින සහ සා්මා්නය බැංකු රණ/ ව්ැඩ රන පැයකව්.  

 

 “සීමාසහිත  ාගිල්ස ් බැංකුව්” යන්කනන් ශ්රීි ලං ා් මහබැංකුකව් නීති මගින් සහ නීති 

යටකත් යථා්පරිදි සංස්ථා්ගත  ර ඇති බැංකු සංස්ථා්ව්ක් වූද, ස්ව්කීය ලියා්පදිංචි 

 ා්ර්යා්ලය අං  696, ගා්ලු පා්ර, ක ොමඹ 03 යන ස්ථා්නකේ පිහිටා් ඇත්තා් වූද ශ්රීි ලං ා්ව් 

තුල ස්ව්කීය ව්යා්පා්ර  ටතුතු  රකගන යනු ලබන්නා් වූද බැංකුව් අදහස් කව්. 

 

 “අනුකූලතා බැඳීම” යන්කනන් (අ) අදා්ම ඕනෑම කේශීය කහෝ ිටකේශීය නීතියක්, 

කරගුලා්සියක්, ආඥා් පනතක්, රීතියක්, නඩු තීන්දුව්ක්, තීන්දු ප්ර  ා්නයක්, සක්ව්ච්ඡා් 

අෝර ර්ම පේ තියක්, නියමයක්,අනුමැති කරජිමයක්, අධි රණ තීන්දුව්ක්,  ා්ගිල්ස ්

බැංකුකව්හි යම් සා්මා්ජි කයකු හා් යම් අධි ා්රියක් අතර ඇති ගිිටසුමක්, කහෝ  ා්ගිල්ස ්

බැංකුකව්හි යම් සා්මා්ජි කයකුට අදා්ම ව්න බල ා්රීන් අතර පව්තින යම් ගිිටසුමක් කහෝ 

සම්මුතියක් (‘නීති’), කහෝ  ා්තයන්තර මගකපන්ුමමක් හා් අ යන්තර ප්ර තිපත්ති කහෝ 

 ා්ර්යපපාපා්පා, (ආ) අධි ා්රීන් කව්තින් ලැකබන යම් (ව්ලංගු) ඉල්ලීමක් කහෝ ව්ා්ර්තා් 

කිරීකම්, නියා්මන කව්මඳ ව්ා්ර්තා් කිරීකම්, කහළිදරව් කිරීකම් කහෝ නීති යටකත් පව්තින 

කව්නත් යම් බැඳීමක් සහ (ඇ) අපකේ ගනුකදනු රුව්න්කේ අනනයතා්ව්ය තහුමරු  ර 

ගැනීම සඳහා්  ා්ගිල්ස ්බැංකුව් කව්ත නියම ක කරන නීති ව්ලට අනුකූලව් ්රි යා්කිරීමට 

 ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි යම් සා්මා්ජි කයකුකේ බැඳීමකි.  

 

 “රහසය කතොරුරු” යන්කනන් කහළිදරුම  රන අව්ස්ථා්කව්ීම, රහසය කලස 

ගනුකදනු රුකව්කු ිටසින් නියම  ර ඇති කහෝ සා් ා්රණ පුේගලකයකු ිටසින් රහසය,කපොදු 

කනොව්න කහෝ ස්ව් ා්ව්කයන් හිමි ා්රිත්ව්යක් සහිත කලසට සල නු ඇති යම් කතොරතුරක් 

අදහස් කව්.  

 

 “සම්බන්ධිත තැනැත්තකු”  යන්කනන් ගනුකදනු රුකව්කු ිටසින් කහෝ කව්නුකව්න් යම් 

තැනැත්කතකු සම්බන් කයන්  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි සා්මා්ජි කයකු කව්ත කතොරතුරු 

(කපෞේගලි  දත්ත කහෝ බදු කතොරතුරු ඇතුළුව්) සපයන්කන්ද නැතකහොත් කසේව්ා්ව්න්කේ 

ප්ර තිපා්දන සම්බන් කයන් කව්නත් යම් ආ ා්රයකින්  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි සා්මා්ජි කයකු 

කව්ත කතොරතුරු ලැකබන්කන්ද ඒ තැනැත්තා් කහෝ ආයතනය අදහස ්කව්. ගනුකදනු රුව්ා් 



සම්බන් කයන් සම්බන්ධිත තැනැත්තා යන්නට යම් (ගනුකදනු රුව්ා්කේ) ඇප රුකව්කු, 

සමා්ගම  අ යක්ෂ ව්රකයකු කහෝ නිල ා්රිකයකු, හුමල් ව්යා්පා්රය  හුමල් රුකව්කු 

කහෝ සා්මා්ජි කයකු, යම් “ප්ර මා්ණා්ත්ම  හිමි රුකව්කු”, “පා්ල  පුේගලකයකු”, කහෝ 

අර්ථලා්ී  හිමි රුකව්කු,  ා්රය  යම්  ා්ර රුකව්කු, දා්ය කයකු කහෝ ආරක්ෂ කයකු, 

යම් නියම  ල ගිණුම  ගිණුම් හිමිකයකු, යම් නියම  ල කගවීම  කගවීම් ලබන්කනකු, 

ගනුකදනු රු නිකයෝ නය  රන්කනකු, නිකයෝජිතකයකු කහෝ නා්මි කයකු කහෝ  ා්ගිල්ස ්

බැංකුව් සමග පව්තින සිය බැංකු සබඳතා්ව් ට අදා්ලව්න ගනුකදනු රු හා් සම්බන් යක් 

පව්තින කව්නත් යම් පුේගලකයකු කහෝ ආයතනයක් ඇතුලත් ිටය හැකි නමුත්, ඊට සීමා් 

කනොකව්.  

 

 “පාල  පුේගලයන්” (සා්මා්නයකයන්) යන්කනන් යම් ආයතනයක් මත පා්ලනය 

පව්ත්ව්ා්කගන යන තනි පුේගලයන් ( ා්රයක් සම්බන් කයන් නම් කමම තැනැත්තන් 

ව්න්කන් දා්ය යා්,  ා්ර රුව්න්, ආරක්ෂ යා්, අර්ථලා්ී න් කහෝ අර්ථලා්ී   ා්ණ්ඩය සහ 

 ා්රය අව්සා්න සඵල පා්ලනය ්රි යා්ත්ම   රන කව්නත් යම් පුේගලකයකු ඇතුලත් ව්න 

අතර,  ා්රයක් හැර කව්නත් යම් නනති  ආයතනයක් සම්බන් කයන් ඊට සමා්න 

තනතුරු කහෝ පා්ලනය දරන පුේගලයන්) අදහස ්කව්.  

 

 “පාරික ෝගි යන්” යන්කනන් සීමිත ව්ගකීම් සමා්ගම් කහෝ බැංකුව්ට පිළිගත හැකි 

කව්නත් ආයතන සංිට ා්න / අදහස් කව්.  

 

 “පාරික ෝගි  කතොරුරු” යන්කනන් පුේගලි  දත්ත, රහසය කතොරතුරු සහ/කහෝ 

ගනුකදනු රුකේ කහෝ සම්බන්ධිත තැනැත්තකුකේ බදු කතොරතුරු (ඊට අදා්ම ප්ර  ා්නන, 

ගා්ස්තු ඉව්ත්කිරීම් හා්  ැමැත්ත පලකිරිම්ද ඇතුලත්ව්) අදහස් කව්. 

 

 “මූලය අපරාධ” යන්කනන් මුදල් ිටශුේධි රණය, රිස්තව්ා්දයට මුදල් සැපීම, අල්ලස්, 

දුෂණ, බදු මගහැරීම්, ව්ංෝ, ආර්ථි  කහෝ කව්මඳ සම්බා්   මගහැරීම් සහ කහෝ කමම 

 ා්රණා් ව්ලට අදා්ලව් ඇති යම් නීති කහෝ කරගුලා්සි  ඩ කිරීම් කහෝ මගහැරීමට කහෝ 

 ඩකිරීමට පත්සා්හ කිරීම් අදහස ්කව්.  

 

 “හානිය” යන්කනන්  ව්ර ආ ා්රයකින් කහෝ ගණනය ක කරන කහෝ සිදුව්න යම් 

හිමි ම් ඉල්ලා් සිටීමක්, අයකිරීමක්, පිරිව්ැයක් (නීතිමය කහෝ කව්නත් ව්ෘත්තියමය ගා්ස්තුද 



ඇතුලත්ව්, නමුත් ඊට සිමා් කනොවී) හා්නියක්, ණයක්, ිටයදමක්, බදු මුදලක්, ව්ගකීමක්, 

බැඳීමක්, කෙෝදනා්ව්ක්, නඩුව්ක්, ඉල්ලීමක්, නඩු රයක්, නඩු නිමිත්තක්, නඩු  ටතුත්තක් 

කහෝ නඩු තීන්දුව්ක්, එය සෘජු කහෝ ව්ක්රව,ආනුෂංගි , දණ්ඩනීය කහෝ අව්ස්ථා්නුකූල ුමව්ද, 

අදහස් කව්.  

 

 “කපෞේගලි  දත්ත” යන්කනන් යම් තැනැත්කතකුට හා් සංස්ථා්පිත ආයතනයන්ට අදා්ම 

ව්න එම තැනැත්තා් හදුනා් ගැනීමට හැකි ව්න ආ ා්රකේ, සංකව්ීම කපෞේගලි  දත්ත, නම 

(නම්), කන්ව්ා්සි  ලිපිනය(ලිපින), ඇමතුම් කතොරතුරු, ව්යස, පපන්දිනය, පපන් ස්ථා්නය, 

 ා්ති ත්ව්ය, පුරව්ැසි ා්ව්ය, කපෞේගලි  හා් නව්ව්ා්හි  තත්ව්යද ඇතුලත්ව්, ඊට සිමා් 

කනොවී, ඕනෑම දත්තයක් අදහස ්කව්.  

 

 “කසේව්ාව්න්”  යන්කනන් (අ) ගනුකදනු රුකේ බැංකු ගිණුම් ිටව්ෘත කිරීම, පව්ත්ව්ා්කගන 

යා්ම හා් ව්සා් දැමීම (ආ) ණය පහසු ම් හා් කව්නත් බැංකු නිපැතුම් හා් කසේව්ා්ව්න් 

ගනුකදනු රුට සැපීම (පදා්හරණ කලස, ව්සත්ු  ා්ර ගනුකදනු, ආකයෝ න 

පපකදස්,අතරමැදි කසේව්ා්, නිකයෝජිත කසේව්ා්,  ා්ර ා්රත්ව්, නින් ා්ෂණ කහෝ තා්ක්ෂපණය 

ලබා් ගැනීකම් කසේව්ා්ව්න්ද ඇතුලත්ව්), අයදුම්පත් සැ සුම, අතිකර්  ණය තක්කසේරු හා් 

නින්පා්දන සුදුසු ම් තක්කසේරු සහ (ඇ) මූලය කසේව්ා් කහෝ ඊට සම්බන්  සැලසුම් 

ගනුකදනු රු කව්ත අකලිට රණය කහෝ ප්ර ව්ර් නය, අකලිට සමීක්ෂණ රක්ෂණය, 

ිටගණනය හා් පරිපා්ලන අරමුණුද ඇතුලත්ව් ගනුකදනු රුව්ා් සමග  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි 

සමස්ත සම්බන් තා්ව් පව්ත්ව්ා්කගන යා්ම, ඊට සිමා් කනොවී අදහස් කව්.  

