
ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි කිරීජ්ේ ගිණුේ - නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි

පහත සඳහන් නියමයන් හා ක ාන්කේසි (කමහි මින් මතු බැැංකුව යනුකවන් හැඳින්කවන) කන්ෂන්් 

ට්ර්් බැැංකුව  පී.එල්.සී. - පී. ය.ූ118 තුළ ආරම්භ ක ාට පවත්වා කෙන යනු ලබන කයයෂ්ඨ පුරවැසි 

ඉතිරි කිරීකම් ගිණුම් සම්බන්ධකයන් බලපැවැත්කවනු ඇත. 

“ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියා” යන්ජ්ෙන් වයස අවුරුදු 60 ට වඩා වැඩි ජ් ෙකු අදහස් ජ් ජ්ේ. 

1.ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් හට පාස්ජ්පාත් ඉතිරි

කිරීජ්ේ ගිණුේ ජ්හෝ ප්ර ාශ ඉතිරි කිරීජ්ේ

ගිණුේ වශජ්යන් ‘ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි

කිරීජ්ේ ගිණුේ’ විවෘත  ළ හැකි ය.

2. බැැංකුවට පිළිගත හැකි අෙෙෙතාව සොථ

 රෙ ලියැවිල්ලක් (උදා:- යාති  

හැඳුනුේපත, වලැංගු විජ්ේශ ගමන් බලපත්රය, 

රියැදුරු බලපත්රය) සහ ලිපි ලැජ්බෙ ලිපිෙය 

සොථ  ර ලියැවිල්ලක් (උදා:- මෑත ාලීෙ 

උපජ්යෝගිතා බිල්පතක්, බැැංකු 

ප්ර ාශයක්)මගින්නිසැ ජ්ලස හඳුො 

ගැනීජ්මන් අෙතුරුව අනුමත  රනු ලබෙ 

තැෙැත්තකු/ තැෙැත්තන් හට ජ්මම ගිණුම 

විවෘත  ළ හැකි ය. 

3. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුම

(අ) යේ තැෙැත්තකුට තමාජ්ේම ෙමින් 

ආරේභ  ළ හැකි ය. 

(ආ) ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියා මූලි  ගිණුේ 

දරන්ො වශජ්යන් සිටිමින් මුදල් ආපසු 

ගැනීමට බලය ඇත්ජ්ත්  වර අයටද යන්ෙ 

පිළිබඳව නිරවුල් උපජ්දස් මැන්ජ්ේට් 

ජ්පෝේමජ්ේ සඳහන්  රමින්ඒ ාබේධව 

පුේගලයින් ජ්දජ්දෙකුජ්ේ ජ්හෝ ඊට වැඩි 

ගණෙ ජ්ේ ෙමින්ආරේභ  ළ හැකි ය. 

4. සෑම ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ

ගිණුමක් සඳහාම අැං යක් ලබා ජ්දනු ලබෙ

අතර, එය බැැංකුව සමග ජ් ජ්රෙ සෑම ලිපි

හුවමාරුව දීම සහ මුදල් තැන්පත් කිරීජ්ේ

හා ආපසු ගැනීජ්ේ ලුහුපත්වලද සඳහන්

 රනු ලැබිය යුතු ය.එජ්ස් ජ්දනු ලබෙ අැං ය 

ගිණුේ දරන්ො ජ්වත දන්වා ජ්වෙස් කිරීජ්ේ 

අයිතිය බැැංකුව රඳවා ගනී.  

5. බේධ ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ

ගිණුම  පාේ්වයක් අභාවප්රාප්ත වූ විට,

එහි ඉතිරිව සිටිෙ පාේ්ව රුවන්ඒ

පිළිබඳව වහාම බැැංකුවට දන්වා අභාව

ප්රාප්තවූ දිෙය බැැංකුව ජ්වත ලබා දිය යුතු

ය.එබඳු ගිණුේවල ගනුජ්දනු පවත්ො නීතිය

අනුව පාලෙය වනු ඇත.ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි

ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමක් තම ෙමින් විවෘත 

 රෙ ජ්හෝ පවත්වා ජ්ගෙ යෙ ජ්ක්වල 

ගිණුමක් දරන්ෙකුට 26 වගන්තිජ්ේ 

විධිවිධාෙයන්ට යටත්ව අදාළ ගිණුම 

දරන්ොජ්ේ අභාවය සිදු වෙ අවස්ථාව  

ගිණුජ්මහි ඇති ජ්්ෂය සඳහා ප්රතිලාභියකු/ 

ප්රතිලාභීන් වශජ්යන් යේ තැෙැත්තකු ජ්හෝ 

තැෙැත්තන් කිහිප ජ්දෙකු බැැංකුව විසින් 

නිකුත්  රනු ලබෙ ොමජ්යෝයො 

ජ්පෝේමයක් සේූේණ කිරීම මගින් ෙේ  ළ 

හැකි ය. 

6. බැැංකුව ගිණුම දරන්ො හට පාස්ජ්පාතක්

ජ්හෝ යේ නියමිත  ාලය ට වරක් නිකුත්

රනු ලබෙ ගිණුේ ප්ර ාශයක් ලබා ජ්දනු

ඇති අතර ගිණුම දරන්ො එය සුරැක්ිතව

තබා ගත යුතු ය.

