
 
නේෂේස් මැක්ස් න ෝනස් ඉතුරුම්- නියමයේ සහ න ොේනේසි   

  
 
නේෂේස් ට්රස්්  ීඑල්සීපීඑිව්- 118  ැැංකුව ( “ ැැංකුව”) මගිේ විවෘත  ර පවත්වොනෙන යනු ල න 

නේෂේස් මැක්ස් න ෝනස් ඉතුරුම් ගිණුම් (“ගිණුම්”) පහත සඳහේ නියමයේ සහ න ොේනේසි මගිේ 
පොලනය වනු ඇත. 

 

1.  ැැංකුවට පිළිෙතහැිව අනනයතොවය තහුරරු  රනු ල න න්ඛන(උදො: - ජොති  හැඳුනුම්පත, 

වලැංගු විනේශ ෙමේ  ලපත්රය, ියයුරරු  ලපත්රය) සහ ිපපිුවවමොරු    හැිව ිපපිනයක් තහුරරු 

 රනු ල න න්ඛනයක් ( උදො:- මෑත ොලීන උපනයෝගිතො බි්පත්,  ැැංකු ප්ර ොශ)  මත  ැැංකුව 

විසිේ අනුමත  රනු ල න පුේෙලනයකු/පුේෙලයිේ විසිේ ගිණුම් විවෘත  රනු ලැබිය හැිවය.  

2. ගිණුම් විවෘත ිවරීම:  
අ. තනි පුේෙලනයකුට ඔුවනේ නහෝ ඇයනේ නමිේ, 

 
ආ. මැේනේ්   ලපත්රනේ  ල ොී  ඇති, මුද් ආපසු ෙැනීනම්  ලය පිළි ඳ පැහැදිිප 
උපනදස් වලට යටත්ව,පුේෙලයිේ නදනදනනකු නහෝ වැඩි සැංඛයොවක් පිළිනවිපේ ඔුරේනේ 
නම්විපේ ඒ ො ේධව, නහෝ 

 
ඇ.  ැැංකුවට පිළිෙතහැිව සීපමිත වෙකීම් සහිත සමොෙම , සැංෙමය , සමොජය  නහෝ ඒ 

හො සමොන ආයතනය  නමිේ,  

සිුර රනු ලැබිය හැිවය. 
 

3.  ැැංකුව සමෙ සිුර රනු ල න සියළුම ිපපි ුවවමොරු වලී  සහ සියළුම මුද් තැේපතු පත්රි ො සහ 

මුද් ආපසු ෙැනීනම් පත්රි ොවල සඳහේ   යුතු අැං යක් සෑම ගිණුම ටම ල ොනදනු ඇත. ලනස ්

ල ොනදනු ල න අැං ය ගිණුම් හිමියොට දැනුම්ී මක් සහිතව නවනස් ිවරීනම් අයිතිය  ැැංකුව 

සතුන්.  
 

4. ගිණුම, ගිණුම් ප්ර ොශයක් මත පදනම්වූ  ඉතුරුම් ගිණුමක් වනු ඇත.   ැැංකුන් තනි අභිමතය පියදි 

සුවිනශ්ෂී අවස්ථොවේහිී  හැර ගිණුම් සඳහො පොස් නපොත් නිකුත්  රනු නනොලැනේ.   
5. ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහො  ැැංකුව විසිේ භොර පිළිෙනු නනොලැනේ. 

 

සුවිශ ේෂී අවසේථාවන්හිදී නිකුත් කරනු ලබන පාසේශපාත් සඳහා අදාළවන ශකාන්හශේසි 

 

6. ගිණුම් හිමියො විසිේ පොස්නපොනත් ිවසිුර සටහනක් නනො   යුතු අතර අවශය වූ  විට පොස්නපොත 

 ැැංකුවට ඉදිියපත්    යුතුය. පොස්නපොත මොරු ිවරීම නහෝ පැවරීම සිුර   නනොහැිව අතර 

සුරැකුමක් නලස භොවිතො    නනොහැ . 
 

7. සෑම ෙණුනදනුව ටම පසුව ලහි නිරවදයතොවය තහුරරු ිවරීම සඳහො ගිණුම් හිමියො විසිේ 

පොස්නපොත පරීක්ෂො    යුතු අතර යම් වරදක් තිනේනම් ඒ  ව නනොපමොව  ැැංකුවට දැනුම් දිය 
යුතුය. 

