
ඩීඑෆ්සිසී බ ැංකුවේ ණයවරපත් භාවිතා කිරීම සඳහා ව ාන්වේි 

 

1. අර්ථ ද ක්වීම් 

 

1.1 “වමම ගිවිසුම” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ඩීඑෆ්සසීසී බෑන්ක්ව පීඑල්සසී සහ  ාඩ්පත දරන්නා අතර 

ඇති රගනු ලබන ගිවිසුම වන අතර එහි ද ක්වවවන ව ාන්වේිවල නියමයන්  ලින්  ලට වවනසස විය හ කි 

ය. 

1.2 “පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, වමහි 9 වවනි රීතිය යටවත් නම්  රන ලද 

ත න ත්තා වේ. 

1.3 “බ ැංකුව” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ඩීඑෆ්සසීසී පීඑල්සසී වේ. 

1.4 “ ාඩ්පත” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නා වවත නිකුත්  රන ලද 

ණයවර  ාඩ්පත වේ. 

1.5 “ ාඩ්පත් ගිණුම” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ාඩ්පත් ගනුවදනුව සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් 

පවත්වාවගන යනු ලබන ගිණුම වේ. 

1.6 “ ාඩ්පත දරන්නා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ගිවිසුම ප්ර ාරව බ ැංකුව විින් නිකුත්  රන ලද 

 ාඩ්පත භාවිතා  රනු ලබන ඕනෑම පුේගලවයකු සහ, එයට පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා ද ඇතුළත් වේ. 

1.7 “ ාඩ්පත් ගනුවදනුව” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් ිදු රවගන යනු ලබන 

ගනුවදනුව හ ෝ හේවා,  ාඩ්පත් ගිණුම සහ/වහෝ පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) ස  හ ෝ කාඩ්පත් 

ගනුහෙනු සඳ ා ප සුකම් සපයන හවනත් හගවීම් මර්ග යටතට ඇතුලත් වන වහෝ අන්තර්ජාලය, 

වටලිබෑන්කින්, ඇමතුම් ඇමතුම් බැන්කුකරණය, ඊ-වවාලට් සහ හවනත් ඕනෑම අන්කතර්ජාල හගවීම් 

ද්වාරයක් (IPG) හලස අදාල ව ාන්වේිවල විසසතර  ර ඇති සහ කියාදී ඇති භාණ්ඩ, වසසවාවන්/නිෂසපාදන 

සහ/වහෝ ප්රතිලාභ වහෝ ඔහේ ෙැනුමතිව හ ෝ ෙැනුමින්ක හතාරව වහෝ යම්ිසි භාණ්ඩ, වසසවාවන්/නිෂසපාදන 

සහ/වහෝ ප්රතිලාභ සඳහා වගීමක්ව සහ යම් පුණය  ටයුත්තක්ව සඳහා ිදු රනු ලබන වගීමක්ව වහෝ  යම් 

මුදල්ස අත්ති ාරමක්ව වේ.  

1.8 “මුදල්ස අත්ති ාරම” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) ජාලය වහෝ 

ඩීඑෆ්සිසී බෑැංකුවේ ශාඛාවකින් ණයවර  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් මුදල්ස ආපසු ලබාග නීමක්ව වේ’ 

1.9 “පවුවල්ස සමිප සාමාජි යා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ලරයා වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාවේ අවුරුදු 

18 ට ව ඩි දරුවන් වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාවේ මව/පියා වේ. 

1.10 “වවවළන්දා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ණයවර  ාඩ්පත භාරගනිමින් භාණ්ඩ වහෝ වසසවාවන් 

විකිණීමට බ ැංකුව විින් පිළිගනු ලබන පුේගලවයකු වහෝ ආයතනයක්ව වේ. 

1.11 “ණය සීමාව” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ාඩ්පත් ගිණුමට වහෝ ගිණුම්වලට අවසර වදනු ලබන 

උපරිම හර වශසෂය වන අතර, එහිදී තීරණය  ර ඇති සහ බ ැංකුව විින්  ලින්  ලට ප්රාථමි   ාඩ්පත 

දරන්නා වවත ද නුම්දී ඇති පරිදි  ාඩ්පත් ගිණුම් එ  ට ව ඩි ගණනක්ව සඳහා ඒ ාබේධ ණය මුදලක්ව වවන් 

 රනු ල වේ. 

1.12 “PIN” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ාඩ්පත දරන්නා වවත නිකුත්  රනු ලබන පුේගලි  අනනයතා 

අැං ය වේ. 

1.13 “ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, පවත්වාවගන යනු ලබන  ාඩ්පත් ගිණුම  

නම සඳහන් පුේගලවයකු සහ/වහෝ පරිපූර   ාඩ්පත් එ ක්ව වහෝ ව ඩි ගණනක්ව දරන්නන් පරිපූර   ාඩ්පත් 

ෙරන්කනන්ක හවත වවත නිකුත්  රන වලස බැන්කුහවන්ක ඉල්සලා ඇති පුේගලවයකු වේ. 

1.14 “ATM” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,සසවයැංක්රීය වටලර් යන්රයක්ව වහෝ  ාඩ්පත් මගින් ක්රියාත්ම  

වන අතර එය අප බ ැංකුවට වහෝ වවනත් සහභාගී බ ැංකුවලට වහෝ මුලය ආයතනවලට වහෝ ීසා 



වලෝ වයාප්ත සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර ජාලයට (Visa Global ATM Network) වහෝ එහි අනුබේධ 

ජාල යට අයත්විය හ කි අතර, ඒ ියල්සල විින්  ාඩ්පත භාරගනු ල වේ. 

1.15 “අපි, අපවේ සහ අපව” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ඩීඑෆ්සසීසී බෑන්ක්ව පීඑල්සසී වේ. 

1.16 “ඔබ, ඔබවේ,  ාඩ්පත දරන්නා” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්,  ාඩ්පත නිකුත්  රනු ලබන පුේගලයා 

වන අතර, එයට ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ එක්ව එක්ව සහ සෑම පරිපූර   ාඩ්පත් දරන්වනකුම බැන්කුවට 

අවශය තැනදී ඇතුළත් වනු ඇත. 

1.17 “වගීමට නියමිත දිනය” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ණයවර  ාඩ්පත් ප්ර ාශනවේ දක්වවා ඇති පරිදි 

බ ැංකුව වවත හගවිය යුතු මුළු මුදල වහෝ අවම මුදල වගීම ිදු ළ යුතු දිනය වේ. 

1.18 “මාි  ප්ර ාශන  ාලපරිවේදය” යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, අවසාන ප්රකාශන බිල් කරනු ලැබූ දින 

සිට ඊලඟ ප්රකාශන බිල් ිරීම ආරම්භ කරන දින ෙක්වා කාල පරිච්හච්ෙයයි.  

1.19 වමම ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන මාතෘ ා වයාමුගත කිරීවම් පහසුව උවදසා අප විින් භාවිතා  රනු ලබන 

අතර, එවහත් වමම ගිවිසුම මාතෘ ාවලට වයාමුගත වවමින් අර්ථ ද ක්වීම ිදුවනා ළ යුතු ය. 

 

2.  ාඩ්පත භාවිතා කිරීම 

 

2.1  ාඩ්පත ලද විගස එය  ාඩ්පත දරන්නා විින් අත්සන්  ළ යුතු අතර එය භාවිතා  ළ යුත්වත්, 

2.1.1 එකී  ාඩ්පත දරන්නා විිනි. 

2.1.2 වර්තමානවේ භාවිතා  රමින් ිටින  ාලය තුළ බලප ව ත්වවන වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන හකාන්කහද්සි වලට 

යටත්ව ය. 

2.1.3 ණය සීමාව තුළ (ණය සීමාවට ඉක්වමවා ගිය යම් අමතර මුදලක්ව ඇත්නම් වහාම එය බ ැංකුව වවත වගවිය යුතු 

ය) සහ ණය සීමාව ඉක්වමවා වගාසස ඇතිවිට එය ගණනය ව ාට යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව ඒ වනවිටත් 

 ාඩ්පත් ගිණුමට හර ී වනාම ති නම් සහ වපරදිි  ාඩ්පත් ගනුවදනුව සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් 

තුන්වන පාර්ශවය ට යම් අවසරයක්ව ලබාදී ඇතිවිට වහෝ ඔබ විින්  ර ඇති ඉල්සීමක්ව වලස ඉදිරිවේදී 

ිදුකිරීමට නියමිත ගනුවදනුවක්ව සඳහා අප විින් යම් මුදලක්ව ඔහේ කාඩ්පත් ගිණුමින්ක  ර කර ඇති විටය. 

2.1.4  ාඩ්පවතහි මුද්රණය  ර ඇති පරිදි වලැංගු  ාලය තුළ වේ. 

 

3.  ාඩ්පත 

 

3.1  ාඩ්පත බ ැංකුව සතු වේපළක්ව වන අතර, බ ැංකුව විින් ඉල්සලා ිටිනු ලබන ඕන ම අවසසථාව දී එය 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ආපසු භාරදිය යුතු ය. 

3.2 වමම ගිවිසුම යටවත්  ාඩ්පත දරන්නාවේ බ ඳීම්වලට බලපෑ හ කි කිිඳු  රුණක්ව වනාම තිව සහ තවදුරටත් 

අඛණ්ඩව බලප ව ත්වවන පරිදි බ ැංකුව නිරහපක්ශ අභිමතය පරිදි ස  පූර්ව ෙනුම්දීමින්ක ස  හ ේතුවක් 

හනාමැතිව ඕනැම හේලාවක කාඩ්පත ස  කාඩ්පත් හිමියාට කාඩ්පත භවිතා ිරීමට ලබාදී ඇති අයිතිය 

සම්ුර්නහයන්ක හ ෝ විහශේශිත ප සුකම් යටහත් ිරීමට හ ෝ නැවත නිුත් ිරීමට හ ෝ වලන්කු කාලය 

අලුත් ිරීමට හ ෝ ප්රතිසේතාපනය ිරීමට බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත. යම් වහයකින්  ාඩ්පත දරන්නා විින් 

ිය  ාඩ්පත සසවවච්ඡාවවන්ම ආපසු භාර වදන්වන් නම්,  ාඩ්පත දරන්නාවේ බ ඳීම් සම්බන්ධවයන් 

 ාඩ්පත දරන්නා සෑහීමට පත්වන තුරු සහ එයා ාරවයන්ම බ ැංකුව විින් සෑහීමට පත්වන බවට සල න 

තාක්ව  ල්ස වමම ගිවිසුම යටවත් ද ක්වවවන බ ඳීම් අඛණ්ඩව බලාත්ම  වනු ඇත. 

 

 

 

 



 

4.  ාඩ්පත භාරදීම, එය භාවිතා කිරීම සහ පුේගලි  අනනයතා අැං ය 

 

4.1  ාඩ්පත නිකුත්  රනු ලබන පුේගලයා (“ ාඩ්පත දරන්නා”) විින් එය ලද වහාම එහි පසු පස අත්සන්  ළ 

යුතු අතර, වවනත් කිිඳු පුේගලවයකුට එය භාවිතා කිරීමට අවසර වනාදිය යුතු ය.  තවද සෑම විටම එය 

සුරක්විතව සහ  ාඩ්පත දරන්නාවේ පුේගලි  පාලනය යටවත් තබාගත යුතු ය. 

4.2  ාඩ්පත,  ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පතදරන්නා/දරන්නන් වවත ජවදූතවයකු (courier) මගින් 

ල වබන්නට සලසසවනු ලබන අවසසථාව ,  ාඩ්පත දරන්නා/ ාඩ්පත් දරන්නන් සහ පරිපුර   ාඩ්පත 

දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත් දරන්නන් විින්  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් ලද වහාම එය ල බුණු බවට ිය අනනයතාවය 

ඉදිරිපත්  රමින් සනාථ  ළ යුතු ය.   ාඩ්පත දරන්නාවේ අභිමතය පරිදි ලිඛිතව නම්  රනු ලබන තුන්වන 

පාර්ශවයක්ව මගින්  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් ඔහු/ඇය වවනුවවන් භාරගත හ කි අතර, ඒ වවනුවවන් ද රීමට ිදුවන 

ියලුම ගාසසතු වගීම් සඳහා  ලින්  ලට  ාඩ්පත දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා වහෝ ඔහු වවනුවවන් 

බලය පවරනු ලබන පුේගලයා වගකිව යුතු ය. ාඩ්පත, බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු 

ලබන තුන්වන පාර්ශවය ට වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාවේ නිවයෝජිතවයකු වශවයන් එහි නිවයෝජිතවයකුට 

භාරදිය හ කි ය.   ාඩ්පත එවසස භාරදීම වවනුවවන්  ාඩ්පත මත  ලින්  ලට කිරීමට ිදුවන ියලුම ගාසසතු 

වගවිම් වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා වගකිවය යුතු ය. 

4.3 පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN), බ ැංකුවේදී,  ාඩ්පත දරන්නාවේ/දරන්නන්වේ ලිඛිත ඉල්සීම පරිදි 

ලියාපදිැංචි ත පෑවලන් වහෝ බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි ජවදූත වසසවාවක්ව (courier service) මගින්  ාඩ්පත 

දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් වවත ල වබන්නට සලසසවනු ඇත.   ාඩ්පත,  ාඩ්පත 

දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නන් වවත ල බුණු බවට ද න්ීමක්ව ත ප ල්ස වදපාර්තවම්න්තුවවන් වහෝ 

ජවදූත වසසවාවවන් (courier service) යම් සාධාරණ  ාලසීමාවක්ව තුළ බ ැංකුවට වනාල බුණ වහාත් එය 

ඔහු/ඇය විින් භාරගනු ල බූ බවට (අවශය පරිදි) බ ැංකුව විින් සල නු ඇත.  පුේගලි  අනනයතා අැං ය 

 ාඩ්පත දරන්නාට/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නාට/දරන්නන්ට ල බුණු පසුව එය ඔහු/ඇය සතු වේපළක්ව වන 

අතර, එය  ාඩ්පත දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් සන්ත වේ සුරක්විතව පවතින බවටත් 

කිිඳු ආ ාරයකින් අන් අයට ද නග නීමට ඉඩ වනාත බීමටත් අවශය ියලු පූර්වවෝපායන් ග නීමට  ාඩ්පත 

දරන්නා/පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් විින් වගබලා ගත යුතු ය. 

4.4 ඕනෑම ආරවුල්ස ගත ගණුහෙනුවක වටිනාකම ස  ඒ සම්බන්කෙ ඕනෑම ගාසේතුවක්  කාඩ්පත් හිමියා/පරිපූරක 

කාඩ්පත් හිමියා (න්ක)  විසින්ක ගණුහෙනුව සිදුකර ඇති බවට බ ැංකුවට සාොරණ සාක්ි තිහේනම්, කාඩ්පත් 

හිමියා/පරිපූරක කාඩ්පත් හිමියා (න්ක) හගන්ක අයකර ගැනීමට බැන්කුවට අයිතියක් ඇත. 

4.5  ාඩ්පත, බ ැංකුවේ කීර්තිනාමයට හානි වගනදිය හ කි කිිඳු නීතිවිවරෝධී වහෝ අනවසර ගනුවදනුව  සඳහා 

භාවිතා වනා ළ යුතු අතර, එව න්නක්ව ිදු ළ වහාත් ඊට එවරහිව එකී ශ්රී ලැං ා ජනරජවේ නීතිවලට (මුදල්ස 

විශුේි රණ නීති, අනිකුත් නීති, වරගුලාි සහ අතුරු නීති ද ඇතුළුව) අනුකූලව  ටයුතු  රනු ඇත. 

 

5. ණය සීමාවන් 

 

5.1 ණය සීමාවන් 

 

5.1.1 කාඩ්පත් ගිණුම සඳහා ණය ිමාවක්ව බ ැංකුහේ ෙැඩි අධීක්ෂණය යටහත් බ ැංකුව විින් නියම  රනු ඇති 

අතර, එය නිතිමතින් නිරීක්වෂණය  ළ යුතු ය.  ව වසස වවතත්, බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි බ ැංකුව විින් 

ඉල්සලා ිටිනු ලබන වල්සඛන ලබාදීවමන් පසුව ඕනෑම අවසසථාව දී තමාවේ ණය සීමාව සමාවලෝචනය 

කිරීමට  ාඩ්පත දරන්නා විින් ඉල්සලුම්  ළ හ කි ය. 



5.1.2 ණය සීමාව ඉක්වමවා වගාසස ඇතිබව එය ගණනය ිරීහම්දී යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව ඒ වනවිටත්  ාඩ්පත් 

ගිණුමට හර ී වනාම ති නම් සහ වපරදිි  ාඩ්පත් ගනුවදනුව සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් තුන්වන 

පාර්ශවය ට යම් අවසරයක්ව ලබාදී ඇතිවිට ගිණුම සහ ගිණුවම් වශසෂය වහෝ  ාඩ්පත දරන්නා විින්  ර 

ඇති ඉල්සීමක්ව වලස ඉදිරිවේදී ිදුකිරීමට නියමිත ගනුවදනුවක්ව සඳහා බ ැංකුව විින් යම් මුදලක්ව හවන්ක  ර 

ඇති අවසේථා සලිල්ලට ගනු ලැහේ. 

5.1.3 ණයවර  ාඩ්පත වවනුවවන් බ ැංකුව විින් ලබාදී ඇති ියලුම ණය පහසු ම් ඊට අදාල ගාසසතු වගීම්, 

එවතකුදු වුවත් වමහි පහත ද ක්වවවන පරිදි වමම ගිවිසුම අවසන් කිරීම යන ියල්සල වවනුවවන්  ාඩ්පත 

දරන්නා වගකිව යුතු ය. 

 

5.2 ඒ ාබේධ ණය සීමාව 

 

5.2.1 ඒ ාබේධ ණය සීමාව විය යුත්වත්  ාඩ්පත දරන්නා විින්  ාඩ්පත් එ   වඩා ව ඩි ගණනක්ව භාවිතා 

 රන්වන් නම් එකී ියලුම  ාඩ්පත්වල ජැංගම වශසෂයන් සඳහා අවසර වදනු ලබන උපරිමය වන අතර, ඒ 

සඳහා ඒ ාබේධ  ාඩ්පත් ගිණුම් බවට පත්ීමට නම් බ ැංකුව විින් ලිඛිතව උපවදසස දිය යුතු ය. 

