නේෂේස් පුද්ගලික ආනයෝජන සැලසුම් ගිණුම නියමයේ සහ නකොේනද්සි
නේෂේස් ට්රස්්  ීඑල්සී-ීඑකිවු 118 බ ැංකුනේ (නෙහි
මිේෙතු “බ ැංකුව“ යනුනවේ හඳුේවනු ලබන) විවෘතකර
පවත්වානෙන යනු ලබන නේෂේස් පුද්ෙලික ආනයෝජන
ස ලසුම් ගිණුම් පහත ද ක්නවන නියෙයේ සහ
නකාේනද්සි ෙගිේ පාලනය වනු ඇත.

“කල්පිරීනම්

ඉලක්කගත මුදල” යනු නෙෙ
නියෙයේ සහ නකාේනද්සි වලට යටත්ව
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ ක්පිනරන දිනට ලබාෙ නීෙ
සඳහා ෙනුනදනුකරු බ ැංකුව සෙෙ ගිවිසුම්ෙත වන
මුදලයි.

ගිණුෙ විවෘත කිරීෙ

1. බ ැංකුව ෙගිේ පිළිෙනු ලබන සම්ෙත අනනයතා

4. ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල, වසර 02ක අවෙ
කාලසීොවකිේ

තහවුරු කිරිනම් ක්රියාවලියක් ෙගිේ සිකරකරනු ලබන
ධනාත්ෙක හඳුනාෙ නීෙක් ෙත බ ැංකුව ෙගිේ
අනුෙත කරනු ලබන වයස අවුරුකර 18 ට ව ඩි
ඕනෑෙ පුද්ෙලනයකුට නේෂේස් පුද්ෙලික
ආනයෝජන ස ලසුම් ගිණුෙක් (ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ)
විවෘත කළ හ කිය.

සහ

වසර

05ක

උපරිෙ

කාලසීොවකිේ නහෝ කලිේ කලට බ ැංකුව විසිේ
නියෙ

කර

අවසර

ලබාදිය

කාලසීොවකිේ ලබාෙ නීෙට

හ කි

නවනත්

ෙනුනදනුකරුට

නතෝරාෙත හ කිය.

2.

බ ැංකුව සෙෙ සිකරකරනු ලබන සියළුෙ ලිපි
හුවොරු වලදී සහ සියළුෙ මුද් ත ේපතු
පත්රිකාවල සඳහේ කළයුතු අැංකයක් සෑෙ
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙකටෙ ලබානදනු ඇත. ලනස්
ලබානදනු ලබන අැංකය ෙනුනනුකරුට ද නුම්දීෙක්
සහිතව නවනස් කිරීනම් අයිතිය බ ැංකුව සතුනේ.

5. ඉහත 4 වෙේතියට යටත්ව ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙක්
ආරම්භ කරන අවස්ථානේදී , ෙනුනදනුකරු විසිේ
ගිණුම් විවෘත කිරීනම් පත්රිකානේ සඳහේ කරනු
ලබන ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදලක් නතෝරාෙත
යුතුය. ඒ අනුව නෙෙ නියෙයේ සහ
නකාේනද්සිවලට යටත්ව ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙකට
ෙනුනදනුකරු විසිේ ත ේපත් කළ යුතු මුදල සහ
ෙනුනදනුකරු විසිේ නතෝරාෙේනා ලද ක්පිරීනම්
දිනනේදී ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල ල බීෙට
හ කිවීෙ සඳහා ලකී වාරික මුදල අයවිය යුතු දිනය
බ ැංකුව විසිේ ෙණනයකර ල් පිළිබඳව උපනදස්
ලබානදනු ඇත.

කල්පිරීනම් ඉලක්කගත මුදල සහ කල්පිරීනම් දිනය

3. රු. 100,000/- ක අවෙ ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත
මුදලකිේ සහ රු. 10,000,000/- ක උපරිෙ
ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදලකිේ ලේීඑඅයිීඑ
ගිණුෙක් ආරම්භ කළ හ කිය.

වොරික

“කල්පිරීනම් දිනය” යනු නෙෙ නියෙයේ සහ
නකාේනද්සි යටනත් ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල
ෙනුනදනුකරුට ල නබන දිනයයි.

6.

( අ)

මූලික ත ේපතු මුදල” ඉලක්කෙත
ක්පිරීනම් අෙය, අනයෝජන කාල සීොව සහ
ගිවිසුම්ෙත නපාළී අනුපාතය පිළිබඳව
සළකාබලා බ ැංකුව ෙගිේ ොසික වාරික
අෙය ෙණනය කරනු ඇත.

