
නේෂේස් විනේශ මුදල් ආන ෝජන සැලැසුම් ගිණුනම් නි ම ේ හා න ාේනේසි 

 
නේෂේස් ට්රස්ට බැැංකුව පීඑල්ී හි — PQ118 ("බැැංකුව”)  විවෘත ර ඇති  සහ පවත්වානෙන  නු ලබන සෑම නේෂේස් විනේශ මුදල් ආන ෝජන 
සැලැසුම් ගිණුමක්ම ("FCY සැලසුම් ගිණුම්”) පහත දැක්නවන නි ම ක් හා න ාේනේසි   ටනත් පාලන නේ.  
 
ගිණුම් විවෘත කිරීම  
 

1. ගිණුම් විවෘත  රනු ලබන අවස්ථානේදී 

(ෙනුනදනු රු) බලපැවැත්නවන FCY සැලසුම් 
ගිණුම් සඳහා අදාල වන න ෝෙයතා නි්ණාා   

සම්ු්ණා  ර ඇති ව ස අවුරුදු දහඅටට (18) වැඩි 

ඕනෑම ුේෙලන කුට, බැැංකුව විසිේ අනුෙත 

 රෙනු ලැබූ ප්රමිතතිෙත අනනයතාව තහවුරු ර 

ෙැනීනම් ක්රි ාවය   හරහා සහ බැැංකුනේ ගිණුම් 

විවෘත කිරීම සඳහා වන නල්ඛන සම්ූ්ණා කිරීම 

මගිේ ගිණුමක් විවෘත  ළ හැකිනේ. 

 

2. සෑම FCY සැලසුම් ගිණුමක් සඳහාම, බැැංකුව 

සමෙ ෙනුනදනු  රන සි ලු ය  කි විය  සහ සි ලු 
තැේපතුපත් වල සඳහේ  ළයුතු ගිණුම් අැං  ක් 

ලබාදි  යුතු . ෙනුනදනු රුට දැනුම්දීමක් සිදු ර 

එනස් ලබානදන අැං   නවනස් කිරීනම් අයිති  

බැැංකුව සතු . 
 
 

3. FCY සැලසුම් බේධ ගිණුම් විවෘත කිරීම සඳහා 

අවසර ලබා නදනු නනාලැනේ. 
 
 

4. FCY සැලසුම් ගිණුමක් විවෘත කිරීම සඳහා 

සුදුසු ම් ලැබූ සෑම ෙනුනදනු රුවකු විසිේම නමහි 

10වන වෙේතිනේ සඳහේ  ා්   සඳහා 

ඇමරි ේ එක්සත් ජනපද න ාල් වය ේ ඊට අදාල 

ුේෙල විනේශ මුදල් ගිණුමක් (PFCA) නහෝ 

වයාපාරි  විනේශ මුදල් ගිණුමක් (BFCA) විවෘත 
 ළ යුතු . මාසි  වාරි   ඇමරි ේ එක්සත් 

ජනපද න ාල් වය ේ පමණාක් නෙවි  යුතු .   
 
 

5. නමම නි ම ේට හා න ාේනේසි වලට අනුකූලව 

විවෘත  රන ලද සි ලු විනේශ මුදල් ගිණුම් (“FCY 

ගිණුම්”) එකී FCY ගිණුම් පාලන   රන අදාල 

නීති  ටනත් රීති හා නින ෝෙ වලට  ටත් වි  

යුතු . 

 
 
 
      ල්ිරීනම් ඉලක්  ප්රමාණා  සහ  ල්ිරීනම්   
දින   

 
 
6. 16 වන වෙේති ට  ටත්ව අවම  ල්ිරීනම් 

ඉලක්  අෙ  ඇ.න ා.10,000 (USD 10,000) ක් 
සහ උපරිම  ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ  

ඇ.න ා.50,000 (USD 50,000) ක් සහිතව FCY 
සැලසුම් ගිණුම් විවෘත  ළ හැකිනේ. 