5.2.2 වර්ථමාන වශසෂය යනුවවන් අදහසස  රනු ලබන්වන්, ියලුම  ාඩ්පත් ගනුවදනු, වපාී මුදල්ස, ගාසසතු වගවිම්, 

අයීම්, පිරිව ය සහ වියදම් (නනති  වියදම්ද ඇතුළුව) තථය වහෝ අසම්භාවය වුවත් සහ වම් අවසසථාවේදී 

වහෝ අනාගතවේදී ද රීමට ිදුවන වියදම්ද ඇතුළුව එවහත් ඒවාට සීමා වනාී, වදන ලද ඕනෑම  ාලය දී 

 ාඩ්පත් ගිණුම/ගිණුම් සහ/වහෝ වමම ගිවිසුම සම්බන්ධවයන්  ාඩ්පත දරන්නාවේ හිඟව පවතින සහ 

ඔහුවගන්/ඇයවගන් බ ැංකුව වවත වගවිය යුතු මුළු වගකීම් වේ. 

5.2.3 15.2 වගන්තියට යටත්ව කිිඳු අවසසථාව  ඒ ාබේධ ණය වශසෂය, වර්තමාන වශසෂය ඉක්වමවා යන වසස 

 ාඩ්පත දරන්නා විින්  ාඩ්පත/ ාඩ්පත භාවිතා වනා ළ යුතු ය. 

5.2.4 ඒ ාබේධ ණය වශසෂය ඉක්වමවා වගාසස ඇත්ද යන්න ගණනය කිරීවම්දී, ිදු ර ඇති සහ  ාඩ්පත් ගිණුමට හර 

වනාී ඇති ගනුවදනුවක්ව වහෝ බ ැංකුව විින් යම් තුන්වවනි පාර්ශවය ට අවසර දී ඇති යම් වයෝජි  

 ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව වහෝ  ාඩ්පත දරන්නා විින්  ර ඇති ඉල්සීමක්ව මත අනාගතවේදී ිදුකිරීමට නියමිත 

ගනුවදනුවක්ව සඳහා බ ැංකුව විින් වවන්  ර ඇති යම් මුදලක්ව යන  රුණු බ ැංකුව විින් ස ලකිල්සලට ගනු 

ඇත. 

5.2.5 පුර්ව අවසරයක්ව ඇතිව වහෝ වනාම තිව  ාඩ්පත දරන්නා විින් ඒ ාබේධ ණය සීමාව ඉක්වමවා යන පරිදි යම් 

 ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව ිදු රන්වන් නම්, ඒ පිළිබඳව ඕනෑම අර්ථයකින් බ ැංකුවට වයෝගය ය යි සල නු 

ලබන ආ ාරයකින් බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි නියම  රනු ලබන සහ ඒ සම්බන්ධවයන් සන්නිවේදනය  රනු 

ලබන පරිදි ඒ ාබේධ ණය සීමාව ඉක්වමවා යනු ලබන මුදල  ාඩ්පත දරන්නා විින් ඉක්වමනින්ම වගවිය යුතු 

ය.   ාඩ්පත දරන්නා වමම අවශයතාවයට අනුකූලීමට අවපාවහාසත් වන්වන් නම්, බ ැංකුවේ අයිතීන්ට වහෝ 

එහි පිළියම්වලට අගති රහිතව  ාඩ්පත දරන්නා වවත කිිඳු ද නුම්දීමකින් වතාරව  ාඩ්පත් ගිණුම වහාම 

අවසන් කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ. 

 

6. බිල්සපත් ස  සීම සහ වගීම් 

 

6.1 ඒ ඒ බිල්සපත්  ාලපරිවේදය (“බිල්සපත්  ාලපරිවේදය”) අවසානවේදී  ාඩ්පත් ගිණුවමහි සඳහන් මුළු හිඟ 

මුදල (“මුළු හිඟ මුදල”) ස  හගවිය යුතු අවම මුෙල ද ක්වවවන විසසතර සහිතව ගිණුම් ප්ර ාශන දිනය (“ගිණුම් 

ප්ර ාශන දිනය”), මුළු හිඟ මුදල වවනුවවන්බ ැංකුව වවත වගවිම ිදු ළ යුතු දිනය (“වගීම ිදු ළ යුතු 

දිනය”) සහ වර්තමාන බිල්සපත්  ාලපරිවේදය සඳහා  ාඩ්පත දරන්නා විින් “වගවිය යුතු අවම 

මුදල”අතුළත් ගිණුම් ප්ර ාශනයක්ව  ාඩ්පත දරන්නා වවත සාමානය පරිදි යවනු ඇත.වගවිය යුතු අවම මුදල, 

මුළු හිඟ මුදලින් 5%   ප්රමාණයක්ව වහෝ ශ්රී ලැං ා රුපියල්ස 250/- ක්ව යන වදකින් වඩා ව ඩි මුදල වහෝ මුළු හිඟ 



මුදල  ාඩ්පත දරන්නාවේ ණය සීමාව ඉක්වමවා වගාසස ඇත්නම්, ණය සීමාවවන් 5%   ප්රමාණයක්ව සමඟ මුළු 

හිඟ මුදල මගින් ණය සීමාව ඉක්වමවා යනු ල බු වේ කිනම් මුදලකින්ද එකී මුදල සමඟ වගවිය යුතු ය.  මුළු 

අවම වගවිමට, පූර්ව බිල්සපත් ස  සීවම්  ාලපරිවේදයට/ ාලපරිවේදවලට අදාළ වනාවගවන ලද වගවිය 

යුතු අවම වගීම/වගීම්ද ඇතුළත් වේ.  බ ැංකුව වවත ිදු රනු ලබන ඕනෑම වගීමක්ව බලාත්ම  වන්වන් 

එකී වගීම බ ැංකුව විින් ද නුම්දී ඇති ලිපිනයට ල බනු පසුව සහ එය  ාඩ්පත් ගිණුමට බ ර වූ පසුව ය.  

මුදලින්ක ිදු රනු ලබන වගීම් පිරිස  සීම සඳහා අවම වශවයන් එක්ව ව ඩ රන දිනක්වවත් අවශය වන අතර, 

වචක්වපත් මගින් ිදු රනු ලබන වගීම්  ාඩ්පත් ගිණුමට බ ර වන්වන් ඒවා නිශස ාශනය වූ පසුව ය. 

6.2  ාඩ්පත් ගිණුමක්ව වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් ිදු රනු ලබන වගීමක්ව වමම ව ාන්වේි සහ 

නියමයන් යටවත් බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන පරිදි  ාඩ්පත දරන්නාවේ වගකීම්වල වගීම් වහෝ ඒ 

වවනුවවන් ිදු රනු ලබන වගීම් සඳහා අදාල  රගනු ඇත. 

6.3 වමම ගිවිසුම යටවත් හිඟව පවතිව ියලුම මුදල්ස වගවිය යුත්වත් ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලිනි.  කිියම් වගවිම්ක්ව 

ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලින් හ ර වවනත් මුදලකින් බ ැංකුව වවත ිදු ල වහාත් අපවේ සාමානය පිළිවත සහ 

පරම අභිමතය පරිදි එකී මුදල එම අවසසථාවේ බලාත්ම ව පවතින විනිමය අනුපාතවලට අනුව ශ්රී ලැං ා 

රුපියල්ස බවට මාරු  රනු ල වේ.  එව නි අවසසථාව දී ිදුවිය හ කි විනිමය අවදානම්, පාඩු, ව ාමිසස මුදල්ස, 

වගීම් ගාසසතු ආදී ියල්සල  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් විින් ද රිය යුතු ය. 

6.4 වමම ගිවිසුම ප්ර ාරව, ශ්රී ලැං ාව තුළ ිදු රනු ලබන  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව වවනුවවන් වන යම් මුදල්ස 

ආපසු දීමක්ව වහෝ  ාඩ්පත දරන්නා වවත වගවිය යුතු වවනත් අයවිම් සාමානය පිළිවවතට අනුකූලව එව නි 

මුදල්ස ආපසු දීමක්ව, වගීමක්ව වහෝ අයීම් ල බිවමන් පසුව සහ අවශය වුවවහාත් ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලට මාරු 

ව ාට  ාඩ්පත් ගිණුමට බ ර  රනු ඇත.  එවහත් එව න්නක්ව ිදුවනු ඇත්වත් බ ැංකුව විින් තීරණය 

 ළවහාත් වහෝ වවනත් හ ටියකින් මිස  ජැංගම වශසෂවේ පූර්ණ වහෝ භාගි  වගකීවමන් නිදහසසීම වවත 

අදාල විය යුතු බ වින් එවතක්ව එකී මුදල්ස  ාඩ්පත දරන්නා වවත වේෂණය වනා රනු ඇත.  

6.5  

6.5.1  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන ජැංගම වහෝ ඉතිරි කිරීවම් ගිණුවමන් (නම් ළ 

පියීම් ගිණුම),  ාඩ්පත දරන්නාවේ හිඟව පවතින ණයවර  ාඩ්පත් බිවලහි සඳහන් මුදලින් යම් 

ප්රතිශතය ට සමාන මුදලක්ව, වගීම ිදු ළ යුතු දිනට  ාඩ්පත් ගිණුමට බ රවන පරිදි සෘජු ලිඛිත සසථාවර 

උපවදසස නිකුත්  ළ හ කි ය. 

6.5.2 එව නි සසථාවර උපවදසසවල යම් සැංවශෝධනයක්ව ිදු රන්වන් නම් සහ/වහෝ එය අවලැංගු  රන්වන් නම් 

එව න්නක්ව ඊළඟ වගීම ිදු ළ යුතු දිනට අවම වශහයන්ක  සති වද  ටවත් වපර බ ැංකුව වවත ල බිය යුතු 

බවට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ. 

6.5.3 බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන නම් ළ පියීම් ගිණුවමන් මුදල්ස හර කිරීම පිණිස සෘජු හර සසථාවර 

උපවදසස නිකුත් කිරීවම්දී පහත ද ක්වවවන අතිවර්  ව ාන්වේි සහ නියමේ අදාල වනු ඇත. 

6.5.4 වචක්වපත් මගින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන එව නි සසථාවර උපවදසස වහෝ බ ැංකුව සමඟ ිදු රනු ලබන යම් 

වවනත් විිවිධානය  ප්රමුඛතාවය තීරණය කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වන බවට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ 

වේ. 

6.5.5 වගීම ිදු ළ යුතු දිනට වපර දින වනවිට සසථාවර උපවදසස මගින් ලබාදී ඇති මුදල නම් ළ පියීම් 

ගිණුවමහි තිබිය යුතු ප්රමාණවත් මුදල්ස ගණනක්ව ස පයීමට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ.  යම් වහයකින් 

පියීම් ගිණුවමහි ප්රමාණවත් මුදලක්ව වනාම ති නම්, සසථාවර උපවදසස මගින් නියම  ර ඇති වගවිය යුතු මුදල 

ආවරණය කිරීම පිණිස බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි බ ැංකුව විින්  ලින්  ලට බ ැංකු අයිරා ප්රදානය  රනු ඇති 

බවට  ාඩ්පත දරන්නා විින් පිළිවගන එ ඟ වේ.  බ ැංකුව විින්  ලින්  ලට තීරණය  රනු ලබන 

අනුපාතය ට අනුව උපචිත වන ියලුම අදාල ගාසසතු වගීම්, අයීම් සහ මුලය ගාසසතුද අතුළත් බදු අය ර 

ග නීම්ද ඇතුළුව හිඟව පවතින ියලුම මුදල්ස න වත වගවන වලසට බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නාවගන් 

ඉල්සලා ිටිය හ කි ය. 



6.5.6 බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන නම් ළ පියීම් ගිණුමට වදන ලද සෘජු හර සසථාවර උපවදසස ගණනය 

කිරීවම්දී ගිණුම් ප්ර ාශන දිනය සහ, වගීම ිදු ළ යුතු දිනය අතර ිදු රන ලද ියලුම අතුරු වගීම් 

බ ැංකුව විින් ස ලකිල්සලට ගන්නා බවට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ. 

6.5.7 නම් ළ පියීම් ගිණුවමහි ප්රමාණවත් මුදලක්ව වනාපවතින්වන් නම්  ාඩ්පත දරන්නා වවත ද නුම්දීමක්ව  ර 

වනා ර සසථාවර නිවයෝගය අවලැංගු කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ. 

6.6 ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලින් හ ර වවනත් මුදල්ස වර්ගයකින් ිදු රනු ලබන  ාඩ්පත් ගනුවදනුවලදී ඒවා  ාඩ්පත් 

ගිණුමට හර  රනු ලබන්වන් එකී මුදල්ස වර්ගය බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන පරිදි පවත්නා 

අනුපාතවලට අනුව ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලට මාරුව ාට, එකී මුදල්ස මාරු  රනු ලබන දිනදී ය.  එහිදී හටගත 

හ කි ියලුම විනිමය අවදානම්, පාඩු, ව ාමිසස මුදල්ස, වගීම් සහ ගාසසතු ආදිය  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් 

විින් ද රිය යුතු ය. 

6.7 ආරවුල්සසහගත ගනුවදනුවක්ව වහසතුව ාට වගන ිදු රනු ලබන මුදල්සආපසු ලබාදීම වහෝ ප්රතිවර්තනය 

කිරිමද ඇතුළුව ගනුවදනුවක්ව අවලැංගු කිරීම, ප්රතිවර්තනය කිරීම වහෝ මුදල්ස ආපසුදීම වහසතුව ාට වගන 

ිදුවිය හ කි යම් විනිමය පාඩුවක්ව වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා වගකිව යුතු ය. 

6.8 නීති ප්ර ාරව ිදු ළ යුතු යම් අඩු ර ග නීමක්ව වහෝ රඳවා ග නීමක්ව (හිලේ කිරීමක්ව, පිළිය දුමක්ව, බදු වහෝ 

වවනත් හ ටියකින් ව ායි  වුවක්ව) හ ර වමම ගිවිසුම යටවත් වගවිය යුතු ියලුම මුදල්ස කිිඳු අඩුකිරීමක්ව 

වහෝ රඳවාග නීමක්ව  ිදුවනා ර  ාඩ්පත දරන්නා විින් සම්පූර්ණවයන්ම වගවා නිම ළ යුතු ය.  

අඩුකිරීමක්ව වහෝ රඳවාග නීමක්ව නීති ප්ර ාරව ිදු ළ යුතු නම්, ඉක්වමනින්ම ඔබ විින් අප වවත අමතර 

මුදලක්ව වගවිය යුතු අතර, එවසස කිරීවමන් අප වවත ල බිය යුතු සම්පූර්ණ මුදලට සමාන මුදලක්ව ල බී ඇති 

වහයින් එව නි අඩුකිරීමක්ව වහෝ රඳවාග නීමක්ව ිදුවනා ර ඇති බවට අදහසස ව වර්.  තවද, එවසස මුදල්ස 

අඩු රගනු ල බූ වහෝ රඳවාගනු ල බූ ියලුම මුදල්ස වවනුවවන් අදාල අි ාරිය විින් නිකුත්  රන ලද නිල 

ලදුපතක්ව අප වවත ස පයිය යුතු ය. 

6.9 ගිවිසුවම් අනිකුත් ප්රතිපාදනවලට අගති රහිතව,  ාඩ්පත දරන්නා මාසය ට ව ඩි  ාලසීමාවක්ව ශ්රී ලැං ාවවන් 

බ හ රව ිටීමට අදහසස  රන්වන් නම්,  ාඩ්පත් ගිණුම පියීම සඳහා අවශය  රනු ලබන ප හ දිළි සහ 

විවශසිත ලිඛිත උපවදසස  ාඩ්පත දරන්නා විින් ිය පිටත්ීමට වපර බ ැංකුවේ  ාඩ්පත් මධයසසථානය වවත 

ලබාදිය යුතු ය.   ාඩ්පත දරන්නා විින් ඉහත සඳහන්  ළ ආ ාරයට නිි පරිදි ද නුම්දී වනාම ති නම් 

බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි  ාඩ්පත අවලැංගු කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ. 

6.10  ාඩ්පත් ගිණුම වවනුවවන් නිකුත්  ර ඇති එක්ව එක්ව ගිණුම් ප්ර ාශය  ාඩ්පත දරන්නා විින් පරීක්වෂා  ළ 

යුතු අතර එහි යම්කිි වදෝෂයක්ව පවතින්වන් නම් ඒ බ ේ ගිණුම් ප්ර ාශවේ දින ිට දින විසසසක්ව (20) ඇතුළත 

බ ැංකුව වවත ලිඛිතව ද නුම්දිය යුතු ය.  එකී  ාලසීමාවවන් පසුව (ඉහත ආ ාරවයන් ද නුම් දී ඇති  ළ යි 

කියන යම් වදෝෂයක්ව හ ර) එකී ගිණුම් ප්ර ාශය සහ එහි ද ක්වවවන සටහන් නිශසචිත වශවයන්ම නිව රදි ය යි 

බ ැංකුව සහ  ාඩ්පත දරන්නා විින් සල නු ල වේ.   ාඩ්පත දරන්නා විින් ඉල්සලා ිටිනු ලබන විට දී 

මිස ියලුම ගිණුම් ප්ර ාශ  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත අවසන් වරට ලිඛිතව ලබාදී ඇති ලිපිනයට 

සාමානය ත පෑවලන් යවනු ඇති අතර ඒවා ත ප ල්ස  ළ අවසසථාවේ ිට ප ය හ ත්තෑ වද ක්ව (72) ඇතුළත 

 ාඩ්පත දරන්නා වවත ල බුණා ය යි සල නු ඇත.  ගිණුම් ප්ර ාශ,  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත 

නියම ව ාට ලබාදී ඇති විදුත් ත ප ල්ස (ඊ-වම්ල්ස) ලිපිනය ට යවන වලස ඉල්සලා ිටිමටද  ාඩ්පත 

දරන්නාට හ කි අතර, එවසස ලබාවදන විදුත් ත ප ල්ස ලිපිනයට එකී ගිණුම් ප්ර ාශ බ ැංකුවේ විදූත් ත ප ල්ස 

වසසවා සපයනු ලබන හසේවාොයකහයන්ක (වම්ල්ස සර්වර්) නිුත් වූ පසුව එය  ාඩ්පත දරන්නා වවත ල බුණු 

බවට බ ැංකුව විින් සල නු ඇත.  ව වසස වවතත් ගිණුම් ප්ර ාශ විදුත් ත පෑල ඔසසවසස ය ීවම්දී ඒවාවයහි 

අඩැංගු වතාරතුරු අතරමඟදී න වතීමට (intercept), ව රදීමට, න තිීමට, විනාශීමට, ප්රමාදී වහෝ 

අසම්පූර්ණ වලස ප මිණීමට වහෝ ඒවාවයහි පරිගණ  නවරසස අඩැංගුීමට ඉඩ ඇති වහයින් විදුත් ත ප ල්ස 

සම්වේෂණය ආරක්විත වහෝ වදෝෂ රහිත වන බවට සහති  විය වනාහ කි බවට  ාඩ්පත දරන්නා විින් 

විවශසෂව ාට වගන වත්රුම් වගන, එ ඟ ී පිළිගන්නා අතර, එවසස වහයින් විදුත් ත ප ල්ස සම්වේෂණය 



කිරීම වහසතුව ාට වගන විදුත් ත ප ල්ස පණිවිඩවේ අඩැංගුවිය හ කි යම් වදෝෂ වහෝ ප්රමාදවදෝෂ වවනුවවන් 

වගකීමක්ව බ ැංකුව විින් භාරවනාගනු ඇත. 