පාස්පාත් ඉතිරි කිරීම් සඳහා උප්ෙස 

7. පාස්ජ්පාත තුළ ගිණුම දරන්ො හට කිසිදු

සටහෙක් සිදු  ළ ජ්ොහැකි අතර

අවශෙ විට එය බැැංකුව ජ්වත ඉදිරිපත්  රනු

ලැබිය යුතු ය.එය පැවරීම ජ්හෝ පවරා දීම

 ළ ජ්ොහැකි වෙ අතර ඇපයක් වශජ්යන් 

උ ස්  ළ ජ්ොහැකි ය.සෑම ගනුජ්දනුවකින් 

පසුවම එහි ජ්යාදනු ලබෙ සටහජ්ෙහි 

නිවැරදි බව තහවුරු  ර ගනු පිණිස එය 

පරීක්ෂා  රනු ලැබිය යුතු ය. වර ජ්හෝ 

ජ්දෝෂයක් ජ්ේ ෙේ එය වහාම බැැංකුවට 

දන්වනු ලැබිය යුතු ය.පාස්ජ්පාත 

අස්ථාෙගත වූ ජ්හෝ විොශ වූ අවස්ථාව  

ගිණුම දරන්ො වහාම ඒපිළිබඳව බැැංකුවට 

දැනුේ දිය යුතු ය. 

8. පාස්ජ්පාජ්තහි සටහෙක් ඇතුළත් කිරීමකින්

ජ්තාරව තැන්පතු සිදු  ර තිබීමට ජ්හෝ

ගිණුමට අය ර/හර ර තිබීමට ඉඩ ඇති

බැවින් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ

ගිණුජ්මහි නිවැරදි ජ්්ෂය පාස්ජ්පාජ්තහි

ජ්ොදැක්ීමද විය හැකි ය.

9.නිකුත්  රෙ ලද පාස්ජ්පාත නිති

යාවත් ාලීෙ  රනු ලැබිය යුතු ය.සටහන්ව

ඇති අවසන් ගනුජ්දනුවට පසු මාස 3 ක්



ඇතුළත පාස්ජ්පාත යාවත් ාලීෙ  රනු 

ජ්ොලේජ්ේ ෙේ සහ පසුව බැැංකුව ජ්වතින් 

උපජ්දස්පත්වල පිටපත් ජ්හෝ ගනුජ්දනු 

විස්තර ඉල්ලා සිටින්ජ්න් ෙේ, එම ජ්ස්වය 

සැපයීම ජ්වනුජ්වන් ගාස්තු අයකිරීජ්ේ 

අයිතිය බැැංකුව රඳවා ගනී. 

ගිණුම් ප්රකාශ ඉතිරි කිරී්ම් ගිණුම් 

සඳහා වූ වි්ේෂ උප්ෙස  

10. ගිණුේ ප්ර ාශ චක්රය අවසාෙජ්ේ සිට දිෙ

10 ක් ඇතුළත ගිණුේ ප්ර ාශය ජ්ොලැබුණ

ජ්හාත්, ඒ පිළිබඳව බැැංකුව ජ්වත දැන්විය

යුතු ය.ඇතුළත්  රෙ ලද සටහන්වල

නිවැරදි බව තහවුරු  ර ගනු පිණිස

බැැංකුව ජ්වතින් ලැබුණු එක් එක් ගිණුේ

ප්ර ාශය පරීක්ෂා  ර බලෙ බවට ගිණුම

දරන්ො එ ඟ විය යුතු ය.ගිණුේ ප්ර ාශය

තුළ යේ ජ්දෝෂයක් ජ්ේ ෙේ එය ලැබුණු දිෙ

සිට දිෙ 14 ක් ඇතුළත බැැංකුව ජ්වත ඒ

පිළිබඳව දැනුේ දිය යුතු ය.

11. ගිණුම දරන්ො ඔහුජ්ේ/ ඇයජ්ේ ගිණුේ

ප්ර ාශවල පිටපත් සුරැකිව තබා ගැනීම

සඳහා වගකීම දරයි.ගිණුේ ප්ර ාශයන්හි

පිටපත් බැැංකුව ජ්වතින් ඉල්ලා සිටින්ජ්න්

ෙේ,එම ජ්ස්වය සැපයීම ජ්වනුජ්වන් එහි

ප්ර ාශයට පත්  රෙ ලද අයක්රමයට

අනුකූලව ගාස්තු අයකිරීජ්ේ අයිතිය බැැංකුව

රඳවා ගනී.

තැන්පතු 

12. බැැංකුව සිය තනි අභිමතය අනුව

බැැංකුව ෙමින් ලියා ජ්ොමැති අණ ර හා

ජ්වෙත් ජ්ගීේ ඇණවුේ මිලට ගත යුතු

ද  ෙැති ෙේ එ තු  ර ගැනීම සඳහා

යවන්ජ්න් ද යන්ෙ තීරණය  රනු

ඇත.ජ්ගවෙ බැැංකුව විසින් පසුව අගරු

 රනු ලැබුව ජ්හාත්, මිලට ගනුලැබූ සියලුම 

අයිතමයන් සේබන්ධජ්යන් (ගාස්තු ද 

ඇතුළුව) ආපසුලබා ගැනී ජ්ේ අයිතියජ්මම 

බැැංකුව සතු ය.අගරු කිරීජ්ේ නිජ්ේදෙය 

ලැබුණු විට ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ 

ගිණුම හර  රනු ඇත. 

