
වාණිජ්යු මූල්ු මනුදෙනුදන මතුල්්වව මයතනික  මන්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණයත ම(CIB) මසඳහා මැං්පකවක්වෙවන ම

ෙ ෝතෙේසි මහා මිකතමත්ත 

 
සීමාසහිත කාගිල්ස ්බ ැංකුව, ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය (CIB) සඳහා අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණය සහ ගනුදෙනු දසේවාවන් ස පයීම දවනුදවන් දවබ් අඩවියක හිමිකාරිත්වය ෙරමින් එය 

දමදහයවීම හා පවත්වාදගන යාමෙ සිදු කරනු ලබයි. දමම දවබ් අඩවිය, කාගිල්ස ්බ ැංකුව හා එහි 

අනුබද්ධිත ආයතන (එක්ව ‘කාගිල්ස් බ ැංකුව’ දලස හ ඳින්දේ) සහ දසේවාොයකයින් අතර ගනුදෙනු 

සඳහා පහසුකම් සපයන්දනකු දලස කටයුතු කරයි. දවබ් අඩවිය හරහා පිරිනමනු ලබන භාණ්ඩ හා 

දසේවාවන් සඳහා අන්තර්ජාල හරහා ගනුදෙනු ක්රිෙයාත්මක රීමම, දතොරතුරු, පුවත්, ග්රාහණය කර ග ීමදම් 

උපකරණ, ගණක යන්ත්රජ, අවොනම් අවම රීමම් ඇතුලත්වන නමුත් ඊට සීමා දනොදේ.  

 

1. න්ජථ මනකක්වීම් ම 

 

දමම දල්ඛනදයහි පහත සඳහන් දයදුම් සඳහා, සන්ෙර්භය විසින් දවනත් ආකාරයරීන් අර්ථ 

දනොෙක්වන්දන් නම් එම දයදුම් සඳහා ඉදිරිදේ ෙක්වා ඇති අර්ථයන් පවතිනු ඇත.  

 

1. “ ාගිල්ස් මැංක ුකව” මයන්දනන්, මශ්රී් ලැංකා රථජාතාන්්රි ක සමාජවා ජ ජනරජදේ ීමති වලට යටත්ව 

සැංස්ථාගත කරන ලද්ො වූෙ (ලියාපදිැංචි අැංක PB 4847), ලියාපදිැංචි කරන ලෙ ස්වකීය කාර්යාලය 

අැංක 696, ගාලු පාර, දකොළඹ 03, ශ්රී් ලැංකාව යන සථ්ානදේ පිහිටා ඇත්තා වූෙ  සීමාසහිත 

කාගිල්ස් බ ැංකුව අෙහස් වන අතර එහි අනුරථාප්තිතිකයන් හා භාරකරුවන්ෙ ඇතුලත් දේ.  

 

2. කාගිල්ස් බ ැංකුව හා ම“නුදැංේධින” මයන්දනන්, ම(අ) මකාගිල්ස් බ ැංකුදවහි භාරකාර සමාගම දහෝ 

අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන ඕනෑම සමාගමක්; දහෝ (ආ) කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි පාලනය යටදත් 

දහෝ බ ැංකුව සමග දපොදු පාලනය යටදත් සිටින පුද්ගලදයකු; දහෝ (ඇ) කාගිල්ස ්බ ැංකුව සතුව 

සෘජු දහෝ ඵලොයී බ ඳියාවක් දහෝ පාලනයක් සහිත 26%ක දහෝ ඊට ව ඩි ව ය ශීර්ෂ සුරැකුම්පත් 

සහිත ඕනෑම පුද්ගලදයකු ඇතුලත් වන අතර අෙහසේ දේ. අනුබද්ධිත යන්න අර්ථෙ ක්වීදම් 

අරමුණ සඳහා ඕනෑම පුද්ගලදයකු සම්බන්ධදයන් වාාකරණමය දවනස්කම් සහිතව “පාලනය” 

යන්න මගින් සෘජුව දහෝ වක්රමව, දකොන්ත්රජාත්තුවක් මගින් දහෝ කුමන දහෝ ආකාරයරීන් ව ය 

ශිර්ෂ සහිත සුරැකුම්පත් සඳහා ඇති අයිතිය හරහා දහෝ අධාක්ෂක මණ්ඩලය දවත 

සාමාජිකදයකු(සාමාජිකයන්) පත් රීමමට ඇති අයිතිය හරහා එව නි පුද්ගලදයකුදේ 

කළමනාකරණය හා රථතිපත්ති දමදහයවීම සඳහා ඇති බලය අෙහස ්වන අතර “පුද්ගලයා” මගින් 



සමාගමක්, සැංස්ථාවක්, හවුල් වාාපාරයක්, භාරයක් දහෝ දවනත් ඕනෑම ආයතනයක් දහෝ 

සැංවිධානයක් දහෝ කුමන දහෝ දවනත් මණ්ඩලයක් අෙහස් දේ.  

 

3. “ගිණුම” යන්දනන්, අන්තර්ජාලය හරහා ලබා  ජ ඇති දසේවාවන් ක්රිෙයාත්මක රීමමට සුදුසු ගිණුමක් 

(ගිණුම්) දලස කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් නම් කරන ලෙ, පාරිදභෝගිකයා සතු ජැංගම ගිණුමක් 

සහ/දහෝ දවනත් ඕනෑම වර්ගදේ ගිණුමක් අෙහස් දේ. අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන 

දසේවාවන් සඳහා දයොොගනු ලබන ගිණුම (ගිණුම්), අොළ පාරිදභෝගිකයාදේ නමින් ප වතිය 

යුතුය.  

 

4. “දසේවාොයකයා” යන්දනන්, තනි හා බහු මුෙල් හුවමාරු (SLIPS / CEFT) සහ ඒ හා සමාන 

දවනත් දසේවාවන් (මින් මතුවට අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන දසේවාවන් දලස හ ඳින්දවන) 

ඇතුළුව, ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ යටදත් කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණ සහ ගනුදෙනු දසේවාවන් ලබා ගන්නා සීමිත වගකීම් සමාගමක් (පුද්ගලික හා රාජා 

ඇතුළුව), හවුල්කාර සමාගමක්, සමාජයක්, සමිතියක්, සැංගමක්, රාජා දනොවන සැංවිධානයක්, 

තනි අයිති සමාගමක් සහිත වාාපාරික පාරිදභෝගිකදයකු අෙහස ්දේ.  

 

“CEFT” - The Common Electronic Fund Transfer System යනු ශ්රී් ලැංකා මහ බ ැංකුදේ 

අනුම තිය හා මගදපන්වීම යටදත් Lanka Clear පුද්ගලික සමාගම විසින් දමදහයවනු ලබන, ශ්රී් 

ලැංකාදේ විශ්වාසීමය ජාතික දගවීම් ජාලදේ දකොටසරී. CEFT මගින් වසදර් දින 365 පුරා 

සතිදේ දින 7  ජම ඉදලක්දොොනික දගවීම් සිදු කල හ රී අතර තත්පර රීහිපයක් තුල ජ දගවීම් සිදු 

වන දලස බ ැංකු ගනුදෙනුකරුවන් හට දිනදේ ඕනෑම දේලාවක ජ ATM, ජැංගම දුරකථන, 

අන්තර්ජාලය ආදිය භාවිතදයන් බ ැංකුකරණ දේලාදවන් පිටත ජ වුවෙ, එම අවස්ථාදේ ජම සිදු 

කරනු ලබන බ ැංකු මුෙල් හුවමාරුවක් දලස ශ්රී් ලැංකා රුපියල් සිට ශ්රී් ලැංකා රුපියල් දවතම සිදු 

කරනු ලබන ගනුදෙනු (රුපියල් මිලියන 5ක උපරිමයක් ෙක්වා පමණි) ක්රිෙයාත්මක රීමමට හ රී 

වීම සඳහා Lanka Pay-CEFT  සාමාජිකයින් අතර අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරනු ලබන තත් 

කාලීන මුෙල් හුවමාරු රීමම්/ දගවීම් සිදු රීමමට සහය දේ.  

 

“SLIPS” – Sri Lanka Inter Bank Payment System යනු Lanka Clear පුද්ගලික සමාගම 

විසින් පවත්වාදගන යනු ලබන ඉදලක්දොොනික මුෙල් හුවමාරු යාන්ත්රජණයක් වන අතර SLIPS 

මුෙල් හුවමාරු මූලිකව ස ලසුම් කර ඇත්දත්, එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා ශ්රී් ලැංකා රුපියල් මිලියන 

5ක උපරිමයක් ෙක්වා වන අඩු වටිනාකම් දගවීම් සඳහාය.  



 

5. “ෙසේවානාත  මෙනොණුලරු” යන්දනන් දසේවාොයකයා විසින් ලබා ගන්නා ලෙ දහෝ ලබා ග ීමමට 

දයෝජනා කරන ලෙ ඕනෑම අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවක් හා සම්බන්ධව 

කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් ලබාගත්, දසේවාොයකයා පිලිබඳ දතොරතුරු අෙහස් දේ.  

 

6. “ෙසේවානාත  මහකඳුුදම” මෙහෝ ම“පරිශී්  මහකඳුුදම” මයන්දනන් ආයතනික අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණය භාවිතදයන් කාගිල්ස් බ ැංකුව සමග පවතින ගිණුම් දවත රථදේශ වීම සඳහා 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් දසේවාොයකයාට ලබා දුන් පරිශීලක හ ඳුනුම අෙහස් දේ.  

 

7. “ෙසේවානාත  ම/ මපරිශී්  මමුණපනත” යන්දනන් දසේවාොයකයා / පරිශිකලයා විසින් ගනුදෙනු සිදු 

රීමම, ආරම්භ රීමම, බලය ලබා  ජම සතාාපනය රීමම සඳහා කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් කලින් 

කලට නියම කරනු ලබන දසේවාොයකයා දවත ලබා දෙන / ලබා  ජමට ඉල්ලුම් කරන මුරපෙය 

දහෝ දවනත් සහතික රීමදම් මාධායක් අෙහස ්දේ.  

 

8. “පුේනලි  මෙනොණුලරු” යන්දනන් අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් සඳහා 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් කලින් කලට ලබා දෙන අයදුම්පදතහි දසේවාොයකයා විසින් කාගිල්ස් 

බ ැංකුව දවත සපයනු ලබන ඕනෑම දතොරතුරක් අෙහස් දේ.  

 

9. “නුදෙනුදව” යන්දනන් දකොටස,් සුරැකුම්පත්, වාවහාර මුෙල් දහෝ දවනත් ඕනෑම මූලා, 

ෆිස්කල් සහ මුලාමය නිතාානුල ල දල්ඛනයක් දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් පාරිදභෝගිකයන්ට 

දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව හා පාරිදභෝගිකයන් අතර ෙ නට පවතින දහෝ ලබා දගන ඇති දහෝ මින් 

අනතුරුව ලබා ග ීමමට දහෝ ලබා  ජමට නියමිත බ ැංකුකරණ දහෝ දවනත් දසේවාවන්  මිල ජ 

ග ීමම දහෝ විරීීමම සඳහා සිදු කරනු ලබන ඕනෑම ගනුදෙනුවරී. කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් කලින් 

කලට දවනත් ගනුදෙනු සඳහා අවසර ලබා  ජමට දහෝ ෙ නට පවතින ගනුදෙනු අත්හිටුවීමට අවශා 

තීරණ ගනු ඇති අතර ඒ පිළිබඳව කාගිල්ස ්බ ැංකුව මගින් තීරණය කරනු ලබන ආකෘතියරීන් 

දහෝ ආකාරයරීන් සන්නිදේෙනය කරනු ඇත.  

 

10. “පරිශී් තා” යන්දනන් දසේවාලාභියාදේ නිදයෝජිතදයකු වශදයන් අන්තර්ජාලය හරහා 

සපයනු ලබන දසේවාවන් ස බවින්ම ක්රිෙයාත්මක රීමම සඳහා දසේවාලාභියා විසින් බලය පවරනු 

ලබන පුද්ගලදයකු අෙහස ්දේ. දසේවාොයකයා සමාගමක් වන අවස්ථාවක ජ, අධාක්ෂක මණ්ඩලය 

මගින්ෙ, දසේවාොයකයා සමාගමක් හ ර දවනත් සැංස්ථාපිත ආයතනයක් වන අවස්ථාවක ජ එම 



සැංස්ථාපිත ආයතනය මත රථමාණවත් කළමනාකරණ හා පාලන බලය හිමි පාලක සමූහය මගින්ෙ 

නිශ්චිත පුද්ගලදයකු/පුද්ගලයන් (මින් මතුවට පාරිශිලකයා දලස හඳුන්වනු ල දබ්) දවත බලය 

පවරනු ඇති අතර දසේවාොයකයා සඳහා සහ ඔහු දවනුදවන් , අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු 

ලබන දසේවාවන් දවත රථදේශ වීමට බලය ප වමම, අොළ අවස්ථාවට අනුව අධාක්ෂක මණ්ඩල 

දයෝජනාවකට, ඇටර්නි බලයකට දහෝ අධිකරණ විධානයකට අනුව කාගිල්ස ්බ ැංකුව සමග 

ලියාපදිැංචි කරනු ඇත. කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් පරිශීලකයා දවත කරනු ලබන ඕනෑම 

නිදේෙනයක් දසේවාොයකයා දවතෙ නිදේෙනය කරනු ල බූ බවට සලකනු ල දබ්. ඒ හා සමානවම, 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ලබා දෙනු ලබන අන්තරජාලය හරහා ලබාදෙනු ලබන දසේවාවන් හරහා 

පරිශීලකයා විසින් සිදුකරන ඕනෑම නිදේෙනයක් සහ/දහෝ ක්රිෙයාවක් සඳහා දසේවාොයකයා 

ීමතාානුල ලව බ  ස සිටිනු ඇත.  

 

11. “ෙවබ් මනඩවිත” යන්දනන් කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් අදනාෝනා වශදයන් සිය දසේවාලාභින් හට 

අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් ලබා  ජම සඳහා හිමිකාරිත්වය, දමදහයුම් හා 

පවත්වාදගන යාම සිදු කරනු ලබන www.cargillsbank.com යන දවබ් අඩවිය අෙහස ්දේ. දමම 

දවබ් අඩවිය, සීමාසහිත කාගිල්ස ්බ ැංකුව සහ ඒ හා අනුබද්ධිතයන් (සාමුහිකව ගත කල කාගිල්ස ්

බ ැංකුව දලස හ ඳින්දවන) හා දසේවාොයකයන් අතර ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සපයන්දනකු 

දලස ක්රිෙයා කරයි.  දවබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙනු ලබන නිශ්පාෙන හා දසේවාවන් සඳහා 

අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරනු ලබන ගනුදෙනු ස කසීම සහ දතොරතුරු, පුවත්, ග්රාහණය කර 

ග ීමදම් උපකරණ, ගණක හා අවොනම් අවම රීමම ව නි විශ්දල්ෂණ විධි ඇතුලත් වන අතර ඊට 

සීමා දනොදේ. 

 

12. “යතනික  මන්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණයත” මයනු කාගිල්ස ්බ ැංකුව මගින් ලබා දෙන අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණ දසේවාදවහි දවළඳ නාමයයි. ඒ සඳහා ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය, 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය දහෝ අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන බ ැංකුකරණ දසේවාවන් යන වචන 

ඛණ්ඩයන් දමම දල්ඛනය තුල හුවමාරු දවමින් භාවිතා කර ඇත.  

 

13. “යතනික  මන්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණය මෙසේවාව්ත” දහෝ “න්තන්ජජ්යා්ත මහණහා ම්ැංා මෙනුද ම්ැංන ම

ැංක ුක ණය මෙසේවාව්ත” දහෝ “න්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණයත” යන්දනන් කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් 

කලින් කලට කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි දසේවාොයකයන් හට භාණ්ඩ හා දසේවාවන් සමගින් 

අන්තර්ජාලය ඔස්දසේ ලබා  ජ ඇති ගිණුම් දතොරතුරු දවත රථදේශ වීමට හ රීයාව ලබා ග ීමම, 

ගනුදෙනු ස කසීම ආදිය සඳහා ලබා  ජ ඇති කාගිල්ස ්බ ැංකු අන්තර්ජාල දසේවාවන් අෙහස් දේ.  

http://www.cargillsbank.com/


 

14. “OTP” යන්දනන් එක් ගනුදෙනුවකට දහෝ එක් වාරයකට පමණක් භාවිතා කල හ රී ස්වයැංක්රීනයව 

ජනනය වන සැංඛාා දහෝ අක්ෂර වලින් යුත්, පරිශීලකයා සත් යාපනය කරනු ලබන එක් වරක් 

පමණක් භාවිතා කල හ රී මුරපෙය හ ඳින්දේ.  

 

1. න්ජථ ථනත ම 

 

සියලුම ඒකවචන දයදුම් නිර්දද්ශයන්ට බහුවචන දයදුම්ෙ ඊට රථතිදලෝමවෙ අර්ථෙ ක්දවන අතර 

“ඇතුලත් දේ” දලස සඳහන් කර ඇති අවස්ථාවල ජ “සීමාවරීන් දතොරව” ඇතුලත්වන බව දත්රුම් 

ගත යුතුය. සියලුම ගනුදෙනු, අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දකොන්දද්සි හා නියමයන් සහ සියලුම නියම 

කර ඇති දවනත් දකොන්දද්සි හා නියමයන් එක්ව රීයවිය යුතු අතර ඒ සියල්ලට යටත් දේ. දමම 

දල්ඛනදයහි, දසේවාොයකයා සහ / දහෝ පරිශීලකයා දලස හඳුන්වා ඇති පුරුෂකාරක පෙයන්දගන් 

ස්ත්රීහකාරක පෙයන්ෙ අෙහස ්දේ.  

 

2. යතනික  මන්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණය මෙසේවාව්ත 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව, ගිණුම් දශේෂය පිලිබඳ දතොරතුරු ලබා ග ීමම හා විමසීම, ගනුදෙනු පිලිබඳ විස්තර, 

ගිණුම් රථකාශන, මුෙල් මාරු රීමම් පිලිබඳ ඉල්ලීම්, වාණිජා මූලා ගනුදෙනු සහ කාගිල්ස ්බ ැංකුව 

විසින් කලින් කලට ලබා  ජමට තීරණය කරනු ලබන එව නි දවනත් පහසුකම් ව නි ආයතනික 

බ ැංකුකරණ ආකෘතිය යටදත් අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන බ ැංකුකරණ හා ගනුදෙනු 

දසේවාවන් සිය දසේවාොයකයින් හට ලබා  ජමට උත්සාහ ෙරයි. එදමන්ම කාගිල්ස් බ ැංකුව, ආයතනික 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය යටදත් ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් සඳහා අැංග එකතු රීමම් / ඉවත් රීමම් 

සිය තනි අභිමතය පරිදි සිදු කරනු ඇත. එම අොළ දසේවාවන් භාවිතය සඳහා ප වතීම / දනොප වතීම, 

ඉදලක්දොොනික් ත පෑල (ඊදම්ල්), කාගිල්ස ්බ ැංකු දවබ් අඩවිය දහෝ ලිඛිත සන්නිදේෙනය මගින් 

ෙ නුම් දෙනු ඇත. අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව හරහා දසේවාොයකයින් හට ලබා දෙනු ලබන 

දතොරතුරු අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන දනොකරන අතර ක්රමමවත් කාලාන්තරයන්හි ජ සිදු කරනු ඇත.  

 

එහි රථතිඵලයක් වශදයන් දසේවාොයකයා හට අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව හරහා ලබා දුන් ඕනෑම 

දතොරතුරක්, එය දසේවාොයකයාට සපයනු ල බූ දිනය හා දවලාවට අොලව දනොව, අවසන් වරට 

යාවත්කාලීන කරන ලෙ දිනය හා දේලාවට අොලව පවතිනු ඇත. එව නි දතොරතුරු මත රඳා 



ප වතීදමන් දහෝ ඒ මත ක්රිෙයා රීමදමන්, දසේවාොයකයා හට වි සමට සිදු වන ඕනෑම අලාභයක් සඳහා 

කාගිල්ස් බ ැංකුව වග රීයනු දනොල දබ්.  

කාගිල්ස් බ ැංකුව අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණදේ දකොටසක් දලස තුන් වන පාර්ශවයන් විසින් 

සම්පාෙනය කල / ලබා දුන්, ෙත්ත / දතොරතුරු / වාර්තා දවත රථදේශ වීදම් හ රීයාව ලබා දෙනු ඇත. 

කාගිල්ස් බ ැංකුව එව නි ෙත්ත / දතොරතුරු / වාර්තා වල නිරවොතාවය පිලිබඳ නිදයෝජනයක් දහෝ 

වගකීමක් ලබා දනොදද්. තවෙ කාගිල්ස් බ ැංකුදේ (අවසථ්ාවට අනුව) සහ තුන්වන පාර්ශවදේ පූර්ව 

අනුම තියරීන් දතොරව දසේවාොයකයා විසින් එම ෙත්ත / දතොරතුරු / වාර්තා දහෝ ඒවාදේ ඕනෑම 

දකොටසක් වාාප්තිත රීමම / පල රීමම දහෝ දබො හ මම දනොකල යුතුය. කාගිල්ස් බ ැංකුව හට සිය 

ගනුදෙනු පිලිබඳ වාර්තාවන් සිය අභිමතය පරිදි ඕනෑම ආකාරදයරීන් තබා ග ීමදම් හ රීයාව පවතී. 

රීසියම් ග ටළුවක් ඇති අවස්ථාවක ජ, කාගිල්ස ්බ ැංකුව සතු වාර්තා නිරවො දනොවන දහෝ අසම්පුර්ණ 

බවට ප හ දිලි සාක්ෂි දනොම ති විට, ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය හරහා සිදු කරනු ල බූ 

ගනුදෙනු පිලිබඳ කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි වාර්තා තීරණාත්මක හා සුදුසුම සාක්ෂි දලස ස ලරීය යුතුය.  

 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණදයහි දකොටසක් දලස අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන 

ඕනෑම දසේවාවක් සඳහා වන ඕනෑම ඉල්ලීමක් සහ සියලුම දකොන්දද්සි හා නියමයන්, එම ඉල්ලීම 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ල බුණු අවස්ථාදේ සිටම දසේවාොයකයා සමග බ ඳි පවතී.  

 

ඕනෑම විදද්ශ වාවහාර මුෙල් ගනුදෙනුවක් හා සම්බන්ධ අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන 

දසේවාවක් සඳහා වන ඕනෑම ඉල්ලීමක් දසේවාලාභියා විසින් සිදු කරනු ල බූ අවස්ථාවක ජ, කාගිල්ස ්

බ ැංකුව විසින් සඳහන් කරන ලෙ විනිමය අනුපාතිකයන් තාවකාලික අනුපාතිකයන් පමණක් වන 

අතර අනාගතදේ ජ විනිමය අනුපාතිකයන්හි දවනස්වීම් වලට භාජනය විය හ රීය. ගනුදෙනුව ලබා 

දෙනු ලබන අනුපාතිකය, සියලුම අභිරථායන් හා අරමුණු සඳහා අොළ වන අනුපාතිකය දේ.  

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව සතුව දම් වන විට පවතින තාක්ෂපණය දයොොගනිමින්, ආයතනික අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණය සඳහා උපරිම ආරක්ෂාවක් ලබා  ජමට සහ ඒ දවත අනවසර රථදේශයන් සිදු වීම 

වලක්වාලීමට කාගිල්ස් බ ැංකුව සියලු සාධාරණ පියවර ගනු ල දබ්.  

 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය දහෝ ඊට අොළ දසේවාවක්, නිතාානුල ල දනොවන දහෝ 

දකොන්දද්සි හා නියමයන්ට අොලව අවසර දනොලත් දහෝ අවිධිමත් ඕනෑම අරමුණක් සඳහා දයොො 

දනොගන්නා බවට දසේවාොයකයා සහතික විය යුතුය.  