 

 “ප්රාාමාක   හිමි ුව්කු” යන්කනන් අදහස ්ව්න්කන් යම් ආයතනය  ලා් කයන් 10%  

ට ව්ඩා් හිමි ම් දරන කහෝ සෘජුව් කහෝ ව්ක්රවව් 10% ට ව්ඩා් අයිතිය ලබන තැනැත්කතකු 

කව්.  

 

 “බදු අධි ාරීන්” යනුකව්න් අදහස් ව්න්කන් කේශීය කහෝ ිටකේශීය බදු, ආදා්යම්, කපොදු 

කේපල කහෝ මූලය අධි ා්රීන් ය. 

 

 “බදු කතොරුරු” යන්කනන් ගනුකදනු රුව්කුකේ (එම ගනුකදනු රු, පුේගලකයකු කහෝ 

ලා්  කනොලබන කහෝ කව්නත් ව්ා්ිජ  ආයතනයක් ව්න ව්යා්පා්රයක් ුමව්ද, ඒ බව් 

කනොසල ා්) සහ සා් ා්රණව් ්රි යා්කිරිකම්ීම යම් බදු අධි ා්රියක් කව්ත ඇති යම්  ා්ගිල්ස් 



බැංකු සා්මා්ජි කයකුකේ බැඳීම් ව්ලට අනුකූලව් ්රි යා්කිරීම අව්නය යයි  ා්ගිල්ස් බැංකුව් 

ිටසින් සල නු ලබන යම් හිමි රුව්කු, ‘පා්ල  පුේගලකයකු’ ‘ප්ර ා්මා්ිජ  හිමි රුව්කු’ 

කහෝ ගනුකදනු රුව්කුකේ අර්ථලා්ී  හිමි රුව්කුකේ බදු තත්ව්යට සෘජුව් කහෝ ව්ක්රවව් 

අදා්ම ව්න යම් කල්ඛනයක් කහෝ කතොරතුරක් අදහස ් කව්. බදු කතොරතුර යන්නට බදු 

කනව්ා්සි ත්ව්ය සහ/කහෝ ආයතනකේ ස්ථා්නය (අදා්ම පරිදි), බදු ව්ා්සය, බදු 

හඳුනා්ගැනීකම් අං ය, බදු සහති  කිරීකම් ආ ෘතිපරි, {නම(නම්), කන්ව්ා්සි  

ලිපිනය(ලිපින), ව්යස, පපන්දිනය, පපන් ස්ථා්නය,  ා්ති ත්ව්ය හා් පුරව්සි ා්ව්යද 

ඇතුලත්ව්} ආීම කපෞේගලි  දත්ත පිලිබඳ කතොරතුරු ඇතුලත් ව්න නමුත් ඊට සිමා් 

කනොකව්.  

 

 “බදු සහති  කිරීකම් ආ ෘතිපත්රත” යන්කනන් ගිණුම් හිමිකයකුකේ කහෝ ආයතනය  

සම්බන්ධිත පුේගලකයකුකේ බදු තත්ව්ය තහුමරු කිරීම සඳහා් බදු අධි ා්රීන් කහෝ 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින්  ලින්  ලට නිකුත්  රන කහෝ නියම  රන ඕනෑම ආ ෘති 

පරියක් කහෝ කල්ඛනයක් අදහස ්කව්.  

 

ශ්රීි ලං ා්  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි (මින් මතුව්ට ‘බැංකුව්’ සහ කහෝ ‘ ා්ගිල්ස් බැංකුව්’ නමින් 

හැඳින්කව්න) සියලුම ව්යා්පා්ර ගිණුම් ව්ලට පහත සඳහන් ක ොන්කේසි හා් නියමයන් අදා්ම කව්.  

 

1. ව්යාපාර ගිණුමක් වෘව්ෘත කිරීම සඳහා ඇුරලත්වීකම් නිර්ණාය   

 

1.1 සීමිත ව්ගකීම් සමා්ගම් කහෝ බැංකුව් ිටසින් පිළිගත හැකි කව්නත් ඕනෑම ආයතන/ සංිට ා්න 

ව්ල නමින් ිටව්ෘත  රනු ලබන ඉතිරි කිරීකම්,  ංගම සහ ස්ථා්ව්ර තැන්පතු ගිණුමද 

ඇතුලත්ව්, නමුත් ඊට සිමා් කනොවී (සා්මුහි ව් ‘ගිණුම/ගිණුම්’ යනුකව්න් හඳුන්ව්නු ලබන) 

ව්යා්පා්ර ගිණුමක්. (කමම ක ොන්කේසි හා් නියමන්හි මින්මතුව්ට යම් අව්ස්ථා් ව්ලීම ඉහත 

ඒ  යන් “ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් සහ/කහෝ පා්රික ෝගි යා්/පා්රික ෝගි යන් කලස සඳහන් 

 රනු ඇත.) 

 

1.2 එව්න් ගිණුමක් ඉහත 1.1 ක ොටකසහි සඳහන්  රන ලද පුේගලයින් ිටසින් ිටව්ෘත  රන ලද 

 ංගම ගිණුමක් ව්න අව්ස්ථා්ව් ීම, එව්න් ගිණුමක් සඳහා් අදා්ම ව්න නීතිමය හා් අ ා්ර  

ලියකියිටලි සහ අව්නය කව් නම් හඳුන්ව්ා්ීමකම් ලිපියක්ද අදා්ම ගිණුම් ිටව්ෘත කිරීකම් 

අයදුම්පත සමග  ා්ර දිය තුතුය.  



1.3 බැංකුව් ිටසින්  ා්රයන් පිළිගනු කනොලැකබ්. ක කසේ ුමව්ද, සුිටකනේෂී අව්ස්ථා්ව්න්හිීම සහ 

බැංකුකව් පූර්ණ අභිමතය පරිදි  ා්රයන් පිළිගැනීම මගින් ගිණුම් ආරම්  කිරීමට බැංකුව්ට 

හැකියා්ව් ඇත.  

 

1.4 සෑම ගිණුමක් සඳහා්ම “ගිණුම් අං ය” යනුකව්න් හඳුන්ව්නු ලබන අනනය වූ අං යක් ලබා් 

කදනු ඇති අතර, එය බැංකුව් සමග සම්බන්  සියලු කල්ඛන සහ සියලු මූලය (තැන්පතු, 

හුව්මා්රු, ිටමර්නන, කගුමම් පත්රිි ා් හා් මුදල් ආපසු ගැනීකම් පරි) හා් මූලය කනොව්න කල්ඛන 

ව්ල සඳහන්  ල තුතුය. 

 

1.5 ගිණුමට සම්බන්  යම් පා්ර්නව්යක් ( අ යක්ෂ ව්රකයකු, ප්ර  ා්න ක ොටස් රුව්කු, ගිණුම් 

හිමියා්කේ පරම ප්ර තිලා්භිකයකු ) ඉව්ත් ුමකව්ොත් හා්/කහෝ මිය ගිය අව්ස්ථා්ව් ීම, ගිණුකමහි 

බලයලත් අත්සන් රුව්ා්/අත්සන් රුව්න් ිටසින් ව්හා්ම එය තහුමරු  රන කල්ඛනද සහිතව් 

බැංකුව් කව්ත ඒ බව් දැනුම් දිය තුතුය.  

 

1.6 බැංකුව් ිටසින් කපර දැනුම් ීමමකින් කතොරව් ඕනෑම ගිණුමක්/ගිණුම්, බැංකුව් කව්ත ඇති 

ඕනෑම ව්ගකීමක් සමග සම්බන්  කිරීම කහෝ ඒ ා්බේ  කිරීම මගින් ගිණුම්හිමියා් කව්ත 

බැරව් ඇති එම මුදල/මුදල් හිලව් කිරීමට කහෝ හුව්මා්රු කිරීමට, අදා්ම බැර ම් ප්ර ා්ථමි  කහෝ 

සමපා්ර්නිට  ුමව්ද තනි කහෝ ඒ ා්බේ  ුමව්ද හැකියා්ව් ඇත.    

 

1.7 බැංකුකව් අභිමතය පරිදි ඉදිරිපත්  ර ඇති හා්නිපුරණය ට යටත් ව්න, බැංකුව් හා් 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් අතර නින්චිත ගිිටසුමකින් කතොරව් ෆැක්ස ්කහෝ ිටදුිත් ලිපිනයන් කහෝ 

කව්නත් ඕනෑම ිටදුිත් මා් යක් හරහා් ලබා් කදනු ලබන පපකදස් මත ්රි යා් කනො රනු ඇත.  

 

1.8 ගිණුම  ංගම ගිණුමක් ව්න අව්ස්ථා්ව් ීම, ගිණුමට බැරව් ඇති මුදල් සඳහා් කපොළියක් 

කගව්නු කනොලැකබ්.  

 

2. තැන්පුර  

 

2.1 බැංකුව් සිය අභිමතය පරිදි කපර දැනුම්ීමමකින් කතොරව් ගිණුමක් සඳහා් මූලි  

තැන්පතු මුදල කව්නස ් ල හැකි අතර ව්ගන්ති 11.5 යටකත් බැංකුකව් තනි අභිමතය 



යටකත්, අඩු මූලි  තැන්පතුව්ක් සමග ගිණුමක් ිටව්ෘත කිරීකම් හැකියා්ව් බැංකුව් කව්ත 

පව්තී.  

 

2.2  බැංකුව් සිය තනි අභිමතය පරිදි බැංකුව් නමින් ලබා් ීම කනොමැති අණ ර සහ/කහෝ 

කව්නත් කගුමම් නිකයෝග මිලීම ගැනීමට කහෝ  ා්රකගන යැවීමට තීරණය  රනු ඇත. 

මිලීම ගනු ලැබූ සියලු අයිතම සඳහා් කගවීම් සිදු රන බැංකුව් ිටසින් සිදු  රන අගරු 

කිරීම් සඳහා් බැංකුව් ිටසින් සියලු ව්ගකීම් (අයකිරීම් ඇතුළුව්)දරනු ලබන අතර, එව්න් 

අගරු කිරීමක් පිලිබඳ නිකව්දනය ලැබුණු ව්හා්ම ගිණුමට හර  රනු ඇත.  

 

2.3 බැංකුව් නමින් ලබා් දුන් අණ ර/කෙක්පත් ගිණුමට බැර  ල ිටටීම, බැංකුව් ිටසින් 

දැනට ප්ර  ා්ිතත ගා්ස්තු කල්ඛනයට අනුව් ගා්ස්තු අඩු  රනු ඇත. බැංකුව් නමින් ලබා් 

කනොදුන් අණ ර/කෙක්පත් ගිණුමට බැර  ල ිටටීම, එම මුදල් ගිණුමට බැර  රන ිටට 

පා්ලන ගා්ස්තු ව්ලට අමතරව් ව්ට්ටම් ගා්ස්තුද අදා්ම අයිතමකේ ව්පානා් මින් අඩු 

 රගනු ඇත. 

