
 
නේෂේස් ළමා ආනයෝජන සැලසුම් ගිණුමට අදාළ නියමයේ හා න ාේනේසි

 
නේෂේස් ට්රස්්  ැංක ුව  ීඑල්ස (නෙහි මිේෙතු “බ ැංකුව” 
යනුවවන් හඳුේ නු ලැංන) විසිේ PQ 118 ශාඛානේ වි ෘත 
කර ප ත් ානෙන යන සියළුෙ නේෂේස් ළො ආනයෝජන 
සකලසුම් ගිණුම් පහත සඳහේ නියෙයේ හා ව ොන්වේසි  
ෙඟින් පොලනය නේ.  
 
ගිණුම් විවෘත කිරීම 

 
1. නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙක් 

(“NKIP ගිණුම”) ලය විවෘත  රන අවස්ථොනේදී 
බොලවයස් රුවකුනේ (පහත නිර්වචනය  ර ඇති 
පරිදි) මොපියන් වන අනයකු නහෝ නීතිමය 

භොර රුවවකු වන වයස අවු. 18ට ව ඩි ඕනෑම 
පුද්ෙනලයුව (මිේ ෙතු “ෙනුනෙනුකරු” යනුවවන් 
හඳුේ නු ලැංන) විසිේ ආරම්භ කළ හකකිය. 
 
ක්ිරීනම් දිනට නපර ෙනුනෙනුකරු මිය ගියනහාත් 
නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනෙහි 
නශ්ෂනේ ප්රතිලලාියයා ැං ට පත්  න 
ැංාල යස්කරු ුව (මිේ ෙතු “බොලවයස් රු” 
යනුවවන් හඳුේ නු ලැංන) ෙනුනෙනුකරු විසිේ 
ගිණුම් වි ෘත කිරීනම් නපෝරෙනේ (ප ත්නා තිතිල 
 ලට අනු  නිර්ණය කළ පරිදි) නම් කළ යුතුය. 
ැංාල යස්කරුනේ උප්පකේන සහතිලකනේ මු් 
ිටපත සහ ැංාල යස්කරුනේ තිතිලෙය 
භාරකාරත් ය ස්ථාපනය කිරීෙට ැංක ුව  හට 
අ ශය  න ෛනතිලක න්ඛන (අොළ  න විට දී), 
ැංක ුව  විසිේ පරීක්ෂා කර ැංකලීෙ ිණිස නේෂේස් 
ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ ආරම්භ කරන 
අ ස්ථානේදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

 

2. සෑෙ නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙක් 

සඳහාෙ අ කයක් ලැංා නෙන අතර ැංක ුව  සෙඟ 

සිදු  න සියලුෙ ලිි හු ොරු  ලදී සහ තකේපතු 
පත්රිකා ෙත ලය සඳහේ කළ යුතුය ෙනුනෙනුකරු 

න ත ෙකනුම්දීනෙේ අනතුරු  ලෙ අ කය න නස් 

කිරීනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතුය. 

 

 ල් පිරීනම් ඉලක් ගත මුදල් ප්රමායය සහ  ල්පිරීනම් 

දිනය 

3. නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙක් 

ආරම්භ කළ හකකි අ ෙ ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත 

මුෙල රු.100,000/-ක්  න අතර උපරිෙ ක්ිරීනම් 

ඉලක්කෙත මුෙල රු. 10,000,000/-කි.  

 
“ ල්පිරීනම් දිනය” යේනනේ අෙහස්  ේනේ, 
පාරිනභෝගිකයා න ත ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 
ලකනැංන දිනය  න අතර, ලය පහත නියෙයේ හා 
නකාේනද්සි  ලට යටත් නේ. 

 
“ ල්පිරීනම් ඉලක් ගත මුදල” යේනනේ 
නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් 
ක්ිරීනම් දිනට ලකනැංන පරිදි ෙනුනෙනුකරු 
ැංක ුව  සෙඟ ගිවිසුම්ෙත  න මුේ ප්රොණය 
අෙහස්  න අතර, ලය පහත නියෙයේ හා 
නකාේනද්සි  ලට යටත් නේ. 

  

4. ක්ිරීනම් දිනට ැංාල යස්කරුනේ  යස අවු. 18ට 

නනා කඩි නම් පෙණක්, ෙනුනෙනුකරු හට 

ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල  සර 2ක අ ෙ හා 

 සර 18ක උපරිෙ කාල සො ක් තුළදී අත් 

කරෙකතිෙට තීරණය කළ හකකිය. 

 

ඉහත 4 කනි  ෙේතිලයට යටත් , ෙනුනෙනුකරු 
විසිේ ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල ගිණුම් වි ෘත 
කිරීනම් නපෝරෙනේ ෙකක්ීනෙේ නතෝරා ෙත යුතුය. 
ඒ අනු , ෙනුනෙනුකරු විසිේ නතෝරා ෙනු ලකබූ  
ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල ක් ිරීනම් දින ලැංා 
ෙකතිෙට සුදුසුකම් ලකබීෙ ිණිස ැංක ුව  විසිේ 
ෙනුනෙනුකරු හට නේෂේස් ළො ආනයෝජන 
සකලසුම් ගිණුනම් තකේපත් කළ යුතු ොසික  ාරික 
මුෙල සහ ලකී  ාරිකයට නියමිත දිනය ිළැංඳ  
ෙණනය කර උපනෙස් ලැංා නෙනු ඇතිල අතර, ලය 
පහත නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලට යටත් නේ. 
 