13. ජ්මම බැැංකුජ්වහිම අණ ර/ ජ්චක්පත්

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුජ්ේ

බැරට ජ්ගවනු ලබෙ විට, බැැංකුව එහි

ප්ර ාශයට පත්  රෙ ලද අයක්රමයට

අනුකූලව හැසුරුේ ගාස්තු අඩු  ර ගනු

ඇත.එබඳු තැන්පතුවල වටිණා ේ දිෙය

බැැංකුව විසින් එහි පවත්ො ප්රතිපත්තිය මත 

පදෙේව තීරණය ජ් ජ්රනු ඇත.ජ්මම 

බැැංකුජ්වහි  ජ්ොවෙ අණ ර/ ජ්චක්පත් 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුජ්ේ බැරට 

මිලට ගන්ො විට, ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි 

කිරීජ්ේ ගිණුමට බැර කිරීජ්ේදී හැසුරුේ 

ගාස්තුවලට අතිජ්ේ ව එම සාධෙපත්රජ්ේ 

මුහුණත වටිණා ජ්මන් වට්ටේ ගාස්තු අඩු 

 ර ගනු ඇත. 

14. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමක්

සාමාෙෙජ්යන් විවෘත කිරීම සඳහා වෙ අවම

ආරේභ  තැන්පතුව රුපියල් 2,000 ක් ජ්හෝ

බැැංකුව විසින්  ලින්  ලට නිේණය  රනු

ලබෙ ජ්වෙත් මුදල් ප්රමාණයක් විය යුතු

ය.සුවිජ්්ෂී තත්ත්වයන්හි දී බැැංකුවට එහි

තනි අභිමතය අනුව, එජ්හත් ජ් ාන්ජ්ේසි

අැං  22 හි අඩැංගු විධිවිධාෙයන්ට

යටත්ව,වඩාත් පහළ ජ්හෝ ඉහළ ආරේභ

තැන්පතුවකින් ගිණුේ විවෘත කිරීම පිළිබඳව

සල ා බලනු ඇත.

15. රිසි වාර ගණෙක් තැන්පත් කිරීම  ළ හැකි

ය.සෑම තැන්පතුවක්ම තැන්පතු පත්රි ාව

වලැංගු කිරීම මගින් ජ්හෝඑ ජ්ස්ත් ෙැත ජ්හාත්

බැැංකු නිලධාරියාජ්ේ පේයන්ත අග්රයකින්

ජ්හෝ බැැංකුජ්ේ බලයලත් නිලධාරියකුජ්ේ

අත්සෙ සහිතව පාස්ජ්පාජ්තහි ඇතුළත්

 රනු ලබෙ සටහෙ මගින් අනුදන්වනු 

ලැජ්ේ.බලයලත් අත්සන් ලැයිස්තුවක් සහ 

පේයන්ත අග්රජ්ේ මුද්රිත ආදේශයක්ඔජ්ේ 

ඉල්ලීම මත දැ  ගත හැකි ය. 



  
 

16. මුදල් තැන්පතු සඳහා පමණක් අවසර 

ලැජ්බෙ අතරම, බැැංකුව ෙමින් ලියූ 

ප්රතිලාභියාජ්ේ ෙම සහ ජ්යෙෂ්ඨ 

පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුේ අැං ය 

ජ්යදූ ජ්චක්පත් තැන්පතු ශාඛා 

 ළමො ාරවරයාජ්ේ අනුමැතියට 

යටත්ව භාර ගත හැකි ය.ජ්චක්පත් 

තැන්පතු සඳහා ඉඩ සැලජ්සෙ අතරම, 

ශාඛාවල ජ්චක්පත් තැන්පතු මැංජුසා 

තුළ තැන්පත් ජ් රිෙැයි පැවජ්සෙ 

 වර ජ්චක්පතක් සේබන්ධජ්යන්වුවද 

අදාළ අයීේ (ඇජ්තාත්) 

ගනුජ්දනු රුජ්ේ ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි 

ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමට බැර ජ් ාට 

ඇජ්තාත් හැර (තාව ාලි  

උපජ්දස්පත ඉදිරිපත් කිරීම ජ්ොත ා) 

බැැංකුව බැර ම ජ්ොදරනු ඇත. 

ජ්චක්පත් තැන්පතු මැංජුසාව මගින් 

නිකුත්  රනු ලබෙතාව ාලි  

උපජ්දස්පත තිබියදී වුවද, ශාඛාවල 

ජ්චක්පත් තැන්පතු මැංජුසා තුළ 

තැන්පත් ජ් රිෙැයි පැවජ්සෙ  වර 

ජ්හෝ ජ්චක්පතක් සේබන්ධජ්යන් 

ජ් ජ්රෙ  වර ජ්හෝ හිමි ේපෑමක් 

වුවද එජ්ස් තැන්පත්  රෙ ලද 

ජ්චක්පත් ගනුජ්දනු රුජ්ේ ජ්යෙෂ්ඨ 

පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමට බැර 

ජ් ාට ඇජ්තාත් හැර වර ජ්හෝ 

තත්ත්වයන් යටජ්ත්  වර ජ්හෝ 

ජ්ේතුවක් නිසාවුවද බැැංකුව විසින් 

භාර ගනු ජ්ොලැජ්ේ. ගනුජ්දනු ාර 

ගිණුේවලට බැර  රනු ලබෙ ජ්චක්පත් 

රැස්කිරීම සඳහා පමණක් භාර ගනු 

ලබෙ අතර, අදාළ ජ්චක්පත සඳහා 

ජ්ගීේ අණ ලබෙ බැැංකුව විසින් 

නිෂ් ාශෙය  රනු ලබෙ ජ්තක් ආපසු 

ගැනීම සඳහා ජ්ොතිජ්බනු ඇත. 