 

1.1.1 ගිණුම කව්ත තැන්පත්  ර බැර  ර ඇති කව්නත් බැංකු ව්ල කෙක් පත් ව්ලට අදා්ම 

මුදල් ආපසු ලබා් ගත හැක්කක් එම කෙක් පත් අදා්ම බැංකුව් ිටසින් පියව්ා් සා්ක්ෂා්ත් 

 ල පසුව් පමිජ. නින් ා්නනය/එ තු  රගැනීම සඳහා් තැන්පත්  රන ලද කව්නත් 

බැංකු කව්ත ලියන ලද රුපියල් කෙක්පත් ලං ා් ක්ලියර් පුේගලි  සමා්ගම (‘Lanka 

Clear Private Limited - LCPL’) හි රීතිව්ලට යටත් ව්නු ඇති අතර,  ලින්  ලට 

සංකනෝ නය ක කරනු ඇත. මුදල් කගව්න බැංකුව් ිටසින් අය රන යම් ක ොමිස ්

මුදලක් කහෝ ගා්ස්තුව්ක් බැංකුකව් පූර්ණ අභිමතය පරිදි අධි ා්රයක් සහිතව් කහෝ 

රහිතව් අදා්ම ගිණුමට හර ක කරනු ඇත.  

 

2.4  මුදල් කනොව්න තැන්පතු සඳහා් ඔබට සම්පූර්ණ නනති  හිමි මක් ඇති බව්ට ඔබ 

කපනී සිපාන සහ ඇප ව්න අතර මුදල් කනොව්න තැන්පතු ව්ල ඇති අත්සන්, පිටසන් 

සහ කව්නත් කතොරතුරු ව්ල අව්යා් ත්ව්ය, ව්ලංගු ා්ව්ය සහ නිරව්දයතා්ව්ය පිලිබඳ 

සම්පුර්ණ ව්ගකීම  ා්රගනී.    

 

2.5 ගිණුම්හිමියා් අකප්තික්ෂා්  රන ව්ා්ර ගණනක් තම ගිණුම කව්ත මුදල් තැන්පතු සිදු ල 

හැකිය. කටලර්  ුමන්ටරව්ල ීම සිදු රන තැන්පතු, තැන්පතු පත්රිි ා්ව් ව්ලංගු කිරීමක් 



මගින් කහෝ බලයලත් නිල ා්රිකයකු ිටසින් තැන්පතු පත්රිි ා්ව් අත්සන් කිරීම මගින් 

ක ෞති ව් ව්ලංගු කිරීම මගින් පිළිගැකනනු ඇත.    

 

2.6 බැංකුකව්හි එක් එක් නා්ඛා්ව්න්ට අදා්ම කෙක්පත් එ තු කිරීකම්  ා්ල සීමා්ව්ට කපර 

තැන්පත්  රන ලද කෙක් පත්, එම දිනය තුලීමම නිෂ් ා්නනය සඳහා් යව්නු ලැකබ්. 

අදා්ම  ා්ලසීමා්ව්ට පසුව් තැන්පත්  රනු ලැබූ කෙක්පත්, ඊමඟ ව්ැඩ රන දිනය තුලීම 

නිෂ් ා්නනය සඳහා් යව්නු ලැකබ්.  

 

2.7 යම් ව්රදකින්, ්රි යා්ව්කින් කහෝ කනො ර හැරීමකින් බැංකුව් ිටසින් 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්කේ ගිණුමට මුදල් බැර  රන ිටට ීම, ඕනෑම අදියර ීම සහ/කහෝ 

ඕනෑම කව්ලා්ව් ීම එකී ඇතුලත්කිරිම ආපසු හැරවීමට සහ/කහෝ ඉන් පසුව් 

ගනුකදනු රුකගන් එම මුදල ඉල්ලා් සිටීමට බැංකුව්ට ඕනෑම අව්ස්ථා්ව්  අයිතිය 

පව්තිනු ඇත.  

 

2.8 බැංකුව් සිය තනි අභිමතය පරිදි ගිණුම්හිමියා්කේ  න ප්ර  ව්යට සහ/කහෝ මුදල් 

ප්ර  ව්යට අදා්ම කතොරතුරු සහ ඒව්ා් සනා්ථ කිරීම සඳහා් අව්නය කතොරතුරු ඉල්ලා් සිපාය 

හැ .  

 

3. කෙක් කපොත් 

 

3.1 ඉල්ලීමක් මත, රුපියල්  ංගම ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත චුම්   තීන්ත අකුරු 

හඳුනා්ගැනීම සහිත මුද්රමණය  ල කෙක් කපොතක්/කපොත් සපයනු ඇත. ර කේ මුේදර 

ගා්ස්තු පව්තීනම්, එව්ා් සහ මුද්රමණ පිරිව්ැය ආව්රණය  ර ගැනීම සඳහා් කමම 

කෙක්කපොත් සැපීම සඳහා් අදා්ම ගා්ස්තු අය ක කරනු ඇත.  

 

3.2 සියලු කෙක්කපොත් අයදුම්පත් ඉල්ලීම් ලැබීකමන් පසු බැංකුකව් ව්ා්ර්තා්ගත වී ඇති 

ලිපිනය කව්ත තැපෑකලන් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කහෝ කව්නත් නිකයෝජිත පුේගලකයකු 

( ලින් නම්  ර ඇති) කව්ත අව්නය කෙක්කපොත් යව්නු ඇත. කිසියම් යැවීකම් 

ආ ා්රයක් මගින් ඇතිව්න යම් ප්ර මා්දයක් කහෝ හා්නියක් සම්බන් කයන් බැංකුව් කිසිදු 

ව්ගකීමක්  ා්ර කනොගනී. 



 

3.3 නව් කෙක්කපොතක් ලැබීකමන් පසුව්, ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් එය  ා්ිටතා් කිරීමට 

කපර කෙක්පත්  ා්ණ්ඩ අං යන්, ගිණුම් අං ය හා් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්කේ නම ඒ 

මත මුද්රමණය  ර ඇත්දයි යන්න හා්  ා්ිටතයට කපර කෙක්කපොත් ගණනද තහුමරු 

 රගත තුතුය. කිසියම් අක්රවමි තා්ව්ක් කව්නම්, ව්හා්ම බැංකුව් කව්ත දැනුම්දිය තුතුය. 

 

3.4 යම් කෙක්කපොතක් ලිවීමට කපර, ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් කෙක්කපොකතහි  ව්රකේ 

මුද්රමණය  ර ඇති නිකුත්කිරීකම් ක ොන්කේසි කියිටය තුතුය. එම ක ොන්කේසි සහ 

 ලින්  ලට නිකුත්  රනු ලබන ක ොන්කේසි සංකනෝ නය කිරීම් කව්ත 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් බැඳි සිපානු ඇත. 

 

3.5 බැංකුව් කව්ත ලබා්කදන ලද ගිණුම් ආරම්  කිරීකම් ඉල්ලුම්පරිය සහ ආදර්න අත්සන 

(අත්සන්) අනුව් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් කෙක්පත් අත්සන්  ල තුතුය. අත්සන් 

ව්ල කහෝ අත්සන් රුව්න්කේ සිදුව්න යම් කව්නසක් සම්බන් කයන් ව්හා්ම බැංකුව් 

කව්ත ලිඛිතව් දැන්ිටය තුතුය. 

 

3.6 ව්ංෝ රී කව්නසක්ිරීම් සිදු කිරීමට කහෝ බැංකුව් කනොමග යැවීම කහෝ කනොමගට 

කයොමු රවීම පහසු කනොව්න ආ ා්රයට කෙක්පත් ලිවීම සිදු ල තුතුකව්.  

 

3.7 කෙක්පත් ස්ථිර තීන්ත ව්ලින් පැහැදිලිව් ලිිටය තුතු ව්න අතර, බැංකුව් ිටසින් සපයා් 

ඇති කෙක්පත් මත පමණක් ලිිටය තුතුය. යම් කව්නස් කිරීමක් ලියන්නා්කේ සම්පුර්ණ 

අත්සන/අත්සන් මගින් තහුමරු  ලතුතුය. ව්හා්ම කසොයා්ගැනීමට කනොහැකි කව්නස ්

කිරීමක් මගින් පැනනගින පා්ඩු සම්බන් කයන් බැංකුව් ව්ගකීමට බැඳි කනොසිපාන බව් 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් පිළිගනී.  

 

3.8 කෙක්පත් නැතිවී/ කසොරා්කගන කහෝ අස්ථා්නගත ුමව්කහොත්, කෙක්පත් අං ය, දිනය, 

මුදල හා් කගව්නු ලබන්නා්කේ නම දක්ව්මින් කගවීම් නතර කිරීමට 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් ව්හා්ම ලිඛිතව් බැංකුව් කව්ත දැනුම් දිය තුතුය. එව්ැනි 

පපකදසක් ලැකබන කව්ලා්ව් කතක් අදා්ම කෙක්පත/කෙක්පත් සඳහා් කගව්ා් 

කනොමැතිනම් පමණක් එම සියලු පපකදස් ්රි යා්ත්ම  ව්නු ඇත. කගවීම් නතර  රන 



කලස දුර ථනය මගින් ලබා් කදන පපකදස ් පැය 48ක් තුල ලිඛිතව් තහුමරු  ල 

තුතුය. පැය 48ක් තුල එම ලිඛිත පපකදස ්කනොලැකබන්කන් නම්, ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් 

කව්ත දැනුම්ීමමකින් කතොරව් කගවීම් නතර කිරීකම් පපකදස ්අව්ලංගු කිරීමට බැංකුව්ට 

අයිතිය පව්තී.පැය 48ක් තුල ලිඛිතව් තහුමරු කනො ම කගවීම් නතර කිරීකම් පපකදස් 

මත ්රි යා් කනොකිරීම සම්බන් කයන් බැංකුව් ව්ගකීමට බැඳි නැත. 

 

3.9  ා්ිටතා් කනො රනිටට කෙක්කපොත් ආරක්ෂිබත ස්ථා්නය  තබා් තිකබන බව්ට 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් සහති  ිටය තුතුය. 

 

4. මුදල් ආපසු ගැනීම්  

 

4.1 බැංකුව් සමග ඇති ර ගන්නා් ිටකනේෂ පූර්ව් සූදා්නමකින් හැර ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් 

ිටසින් සිය ගිණුම් අයිරා් කනො ම තුතුය. ගිණුකමහි ප්ර මා්ණව්ත් මුදල් කනොමැතිනම්, 

කෙක්පත් අගරු කිරීමට බැංකුව්ට අයිතිය ඇත. අගරු ව්න සෑම අගරු කෙක්පතක් 

සඳහා්ම ගා්ස්තු අය ර ගැනීමට බැංකුව් අයිතිය රඳව්ා් ගනී. බැංකුව් ිටසින් එහි තනි 

අභිමතය පරිදි ගිණුම අයිරා්  රමින් කෙක්පතක් සඳහා් කගවීමට හැකිය. එව්ැනි 

අව්ස්ථා්ව් ීම ඉල්ලු ිටකට  ක ොන්කේසි ිටරහිතව්, කපොලිය හා් බැංකු ගා්ස්තු ඇතුළුව් 

අයිරා් වූ මුදල ආපසු කගවීමට ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් බැඳි සිටී. බැංකුව් ිටසින් කිසියම් 

අයිරා් පහසු මක් ලබා් ීමමට බැඳි ඇති කලසට ප්ර  ා්ිතත කහෝ ව්යංග අ ා්රකේ 

එ ඟතා්ව්ක් කලස කමය අර්ථ නිරුපනය කනො ම තුතුය. 