 
8. පොස්නපොත නැතිවීමක්, නසොර ම් ිවරීමක් නහෝ විනොශවීමක් සිුරුරවනහොත් ගිණුම් හිමියො විසිේ ඒ 

 ව නනොපමොවම  ැැංකුව නවත දැනුම් දිය යුතුය. 
 

9. නවතම ඇතු ත් ිවරීම් යොවත් ොලීන ිවරීම සඳහො පොස්නපොත ඉදිියපත් ිවරීමට නපර තැේපතු 

සිුරිවරීම නහෝ අයිතමයේ අයිවරීම/ ැරිවරීම සිුර ර තිබීමට ඉඩ තිබීම නිසො ගිණුනම් නිවැරදි 

නශ්ෂය පොස් නපොත මගිේ අවශයනයේම නනොදක්වයි. . 
 

10.  ැැංකුව විසිේ ගිණුම සඳහො  ිපේ   ට නශ්ෂපත්ර නිකුත් ිවරීමක් සිුර රනු නනොලැනේ.ගිණුම් 

හිමියොට ලවැනි ප්ර ොශනයක් අවශය වේනේ නම් ලය ල ොී ම සඳහො ප්ර ොිතත අයිවරීම් වලට 

අනුකූලව ෙොස්තුවක් අයිවරීමට  ැැංකුවට අයිතිය ඇත. 
 



11. පොස්නපොත නිරේතරනයේම යොවත් ොලීන    යුතුය. අවසේ වරට වොර්තො  රන ලද ෙනුනදනුව

සිුරවී මොස 3ක් තු  පොස් නපොත යොවත් ොලීන  ර නනොමැතිනම් සහ ෙනුනදනු නතොරතුරු පිළි ඳ

පිටපත් නහෝ උපනදස් ඉේපසුව  ැැංකුව නවතිේ ඉ්ලො සිටිේනේනම්, ලම නතොරතුරු ල ොී ම

සඳහො ෙොස්තුවක් අයිවරීමට  ැැංකුවට අයිතිය ඇත.

 ප්රකා න තුරුම්  ිණුම්  සඳහා පණක්  අදාළවන ශකාන්හශේසි 

12. නවනත් ආ ොරය ට ල ඟවී ඇත්නම් මිස,  ැැංකුව විසිේ තීරණය  රනු ල න  ොල සීපමොවේ

තු  , ක්රියොත්ම  තත්වනේ  පවතින ගිණුම් සඳහො  ැැංකුව විසිේ නශ්ෂ පත්ර නිකුත් තරනු ඇත. ලහි

ප්ර ොිතත අයිවරීම්වලට අනුව, ලකී නශ්ෂ පත්ර ල ොී ම සඳහො ෙොස්තුවක් අයිවරීමට  ැැංකුවට

අයිතිය ඇත.

13. ගිණුම් හිමියොනේ නශ්ෂ පත්රයේහි පිටපත් ආරක්ෂිතතව ත ොෙැනීම ඔුවනේ/ඇයනේ වෙිවම

න්.නශ්ෂ පත්රයේහි අතිනර්  පිටපත්  ැැංකුනවේ ඉ්ලො සිටිනු ලැබුවනහොත්, ලහි ප්ර ොිතත

අයිවරීම්වලට අනුව, ලම පිටපත් ල ොී ම සඳහො ෙොස්තුවක් අයිවරීමට  ැැංකුවට අයිතිය ඇත.

            තැන්හපුර 

14. නේෂේස් නමෙො ඉතුරුම් ගිණුමක් ආරම්භ    හැ ව අවම මූප  තැනප්තු මුදල රු.10,000/- 
නහෝ  ැැංකුව විසිේ  ිපේ  ට තීරණය  රනු ලැබිය හැිව නවනත් මුදලක් නහෝ විය හැිවය. 

15. මුද් තැේපතු ිවරීම අවශය පියදි සිුර   හැිවය.මුද් තැේපතු යේත්රය නහෝ තැේපතු පත්රි ොව 

මත  ැැංකුන්  ලයලත් නිලධොියනයකු විසිේ අත්සේ ත ො මුද් තැේපතු ිවරීමක් සිුර රන 

ලේනේ නම් සියළුම තැේපතු නටලර් අේතය ී  සහ/නහෝ තැේපතු පත්රි ොන් ඉනලක්නට්රොනි  

වලැංගු ිවරීමක් මගිේ (අදො  වේනේ නම්) පිළිෙනු ඇත . 