6.11 ගිණුම් ප්ර ාශයක්ව වනාල බීම යනු වගීම් ිදුවනාකිරීමට දිය හ කි වලැංගු වහසතුවක්ව වලස සල නු 

වනාල වේ.  ගිණුම් ප්ර ාශය පිළිවයල  ළ දින ිට දින දාහතරක්ව (14) ඇතුළත වහෝ යම් වහයකින් අලුත් 

 ාඩ්පතක්ව නම් එය අනුමත  ළ දින ිට දින දාහතරක්ව (14) ඇතුළත  ාඩ්පත දරන්නා වවත 

වනාල බුණවහාත් ඒ බ ේ  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ද නුම්දිය යුතු ය. 

 

7. ප්රතයාවර්තීීම් / වාරි  වගවිම් (Recurring / Instalment Payments)  

 

 ාඩ්පත මත ණය (Loan on Card - LOC),  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP), 

 ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීම (Card Balance transfer - CBT) යන බ ැංකුවේ වාරි  ස ලසුම්, එකී එක්ව එක්ව 

වාරි  ස ලසුම්වලට අදාල විවශසෂ ව ාන්වේි සහ නියමයන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් පිළිග නීමට යටත්ව 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් ඉල්සලුම්පරයක්ව ඉදිරිපත් කිරීම මත බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි  ාඩ්පත දරන්නා වවත 

ප්රදානය  රනු ලබන එව නි එක්ව එක්ව වාරි  ස ලසුම්වලට අදාල ව ඩටහන් විවශසෂ ව ාන්වේි සහ 

නියමයන්ට යටත් වේ. 

 

7.1  ාඩ්පත මත ණය (Loan on Card - LOC) 

 

7.1.1  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම් මගින්  ාඩ්පත දරන්නාට ිය  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් මුදල්ස 

අත්ති ාරම් ලබාග නීමට ඉඩ ලබාදී ඇති අතර, එය මාස 6 ක්ව, 12 ක්ව වහෝ 24 ක්ව තුළ සමාන වාරි වලින් 

ආපසු වගවිය හ කි ය. 

7.1.2  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම මගින් ලබාගත හ කි අවම අත්ති ාරම් මුදල රු. 10,000/- 

වන අතර, ලබාගත හ කි උපරිම අත්ති ාරම් මුදල ණය සීමාවවන් 75%   ප්රමාණයකි. අොල ණය වාරි , 

 ාඩ්පත දරන්නා වවත සමාන මාසික වාරි වලින් හර  රනු ඇති අතර, එම මාසික වාරි   ාඩ්පත මත ණය 

(“LOC Facility”) පහසු වමහි ප්රාේධන හිඟවයහි ව ාටස  වවන් කිරීමක්ව ස  එවසස  ාඩ්පත මත ණය 

(“LOC Facility”) පහසු ම මගින් මුදල්ස අත්ති ාරම් ලබාග නීම වවනුවවන් අොල වන පරිහරණ ගාසසතු 

(handling fee) හවහි ප්රාේධන හිඟවයහි ව ාටස  වවන් කිරීමක්ව හේ. එකී පරිහරණ ගාසසතුව (handling 

fee), බ ැංකුවේ නිල වවේ අඩවිය වන www.dfcc.lk හි ඇති ගාසසතු වල්සඛනවයහි විවශසෂ ව ාට දක්වවා ඇත. 

7.1.3  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම් මුදල, කාඩ්පත් හිමියාහේ කාඩ්පත් ගිනුම  ර හකාට, 

ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ සරප් නිවයෝගයක් (the “Cashier’s Order”) හලස හ ෝ  ාඩ්පත දරන්නා විින් ඩීඑෆ්සසීසී 

බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන ඉතිරි කිරීවම්/ජැංගම ගිණුම ට ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලින් මුදල්ස මාරු කිරීම 

මගින් නිකුත්  රනු ඇත. 

7.1.4 සරප් නිවයෝගය (the “Cashier’s Order”) නම ති වි ල්සපය වතෝරාවගන ඇත්නම්, එය බ ැංකුවේ ලියාපදිැංචි 

ව ාට ඇති  ාඩ්පත දරන්නාවේ ත ප ල්ස ලිපිනය වවත පිටත්  ර යවනු ඇත.  සරප් නිවයෝගය (the 

“Cashier’s Order”) වි ල්සපය  ාඩ්පත දරන්නා වවත ප්රමාදී ල බිම වහසතුව ාට වගන  ාඩ්පත දරන්නාට 

ිදුවිය හ කි යම් සෘජු වහෝ ආනුෂැංගි  පාඩු වහෝ හානි වවනුවවන් බ ැංකුවේ කිිඳු බ ඳීමක්ව වනාම ත. 

7.1.5  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිණුවම් ණය සීමාහවන්ක,  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු වමහි ප්රාේධන 

මුදලට සහ අදාල පරිහරණ ගාසසතුවලට සමාන මුදලකින් අවහිර  රනු ඇති අතර, ඒසවා  ාඩ්පත දරන්නා 

වවත නිදහසස  රනු ලබන්වන් සහ ලබාගත හ ක්වවක්ව මාි  වාරි  බිල්සපතට ඇතුළත් කිරීවමන් පසුව සහ 

ඊට අොල හගවීම් සිදුිරීහමන්ක පසුවය. 

7.1.6   ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු මට අදාල යම් වාරි යක්ව වගීම  ාඩ්පත දරන්නා විින් 

ප හ ර හරින්වන් නම්,  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු වමහි ඉතිරි මුළු හිඟ මුදල සමඟ 

http://www.dfcc.lk/


අදාලවිය හ කි යම් වවනත් ගාසසතු අයකිරීම් පූර්වපිධානය ව ාට සමසසථ හිඟ මුදල  ාඩ්පත් ගිණුමට හර 

කිරීමට බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත. 

7.1.7  ාඩ්පත් ගිණුවමහි හිඟව පවතින මුදලට අතිවර් ව ිදු රනු ලබන වගීම්,  ාඩ්පත මත ණය (“LOC 

Facility”) පහසු වමහි බිල්ස වනා රන ලද වාරි වලට එවරහිව සසවයැංක්රීයව ගලපා වනාගන්නා අතර, 

 ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම  ලින් වගීමට වහසතු වනාවේ. 

7.1.8  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම,  ාඩ්පත දරන්නා විින් වගීම ිදු ළ යුතු දිනට වපර 

පියීමට බලාවපාවරාත්තු වන අවසසථාව ,  ාඩ්පත් ගිණුම සඳහා ලබාදි ඇති එකී  ාඩ්පත මත ණය (“LOC 

Facility”) පහසු ම පියවන බවට ඔහුවේ/ඇයවේ අභිප්රාය බ ැංකුව වවත ලිඛිතව ද න්විය යුතු ය.  එවසස 

පියීම  ල්ස ඇතිව ිදු රනු ලබන අවසසථාවේදී  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු වමහි ප්රාේධන 

හිඟවයන් 4%   ප්රමාණයක්ව  ල්ස ඇතිව පියීවම් ගාසසතු වශවයන් බ ැංකුව විින් අය රගනු ඇත. 

7.1.9  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම සම්බන්ධවයන් වමහි දක්වවා ඇති ව ාන්වේි සහ නියමයන් 

වමම  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි අඩැංගු ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට අමතරව පනවනු ලබන ඒවා මිස 

එමගින් එකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වේ අගය අඩුකිරීමක්ව ිදුවනාවනු ඇත.   ාඩ්පත මත ණය (“LOC 

Facility”) පහසු ම,  ාඩ්පත දරන්නන් වවත ලබාවදන විවශසෂ පහසු මක්ව විනා එකී ාඩ්පත මත ණය 

(“LOC Facility”) පහසු මට අදාල ව ාන්වේි සහ නියමයන් විින්  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි 

ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට අගතියක්ව වහෝ බලපෑමක්ව ිදුවනාවනු ඇත. 

7.1.10 ආරවුල්සද ඇතුළුව එවහත් ඒවාට සීමා වනාී  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු මට අදාල ියලුම 

 රුණු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් ගනු ලබන තීරණය, අවසන් තීරණය වන අතර,  ාඩ්පත මත ණය 

(“LOC Facility”) පහසු ම ලබාදී ඇති ියලුම  ාඩ්පත් දරන්නන් එකී තීරණය වවනුවවන් බ ඳී ිටිති. 

7.1.11  ාඩ්පත මත ණය (“LOC Facility”) පහසු ම භාරග නීම මගින් වමකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් 

 ාඩ්පත දරන්නා බ වඳන බවට එ ඟ වේ. 

 

7.2  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) 

 

7.2.1  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) මගින්  ාඩ්පත දරන්නා විින් වවවළඳ 

සසථානයකින් රු. 10,000/- ට ව ඩි වටිනා මකින් යුත් මිළදී ග නීමක්ව ඔසසවසස ිදු රනු ල බූ ගණුවදනුවක්ව 

මාස 24 ක්වවූ වාරි  ස ලසසම ට ආවෘත කිරීමට බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නා වවත ඉඩ ලබාවදනු ඇති 

(ආයතනික ණයවර  ාඩ්පත් හ ර) (corporate card) අතර, බ ැංකුවේ තනි අභිමතය මත එම පහසු ම ඕනෑම 

අවසසථාව  ඉවත් කිරීම වහෝ සැංවශෝධනය කිරීම ිදු ළ හ කි ය. 

7.2.2 වමම ව ඩසටහන සඳහා වයෝගය විය හ කි උපරිම ගනුවදනු වටිනා ම ශ්රී ලැං ා රුපියන් 10,000/- ක්ව විය 

යුතු අතර, උපරිම ගනුවදනු වටිනා ම (වමහි මින්මතු වයෝගය ගනුවදනුව යනුවවන් හඳුන්වනු ලබන) ශ්රී 

ලැං ා රු. 400,000/- කි. 

7.2.3 ප්රවර්ධන  ාර්යයක්ව සඳහා විවශසෂවයන් ද ක්වීමක්ව මිස  වවනත් හ ටියකින් වයෝගය ගනුවදනුවක්ව,  ාඩ්පත් 

වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) බවට පරිවර්තනය  ළ හ ක්වවක්ව මිළදී ග නීමට අදාල 

ගනුවදනුව ිදු ළ දින ිට දින 90    ාලසීමාවක්ව තුළ පමණි. 

7.2.4 වයෝගය ගනුවදනුවක්ව, බ ැංකුව විින් තිරණය  රනු ලබන නාමමාර පරිහරණ ගාසසතුද සමඟ මාස 3, 6, 12 

වහෝ 24 ක්ව වූ වාරි  ස ලසුම්වලට පරිවර්තනය  ළ හ කි ය. 

7.2.5 ණයවර  ාඩ්පත සඳහා ලබාදී ඇති ණය සීමාව,  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසවමන් (Card Flexi Plan- 

CFP) ලබාගත හ කි අරමුදවලහි සහ පරිහරණ ගාසසතුවවහි ප්රමාණයට අවහිර  රනු ඇති අතර, එවා කාඩ්පත් 

ෙරන්කනන්ක හවත නිෙ සේ කරනු ලබන්කහන්ක හ ෝ ලබාගත  ැක්හක් මාසික වාරික බිල්පතට ඇතුලත් ිරීහමන්ක 

පසුව ස  ඊට අොල හගවීම් සිදු ිරීහමන්ක පසුවය.  



7.2.6  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසවමහි (Card Flexi Plan- CFP) මාි  වාරි ය, ආසන්කනතම  ඊළඟ ගිණුම් 

ප්ර ාශ නියමිත දිනට  ාඩ්පත දරන්නා වවත බිල්සපත්  රනු ඇත. 

7.2.7 නියමිත දින වනවිට අවම මුදල  වගීම  ාඩ්පත දරන්නා විින් ප හ ර හ රියවහාත්, ාඩ්පත් වාරික හගවීම් 

සල සසවමහි (Card Flexi Plan- CFP) හිඟ මුදල්ස පූර්වාපිධානය (foreclose) ව ාට එය සමසසථ හිඟ මුදලට 

හර කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ. 

7.2.8 ණයවර  ාඩ්පවතහි හිඟ මුදලට අතිවර් ව ිදු රනු ලබන වගීම්, බිල්සපත් වනා රන ලද වාරි වලට 

එදිරිව සසවැංක්රීයව ග ලපීම ිදුවනා රනු ඇති අතර,  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසවමහි (Card Flexi Plan- 

CFP)  ලින් වගවිම් එහි ප්රතිඵලයක්ව වනාවනු ඇත. 

7.2.9 යම් වහයකින්  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) ාඩ්පත දරන්නා විින් වගවිම 

ිදු ළ යුතු දිනට වපර පියීමට අදහසස  රන්වන් නම්, ණයවර  ාඩ්පත ගිණුමට ලබාදී ඇති  ාඩ්පත් වාරික 

හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පියවා දමන වලසට ිය අභිප්රාය සඳහන්  රමින් ඔහු/ඇය විින් 

ලිඛිතව ද නුම්දිය යුතු ය.  එවසස  ලින් පියවනු ලබන අවසසථාව දී  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසවමහි (Card 

Flexi Plan- CFP) ප්රාේධන හිඟ මුදවලන්4%    ලින් පියීවම් ගාසසතුවක්වඅය රනු ඇත. 

7.2.10 ියලුම හිඟ වාරි  මුදල්ස ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුම් ප්ර ාශයට බිල්සපත් කිරීමට වපර  ාඩ්පත දරන්නා ිය 

ණයවර  ාඩ්පත වසා දමන්වන් නම්,  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසවමහි (Card Flexi Plan- CFP) හිඟ 

වාරි  මුදල්ස එක්ව ඒ ාබේධ මුදලක්ව වලස ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

7.2.11  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු ම ලබාග නීම වහසතුවවන් ගනු ලබන යම් 

ක්රියාමාර්ගයක්ව, හිමි ම්, ඉල්සීම්, ිදුවන පාඩු, හානි, ගාසසතු අයකිරීම් සහ වියදම්  ාඩ්පත දරන්නාට විඳීමට, 

ද රීමට වහෝ ඉිීමට ිදුීම සම්බන්ධ වගකීවමන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව නිදහසස  ළ යුතු ය. 

7.2.12  ාඩ්පත් සුනමය සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු ම සම්බන්ධවයන් වමහි දක්වවා ඇති ව ාන්වේි 

සහ නියමයන් වමම  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි අඩැංගු ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට අමතරව පනවනු 

ලබන ඒවා මිස එමගින් එකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වේ අගය අඩුකිරීමක්ව ිදුවනාවනු ඇත.   ාඩ්පත් 

වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු ම,  ාඩ්පත දරන්නන් වවත ලබාවදන විවශසෂ 

පහසු මක්ව විනා එකී  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු මට අදාල 

ව ාන්වේි සහ නියමයන් විින්  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට 

අගතියක්ව වහෝ බලපෑමක්ව ිදුවනාවනු ඇත. 

7.2.13 ආරවුල්සද ඇතුළුව එවහත් ඒවාට සීමා වනාී  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) 

පහසු මට අදාල ියලුම  රුණු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් ගනු ලබන තීරණය, අවසන් තීරණය වන 

අතර,  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු ම ලබාදී ඇති ියලුම  ාඩ්පත් 

දරන්නන් එකී තීරණය වවනුවවන් බ ඳී ිටිති. 

7.2.14  ාඩ්පත් වාරික හගවීම් සල සසම (Card Flexi Plan- CFP) පහසු ම භාරග නීම මගින්  ාඩ්පත් ගිණුවමහි 

ද ක්වවවන වමකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් සහ බ ැංකුවේ තීරණය සමඟ බ වඳන බවට  ාඩ්පත 

දරන්නා එ ඟ වේ. 

 

7.3  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීම (Card Balance transfer - CBT) 

 

7.3.1  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම මගින්  ාඩ්පත් දරන්නා වවත 

වවනත් බ ැංකුවකින් නිකුත්  රන ලද ණයවර  ාඩ්පත  තිවබන ණය වශසෂය ඔහු/ඇය විින් ඩීඑෆ්සසීසී 

බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන ණයවර  ාඩපත් ගිණුමට මාරු කිරීම අවසසථාව ලබා වදයි. 

7.3.2 වමම පහසු ම භාවිතා  රමින් මාරු  ළ හ කි අවම මුදල ශ්රී ලැං ා රු.20,000/- ක්ව වන අතර, උපරිම මුදල 

 ාඩ්පත දරන්නා වවත ලබාදී ඇති ණය සීමාවවන් 75%   ප්රමාණයක්ව දක්වවා වේ. 



7.3.3 මාරු  ළ හ කි වශසධය, බ ැංකුව විින් තිරණය  රනු ලබන නාමමාර පරිහරණ ගාසසතුද සමඟ මාස 12 වහෝ 

24 ක්ව වූ වාරි  ස ලසුම්වලට පරිවර්තනය  ළ හ කි ය. 

7.3.4 ණයවර  ාඩ්පත සඳහා ලබාදී ඇති ණය සීමාව,  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - 

CBT) පහසු වමන් ලබාගත හ කි මූලි  මුදවලහි සහ පරිහරණ ගාසසතුවවහි ප්රමාණයට අවහිර  රනු ඇති 

අතර, එවා කාඩ්පත් ෙරන්කනන්ක හවත නිෙ සේ කරනු ලබන්කහන්ක හ ෝ ලබාගත  ැක්හක් මාසික වාරික බිල්පතට 

ඇතුලත් ිරීහමන්ක පසුව ස  ඊට අොල හගවීම් සිදු ිරීහමන්ක පසුවය. 

7.3.5  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු වමහි මාි  වාරි ය, ආසන්කනතම  

ඊළඟ ගිණුම් ප්ර ාශ නියමිත දිනට  ාඩ්පත දරන්නා වවත බිල්සපත්  රනු ඇත. 

7.3.6 අවම වගීම ිදු ළ යුතු දිනට එය වගීමට  ාඩ්පත දරන්නා විින් ප හ ර හරින්වන් නම්,  ාඩ්පත් වශසෂය 

මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු වමහි හිඟ මුදල පූර්වපිධානය ව ාට සමසසථ හිඟ මුදල  

මාසික බිල්පතට  හර කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ.   ාඩ්පත් ගිණුවමහි හිඟව පවතින මුදලට අතිවර් ව 

ිදු රනු ලබන වගීම්,  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු වමහි බිල්ස 

වනා රන ලද වාරි වලට එවරහිව සසවයැංක්රීයව ගලපා වනාගන්නා අතර,  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් 

(Card Balance transfer - CBT) පහසු ම  ලින් පියවීමක් හලස සලකනු ලබන්කහන්ක නැත. 