වාරි  
 

6. 
        අ) ැංක ුව  විසිේ මූලික තකේපතු , ඉලක්කෙත 

ක්ිරීනම් අෙය, ආනයෝජන කාලසො  සහ 

ගිවිසුම්ෙත නපාළී අනුපාතය සකලකි්ලට 

ෙකතිනෙේ ොසික  ාරික මුෙල ෙණනය කරනු 

ලකනේ. 

 

       ආ)  අොළ ොසික  ාරික මුෙල නියමිත දින නහෝ ඊට 

නපර නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුනෙහි තකේපත් කිරීෙට ෙනුනෙනුකරු ලකඟ 

නේ. සෑෙ ෙසකෙ නියමිත දින නහෝ ඊට නපර 

ොසික  ාරික මුෙල සම්ූර්ණනයේෙ හා 

ක්ිරීනම් දිනය ෙක් ා තකේපත් කිරීෙ 

ෙනුනෙනුකරු විසිේ නතෝරා ෙනු ලකබූ 

ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල ලැංා ෙකතිෙට 

සුදුසුකම් ලකබීෙ සඳහා අනි ාර්ය නේ. ැංක ුව  

විසිේ නිශ්ිත  ෙක් ා ඇතිල පරිදි සෑෙ ෙසකෙ 

නියමිත දින නහෝ ඊට නපර ොසික  ාරික මුෙල 

සම්ූර්ණනයේෙ තකේපත් කිරීෙට ෙනුනෙනුකරු 

අසෙත්  ේනේ නම් ෙනුනෙනුකරු හට 

ක්ිරීනම් දිනට ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 

ලැංා ෙකතිනම් හකකියා ක් නනාෙකත. 

 

1 



7. 2020 ඔක්නතෝැංර් ෙස 15  කනි දින සිට ක්රියාත්ෙක 

 න පරිදි නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුෙක් වි ෘත කිරීෙ සඳහා සුදුසුකම් ලකබීෙට, 

ෙනුනෙනුකරු විසිේ නෙෙ ැංක ුවනේ ප ත් ා නෙන 

යනු ලැංන ඉතිලරි කිරීනම්/ජ ෙෙ ගිණුෙකිේ 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට ොසික 

 ාරික මුෙල තකේපත් කිරීෙ සඳහා ස්ථා ර 

නිනයෝෙයක් ලැංා දිය යුතුය.  

 
නකනස්වු ෙ, මුේ හා ෙනුනෙනුකරුනේ නෙට 

ලියන ලෙ නෙක් පත් නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුෙට තකේපතු මුේ නලස ැංක ුව  

භාරෙතනහාත් පෙණක් ලනස් සිදු කළ හකකිය. 

න නත් ැංක ුව න ත නිුවත් කරන ලෙ නෙක්පත් 

 ලදී, ලෙ නෙක්පත් උපලේි ී ඇත්නම් හා 

නියමිත දිනට නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුෙට  ාරික මුෙල ැංර ී ඇත්නම් පෙණක් ලකී 

 ාරික මුෙල ගිණුනෙහි තකේපත් ී ඇතිල ැං ට 

සලකනු ලකනේ.  

 

8. පහත 29  ෙේතිලනේ ෙක් ා ඇතිල පරිදි හකර, ක් 

ිරීනම් දිනට නපර ෙනුනෙනුකරු හට නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනෙේ මුේ ආපසු 

ෙකතිෙට අ සර නනාෙකත. 
 

න ාළිය හා  ල්පිරීම මත නගවීම 

 

9. නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ වි ෘත 

කරන අ ස්ථානේදී ැංක ුව  විසිේ නියෙ කරනු 

ලැංන අනුපාතයට නපාළිය ගිණුනෙහි ෛෙනික 

නශ්ෂය ෙත ෙණනය කරනු ලැංන අතර ලය ක් 

ිරීනම් දින ෙක් ා ොසික  ගිණුෙට ැංකර කරනු 

ලකනේ. තිතිල නහෝ නරගුලාසි අේ  නහෝ නෙෙ 

නියෙයේ හා නකාේනද්සි ප්රකාර  අ ශය 

න නතාත් නපාළී අනුපාත න නස් කිරීනම් නහෝ 

විෙලනය කිරීනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතු ය. 

 

10. ෙනුනෙනුකරු නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි 

 ලට අනුකූල ී ඇත්නම්, ඉදිරිනේදී අොළ 

ැංලධාරියා විසිේ ඉ්ලා සිටිේනේ නම් ක්ිනරන 

දිනට නහෝ ෙනුනෙනුකරු විසිේ නෙවිය යුතු  ඇතිල 

අොළ රජනේ ැංදු හා න නත්  ය ස්ථාිත අයැංදු, 

අඩුකරෙකතිෙට යටත් , ැංක ුව  විසිේ ක්ිරීනම් 

ඉලක්කෙත මුෙල නෙ නු ලකනේ. 