 
7. බැැංකුනේ නි ම ේ හා න ාේනේසි වලට  ටත්ව, 

FCY සැලසුම් ගිණුම ("ආන ෝජන සැලැස්ම”) 
 ටනත්  ල්ිරීනම් දින ට ලැබීමට ෙනුනදනු රු 
විසිේ බැැංකුව සමෙ ගිවිසෙත් ප්රමාණා  

" ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ ”   නුනවේ අදහස්නේ. 

 
" ල්ිරීනම් දින ”  නු බැැංකුනේ නි ම ේ හා 
න ාේනේසි වලට  ටත්ව, ආන ෝජන සැලැස්ම  
 ටනත් ෙනුනදනු රු විසිේ  ල්ිරීනම් ඉලක්  

අෙ  ලබාෙනු ලබන දින නේ. 

 
8. ෙනුනදනු රුට වසර තුන  (3) අවම 

 ාලීමාව දී සහ වසර පහ  (5) උපරිම 

 ාලීමාව දී නහෝ බැැංකුව විසිේ  ය ේ  ලට 

විනශ්ෂන ේ සඳහේ  රනු ලබන නහෝ ඉ නදනු 

ලබන පරිදි එවේ නවනත්  ාලසිමාවක් තුළ 

 ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ  ළඟා රෙැනීම සඳහා 

නතෝරාෙත හැකිනේ. 

 
9. FCY සැලසුම් ගිණුම විවෘත රනු ලබන 

අවස්ථානේදී ෙනුනදනු රු විසිේ FCY සැලසුම් 
ගිණුම විවෘත කිරීනම් ආ ෘති පත්රනේ   ිිබබඳ 

සඳහේ  රමිතේ ආන ෝජන සැලැස්ම  ටනත් ඔහු 

ලබාෙැනීමට අනේක්ිත  ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ  

නතෝරාෙත යුතු . බැැංකුනේ නි ම ේට සහ 

න ාේනේසි වලට  ටත්ව ෙනුනදනු රු විසිේ 

නතාරාෙනු ලැබූ  ල්ිරීනම් දිනනේදී  ල්ිරීනම් 

ඉලක්  අෙ  ලබාෙැනීමට සුදුසු ම් ලැබීම සඳහා 

FCY සැලසුම් ගිණුම විවෘත කිරීනම්දී, බැැංකුව 

ෙනුනදනු රු විසිේ එම ගිණුනම් මාසි ව තැේපත් 

 ළයුතු වාරි   ෙණාන   ර  එම ප්රමාණා  සහ 

ෙනුනදනු රු එකී මාසි  වාරි   නෙවි යුතු 

දින  ිිබබඳව දැනුම්දි  යුතු . 

ුම්
ුම්


   ල්ිරීනම් දින ට නපර ෙනුනදනු රු මිත  ාම 

 
 වාරි   
 

9.  ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ , ආන ෝජන  ාලීමාව 
සහ ගිවිසුම්ෙත නපාළී අනුපාත (“මාසි  වාරි  ”) 
ිිබබඳව සළ ාබලා බැැංකුව විසිේ මාසි  වාරි   
ෙණාන   රනු ලැනේ. 

 

10. මාසි  පදනමිතේ FCY සැලසුම් ගිණුමට අරමුදල් 

සැලීම ිණිස 35 සිට 44 වන වෙේති  නතක්  

වන විධිවිධාන ේට  ටත්ව PFCA නහෝ BFCA 
සඳහා උපනදස් ලබාදීම  ෙනුනදනු රු විසිේ 

සිදු රයි. ෙනුනදනු රු විසිේ නතෝරාෙනු ලැබූ 

 ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ  ලබාෙැනීමට සුදුසු ම් 

ලැබීම සඳහා  ල්ිරීනම් දින  නතක් සෑම මස ම 

මාසි  වාරි   සම්ූ්ණා මුදලම නෙවි  යුතු . 

බැැංකුව විසිේ නිශ්ිතව දක්වා ඇති පරිදි සම්ු්ණා 

මාසි  වාරි   සෑම මස ම නි මිතත දිනට නපර 

නෙවීමට අනපානහාසත් වන අවස්ථාව  

ෙනුනදනු රුට  ල්ිරීනම් දින ට  ල්ිරීනම් 

ඉලක්  අෙ  ලැබීමට හිමිත මක් නැත.   

