ලැදගත්!
ඔඵ විසින් සවළන් ඵෆැංකු ීසවළ භළවහර්  ාළඩ්ඳත් බළවිත කිරීභර සඳර, ාරුණළාර සභභ ාළඩ්ඳත්
හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුභ කියලන්න. සභභ නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි තුෂ „ාළඩ්ඳත‟ යන සයදුභ භගින්
ඳශත දෆක්සලන සවළන් ඵෆැංකු සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත් සශෝ ඒලළසයහි ඕනභ වම්මිරණයක් අදශවහ සේ:


සවළන් ීසවළ ප්ෆටිනම් ස ෝල්ඩ් ක්ෆසික්



සවළන් භළවහර්  රයිස කනියම් ස ෝල්ඩ් ක්ෆසික්

සභභ ාළඩ්ඳත් බළවිත කිරීභ භගින් ඳශත දක්ලළ ඇති නීතිරීති වශ සාොන්සේසි ඔඵ විසින් පිළි න්නළ
අතර, එභගින් ඔඵ ඵෆඳී සිටිනු ඇත.
සවළන් ීසවළ භළවහර් ාළඩ් (ාළඩ්ඳත) යන ාළඩ්ඳත් සවළන් ඵෆැංකුල පී.එල්.සී. විසින් ඳශත දෆක්සලන
නීතිරීති ශළ සාොන්සේසිලර යරත්ල නිකුත් සාසරනු ඇත.

ක්රෙඩිට් කා

ඩ්ඳත්ාහිමියන්ාසහ ාලනාගිවිසුම

සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳතක් ඳත් නිකුත් ාරන සව භභ අපි සභභගින් සවළන් ඵෆැංකුල සලත අයදුම් ාර සිටින
අතර, සභභ අයදුම්ඳසතහි වශ ඇමුණුම්ල (ඇත්නම්) වඳයළ ඇති සතොරතුරු වභ අතකින් භ වතය වශ
නිලෆරදි ලන ඵලර ද තශවුරු ාරන අතර, භළ අඳ සලනුසලන් ගිණුභක් විලෘත ාරන සව ද,
ාළඩ්ඳත ාළඩ්ඳත් සදාර ාඳළ දභළ එභ සාොරවහ සදා භ ඔඵ සලත ආඳසු බළරදීභ භගින් ාළඩ්ඳත
ාළඩ්ඳත් බළවිත කිරීභර භළසේ අඳසේ අයිතීන් භළ/අඳ විසින් අතශරින සතක් ාළඩ්ඳත ාළඩ්ඳත් අලුත්
ාර, නල ාළඩ්ඳත් නිකුත් ාරන සව ද භභ/අපි ඔඵ සලතින් ඉල්ළ සිටිමි සිටිමු.
භළ අඳ සලතින් විභසීභකින් සතොරල, ාලින් ාර භළසේ අඳසේ ඵෆැංකුාරුලන් සලතින් සශෝ සුදුසු
යෆයි සිතන සලනත් මූළශ්ර සලතින් ඕනභ සතොරතුරක් තශවුරු ාර ෆනීභර භභ අපි සභභගින්
සවළන් ඵෆැංකුල සලත අලවර සදමි සදමු.
භළසේ අඳසේ සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත ාළඩ්ඳත් සවළන් ඵෆැංකුල පී.එල්.සී. විසින් නිකුත් ාර ඇති සභභ
සවළන් ඵෆැංකු සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුසභහි නීතිරීති වශ සාොන්සේසිලර යරත්ල
ඳභණක් බළවිත ාරනු ඇති ඵලර භභ අපි එාඟ ලන අතර, සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත ද වභඟ භළ අඳ සලත
නිකුත් ාරන ද, භළ අඳ විසින් නිසි සව කියලළ සත්රුම් ස න ඇති සභභ සවළන් ඵෆැංකු ාළඩ්ඳත්
හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුසභහි දෆක්සලන නීතිරීති වශ සාොන්සේසි පිළි ෆනීභර ද එභගින් ඵෆඳී සිටීභර ද
භභ අපි ලෆඩිට්දුරරත් එාඟ සලමි සලමු.

විසේ රරල දී ලළණිජ ප්රභළණලලින් බළණඩ මිදී

ෆනීභර වශ ශ්රී ැංාළසලන් පිරතර ප්රළේධනය

සප්රේණය කිරීභර සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත බළවිත සනොාරන ඵලර භභ අපි සභභගින් එාඟ සලමි සලමු.
භළ අඳ විසේයාර වැංෙභණය ලන්සන් නම් සශෝ විසේ ැකකියළලක් වශළ ශ්රී ැංාළසලන් ඵෆශෆරල
යන්සන් නම් සශෝ භළ අඳ විසින් සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත ාළඩ්ඳත් ඵෆැංකුල සලත බළර දී ස විය යුතු හිඟ මුදල්
වම්ප් ණසයන් භ පියලන ඵලර ද භභ අපි සභභගින් එාඟ සලමි සලමු.
(මින් භතුලර සභහි ‘ාළඩ්ඳත් හිමියළ’ සව ශෆඳින්සලන) භළසේ අඳසේ ඉල්ලීභ භත මූලිා වශ
අතිස් ා ාළඩ්ඳතින් සාසරන අයකිරීම් වශළ එක් ල ශළ සලන් සලන් ල ල කීභර භභ අපි සභභගින්
එාඟ ලන අතර, එකී මුදල් ඉල්ල විසරා ස ීසභර ද සභභගින් එාඟ සලමි සලමු.
2006 අැංා 5 දරන මුදල් විශුේධිාරණය ලෆෂෆක්ීසසම් ඳනත, 2006 අැංා 6 දරන මූය නුසදනු ලළ් තළ
කිරීසම් ඳනත, වශ ඊර අදළෂ ලන භළ් ස ෝඳසේ ශළ නියභයන් ද, 1988 අැංා 30 දරන ශ්රී ැංාළ ඵෆැංකු
ඳනත ශළ එකී වැංසෝධිත 1988 අැංා 30 දරන ඵෆැංකු ඳනත යරසත් ශ්රී ැංාළ භශ ඵෆැංකුසේ මූදල්
භණ්ඩය විසින් නිකුත් ාර ඇති, එභ ඳනත ප්රාළරල අතශෆර දෆමූ සේඳ වම්ඵන්ධසයන් ලන
භළ් ස ෝඳසේ ශළ නියභයන් ද ඇතුෂත් භළ් ස ෝඳසේල අඩැංගු ප්රතිඳළදන වම්ඵන්ධසයන් භළ අඳ
දෆනුලත්ල සිටින ඵලර භභ අපි සභභගින් තශවුරු ාර සිටිමි සිටිමු. ශ්රී ැංාළසේ අලවර ත් ලළණිජ
ඵෆැංකුල සභසශයුම්ලර අදළෂ ලන ඉශත කී නීති වශ අසනක් සියලු නීති ද, ඉශත කී නියභයන් ශළ
භළ් ස ෝඳසේ භගින් නියභ සාසරන ඳරිදි ඵෆැංකුල විසින් වභ අලවහථළලාදී භ එකී ප්රතිඳළදනලර
අනුකල ක්රියළ ාරනු ඇති ඵල භභ අපි අලසඵෝධ ාරස න ඊර එාඟ ීස සිටින ඵලර සභභගින් තශවුරු
ාර සිටිමි සිටිමු.
කිසිදු ආාළරයා සශේතුලක් සනොදක්ලළ සිය ප් ණ අභිභතය ඳරිදි සභභ අයදුම්ඳත පිළි ෆනීභර සශෝ
ප්රතික්සේඳ කිරීභර සවළන් ඵෆැංකුල පී.එල්.සී. (මින් භතුලර සභහි ‘ඵෆැංකුල’ යනුසලන් ශෆඳින්සේ) සලත
හිමිාභ ඳලතින ඵලර භභ අපි පිළි න්නළ අතර, සභහි ඳශත දක්ලළ ඇති නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි භගින්
ඵෆඳී සිටීභර අලැංගු ාෂ සනොශෆකි සව සභභගින් එාඟ ීස බළරස න සිටිමි සිටිමු.
අර්ථ දැක්වීම්
වන්ද් බය භගින් සලනත් ආාළරයාර අදශවහ සනොලන්සන් නම්, සභභ නීතිරීතිල බළවිත ාර
ඇති තද ඳෆශෆති අකුරු වහිත සයදුම්ලර ඳශත දෆක්සලන අ් ථ ඳලතියි. ‘ගිවිසුභ’ යනුසලන්
අදශවහ ලන්සන් සභභ ගිවිසුසභහි නීතිරීතිලර අනුකල ාලින් ාර වැංසෝධනය ාර ඇති
ඳරිදි, මින් භතුලර සභහි දක්ලළ ඇති නීතිරීති ඳේධතිය ලන අතර, සභභ ගිවිසුසභහි සාොරවක්
සව වෆසාන, ාලින් ාර ඳෂ ාරනු ඵන සවේලළලන් වෆඳයීභ වම්ඵන්ධසයන් ලන
අතිස් ා නීතිරීති ද එයර ඇතුෂත් ලනු ඇත.

අර්ථනිරඳන
වන්ද් බය භගින් සලනත් ආාළරයාර අදශවහ සනොලන්සන් නම් සශෝ සලනත් ආාළරයාර නිහචිත
දක්ලළ සනොභෆත්සත් නම්:
(a)

සිරවහත සයොදළ ඇත්සත් ඳශසුල වශළ ඳභණක් ලන අතර, සභභ ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන
ගිවිසුභ අ් ථනිරඳනය කිරීභර එභගින් ඵඳභක් සනොභෆති ලනු ඇත;

(b)

‘ඇතුෂත්ල’ යන ලචනය ශළ ඊර වභළන ලචන භගින් කිසිදු සීභළ කිරීභක් අදශවහ සනොසේ;

(c)

ාළඩ්ඳත් හිමියළ යන සයදුභ භගින් අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියන් ද අදශවහ ලන අතර ඔවුන් ද ඊර
ඇතුෂත් සේ;

(d)

ාළඩ්ඳත යන සයදුභ භගින්, සවළන් ඵෆැංකුල පී.එල්.සී. විසින් නිකුත් ාරන ද ඕනභ
ආාළරයා ාළඩ්ඳත් (සවළන් ප්ෆටිනම් ීසවළ ෆ්රීඩම් භළවහර් ාළඩ් ස ෝල්ඩ් ීසවළ සවළන්
ක්ෆසික් ීසවළ ාළඩ්) අදශවහ ලන අතර, ඒ සියල් ඊර ඇතුෂත් ලන අතර, නිකුත් ාරන ද
අතිස් ා ාළඩ්ඳත ාළඩ්ඳත් ද ඊර ඇතුෂත් සේ;

(e)

යම් කිසි ඳළ් හලයක් එක් පුේ සයකුර ලෆඩිට් වැංඛ්යළලකින් වභන්විත ලන්සන් නම්, එභ වභ
තෆනෆත්සතකුසේ භ ල කීභ එක් ල ශළ සලන් සලන් ල ඳලතිනු ඇත;

(f)

ඒාලචන අ් ථ වහිත ලචනලර ඵහුලචන ද ඇතුෂත් ලන අතර, එය භ අසනක් අතර ද වතය
සේ. පුරුලිැං

අ් ථ වහිත ලචනලර වහත්රීලිැං

ලචන ද ඇතුෂත් ලන අතර එය භ අසනක්

අතර ද වතය සේ;
(g)

සභභ ගිවිසුසභහි ඳලතින අ් ථනිරඳනයක් ශෆඟසලන යම් ලචනයක් සශෝ සයදුභක් එකී
අ් ථනිරඳනයර අදළෂ අ් ථය දරනු ඇත;

(h)

ල න්ති සශෝ සලනත් ශඳුනළ ෆනීසම් වැංසක්තලර ඇති සයොමු කිරීම් සභභ ගිවිසුසභහි භ
ඳලතින ල න්ති සශෝ සලනත් ශඳුනළ ෆනීසම් වැංසක්තලර ඇති සයොමුකිරීම් සේ. ාළඩ්ඳත
වක්රීය ාරන අලවහථළල ලනවිර සභභ සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුසභහි අඩැංගු
නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි සියල්ර ාළඩ්ඳත් හිමියළ එාඟ ීස සිටින ඵලර වෆසාන ඵලර
සභභගින් සදඳළ් හලය අතර එාඟ සේ;

(i)

‘මුදල්’ යන්සනන් අදශවහ ලන්සන් ශ්රී ැංාළ රජය විසින් සශෝ විසේ රජයක් විසින් නිකුත් ාර,
වහථළපිත ාර, අලවර දී ඇති සශෝ වම්භත ාර ඇති මූය හුලභළරු ඒාායක් සශෝ භළධයයක්
සේ;

(j)

‘මූය ලටිනළාභ’ යන්සනන්,

ඵඩළ ාෂ ලටිනළාම්, ස වුම් සල්ඛ්න සශෝ ගිණුම්ලර ඵෆර

ආාළරසයන් ද ඇතුෂත්ල මුදලින් ආඳසු ස විය ශෆකි සශෝ සනොශෆකි සශෝ, හුලභළරු භළධයයක්
අදශවහ ලන අතර, රන් ාළසි සශෝ ඝණ රන් ද ඊර ඇතුෂත් සේ.