 



 

 

3. න්තන්ජජ්යා් මෙසේවා මෙවන මප්රිෙශ  මවීම ම 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව සිය අභිමතය පරිදි දතෝරාගත් දසේවාලාභින් දවත අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු 

ලබන දසේවාවන් පිරිනමනු ඇත. දසේවාොයකයා, අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්දනකු දහෝ අන්තර්ජාලය 

දවත ීමතිමය රථදේශයක් සහිත අදයකු සහ අන්තර්ජාලය ක්රිෙයා කරනු ලබන ආකාරය පිලිබඳ ෙ නුම 

සහිත අදයකු විය යුතුය. කාගිල්ස් බ ැංකුව, අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත රථදේශ වීම සඳහා අවශා වන 

අන්තර්ජාල මෘදුකාැංගයන් (Browser ව නි) පිළිබඳව කලින් කලට උපදෙස ්සපයනු ඇත. දමම 

අන්තර්ජාල මෘදුකාැංගදේ සියලුම අනුවාෙනයන් සඳහා සහය වීමට කාගිල්ස් බ ැංකුව බ ඳි දනොසිටිනු 

ඇත.  

 

4. ිකෙශනන 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව සහ දසේවාොයකයා හට පහත ෙක්වා ඇති ආකාරන් යටදත් නිදේෙන ලබා දිය හ ක : 

ලිඛිතව සඳහන් කර අතින් දගනවිත් භාර  ජම දහෝ ත පෑල මගින් එවීම දහෝ ෆ ක්ස් මාර්ගදයන් 

දසේවාොයකයා විසින් අවසන් වරට ලබා දුන් ලිපිනය දහෝ ෆ ක්ස ්අැංකය දවත දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව 

දවත ලබා  ජමක ජ, සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ැංකුව, අැංක 696, ගාලු පාර, දකොළඹ 03 යන ලිපිනයට 

එවීදමන්.  මීට අමතරව, සියලුම දසේවාොයකයන්ට අොළ වන නිදේෙනයන් කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් 

සිය දවබ් අඩවිය ඔස්දසේ දපොදු නිදේෙනයක් දලස පල කරනු ඇත. එක් එක් දසේවාොයකයා දවත 

දවන දවනම ලබා දුන් නිදේෙනයන්හි ඇති බලපෑමට සමාන වූ බලපෑමක් දමව නි නිදේෙනයන්ෙ 

සතු දේ.   

 

5. සහති  මකිරීෙම් මක්රිනතාවලිත 

 

5.1 ඒ සඳහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය, දසේවාොයකයාදේ ගිණුම් දවත රථදේශ 

වීදම් හ රීයාව ලබා දෙනු ලබන අතර එහි තනි හා පරම හිමිකරු සහ දසේවාොයක / පරිශීලක 

මුරපෙය භාවිතා රීමම සඳහා එකම අවසරලත් පරිශීලකයා වන්දන් දසේවාොයකයා වන අතර 

දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය භාවිතා රීමම, රහසාභාවය හා ආරක්ෂා කර ග ීමම දමන්ම එම 

දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය භාවිතදයන් දසේවාොයකයාදේ ගිණුම දවත සිදු කරනු ලබන 

සියලුම විධානයන් සහ දතොරතුරු වල දවනස් රීමම් සඳහා පරම වගකීම දසේවාොයකයා විසින් 



භාර ගත යුතුය. දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය මගින් ගනුදෙනු සිදු රීමම සහ ලබා දෙනු ලබන 

උපදෙස් ක්රිෙයාත්මක රීමම සඳහා දසේවාොයකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ක්ෂණික 

අවසරයක් ලබා දෙනු ලබන අතර එව නි ගනුදෙනු හා උපදෙස් සඳහා දසේවාොයකයා බ ඳි සිටී.   

 

දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය සම්බන්ධදයන් කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් කලින් කලට නිර්දද්ශය 

කරනු ලබන එව නි මාර්දගෝපදද්ශ, උපදෙස ්දහෝ දකොන්දද්සි සමග දසේවාොයකයා එකඟ විය 

යුතු දේ.  

 

5.2 නිසි සහතික රීමමක් සඳහා නියම කර ඇති අවශාතාවයන් සමග දසේවාොයකයා එකඟ වී තහවුරු 

කල යුතුය: ගනුදෙනු සිදු රීමම සඳහා අවශා වන නිර්දද්ශිත සනාථ රීමදම් තාක්ෂණයන් සහ 

ආරක්ෂක ක් රියාමාර්ගයන් තහවුරු රීමමට සහ දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය රීසිදු තුන්වන 

පාර්ශවයකට දහළිෙරේ දනොරීමමට සියලු සාධාරණ පියවර ග ීමමට කටයුතු කරන බවට 

දසේවාොයකයා එකඟ දේ.  

 

I. රථථම අවස්ථාදේ ජ කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් පරිශීලකයාහට පරිශීලක හ ඳුනුමක් සහ 

රහසා දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙයක් ලබා දෙනු ඇත. කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් ලබා 

දෙනු ලබන දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය, රථථම අවස්ථාදේ ජ දසේවාලාභියා / 

පරිශීලකයාදේ ගිණුමට රථදේශ වීම සඳහා අවස්ථාව සලසනු ලබන දපරනිමි (default) 

මුරපෙයක් වන අතර රථථම වරට අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත රථදේශ වූ අවස්ථාදේ ජ 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ලබා දෙනු ල බූ එම දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය දවනස් 

රීමමට අවශා දේ. ආරක්ෂක පියවරක් දලස දසේවාොයකයා / පරිශීලකයා විසින් 

දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය හ රී සෑම විටකම වරින් වර දවනස් කල යුතුය. කාගිල්ස ්

බ ැංකුදවහි අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් මගින් සාර්ථක ගනුදෙනුවක් 

සිදු රීමම සඳහා දසේවාොයකයාදේ පරිශීලකයන් (දසේවාොයකයාදේ අවශාතාවය මත 

අධිකාමන් සැංඛාාව තීරණය දේ) විසින් ආොනය (input) කර බලය ප වරිය යුතු අතර 

ගනුදෙනුව සම්පුර්ණ වන්දන් දසේවාොයකයාදේ පරිශීලකයා විසින් පරිශීලක හ ඳුනුම හා 

මුරපෙය නිව රදිව ඇතුලත් කල පසුව පමණි. නිරවො දනොවූ මුරපෙයක් දනොකඩවා 

තුන්වරක් (3) ඇතුලත් කරනු ල බූ අවස්ථාවක ජ දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම සහ 

මුරපෙය අවහිර වන අතර දසේවාොයකයා / පරිශිලකයා විසින් සිය මුරපෙය න වත සකස් 

රීමමට / නව මුරපෙයක් ලබා ග ීමමට ඉල්ලුම් රීමමට සිදු වනු ඇත.  

 



II.  දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම සහ දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය සුරක්ෂිතව තබා 

ග ීමම පිලිබඳ සම්පුර්ණ වගකීම දසේවාොයකයා සතු වන අතර ඒවාදේ අනිසි භාවිතය 

නිසාදවන් සිදුවන හානි හා දවනත් රථතිවිපාකයන් සඳහාෙ වගරීව යුතුය. පූර්ව ආරක්ෂක 

පියවරක් දලස, නිරවො දනොවූ දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුමක් දහෝ දසේවාොයක / 

පරිශීලක මුරපෙයක් තුන්වරක් (3) ඇතුලත් රීරිදමන් පසුව, අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ 

දසේවාව සමග ඇති සබ ඳියාවට බාධා වනු ඇත.  

 

III. දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුදමහි හා දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙදයහි රහසාභාවය 

ආරක්ෂා කර ග ීමම පිලිබඳ දසේවාොයකයා විසින් ස ලරීල්ලක් ෙ ක්විය යුතුය. තුන්වන 

පාර්ශවයක් විසින් දසේවාොයකයාදේ ගිණුම ඇතුලු දසේවාවන් දවත රථදේශ වීමක් සිදු වුව 

දහොත් දසේවාොයකයා ඒ සඳහා සම්පුර්ණ වගකීම භාරගත යුතු වන අතර එමගින් 

ප නන ගිය හ රී ඕනෑම රථතිවිපාකයක් දහේතුදවන් එව නි රථදේශවීම් හා භාවිතයන් මත 

පෙනම්ව දහෝ ඊට අොලව,එව නි තුන්වන පාර්ශවන්ෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සිමා දනොවී 

ඕනෑම පුද්ගලදයකු විසින් සිදු කරනු ලබන හිමිකම් පෑමක් දහෝ නනතික ක්රිෙයාමාර්ගයන 

දහේතුදවන් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ඇතිවන දහෝ වි සමට සිදු වන ඕනෑම වගකීමකට, 

අලාභයකට දහෝ පාඩුවකට එදරහිව කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත වන්දි පූරණය කල යුතු දේ.   

 

IV. දසේවාොයකයාදේ මුරපෙය සතාාපනය රීමමකට අමතරව, අන්තර්ජාලය භාවිතදයන් 

දහෝ දවනත් ආකාරයරීන් දසේවාොයකයා විසින් යවනු ලබන දහෝ ය වීමට අෙහස් කරන 

ගනුදෙනු උපදෙස ්වල සතාතාවය තහවුරු රීමමට කාගිල්ස් බ ැංකුවහට රීසිඳු වගකීමක් 

දනොම ත. දසේවාොයකයාදේ ගිණුම් අධීක්ෂණය හා ආරක්ෂා රීමම සහ ඒ හා සම්බන්ධ 

සියලුම ගනුදෙනු සඳහා දසේවාොයකයා පූර්ණ වගකීම භාරගීම.  

 

V. අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් හ ර දවනත් ඕනෑම ආකාරයරීන් 

කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි පරිගණක තුල ගබඩා කර ඇති දතොරතුරු සහ දවනත් විස්තර දවත 

රථදේශ වීමට පරිශීලකයා විසින් උත්සාහ දනොෙ රිය යුතු බවට දසේවාොයකයා විසින් 

සහතික විය යුතුය. එදමන්ම අනවසර පුද්ගලයින්හට සිය ගිණුමට (ගිණුම් වලට) රථදේශ 

වීමට අවසර දනොම ති බවටෙ දසේවාොයකයා විසින් සහතික විය යුතුය.  

 

VI. කාගිල්ස් බ ැංකුව සමග පවතින දතවන පාර්ශවයකට අයත් ගිණුම් සම්බන්ධව දහෝ 

කාගිල්ස් බ ැංකුව හා ඕනෑම දතවන පාර්ශවයක් අතර සිදුවන ගනුදෙනු සම්බන්ධව 



කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි පරිගණක තුල ගබඩා කර ඇති දතොරතුරු දවත රථදේශ වීම සඳහා 

අන්තර්ජාලය හරහා ලබා  ජ ඇති දසේවාවන්හි දකොටසක් දලස ලබා  ජ ඇති පහසුකම්, 

පරිශීලකයා විසින් භාවිතා භාවිතා දනොකළ යුතු බවට දසේවාොයකයා විසින් සහතික විය 

යුතුය.  

 

VII. දසේවාොයක මුරපෙය පවතින්දන් දසේවාොයකයා විසින් සිදු කරනු ලබන ගනුදෙනුදවහි 

සතාතාවය තහවුරු කර ග ීමදම් අවශාතාවය සඳහා බවත් දසේවාොයකයාදේ බලයලත් 

අත්සන්කරුවකුදේ අත්සනකට සමාන වූ බලපෑමක් ඇති බවත් දසේවාොයක / පරිශීලක 

මුරපෙය භාවිතදයන් සිදු කරනු ල බූ ගනුදෙනු සමග දසේවාොයකයා බ  ස සිටින බවත් 

දසේවාොයකයා විසින් දත්රුම්දගන එකඟදේ.  

 

VIII. පරිශීලකයා පහත පරිදි විය යුතු බවට කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් දසේවාොයකයා දවත 

උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.  

 

a) දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම සහ දසේවාොයක / පාරිශිලක මුරපෙය රහසිගතව 

තබා ගත යුතු අතර දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය රීසිදු තුන්වන පාර්ශවයක් 

දවත අනාවරණය දනොකළ යුතුය.  

b) අවම වශදයන් අක්ෂර 6රීන් යුතු දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙයක් දතෝරා ගත 

යුතු අතර එය දසේවාොයකයාදේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අැංකය ව නි පහසුදවන් 

ලබා ගත හ රී පුද්ගලික ෙත්ත හා සම්බන්ධ දහෝ දවනත් ඕනෑම අක්ෂර හා 

සැංඛාාවන්හි පහසු සැංදයෝජනයක් දනොවිය යුතුය.  

c) දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම හා දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය, ලිඛිතව දහෝ 

ඉදලක්දොොනික මාර්ගයරීන් වාර්තාගතව දනොව දසේවාොයකයාදේ / 

පරිශීලකයාදේ මතකදයහි රඳවා දගන සිටිය යුතුය. 

d) රීසිඳු අනවසර පුද්ගලදයකුට දසේවාොයකයාදේ පරිගණකය දවත ඇතුලු වීමට 

ඉඩ දනොදිය යුතු අතර, භාණ්ඩ සහ/දහෝ දසේවා දවත දහෝ දවබ් අඩවිය දවත 

රථදේශ වී තිියය ජ පරිගණකය භාවිතදයන් ඉවත් දනොවිය යුතුය.  

e) දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම දහෝ දසේවාොයක / පරිශීලක මුරපෙය, 

පරිශීලකයා හට අමතක වුවදහොත් දහෝ අසථ්ාන ගත වුවදහොත් කාගිල්ස ්බ කුව 

දවත විධිමත් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ලබා  ජම මගින් දසේවාොයකයා හට දසේවාොයක / 

පරිශීලක මුරපෙය දවනස ්රීමමට ඉල්ලුම් කල හ ක.  



 

6. ෙසේවානාත තා මවිසි්ත ම්ැංා මෙනුද ම්ැංන මඋපෙනස් මයදිත 

 

දසේවාොයක / පරිශීලක හ ඳුනුම හා මුරපෙය භාවිතදයන් ඇතුලත් කරන ලෙ ඕනෑම උපදෙසක්, 

නිදයෝගයක්, විධානයක් දහෝ ඉල්ලීමක්, දසේවාොයකයා දහෝ නිසි පරිදි බලයලත් නිදයෝජිතදයකු 

දහෝ දසේවාොයකයා විසින් බලය ප වරු නිදයෝජිතදයකු විසින් ලබා දුන් උපදෙසක්, නිදයෝගයක්, 

විධානයක් දහෝ ඉල්ලීමක් දලස සලකනු ල දබ්. දසේවාලාභියා විසින් විෙනත් දහෝ දවනත් 

ආකාරයරීන් ඇතුලත් කරනු ලබන උපදෙස්, ඉල්ලීම්, නියම, විධාන, නිදයෝග සියල්ල 

දසේවාොයකයාදේ තීරණ මත පෙනම් වූ දහෝ දසේවාොයකයාදේ පරම වගකීම මත සිදු දේ. උපදෙසක්, 

විධානයක්, නියමයක්, ඉල්ලීමක් විෙනත් දහෝ දවනත් ආකාරයරීන් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ඇතුලත් 

කරනු ල බීදමන් එව නි උපදෙස්, විධාන, නියමයන් දහෝ ඉල්ලීමක් ක්රිෙයාත්මක රීමම පිලිබඳ සහතික 

දනොවන බව දසේවාොයකයා දත්රුම් ගත යුතුය. අවසාන අවසර ලබා  ජදමන් පසුව පද්ධතිදයහි 

“ගනුදෙනුව සාර්ථකයි” දලස පණිවිඩය සටහන් වන දතක් දසේවාොයකයා විසින් කාගිල්ස ්බ ැංකුව 

දවත විෙනත් මාර්ගදයන් ලබා දුන් රීසිදු උපදෙසක්, විධානයක්, නියමයක්, ඉල්ලීමක් ල බුණු බවට 

සලකනු දනොල දබ්.  

 

7. නාස්ුල 

 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය සහ දසේවාවන් භාවිතා රීමම සඳහා කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් දසේවා 

ගාස්තු අය කරනු ඇති අතර එම ගාස්තු පිලිබඳ කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් කලින් කලට සිය පාරිදභෝගිකයන් 

දවත ෙ නුම්දෙනු ඇත. එම දසේවා ගාස්තු වල යම් දවනසක් සිදුදේ නම්, ඒ පිළිබඳවෙ පාරිදභෝගිකයින් 

දවත ෙ නුම් ජම සහ / දහෝ බ ැංකුදවහි දවබ් අඩවිදයහි සඳහන්  ගාස්තු විස්තර යාවත්කාලින රීමම සිදු වනු 

ඇත.  කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණයට 

අොල සියලුම ගාස්තු පාරිදභෝගිකයාදේ ගිණුමකට හර රීමම මගින් පියවා ග ීමමට පාරිදභෝගිකයා විසින් 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත බලය ලබාදද්. ඕනෑම අවස්ථාවක ජ ත න්පතු මුෙල, ඉහත සඳහන් කල අවශා අවම 

මුෙල් රථමාණයට වඩා අඩු වුවදහොත් සහ /දහෝ දසේවා ගාස්තු දගවා දනොතිබුණදහොත්, කාගිල්ස් බ ැංකුව 

විසින් පාරිදභෝගිකයාහට දපර ෙ නුම් ජමරීන් දතොරව සහ /දහෝ එම ඉවත් රීමම දහේතුදවන් කුමන 

ආකාරදේ දහෝ රීසිදු වගවීමක් දහෝ වගකීමක් ෙ මමරීන් දතොරව දමම ආයතනික අන්තර්ජාල 

බ ැංකුකරණ දසේවාව ඉවත්කර ගනු ඇත. 

 

 



8. මුනල් මමාරු මකිරීම ම 

 

අොළ ගිණුදමහි රථමාණවත් මුෙල් රථමාණයක් දනොම ති අවස්ථාවන්හි ජ දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව සමග 

ගනුදෙනුවට දපර නියම කර ගන්නා ලෙ අයිරා පහසුකමක් ලබා ග ීමමට අවසර දනොම තිව 

පාරිදභෝගිකයා විසින් ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව හරහා මුෙල් මාරු රීමම දහෝ එදසේ 

රීමමට උත්සාහ ෙ මම දනොකළ යුතුය. ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය හරහා ල දබන එව නි මුෙල් 

මාරු රීමම්, අොළ ගිණුදමහි රථමාණවත් මුෙලක් පවතීනම් පමණක් කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් ක්රිෙයාත්මක 

රීමමට උත්සාහ ෙරනු ඇත. කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි සාධාරණ පාලනදයන් ඔබ්බට පවතින කරුණු දහේතු 

දකොට දගන, සියලුම දහෝ යම් දගවීමක ජ සිදු වන රීසිඳු දෙෝෂයක් දහෝ රථමාෙ වී දගවීමක් සඳහා කාගිල්ස ්

බ ැංකුව විසින් වගරීයනු දනොල දබ්. 

 

පාරිදභෝගිකයාහට මුෙල් මාරු රීමම පහසුකම ලබා  ජ ඇත්නම්, පාරිදභෝගිකයාදේ ගිණුදමන් කාගිල්ස් 

බ ැංකුව සහ / දහෝ Lanka Clear (PVT) Limited හි ඉදලක්දොොනික මුෙල් මාරු රීමදම් පද්ධතියට 

(Electronic Fund Transfer System – SLIPS සහ CEFT) යටතට අොළ වන දවනත් ඕනෑම බ ැංකුවක් 

සතුව පවතින එම පාරිදභෝගිකයාටම දහෝ තුන්වන පාර්ශවයකට අයත් දවනත් ගිණුමක් දවත මුෙල් මාරු 

රීමම සඳහා භාවිතා කල හ රීදේ. පාරිදභෝගිකයා විසින් දම් හා සම්බන්ධව නිරූපිත වශදයන් බලය ලබා 

දුන් පරිශීලකදයකු සඳහා පමණක් දමම මුෙල් මාරු රීමදම් පහසුකම දමදහයවීදම් හ රීයාව පවතී.  

එව නි පරිශීලකදයකුහට ගිණුම් විවෘත රීමදම් අයදුම්පත / පාරිදභෝගිකයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

දයෝජනාවට අනුල ලව ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය භාවිතදයන් මුෙල් මාරු රීමමට අවසර දෙනු 

ඇත. පාරිදභෝගිකයා විසින් ලබා දෙනු ල බූ ගිණුම් විවෘත රීමදම් අයදුම්පදතහි මුෙල් මාරු රීමම සඳහා 

වන උපරිම සීමාවක් සඳහන් කල යුතුය. එදමන්ම ශ්රී් ලැංකා මහා බ ැංකුව මගින් සීමාවන් පනවා ඇති SIA, 

OIA, MBA ව නි විදශේෂිත ශ්රී් ලැංකා රුපියල් ගිණුම් දවත මුෙල් බ ර රීමමක් සිදු දනොරීමමට 

පාරිදභෝගිකයා තව දුරටත් එකඟ දේ. 

 

9. ෙවළඳ මූල්ු ණය මෙපොු  මගිවිුමම ම ම 

 

9.1  අර්ථෙ ක්වීම්  

 

“ෙල්ඛ මැංේධ මයතවණ”  යනුදවන් පාරිදභෝගිකයාදේ ඉල්ලීම මත දහෝ පාරිදභෝගික ගිණුම සඳහා බ ැංකුව 

විසින් නිකුත් කරනු ලබන දහෝ තහවුරු කරනු ලබන දල්ඛ බද්ධ ණයවර සහ එව නි ණයවරයක් නිකුත් 



රීමම සඳහා බ ැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම ක පවීමක් සහ පාරිදභෝගිකයාදේ ඉල්ලීම මත එව නි 

ණයවරයක් දහෝ ක පවීමක්  ජර්ඝ රීමමක් දහෝ සැංදශෝධනය රීමමක් අෙහස් දේ. 

 

“ෙල්ඛන” යනුදවන් භාරකාරත්වය සඳහා දහෝ දවනත් දහේතුවක් සඳහා සහ බ ැංකුකරණයට අයත් 

සාමානා පටිපාටීන් තුල පවතින දහෝ එදසේ දනොවන බ ැංකුදවහි නම , හිමිකාරිත්වය දහෝ පාලනය 

යටදත් දහෝ බ ැංකුව විසින් පවතින දහෝ බ ැංකුව විසින් පවත්වා දගන යන දහෝ බ ැංකුදවහි නිදයෝගය 

මත පවතින භාණ්ඩ හා / දහෝ නිෂ්පාෙනයන්ට සම්බන්ධ සියලුම ියල්පත්, හිමිකම් ලිපි දල්ඛන, රථවාහන 

ලියරීයවිලි, රක්ෂණ ඔප්තිපු සහ දවනත් භාණ්ඩ සහ/දහෝ නිෂ්පාෙනයන්ට සම්බන්ධ දල්ඛන අෙහස් දේ.  

 

“විිකමත මනුදපානත” යනුදවන් 

 එක් වාවහාරික මුෙල් ඒකකයක් දවනත් මුෙල් ඒකකයක් දවත පරිවර්තනය රීමම සඳහා අොළ කාලදේ ජ 

අොළ විදද්ශ විනිමය දවළඳදපොල තුල පවතින දලස බ ැංකුව විසින් නිර්ණය කරනු ලබන අනුපාතය 

අෙහස් වන අතර එම නිර්ණය කරනු ලබන අනුපාතය ස්ථිර වන අතර ගනුදෙනුකරු දවත බ  ස පවතී.        