7.3.7 යම් වහයකින්  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම  ාඩ්පත දරන්නා 

විින් වගවිම ිදු ළ යුතු දිනට වපර පියීමට අදහසස  රන්වන් නම්, ණයවර  ාඩ්පත ගිණුමට ලබාදී ඇති 

 ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම වසා දමන වලසට ිය අභිප්රාය 

සඳහන්  රමින් ඔහු/ඇය විින් ලිඛිතව ද නුම්දිය යුතු ය.  එවසස  ලින් පියවනු ලබන අවසසථාව දී  ා 

 ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු වමහි ප්රාේධන හිඟ මුදවලන්4%   

 ලින් පියීවම් ගාසසතුවක්ව අය රනු ඇත. 

7.3.8 ියලුම හිඟ වාරි  මුදල්ස ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුම් ප්ර ාශයට බිල්සපත් කිරීමට වපර  ාඩ්පත දරන්නා ිය 

ණයවර  ාඩ්පත වසා දමන්වන් නම්,  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) 

පහසු වමහි හිඟ වාරි  මුදල්ස එක්ව ඒ ාබේධ මුදලක්ව වලස ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

7.3.9  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම ලබාග නීම වහසතුවවන් ගනු ලබන 

යම් ක්රියාමාර්ගයක්ව, හිමි ම්, ඉල්සීම්, ිදුවන පාඩු, හානි, ගාසසතු අයකිරීම් සහ වියදම්  ාඩ්පත දරන්නාට 

විඳීමට, ද රීමට වහෝ ඉිීමට ිදුීම සම්බන්ධ වගකීවමන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව නිදහසස  ළ යුතු 

ය. 

7.3.10  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම සම්බන්ධවයන් වමහි දක්වවා ඇති 

ව ාන්වේි සහ නියමයන් වමම  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි අඩැංගු ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට 

අමතරව පනවනු ලබන ඒවා මිස එමගින් එකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වේ අගය අඩුකිරීමක්ව ිදුවනාවනු 

ඇත.   ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම,  ාඩ්පත දරන්නන් වවත 

ලබාවදන විවශසෂ පහසු මක්ව විනා එකී  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) 

පහසු මට අදාල ව ාන්වේි සහ නියමයන් විින්  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි 

සහ නියමයන්ට අගතියක්ව වහෝ බලපෑමක්ව ිදුවනාවනු ඇත. 

7.3.11 ආරවුල්සද ඇතුළුව එවහත් ඒවාට සීමා වනාී  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) 

පහසු මට අදාල ියලුම  රුණු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් ගනු ලබන තීරණය, අවසන් තීරණය වන 

අතර,  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම ලබාදී ඇති ියලුම  ාඩ්පත් 

දරන්නන් එකී තීරණය වවනුවවන් බ ඳී ිටිති. 

7.3.12  ාඩ්පත් වශසෂය මාරු කිරීවම් (Card Balance transfer - CBT) පහසු ම භාරග නීම මගින්  ාඩ්පත් 

ගිණුවමහි ද ක්වවවන වමකී ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් සහ බ ැංකුවේ තීරණය සමඟ බ වඳන බවට 

 ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ. 

 



8. ගාසසතු සහ අයකිරීම් 

 

( ාඩ්පත් වර්ගය අනුව සමහර අයකිරීම්  ලින්  ලට නිදහසස  රනු ඇත -  රුණා ර අදාල නිෂසපාදන 

විසසතර බලන්න.  සම්පූර්ණ විසසතර සඳහා www.dfcc.lk දරණඅපවේ වවේ අඩවියට පිවිස එහි පලව ාට 

ඇති ගාසසතු වල්සඛන මාර්ග විසසතරය බලන්න) 

 

8.1  ාඩ්පත සඳහා වන සම්බන්ධීවම් ගාසසතුව සහ වාර්ි  ගාසසතුව වගීමට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ.  එකී 

ගාසසතු වගවිය යුතු දින වනවිට  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

8.2  ාඩ්පත ජවදූත වසසවයක්ව (courier) මගින් පිටරට ලිපිනය ට යවනු ලබන අවසසථාව  බ ැංකුව විින් 

තීරණය  රනු ලබන පරිදි ඒ සඳහා වන පරිහරණ ගාසසතුව  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

8.3  ාඩ්පත් ගිණුවමහි පිටපත් සඳහා වන පරිහරණ ගාසසතු බැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන අනුපාතය ට 

අනුව  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

8.4 මුළු හිඟ මුදල, වගීම ිදු ළ යුතු දිනට  ාඩ්පත දරන්නා විින් පියවනු වනාල බුවවහාත්, www.dfcc.lk 

දරණ බ ැංකුවේ වවේ අඩවිවයහි පලව ාට ඇති ගාසසතු වල්සඛනවයහි දක්වවා ඇති පරිදි වහෝ බ ැංකුව විින් 

ලිඛිතව දන්වනු ලබන පරිදි වර්තමාන ගිණුම් ප්ර ාශ දිනවයන් පටන්වගන ඊළඟ ගිණුම් ප්ර ාශ දිනය දක්වවා 

ගිණුම් ප්ර ාශවේ ද ක්වවවන වශසෂය නදනි ව ගණනය ව ාට  ලින්  ලට බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු 

ලබන අනුපාතයක්ව මත වපාී මුදලක්ව අය රගනු ඇත.  ඉහත ද ක්වවූ  ාලපරිවේදය තුළ ල බූනු බිල්සපත්, 

වපාී මුදල්ස ගණනය කිරීම  ාර්යය සඳහා ස ලකිල්සලට වනාගනු ඇත.   ව වසස වවතත්, ිදු රන ලද 

වගීම් වමකී  ාර්යය සඳහා ස ලකිල්සලට ගනු ඇත. 

8.5 ඉහත 8.4 වගන්තිවේ දක්වවා ඇති වපාී මුදල්ස වගීමට අගති රහිතව, අවම වගීම ිදු ළ යුතු දිනට 

වගීමට  ාඩ්පත දරන්නා අවපාවහාසත් වුවවහාත්, www.dfcc.lk දරණ බ ැංකුවේ වවේ අඩවිවයහි 

පලව ාට ඇති ගාසසතු වල්සඛනවයහි දක්වවා ඇති පරිදි  ලින්  ලට විවශසෂ ව ාට දක්වවනු ලබන අනුපාත ට 

වහෝ අනුපාතවලට යටත්ව බ ැංකුව විින් ගාසසතුවක්ව අයව ාට  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

8.6 බ ැංකුවේ තීරණය පරිදි ිදු රනු ලබන වවනසසීම්වලට යටත්ව සහ  ාඩ්පත දරන්නා වවත බ ැංකුව ලිඛිතව 

ද නුම් වදනු ලබන පරිදි ණයවර  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් ගනු ලබන ියලුම මුදල්ස අත්ති ාරම් සඳහා එකී 

අත්ති ාරම් මුදලින් 3%   අනුපාතය ට යටත්ව පරිහරණ ගාසසතුවක්ව අයව ාට  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු 

ඇත.  බිලපත්  ාලපරිවේදය තුළ නියම  ර ඇති ණය සීමාව ඉක්වමවා වගාසස ඇත්නම් ඒ සඳහා බ ැංකුව විින් 

තිරණය  රනු ලබන පරිදි අිසීමා ගාසසතුවක්ව අයව ාට  ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇත. 

8.7 ණය සීමාව ඉක්වමවා හගාසේ ඇති බව ගනනය ිරීහම්දී, බ ැංකු ගාසසතු වශවයන් ගිණුමට හර  ර ඇති ඕනෑම 

මුදලක්ව වමකී  ාර්යය පිණිස ස ලකිල්සලට ගනු ඇත.0 

8.8 ණයවර  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් ශ්රී ලැං ාව තුළ පිහිටා තිවබන ඉන්ධනහල්සවලදී ිදු රනු මිළදී ග නීම් 

එනම්, වපට්රල්ස, ඩීසල්ස, ගෑසස සහ අනිකුත් ස පයුම් වවනුවවන් එකි වවළඳ භාණ්ඩවේ වවළඳ වටිනා මින් 

2.0%   අනුපාතය ට යටත්ව පරිහරණ ගාසසතුවක්ව අයව ාට  ාඩ්පත් ගිණුම හර  රනු ඇති අතර, එකී 

අනුපාතය බ ැංකුවේ තීරණය පරිදි වවනසසවිය හ කි ය. 

8.9  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් විවේශ රට දී (ශ්රී ලැං ාවවන් පිටත, ප්රභවසසථාන රට) ිදු රනු ලබන එක්ව එක්ව සහ 

සෑම ගනුවදනුවක්ව සඳහාම වන ියලුම වයවසසථාපිත අයකිරීම්  ාඩ්පතට හර  රනු ඇත.  වමකි වයවසසථාපිත 

අයකිරීම්  ාඩ්පත දරන්නා වවත පූර්ව ද නුම්දිමක්ව රහිතව  ලින්  ලට සැංවශෝධනය  රනු ඇත). 

8.10  ාඩ්පත දරන්නා විින්  ාඩ්පත් ගිණුවමහි ත න්පත්  රනු ලබන මුදල්සවලින්, වයවසසථාපිත අයකිරීම්, 

වගීම්, ගාසසතු සහ අයකිරීම් සහ බ ැංකුවට වගවිය යුතු ගාසසතු සහ  ාඩ්පත දරන්නා විින් ගනු ල බූ මුදල්ස 

අත්ති ාරම් එක්ව එක්ව වනාපියවන ලද  ාඩ්පත් ගිණුම් ප්ර ාශය වවනුවවන් පළමුව ාට වගන අඩු රගනු 

ලබන අතර,  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් ිදු රනු ල බූ ගනුවදනුව ස ලකිල්සලට ගනිමින්  ාඩ්පත් ගිණුවමහි 

වපන්වා ඇති හිඟ වශසෂයන් අඩුකිරීවම්දී වශසෂ මුදල පමණක්ව අදාල  රගනු ඇත. 

http://www.dfcc.lk/
http://www.dfcc.lk/
http://www.dfcc.lk/


 

9. පරිපූර   ාඩ්පත් 

 

 ාඩ්පත දරන්නාවේ ඉල්සීම මත ඔහු/ඇය විින් නම්  රනු ලබන පාර්ශවයක්ව සඳහා ප්රාථමි   ාඩ්පත 

දරන්නාවේ සමීප පවුවල්ස සාමාජි වයකු වවත පරිපූර   ාඩ්පතක්ව/ ාඩ්පත් බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි නිකුත් 

 රනු ඇත.   ාඩ්පත දරන්නාවේ සහ පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් දරන්නාවේ/දරන්නන්වේ  ාඩ්පත් ගිණුම් 

ඒ ාබේධ  ර තිබුණද ඒවා වවන වවනම තිබුණද  ාඩ්පත සහ පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් භාවිත කිරිම 

සම්බන්ධවයන්  ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් දරන්නා/දරන්නන් යන ියලුම වදනා 

එක්වව සහ වවන් වවන්ව වගකියනු ඇත.  ඕනෑම පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් දරන්වනකු/දරන්නන් වමම 

ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් බ වඳනු ඇත.  මූලි   ාඩ්පත දරන්නාවේ අභිමතය 

පරිදි ඔහු/ඇය වවත ලබාදී ඇති ණය සීමාවම වහෝ ඊට පහළ ණය සීමාවක්ව පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා වවත 

ලබාදිය හ කි ය. 

 

9.1 ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා වහෝ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා යන වදවදනාම යවනු වහෝ වදනු ලබන ලබන 

ියලුම සන්නිවේදන ඒ වදවදනාම වවත යවනු වහෝ වදනු ල බුවා ය යි සල නු ඇත. 

9.2  ාඩ්පත් ගිණුම පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධවයන් ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා 

යන වදවදනවගන් ඕනෑම අවයක්ව වහෝ ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා විින් ලිඛිතව බලය ලබාදි ඕනෑම තුන්වන 

පාර්ශවයක්ව විින් නිකුත්  රනු ලබන ියලුම උපවදසස සහ ඔවුන්වගන් ඕනෑම අවයකු විින් ිදු රනු 

ලබන ඉල්සීම් වහෝ උේවේශි  ඉල්සීම් සම්බන්ධවයන් ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පත 

දරන්නා යන වදවදනාම බ ඳිය යුතු අතර, එව නි අවසසථාව දී ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා විින් බලය ලබාදී 

ඇති එව නි තුන්වන පාර්ශවයක්ව විින් නිකුත්  රනු ලබන උපවදසසවලට අනුව බ ැංකුව  ටයුතු කිරීම 

වහසතුව ාට වගන බ ැංකුවට ද රීම ිදුවන ඕනෑම සසවභාවය  යම් පාඩුවක්ව, හානියක්ව, හිමි මක්ව, පිරිව යක්ව 

වහෝ වියදමක්ව යනාදිවයන් බ ැංකුව, ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා විින් නිදහසස  රනු ඇත. 

9.3 ඒ ාබේධ ණය සීමාව ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ ියලුම පරිපූර   ාඩ්පත් දරන්නන් යන අය සඳහා 

සාමූහි ව අදාල වන අතර, අනුපිළිවවලට ඔවුන් විින් දරනු ලබන වර්තමාන වශසෂය, ඒ ාබේධ ණය සීමාව 

ඉක්වමවා යන ආ ාරවේ  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ ියලුම පරිපූර   ාඩ්පත් 

දරන්නන් විින් ිදු වනා ළ යුතු ය. 

9.4 වමහි පහත 21 වවනි වගන්තිවේ ද ක්වවවන  රුණුවලට අගති රහිතව සහ අපවේ පරම අභිමතය මත බ ැංකුට 

ම නව යි හ වඟන පරිදි වමම ගිවිසුම යටවත් බ ැංකුවේ අයිතීන් බලාත්ම   රමින් වහෝ ඊට ප්රාරම්භ ව 

 ාඩ්පත දරන්නාවේ වහෝ  ාඩ්පත් ගිණුවම් විසසතර වතාරතුරු පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා වවත සහ ප්රාථමි  

 ාඩ්පත දරන්නා විින් බලය ලබාදී ඇති පුේගලයින්ද ඇතුළුව එව නි වවනත් පුේගලයින් වවත අනාවරණය 

කිරීමට ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුවට වමයින් බලය ලබා වේ. 

9.5 වමහි පහත 11.1 වගන්තියට අනුව ඕනෑම පරිපූර   ාඩ්පතක්ව භාවිතා කිරීම ඕනෑම අවසසථාව  අවසන් 

කිරීවම් හිමි ම ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා ඇති අතර, පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා විින් ඔහුවේ/ඇයවේ 

පරිපූර   ාඩ්පත භාවිතා කිරීම අවසන්  ළ හ කි ය.  එවසස  ළ හ කි වන්වන් එව නි පරිපූර   ාඩ්පතක්ව 

භාවිතය අවසන් කිරීවම්  ාර්යය පිණිස පරිපූර   ාඩ්පතක්ව බ ැංකුව වවත ල බුවණාත් මිස  සහ ල වබන 

වතක්ව වන අතර, ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා වහෝ යම් පරිපූර   ාඩ්පතක්ව දරන්වනකු විින් ඒ වවනුවවන් 

නිකුත්  රනු ලබන උපවදසසවලින් බ ැංකුව වනාබ වඳනවා පමණක්ව වනාව ඒවාට යටත් වන්වන්ද න ත.  

එවතකුදු වුවත්, වමම ගිවිසුම යටවත් ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නාවේ සහ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නාවේ 

අනුපිළිවවළ බ ඳීම් සහ වගකීම් එව නි පරිපූර   ාඩ්පතක්ව භාවිතා කිරීම අවසන්  රනු ලබන වතක්ව 

අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත. 



9.6 වමම ගිවිසුම යටවත් ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා නිසා බ ැංකුවට තිවබන 

ියලුම වපාවරාන්දු, වගකීම් සහ බ ඳීම්, ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නාට සහ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නාට 

එවරහිව කිිඳු ආරවුල  වහෝ පිළිය දුම  වහෝ හිළේ කිරීවම් අයිතිවාි ම  ආ ාරවයන් අගතියක්ව වහෝ 

බලපෑමක්ව ඇති වනා රනු ඇත. 

9.7 කිිඳු වහසතුවක්ව නිසා වහෝ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නාවේ යම් වගකීම් නිදහසස කිරීම වහෝ අත්හ රීම, ප්රාථමි  

 ාඩ්පත දරන්නාවේ වපාවරාන්දුවලට, වගකීම්වලට වහෝ ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නාට එවරහිව සහ 

ප්රතිවලෝම වශවයන් අපවේ අයිතිවාි ම් වහෝ පිළියම්වලට අගතියක්ව ඇති වනා රනු ඇත. 

 

10. ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) භාවිතා කිරීම 

 

10.1 ණයවර  ාඩ්පතට සම්බන්ධ  ර ඇති  ාඩ්පත දරන්නාවේ  ාඩ්පත් ගිණුම සහ බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු 

ලබන අනිකුත් ගිණුම් මත ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) සහ අනිකුත් සසවයැංක්රීවටලර් 

යන්ර (ATM) ඔසසවසස ගනුවදනු කිරීම ඉඩ ලබාදී ඇති පරිදි  ාඩ්පත දරන්නන්ට විින් ිය  ාඩ්පත් භාවිතා 

 ළ හ කි ය. 

10.2 ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ සසවයැංක්රීය වටලර් යන්රය (ATM) සහ අනිකුත් සසවයැංක්රීය වටලර්යන්ර ඔසසවසස  ාඩ්පත 

දරන්නාවේ ජැංගම/ඉතිරි කිරීවම් ගිණුමන් පහසු ම් ලබාග නීම පිණස  ාඩ්පත භාවිතා කිරීම, ඩීඑෆ්සසීසී 

බ ැංකු  ාඩ්පත සඳහා නියමව ාට ඇති පරිදි ියලුම වසසවාවන්/පහසු ම් සහ අනිකුත් ගනුවදනු හසුරුවනු 

ලබන තත් ාීන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට යටත්විය යුතු ය. 

10.3  ාඩ්පත දරන්නාවේ ද නුවත්භාවය වහෝ අවසරය සහිතව වහෝ රහිතව සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර(ATM) 

හරහා ිදු රනු ලබන ියලුම ගනුවදනු සඳහා  ාඩ්පත දරන්නන් වගකිව යුතු ය.   ාඩ්පත දරන්නාවේ 

 ාඩ්පත් ගිණුවමන් වහෝ ඔහුවේ/ඇයවේ වවනත් සම්බන්ිත ගිණුමකින් සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) 

හරහා මුදල්ස ලබාගත් අවසසථාව  බ ැංකුව විින් අවශය පරිදි එය  ාඩ්පත දරන්නාවේ වහෝ අනිකුත් 

අනුපිළිවවල ගිණුමට හර  රනු ඇත.  ප්රාථමි   ාඩ්පත දරන්නාවේ ඉල්සීම පිට පරිපූර   ාඩ්පත් නිකුත් 

 රනු ලබන අවසසථාව ,  ාඩ්පත භාවිතා  රමින් සසවයැංක්රීය වටලර් යන්රය (ATM) හරහා මුදල්ස 

ලබාග නීම අොල යම් බ ැංකු ගාසසතු වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා සහ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා එක්වව සහ 

වවන් වවන්ව වගකිව යුතු ය. 