අරමුදල් තිජ්බෙ දිෙය ජ්පන්වා ඇත්ජ්ත් 

දේශ   ාේයයන් සඳහා පමණි. 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ 

ගිණුේවල අරමුණ ජ්චක්පත් එ තු 

කිරීම හා නිෂ් ාශෙය කිරීම ජ්ොවෙ 

අතර ජ්චක්පත්, ලාභාැංශ පත්ර සහ 

ජ්වෙත් දරන්ොට, තැන්පත් රුට ජ්හෝ 

තුන්වෙ පාේ්වය ට ජ්ගවිය යුතු 

ජ්ලස ලියෙ ලද සාධෙපත්ර භාර ගැනීම 

ප්රතික්ජ්ෂ්ප කිරීජ්ේ අයිතිය බැැංකුව 

රඳවා ගනී. 
 

තැන්පතුවලින් මුෙල් ආපසු ගැනීම 
 

17.අදාළ වෙ රීති හා ජ්රගුලාසිවලට යටත්ව, 

තැෙපතුවලින් මුදල් ආපසු ගැනීම ස්වයැංක්රීය 

බැැංකු ගනුජ්දනු යන්ත්ර (ජ්ටලේ යන්ත්ර / 

ඒ.ටී.එේ.) ජ්හෝ ශාඛාවන් ජ්වතින් අවශෙ වෙ 

තරේ වාර ගණෙක් සිදු රනු ලැබිය 

හැකිය.ජ්වෙත් බැැංකුවලට අයත් ස්වයැංක්රීය 

බැැංකු ගනුජ්දනු යන්ත්රවලින් මුදල් ලබා ගැනීම 

සඳහා වූ මුදල් ආපසු ගැනීජ්ේ ගාස්තු හා 

හරපත් ගාස්තු බැැංකුජ්ේ අදාළ අවස්ථාජ්ේදී 

පවතිෙ අයගණන්වලින් ජ්ගවිය යුතු ජ්ේ. 

ශාඛාවන්හිදී ගිණුේවලින් මුදල් ලබා ගැනීමට 

අවසර ජ්දනු ලබන්ජ්න් - ජ් ාන්ජ්ේසි අැං 22 

හි විධිවිධාෙයන්ට යටත්ව සහ නිසැ ව 

හඳුො ගැනීජ්මන් අෙතුරුව වෙ 

අතරපාස්ජ්පාතක් නිකුත්  රනු ලැබ 

ඇතිජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුේ 

සේබන්ධජ්යන් වූ විට අදාළ පාස්ජ්පාත 

ඉදිරිපත් කිරීජ්මන් අෙතුරුවය.බැැංකුවට සිය 

තනි අභිමතය මත පාස්ජ්පාත ඉදිරිපත් 

කිරීමකින් ජ්තාරව ශාඛා  වුන්ටරවලදී මුදල් 

ලබා ගැනීම (ජ්පාත රහිත මුදල් ලබා ගැනීේ) 

සඳහා ඉඩසැලසිය හැකි ය.බැැංකුවට සිය තනි 

අභිමතය මත ශාඛාවන්හිදී ජ් ජ්රෙ එබඳු 

පාස්ජ්පාත් රහිත මුදල් ලබා ගැනීේ සඳහා 

ගාස්තුවක් හඳුන්වා දීම ජ්හෝ පැෙීම  ළ 

හැකි ය.අදාළ වෙ තැන්හිදී මුේදර බදු ජ්හෝ 

ජ්වෙත් බදු ජ්හෝ අයකිරීේ ගිණුම දරන්ො 

විසින් නීතියට අනුකූලව බැැංකුව විසින් නියම 

 රනු ලබෙ ආ ාරයට ජ්ගවිය යුතු ජ්ේ. 

ගිණුජ්මන් ආපසු ගැනීම ජ්චක්පත් ජ්හෝ 

ජ්වෙත් සාධෙපත්ර මගින්  ළ ජ්ොහැකි ය. 
 

18. බැැංකුව ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ 

ගිණුජ්ේ හරට ජ්ගීේ සිදු කිරීම සඳහා 

ගිණුම දරන්ො විසින් ප්රමාණවත් සාධාරණ 

 ාලයක් ඇතුළත බැැංකුජ්ේ  වර ජ්හෝ 

ශාඛාව ට තැපෑජ්ලන් එවෙ ජ්හෝ ජ්ගෙවිත් 

ජ්දනු ලබෙසතෙතාව සහති   රෙ ලද 

(ස්ථාවර උ පජ්දස් ද ඇතුළු) ලිඛිත උපජ්දස්  

මත පමණක් ක්රියා  රනු 

ඇත.අදාළ ාලපරිච්ජ්ේදය ඇතුළත එබඳු 

උපජ්දස් මත ක්රියාකිරීමට අජ්පාජ්හාසත් ීම 

මගින් පැෙ ෙගින්ො වූ  වර ජ්හෝ හිමි ේ 

පෑේ, අලාභයන් හා පිරිවැය සඳහා බැැංකුව 

වගකිව යුතු ජ්ොවෙ අතර වගකිව යුතුය 

යෙ තීරණයට යටත් ජ්ො ළ යුතු ය. 

ෆැක්සිමිලි, විදුත් තැපෑල (ඊ-ජ්ේල්) ජ්හෝ අන් 

 වර ජ්හෝ විදුත් මාධෙ හරහා ලැජ්බෙ 

උපජ්දස් සේබන්ධජ්යන් බැැංකුව සහ 

ගනුජ්දනු රු අතර විජ්්ිත ගිවිසුමක් ජ්හෝ 

එ ඟත්වයක් ජ්ොමැතිව එබඳු උපජ්දස් 

බැැංකුව භාර ජ්ොගනු ඇත. 