1.
1.1

ඩ්ඳත
ාළඩ්ඳත ඵෆැංකුසේ සේඳක් ලන අතර, ඵෆැංකුල ඉල්ල විසරා ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ලශළභ එය
ඵෆැංකුල සලත ආඳසු බළරදිය යුතු සේ.

1.2

ඵෆැංකුල විසින් එහි ප් ණ අභිභතය ඳරිදි වශ කිසිදු ප් ල දෆනුම් දීභකින් ශළ සශේතු දෆක්ීසභකින්
සතොරල, ඕනභ අලවහථළලා ාළඩ්ඳත වශ ාළඩ්ඳත බළවිත කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළර ඇති
අයිතිය අලැංගු ාෂ ශෆකි අතර, කිසියම් ාළඩ්ඳත්

නුසදනුලාර අලවර සදන සව ාරන

ඕනභ ඉල්ලීභක් ප්රතික්සේඳ ාෂ ශෆකිය.

2.
2.1

ඩ්ඳතාභ රදීමාසහාභ විතය
ාළඩ්ඳත ෆබීසභන් ඳසුල ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ලශළභ ාළඩ්ඳසතහි පිටුඳව අත්වන් තෆබිය යුතු
අතර, සලනත් කිසිභ තෆනෆත්සතකුර එය බළවිත කිරීභර අලවර සනොදිය යුතු අතර, වභ
අලවහථළලා දී භ ාළඩ්ඳත ආරක්ළ ාර ත යුතු අතර, එය ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ පුේ ලිා
වන්තාසේ වශ ඳළනසේ තඵළ ත යුතු සේ.

2.2

ාළඩ්ඳත වශළ ඵළ දී ඇති සඳෞේ ලිා ශඳුනළ ෆනීසම් අැංාය (රශවය අැංාය - PIN)
වළභළනය තෆඳ භගින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත බළරසදනු ඇත. එය තෆඳෆල් කිරීසභන් ඳෆය
ශෆත්ත සදාක් තුෂ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත රශවය අැංාය ෆබී එය පිළිස න ඇතෆයි වෆසානු
ඇත. රශවය අැංාය ෆබුණු ඳසුල, එය ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ සේඳක් ලන අතර, රශවය අැංාය
සුරක්ෂිතල ඳලතින ඵලර ද කිසිදු ආාළරයකින් එය අන්වතු ීස සනොභෆති ඵලර ද වශතිා ීසභ
වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සියලුභ ආරක්ා පියලර ත යුතු ය.

2.3

ලිපිනය සලනවහ කිරීභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ලිඛිතල ඉල්ලීභක් සිදුාෂ විසරා, ඵෆැංකුල
විසින් ාළඩ්ඳත, ගිණුම් ප්රාළනය, රශවය අැංාය වශ සශෝ ාළඩ්ඳතර අදළෂ සලනත් ඕනභ
ලිපි නුසදනුලක් වම්ඵන්ධල බළවිත සාසරන ලිපිනය සව එභ ලිපිනය සයොදළ නු ඇත.

2.4

ාළඩ්ඳත වශ රශවය අැංාය යන සදාභ බළවිත ාරමින් සිදුාරන ද සියලුභ නුසදනු වශළ
ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල කීභර යරත් ලනු ඇත. ාළඩ්ඳත සශෝ රශවය අැංාය ආරක්ළ සනොකිරීභ
භගින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ ලැංචනිා සව සශෝ සනොවෆකිල්සන් යුතුල ක්රියළාර ඇත්නම් සශෝ,
එය නෆතිීසභ, සවොරාම් කිරීභ සශෝ සශළිදරේ ීසභ වම්ඵන්ධල ලශළභ ඵෆැංකුල සලත ලළ් තළ
සනොාෂසශොත්, ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරන සියලුභ මුදල් ප්රභළණ වශළ කිසිදු සීභළලකින්
සතොරල ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල කීභර යරත් ලනු ඇත.

ඵෆැංකුල විසින් ාලින් ාර යම්

වන්නිසේදන ෙභයක් භගින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත නි් සේ ාර ඇති ආාළරයර ාළඩ්ඳත සශෝ
රශවය අැංාය ආරක්ළ ාර ෆනීභර වශ සශෝ සුරක්ෂිත ාර ෆනීභර

ත යුතු පියලර

අනු භනය කිරීභර අසඳොසශොවත් ීසභ ඉශත ාරුණ වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ
ඳළ් හලසයන් සිදුලන දෆඩිට් සනොවෆකිල්ක් සව වෆසානු ඇත.
2.5

ාළඩ්ඳත වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල විසින් (මින් භතුලර සභහි ඇතෆම් තෆසනා ‘ාළඩ්ඳත් ගිණුභ’
යනුසලන් ශෆඳින්සලනු ඇති) ගිණුභක් ඳලත්ලළස න යනු ඇති අතර, ාළඩ්ඳත බළවිත ාරමින්
සිදුාරන ද සියලුභ බළණ්ඩ, සවේලළ මිදී

ෆනීම්ල වශ මුදල් අත්තිාළරම්ල (‘ාළඩ්ඳත්

නුසදනු’) ලටිනළාභ වශ සලනත් සියලුභ

ළවහතු වශ අයකිරීම් එයර ශර සාසරනු ඇත.

කිසියම් අසවි සශෝ මුදල් අත්තිාළරම් ලවුචරයක් අත්වන් කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ
අසඳොසශොවත් ීසභ, ඒ වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆැංකුල සලත ඳලතින ල කීසභන්
නිදශවහ ීසභර සශේතුලක් සනොසේ.
වහලයැංක්රීය සර්  යන්ර (ATM) නුසදනු වම්ඵන්ධසයන්, ඵෆැංකුසේ ඳරි ණා ඳේධතිසේ
ඳලතින සතොරතුරු වශ සශෝ ලළ් තළ එභ

නුසදනුලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අලවර දී ඇති

ඵලර අලවළනළත්භා වළක්ෂියක් සේ.
ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සශෝ සතලන ඳළ් හලයක් විසින් සශෝ අදළෂ නුසදනුල නුසදනු සිදුාර
ඇති ඵලර විහලළව කිරීභර ඵෆැංකුලර සශේතු ඳලතින්සන් නම්, භතසේදයර ක්ල ඇති යම්
නුසදනුලා ලටිනළාභ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් අය ාර ෆනීභර ඵෆැංකුල අයිතිය රලළ නියි.
2.6

රශවය අැංාය සයොදළ
ෆසනන වහලැංක්රීය

ෆසනන

නුසදනුලක් වම්ඵන්ධසයන් (උදළ: රශවය අැංාය සයොදළ

නුසදනු, සර්  යන්ර දුරාථන ඵෆැංකු සවේලළ අන්ත් ජළ ඵෆැංකු සවේලළ)

ඵෆැංකුසේ ඳරි ණා ඳේධතිසේ ඳලතින සතොරතුරු වශ සශෝ ලළ් තළ එභ

නුසදනුලර

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අලවර දී ඇති ඵලර අලවළනළත්භා වළක්ෂියක් ලන ඵලර ාළඩ්ඳත්
හිමියළ සභභගින් අලසඵෝධ ාරස න එාඟ ීස සිටියි.
2.7

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සශෝ සතලන ඳළ් හලයක් විසින් සශෝ අදළෂ නුසදනුල නුසදනු සිදුාර
ඇති ඵලර විහලළව කිරීභර ඵෆැංකුලර සශේතු ඳලතින්සන් නම්, භතසේදයර ක්ල ඇති යම්
නුසදනුලා ලටිනළාභ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් අය ාර ෆනීසම් අයිතිය ඵෆැංකුල විසින් රලළ
නියි.

2.8

යම් දිනයා ාළඩ්ඳත් ගිණුභ සීභළල ඉක්භලළ ඇත්නම් සශෝ එභ

නුසදනුල නුසදනු වෆා

ාරයුතු ඵලර සඳනී යන්සන් නම්, යම් නුසදනුලක් සශෝ සියලුභ නුසදනු ප්රතික්සේඳ කිරීසම්
අයිතිය ඵෆැංකුල විසින් රලළ නියි.
2.9

සභභ ගිවිසුභ අලවන් ීසභ වශ සශෝ ාළඩ්ඳත ආඳසු බළරදීභ සනොතාළ, සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත ශරශළ
ඵෆැංකුල විසින් පිරිනභළ ඇති සියලුභ ණයලර ඳශසුාම් වශළ වශ ඒ යරසත් ඇති අදළෂ සියලුභ
අයකිරීම් වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල කිල යුතු සේ.

2.10

ඵෆැංකුල විසින් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ණයලර සීභළලක් ඳනලනු ඇති අතර, ාළඩ්ඳත් හිමියළ එයර
දෆඩිට් සව අනු ත විය යුතු සේ. සභභ ගිවිසුභ යරසත් දක්ලළ ඇති ආාළරයර සශෝ ාළඩ්ඳත්
හිමියළ සලත දෆනුම් දීභක් සිදුකිරීභ භගින් ඵෆැංකුල විසින් ාලින් ාර එභ ණයලර සීභළල
සලනවහ ාෂ ශෆකිය. ාළඩ්ඳත් හිමියළර ඔහුසේ ඇයසේ ණයලර සීභළල ප්රතිසෝධනය ාරන
සව ඕනභ අලවහථළලා ඉල්ලීභක් ාෂ ශෆකිය. ඵෆැංකුල විසින්, එහි ප් ණ අභිභතය ඳරිදි
(සභසවේ සිදුකිරීභර ඵෆඳී නෆතත්) ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ප් ල දෆනුම් දීභකින් සතොරල එසවේ
ඳනලන ද ණයලර සීභළල ාලින් ාර ලෆඩිට්කිරීභ (සශෝ අඩුකිරීභ), සශෝ ඳලතින ාළඩ්ඳසතහි
සශ්රේණිය ඉශෂ දෆමභ (සශෝ ඳශෂ දෆමභ), සශෝ ාළඩ්ඳසතහි ණයලර සීභළල ඉක්භලළ යන ඳරිදි
සිදුාරන ාළඩ්ඳත්

නුසදනු වශළ අලවර දීභ සිදුාෂ ශෆකි අතර, සභභ ාළඩ්ඳත් හිමියන්

වශළ ලන ගිවිසුසභහි නීතිරීතිලර අනුකල අදළෂ

නුසදනු වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල කිල

යුතු ලනු ඇත.
2.11

ාළඩ්ඳත කිසිදු නීතිවිසරෝධී ාරයුත්තක් වශළ බළවිත සනොාෂ යුතුය.

3.

බිල්ගතාකිරීමාහ ාක්රගවීම්

3.1

වළභළනයසයන් වභ බිල් ත කිරීසම් ාළසීභළලා භ අලවළන දිනසේ දී, එනම්, ගිණුම්
ප්රාළන දිනසේ දී, ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ගිණුම් ප්රාළනයක් එලනු ඵන අතර, ාළඩ්ඳත්
ගිණුසභහි ඳලතින වභවහත හිඟ මුද (වභවහත හිඟය), ල් තභළන බිල් ත කිරීසම් ාළසීභළල
වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ස විය යුතු අලභ ස ීසභ, ඳසුගිය හිඟය, සීභළල ඉක්භලළ ඇති
හිඟය, සීභළ ඉක්භීසසම්

ළවහතු වශ, වභවහත හිඟ මුද භත ස විය යුතු වභවහත අලභ මුද

(ස විය යුතු අලභ මුද) පිළිඵ විවහතර ද, ඵෆැංකුල සලත ස ීසභ සිදුාෂ යුතු ලන දිනය (ස ීසම්
නියමිත දිනය) ද එහි අන්ත්  ත ලනු ඇත.