 

“පහුම ම” මසහ ම“පහුම ම්” යනුදවන් පාරිදභෝගිකයාදේ ඉල්ලීම මත බ ැංකුව විසින් සිය 

පාරිදභෝගිකයින් දහෝ දවනත් පුද්ගලදයකු සඳහා අත්තිකාරම් වශදයන්, දල්ඛ බද්ධ ණයවර නිකුතුවක් 

දලස, න ේගත රීමදම් ඇප දහෝ දවනත් අයුරරීන් එහි අන්තර්ගත භාණ්ඩ හා සම්බන්ධ නිකුතුවක් දලස, 

ලබා දෙනු ලබන සහ දනොකඩවා ලබා දෙන පහසුකම සහ පහසුකම් අෙහස් දේ. එව නි ඕනෑම පහසුකමක් 

සඳහා වන විදශේෂිත නාමයන්, පාරිදභෝගිකයා හා බ ැංකුව අතර හුවමාරු වන මුලා සහ/දහෝ පහසුකම් 

සඳහා අොළ වන දල්ඛනයන්හි අොළ පරිදි සඳහන් කරනු ඇත. 

 

9.2 මනතු ම්පන ම 

 

9.2.01  දමම ගිවිසුම, බ ැංකුව විසින් සුදුසු යයි සිතන රථමාණයට සහ අකාරයකට බ ැංකුදවහි තනි 

අභිමතය පරිදි ලබා  ජමට එකඟ වන ඕනෑම පහසුකමක් සඳහා අොළ දේ.  

 

9.2.02  දමම ගිවිසුදමහි සඳහන් දකොන්දද්සි හා නියමයන්, ඕනෑම තනි දල්ඛ බද්ධ ණයවරයක් සහ 

ඕනෑම සුවිදශේෂී පහසුකමක් හා සම්බන්ධව බ ැංකුව විසින් නිරුපණය කරන ලෙ දවනත් 

දකොන්දද්සි හා නියමයන්ට යටත් දේ.  

 



9.2.03 සෑම දල්ඛ බද්ධ ණයවරයක්ම, කලින් කලට බලප ව ත්දවන ජාතාන්තර වාණිජ මණ්ඩලදයහි 

වාර්තාමය ණය සඳහා වන ඒකීය දර්ගුවට සහ රථතිපත්තීන්ට යටත් දේ.  

 

9.2.04 දමම ගිවිසුම සහ කලින් කලට බලප ව ත්දවන ජාතාන්තර වාණිජ මණ්ඩලදයහි වාර්තාමය ණය 

සඳහා වන ඒකීය දර්ගුව සහ රථතිපත්තීන් සහ/දහෝ කලින් කලට බලප ව ත්දවන ජාතාන්තර 

වාණිජ මණ්ඩලදයහි අය කර ග ීමම් පිලිබඳ වන ීමති මති අතර යම් මත ග ටුමක් ඇති 

අවස්ථාවක ජ දමම ගිවිසුම බල ප ව ත්විය යුතුය.  

 

9.3 ම මයනතන මසඳහා මෙල්ඛ මැංේධ මයතවණ 

 

9.3.01 සෑම දල්ඛ බද්ධ ණයවරක් යටදත්ම එහි නියමයන්ට යටත්ව දගන එනු ලබන අනුල ල ඉදිරිපත් 

රීමමක් පිළිග ීමමට බ ැංකුවට බලය හිමිදේ. 

 

9.3.02  බ ැංකුව විසින් ඕනෑම දල්ඛ බද්ධ ණයවරක් යටදත් සිදුවන ගනුදෙනු පිලිබඳ සාකච්ඡා රීමම් එහි 

අනුරූපකයා දහෝ ඔහුදේ නිදයෝගිතදයකු හට සීමා කරනු ඇති අතර එව නි අවස්ථාවක ජ එව නි 

කාර්යාලයක්, අනුරූපකදයකු දහෝ නිදයෝජිතදයකු දවනුදවන් ලියන ලෙ දහෝ ලිවීමට අෙහස් 

කරන සියලුම දල්ඛන පිළිග ීමමට හා දගවීම් සිදු රීමමට බ ැංකුව දවත බලය හිමි දේ.  

 

9.3.03 ඕනෑම දල්ඛ බද්ධ ණයවරයක් යටදත් දගවිය යුතුව පවතින හිඟ මුෙලට සමාන මුෙලක් 

පාරිදභෝගිකයා විසින් හිඟ මුෙල් දගවිය යුතු දිනය පසු වීමට දපර බ ැංකුව දවත දගවිය යුතුය. 

 

9.4 නපනතන මෙල්ඛන  

 

9.4.01  බ ැංකුව විසින් දල්ඛ බද්ධ ණයවරය තහවුරු කර ඇත්නම්, ඕනෑම දහේතුවක් දහෝ දචෝෙනාවක්, 

වැංචාවක් (ඕනෑම පුද්ගලදයකු හා සම්බන්ධ) දහෝ දවනත් දල්ඛ බද්ධ ණයවරය සඳහා බලපාන 

ීමති විදරෝධී කරුණක් නිසාදවන් සිදු වන දගවීම් සිදු දනොරීමමක ජ එහි සම්පුර්ණ වගකීම බ ැංකුව 

විසින් පාරිදභෝගිකයා දවත ලබා දෙනු ඇත.  

 

9.4.02 ම4.01 වගන්තියට යටත් දනොදේ නම්, බ ැංකුව විසින් දල්ඛ බද්ධ ණයවරය තහවුරු කර ඇත්නම්, 

බ ැංකුව විසින් ගනුදෙනු සාකච්ඡා කර දහෝ අනුමතකර ඇති දල්ඛ බද්ධ ණයවරය දවනුදවන් 

දහෝ එදසේ දනොවන අන්ෙමින්, අගරු වූ දහෝ නියමිත හිඟ මුෙල් දගවීදම් දිනයට දපර දනොදගවූ 



ියල්පත් යටදත් දගවිය යුතුව පවතින හිඟ මුෙලට සමාන මුෙලක් හිඟ මුෙල් දගවිය යුතු දිනය වන 

විට පාරිදභෝගිකයා විසින් හිඟ මුෙල් දගවිය යුතු දිනය පසු වීමට දපර බ ැංකුව දවත දගවිය යුතුය. 

දකොන්දද්සි විරහිතව බ ැංකුව දවත සම්පූර්ණ හිඟ මුෙල දනොල බුදණ් නම්, හිඟ මුෙල් දගවීම සිදු 

දනොකළ බවට සලකනු ල දබ්.  

 

9.4.03 මදල්ඛ බද්ධ ණයවරයක් යටදත් ලිය වුණු දහෝ එදසේ දනොවන ඕනෑම ියල්පතක් සම්බන්ධදයන් 

සිය තනි අභිමතය පරිදි එව නි අවස්ථාවක ජ සුදුසු යයි සිතන ආකාරයට පහත පියවර ග ීමමට 

බ ැංකුවට බලය හිමි දේ.  

 

a) දකොන්දද්සි සහිත පිළිග ීමමක් සහ / දහෝ ගරු රීමම සඳහා පිළිග ීමමක් සහ/දහෝ දගවීම් 

සඳහා වන දිනය  ජර්ඝ රීමමක් සිදු රීමම  

b) අොළ දගවීම් කරන්නා විසින් දගවීම් පිළිග ීමම දහෝ කල්පිමමට දපර අඩු රීමම් දහෝ 

වට්ටම් යටදත් පිළිග නිම  

c) කල්පිමමට දපර දගවිය යුතු මුෙදලන් දකොටසක් පිළිග ීමම සහ භාණ්ඩයන්දගන් 

සමානුපාතික දකොටසක් අොළ දගවීම් කරන්නා දහෝ ියල්පත් පිලිගන්නන් දහෝ භාණ්ඩ 

හා සම්බන්ධ නිදයෝජිතයා දවත ලබා  ජම  

d) අොළ දගවීම් කරන්නා දේ ඉල්ලීම මත, ියල්පත් හා සම්බන්ධේව ගනුදෙනුකරු හට 

බ ැංකුව දවත ඇති වගකීමට බලදනොපාන දලස දගවීම් සඳහා දහෝ පිළිග ීමම සඳහා වන 

ඕනෑම ියල්පතක් ඉදිරිපත් රීමම රථමාෙ රීමම  

e) යම් ියල්පතකට අොළ මුෙල් රථමාණය බ ැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරුදේ ගිණුමට හර කරනු 

ල බුවෙ, රථතිග්රාාහකයින්දගන් දහෝ ියල්පත් අනුමත කරන්නන්දගන් යම් ියල්පතක් සඳහා 

දගවිය යුතු ඕනෑම මුෙලක් න වත පියවා ග ීමමට ක්රිෙයාපටිපාටීන් ප නවීම හා අවශා 

පියවර ග ීමම  

 

9.4.04 එදමන්ම බ ැංකුදවහි ඉල්ලීම මත, ියල් පත් ඉදිරිපත් කල අවස්ථාදේ ජ ඒ පිලිබඳ නිසි දලස කටයුතු 

දනොකළ දහෝ බ ැංකුව දවත නිසි පරිදි මුෙල් දගවීම් සිදු දනොකළ අවස්ථා සම්බන්ධදයන් ඕනෑම 

දල්ඛනයකට එදරහිව සිදුකරනු ල බූ අත්තිකාරම් දගවීම් ගනුදෙනුකරු විසින් බ ැංකුව දවත පියවනු ඇත.   

  

 

 

 



9.5 මඑ ුලකිරීම් ම 

 

9.5.01 බ ැංකුව විසින් දගවීම් එකතු රීමමට ඉල්ලුම් කල දහොත්, අොළ ියල්පත, අණකරය දහෝ දල්ඛනය 

සඳහා වන සම්පුර්ණ දගවීම බ ැංකුව විසින් එකතු රීමම් සහ බ ැංකුව දවත ල බීම මත පෙනම්ව හා 

දකොන්දද්සි වලට යටත්ව දසේවාවන් ස පයීමට බ ැංකුවට බලය පවතී.   

 

9.5.02 බ ැංකුව විසින් එව නි එකතු රීමමක් දහෝ බ ැංකුව දවත ල බීමක් දනොම ති අවස්ථාවක ජ, එව නි 

දසේවාවක් හා සම්බන්ධව ඇති ඕනෑම හිඟ මුෙලක් බ ැංකුදවහි ඉල්ලම මත ගනුදෙනුකරු විසින් බ ැංකුව 

දවත පියවනු ඇත.  

 

9.5.03 සෑම එකතු රීමමක්ම, කලින් කලට බල පවත්වනු ලබන ජාතාන්තර වාණිජ මණ්ඩලදයහි එකතු 

රීමම සඳහා වන ීමතීන්ට යටත් වනු ඇත.  

 

9.6 මයණක්ෂාව 

 

9.6.01 පහසුකම් පිලිබඳ ස ලකීදම් ජ, ආරක්ෂාව උදෙසා සියලුම ආරක්ෂිතත මුෙල් දගවනු ලබන දතක් දහෝ 

නිෙහස ්කරන දතක් බ ැංකුව දවත දල්ඛන සහ භාණ්ඩ දවනුදවන් උකසක් දහෝ ඇපයක් ත ියය යුතුය. 

 

9.6.02 බ ැංකුව විසින් පවත්වාදගන යනු ලබන දවනත් සුරැකුම් ප වතුනෙ ඒවාදේ බලපෑමට දහෝ 

බලාත්මක වීමට යටත් දනොවී, ඊට අමතරව දමම ඇපය අඛණ්ඩ සුරැකුමක් විය යුතුව. සුරැකුම්පත් 

ඒකාබද්ධ රීමදම් අයිතිය පිලිබඳ ඕනෑම සීමා රීමමක් ඇපයට අොළ දනොදේ.  

 

9.6.03 (i)ඕනෑම දල්ඛනයක් පිළිග ීමම දහෝ දගවීම ප හර හ මමක් ඇත්නම් දහෝ (ii) හිඟ මුෙල් දගවිය 

යුතු දිනය වන විට සුරැකුම් මුෙල් දගවීමට පාරිදභෝගිකයා අසමත් වුවදහොත් දහෝ දමම ගිවිසුදමහි දහෝ 

භාණ්ඩ හා සම්බන්ධ විශ්වසා ලදුපදතහි සඳහන් ඕනෑම දකොන්දද්සියක් යටදත් ප හ ර හ ර ඇත්නම් 

දහෝ (iii) ගනුදෙනුකරු දහෝ ඕනෑම අණ ලද්දෙකු දහෝ දල්ඛනයක රථතිග්රාාහකදයකු හට ණය මුෙල් හිඟ 

බවට පත් වූ විට දහෝ යම් කාර්යපටිපාටියකට යටත්ව එය දගවීමට දනොහ රී නම් දහෝ දගවීමට 

අදපොදහොසත් වීම පිළිගීම නම් දහෝ බුන්වත්භාවය , වස්තුභැංගත්වය, අවසන් වීම යනාදියට සමාන යමක් 

දහෝ නනතික ක්රිෙයාවලිය එහි ඕනෑම වත්කමකට එදරහිව පනවනු ලබයි නම් දහෝ බලාත්මක කරන ලෙ 

නම් දහෝ (iv) දල්ඛන සහ/භාණ්ඩ වලට එදරහිව බ ැංකුව සතු වන අයිතිවාසිකම් සහ සබඳතාවට 



බලපෑමක් ඇති කරවීදම් හ රීයාව ඇති ක්රිෙයාමාර්ගයක් දහෝ තර්ජනය රීමමක් සිදු වුවදහොත් දහෝ (v) 

භාණ්ඩ අදලවිරීමමට සුදුසු ය යි බ ැංකුව සලකයි නම්,  

 

ඕනෑම අවස්ථාවක ජ දයෝගා ය යි සලකනු ලබන ඕනෑම අයුරරීන්, රීසිඳු සීමාවරීන් දහෝ හිමිකමරීන් 

දතොරව ඉල්ලීමක්, ෙ නුම් ජමක් නනතික ක්රිෙයාපටිපාටියක් දහෝ ගනුදෙනුකරු දහෝ දවනත් ඕනෑම 

පුද්ගලදයකු සම්බන්ධදයන් ඇති දවනත් ඕනෑම ක්රිෙයාමාර්ගයරීන් දතොරව සාක්ෂාත් කර ග ීමමක්, 

විරීණීමක්, සාකච්ඡා රීමමක් දහෝ දවනත් අයුරරීන් සියලුම දහෝ යම් දල්ඛන සහ භාණ්ඩ ඉවත් 

රීමදමන් ඇපය බලාත්මක රීමමට අයිතිය ඇති අතර එව නි  සාක්ෂාත් කර ග ීමමක්, විරීණීමක්, 

සාකච්ඡා රීමමක් දහෝ දවනත් අයුරරීන් සියලුම දහෝ ඉවත් රීමමක් දකදරහි බ ැංකුව විසින් වග රීයනු 

දනොල දබ්.  

 

9.6.04 ගනුදෙනුකරු විසින් දනොපියවූ භාණ්ඩ විකුණුම් දලස පවතින ඕනෑම අයිතියක් දමමගින් බ ැංකුව 

දවත ප වදර්.   

 

9.6.05 දමම ගිවිසුම යටදත් නිර්මාණය කර ඇති ඕනෑම දහෝ සියලුම ඇපකර/ලියම/උකස ්වලට යටත්ව 

පවතින ණය, සියලුම සුරැකුම් මුෙල් පියවා අවසන් වන තුරු දහෝ නිෙහස ්කරන තුරු සුරැකුම් මුෙල් දලස 

පවතිනු ඇත.  

 

9.7 ඇපකර දහෝ උකස යටදත් පවතින දල්ඛන දහෝ භාණ්ඩ නිෙහස ්රීමම  

 

දල්ඛන දහෝ භාණ්ඩ පාරිදභෝගිකයා දවත දහෝ ඔහුදේ නියමය යටදත් දවනත් අදයකුට නිෙහස් කදල් 

නම්, ඒවා විදශේෂදයන්ම විරීණීම දහෝ දවළඳදපොළ වටිනාකම අනුව සාමානා දවළඳ දකොන්දද්සි මත 

බ ැංකුව විසින් අනුමත කරනු ලබන දවනත් කරුණක් අරමුණු කර ගනිමින් පාරිදභෝගිකයා විසින් ඔවුන් 

සන්තකදේ තබා ගත යුතු අතර එව නි අවස්ථාවක ජ (භාර දෙනු ලබන අවස්ථාදේ ජ  විශ්වසා ලදුපත 

අත්සන් කලෙ දනොකලෙ), එම දල්ඛන, භාණ්ඩ සහ මුෙල් උත්පාෙන බ ැංකුදවහි සහ එහි නිදයෝගයන් 

සඳහා පමණක් විශ්වාසය මත ප වතිය යුතුය. එව නි සියලුම මුෙල් උත්පාෙන දවනම ප වතිය යුතු අතර 

ඒවා ල බුණු වහාම බ ැංකුව දවත පියවිය යුතුය. එදමන්ම ඕනෑම පුද්ගලදයකුදගන් එව නි මුෙල් 

උත්පාෙන ඉල්ලුම් රීමමට සහ/දහෝ ලබා ග ීමමට බලය බ ැංකුව සතු දේ.  

 

 

 



9.8 මප්රිතිාාව්ත 

 

9.8.01  

a) බ ැංකුව යටදත් පවතින ඇපකර සඳහා හ ර, දවනත් දල්ඛන සහ භාණ්ඩ, අවහිරතා සහ 

හිමිකාරිත්වයන්දගන් නිෙහස්ව පාරිදභෝගිකයාදේ තනි රථතිලාී  හිමිකම යටදත් පවතිනු ඇති 

බවට;  

b) බ ැංකුවට අවශා වනු ඇති ආකාරයට සියලුම රක්ෂිත අවොනම් වලට එදරහිව භාණ්ඩ වල 

සම්පුර්ණ වටිනාකමට අනුව රක්ෂණය කරනු ඇති අතර බ ැංකුව විසින් ඉල්ලුම් කළදහොත් අොළ 

රථතිපත්තීන් මගින් අනුමත රීමමට ඇති භාණ්ඩ සඳහා බ ැංකුවට අවශා පරිදි සකස ්කරනු ඇත. 

එදමන්ම හානි දහෝ අලාභයන් සඳහා වන දගවීම්, සෘජුව බ ැංකුව දවත සිදු රීමමට රක්ෂණකරු 

දයොමු කරනු ඇති බවට; 

c) භාණ්ඩ හා පියවීමට ඇති මුෙල් හා සම්බන්ධ සියලුම රක්ෂණ ක්රිෙයාවන්ට අොළ දගවීම් බ ැංකුව 

දවත සිදු කරනු ඇති අතර බ ැංකුදවහි විශ්වාසය මත එව නි ක්රිෙයාවන් අත්හිටුවනු ඇති බවට;  

d) බ ැංකුදවහි නමින් දල්ඛන පවතිනු ඇති අතර එම දල්ඛන බ ැංකුව දවත දහෝ බ ැංකුදවහි 

නිදයෝගයන් පරිදි බ ර කර දල්ඛන සහ  භාණ්ඩයන්හි බ ැංකුදවහි අභිමතය පරිදි වාර්තාවන්හි 

සටහන් කරනු ඇති බවට; 

e) භාණ්ඩ රථවාහනය සහ ගබඩා රීමම සඳහා වන පිරිව ය සම්පුර්ණ සහ ආනුෂැංගික වශදයන් 

දගවනු ඇති බවට; 

f) භාණ්ඩ මිල ජ ග ීමම සම්පුර්ණ රීමම සඳහා ග නුම්කරුට ඇති හ රීයාවට අහිතකර බලපෑමක් 

ඇති කරවිය හ රී ඕනෑම අවස්ථාවක් පිලිබඳ ෙ නගත් විගස එය බ ැංකුව දවත ෙ නුම් දෙන බවට; 

g) දල්ඛන සහ / දහෝ භාණ්ඩ සම්බන්ධදයන් බ ැංකුව විසින් ලබා  ජ ඇති ඕනෑම ඇපයක්, වන්දි 

පූරණයක් දහෝ දවනත් වගකීමක් දවතින් බ ැංකුව කඩිනමින් නිෙහස ්කර ග ීමමට කටයුතු කරන 

බවට; 

h) බ ැංකුව විසින් නියම කරන ලෙ ආකාරයට දහෝ බ ැංකුදවහි පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් සහිතව දල්ඛන 

සහ/දහෝ භාණ්ඩ සමග කටයුතු රීමදම් ජ ඒවා මාරු රීමම, හුවමාරු රීමම, විරීණීම, බ හ ර රීමම 

දහෝ දවනත් අයුරක කටයුත්තක් සිදු රීමම දහෝ රීමමට උත්සාහ ෙ මම දනොකරන බවට;  

i) පාරිදභෝගිකයා දහෝ දවනත් පුද්ගලදයකු සතු දද්පල සමග දවන්ව දමම භාණ්ඩ ත ියය යුතු 

බවට; 

j) බ ැංකුදවහි පූර්ව ලිඛිත අවසරයරීන් දතොරව භාණ්ඩ සකස් රීමම දහෝ දවනස් රීමමට අවසර 

ලබා දනොදෙන බවට සහ 



k) භාණ්ඩයන්හි වටිනාකමට සහ / දහෝ ඇපදයහි හා දමම ගිවිසුදමහි කාර්යසාධකතාවයට හානි 

වන ආකාරදේ රීසිඳු ක්රිෙයාමාර්ගයක් දනොගන්නා බවට ගනුදෙනු කරු විසින් දපොදරොන්දු දේ.  

 

9.8.02 බ ැංකුදවහි ඉල්ලීම මත, 

a) බ ැංකුවට අවශා පරිදි, දල්ඛන සහ භාණ්ඩ පිලිබඳ සහ ඕනෑම දයෝජිත භාණ්ඩ විරීණීමක් 

පිලිබඳ දතොරතුරු බ ැංකුව දවත ලබා දෙන බවට   

b) භාණ්ඩ පිලිබඳ දතොරතුරු සහ භාණ්ඩහි තත්වය, ගුණාත්මකභාවය දහෝ රථමාණදයහි සිදුවන 

ඕනෑම දවනස ්වීමක් පිලිබඳ බ ැංකුව දවත ෙ නුම් දෙන බවට සහ 

c) දමම ගිවිසුම යටදත් බ ැංකුව සතු බලතල හා අයිතිවාසිකම් ක්රිෙයාත්මක රීමම සම්බන්ධදයන් 

උපකාම වන බවට බ ැංකුව විසින් සලකනු ලබන දල්ඛන ක්රිෙයාත්මක කරන බවට සහ පනත් 

ක්රිෙයාවට නැංවන බවට පාරිදභෝගිකයා විසින් දපොදරොන්දු දේ.  

 

9.9 මැං්ත මපකවරීම 

 

පහත කරුණු සඳහා පාරිදභෝගිකයා විසින් බ ැංකුව දවත බලය ප වදර්.  