 
 

්පාළිය 



 

19. වත්මන් අනුපාති ය අනුව දදනි ව 

තිජ්බෙ ජ්්ෂය මත ගණෙය  රනු ලබෙ 

ජ්පාළිය මාසි ව (සාමාෙෙජ්යන් මාසජ්ේ 

අවසාෙ දිෙජ්ේදී) ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි 

කිරීජ්ේ ගිණුමට බැර ජ් ජ්රනු ඇත.ජ්පාළී 

ජ්ගීේඅැං  20 හා 22 ජ් ාන්ජ්ේසිවල අඩැංගු 

විධිවිධාෙවලට යටත් ය. 
 
 

20. සියලුම ගනුජ්දනු රුවන් ජ්ේශීය ආදායේ 

ජ්දපාේතජ්ේන්තුව විසින් නියම  රනු 

ලබෙ පරිදි ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ 

ගිණුේ විවෘත කිරීජ්ේ ජ්පෝේමජ්ේ සිය බදු 

තත්ත්වය හා ජ්න්වාසි  තත්ත්වය පිළිබඳ 

වෙවස්ථාපිත ප්ර ාශය සේූේණ  ළ යුතු 

ය.ගනුජ්දනු රු විසින්  රෙ ලද 

වෙවස්ථාපිත ප්ර ාශය එම විවෘත කිරීජ්ේ 

(මැන්ජ්ේට්) ජ්පාේමය මගින් විවෘත  රෙ 

ලද හා පාලෙය වෙ සියලුම පවතිෙ හා ෙව 

ගිණුේ සේබන්ධජ්යන් අදාළ වනු ඇත.ජ්පාළී 

ආදායේ මත ජ්ගවිය යුතු වෙ රැඳවුේ බදු 

ජ්හෝ අන්  වර ජ්හෝ බදු මුදලක් ජ්ේ ෙේ, 

ජ්ේශීය ආදායේ ජ්දපාේතජ්ේන්තුව ජ්හෝ 

 ලින්  ලට බලය පවරනු ලබෙ 

ආයතෙයක් විසින් නියම  රනු ලබෙ 

(අනුපාති /ය යටජ්ත්) එම  ාලපරිච්ජ්ේදය 

සඳහා ජ්ගවිය යුතු ජ්පාළිජ්යන් බැැංකුව 

විසින් අඩු ර ගනු ඇත.ජ්ේශීය ආදායේ 

ජ්දපාේතජ්ේන්තුව විසින් බැැංකුව ජ්වතින් 

පසුව ගනුජ්දනු රු ජ්ොජ්ගවූ රැඳවුේ බදු 

මුදල් ඉල්ලනු ලබෙ විට එම මුදල් 

ගනුජ්දනු රුට දැනුේ දීමකින් ජ්තාරව 

ගනුජ්දනු රු ජ්වතින් අය ර ගැනීජ්ේ 

අයිතිය බැැංකුව සතු ය. 
 
 

්පාදු ්කාන්්ේසි 
 

21. ගිණුම දරන්ොජ්ේ ලිපිෙය ජ්වෙස් වූ විට 

ප්රමාදයකින් ජ්තාරව ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව 

බැැංකුවට දැනුේ දිය යුතු ය. 

 
 
 
 

22. බැැංකුවට සිය තනි අභිමතය මත ගිණුජ්ේ 

ඉතිරි කිරීේ රුපියල් 1,000 ට වඩා පහළට 

බැස ඇති විට ගනුජ්දනු අයකිරීේ සහ/ජ්හෝ 

ජ්ස්වා ගාස්තුවක් අය කිරීම සහ/ජ්හෝ 

ජ්පාළිය රඳවා ගැනීම  ළ හැකි ය.බැැංකුවට 

සිය තනි අභිමතය මත ශාඛා  වුන්ටරය 

හරහා ජ් ජ්රෙ ගනුජ්දනු ජ්හෝ ස්වයැංක්රීය 

බැැංකු ගනුජ්දනු යන්ත්ර මගින් ජ් ජ්රෙ 

ගනුජ්දනු මත ජ්වෙම ගනුජ්දනු අයකිරීේ 

හඳුන්වා දීමට හැකි ය.විවෘත කිරීජ්ේ දිෙජ්ේ 

සිට මාස 3 ක් ඇතුළත ගනුජ්දනු රු විසින් 

වසා දමනු ලබෙ ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි 

කිරීජ්ේ ගිණුේ මත හැසුරුේ ගාස්තුවක් 

පෙවනු ඇත.ඉල්ලීම මත ලබා ගත හැකි 

ජ්මම බැැංකුජ්ේ අයක්රම ජ්පාත්පිැංච තුළ දැෙට 

අදාළ වෙ අයකිරීේ හා ගාස්තු අඩැංගුව ඇත. 
 
 

23. පෙවනු ලබෙ ජ්ස්වා ගාස්තුව වත්මන් 

මාසය ජ්හෝ ඊට පසුව එළජ්ෙෙ මාසය 

ඇතුළත ගනුජ්දනු රුජ්ේ ගිණුජ්මන් හර 

 රනු ලැබිය හැකි ය. 
 

24. බැැංකුව ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ 

ගිණුේවල ගිණුේ ප්ර ාශ සහ/ජ්හෝ ගනුජ්දනු 

වාේතා සටහන් අවුරුදු 7    ාලයක් 

පමණක් තබා ගනු ඇත. 

 

25. එබඳු සියලුම වාේතා සටහන් වේෂ 7 ට 

පසුව විොශ ජ් ජ්රනු ඇති අතර,බැැංකුව 

වේෂ 7 ට පසුව ගිණුේ ප්ර ාශ සහ/ජ්හෝ 

ගනුජ්දනු වාේතා සටහන් ලබා දීම 

සේබන්ධජ්යන් කිසිදු බැර මක් ජ්හෝ 

වගකීමක් ජ්ොදරනු ඇත. 
 