16. ශොඛො   මනො රුනේ අනුමැතියට යටත්ව ප්රතිලොභියොනේ නම සහ ගිණුම් අැං ය පිළිෙනු

ලැබීනමේ පසුව  ැැංකුව විසිේ පවත්වොනෙන යනු ල න ගිණුම ට සිුර රනු ල න නෙක්

තැේපතු හැර ගිණුම ට මුද් තැේපතු සිුරිවරීමට පමණක් අවසර ල ොනේ. ලවැනි නෙක්පත්

තැේපතු පිළිෙනු ල න අවස්ථො වලී   ැැංකු ශොඛොවේහි ත ො ඇති නෙක්පත් තැේපත් ිවරීනම්

 හොළුම් වල තැේපත්  රන ලද නෙක්පත් වල මුද් (තිනේ නම්) ගිණුමට  ැර වී තිනේ නම් මිස    

ලනස් තැේපත්     ව පවසන ඕනෑම නෙක්පතක් සඳහො ගිණුම් හිමියොනේ හිමි ම්පෑමක් 

නවනුනවේ  ැැංකුව  ැඳී නනොසිටිනු ඇත. (තොව ොිප  උපනදස් ල ොී මක් තිබියී  ුරවද)  

17. නවනත්  ැැංකු විපේ ලැන න අණ ර (නවනත්  ැැංකු අණ ර) නහෝ නවනත්  ැැංකුවල

පවත්වොනෙන යනු ල න ගිණුම ට ලැන න නෙක්පත්, මිලී  ෙැනීම නහෝ ල තුිවරීම ස`දහො
යැවීම  ැැංකුව විසිේ ලහි තනි අභිමතය අනුව තීරණය  රනු ඇත. නෙවීම් සිුර රනු ල න

 ැැංකුව විසිේ අෙරු ිවරීමක් සිුර රන ලද අවස්ථොව ී  මිලී ෙත් සියළුම අයිතමයේ සම් ේධව 

ගිණුම් හිමි රුට ලනරහි සියළුම වෙකීම් (ෙොස්තුද ඇතු`ඵව)  ැැංකුව විසිේ ර`දවො ෙනු ඇත. අෙරු 
දැේවීමක් ලැබීම මත ගිණුම හර  රනු ඇත. ගිණුමට  ැර  රන ලද නෙක්පත් ල තු ිවරීම 

ස`දහො පමණක් භොරෙනු ල න අතර අණ  රනු ල න  ැැංකුව විසිේ නිෂ් ොශණය  රනු ල න 

නතක් මුද් ආපසු ෙැනීමට ඉඩල ො නනොනදනු ඇත. ස`දහේ ිවරීනම්  ොර්යයේ ස`දහො පමණක් 
අරමුද් ඇති දිනයේ දක්වනු ලැනේ. 

18. ැැංකුන් පවත්වොනෙන යනු ල න ගිණුම ට ලැන න නෙක්පත් නහෝ  ැැංකුවට ලැන න
අණ ර ගිණුනම්  ැරිවරීම ස`දහො නෙවනු ල න විට,  ැැංකුව විසිේ ප්ර ොශ ර ඇති අයිවරීම්
වලට අනුකූලව පියහරණ ෙොස්තු අඩු රනු ඇත.  ැැංකුන් පවත්නො ප්රතිපත්තිය මත පදනම්ව
ලකී තැේපතුවල වලැංගු දිනය  ැැංකුව මගිේ තීරණය  රනු ඇත. නවනත්  ැැංකු නෙක් පත් නහෝ



නවනත්  ැැංකුවල අණ ර ගිණුමට  ැර ිවරීම ස`දහො මිලී  ෙේනො අවසථ්ොවලී  පියහරණ ෙොස්තු 
වලට අමතරව  ැැංකුව විසිේ ප්ර ොශ  ර ඇති අයිවරීම් වලට අනුකූලව සොධන පත්රනේ  මුුවණත 
වටිනො ම මත  ැැංකුව විසිේ ව් ටම් ෙොස්තු ද අඩු රනු ඇත.   