 
11. නමම නි ම ේ හා න ෝේනේසි වලට අනුකූලව 

නි මිතත නවලාවට මාසි  වාරි   නෙවීම තහවුරු 

කිරීම ෙනුනදනු රුනේ වෙකීමනේ. මාසි  වාරි   

 ල් ඉක්ම වේනේ නහෝ ප්රමාද වේනේනම්, එවේ 

අවස්ථාව    ිිබබඳව ෙනුනදනු රුට දැේවීමට 

බැැංකුව වෙකිවයුතු නනාවන අතර   සඳහා බැඳී 

නනාමැත.   
 
නපාය   සහ  ල්ිරීනම්දී නෙවීම  
 

12. FCY සැලසුම් ගිණුම විවෘත  රන අවස්ථානේදී 

බැැංකුව විසිේ නි ම  රන ලද නපාය   FCY 
සැලසුම් ගිණුනම් ඇති දදනි  නශ්ෂ  මත            

ෙණාන   ළ යුතු අතර  ල්ිරීනම් දින  නතක්  

මාසි ව FCY සැලසුම් ගිණුමට බැර ළ යුතු . 

නීති  මගිේ නපාිබ අනුපාත නවනස් කිරීමට අවශය 

වේනේනම් එනස් කිරීනම් අයිති  බැැංකුව සතු .   

 
13. FCY සැලසුම් ගිණුනම්  ාලසිමාව තුළ FCY 

සැලසුම් ගිණුම  ටනත් බැැංකුව විසිේ විනශ්ෂන ේ 

දක්වා ඇති මාසි  වාරි නේ ප්රමාණා ට ව ා 

වැඩින ේ නහෝ එකී වාරි නේ ගුණාා ාරවය ේ 

ෙනුනදනු රු විසිේ තැේපත්  රන ලැබූ විට 

විනශ්ෂන ේ දක්වා ඇති මාසි  වාරි  ට 

වැඩින ේ ඇති ප්රමාණා  සඳහා අඩු අනුපාත කිේ 

නපාය   ෙණාන  කිරීනම් නහෝ එකී අමතර ප්රමාණා  

මත නපාලී නෙවීම රඳවා ෙැනීනම් තනි හා ූ්ණා 

අයිති  බැැංකුව සතුනේ.   

 
 

 

14. 16වන වෙේති ට  ටත්ව හා නි ම ේ හා 
න ාේනේසි වලට අනුකූලව බැැංකුව විසිේ 

ෙනුනදනු රුට  ල්ිරීනම් ඉලක්  අෙ  නෙවි  

යුතු .   

 
15. නේශී  ආදා ම් නදපා්තනම්ේතුව විසිේ  

අවශය රන පරිදි, ෙනුනදනු රුවේ විසිේ ගිණුම් 

විවෘත කිරීනම් ආ ෘතිපත්ර වල ඔවුේනේ බදු 

තත්ව  සහ නේවාසි  තත්ව  සම්ු්ණා  ළ 

යුතු .  

 
16. FCY සැලසුම් ගිණුම මත නෙවි  යුතු බදු (අදාල 

නපාය   අතුළුව) බදු (රඳවාෙැනීනම් බදු සහ 

නවනත් වයවස්ථාිත බදු ඇතුලුව) (“බදු”) 

අඩුකිරීමට බැැංකුවට හිමිත මක් ඇති අතර බැැංකුව 

විසිේ නේශී  ආදා ම් නදපා්තනම්ේතුව නහෝ එකී 

 ා්   සඳහා නීති  මගිේ ිිබෙත් එවේ නවනත් 

අධි ාරි ක් විසිේ සඳහේ ර ඇති පරිදි එම 

අෙ ේ අඩු ළ යුතු . අදාල ආ තන  විසිේ 

ඉල්ලා සිටිේනේනම් ඉේ අනතුරුව 

ෙනුනදනු රුට දැනුම්දීමකිේ නතාරව ඕනෑම 

නේලාව  ෙනුනදනු රුනෙේ නනානෙවූ බදු 

අ  ර  ෙැනීනම් අයිති  බැැංකුව සතු .  