 

a) ලබා  ජ ඇති පහසුකම හා සම්බන්ධව ඔහුදේ අනුරූපකදයකු, නාමිකදයකු දහෝ නිදයෝජිතදයකු 

දලස දවනත් ඕනෑම පුද්ගලදයකු පත් රීමමට සහ මම ගිවිසුම යටදත් පාරිදභෝගිකයා සතුව වන 

ඕනෑම බලතලයක් එම පුද්ගලයා දවත ප වමමට. 

b) දමම ගිවිසුම යටදත් සිය වගකීම් වලට අනුල ලව කටයුතු රීමමට පාරිදභෝගිකයා විසින් පහර 

හ මම වලක්වා ග ීමමට, අවශා ය යි සලකනු ලබන යම් දගවීමක් පාරිදභෝගිකයාදේ පිරිව ය 

යටදත් සිදු රීමමට පියවර ග ීමමට. 

c) භාණ්ඩ දමරටට දගන්වා ග ීමමට සහ ගබඩා රීමමට හා ඒවා න ේගත රීමම සඳහා සුොනම් 

රීමමට සහ ඕනෑම අවස්ථාවක ජ එම භාණ්ඩ පරික්ෂාවට ලක් රීමමට 

d) දල්ඛන සහ භාණ්ඩ සමග ඇති පාරිදභෝගිකයා හට ඇති බ ඳියාව දවනත් ඕනෑම පුද්ගලදයකු හට 

ෙ නුම්  ජමට. 

e) ඕනෑම දල්ඛබද්ෙ ණයවරයක්, ඇපකරුවකු, වන්දි පූරණයක් දහෝ බ ැංකුව විසින් දල්ඛන සහ / 

දහෝ භාණ්ඩ යටදත් ලබා  ජ ඇති දවනත් වගකීමක් යටදත් මුෙල් හිඟ අවස්ථාවක ජ දහෝ 

ඉල්ලුමක් ඇති අවස්ථාවක ජ පාරිදභෝගිකයාදේ දහෝ දවනත් පුද්ගලදයකුදේ සඳහනක් දහෝ 

තවදුරටත් බලය ප වමමරීන් දතොරව, දල්ඛන, හිමිකම් දහෝ ඉල්ලුම ආදිදයහි (ගනුදෙනුකරු විසි 

දගන එන මතදේෙ පිලිබඳ දනොතකා) වලැංගුභාවය දහෝ දවනත් කරුණු පිලිබඳ පමක්ෂාවරීන් 



දතොරව අොළ දගවීම් වහාම සිදු රීමමට සහ බ ැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන දගවීම ගනුදෙනුකරු 

සමග බ  ස පවතින බවට. 

 

9.10 මවනකීම් මසහ මව්තදිපූණයත මසඳහා මසීමාව 

 

9.10.01 බ ැංකුදවහි, එහි නිලධාමන්දේ දහෝ දසේවකයින්දේ දනොස ලරීලිමත්භාවය දහෝ හිතාමතා 

ප හ රහ රිම දහේතුදකොටදගන හ රුණුවිට, දල්ඛන දහෝ භාණ්ඩ හා සම්බන්ධව දහෝ දවනත් 

අයුරරීන් එම භාණ්ඩ වල තත්වය, රථමාණය දහෝ වටිනාකම සඳහා බ ැංකුව දහෝ දවනත් ඕනෑම 

පුද්ගලදයකු දවනුදවන් ක්රිෙයා රීමම, රථමාෙ වීම දහෝ ක්රිෙයා රීමමට අසමත් වීම පිලිබඳ පාරිදභෝගිකයා 

දහෝ දවනත් ඕනෑම පුද්ගලදයකු දවත බ ැංකුව විසින් වගරීයනු දනොල දබ්.  

 

9.10.02 බ ැංකුදවහි, එහි නිලධාමන්දේ දහෝ දසේවකයින්දේ දනොස ලරීලිමත්භාවය දහෝ හිතාමතා 

ප හ රහ රිම දහේතුදකොටදගන හ රුණුවිට, ඕනෑම පාරිදභෝගිකයකු යටදත් සහ ඔවුන් විසින් හා 

ඔවුන්ට විරුද්ධව දගන එනු ලබන සියලුම ක්රිෙයාවන් හා ක්රිෙයා පටිපාටින් නිසාදවන් දල්ඛන සහ/දහෝ 

භාණ්ඩ හා සම්බන්ධව සහ දමම ගිවිසුම යටදත් බ ැංකුව සතු බලතල හා අයිතිවාසිකම් ක්රිෙයාත්මක 

රීමම හා සම්බන්ධව පාරිදභෝගිකයා විසින් ඕනෑම ආකාරයක වගකීම්, අයිතීන්, පිරිව ය හා හානි 

වලට එදරහිව බ ැංකුව, එහි නිලධාමන් සහ දසේවකයින් දවත වගරීව යුතුය.  

 

9.11 මපාරිෙ ෝගි  මඋපෙනස් 

 

9.11.01 පහසුකම්, දල්ඛන සහ භාණ්ඩ ස ලරීල්ලට ගනිමින් බලයලත් පුද්ගලයාදේ 

(පුද්ගලයින්දේ) උපදෙස ්පරිදි ක්රිෙයා රීමමට බ ැංකුවට බලය හිමි දේ.  

 

9.11.02 බ ැංකුව විසින් සිය අභිමතය පරිදි බලයලත් පුද්ගලයා (පුද්ගලයින්) විසින් ලබා දුන් බවට 

විශ්වාස කරන උපදෙස් පිළිගනු ඇති අතර එව නි උපදෙස් මත සද්භාවදයන් ක්රිෙයා කරයි නම්, එම 

උපදෙස් බලයලත් පුද්ගලයා (පුද්ගලයින්) විසින් ලබා දනොදුන්නෙ, එම උපදෙස ්ලබා දෙනු ලබන 

පුද්ගලයා (පුද්ගලයින්)දේ අනනාතාවය තහවුරු කර ග ීමදම් වගකීමක් බ ැංකුව සතු දනොපවතී. 

එව නි උපදෙස ්පාරිදභෝගිකයා සමග බ  ස පවතින අතර එදසේ ක්රිෙයා රීමම පිලිබඳ බ ැංකුව විසින් රීසිඳු 

වගකීමක් ගනු දනොල දබ්.   

 

 



9.12 මෙනවීම් ම 

 

9.12.01 සම්පුර්ණ ආරක්ෂිතත මුෙල දහෝ ඉන් දකොටසක් බ ැංකුව විසින් බ ැංකුව සමග පවතින ඕනෑම 

ගිණුමක් දවත හර කරනු ඇත. 

 

9.12.02 පාරිදභෝගිකයා විසින් සිදු කරනු ලබන දගවීම්, පාරිදභෝගිකයාහට යම් රඳවා ග ීමමක් සඳහා 

ීමතිදයන් බල කරන අවස්ථාවක ජ බ ැංකුව දවත සතා වශදයන්ම ල බුණු මුෙල, රඳවා ග ීමමක් 

දනොම ති අවස්ථාවක ජ ල බීමට තිබු මුෙලට සමාන වන බ වින්, ගනුදෙනුකරු විසින් දගවිය යුතු මුෙල 

ව ඩිවනු ඇති අතර එව නි අවස්ථාවක ජ හ ර රීසිඳු හිලේ රීමමක්, පිලිය දුමක්, රඳවා ග ීමමක් දහෝ 

ඕනෑම ආකාරයක දකොන්දද්සියරීන් දතොරව බ ැංකුව විසින් නියම කර ඇති ආකාරයට බ ැංකුව දවත 

සිදු කල යුතුය.  

 

9.12.03 පාරිදභෝගිකයා විසින් බ ැංකුව දවත සිදු කරනු ලබන දගවීම්, ඊට අොළ වගකීමට සම්බන්ධ 

මුෙල් ඒකකදයන් විය යුතු අතර බ ැංකුදවහි ලිඛිත එකඟතාවය මත දවනත් මුෙල් වර්ගයරීන්  දගවනු 

ලබන්දන් නම්, එම මුෙල් පරිවර්තනය රීමදම් විනිමය අනුපාතිකය මත පෙනම්ව දගවීම් සිදු කල 

යුතුය.  

 

9.12.04 දමම ගිවිසුමට අනුව, රීසිඳු දගවීමක් රීසිඳු තීන්දුවකට, උසාවි නිදයෝගයකට දහෝ දවනත් 

එව න්නකට අනුගත දනොවන අතර සියලුම දගවීම් දමම ගිවිසුමට යටදත් අොළ දගවීම සිදු කල යුතු 

මුෙල් ඒකකදයන් සහ දවනත් මුෙල් ඒකකයරීන් පියවන්දන් නම් අොළ මුෙල් ඒකකය දවත ස බෑ 

විනිමය අනුපාතයට අනුව පරිවර්තනය වී මුළු මුෙල් රථමාණය බ ැංකුව දවත ල බී අවසන් වූ විට සහ 

එදසේ වූදවොත් පමණක් පාරිදභෝගිකයා විසින් සිදු කරන ලෙ දගවීම් හා සම්බන්ධව ඇති බ  සම නිෙහස ්

කරනු ඇත. සිදු කරන ලෙ දගවීම්, එම මුෙල් ඒකකය මගින් රථකාශිත වගරීදමහි වටිනාකමට 

රථමාණවත් දනොවුනදහොත්, එම හිඟ මුෙල සඳහා පාරිදභෝගිකයා විසින් වගරීව යුතුය.  

 

9.12.05 සුරැකුම් මුෙල් දවනුදවන් බ ැංකුව දවත දගවනු ල බූ ඕනෑම මුෙලක්, එම සුරැකුම් මුෙල සඳහා 

දහෝ ඒ දවනුදවන් අොළ වීමක්  දහෝ බ ැංකුදවහි අභිමතය පරිදි සියලු ආරක්ෂිතත මුෙල් සඳහා ඔප්තිපු 

රීමමට ඇති අයිතිය ආරක්ෂා කර ග ීමදම් ෙ ක්ම සහිතව යම් ගිණුමක් දවත බ ර වනු ඇත.  

 

9.12.06 සුරැකුම් මුෙල් දවනුදවන් බ ැංකුව දවත දගවනු ල බූ ඕනෑම මුෙලක්, බුන්වත්භාවයට, 

වස්තුභැංගත්වයට දහෝ අවසන් රීමමකට අොළ ඕනෑම ීමතියක් දහෝ දවනත් ඕනෑම දහේතුවක් මත 



ආපසු දගවීමට අවශා වුවදහොත්, එම මුෙල් දනොදගවා ඇති දලස සලකා දමම ගිවිසුදමහි බලය 

ක්රිෙයාත්මක රීමමට බ ැංකුවට හ රීයාව පවතී. 

 

9.13 මහි්ශ මකිරීම ම 

 

ඕනෑම අවස්ථාවක ජ බ ැංකුව විසින් රීසිඳු ෙ නුම් ජමරීන් දතොරව සුරැකුම් මුෙල සඳහා දහෝ ඒ 

දවනුදවන් බ ැංකුව දහෝ දවනත් පාර්ශවයක් සමග පාරිදභෝගිකයාදේ නමින් පවතින දහෝ එදසේ 

දනොවන ඕනෑම ගිණුමක් සඳහා ගනුදෙනුකරුට හිමි වන ඕනෑම බ ර දශේෂයක් දයෙවීම සහ/දහෝ 

බ ැංකුව විසින් ගනුදෙනුකරු දවත දගවිය යුතු දවනත් වගකීමක් හිලේ රීමම සිදු කල හ ක. දමම 

කර්තවා සඳහා, දමම ඉල්ලුම ක්රිෙයාවට න ැංවීම දවනුදවන් අොළ ගිණුමට බ ර වී ඇති මුෙල් 

දයෙවීදම් ජ, දවනත් මුෙල් ඒකකයන් සඳහා අවශා වන ආකාරයට අොළ විනිමය අනුපාතිකයන්ට 

අනුව මිල ජ ග ීමමට බ ැංකුවට බලය හිමි දේ. එවනි හිලේ රීමමක් දවනුදවන් බ ැංකුදවහි අදනකුත් 

ඕනෑම වගකීමක් විනිමය අනුපාතයට අනුව සුරැකුම් මුෙල් හා අොළ මුෙල් ඒකකය දවත ඒ හා සමානව 

පරිවර්තනය කරනු ඇත. එව නි හිලේ රීමමක් සඳහා බ ැංකුදවහි දවනත් ඕනෑම වගකීමක්, සුරැකුම් 

මුෙල් සඳහා අොළ මුෙල් ඒකකය දවත ඒ හා සමාන අකාරදයන් පරිවර්තනය වනු ඇත.  

 

9.14 පාරිෙ ෝගි තාෙේ මගිණුම් 

 

බ ැංකුව විසින් ඕනෑම අවස්ථාවක ජ පාරිදභෝගිකයාදේ නමින් ෙ නට පවතින ගිණුමක් පවත්වාදගන 

යාම සහ නව ගිණුමක් ආරම්භ රීමම සිදු කරනු ඇති අතර එව නි ගිණුම් සඳහා පසු කාලින ගනුදෙනු, 

ආොයම් දහෝ දගවීම්, පහත ෙක්වා ඇති පාරිදභෝගිකයාදේ වගකීම් සමග සම්බන්ධ දනොවනු ඇත.  

 

9.16 නයිතිවාසි ම් න්වෙනොහකරීම 

 

 දමම ගිවිසුමට අනුව බ ැංකුව මගින් සිදු කරන දහෝ පහර හරිනු ලබන රීසිවක් පහත ෙක්වා ඇති 

අයිතීන්, බලයක් සහ පිළියම් සඳහා දහෝ තවදුරටත් පවතින එවන් කරුණු දහෝ එව නි අයිතීන්, 

බලයක් සහ පිළියම් ක්රිෙයාත්මක රීමම සඳහා බල දනොපානු ඇත.  

 

9.17 මස්තිකෙශනනත ම 

දමම ගිවිසුම යටදත් ලබා දෙන ඕනෑම ෙ න්වීමක්, ඉල්ලීමක්, දහෝ දවනත් සන්නිදේෙනයක් ලිඛිතව 

පාරිදභෝගිකයාදේ නමින් බ ැංකුව සමග අවසාන වරට ලියාපදිැංචි කරන ලෙ ලිපිනය දවත දමම 



කරුණ සම්බන්ධදයන් පාරිදභෝගිකයාට දමම ලිපිනය හරහා කටයුතු කල හ රී බව ෙන්වමින් 

උපදල්ඛනදේ ෙක්වා ඇති කාර්යාලීය බ ැංකු ලිපිනයට දහෝ දවනත් එව නි ලිපිනයක් දවත දයොමු 

කර පුද්ගලිකව දබොහ රිම මගින්, අොල ලිපිනයට ලබා  ජම මගින්, ත පෑල මගින්, ෆ ක්ස් මාර්ගදයන් 

දහෝ දටදලක්ස ්පණිවිඩයක් මගින් දයොමුකල යුතු අතර පුද්ගලිකව දබොහරිනු ලබන අවස්ථාවක ජ 

දහෝ අොල ලිපිනයට ලබා දුන් අවස්ථාවක ජ ගනුදෙනුකරු දවත එම අවස්ථාදේ ජම අොළ පණිවිඩය 

ලබා දුන් බවටත් ත පෑල මගින් යවනු ල බූ අවස්ථාවක ජ ත ප ල් කරනු ල බූ දිනට දින දෙකකට පසුව  

සහ ෆ ක්ස් මගින් දහෝ දටදලක්ස් පණිවිඩයක් මගින් යවනු ල බූ අවස්ථාවක ජ පන්නිවිෙය යවනු ල බූ 

දිනය තුල ජම එය ගනුදෙනුකරු දවත ල බුණු බවටත් බ ැංකුව දවත යම් සන්නිදේෙනයක් සතා 

වශදයන් ල බුණු දිනය ඊට අොළ දිනය දලසත් සලකනු ඇත.  

 

9.18 විෙේනු ාවත 

 

දමම ගිවිසුදමහි සෑම විධිවිධානයක්ම දසසු විධිවිධානයන්දගන් දවන්ව හා දවනස්ව පවතින අතර 

එම විධවිධානයන්දගන් එකක් දහෝ රීහිපයක් දහෝ ීමතිවිදරෝධී, අවලැංගු දහෝ බලාත්මක කල 

දනොහ රී තත්වයට පත් වුව දහොත් ඊට අමතරව පවතින රීසිඳු විධිවිධානයක් එමගින් බලපෑමට ලක් 

දනොදේ.  

 

9.19 ිකතිත සමන තති නුදුක්නා සහ ූලල් ත නපණාධ නුදකූ්නා ම 

 

9.19.1 බ ැංකුව ක්රිෙයාත්මක වන අධිකරණ බලය යටදත් පවතින (අොළ මුෙල් විශුද්ධිකරණ, අල්ලස් 

හා දුෂණ හා සම්බන්ධ ීමති හා දරගුලාසි ඇතුළු) ව නි ීමති මති වලට අනුල ල වීමට බ ැංකුව බ  ස සිටී. 

 

9.19.2 ීමතියට අනුල ල වීම සඳහා බ ැංකුවට ඇති හ රීයාව බ ැංකු ගනුදෙනුකරුවන්දේ හ සිමම සමග 

සෘජුවම සම්බන්ධ වන බ වින් ගනුදෙනුකරුවන්ෙ එම ීමති වලට අනුකුලව කටයුතු කල යුතු අතර 

ගනුදෙනුකරුවන් දහෝ බ ැංකුව විසින් එම ීමති උල්ලැංඝනය කල බවට පත් දනොවන ආකාරදයන් තම 

වාාපාරයන් පවත්වාදගන යා යුතුය. 

 

9.19.3 රීසියම් ීමති උල්ලැංඝනය රීමමක් දහෝ ගනුදෙනුකරුවන් දවත බ ැංකුව විසින් භාණ්ඩ හා 

දසේවාවන් ස පයීම හා සම්බන්ධ දහෝ දමම රථකාශදයහි ෙක්වා ඇති කරුණු හා සම්බන්ධ ඕනෑම අොළ 

ීමතියක් උල්ලැංඝනය රීමම සම්බන්ධදයන් ගනුදෙනුකරුට දහෝ එහි අනුබද්ධිතයන්ට එදරහිව දගන 

එනු ලබන ඕනෑම ක්රිෙයාවක්, පමක්ෂණයක් දහෝ ක්රිෙයා පටිපාටියක් පිලිබඳ ගනුදෙනුකරු විසින් ෙ නගත 



දහොත් ගනුදෙනුකරු විසින් වහාම ඒ බව බ ැංකුව දවත ෙ නුම් දිය යුතුය. (එදසේ රීමමට නිතිය මගින් 

තහනම් කර දනොම ති නම්) 

 

9.20 සම්ැංාධ  

 

9.20.1 සිය වාාපාරයට අොළ වන සම්බාධක ීමති දවත අනුල ල වීමට බ ැංකුව බ  ස සිටි. 

(“සම්බාධක”) ඕනෑම සම්බාධක උල්ලැංඝනය රීමමක් බ ැංකුදවහි රීර්ති නාමය, අධිකාමන්, නියාමන 

සබඳතා දවත බරපතල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති අතර භාණ්ඩ හා දසේවාවන් ස පයීමට බ ැංකුව සතු 

හ රීයාවට සහ බ ැංකු ගනුදෙනුකරුවන් සමග ගනුදෙනු දවත පිවිසීමට බාධා ඇති කරනු ඇත.  

 

9.20.2 සම්බාධකයන්ට අනුකුලව කටයුතු රීමමට බ ැංකුව සතු වන හ රීයාව එහි 

ගනුදෙනුකරුවන්දේ හ සිමම සමග සෘජුව සම්බන්ධ වන බ වින්, පාරිදභෝගිකයා විසින් පහත කරුණු 

සනාථ කර තහවුරු කල යුතුය. (i) පාරිදභෝගිකයා සහ එහි අනුබද්ධිතයන්, සම්බාධක සඳහා ඉලක්ක දහෝ 

විෂය දනොවන අතර (ii) බ ැංකු සාමාජිකදයකු සහභාගී වන රීසිඳු භාණ්ඩයක්, දසේවාවක් දහෝ ගනුදෙනුවක් 

(දහෝ ඒවාදේ කටයුතු) සඳහා සම්බාධකයන්හි ඉලක්ක දහෝ විෂය වන ඕනෑම පුද්ගලදයකුදේ රථදයෝජනය 

සඳහා දයොොදගන දහෝ දයොොගනු ඇති ලබන දහෝ ඕනෑම ආකාරයරීන් පාරිදභෝගිකයා සහ එහි 

අනුබද්ධිතයන් දහෝ ඕනෑම බ ැංකු සාමාජිකදයකු විසින් ඕනෑම සම්බාධක කඩ රීමමක රථතිඵලයක් බවට පත් 

වන දහෝ සම්බාධකයන්හි ඉලක්ක දහෝ විෂය බවට පත් වන බවට. බ ැංකුව විසින් බ ැංකුදවහි සම්බාධක 

රථතිපත්තීන් උල්ලැංඝනය වීමට දහේතු දේ නම්, ඕනෑම නිෂ්පාෙනයක් දහෝ දසේවාවක් ලබා දනො ජමට දහෝ 

ගනුදෙනුවක් ක්රිෙයාවට න ැංවීම ව ලක්වීමට බ ැංකුව දවත අයිතිය හිමි දේ.  

 

10.     ාගිල්ස් මැංක ුකව මෙවන මනධි ාරි මැං්ත ම 

 

ගිණුදමහි(ගිණුම් වල) බ ැංකු ගනුදෙනු දවත රථදේශ වීම කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් ආයතනික 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය මගින් අවසර දෙනු ලබන්දන් ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ 

පරිශීලක හ ඳුනුම සහ පාරිදභෝගික මුරපෙය ඇතුළු ඕනෑම ආකාරයරීන් පරිශීලකයාදේ 

අනනාතාවය තහවුරු කර ග ීමදමන් පසුවය. පාරිදභෝගිකයා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් ක්රිෙයාත්මක 

රීමමට ඔහු විසින් කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත සීඝ්රු බලය ප වමමක් සිදු කරනු ඇත. ආයතනික 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ පරිශීලක හ ඳුනුම සහ පාරිදභෝගික මුරපෙය තහවුරු කර ග ීමම මගින් 

හ ර ඕනෑම ගනුදෙනුවක / ල බුණු උපදෙස් වල දහෝ පරිශිලකයාදගන් සහ / දහෝ 

පාරිදභෝගිකයාදගන් ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය හරහා ල බුණු බවට අෙහස ්කරන 

දහෝ පරිශිලකයාදගන් සහ / දහෝ පාරිදභෝගිකයාදගන් ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය 



හරහා යවනු ල බූ බවට අෙහස ්කරන උපදෙස ්වල සතාතාවය තහවුරු කර ග ීමමට කාගිල්ස ්

බ ැංකුවට වගකීමක් දනොම ත.  

 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ කටයුතු ක්රිෙයාත්මක කරනු ලබන අවස්ථාදේ ජ පරිශිලකය 

විසින් ලබා දෙනු ලබන මුද්රිකත රථතිොනයන් අන්තර්ජාල රථදේශය දමදහයවීම පිලිබඳ වාර්තාවක් 

වන අතර කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි සාදප්තික්ෂ ගනුදෙනු පිලිබඳ වාර්තාවක් දනොවිය යුතුය. කාගිල්ස ්

බ කුව විසින් පරිගණක පද්ධතියක පවත්වාදගන යනු ලබන බ ැංකුදවහි වාර්තා දහෝ දවනත් 

වාර්තාවන් සියලුම අරමුණු සඳහා තීරණාත්මක සහ බ  ස පවතින බවට පිළිගත යුතුය.  

 

11.  ෙනොණුලරු මව් මිකණවනු ාවත 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය හරහා දහෝ විෙනත් ත පෑල දහෝ 

ලිඛිත සන්නිදේෙනය ව නි දවනත් ඕනෑම මාර්ගයරීන් ලබා දුන් දතොරතුරු වල නිරවොභාවය 

පිලිබඳ දසේවාොයකයා වගරීව යුතුය. පාරිදභෝගිකයා දහෝ පරිශීලකයා මගින් වාාජ දතොරතුරු 

ලබා  ජම මගින් ඇති වන රථතිවිපාකයන් දකදරහි කාගිල්ස් බ ැංකුව රීසිඳු වගකීමක් ෙරනු 

දනොල දබ්.  

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ලබා දෙනු ල බූ දතොරතුරු වල දෙෝෂයක් ඇති බවට පාරිදභෝගිකයාහට 

ස ක සහිත නම්, හ රී ඉක්මනින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ඒ පිලිබඳ ෙ නුම් දිය යුතුය. කාගිල්ස ්

බ ැංකුව විසින් වඩාත් සුදුසුම ආකාරයට හ රී ඉක්මනින් එම දෙෝෂය නිව රදි රීමමට උත්සාහ 

කරනු ඇත.  

 

12.  ම ම ම ම ම ම ම මවුවස්ථාිතන මීතතිත මසහ මනධි ණය මැං්ත 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි ෙක්වා ඇති විධිවිධානයන් ශ්රී් ලැංකාව තුල පවතින ීමතිය මගින් 

පාලනය වන අතර එම ීමතියට අනුකුල දේ.  