10.4  ාඩ්පත දරන්නාවේ ජැංගම/ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම්වලට අදාල ගනුවදනුවල බ ැංකුව සතු ියලුම වාර්තා 

තීරණාත්ම  වන බවටත්, සඳහා  ාඩ්පත දරන්නා ියලුම  ාර්යයන් බ වඳන බවට ඔහු/ඇය එ ඟ වේ. 

10.5  ාඩ්පත දරන්නා විින් සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) හරහා ිදු රනු ලබන ගනුවදනු වහසතුව ාට වගන 

හටගත හ කි යම් ආරවුල්සසහගත තත්ත්වයක්ව සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් විමර්ශනය  රනු ඇති අතර, 

බ ැංකුවේ සෑහීමට පත් වීමට කරුනු ඔප්පු හනාවුවහ ාත් එය  ාඩ්පත දරන්නාවේ/දරන්නන්වේ වගකීම් 

වලට එකතු  රනු ඇත.  පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) භාවිතා  ළ යුතු බ වින්  ාඩ්පතක්ව න තිීම 

සම්බන්ධ වාර්තා කිරීමක්ව වහසතුව ාට වගන වමම වගකීම් වලට එකතු ිරීම අත්හිටුීම වහෝ අවලැංගු 

වනා රනු ඇත.  පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) අැං ය ආරක්වෂා සහිතව සහ සුරක්විතව වවනම තබා 

ගන්කනා වලස  ාඩ්පත දරන්නන්ට විවශසෂව ාට වගන උපවදසසදී ඇති අතර, එවසස කිරීමට අවපාවහාසත්ීම 

යනු වමම බ ඳීම පිළිගත් බවට සල නු ඇත. 

 

11. අවසන් කිරීම 

11.1  ාඩ්පත වහෝ වවනත් පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් සමඟ බ ැංකුව වවන  රනු ලබන ලිඛිත ද නුම්දීමක්ව මගින් 

වමම ගිවිසුම  ාඩ්පත දරන්නා වහෝ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා විින් අවසන්  ළ හ කි ය.  වමම ගිවිසුම, 

පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් භාවිතා කිරීමට අදාල වන අවසසථාව [එය පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත භාවිතා 



කිරීමට අදාල වන තාක්ව  ල්ස], එකී පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් සමඟ බ ැංකුව වවත  රනු ලබන ලිඛිත 

ද නුම්දීමක්ව මගින් වමම ගිවිසුම පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් දරන්නා/දරන්නන් විින් අවසන්  ළ හ කිය. 

එහසේ ෙන්කවනු ලබන ලිඛිත ෙනුම් දීමත් සමග, කාඩ්පත් හිමියා / පරිුරක කාඩ්පත් හිමියා බැන්කුව විසින්ක 

පිරිනමා ඇති කාඩ් පත කබලි හෙකකට කපා හවන්ක කර බැන්කුව හවත භාර දිය යුතුය. 

11.2 පුර්ව ද නුම්දීමක්ව සහිතව වහෝ රහිතව සහ වහසතුවක්ව සහිතව වහෝ රහිතව වමම  ාඩ්පත අවලැංගු කිරීවමන් 

වහෝ අළුත් කිරීම ප්රතික්වවෂසප  රමින් ඕනෑම අවසසථාව  වමම ගිවිසුම බ ැංකුව විින් අවසන්  ළ හ කි ය.  

එවසස අවසන් කිරීමක්ව ිදුීමකින් මිස  සහ ිදුවන වතක්ව බ ැංකුව විින්  ලින්  ලට  ාඩ්පත දරන්නා 

වවත අළුත්  ාඩ්පතක්ව (අලුත්  ළ  ාඩ්පත) ලබාවදනු ඇත. 

11.3  ාඩ්පත් ගිණුවම් තිවබන සම්පූර්ණ හිඟ වශසෂය සමඟ  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව වහසතුව ට වගන තිවබන යම් 

හිඟ මුදලක්ව එවහත් එය තවමත්  ාඩ්පත් ගිණුමට අය ර වනාම ති නම්, වහාම ඒවා බ ැංකුව වවත වගවිය 

යුතු හිඟ මුදල්ස බවට පත්වන අතර, වමම ගිවිසුම අවසන්  රනු ලබන අවසසථාවේදී වහෝ  ාඩ්පත දරන්නා 

වසසතුභැංගත්වයට පත්වුවවහාත් වහෝ ඔහු/ඇය මරණයට පත්වුවවහාත් බ ැංකුවට සම්පූර්ණවයන් වගවිය යුතු 

ය.   ාඩ්පත් ගිණුම වවනුවවන් තිවබන ඕනෑම හිඟ මුදලක්ව වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා වහෝ 

ඔහුවේ/ඇයවේ පදවි නාමය වගකිව යුතු අතර, එව නි හිඟ මුදල්ස අය ර ග නීවම්දී බ ැංකුවට ද රීමට ිදුවන 

ියලුම පිරිව ය, ගාසසතු අයකිරීම් (නනති  ගාසසතුද ඇතුළුව) සහ වියදම්වලින් බ ැංකුව නිදහසස ව ාට ත බිය 

යුතු ය.  එව නි වගීම් හිඟව ත බුවවහාත් ඉහත 8 වවනි වේදය ප්ර ාරව එහි දක්වවා ඇති 

අනුපාතය/අනුපාතවලට යටත්ව මුලය ගාසසතු සහ අනිකුත් ගාසසතු අඛණ්ඩව අයකිරීමට බ ැංකුවට හිමි ම 

ඇත. 

11.4 වමම ගිවිසුම උල්සලැංඝනය කිරීම වහසතුව ාට වගන යම් පාඩුවක්ව වහෝ වියදමක්ව බ ැංකුවට ද රීමට ිදුවූවා ය යි 

බ ැංකුව තීරණය  ළවහාත්  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් සහ/වහෝ පරිපූර   ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් ඒ 

වවනුවවන් වගකිව යුතු ය. 

11.5 එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුම යම් පාර්ශවයක්ව විින් අවසන්  ලද,  ාඩ්පත භාවිතා කිරීම වහසතුව ාට වගන 

ද රීමට ිදුවන තවදුරටත් ගාසසතු වගීම් වවන්වවන්  ාඩ්පත දරන්නා අඛණ්ඩව වගකිව යුතු ය. 

 

12.  ාඩ්පත පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) න තිීම 

 

පුේගලි  අනනයතා අැං වේ(PIN) සහ  ාඩ්පවතහි සුරක්විතභාවය සහ පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) 

වවනත් පුේගලවයකු විින් ද නග නීම ව ළ ක්වීම වවනුවවන් ගත හ කි ියලුම පියවරයන්  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් ගත යුතු ය. 

 

12.1  ාඩ්පත  සහ/වහෝ පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) න තිවූවිට වහෝ වසාර ම්  රනු ල බූවවහාත් එය 

න තිී ඇති බවට වහෝ වසා රම්  ර ඇති බවට ද නගත් වහාම ඒ බ ේ දුර ථනවයන්, විදුත් ත පෑවලන්, 

ෆ් ක්වසස මගින් වහෝ වටවලක්වසස පණිවුඩයක්ව මගින් බ ැංකුවේ  ාඩ්පත් මධයසසථානය වවතද ලිඛීතව වපාලිසස 

සසථානය වවතද වාර්තා  ල යුතු අතර, එව නි අවසසථාව දී දුර ථනවයන්, විදුත් ත පෑවලන්, ෆ් ක්වසස මගින් 

වහෝ වටවලක්වසස පණිවුඩයක්ව මගින් බ ැංකුව වවත ිදු රනු ලබන ද නුම්දීම ලිඛිතව  රනු ල බූ ද නුම්දීමක්ව 

බවට බ ැංකුව තුලින්ක ත වුරු කර ගත යුතුය.   ාඩ්පත සහ/වහෝ පුේගලි  අනනයතා අැං ය (PIN) න තිවූ 

බවට බ ැංකුව වහෝ එය වසාර ම්  ර ඇති බවට නිි පරිදි බ ැංකුව වවත ද නුම්වදනු ලබන අවසසථාව දක්වවා 

සහ පසුව බ ැංකුව ඒ බ ේ ලිඛිතව වවත ද නුම් වදනු ලබන අවසසථාව දක්වවා  ාඩ්පත අනවසර භාවිතා කිරීවම් 

ප්රතිඵලයක්ව වලස  ාඩ්පතට හර  රනු ලබන ියලුම මුදල්ස ගණන් සහ ිදු රන ලද ගනුවදනු වවනුවවන් ඒ 

වනවිටත් ගිණුමට හර  ර වනාම ති මුදල්ස ගණන් ඇතුළු ියල්සල වවනුවවන්  ාඩ්පත දරන්නා වගකිව යුතු 

ය.   ාඩ්පත දරන්නා විින් න තිවූ වහෝ වසාර ම්  රන ලද  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් වසායාගනු ල බූ අවසසථාව  

එවසස වසායාගනු ල බූ  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් වහාම බ ැංකුව වවත ආපසු ලබාදිය යුතු ය. 



12.2  ාඩ්පතක්ව න තිීමක්ව, වසාර ම් කිරීමක්ව වහෝ අවභාවිතා කිරීමක්ව ිදුවූ වහෝ පුේගලි  අනනයතා අැං ය 

(PIN)අනාවරණයී ඇති අවසසථාව , එවසස න තිවූ  ාඩ්පත වසායා ග නීමට උප ාරී වියහ කි ය යි බ ැංකුව 

විින් සල නු ලබන,  ාඩ්පත දරන්නා විින් තම සන්ත වේ පවතින ියලුම වතාරතුරු විින් බ ැංකුව 

වවත ලබාදිය යුතු ය. 

12.3  ාඩ්පතක්ව න තිීම වහෝ වසා රම් කිරීම වහසතුව ාට වගන ඒ වවනුවවන් ප්රතිසසථාපන  ාඩ්පතක්ව  ාඩ්පත 

දරන්නා වවත නිතුක්ව  කිරීවම් බ ඳීමක්ව බ ැංකුවට වනාම ත.  නිකුත්  රනු ලබන ඕනෑම ප්රතිසසථාපන 

 ාඩ්පතක්ව වවනුවවන් බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන අනුපාතය ට අනුව පරිහරණ ගාසසතුවක්ව 

 ාඩ්පත් ගිණුමට හර  රනු ඇති අතර, එව නි ප්රතිසසථාපනය කිරීමක්ව බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි සමාන 

ව ාන්වේි සහ නියමයන් යටවත් වහෝ බ ැංකුවට වයෝගය ය යි හ වඟන මුල්ස  ාඩ්පතට වවනසස ව ාන්වේි 

සහ නියමයන් යටවත් සහ, සමාන වහෝ වවනසස ගිණුම් අැං යක්ව යටවත් ිදු රනු ඇත. 

 

13. වපාදු 

 

13.1  ාඩ්පත දරන්නාවේ රැකියාවේ යම් වවනසක්ව වහෝ  ාර්යාලවේ සහ/වහෝ නිවවසස ලිපිනවේ වහෝ දුර ථන 

අැං වල යම් වවනසසීමක්ව ිදුවුවවහාත් වහාම ඒ බ ේ අදාල වල්සඛනමය සාධ  සහිතව බ ැංකුවේ  ාඩ්පත් 

මධයසසථානය වවත  ාඩ්පත දරන්නා විින් ද නුම්දිය යුතු ය. 

13.2  ාඩ්පත දරන්නා වවත ලබාදිය යුතු යම් ද නුම්දීමක්ව වහෝ ලිපි  ටයුතු  ාඩ්පත දරන්නා විින් අවසන් වරට 

බ ැංකුව වවත ලිඛිතව ලබාදී ඇති ලිපිනය ඔසසවසස ත ප ල්ස  රනු ඇති අතර, එය ත ප ල්ස  රනු ල බූ 

අවසසථාවේ ිය ප ය 48 ක්ව තුළ ල බුණා ය යි සල නු ඇත. 

13.3  ාඩ්පත් ගිණුවමහි තිවබන හිඟ මුදල සම්පූර්ණවයන්ම වහෝ ව ාටසක්ව බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි ඕනෑම 

ආ ාරයකින් මාරු කිරීමට, ප වරීමට වහෝ විකිණිමට බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත.  හිඟ මුදල්ස අය ර ග නීවම් 

 ාර්යය පිණිස තුන්වන පාර්ශවවේ එ තු කිරීවම් නිවයෝජිතයින් පත්කිරීමට අවශය අවසරය  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් බ ැංකුවට වමයින් ලබා වේ.  හිඟ මුදල්ස අය ර ග නීමට එ තු කිරීවම් නිවයෝජිත වවත වයාමු 

කිරීම අවශය වුවවහාත් වහෝ වගීම බලාත්ම  කිරීම පිණිස අවශය නනති  ක්රියාමාර්ග වහසතුව ාට වගන 

එවසස හිඟ මුදල්ස එ තු කිරීමට අදාල ියලුම වියදම් වපාී මුදල්ස, නනති  ගාසසතු සහ එ තු කිරීවම් 

නිවයෝජිත ගාසසතු ආදි ියල්සල  ාඩ්පත දරන්නා විින් වගවිය යුතු ය. 

13.4 බ ැංකුව විින් ඉල්සලා ිටිනු ලබන ඕනෑම අවසසථාව  ිය මුලය තත්ත්වය සම්බන්ධවයන් වන දත්ත 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ලබාදිය යුතු ය.  තවදුරටත්, එවසස ලබාවදන ලද වතාරතුරු සතයායනය 

කිරීමට අවශය අවසරය  ාඩ්පත දරන්නා බ ැංකුව වවත ලබාදිය යුතු ය.  ඉල්සලා ිටිනු ලබන අවසසථාලදී 

එව නි දත්ත ලබා වනාදුන වහාත් බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි සහ බ ැංකුවට ම නව යි හ වඟන පරිදි වහාම 

ක්රියාත්ම  වන පරිදි  ාඩ්පත අළුත් කිරීම ප්රතික්වවෂසප කිරීමට වහෝ  ාඩ්පත අවලැංගු කිරීමට බ ැංකුව විින් 

 ටයුතු  රනු ඇති අතර, එව නි අවලැංගු කිරීම දී  ාඩ්පත් ගිණුවමහි තිවබන මුළු හිඟ මුදල  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත වහාම වගවිය යුතු ය. 

13.5  ාඩ්පත දරන්නා විින් ලබාදී ඇති ලිපිනයට ත ප ල්ස  රනු ලබන  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිණුම් ප්ර ාශ 

සහ/වහෝ ලිපි වල්සඛන වනාල බී ආපසු ප මිවණන අවසසථාවලදී වහෝ  ඩ්පත දරන්නා ඇමතිය වනාහ කි 

අවසසථාවලදී ඉල්සලුම්පරවේ නම්  ර ඇති වවනත් ලිපිනය ට ඒවා ආපසු හරවා ල බීවම් අයිතිය බ ැංකුවට 

ඇත. 

13.6  ාඩ්පත් ගිණුම අසතුටුදාය  වලස පවත්වාවගන යන්වන් නම්  ාඩ්පත දරන්නා වවත පූර්ව ද නුම්දීමක්ව 

සහිතව වහෝ රහිතව  ාඩ්පත සඳහා ආරම්භවේදී ලබාදී ඇති ණය සීමාව අඩුකිරීමට සහ/වහෝ එය අලුත් කිරීම 

නතර කිරීමට බ ැංකුවට අයිතිය ඇත. 

13.7 වමම ගිවිසුවමන් සපයා ඇති අයිතිවාි ම් සහ පිළියම් සමුච්චිත වන අතර, යම් වවනත් අයිතිවාි ම් වහෝ 

පිළියම්වලින් (නීතිවයන් වහෝ වවනත් හ ටියකින් සපයා ඇතත්) බ හ ර වනාවේ. 



13.8  ාඩ්පත දරන්නා විින් යම් ගනුවදනුවක්ව/ගනුවදනු සම්බන්ධවයන් ආරවුල්ස  රන්වන් නම්, බ ැංකුව විින් 

එව නි ආරවුල්ස කිරීම් විමර්ශනයට ලක්ව  රනු ඇත.  ව වසස වවතත්,  ාඩ්පත දරන්නා විින් නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග පසුපස යෑමට බලාවපාවරාත්තු වනාවන්වන් නම් වහෝ විමර්ශන  ටයුතුවලට සහාය ද ක්වීම 

පිණිස බ ැංකුව වවත වනාඑන්වන් නම් වහෝ පියවු පරිපථ රූපවාහිනිය (CCTV) වහෝ යම් වවනත් සාක්වි 

නිරීක්වෂණය කිරීමට බලාවපාවරාත්තු වනාවන්වන් නම් වහෝ විමර්ශනය ිදු රනු ලබන අවසසථාවේදී වවළඳ 

ආයතන වවත වහෝ සසවයැංක්රීය වටලර් යන්ර (ATM) වවත යෑමට බලාවපාවරාත්තු වනාවන්වන් නම් එකී 

ආරවුල්ස සහගත ියලුම ගනුවදනු සඳහා වගකීම  ාඩ්පත දරන්නා විින් භාරගත යුතු ය. 

13.9  ාඩ්පත දරන්නාට වහෝ යම් වවනත් පුේගලවයකුට විරුේධව ිදු රනු ලබන උසාවි  ටයුත්ත දී සාක්වි 

වශවයන් භාවිතා කිරීමද ඇතුළුව බ ැංකුවට වයෝගය ය යි හ වඟන ඕනෑම  ාර්යයක්ව වවනුවවන් භාවිතා කිරීම 

සඳහා  ාඩ්පත දරන්නා දරන්නා සහ බ ැංකුව අතර ිදුවන දුර ථන ඇමතුම් (දුර ථන බ ැංකු පහසු ම් 

හරහා වහෝ වවනත් හ ටියකින් වුවද) පටිගත කිරීමට ිය   ම ත්ත  ාඩ්පත දරන්නා වමයින් ප්ර ාශ  ර 

ිටී. 

13.10 වමම ගිවිසුම යටවත් යම් අයිතිවාි මක්ව වහෝ පිළියමක්ව වයදීවම්දී බ ැංකුව අසමත්ීම වහෝ බ ැංකුවේ 

පාර්ශවවයන් ිදුවන යම් ප්රමාදයක්ව එව නි අයිතිවාි ම් වහෝ පිළියම් අත්හ රීමක්ව වලස ක්රියා වනා රනු 

ලබන අතර. 