 
17. පහත 21වන වෙේති  මගිේ විධිවිධාන සලසා 

ඇති පරිදි හැර  ල්ිරීනම් දින ට නපර 

ෙනුනදනු රුට FCY සැලසුම් ගිණුනමේ මුදල් 

ආපසු ලබාෙැනීමට අවසර ලබානදනු නනාලැනේ.   

 
 

 
18.  ල්ිරීනම් දින ට නපර ෙනුනදනු රු මිත ගි  

විට දී, ආන ෝජන සැලැස්ම අවසේ  ළ යුතු අතර 

අදාල නීති ට අනුව ෙනුනදනු රු මිත ගි  දිනට 

FCY සැලසුම් ගිණුනම් ඇති නශ්ෂ  ඇතුලුව 

ආන ෝජන   රන ලද මුදල සහ ඊට අදාල 

සම්ූ්ණා සමුිිත නපාය  , ෙනුනදනු රු විසිේ 

නෙවි යුතු බදු (අවසේ ි වීනම් වටිනා ම) 

බැැංකුව විසිේ නෙවි  යුතු .    
 



19. ෙනුනදනු රු විසිේ FCY සැලසුම් ගිණුමක් 

විවෘත  රනු ලබන අවස්ථානේදී නහෝ ඉේපසු 
ඕනෑම අවස්ථාව දී බැැංකුනේ අදාල නීති සහ 
නි ම ේ හා න ාේනේසි වලට අනුකූලව 
නම්කිරීනම් ආ ෘති පත්ර ක් සම්ූ්ණා කිරීම මගිේ 
 ල්ිරීනම් දින ට නපර ෙනුනදනු රු මිත ගි  
අවස්ථාව  අවසේ ි විනම් වටිනා ම නෙවි යුතු 
ප්රතිලාිය ා නහෝ ප්රතිලාීනේ නම් ළ යුතු .   

 
 
ගිණුම අවසේ කිරීම 

 
20. ෙනුනදනු රු නි මිතත දිනට  ම් වාරි  තුනක් (03) 

නෙවීම පැහැර හරිනු ලැබූ අවස්ථාව දී,  ම් 
 ාලීමාවක් ලබාදී ඉේපසුව බැැංකුනේ නි ම ේට 
හා න ාේනේසි වලට  ටත්ව ආන ෝජන සැලසුම  
අවසේ කිරීනම්,  
FCY සැලසුම් ගිණුම වසා ෙනුනදනු රු විසිේ 

නෙවි  යුතු බදු සහ FCY සැලසුම් ගිණුම 
වසාදැමීනම් ොස්තු අඩු ර ෙනුනදනු රුට 
ආන ෝජන  රන ලද මූය   මුදල සමෙ එකී 
අවසේ කිරීනම්  ාල  දක්වා සමුච්චිත නපාය   
නෙවීනම් අයිති   
 
   නහෝ  
 
FCY සැලසුම් ගිණුම වසා PFCA නහෝ BFCA 
පාලන   රනු ලබන නි ම ේට හා න ාේනේසි 
වලට  ටත්ව ෙනුනදනු රු විසිේ නෙවි  යුතු බදු 

සහ FCY සැලසුම් ගිණුම වසාදැමීනම් ොස්තු 
අඩු ර ෙනුනදනු රුට ආන ෝජන   රන ලද 
මූය   මුදල සමෙ එකී අවසේ කිරීනම්  ාල  
දක්වා සමුච්චිත නපාය   ෙනුනදනු රුනේ නමිතේ 

ඇති PFCA නහෝ BFCA නවත මාරු කිරීනම් 
අයිති  බැැංකුව සතුනේ.   