(b) ලෙ ොසික වාරික මුදල ලය අයවිය යුතු
දිනට නහෝ ඊට නපර ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට
ත ේපත් කිරීෙට ෙනුනදනුකරු ලකඟ නේ.
1

ෙනුනදනුකරු විසිේ නතෝරාෙේනා ලද
ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල ලබාෙ නීෙට
සුකරසුකම් ල බීෙ සඳහා ක්පිරීනම් දිනය
දක්වා ොසික වාරික මුදල නියමිත දිනට
නහෝ ඊට නපර සම්ූර්ණනයේෙ ත ේපත්
කිරීෙ අනිවාර්ය නේ. බ ැංකුව විසිේ නියෙ
කරනු ල බ ඇති පරිදි ොසික වාරික මුදල
නියමිත
දින
නහෝ
ඊට
නපර
සම්ූර්ණනයේෙ නෙවීෙට ෙනුනදනුකරු
අනපානහාසත් වන අවස්ථාවකදී ක්පිරීනම්
ඉලක්කෙත මුදල ක්පිනරන දිනට
ෙනුනදනුකරුට නනාල නබනු ඇත.

කල්පඉකුත්වීනම්දී න ොලිය සහ නගීම

9. ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ ආරම්භ කරනු ලන අවස්ථානේදී
බ ැංකුව ෙගිේ තීරණය කරනු ලබන නපාලිය,
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් දදනික නශ්ෂය ෙත ෙණනය
කර ක්පිරීනම් දිනය දක්වා ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට
ොසිකව බ රකරනු ඇත. නීතිය ෙගිේ නහෝ
නරගුලාසි ෙගිේ නහෝ නෙෙ නියෙයේ සහ
නකාේනද්සි ෙගිේ නපාලී අනුපාත නවනස් කිරීෙට
අවශය වේනේ නම් ලනස් කිරීෙට බ ැංකුවට අයිතිය
ඇත.

10. ෙනුනදනුකරු
7. 2020 ඔක්නතෝබර් 15වන දින සිට ක්රියාත්ෙක වන
පරිදි ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙක් ආරම්භ කිරීෙට සුකරසුකම්
ල බීෙ සඳහා ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට ොසික වාරික
මුද් ත ේපත් කිරීෙට බ ැංකුනේ පවත්වානෙන යනු
ලබන ඉතුරුම්/ජැංෙෙ ගිණුෙකිේ ස්ථාවර උපනදස්
ලබාදිය යුතුය.
නකනස්වුවත් ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ සඳහාවන ත ේපතු
නලස මුද් සහ ෙනුනදනුකරු නෙට ලියන ලද
නෙක්පත් බ ැංකුව ෙගිේ භාරෙනු ල බිය හ කිය.
අනනක් බ ැංකු නෙට ලියන ලද නෙක්පත් ත ේපතු
පිළිබඳ වන අවස්ථාවකදී නෙක්පත් නිෂ්කාශණය වී
ඇත්නම් සහ නියමිත දිනට ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට
වාරික මුදල බ රවී ඇත්නම් පෙණක් වාරික මුදල
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට ත ේපත්වී ඇති නලස සළකනු
ල නේ.

නෙෙ
නියෙයේ
සහ
නකාේනද්සිවලට අනුකූලව කටයුතු කරේනේනම්,
ක්පිරීනම් දිනට නහෝ නීතිය ෙගිේ අවශය කරනු
ලබන ආනයෝජන කාල සීොව තුළ අදාළ රජනේ බකර
සහ නවනත් වයවස්ථාපිත බකර අුකකිරීෙට යටත්ව
බ ැංකුව ෙගිේ ක්පිනරන දින ක්පිරීනම්
ඉලක්කෙත මුදල නෙවනු ඇත.

11. ක්පිරීනම් දිනට නපර ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත
මුදලට ළඟාවීෙ සඳහා ෙනුනදනුකරු විසිේ
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට ලක්වරක් පෙණක් සිකරකරනු
ලබන මුද් ත ේපතු කිරීෙක් සිකරකළ නහාත්
ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදලට ඒළඹි දිනසිට
ඒේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට අදාළවන ගිවිසුම්ෙත නපාලී
අනුපාතය බ ැංකුව ෙගිේ නතර කරනු ඇති අතර
ක්පිරීනම් දිනය දක්වා බ ැංකුනේ සම්ෙත ඉතුරුම්
ගිණුෙක් නහෝ බ ැංකුව ෙගිේ තීරණය කරනු ලබන
අනුපාතයක් ෙත නපාලිය ෙණනය කරනු ඇත.