13.11 වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන යම් නියමයක්ව උවදසා වහෝ වමම ගිවිසුම  ාඩ්පත දරන්නා විින් උල්සලැංඝනය 

කිරීම වහසතුව ාට වගන බ ැංකුවේ අයිතිවාි ම් වහෝ පිළියම්, බ ැංකුව විින් ිදු රනු ලබන යම් 

අත්හ රීමක්ව ලිඛිතව ිදුවිය යුතු අතර, අප විින් වයෝගය සහ ම නව යි සල නු ලබන පරිදි සහ ිේියට 

පමණක්ව බලපාන සහ එකී  ාර්යය සඳහා වදනු ලබන එව නි ව ාන්වේි සහ නියමයන් එකී  ාර්යය සඳහා 

පමණක්ව  බලාත්ම  වනු ඇත. 

13.12  ාඩ්පත දරන්නාට, යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුව ට, ණයවර  ාඩ්පතට සහ/වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාවේ  ාඩ්පත් 

ගිණුමට අදාල ියලුම  රුණු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව සතු වාර්තා (පරිගණ  සහ සූක්වෂසම චිරපටද ඇතුළුව) 

එව නි  රුණුවල තීරණාත්ම  සාක්වි වන අතර, බ ැංකුවේ අයිතිවාි මට යටත්ව යම් වදෝෂයක්ව නිව රදි 

කිරීම වහෝ එයින් මගහ රීම සහ අනිකුත් සාක්වි ඉදිරිපත් කිරීමට බ ැංකුවේ අයිතියට යටත්ව ඒවා ියලුම 

 ාර්යයන්හිදී, වයක්වත වදෝෂ සඳහා වේරීම යන  ාරණවේදී ඔබට විරුේධව බ වඳස.  බ ැංකුව විශසවාසය තබා 

ඇති ඕනෑම  ාර්යයක්ව වවනුවවන් බ ැංකුව සතු යම් පරිගණ  නිම වුම  සතයතාවය වහෝ නිරවදයතාවය 

සම්බන්ධවයන් කිිඳු අවසසථාව  හබ වනා රන බවට  ාඩ්පත දරන්නා වමයින් එ ඟ වේ.  බ ැංකුවේ පරම 

අභිමතය පරිදි සහ බ ැංකුවට වයෝගය ය යි හ වඟන පරිදි යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව වහෝ  ාඩ්පත් ගිණුමක්ව 

සම්බන්ධවයන් එව නි ආ ාරයකින් පටිගත  රනු ලබන සූක්වෂසම චිරපට වහෝ වවනත් හ ටියකින් තිවබන 

වාර්තා ඕනෑම අවසසථාව  විනාශ කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ. 

13.13  ාඩ්පත් ගිණුමට අදාලව  ාඩ්පත දරන්නා වවත බ ැංකුව විින්  ලින්  ලට ලබාදී ඇති පහසු ම්, ප්රතිලාභ 

වහෝ වසසවාවන් භාවිතා කිරීම පාලනය  රනු ලබන ියලුම ව ාන්වේි සහ නියමයන් (“අනිකුත් 

ව ාන්වේි සහ නියමයන්”) සමඟ බ වඳන බවට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වන අතර, ඒවා  ලින්  ලට 

සැංවශෝධනය වහෝ වවනසස  ළ හ කි ය.  ණයවර  ාඩ්පතට අදාලව වමම ගිවිසුම සහ අනිකුත් ව ාන්වේි 

සහ නියමයන් අතර යම් ග ටුමක්ව වවවතාත්, වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන ප්රතිපාදන බලප ව ත්ීම පිණිස අවශය 

ය යි හ වඟන පරිදි සහ බ ැංකුව විින් සල නු ලබන පරිදි මුලින් කී වේ බලාත්ම  වනු ඇති අතර, පසුව 

කියනු ලබන වේ වවනසස කිරීමට යටත්ව අපවේ අයිතිවාි ම් බලාත්ම  ීමට සහ එහි වලැංගුභාවයට 

ගිවිසුවම් ද ක්වවවන පිළියම් යටවත් ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන් අඛණ්ඩව අදාල  රගත යුතු ය. 

 

 

 

 



 

14. දුර ථන, වටවලක්වසස, අනුචිර සහ විදුත් ත ප ල්ස මගින් වදනු ලබන උපවදසස සඳහා අවසරදීම සහ ඒවායින් 

වගකීවමන් වන නිදහස 

 

14.1  ාඩ්පත දරන්නා විින් වහෝ ඔහු/ඇය වවනුවවන් දුර ථනය, වටලක්වසස පණිවුඩයක්ව, ෆ් ක්වසස පණිවිඩයක්ව 

වහෝ විදුත් ත පෑල ඔසසවසස  ලින්  ලට වදනු ලබන වහෝ ලබාදීමට අදහසස  රනු ලබන ද න්ීම්, උපවදසස, 

ඉල්සීම් වහෝ අනිකුත් සන්නිවේදන (“සන්නිවේදන”) ව වරහි බ ැංකුවේ පාර්ශවවයන් කිිඳු විපරම් 

කිරීමකින් වතාරව ඉහත ද ක්වවු  රුණුවල වපාදුභාවයට අගති රහිතව විශසවාසය තබන වලසට  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් බ ැංකුවට බලය ලබාවදන අතර, එවසස උපවදසස වදනු ලබන වහෝ ලබාදීමට අදහසස  රනු 

ලබන පුේගලයාවේ අවසරය වහෝ අනනයතාවය සහ එකී උපවදසස ලබාගන්නා අවසසථාවේදී පවත්නා 

තත්ත්වය ස ලකිල්සලට වනාගනු ඇත.  උපවදසස ලබාගන්නා  ාලය/දිනය මත බ ැංකුවේ රීති නියමයන් 

අවසන් ඒවා වශවයන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් පිළිගනු ඇත. 

14.2  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ලබාවදන ලද සහ බ ැංකුව සමඟ බ ඳී ඇති උපවදසස සල ා බ ීමට 

බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇති අතර, එකී උපවදසස  ාඩ්පවත්  ාර්යය පිණිස සුදුසුද න ත්ද යන්න බ ැංකුවට වයෝගය 

සහ ම නව යි හ වඟන පරිදි ඒ මත රඳා ප වතීමටත් එව නි පියවර ග නීමටත් බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත. 

කිියම් ගිණුමක්ව හර කිරීම වහෝ බ ර කිරීම සඳහා මුදල්ස වගීම වහෝ වවනත් ලියකියවිලි ලබාදීම සහ ඒ හා 

සම්බන්ධීම වහෝ බ ැංකුව වහෝ වවනත් පුේගලවයකු සමඟ ඇති රගත් ගිවිසුම ට වහෝ විිවිධානය ට 

 ාඩ්පත දරන්නා යටත් කිරීමට බ ැංකුවට අයතියක්ව ඇත.  ගනුවදනුවේ සසවභාවය වහෝ ඊට අදාල විිවිධාන 

සහ මුදල්ස ගණන කුමක්ව වුවත් ඇතිවන කිියම් වදෝෂයක්ව, අවිනිශසචිතතාවයක්ව, වරදවා වටහා ග නීමක්ව වහෝ 

උපවදසසවල තිවබන අප හ දිළි බව සම්බන්ධවයන් බ ැංකුවට බ ඳීමක්ව වනාපවතී. 

14.3 වමකී බලයප වරීවම් ව ාන්වේි හා උපවදසස වලට අනුකූලව බ ැංකුව ක්රියාකිරීම ස ලකිල්සලට ගනිමින්, 

 ාඩ්පත් හිමියා විින් බ ැංකුවට වන්දිපූරණය කිරීමට සහ  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ිදු  රන 

ලද පාඩු, හිමි ම්, ක්රියා, ක්රියාමාර්ග, ඉල්සීම්, හානි, පිරිව ය සහ වියදම් සම්බන්ධවයන්  ාඩ්පත දරන්නා 

බ ැංකුවට වගකිව යුතු බවට  ාඩ්පත දරන්නා එ ඟ වේ. 

14.4  ාඩ්පත්හිමියාවවතලබාවදනුලබනවසසවාවන්අත්හිටුීම පිළිබඳ ද නුම් දීමක්ව බ ැංකුවට ල වබන වතක්ව සහ 

එය ක්රියාත්ම  ීමට සාධාරණ  ාලයක්ව තිවේ නම් මිස , වමම බලය ප වරීවම් හා වන්දි වගීවම් 

නියමයන් පූර්ණ වලස හා බලාත්ම ව පවතිනු ඇත. එව නි අවලැංගු කිරීමකින් පසුව ඊට අදාල  ාලපරිේදය 

අවසන්ීමට ප්රථම වමකී බලය ප වරීවම් සහ හානිපූරණය කිරීවම් ව ාන්වේිවලට අනුකූලව ිදු රනු 

ලබන ඕනෑම ක්රියාවකින්  ාඩ්පත දරන්නා නිදහසස වනාවනු ඇත. 

 

15. අභිමතය 

 

15.1 අපවේඅයිතිවාි ම් වහෝ පිළියම්වලට අගති රහිතව කිිඳු වහසතුවක්ව වහෝ ද නුම්දීමක්ව වනාම තිව වයෝජිත 

 ාඩ්පත් ගනුවදනුව අනුමත කිරීම ප්රතික්වවෂසප කිරීමට බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත.  එහිදී අදාල  ාඩ්පත් 

ගනුවදනුව හර  ර ඇත්ද, එහි වර්තමාන වශසෂයක්ව තිවේද යන්න අදාල වනාවනු ඇති අතර,  ාඩ්පත 

වවනුවවන් ලබාදී ඇති ණය සීමාව ඉක්වමවා වනායනු ඇත. 

15.2 එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන අනිකුත් ප්රතිපාදනයන්ට අගති රහිතව ජැංගම වශසෂය විින් ණය 

සීමාව ඉක්වමවා යා හ කි ඕනෑම  ාඩ්පත් ගනුවදනුව ට අවසර දීමට වහෝ අනුම තිය ලබාදීමට බ ැංකුවට 

හ කියාව ඇත. 

15.3 එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන අනිකුත් ප්රතිපාදනයන්ට අගති රහිතව, බ ැංකුවේ සහ අපවේ පරම 

අභිමතය පරිදි ද නුම්දීමක්ව රහිතව සහ කිිඳු වහසතුවක්ව වනාදන්වා පහත දෑ ිදුකිරීම බ ැංකුවට හිමි ම ඇත. 



15.3.1  ාඩ්පත සම්පූර්ණවයන්ම වහෝ යම් විවශසිත පහසු මක්ව භාවිතා කිරීමට  ාඩ්පත දරන්නාට තිවබන 

අයිතිවාි ම අත්හිටුීමට සහ/වහෝ 

15.3.2 ණය සීමාව අඩු කිරීමට සහ/වහෝ 

15.3.3  ාඩ්පතක්ව න වත නිකුත් කිරීම, අලුත් කිරීම වහෝ ප්රතිසසථාපනය කිරීම ප්රතික්වවෂසප කිරීමට සහ/වහෝ 

15.3.4  ාඩ්පත් ගිණුමට වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාට අදාළව වහෝ ියලුම වහෝ විවශසිත  ාඩ්පත් දරන්නන් සඳහා 

ප්රතිලාභ, වසසවාවන්, පහසු ම් සහ වරප්රසාද හඳුන්වාදීම, ඒවා සැංවශෝධනය කිරීම, වවනසස කිරිම, සීමා කිරීම, 

අතහිටුීම වහෝ ඉවත් කිරීම. 

15.4  ාඩ්පත දරන්නාවේ ඉල්සීම පරිදි බ ැංකුව විින් ඕනෑම වේලාව  සුදුසු ය යි සල න පරිදි කිිදු බ ඳීමක්ව 

වහෝ වහසතුවක්ව වනාම තිව  ාඩ්පත දරන්නා වවත ද නුම්දීමක්ව සහිතව  ාඩ්පත් ගිණුම් අැං ය වවනසස කිරීමට 

බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත.  තවද ඉහත කී පරිදි නව  ාඩ්පත් ගිණුමක්ව විවෘත කිරීම, අවේශිත  ාඩ්පතක්ව නිකුත් 

කිරීම, වර්මාන වශසෂය සහ ියලුම බ ර ම් ඇවතාත් ඒවා මුල්ස  ාඩ්පත් ගිණුවමන් නව  ාඩ්පත් ගිණුමට 

මාරු කිරීමට බ ැංකුවට අයිතිය ඇති අතර, එවසස මාරු කිරීවමන් පසුව ප රණි  ාඩ්පත   බලි 4  ට  පා 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත ආපසු ලබාදිය යුතු ය. 

15.5 වමම ගිවිසුම යටවත් ඇති  ාඩ්පත දරන්නාවේ බ ඳීම් හා වගකීම්,  ාඩ්පත් ගිණුම සහ වමම ගිවිසුම වවනසස 

කිරීම වහෝ සැංවශෝධනය කිරීවම්දී බලපෑමක්ව ිදු වනාවනු ඇත.  වවනත් ආ ාරයකින් දක්වවන්වන් නම්, වම් 

සම්බන්ධවයන්  ාඩ්පත දරන්නා විින් ලිඛිතව ද නුම්දීමක්ව ිදු වනා රන්වන් නම්,  ාඩ්පත ගිණුම සහ 

ිදු රනු ලබන එව නි හර කිරීම් අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත. 

 

16. නිදහසස කිරීම සහ බ හ ර කිරීම 

 

16.1 යම් වවළඳායතනයක්ව විින්  ාඩ්පතට ගරු කිරීම, භාරග නීම වහෝ ණය පහසු ම් සම්පූර්ණවයන්ම සහ 

අවසරලත් ණය සීමාව දීර්ඝ කිරිම ප්රතික්වවෂසප  රන්වන් නම් ඒ සම්බන්ධවයන් වගකීමක්ව බ ැංකුව විින් 

භාරවනාගනු ඇත. 

16.2  ාඩ්පත වහෝ  ාඩ්පත් අැං ය භාවිතා  රමින් වදනු ලබන භාණ්ඩ සහ/වහෝ වසසවාවන්හි යම් අඩුපාඩුවක්ව 

වහෝ ඌනතාවයන් ිදුවුවවහාත් බ ැංකුව ඒ සම්බන්ධවයන් වගවනාකියනු ඇත.  භාණ්ඩ සහ/වහෝ වසසවාවන් 

විකිණීම වහෝ පරිවභෝජනය කිරීම අරමුණු  රවගන වයාදාගනු ලබන වවළඳ ද න්ීම්, වපාත්, සඟරා, ත ප ල්ස 

අණවුම් වපෝරම, වපාත් පිැංච වහෝ අනිකුත් වල්සඛන මගින් නිර්මාණය  රනු ලබන වහෝ ඒවාවයහි අඩැංගු වන 

ප්ර ාශ, වචන, පින්ූර වහෝ අනිකුත් ඉදිරිපත් කිරීම් සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව වගවනාකියනු ඇත.  

වවවළන්දාට විරුේධව තිවබන ප මිණිලි,  ාඩ්පත දරන්නා විින් වවළඳායතනය සමඟ වේරුම්  රගත යුතු 

අතර, වමහි පහත ද ක්වවවන පරිදි බ ැංකුවේ යම් වගකීමකින් සහනය සලසනු ලබන වවළඳායතනයට 

එවරහිව  ාඩ්පත දරන්නා විින් හිමි ම් වනාකිව යුතු ය. 

16.3 බ ැංකුවේ පාලනවයන් එහා ගිය වහෝ වවනත් හ ටියකින් යම් සසවැංක්රීය වටලර් යන්රයක්ව (ඒටීඑම්) 

 ඩා ප්පල්ස කිරීම වහෝ ඒවා ඇනහිටීම වහෝ ඒවාවයහි යම් වදෝෂයක්ව වහසතුව ාට වගන හටගන්නා වහෝ 

සන්නිවේදන පේධතිය  වහෝ පහසු ම  වහෝ දත්ත ස  සුම් පේධතිය  වහෝ සම්වේෂණ 

සම්බන්ධතාවය  වහෝ යම්  ාර්මි  වහෝ වවනත් ආරවුලක්ව වහසතුව ාට වගන  ාඩ්පත දරන්නාට ිදුවිය 

හ කි යම් අපහසුතාවයක්ව, පාඩුවක්ව වහෝ ඕනෑම සසවභාවය  දුෂස රතාවයක්ව සම්බන්ධවයන් කිිඳු ආ ාරය  

වගකීමක්ව බ ැංකුව විින් භාරවනාගනු ඇත. 

16.4 යම් යන්රය  වහෝ සන්නිවේදන පේධතිය  සෘජුව වහෝ වක්රව ිදුවන ඇනහිටීමක්ව,  ාඩ්පවතහි  තිවබන 

වදෝෂයක්ව වහෝ හානියක්ව,  ාර්මි  ආරවුලක්ව, යුධමය තත්ත්වයක්ව, වේවක්රියා, වහෝ බ ැංකුවේ වසසව යින්වේ 

වහෝ නිවයෝජිතයින්වේ පාලනවයන් බ හ රව ිදුවන යම් වවනත් වහසතුවක්ව නිසා වමම ගිවිසුම යටවත් 

බ ැංකුව පාර්ශවවයන් ිදුවිය යුතු  ාර්යයන් ඉෂසඨ කිරීමට වනාහ කි වුවවහාත් ඒ සඳහා බ ැංකුව 

වගවනාකියනු ඇත. 



16.5 ගිණුම් ප්ර ාශ දිනය සහ වගීම ිදු ළ යුතු දිනය සඳහා එක්ව එක්ව මාසවේ දිනයක්ව බ ැංකුව විින් වතෝරාගනු 

ඇත.   ාඩ්පත දරන්නා වවත ගිණුම් ප්ර ාශයක්ව ය ීමට බ ැංකුව අවපාවහාසත් වුවවහාත් වගවිය යුතු මුලය 

ගාසසතුද ඇතුළුව  ාඩ්පත දරන්නවේ වගකීම් අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත. 

16.6  ාඩ්පත මත  ාවේදන පරිදි මුද්රණය  ර ඇති වහෝ අනිකුත් වනරා ඇති පරිදි මුද්රිතවල ප්රතුත්පාදන වහෝ 

වක්වතාැං නය  රමින් අඩැංගු  ර ඇති වතාරතුරු දරනු ලබන යම් විකුණුම් ණයවර, ගනුවදනු වාර්තා, 

ණයවර වවුචර්පත්, මුදල්ස විස ඳුම් ණයවරපත් සහ/වහෝ අනිකුත් ගාසසතු අයකිරීවම් වාර්තාවලට බ ැංකුව ගරු 

 ළ යුතු ය. වමම ක්රියාවලිවේදී එව නි ගාසසතු අයකිරීම්වල ද ක්වවවන අත්සන් වහෝ අඩැංගු දෑ සතයායනය 

කිරීමට බ ැංකුවට බ ඳීමක්ව වනාම ත.  