 

21. විනශ්ෂ අවස්ථාව දී හා බැැංකුනේ ූ්ණා අනුමැති  

ඇතිව හැර  ල්ිරීනම් දින ට නපර FCY සැලසුම් 
ගිණුම වැීමට හා/නහෝ එහි ඇති නශ්ෂ  ආපසු 
ෙැනීමට ෙනුනදනු රුවේට අවසර නදනු 

නනාලැනේ. බැැංකුව විසිේ  ල්ිරීනම් දින ට නපර 

FCY සැලසුම් ගිණුම වැීමට ෙනුනදනු රුට 
අවසර ලබානදන අවස්ථාව දී, බැැංකුනේ 
නි ම ේට හා න ාේනේසි වලට  ටත් වි  යුතු , 
බැැංකුනේ තනි අියමත  පරිදි ෙනුනදනු රු විසිේ 
නෙවි යුතු බදු සහ සි ලු අදාල දණ් න නපාය  ක් 

නේනම් එ ද ඇතුලුව FCY සැලසුම් ගිණුම 

වසාදැමීනම් ොස්තු අඩු ර අවසේ  රනු ලබන 
 ාල  දක්වා සමුච්චිත නපාය   එ තුව 
ෙනුනදනු රුට නෙවි  යුතු ආන ෝජන   රන ලද 
මූය   මුදල නෙවි  යුතු .   

 
 
   

 
22. ආන ෝජන සැලැස්ම අවසේ රනු ලැබූ හා/නහෝ 

FCY සැලසුම් ගිණුම වසාදමනු ලැබූ අවස්ථාව , 

20 හා 21 වන වෙේති   ටනත් ෙණාේ නෙන ඇති  

කුමන නහෝ තත්ව ක්  ටනත්, එකී වසාදැමීම 

සිදු රන අවස්ථානේදී බැැංකුනේ ූ්ණා අියමත  

පරිදි තීරණා   රනු ලබන පරිදි ගිවිසුම්ෙත නපාලී 

අනුපාත ට ව ා අඩු අනුපාත කිේ FCY සැලසුම් 
ගිණුනම් ආන ෝජන   ර ඇති මූය   මුදල මත 

නපාලී නෙවීමට බැැංකුවට හිමිත ම් තිබි  යුතු . එකී 

අවස්ථාව  අදාල දණ් න නපාය  ක් නේනම් එ  

අදාලනේ.  

 
23. ෙනුනදනු රු විසිේ අවසේවරට ලබානදනු ලැබූ 

නල්ඛන ේහි දැක්නවන ෙනුනදනු රුනේ 

ය ින ට කිසිම නහ්තුවක් නනාදක්වා මාස නද   

(02) ය ඛිත දැනුම් දීමකිේ අනතුරුව සි  ූ්ණා 

අියමත  පරිදි ආන ෝජන සැලසුම් ගිණුම අවසේ 

කිරීනම් සහ FCY සැලසුම් ගිණුම වසාදැමීනම් 
අයිති  බැැංකුව සතු .  

 
 ල්ිරීනම් දින ට නපර බැැංකුව ආන ෝජන 

සැලැස්ම අවසේ  රනු ලබන අවස්ථානේදී, 

බැැංකුනේ නි ම ේට හා න ාේනේසිවලට  ටත්ව 

ෙනුනදනු රු විසිේ නෙවි  යුතු බදු අඩු ර එකී 

ගිණුම අවසේ  රනු ලබන දින  දක්වා සමුිිත 

නපාය   සමෙ ආන ෝජන   රන ලද සම්ූ්ණා 

මූය   මුදල ෙනුනදනු රුට නෙවි  හැකිනේ.    

 
24. FCY සැලසුම් ගිණුම විවෘත  රනු ලබන 

අවස්ථානේදී ෙනුනදනු රු විසිේ නතෝරාෙනු ලැබූ 

ආන ෝජන සැලසුනම් විස්තර සඳහේ ආන ෝජන 

ිිබබඳ දැේවීමක් FCY සැලසුම් ගිණුම විවෘත 
 රනු ලබන අවස්ථානේදී ෙනුනදනු රු විසිේ 

නතෝරාෙත් ආ ාරන ේ ෙනුනදනු රුට 

සේනිනේදන   ළ යුතුනේ. ෙනුනදනු රුට 

පාස්නපාතක් ලබානදනු නනාලැනේ.  

 
25. බැැංකුව විසිේ ෙනුනදනු රුට FCY සැලසුම් 

ගිණුම් ිිබබඳ ේවිවා්ි  ප්ර ාශ ලබාදි  යුතු . 

