
 
 
 
 

 

              
ටඉඉබ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආ.ප අංක 244 

        
 

   දිනය    
 
 

  

  කළමනාකරු, මහජන බ ැංකුව 
 

  ………………………………………. ශාඛාව     
 

කරුණාකර පහතින් ලබා දී ඇති ත ොරතුරුවලට අනුව සහ බ ැංකුතේ නීති රීති හා තරගුලාසිවලට 
යටත්ව ජැංගම/ඉතුරුම් ගිණුමක් විවෘ  කරන්න. 

 

     ගිණුම්  
       අැංකය 

 

CIF  
අැංකය                           

     ත ොරතුරු ඇතුළත් කරන ලද           නිලධාරි                          කළමනාකාර                  AML පද්ධතිය පරීක්ෂා  
ලද    අයතේ නම හා තසේවා අැංකය                                                                                     කරන ලද අයතේ                                                         
                                                                                                    අත්සන  හා තසේවා අැංකය                                             

 

 

කාර්යාලීය ප්ර තයජජනය සඳහා පමණි 
ගිණුම් විවෘත කිරිමම් 

අයදුම්පත 

 මපොල්ම:කාර සහ 

අද්මිනිස්ත්රාසිකාකාර ගිණුම්

මපොල්ම:කරුමේ/අද්මිනිස්ත්රාසිකාකරුමේ විස්තර 

  1.   වයාපාරම  ස්වභාවය සහ අරමුණු 

         තපොල්ම:කාර  ගිණුම                                                                                                                                       අද්මිනිස්ත්රාසිකාර ගිණුම
    
                             

                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 

.        2.   අමේක්ෂිත ප්රකමායය් ගිණුමට මසකට රුපියල් වලි් ලැමෙන අමේක්ෂිත/සාමානය තැ්පු ප්ර මාණයන්                    

                     500,000 ට වඩා අඩු                       500,001 සිට  1,000,000 දක්වා                                සිට දක්වා                     2,000,001 ට ව ඩි    
 
                                                                           
                 
 
 
         
          

ඔමේ ගනුමෙනුකරු හඳුනා ග්න අොළ පරිදි  ලකුය මයොේන.

 

5.   ගනුමෙනුමේ ස්වභාවය                                                                                           
            මුදල්                                                                                                                       විදු ත් මුදල් වමවමාරුව (Wire Transfer)                             
              

තෙක්පත්                                                                                                                 තවනත් ……….......................................................…………..……                                                                                                                                            

 (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)

 
    

                 

 

ප     ගිණුම් වර්ගය           ජැංගම ගිණුම්                ඉතුරුම් ගිණුම්   මුෙල් වර්ගය               ශ්රී  ලැංකා                විතද්ශීය   .....................................................   නිමැවුම් නාමය (ඇත්නම්)    
                                                                                                                                  රුපියල්                 මුදල්     (කරුණාකර මුදල් වර්ගය සඳහන් කරන්න)                      ……………………………………………… 

  ගිණුම් ප්රකකානන                       ප ල්                  විදු ත්   ප ල්              අවනය                    දදනිකව                          සතිප ා                             මාසිකව 

  ලැබිය යුු ආකාරය              මගින්                     මගින්                         වනුම  
 

        

       1.  මුලකුරු සමග නම (මහතා/මහත්මිය/මමනවිය) 

 

 
 

       2. මුලකුරුවලි් හැඳි්මවන නම්                                                                                                          3. මවනත් නම් (ඇත්නම්) 
 

         

 
 

 

 

       4. උප් දිනය                                                                        5. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය                                                                                        6. ජාතිය/                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                        පුරවැසිකාභාවය 
 
                      

       7. ස්ථීර ලිපිනය 
                                                                             
                   
                                                                                                                                                                                                                                            

       8. රැකියාව/වෘත්තිය                                                                                                         9. මසේවා මයෝජකයාමේ නම සහ ලිපිනය 

   
            
                                       

       10.  දුරකථන    නිවස /                                             ජැංගම/                                                  විදු ත්   ප ල් පිපිනය 

        අංකය       කාර්යාලය                                        විතද්ශීය 

       

         

ෙදු මගවිය යුුෙ?             ඔේ                            න                              ඔේ නම්,        බදු තගවන්නා හඳුනා ග නීතම් අැංකය
    

 බූෙල් නඩුව පිළිෙඳ විස්තර 

  නඩු අංකය                                                                                                                       උසාවිය     

     

 මියගිය පුද්ගලයාමේ සම්පූර්ය නම  
 

 

  

තමම ගිණුතම් මුදල් . ... ...