 

4.2  ලින්  ලට නීති මගින් නියම  රන ගනුකදනු මත ද ඇතුළුව් ර කේ පව්තින සියලු 

අයකිරීම් හා් බදු, ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්තින් අයක කරනු ඇත. නීති ප්ර තිපා්දන 

ව්ලට අනුකූලව් ්රි යා් කිරීකමහි ප්ර තිඵලයක් කලස ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්ට දරන්නට 

සිදුව්න හිමි ම් කහෝ පා්ඩු සම්බන් කයන් බැංකුව් කිසිදු ව්ගකීමක්  ා්ර කනොගනී. 

 

5. ව්ාර ගිණුම් ප්රා ානන 

 

5.1 ගිණුකමහි ගනුකදනු සම්බන්  සියලුම ව්ා්ර්තා්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් එව්නු ලබන 

( ඩදා්සි මත මුද්රි ත සහ ිටදුිත් තැපැල් මා්ර්ගකයන්) ප්ර  ා්නනකයහි සඳහන් ව්නු ඇත. 

කමම නීති රීති ව්ලට අනුකූලව් එම ගිණුම් ප්ර  ා්නන ගිණුම්හිමියා් ිටසින් බැංකුව් කව්ත 



පපකදස් ලබා් ීම ඇති පරිදි, බැංකුකව්හි ඇති තැපැල් ලිපිනය කව්ත  ා්ලසීමා් පදනමින් 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත තැපෑකලන් කහෝ ිටදුිත් තැපෑල මගින් එව්නු ලැකබ්.   

 

5.2 ව්ා්ර ගිණුම් ප්ර  ා්න නිකුත්  රන ෙක්රවකේ අව්සන් දිනකේ සිට දින 10ක් ඇතුලත ව්ා්ර 

ගිණුම් ප්ර  ා්නය කනොලැබුණකහොත් ඒ පිළිබඳව් බැංකු දැනුව්ත්  ල තුතුය. සෑම ගිණුම් 

ප්ර  ා්නනයක්ම ලද ව්හා්ම, ඕනෑම අව්ස්ථා්ව් ීම ගිණුම් ප්ර  ා්නනය ගිණුම්හිමියා් කව්ත 

ලැකබන්නට ඇතැයි සල න දිනකේ සිට දිනදර්නන දින දා්හතර ට (14) කනොඅඩු 

 ා්ලසීමා්ව් ීම ගිණුම් ප්ර  ා්නනකේ දැක්කව්න සෑම ඇතුලත්කිරීමක්ම පරීක්ෂා් 

(නිරීක්ෂණය)  ර තහුමරු කිරීමටද, ඒව්ා් ගිණුම්හිමියා්කේ ව්ා්ර්තා් සමග සසඳා් 

බැලීමටද, යම් ව්ංෙනි  කහෝ අනව්සර ගනුකදනු ද ඇතුලත්ව් යම් ව්රදක්, අතහැරීමක්, 

අක්රවමි තා්ව්යක්, කහෝ එකී ගිණුම් ප්ර  ා්නනයට ගිණුම්හිමියා්කේ කව්නත් ඕනෑම 

ිටකරෝ තා්ව්ක් (සමස්තයක් කලස ‘ගිණුම් අක්රවමි තා්’) පව්තී නම්, ලිඛිතව් බැංකුව් 

කව්ත ව්හා්ම දැනුම් ීමමටද ගිණුම්හිමියා් එ ඟ කව්යි. නිරීක්ෂණ  ා්ලසීමා්කව්ීම බැංකුව් 

කව්ත දැනුම්ීමමට ගිණුම්හිමියා් අකපොකහොසත් ුමව්කහොත්, ගිණුම් ප්ර  ා්නනකේ දැක්කව්න 

කනේෂය සහ ගිණුමද ඇතුලත්ව් එහි ඇති සියලුම ඇතුලත්කිරීම් නිව්ැරදි, සම්පුර්ණ, 

අව්සරලත් සහ ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් මත බන් නීය කලස සැලක න අතර, කමම 

ව්ගන්තියට අනුකුලව් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් දැනුම්ීමමක් සිදු ර ඇති ගනුකදනු 

සම්බන් කයන් හැර ඉතා්ම මෑත ගිණුම් ප්ර  ා්නනකේ දිනය දක්ව්ා් සිදුව් ඇති සියලුම 

ගනුකදනු සඳහා් ව්න ඕනෑම ව්ගකීමකින් බැංකුව් නිදහස් ක කරනු ඇත. 

 

5.3 ගිණුම් ප්ර  ා්නනයන්හි පිටපත් ආරක්ෂා් ා්රී කලස මඟ තබා් ගැනීම 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කේ ව්ගකීම කව්. එම ව්ා්ර ප්ර  ා්නන පරියන්හි අමතර පිටපත් 

බැංකු කව්තින් ඉල්ලුම්  රන්කන්නම්, පව්තින ගා්ස්තු කල්ඛනයන්ට අනුව් ඒ සඳහා් 

ගා්ස්තු අය කිරීකම් අයිතිය බැංකුව් සතුය.  

 

6. පාරික ෝගි  කතොරුරු එ ුරකිරිම, සැ සුම හා හුව්මාු  රගැනීම 

 

6.1 එ ුර කිරීම 

 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් ගනුකදනු රු පිලිබඳ අදා්ම ව්න කතොරතුරු, ගනුකදනු රුකේ 

ගනුකදනු,  ා්ගිල්ස ් බැංකුකව් සැලසුම් හා් කසේව්ා්ව්න් ගනුකදනු රු ිටසින්  ා්ිටතයද 



ඇතුළුව් ගනුකදනු රුකේ කතොරතුරු එ තු කිරීම,  ා්ිටතා් කිරීම හා් හුව්මා්රු  රගැනීම 

සිදු ල හැ . පා්රික ෝගි  කතොරතුරු ගනුකදනු රු (කහෝ ගනුකදනු රු කව්නුකව්න් ්රි යා් 

 රන පුේගලකයකු) කව්තින් ඉල්ලා් සිපාය හැකි අතර, නැතකහොත් කව්නත් මූලා්ශ්රියකින් 

(කපොදුකව් ලබා් ගත හැකි කතොරතුරු ද ඇතුලත්ව්)  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්ත ලබා් ගත හැකිව් 

ඇති කව්නත් කතොරතුරු සමග පත්පා්දිත කහෝ සම්බන්ධිතව්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් කහෝ 

ඒ කව්නුකව්න් එ තු  ර ගත හැකිය. 

 

6.2 සැ සුම 

 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් පහත දැක්කව්න අරමුණු සඳහා් පා්රික ෝගි  කතොරතුරු සැ සීම, 

මා්රු කිරීම, හා් කහළිදරව් කිරීම සිදු රනු ඇත. 

 

අ) ගනුකදනු රු ිටසින් ඉල්ලා් සිපාන ලද කහෝ අව්සර කදන ලද යම් ගනුකදනුව්ක් සඳහා් 

කසේව්ා්ව්න් සැපීම  

ආ) අනුකූලව් ්රි යා්කිරීකමන් බැඳීම් ඉටු කිරීම  

ඇ) මූලය අපරා්  අව්දා්නම්  මමනා් රණ ්රි යා් ා්ර ම් සිදුකිරීම 

ඈ) ගනුකදනු රු රු කව්තින් අය ිටය තුතු යම් මුදලක් එ තු  ර ගැනීම 

ඉ) ණය පරික්ෂා් සිදු කිරීම හා් ණය කතොරතුරු ලබා් ගැනීම කහෝ සැපීම  

ඊ)  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි අයිතීන් බලා්ත්ම  කිරීම කහෝ ආරක්ෂා් කිරීම 

ප)  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි අ යන්තර කමකහතුම් අව්නයතා් සඳහා් (ණය හා් අව්දා්නම් 

 මමනා් රණය, පේ ති කහෝ නිපැතුම් සංව්ර් නය සැලසුම් කිරීම, රක්ෂණය, ිටගණනය 

හා් පරිපා්ලන අරමුණු ද ඇතුලත්ව්, ඊට සිමා් කනොවී)  

ඌ) ගනුකදනු රු සමග  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි සමස්ත සම්බන් තා්ව්ය පව්ත්ව්ා්කගන යා්ම 

(මූලය කසේව්ා් කහෝ ඊට අදා්ම නිපැතුම් ගනුකදනු රුට අකලිටය කහෝ ප්ර ව්ර් නය කිරීම 

කව්මඳකපොල සමීක්ෂණ ද ඇතුලත්ව්)  (‘අරමුණ’)  

 

6.3 කබදා ගැනීම 

 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් (අරමුණ සඳහා් අව්නය ව්න පරිදි හා් සුදුසු පරිදි) පහත 

ලැබුම් රුව්න් කව්ත පා්රික ෝගි  කතොරතුරු මා්රු කිරීම කහෝ කහළිදරව් කිරීම  ම 

හැකි බව්ට කසේව්ා්ව්න්  ා්ිටතා් කිරීම මගින් ගනුකදනු රුව්ා් එ ඟ කව්යි. (අරමුණු 



සඳහා් පා්රික ෝගි  කතොරතුරු සැ සීම, මා්රු කිරීම හා් කහළිදරව් කිරීම ඔුමන් ිටසින් 

ද සිදු ල හැකිය). 