න නස්වුවද, බැැංකුවට සි  අියමත  පරිදි ප්ර ාශ  

ලබාදීනම් වාර ෙණාන නවනස්කිරීනම් අයිති  

බැැංකුව සතුනේ.  



 
26. බැැංකු ප්ර ාශ  ලැබි  යුතු නි මිතත දින (උදා ජූනි 

තිහ (30) සහ නදසැම්බ් තිස් එ  (31) දින) සිට 

දින පහනළාවක් (15) ඇතුළත FCY සැලසුම් 
ගිණුම් ප්ර ාශන නනාලැුනනේ නම් බැැංකුවට 

උපනදස් ලබාදි  යුතු . බැැංකුනවේ ලැුනණු සෑම  

FCY සැලසුම් ගිණුම් ප්ර ාශන ක්ම නිරවදයතාව  

සහති  කිරීම ිණිස පරීක්ෂා කිරීමට ෙනුනදනු රු 

එ ඟනේ.  ම් වරදක් නේනම් ප්ර ාශන ලැබී දින 

විසි එ ක් (21) ඇතුලත බැැංකුවට දැනුම් දි  යුතු .  

 
27. ඔහුනේ/ඇ නේ ප්ර ාශවල ිටපත් ආරක්ිතව 

තබාෙැනීම ෙනුනදනු රුනේ වෙකීමනේ. 

බැැංකුනවේ ප්ර ාශ ේහි ිටපත් ඉල්ලා සිටි  හැකි 

අතර ප්ර ාශ ට පත් ර ඇති තීරුබදුවලට 

අනුකූලව නමම නස්වාව සැපයීම නවනුනවේ ොස්තු 

අ කිරීනම් අයිති  බැැංකුව සතු .  

 
28. ෙනුනදනු රුනේ නල්ඛන ේහි  ම් නවනසක් 

නේනම්   ිිබබඳව ඉක්මනිේ බැැංකුවට දැනුම්දි  

යුතු .  

 
29. සි  රාජ ාරි හා/නහෝ බැඳීම් ඉටුකිරීම සඳහා එකී 

අනාවරණා ේ අවශය යි සල නු ලබන පරිදි හා 

එවේ අවස්ථාව  හා/නහෝ බැැංකුනේ දනති  

වයාපාරි  අරමුණු සඳහා එකී අනාවරණා ේ 

අවශය වන අවස්ථාව දී බැැංකුව සමෙ 

ෙනුනදනු රුනේ FCY ගිණුම් හා අදාල නතාරතුරු 

ඇතුලුව ෙනුනදනු රුට අදාල කිසි ම් නතාරතුරක් 

අනාවරණා  කිරීම සඳහා ෙනුනදනු රු විසිේ 

නමමගිේ බැැංකුවට බල   ලබානේ.  

 
30. නමම නි ම ේ හා න ාේනේසි  ටනත් 

විනශ්ෂන ේ සඳහේ ර ඇති ආ ාරන ේ හැර 

FCY සැලසුම් ගිණුම  ටනත් ෙනුනදනු රුට  ම් 

අයිති ක් පැවරීම, මාරුකිරීම නහෝ උ ස් කිරීම 

සිදු ල නනාහැකි අතර එකී ෙනුනදනු මගිේ සෘජු 

නහෝ වක්රා ාරන ේ කිසි ම් පාඩුවක් ඇතිවීම 

සඳහා බැැංකුව බැඳී නනාසිටින අතර   සඳහා 

වෙකි නු නනාලැනේ. 

 

31. නමහි සඳහේ කිසි ම් නද  ට පටහැනිව වුවද, 
බැැංකුව ෙනුනදනු රුට දැනුම්දීමකිේ නතාරව  

ෙනුනදනු රුනේ FCY සැලසුම් ගිණුම 

ෙනුනදනු රුනේ නවනත් ගිණුමක් නහෝ බැැංකුව 

සමෙ ෙනුනදනු රුට ඇති  ම් බැඳීමක් සමෙ 

සම්බේධ කිරීම නහෝ   ාබේධ කිරීම සහ 

ෙනුනදනු රු නවතිේ බැැංකුවට නෙවීමට ඇති 

නවනත්  ම් ගිණුමක් සම්බේධන ේ FCY සැලසුම් 
ගිණුනම් බැරට ඇති  ම් මුදලක් හිලේ කිරීමට නහෝ 

මාරුකිරීමට නහෝ එකී බැඳීම් තතය නහෝ අනි ම්, 

ප්රාථමිත  නහෝ   පා්ශ්වි  සහ කීප ක් නහෝ 

බේධවුවද  නවනත්  ම්  රුණාක් සම්බේධන ේ 

බැැංකුවට හැකි ාව ඇත. 