3.1.1

සීභළල ඉක්භවූ ස විය යුතු මුද වශ සීභළ ඉක්භීසසම්

ළවහතුල, ඳසුගිය ප්රාළන ාළසීභළල

වශළ සනොස වූ අලභ ස ීසභක් ඇත්නම් එය (ඳසුගිය හිඟ මුද) ද වභඟ ලශළභ ස විය යුතු
සේ. සභභ ස ීසම් ලශළභ සිදුාෂ යුතු අතර, එය ‘ඳසුගිය හිඟ මුද වශ සීභළල ඉක්භීසසම්
ළවහතුල” යනුසලන් දෆක්සලනු ඇත. ඵෆැංකුල සලත ස ලන ද කිසියම් ස ීසභක් ලැංගු ලනු
ඇත්සත් ඵෆැංකුල විසින් දෆනුම් සදන ද ලිපිනය සලත ෆබුණු ඳසුල ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ඵෆර
ාරන ද ඳසුල ඳභණි. මුදල්ලලින් ස ලන ද කිසියම් ස ීසභක් වෆාසුභර අලභ ලසයන්
ලෆඩාරන දින එාක් අලය ලන අතර, සචක්ඳත් උඳ්ධධි ීසසභන් ඳසු ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ඵෆර
සාසරනු ඇත. ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ඉල්ලීභ භත සශෝ ඵෆැංකුසේ ප් ණ අභිභතය ඳරිදි ගිණුම්
ප්රාළන ාළසීභළල සලනවහ ාෂ ශෆකිය.
3.1.2

ගිවිසුම් ත අලභ මුදල් ස ීසම් අදළෂ ස ීසම් නියමිත දිනර සනොස ීසභ සශේතුසලන් ාළඩ්ඳත
බළවිත කිරීභ අලහිර ාෂ ශෆකිය.

3.1.3

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර සිදුාරන ස ීසම්, ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරන ද
යම් අනුපිළිසලාර අනුල ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ල කීම් පියීසභ වශළ සයදසලනු ඇත.

3.2

වභවහත හිඟ මුද ගිණුම් ප්රාළනසයහි දක්ලළ ඇති දිනය ඳසු සනොාර වම්ප් ණසයන් ස විය
යුතුල ඳලතිනු ඇති අතර, සභහි වශන් ාෂ ස ීසම් නියමිත දිනසේ සශෝ ඊර සඳර ාළඩ්ඳත්
ගිණුභර ඵෆර පිණිව ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත් භධයවහථළනය සලත එභ ස ීසභ ෆබුණසශොත් ාළඩ්ඳත්
හිමියළර කිසිදු මූය ළවහතුලක් දරන්නර සිදු සනොලනු ඇත.

3.3

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් වභවහත හිඟ මුද පියීසභක් සනොකිරීභර තීරණය ාෂසශොත් ස ීසම්
නියමිත දිනසේ සශෝ ඊර සඳර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ස විය යුතු අලභ මුද ස විය යුතු සේ.
ඳසුගිය බිල්ඳත් ාළ සීභළසලහි (සීභළලන්හි) සනොස වූ අලභ ස ීසම් ද සභභ ස විය යුතු අලභ
මුදසහි වභවහත අ යර ඇතුෂත් සේ. ඵෆැංකුල සලත ස ලන ද කිසියම් ස ීසභක් ලැංගු ලනු
ඇත්සත් ඵෆැංකුල විසින් දෆනුම් සදන ද ලිපිනය සලත ෆබුණු ඳසු ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ඵෆර ාරන
ද ඳසුල ඳභණි.

3.4

ාළඩ්ඳත් ගිණුභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත ස ලන ද මුදල් ඵෆැංකුල විසින්
තීරණය ාරන ද යම් අනුපිළිසලාර අනුල ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ල කීම් පියීසභ වශළ
සයදසලනු ඇත.

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත ස ලන යම් මුදක් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ඵෆර සාසරනු

3.5

ඇත්සත් ඵෆැංකුල විසින් අදළෂ ාළඩ්ඳත් ගිණුභර අරමුදල් සයොදලනු ඵන දිනසේ දී ය.
මුදල්ලලින් ස ලන ද කිසියම් ස ීසභක් වෆාසුභ වශළ අලභ ලසයන් ලෆඩාරන දින එාක්
අලය ලන අතර, සචක්ඳත් උඳ්ධධි ීසසභන් ඳසු ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ඵෆර සාසරනු ඇත.
3.6
ඵෆැංකුසේ ඳලතින, ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ජැං භ සශෝ ඉතිරිකිරීසම් ගිණුසභන් (පියීසසම් ගිණුභ)

(i)

වෘජුල මුදල් ශර කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් වහථළලර උඳසදවහ ඵළ දිය ශෆකිය.
(ii)

එසවේ ඵළදුන් කිසියම් වහථළලර උඳසදවක් වැංසෝධනය කිරීභ සශෝ අලැංගු කිරීභක් ඊෂඟ
ස ීසම් නියමිත දිනයර අලභ ලසයන් වති සදාාර සඳර ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත් භධයවහථළනය
සලත ෆබිය යුතු ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ සභභගින් එාඟ සලයි.

ඵෆැංකුසේ ඳලතින, පියීසසම් ගිණුසභන් මුදල් වෘජුල ශර කිරීභර ඵළසදන වහථළලර උඳසදවහ
වම්ඵන්ධසයන් ඳශත දෆක්සලන අතිස් ා නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි අදළෂ ලනු ඇත.
a. ඵෆැංකුල සලත ඵළසදන සචක්ඳත් සශෝ ඵෆැංකුල වභඟ වළාච්ඡළ ාර ත් සලනත් ෙභයකින්
ෆසඵන මුදල් භත එභ වහථළලර උඳසදවහලර ප්රමුඛ්තළල ඵළදිය යුතු ආාළරය තීරණය කිරීභර
ඵෆැංකුල අයිතිය රලළ න්නළ ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ සභභගින් එාඟ සලයි.
b. වහථළලර උඳසදවහලර අනුල ාරයුතු කිරීභ පිණිව, ස ීසම් නියමිත දිනයර සඳර දිනය ලනවිර
නියභ ාරන ද ාළඩ්ඳත් පියීසසම් ගිණුසභහි ප්රභළණලත් තරම් මුදල් ඳලත්ලළ

න්නළ ඵලර

ාළඩ්ඳත් හිමියළ එාඟ සලයි. පියීසසම් ගිණුසභහි ප්රභළණලත් තරම් මුදල් සනොඳෆලතියසශොත්,
වහථළලර උඳසදවහලර අනුල ස විය යුතු මුද අයාර ෆනීභ වශළ ඵෆැංකුල විසින් ාලින් ාර
සිය අභිභතය ඳරිදි අයිරළ ඵළදිය ශෆකිය. සියලුභ හිඟ මුදල් ඵෆැංකුල විසින් ාලින් ාර
තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල ඒ භත එාතු වූ මූය ළවහතු ද වභඟ ඉල්ල විසරා
ආඳසු ස ීසභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆඳී සිටියි.
c. ස ීසම් නියමිත දිනසේ දී පියීසසම් ගිණුසභහි ප්රභළණලත් සේයක් සනොඳෆලතියසශොත්, එවිර
එකී පියීසසම් ගිණුසභහි ඳලතින මුදල් ප්රභළණය භත අයාර ෆනීම්ල ප්රමුඛ්තළ පිළිසල
තීරණය කිරීභර ඵෆැංකුල අයිතිය රලළ නියි. මූය ළවහතු ද ඇතුෂත්ල ඒ භත ඇතිලන සියලුභ
ළවහතු ස ීසභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆඳී සිටියි. උඳසදවහ දුන් වභවහත මුද අයාර ෆනීභර
ප්රභළණලත් තරම් මුදල් නියමිත ාළඩ්ඳත් පියීසසම් ගිණුසභහි සනොඳෆලතියසශොත් එහි ඳලතින
යම් සේයක් අයාර ෆනීභර ඵෆැංකුල අයිතිය රලළ නියි.

ශ්රී ැංාළ රුපියල්ලලින් ශෆර සලනත් ලයලශළර මුදල් ල්  ලලින් සිදුාරන ාළඩ්ඳත්

3.7

නුසදනු,

අදළෂ ඳරිල් තනය කිරීසම් දිනසේ දී ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු ඵන ඳලතින
අනුඳළතයාර අනුල ශ්රී ැංාළ රුපියල්ලර ඳරිල් තනය කිරීසභන් ඳසුල ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර
සාසරනු ඇත.
යම්

3.8

නුසදනුලක් අලැංගු කිරීසභන්, ආඳසු ශෆරීසසභන් සශෝ මුදල් ආඳසු ස ීසසභන් සිදුලන

යම් විනිභය ඳළඩුීසභක් වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ල කිල යුතු සේ.
සභභ ගිවිසුසභහි ඇති අසනකුත් ප්රතිඳළදනලර අ තියකින් සතොරල, ාළඩ්ඳත් හිමියළ

3.9

භළවයාර ලෆඩිට් ාළයක් ශ්රී ැංාළසලන් ඵෆශෆරල සිටීභර අදශවහ ාරන්සන් නම්, ාළඩ්ඳත්
ගිණුභ පියීසභ වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත ඳෆශෆදිලිල වශ නිහචිතල
උඳසදවහ ඵළදිය යුතු ලන අතර, ඔහු ඇය විසින් ඵෆශෆරල යළභර සඳර ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත්
භධයවහථළනය සලත උඳසදවහ ඵළදිය යුතු සේ.
3.10

ාළඩ්ඳත් ගිණුභ වම්ඵන්ධසයන් භළසිාල නිකුත් ාරනු ඵන ගිණුම් ප්රාළනය ාළඩ්ඳත්
හිමියළ විසින් වම්ප් ණසයන් ඳරීක්ළ ාෂ යුතු අතර, කිසියම් ලරදක් ඇත්නම් ගිණුම්
ප්රාළනසේ දින සිර දින 10ක් තුෂ ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත් භධයවහථළනය සලත ඒ ඵල දන්ලළ සිටිය
යුතුය. එභ ාළසීභළසලන් ඳසුල අදළෂ ගිණුම් ප්රාළනය වශ එහි අන්ත්  තය (ඉශත කී ඳරිදි
දෆනුම් දී ඇති කිසියම් ලරදක් ඇත්නම් එය ශෆර) නිලෆරදි ඵලර ඵෆැංකුල ශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ
අතසරහි අලවළනළත්භා සවර වෆසානු ඇත. සියලුභ මුද්රිත ගිණුම් ප්රාළන ාළඩ්ඳත්
හිමියළ විසින් අලවන් ලරර ලිඛිතල ඵෆැංකුල සලත වඳයළ ඇති ලිපිනය සලත වළභළනය
තෆඳසන් එලනු ඵන අතර, එසවේ තෆඳෆල් කිරීසභන් ඳෆය 48ක් තුෂ එය ෆබී ඇති ඵලර
වෆසානු ඇත.

a. සභභ ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුසභහි ඇති අසනකුත් ප්රතිඳළදනලර අ තියකින්
සතොරල, වැංෙභණය සශෝ විසේ රරා සවේලය කිරීභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ භළවයාර ලෆඩිට්
ාළයක් ශ්රී ැංාළසලන් ඵෆශෆරල සිටීභර අදශවහ ාරන්සන් නම්, අසන්ලළසිා විසේ මුදල්
ගිණුභක් (NRFC) ශරශළ ාළඩ්ඳත් ගිණුභ පියීසභ වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින්
ඵෆැංකුල සලත ඳෆශෆදිලිල වශ නිහචිතල උඳසදවහ ඵළදිය යුතු ලන අතර, ඔහු ඇය විසින්
ඵෆශෆරල යළභර සඳර ඵෆැංකුල සලත එභ උඳසදවහ ඵළදිය යුතු සේ.

b. භළසිා ගිණුම් ප්රාළනය සනොෆබීභ, මුදල් සනොස ලළ සිටීභර ලැංගු සශේතුලක් සව
සනොවෆසක්. {අදළෂ ගිණුම් ප්රාළනය නිකුත් කිරීසම් දින සිර දින දශශතරක් (14) තුෂ සශෝ
නල ාළඩ්ඳතක් වම්ඵන්ධසයන් නම් ාළඩ්ඳත අනුභත ාරන ද දින සිර දින දශශතරක් තුෂ
ගිණුම් ප්රාළනය සනොෆබුණසශොත් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඒ ඵල ඵෆැංකුල සලත දෆනුම් දිය යුතු
සේ.}

4.