 

12.1 අන්තර්ජාල හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් දහෝ දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් 

උල්ලැංඝනය රීමමක්, අවසන් රීමමක් දහෝ අවලැංගු වීමක් නිසාදවන් ප න නගින දහෝ ඒ හා 

සම්බන්ධ ඕනෑම ආරවුලක්, මත දේෙයක් දහෝ හිමිකමක්, 1995 අැංක 11 ෙරන ශ්රී් ලැංකා 

තීරකීකරණ පනදතහි විධි විධානයන්ට අනුල ලව තීරකීකරණ රීමම මගින් පියවිය යුතුය.    



 

12.2 ගනුදෙනුකරු හා කාගිල් බ ැංකුව අතර දහෝ ගනුදෙනුකරු හා අනුබද්ධිතදයකු අතර යම් 

කරුණක් සම්බන්ධදයන් මතුවන ග ටළු සම්බන්ධදයන් මතදේොත්මක අවස්ථාවක ජ 

දෙපාර්ශවය (බ ැංකුව සහ පාරිදභෝගිකයා) විසින් එක් එක් පාර්ශවයන් සඳහා තීරකයන් පත් කරනු 

ඇති අතර එදසේ පත් කරන ලෙ තීරකයන් විසින් දතවන තිරකයකු පත් කරනු ඇත.  

 

12.3 තීරකීකරණය කරනු ලබන සථ්ානය දකොළඹ වන අතර ඕනෑම තීරණය අවසන් තීරණය වන 

අතර දෙපාර්ශවයම සමග බ  ස පවතී.  

 

12.4 තීරකීකරණය ක්රිෙයාපටිපාටීන්,  1995 අැංක 11 ෙරන තීරකීකරණ පනත යටදත් ඉැංග්රීාසි / 

සිැංහල / දෙමල මාධාදයන් ප ව ත්විය යුතු අතර ඕනෑම තීන්දුවක් දහෝ තීන්දු දතෝරා ගත් ඉැංග්රීාසි 

භාෂාදවන් සන්නිදේෙනය කල යුතුය.  

 

12.5 තීරක විසින් ලබා දෙනු ලබන තීන්දු අවසන් දමන්ම තීරණාත්මක තීන්දුව වන අතර අොළ 

පාර්ශවන් සමග බ  ස පවතිනවා දමන්ම තීන්දුව බලාත්මක රීමම සඳහා මහාධිකරණය දවත 

ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් රීමමට පාර්ශවයන්ට අයිතිය ඇත.  

  

13.  මවිෙේශීත මනධි ණය මැං්ත 

 

කාගිල්ස් බ ැංකු අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව ශ්රී් ලැංකාව තුල පවතින ීමතියට යටත් දේ. ශ්රී් 

ලැංකාව හ ර දවනත් රටක සිටින පුද්ගලදයකුහට දමම දවබ් අඩවිය දවත රථදේශ වීදම් හ රීයාව 

ඇති වුවෙ එමගින් එම රදටහි ීමතීන්ට අනුව දමම අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන දසේවාවන් සහ 

ඒ හා සම්බන්ධ රීසිඳු කරුණක් පාලනය වන බව අෙහස් දනොදේ.  

 

අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන දසේවාවන්, විදද්ශීය පදිැංචිකරුවන් සඳහා අොළ දනොවන අතර 

පූර්ව නියාමන අනුල ලතාවයරීන් දතොරව අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන එව නි දසේවාවන් ලබා 

 ජදම් හ රීයාව දනොම ත. අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන දසේවාවන් දවත ීමතාානුල ලව රථදේශ 

විය හ රීෙ සහ / දහෝ ඔවුන්ට අොළ අධිකරණ බලය යටදත් භාවිතා කල හ රීෙ යන්න තහවුරු 

කර ග ීමම එම විදද්ශීය පදිැංචිකරුවන්දේ වගකීම දේ. අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙන 

දසේවාවන්, ඕනෑම පුද්ගලදයකු හට,  ජමනාවන් ලබා  ජම හා ඒ සඳහා දපළඹවීම ීමති විදරෝධී වන 



ඕනෑම අධිකරණ බලයක් යටදත් අදලවිය සඳහා ලබා ෙනු ලබන  ජමනාවක් දහෝ රීසියම් 

දසේවාවක් මිල ජ ග ීමම සඳහා ලබා දෙන  ජමනාවක් දවත දපළඹවීමක් දනොදේ.   

 

14. ණහසුනා මප්රිතිප්වතිත ම 

 

දමම දවබ් අඩවිය භාවිතා රීමදම් ක්රිෙයාවලිදේ ජ, කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් රහසාභාවයක් සහිත 

දතොරතුරු ෙ ඇතුලත්ව පාරිදභෝගිකයා හා සම්බන්ධ දතොරතුරු දවත රථදේශ වනු ඇත. කාගිල්ස ්

බ ැංකුව සිය ගනුදෙනුකරුවන්දේ පුද්ගලිකත්වය සුරැකීමට ෙ ඩිව ක පවීදමන් කටයුතු කරන 

අතර බ ැංකුව දවත ලබා දුන් දතොරතුරු ආරක්ෂා රීමමට පියවර දගන ඇත. කාගිල්ස ්බ ැංකුව 

දතොරතුරු සහ අන්තර්ජාලය හරහා එම දතොරතුරු සම්දරථේෂණය වීදම් ජ ඒවාදේ රහසාභාවය 

ආරක්ෂා රීමම සඳහා අවශා සියලු පියවර දගන ඇති අතර කාගිල්ස ්බ ැංකු පාර්ශවය මගින් 

සිදුවන බරපතල දනොස ලරීලිමත්භාවය නිසාදවන් සිදු වූවක් හ රුනුදකොට රහසා දතොරතුරු 

අනාවරණය රීමම දවනුදවන් බ ැංකුව වග රීයනු දනොල දබ්.  

 

පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව හා සම්බන්ධ රහසාභාවය සහිත, දවබ් අඩවිය ඔසද්සේ 

අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ දසේවාවන් ලබා ග ීමදම් ක්රිෙයාවලිදේ ජ ලබා ගන්න ලෙ කුමන 

ආකාරයක දහෝ රීසිඳු දතොරතුරක් දවනත් ඕනෑම පුද්ගලදයකු දවත නිරාවරණය දනොකළ 

යුතුය. දමම වගකීම ඉටු රීමමට අදපොදහොසත් වීම, දමම ගිවිසුදමහි දකොන්දද්සි හා නියමයන් 

බරපතල දලස උල්ලැංඝනය කල බවට සලකනු ලබන අතර දසේවාොයකයාට එදරහිව ඇති විය 

හ රී ඕනෑම හානියක් සඳහා රීසිඳු බාධාවරීන් දතොරව අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ දසේවාවන් 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ලබා  ජම අවසන් රීමමටත් හ රීයාව ල දබනු ඇත.   

 

පහත සඳහන් කරුණු දවනුදවන් සද්භාවදයන් යුතුව ක්රිෙයා රීමමක ජ හ ර, පාරිදභෝගිකයා විසින් 

ලබා දෙනු ල බූ දතොරතුරු රීසිඳු පුද්ගලදයකු දවත අනාවරණය දනොරීමමට කාගිල්ස් බ ැංකුව 

විසින් වගරීයනු ලබයි. 

 

I. ීමතාානුල ල අවශාතා සඳහා තහවුරු රීමමට දහෝ නනතික ක්රිෙයාවලියක් සඳහා අනුල ල 

වීමට ; 

II. කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි දද්පල දහෝ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා රීමමට හා රැක ග ීමමට ;  

III. දකොන්දද්සි හා නියමයන් බලාත්මක රීමමට ; දහෝ  



IV. කාගිල්ස් බ ැංකු සාමාජිකයින්දේ දහෝ දවනත් අයදේ අවශාතා ආරක්ෂා රීමම සඳහා 

ක්රිෙයා රීමමට  

 

 ගනුදෙනුකරු විසින් ඔහුදේ විස්තර සහ ගනුදෙනු ඉතිහාසය හා සම්බන්ධ සියලු දතොරතුරු, 

නිතාානුකුල දහෝ සාම්රථොයික පිළිදවත් වලට අනුව බ ැංකු / මූලා ආයතන / ණය කාර්යාැංශ / 

ඒජන්සි / ඕනෑම විදුලි සැංදද්ශන දහෝ විෙනත් නිශ්කාෂණ ජාලයක සහභාගිත්වයකට  හුවමාරු කර 

ග ීමමට, දබො ග ීමමට දහෝ ලබා  ජමට කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත බලය ලබා දෙනු ලබන අතර 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දමම දතොරතුරු භාවිතා රීමම දහෝ අනාවරණය රීමම සම්බන්ධදයන් වගකීමට 

ලක් දනොකළ යුතුය.  

 

15. පා්ජ වත්ත මනනණ මසැංඳනාවත ම 

 

අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් ලබා ග ීමම දහෝ දවබ් අඩවිය භාවිතා රීමම 

දහේතුදවන් අොළ පාර්ශවයන් අතර හවුල්කාරිත්ව, බද්ධ වාාපාර, රැරීයා අවස්ථාවන් දහෝ 

නිදයෝජිත ආයතන සම්බන්ධතාවයන් දනොපවතින බවට ඔවුන් විසින් එකඟ දේ. සියලුම 

ගනුදෙනු පාරිදභෝගිකයා විසින් ඇතුලත් කල යුතු අතර එදසේ තිියය ජ කාගිල්ස ්බ ැංකුව සහ / දහෝ 

එහි අනුබද්ධිතයන්හට පාරිදභෝගිකයා දවත, එම පාර්ශව අතර කුමන ආකාරදේ දහෝ ෙ නට 

පවතින සබඳතාවක් ඇති බවට රීසිඳු විශ්වස්ත යුතුකමක් දනොපවතී.  

 

16. ෙසේවානාත තා මවිසි්ත මප්රි ා  මකිරීම 

 

දසේවාොයකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත පහත සඳහන් රථකාශයන් (ගනුදෙනු ඇතුලත් කරනු 

ලබන සෑම දිනයක ජම පාරිදභෝගිකයා විසින් න වත රථකාශ කරනු ලබන දසේ සලකනු ලබනු ඇති 

රථකාශයන්) සිදු කරනු ලබයි.  

 

16.1 පාරිදභෝගිකයා / පරිශිලකයා හට දමහි සඳහන් කර ඇති වගකීම් ඉටු රීමමට බලය හිමි වන 

අතර එව නි ක්රිෙයාත්මක රීමම් , දබො හ මම් සහ කාර්ය සාධනයන් සඳහා බලය ලබා  ජමට අවශා 

සියලු ක්රිෙයා මාර්ගයන් දගන ඇත.  

 

16.02 අවශා පරිදි ගනුදෙනු දවත ඇතුළු වීම සඳහා අභාන්තර අනුමත රීමම් වලට අනුල ල වීම 

පාරිදභෝගිකයාදේ / පරිශීලකයාදේ තනි වගකීම වනු ඇත.   



 

16.03 දම් යටදත් පවතින අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දෙනු ලබන දසේවාවන් ලබා ග ීමම සහ 

ඕනෑම ගනුදෙනුවක් ක්රිෙයාත්මක රීමම, දබො හ මම සහ කාර්ය සාධනය දම් හා අොළ රීසිඳු 

ීමතියක් සහ / දහෝ නියාමන අවශාතාවයක් (ශ්රී් ලැංකා මහා බ ැංකුදවහි මාර්දගෝපදද්ශන, විනිමය 

පාලන දරගුලාසි ආදිය ඇතුලත්ව. එදහත් ඊට සීමා දනොවී) , වාවස්ථා දල්ඛනයන්හි ඕනෑම 

විධිවිධානයක්, ඕනෑම අධිකරණයක දහෝ ඒ සඳහා දහෝ එහි ඕනෑම වත්කමක් සඳහා අොළ වන 

දවනත් රජදේ නිදයෝජිතායතනයක ඕනෑම අණ රීමමක් දහෝ තීන්දුවක් දහෝ ඒ සමග බ න්රී 

ඇති දහෝ එයට බලපෑමක් ඇති ගිවිසුම් සීමාවන් දහෝ එහි වත්කම් උල්ලැංඝනය රීමමක් දහෝ 

ග ටුම් ඇති කර ග ීමමක් සිදු දනොවනු ඇත.  

 

16.04 දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි දහෝ ඒවාදයහි වගකීම් ඉටු රීමදම් හ රීයාවන්හි 

නිතාානුල ලභාවය, වලැංගුභාවය දහෝ බලාත්මක රීමදම් හ රීයාවට බලපෑමක් ඇති රීමමට 

හ රීයාව සහිත ඕනෑම උසාවියක් , විනිශ්ය සභාවක් , රාජා ආයතනයක්, නිදයෝජිතායනතනයක් 

දහෝ නිලධාරිදයකු දහෝ තීරකදයකු ඉදිරිදේ විස සමට නියමිතව පවතින දහෝ තම අනුෙනුමට 

අනුව පාරිදභෝගිකයාට එදරහිව පවතින ඕනෑම ක්රිෙයාවක්, නඩුවක්, නිතිය හා සම්බන්ධ ක්රිෙයා 

පටිපාටියක් දහෝ රථාේධනයක් පාරිදභෝගිකයාට එදරහිව දනොපවතී.  සහ 

 

16.05 පාරිදභෝගිකයා විසින් දහෝ පාරිදභෝගිකයා දවනුදවන් කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත ලිඛිතව ලබා 

 ජ ඇති සියලුම අොළ දතොරතුරු, සෑම දල්ඛනයකම එම දතොරතුරු ලබා දුන් දිනයට අොලව සතා, 

නිරවො සහ සම්පුර්ණ දතොරතුරු දේ.   

 

16.06 යම් ගනුදෙනුවක් ක්රිෙයාත්මක රීමම සීමා රීමම දහෝ තහනම් රීමම හා සම්බන්ධ නියාමන 

අවශාතාවයන්හි යම් දවනසක් ඇත්නම් පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත ඒ බව 

ෙන්වා සිටිය යුතුය.  

 

17. නවස්ත මකිරීම ම 

 

ලබා ගත් අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව පාරිදභෝගිකයා විසින් අවසන් කරන්දන් නම් අවම 

වශදයන් එක් (1) මසක දහෝ ලිඛිත නිදේෙනයක් ලබා දිය යුතුය. අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ 

දසේවාව අවසන් රීමම, පාර්ශවයන් දෙක අතර සිදු වීම සඳහා ඇතුලත් කරන ලෙ සියලුම අවසන් 

දනොවූ ගනුදෙනු ක්රිෙයාත්මක රීමම සඳහා බාධාවක් දනොවන ආකාරදයන් සිදු කල යුතුය. එව නි 



අවසන් රීමමක් සිදු කරනු ලබන දිනය ෙක්වා වූ සියලුම ගාස්තු හා හිඟව පවතින දවනත් සියලුම 

මුෙල් කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත හිමි විය යුතුය. දමම දසේවාව අවසන් රීමදම් ජ ඒ සඳහා දගවිය යුතු 

ඕනෑම මුෙලක් කාගිල්ස් බ ැංකුව සමග පවතින පාරිදභෝගිකයා දවත හිමි වන ඕනෑම ගිණුමරීන් 

අය කර ග ීමදම් හ රීයාව කාගිල්ස් බ ැංකුව සතු දේ.  

 

ඕනෑම අවස්ථාවක ජ රීසිඳු දහේතු ෙ ක්වීමරීන් දතොරව අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් දවත 

පිවිසීම බාධා රීමදම්, අත්හිටුවීදම් දහෝ අවසන් රීමදම් අයිතිය කාගිල්ස ්බ ැංකුව සතු වන අතර ඒ 

පිලිබඳ දහේතු ෙ ක්වීමරීන් දතොරව සහ පාරිදභෝගිකයාහට කුමන දහෝ ආකාරදේ 

අලාභයක්/හානියක්/පිරිව යක් සඳහා වගකීමක් ෙරිමරීන් දතොරව සුදුසු ෙ නුම් ජමක් ලබා  ජමට 

හ රීතාක් උත්සාහ ෙරනු ඇත.  

 

පහත සඳහන් කර ඇති ඕනෑම අවස්ථාවක ජ දසේවාොයකයා හා සම්බන්ධ සිදුවීමක් වගකීම් 

ප හ රහරිනු ල බූ සිදු වීමක් දලස සලකා අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් අවසන් රීමමට 

කටයුතු කරනු ඇත.  

I. දමහි සඳහන් කර ඇති දකොන්දද්සි හා නියමන්ට අනුකුල වීමට දහෝ වගකීම ෙ මමට 

පාරිදභෝගිකයාහට දනොහ රී වීම හා එව නි අනුකුල දනොවීමක් පිලිබඳ කරන ලෙ 

ෙ න්වීදමන් පසුව දින 30කට දපර දහෝ එම දිනදයහි පිළියම් දයොෙනු දනොල බුවදහොත්  

II. පාරිදභෝගිකයා විසින් සිදු කල දහෝ සිදු කලාය යි සලකනු ලබන යම් නිරුපනයක්, එම 

නිරුපනය කල දහෝ කලාය යි ස ලකීදමන් අනතුරුව එය නිරවො දනොවන බවට දහෝ 

දනොමගහ මමක් බවට ඔප්තිපුවුව දහොත්  

III. “අතිදර්ක අවසන් රීමදම් අවස්ථාවක්” සිදුවීම; 

පාරිදභෝගිකයා, 

a) වසා ෙ මීම, නිල කළමනාකරණය දහෝ අවසායනය රීමම සඳහා දයෝජනාවක් 

සම්මත වී තිබීම (සැංස්ථාපනය රීමමක්, ඒකාබද්ධ රීමමක් දහෝ සැංගත රීමමක් 

යටදත් හ ර) 

 

b) බැංදකොදලොත්භාවයට පත් වීම දහෝ ණය මුෙල් දගවීමට අදපොදහොසත් වීම දහෝ 

ණය මුෙල් හිඟ බවට පත්වීදමන් අනතුරුව සාමානා ආකාරදයන් ඒවා න වත 

පියවීමට ඇති දනොහ රීයාව ලිඛිතව ලබා  ජ තිබීම.  

 

c) ණයහිමියන් සමග දහෝ ඔවුන්දේ ප්ති රදයෝජනය දවනුදවන් සාමානා ප වමමක්, 

විධිවිධානයක් දහෝ සැංයුතියක් ස කසීම. 



 

d) බුන්වත්බව දහෝ වස්තුභැංගත්වය පිලිබඳ තින්දුවකට එදරහිව පනවන දහෝ ඊට 

එදරහිව පනවා තිදබන දහෝ යම් බුන්වත්බවක් දහෝ වස්තුභැංගත්වයක් හා අොළ 

ීමති දහෝ ණය හිමියාදේ අයිතීන්ට බලපානු ලබන දවනත් ඊට සමාන ීමතියක් 

යටදත් ඕනෑම සහනයක් දහෝ වසා ෙ මීම දහෝ ඈවර රීමම පිලිබඳ ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන දපත්සමක් සහ එව නි ප නවීමක් දහෝ දපත්සමක්  සිදු වූ 

අවස්ථාවක ජ එම ප නවීම දහෝ දපත්සම  

 

 බුන්වත්බව පිලිබඳ තින්දුවක රථතිඵලයක් දහෝ බැංදකොදලොත්භාවය දහෝ 

සහන ලබා  ජම සඳහා නිදයෝගයක් ඇතුලත් රීමම දහෝ එය අවසන් රීමම 

දහෝ අවසායනය රීමම සඳහා නිදයෝගයක් ස කසීම දහෝ  

 සැංස්ථානය දහෝ ඉදිරිපත් රීමදමන් දින 30ක් ඇතුලත සෑම 

අවස්ථාවක ජම ඉවත ෙ මීමක්, පිටවීමක්, නතර රීමමක් දහෝ 

ව ල ක්වීමක් සිදු දනොවීම    

 

e) ඒ සඳහා දහෝ එහි සියලුම දහෝ ස ලරීය යුතු රථමාණදයන් සියලුම වත්කම් සඳහා 

පරිපාලකදයකු, යාවකාලික අවසායකදයකු, සැංරක්ෂකදයකු, ග්රාාහකදයකු, 

භාරකරුවකු, අත්භාරකරුවකු දහෝ දවනත් එව නි නිලධාරිදයකු පත් රීමමට 

යටත් වීම දහෝ එදසේ රීමමට බලාදපොදරොත්තු වීම  

 

f) එක් එක් අවස්ථාව සඳහා දින 30ක් ඇතුලත ආරක්ෂිතත පාර්ශවයක් එහි සියලු දහෝ 

ස ලරීය යුතු රථමාණදයන් සියලු වත්කම් හිමි කර දගන සිටිමින් දහෝ ආපො, 

ලියා අත්සන් රීමම්, සම්බන්ධිතයන්, අත්පත් කර ග ීමම් දහෝ සියලු දහෝ 

ස ලරීය යුතු රථමාණදයන් සියලු වත්කම් මත දහෝ ඊට එදරහිව අය කරනු ලබන, 

බලාත්මක කරනු ලබන දහෝ නඩු පවරනු ලබන දවනත් ීමතිමය ක්රිෙයාවලියක් 

සහ එව නි සුරක්ෂිත පාර්ශවයක් හිමිකාරිත්වය පවත්වාදගන යනු ලබන දහෝ 

එව නි ඕනෑම ක්රිෙයාවලියක් ඉවත් කර, මුො හ ර, නවත්වා දහෝ ම ඩපවත්වා 

දනොම ති වීම  

 



g) ඕනෑම අධිකරණ බලයක අොළ ීමති යටදත් ඕනෑම සිදුවීමකට (a) සිට (f) ෙක්වා 

වගන්ති වල (එම වගන්ති දෙකෙ ඇතුලත්ව) නිශ්චිතව ෙක්වා ඇති අකාරදේ 

රථතිසම බලපෑමක් පවතින ඕනෑම සිද්ධියක් සඳහා අොළ දේ.  

 

h) ඉහත සඳහන් ඕනෑම ක්රිෙයාවක් අනුමත රීමම දහෝ අදහෝසි රීමමක් සඳහා සිය 

ක ම ත්ත රථකාශ රීමම සඳහා ක්රිෙයාමාර්ග ග ීමම. 

 

18. වනකිෙමහි මසීමාව ම 

 

ලබා  ජ ඇති අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි ජ පහත සඳහන් කරුණු වල සාවොතාවය, දෙෝෂ දහෝ රථමාෙයන් දහෝ 

එම කරුණු පහර හ මමක් දහෝ පිලිබඳ වගකීම, සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ෙරනු දනොල දබ්.  