 
32. සි  තනි හා ූ්ණා අියමත  පරිදි ඕනෑම 

අවස්ථාව  නමම නි ම ේ හා න ාේනේසි 

නවනස් කිරීම, සැංනශෝදන  කිරීම නහෝ එ තු 
කිරීනම් අයිති  බැැංකුව සතුවන අතර එකී නවනස් 

කීරීම්, සැංනශෝදන  කිරීම් නහෝ එ තුකිරීම් තැපැල් 

මා්ෙන ේ ෙනුනදනු රුට  ැවි  යුකු හා/නහෝ 

මුද්රණාාල ට ලබාදීම හා/නහෝ බැැංකු ශාඛාවේහි 

දැේවීම් ුවරුවල ප්රද්ශන  කිරීම හා/නහෝ ප්ර ාශ 

පණිවි  හරහා  ැවි  යුතු . නම්  ටනත් ඇති  ම් 

දැේවීමක් ෙනුනදනු රුනේ අවසේවරට වා්තාවූ 

ය ින ට තැපැල් ර දින හතක් (07) ඇතුලත 

ෙනුනදනු රුට ලැබී ඇති බවට සල නු ලැබි  

යුතු . එනස් ෙනුනදනු රුට සිදු රන දැනුම්දීමක් 

ප්රමාණාවක් හා නිසිපරිද සිදු රන දැේවිමක් 

වශන ේ සැලකි  යුතු අතර ෙනුනදනු රු   

සඳහා බැඳී සිටි  යුතු .   

 
නමම නි ම ේ හා න ාේනේසි සඳහා නීති  

මගිේ එකී සැංනශෝදන  අවශයවේනේ නම්, නමම 

නි ම ේ හා න ාේනේසි ඉනේම සැංනශෝදන නේ.    

 
33. නමහි ඇතුලත් නි ම ේ හා න ාේනේසි වලට 

අමතරව, ගිණුමක් විවෘත කිරීමට නපර සි ලු 

ෙනුනදනු රුවේ නවත නිකුත්  රනු ලබන 

බැැංකුනේ සාමානය වයාපාරි  න ාේනේසි වලට 

වයවස්ථාෙත නි ම ේට හා න ාේනේසි වලට 

FCY සැලසුම් ගිණුම  ටත්වි  යුතු හා බැඳී සිටි  

යුතු . ෙනුනදනු රු එකී නි ම ක් හා න ාේනේසි 

සාමානය වයාපාරි  න ාේනේසි වලට ඇතුලත් ර 

නහෝ නනාමැතිද  න වෙ නනාසල ා නමහි ඇතුලත් 

සි ලු නි ම ේ හා න ාේනේසිවලට බැඳී සිටි  

යුතු .   

 
34. නමම නි ම ේ හා න ාේනේසි ශ්රී ලැං ානේ නීති  

 ටනත් පාලන  වි  යුතු . 



ස්ථාවර උපනදස් 
 
 
 
35. නෙවීම් බලපැවැත්නවන දිනට, ඉදිරිපත් ර ඇති 

නෙක්පත් නහෝ බැැංකුව සමෙ පවතින නවනත්  ම් 

ක්රමනේද ක් මගිේ නෙවීම නින ෝෙ කිරීනම් 

ප්රමුඛතාව තීරණා  කිරීනම් අයිති  බැැංකුව සතුනේ. 