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

විසින් ආපසු ගන්නවා ඇ .

                                                                      

                                                                                                                                                                            
                                                     අත්සන

 
 

ගිණුම ක්රි යාත්මක කිරිමම් උපමෙස් 

 

        (*කරුණකාර නම සඳහන් කරමින් තමතහයුම් උපතදස් දක්වන්න)    උදා: තපතර්රා වන මා විසින් 

*මා/ අප තදතදනාතගන් තකතනකු/අප තදතදනාම/අප සියලු තදනාම/තවනත් ආකාරයක් තලස) 

 

 3.   වත්කම් 

    තද්පළ/පරිශ්ර යන්                   තමජටර් රථ                        මූලා වත්කම්                       ආතයජජන                        තවනත්  …………………...............................................                       
                                                                                                                                                                                                           (කරුණාකර සඳහන් කරන්න) 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                 
 
 
         
          

4.   වත්කම් ලැමෙන මූලාශ්ර ය - වත්කම් ලො ගත්මත් කාමග්ෙ@
   

    වාාපාර ආදායම බ ැංකු පහසුකම් ආතයජජන    පරි ාාග තද්ශීය/විතද්ශීය)         තවනත්..………….........................................................……

                                           (කරුණාකර සඳහන් කරන්න)

                 
 
 
         
          

      සැ.යු.  මපොල්ම:කාර/අද්මිනිස්ත්රාසිකාකරුව් එක් අමයකුට වඩා වැඩි වන අවස්ථාවකදී තවත් අයදුම්පතක් භාවිතා කර්න. ගිණුම ක්රි යාත්මක කිමමම් උපමෙස් සිකායලු අයදුම්පත් වල සඳහ් 

කර්න. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 "

      මා /අප විසින් ඉහතින් ලබාදී ඇති ත ොරතුරු ස ා හා නිව රදි බව  හවුරු කරන අ ර,  ගිණුම පවත්වාතගන යාම සම්බන්ධතයන් ඉහ  සඳහන් කර ඇති තකොන්තද්සි හා නියමයන්ට එකඟ වීමට හා ඒවායින් 
බ ඳී සිටීමටත් අප විසින් කර ඇති ඉහ  ප්ර කාශය සඳහා අනුකූල ාවයකින් කටයුතු කිරීමටත් ඒවායින් බ ඳී සිටීමටත් මම/අපි තමයින් එකඟ තවමි/තවමු.  

             
 
 
 

 

          ..........................................                                                                                                                                 ........................................................................................................................................    
             දිනය                                                                                                                                                                                                                 අත්සන                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 තද්ශපාලනයට අනාවරණය වූ පුද්ගලතයකු යන්නට නිර්වෙනය 

:      මද්ශීය වනමය් මහෝ විමද්ශීය රාජයයක් විසිකා් මහෝ ජාතය්තර සංවිාානයක් විසිකා් ප්රකමු  රාජය 
කර්තවය පවරා ඇති යම් පුද්ගලමයකු අෙහස් වන අතර,  
 

 යම් රාජායක තහජ රජයක ප්ර ධානියකු 

 තද්ශපාලනඥයකු 

 තජාෂ්ර රජතන නිලධරයකු, අධිකරණ නිලධරයකු තහජ හමුදා නිලධරයකු 

 රජය සතු සැංස්ථාවක, රජතන තහජ ස්වාධීන ආය නයක තජාෂ්ර විධායක නිලධරයකු 

 මද්නපාලන වනමය් අනාවරයය වූ තැනැත්තකුමේ පවුමල් සාමාජිකය් හා සමීප ආශ්රිඨතය් 

අයත් මේ. 