8. පහත 28 වෙේතිනේ දක්වා ඇති පරිදි හ ර,
ක්ඉකුත්වීනම් දිනට නපර ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනෙේ
මුද් ආපසු ලබාෙ නීෙට ෙනුනදනුකරුට අවසර
නදනු නනාල නේ.

12. යම්කිසි නදනලද කාලසීොවක් තුළ ෙනුනදනුකරු
විසිේ ොසික වාරික මුදලට අවශය ්රොණයට වා ා
නහෝ ඒකී වාරික මුදල නෙේ කිහිපගුණයක් මුද්
ත ේපත්කර ක්පිරීනම් දිනට නපර ක්පිරීනම්
ඉලක්කෙත මුදල සපුරා ඇත්නම්, ඒේීඑඅයිීඑ
ගිණුෙට අදාළ ගිවිසුම්ෙත නපාලී අනුපාතය බ ැංකුව
ෙගිේ නතර කරනු ඇත.
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13. ෙනුනදනුකරු විසිේ ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදලට
ළඟා වී තිබුණ ද නනාතිබුණ ද, ක්පිරීනම් දිනනේදී
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් නපාලී අනුපාතය සම්ෙත
ඉතුරුම් ගිණුම් අනුපාතයකට නහෝ බ ැංකුව ෙගිේ
නිර්ණය කරනු ලබන නවනත් අනුපාතයකට
පරිවර්තනය වනු ඇත.

14. නද්ශීය ආදායම් නදපාර්තනම්ේතුව ෙගිේ ඉ්ලා
සිටිනු ලබන පරිදි ෙනුනදනුකරු විසිේ තෙ බකර
තත්වය සහ පදිැංචි තත්වය පිළිබඳව වයවස්ථාපිත
්රකාශයක් ගිණුම් විවෘත කිරීනම් පත්රිකානේ
සම්ූර්ණ කළ
යුතුය.නද්ශීය
ආදායම්
නදපාර්තනම්ේතුව නහෝ ලකී කාර්යය සඳහා නීතිය
ෙගිේ නියෙ කරනු ල බ ඇති නවනත් අධිකාරියක්
ෙගිේ නියෙ කරනු ලබන පරිදි නපාලී නෙවීම් ෙත
නෙවිය යුතු වන රැඳවුම් බද්ද නහෝ නවනත් යම් බකර
මුදලක් බ ැංකුව ෙගිේ අුකකර ෙනු ඇත.
අදාළ අධිකාරිය ෙගිේ පසුව ඉ්ලා සිටිනු ල බ
තිනේනම් නනානෙවූ බකර මුද් ෙනුනදනුකරුනෙේ
අයකර ෙ නීසට බ ැංකුවට අයිතිය ඇත.

නෙයිේ ්රකාශ වේනේ , ක්පිරීනම් දිනට නපර
ෙනුනදනුකරු මියගිය අවස්ථාවකදී ල බිය හ කි
රක්ෂණ මුදල ෙනුනදනුකරු විසිේ නතෝරාෙත්
ඉලක්කෙත ක්පිරීනම් මුදල සපුරාෙත හ කි
මුදලක් වන නමුත් ( ෙනුනදනුකරු මියයන
අවස්ථාව වන විට ලය සපුරා නනාෙ තිනම්) ලය රු.
2,000,000/- නනාඉක්ෙවන බවය. ( උදා:ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල රු. 2,000,000/-ක්
ඉක්ෙවන ෙනුනදනුකරුවකුනේ ෙරණයකදී සහ
ෙනුනදනුකරුනේ ෙරණය සිකරවන අවස්ථානේදී
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනෙහි ්රාේධනය සහ උපයාෙේනා
ලද නපාලිය රු. 2,500,000/- වේනේනම් රක්ෂණ
මුදලක් නෙවනු නනාල නේ.)

උදා:-

(අ) ෙරණය සිකරවන අවස්ථාවකදී
ෙනුනදනුකරුනේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් නශ්ෂය (
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් ්රාේධනය සහ උපචිත
නපාලිය) රු. 350,000/- සහ ක්පිරීනම්
ඉලක්කෙත මුදල රු. 1,000,000/- වන විට,
රක්ෂණ ්රතිලාභය රු. 650,000.00 වනු ඇත. (
ලනම් රු. 1,000,000.00- රු. 350,000.00)

උදා:රක්ෂණය

15. ගිණුෙ

විවෘත කරනු ලබන අවස්ථානේදී
ෙනුනදනුකරු අවුරුකර හ ට (60) සම්ූර්ණ කර
නනාෙ තිනම් සහ ෙේනදනුකරුනේ අයකරම්පත
රක්ෂණ සොෙෙ ෙගිේ පිළිෙනුල බීෙට යටත්ව
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ විවෘත කර ොස 2ක් තුළ බ ැංකුව
ෙගිේ
ෙේනදනුකරු
ඳසහා
ජීවිත
රක්ෂණ ආවරණයක් ලබානදනු ඇත.

16. ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල නනාසළකා හ ර
රක්ෂණ ආවරණය රු. 2,000,000/-ක උපරිෙයකට
යටත් වනු ඇත.

(ආ) ෙරණය සිකරවන අවස්ථානේදී
ෙනුනදනුකරුනේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් නශ්ෂය රු.
350,000.00 සහ ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල රු.
3,000,000.00 වන විට රක්ෂණ ්රතිලාභය රු.
1,650,000.00 ක් නේ. ( ලනම් රු. 2,000,000.00 රු. 350,000.00)

උදා:-

(ඇ) ෙරණය
සිකරවන
අවස්ථානේදී
ෙනුනදනුකරුනේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් නශ්ෂය රු.
350,000.00 සහ ක්පිරීනම් ඉලක්කෙත මුදල රු.
2,500,000.00 වන විට කිසිකර රක්ෂණ ්රතිලාභයක්
නෙවනු නනාල නේ.
3

17. .ෙනුනදනුකරුනේ ෙරණය සිකරවන අවස්ථාව දක්වා
ෙනුනදනුකරු විසිේ නෙෙ නියෙයේ සහ
නකාේනද්සිවලට අනුකූලව කටයුතු කර ඇති
අවස්ථාවේහිදී පෙණක් නෙෙ රක්ෂණ ආවරණය
යටනත් ්රතිලාභ හිමිනේ.

21. රක්ෂණ සොෙෙ ගිේ සිකරකරන නලස ඉ්ලා සිටිනු
ලබන යම් දවදය ඇෙීමෙක්/පරීක්ෂණයක් සඳහාවන
වියදෙ ෙනුනදනුකරු විසිේ ද රිය යුතුය.

22. ක්පිරීනම් දින නහෝ ෙනුනදනුකරු වයස අවුරුකර 60
18. ෙනුනදනුකරු විසිේ අනුොමී ොසික වාරික 2ක
හිඟ ෙබා ඇති අවස්ථාවකදී, රක්ෂණ ආවරණය
අවසේකරනු ඇත. ලව නි අවස්ථාවකදී, ලව නි
ප හ රහ රිෙක් සිකරකරන
ලද වර්ෂය තුළ
ෙනුනදනුකරු නවනුනවේ බ ැංකුව ෙගිේ නෙවන
ලද
රක්ෂණ
වාරිකනේ
(වාරිකවල) මුදල,
ෙනුනදනුකරුනේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ හර කිරීෙ ද
ඇතුළුව ෙනුනදනුකරුනෙේ අයකර ෙ නීෙට
බ ැංකුවට හිෙකම් ල නබනු ඇත.

ලළඹීෙ ෙත රක්ෂණ ආවරණය අවසේ වනු ඇති
අතර (පළමුව සිකරවන නදය ෙත) ඉේපසුව කිසිකර
රක්ෂණ ්රතිලාභයක් නෙවනු නනාල නේ.
කල්පිරීනම් දිනට න ර ගනුනදනුකරු මියයොම

23. ක්පිරීනම් දිනට නපර ෙනුනදනුකරු මියගියනහාත්
බ ැංකුව ෙගිේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ වසාදෙනු ඇති
අතර,

19. නෙෙ නියෙයේ සහ නකාේනද්සිවලට අනුකූලව
කටයුතු කරමිේ ොසික වාරික නියමිත කලට
ත ේපත්
කරන
බවට
සහතික
වීෙ
ෙනුනදනුකරුනේ වෙකීෙ නේ. වාරික නෙවීෙ
්රොදවීනම් නහෝ ක්ඉකුත්වීනම් ්රතිලලයක් නලස
රක්ෂණ ආවරණය යටනත් වන ්රතිලාභ අහිමි වන
විනටක ඒ පිළිබඳව ෙනුනදනුකරුට ද නුම්දීෙට
බ ැංකුව බ ඳී නනාසිටන අතර ඒ සඳහා බ ැංකුවට
වෙකීෙක් නනාෙ ත. නකනස්වුවද, ලෙ සිකරවීෙට
නපර නහෝ පසුව බ ැංකුව ෙගිේ ලහි තනි අභිෙතය
පරිදි ලෙ අහිමිවීෙ පිළිබඳ ද ේවීෙක් ලවීෙට හ කිය.