 
19. ඉහත දක්වො ඇති පියදි හැර නෙක්පත් ල තුිවරීම සහ නිෂ් ොශනය ස`දහො ගිණුම් අදහස ්

නනො රන අතර තැේපතු නෙක්පත්, අණ ර,  ලොභොැංශ  ලපත්ර සහ රැනෙන ලේනොට, ගිණුම් 

හිමි රුට  නහෝ නතවන පොර්ශවය ට නෙවිය යුතු  නවනත් සොධන පත්ර පිළිෙැනීම ප්රතික්නෂ්ප 

ිවරීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුන්.   

 

මුදල් ආපසු ගැනී්  
 

20. ගිණුම් හිමි රු විසිේ ගිණුනමේ මස ට ලක් වර ට වඩො වොර සැංඛයොවක් මුද් ආපසු ෙැනීම් 

සිුර ර ඇත්නම් පහත 23 වන වෙේතිය පියදි ව් ටම් නපොළී මුද් ස`දහො ගිණුම් හිමි රු හිමි ම් 
නනොිවයනු ඇති අතර  ැැංකුන් තනි අභිමතය පියදි නමම සීපමොව වියේ වර නවනස්  රනු ලැබිය 

හැිවය. 
 

21. නවනත්  ැැංකුවල ස්වයැංක්රීය නටලර් යේත්ර විපේ මුද් ආපසු ෙැනීම් ඇතු`ඵ මුද් ආපසු 
ෙැනීම්වලට අදො  සියළුම ෙොස්තු  ැැංකුව මගිේ ප්ර ොශ ර ඇති  අයිවරීම්වලට අනුව නෙවිය 

යුතු න් . 
 

22 නමහි ඇතු ත්වන විධිවිධොනයේට යටත්ව මුද් ආපසු ල ො ෙැනීම ස`දහො, තැපැ් මගිේ නහෝ 
 ැැංකුන් ´නෑම ශොඛොව ට සොධොරණ  ොලයක් තු  භොරනදනු ල න ගිණුම් හිමි රුනේ ිපඛිත 
උපනදස් මත පමණක්  ැැංකුව  ටයුතු  රනු ඇත. (ස්ථොවර උපනදස් ද ඇතු ත්ව)   ගිණුම් 

හිමි රු සහ  ැැංකුව අතර පවතින විනශ්ෂිතත ගිවිසුමිවේ නතොරව ෆැක්ස්, විදුත් තැපෑල නහෝ 

නවනත් යම් ඉනලක්නට්රොනි  මොධයයක් මගිේ ලැනඛන ිවසිුර උපනදසක්  ැැංකුව විසිේ ලනස් 

පිළිෙනු නනොලැනේ. 
නපර වෙේතීේහි zමුද් ආපසු ෙැනීමZ යනුනවේ භොවිතො  ර ඇති පදයට ලම ගිණුනමේ හර වන 
´නෑම ෙනුනදනුවක් ඇතු ත්න්. 

 
fmd<sh 
 

23. ගිණුනම් දදනි ව පවත්නො නශ්ෂය මත වර්තමොන අනුපොතයට ෙණනය  රනු ල න නපොළිය 
ලම ගිණුමට මොසි ව  ැර වනු ඇත. (සොමොනයනයේ මොසනේ  අවසොන දින) . 

 

24. 23 වන වෙේතිනේ  දක්වො ඇති නපොළියට අමතරව  ැැංකුව මගිේ  ිපේ  ලට දක්වො ඇති අවම 

මොසි  නශ්ෂ මුදලක් ගිණුම් හිමියො විසිේ ගිණුනම් පවත්වො ෙතනහොත්  ැැංකුව මගිේ  ිපේ  ලට 

දක්වො ඇති පියදි zන ෝනස් නපොළියZ ක් ස`දහො ගිණුමි හිමියො හිමි ම් ල නු ඇත. ලම න ෝනස් 

නපොළිය මොසි ව (සොමොනයනයේ මොසනේ  අවසොන දින) ගිණුමට  ැර වනු ඇත.  