 

 
11. පාරිනභෝගිකයා විසිේ ක් ිනරන දිනට නපර 

ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල න ත ළඟා ීෙ සඳහා 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට 

ලක ර මුේ තකේපත් කරයි නම්, ැංක ුව  විසිේ 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට අොළ 

ගිවිසෙත් නපාළී අනුපාතය ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත 

මුෙලට ළඟා වූ දින සිට අත්හිටු ා ක් ිනරන දින 

නතක් ැංක ුවනේ සම්ෙත ඉතිලරි කිරීනම් ගිණුම් අනු  

නහෝ ැංක ුව  විසිේ නිර්ණය කරනු ලැංන ල කනි 

න නත් අනුපාතයක් අනු  නපාළිය ෙණනය කරනු 

ලකනේ. 

 

12. ඕනෑෙ අ ස්ථා කදී නියමිත ොසික  ාරික මුෙලට 

 ඩා  කඩි ප්රොණයක් නහෝ ලකී  ාරිකනේ 

ගුණිතයේ ෙනුනෙනුකරු විසිේ තකේපත් කරන 

ලදු  ක් ිනරන දිනට නපර ක්ිරීනම් 

ඉලක්කෙත මුෙල න ත ළඟා නේ නම්, ැංක ුව  

විසිේ නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට 

අොළ ගිවිසෙත් නපාළී අනුපාතය ක්ිරීනම් 

ඉලක්කෙත මුෙලට ළඟා වූ දින සිට අත්හිටු ා ක් 

ිනරන දින නතක් ැංක ුවනේ සම්ෙත ඉතිලරි කිරීනම් 

ගිණුම් අනු  නහෝ ැංක ුව  විසිේ නිර්ණය කරනු 

ලැංන ල කනි න නත් අනුපාතයක් අනු  නපාළිය 

ෙණනය කරනු ලකනේ. 

 

13. ෙනුනෙනුකරු ක්ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 

අත්කරනෙන ඇතිලෙ යේන නනාසලකා නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් නපාළී අනුපාතය 

ක් ිනරන දින සම්ෙත ඉතිලරි කිරීනම් ගිණුම් 

අනුපාතිලකයට නහෝ ැංක ුව  විසිේ නිර්ණය කරනු 

ලැංන ල කනි න නත් අනුපාතයකට පරි ර්තනය 

කරනු ලකනේ. 

 

14. නද්ශීය ආොයම් නෙපාර්තනම්ේතුනේ අ ශයතා ය 

පරිදි ෙනුනෙනුකරු විසිේ ගිණුෙ වි ෘත කිරීනම් 

නපෝරෙනේ ෙනුනෙනුකරුනේ ැංදු තත්ත් ය හා 

පදි ි තත්ත් ය ිළිැංඳ  ය ස්ථාිත ප්රකාශය 

ිරවිය යුතුය. නද්ශීය ආොයම් නෙපාර්තනම්ේතු  

නහෝ ලෙ කාර්යය සඳහා තිතිලනයේ නම් කර ඇතිල 

ල කනි න නත් ැංලධාරිනයුව විසිේ ෙක් ා ඇතිල 

පරිදි ැංක ුව  විසිේ රඳ ා ෙකතිනම් ැංදු නහෝ නපාළී 

නෙීම් ෙත නෙවිය යුතු න නත් ැංදු අඩු කරනු 

ලකනේ. ඉදිරිනේදී අොළ ැංලධාරියා විසිේ ඉ්ලා 

සිටිේනේ නම්, නනානෙවූ ැංදු ෙනුනෙනුකරුනෙේ 

ආපසු අය කරෙකතිනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතු ය. 

 

 

2 

 

 



රක්ෂයය 

 

15. ැංාල යස්කරු ෙනුනෙනුකරුනේ ෙ ෙරු ා නම් නහෝ 
තිතිලනයේ ෙනුනෙනුකරු තිතිලෙය භාරකරු  ශනයේ 
පත් කර ඇතිල ැංාල යස්කරු ුව නම්, නේෂේස ්ළො 
ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ වි ෘත කිරීනෙේ නෙෙසක් 
තුළ පාරිනභෝගිකයා හට ජීවිත රක්ෂණා රණයක් 
සකලසෙට ැංක ුව  කටයුතු කරනු ඇත. නකනස් 
න තත්, ලෙ රක්ෂණා රණය ක් ිනරන දින 
අ සේ  න අතර ඉේ පසු කිසිදු ප්රතිලලාභයක් නෙ නු 
නනාලකනේ. 

 

16. රක්ෂණා රණය, ක් ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 

නනාසලකා රු. 2,000,000/-ක උපරිෙයකට සො නේ. 
ලනම්, ක් ිනරන දිනට නපර ෙනුනෙනුකරු මිය යන 

විටක දී ලකබිය යුතු රක්ෂණ මුෙල රු. 2,000,000/- 
නනාඉක්ෙ න පරිදි (උො׃ ක් ිරීනම් ඉලක්කෙත 
මුෙල රු. 2,000,000/-ට  කඩි ෙනුනෙනුකරු ුවනේ 
ෙරණයක දී හා ෙනුනෙනුකරු මිය යන විට නේෂේස් 
ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් ප්රාේධනය සහ 

උපිත නපාළිය රු. 2,500,000/-ට  කඩි  න 
අ ස්ථා කදී කිසිදු රක්ෂණයක් නෙ නු නනාලකනේ) 
ෙනුනෙනුකරු විසිේ නතෝරා ෙනු ලකබූ ක් ිරීනම් 
ඉලක්කෙත මුෙල (පාරිනභෝගිකයා මිය යන විටදී ලැංා 
නෙන නනාෙකතිල නම්) අත්කර ෙකතිෙට හකකි තරම් 
ප්රොණයකි.  