ග ස්තුාසහාඅයකිරීම්

4.1

නල ාළඩ්ඳතක් වශළ වම්ඵන්ධීසසම්

ළවහතුල ශළ ලළ් ෂිා

ළවහතුල ඵෆැංකුල සලත ස ීසභර

ාළඩ්ඳත් හිමියළ සභභගින් එාඟ සේ. ඵෆැංකුසේ ල් තභළන අයකිරීම්ලර අනුල එභ

ළවහතු

ස විය යුතු අලවහථළසේ දී ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත. ඕනභ අලවහථළලා දී

ළවහතු

සලනවහ කිරීභර ඵෆැංකුලර අයිතිය ඳලතිනු ඇත.
4.2

විසේ ලිපිනයක් සලත දතසවේලළ භගින් ාළඩ්ඳත යලනු ඵන විර, ඒ වශළ ඵෆැංකුල විසින්
තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල ශෆසිරීසසම්

ළවහතුලක් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර

සාසරනු ඇත.
4.3

ණය සීභළල ඉශෂ දෆමභ වශළ ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල
ශෆසිරීසසම් ළවහතුලක් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.

4.4

ාළඩ්ඳත් ගිණුම් ප්රාළනසේ අනු-පිරඳත් නිකුත් කිරීභ වශළ ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු
ඵන අනුඳළතයාර අනුල ශෆසිරීසසම් ළවහතුලක් ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.

4.5

ස ීසම් නියමිත දිනසේ දී ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් වභවහත හිඟ මුද පියීසභක් සිදු සනොාරන්සන්
නම්, ප්රාළන දිනය ලන විර ඳලතින හිඟ සේය භත
ාළසීභළල පුරළ දදනිා සේය භත

නුසදනුසලහි දිනසේ සිර බිල්ඳත්

ණනය ාරන ද මූය

ළවහතුලක් ඵෆැංකුල විසින්

තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල අයසාසරනු ඇත. ගිණුම් ප්රාළන දිනසයහි දී
මූය ළවහතුල ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.
4.6

ඉශත 4.5 සේදසේ වශන් ාර ඇති මූය

ළවහතුල ස ීසභර අ ති විරහිතල, ස ීසම් නියමිත

දිනය ලනවිර ස විය යුතු අලභ මුද ස ීසභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ අසඳොසශොවත් ලන්සන් නම්,
ප්රභළද ස ීසම්

ළවහතුලක් ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල අයාර

ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.

4.7

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සශෝ සලනත් යම් ඳළ් හලයක් විසින් ඵෆැංකුල සලත ඉදිරිඳත් ාරන ද
සශෝ නිකුත් ාෂ යම් සචක්ඳතක් සශෝ සලනත් යම් ස ීසම් නිසයෝ යක් සශෝ කිසියම් සශේතුලක්
භත අ රු වුලසශොත්, ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල ශෆසිරීසසම්
ළවහතුලක් ඵෆැංකුල විසින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් අයාර ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.

4.8

සියලුභ මුදල් අත්තිාළරම් වශළ, මුදල් අත්තිාළරම්

ළවහතුලක් වශ සශෝ ශෆසිරීසසම්

ළවහතුලක් ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල අයාර, ාළඩ්ඳත් ගිණුභර
ශර සාසරනු ඇත. ාළඩ්ඳත බළවිත ාර මිදී

න්නළ ද, ලශළභ මුදල් ඵලර ඳත්ාෂ ශෆකි

ආාළරසේ වැංචළරා සචක්ඳත්, ඉල්ලුම් අණාර, සරලිග්රළසහ සප්රේණ ලෆනි වළධන ඳර ද මුදල්
අත්තිාළරම් සව වෆසානු ඇති අතර, එය ඉශත කී ළවහතුලර ඒලළ යරත් ලනු ඇත.
4.9

බිල්ඳත් ාළසීභළල තුෂ යම් අලවහථළලා නියමිත ණයලර සීභළල ඉක්භලළ ගියසශොත් ඵෆැංකුල
විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල සීභළල ඉක්භීසසම්

ළවහතුලක් අයාර,

ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.
ණයලර සීභළල ඉක්භලළ ස ොවහ ඇත්දෆයි

ණනය කිරීසම් දී ඵෆැංකුල විසින් අයාරනු ඵන

සඳොලී, ඵදු වශ ඵෆැංකු ළවහතුල ප්රභළණය ද වාළ ඵෆසනු ඇත.
4.10

ාළඩ්ඳත බළවිතසයන් ශ්රී ැංාළසේ ඉන්ධන පිරවුම්ශල්ලදී මිදී

නු ඵන සියලුභ සඳට්රල්,

ඩීවල්, වහ වශ සලනත් වෆඳයුම් වශළ ශෆසිරීසසම් ළවහතුලක් අයසාසරන අතර, එය ඵෆැංකුල
විසින් තීරණය ාරනු ඵන අනුඳළතයාර අනුල ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරනු ඇත.
4.11

2016 ජනලළරි 01 දින සිර ශ්රී ැංාළල ශෆර සලනත් රරලදී සිදුාරන ද වභ සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත්
නුසදනුලක් වශළ භ, එභ නුසදනුල සිදුලන අලවහථළසේ ාළඩ්ඳත ඳෆලතිය ද සනොඳෆලතිය ද ඒ
ඵල සනොවාළ, ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ාළඩ්ඳත් ගිණුභ වශළ මුේදර

ළවහතු අයාරනු ෆස්ධ.

සභය ලයලවහථළපිත අයකිරීභක් ලන අතර, ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ප් ල දෆනුම්දීභකින් සතොරල
සභය ාලින් ාර වැංසෝධනය විය ශෆකිය.

5.

අමතරා

ඩ්ඳත්ාසහ/ාක්රහෝාඅතික්රර් ා

ඩ්ඳත්

ඵෆැංකුසේ අභිභතය ඳරිදි, ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ වශ අභතර/අතිස් ා ාළඩ්ඳත/ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ
හිමියන්සේ ශවුල් ලිඛිත ඉල්ලීභ භත ඵෆැංකුල විසින් අභතර ාළඩ්ඳතක් (ාළඩ්ඳත්) අතිස් ා ාළඩ්ඳතක්
(ාළඩ්ඳත්) නිකුත් ාෂ ශෆකිය. ාළඩ්ඳත් ගිණුම් එක් ල සශෝ සලන්ාර ඳෆලතිය ද, ාළඩ්ඳත ශළ අභතර

ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) අතිස් ා ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) බළවිතය වම්ඵන්ධල ාළඩ්ඳත් හිමියළ වශ අභතර
අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ(හිමියන්) යන සදසදනළ භ එක් ල වශ සලන් සලන් ල ල කිල යුතු ලනු ඇත.
අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) අතරින් අසයකු වශ සශෝ සියලුසදනළ සභභ ගිවිසුසභහි
නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි භගින් ඵෆඳී සිටිනු ඇත.
වෆා දුරුකිරීභ වශළ, ාළඩ්ඳත බළවිත කිරීභ පිළිඵල ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ වශ අභතර අතිස් ා
ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ (හිමියන්සේ) ශවුල් ශළ සලන් සලන් ල කීම්ලර අභතරල, ාළඩ්ඳත් හිමියළ වශ
අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) යන සදසදනළ භ විසින් ඇති ාරන ද සියලුභ ල කීම්
වශළ අලවළන ල කීභ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ඳලතිනු ඇත.

6.

ාඒටීඑම්ා(ATM) යන්ත්රාභ විතයාසහාරහසයාඅක ය (PIN)

වහලයැංක්රීය සර්  යන්රලර (“ATM”) ප්රසේ ීසසම් ඳශසුාභ සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳතර අන්ත්  ත ාර
ඇති විර, ඒටීඑම් යන්රලදී, අසවි වහථළනලදී (“POS”) සශෝ සලනත් ආාළරයකින් එභ සෙඩිට් ක
ාළඩ්ඳත භගින් විදුත් ෙභසයන් ඵෆැංකු

නුසදනු සිදුකිරීභ වශළ බළවිත ාෂ ශෆකිය. එලෆනි

ඳශසුාභක් බළවිත කිරීභ, සභභ ගිවිසුසභහි දෆක්සලන නීතිරීති ශළ සාොන්සේසිලර අභතරල, ඵෆැංකුසේ
ඒටීඑම් ාළඩ්ඳත් නීතිරීති ශළ සාොන්සේසිලර යරත් ලන අතර, ඉල්ල විසරා ඵෆැංකුසේ ඕනභ
ළඛ්ළලක් සලතින් එහි පිරඳතක් ඵළ ත ශෆකිය.
ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඒටීඑම් යන්ර භගින්, දුරාථනය භගින්, අන්ත් ජළ ඵෆැංකු ඳශසුාභ භගින්
සිදුාරන ද යම්

නුසදනුලක් වම්ඵන්ධසයන් භතුලන භතසේදයක් පිළිඵල ඵෆැංකුල විසින් ඳරීක්ළ

ාර ඵනු ඇති අතර, ඵෆැංකුලර වතුටුදළයා ඳරිදි සලනත් ආාළරයාර ඔප්පු සනොවුලසශොත්, ඉශත කී
කිසියම් ආාළරයකින් සිදුාරන ද

නුසදනුලක් වම්ඵන්ධසයන් ල කීභ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත

ඳෆලසරනු ඇත. මර ඳරශෆනිල කිසිලක් සභහි අන්ත්  ත වුලද ඒ ඵල සනොවාළ, ඒටීඑම්

නුසදනු

වශළ රශවය අැංාය ද අලය ලන සශයින් නෆතිවූ ාළඩ්ඳත් පිළිඵල ලළ් තළ කිරීභ භගින් සභභ ල කීභ
අත්හිටුීසභ සශෝ අලැංගු කිරීභක් සිදු සනොලනු ඇත. රශවය අැංාය ආරක්ළ ාර, සුරක්ෂිත ාර ෆනීභර
ද, එභ රශවය අැංාය ාළඩ්ඳසතන් සලන්ාර තඵළ ෆනීභර ද ාළඩ්ඳත් හිමියන් සලත විසේෂිතල භ
උඳසදවහ ඵළ දී ඇති අතර, එසවේ කිරීභර අසඳොසශොවත් ීසභ, එභගින් ඇතිලන යම් ල කීභක්
පිළි ෆනීභක් සව වෆසානු ඇත.

7.

ගිවිසුමාඅලසන්ාකිරීම

7.1

ඕනභ අලවහථළලාදී ාළඩ්ඳත වශ අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) ආඳසු බළරසදමින්
ඵෆැංකුල සලත ලිඛිත දෆනුම්දීභක් සිදුකිරීභ භගින්, ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් වශ අභතර අතිස් ා
ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) ඇත්නම් ඔවුන් ද විසින් සභභ ගිවිසුභ අලවන් ාෂ ශෆා. ආඳසු
බළරසදන ාළඩ්ඳත් ාෆඵලි සදාාර ාඳළ දෆමිය යුතුය.

7.2

ාළඩ්ඳත අලැංගු කිරීභ භගින් සශෝ ාළඩ්ඳත අලුත් කිරීභ ප්රතික්සේඳ කිරීභ භගින්, ප් ල
දෆනුම්දීභක් වහිතල සශෝ රහිතල, යම් සශේතුලක් වහිතල සශෝ රහිතල, සිය ප් ණ අභිභතය ඳරිදි
ඵෆැංකුල විසින් ඕනෆභ අලවහථළලා දී සභභ ගිවිසුභ අලවන් ාෂ ශෆකිය. එසවේ අලවන් කිරීභක්
සිදුලන සතක් වශ එසවේ සිදු සනොවුලසශොත්, ඵෆැංකුල විසින් ාලින් ාර ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත
නල ාළඩ්ඳතක් (අලුත් කිරීසම් ාළඩ්ඳත) වඳයනු ඇත.