20. රක්ෂණ ආවරණය, රක්ෂණ සොෙනම් නියෙයේ
සහ නකාේනද්සි වලට යටත්වනු ඇති අතර
ෙනුනදනුකරු විසිේ අවශයවන විට/අවශය වේනේ
නම් සිකරකරන දවදය ඇෙීමම්ද ඇතුළුව ලෙ
සියලුෙ නියෙයේ සහ නකාේනද්සි වලට අනුකූලව
කටයුතු කළ යුතුනේ.රක්ෂණ සොෙෙ ෙගිේ
යම්නහයකිේ ෙනුනදනුකරු රක්ෂණය කිරීෙට
අනපානහාසත්වීෙ නහෝ ලනස් කිරීෙ ්රතික්නශ්ප
කිරීෙ සිකරකරනු ල බුවනහාත් ඒ පිළිබඳව බ ැංකුව
බ ඳී නනාසිටින අතර ෙනුනදනුකරුට වෙකියනු
නනාල නේ.රක්ෂණ සොෙනම් නියෙයේ සහ
නකාේනද්සිවල
පිටපතක්
ඉ්ලුම්කළනහාත්
බ ැංකුව ෙගිේ ෙනුනදනුකරුට ලබානදනු ඇත.

පහත

24

වෙේතිනේ

විධිවිධානයේට

යටත්ව, අදාළවන නීතීේට අනුව ලේීඑඅයිීඑ
ගිණුනම්

නශ්ෂය

ෙනුනදනුකරුනේ

දනතික

උරුෙකරුවේට නවනු ඇත.

24. ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙක් විවෘත කරන අවස්ථානේදී නහෝ
ඉේපසුව අදාළ නීති සහ නියෙයේ අනුව සහ
බ ැංකුනේ නකාේනද්සිවලට යටත්ව ඕනෑෙ
අවස්ථාවකදී නම්කිරීනම් පත්රිකාවක් සම්ූර්ණ
කිරීෙ ෙගිේ, ක්පිරීනම් දිනට නපරාතුව
ෙනුනදනුකරු මියගියනහාත් අවසාන පියවීනම් මුදල
නෙවිය යුතු ්රතිලාභිනයකු නහෝ ්රතිලාීනේ
ෙනුනදනුකරුට නම්කළ හ කිය.

25. රක්ෂණ

හිමිකෙ
සකස්
කිරීෙ
සඳහා,
ෙනුනදනුකරුනේ ෙරණය සිකරවූ දිනසිට ොස 2ක්
තුළ
ෙනුනදනුකරුනේ
උරුෙකරුවේ,
නපා්ෙඃකරුවේ නහෝ අද්මිනිස්රාසිකරුවේ
විසිේ ඒ බව බ ැංකුවට ද නුම්දිය යුතුය. නෙෙ
කාලසීොව ඉකුත්වීනම් ්රතිලලයක් නලස රක්ෂණ
හිමිකෙ නෙවීෙක් සිකර නනාවනු ඇත.

4

ගිණුම අවසේ කිරීම/වසොදැමීම

26. ැහැරහැරීම: ෙනුනදනුකරු විසිේ අනුොමී වාරික
2ක් නියමිත දිනට නෙවීෙ ප හ ර හ රියනහාත් :
අ. ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ වසා දො ආනයෝජනය
කරන ලද ්රාේධන මුදල උපචිත නපාලියද
සෙෙ ෙනුනදනුකරුට නෙවීෙට,
නහෝ
ආ. ක්පිරීනම් දිනය දක්වා ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ
පවත්වා ෙ නීෙට,
බ ැංකුවට අයිතිය ඇත.

27. ඉහත සඳහේ කරන ලද අවස්ථා නදනක්දීෙ, නෙවීම්
ප හ ර හරින ලද අවසාන දින සිට ලේීඑඅයිීඑ
ගිණූෙ වසා දෙන නතක් නහෝ ක්පිරීනම් දින දක්වා
වන නපාලිය (අදාළවන පරිදි) , බ ැංකුනේ සම්ෙත
ඉතුරුම් ගිණුම් අනුපාතයට නහෝ බ ැංකුව විසිේ
නිර්ණය කරනු ලබන පරිදි ෙණනය කරනු ඇත.
බ ැංකුව ෙගිේ විසිේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ අඛණ්ා ව
පවත්වානෙන යන විට ෙනුනදනුකරු හිඟ වාරික
මුද් පසුව ත ේපත් කළද නෙය සිකරනේ.