 
උො׃- (අ) ෙනුනෙනුකරු මිය යන විට නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් නශ්ෂය 

(නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් 

ප්රාේධනය සහ උපිත නපාළිය) රු.350,000/-ක් 

හා ක් ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල රු. 1,000,000/- 

ක්  න අ ස්ථා කදී, රක්ෂණ ප්රතිලලාභය 

රු.650,000.00ක් (ලනම්, රු.1,000,000.00 – 

රු.350,000.00) නේ. 

 

උො׃- (ආ) ෙනුනෙනුකරු මිය යන විට නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් නශ්ෂය 

රු.350,000.00ක් හා ක් ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 

රු. 3,000,000.00ක්  න අ ස්ථා කදී, රක්ෂණ 

ප්රතිලලාභය රු. 1,650,000.00ක් (ලනම්, 

රු.2,000,000.00 – රු.350,000.00) නේ. 

 

උො׃- (ඇ) ෙනුනෙනුකරු මිය යන විට නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් නශ්ෂය 

රු.350,000.00ක් හා ක් ිරීනම් ඉලක්කෙත මුෙල 

රු. 2,500,000.00 ක්  න අ ස්ථා කදී, කිසිදු 

රක්ෂණ ප්රතිලලාභයක් නෙ නු නනාලකනේ. 

 
 

17. ෙනුනෙනුකරු ෙනුනෙනුකරු සිය ෙරණය නතක් 

නෙකී නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලට ූර්ණ 

 ශනයේ අනුකූල  කටයුතු කර ඇත්නම් පෙණක් 

රක්ෂණා රණය යටනත්  න ප්රතිලලාභය හිමි නේ.   

 

18. ෙනුනෙනුකරු විසිේ හිඟ  ාරික 2ක් නෙවිය යුතු  

ඇත්නම් රක්ෂණා රණය අ සේ නේ. ල කනි 

අ ස්ථා කදී, ෙනුනෙනුකරුනේ නේෂේස් ළො 

ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ හර කිරීෙ ඇතුළු  ලෙ 

පකහකර හකරීෙ සිදු වූ  ර්ෂය තුළ ෙනුනෙනුකරු 

න නුන ේ ැංක ුව  විසිේ නෙ න ලෙ රක්ෂණ 

 ාරික මුෙල ෙනුනෙනුකරු ෙනුනෙනුකරු 

ෙනුනෙනුකරුනෙේ ආපසු අය කර ෙකතිෙ සඳහා 

ැංක ුව  න ත හිමිකම් ඇත. 

 

19. නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලට අනුකූල  

නියමිත නේලා ට ොසික  ාරික තකේපත් කරන 

ැං ට සහතිලක ීෙ ෙනුනෙනුකරුනේ  ෙකීෙ නේ. 

 ාරික ක් ඉුවත් වූ නහෝ ප්රොෙ වූ ීනම් ප්රතිලලලයක් 

නලස රක්ෂණා රණය යටනත්  න ප්රතිලලාභ 

අනහෝසි විය හකකි නහෝ අනහෝසි ී ඇත්නම් නහෝ 

ල කනි අ ස්ථා කදී ඒ ැං  ෙනුනෙනුකරු න ත 

ෙකනුම් දීෙට ැංක ුව  න ත  ෙකීෙක් නහෝ ැංකඳීෙක් 

නනාෙකත. 

 

21. රක්ෂණා රණය රක්ෂණ සොෙනම් නියෙයේ හා 

නකාේනද්සි  ලට යටත්  න අතර අ ශය 

විට/න නතාත් ෛ ෙය ඇෙයීම් ඇතුළු රක්ෂණ 

සොෙනම් සියළුෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලට 

ෙනුනෙනුකරු අනුකූල විය යුතුය. රක්ෂණ සොෙෙ 

විසිේ පාරිනභෝගිකයා රක්ෂණය කිරීෙට 

අනපානහාසත් ීෙ නහෝ ප්රතිලක්නෂ්ප කිරීෙ 

න නුන ේ ැංක ුව  හට ෙනුනෙනුකරු 

ෙනුනෙනුකරු න ත කිසිදු ැංකඳීෙක් නහෝ  ෙකීෙක් 

නනාෙකත. රක්ෂණ සොෙනම් නියෙයේ හා 

නකාේනද්සි  ල ිටපතක් ෙනුනෙනුකරුනේ 

ඉ්ලීෙ ෙත ලැංා දීෙට ැංක ුව  කටයුතු කරනු ඇත. 