7.3

සභභ ගිවිසුභ අලවන් ාෂ විසරා සශෝ ාළඩ්ඳත් හිමියළ බුන්ලත් බළලයර ඳත්වුලසශොත් සශෝ
භරණයර ඳත් වුලසශොත්, ාළඩ්ඳත් ගිණුසභහි ඳලතින වභවහත හිඟ සේය, දෆනර සිදුාර ඇති
නමුත් තලභත් ාළඩ්ඳත් ගිණුසභන් අයාර සනොභෆති

නුසදනුල අ ය ද වභඟ ලශළභ

වම්ප් ණසයන් ඵෆැංකුල සලත ස විය යුතු ලනු ඇත. ාළඩ්ඳත් ගිණුසභහි හිඟයක් ඳලතින්සන්
නම් එය පියීසභ පිණිව ාළඩ්ඳත් හිමියළ සශෝ ඔහුසේ ඇයසේ බදය ල කීභර ක්ලන අතර,
එභ හිඟය අයාර ෆනීසම් දී දරන්නර සිදුලන සියලුභ පිරිලෆය (නීතිභය

ළවහතු ද ඇතුෂත්ල),

ළවහතු වශ වියදම් වශළ ඵෆැංකුල සලත ශළනිපරණය ාෂ යුතුය. අදළෂ ාළඩ්ඳත් ගිණුසභහි
වභවහත හිඟ මුද පියලන සතක් ශළ එසවේ පියීසභ සනොාෂසශොත්, ඳලතින අනුඳළතයර
(අනුඳළතයන්ර) අනුල මූය

ළවහතු ශළ සලනත්

ළවහතු වශ අයකිරීම් අඛ්ණ්ඩල සිදුකිරීභර

ඵෆැංකුලර හිමිාභ ඳලතිනු ඇත.
7.4

යම් ඳළ් හලයක් විසින් සභභ ගිවිසුභ අලවන් ාෂ ද ඒ ඵල සනොතාළ, එසවේ අලවන් ාරන
අලවහථළල ලනවිර (සඳොලී, ඵදු වශ

ළවහතු ද ඇතුෂත්ල) ාළඩ්ඳත් ගිණුභ භත ඳලතින වභවහත

හිඟ මුද වම්ඵන්ධසයන් වශ ාළඩ්ඳත බළවිතසයන් ඇතිවූ අසනකුත් සියලු
ාළඩ්ඳත් හිමියළ අඛ්ණ්ඩල ල කීභර ඵෆඳී සිටිනු ඇත.

ළවහතු වශළ

8.
8.1

ඩ්ඳතානැතිවීම
ාළඩ්ඳත නෆතිීසභ සශෝ සවොරාම් ාරනු ෆබීභ වම්ඵන්ධල එසවේ නෆතිීසභ සවොරාම් කිරීභ
දෆන ත් ලශළභ දුරාථනසයන්, සෆක්වහ භගින් සශෝ සරසක්වහ භගින් ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත්
භධයවහථළනය සලත ද, සඳොලීසිය සලත ලිඛිතල ද, (විසේ තල සිටී නම් ඕනභ ීසවළ ාළඩ්ඳත්
වළභළජිායකු සලත ද) ලළ් තළ ාෂ යුතු සේ. නමුත් එලෆනි ඕනභ අලවහථළලාදී එභ දුරාථන,
සෆක්වහ සශෝ සරසක්වහ ඳණිවුඩය ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ සශෝ ඔහුසේ ඇසරෝ් නි ඵාරුසේ
අත්වන වහිතල ලශළභ ලිඛිතල තශවුරු ාෂ යුතු සේ. ාළඩ්ඳත නෆතිීසභ සශෝ සවොරාම් ාරනු
ෆබීභ පිළිඵ සතොරතුරු ඵෆැංකුසේ ාළඩ්ඳත් භධයවහථළනය සලත සශෝ ීසවළ ාළඩ්ඳත්
වළභළජිායකු සලත දෆනුම් දී, ඉන් ඳසුල ලිඛිතල තශවුරු ාරන සතක් ාළඩ්ඳත අනලවරසයන්
බළවිත කිරීසභහි ප්රතිපයක් සව ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශර සාසරන සියලුභ මුදල්
වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල කිල යුතු සේ. නෆතිවූ සශෝ සවොරාම් ාරන ද ාළඩ්ඳත
(ාළඩ්ඳත්) ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සවොයළ ත සශොත්, එසවේ සවොයළ න්නළ ද ාළඩ්ඳත
(ාළඩ්ඳත්) ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ලශළභ ඵෆැංකුල සලත බළරදිය යුතු සේ.

8.2

ාළඩ්ඳත නෆතිීසභ, සවොරාම් ාරනු ෆබීභ සශෝ අලබළවිත ාරන ද තත්ත්ලයන් පිළිඵ
ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ඳලතින සියලුභ සතොරතුරු ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත ඵළදිය
යුතු ලන අතර, නෆතිවූ ාළඩ්ඳත සවොයළ ෆනීභ වශළ වශය ීසභ පිණිව ඵෆැංකුල විසින් ඉල්ළ
සිටින විර අලය යෆයි වෆසාන සියලුභ පියලර ත යුතු සේ.

8.3

නෆතිීසභක් සශෝ සවොරාම් කිරීභක් සිදු වූ විර ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත අලුත් ාළඩ්ඳතක් නිකුත්
කිරීභර ඵෆැංකුල ඵෆඳී සනොසිටියි. අලුත් ාළඩ්ඳතක් නිකුත් කිරීභ වශළ ශෆසිරීසසම් ළවහතුලක්
අයසාසරනු ඇති අතර, ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරන අනුඳළතයාර අනුල එය ාළඩ්ඳත්
ගිණුභර ශර සාරනු ඇති අතර, ඵෆැංකුල විසින් තීරණය ාරන්සන් නම්, මුල් ාළඩ්ඳතර වභළන
නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි යරසත් භ එභ අලුත් ාළඩ්ඳත නිකුත් සාසරනු ඇත.

9.

ස ම නයා

9.1

ණය සීභළල ඉක්භීසභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුසලන් ප් ල ලිඛිත අලවරයක් ඵළස න
ඇත්නම් ශෆර, නියමිත ණය සීභළල තුෂ ැකඳී සිටීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ බළරස න සිටින අතර,
වභවහත හිඟ මුද, එභ ණය සීභළල ඉක්භලළ සනොයන සවේ
බළරස න සිටියි.

නුසදනු සිදුකිරීභර ද ලෆඩිට්දුරරත්

9.2

ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ැකකියළල වශ සශෝ ාළ් යළය සශෝ නිලසවහි ලිපිනය වශ දුරාථන
අැංාල කිසියම් සලනවක් සිදු වුලසශොත් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඒ ඵල ලශළභ ලිඛිතල ඵෆැංකුල
සලත දෆනුම් දිය යුතු සේ.

9.3

ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත තෆඳසන් ඵළදිය යුතු දෆන්ීසම් සශෝ ලිපි සල්ඛ්න ාළඩ්ඳත් හිමියළ
විසින් අලවන් ලරර ලිඛිතල ඵෆැංකුල සලත වඳයළ ඇති ලිපිනය සලත එලනු ඵන අතර, එභ
දෆන්ීසම් ලිපි සල්ඛ්න එසවේ තෆඳෆල් කිරීසභන් ඳෆය 48ක් තුෂ ෆබී ඇති ඵලර වෆසානු ඇත.

9.4

ඵෆැංකුල විසින් ඉල්ළ සිටින ඕනභ අලවහථළලා, ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඔහුසේ ඇයසේ මූය
තත්ත්ලය පිළිඵ සතොරතුරු ඉදිරිඳත් ාෂ යුතු සේ. එසවේ ඉදිරිඳත් ාෂ සතොරතුරු තශවුරු ාර
ෆනීභර ද ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆැංකුලර ලෆඩිට්දුරරත් අලවර ඵළසදයි. එභ සතොරතුරු ඉල්ළ සිටි
විර ඉදිරිඳත් සනොාෂසශොත්, ඵෆැංකුල විසින් සිය අභිභතය ඳරිදි ාළඩ්ඳත අලුත් කිරීභ
ප්රතික්සේඳ කිරීභ සශෝ ලශළභ ාළඩ්ඳත අලැංගු කිරීභ සශෝ සිදුාෂ ශෆකිය.

9.5

ඵෆැංකුල සලත ෆබී ඇති සතොරතුරු (ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සශෝ සලනත් ආාළරයකින්
වෆඳසයන ද) භත ඳදනම්ල, ාළඩ්ඳත් ගිණුභ සශෝ ාළඩ්ඳත බළවිතසේ දී ාළඩ්ඳත් හිමියළ දෆඩිට්
සව සනොවෆකිලිභත් සශෝ ලැංචනිා ඵලර ඵෆැංකුල අදශවහ ාරන්සන් නම්, (ාළඩ්ඳත, ගිණුභ
සශෝ රශවය අැංාය ආරක්ළ කිරීභ වශ එය නෆතිීසභ සශෝ අනලවර

නුසදනු පිළිඵල ලළ් තළ

කිරීභ ද සභයර ඇතුෂත් සේ) ාළඩ්ඳත භගින් සිදුාරන ද අනලවර නුසදනු වශළ ාළඩ්ඳත්
හිමියළසේ ල කීභ ඉශෂ දෆසභනු ඇත. ාළඩ්ඳත බළවිත ාරමින් සිදුාරන ද යම් යම් නුසදනු
ශළ සලෂ ාළණ්ඩ පිළිඵල විසේෂිත ඳරීක්ණයක් අලය ඵලර ඵෆැංකුල විසින් තීරණය
ාරන්සන් නම්, වශ ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ගිණුම් ඉතිශළවය අවතුටුදළයා ඵලර ඵෆැංකුල
නිරීක්ණය ාරන්සන් නම්, සශෝ නුසදනුසලහි වහලබළලය අනුල ාළඩ්ඳත් හිමියළර කිසිදු ආඳසු
ස ීසභක් සිදුකිරීභර වළධළරණ සශේතුලක් සනොභෆති නම්, භතසේදයර ක්වූ

නුසදනුල

ලටිනළාභ ඵෆැංකුල විසින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ආඳසු සනොස ලන ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ එාඟ
ීස පිළිස න සිටියි.
9.6

යම් ෙභසේදයාර වශබළගි ලන්නන්සේ ප්රතිළබ විළ ලසයන් රළ ඳලතිනුසේ,
(අ) එභ ෙභසේදයර වශබළගි ලන්නන්සේ වැංඛ්යළල ලෆඩිට්කිරීභ භත නම් සශෝ,
(ආ) එභ ෙභසේදයර වශබළගි ලන්නන් විසින් ඵළසදන දළයාත්ලය ඉශෂ දෆමභ භගින් නම්,

වශබළගි ලන්සනකු විසින් ාළඩ්ඳත බළවිත ාරමින් දළයාීසභර සශෝ මුදල් ස ීසභර සශෝ මූය
ලටිනළාභක් ස ීසභර නියභ සාසරන ෙභසේදයක් වෘජුල සශෝ ලෙ සව ශඳුන්ලළ දීභ,
අ් ඳණය කිරීභ, ප්රල් ධනය කිරීභ, දෆන්ීසම් ඳෂකිරීභ, ඳලත්ලළස න යළභ, මුදල් වෆඳයීභ,
ාෂභනළාරණය කිරීභ, සශෝ සභසශයීසභ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සනොාෂ යුතුය
ඵෆැංකුල විසින් ලෆරදීභකින් ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ාළඩ්ඳත් ගිණුභ ඵෆර ාරනු ෆබුලසශොත් ඕනභ
අලවහථළලා දී එභ ඇතුෂත් කිරීභ ආඳසු නිලෆරදි කිරීභර වශ සශෝ එභ මුද ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින්
ආඳසු ඉල්ළ සිටීභර ඵෆැංකුලර හිමිාභ ඳලතිනු ඇත.

10.