29. බැැංකුව මගිේ වසො දැමීම: ෙනුනදනුකරු විසිේ
බ ැංකුව නවත ලබාදී ඇති අවසේ වරට දේනා
ලිපිනයට නහෝ විදුත් ත පෑ් ලිපිනයට දින 14කට
නපර ලිඛිත ද නුම්දීෙක් සිකරකිරීෙ ෙගිේ, බ ැංකුනේ
පරෙ අභිෙතය පරිදි සහ කිසිකර නහ්තුද ක්වීෙකිේ
නතාරව ඕනෑෙ අවස්ථාවක ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ
වසාද මීෙට බ ැංකුවට අයිතිය ඇත.

30. ඉහත 26 නහෝ 28 වෙේති යටනත් දක්වා ඇති
ඕනෑෙ තත්වයක් යටනත් බ ැංකුව විසිේ නහෝ
ෙනුනදනුකරු විසිේ ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ වසාදෙනු
ල බුවනහාත්, රක්ෂණනේ පිරිව ය සහ/නහෝ
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙට අදාළව ්රතිලාභ සහ නස්වාවේ
ස ීඑෙ ලබාදීනම්දී බ ැංකුවට උපචිත වේනට ඇති
නවනත් විනශ්ෂිත පිරිව යක් බ ැංකුවට ලහි අභිෙතය
පරිදි අයකර ෙ නීෙට හ ක.

31. නෙෙ නියෙයේ සහ නකාේනද්සි යටනත් ගිණුෙක්
වසා ද මීනම්දී, ෙනුනදනුකරුට මුද් නිදහස් කිරීෙට
නපර අදාළ රජනේ බකර මුද් හා වයවස්ථාපිත බකර
සහ ගිණුම් වසාද මීනම් ොස්තු බ ැංකුව ෙගිේ
අුකකරෙනු ඇත.

32. ලේපිඅයිීඑ ගිණුෙ වසාද මීෙ ෙගිේ 41 වෙේතිය
28. කල්පිරීමට

න ර වසො දැමීම: වයතිනර්ී
අවස්ථාවේහිදී සහ බ ැංකුනේ තනි අභිෙතය පරිදි
හ ර ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ වසා ද මීෙට සහ/නහෝ
ක්පිරීනම් දිනට නපර ලහි නශ්ෂය ආපසු
ලබාෙ නීෙට ෙනුනදනුකරුට අවසර හිමි නනානේ.
ක්පිරීනම් දිනට නපර ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ වසා
ද මීෙට බ ැංකුව ෙගිේ ෙනුනදනුකරුට අවසර
ලබානදන අවස්ථාවකදී, ගිණුෙ විවෘත කළ දින සිට
ගිණූෙ වසාදෙන දිනය දක්වා වන බ ැංකුනේ සම්ෙත
ඉතුරුම් ගිණුම් නපාලිය නහෝ බ ැංකුව ෙගිේ
නිර්ණය කරනු ලබන නවනත් අනුපාතයක් බ ැංකුව
ෙගිේ අදාළ කරනු ඇති අතර ෙනුනදනුකරු විසිේ
ආනයෝජනය කර ඇති මුදල ෙත බ ැංකුව ෙගිේ
ද නටෙත් නෙවා ඇති අතිරික්ත නපාලිය අයකරෙනු
ඇත.

අනුව බ ැංකුවට හිමි අයිතීේට අෙතියක් සිකර
නනාවනු ඇති අතර ඒ අනුව, 41 වෙේතිය යටනත්
බ ැංකුනේ අයිතීේ ක්රියාත්ෙක කරනු ලබන නතක්
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම් මුද් කවර නහෝ බ ඳීෙක්
යටනත් බ ැංකුව ෙගිේ නිදහස් නනාකරනු ඇත.
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33. ෙනුනදනුකරු විසිනු නතෝරාෙේනා ලද ලේීඑඅයිීඑ
ගිණුනම් විස්තර සඳහේ කරන ආනයෝජන පිළිබඳ
ද ේවීෙක් ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ ආරම්භ කරන
අවස්ථානේදී ෙනුනදනුකරුට නිකුත් කරනු
ඇත.ෙනුනදනුකරුට පාස්නපාත් නිකුත් කරනු
නනාල නේ.

38. බ ැංකුනේ අභිෙතය පරිදි මුද් නහෝ නෙක්පත්

ත ේපතු සිකරකර නනාෙ තිනම් බ ැංකුව ෙගිේ
ත ප ් ෙගිේ ඒ සඳහා නවේ නවේ උපනදස් යවනු
නනාල නේ.