 

I. ඕනෑම ෙත්ත, දතොරතුරු දහෝ පණිවිඩ, දහෝ  

 

II. එව නි ඕනෑම ෙත්ත, දතොරතුරු දහෝ පණිවිඩ සම්දරථේෂණය දහෝ ලබා  ජම; දහෝ  

 

III. පහත කරුණු දහේතුදවන් ප නනගින දහෝ එම කරුණු දහේතුව සිදු වන පාඩුවක් දහෝ අලාභයක්  

 

a) එව නි සාවොභාවයක්, දෙෝෂයක්, රථමාෙයක් දහෝ පහර හ මමක් දහෝ  

b) කාර්යසාධානදයන් දතොර වීමක් දහෝ  

c) එව නි ඕනෑම ෙත්ත, දතොරතුරු දහෝ පණිවිඩ වලට සිදුවන බාධාවන් දහෝ ‘ම ඩලිය දනොහ රී 

බලපෑම් දහේතුදවන්’ (උො; ගැංවතුර, අසාමානා කාලගුණික තත්වයන්, භූමිකම්පා දහෝ දවනත් 

ස්වභාවික විපත්, ගිනි ග ීමම්, යුධමය තත්වයන්, ක රලි දකෝලාහල, ක ළඹීම්, කම්කරු ආරවුල්, 

හදිසි අනතුරු, පවතින ආණ්ඩුදවහි ක්රිෙයාවන්, සන්නිදේෙනය, බලශක්ති ියඳව ටීම්, උපකරණ 

දහෝ මෘදුකාැංග අක්රීනය වීම) අවශා ආකාරදයන් ගිණුම් දවත රථදේශ වීමට හ රීයාවක් දනොම ති 

වීම දහෝ කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි යුක්ති සහගත පාලනදයන් දතොර දවනත් ඕනෑම දහේතුවක්   

 

පහත සඳහන් කරුණු වල ජ පාරිදභෝගිකයා විසින් වහාම කාගිල්ස ්බ ැංකුව දවත ලිඛිතව ලියා, තමා 

විසින් දගනවිත් භාර  ජම හරහා දහෝ ලියාපදිැංචි ත පෑල මගින් දහෝ ෆ ක්ස් මාර්ගදයන් දහෝ 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාව හරහා අන්තර්ජාලය ඔස්දසේ පණිවිඩයක් එවීම මගින් 

දහෝ ෙ නුම් දෙනු ඇත.  



 

a) පාරිදභෝගිකයාදේ පරිශීලක හ ඳුනුම සහ මුර පෙය අසථ්ාන ගත වූ බව, දසොරාගත් බව දහෝ 

අනවසර භාවිතයක් පිලිබඳ පාරිදභෝගිකයා විසින් ෙ නගත දහොත්; දහෝ 

b) පාරිදභෝගිකයා විසින් ලබා දෙනු ලබන යම් නියමයක් ල බුණු බව සහ එම නියමය 

ක්රිෙයාත්මක කල බවට කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් එවනු ලබන පණිවිඩ ලබා ග ීමමට 

පාරිදභෝගිකයා අසමත් වුවදහොත්; දහෝ 

c) නියමය ක්රිෙයාත්මක කල බවට ලබා දෙන නිරවො ලිඛිත තහවුරු රීමමක් ලබා ග ීමමට 

පාරිදභෝගිකයා අසමත් වුවදහොත්; දහෝ   

d) පාරිදභෝගිකයා විසින් ලබා දනොදුන් නියමයක් සහ / දහෝ නියම ක්රිෙයාත්මක රීමමක් පිලිබඳ 

තහවුරු රීමමක් පාරිදභෝගිකයා දවත ල බුනදහොත්; දහෝ  

e) පාරිදභෝගිකයාදේ ගිණුදමහි දශේෂය දහෝ ගනුදෙනු ඉතිහාසදයහි ඇති නිරවො දනොවන 

ඕනෑම දතොරතුරක්  

 

ඉහත සඳහන් ඕනෑම අවස්ථාවක් සිදු වූ විටක ජ පාරිදභෝගිකයාදේ ෙ නුම මත පාරිදභෝගිකයා විසින් වහාම 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ෙ නුම්  ජමට අදපොදහොසත් වුව දහොත්  කාගිල්ස ්බ ැංකුව දහෝ එහි නිලධාමන්, 

අධාක්ෂකවරුන්, දසේවකයින්, නිදයෝජිතයින් විසින් යම් නියමයක් හ සිරවීම, නිසි පරිදි දනොහ සිරවීම 

දහෝ අස්ථානගත වීම හා සම්බන්ධව වන රීසිඳු හිමිකමක් සඳහා පාරිදභෝගිකයා දහෝ පාරිදභෝගිකයා 

හරහා හිමිකම් රථකාශ ලබන දවනත් ඕනෑම පුද්ගලදයකු දවත රීසිඳු වගකීදම් දහෝ වගවීදම් හ රීයාවක් 

දහෝ එදසේ රීමමක් සිදු දනොවනු ඇත. ෙ නුම්  ජමක් මත කාගිල්ස් බ ැංකුව පාරිදභෝගිකයාදේ අයිතිය 

ආරක්ෂා රීමම සඳහා අවශා පරිදි නවතා ත බීමට දහෝ අවශා පියවර ග ීමමට කටයුතු කරනු ඇති අතර 

එම පියවර ග ීමමට කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත හ රීයාව සහ අවසරය ප වතිය යුතුය. ෙ නුම් ජම ලබා  ජමට 

දපර සිදුවන ඕනෑම පාඩුවක් දහෝ අලාභයක් පාරිදභෝගිකයාදේ ගිණුමට බ ර දේ.   

 

රීසිඳු දහේතුවක් නිසා කාගිල්ස ්බ ැංකුව, එහි දසේවකයින්, අධාක්ෂකවරුන්, සහ අන්තර්ජාල දසේවාවන් 

නිර්මාණය රීමම, ස කසීම, දබො හ මම දහෝ කළමනාකරණය යනාදිදයහි සම්බන්ධ වී සිටින තුන් වන 

පාර්ශවදේ නිදයෝජිතයින් විසින් දවබ් අඩවිය/ අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතා රීමම, දබො හ මම 

දහේතුදවන්, දවබ් අඩවිය/ අන්තර්ජාල දසේවාවන් දහෝ දවබ් අඩවිදයහි / අන්තර්ජාල දසේවාදවහි ඇති 

ඕනෑම දිගුවක් භාවිතා රීමදම් ජ ඇතිවන රථමාෙයක් දහෝ භාවිතා රීමමට දනොහ රී වීමක්, දසේවාවන් 

ස පයීම පිලිබඳ රීසියම් අඩුපාඩුවක් දහෝ රථමාණවත් දනොම ති වීමක් දහෝ අනවසර ඇතුළුවීමක් දහෝ 

සම්දරථේෂණ දහෝ ෙත්ත විකෘති රීමමක් දහෝ අන්තර්ජාල දසේවා ස පයීමට බාධා රීමම, අත්හිටුවීම දහෝ 

අවසන් රීමම දහේතුදවන් ප නනගින දහෝ ඕනෑම මෘදුකාැංග ස්ථාපන උපදෙස ්වලට අනුල ල වීම සඳහා 

දසේවාොයකයා අසමත් වීම දහේතුදවන් ඇතිවන ඕනෑම අලාභයක් සඳහා දහෝ කුමන දහෝ ඕනෑම දහේතුවක් 



නිසාදවන් පාරිදභෝගිකයාදගන් ල දබන උපදෙස්, විධාන, නිදයෝග දහෝ දවනත් සන්නිදේෙනයන් ලබා 

ග ීමමට කාගිල්ස් බ ැංකුවට දනොහ රී වීම දහෝ රීසිඳු අොළ පණිවිඩයක් ය වීමට දනොහ රී වීම දහෝ 

කාගිල්ස් බ ැංකුව ගනුදෙනු දහෝ දසේවාොයකයාදගන් ල දබන දහෝ ගිවිසුම්, වන්දි, ෙ ඩි වගකීම් මත 

පෙනම්ව දහෝ දවනත් ආකාරයරීන් වුවෙ, දසේවාොයකයාදේ මුරපෙය මගින් සහතික කර ඇති දල්ඛන 

මත රඳා පවතින උපදෙස් ක්රිෙයාත්මක රීමදම් ජ ඇති විය හ රී ඕනෑම රථතිවිපාකයක් දහේතුදවන් ප නනගින 

දහෝ කුමන දහෝ ආකාරයරීන් සම්බන්ධ වී පවතින ඕනෑම සෘජු, වක්රම, අනියම්, විදශේෂ දහෝ ආනුෂැංගික 

හානි දහෝ ෙණ්ඩීමය දහෝ ආෙර්ශවත් හානි (ඕනෑම වයිරසයක්, පුද්ගලික තුවාල, දනොස ලරීලිමත්කම, 

ලාභ අහිමි වීම්, ෙත්ත දහෝ දවනත් ස්පර්ශ කල දනොහ රී ෙත්ත න ති වීම්, වාාපාර අතරම ෙ න වතීම්, 

පුද්ගලිකත්වය අහිමි වීම් දහෝ දවනත් මූලාමය අලාභයරීන් සිදු වූ හානි ෙ ඇතුලත්ව, එදහත් ඊට සිමා 

දනොවී) ෙ ඇතුලත්ව කුමන දහෝ ආකාරයක හානියක් සඳහා වග රීයනු දනොල දබ්.   

 

19. න්තන්ජජ්යා් මෙසේවාව්ත මනවහිණ මකිරීම ම 

 

දමහි ලබා  ජ ඇති අන්තර්ජාල දසේවාව කුමන දහෝ ඕනෑම දහේතුවක් නිසාදවන් අවහිර වූ අවස්ථාවක ජ 

පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව ඇමතිය යුතුය. දසේවාදවහි සිදුවන ඕනෑම අවහිරවීමක් නිසාදවන් 

ඇතිවන රථතිවිපාකයන් සඳහා කාගිල්ස් බ ැංකුව රීසිදසේත් වගරීව යුතු දනොදේ.  

 

20. පාරිෙ ෝගි තාෙන්ත මමුනල් ම්ැංා මනකීතම ම 

 

පාරිදභෝගිකයාට හිමි සියලුම මුෙල් සහ දවනත් වත්කම්, කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් දවනම ගිණුමක දහෝ 

එයට හිමි වත්කම් වලින් දවන්ව තබා ගනු ඇති අතර එය පාරිදභෝගිකයා විසින් නියම කරන ලෙ පරිදි 

දහෝ දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් බලය ලබා  ජ ඇති පරිදි දහෝ අොළ කාල සීමාවට නියමිත 

දකොන්දද්සි, දරගුලාසි දහෝ ීමති වලට අවශා අන්ෙමට හ ර දවනත් රීසිඳු අවශාතාවයක් සඳහා භාවිතා 

දනොකරනු ඇත. ගිණුම දවත හා ඒ දවතින් සිදුවන මුෙල් හුවමාරු, පාරිදභෝගිකයා විසින් නිසි පරිදි බලය 

පවරමින් ලබා දෙනු ලබන ස්ථාවර දහෝ නිශ්චිත නිදයෝග, උපදෙස,් මගදපන්වීම් දහෝ අයදුම්පත මත 

පෙනම්ව සිදු රීමමට කාගිල්ස ්බ ැංකුව භාර ගීම.   

 

21. න්තන්ජජ්යා් මෙසේවාව්ත මෙවනස් මකිරීමට මතති මනයිතිත මසහ මන්තන්ජජ්යා් මෙසේවාව මසඳහා මනනාළ ම

ෙ ෝතෙේසි මහා මිකතමත්ත ම 

 



දවබ් අඩවිය හරහා ලබා  ජ ඇති ඕනෑම අන්තර්ජාල දසේවාවක් සම්පුර්ණ වශදයන් දහෝ දකොටස් වශදයන් 

එකතු රීමමට, දවනස් රීමමට, රථතිදශෝධනයට, අත්හිටුවීමට දහෝ අවලැංගු රීමමට කාගිල්ස ්බ ැංකුවට 

අයිතිය හිමි වන අතර ඒ පිලිබඳ පාරිදභෝගිකයා දවත සුදුසු නිදේෙනයක් ලබා  ජමට උපරිම රථයත්න ෙරනු 

ඇත. දවබ් අඩවිදේ ෙක්වා ඇති අකාරදේ දකොන්දද්සි වල ඕනෑම එකතු රීමමක්, අත්හිටුවීමක්, 

රථතිදශෝධනයක්, දවනස් රීමමක්, අත්හිටුවීමක් දහෝ අවලැංගු රීමමක්, එම දවබ් අඩවිදේ පල කරනු 

ලබන නිදේෙනයක් මගින් ෙ ක්වීම කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් සිදු කරනු ඇති අතර පාරිදභෝගිකයා විසින් එම 

එකතු රීමම, අත්හිටුවීම, රථතිදශෝධනය, දවනස ්රීමම, අත්හිටුවීම දහෝ අවලැංගු රීමම එදසේ ෙ නුම්  ජදමන් 

අනතුරුව දවබ් අඩවිය හරහා ගනුදෙනුවක් සිදු රීමම මගින් ඉහත දවනස් වීම් පිළිගත් බවට සලකනු 

ල දබ්. කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් කලින් කලට දවබ් අඩවිය/අන්තරජාල දසේවාවන් හා සම්බන්ධ නව 

දසේවාවන් හඳුන්වා දෙනු ඇත. නව අන්තරජාල දසේවාවන්හි ප ව ත්ම සහ උපදයෝජාතාවය, ඒවා ලබා 

ග ීමදම් හ රීයාව ඇති වූ අවස්ථාදේ ජ දවබ් අඩවිය හරහා ෙ නුම් දෙනු ඇත.  

 

22.  ාවිනත මිතලිැංඳ මසීමාව්ත 

 

පාරිදභෝගිකයා විසින් දවබ් අඩවිය / අන්තර්ජාල දසේවාවන් එහි අදප්තික්ෂිත භාවිතය සඳහා පමණක් භාවිත 

රීමමට සහ රීසිඳු ීමති විදරෝධී කටයුත්තක් සඳහා දහෝ දකොන්දද්සි හා නියමයන්ට අනුල ල දනොවන 

ආකාරයට භාවිතා දනොරීමමට දමයින් එකඟ දේ. දවබ් අඩවිදයහි/අන්තර්ජාල දසේවාදවහි සඳහන් රීසිඳු 

දතොරතුරක් කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි සහ / දහෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතනයන්හි දහෝ දවනත් ආයතනයන්හි 

වාාපාර කටයුතු සමග තරග කල හ රී ඕනෑම ආකාරයරීන් දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව සහ / දහෝ එහි 

අනුබද්ධිත ආයතනයන් අපහසුතාවයට පත් කරන දහෝ අන්තරායට පමුණුවන අකාරදයන් භාවිතා රීමම, 

හුවමාරු රීමම, ලබා  ජම දහෝ බ හ ර රීමම සිදු දනොරීමමට පාරිදභෝගිකයා එකඟ දේ. කාගිල්ස ්බ ැංකුව 

සහ අදනකුත් අය විසින් (දවනත් දතොරතුරු මූලාශ්රපෙ ඇතුලත්ව) විනිශ්චය රීමදම් ක්රමමදේෙයන් හා රථමිති 

භාවිතදයන් දවබ් අඩවිය දියුණු කර, සම්පාෙනය කර, සූොනම් කර, සැංදශෝධනය කර, දතෝරාදගන සහ 

සැංවිධානයක කර එදමන්ම ස ලරීය යුතු කාලයක්, ශ්රපමයක් සහ මුෙලක් ව ය කර ඒවා ක්රිෙයාවට නැංවා ඇති 

බවට සහ එය කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි වටිනා බුද්ධිමය දද්පලක් බවට පත් වී ඇති බවටෙ කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි 

සහ දවනත් එව නි අයදේ දවළඳ රහස් ඇතුලත් විය හ රී බවටෙ පාරිදභෝගිකයා පිළිගීම. අන්තර්ජාල 

දසේවාවන් ලබා ගනු ලබන කාලය තුල හා ඉන් අනතුරුව කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි සහ දවනත් පාර්ශවයන්දේ 

හිමිකාර අයිතීන් ආරක්ෂා රීමමට සහ කාගිල්ස් බ ැංකුව දහෝ එහි ස පයුම්කරුවන් විසින් දවබ් අඩවිදයහි / 

අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි ඔවුන්දේ සහ දවනත් පාර්ශවයන්දේ ගිවිසුම්ගත, වාවස්ථාමය සහ දපොදු ීමති 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා රීමම සඳහා එහි අන්තර්ගතය, උපකරණ දහෝ දවනත් කරුණක් සම්බන්ධව 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන සාධාරණ ලිඛිත ඉල්ලීම් ඉටු රීමමටත් පාරිදභෝගිකයා එකඟ දේ. දවබ් අඩවිය / 



අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත ඕනෑම පාර්ශවයක් විසින් අනවසර පිවිසුමක් දහෝ භාවිතයක් පිලිබඳ දහෝ 

දවබ් අඩවිය / අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි රථකාශන අයිතීන්, දවළඳ ලකුණු දහෝ දවනත් ගිවිසුම්ගත, 

වාවස්ථාපිත දහෝ දපොදු ීමති අයිතිවාසිකම් උල්ලැංඝනය රීමමක් පිලිබඳ ෙ නගත් විටක ජ ඒ බව කාගිල්ස ්

බ ැංකුව දවත වහාම ලිඛිතව ෙ නුම්  ජමට පාරිදභෝගිකයා එකඟ දේ. පාරිදභෝගිකයාදේ පරිගණක තිරය 

මත දවබ් අඩවිදයන් ෙත්ත බාගත කර ග ීමම, කඩොසි මත තනි පිටු මුද්රකණය රීමම, ඡායා පිටපත් ග ීමම 

සහ එව නි පිටු ඉදලක්දොොනික ආකෘතියරීන් ත ටි මත ගබඩා රීමම සිදු කල හ ක්දක් දපොදු දනොවූ 

පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණි.දවබ් අඩවිදයහි/ අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි සහ ලබා දෙනු ලබන 

දසේවාවන්හි ඇති සියලු බුද්ධිමය දද්පල කාගිල්ස ්බ ැංකුව සතු වන බව පාරිදභෝගිකයා විසින් තවදුරටත් 

පිලි ගීම.  

පහත ෙක්වා ඇති ක රුණු පාරිදභෝගිකයා විසින් සිදු දනොකළ යුතුය.  

I. දකොන්දද්සි හා නියමයන් සහ ශ්රී් ලැංකාව තුල පවතින නිතිය කඩ රීමමක් සිදුවන ආකාරදයන් සෘජුව දහෝ 

වක්රමාකාරදයන් ඕනෑම අන්තර්ජාල දසේවාවරීන් අයුතු රථදයෝජනයක් ලබා ගනිමින් රථතිවර්තනය, සකස් 

රීමම, විදේෙනය, විසුරුවා හ මම, පිටපත් රීමම, රථතිනිෂ්පාෙනය, දබො හ මම, දවනස් රීමම, 

සම්දරථේෂණය, ක්රිෙයා කරවීම,  රථතිනිෂ්පාෙනය, රථකාශයට පත් රීමම දහෝ වනත්පන්න ක්රිෙයාවන් නිර්මාණය; 

 

II. අවස්ථාවට අනුව සියලුම දහෝ ඕනෑම දසේවාවක් ක්රමමාණුල ලව බාගත කර ග ීමම සහ ගබඩා රීමම මගින් 

විෙනත් දහෝ වකහාත්මක ආකෘතියක් දලස ෙත්ත සමුො නිර්මාණය, ගබඩා කර තබා ග ීමම සහ 

එව නි දතොරතුරු ගනුදෙනුකරුදේ ගිණුම් හා ගනුදෙනු වලට අොළ දේ නම්  ; 

 

III. දවනත් පුද්ගලදයකු සතු දවබ් අඩවිය  සහ අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත පිවිසීදම් හ රීයාව කුලියට 

ග ීමම, කල්බදු ක්රමමය, විරීණීම, රථසිද්ධ රීමම දහෝ ණයට ලබා  ජම; 

 

IV. ඕනෑම පුද්ගලදයකු විසින් රහදසේ භාවිත රීමම දහෝ රහදසේ භාවිතා රීමමට අවසර ලබා  ජම; 

 

V. දවබ් අඩවිදයහි දහෝ එමගින් ලබා  ජ ඇති අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි ෙක්වා ඇති පරිදි, කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි 

දහෝ දවනත් ඕනෑම තුන්වන පාර්ශවයක බුද්ධිමය දද්පල අයිතිය උල්ලැංඝනය කරන යම් ක්රිෙයාවක් සිදු 

රීමම; 

 

VI. ඕනෑම දවබ් අඩවි පරිශීලකදයකුදේ රහසා පෙය දහෝ පුද්ගලික දතොරතුරු වැංචාසහගත දලස ලබා 

ග ීමමට දහෝ ස ලසුම් රීමමට අෙහස් කරන ඕනෑම ක්රිෙයාකාරකමක්ෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සීමා දනොවී 

ඕනෑම වැංචාකාම, අපවාොත්මක දහෝ ීමති විදරෝධී කටයුත්තක දය ජම; 

 



VII. ඕනෑම පරිගණක ජාලයක ආරක්ෂාව උල්ලැංඝනය රීමම, දවනත් ඕනෑම පරිශීලකදයකුදේ මුර පෙය දහෝ 

ආරක්ෂණ සැංදක්ත දක්තයන් ියඳදහලීම, තර්ජනාත්මක දහෝ අසභා කරුණුෙ ඇතුලත්ව ීමතිවිදරෝධී ෙෑ 

මාරු රීමම දහෝ ගබඩා රීමම සඳහා දවබ් අඩවිය දහෝ අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතය;  

 

23. හිමි ම් මසහ මබුේධිමත මෙේප් මනයිතී්ත ම 

 

දවබ් අඩවිදයහි / අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි රථෙර්ශනය කර ඇති රථතිරුපණ අයිතිය, දවළඳ ලකුණු, ලාැංඡන, 

පාඨයන් හා දසේවා සලකුණු ආදිය කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි දහෝ අොළ බුද්ධිමය දද්පල අයිතීන් 

හිමිකරුවන්දේ ලියාපදිැංචි හා ලියාපදිැංචි දනොකළ බුද්ධිමය දද්පල අයිතීන් දේ. දවබ් අඩවිදයහි / 

අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි අඩැංගු රීසිවක් අනුම තියක්, පරිබාධකයක් දහෝ දවනත් ආකාරයක් මගින් 

රථොනය රීමමක්, කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි දහෝ එව නි දවබ් අඩවිදයහි / අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි රථෙර්ශනය 

කර ඇති බුද්ධිමය දද්පල වලට හිමිකම් ඇති දතවන පාර්ශවයක් මගින් ලබා දෙනුලබන ලිඛිත අවසරයක් 

දනොම තිව ඕනෑම බුද්ධිමය දද්පලක් භාවිතා රීමම සඳහා ලබා දෙනු ලබන බලපත්රජයක් දහෝ අයිතියක්  

දනොවන බව දත්රුම් ගත යුතුය. 

 

පාරිදභෝගිකයා විසින් දවබ් අඩවිදයහි / අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි ෙක්වා ඇති කරුණු භාවිතය, කාගිල්ස් 

බ ැංකුවට දහෝ එහි අනුබද්ධ ආයතනයන්ට හිමි දනොවන දප්තිටන්ට් අයිතිය, රථකාශන හිමිකම් දහෝ ඕනෑම 

බුද්ධිමය දද්පල අයිතීන් දහෝ තුන්වන පාර්ශවයන්දේ දවනත් ඕනෑම අයිතියක් දවනත් ඕනෑම තුන්වන 

පාර්ශවයක් අයිතීන් උල්ලැංඝනය රීමමක් දනොවන බවට කාගිල්ස් බ ැංකුව ඇප වීමක් දහෝ නිදයෝජනයක් 

දනොදකදර්.  කාගිල්ස් බ ැංකුව, දකොන්දද්සි හා නියමයන්ට අනුල ලව පාරිදභෝගිකයා හට දවබ් අඩවිය / 

අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත පිවිසීදම් සහ අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතා රීමදම් අයිතිය ලබා දෙයි.  