         
 

 
 

 

"විතද්ශීය පුද්ගලතයකු"  යන්නට නිර්වෙනය 
 

 විතද්ශීය රටක පුරව සිතයකු තවනත් රටක පදිැංචිකරුතවකු වුවත් විතද්ශයකදී උප  ලබා එතසේ උප  ලද රතටහි පුරව සිභාවය 

අත් තනොහළ පුද්ගලයින් ද ඇතුළත්ව 

 විතද්ශීය රටක නී ාානුකූල පදිැංචිකරුතවකු 

 විතද්ශීය රටක පදිැංචිව සිටින පුද්ගලතයකු 

 වීසා කාලය ම  විතද්ශීය රටක කිසියම් දින ගණනක් ග  කරන පුද්ගලතයකු 

 විතද්ශ රටක සැංස්ථා, බූදල් සහ භාරයන් 

 විතද්ශීය රටක තහජ එයට අයත් බල ප්ර තද්ශයකට සම්න්ධකම් තහජ අයිතියක් ඇති කිසියම් පුද්ගල ඒකකයක් 

 "ප්ර මාණවත් අර්ථලාී  හිමිකරුතවක්" තලස ස ලකිය හ කි එක් විතද්ශිකතයකු තහජ ඇතුළත් කිසියම් තද්ශීය පුද්ගල ඒකකයක් 

ඔෙ විමද්ශීය පුද්ගලමයක් ෙ? 
 

                       ඔේ. මම/අපි  …………………………………………..……රතේ පුරව සිතයක් තවමි/පුරව සියන් තවමු.  මාතේ/අපතේ ගමන් බලපත්ර අැංකය/අැංකයන් …………………..………………………… 

                       න  . මම/අපි විතද්ශ රටක පුරව සිතයකු තනොතවමි./පුරව සියන් තනොතවමු.  අනාග තන දී විතද්ශ රටක පුරව සිතයකු/පුරව සියන් වුවතහොත් ඒ බව බ ැංකුව තව  ද නුම් දීමට එකඟ තවමි/තවමු.   
         

 

 

ඔෙ මද්නපාලනයට අනාවරයය වූ පුද්ගලමයක්ෙ?                      ඔේ                  නැත                              ඔෙ විමද්න ගිණුම් සඳහා ෙදු අයකිමම් අනුකූලතා පනමත් සඳහ් "ඇමරිකානු පුද්ගලයා" යන අර්ථ 

                                                                                                                                                        නිරූපනයට යටත් පුද්ගලමයක් ෙ?                      ඔේ                       නැත 
   

         විතද්ශීය පුද්ගලතයකු යන්නට හා තද්ශපාලනයට අනාවරණය වූ පුද්ගලතයකු යන්නට නිර්වෙන තමම පිටුව අවසානතන ද ක්තේ. 

 තමම ගිණුම සම්බන්ධතයන් මුදල්   න්පත් කළ හ ක්තක් ඉහ  අැංක දරණ නඩුව සම්බන්ධව අධිකරණය මගින් වරින් වර සිදු කරනු ලබන නිතයජග ප්ර කාරව   න්පත් කිරීමට හා ආපසු ග නීමට අවසර ලබා දී ඇති මුදල් පමණක් තේ. එකී 
අධිකරණ නිතයජගතයන් බ හ රව කරනු ලබන මුදල්   න්පත් කිරීම් හා ආපසු තගවීම්වලට අවසර ලබාදීමට බ ැංකුව බ ඳී න  . 
 

  ගිණුම විවෘත කිමමම් අරමුය ඉහත අංක ෙරය මතස්තමම්්ු නඩුමේ බූෙලය පරිපාලනය කිමම විය යුුය.  

 

විමනේෂ මකෝමද්සිකා 

ගිණුම හදූ්වා මේනාමේ විස්තර 
 

 

 ගිණුම විවෘ  කිරීම සදහා අද්මිනිස්ත්රාසිකරුට තහජ තපොල්ම:කරුට බලය ලබා තදමින් අධිකරණතයන් නිකුත් කරන ලද නිතයජගතන පිටප ක් අමුණන්න. 