39. ෙනුනදනුකරුනේ ත ප ් නහෝ විදුත් ලිපිනයේ
34. මුද්රිත නහෝ ඉනලක්නට්රානික වශනයේ ෙනුනදනුකරු
විසිේ නතෝරාෙේනා ලද පරිදි ද්වි වාර්ික ගිණුම්
වාර්තා බ ැංකුව ෙගිේ ෙනුනදනුකරුට ලබානදනු
ඇත.නකනස්වුවද, තෙ අභිෙතය පරිදි ්රකාශන
ලබානදන වාර සැංඛයාව නවනස්කිරීෙට බ ැංකුවට
අයිතිය ඇත.

35. බ ැංකුව ෙගිේ ්රකාශනවල පිටපත් තබාෙනුනේ
වසර 6ක (නහෝ බ ැංකුව ෙගිේ නිර්ණය කරනු
ලබන නවනත් කාලසීොවක්) කාලසීොවක් පෙණි .
ලෙ සියලුෙ වාර්තා වසර 6කට පසුව විනාශ කරන
අතර වසර 6කට පසුව පිටවපත් ලබාදීෙ පිළිබඳව
බ ැංකුව කිසිකර වෙකීෙකට බ ඳී නනාසිටී.

36. ්රකාශය ල බීෙට නියමිත දින සිට දින 15ක් (ලනම්
සෑෙ වසරකෙ ජුනි 20 වන දින සහ නදස ම්බරු
31වන දින) තුළ ගිණුම් ්රකාශය ෙනුනදනුකරුට
නනාල බුණි නම් නහෝ ලහි විදුත් ොධය ඔස්නස් ලය
නනාල බුණි නම් බ ැංකුවට ඒ පිළිබඳව උපනදස්
ලබාදිය යුතුය. සටහේ වල නිරවදයතාවය සහතික
කිරීෙ
සඳහා
සෑෙ
ගිණුම්
්රකාශයක්ෙ
පරීක්ෂාකිරීෙට ෙනුනදනුකරු ලඟක නේ. යම්
වරදක් තිනේනම් ්රකාශය ල බී දින 21ක් තුළ
බ ැංකුවට ද නුම්දිය යුතුය.

37. ඔහුනේ/ඇයනේ ්රකාශනවල පිටපත් ආරක්ෂාකර
ෙ නීෙ
පිළිබඳව
ෙනුනදනුකරු
වෙකිව
යුතුය.්රකාශන පිටපත් බ ැංකුනවේ ඉ්ලුම් කරන
විට, නෙෙ නස්වාව ලබාදීෙ සඳහා ලහි ්රකාශකර
ඇති බකර අනුව ොස්තු අය කිරීෙට බ ැංකුවට අයිතිය
ඇත.

වල යම් නවනසක් සිකර වුනහාත් වුනහාත්
ඒ
පිළිබඳව වහාෙ ලිඛිතව ෙනුනදනුකරු විසිේ
බ ැංකුවට ද නුම් දිය යුතුය.

40. නෙෙ

නියෙයේ

සහ

නකාේනද්සි

යටනත්

විනශ්ෂිතව දක්වා නනාෙ තිනම් ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ
යටනත් වන ෙනුනදනුකරුනේ යම් අයිතීේ නහෝ
බ ඳීම් ෙනුනදනුකරු විසිේ ප වරීෙ නහෝ ොරුකිරීෙ
සිකර නනාකළ යුතු අතර ලව නි ෙනුනදනුවක්
නහ්තුනවේ ඍජුව නහෝ වක්රව සිකරවන යම් පාුකවක්
පිළිබඳව බ ැංකුව බ ඳී නනාසිටින අතර ඒ පිළිබඳව
වෙකියනු නනාල නේ.

41. නෙහි සඳහේ කවර නහෝ කරුණකට අෙතියකිේ
නතාරව ෙනුනදනුකරුට ද නුම්දීෙකිේ නතාරව
ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ ෙනුනදනුකරුනේ නවනත් කවර
නහෝ

ගිණුෙක්

සෙෙ

නහෝ

බ ැංකුව

සෙෙ

ෙනුනදනුකරුනේ ඇති නවනත් යම් බ ඳීෙක් සෙෙ
ඒ්කාබද්ධ කිරීෙට සහ

තතය නහෝ අසම්භාවය,

්රාථමික නහෝ අතිනර්ක සහ ලක්ව සහ නවේ
නවේව

වන

නවනත්

ඕනෑෙ

ගිණුෙක්

ෙත

ෙනුනදනුකරුනෙේ බ ැංකුවට හිමිවිය යුතු ඕනෑෙ
මුදලක්/ මුද් වලට ලනරහිව ලේීඑඅයිීඑ ගිණුනම්
හරට පවතින ඕනෑෙ මුදලක්/ මුද් හිලවු කිරීෙට
නහෝ ොරු කිරීෙට බ ැංකුවට අයිතිය ඇත.
42. ඕනෑෙ අවස්ථාවක තෙ පරෙ අභිෙතය පරිදි නෙෙ
නියෙයේ