 

22. රක්ෂණ සොෙෙ විසිේ ෙනුනෙනුකරු න ත සිදු 

කරෙකතිෙට නියෙ කරනු ලැංන කිසියම් ෛ ෙය 

ඇෙයීෙක්/පරීක්ෂණ  ල ිරි කය ෙනුනෙනුකරු 

විසිේ ෙකරිය යුතුය. 
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23. රක්ෂණ සොෙනම් ඔිනෑෙ තීරණයක් 

අ සානාත්ෙක  න අතර ැංාල යස්කරු නහෝ 
ඔහුනේ/ඇයනේ භාරකරු, නහෝ ෙනුනෙනුකරුනේ 
උරුෙක්කාර නපා්ෙඃකාර සහ/නහෝ 
අද්මිනිස්රාසිකාර ආදීේ හට ල කනි තීරණයක් 
නහ්තුන ේ ැංක ුව ට ලනරහි  හිමිකම්පෑනම් 
අයිතිලයක් නනාෙකත.  

 

 ල් පිනරන දිනට න ර  ාරින ෝගි යානේ අ ාවය 

 

23. ක් ිනරන දිනට නපර ෙනුනෙනුකරු 

ෙනුනෙනුකරු මිය යන විටකදී, ැංක ුව  විසිේ 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ අ සාන 

කරනු ලැංන අතර ැංාල යස්කරුනේ නමිේ 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙක් 

ආරම්භ කිරීෙටත්,  ෙනුනෙනුකරුනේ අභා ය සිදු වූ 

දිනය  න විට ලකී ගිණුනම් නශ්ෂයත් රක්ෂණ 

ලකබීම්  ල උත්පාෙන සෙඟිේ සියළුෙ උපිත 

නපාළී  ලිේ ෙනුනෙනුකරු ෙනුනෙනුකරු විසිේ 

නෙවිය යුතු ැංදු සහ  ය ස්ථාිත අයැංදු අඩු කළ 

පසු ඉතිලරිය ලෙ ගිණුෙට ොරු කිරීෙටත් 

ෙනුනෙනුකරු ලකඟ  න අතර ඒ න නුන ේ 

ැංක ුව  න ත ැංලය ප රයි. 

 

24. විසිේ නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ 

කලිේ කලට ස නශෝධනය  න පරිදි ැංක ුව  විසිේ 

නියෙ කරනු ලැංන විසිේ නේෂේස් ළො 

ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට අොළ නියෙයේ හා 

නකාේනද්සි ෙඟිේ පාලනය නේ. 

 
25. ැංාල යස්කරු ෙනුනෙනුකරුට නපර මියනොස් 

ඇත්නම් හා ෙනුනෙනුකරු ෙ ක් ිනරන දිනට 

නපර මිය නොස් ඇත්නම්, ෙනුනෙනුකරුනේ 

අභා ය සිදු  න දිනට නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුනම් නශ්ෂය ප තිලන තිතිලයට අනු   

පාරිනභෝගිකයා විසිේ නෙවිය යුතු ැංදු සහ 

 ය ස්ථාිත අයැංදු අඩු කළ පසු ෙනුනෙනුකරු 

ෙනුනෙනුකරුනේ උරුෙක්කාර නපා්ෙඃකාර නහෝ 

අද්මිනිස්රාසිකාර ආදීේ න ත නෙ නු ලකනේ. 

 
26. රක්ෂණ හිමිකෙ ිළිනයල කිරීෙ සඳහා 

පාරි නභෝගිකයානේ උරුෙක්කාර නපා්ෙඃකාර නහෝ 
අද්මිනිස්රාසිකාර ආදීේ විසිේ ෙනුනෙනුකරුනේ 

අභා ය ිළිැංඳ  මිය ගිය දින සිට ොස 2ක් 
ඇතුළත ැංක ුව  න ත ෙකනුම් දිය යුතුය. නෙෙ කාල 
සො  ක් ඉුවත් ීනෙේ රක්ෂණ හිමිකෙ 
නනානෙ නු ඇත. 

 

 
ගිණුම වැසීම/අවසේ කිරීම 

 

27.  ැහැර හැරීම׃ ෙනුනෙනුකරු ොසික  ාරික අඛණ්ඩ  

ොස 2ක් නියමිත දින නෙීෙ පකහකර හරිේනේ නම්,  

 

       අ. නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ 

 සා ෙො උපිත නපාළිය සෙඟ ආනයෝජිත මු් මුෙල 

පාරිනභෝගිකයා හට නෙීනම් 

 

නහෝ 

 

 ආ.  නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ 

ක් ිනරන දින නතක් ප ත් ානෙන යානම්  
—අයිතිලය ැංක ුව  සතු ය. 

 

28. ඉහත 27  කනි  ෙේතිලනයහි ෙක් ා ඇතිල අ ස්ථා 

නෙනකහිදීෙ, පකහකර හකරීනම් අ සේ දිනනේ 

ආරම්භ ී නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුෙ  සා ෙකමීෙ නහෝ ක් ිනරන අ ස්ථා   න 

නතක් (අොළ පරිදි) කාල සො  සඳහා නපාළිය 

ැංක ුවනේ සම්ෙත ඉතිලරි කිරීනම් ගිණුම් 

අනුපාතිලකයට නහෝ ැංක ුව  විසිේ නිර්ණය කරනු 

ලැංන ල කනි න නත් අනුපාතිලකයකට ෙණේ 

ැංලනු ලකනේ. ැංක ුව  විසිේ ප ත් ානෙන යන 

ල කනි ගිණුෙකට ෙනුනෙනුකරු පසු  හිඟ මුේ 

සහිත  ාරික තකේපත් කළෙ නෙනස් සිදු  න ැං  

සකලකිය යුතුය. 