26. ජ්ේ යටජ්ත් යවනු ලබෙ  වර ජ්හෝ දැනුේ 

දීමක් වුවද අවසාෙ වශජ්යන් සටහන්ව ඇති 

ලිපිෙය ජ්වත තැපැල් කිරීජ්ේ සිට දිෙ 7 ක් 

ඇතුළත ගිණුම දරන්ො ජ්වත ලැබී ඇතැයි 

සැලජ් නු ඇත. ලිපියක් මගින් සහ/ජ්හෝ 

ප්රාජ්ේශීය පුවත්පත්වල පළ රනු ලබෙ 

දැන්ීමක් මගින් සහ/ජ්හෝ දැන්ීේ පුවරුජ්ේ 

ප්රදේශෙය කිරීම මගින් සහ/ජ්හෝ ගිණුේ 

ප්ර ාශවල දැක්ජ්වෙ පණිවුඩ මගින් ජ්දනු 

ලබෙ ගාස්තු හා අයකිරීේවල සහ/ජ්හෝ 

ජ්මම නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසිවල 

ජ්වෙස්ීේ අදාළ ගිණුම දරන්ො ජ්වත එම 

දැන්ීම ලබාදීමක් ජ්ලස අේථ නිරූපෙය 

 ළ යුතු ය. 
 

27. බැැංකුව සිය තනි අභිමතය මත  රජ්තාත් 

හැර, බැැංකුව ගිණුජ්මහි මුදල් තැන්පත් 

කිරීේ හා ලබා ගැනීේ, ජ්චක්පත් තැන්පත් 

කිරීේ හා ජ්වෙත් හර/ බැර ගනුජ්දනු 

පිළිබඳව ගනුජ්දනු රුට තැපැල් මගින් 

ජ්වෙම උපජ්දස්පත් ජ්ොඑවනු ඇත. 
 

28. දැනුේ දීමකින් ජ්තාරව ඔබජ්ේ ගිණුම/ 

ගිණුේ බැැංකුව ජ්වත ඇති තථෙ ජ්හෝ 

සේභවෙ, ප්රාථමි  ජ්හෝ පාේ්වි , එජ්ස්ත් 

ෙැතිෙේ ජ්වෙ ජ්වෙම වූ ජ්හෝ ඒ ාබේධ 

යොදී   වර ජ්හෝ බැර ේ සමගසැංයුක්ත 



ජ්හෝ ඒ ාබේධ ජ් ාට, එම ගිණුේවල 

බැරට ඇති  වර ජ්හෝ මුදල් ජ්හෝ බැැංකුව 

ජ්වතින් අන්  වර ජ්හෝ ගිණුමක් මත ජ්හෝ 

 ාරණයක් මත ඔබ ජ්වත  ලැබිය 

යුතු වර ජ්හෝ මුදල් මගින් එම 

බැර ේවලට හිලේ කිරීමට බැැංකුවට හැකි 

ය. 
 



 

29. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමක් 

විවෘත කිරීම ප්රතික්ජ්ෂ්ප කිරීජ්ේ ජ්හෝ ගිණුම 

දරන්ොජ්ේ අවසාෙ වශජ්යන් සටහන්ව 

ඇති ලිපිෙය ජ්වත දිෙ 7   දැනුේ දීමක් ලබා 

දීජ්මන් පසුව ජ්ේතු දැක්ීමකින් ජ්තාරව 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුම වසා 

දැමීජ්ේ අයිතිය බැැංකුව රඳවා ගනී. එජ්මන්ම, 

පාස්ජ්පාත් ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමක් 

සේබන්ධජ්යන් වූ විට රුපියල් 1,000   ජ්හෝ 

ප්ර ාශ ගිණුමක් සේබන්ධජ්යන් වූ විට 

රුපියල් 100   අවම ජ්්ෂය පමණක් සහිත 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුේ අවුරා 

තැබීජ්ේ අයිතියද බැැංකුව රඳවා ගන්ො 

අතර එම ගිණුේ වසා ජ්ොදැමුව ජ්හාත් එම 

මුදල් ආපසු ගැනීමට ගිණුම දරන්ො 

හිමි ාරිත්වය ජ්ොලැබිය යුතු ය. එබඳු අවම 

අවුරා තැබූ මුදල් ප්රමාණයන් සහිතව දිගටම 

පවතිෙ හා මාස තුෙ  (3)    ාලයක් 

අක්රීයව පවත්ො ගිණුේ ගිණුම දරන්ොජ්ේ 

අවසාෙ වශජ්යන් සටහන්ව ඇති ලිපිෙය 

ජ්වත ගිණුම වසා දමෙ බවට දිෙ 7   ලිඛිත 

දැනුේ දීමක් කිරීජ්මන් පසුව වසා දැමීජ්ේ 

අයිතියද බැැංකුව රඳවා ගනී.එබඳු 

අවස්ථාවන්හිදී අදාළ දිෙ 7   ලිඛිත දැනුේ 

දීජ්ේ  ාලපරිච්ජ්ේදය අවසන් ීමට ජ්පර 

ගිණුම දරන්ො ජ්වතින් බැහැර කිරීජ්ේ 

උපජ්දස් ජ්ොලැබුණ ජ්හාත්, බැැංකුජ්ේ 

ගාස්තු වශජ්යන් ගිණුජ්ේ ඇති ජ්්ෂය 

අවජ්ශෝෂණය  ර ගැනීජ්ේ අයිතිය බැැංකුව 

රඳවා ගනී.  
 