 
 

25. නපොළී නෙවීම් මත නෙවිය යුතු රැ`දුරම්  ේද නහෝ නවනත් යම්  ේදක් (z ුරZ) නේශීය ආදොයම් 
නදපොර්තනම්ේතුව නහෝ නීතිය මගිේ නියම  රනු ල න ලවැනි  ලධොියනයකු විසිේ නියම  රනු 

ල න  ොල සීපමොවක් ස`දහො නෙවිය යුතු නපොළිනයේ (ලම අනුපොතනයේ නහෝ අනුපොත විපේ) 
අඩු ර ෙැනීමට  ැැංකුව විසිේ  ටයුතු  රනු ඇත. අදො   ලධොරීේ විසිේ පසුව  ැැංකුනවේ 

ඉ්ලො සිටිනු ලැබුවනහොත් නනොනෙවො ඇති  ුර ිවසිුර දැනුම්ී මිවේ නතොරව ´නෑම අවස්ථොව  

ගිණුම් හිමියොනෙේ අය රෙනු ලැබීමට  ැැංකුවට අයිතිය ඇත . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ශපාදු කුමුම   

26.  ැැංකුව මගිේ  ිපේ  ලට නියම  රනු ල න පියදි ගිණුනම් නශ්ෂය රු 1000/- ට වඩො අඩුවන 
ඕනෑම අවස්ථොව  ලහි ප්ර ොශ ර ඇති අයිවරීම් වලට අනුව නස්වො ෙොස්තුවක් අයිවරීම සහ/නහෝ 
න ෝනස් නපොළියද ඇතුළුව නපොළිය රඳවො ෙැනීම නහෝ අඩුිවරීම තම අභිමතය පියදි සිුරිවරීමට 
 ැැංකුවට හැිවයොව පවතී.   

27. අවම නශ්ෂ ෙොස්තු අය රෙැනීම ස`දහො ප්රමොණවත් මුදලක් ගිණුනම් නනොපවතින අවස්ථොව ී  ලම 
උපචිත  ෙොස්තුව ගිණුමට මුද් ලැබුණු වහොම අය රෙැනීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුන්.  

 
28. ගිණුනම් නශ්ෂය බිැංුරවක් නහෝ අවම නශ්ෂ ෙොසත්ුවට වඩො අඩුනවේ නහෝ පවතින අවස්ථොවලී  

ගිණුමක් අවහිර ිවරීනම් අයිතිිිය  ැැංකුව සතුන්.   
 

29.  ැැංකුන් සොමොනය වයොපොර  ටයුතු අනුව දැනුම්ී මක් ිවරීම මගිේ ´නෑම අවස්ථොව  ගිණුමක් 
වසොදැමීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුන්. 

 
30. ගිණුමක් විවෘත   දින සිට මොස 3   ොලයක් තු ී  ගිණුම් හිමි රු විසිේ ගිණුම වසොදැමීමට 

 ටයුතු  රේනේ නම්  ැැංකුව මගිේ ප්ර ොශ ර ඇති අයිවරීම් අනුව ගිණුනම් පවතින නශ්ෂනයේ 

පියහරණ ෙොස්තුවක් අඩු ර ෙැනීනම් සහ$නහෝ න ෝනස් නපොළියද ඇතු`ඵව, නපොළිය ර`දවොෙැනීනම් 
නහෝ අඩු රෙැනීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුන්.  
 

 
 

31. නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි අනුව, ගිණුම් හිමි රු විසිේ නෙවිය යුතු යම් ෙොස්තු සහ/නහෝ 

 ුර, දැනට පවත්නො මොසය තු ී ම නහෝ පසු මොසනේ ී  නහෝ ගිණුම වසොදැමීමට නපර නහෝ 

ගිණුනමේ අය ර ෙැනීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුන්.  
 

32. නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි තම තනි සහ පරම අභිමතය අනුව ඕනෑම අවස්ථොව  

සැංනශෝධනය ිවරීනම් අයිතිය  ැැංකුව සතුවන අතර ලවැනි ඕනෑම සැංනශෝධනයක් ගිණුම් හිමි රු 

මත  ැඳී පවතී. ලවැනි සැංනශෝධන පිළි ඳ දැේවීම් (තිනේනම්) තම සොමොනය වයොපොර  ටයුතුවලී  

 ැැංකුව මගිේ ල ොනදනු ඇත. 
 

33.  ැැංකුන් සොමොනය වයොපොර  ටයුතුවලී  ඕනෑම අවස්ථොව  ගිණුම් හිමියොට දැනුම්ී මක් 

සිුරිවරීනමේ පසුව නේෂේස් මැක්ස ් න ෝනස් ඉතුරුම් ගිණුම ඉවත් රෙැනීනම් අයිතිය  ැැංකුව 

සතුව පවතී. ඉේපසුව  ැැංකුව මගිේ නියම  රනු ල න වර්ෙනේ  ගිණුමක්  වට ලම ගිණුම 

පියවර්තනය වන අතර ලකී ගිණුම පොලනය වනු ල න නියමයේ  සහ න ොේනේසි වලට යටත් 

න්.  
 