 

අ)  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි යම් පප-ක ොන්රිා්ත් රුකව්කු, නිකයෝජිතකයකු, කසේව්ා් 

සපයන්කනකු, කහෝ සම්බන්ධිත ආයතනයක් (ඔුමන්කේ කසේව්ා් යින්, අ යක්ෂ ව්රුන් හා් 

නිල ා්රින් ඇතුලත්ව්);  

ආ) යම් බල ා්රිකයකු කව්තින් ලැකබන යම් ඉල්ලීම ට ප්ර තිෝර කලස; 

ඇ) ගනුකදනු රු, කගවීම්ලැබුම් රුව්න්, අර්ථලා්භින්, ගිණුම් නා්මි යින්, අතමැදි හා් 

නිකයෝජිත බැංකු, නිෂ් ා්නණ ආයතන, නිෂ් ා්නන කහෝ පියවීකම් පේ ති, කව්මඳකපොල 

ප්ර තිපා්ර්නව්යන්, රඳව්ා් ගැනීකම් නිකයෝජිතයින්, හුව්මා්රු කහෝ කව්මඳ මුලා්ශ්රි ක ොටස ්හුව්මා්රු, 

ක ොටස් කව්මඳකපොල, ගනුකදනු රුට සුරැකුම්පත්(එම සුරැකුම්පත් ගනුකදනු රු කව්නුකව්න් 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් දරන අව්ස්ථා්ව්  ීම) පිලිබඳ අයිතියක් ඇති සමා්ගම් කව්නුකව්න් 

්රි යා් රන යම් කිසිකව්කු; 

ඈ) කසේව්ා්ව්න්හි ීම කහෝ කසේව්ා්ව්න් සම්බන් කයන් අයිතියක් ලබා් ගන්න කහෝ අව් ා්නමක් 

 ා්ර ගන්නා් යම් පා්ර්නව්යක්; 

ඉ) ණය කතොරතුරු ලබා් ගැනීම හා් සපයා් ීමම සඳහා් කව්නත් මූලය ආයතන, ණයව්ර කයොමු 

නිකයෝජිත ආයතන කහෝ ණය කතොරතුරු  ා්ර්යා්ංන, ිටගණ ව්රුන්/බදු පපකේන ව්රුන්  

ඊ) ගනුකදනු රුට ව්ත් ම්  මමනා් රණ කසේව්ා්ව්න් සපයන යම් කතව්ැනි පා්ර්නව්ය  

අරමුදල්  මමනා් රුකව්කු; 

ප)  ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් හඳුන්ව්ා්ීමම් කහෝ කතොරතුරු සපයන යම් හදුන්ව්ා්ීමකම් 

අතරමැදිකයකු; 

 

7. ගනුකදනු ුකේ බැඳීම් 

 

7.1  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්ත සපයා් ඇති ගනුකදනු රු කතොරතුරු ව්ල යම් කව්නසක් සිදුව් 

ඇත්නම්  ලින්  ලට,  ව්ර අව්ස්ථා්ව්  ීම ුමව්ද දින 30ක් තුල ව්හා්ම  ා්ගිල්ස ්

බැංකුව් කව්ත ලිඛිත ව් දැනුම් ීමමට ද,  ා්ගිල්ස ් බැංකුව් කව්තින් ලැකබන යම් 

ඉල්ලීම ට ප්ර තිෝර දැක්වීමට ද ගනුකදනු රු එ ඟ කව්යි. 

 

7.2 සෑම සම්බන්ධිත තැනැත්කතකු ඔුමන් ිටසින්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්ත ලැකබන 

කතොරතුරු (කපෞේගලි  කතොරතුරු කහෝ බදු කතොරතුරු ඇතුමත් ව් ) සපයා් ඇති යම් 



තැනැත්කතකු කව්ත කමම නීතිරීතිව්ල දක්ව්ා් ඇති ආ ා්රයට ඔුමන්කේ කතොරතුරු 

සැ සුම, කහළිදරව් කිරීම හා් මා්රු කිරීම සම්බන් ව් දන්ව්ා් ඇති බව් හා් එ ඟ වී ඇති 

බව් ගනුකදනු රු තහුමරු  රයි.සිය කපෞේගලි  දත්තව්ලට ප්ර කව්නවීමට සහ ඒව්ා් 

නිව්ැරදි කිරීමට එම සම්බන්ධිත තැනැත්තන් කව්නත් යම් තැනැත්තන්ට අයිතිය ඇති 

බව්ට ගනුකදනු රු ඔුමන් කව්ත පපකදස ්දිය තුතුය. 

 

7.3 යම් අව්ස්ථා්ව් , 

 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් සා් ා්රණව් ඉල්ලා් සිපාන ගනුකදනු රුකේ කතොරතුරු සපයා් 

ීමමට ගනුකදනු රු අකපොකහොසත් ුමව්කහොත්, කහෝ අරමුණු සඳහා් කතොරතුරු සැ සුම, 

මා්රුකිරීම කහෝ කහළිදරව් කිරීමට  ා්ගිල්ස ් බැංකුව් ිටසින් අව්නය ක කරන යම් 

 ැමැත්ත පමකිරීමක් ගනුකදනු රු ිටසින් රඳව්ා් ගතකහොත් කහෝ ඉව්ත්  රගතකහොත්, 

කහෝ මූලය අපරා් යක් සිදුකිරීකම් හැකියා්ව් පිළිබඳව්  ා්ගිල්ස ් බැංකුව් කව්ත සැ  

පහම ව්න අව්ස්ථා්ව් ීම, කහෝ  ගනුකදනු රු කව්තින්  ා්ගිල්ස් බැංකුව් කව්ත 

මූලය අපරා් යක් සිදුකිරීකම් අව්දා්නමක් ඇති අව්ස්ථා්ව් ීම, 

 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින්, 

 

ගනුකදනු රු කව්ත නව් කසේව්ා්ව්න් කහෝ කසේව්ා්ව්න් සියල්ල කහෝ ඉන් ක ොටසක් 

අඛණ්ඩව් සැපීමට කනොහැකි ිටය හැකි අතර, ගනුකදනු රු සමඟ සිය ව්යා්පා්රි  

සබදතා් අව්සන්  ර දැමීමට අයිතිය රඳව්ා් ගනියි.  

 

අනුකූලව් ්රි යා්කිරීකම් බැඳීම් ඉටුකිරීමට  ා්ගිල්ස ්බැංකුව් හට අව්නය ව්න යම් පියව්ර 
ගැනීම සහ / කහෝ 
 
ගනුකදනු ා්ර ගිණුම (ගිණුම්) අව්හිර කිරීම, මා්රුකිරීම් කහෝ ව්සා් දැමීම  ම හැකිය.   

 
8. දත්ත ආරක්ෂාව් 
 

8.1 කේශීය බලප්ර කේනකේ කහෝ ිටකේනය  දත්ත ආරක්ෂා්ව් ව්යව්ස්ථා්ව් අනුකූලව් 

්රි යා් රන අව්ස්ථා්ව්  ීම  ා්ගිල්ස් බැංකුකව්හි සියලුම සා්මා්ජි යින්,  ා්ර්ය 

මණ්ඩලය හා් කතව්න පා්ර්න්ව්යන් යටත් ව්න දැඩි රහසය හා් ආරක්ෂ  ආෝර ර්ම 

පේ තියක් මගින් පා්රික ෝගි  කතොරතුරු ආරක්ෂා් ක කරනු ඇත.  



 

9. මූලය අපරාධ අව්දානම්  මමනා රණ ්රිතයා ාර ම් 

 

9.1 මූලය අපරා්  නිරීක්ෂණය, ිටමර්නනය හා් ව්ැලැක්වීම (‘මූලය අපරා්  අව්දා්නම් 

 මමනා් රණ ්රි යා් ා්ර ම්’) සඳහා් කහෝ ඒ සම්බන් කයන් ඇති නීති, කරගුලා්සි, 

සම්පා්ද  කරජිමයන්,  ා්තයන්තර මගකපන්ුමම්, අ යන්තර ප්ර තිපත්ති හා් 

 ා්ර්යපපාපා්පා සහ/කහෝ යම් බල ා්රිකයකු කව්තින් ලැකබන ඉල්ලීම් ව්ලට අනුකූලව් 

්රි යා් කිරීමට  ා්ගිල්ස ්බැංකුව් (සිය තනි හා් පූර්ණ අභිමතය යටකත්) සුදුසු යයි සිතන 

යම් පියව්ර ගත තුතු ව්නු ඇත. එම පියව්ර ව්ලට, (අ) යම් පපකදසක්, 

සන්නිකව්දනයක්, මුදල් ඉපදවීකම් ඉල්ලීමක්, කසේව්ා්ව්න් සඳහා් අයදුම් කිරීමක් කහෝ 

ගනුකදනු රු ිටසින් කහෝ ඔහු කව්නුකව්න් යව්න ලද කහෝ ලබන යම් කගවීමක් 

නිරීක්ෂණය, හසු ර ගැනීම හා් ිටමර්නනය කිරීම (ආ) අරමුදල් ව්ල මූලා්ශ්රිය කහෝ 

අරමුණු  රන ලද ලැබුම් රුව්න් පිළිබඳව් ිටමර්නනය කිරීම (ඇ) පා්රික ෝගි  

කතොරතුරු  ා්ගිල්ස ්බැංකුව් සතුව් ඇති අකනකුත් අදා්ම කතොරතුරු හා් සම්බන්  කිරීම 

සහ/කහෝ (ඈ) ඇතැම් පුේගලකයකු කහෝ ආයතනයක් සම්බන් කයන් ඔුමන් 

සම්බා්   කරජීමය ට යටත් ව්න්කන් ද යන්න ව්ැඩිදුර ිටමසීම් කිරීම හා් 

ගනුකදනු රුව්න්කේ අනනයතා්ව් හා් තත්ව්ය තහුමරු  රගැනීම ඇතුමත් ිටය හැකි 

නමුත්, ඊට සීමා් කනොකව්. 

 

9.2 ව්යා්තිකර්  කලස,  ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් මූලය අපරා්  අව්දා්නම්  මමනා් රණ 

්රි යා් ා්ර ම්  ා්රගැනීම මන්න් යම් කගවීමක්  සිදුකිරීම කහෝ නිෂ් ා්නනය, 

පා්රික ෝගි  පපකදස ් සැ සුම කහෝ කසේව්ා්ව්න් සඳහා් අයදුම් කිරීම කහෝ කසේව්ා්ව්න් 

සියල්ල කහෝ එයින් ක ොටසක් සැපීම ප්ර මා්ද වීම, අව්හිර කිරීම කහෝ ප්ර තික්කෂේප 

කිරීම සිදුිටය හැ . නීතිකයන් අව්සර ඇති ප්ර මා්ණයට, මූලය අපරා්  අව්දා්නම් 

 මමනා් රණ ්රි යා් ා්ර ම් සම්බන් කයන් සම්පූර්ණකයන් කහෝ අර්  ව්නකයන් 

කිසියම් ආ ා්රයකින් ගනුකදනු රුට කහෝ කතව්න පා්ර්න්ව්ය ට පැන නගින, 

ිටඳින්නට කහෝ දරන්නට සිදුව්න යම් අලා් යක් සඳහා්  ා්ගිල්ස් බැංකු ගනුකදනු රු 

කව්ත කහෝ යම් කතව්න පා්ර්නව්යක් කව්ත කහෝ ව්ගකීමට ලක් කනොව්නු ඇත.  