 

 

  

1. (අ)   ............................................................................ භාරම  භාරකරු වන මම විමද්න වත්කම් ුලි් එක්සත් ජනපෙ පුරවැසිකාය් ෙදු මගවීම පැහැර හැමම වැලැක්වීම සඳහා අරමුණු කරගත් එක්සත් ජනපෙ නීතිකරයයක් 

වන "විමද්න ගිණුම් සඳහා ෙදු අයකිමම් අනුකූලතා පනමත්" ප්රකතිපාෙන යටමත් "ඇමරිකානු පුද්ගලයා" (US Person) ය්මනහි නිර්වචනයට අයත් මවමි. 
 

 

                 (ආ)  "විමද්න ගිණුම් සඳහා ෙදු අයකිමම් පනත" රමට් ෙැහැර පිහිටි හා වලංගු වූවක් ෙවත්,  එම පනත යටමත් "ඇමරිකානු පුද්ගලය්" පිටරට පවත්වාමගන යන ඔවු්මේ මූලය වත්කම් විස්තර වාර්තා කිමම අවනය ෙවත් මා 

අවමෙෝා කරමගන ඇති ෙවත් මමයි් සහතික කරමි. 
 
 

          (ඇ)   එමහයි්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙම  "අභය්තර ආොයම් මසේවා"(I.R.S.)  මවත මා/අප විසිකා් පවත්වනු ලෙන ගිණුමම් සහ ආමයෝජනය්හි අොළ සිකායලුම මතොරුරු වාර්තා කරන මම් "විමද්න ගිණුම් සඳහා ෙදු අයකිමම් 

අනුකූලතා පනත"අනුව විමද්ශීය මූලය ආයතනයක් වනමය් පිළිගනු ලැෙ ඇති මහජන ෙැංකුව මවති් මමයි් මම ඉල්ලා සිකාටිමි. 
 
 

          (ඈ)    ශ්රී් ලංකාමේ 1988 අංක 30 ෙරය ෙැංකු පනමත් 77 මේෙම  ප්රකතිපාෙන අනුව, එකී ප්රකතිපාෙන පිළිෙඳ පූර්ය ෙැනුමකි් සහ අවමෙෝායකි් යුුව මා විසිකා් මමම එකඟතාවය ලොදී ඇති ෙව මම තවදුරටත් සහතික කරමි. 
 

2. විමද්න ගිණුම් සඳහා ෙදු අයකිමම් අනුකූලතා පනමත් සඳහ් "ඇමරිකානු පුද්ගලයා" යන අර්ථ නිරූපනය යටතට මා මනොගැමනන අතර, අනාගතම දී මා ඇමරිකානු පුද්ගලමයක් ෙවට පත්වුවමහොත් ෙැංකුව මවත ෙැනුම් දීමට 

මම මමයි් එකඟ මවමි. 

 

 
 

"ඇමරිකානු පුද්ගලයා"යන අර්ථ නිරූපනයට යටත් පුද්ගලයි් විසිකා් කරනු ලෙන ප්රකකානය (අොළ පරිදි "" ලකුය මයොේන.) 
 

         

ජංගම  ගිණුම් - මකෝමද්සිකා හා නියමය් 
 

         

 

                 (ආ)   ගිණුතම් තශේෂය ස ලකිල්ලට තගන තෙක්පත් පිවීතම්දී ගනුතදනුකරු විසින් නිකුත් කරනු ල බූ නමුත්  

තමත ක් තගවීම සඳහා බ ැංකුව තව  ඉදිරිපත් තනොකළ තෙක්පත් සියල්තලහි වටිනාකම අඩු කිරීතමන් 

පසු ඉතිරිවන තශේෂයට පමණක් තෙක්පත් පිවිය යුතුය. 
 

        (ඇ)       තමම වාවස්ථා මාලාවට සහ බ ැංකුව විසින් විටින් විට පනවනු ලබන තවනත් වාවස්ථාවන්ට පටහ නිව 

නිකුත් කරනු ලබන තෙක්පත්වලට මුදල් තගවීම ප තතික් තෂේප කිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුය. 
 