 

36. PFCA නහෝ BFCA හි මුදල් නනාමැතිවීම  

නහ්තුනවේ නි මිතත දිනට නෙවීම් නනා රන ලද 

 ම් නෙවීමක් නි මිතත දිනට පසු බලාක්ම වීමට 

බැැංකුව බාරෙනු නනාලබන අතර PFCA නහෝ 

BFCA හි ප්රමාණාවත්ව මුදල් තැේපත් ර ඇති නම් 

බැැංකුව විසිේ නමම ස්ථාවර උපනදස්වලට න ාමුව 

විනශ්ෂන ේ දැනුම්දි  යුතු . 

 

37. අනු ාත මාස නද   (02)  ාල ක් සඳහා PFCA 

නහෝ BFCA හි ප්රමාණාවත් මුදල් නනාමැතිනම්, 

ෙනුනදනු රුට කිසිම උපනදසක් නනාදී බැැංකුවට  

සි  ස්ථාවර උපනදස්  අවලැංගු  ළහැකිනේ.  

 
38. මරණා  නහෝ ුනේවත්බව/ ඈවර කිරීම නනාත ා 

බැැංකුව විසිේ එකී මරණා  නහෝ ුනේවත්බව, ඈවර 

කිරීම නහෝ අනහෝසි කිරීම ිිබබඳ දැේවීම ලැනබන 

නතක් ස්ථාවර උපනදස් බලාත්ම ව පැවති  යුතු .  

 

39. ස්ථාවර උපනදස් සම්බේධ කිසි ම් සැංනශෝදන ේ 

සහ අවලැංගුකිරීම් ඊලඟ අනු ාත නෙවීමට අවම 

වශන ේ එක් (01) සති  ට නපර බැැංකුව නවත 

ලැබීමට සැලැස්වි  යුතු . එක් එක් සැංනශෝදන  

සඳහා ොස්තු අ  ළ යුතු .  

 

40. බැැංකුවට බලපාන සෑම ආව්තිත නෙවීමක් සඳහාම 

න ාමිතස් ොස්තුවක් අ  ළ හැකි . අදාල 

ආනුශැංගි  තැපැල් ොස්තු හා/නහෝ මුේදර ොස්තු 

නමම ොස්තුවලට ඇතුලත් නනානේ.   

 

41. බැැංකුවට සි  අියමත  පරිදි සෑම ස්ථාවර උපනදසක් 
මතම ොස්තුවක් අ  ළ හැකිනේ.  

 

 

 

42. නමම නේෂණා ේ සිදුකිරීනම්දී වැරදි, මෙ හැරීම්, නහෝ ප්රමාද ේ 

මගිේ සිදුවි හැකි කිසි ම් ආනුශැංගි  පාඩුවක් නහෝ හානි ක් 

ඇතුලු පාඩු හා හානි සඳහා වන සි ලු හිමිත ම් ඉල්ලීම වය ේ  

බැැංකුව නිදහස් බව විනශ්ෂන ේම අවනබෝධනේ.  

 

43. FCY සැලසුම් ගිණුම් ප්ර ාශ ේහි නතාරතුරු සඳහේව ඇති 

බැවිේ ස්ථාවර උපනදස් වලට අනුකූලවූ නවනත් උපනදසක් 

ෙනුනදනු රුට  ැවි  යුතු නැත.  

 

44. නෙවීම බලාත්ම වන දින  ඉරිදා නහෝ බැැංකු නිවාඩු දින ක් 

නේනම්, ඊළඟ වැ  රන දිනනේදී නෙවීම් සිදු ළ යුතු .  
 

 

මවිසිේ අ දුම් ර ඇති FCY සැලසුම් ගිණුම්ට අදාලව බැැංකුව විසිේ 

නිකුත් ර ඇති නි ම ේ හා න ාේනේසි සමගිේ එකී FCY 

සැලසුම් ගිණුම හා අදාල නතාරතුරු නමහි අත්සේ  ැබීමට නපර 

මාහට ලබාදී නත්රුම් ර නදනු බවත් මා එ  කි වා එහි ඇතුලත් 

නි ම ේ හා න ාේනේසි වල විස්තර නත්රුම්ෙත් බව නමමගිේ 

 හවුරු  රන අතර   සඳහා බැඳිමට එ ඟවන අතර  ැමැත්ත 

ප්ර ාශ  රමිත.   
 
 

 

අත්සන 
 

 

නම: 

 
දින : 
 