 

 

 



10. බදු අනුකූලතාව්ය 

 

10.1 අප ිටසින් සපයන ගිණුම  )ගිණුම් (කහෝ කසේව්ා්ව්න් ිටව්ෘත  කිරීමට අදා්ලව් සියලුම 

බලප්ර කදනයන් තුලීම ඔබකේ බදු බැඳීම් )බදු කගවීම  කහෝ ඊට අදා්ම සියලු බදු 

කගවීම සම්බන් කයන් ඇති කල්ඛන කහෝ කව්නත් දෑ සම්පුර්ණ කිරීම සහ  ා්ර 

ීමමද ඇතුලත්ව්  (ව්ටහා්ගැනීම හා් ඊට අනුකූලව් ්රි ය ාා් කිරීම සඳහා් ඔබ 

සම්පුර්ණකයන් ව්ගකිව් තුතු බව් ඔබ පිලිගනියි  .සෑම සම්බන්ධිත තැනැත්කතකුම 

)සිය කපෞේගලි  තත්ව්කයන් කනොව්( සම්බන්ධිත තැනැත්කතකුකේ තත්ව්කයන් 

්රි යා්  රමින් තමන් සම්බන් කයන් එම පිළිගැනිම ම සිදු රයි  .සම්බන්ධිත 

තැනැත්තා්කේ කහෝ ඔබකේ ව්ා්සනමිය ,කන්ව්ා්සි  සථ්ා්නය ,පුරව්ැසි ා්ව්ය කහෝ 

සංස්ථා්පිත කිරීම කනොසල ා් ,සමහර රටව්ල කේනසීමා්කව්න් බා්හිර බලපෑම් 

සහිත බදු ව්යව්සථ්ා්ව්න් පැව්තිය හැ  . ා්ගිල්ස ් බැංකුව්  ව්න අප ිටසින් බදු 

පපකේනනය සපයනු කනොලැකබ්  .ස්ව්ා්ක්න නීතිමය හා් බදු පපකදස ්සපයා් ගන්නා් 

කලස ඔබට පපකදස් කදමු .ගිණුම)ගිණුම් ( ිටව්ෘත කිරීම හා්  ා්ිටතා් කිරීම හා් අප 

ිටසින් සපයනු ඇති කසේව්ා්ව්න් සම්බන් කයන් ිටකනේෂකයන් අදා්ම ව්න බැීමම් ද 

ඇතුලත්ව් කිසිදු බලප්ර කේනය  පැනනගිනු ඇති ඔබකේ බදු බැඳීම් සම්බන් කයන් 

 ා්ගිල්ස් බැංකුව් සහ  /කහෝ   ා්ගිල්ස ් බැංකු සමූහකයහි සා්මා්ජි කයකු කව්ත 

ව්ගකීමක් කනොමැත . 

 

11. කව්නත් කපොදු ව්ගන්ති  

 

11.1 ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් බැංකුව් කව්ත ලබා් කදන සියලුම කතොරතුරු (ගිණුම 

ආරම්  කිරීකම් ආ ෘති පරිකේ සඳහන් කහෝ කව්නත් ආ ා්රය ට ලබා් කදන) 

ගිණුම්හිමියා්කේ/හිමියන්කේ දැනුමට අනුව් සතය හා් නිරව්දය ව්න බව්ට සහති  

ිටය තුතුය.  

 

11.2 ගිණුම්හිමියා් /හිමියන්කේ ප්ර  ා්න ව්යා්පා්ර ස්ථා්නකේ කහෝ ලියා්පදිංචි  ා්ර්යා්ලකේ 

ලිපිනකේ සිදුව්න යම් කව්නසක් පිළිබඳව් ව්හා්ම ලිඛිතව් බැංකුව් කව්ත දැනුම් දිය 

තුතුය . 

 



11.3 කම් යටකත් තැපෑකලන් එව්නු ලබන යම් දැන්වීමක් බැංකුව් කව්ත අව්සන් ව්රට 

ලිඛිතව් දැනුම් ීම ඇති ලිපිනයට තැපැල් කිරීකමන් පසු ව්ැඩ  රන දින 7ක් තුම 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත ලැබී ඇති බව්ට සැමක නු ඇත. 

 

11.4 අය කිරීම් ගා්ස්තු කල්ඛනය  

 

11.4.1 බැංකුව් ිටසින් සිය පරම අභිමතය පරිදි සුදුසු යැයි හැකඟන අව්ස්ථා් ව්ලීම 

 ලින්  ලට කසේව්ා් ගා්ස්තු කහෝ කව්නත් ගා්ස්තු පැනවීකම් අයිතිය බැංකුව් 

සතුව් පව්තී. 

 

11.4.2 බැංකුව් ිටසින්  ලින්  ලට සිය පරම අභිමතය පරිදි බැංකුව්ට සුදුසු යැයි 

හැකඟන අව්ස්ථා්ව්ලීම  ,කසේව්ා් ගා්ස්තු සහ කමහි දැක්කව්න නීතිරීති සහ 

ක ොන්කේසි කව්නස ් කිරීමට ,ඉව්ත්කිරීමට ,එ තු කිර ා මට  ,සංකනෝ නය 

කිරීමට අයිතිය රඳව්ා් ගනියි .බැංකුකව් ගා්ස්තු කල්ඛනය බැංකුකව් නිල කව්බ් 

mom.marbilligank.www අඩිටය ව්න කව්තින් ලබා් ගත හැකි අතර ,

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීකම්ීම බැංකුකව් ඕනෑම 

නා්ඛා්ව්කින් සහ/කහෝ  ප්ර  ා්නන පිජුමඩයක් හරහා් ද ලබා් ගත හැකි අතර  ,එය 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත දුන් දැනුම්ීමමක් කලස සැමක නු ඇත.  

 

11.5 සෑම ගිණුම ටම ඊට අදා්ම අව්ම කනේෂය පිලිබඳ අව්නයතා්ව්යක් බැංකුකව් පරම 

අභිමතය පරිදි පැනිටය හැකි අතර ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් අව්ම කනේෂය 

පව්ත්ව්ා් කනොගන්කන් නම්, බැංකුව් ිටසින් පව්ත්නා් ගා්ස්තු කල්ඛනය යටකත් එම 

ගිණුම් මත ගනුකදනු ගා්ස්තු සහ/කහෝ කසේව්ා් ගා්ස්තු අය රනු ඇත. 

 

11.6 බැංකුව් ිටසින් ගිණුම්ව්ල දැක්කව්න ප්ර  ා්නන, ව්ුමෙර, ආපසු ගැනීම්/තැන්පතු 

පත්රිි ා්, කෙක්පත් කහෝ කව්නත් ඕනෑම ගනුකදනු ව්ා්ර්තා් ව්ල පිටපත් බැංකුව් ිටසින් 

දක්ව්ා් සිපානු ලබන  ා්ලයක් සඳහා් තබා් ගනු ඇත. එව්ැනි සෑම ව්ා්ර්තා්ව්ක් ම 

දක්ව්ා් සිපාන  ා්ලකයන් පසුව් ිටනා්න  රනු ඇති අතර, එකී  ා්ලකයන් පසුව් 

ප්ර  ා්නන ව්ල කහෝ ගනුකදනු ව්ා්ර්තා් ව්ල පිටපත් සැපීම සඳහා් කිසිඳු ව්ගකීමක් 

කහෝ ව්ගවීමක් බැංකුව් ිටසින්  ා්ර කනොගනී.  
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11.7 ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් ිටසින් යම් ගිණුමක් (නිතය පපකදස් ඇතුලත්ව්) හර  රමින් 

කගවීම් සිදු රන කලසට බැංකුකව් නා්ඛා්ව්න් කව්ත ව්ැඩ රන කව්ලා්ව්න් තුල ීම 

තැපෑකලන් කහෝ කගනිටත්  ා්ර ීමම මගින් බැංකුව් කව්ත ලබා් කදන ලද සහති  

 ල පපකදස ් මත පමණක් බැංකුව් ිටසින් ්රි යා්  රනු ඇත. නියමිත  ා්ල 

ව් ව්ා්නුව්ක් තුල එකී පපකදස ්මත ්රි යා් කිරීමට අකපොකහොසත් වීම තුලින් පැන 

නගින කිසියම් කහෝ ව්න්දි, පා්ඩු කහෝ ිටයදම් පිළිබඳව් බැංකුව් ව්ගවීමට කහෝ 

ව්ගකීමට ලක්  ල කනොහැ . ෆැක්ස,් ඉකලක්කරොනි  තැපැල් කහෝ කව්නත් 

ඕනෑම ඉකලක්කරොනි  මා් යක් හරහා් ලැකබන පපකදස් අනුව්  ටතුතු කිරීම 

සම්බන් කයන් බැංකුව් සහ ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් අතර ිටකනේෂිත එ ඟතා්ව්ක් 

කනොමැති ිටට , එව්ැනි ක්රවමකව්දයන් හරහා් එව්න කිසිඳු පපකේනයක් බැංකුව් 

ිටසින් පිලිකනොගනු ඇත.  

 

11.8 මුදල් තැන්පතු, මුදල් කහෝ කෙක්පත් ආපසු ගැනීම්, කෙක්පත් තැන්පතු හා් කව්නත් 

හර/බැර ගනුකදනු සම්බන් ව්, බැංකුකව් තනි අභිමතය පරිදි එකසේ  මකහොත් 

හැර, බැංකුව් ිටසින් තැපෑකලන් කව්න කව්න ම පපකදස් පත්රිි ා් කනොඑව්නු ඇත. 

 

11.9 කිසිදු කහේතුව්ක් කනොදක්ව්ා්, යම් ගිණුමක් ිටව්ෘත කිරීකමන් ව්ැමකී සිටීකම් අයිතිය 

බැංකුව් සතු කව්.  

 

එකසේම, අව්සන් ව්රට ව්ා්ර්තා්ගතව් ඇති ගිණුම්හිමියා්කේ ලිපිනය කව්ත ප්ර මා්ණව්ත් 

ලිඛිත දැනුම් ීමමක් ලබා්ීමකමන් අනතුරුව්, කිසිදු කහේතුව්ක් කනොදක්ව්ා් ගිණුමක් 

ව්සා් දැමීකම් අයිතිය බැංකුව් සතුය.  

 

මා්ස හය (6)  අඛණ්ඩ  ා්ල සීමා්ව්ක් ගිණුකම් කනේෂය ශුනය කහෝ ඊට අඩු (කහෝ 

බැංකුව් ිටසින්  ලින්  ලට තීරණය  රනු ලබන කව්නත් ඕනෑම අව්ම 

කනේෂය ට අඩු) ව්න ිටට ීම, අව්සන් ව්රට ව්ා්ර්තා්ගතව් ඇති ගිණුම්හිමියා්කේ 

ලිපිනය කව්ත ව්ැඩ  රන දින හත  ලිඛිත දැනුම්ීමමකින් අනතුරුව්, ගිණුම ව්සා් 

දැමීකම් අයිතිය බැංකුව් සතුය.  

 

ගිණුකමහි අව් ා්ිටතයක් සිදු වූ අව්ස්ථා්ව් ීම ( ංගම ගිණුම ීම නම්, මුදල් 

ප්ර මා්ණව්ත් කනොවීම කහේතු ක ොට කගන කෙක් පත් 3 ත ව්ැඩි සංඛයා්ව්ක් අගරු 



ුමව්කහොත්) කහෝ 2017 ිටකේන ිටනිමය පනකතහි #12 ිටධිිට ා්න සහ  ලින්  ලට 

බලපැව්ැත්කව්න කරගුලා්සි පල්ලංඝනය කිරීමක් පිලිබඳ බැංකුව් සෑහීම ට 

පත්ුමව් කහොත්, පා්රික ෝගි යා්/පා්රික ෝගි යන් කව්ත කපර දැනුම්ීමමකින් 

කතොරව් අදා්ම ගිණුම ව්සා් දැමීකම් අයිතිය බැංකුව් සතු කව්.  