දුර ථන,ා ක්රෙක්රක්ස්ා ෆැක්ස්ා සහා ඊක්රම්ල්ා මගින්ා බ ක්රදනා උඳක්රදස්ා සහ ා අලසරා දීමා
සහාහ නිපූරණය

10.1

ඉශත දක්ලළ ඇති ාරුණුල සඳොදු බළලයර අ ති විරහිතල, උඳසදවහ ඵළසදන සශෝ ඵළසදන
ඵලර වෆසාන තෆනෆත්තළසේ ඵය සශෝ අනනයතළල වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුසලහි
ඳළ් හලසයන් විභ් නයක් සනොභෆතිල වශ, එභ උඳසදවහ ෆසඵන අලවහථළසේ ඳලතින
තත්ත්ලයන් සනොවාළ, ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සශෝ ඔහු ඇය සලනුසලන් දුරාථනසයන්,
සරසක්වහ භගින් සශෝ ඊසම්ල් භගින් ාලින් ාර ඵළසදන සශෝ ඵළසදන ඵලර වෆසාන
දෆන්ීසම්, උඳසදවහ, ඉල්ලීම් සශෝ සලනත් ඳණිවුඩ හුලභළරු (‘උඳසදවහ’) භත විහලළවය තෆබීභර
වශ ඊර අනුල ක්රියළ කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත අලවර ඵළසදයි. උඳසදවහ
ෆබුණු සේළල දිනය වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුසේ තීරණය අලවළනළත්භා සවර ාළඩ්ඳත්
හිමියළ විසින් පිළි ත යුතු සේ.

10.2

ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් ෆසඵන උඳසදවහලර වම්ප් ණ අලවරය හිමි ඵලර ද එභගින්
ාළඩ්ඳත් හිමියළ වම්ප් ණසයන් ඵෆඳී සිටින ඵලර ද වෆකීභර ඵෆැංකුලර හිමිාභ ඳලතින අතර,
උඳසදවහ ෆසඵනුසේ මුදල් ස ීසභක් සිදුකිරීභර සශෝ එසවේ සනොභෆතිනම් ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ
නමින් ඳලතින ගිණුභක් ශර කිරීභර සශෝ ගිණුභක් ඵෆර කිරීභර වුලද, නෆතසශොත් සලනත් යම්
ආාළරයා

නුසදනුලාර සශෝ වෆසුභාර ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵන්ධනය කිරීභර වුලද, එභ

නුසදනුසලහි සශෝ වෆසුසභහි වහලබළලය සශෝ ඊර වම්ඵන්ධ මුදල් ප්රභළණය පිළිඵල
සනොවාළ වශ, එභ උඳසදවහල සයදුම්ල ඳලතින යම් ලරදක්, අඳෆශෆදිලි ඵලක්, ලරදලළ
ලරශළ ෆනීභක් සශෝ ඳෆශෆදිලි ඵල අඩුීසභක් සනොවාළ, එභ උඳසදවහ වම්ඵන්ධසයන් සශෝ එභ
උඳසදවහ භත විහලළවය තෆබීසම්දී ඵෆැංකුල විසින් සුදුසු යෆයි වෆාන ඳරිදි යම් යම් පියලර
ෆනීභර ඵෆැංකුලර හිමිාභ ඳලතිනු ඇත.

10.3

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵළසදන සභභ අලවරය වශ ශළනිපරණයර අනුකල ඵෆැංකුල විසින්
ක්රියළ කිරීභ වාළ ඵළ, ඵෆැංකුලර විඳින්නර සිදුලන සශෝ දරන්නර සිදුලන, එභ උඳසදවහලලින්
සශෝ ඒ වම්ඵන්ධසයන් ඕනභ ආාළරයකින් ඳෆන නගින ඕනභ වහලබළලයා සියලුභ ඳළඩු,
අයෆදීම්, නඩු, නීතිභය ක්රියළභළ්  , ඉල්ලීම්, ලන්දි, පිරිලෆය ශළ වියදම් වශළ ඵෆැංකුල
ශළනිපරණය කිරීභර අලැංගු ාෂ සනොශෆකි සව ාළඩ්ඳත් හිමියළ බළරස න සිටියි.

10.4

ාරයුතු කිරීභර වළධළරණ ාළයක් වහිතල, ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් සභය අලවන් කිරීසම්
දෆන්ීසභක් සනොෆබුණසශොත් වශ එසවේ ෆසඵන සතක්, සභභ අලවර දීසම් වශ ශළනිපරණසේ
නීතිරීති වම්ප් ණසයන් ඵළත්භාල ඳලතිනු ඇති අතර, එසවේ අලවන් කිරීභ භගින්, අදළෂ
උඳසදවහල ාළය ඉකුත්ීසභර සඳරළතුල සභභ අලවර දීසම් වශ ශළනිපරණසේ නීතිරීතිලර
අනුකල සිදුාරන ද ක්රියළලක් වම්ඵන්ධල සභභ අලවර දීභ වශ ශළනිපරණය යරසත්
ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ඳලතින කිසිදු ල කීභකින් නිදශවහ විය සනොශෆා.

11.

නිදහස්ාකිරීම්ාසහාාබැහැරකිරීම්ා

11.1

යම් අසවිාරුසලකු සශෝ ආයතනයක් විසින් ාළඩ්ඳතර වෆකීභ සශෝ පිළි ෆනීභ සශෝ
වම්ප් ණ ශළ අලවරත් ණය සීභළල දක්ලළ ණයලර ඳශසුාම් ඵළදීභ වශ, මුදල් අත්තිාළරම්
වම්ඵන්ධසයන් වම්ප් ණ ශළ අලවරත් මුදල් අත්තිාළරම් සීභළල දක්ලළ ඵළදීභ ප්රතික්සේඳ
කිරීභක් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල කිසිදු ල කීභක් බළර සනො නී.

11.2

ාළඩ්ඳත සශෝ ාළඩ්ඳත් අැංාය බළවිත ාරමින් ඵළ ත් සශෝ මිදී න්නළ ද බළණ්ඩ වශ සශෝ
සවේලළලන්හි ලරදක් සශෝ සදෝයක් වශළ ඵෆැංකුල ල කිල යුතු සනොසේ. භශජනයළ සලත
අසවිය සශෝ ඳරිසබෝජනය වශළ බළණ්ඩ වශ සශෝ සවේලළ පිරිනභන දෆන්ීසම්, සඳොත්, වඟරළ,
ලළර වඟරළ, තෆඳෆල් අණාර ආාෘතිඳර, අත්ඳ්රිාළ සශෝ සලනත් යම් සල්ඛ්නයා අඩැංගු
ප්රාළන, ලචන, රඳ සශෝ සලනත් යම් නිරඳනයක් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල ල කිල යුතු
සනොසේ. ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අසවිාරුලන්ර එසරහි ඳෆමිණිලි එභ අසවිාරුලළ සලත
සශෝ ආයතනය සලත සයොමු ාෂ යුතු ලන අතර, අසවිාරුලළර සශෝ ආයතනයාර එසරහිල
ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සිදුාරන ඉල්ලීම් භගින් සම් යරසත් ාළඩ්ඳත් හිමියළර, ඵෆැංකුල සලත
ඳලතින ඵෆඳීම්ලලින් නිදශවහ ීසභර සනොශෆා.

11.3

යම් ATM යන්රයා, සශෝ වන්නිසේදන ඳේධතියා සශෝ ඳශසුාභා සශෝ දත්ත වෆාසුම්
ඳේධතියා සශෝ වම්සප්රේණ වඵතළලා බිලෆටීභක් සශෝ අලහිර ීසභක් සශේතුසලන් සශෝ,
ාළ් මිා සශෝ සලනත් ආාළරයා ආරවුක් සශෝ සලනත් ඕනභ සශේතුලක් භගින් ඳෆන නගින
ඕනභ ආාළරයා අඳශසුතළලක්, ඳළඩුලක්, ශළනියක් සශෝ දුහාරතළලක් වම්ඵන්ධසයන්, එය
ඵෆැංකුසේ ඳළනසයන් ඳරිඵළහිර සශේතුලක් වුලද එසවේ සනොවුලද, ඵෆැංකුල කිසිදු අයුරකින්
ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ල කීභර ඵෆඳී සනොභෆත.

11.4

ඵෆැංකුල විසින් වභ භළවයාභ යම් දිනයක් ගිණුම් ප්රාළන දිනය සව වශ සෙඩිට් ක
ාළඩ්ඳසතහි මුදල් ස ීසභර නියමිත දිනය සව සතෝරළ නු ඇත. භළසිා ඳදනමින් ාළඩ්ඳත්
හිමියළ සලත ගිණුම් ප්රාළනය බළරදීභර ඵෆැංකුලර සනොශෆකි වුලද ස විය යුතු මූය

ළවහතු ද

ඇතුෂත්ල ස ීසම් ලශළභ සිදුකිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ඇති ල කීභ ඳලතිනු ඇත.
11.5

ාළඩ්ඳසතහි අඩැංගු, වකුණු ාර ඇති සශෝ සක්තනය ාර ඇති සතොරතුරු නිරඳනය ලන, නිසි
සව වම්ප් ණ ාර ඇති

නුසදනු ලළ් තළ ණයලර ලවුචර, මුදල් ඵළදීසම් අණාර වශ සශෝ

සලනත් අයකිරීම් ලළ් තළලාර රු කිරීභර ඵෆැංකුලර හිමිාභ ඳලතියි.
11.6

සියලුභ

නුසදනු පිළිඵ ඵෆැංකුසේ ලළ් තළ, අසවි දුඳත්, වශ ගිණුම් ප්රාළන සියලුභ

ාළ් යයන් වශළ අලවළනළත්භා ලන ඵලර ද එභගින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆඳී සිටින ඵලර ද
ාළඩ්ඳත් හිමියළ සභභගින් එාඟ සේ.
11.7

ඵෆැංකුසේ අත්ඳ්රිාළ, ප්රාළන සශෝ ඳෂකිරීම්ල දෆන්ීසම්ාරුලන් විසින් වඳයළ ඇති
සවේලළලන්, වෆසුම් සශෝ ප්රතිළබ අවළ් ථාීසභක් සශෝ එහි ප්රතිවිඳළා සව ඕනභ
ආාළරයකින් ඳෆන නගින කිසිදු ආාළරයා අයෆදීභක් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල කිසිදු
ආාළරයකින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත ල කීභර ඵෆඳී සනොභෆත.

11.8

ාළඩ්ඳත් ගිණුසභහි ඵෆර සේයක් ඳලතින්සන් වුලද ඒ ඵල සනොතාළ, ඵෆැංකුල විසින් සුදුසු යෆයි
වාන්සන් නම්, ඕනභ නුසදනුලක් ප්රතික්සේඳ කිරීභර අයිතිය ඵෆැංකුල රලළ නියි.

11.9

පුනරළල් තිත
ලෂක්ලළ

නුසදනු වම්ඵන්ධසයන්,

නුසදනුල ලටිනළාභ ාළඩ්ඳත් ගිණුභර ශරීසභ

ෆනීභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අසවිාරුසේ අලුත්කිරීසම් ගිවිසුම්ලර

අනුකල ාරයුතු කිරීභ සශෝ ඒලළ අලැංගු කිරීභ සිදුාෂ යුතුය.

ාළඩ්ඳත් හිමියළ

අසවිාරුසේ අලුත්කිරීසම් ගිවිසුම්ලර අනුකල ාරයුතු කිරීභර සශෝ ඒලළ අලැංගු කිරීභර
අසඳොසශොවත් ීසභ වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල කිසිදු ආාළරයකින් ල කියනු සනොෆස්ධ.

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අසවිාරු වැංවිධළනය වැංවිධළන සලත වඳයන ද සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත් අැංාය,
අලැංගුලන දිනය, පුේ ලිා විවහතර ආදී සතොරතුරුල යම් සලනවක් සිදුලන්සන් නම්, පුනරළල් තිත
නුසදනු වහථළලර උඳසදවහ අඛ්ණ්ඩල ක්රියළත්භා ීසභ පිණිව වශ ඊර ඵළධළ සිදුීසභ ලෂක්ලළ

ෆනීභ

පිණිව ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඒ ඵල අදළෂ අසවිාරු වැංවිධළනය වැංවිධළන සලත දෆනුම් දිය යුතු සේ.
ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඉශත කී ඳරිදි අසවිාරු වැංවිධළනය වැංවිධළන සලත දෆනුම් දීභර අසඳොසශොවත්
ීසභ සශේතුසලන් ඇතිවිය ශෆකි කිසිදු ප්රතිවිඳළායක් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල කිසිදු ල කීභක් සනොදරනු
ඇත.

12.

නීතිමයාක්රිය ම ර්ග

කිසියම් සශේතුලක් භත, ාළඩ්ඳත් හිමියළ සභභ ගිවිසුසභහි අන්ත්  ත නීතිරීති ශළ සාොන්සේසිලර
අනුකල ාරයුතු කිරීභර අසඳොසශොවත් වුලසශොත් ඵෆැංකුල විසින් සභභ ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන
ගිවිසුභ අලැංගු ාරනු ඇති අතර, ඒ යරසත් ස විය යුතුල ඳලතින සියලුභ මුදල් අයාර ෆනීභර
ාරයුතු ාරනු ඇත. සම් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුලර දරන්නර සිදුලන නීතිභය

ළවහතු ද ඇතුෂත්ල

සියලුභ පිරිලෆය, ළවහතු වශ වියදම් වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ල කිල යුතු සේ.