16.7 ියලුම ගනුවදනු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව සතුව පවතින වාර්තා, විකුණුම් තුණ්ඩු සහ ගිණුම් ප්ර ාශ 

තීරණාත්ම  වන බවටත්, ඒවා ියලුම  ාර්යයන් සඳහා  ාඩ්පත දරන්නා මත බ වඳන බවටත්  ාඩ්පත 

දරන්නා එ ඟ වේ. 

16.8 බ ැංකුවේ වපාත් පිැංච, නිවේදන වහෝ ප්ර ාශනවල ද ක්වවවන ද න්ීම්වල සඳහන් පරිදි වසසවාවන්, නිෂසපාදන 

වහෝ ප්රතිලාභ ලබාදීම යම් ඇනහිටීමක්ව වහසතුව ාට වගන වහෝ ඊට අනුෂැංගි  වශවයන් ව වසස වහෝ 

හටගන්නා ඕනෑම සසවභාවය  ඕනෑම හිමි මක්ව සඳහා බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නා වවත කිිඳු 

ආ ාරයකින් වගකීමක්ව වනාදරනු ඇත. 

16.9 වමම ගිවිසුවමන් පාලනය  රනු ලබන වහෝ ප්ර ල්සපිත යම් ද්රවය වහෝ ගනුවදනු ිදුකිරීම වහෝ ප්රසම්පාදනය 

කිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමට වයෝගය ය යි බ ැංකුව විින් සල නු ලබන නිවයෝජිතයින්, ව ාන්රාත් රුවන් 

වහෝ ලිපි  ටයුතු බ ැංකුවේ පරම අභිමතය පරිදි එවසස භාවිතා  ළ හ කි බවට ඔබ එ ඟ වන අතර, එව නි 

නිවයෝජිතයින්වේ, ව ාන්රාත් රුවන්වේ සහ/වහෝ ලිපි  ටයුතු පාර්ශවවයන් ිදුවන යම් ක්රියාවක්ව, ප්රමාද 

වදෝෂයක්ව, වනාසල ා හ රීමක්ව වහෝ ිතා මතා ිදු රනු ලබන ව රැේදක්ව වවනුවවන් බ ැංකුව  ාඩ්පත 

දරන්නා වවත වග වනාකියනු ඇත. 

 

17. වගකීවමන් වන නිදහස 

 

17.1 වමහි පහත ද ක්වවවන  රුණුවල වපාදුභාවයට අගති රහිතව  ාඩ්පත දරන්නා විින්, ඔහුවේ/ඇයවේ 

 ාඩ්පත් ගිණුම සහ/වහෝ වමම ගිවිසුම වහසතුව ාට වගන වහෝ ඒ සම්බන්ධවයන් බ ැංකුවට ද රීමට වහෝ 

විඳීමට ිදුවන යම් පාඩුවක්ව, හානියක්ව, වගකීමක්ව, පිරිව යක්ව සහ වියදමක්ව (පූර්ණ හානි රක්වෂණ පදනම මත 

නනති  ගාසසතුද ඇතුළුව) නිසා ිදුවන උපද්රව ාරී තත්ත්වයන්වගන් පූර්ණ වශවයන් බ ැංකුව මුක්වතිදානය 

 ළ යුතු ය.  එනම්, 

17.1.1 වමම ගිවිසුම යටවත්  ාඩ්පත දරන්නාවේ වගකීම්වලින් එ ක්ව වහෝ ව ඩි ගණනක්ව උල්සලැංඝනය කිරීම. 

17.1.2.  ාඩ්පත දරන්නාට එවරහිව බ ැංකුවේ අයිතිවාි ම් සහ පිළියම්වලින් එ ක්ව වහෝ ඊට ව ඩි ගණනක්ව තථය 

වහෝ බලාත්ම  කිරීමට ත ත් කිරීම වහෝ ආරක්වෂා කිරීම සහ/වහෝ 

17.1.3  ාඩ්පත,  ාඩ්පත් ගිණුම සහ/වහෝ වමම ගිවිසුම මත බලපෑ හ කි යම් නීතිය , වරගුලාිය  වහෝ නිල 

විධානය  වවනසසී මක්ව සහ, එය  ාඩ්පත දරන්නාවේ  ාඩ්පත් ගිණුමට හර කිරීම සහ/වහෝ ඉල්සලා ිටිනු 

ලබන අවසසථාව   ාඩ්පත දරන්නා විින් වගවිය යුතු ය. 

17.1.4 දත්ත ඉවලක්වවට්රෝනි ව මාරු කිරීවම්දී ඒවා න තිීම සහ/වහෝ අවනිර්වේශනයවිම. 

 

 

 

 

 

 



 

18. නනති  ක්රියාමාර්ග 

 

කිියම් වහසතුවක්ව නිසා  ාඩ්පත දරන්නා වමම ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට 

අනුකූලීමට අවපාවහාසත් වුවවහාත් බ ැංකුව විින් වමම  ාඩ්පත් ගිවිසුම අවසන් ව ාට නනති  

ක්රියාමාර්ග වහෝ බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන යම් වවනත් වි ල්සප ආරවුල්ස විසඳාග නීවම් ක්රමයක්ව 

උපවයෝගී ව ාටවගන  ාඩ්පත් ගිණුම යටවත් බ ැංකුවට වගවිය යුතු ියලුම හිඟ මුදල්ස අය ර ග නීමට 

බ ැංකුව විින්  ටයුතු  රනු ඇත.  එහිදී බ ැංකුවට ද රීමට ිදුවන නනති  ගාසසතු ඇතුළු ියලුම පිරිව ය, 

ගාසසතු අයකිරිම් සහ වියදම් වවනුවවන් වගකීම,  ාඩ්පත දරන්නා විින් පූර්ණ හානිරක්වෂණ පදනම මත 

ද රිය යුතු ය. 

 

19. විනිමය පාලන වරගුලාි 

 

19.1 සෑම විටම  ාඩ්පත දරන්නා ිය  ාඩ්පත 2017 අැං  12 දරණ විවේශ විනමය පනවත් සහ  ලින්  ලට 

ප්රිේධ  රනු ලබන යම් වවනත් ග ස ට් ද න්ීම්වල ද ක්වවවන ප්රතිපාදනවලිට සහ වමහි පහත දක්වවා ඇති 

ියලුම වමවහයුම් උපවදසසවලට අනුකූලව භාවිතා කිරීමට වගබලාගත යුතු ය. 

19.2 බ ැංකුව,  ලින්  ලට ගිවිස ගන්නා පරිදි විනිමය පාල වේ වහෝ යම් වවනත් නියාම  අි ාරිය  වාර්තා 

කිරීවම් අවශයතාවලට අනුකූලව  ටයුතු  රනු ඇත. 

19.3  ාඩ්පත දරන්නා විින් විනිමය පාලන වරගුලාි උල්සලැංඝනය  ර ඇති බවට විශසවාස  ළ හ කි ඕනෑම 

වහසතුවක්ව මත  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් වවත ද නුම්දීමක්ව වනා ර බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් 

අවලැංගු  රනු ඇත. 

19.4.  ාඩ්පත දරන්නා විින්  ාඩ්පත විවේශ රට දී භාවිතා  ළ යුත්වත් ගමන් බිමන්, නවාත න්, නවදය 

ප්රති ාර, ජීවත්ීම, ලියාපදිැංචි ගාසසතු වගීම, විභාග ගාසසතු සහ විවේශ රට  ආයතනයක්ව වහෝ අධයයන 

ආයතනයක්ව සඳහා වපෞේගලි  සසවභාවවේ වාර්ි  දාය  ගාසසතු වගීම, වපෞේගලි  භාවිතය සඳහා 

භාණ්ඩ මිළදී ග නීවම්දී වගීම් ිදුකිරීම, ගමන් බිමන් සඳහා රක්වෂණ වාරි  සහ වපෞේගලි  සසවභාවවේ 

වසෞඛය රක්වෂණ ගාසසතු සහ/වහෝ විදුත් ත පෑල, අන්තර්ජාලය, දුර ථනය ඔසසවසස ිදු රනු ලබන ගනුවදනු 

එනම් විවේශ මුදල්සවලින් බිල්සපත්  රනු ලබන ගමන් වියදම්, වහෝටල්ස වියදම්, ආනුෂැංගි  වියදම්, නවදය 

වියදම් සහ වපෞේගලි  භාවිතය සඳහා භාණ්ඩ මිළදී ග නීම ව නි වපෞේගලි  භාවිතයට අදාල  ාරණා සඳහා 

පමණි.   ාඩ්පත, ප්රාේධන ගනුවදනු සහ ආනයනය සඳහා භාණ්ඩ වාණිජමය ප්රමාණවලින් මිළට ග නීම ව නි 

වගීම්  ටයුතු සඳහා භාවිතා වනා ළ යුතු ය.වපෞේගලි  පරිහරණය සඳහා ආනයනය  රනු ලබන භාණ්ඩ 

සඳහා වගීම්, නියාම ය විින් පිරිව ය රක්වෂණ ග ල්සබර ((Cost Insurance Freight (C.I.F)) මත  ලින් 

 ලට සඳහන්  ර ඇති පරිදි උපරිමව ිමා  රනු ල වේ.“වපෞේගලි  පරිහරණය” යනුවවන් අදහසස  රනු 

ලබන්වන්  ාඩ්පත,  ාඩ්පත දරන්නා, ඔහුවේ/ඇයවේ  ලරයා සහ දරුවන් සහ වදමේපියන් විින් භාවිතා 

කිරීම වන අතර, ඒ සඳහා කිිඳු වාණිජමය  ාර්යයක්ව සඳහා භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වනාවේ. 

19.5 ඉහත දක්වවා ඇති පරිදි ශ්රී ලැං ා රුපියල්සවලින් විවේශ රට  මුදල ට පරිවර්තනය කිරීමට ිදුවිය හ කි කිිඳු 

ගනුවදනුවක්ව කිරීම සඳහා කිිඳු පාර්ශවයක්ව විින්  ාඩ්පත භාවිතා කිරීමට ඉඩ වනාදීමට  ාඩ්පත දරන්නා 

වගබලා ගත යුතු ය. 

19.6  ාඩ්පත දරන්නා සැංක්රමණය  රන්වන් නම්, විවේශ රට  රැකියාවක්ව සඳහා ශ්රී ලැං ාවවන් බ හ රව යන්වන් 

නම් වහෝ ද නට බලපවත්නා සහ  ලින්  ලට සැංවශෝධනය විය හ කි විවේශ විනිමය පනතට අනුව  ාඩ්පත 

දරන්නා ‘අවන්වාි ’ පුේගලවයකු වලස අර්ථ දක්වවනු ලබන අවසසථාව දී  ාඩ්පත දරන්නා විින් 

 ාඩ්පත/ ාඩ්පත් බ ැංකුව වවත භාරදිය යුතු ය. 



19.7  ාඩ්පත දරන්නා, ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුවේ විවේශ විනිමය අධයක්වෂ වරයාවේ වහෝ  ලින්  ලට නියම  රනු 

ලබන යම් වවනත් නියාමන අි ාරිය  වාර්තා කිරීවම් අවශයතාවලට අනුකූල විය යුතු ය. 

19.8 එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුම අවසන් කිරීමට වහෝ වවනත්  රුණක්ව උවදසා එහි ද ක්වවවන යම් 

ප්රතිපාදනවලට අනුකූලව, ද නට බලපවත්නා විවේශ විනිමය පනවත් ද ක්වවවන ප්රතිපාදන/අවශයතා  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් උල්සලැංඝනය  ර ඇති බවට විශසවාස  ළ හ කි යම් වහෝ ඕනෑම වහසතුවක්ව පදනම්  රවගන 

බ ැංකුවේ   ම ත්ත මත  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් වවත ද නුම්දීමක්ව වනා ර වහාම ක්රියාත්ම  වන පරිදි 

වමම ගිවිසුම අවසන් කිරීමට සහ/වහෝ අවලැංගු කිරීමට සහ/වහෝ  ාඩ්පත/ ාඩ්පත් අලුත් කිරීම ප්රතික්වවෂසප 

කිරීමට බ ැංකුවට අයිතියක්ව ඇත. 

 

20. වමම ගිවිසුවමහි බලප ම 

 

20.1 වමම ව ාන්වේි සහ නියමයන්  ලින්  ලට වවනසස කිරීවම් වහෝ අලුතින් ව ාන්වේි සහ නියමයන් 

හඳුන්වාදීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු වේ (වමහි පහත දක්වවා ඇති සැංවශෝිත ගාසසතු සහ ගාසසතු වගීම්වලට වහෝ 

අලුතින් නව ගාසසතු සහ ගාසසතු අයකිරීම් හඳුන්වාදීමට ිමා ප නීමක්ව රහිතව යන  රුණද ඇතුළුව). 

20.2 එව නි වවනසස කිරීමක්ව  ාඩ්පත දරන්නා විින් පිළිවනාගන්වන් නම් එකී වවනසස කිරීම බලාත්ම  වන 

දිනට පසුව  ාඩ්පත භාවිතා කිරීම මත එව නි වවනසස කිරීමක්ව නියම කිරීමකින් වතාරව  ාඩ්පත දරන්නා 

විින් පිළිගනු ල බුවා ය යි ස ලව න අතර, එව නි වවනසස කිරීමක්ව බලාත්ම ීමට වපර  ාඩ්පත අවලැංගු 

කිරිම පිණිස එය පරිපූ   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් සමඟ බ ැංකුව වවත ආපසු භාරදිය යුතු ය. 

20.3 ිය  ාඩ්පත සහ යම් පරිපූර   ාඩ්පත්/ ාඩ්පත් භාවිතා  රමින් ිදු රනු ලබන  ාඩ්පත් ගනුවදනුවලින් 

(එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුම යම් අවසන් කිරීමක්ව ද)  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව නිදහසස  රනු ඇත. 

21. වතාරතුරු අනාවරණය කිරීම 

 ාඩ්පත් ගිණුමක්ව අවසන් කිරීමට වපර වහෝ අවසන්  රනු ල බීවමන් පසුව බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු 

ලබන වහෝ  ාඩ්පත දරන්නාට වහෝ යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුව ට, වහෝ  ාඩ්පත් ගිණුම ට වහෝ යම් වවනත් 

ගිණුම ට අදාළ වතාරතුරු වමහි ද ක්වවවන  රුණුවල වපාදුභාවයට, දිවයින පුරා පිහිටි අපවේ ශාඛාවලට, 

අපවේ වසසව යින්ට, අපවේ ඒජන්තවරුන්ට, අපවේ නිවයෝජිතයින්ට, සහ/වහෝ සසවාධීන 

ව ාන්රාත්තරුවන්ට,  ාඩ්පත් ගිණුම වමවහයීමට  ාඩ්පත දරන්නා විින් අවසරය ලබාදී යම් වවනත් 

පුේගලවයකුට,  ාඩ්පත් ගිණුම සහ/වහෝ එහි ගිවිසුම උවදසා වහෝ ඊට අදාලව යම් වසසවාවන් වහෝ පහසු ම් 

ස පයීමට, බලාත්ම  කිරීමට, ක්රියාවේ වයදීමට  වහෝ ස පයීමට ම දිහත්ව ිටින යම් පුේගලවයකුට , යම් 

වවළඳ බ ැංකුව ට වහෝ මුලය ආයතනය ට, යම් රජවේ වහෝ ශ්රී ලැං ාව තුළ වහෝ ඉන් ඔේබට පිහිටි 

ඒජන්ිය ට, වයවසසථාපිත මණ්ඩලය ට වහෝ අි ාරිය ට සහ බ ැංකුවේ උනන්දුව මත බ ැංකුවට 

ම නව යි හ වඟන සහ සල නු ලබන යම් වවනත් පුේගලවයකුට අගති රහිතව බ ැංකුවේ පරම අභිමතය පරිදි 

බ ැංකුවට උචිත ය යි හ වඟන යම් තුන්වන පාර්ශවය ට අනාවරණය කිරීම පිණිස ඊට අදාල   ම ත්ත 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් ලබාදිය යුතු ය. 

 

22. හිලේ කිරීවම් අයිතිය සහ සුරක්විත වලස රඳවාගන්නා මුදල්ස 

 

22.1 හිළේ කිරීමට අදාල යම් වපාදු අයිතිවාි ම්වලට වහෝ නීතිය වහෝ යම් වවනත් ගිවිසුමක්ව මගින් පවරා ඇති 

අයිතිවාි ම්වලට අමතරව, 

22.1.1 වමම ගිවිසුම යටවත් ඔබ විින් වමයින් වදනු ලබන   ම ත්ත පරිදි  ාඩ්පත දරන්නාවගන් බ ැංකුව වවත 

පවතින වගකීම් සම්බන්ධවයන් සෑහීමට පත්ීම  රනව ාට වගන වහෝ ඒ උවදසා කිිඳු ආ ාරයකින් 

 ාඩ්පත දරන්නා වවත ද නුම්දීමක්ව රහිතව සහ වගකීමක්ව රහිතව  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුවේ 

පවත්වාවගන යනු ලබන ගිණුම් එ ක්ව වහෝ ඊට ව ඩි ගණනක්ව සම්බන්ධ  ර වහෝ ඒ ාබේධ  ර එව නි 



ගිණුම්වල බ රට තිවබන යම් මුදල්ස ගණනක්ව ඕනෑම අවසසථාව  සහ  ලින්  ලට හිළේ කිරිමට, රඳවා තබා 

ග නීමට, ඇවිරීමට, මාරු කිරීමට වහෝ අදාල  රග නීමට බ ැංකුවට හිමි ම ඇත. 

22.1.2 ඉහත කී ආ ාරවේ සම්බන්ධ කිරීමක්ව, ඒ ාබේධ කිරීමක්ව සහ/වහෝ හිළේ කිරීමක්ව  රණව ාට වගන 

පවතින මුදල්ස වර්ගය වවනත් මුදල්ස වර්ගය ට පරිවර්තනය කිරීවම්දී එය බ ැංකුවේ සාමානය පරිචයට අනුව 

එම අවසසථාවේදී බලප ව ත්වවන විනිමය අනුපාතවලට අනුව ිදුකිරීමට බ ැංකුවට හිමි ම ඇති අතර, එහිදී 

හටගත හ කි ියලුම විනිමය අවදානම්, පාඩු, ව ාමිසස මුදල්ස සහ අනිකුත් බ ැංකු ගාසසතු ආදී ියල්සල  ාඩ්පත 

දරන්නා විින් ද රිය යුතු ය. 