එව්ැනි අව්ස්ථා් ව්ලීම, ලිඛිත දැනුම් ීමකම්  ා්ල සීමා්ව් අව්සන් වීමට කපර, 

පා්රික ෝගි යා්/ පා්රික ෝගි යින් ිටසින් අදා්ම පපකදස් ලබා් කනොදුන්කන් නම්, 

ඕනෑම ගා්ස්තුව්ක් අය කිරීකම් කහෝ ක ොමිස් මුදලක් කලස ගිණුකමහි කනේෂව් 

පව්තින මුදල් ලබා් ගැනීකම් අයිතිය බැංකුව් සතු කව්.  

 

කිසියම් කහෝ ගිණුමක් මත බැංකුව්ට ඇති අයිතිය ට අමතරව්, මුල් මුදල කහෝ 

ඇපය කලස, සැබෑ කහෝ අනුමිත කලස, මූලි  කහෝ සුරැකුම් කලස, තනිව් කහෝ 

කව්නත් අකයකු හා් බේ ව් ගිණුම්හිමියා්කේ/හිමියන්කේ ව්ගකීම් කව්නුකව්න් 

කිසියම් ගිණුම /ගිණුම්ව්ල බැරව් ඇති මුදලක් කහෝ සියලු මුදල් හිලුම කිරීමට 

ඕනෑම ගිණුමක් කහෝ සියලු ගිණුම් ඕනෑම අව්ස්ථා්ව්  කහෝ  ලින්  ලට 

ඒ ා්බේ  කිරීමට කහෝ සංතුක්ත කිරීමට බැංකුව්ට හැකි බව්ට 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් එ ඟ කව්.  

 

11.10 බැංකුව්ට අදා්ම ව්න නීතිරීති ව්ලට සහ මුදල් ිටශුේධි රණය, රිස්තව්ා්දයට මුදල් 

සැපීම හා් තහනමට ලක්ව්නු ඇති කව්නත් තැනැත්තන්ට කහෝ ආයතනව්ලට 

මූලය හා් කව්නත් කසේව්ා්ව්න් සැපීම ව්ැලැක්වීම සම්බන් කයන් පව්තින යම් නීති 

රීති ව්ලට අනුකූලව් බැංකුව් ්රි යා්  ල තුතු කව්. එබැිටන්, බැංකුකව් තනි සහ 

පූර්ණ අභිමතය පරිදි එව්ැනි නීතිරීති හා් කරගුලා්සි ව්ලට අනුකූලව් ්රි යා්කිරීම 

සුදුසු යැයි සැලකීමට බැංකුව් ට හිමි ම පව්තී. යම් කගවීම් පිජුමඩයක් සහ 

ගනුකදනු රු ිටසින් කහෝ කව්තට කහෝ ඔහු කව්නුකව්න් බැංකුකව් පේ ති හරහා් 

එව්නු ලබන කව්නත් කතොරතුරක් කහෝ සන්නිකව්දනයක් හසු  ර ගැනීම හා් 

පරීක්ෂණ කිරීම ද, යම් නමක් තහනම් පුේගලකයකුකේ කහෝ ආයතනය දැයි 

යන්න කහෝ එයින් අදා්ම පුේගලයා් කහෝ ආයතනය සතය ව්නකයන්ම අදහස ්

ව්න්කන් දැයි ව්ැඩිදුර ිටමසීම් සිදුකිරීම ද එව්ැනි ්රි යා්ව්න්ට ඇතුලත් ව්නු ඇති 

නමුත් ඊට සීමා් කනොකව්. යම් පා්ර්නව්ය ට දරන්නට සිදුව්න පහත  රුණු මගින් 

පැන නගින අලා්  (සෘජු කහෝ ආනුෂංගි  ව්නකයන්, ලා්  කහෝ කපොළී අහිමිවීම් ද 

ඇතුලත් ව් ඊට සීමා් කනොවී) කහෝ හා්නි සම්බන් කයන් බැංකුව් ව්ගකීමට ලක් 

කනොව්නු ඇත: 



 

11.10.1 යම් පියව්රක් මගින් ගිණුම් නීතිරීති හා් ක ොන්කේසි යටකත් කහෝ කව්නත් 

ව්ගකීම් යටකත් සම්පුර්ණකයන් කහෝ අර්  ව්නකයන් බැංකුව් ිටසින් සිය තනි 

සහ පූර්ණ අභිමතය මත ්රි යා් කිරීමට සුදුසු යැයි සල න එව්ැනි නීතිරීති හා් 

කරගුලා්සි ව්ලට අනුකූලව් සිය  ා්ර්යයන් කිසිව්ක් ඉටුකිරීකම් ීම බැංකුකව්හි 

ප්ර මා්දයක් කහෝ අසමත්වීමක් කහෝ, 

 

11.10.2 කමම ව්ගන්තිය යටකත් බැංකුව්ට පව්තින යම් අයිතිව්ා්සි මක් ්රි යා්ත්ම  

කිරීමක්. සමහර අව්ස්ථා්ව්න් හි ීම බැංකුව් ිටසින් ගන්නා් ්රි යා් මා්ර්ගය සමහර 

කතොරතුරු සැ සීකම් ීම ප්ර මා්දයක් ව්ැලකීම කහෝ ඇතිවීම සිදුිටය හැකිය. 

එබැිටන් කමම ව්ගන්තියට අනුකූලව්  රන ලද යම් ්රි යා්ව්  ිටෂයය ව්න 

කගවීම් පිජුමඩ හා් සන්නිකව්දන ව්ලට අදා්මව් බැංකුකව් පේ ති ව්ල පව්තින 

යම් කතොරතුරක් එම ්රි යා්ව් සිදු  රමින් පව්තින අතරතුර එයට ප්ර කව්න ව්න 

අව්ස්ථා්කව්ීම නිරව්දය කහෝ යා්ව්ත් ා්ලීන බව්ට බැංකුව් තහුමරු කනො රයි. 

අදා්ම යම් නීතිරීති ව්ල සහ සමූහ කරගුලා්සි ව්ල පව්තින අභිබව්නය කිරීකම් 

අව්නයතා් ව්ලට යටත්ව්, ප්ර ා්කයෝගි ව් හැකිතා්ක් ඉක්මනින් එම තත්ව්යන්කේ 

පැව්ැත්ම සම්බන් කයන් බැංකුව් ිටසින් ගනුකදනු රු කව්ත දැනුම්ීමමට 

පත්සා්හ දරනු ඇත. 

 

11.11 බැංකුව් කව්ත ලිඛිත දැනුම් ීමමකින් කතොරව් පා්රික ෝගි යා් කහෝ 

පා්රික ෝගි යා්කේ ක ොටස් රුව්කූ (සෘජු කහෝ ව්ක්රව, නනති  කහෝ අර්ථදා්ී), 

 ා්ර  ක ොටස ් නිකුත් කිරීම සඳහා් අව්සර ලබා් කදන රට  සංසථ්ා්පිත 

සමා්ගමක්නම්, එය කහෝ එව්න් ක ොටස් රුකව්කු  ා්ර  ක ොටස් නිකුත්  ර 

කනොමැති බව්ට කහෝ එව්න් ක ොටස් රුකව්කු එහි කහෝ එව්න් ක ොටස් රුකව්කුට 

අයත් ක ොටස් අනා්ගතකේීම නිකුත් කිරීම කහෝ පරිව්ර්තනය කිරීම සිදු කනො රන 

බව්ට පා්රික ෝගි යා් ිටසින් තහුමරුක ොට ව්ගකිව් තුතුය. එකසේ  ා්ර  ක ොටස ්

කව්ත පරිව්ර්තනය කිරීම ට කපර බැංකුව් සමග ඇති ගිණුම් සබඳතා්ව් ඉව්ත්  ර 

ගත තුතුය. බැංකුව්ට ලිඛිත දැනුම්ීමමකින් කතොරව්, ඉහත සඳහන්  ර ඇති පරිදි 

 ා්ර  ක ොටස ්නිකුත්  ර ඇති ඕනෑම ගිණුමක් ව්සා් දැමීකම් අයිතිය  බැංකුව් 

සතුව් පව්තී.   

 



11.12 කමම ක ොන්කේසි හා් නියමයන්, ශ්රීි ලං ා් ප්ර  ා්තා්න්ත්රිි  සමා් ව්ා්ීම  නර කේ 

බලා්ත්ම   ා්ලය තුල පව්තින නීති ව්ලට අනුකූලව් පා්ලනය ව්න අතර ඒ අනුව්  

නිර්ව්ෙනය  රනු ලැකබ්. කමම ඕනෑම ක ොන්කේසියක් කහෝ නියමයක්, ශ්රීි ලං ා් 

මහ බැංකුව් ිටසින් කහෝ කව්නත් ඕනෑම ව්යව්ස්ථා්පිත ආයතනයකින් නිකුත්  රන 

ලද නීති, ර කේ කරගුලා්සි කහෝ පපකදස් අනුව් යම් සංකනෝ නයක් අව්නය කව් 

නම්, එව්ා් ස්ව්යං්රි යව්ම කව්නස ්වීකම් හැකියා්ව් පව්තී.  

 

 

 

 

 

12. ක ොන්කේසි හා නියමයන්  

 

12.1 ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්, කමම ක ොන්කේසි හා් නියමයන් ගිණුම් ප්ර  ා්නන තුල 

ඇතුලත්  ර ඇත්ද යන්න කනොසල ා්, කමහි ප්ර  ා්ිතත ක ොන්කේසි හා් නියමයන් 

මගින් පූර්ණ හා් සමා්න ව්නකයන් බැඳි සිටී. 

 

12.2 කමම නීතිරීති සහ ක ොන්කේසි රකටහි අදා්ම අව්ස්ථා්කව් බලා්ත්ම ව් 

පව්තින නීති මගින් පා්ලනය ව්න අතර, ඊට අනුකූලව් අර්ථනිරුපනය 

ක කරනු ඇති අතර, නීතිය, ර කේ කරගුලා්සි කහෝ ශ්රීි ලං ා් මහ බැංකුව් 

කහෝ අධි ා්රීන් ිටසින් නිකුත්  ල කරගුලා්සි මගින් කහෝ බැංකුව්ට යම් 

සංකනෝ නයක් අව්නය ක කර් නම්, කමම නීතිරීති ස්ව්යං්රි යව් සංකනෝ නය 

වී පව්තිනු ඇත.  