6.    න්පත් කරන ලද තෙක්පත් උපලබ්ධි වී තනොම ති බව ප තමාද වී ද නගත් විටක එම උපලබ්ධි තනොවූ 

තෙක්පත්වලට අදාළ බ ර පිවිසුම් ප තතිසාදනය කිරීමට බ ැංකුවට හිමිකම් ඇ . 
 

7.      බ ැංකුව විසින් එක් එක් ජැංගම ගිණුම්කරු තව  මාසික ගිණුම් ප තකාශනයක් සපයනු ල තබ්. ප තකාශනය ල ුනනු 

කල්හී එය පරීක්ෂාාකාරීව බලා යම් වරදක් තහජ තවනසක් තේ නම් ඒ බව එම ප තකාශනය ල ී  දින 14ක් ඇතුළ  

බ ැංකුව තව  ද න්විය යුතුය. 
 

8.     භාරයන් බ ැංකුව විසින් පිළිගනු තනොල තබ්. 
 

9.    අවශා අවස්ථාවලදී බ ැංකුව විසින් තකොමිස ්හා ගාස්තු අය කරනු ලබයි. ගිණුතම් මුදල් තනොම තිකමින් අගරු 

කරන ඒ ඒ තෙක්පත් සඳහා තකොමිස ්මුදලක් අයකරනු ලබයි. එතමන්ම ගනුතදනුකරුවන්තේ පිඛි  උපතදස් 

අනුව තගවීම් න ර කිරීම සඳහා ඒ ඒ තෙක්පත් තවනුතවන් තකොමිස් මුදලක් අයකරනු ලබයි. තෙක්ප ක මුදල් 

තගවීම් නවත්වන තලස අණකරුවකුතගන් ල තබන එම පිඛි  උපතදස ්සටහන් තකතරනු ඇ . එතහත් එතසේ 

තනොවන අවස්ථාවකදී, එව නි උපතදස් අනුව  කටයුතු කරනු තනොල බූ විට බ ැංකුව වගකීමට පත් තනොතේ. 
 

10.    තමම තකොන්තද්සි හා නියමයන් තවනස් කිරීතම්, සැංතශජධනය කිරීතම් තහජ එකතු කිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුව 

පවතී. එතසේ තවනස ්කළ සැංතශජධන කළ තහජ එකතු කළ තකොන්තද්සි හා නියමයන් ක්රිියාත්මක වූ විගස ඒ බව 

ගනුතදනුකරුවන් තව  දන්වනු ල බූවත් න  ත්, ඔවුන් හ මතදනාම ඒවායින් බ ඳී සිටිනු ඇ . 
 

11. ඔබතේ පිපිනතයහි/විදු ත් පිපිනතයහි කිසියම් තවනසක් සිදුවුවතහොත් අදාළ ශාඛාව තව  වහාම ද නුම් දිය 

යුතුය.  

 

 12.  විතද්ශ වාවහාර මුදල් ගිණුම් තමතහයවීම, පාලනය කිරීතම් විනිමය පාලන තරගුලාසි සහ නියමයන් තකතරහි 

අනුකූල ාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට හා ඒවායින් බ ඳී සිටීමට ගනුතදනුකරු එකඟ විය යුතුය.  

 

1.  ජැංගම ගිණුමක් විවෘ  කිරීම සඳහා නියමි  මූපික   න්පත් මුදල එක් එක් ශාඛාව අනුව තවනස් තේ. ගිණුම් විවෘ  

කිරීමට බලාතපොතරොත්තු වන ගනුතදනුකරුවන් විසින් විමසනු ල බූ කල්හි මූපික   න්පත් මුදල සඳහා නියමි  

ප තමාණය දන්වනු ල තබ්. 
 

           2.   (අ)   ගනුතදනු කරන තේලාවන් ඒ ඒ ශාඛාවන් විසින් ප තකාශි  ගනුතදනු කරන තේලාවන්ය.  

                (ආ)  ජැංගම ගිණුම් තශේෂවලට තපොලී තගවනු තනොල තබ්. 
 