22.2  ණයවර  ාඩ්පතක්ව සපයනු ලබන අවසසථාවේදී ඒ සඳහා සුරක්විතයක්ව වශවයන් ඩීඑෆ්සසීසී බෑන්ක්ව පීඑල්සසී හි 

පවත්වාවගන යනු ලබන ගිණුම  මුදල්ස ත න්පත්  රන වලසට බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නාවගන් ඉල්සලා 

ිටිය හ කි ය.   ාඩ්පත දරන්නාට ද නුම්දීමක්ව කිරීවමන් වහෝ කිිඳු ද නුම්දීමක්ව වනා ර  ාඩ්පවතහි 

තිවබන හිඟ මුදල්ස ඉහතකී ත න්පත් මුදල්සවලින් හිළේ  රග නීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතුව රඳවා තබාගනී.  එකී 

ත න්පත් මුදල්සවලට  ාඩ්පත දරන්නා ප්රවේශ වන්වන් නම් ඒ බ ේ ඔහු/ඇය විින් බ ැංකුව වවත  ල්සතියා 

ද නුම්දිය යුතු අතර, ඒ සම්බන්ධවයන් තීරණයක්ව  ාඩ්පත දරන්නා විින් ිය ණයවර  ාඩ්පත ව වසස 

භාවිතා  රන්වන්ද යන  රුණ පදනම්  රවගන බ ැංකුව විින් ගනු ඇත. 

 

23. වමම ගිවිසුම බල ප ව ත්ීම 

 

23.1 එවතකුදු වුවත් වමම ගිවිසුම අවසන් කිරීවම්දී වමහි ද ක්වවවන ියලුම ප්රතිපාදනයන් වමහි පහත ඇතුළත් 

 රන ලද යම්  ාඩ්පත් ගනුවදනුවක්ව,  ාඩ්පත් දරන්නන්වේ සහ ඕනෑම පරිපූර   ාඩ්පත/ ාඩ්පත් 

දරන්වනකුවේ/දරන්නන්වේ ඕනෑම වගකීමක්ව සම්බන්ධවයන්  ාඩ්පත දරන්නාට සහ යම් පරිපූර  

 ාඩ්පත/ ාඩ්පත් දරන්වනකුට/දරන්නන්ට එවරහිව බලප ව ත්වවන පරිදි අඛණ්ඩව බලාත්ම ව පවතිනු 

ඇත. 

23.2 වමම එක්ව එක්ව ව ාන්වේි සහ නියමයන් එකිවන ට විවේදය සහ වවන් වවන්ව ප වතිය යුතු අතර, යම් 

වහයකින් ඕනෑම අවසසථාව  එව නි ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් එ ක්ව වහෝ ව ඩි ගණනක්ව බලරහිත, 

නීතිවිවරෝධී වහෝ ක්රියාත්ම   ළ වනාහ කි තත්ත්වයට පත්වුවවහාත් එමගින් ඉතිරි ප්රතිපාදනයන්හි 

වලැංගුභාවය, නීතයානුකූලභාවය වහෝ ක්රියාත්ම   ළහ කි බව කිිඳු ආ ාරයකින් බලවනාප ව ත්විය යුතු 

ය. 

බ ැංකුවේ තනි අභිමතය මත වමම ගිවිසුවම් ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන් සැංවශෝධනය කිරීවම් 

අයිතිය බ ැංකුව සතුව තබාගනී. 

 

24. මුදල්ස අත්ති ාරම් 

 

24.1 ණයවර  ාඩ්පත් දරන්නන් විින් ඒවා භාවිතා  රමින් සසවයැංක්රීය වටලර් යන්රවලින් (ඒටීඑම්) වහෝ 

බ ැංකුවේ ශාඛාවලින් වහෝ මුදල්ස වගවනු ලබන වවවළන්දන් වහෝ නිවයෝජිතයින්වගන් ලබාගන්නා මුදල්ස 

අත්ති ාරම් එකී සසවයැංක්රීය වටලර් යන්රයට (ඒටීඑම්), බ ැංකුවට, වවවළන්දාට, නිවයෝජිතයාට වහෝ රටට 

අදාල සීමාවන්ට සහ පරිසීමාවන්ට යටත් වේ.  වම් සඳහා ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුවේ සහ විනිමය පාලන 

වදපාර්තවම්න්තුවේ වරගුලාිද අදාල වනු ඇත. 

24.2  ාඩ්පත දරන්නා විින් මුදල්ස අත්ති ාරම් ලබාගත යුත්වත් ඉහත සඳහන්  ළ සීමාව දක්වවා පමණක්ව වන 

අතර, එව නි සීමාවන්  ාඩ්පත දරන්නා වවත ද නුම්දිය යුතුද න ත්ද යන්න බ ැංකුව විින් තිරණය  රනු 

ඇත. 

24.3  ාඩ්පත දරන්නා වවත පූර්ව ද නුම්දීමක්ව වනා ර බ ැංකුව විින් වමම පහසු ම ඉවත්  ළ හ කි ය. 

 



25. නීතිය සහ අි රණ බලය 

 

වමම ගිවිසුම ශ්රී ලැං ාවේ නීතියට අනුකූලව පාලනය  රනු ඇති අතර, ඒ අනුව වත්රුම් ගත යුතු ය.  වමම 

ව ාන්දිි සහ නියමයන් නීති ප්ර ාරව, රජවේ වරගුලාි වහෝ ශ්රී ලැං ා මහ බ ැංකුව විින් නිකුත්  රනු 

ලබන උපවදසසවලට අනුකූලව සැංවශෝධනය කිරීමට අවශයතාවයක්ව ප න න ගුනවහාත් එය සසවයැංක්රීයව ිදු 

ව වරනු ඇත. 

26.  ාඩ්පත නිකුත් කිරිවම්  ාර්යය සහ එය භාවිතා කිරීම 

 ාඩ්පත සහ  ාඩ්පත් ගිණුම භාවිතා  ළ යුත්වත් වලැංගු සහ නිතයානුකූල  ාර්යයන් සඳහා පමණි.  

 ාඩ්පත වහෝ  ාඩ්පත් ගිණුම  ාඩ්පත දරන්නා විින් වවනත්  ාර්යයක්ව පිණිස භාවිතා  රන්වන් නම් වහෝ 

එවසස භාවිතා කිරීමට වවනත් පුේගලවයකුට ඉඩ වදන්වන් නම්, එව නි භාවිතා කිරීමක්ව වවනුවවන් වගකීම 

 ාඩ්පත දරන්නා විින් ද රිය යුතු ය. ණයවර  ාඩ්පතක්ව ක්රියාවවහි වයදීමට අදාලව බ ැංකුව සහ 

ජාතයන්තර ීසා (VISA International) වහෝ යම් වවනත් ආයතනයක්ව සමඟ ගිවිසුම ට ඇතුළත් වන අතර, 

එහි ප්රතිඵලයක්ව වලස බ ැංකුව විින් ජාතයන්තර ීසා (VISA International) වහෝ යම් වවනත් ආයතනට 

වගවනු ලබන ියලුම මුදල්ස වහෝ වියදම්  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුවට ප්රතිපූරණය  ළ යුතු ය. 

 

27. බ හ ර කිරීම් සහ  ාලාවවරෝධය 

 

 ාඩ්පත් ගිණුවමහි යම්තාක්ව හිඟව පවතින සහ බ ැංකුවට වගවිය යුතු යම් මුදල්ස ගණනක්ව වහෝ එයින් 

ව ාටසක්ව එවහත්  ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් විින් බ ැංකුවට ඒ වනවිටත් වනාවගවා ඇති මුදල්ස,  ාඩ්පත 

දරන්නාවේ/දරනන්නන්වේ වගකීම් සහ අපවගන් එක්ව එක්ව ව නා විින් එය වගීමට ය වපන අතර, 

ඉහතකී පරිදි බ ැංකුවට හිඟව පවතින මුදල්ස වහෝ එයින් ව ාටසක්ව වහෝ ඔවුන්වගන් අය ර ගත යුතු 

බ වින්එය  ාඩ්පත දරන්නාවේ/දරන්නන්වේ වගකීම් සහ ඒ ඒ  ාඩ්පත දරන්නාවේ එක්වව සහ වවන් වවන්ව 

වහෝ වවන වවනම තිවබන වගකීම් වේ.  එවතකුදු වුවත් වමහි ද ක්වවවන කිිඳු  රුණ ට වහෝ නීතිවේ 

ඕනෑම ප්රතිපාදනයක්ව වහෝ යුක්වති යුක්වතභාවයට වහෝ  ාලාවවරෝධී ආඥා පනතට වහෝ යම් වවනත් ආඥා 

පනත ට වහෝ රජවේ වරගුලාිවලට පටහ නි වනාී සහ වමහි සඳහන් මුදල්ස වහෝ එයින් ව ාටසක්වවත් 

 ාඩ්පත දරන්නාවගන්/දරන්නන්වගන් අය ර ග නීම පිණිස බ ැංකුව විින්  ාඩ්පත දරන්නාට/දරන්නන්ට 

විරුේධව නඩු ප වරීම වළක්වවනු ලබන  ාලාවවරෝධී පනත යටවත් වහෝ එහි යම් ප්රතිපාදනයක්ව යටවත් වහෝ 

ආඥාපනක්ව යටවත් යම් නීතියක්ව යටවත් වහෝ වවනත් නීතියක්ව යටවත් වහෝ ආයාචනය වනා රන බවට 

 ාඩ්පත දරන්නා/දරන්නන් තවදුරටත් වමයින් එ ඟ වේ. 

 

28. 1%  ෑෂස-බ ක්ව (ණයවර  ාඩ්පතක්ව ග නීවම්දී ග නුම් රුට ආපසු ල වබන මුදල)ණයවර  ාඩ්පත් ප්රදානයට 

අදාල ව ාන්වේි සහ නියමයන් 

 

28.1 ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානය මගින්  ාඩ්පත දරන්නා විින් ඩීඑෆ්සසීසී 

බ ැංකුවේ  ෑෂස-බ ක්ව ණයවර  ාඩ්පත් විවශසෂ ව ාන්වේි සහ නියමයන් පිළිග නීමට යටත්ව, ාඩ්පත 

දරන්නා විින් ඉල්සලුම්පරය ඉදිරිපත් කිරීම මත බ ැංකුවේ අභිමතය පරිදි බ ැංකුව විින් තීරණය  රනු ලබන 

මුදල්ස ඉතිරිකිරීම්  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුවේ පවත්වාවගන යනු ලබන ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම ට 

ලබාග නීමට  ාඩ්පත දරන්නා වවත ඉඩ සලසනු ලබයි. 

28.2  ෑෂස-බ ක්ව සඳහා වයෝගයතා උපමානය, ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ ක්රියා ාරී ඉතිරි කිරීවම් ගිණුමක්ව පවත්වාවගන 

යනු ලබන ආයතනික ණයවර  ාඩ්පත් (Corporate Credit Card) හ ර ඩීඑෆ්සසීසී ීසා ප්රාථමි  ණයවර 

 ාඩ්පත් ලබාගන්නා  ාඩ්පත දරන්නා සඳහා ීවෘතව පවතින අතර, ඒ සඳහා ඕනෑම වවළඳායතනය දී 

වියදම්  රනු ලබන මුදලින් 1%   ප්රමාණයක්ව  ෑෂස-බ ක්ව වශවයන් හිමි ම් කියනු ඇත.  එවතකුදු වුවත්, වම් 



සඳහා ඩීඑෆ්සසීසී ණයවර  ාඩ්පත සක්රීය කිරීමත් සමඟ  ාඩ්පත දරන්නා විින් මාි  ගිණුම් ප්ර ාශ 

 ාලපරිවේදයක්ව තුළ රු. 5,000/- අවම සමුච්චිත මුදලක්ව වියදම්  ළ යුතු ය. 

28.3 ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානය සඳහා වමහි දක්වවා ඇති ගණුවදනු සුදුසු ම් වනාලබනු ඇත.  

ඉහත 7 හි අර්ථ දක්වවා ඇති වශසෂ ප වරුම් ප්රතයාවර්තී/වාරි  වගීම්, බ ැංකු ගාසසතු සහ ගාසසතු වගීම් සහ 

වේශියව, විවේශීයව වහෝ මාර්ගගතව ිදු රනු ලබන   ිවනෝ වහෝ සූදු ගනුවදනු. 

28.4  ාඩ්පත දරන්නා විින් බ ැංකුව වවත වදනු ලබන ලිඛිත උපවදසස මගින්  ාඩ්පත දරන්නාටම අයත් ඩීඑෆ්සසීසී 

ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම වහෝ ඔහුවේ/ඇයවේ දරුවාවේ ඩීඑෆ්සසීසී  ණිෂසඨ ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම නම්  ළ යුතු ය. 

28.5 මාි ව,  නරමාි ව වහෝ වාර්ි ව වශවයන් වතෝරාගත හ කි  ෑෂස-බ ක්ව ඉතිරි කිරීවම් ගිණුමට බැර 

කිරීවම් වාර ගණන  ාඩ්පත දරන්නා විින් නියම වශවයන් සඳහන්  ළ යුතු ය. 

28.6 සුදුසු ම්ලත් පරිපූර   ාඩ්පත් දරන්නන් විින් උපයාවගන ඇති  ෑෂස-බ ක්ව/වට්ටම් ලබාදීම ප්රාථමි  

 ාඩ්පත් දරන්නාවේ ගිණුමට බ ර  ළ යුතු ය. 

28.7  ාඩ්පත් දරන්නන් විින් එක්ව ලිත් මාසයක්ව තුළ උපයාවගන ඇති මුළු  ෑෂස-බ ක්ව/වට්ටම් ලබාදීම, 

ඊළඟ/අනුයාත ලිත් මාසවේ අග වනවිට නම්  රන ලද ඩීඑෆ්සසීසී ඉතිරි කිරීවම් ගිණුම ට ඇතුළත්  රනු ඇති 

අතර, ඉදින් අවම වශවයන් රු. 100/-    ෑෂස-බ ක්ව ගණනක්ව උපයා ඇතිවිට  ෑෂස-බ ක්ව විසසතර දක්වවමින් 

ව ටි පණිවිඩයක්ව  ාඩ්පත දරන්නා වවත යවනු ඇත.  උපයාවගන ඇති  ෑෂස-බ ක්ව ගණන,  ාඩ්පත 

දරන්නාවේ තදනන්තර ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුම් ප්ර ාශවේ දක්වවනු ඇත. 

28.8 ඉහත 28.7 වේදවේ දක්වවා ඇති පරිදි  ෑෂස-බ ක්ව/වට්ටම් ලබාදීම බ ර  රනු ලබන අවසසථාවේදී සුදුස ම් 

ලබන  ාඩ්පත දරන්නාවේ ණයවර  ාඩ්පත් ගිණුම ඩීඑෆ්සසීසී බ ැංකුවේ තනි අභිමතය මත තීරණය  ර ඇති 

පරිදි වහාඳ සසථාවරයකින් සහ විිමත් සතුටුදාය  ආ ාරයකින් පරිහරණය  රමින් තිබිය යුතු ය. ෑෂස-

බ ක්ව/වට්ටම් ලබාදීම අදාල ගිණුමට බ ර කිරීමට වපර අදාල ගිණුම යුතු ම් ප හ ර හරිමින් වහෝ 

සසවවච්ඡාවවන් වහෝ නිරායාසවයන් වසා දමා ඇති වහෝ අවසන්  ර ඇති වහෝ ඕනෑම වහසතුවක්ව නිසා 

අත්හිටුවා ඇති අවසසථාව  එකී  ෑෂස-බ ක්ව/වට්ටම් ලබාදීම බ ර වනා ර ිටීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු ය. 

28.9 ගිණුම ට බ ර ළ යුතු  ෑෂස-බ ක්ව මුදල දශම වද  ට වට  රනු ඇත. 

28.10 යම් ආරවුල්සසහගත, ් ස  ප්රතිවර්තිත/මුදල්ස ආපසුදීමක්ව වහෝ අවලැංගු  රන ලද/බලරහිත ගනුවදනුවක්ව  ෑෂස-බ ක්ව 

ණයවර  ාඩ්පත් ප්රදානය ලබාගත ග නීමට සුදුසු ම්ලත් ගනුවදනුවක්ව වනාවනු ඇත. 

28.11 ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානයට අදාල ව ාන්වේි සහ නියමයන්  ාඩ්පත් දරන්නාවේ 

ගිවිසුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට අමතර ඒවා වන අතර එමගින් එකී ගිවිසුවමහි සඳහන් 

ව ාන්වේි සහ නියමයන්වේ අගය අඩුීමක්ව ිදුවනාවේ. 

28.12 වමම ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානය,  ාඩ්පත දරන්නා වවත ලබාවදන විවශසෂ පහසු මක්ව වන 

අතර, ඒ වහසතුව ාට වගන  ාඩ්පත දරන්නාවේ ගිණුවමහි ද ක්වවවන ව ාන්වේි සහ නියමයන්ට අගතියක්ව 

වහෝ බලපෑමත් ඇතිවනාවිය යුතු ය. 

28.13 වමම ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානය සම්බන්ධවයන් හටගන්නා ආරවුල්සද ඇතුළුය එවහත් ඒවාට 

සීමා වනාී ඊට අදාල ියලු  රුණු සම්බන්ධවයන් බ ැංකුව විින් ගනු ලබන තීරණය අවසන් තීරණය වන 

අතර, වමම  ෑෂස-බ ක්ව ණයවර  ාඩ්පත් ප්රදානවේ ියලුම  ාඩ්පත් දරන්නන් එයින් බ වඳස. 

28.14  ාඩ්පත් දරන්නන් වවත පූර්ව ද නුම්දීමක්ව රහිතව ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානය යටවත් සුදු ම් 

ලබන ගනුවදනු වර්ග සහ වහෝ  ෑෂස-බ ක්ව/මුදල්ස ආපසු දීවම්  ාණ්ඩ වවනසස කිරීවම් අයිතිය බ ැංකුව සතු ය. 

28.15 ණයවර  ාඩ්පත් සඳ ා  ෑෂස-බ ක්ව ප්රදානයට අදාලව වමහි අඩැංගු වන ව ාන්වේි සහ නියමයන්වගන් 

ඕනෑම එ ක්ව  ාඩ්පත් දරන්නන් වවත පුර්ව ද නුම්දීමක්ව වනා ර ඕනෑම අවසසථාව  වවනසස කිරීවම් අයිතිය 

බ ැංකුවට තිබිය යුතු අතර, එවසස වවනසස ම ිදු ළා ය යි පවසනු ලබන දින ිට ඒ සඳහා  ාඩ්පත් දරන්නන් 

නිස  වම බ වඳස.  එවතකුචු වුවත්, ිදු රනු ලබන එව නි වවනසස කිරීමක්ව ලිපි මාර්ගවයන් සහ/වහෝ වේශීය 

පුවත්පත්වල ද න්ීම් පලකිරීවමන් සහ/වහෝ බ ැංකුවේ ද න්ීම් පුවරුවවහි ප්රදර්ශනය කිරීවමන් සහ/වහෝ 

ගිණුම් ප්ර ාශ ඔසසවසස  ාඩ්පත් දරන්නන් වවත සන්නිවේදනය  රනු ඇත. 