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව, අපරාධ නඩු ප වමමෙ ඇතුලත්ව ීමතිදයහි උපරිම මට්ටම ෙක්වා තම බුද්ධිමය දද්පල 

අයිතීන් ෙ ඩි දලස බලාත්මක කරන බවට දසේවාොයකයාට උපදෙස ්දෙනු ල දබ්. දමම දකොන්දද්සි හා 

නියමයන්හි සඳහන් භාවිතය සඳහා වන සීමාවන් උල්ලැංඝනය රීමම විදශේෂදයන්ම ීමතිමය වශදයන් 

තහනම් වන අතර එය බරපතල සිවිල් හා අපරාධ සඳහා වන ෙඬුවම් වලටෙ දහේතු විය හ ක. එම කාලය 

තුල කාගිල්ස් බ ැංකුව හට ඔවුන්ට ව ෙගත් වූ කරුණු දවනුදවන් හිමිවන විකල්පමය සහනයන්ට ඉහලින් 

රථාේධන සහන (සියලුම හානි, සෘජු, වක්රම, ආනුෂාැංගික සහ ආෙර්ශවත් ආදියෙ ඇතුලත්ව) ලබා ග ීමමට 

අයිතිය පවතී. අන්තර්ජාල දසේවාවන්ට පාෙක වූ මෘදුකාැංග දමන්ම දසේවාව දවත පිවිසීම සඳහා අවශා වන 

අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ අදනකුත් මෘදුකාැංග, අොළ විකුනුම්කරුවන්දේ ීමතිමය දද්පල බව 

දසේවාලාභියා විසින් පිළිගීම. අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත රථදේශ වීමට කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ලබා  ජ 



ඇති අවසරය, ඉහත මෘදුකාැංගයන් සඳහා වන රීසිඳු දප්තිටන්ට් බලපත්රජයක්, රථකාශන හිමිකම ආණ්ඩ 

බලපත්රජ, හිමිකාරිත්වය හා උරුමය පිලිබඳ අයිතීන් දහෝ දවනත් බුද්ධිමය දද්පල අයිතීන් පවරා  ජමක් සිදු 

දනොදේ.   

 

24. විෙ ේෂින මනවස්ථා ම/ මනාක්ෂණි  මු ෂ් ණනා ම 

 

රීසිඳු දහෝ සියලුම හිමිකම දහේතුදවන් කාගිල්ස ්බ ැංකුවට හානිකර දනොවන ආකාරදයන් පවත්වාදගන 

යාමට සහ කාගිල්ස ්බ ැංකුව ස බෑ දහෝ රථතාක්ෂ, සෘජුව දහෝ වක්රමාකාරදයන් ශ්රී් ලැංකා මහා බ ැංකුදවහි / 

රජදයහි සීමාවන්, විනිමය පාලන දහෝ දවළඳදපොල නියාමන, යුධ, වර්ජන, නවරස ්රථහාර, උපකරණ 

ියඳ ව ටීම්, සන්නිදේෙන මාර්ග ියඳ ව ටීම, පද්ධති ියඳ ව ටීම්, අන්තර්ජාලදයහි ආරක්ෂාව ියඳ ව ටීම්, 

අනවසර රථදේශවීම්, දසොරකම දහෝ දවනත් ග ටළු, තාක්ෂණික දහෝ දවනත් ආකාරයරීන් දහෝ 

පාරිදභෝගිකයින් ඇතුළු වීම වලක්වනු ලබන දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් උපදෙස්, නිදයෝග , නියමයන් 

පිළිප  ජම වලක්වනු ලබන, කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි පාලනදයන් දතොර දවනත් තත්ත්ව දහේතුදවන් ඇති වූ 

රීසිඳු අලාභ, රීසිඳු රථතිඵලයක් සඳහා වගරීයනු දනොල දබ්. කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් පාරිදභෝගිකයා දවත 

“අහිමි වූ අවස්ථා”, එනම් ක්රිෙයාත්මක කල දනොහ රී වූ උපදෙස්, නිදයෝග , නියමයන් මත කාල්පනික 

ලාභය සඳහා වන්දි පිරිනමනු දනොලබන බවට පාරිදභෝගිකයා තවදුරටත් එකඟ දේ.  

 

25. ෙවබ් මනඩවි මසඳහා මසැංකඳි 

 

දවනත් පාර්ශවයන් විසින් ක්රිෙයාත්මක කරනු ලබන දවනත් දේෙ අඩවි දවත ඇති සබ ඳි දමම දවබ් 

අඩවිය සතු විය හ ක. එව නි සබ ඳි, පාරිදභෝගිකයාදේ පහසුව සඳහා පමණක් ලබා  ජ ඇති අතර කාගිල්ස් 

බ ැංකුව විසින් එව නි දවබ් අඩවි පාලනය රීමම දහෝ අනුමත රීමමක් සිදු දනොවන අතර ඒවාදේ 

අන්තරගතය සඳහා වගරීයනු දනොල දබ්. එව නි දවබ් අඩවි භාවිතය, අොළ දවබ් අඩවිදයහි ෙක්වා ඇති 

භාවිතා රීමම හා සම්බන්ධ දකොන්දද්සි හා දවනත් දකොන්දද්සි සහ මාර්දගෝපදද්ශයන් දේ නම් ඒවාට 

යටත් දේ.  දමහි ෙක්වා ඇති ඕනෑම දකොන්දද්සියක්, එව නි ඕනෑම දවබ් අඩවියක ෙක්වා ඇති භාවිතා 

රීමම හා සම්බන්ධ දකොන්දද්සි සහ මාර්දගෝපදද්ශ සමග විරුද්ධ දේ නම්, එම දවබ් අඩවි සඳහා වන 

භාවිතා රීමදම් දකොන්දද්සි සහ දවනත් දකොන්දද්සි හා මාර්දගෝපදද්ශයන් තවදුරටත් පවතිනු ඇත. 

එදසේ සබ ඳි කරන ලෙ දවබ් අඩවි, කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි පාලනය යටදත් දනොපවතින අතර ඕනෑම 

සම්බන්ධිත දවබ් අඩවියක අන්තර්ගතය දහෝ එම සම්බන්ධිත දවබ් අඩවි තුල ෙක්වා ඇති සබ ඳි වල 

අන්තර්ගතය, එහි රථෙර්ශනය වන දවළඳ ෙ න්වීම්,  එමගින් පිරිනමනු ලබන දසේවාවන් දහෝ එම දවබ් 

අඩවි වල සිදුවන යම් දවනසක්ම් දහෝ යාවත්කාලින රීමම් සඳහා වගකීමක් දනොෙරයි. දමම දවබ් අඩවිය 



තුල කාගිල්ස් බ ැංකුව මගින් දමදහයවනු ලබන දවබ් අඩවි, දවබ් පිටු සහ දසේවාවන් (‘කාගිල්ස් බ ැංකු 

දවබ් අඩවි’) සඳහා සබ ඳි ෙක්වා තිියය හ රී අතර සෑම පාරිදභෝගික භාවිතයට ලක්වන කාගිල්ස් දවබ් 

අඩවි, දමහි ෙක්වා ඇති දකොන්දද්සි හා නියමයන්ට සහ එව නි කාගිල්ස ්බ ැංකු දවබ් අඩවි පාලනය කරනු 

ලබන දවනත් දකොන්දද්සි හා මාර්දගොපදද්ශයන් ඇත්නම් ඒවාටෙ යටත් දේ. දමහි ෙක්වා ඇති ඕනෑම 

දකොන්දද්සි, නියම සහ ෙ න්වීම්,  එව නි කාගිල්ස ්බ ැංකු දවබ් අඩවි පාලනය කරනු ලබන දවනත්  

දකොන්දද්සි හා නියමයන් සමග පරස්පර වන අවස්ථාවක ජ, එම කාගිල්ස ්බ ැංකු දවබ් අඩවි පාලනය 

කරනු ලබන දවනත්  දකොන්දද්සි හා නියමයන් තවදුරටත් බලප ව ත්දවනු ඇත.       

 

26. පරිශී් යි්ත මෙවනස් මකිරීම මසඳහා මවූ මක්රිනතාපපාපාපාත ම 

 

පාරිදභෝගිකයා විසින් දයෝජනාවක් ලබා  ජම මගින් දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් නියම කර ඇති 

ආකෘතියට අනුව ඉල්ලුම් රීමම මගින්  ෙ නට පවතින පරිශීලක බලය අවලැංගු රීමම, පරිශීලක රථදේශ 

ආකෘතිය දවනස් රීමම/ නව පරිශීලකදයකු සඳහා බලය ලබා  ජම සිදු කල හ ක. දකදසේ වුවෙ, දමහි 

සඳහන් සියලුම දකොන්දද්සි හා නියමයන් අඛණ්ඩව අොළ දේ. බලයලත් පරිශීලකදයකු දසේවාලාභියාදේ 

දසේවාවන්දගන් ඉවත් වූ අවස්ථාවක ජ, එම පරිශීලක රථදේශය අක්රීනය රීමම සඳහා දසේවාලාභියා විසින් 

වහාම කාගිල්ස ්බ ැංකුවට ඒ බව ෙ නුම් දිය යුතු අතර එහි ජ කාගිල්ස ්බ ැංකුවට ඒ සඳහා අවශා වන 

සාධාරණ කාල සීමාවක් ලබා දිය යුතුය. කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් අොළ පරිශීලක රථදේශය අක්රීනය කරන 

තුරු පාරිදභෝගිකයා විසින් සිදු කරනු ලබන ගනුදෙනු සියල්ල පාරිදභෝගිකයා සමග බ  ස පවතී.  

 

27. රැඳවුම් මැංේන මනඩු මකිරීම 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් දහෝ ඒ හා සම්බන්ධව කාගිල්ස ්බ ැංකුවට දගවිය යුතු සියලුම 

දගවීම්, යම්රීසි අොළ ීමතියක් මගින් අවශා දේ නම් හ ර රීසිඳු බද්ෙක් සඳහා දහෝ ඒ මත අඩු රීමමක් 

දහෝ රැඳවුමරීන් දතොරව සකසනු ඇත.  

 

28. ගිණුම මවසා මනකමීම ම 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුව සහ/දහෝ එහි අනුබද්ධිතයන් දවත දසේවාලාභියා විසින් සපුරාලිය යුතු වගකීමක් 

දනොම ති නම් පමණක් කාගිල්ස් බ ැංකුව සමග ඇති ගිණුම වසා ෙ මීදම්/ අත්හිටුවීදම් අයිතිය ක්රිෙයාත්මක 

කල හ රී බවට පාරිදභෝගිකයා එකඟ දේ. ම 

 



29. නයිතී්ත මප්රිනානත ම 

 

දමහි ප හ දිලි කර දනොම ති රීසිදු ඕනෑම අයිතියක් අවදශේෂණය කර ඇති අතර ඒවා දසේවාොයකයා 

සඳහා හිමි දනොවන බව දසේවාොයකයා විසින් දමයින් පිළිදගන එකඟ දේ.  

 

30. ස ෙ ෝධන මසහ මෙවනස් මකිරීම් ම 

 

දවබ් අඩවිදයහි එව නි සැංදශෝධන පිළිබඳව ප හ දිලි ෙ න්වීමක් පල රීමම දහෝ පාරිදභෝගිකයා දවත 

ලිඛිත ෙ නුම් ජමක් ලබා  ජම හරහා ෙ නට පවතින රථතිපාෙන දහෝ දකොන්දද්සි දවනස ්රීමම දහෝ අවලැංගු 

රීමම, නව රථතිපාෙනයක් දහෝ දකොන්දද්සියක් එකතු රීමම මගින් දමහි ෙක්වා ඇති දකොන්දද්සි හා 

නියමයන් සිය තනි අභිමතය පරිදි සැංදශෝධනය රීමම දහෝ ආදද්ශනය රීමම සඳහා හ රීයාව ඇත. එව නි 

ෙ නුම් ජමරීන් අනතුරුව අන්තර්ජාල දසේවාවන් අඛණ්ඩව බාවිතා රීමම මගින් එම සැංදශෝධනය භාරදගන 

පිළිගත් බවට සලකනු ල දබ්.  

 

31. ැංකඳී මසිටීෙමහි මපකවක්වම ම 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් සිටින පාර්ශවයන්දේ ඒ සඳහා ඇති බ  ස සිටීම මගින් ඕනෑම 

ගනුදෙනුවක් අවසන් වීදමන් ව ලකී සිටිය හ ක.    

 

32. සාමුහි  මිතළිතම් 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි ෙක්වා ඇති පරිදි හ ර, දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි ෙක්වා ඇති 

අයිතීන්, බලය, පිළියම් හා වරරථසාෙයන්, ීමතිය මගින් ෙක්වා ඇති අයිතීන්, බලය, පිළියම් හා වරරථසාෙයන් 

සමග සමුච්චිත වන අතර පරම දනොදේ.  

 

33. නයිතී්ත මඉව්ව මෙනොකිරීම 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමන් සම්බන්ධදයන් ඕනෑම අයිතියක්, බලයක් දහෝ වරරථසාෙයක් ලබා ග ීමමට 

අසමත් වීම දහෝ රථමාෙ වීම ඉවත් රීමමක් දලස ක්රිෙයාත්මක දනොකරනු ඇති අතර ඕනෑම අයිතියක්, 

බලයක් දහෝ වරරථසාෙයක් සම්පුර්ණදයන් දහෝ දකොටසක් ක්රිෙයාත්මක රීමමක්, රීසිඳු පසුකාලීන දහෝ තව 



දුරටත් සිදු රීරමට නියමිත ක්රිෙයාත්මක රීමමක්, එම අයිතිය, බලය දහෝ වරරථසාෙය දහෝ දවනත් ඕනෑම  

අයිතියක්, බලයක් දහෝ වරරථසාෙයක් වලක්වා ග ීමමක් දලස සලකනු දනොල දබ්.  

 

34. විෙේනු ාවත 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් වල ඕනෑම විධිවිධානයක් දහෝ නියමයක්, ඕනෑම ීමතියක්, නාායක්, 

පරිපාලන නිදයෝගයක් දහෝ ඕනෑම අධිකරණයරීන් දහෝ නියාමනයරීන් දහෝ ස්වයැං නියාමන 

ආයතනයරීන් දහෝ සැංවිධානයරීන් ල බුණු නඩු තීන්දුවක් දහේතුදවන් අවලැංගු දහෝ ක්රිෙයාත්මක කල 

දනොහ රී තත්වයට පත් දේ නම්, එම අවලැංගුභාවය දහෝ ක් රියාත්මක කල දනොහ රී වීම අොළ වන්දන් 

එම විධිවිධානය දහෝ නියමය සඳහා පමණි. අදනකුත් විධිවිධාන දහෝ නියමයන්දේ වලැංගුභාවය සඳහා 

එමගින් බලපෑමක් ඇති දනොවනු ඇති අතර එව නි අවලැංගු කරන ලෙ දහෝ ක්රිෙයාත්මක කල දනොහ රී 

දකොන්දද්සි හා නියමයන් දමහි අන්තර්ගත දනොවූවා දසේ දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් ඉදිරියට 

පවත්වාදගන යා යුතුය.  

 

35. මානෘ ාව්ත 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි සඳහන් මාතෘකා වගන්තීන් පහසුව සඳහා පමණක් වන අතර එම 

මාතෘකා, අොල දකොන්දෙසිදයහි සාදප්තික්ෂ අර්ථය සඳහා බලපෑමක් ඇති දනොකරයි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

36. ෙ ෝතෙේසි මහා මිකතමත්තහි මීතනුාුදකූ්නාවත ම 

 

දමම නියමයන් හා දකොන්දද්සි වල කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි ක්රිෙයාකාරිත්වය පවත්නා ීමති වලට හා නනතික 

ක්රිෙයාවලීන්ට යටත් වන අතර දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්හි අඩැංගු රීසිවක් රජදේ, අධිකරණ හා 

ීමතිය බලාත්මක රීමදම් ඉල්ලීම් දහෝ පාරිදභෝගිකයා විසින් දමම දවබ් අඩවිය භාවිතය හා සම්බන්ධ 

අවශාතා සඳහා අනුල ල වීමට දහෝ එව නි භාවිතයක් සම්බන්ධව කාගිල්ස ්බ ැංකුව එකතු කර ලබා දුන් 

දතොරතුරු පිලිබඳ කාගිල්ස ්බ ැංකුවට ඇති අයිතියට හානි දනොකරනු ඇත.  

 

37. පකවරිත මෙනොහකකි මැංව 

 

පාරිදභෝගිකයින් දහෝ පරිශීලකයින් සඳහා අන්තර්ජාල දසේවාවන් යටදත් ලබා දෙනු ලබන ඕනෑම පහසුකමක් 

රීසිඳු තත්වයක් යටදත් ප වමමට දනොහ ක.  



 

38. වනකීම් මවිණහින ාවත 

 

දවබ් අඩවිය/අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතය පිලිබඳ ඇති අවධානම තමා විසින්ම භාර ගන්නා බවට 

පාරිදභෝගිකයා විදශේෂදයන්ම එකඟ දේ. ලබා  ජ ඇති දවබ් අඩවිය/අන්තර්ජාල දසේවාවන් “සඳහන් කර 

ඇති පරිදි” හා “උපදයෝජාතාව” මත පෙනම් දේ. දකොන්දද්සි හා නියමයන් තුල වලැංගු දලස ෙක්වා ඇති 

පරිදි හ ර, කාගිල්ස් බ ැංකුව වාණිජාකරණහි වාැංග වගකීම්, යම් අරමුණක් සඳහා දයෝගාතාව, ෙත්ත 

නිරවොතාවය සහ පරිපුර්ණත්වය සහ අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය තුල පවතින උල්ලැංඝනය දනොරීමම හා 

සම්බන්ධ ඕනෑම වගකීමක් යන කරුණුෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සිමා දනොවී,  නිශ්චිත, වාැංග දහෝ 

වාවස්ථාපිත ඕනෑම ආකාරයක සියලුම වගකීම් ප හ දිලිව රථතික්දෂේප කරනු ලබයි. දවබ් අඩවිය සහ 

අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත රථදේශ වීම බාධාවරීන් දතොරව, කාදලෝචිතව, ආරක්ෂිතත හා දෙෝෂ රහිත වනු 

ඇති බවට කාගිල්ස් බ ැංකුව වගරීයනු දනොල දබන අතර දවබ් අඩවිය මගින් දහෝ අන්තර්ජාල දසේවාවන් 

භාවිතදයන් ලබා ගත හ රී රථතිඵල දහෝ අන්තර්ජාල දසේවාවන්හි නිරවොභාවය දහෝ විස්වාසාතාවය 

පිළිබෙවෙ වගරීයනු දනොල දබ්. දවබ් අඩවිය දහෝ අන්තර්ජාලය හරහා ඇතුලත් කරනු ල බූ ගනුදෙනු 

පිළිබඳව කාගිල්ස් බ ැංකුව රීසිදු වගකීමක් ලබා දනොදද්. අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතදයහි රථතිඵලයක් 

දලස පාරිදභෝගිකයාදේ පද්ධතිය දවත ඇතුළු විය හ රී වයිරස් පිලිබඳ කාගිල්ස ්බ ැංකුව වග රීව යුතු 

දනොදේ. අන්තර්ජාල දසේවාවන් වයිරස් තර්ජනයන්දේ දතොර බවට පාරිදභෝගිකයා දවත දහෝ දවනත් 

තුන්වන පාර්ශවයක් දවත කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් වගරීයනු දනොල දබ්.  

 

39. යතනික  මන්තන්ජජ්යා් මැංක ුක ණයත මසඳහා මගිණුම මසම්ැං්තධ මකිරීම ම 

 

CIB අයදුම්පත්රජ ආකෘතිදයහි සඳහන් කර ඇති ගිණුම් අැංකය (අැංක) ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය 

සඳහා සම්බන්ධ කරනු ඇති බවට පාරිදභෝගිකයා විසින් එකඟ දේ. යම් ඕනෑම අවස්ථාවක ජ 

පාරිදභෝගිකයාහට ඉහත සඳහන් CIB අයදුම්පත්රජ ආකෘතියට සම්බන්ධ කර ඇති ගිණුම් වලට අමතරව 

තවත් ගිණුම් (නව දහෝ ප රණි) පවතී නම්, එම අවස්ථාදේ ජ පාරිදභෝගිකයා විසින් එම සියලුම ගිණුම් 

දවත රථදේශ වීදම් හ රීයාව ලබා දෙන දලස බ ැංකුව දවත ඉල්ලුම් කල යුතු අතර එව නි රථදේශ වීම් 

සඳහා පාරිදභෝගිකයා දමයින් එකඟ දේ.   

 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ ගනුදෙනු, අතිච්ඡාෙනය වන කාර්ය රථවාහ ීමති තුලට අයත් වන බව 

පාරිදභෝගිකයා දමයින් එකඟ වී පිළිදගන තහවුරු කරනු ලබයි.  උො: පහත ෙක්වා ඇති වර්ගයන්දගන් 

එකක් සඳහා අයත් වන අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ ගනුදෙනු:  



 

I. තනි පරිශීලක අනනාතාව (ගනුදෙනුව ඇතුලත් කරන්නා හා බලය ලබා දෙන්නා එකම 

පුද්ගලදයකු විට) 

II. ද්විත්ව පරිශීලක අනනාතාව (ගනුදෙනුව ඇතුලත් කරන හා බලය ලබා දෙන පුද්ගලයින් 

දෙදෙදනකු සිටින විට) 

III. දතවන පරිශීලක අනනාතාව (ගනුදෙනුව ඇතුලත් කරන්නා හා බලය ලබා දෙනු ලබන 

පුද්ගලයින් දෙදෙදනකු සිටින විට) 

සහතික රීමම්: පාරිදභෝගිකයා විසින් නිශ්චිතව ෙක්වා සහ / දහෝ දවනත් ආකාරයක් දතෝරා ගතදහොත් 

හ ර, අවම කාර්ය රථවාහ ීමතිය දයෙවීම මගින් එව නි ගනුදෙනු ස කසීමට/පිළිග ීමමට ලක් වනු ඇත. 

උොහරණයක් දලස දවනත් ආකාරයරීන් ෙක්වන්දන් නම්, යම් අන්තරජාල බ ැංකුකරණ ගනුදෙනුවක් 

(3) වන වර්ගයට අයත් වන්දන් නම් සහ පාරිදභෝගිකයා විසින් එව නි ගනුදෙනුවක් (ගනුදෙනු) සඳහා 

රීසිඳු කාර්ය රථවාහ ීමතියක් දතෝරා දගන / නිශ්චිතව ෙක්වා දනොම ති නම්, පාරිදභෝගිකයා විසින් 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ලබා  ජ ඇති පරිශීලක අයිතීන්ට අනුව, එව නි ගනුදෙනු යම් වර්ගයක් යටදත්; උො; 

(2) වන වර්ගය යටදත් ද්විත්ව පරිශීලක අනනාතාව අොළ කරමින්, අවම කාර්ය රථවාහ ීමතිය දයෙවීම 

මගින් ස කසීමට/පිළිග ීමමට ලක් වනු ඇත.  

 

40. ව්තදි මපූණයත 

 

කාගිල්ස් බ ැංකුවට එහි අධාක්ෂකවරුන් සහ දසේවකයින් , නිදයෝජිතයින්, ක්රිෙයා කරන්නන් හා එහි 

අනුබාද්ධිතයින්ට විරුද්ධව දගන එනු ල බූ එව නි හිමිකමක්, නඩු කටයුත්තක්, ක්රිෙයාවක් දහෝ දවනත් 

ක්රිෙයා පටිපාටියක් පහත සඳහන් අන්තර්ජාල දසේවාවන් භාවිතා රීර්මත් සමග පෙනම්ව දහෝ ඒ හා 

සම්බන්ධව පන නගිනු ලබන බවට පත්වන තත්වය ෙක්වා, තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව, 

එහි අධාක්ෂකවරුන් සහ දසේවකයින්, නිදයෝජිතයින්, ක්රිෙයා කරන්නන් හා එහි අනුබද්ධිතයින්ට විරුද්ධව 

දගන එනු ල බූ ඕනෑම හිමිකමක්, නඩු කටයුත්තක්, ක්රිෙයාවක් දහෝ දවනත් ක්රිෙයා පටිපාටියක් දවනුදවන් 

කාගිල්ස් බ ැංකුව, එහි අධාක්ෂකවරුන් සහ දසේවකයින්, නිදයෝජිතයින්, ක්රිෙයා කරන්නන් හා එහි 

අනුබාද්ධිතයින් සිය තනි වියෙමින් වන්දි පූරණය රීමමට, ආරක්ෂා රීමමට, හානිකර දනොවන 

ආකාරදයන් තබා ග ීමමට පාරිදභෝගිකයා එකඟ දේ.  