සහ

නකාේනද්සි

නවනස්

කිරීෙට,සැංනශෝධනය කිරීෙට නහෝ ලකතු කිරීෙට
බ ැංකුවට අයිතිය ඇත.
6

43. නවනත්

ආකාරයකිේ ලකඟවී නනාෙ තිනම්,
ත ප ් සහ/නහෝ බ ැංකුනේ විදුත් සේනිනේදන
ොධය ඔස්නස් සහ/නහෝ බ ැංකුවට ෙ න ව යි
හ නඟන නවනත් සුකරසු ආකාරයකිේ ද ේවීම්
ලිඛිතව ෙනුනදනුකරුට ලබානදනු ඇත.

ත ප ් ෙගිේ ය ේනේ නම් ත ප ් කළ දිනනේ
දින 2කට පසුව:
විදුත් ත පෑල නහෝ නවනත් ඉනලක්නට්රානික
ආකාරයකිේ ය ේනේ නම්, ලය ය වීෙට
අනපානහාසත් වූ බවට වන ද ේවීෙක්
නනාල බුණි නම්( ලව නි අවස්ථාවකදී ලය
නවනත් ආකාරයකට සේනිනේදනය කරනු ඇත)
ලය යවා ප ය 24කට පසුව :

ලව නි අවස්ථාවකදී, ෙනුනදනුකරු ලේීඑඅයිීඑ
ගිණූෙට අදාළ සියලුෙ ද නුම්දීම් අවශයතා
අත්හ ර දෙනු ල නේ.

44. නෙෙ නියෙයේ සහ නකාේනද්සි වලට අෙතරව,
බ ැංකුනේ නපාකර වයාපාරික නකාේනද්සි වල
සැංස්ථාෙත කර ඇති නියෙයේ සහ නකාේනද්සි
වලට ද ලේීඑඅයිීඑ ගිණුෙ යටත් වන අතර ඒ සඳහා
බ ඳී සිටියි.

45. නෙෙ නියෙයේ සහ නකාේනද්සි, ශ්රී ලැංකානේ
නීතීේ ෙගිේ පාලනය වනු ඇත.

නෙහි අා ැංගු නියෙයේ සහ නකාේනද්සි ො විසිේ
කියවා නත්රුම් නෙන ඒ ෙගිේ බ ඳී සිටීෙට ලකඟ
නවමි.

ද ේවීම් බලාත්ෙක වනු ඇත.
දිනපතා
පුවත්පත්වල,
බ ැංකු
ශාඛාවල,
ස්වයැංක්රීය නටලර් යේරවල නහෝ බ ැංකු නවේ
පිටුනේ පළකිරීනෙේ ්රසිද්ධ ද ේවීම් සිකරකළ
හ කිය. ලව නි අවස්ථාවලදී, ඒවා ්රදර්ශනය කළ
අවස්ථානේ සිට නහෝ සේනිනේදනය වූ බව
බ ැංකුව ්රකාශ කරන නවනත් නේලාවක සිට
ද ේවීම් බලාත්ෙක නේ.

………………………………………………….
ෙනුනදනුකරුනේ අත්සන
දිනය:

ඉහත සඳහේ ආකාරනයේ යවන ලද ද ේවීම්
්රොණවත් සහ නිසි ද ේවීෙක් නලස සළකනු
ඇති අතර, ෙනුනදනුකරු ෙත බ ඳී පවතිනු ඇත.
ෙනුනදනුකරු තො සම්බේධ කරෙත හ කි
නතාරතුරු
බ ැංකුව
නවත
යාවත්කාලීන
නනාකළනහාත්,
ද නුම්දීම්
නනාල බීෙ
නහ්තුනවේ ප න න නෙන ඔනෑෙ පාුකවක්
ෙනුනදනුකරු විසිේ ද රිය යුතුනේ. බ ැංකුවට
අවසේ
වරට
ලබාදී
ඇති
ලිපිනය/
සම්බේධ කරෙත හ කි නතාරතුර ෙගිේ
තවකරරටත් ෙනුනදනුකරු හා සම්බේධ විය
නනාහ කි බව බ ැංකුව සාධාරණ නලස විශ්වාස
කරේනේ නම්, බ ැංකුව ද ේවීම් ය වීෙ
අත්හිටුවීෙට නහෝ නතර කිරීෙට නහෝ හ කිය.
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