නීතිය, රයජ්ේ ජ්රගුලාසි ජ්හෝ උපජ්දස් මගින් 

ජ්මම නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි සැංජ්ශෝධෙය 

කිරීම අවශෙ වන්ජ්න් ෙේ, ඒවා ස්වයැංක්රීයවම 

සැංජ්ශෝධෙය ී  ඇතැයි සල නු ලැබිය යුතු ය. 
 
 

30. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුමක් 

විවෘත  රෙ ජ්හෝ ඉදිරියට පවත්වා ජ්ගෙ 

යෙ  වර ජ්හෝ තැෙැත්ජ්තක් වුවද ජ්යෙෂ්ඨ 

පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුම පවත්වා ජ්ගෙ 

යාම සේබන්ධජ්යන් බලපවත්වන්ො වූ 

බැැංකුජ්ේ නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි කියවා 

අවජ්බෝධ  ර ගත් බවට හා ඒවායින් 

බැජ්ඳෙ බවට සල නු ලැබිය යුතු ය. 

ජ් ාන්ජ්ේසි අැං  25 තුළ අඩැංගු 

විධිවිධාෙයන්ට යටත්ව  වර අවස්ථාව  

වුවද ජ්මම නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි ජ්වෙස් 

කිරීජ්ේ, වි රණය කිරීජ්ේ ජ්හෝ ඒවාට එ තු 

කිරීේ කිරීජ්ේ අයිතිය බැැංකුව රඳවා ගනී.  
 

31. පරිපාලෙ හා අභෙන්තර නිරීක්ෂණ 

 ාේයය සඳහා ගනුජ්දනු රුට සේබන්ධ 

ගිණුේ ජ්තාරතුරු ද ඇතුළු සියලුම දත්ත 

සේජ්ේෂණය කිරීම සහ/ජ්හෝ යේ 

ස්ථාෙය  ගබඩා  ර තැබීම ජ්හෝ දැරීම 

සිදු කිරීමට ජ්හෝ ඒවා ජ්වත ප්රවිෂ්ට ීම 

අවශෙ වෙ බව බැැංකුජ්ේ, එහි ප්රධාෙ 

 ාේයාලජ්ේ, ශාඛා  ාේයාලවල ජ්හෝ  වර 

ජ්හෝ දත්ත සැ සුේ ජ්ස්වාව  සිටිෙ 

බලයලත් ජ්ස්ව යින්ජ්ේ ජ්හෝ ගිණුේ ප්ර ාශ 

මුද්රණය කිරීමට හා තැපැල් කිරීමට ජ්හෝ ඒ 

හා සමාෙ යේ ජ්ස්වාවන් ලබා දීමට බැැංකුව 

විසින් ජ්යාදවනු ලැබ ඇති  වර ජ්හෝ 

තැෙැත්තකුජ්ේ මතය වෙ විට, ඔවුන් විසින් 

එම දත්ත එජ්ස් සේජ්ේෂණය කිරීමට 

සහ/ජ්හෝ යේ ස්ථාෙය  ගබඩා  ර 

තැබීමට ජ්හෝ දැරීමට ජ්හෝ ඒවා ජ්වත 

ප්රවිෂ්ට ීමට හැකිය යන්ෙ පිළිබඳව 

ගනුජ්දනු රු එ ඟ ී අනුදන්වයි. 
 

32. මුදල් විශුේධි රණය හා ත්රස්තවාදය 

සඳහා අරමුදල් සේපාදෙය වැළැක්ීම  

සේබන්ධජ්යන් සහ සේබාධ වලට යටත්ව 

ඇති  වර ජ්හෝ තැෙැත්තන් ජ්හෝ ආයතෙ 

ජ්වත මූලෙ හා ජ්වෙත් ජ්ස්වාවන් ලබා දීම 

සේබන්ධජ්යන් බැැංකුවට අදාළ  වෙ 

නීතිවලට අනුකූලව බැැංකුව  ටයුතු 

 ළ යුතු ය.එම නිසා එබඳු නීති රීති හා 

ජ්රගුලාසිවලට අනුකූලව  ටයුතු කිරීම 

පිණිස උචිත යැයි සිය තනි හා පරම 

අභිමතය අනුව සල ෙ  වර ජ්හෝ 

ක්රියාමාේගයක් ගැනීමට බැැංකුවට 

හිමි ාරිත්වය ඇත. 
 

 වර ජ්හෝ පාේ්වයක් :- 
 

(i) බැැංකුව ජ්මම නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි 

යටජ්ත් ජ්හෝ ජ්වෙත් වගකීේභාරයන් යටජ්ත් 

වූ සිය රාය ාරි ඉටුකිරීජ්මහිදී, ඉහත කී 

සියලුම නීති රීති හා ජ්රගුලාසිවලට 

අනුකූලව  ටයුතු  රනු පිණිස සුදුසු යැයි 

බැැංකුව අදහස්  රෙ  වර ජ්හෝ පියවර 

මගින් සමස්ත වශජ්යන් ජ්හෝ යේතාක් 

දුර ට ඇති  රනු ලැබුවාවූ ප්රමාදයන් හා 

අසාමාේථයන් මගින්  

්හෝ 
 

(ii) ජ්මම වගන්තිය යටජ්ත් බැැංකුජ්ේ 

අයිතිවාසි ේවලින්  වරක් වුවද ක්රියාජ්ේ 

ජ්යදීම මගින් 
 

අත්විඳිෙ (ලාභ ජ්හෝ ජ්පාළී අහිමි ීමද ඇතුළු, 

එජ්හත් ඒවාට පමණක් සීමා ජ්ොවූ ඍජු ජ්හෝ 

අවස්ථානුගත)අලාභයන් ජ්හෝ හානි සඳහා 



බැැංකුව වගකිවයුතු ජ්ොවනු ඇත. 
 