13.

විනිමයාඳ නාක්රරගු සි

13.1

විනිභය ඳළන ඳනසතහි ප්රතිඳළදන වශ ශ්රී ැංාළ භශළ ඵෆැංකුසේ ශළ ඒ යරසත් ඇති සලනත්
නියළභන ආයතනල නිසයෝ , සරගුළසි, සභසශයුම් උඳසදවහලර අනුකල ඔහු ඇය විසින්
වභ විසරා භ ාළඩ්ඳත බළවිත ාරන ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ වශතිා විය යුතුය (‘විනිභය
ඳළන ඳනත’).

13.2

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් විසේ රරල දී ාළඩ්ඳත බළවිත ාෂ යුත්සත්, සඳෞේ ලිා වහලබළලසේ
ප්රලළශන, නලළතෆන්, දලදය වියදම්, ීවලන වියදම්, විසේශීය ආයතනයාර සශෝ අධයළඳන
ආයතනයාර ස විය යුතු ලියළඳදිැංචි ීසසම්

ළවහතු, විබළ

ළවහතු වශ ලළ් ෂිා දළයා

ළවහතු

වශ, සඳෞේ ලිා බළවිතය වශළ විසේයන්හි දී බළණ්ඩ මිදී ෆනීම්, සඳෞේ ලිා වහලබළලසේ
වැංචළරා ශළ සවෞඛ්ය රක්ණ ඳභණක් වශළ රක්ණ ලළරිා, වශ සශෝ ඊසම්ල්, අන්ත් ජළය,
දුරාථන ශරශළ සිදුාරන නුසදනු, විසේ මුදල්ලලින් බිල් ත ාරන වියදම්, භන් වියදම්,
සශෝරල්

ළවහතු, අලවහථළනුක වියදම් ශළ දලදය වියදම් ලෆනි සඳෞේ ලිා වියදම්, වශ

සඳෞේ ලිා බළවිතයර බළණ්ඩ මිදී ෆනීම් වශළ ඳභණි. ප්රළේධන නුසදනු වම්ඵන්ධ ස ීසම්
වශළ වශ ලළණිජ ප්රභළණයන්ස න් බළණ්ඩ ආනයනය කිරීභර මිදී
බළවිත සනොාෂ යුතුය.

ෆනීභ වශළ ාළඩ්ඳත

සඳෞේ ලිා බළවිතය වශළ බළණ්ඩ ආනයනය කිරීභර සිදුාරන

ස ීසම්, බළණ්ඩ සතො යාර නෆේ ත පිරිලෆය රක්ණ (C.I.F) ඳදනමින් නියළභා ආයතනය
විසින් ාලින් ාර දක්ලළ ඇති උඳරිභයාර සීභළ සේ. ‘සඳෞේ ලිා බළවිතය’ යන්සනන්
අදශවහ ලන්සන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ, ඔහුසේ ඇයසේ ාරයළ වශ දරුලන් වශ සදභළපියන්සේ
බළවිතය වශළ ලන අතර, ලළණිජ ාළ් යයක් වශළ බළවිත කිරීභ ඊර ඇතුෂත් සනොසේ.
13.3

ශ්රී ැංාළ රුපියල් විසේ ලයලශළර මුදල්ලර ඳරිල් තනය කිරීභක් සිදුලන ඳරිදි ඉශත දක්ලළ
ඇති ආාළරයර ශ්රී ැංාළසේ සිර විසේයාර සිදුාරන නුසදනු වශළ ද ඇතුෂත්ල, ාළඩ්ඳත්
හිමියළ සලනුසලන් ඔහුසේ ඇයසේ ාළඩ්ඳත බළවිත කිරීභ වශළ ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් සලනත්
කිසිදු ඳළ් හලයාර අලවර සනොදිය යුතුය.

13.4

ාළඩ්ඳත් හිමියළ වැංෙභණය ලන්සන් නම්, විසේ රරා ැකකියළලක් වශළ ශ්රී ැංාළල ශෆර
යන්සන් නම්, සශෝ ල් තභළනසේ ඵළත්භාල ඇති ඳරිදි වශ ාලින් ාර වැංසෝධනය
සාසරන ඳරිදි විනිභය ඳළන ඳනසතහි අ් ථනිරඳනයර අනුල ‘අසන්ලළසිා’ සව
වෆසාන්සන් නම්, ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) ඵෆැංකුල සලත බළර දිය යුතු සේ.

13.5

විනිභය ඳළන ඳනත, 2006 අැංා 6 දරන මූය නුසදනු ලළ් තළ කිරීසම් ඳනත, වශ ඊර අදළෂ
ලන භළ් ස ෝඳසේ ශළ නියභයන් ද, 1988 අැංා 30 දරන ශ්රී ැංාළ ඵෆැංකු ඳනත ශළ එකී
වැංසෝධිත 1988 අැංා 30 දරන ඵෆැංකු ඳනත යරසත් ශ්රී ැංාළ භශ ඵෆැංකුසේ මුදල් භණ්ඩය
විසින් නිකුත් ාර ඇති සශෝ සලනත් නියළභන ආයතනයක් විසින් ාන් ාර නියභ ාර ඇති
භළ් ස ෝඳසේ ශළ නියභයන් ද ඇතුෂත් භළ් ස ෝඳසේල අඩැංගු ප්රතිඳළදනල දක්ලළ ඇති
විනිභය ඳළාලරයළසේ ලළ් තළ කිරීසම් නියභයන්ර අනුකල ඵෆැංකුල විසින් ක්රියළ ාරනු ඇත.

13.6

අදළෂ අලවහථළල ලනවිර ඵළත්භාල ඳලතින විනිභය ඳළන සරගුළසි ාඩකිරීභක් සිදුල ඇති
ඵලර ඵෆැංකුලර විහලළව කිරීභර සශේතු ඳලතින්සන් නම්, ඵෆැංකුල විසින් වහලකීය භතයර අනුල
ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) සලත දෆනුම් දීභකින් සතොරල ාළඩ්ඳත අලැංගු ාෂ ශෆකිය.

13.7

විනිභය ඳළන ඳනසතහි ප්රතිඳළදන වශ ඒ යරසත් ඳනලළ ඇති සරගුළසිලර අනුකල වභ
අලවහථළලාදීභ ඔහු ඇය විසින් ාළඩ්ඳත බළවිත ාරනු ඵන ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ ල ඵළ ත
යුතුය.

13.8

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ලළණිජ ප්රභළණලලින් බළණ්ඩ මිදී

ෆනීභර ආනයනය කිරීභර වශ

ප්රළේධන නුසදනු වශළ ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) බළවිත සනොාෂ යුතුය.

14.

නීතිරීතිාක්රලනස්කිරීම

14.1

නල නීතිරීති වශ සාොන්සේසි ශඳුන්ලළ දීභ පිණිව, ඵෆැංකුල විසින් සුදුසු යෆයි සිතන ආාළරයාර
ාළඩ්ඳත් හිමියළර දෆනුම් දීභක් (ඵෆැංකුල විසින් සුදුසු යෆයි සිතන වහථළනයන් හි අදළෂ වැංසෝධන
ඳෂ කිරීභ ද ඇතුෂත්ල ඊර සීභළ සනොීස) සිදුාර, ාලින් ාර සභභ නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි
සලනවහ කිරීභර (සම් යරසත් ඳනලළ ඇති

ළවහතු වශ අයකිරීම් වැංසෝධනය කිරීභ සශෝ නල

ළවහතු ශළ අයකිරීම් ශඳුන්ලළ දීභ ද ඇතුෂත්ල) ඵෆැංකුල විසින් අයිතිය රලළ

නියි.

එකී දෆනුම්දීසභහි දක්ලළ ඇති ඳරිදි එභ සලනවහකිරීම් ඵළත්භා ලන දිනසයන් ඳසුල ාළඩ්ඳත
බළවිත කිරීභ භගින් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් කිසිදු සාොන්සේසියකින් සතොරල එභ සලනවහ කිරීම්
පිළිස න ඇති ඵලර වෆසානු ඇත.

ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් අදළෂ වැංසෝධන

පිළිසනො න්සන් නම්, අදළෂ සලනවහකිරීම් ඵළත්භා ීසභර නියමිත දිනයර සඳර, ාළඩ්ඳත වශ
ඒ වභඟ අතිස් ා ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) ද අලැංගු කිරීභ පිණිව ඵෆැංකුල සලත බළර දිය යුතු සේ.
14.2

වහලකීය ාළඩ්ඳත වශ අතිස් ා ාළඩ්ඳත (ාළඩ්ඳත්) භගින් සිදුාරන ාළඩ්ඳත්

නුසදනු භගින්

සිදුලන ඳළඩු, අයෆදීම්, නඩු, නීතිභය ක්රියළභළ්  , ඉල්ලීම්, ලන්දි, පිරිලෆය වශ වියදම් වශළ
(සභභ ගිවිසුභ අලැංගු ීසභක් ද සනොතාළ) ඵෆැංකුල සලත ශළනිපරණය කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ
සභභගින් අලැංගු ාෂ සනොශෆකි සව බළර ස න සිටියි.

15.

ක්රතොරතුරුාක්රහළිදරව්ාකිරීම

15.1

ාළඩ්ඳත් හිමියළ සශෝ අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) සශෝ ඔහුසේ ඇයසේ ඔවුන්සේ
ාළඩ්ඳත් ගිණුභ (ගිණුම්) වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල විසින් සයෝ ය යෆයි වෆසාන ඳරිදි ඵෆැංකුල
විසින් ඳත් ාෂ සතලන ඳළ් හලයන් සලත, රජසේ ආයතන සලත වශ සශෝ නියළභා ආයතන
සලත සතොරතුරු සශළිදරේ කිරීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් ඵෆැංකුල සලත අලවර ඵළසදයි.
ඵෆැංකුල වභඟ ඳලතින ාළඩ්ඳත් හිමියන් වශළ ලන ගිවිසුභ අලවන් වූ ඳසුල වුලද සභභ
ාෆභෆත්ත ප්රාළ කිරීභ ඵළත්භාල ඳලතිනු ඇත.

15.2

ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ාළඩ්ඳත් ච් යළල වම්ඵන්ධසයන් ඳලතින ලළ් තළ, ඵෆැංකුලර එහි අභිභතය
ඳරිදි ශ්රී ැංාළ ණය සතොරතුරු ාළ් යළැංය සලත වශ සශෝ, ජළතිා සශෝ ජළතයන්තර සලනත්
ණය සතොරතුරු ාළ් යළැංයක් සලත ලළ් තළ කිරීභර හිමිාභ ඳලතින ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ
සභභගින් පිළිස න, ාෆභෆත්ත ඳෂ ාර සිටියි.

16.

පියල ාගැනීක්රම්ාඅයිතිය

පියලළ

ෆනීභර ඇති සඳොදු අයිතිය සශෝ නීතිසයන් සශෝ සලනත් යම් ගිවිසුභක් යරසත් ඵළ දී ඇති

සලනත් අයිතීන්ර අතිස් ා ලසයන්, ාළඩ්ඳත් හිමියළ වශ සශෝ අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ
(හිමියන්) ඵෆැංකුසලහි ඳලත්ලළස න යන ාළඩ්ඳත් ගිණුසභහි වශ සශෝ අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත්
ගිණුසභහි (ගිණුම්ල) හිඟ සේය සලනත් ඕනභ ගිණුභක් (ගිණුම්) වභඟ දෆනුම් දීභකින් සතොරල
වම්ඵන්ධ කිරීභර සශෝ ඒාළඵේධ කිරීභර වශ, එකී සලනත් ගිණුභා (ගිණුම්ල) ඵෆර ීස ඳලතින යම්
මුදක් සභභ ගිවිසුභ යරසත් ාළඩ්ඳත් හිමියළ ඵෆැංකුල සලත ඳලතින ල කීම් තෘප්ත ාර ෆනීභ වශළ
පියලළ ෆනීභර සයදීසභර සශෝ සප්රේණය කිරීභර ඵෆැංකුලර ශෆකි ය.
17.