 

29. ගිණුම  ල් පිරීමට න ර වසා දැමීම:  

විනශ්ෂ නහ්තූේ ෙත හා ැංක ුවනේ ූර්ණ අියෙතය 

හකර ක් ිනරන දිනට නපර නේෂේස් ළො 

ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ  සා ෙකමීෙට සහ/නහෝ 

ලහි නශ්ෂය ආපසු ෙකතිෙට ෙනුනෙනුකරු 

ෙනුනෙනුකරු හට අ සර නනාෙකත. ක් ිනරන 

දිනට නපර නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුෙ  සා ෙකමීෙට ැංක ුව  විසිේ ෙනුනෙනුකරු 

හට අ සර ලැංා නද් නම්, ලෙ ගිණුෙ වි ෘත කිරීනම් 

දින සිට  සා ෙකමීනම් දින ෙක් ා ැංක ුවනේ සම්ෙත 

ඉතිලරි කිරීනම් ගිණුම් අනුපාතිලකය නහෝ ැංක ුව  

විසිේ නිර්ණය කරනු ලැංන ල කනි න නත් 

අනුපාතිලකයක් අොළ කර ෙනිමිේ ෙනුනෙනුකරු 

විසිේ ආනයෝජනය කරන ලෙ මුෙල ෙත ැංක ුව  

විසිේ ෙකනටෙත් නෙ න ලෙ අතිලනර්ක නපාළිය 

ආපසු අය කර ෙනු ලකනේ. 
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30. බැැංකුව විසිේ ගිණුම වසා දැමීම:  

ැංක ුවනේ ූර්ණ අියෙතය හා කිසිදු නහ්තු 

ෙකක්ීෙකිේ නතාර  ෙනුනෙනුකරුනේ අ සේ 

 රට ෙකන සිටි ලිිනයට නහෝ ැංක ුව  න ත ලැංා දී 

ඇතිල ෙනුනෙනුකනරුනේ විෙුත් තකපක් ලිිනය (e-

mail) න ත දින 14කට නපර ලිඛිත ෙකනුම්දීෙක් 

ලැංා දීනෙේ ඕනෑෙ නොනහාතක නේෂේස් ළො 

ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ  සා ෙකමීනම් අයිතිලය 

ැංක ුව  සතු නේ. 

 

31. ඉහත 27  කනි නහෝ 29  කනි  ෙේතිල  ල ෙක් ා 

ඇතිල ඕනෑෙ තත්ත් යක් යටනත් ැංක ුව  නහෝ 

ෙනුනෙනුකරු විසිේ නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුෙ  සා ෙො ඇත්නම්, ලකී ගිණුෙට 

අොළ ප්රතිලලාභ හා නස් ා ේ සකලසෙ සඳහා 

ැංක ුව  විසිේ ෙරන ලෙ රක්ෂණ ිරි කය සහ/නහෝ 

න නත් කිසියම් නිශ්ිත ිරි කයක් ැංක ුව ට සිය 

අියෙතය පරිදි ආපසු අය කර ෙකතිෙට හකකියා  

ඇත. 

 

32. නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි යටනත් නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ  සා ෙකමීනම්දී, 

ැංක ුව  විසිේ ෙනුනෙනුකරු න ත මුේ මුො 

හකරීෙට නපර අොළ රජනේ ැංදු සහ  ය ස්ථාිත 

අය ැංදු හා ගිණුෙ  සා ෙකමීනම් ොස්තු (අොළ පරිදි) 

අඩු කරනු ලකනේ. 

 
33. නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ  සා 

ෙකමීනෙේ 42  කනි  ෙේතිලයට අනුකූල  ැංක ුව  

න ත ැංක ුව  න ත ඇවිනරන ලෙ හිමිකම්  ලට 

අෙතිලයක් සිදු නනාවිය යුතු අතර ඒ අනු , 42  කනි 

 ෙේතිලයට අනුකූල  සිය අයිතීේ ක්රියාත්ෙක 

කරන නතක් නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් 

ගිණුනම් මුේ මුො හකරීනම් කිසිදු ැංකඳීෙකට ැංක ුව  

යටත් නනානේ. 

 
 

න ාදු න ාේනේසි  

 

34. ෙනුනෙනුකරු විසිේ නතෝරා ෙේනා ලෙ නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුනම් විස්තර ෙකක්න න 

ආනයෝජන ෙකේීෙක් ගිණුෙ වි ෘත කරන 

අ ස්ථානේදී ෙනුනෙනුකරු න ත නිුවත් කරනු 

ලකනේ. ෙනුනෙනුකරු න ත කිසිදු පාස් නපාතක් 

නිුවත් කරනු නනාලකනේ.  

 

35. ෙනුනෙනුකරු විසිේ නතෝරා ෙනු ලැංන පරිදි 

කඩොසි නහෝ විෙුත් ොධයනයේ අර්ධ- ාර්ික 

ගිණුම් ප්රකාශයේ ැංක ුව  විසිේ ෙනුනෙනුකරු 

න ත ලැංා නද්. නකනස් න තත්, සිය අියෙතය පරිදි 

ෙනුනෙනුකරු න ත සපයන ලෙ ප්රකාශ  ල  ාර 

ෙණන විෙලනය කිරීනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතු ය. 