 

12.3 කමහි අන්තර්ගත සියලුම ක ොන්කේසි සහ නියමයන් මගින් 

ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් පරම කලස සමව් බැකඳේ. ක කසේ ුමව්ද, කමම 

ක ොන්කේසි හා් නියමයන් සඳහා් අදා්ම ව්න සංකනෝ නයන්, සියලු බැංකු නා්ඛා්ව්න් 

හා් ස්ව්යං කසේව්ා් ම යස්ථා්න ව්ල ඇති දැන්වීම් පුව්රු ව්ල හා් අකනකුත් සියලුම 

කපොදු ස්ථා්නයන්හි සහ බැංකුකව්හි නිල කව්බ් අඩිටය ව්න www.marbilligank.mom 

සහ/කහෝ ප්ර  ා්නන පිජිටඩ හරහා් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන් කව්ත දැනුම් ීමමක්  ල 

තුතුය. සංකනෝ නය  රන ලද ක ොන්කේසි හා් නියමයන්හි පිටපතක් බැංකුකව්හි 

ඕනෑම නා්ඛා්  ා්ර්යා්ලයකින් ගිණුම්හිමියා්/හිමියන්කේ ඉල්ලීම මත ලබා්ගත හැ .  

http://www.cargillsbank.com/


 

ගිණුමක් ිටව්ෘත  රන කහෝ අඛණ්ඩව්  ා්ිටතා්  රන ඕනෑම තැනැත්කතකු කමම 

නීතිරීති කහෝ කව්නත් අදා්ම ව්න ක ොන්කේසි හා් නියමයන්ද කියව්ා් අව්කබෝ  

 රකගන ඇති බව්ට ද එයින් බැඳි සිපාන බව්ට ද සැමක නු ඇත. කම් සඳහා් ව්න 

ප්ර  ා්නනයක් එම ගිණුම/ගිණුම් ිටව්ෘත කිරීකම්ීම සම්පුර්ණ  ල තුතු කව්. 

 

12.4 කමම ක ොන්කේසි හා් නියමයන් ඉංග්රීතසි  සහ දමිල  ා්ෂා් ව්ලින් ලබා් ගත හැකිය. 

ඉංග්රීතසි, සිංහල හා් දමිල කල්ඛන අතර යම් අනනුකූලතා්ව්ක් ඇතිුමව්කහොත් ඉංග්රීතසි 

සංස් රණය බලා්ත්ම  කව්.  

 

12.5 කමම ක ොන්කේසි හා් නියමයන්හි ඉංග්රීතසි හා් දමිල පරිව්ර්තන බැංකුකව් කව්බ් 

අඩිටය (www.marbilligank.mom) කව්තින් ද බැංකුකව් නා්ඛා් කව්තින් මුද්රි ත 

මා් යකයන් ද ලබා් ගත හැකිය. 

 

ඔබට කසේව්ා්ව්න් ලැකබන ආ ා්රය පිළිබඳව් ඔබ සම්පුර්ණකයන් සතුටට පත් කනොව්න්කන් නම් 

කහෝ අපකේ සැලසුම් මගින් ඔබකේ අකප්තික්ෂා්ව්න් ඉටු කනොව්න්කන් නම්,  රුණා් ර පහත 

දැක්කව්න ිට ල්පයන් අතරින් එ ක්  ා්ිටතා්  ර, හැකි ඉක්මනින් අප අමතන්න.  

 94 117 640 000 ඔස්කසේ පා්රික ෝගි  ිටසඳුම් සෘජු දුර ථන අං ය අමතන්න. 

 muitomeriupport@marbilligank.mom ිටදුිත් තැපෑල ඔස්කසේ ඔබකේ  රුණු දන්ව්න්න.  

 පහත ලිපිනයට අප කව්ත ලියන්න. 

පා්රික ෝගි  කසේව්ා් ප්ර  ා්නි, 

සීමා්සහිත  ා්ගිල්ස ්බැංකුව්, 

අං  696, 

ගා්ලු පා්ර, 

ක ොමඹ 03. 

 

 අප කව්ත ඉදිරිපත්  රන ගැටළු ඔබකේ සම්පුර්ණ සතුටට කහේතු ව්න පරිදි ිටසඳීමට අප 

සෑම ිටටම පත්සා්හ  රන අතර, ඔබට මූලය දුක්ගන්නා්රා්මව්රයා් කව්ත ලියා් සහන 

ඉල්ලා් සිටීමට ද හැකිය. දුක්ගන්නා්රා්මව්රයා්කේ සම්බන්   ර ගැනීකම් ිටස්තර පහත 

දැක්කව්. 

mailto:customersupport@cargillsbank.com


දුක්ගන්නා්රා්මව්රයා්කේ  ා්ර්යා්ලය - ශ්රීි ලං ා්ව්, 143 A, ව්ජිර පා්ර, ක ොමඹ 05. 

දුර ථන - 94 112 595 625  

ෆැක්ස් - 94 112 595 624  

ිටදුිත් තැපෑල - info@financialombudsman.lk  

කව්බ් අඩිටය - www.financialombudsman.lk  

 

 ව්ැඩිදුර කතොරතුරු සඳහා්  රුණා් ර අපකේ කව්බ් අඩිටය ව්න www.marbiligank.mom 

කව්ත පිිටකසන්න.  

 

 

13. අව්සන් කිරීකමන් පසුව් පැව්ැත්ම   

 

13.1 කමම නීතිරීති, ඒව්ා් අව්සන් කිරීකමන් පසුව් ද  ා්ගිල්ස් බැංකුව් ිටසින් 

ගනුකදනු රු කව්ත යම් කසේව්ා්ව්න් සැපීම අව්සන් කිරීමකින් කහෝ යම් 

පා්රික ෝගි  ගිණුමක් ව්සා් දැමීකමන් පසුව් ද අඛණ්ඩව් අදා්ම ව්නු ඇත. 

 

14. අනුපාති  බලපෑම   

 

යම් අනුපා්ති  බලපෑමක් අව්සන් ව්න කතක් ඕනෑම කසේව්ා්ව්ක් සැපීම අප ිටසින් අත්හිටුව්නු 

හැකිය.  

“අනුපා්ති  බලපෑම” යනු:  

අ) ගංව්තුර, කුණා්ටු, නමි ම්පා් කහෝ කව්නත් ස්ව්ා් ා්ිට  ිටපත්; 

ආ) තු , සටන්, රිස්ත්රි යා්, ිටප්තිලව්,  ැරලි කහෝ මහ න  ැමඹීම්; 

ඇ) ව්ර් න, පිටලෑම්, කහෝ කව්නත්  ා්ර්මි  ්රි යා්; 

ඈ) කිසියම් නීතිය  කව්නසක් කහෝ කිසියම් නීතියක් අර්ථ ගැන්වීකම් කහෝ බලා්ත්ම  කිරීකම් 

කව්නසක්. 

ඉ) යම් අධි ා්රිය  ්රි යා්ව්ක් කහෝ නිකයෝගයක්  

mailto:info@financialombudsman.lk
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ඊ) ඕනෑම පසා්ිටය  කහෝ අධි රණය  නිකයෝගයක්  

ප) පපකයෝ යතා්ව්ය පිලිබඳ සීමා්ව්න් කහෝ ආසන්නව් පව්ත්නා් සීමා්ව්න් 

ඌ) ඕනෑම මුදල් ඒ  ය  පරිව්ර්තිත, ිටන්ව්ා්ිතත කහෝ පැව්රීකම් හැකියා්ව් 

එ) පරිගණ  පේ ති අ ර්මනයතා් කහෝ ිඳඳව්ැටීම් (කුමන කහෝ කහේතුව්ක් මත) කහෝ පරිගණ  

පේ තිය සමග ඕනෑම තුන්ව්න පා්ර්නව්ය  මැදිහත්වීමක්  

ඒ) ඔබ කහෝ අප කව්ත තුන්ව්න පා්ර්නව්යක් ිටසින් සපයනු ලබන  ා්ණ්ඩ හා් කසේව්ා්ව්න්හි කදෝෂ, 

ිඳඳව්ැටීම්, බා් ා් කිරීම්, පමා්වීම් කහෝ නිරුපකයෝ යතා්ව්ය  

ඔ) අපකේ පා්ලනයට යටත් කනොව්න කව්නත් තත්ව්යන්  

15. ව්ස්ුර න්ගත්ව්කේ ්රිතයාපපාපාපාය  

එනම්, පහත  රුණු ව්ලට අදා්ම ඕනෑම ආයතනි  ්රි යා්ව්ක්, නනති  ්රි යා්පපාපා්පායක් කහෝ 

කව්නත් පියව්රකි.  

අ) කගවීම් අතිහිටුවීම්, ණයගැති  ා්ව්ය, බංක ොකලොත් ා්ව්ය, ව්සා් දැමීම්, ිටසුරුව්ා්හැරීම්, පරිපා්ලන 

හා් ප්ර තිසංිට ා්න (නුබුන්ව්ත් ඈව්ර කිරීමක් කහෝ ප්ර තිසංිට ා්නයක් හැර) කහෝ ණයහිමියන් සමග 

සංතුති කහෝ ිටධිිට ා්න; 

ආ)  අව්සා්ය කයකු (නුබුන්ව්ත් ඈව්රකිරීමක් කව්නුව්න් කනොව්න), ඔබ කහෝ ඔබකේ ව්ත් ම් 

සම්බන් කයන් ව්න ලබන්කනකු, පරිපා්ල කයකු කහෝ ඒ සමා්න නිල ා්රිකයකු පත් කිරීම; 

ඇ) ඔබකේ ව්ත් ම් කහෝ ඔබකේ ව්ත් ම් මත ඇති ඕනෑම සුරැකුම  ව්ලංගු ා්ව්යට බලපා්න පව්රා් 

ගැනීමක්, බැඳීමක්, කේපල තහනම් කිරීමක්, ආපදා්ව්ක් කහෝ ්රි යා්ත්ම  කිරීමක්; 

ඈ) කිසියම් අධි රණ බලයක් ඇති ඕනෑම ිටධිමත් ්රි යා්ව්ලියක් කහෝ පියව්රක්  

අප ිටසින් අව්ලංගු කිරීම: පූර්ව් දැනුම්ීමමකින් කතොරව් කසේව්ා්ව් කහෝ ගිිටසුම සම්පුර්ණ ව්නකයන්   

කහෝ එහි ඕනෑම ක ොටසක් කහෝ ව්හා්ම අව්සන් කිරීකම් හැකියා්ව් පහත  රුණු ව්ලීම අප සතුය.  

අ) ඔබ ගිිටසුකම් ඕනෑම ක ොන්කේසියක් කහෝ පා්ර්නව් අතර කව්නත් ගිිටසුමක් පල්ලංඝනය  ර 

ඇත්නම්,  

ආ) ඔබ ඔබකේ ආදා්යම් කහෝ ව්ත් ම් සියල්ල කහෝ ඒව්ා්කේ ක ොටසක් හා් සම්බන් ව් ඇති 

ව්ස්තු න්ගත්ව්ය ට ිටෂය වී ඇත්නම්, 



ඇ) ගිිටසුමට අනුව් අපකේ ව්ගකීම් ඉටුකිරීම මගින් ඔබ කහෝ අප කදකදනා්ම නීති ිටකරෝක් කහෝ 

එකසේ වීමට ඉඩ ඇත්නම්, 

ඈ) ගිිටසුමට අනුකූල වීම මගින් ඔබ නියා්මන අව්නයතා්ව්යක් කහෝ ඕනෑම අදා්ම නිකයෝගය ට 

අදා්ම ව්න ප්ර තිපත්ති කහෝ යම් අධි ා්රිය  අනුමත කිරීමක්  පල්ලංඝනය කිරීමක් සඳහා් කහේතු 

කව්නම්,  

ඉ) සා් ා්රණව් සැලකූ ිටට අප ිටකනේෂිතයැයි සල න, ඔබ කහෝ කසේව්ා්ව් මත බලපා්න ඕනෑම 

තත්ව්යක් ඇති වීම මත.  

 

 