34. ලකී සැංනශෝධනයේ නීතිය, රජනේ  නරගුලොසි නහෝ ශ්රී ලැං ො මහ  ැැංකුන් නිනයෝෙ සඳහො අවශය 
වේනේ නම්, නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි ස්වයැංක්රීයව සැංනශෝධනය වනු ඇත. 

 
35. ගිණුම් හිමි රුට දැනුම්ී මිවේ නතොරව, ගිණුම් හිමි රුනේ නවනත් ඕනෑම ගිණුමක් නහෝ  ැැංකුව 

සමෙ ගිණුම් හිමි රුට පවතින තතය නහෝ අසම්භොවය, ලක්ව නහෝ නවේ නවේව නහෝ පවතින 

නවනත් යම්  ැඳීමක් සමෙ නමම ගිණුම ඒ ො ේධ ිවරීමට සහ ගිණුම් හිමි රුනෙේ  ැැංකුවට 

අයවිය යුතුව පවතින නවනත් යම් මුදලක්/මුද් නවනුවට නවනත් යම් ගිණුම /ගිණුම්වල නහෝ 

නවනත් යම ට අදො ව ගිණුනම් හරට පවතින යම් මුදලක්/මුද් හිල් ිවරීමට නහෝ මොරු ිවරීමට 

 ැැංකුවට හැිවයොව පවතී. 

 

 
 

36. ගිණුම් නතොරතුරු ද ඇතු ත් සියළුම නතොරතුරු ුවවමොරු ිවරීම, ෙ ඩො ිවරීම  සහ/නහෝ ඒ නවත 

නප්ර්ශවීම අවශය  ව  ැැංකුන් මතය වන අවසථ්ොවේහිී  ලම නතොරතුරු  ැැංකුන් අවසරලත් 

පුේෙලයිේට, ඕනෑම දත්ත සැ සුම් නස්වො සපයේනනකුට සහ/නහෝ නශ්ෂ පත්ර මු්රණය ිවරීම සහ 

තැපැ් ිවරීම සඳහො නහෝ ඒ හො සමොන ඕනෑම නස්වොවක් ල ොෙැනීම සඳහො  ැැංකුව මගිේ 



නයොදවොෙේනො ඕනෑම නතවන පොර්ශවයක් මගිේ ලම නතොරතුරු ුවවමොරු ිවරීමට සහ/නහෝ ෙ ඩො 

ිවරීමට නහෝ ඕනෑම ස්ථොනය  රඳවො ෙැනීමට ගිණුම් හිමි රු ල ඟවන අතර ඒ  ව පිළිෙනී.     

 
 

37. යම් ගිණුම ට නයොදො ඇති වැරදි සටහේ, ඊ ඟ නශෂ් ප්ර ොශය නිකුත් ිවරීමට නහෝ පොස්නපොත 

යොවත් ොලීන ිවරීමට (අදො වන අවස්ථොවලී ) නපර නහෝ පසුව  ැැංකුව විසිේ හර සටහේ 

(ප්රතයොවර්ත සටහේ) මගිේ ප්රතයොවර්ත ිවරීම, නිවැරදි ිවරීම නහෝ අවලැංගුිවරීම සිුර රනු ලැබිය 

හැිවය.    
38. නමහි ඇතු ත් න ොේනේසි සහ නියමයේට අමතරව,  ැැංකුන් සොමොනය වයොපොිය  

න ොේනේසීපේහි  (“GBC”) සැංස්ථොපනය  ර ඇති නියමයේ සහ න ොේනේසි මගිේද ගිණුම් 
හිමි රු  ැඳී සිටී. නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි මගිේ විනශ්ෂිතතවම ආවරණය නනොවන ඕනෑම 
 රුණක් සම් ේධව ගිණුම් හිමි රු GBC නවත නයොමුවිය යුතුය.  