 

36. ැංක ුව  විසිේ ප්රකාශ ල ිටපත්  සර 6කක කාල 

සො ක් (නහෝ  ැංක ුව  විසිේ නිර්ණය කරනු 

ලැංන ල කනි න නත් කාල සො ක්) සඳහා 

පෙණක් තැංා ෙනියි. ලෙ  ාර්තා සිය්ල  සර 

කකිේ පසු විනාශ කරනු ලැංන අතර  සර කකිේ 

අනතුරු  ප්රකාශ ිටපත් ලැංා දීෙ සඳහා කිසිදු 

ැංකඳීෙක් නහෝ  ෙකීෙක් ැංක ුව  විසිේ භාර ෙනු 

නනාලකනේ. 

 

37. ෙනුනෙනුකරු හට ගිණුම් ප්රකාශය ලකබී නනාෙකතිල 

නම් නහෝ ලය ැංක ුව  විසිේ ලැංා නනානෙේනේ 

නම් නහෝ, ප්රකාශය ලකබිය යුතු දින සිට (ලනම්, 

සෑෙ  සරකෙ ජූනි 26  කනි දින නහෝ නෙසකම්ැංර් 31 

 කනි දින) දින 15ක් ඇතුළත විෙුත් ොර්ෙ හරහා ඒ 

ැං  ැංක ුව  න ත ෙකනුම් දිය යුතුය. සටහේ කිරීනම් 

නිර ෙයතා ය තහවුරු කරෙකතිෙ සඳහා 

ැංක ුවන ේ ලකනැංන සෑෙ ගිණුම් ප්රකාශයක්ෙ 

පරීක්ෂා කර ැංකලීෙට ෙනුනෙනුකරු ලකඟ නේ. 

නෙෝෂ කිසි ක් න නතාත්, ඒ ැං  ප්රකාශය ලකබී දින 

21ක් ඇතුළත ැංක ුව  න ත ෙකනුම් දිය යුතුය. 

 
38. තො න ත ලකනැංන ප්රකාශයේහි ිටපත් තැංා 

ෙකතිෙ ෙනුනෙනුකරුනේ  ෙකීෙ නේ. ැංක ුවන ේ 

ප්රකාශ ිටපත් ඉ්ලීෙට අ ශය නම්, ැංක ුවනේ 

ප්රකාිතත ොස්තු  ලට අනු  නෙෙ නස් ය සකලසෙ 

සඳහා ොස්තු අය කිරීනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතු ය. 

 
39. ැංක ුවනේ අියෙතය ෙත හකර, නේෂේස් ළො 

ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙට තකේපත් කරනු ලැංන 

මුේ නහෝ නෙක්පත් සඳහා ෙකනුම් දීම් ැංක ුව  

විසිේ න න න නෙ තකපක් ෙඟිේ ල නු 

නනාලකනේ. 

 
40. ෙනුනෙනුකරුනේ තකපක් නහෝ විෙුත් තකපක් 

ලිිනනේ කිසියම් න නස්කෙක් සිදු වු නහාත් ඒ 

ැං  ෙනුනෙනුකරු විසිේ ැංකජුව  න ත  හාෙ 

ෙකනුම් දිය යුතුය. 

 
41. නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි යටනත් නිශ්ිත  

ෙක් ා ඇතිල පරිදි හකර, නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුෙ යටනත් ෙනුනෙනුකරු සතු කිසිදු 

අයිතිලයක් නහෝ  ෙකීෙක් පක රීෙ නහෝ ොරු කිරීෙ 

සිදු නනාකළ යුතු අතර ල කනි ෙනුනෙනු ක 

ප්රතිලලලයක් නලස සෘජු  නහෝ  ක්ර  ඇතිල න 

හානියක් න නුන ේ කිසිදු ැංකඳීෙක් නහෝ  ෙකීෙක් 

ැංක ුව  න ත නනාෙකත. 
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42. නෙයට ප්රතිලවිරුද්ධ  ප්රකාිතත කරුණු කිසි ක් 

නනාසලකා ෙනුනෙනුකරු න ත කිසිදු 

ෙකනුම්දීෙකිේ නතාර , ෙනුනෙනුකරුනේ නේෂේස් 

ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ,ෙනුනෙනුකරුනේ 

න නත් ඕනෑෙ ගිණුෙක් නහෝ ැංක ුව  සෙෙ ගිණුම් 

හිමිකරුට ප තිලන තතය නහෝ අසම්භා ය, ප්රාථමික 

නහෝ සොේතර, ලක්  නහෝ න ේ න ේ  නහෝ 

ප තිලන න නත් යම් ැංකඳීෙක් සෙෙ 

ෙනුනෙනුකරුනේ න නත් ඕනෑෙ ගිණුෙක් සෙඟ 

නහෝ පාරිනභෝගිකයා හට ැංක ුව  න ත ඇතිල 

ැංකරකෙක් සෙඟ නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුෙ/ගිණුම් ඒකාැංද්ධ කිරීෙට සහ 

නෙනුනෙනුකරුනෙේ ැංක  ුවට අයවිය යුතු  

ප තිලන න නත් යම් මුෙලක්/මුේ න නු ට න නත් 

යම් ගිණුෙක/ගිණුම් ල නහෝ න නත් යෙකට 

අොළ  ගිණුනම් හරට ප තිලන යම් මුෙලක්/මුේ 

හිලේ කිරීෙට නහෝ ොරු කිරීෙට ැංක ුව ට හකකියා  

ප තී 

 

43. ැංක ුවනේ තනි හා ූර්ණ අියෙතය පරිදි ඕනෑෙ 

අ ස්ථා ක දී නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි 

සම්ැංේධනයේ යම් න නස්කෙක්, ස නශෝධනයක් 

නහෝ ලකතු කිරීෙක් සිදු කිරීනම් අයිතිලය ැංක ුව  සතු 

ය. 