 වර ජ්හෝ අදාළ  වෙ නීති රීති හා 

ජ්රගුලාසිවල ඇති අභිභවා යෙ (අතික්රමණ) 

අවශෙතාවන්ට යටත්ව, බැැංකුව ප්රාජ්යෝගි  

ජ්ලස සාධාරණ තරේ ඉක්මණින් එබඳු 

අවස්ථාවන් පැවතීම පිළිබඳව ගනුජ්දනු රුට 

දැන්ීමට උත්සාහ  රනු ඇත. 

 

33. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුම  

ජ් ජ්රෙ වැරදි ඇතුළත් කිරීේ ඊළඟ 

 ාලාවේතෙ ජ්්ෂ ප්ර ාශය නිකුත් කිරීමට ජ්හෝ 

පාස්ජ්පාත යාවත් ාලීෙ කිරීමට ජ්පර ජ්හෝ පසු 

හර ඇතුළත් කිරීමක් (ප්රතිවේත ඇතුළත් 

කිරීමක්) හරහා ආපසු හැරීම, නිවැරදි කිරීම 

ජ්හෝ අවලැංගු කිරීම බැැංකුව විසින් සිදු කිරීමට 

හැකි ය. ජ්පාළිය (ජ්හෝ ජ්වෙත් ප්රතිලාභයක්) 

ගණෙය කිරීම සේබන්ධජ්යන් බැැංකුව 

අදාළ  වැරදි ඇතුළත් කිරීම සිදු වූ දිෙට ප්රතෙ 

ක්රියා ාරී ජ්ලස ඇතුළත් කිරීේ සිදු  රනු ලැජ්ේ. 
 

34. ජ්මහි අඩැංගු නියමයන් හා 

ජ් ාන්ජ්ේසිවලට අතිජ්ේ ව, ගිණුමක් විවෘත 

කිරීමට ජ්පර සියලුම විභවෙ ගිණුේ දරන්ෙන් 

හට නිකුත්  රනු ලබෙ බැැංකුජ්ේ ජ්පාදු 

වොපාරි  ජ් ාන්ජ්ේසි තුළ අන්තේග්රහණය 

 ර ඇති නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසිවලින් 

ගිණුේ දරන්ෙන් බැජ්ඳනු ඇත.ජ්මහි අඩැංගු 

නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි ජ්පාදු වොපාරි  

ජ් ාන්ජ්ේසි තුළ අන්තේග්රහණය  ර ඇති 

ඒවා වුවත්, ජ්ොවුවත්, ජ්මහි අඩැංගු සියලුම 

නියමයන් මගින් ගිණුම දරන්ො නිරජ්ප්ක්ෂ 

හා සමාෙ ජ්ලස බැජ්ඳනු ඇත. 
 
 
 
 
 

වි්ේෂ නියම 
 

35. ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුේ සමග 

ණය පහසු ේ වැනි විජ්්ෂ නිෂ්පාදෙ 

පිරිෙැමීමට ඉඩ ඇත.ජ් ජ්ස් වුවද ජ්මම ණය 

පහසු ම රයජ්ේ විශ්රාමි යින් වෙ ගිණුේ 

දරන්ෙන් හට පමණක් අදාළ වෙ අතර ඔවුන් 

එය ලබා ගනු පිණිස සිය විශ්රාම වැටුප 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීජ්ේ ගිණුම ජ්වත 

ජ්ේෂණය  ළ යුතු ය.තවද, ගිණුම දරන්ො 

සිය වියදමින් රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා 

ගැනීම එබඳු ණය පහසු ේ ලබා ගැනීජ්ේ 

ූේව අවශෙතාවක් විය හැකි ය. 
 

36. ගිණුම දරන්ො හට බැැංකුජ්වහි ස්ිර 

තැන්පතු තිජ්ේ ෙේ සහ ගිණුම දරන්ො 

හදිසි දවදෙ අවශෙතා සඳහා එම ස්ිර 

තැන්පතු ආපසු ලබා ගන්ජ්න් ෙේ, කිසිදු දඩ 

මුදලක් අය ජ්ොජ් ජ්ේ. ජ් ජ්ස් වුවද, ජ්මම 

විජ්්ෂ දීමොව ලබා ගනු පිණිස ගිණුම 

දරන්ො බැැංකුජ්වහි ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි 

කිරීජ්ේ ගිණුමක් පවත්වා ජ්ගෙ යා යුතු ය. 
 

37. ගිණුේ දරන්ෙන් හට පිරිෙමනු ලබෙ 

විජ්්ෂ නිෂ්පාදෙ සහ/ජ්හෝ ජ්ස්වාවන් ජ්වෙම 

නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසිවලින් පාලෙය වෙ 

අතර එම ජ් ාන්ජ්ේසි එම භාණ්ඩ සහ/ජ්හෝ 

ජ්ස්වාවන් සමග ජ්වෙම ඉදිරිපත් ජ් ජ්රනු 

ඇත. 
 
 

බැැංකුව සමග මාජ්ේ එ ඟත්වයට අදාළ 

නියමයන් හා ජ් ාන්ජ්ේසි සැංස්ථාපෙය  රෙ 

ජ්මම විජ්්ෂ ජ් ාන්ජ්ේසි සහ ජ්පාදු 

ජ් ාන්ජ්ේසි කියවා, ජ්ත්රුේ ජ්ගෙ අවධාෙයට 

ජ්ගෙ ඇති බව මම ජ්මයින් සහති   රමි. 
 
 
 
 
 

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

ගනුජ්දනු රුජ්ේ අත්සෙ 
 
    Øny: 

 
 