 
39. ගිණුම විවෘත ිවරීනමේ පසුව  ැැංකුව මගිේ ලහි අභිමතය පියදි ගිණුම් හිමියො සඳහො ජීවිත රක්ෂණ 

ආවරණයක් සහ/නහෝ  රපතල නරෝෙො ොධ ආවරණයක් සලසොදිය හැිවය. රක්ෂණ ආවරණය 

යටනත් හිමි ම් ඉදිියපත්  රනු ල න අවස්ථොව වන විට අනුෙොමී මොස තුන   ොලයක් නහෝ 

 ැැංකුව මගිේ නියම  රනු ල න නවනත්  ොලසීපමොවක් සඳහො රු.10,000/- ට නහෝ  ැැංකුව 

මගිේ නියම  රනු ල න නවනත් යම් මුදල ට වඩො නහෝ අඩු නනොවන නශ්ෂයක් ගිණුම් හිමි රු 

විසිේ පවත්වොනෙන නෙොස් ඇත්නම් පමණක් රක්ෂණ ආවරණයක් යටනත් ප්රතිලොභ ලැබීමට 

ගිණුම් හිමි රු හිමි ම් ල නු ඇත. . 
 

40. නම් අනුව නිකුත්  රනු ල න රක්ෂණ ආවරණ, රක්ෂණ සමොෙනම් නියමයේ සහ 

න ොේනේසිවලට යටත් වනු ඇත. ගිණුම් හිමි රුට ල ොී  ඇති යම් රක්ෂණ ආවරණයක් යටනත් 

රක්ෂණ ආවරණයක් ල ොී මට නහෝ රක්ෂිතත මුදලක් නෙවීමට රක්ෂණ සමොෙම අනපොනහොසත් වීම 

නහෝ ලනස් ිවරීම ප්රතික්නශ්ප ිවරීම සම් ේධව  ැැංකුව  ැඳී නනොසිටින අතර ඒ සඳහො වෙිවයනු 

නනොලැනේ. 
 

41. ගිණුම් හිමි රු විසිේ රක්ෂණ සමොෙම සඳහො    යුතු යම් දවදය පරීක්ෂණයක් නවනුනවේ වන 

පිියවැය ගිණුම් හිමි රු විසිේ දැියය යුතුය.  
 

42. ඉහත සඳහේ ජීවිත රක්ෂණ ආවරණය ස ස්ිවරීනම්  ොර්යය සඳහො ගිණුම් හිමි රුනේ නතොරතුරු 

රක්ෂණ සමොෙම නවත අනොවරණය ිවරීමට ගිණුම් හිමි රු විසිේ  ැැංකුවට නමයිේ  ලය 

ල ොනේ.  
 

43. රක්ෂණ ඔප්පපුව යටනත් ගිණුම් හිමි රු නවත යම් ප්රතිලොභයක් නෙවීමට ඇතිවිට, තම අභිමතය 

පියදි ගිණුම් හිමි රු නමට ිපයන ලද  ැැංකු අණ රයක් නිකුත් ිවරීමට නහෝ නෙවන මුදනලේ 

ලැන න මුද් ගිණුමට තැනපත් ිවරීමට නහෝ ගිණුම් හිමි රු විසිේ  ැැංකුවට  ලය ල ොනේ.  
 

44. නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි ශ්රී ලැං ොන් පවත්නො නීති මගිේ පොලනය වනු ඇති අතර ගිණුම් 
හිමියො ශ්රී ලැං ොන් අනනය අධි රණ  ලයට යටත් වනු ඇත. 

 

නේෂේස් මැක්ස් න ෝනස ් ඉතුරුම් ගිණුමට අදො  වන නමම නියමයේ හො න ොේනේසි සහ 

නතොරතුරු, නමහි අත්සේ ිවරීමට නපර මො/අප නවත ල ොී  පැහැදිිප  ර ුරේ  ව ද ඒකී නතොරතුරු 

සහ නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි මො/අප විසිේ ිවයවො නත්රුම්ෙත්  ව ද ඒ මගිේ  ැඳී  

සිටීමට ඒ ඟ වූ   ව හො  ැමැත්ත ප්ර ොශ     ව ද මො/අප නමයිේ සනොථ  ර සිටිමු.   

 
 
 
 
 

............................................................ 
 

ෙනුනදනු රුනේ අත්සන 

 
 
 
 
............................................................ 
 

ෙනුනදනු රුනේ අත්සන 
  



............................................................ 

ෙනුනදනු රුනේ අත්සන ........................................................... 

ෙනුනදනු රුනේ අත්සන 

යොවත් ොලීන ිවරීම 
: 2020 මැයි 
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