ක්රමමාගිවිසුක්රමහිාබඳෑම

17.1

සභභ ගිවිසුභ අලවන් වුලද ඒ ඵල සනොතාළ, සිදුාර ඇති ාළඩ්ඳත්

නුසදනු වම්ඵන්ධසයන්

වශ සම් යරසත් ාළඩ්ඳත් හිමියළ වශ අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළ (හිමියන්) සලත ඳලතින
කිසියම් සියලු ල කීම් වම්ඵන්ධසයන් සභහි අඩැංගු ලන සියලුභ ප්රතිඳළදන ාළඩ්ඳත් හිමියළර
එසරහිල වශ අභතර අතිස් ා ාළඩ්ඳත් හිමියළර (හිමියන්ර) එසරහිල වම්ප් ණසයන්
ඵළත්භාල වක්රීය ල ඳලතිනු ඇත
17.2

සභභ නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි වභ එාක්භ සලන් ාෂ ශෆකි වශ එකිසනකින් සලන් සලන් ල
ඳලතින අතර, කිසියම් අලවහථළලා දී සභභ නීතිරීති ශළ සාොන්සේසි අතරික් එාක් සශෝ
කිහිඳයක් අලැංගු වුලසශොත්, නීතිවිසරෝධී වුලසශොත් සශෝ ඵළත්භා ාෂ සනොශෆකි වුලසශොත්,
ඉතිරි ප්රතිඳළදනල ලැංගුතළල, දනතිා බළලය සශෝ ඵළත්භා බළලයර එභගින් කිසිදු
ඵඳභක් සිදු සනොලනු ඇත.
ානීතියාසහාඅධි රණාබය

18.

සභභ ගිවිසුභ ශ්රී ැංාළසේ ඳලතින නීති භගින් ඳළනය ලනු ඇති අතර, ඊර අනුල අ් ථ නිරඳනය
සාසරනු ඇත.


ඵෆැංකුල විසින් වළධළරණ ඳරිදි ඉල්ළ සිටින ඳළරිසබෝගිා සතොරතුරු වෆඳයීභර ාළඩ්ඳත් හිමියළ
අසඳොසශොවත් වුලසශොත් සශෝ,



ඵෆැංකුලර ඳළරිසබෝගිා සතොරතුරු සප්රේණය කිරීභර සශෝ සශළිදරේ කිරීභර අලය ලන සම්
යරසත් ඵළ දී ඇති යම් ාෆභෆත්ත ඳෂ කිරීභක් ාළඩ්ඳත් හිමියළ විසින් රලළ
ඉලත් ාර තසශොත් සශෝ,

තසශොත් සශෝ



මූය අඳරළධයක් සිදුකිරීසම් ශෆකියළලක් ඳලතින ඵලර ඵෆැංකුලර වෆායක් ඳලතින්සන් නම්
සශෝ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් මූය අඳරළධයක් සිදුීසසම් අලදළනභක් ඵෆැංකුල සලත භතු ලන්සන්
නම්,

ඵෆැංකුල විසින්,
(a) නල සවේලළලන් සශෝ සවේලළලන් සියල්භ සශෝ ඉන් සාොරවක් සශෝ ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත
වෆඳයීභර සනොශෆකිවිය ශෆකි අතර, සභභ ාළඩ්ඳත් ගිවිසුභ අලවන් කිරීභර අයිතිය රලළ
නියි.
(b) අනුකතළ ඵෆඳීම් ඉටුකිරීභ පිණිව අලය ලන පියලර ත ශෆකි අතර, වශ සශෝ
(c) සෙඩිට් ක ාළඩ්ඳත් ගිණුභ අලහිර කිරීභ, ඳෆලරීභ සශෝ ලවළ දෆමභ සිදුාෂ ශෆකිය.
මූය අඳරළධ අනළලරණය ාර ෆනීභ, ඳරීක්ණ සිදුකිරීභ ශළ ලෆෂෆක්ීසභර අදළෂ ලන සශෝ ඊර
වම්ඵන්ධ නීති, සරගුළසි, වම්ඵළධා, ජළතයන්තර භළ් ස ෝඳසේ, ඵෆැංකුසේ අබයන්තර ප්රතිඳත්ති වශ
ාළ් යඳටිඳළටි, වශ සශෝ යම් අධිාළරියා නියභයන්ලර අනුකල ාරයුතු කිරීභර ඵෆැංකුල වශ එහි
වළභළජිායන් විසින් (ඔවුන්සේ තනි වශ ප් ණ අභිභතය ඳරිදි) සුදුසු යෆයි වෆසාන ඕනභ පියලරක්
ෆනීභර අලය සාස්  (‘මූය අඳරළධ අලදළනම් ාෂභනළාරණ ක්රියළභළ්  ’).
(a) ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත සශෝ විසින් සශෝ ඔහු ඇය සලනුසලන් සිදුාෂ උඳසදවහ, වන්නිසේදන, මුදල්
ආඳසු ෆනීසම් ඉල්ලීම්, සවේලළ වශළ අයදුම් කිරීම්, සශෝ සලනත් ඕනභ ස ීසභක් නිරීක්ණය, ශසුාර
ෆනීභ වශ ඳරීක්ණ ඳෆලෆත්ීසභ (b) මුදල් ෆබුණු මූළශ්රය පිළිඵල සශෝ අදළෂ මුදල් ඵන්නළ
පිළිඵල ඳරීක්ණ ඳෆලෆත්ීසභ (c) ාළඩ්ඳත් හිමියළ පිළිඵ සතොරතුරු ඵෆැංකුල වතුල ඇති සලනත් අදළෂ
සතොරතුරු වභඟ වම්ඵන්ධ කිරීභ වශ සශෝ (d) වම්ඵළධාලර ක්ල ඇත්දෆයි පුේ සයකුසේ සශෝ
ආයතනයා තත්ත්ලය පිළිඵල ලෆඩිට්දුරරත් විභසීම් සිදුකිරීභ සශෝ, ඳළරිසබෝගිායළසේ අනනයතළල ශළ
තත්ත්ලය පිළිඵල තශවුරු ාර ෆනීභ ද එභ ක්රියළභළ්  ලර ඇතුෂත් ලන නමුත් ඊර සීභළ සනොසේ.
විසේසයන්භ, ඵෆැංකුල විසින් සිදුාරන මූය අඳරළධ අලදළනම් ාෂභනළාරණ ක්රියළභළ්  භගින් යම්
ස ීසභක් සිදුකිරීභ සශෝ නිහාළනය කිරීභ, ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ උඳසදවහ සශෝ සවේලළ අයදුම් කිරීභක්
ක්රියළත්භා කිරීභ, සශෝ සවේලළලන් සියල්භ සශෝ ඉන් සාොරවක් වෆඳයීභ ඵෆැංකුල විසින් ප්රභළද කිරීභ
සශෝ ප්රතික්සේඳ කිරීභක්, සිදුවිය ශෆකිය.

නීතිසයන් අලවර ෆබී ඇති ප්රභළණයර, මූය අඳරළධ

අලදළනම් ාෂභනළාරණ ක්රියළභළ්  සශේතුසලන් වම්ප් ණසයන්භ සශෝ අ් ධ ලසයන් සිදුලන, ඕනභ
ආාළරයකින් ඳෆන නගින, ාළඩ්ඳත් හිමියළර සශෝ සතලන ඳළ් හලයාර විඳින්නර සශෝ දරන්නර
සිදුලන ඳළඩුලක් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුල සශෝ එහි වළභළජිායන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලත සශෝ සලනත්
සතලන ඳළ් හලයක් සලත ල කීභර යරත් සනොසේ.

19.

බදුාඅනුකූත ල

ඵෆැංකුල විසින් වඳයළ ඇති ාළඩ්ඳත සශෝ සවේලළලන් විලෘත කිරීභ ශළ බළවිතයර අදළෂල, අදළෂ ල කීම්
ඳෆන නගින සියලුභ ඵප්රසේයන්හි ඵදු පිළිඵ ඵෆඳීම් සත්රුම් ෆනීභ ශළ ඊර අනුකල ාරයුතු කිරීභ
(ඵදු ස ීසභ වශ අදළෂ සියලු ඵදු ස ීසලර වම්ඵන්ධ ලළ් තළ සශෝ අලය සල්ඛ්න ස ොනු කිරීභ ) වශළ
ාළඩ්ඳත් හිමියළ තනිල ල කිල යුතු ඵලර ාළඩ්ඳත් හිමියළ පිළි නියි. වම්ඵන්ධිත තෆනෆත්සතකු සව
(ඔහුසේ පුේ ලිා තත්ත්ලසයහි සනොල) ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ තත්ත්ලසයහි ාරයුතු ාරන වභ
වම්ඵන්ධිත තෆනෆත්සතකුභ, තභන් සලනුසලන් එභ පිළි ෆනීභ භ සිදුාරයි. වම්ඵන්ධිත තෆනෆත්තළසේ
සශෝ ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ලළවය, සන්ලළසිා වහථළනය, පුරලෆසි බළලය සශෝ ආයතනිා බළලය සනොවාළ
සේභූමිසයන් ඳරිඵළහිරල ඵයක් වහිත ඵදු අණඳනත් වභශර රරල ඳෆලතිය ශෆකිය. ඵෆැංකුල විසින්
ඵදු උඳසදවහ වඳයනු සනොෆස්ධ. වහලළධීනල නීති වශ ඵදු උඳසදවහ ඵළ න්නළ සව ාළඩ්ඳත් හිමියළර
සභභගින් උඳසදවහ සදනු ෆස්ධ. ාළඩ්ඳත් ගිණුභ විලෘත කිරීභ ශළ බළවිතයර ශළ ඵෆැංකුල විසින් වඳයන
සවේලළලන්ර නිහචිතලභ අදළෂ ලන ඳරිදි ඳෆන නගින ඵෆඳීම් ද ඇතුෂත්ල, කිසිදු ඵප්රසේයා
ඳෆනනගින ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ඵදු පිළිඵ ඵෆඳීම් වම්ඵන්ධසයන් ඵෆැංකුලර කිසිදු ල කීභක් සනොභෆත.
සභභ නීතිරීති වශ ඳළරිසබෝගිායළ ශළ ඵෆැංකුල අතර ඳලතින සලනත් සවේලළලක්, වෆසුභක්, ලයළඳළර
වම්ඵන්ධයක්, ගිණුභක් සශෝ ගිවිසුභක් අතර යම් ෆටීභක් සශෝ අනනුකතළලයක් ඳෆලතියසශොත්, එවිර
සභභ නීතිරීති ඵළත්භාල ඳලතිනු ඇත. ඒ වම්ඵන්ධසයන් ාළඩ්ඳත් හිමියළ සලතින් දෆනරභත් ෆබී
ඇති යම් ාෆභෆත්ත ප්රාළ කිරීභක්, ඵය දීභක්, ඉල්ළ ඇති අයිතිය අතශෆරීභක් වශ අලවර දීභක්
අදළෂ සේශීය නීතිසයන් අලවර ඇති ප්රභළණයර ඵළත්භාල ඳලතිනු ඇත.

20.

විවිධ

සභභ නීතිරීතිල ප්රතිඳළදන කිසිලක් සශෝ සියල්භ යම් ඵප්රසේයා ඳලතින නීතිය යරසත් කිසියම්
ආාළරයකින් නීතිවිසරෝධී, අලැංගු සශෝ ඵළත්භා ාෂ සනොශෆකි වුලසශොත්, සලනත් යම්
ඵප්රසේයා එභ ප්රතිඳළදනල දනතිා බළලයර, ලැංගු බළලයර සශෝ ඵළත්භා බළලයර සශෝ, එභ
ඵප්රසේසේ සභභ නීතිරීතිල ඉතිරි සාොරවර එභගින් ඵඳභක් සිදු සනොලනු ඇත.

21.

ගිවිසුමාඅලසන්ාකිරීක්රමන්ාඳසුලාබ ත්ම ලාඳැලතීම

සභභ නීතිරීති අලවන් කිරීභ, සවළන් ඵෆැංකුල සශෝ සවළන් ඵෆැංකුසේ වළභළජිාසයකු විසින් ාළඩ්ඳත්
හිමියළ සලත යම් සවේලළලක් වෆඳයීභ අලවන් කිරීභ සශෝ, ාළඩ්ඳත් හිමියළසේ ගිණුම් කිසිලක් ලවළ දෆමභ
සනොතාළ අඛ්ණ්ඩල අදළෂ ලනු ඇත.

