ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුක්ගන්නාමාම
ශ්රී ලං කා ම ලං බ ලං ංකාවේ එ ලං ඟ ාවම ස ලං ග ස ලං ගබ ලං ල්කය ලං ංාය  ලං ්රතිසගාගක ණ  ලං ක ලං
සග්  ලං කග ලං “ශ්රී ලං
කා ම ලං ල්කය ලං ුක් ස්නාමණම ” ලං සා ලං ේ ම  ලං සස ේ ලං ංකාවේ ණ  ලං ්  ේත්රස ලං ිසින්න ලං ශ්රී ලං කා ම ලං ල්කය ලං
ුක් ස්නාමණම  ලං(ඇප ණ) ලංග මස හි ලංගම්ං්නධී ණ ස ලංසස ේ ලංගක එච්ඡම ලං සෝජාම ලංක්ර ස්  ලංිහහිුව ම ලංඇව  ලං
ුක් ස්නාමණම  ලං සෝජාම ලං ක්ර සහි ලං ංණමු  ලං ්න ්න ලං පකමිණිලි ලං ගඳබම ලං ගතුුවදමස  ලං නිණම ණ ස්  ලං ගබ ලං
තීණ ස්  ලං කංම ලං දී / ලං සෝජාම ලං ක්ර ස ලං සස ේ ලං ආ ණ ස ලං ා ලං ංකාවේ ලං බම ලං ං ාවේේ ලං  ලං ල්කය ලං ආසවා ක ලං
සනු දනු රු ්න ේ ලංසකසළු ලංිසගදී යි  ලං

ල්කය ලංුක් ස්නාමණම  ලංගඳබම ලංංදම  ලංගම්ං්නධවම ලංිසගකවණ ලංපබව ලංදක්  එ
ලිිහාස: ලං සී මගහිව ලංශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුක් ස්නාමණම  ලං(ඇප ණ),
ල්කය ලංුක් ස්නාමණම  ලං මර්සමකස,
143A, ලං ජිණ ලං ම ව, ලං
ඹ ලං05  ලං
 ලං ලං ලංුකණ ථා: ලං+94 11 2595625,+94 11 2595624
 ලං ලං ලං බ් ලංංඩිසස ලංwww financialombudsman lk ිසදුේ ලංවකප ක ලං: ලංfosril sltnet lk

ුක් ස්නාමණම  ලංගතු ලංංකවක ලං

ා මද?

ුක් ස්නාමණම  ලං සෝජාම ලංක්ර ස ලං ගි්න ලංආ ණ ස ලං ා ලංපරිදි ලංවනි ලංසනු දනු රු ්න ලංගබ ලංල්කය ලංආසවා ලංංවණ ලං
ඕා  ලං ආ මණ  ලං පකමිණිලි ලං ගබ ලං සකුවම් ලං ිස ර්යාස ලං කිරී  ලං ගබ ලං ිසගඳී  ලං ගඳබම ලං ල්කය ලං ුක් ස්නාමණම  ලං බස ලං
ංකස්  ලංඇව

ුක් ස්නාමණම  ලං සෝජාම ලංක්ර ස ලං ගි්න ලංආ ණ ස ලං ා ලංපකමිණිලි ලං
ුක් ස්නාමණම  ලං සෝජාම ලංක්ර ස ලංසස ේ ලංපකමිණිල්ක්  ලං

ර්ද?

 ලංබකකි ලං රුණු ලංපබව ලංදක්  එ

a) මුදල් ලං ා සවී ් / ලං මුදල් ලං සවීම් ලං ක ලං බෝ ලං ේ පේ, ස ණ, බිල්පේ ලං ආදිස ලං ඟ තු ලං කිරීම් ලං ක ලං
සී ම  ලංඉ්  වූ ලං්ර මදස්  ලං
b) සනු දනු රු ්නස ලංගබ ලං ාේ ලංංසස ලං ස ණ ලංනිවේේ ලං ා කිරී
c) නිසමිව ලං කඩ ලං ණා ලංපකස ලංස ා ලං ා ගක ම ලංබකරී
d) ංකාවේ  ලංිසින්න ලංඇපස්නස/ ලං ස ණ ලං සකීම් ලං ව ලංසරු ලංකිරී ස ලංංග ේ ලංවී
e) වක්නපතු ලං ගිණුම්, ජාස  ලං ගිණුම්, ඉතිසරිකිරී ම් ලං ගිණුම් ලං ලි්න ලං ංා ගණ ලං බෝ ලං ාෙම මරී ලං මුදල් ලං ආපසු ලං
සකනීම් ලංගම්ං්නධ ස්න ලං ා ලංහිමි ම්
f) ේ පව / ලංංකාවේ ලංං
ණස  ලං ාෙනි  ලංමුදල් ලංකිරී ්  ලං
g) ංදම  ලංල්කය ලංආසවාස ලංග ා ලංප ේ ම සා ලංසා ලංඕා  ලංසනු දනු මණ ලංගිණු ්  ලංප ේ ම සා ලංසම  ලං
ගම්ං්නධ ස්න ලංසනු දනු රු ්න ලංිසින්න ලංඉදිරිපේ ලං ණා ලංපකමිණිල්ක් 
h) ංපාසා ලංබිල්පේ ලං ක ලංං පරිබණ , බිල්පේ ලංඟ තු ලංකිරී  ලංබම ලංංපාසා ලංආදමසම් ලංකකබී ම් ලං්ර මදස්න ලං
ව ලංංපාසා ලංසනු දනු රු ්න ලංිසින්න ලංිනුක ලං ණා ලංපකමිණිලි
i) ශ්රී ලංකා ම එ ලංගිණුම් ලංප ේ ම සා ලංසා ලංශ්රී ලංකා ම එ ලංපදිාව   ලං ා ිනන ා ලංද්ගලසකස්න ස්න ලංශ්රී ලංකා ම  ලං
ව ලංඔවු්න ලංඟ නු ලංකංා ලං ්රේ
 ලංගබ ලංඔවු්න ේ ලංගිණුම් ලං ක ලංරිසම මරිේ ස ලංිහලිංඳ ලංපකමිණිලි
j) ල්කය ලං ගේ ම ලං ගම්ං්නධ ස්න ලං ශ්රී ලං කා ම ලං බ ලං ංකාවේ එ ලං නි සෝසස්න ලං උල්කාඝාස ලං කිරී  ලං
ගම්ං්නධ ස්න ලංිනුක ණා ලංපකමිණිලි