 

I. පාරිදභෝගිකයා විසින් දමහි සඳහන් දකොන්දද්සි හා නියමයන් උල්ලැංඝනය රීමමක්  

II. පාරිදභෝගිකයා විසින් අන්තර්ජාල දසේවාවන් දවත සිදු කරන ඕනෑම මකා ෙ මීම්, එකතු රීමම්, 

ඇතුලත් රීමම් දහෝ දවනස ්රීමම් දහෝ ඕනෑම අනවසර භාවිතයක්  



III. පාරිදභෝගිකයා විසින් දමහි සඳහන් පරිදි ඕනෑම අවනිදද්ශනයක් දහෝ නිදයෝජනය රීමම් දහෝ 

වගකීම් උල්ලැංඝනය රීමමක් දහෝ 

IV. පහත ෙක්වා ඇති ඕනෑම ගිවිසුමක් දහෝ දසේවාොයකයා විසින් ඉටු රීමමට ඇති වගකීමක් කවර 

දහෝ ආකාරයරීන් උල්ලැංඝනය රීමමක්. සාධාරණ ීමතිඥ ගාස්තු හා එයට එදරහිව නියම කරනු 

ලබන දහෝ එදසේ දනොම ති නම් ඒවාය යටත් වනු ලබන පිරිව ය දහෝ එව නි හිමිකම් පෑමක්, නඩු 

කටයුත්තක් සහ ක්රිෙයාවක් දහෝ එව නි හිමිකම් පාමකට දහේතු විය හ රී ක්රිෙයා පටිපාටියක් 

නිසාදවන් ප න නගින දහෝ ඊට සම්බන්ධ පිරිව ය ෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සිමා දනොවී ඕනෑම සහ 

සියලුම පිරිව ය, හානි, වියෙම්පාරිදභෝගිකයා විසින් එකඟ දේ.  

 

සාධාරණ ීමතිඥ ගාස්තු හා එයට එදරහිව නියම කරනු ලබන දහෝ එදසේ දනොම ති නම් ඒවාය යටත් වනු 

ලබන පිරිව ය දහෝ එව නි හිමිකම් පෑමක්, නඩු කටයුත්තක් සහ ක්රිෙයාවක් දහෝ එව නි හිමිකම් පාමකට 

දහේතු විය හ රී ක්රිෙයා පටිපාටියක් නිසාදවන් ප න නගින දහෝ ඊට සම්බන්ධ පිරිව ය ෙ ඇතුලත්ව එදහත් 

ඊට සිමා දනොවී ඕනෑම සහ සියලුම පිරිව ය, හානි, වියෙම්පාරිදභෝගිකයා විසින් එකඟ දේ. සියලු තත්වයන් 

යටදත්, දනොස ලරීල්ලෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සීමා දනොවී,කඩ රීමමක් දහෝ උල්ලැංඝනය රීමමක් සඳහා 

වුවෙ, කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි සමස්ත අන්තර්ජාල දසේවාවන් සම්බන්ධව ඇති හිමිකම් සඳහා වන සමස්ත 

වගකීම්, ගනුදෙනු වලට දගවනු ල බූ ඕනෑම මුෙලක් හ ර, මීට දපර මාස 12ක කාලසීමාව තුල 

අන්තර්ජාල දසේවාවන් සඳහා පාරිදභෝගිකයා විසින් දගවනු ල බූ ගනුදෙනු ගාස්තු / අය රීමම් දහෝ සලකා 

බ ලීම් සඳහා පමණක් සීමා විය යුතු බවට පාරිදභෝගිකයා දමයින් එකඟ දේ.  

 

41. ෆකක්ස් මව්තදි මපූණයත 

 

I. ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය හා සම්බන්ධ වගන්ති වල සඳහන් කර ඇති පරිදි හා 

කාගිල්ස් බ ැංකුව එකඟ වී ඇති වන්දි පූරණයක් වශදයන් මාදේ / අපදේ වගකීම් ඉටු රීමමට 

යටත්ව එව නි ක්රිෙයාවලියක් භාර ග ීමම සඳහා කාගිල්ස ්බ ැංකුදවන් ඉල්ලා ඇති පරිදි 

පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත මුරපෙය සක්රීනය රීමම, පරිශීලක හ ඳුනුම ක්රිෙයාත්මක 

කරවීම, මුරපෙ න වත ස කසීම, මුරපෙ න වත නිකුත් රීමම, විෙනත් ත ප ල් පණිවිඩ හ ඳුනුම 

යාවත්කාලීන රීමම, ජැංගම දුරකථන අැංක යාවත්කාලීන රීමම  හා සම්බන්ධ ෆ ක්ස ්

සන්නිදේෙනය හරහා ඉල්ලීම් හා උපදෙස් නිකුත් රීමමට පිළිබඳව ඇති තම පහසුව හා උනන්දුව 

මත ක්රිෙයා කරනු ඇත. 

 

II. පහත සඳහන් කරුණු පාරිදභෝගිකයා විසින් එකඟ වී, පිළිදගන සහතික කර භාර ගීම.  



a) ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත කරනු ල බූ 

දහෝ පාරිදභෝගිකයා විසින් කරනු ල බූ බවට දබොදහෝදුරට විශ්වාස කරනු ලබන ඉල්ලීම් 

සහ උපදෙස්, කාගිල්ස ්බ ැංකුව විසින් සිය තනි අභිමතය පරිදි ක්රිෙයාවට නැංවනු ඇත. 

පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා එවනු ලබන 

එව නි ඉල්ලීම් සහ/දහෝ උපදෙස්, මින් මතුවට ‘උපදෙස්’ දලස හඳුන්වනු ඇත.  

b) ඉහත සඳහන් කරනු ල බූ පාරිදභෝගිකයාදේ ඉල්ලීම මත ලබා දෙන උපදෙස ්දහෝ 

කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් ලබා දෙනු ලබන උපදෙස ්වල යම් දවනසක් සිදු වන අවස්ථාදේ ජ 

දමම වන්දි පූරණයදනොකඩවා වලැංගුව පවතින බවට, පාරිදභෝගිකයා මත පවතින හා ඒ 

සමග බ  ස සිටින බවට සහ උපදෙස ්වලට සිදු කරනු ලබන යම් දවනසක්, ලබා  ජ ඇති ඉඩ 

රථස්ථාව සහ වන්දි පූරණදයහි පරිමාණය තුල සලකා බලන බවටත් පාරිදභෝගිකයා විසින් 

අනුමත කර, එකඟ වී, පිලිගීම. දකදසේ වුවෙ, කාගිල්ස ්බ ැංකුව ෙ නුම්  ජමරීන් දතොරව 

ඉහත සඳහන් උපදෙස ්දනොසලකා හරිනු දහෝ ඒවාට අනුව ක්රිෙයා දනොකර සිටීමට ඉඩ 

ඇත.  

  

III. කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ෆ ක්ස ්මගින් එවනු ලබන උපාදෙස ්මත ක්රිෙයා රීමමට හ රීයාව ඇත.  

එවනු උපදෙස ්ප හ දිලි හා වාාල ල වුවෙ දහෝ දනොවූවෙ කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි තීරණය කාගිල්ස් 

බ ැංකුදවහි සියලුම ක්රිෙයාමාර්ගයන් තීරණාත්මක දමන්ම පාරිදභෝගිකයා සමග බ  ස 

පවතී.කාගිල්ස් බ ැංකුව සිය තනි අභිමතය පරිදි, ඕනෑම දහෝ සියලුම උපදෙසක් මත ක්රිෙයා රීමම 

දහෝ දනොරීමම සඳහා දමම වගන්තිදයන් රීසිඳු අවහිරයක් සිදු දනොදේ.  

 

IV. ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා දතොරතුරු සම්දරථේෂණය රීමම දතොරතුරු සන්නිදේෙනය සඳහා වන 

ආරක්ෂිතත මාර්ගයක් දනොවන අතර අනවසර භාවිතයන් හා රථදේශයන්, වැංචනික දහෝ ව රදි 

දල්ඛනයන්, ව රදි නිව රදි කර එවීම්, සම්පුර්ණ දල්ඛනය දහෝ එහි යම් දකොටස ්බ ැංකුව දවත 

දනොල බීම් වලට යටත් වීමට ඉඩ ඇත. පහත සඳහන් එව නි අවොනම් දම් සඳහා ඇතුලත් විය 

හ රී අතර, එදහත් ඊට සිමා දනොදේ.  

a) අොළ උපදෙස ්වැංචනික දලස ලියා තිබීම දහෝ දවනස ්කර තිබීම. 

b) කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ල දබන උපදෙස් අවුල් සහගත තත්වයට පත්වී තිබීමට දහෝ ව රදි 

දලස වටහා ග ීමමට හ රී වන ආකාරදයන් ප වතිය හ රී වීම. 

c) කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත අොළ එම උපදෙස ්දනොල බීම දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි සාමානා 

ව ඩ කරන බ ැංකු දේලාවන් තුල දනොල බීම දහෝ උපදෙස් ලබා දෙන දේලාදේ ජ ෆ ක්ස් 

යන්ත්රජය භාවිතදයන් දතොරව ප වතීම සහ / දහෝ කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත එම උපදෙස් 

වලින් දකොටසක් පමණක් ල බීම. 



d) උපදෙස් වටහා ග ීමදම් ජ ව රදි සහගත දලස වටහා ග ීමමට ඉඩ ප වතීම.  

 

V. කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත පළමුදවන් ලබා  ජ තිබූ උපදෙස් මත දම්වන විට ක්රිෙයා රීමම ආරම්භ කර 

ප වතියෙ (අගතියරීන් දතොරව පසුව ලබා දෙන උපදෙසක්, ලිඛිත නිදයෝගයක් දහෝ 

විධිවිධානයක් ලබා දගන සහ ඒ අනුව ක්රිෙයා කර තිබූ අවස්ථාවක) දහෝ උපදෙස ්ලබා ග ීමම 

සඳහා නිශ්චිතව ෙක්වා ඇති පහසුකම් අත්හිටුවීම දහෝ නතර කර තිබුනෙ, පාරිදභෝගිකයා විසින් 

පසුව ලබා දුන් උපදෙස ්මගින් පාරිදභෝගිකයා විසින් දපර ජ ලබා දුන් උපදෙස් දහෝ ලිඛිත නිදයෝග 

දහෝ විධිවිධාන අවලැංගු දේෙ, ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ලබා දුන් 

උපදෙස් අනුගමනය රීමදම් ජ කාගිල්ස ්බ ැංකුදවහි සියලුම දහෝ ඕනෑම ක්රිෙයාමාර්ගයක් සමග 

පාරිදභෝගිකයා අඛණ්ඩව බ  ස සිටී.  

VI. පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකුව දවත ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා එවනු ල බූ උපදෙස 

පිළිගනිම සහ ඒවාට අනුව ක්රිෙයා රීමම දහේතුදවන් ඇතිවන හා වි සමට සිදුවන ීමතිමය වියෙම් ෙ 

ඇතුළුව සියලුම හිමිකම්, පාඩු, හානි, පිරිව ය වලින් කාගිල්ස් බ ැංකුව වන්දි පූරණය රීමමට හා 

හානිකර දනොවන අන්ෙමින් වන්දි පූරණය කර ත බීමට සහ ආරක්ෂා රීමමට පාරිදභෝගිකයා 

එකඟ දේ.  

VII. කුමන දහෝ ආකාරදේ වුවෙ ඕනෑම දහේතුවක් මත ෆ ක්ස් සන්නිදේෙනය හරහා ලබා දෙනු ල බූ 

උපදෙස් මත සිදු කරන ඕනෑම ක්රිෙයාවක් / ප හ ර හ මමක් සඳහා පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් 

බ ැංකුව දවත වගකීම දනොප වරිය යුතුය.  

 

42. ැංක ුකෙවහි මතපතට මනැංා මනකීතම ම 

 

දවනත් ඕනෑම ඇපයට තබා ග ීමමක් දහෝ ගාස්තුවක් දනොසලකා, පාරිදභෝගිකයාදේ තනි නමින් පවතින 

දහෝ බද්ධ ගිණුමක් දලස පවතින රථාථමික සහ / දහෝ ද්විතීක ගිණුදමහි (ගිණුම් වල) දහෝ දවනත් ඕනෑම 

ගිණුමක ඇති ත න්පතු මුෙල් මත කුමන ආකාරදයන් දහෝ පාරිදභෝගිකයා විසින් අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ 

දසේවාවන්  ජර්ඝ රීමදමහි සහ/දහෝ භාවිතා රීමදමහි රථතිඵලයක් දලස ඇතිවන සම්පූර්ණ හිඟ මුෙල ෙක්වා 

වර්තමාන දමන්ම අනාගත වශදයන් ඇපයට තබා ග ීමමට හා පියවා ග ීමමට කාගිල්ස ්බ ැංකුවට අයිතිය 

හිමි දේ.  

 

43. නුදපාති  මැං්පෑම 

 

දමහි සඳහන් කර ඇති කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි වගකීම්, එම වගකීම් ඉටු රීමම වලක්වා ග ීමම දහෝ රථමාෙ වීම දහෝ 

බාධා රීමම යම් අනුපාතික බලපෑමක් [යම් සන්නිදේෙන පද්ධතියක් උපදයෝජාතාවදයන් දතොර වීම, 



කඩාකප්තිපල්කාම ක්රිෙයාවන්, ගිනි ග ීමම්, ගැංවතුර, පිපිමම්, දද්ව ක්රිෙයාවන්, සිවිල් ක ළඹීම්, වර්ජන දහෝ ඕනෑම 

ආකාරයක ක රැල්ලක්, දකෝලාහල, යුධමය තත්ත්ව දහෝ ආණ්ඩුදවහි ක්රිෙයාකාරකම්, ීමති පද්ධතිදයහි සහ දවනත් 

සමාන ආකාරදේ නියාමන ස්වාභාවයන්හි දවනස්කම් ෙ ඇතුලත්ව එදහත් ඊට සිමා දනොවී, කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි 

සාධාරණ පාලනය ඔබ්බට පවතින ඕනෑම සිදුවීමක් ඇතුලත් දේ.]දහේතුදවන් සිදු වන්දන් නම්, සිය වගකීම් ඉටු 

රීමම වලක්වා ග ීමම දහෝ රථමාෙ වීම දහෝ බාධා රීමම දහේතුදවන් ඇතිවන ඕනෑම සිදුවීමකට යටත් වනු ඇති අතර 

එම ඕනෑම දහේතුවක් දහෝ බලපෑමක් සාධාරණ කාල පරිච්දච්ෙයක් තුල දනොන සී පවතින තුරු [දමම විධිවිධානය 

යටදත් පමණක් දගවිය යුතුව පවතින ඕනෑම හිඟ මුෙලක් මත දමම දපොලී උපචිත දලස උපදයෝගී කර ගත යුතු 

දනොදේ.]සපුරාලිය හ රී එව නි වගකීම් තුල කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් සිදු කරන ලෙ ප හ ර හ මමක් දලස සලකනු 

දනොල දබ්. දමහි සඳහන් කරුණු සඳහා වගකීම් ඉටු රීමමට දනොහ රී වීම දහේතුදවන් ඕනෑම පාර්ශවයක් මගින් සිදු 

වන ඕනෑම ක්රිෙයාවක් දහෝ හිමිකමක් කාගිල්ස් බ ැංකුව වගරීවයුතු දනොදේ.  

 

44. ෙපොු  

 

දසේවාලාභියා විසින් දවනත් රීසිඳු අදයකු දවත දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් භාර දිය දනොහ ක. 

කාගිල්ස් බ ැංකුව දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් සිය වගකීම් ඉටු රීමමට උප දකොන්ත්රජාත්තු සහ 

නිදයෝජිතයින් දයෙවීමට ඉඩ ඇත. කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් සිය 

අයිතීන් සහ වගකීම් කාගිල්ස ්බ ැංකු සමුහදයහි ඕනෑම සමාගමක් දවත මාරු රීමම දහෝ ප වමම සිදු 

රීමමට ඉඩ ඇත.  

 

කාගිල්ස් බ ැංකුදවහි සමස්ත ගිවිසුම දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන් ඇතුලත් වන අතර ආයතනික 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් සඳහා කාගිල්ස ්බ ැංකුව සහ පාරිදභෝගිකයා අතර වාචිකව දහෝ 

ලිඛිතව දපර සකස් කරන ලෙ ඕනෑම දයෝජනාවක්, නිදයෝජනයක්, අවදබෝධයක් සහ ගිවිසුමක් අවලැංගු 

වීම හා රථතිස්ථාපනය රථකාශ දහෝ ගමා දේ. කාගිල්ස් බ ැංකුව විසින් සිදු කරන ලෙ රීසිඳු නිදයෝජනයක් 

දහෝ එහි රීසිඳු දසේවකදයකු දහෝ නිදයෝජිතදයකු මත විශ්වාසය තබා දනොම ති බව සහ ආයතනික 

අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය පිලිබඳ ස්වාධීන ඇගයුමක් කර ඇති බවට පාරිදභෝගිකයා විසින් පිළිගීම. දමම 

දකොන්දද්සි හා නියමයන් යටදත් රීසිදු තුන්වන පාර්ශවයක් සඳහා අයිතීන් හා හිමිකම් හිමි දනොදේ.  

 

45. ෙ ෝතෙේසි මව් මෙතෝනුනාවත ම 

 

දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්, අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් භාවිතා කරන පාරිදභෝගිකයා සහ 

කාගිල්ස් බ ැංකුව අතර ගිවිසුමක් ඇති කරයි. අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් සඳහා අයදුම් රීමම 

මගින් සහ එම දසේවාවට රථදේශ වීම මගින් පාරිදභෝගිකයා විසින් දමම දකොන්දද්සි හා නියමය පිළිදගන 



භාර ගනු ලබයි. දමම දකොන්දද්සි හා නියමයන්, පාරිදභෝගිකයාදේ ගිණුම් සඳහා අොළ වන දකොන්දද්සි 

හා නියමයන්ට අමතරව පවතින අතර ඊට හානි වන අයුරින් දනොපවතී.  

 

46. නික මපුේන්යි්ත මහා මනික මපුේන් මවුාපාණහිමිත්ත මසඳහා මෙ ෝතෙේසි මව් මෙතෝනුනාවත ම 

 

ආයතනික අන්තරජාල බ ැංකුකරණ දසේවාවන් ලබා ගනු ලබන තනි පුද්ගලයින් සහ හිමිකරුවන් වන 

පාරිදභෝගිකයින් සඳහා පහත සඳහන් දකොන්දද්සි හා නියමයන් (‘දකොන්දද්සි’) අොළ දේ. දමම 

දකොන්දද්සි, ඉහත ෙක්වා ඇති ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය සඳහා බල ප ව ත්දවන දකොන්දද්සි 

හා නියමයන්ට (රථාථමික දකොන්දද්සි හා නියමයන්) අමතරව පවතින අතර ඊට හානි වන අයුරින් 

දනොපවතී. රථාථමික දකොන්දද්සි හා නියමයන් සහ දමම දකොන්දද්සි අතර යම් අනනුල ලතාවයක් ඇති වූ 

අවස්ථාවක ජ දකොන්දද්සි තවදුරටත් පවතිනු ඇත. දමහි අර්ථෙක්වා දනොම ති ඉැංග්රීාසි ක පිටල් අකුරින් 

ෙක්වා ඇති පෙ සඳහා  රථාථමික දකොන්දද්සි හා නියමයන් සඳහා ෙක්වා ඇති දත්රුම එදලසම අොළ දේ.  

 

I. අර්ථෙ ක්වීම්  

 

ගනුදෙනු දවත රථදේශය යනුදවන් සාමානා බ ැංකුකරණ, SLIPS දහෝ CEFT භාවිතදයන් 

තමාදේම ගිණුම දවත මුෙල් හුවමාරු රීමම් (කාගිල්ස් බ ැංකුව තුල), තුන්වන පාර්ශවයන් දවත 

තනි/බහු මුෙල් හුවමාරු (කාගිල්ස ්බ ැංකුව තුල), තුන්වන පාර්ශවයන් දවත තනි/බහු මුෙල් 

හුවමාරු (කාගිල්ස ්බ ැංකුදවන් පිටත) අෙහස් දේ.  

 

II. ගනුදෙනු දවත රථදේශය භාවිතය සඳහා දකොන්දද්සි ; පාරිදභෝගිකයා දවත දපරනිමි ගනුදෙනු 

රථදේශයක් ලබා දෙනු ඇත. දමම ගනුදෙනු රථදේශය, තනි පුද්ගලයින් සහ තනි පුද්ගල 

වාාපාරහිමියන් වන සියලුම පාරිදභෝගිකයින් සඳහා සම්මත රථදේශයක් වනු ඇත.    

 

ආයතනික අන්තර්ජාල බ ැංකුකරණය භාවිතදයන් ගනුදෙනු සිදුකරනු ලබන පාරිදභෝගිකයින්හට CIB 

අයදුම්පත්රදයහි ඔවුන් විසින් ලබා  ජ ඇති මුෙල් රථමාණය ෙක්වා භාවිතා රීමදම් හ රීයාව පවතී. එම මුෙලට ව ඩි 

මුෙක් රථමාණයක් ෙක්වා ගනුදෙනුවක් සිදු රීමමට අවශා වූ අවස්ථාවක ජ , පාරිදභෝගිකයා විසින් කාගිල්ස් බ ැංකු 

ශාඛාවක් හරහා අොළ දවනස් රීමදම් ඉල්ලීම ලබා දිය යුතුය. 

 

ගනුදෙනු රථදේශය භාවිතා රීමම සඳහා, පාරිදභෝගිකයා විසින් ඔවුන්දේ ජැංගම දුරකථන අැංක ලියාපදිැංචි රීමමට 

අවශා වන අතර එදසේ රීමමට අදපොදහොසත් වීම මගින් මුෙල් හුවමාරු රීමදම් විකල්පය භාවිතය සඳහා 

දනොපවතිනු ඇත.  



47. ැං්ත්්ව මන්වස්ත රුව්ත මඉව්ව මකිරීම මසඳහා මනනාළ මවන මෙ ෝතෙේසි ම 

 

පහත සඳහා දකොන්දද්සි හා නියමයන් (‘දකොන්දද්සි’) බ ැංකුව දවනුදවන් තම බලයලත් අත්සන්කරුවන් 

ඉවත්රීමම සඳහා අයදුම් කරනු ලබන  CIB පාරිදභෝගිකයින් සඳහා අොළ දේ.  

 

I. තම ජැංගම ගිණුමින් බලයලත් අත්සන්කරුවකු/අත්සන්කරුවන් ඉවත්රීමම සඳහා පාරිදභෝගික 

අයදුම්පතක් බ ැංකුව දවත ල බුණදහොත්, බ ැංකුව විසින් එය සමස්ත ඉල්ලීමක් දලස සලකා, 

පාරිදභෝගිකයා විසින් ලිපියක් මගින් ඒ පිළිබඳව විදශේෂ උපදෙස ්ලබා  ජ දනොම ති නම් CIB 

දවතින්ෙ අොළ අත්සන්කරුවා/ අත්සන්කරුවන් ඉවත් රීමමට කටයුතු කරනු ඇත.  

 

II. CIB අයදුම්පදතහි අත්සන ඉවත් රීරම ක්රිෙයාවට න ැංවුවදහොත් ඉන් පසු එය CIB පත්රජය මත 

ගනුදෙනුකරුදේ කාර්ය රථවාහ ස කසුම දවත බලපෑමට ඉඩ ඇත. දමවන් අවස්ථාවක ජ, අත්සන 

ඉවත් රීමම දහේතුදවන් ඇතිවන කාර්ය රථවාහ දවනස පිලිබඳ බ ැංකුව විසින් වගරීයනු 

දනොල දබ්.  

 