 
44. යම් නහයකිේ ලකඟ ී ඇත්නම් මිස, තකපක් 

ෙඟිේ සහ/නහෝ ැංක ුවනේ විෙුත් සේනිනේෙන 
ොර්ෙ ෙඟිේ සහ/නහෝ ැංක ුව ට සුදුසු යකයි 
හකනඟන න නත් කිසියම් උිත ආකාරයකිේ 
ෙනුනෙනුකරු න ත ලිඛිත  ෙකනුම්දීම් සිදු කරනු 
ලකනේ. 

 
ෙකනුම් දීම් නෙනස් ක්රියාත්ෙක  නේ: 

 
තකපක් ෙඟිේ ය ේනේ නම්, තකපක් කිරීනෙේ 

දින 2කට පසු: 

 

විෙුත් තකපක් නහෝ න නත් විෙුත් ොර්ෙයකිේ 

ය ේනේ නම්, භාරදීෙ අසෙත් ීනම් 

පණිවිඩයක් ැංක ුව  න ත නනාලකනේ නම් මිස 

ලනම්, නෙහිදී න නත් ආකාරයකිේ ලය 

සේනිනේෙනය කරනු ලකනැංන අතර, ලෙ 

පණිවිඩය යකීනෙේ පකය 24කට පසු. 

 

නෙෙ ෙකේීම් ප්රසිද්ධ නිනේෙන නලස දිනපතා 

පු ත්පත්  ල පළ කිරීනෙේ, ැංක ුව ශාඛා ේහි, 

ස් ය ක්රීය නටලර් යේර ෙත ඇලීනෙේ නහෝ 

ැංක ුව න ේඅඩවිනේ සඳහේ කිරීනෙේ සිදු කළ 

හකකිය. ල කනි අ ස්ථා ේහිදී, ඒ ා පළ කරන 

නහෝ අල න ලෙ නොනහානත් සිට නහෝ ැංක ුව  

විසිේ සේනිනේෙනනේ ප්රකාශ කරන ලෙ ල කනි 

න නත් නේලා ක පටේ ක්රියාත්ෙක නේ. 

 

 
ඉහත පරිදි ය න ලෙ ෙකේීෙක් ප්රොණ ත් හා 

නිසි ෙකනුම්දීෙක් නලස සලකන අතර 

පාරිනභෝගිකයා ලෙඟිේ ැංේධනය නේ. 

 
යම් ෙනුනෙනුකරු ුව විසිේ ැංක ුව  න ත 

යා තකාලීන කරන ලෙ සැංඳතා නතාරතුරු ලැංා 

දී නනාෙකතිල නම්, ෙකේීම් නනාලකබීෙ නහ්තුන ේ 

පකන නකඟිය හකකි ඕනෑෙ හානියක් ෙරා ෙත 

යුතුය. අ සේ  රට ැංක ුව  න ත ලැංා දුේ 

ලිිනය/ සැංඳතා නතාරතුරු ෙඟිේ ෙනුනෙනුකරු 

න ත ත  දුරටත් ළඟා විය නනාහකකි ැං ට 

ැංක ුව  සාධාරණ නලස විශ් ාස කරේනේ නම්, 

ෙකේීම් යකීෙ අත්හිටුීෙට නහෝ නක කත්ීෙට 

ැංක ුව  හට හකකියා  ඇත. ල කනි තත්ත් යකදී, 

ෙනුනෙනුකරු විසිේ නේෂේස් ළො ආනයෝජන 

සකලසුම් ගිණුෙට අොළ  ලෙ ෙකේීනෙහි ඇතිල 

සියළුෙ අ ශයතා අත්හරිනු ලකනේ. 

 

45. නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලට අෙතර , 

නේෂේස් ළො ආනයෝජන සකලසුම් ගිණුෙ 

ැංක ුවනේ නපාදු  යාපාර නකාේනද්සි  ල ඇතුළත් 

කර ඇතිල නියෙයේ හා නකාේනද්සි  ලටෙ යටත්   

ැංකඳී ප තී. 

 

46. නෙෙ නියෙයේ හා නකාේනද්සි ශ්රී ල කා තිතිල 
ෙඟිේ පාලනය නේ. 

 
ො විසිේ  නෙහි අේතර්ෙත නියෙයේ හා 

නකාේනද්සි කිය ා නත්රුම් නෙන ඒ සෙඟ ැංකඳීෙට 

ලකඟ න ම්. 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………….  
ෙනුනෙනුකරුනේ අත්සන 
දිනය: 
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