k) ංසකිරීම්/සමගකතු ලංිහලිංඳ ලංපකමිණිලි  ලංංසකිරීම්, ලං ප ළී ලංංනුපමව ලංබම ලංසමගකතු ලංගම්ං්නධ ලංපකමිණිලි, ලංල්කය ලං
ආසවා ලං ිසින්න ලං නිස  ලං ණා ලං කද ලං ්ර මිව ලං සමගකතු කස ලං
ාගක ලං වූ ලං සමගකතු ලං ංසකිරී ්  ලං ිනුක ලං වූ ලං
ං ගකථම ්නස ලංප
්  ලංසී ම ලං එ  ලං
l) ල්කය ලං ුක් ස්නාමණම බස ලං මකමනුරූපී  ලං බ ලං ංකාවේ  ලං ිසින්න ලං නියකව ව  ලං ද්  ම ලං ඇතිස ලං ං ාවේේ ලං ංදම  ලං
රුණු ලංගම්ං්නධ ස්න ලංද ලං සයුතු ලං
 ලංබකකිස

පකමිණිලි ලංිනුකකිරී ස ලංහිමි ම් ලංඇතිස ලංඇස ලං වුද?
ංකාවේ

හි ලංඕා  ලංසනු දනු රු

වේ ලං

පමරි

ෝගි සම ලංප මු  ලංපකමිණිලි ලං ක ලංයුේ ේ ලං මබසද?

ප මු ා ලංිහස ණ ලං ය ස්න, ුක් ස්නාමණම  ලං ව ලංපකමිණිලි ලංකිරී ස ලං පණ, ගේ ම  ලංකංම ලංුක්න ලංයමඛම ස ලං බෝ ලං
මර්සමකසස ලංපකමිණිලි ලං
 ලංයුතුස
ංප ේ ලං ග  ලං යමඛම
, පමරි ෝගි සවේස ලං පකමිණිල්ක්  ලං සකා ලං වම ලං කිරී ස ලං බෝ ලං ලිවී ස ලං බකකි ලං
නිකධමරි සවේ ලංයමඛම ලං
ම රු ලංිසින්න ලංපේ ලං ණ ලංඇව
ද ා ලං ිහස ණ ලං ය ස්න, ලං සනු දනු රු ලං ිසින්න ලං යමඛම ලං මර්සමක  ලං පකමිණිලි ලං ණා ලං කද ලං ආ මණස ලං ිහළිංඳ  ලං
ග හී ස ලං පේ ලං ා ්න ්නාම්, ලං ්රධමා ලං මර්සමක  ලං “පකමිණිලි ලං නිණවුල් ලං කිරී ම් ලං නිකධමරිසම” ලං
ව ලං
ගම්ං්නධ ලංවී ස ලං බෝ ලංලිඛිව  ලංදකනුම් ලංදී ස ලංබකකිසම  ලංඇව
ව ා ලං ිහස ණ ලං කග ලං ංදම  ලං පකමිණිල්ක ලං ්රධමා ලං මර්සමක  ලං මර්ස ලං ණ්ඩකස ලං ිසින්න ලං ප ම ලං ිසගඳමසව ලං
ා බකකි ලංාම්, පමරි ෝගි සම ලංබස ලංුක් ස්නාමණම  ලං ව ලංආණවුක ලංිසගඳමසකනී  ලංගඳබම ලංපකමිණිල්ක ලංඉදිරිපේ ලං
ක ලංබක  ලං

පමරි

ෝගි සම ලංිසින්න ලංපකමිණිලි ලංකිරී  ලංගඳබම ලංගම්ද්ර්  ලං ක ලංයුතු ලංංසුකම්පේ ලංබම ලංංනුස ාස ලං
 ලංයුතු ලංරිසම ලංිහළි ව ලංවේ ් ද?

"A" ආ ෘතිසස ලංසනු ලංසම් ලංල්කය ලංආසවාස  ලංයමඛම ්  ලං බෝ ලං්රධමා ලං මර්සමකස ලං
ගම් ව ලංආ ෘතිසස්  ලං එ
"Bආ ෘතිසස ලං", ලංුක් ස්නාමණම  ලං
ංනුස ාස ලං

ව ලං

ලි්න  ලංපකමිණිලි ලංකිරී ම්දී ලං මිසවම ලං

 ලංයුතු ලංනීතිස ලංබම ලං ණගුකමින ලංගබ ලංරිසම ලංපන පමන ස ලං

ව ලංපකමිණිලි ලංකිරී  ලංගඳබම ලං

 ලංබකකිස

ව ලංං ධමාස ලං ස මු ලංකිරී  ලංද ලං කදසේ ලං එ

www financialombudsman lk ලංසා ලං“ශ්රී ලංකා ම ලංල්කය ලංුක් ස්නාමණම ” ලං
ංමසව ලං ණ ලංසව ලංබක  ලං ලං

බ් ලංංඩිසස ලං ගි්න ලං

 ලංආ ෘතිස්න ලං