          3.   තෙක්තපොත් සඳහා වන ගාස්තු ජැංගම ගිණුමට හර තකතර්.  වද, තෙක්ප කින් හ ර අතනකුත් ක තමයකින් මුදල් තගවීම් 

ප තතික්තෂේප කිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතුව පවතී. තෙක්පත් පරිහරණය කිරීතම්දී පහ  ද ක්තවන කරුණුවලට 

සුපරීක්ෂාකාරී තලස අවධානය තයොමු කරන තලස ගනුතදනුකරුවන්තගන් ඉල්ලුම් කරනු ල තබ්. 
 

             (අ)   තෙක්තපොත්, බලය පවරනු තනොල බූ කිසියම්   න ත්ත කු අ ට පත්වීමට ඉඩ තනො  බිය යුතුය. ගනුතදනුකාර 

මහත්ම/මහත්මීන් තව  නිකුත් කරනු ල බූ තෙක් තපො /තපොත් පරිහරණය කිරීතමහිලා තහජ අන් තලසකින් තහජ 

සිදු වූ තනොස ලකිපිමත්කමක් තහේතු තකොට තගන තහොර අත්සන/අත්සන් තයොදා තෙක්ප කට මුදල් තගවනු 

ල බූවිට එහි වගකීම බ ැංකුව විසින් භාරගනු තනොල තබ්.  
 

                 (ආ)   තෙක්පත් අත්සන් කිරීතම්දී බ ැංකුතේ  බා ඇති ආදර්ශ අත්සන් පතත් ආදර්ශ අත්සනට සමාන වූ අත්සන්   බිය 

යුතුය.  
 

                 (ඇ)  තෙක්පත්  පිවීතම්දී  මුදල් ගණන අකුතරන් තමන්ම ඉලක්කතමන්ද ප හ දිපිව එකම භාෂාවකින් පිවිය යුතු අ ර, 

පිවීතමන් පසු අකුරු තහජ ඉලක්කම් අ රින් න ව  පිවීමට ඉඩ තනො  බිය යුතුය.  
 

                 (ඈ)   තෙක්ප ක යම් තවනසක් කිරීමට අවශා වුවතහොත් ඒ තවනස් කිරීම නිව රදි බවට අණකරුතේ සම්පූර්ණ අත්සන 

සහතික කළ යුතුය.  
 

                 (ඉ)    තගවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන දින සිට හය මාසයකට තහජ ඊට ව ඩි කාලයකට තපර දිනයක් දරණ තෙක්පත්වලට 

මුදල් තගවීම බ ැංකුව විසින් ප තතික් තෂේප කළ හ කිය.  
 

                 (ඊ)     මා සතු තෙක්තපො  තහජ එයින් තකොලයක් තහජ අස්ථානග  වුවතහොත් ඒ බව වහාම බ ැංකුවට ද න්විය යුතුය. 
 

          4.   පහ  ද ක්තවන කරුණුවලටද තහොඳින් අවධානය තයොමු කරන තලස ගනුතදනුකරුවන්තගන් ඉල්ලා සිටිනු ල තබ්. 
 

                 (අ)  ස්වකීය ගිණුමට කරනු ලබන එක් එක් තගවීම් සඳහා ඒ සම්බන්ධතයන් වූ පිළිපත හි තහජ කුවි ාන්සිතයහි 

බ ැංකුතේ බලයලත් නිතයජජි යකුතේ සම්පූර්ණ අත්සන තයොදවා ග නීම, පරිගණක ග  ලදුප ක් නම් එව නි 

අත්සනක් අවශා තනොතේ. 
 

                (ආ)    උපලබ්ධි තනොවූ අයපත් ම  නිකුත් කරන තෙක්පත් තගවීමට බ ැංකුව බ ඳී න  .  
 

           5.  ගනුතදනුකරුවන් ඔවුන්තේ ගිණුම්වපින් මුදල්  ආපසු  ග නීතම්දී  පහ  කරුණුවලට සුපරික්ෂාකාරී තලස අවධානය 

තයොමු කළ යුතුය. 
 

     (අ)    ගනුතදනුකරුවන් විසින් මුදල් ආපසු ග නීතම්දී පූර්ව විධිවිධාන සලසා ග නීමකින් ත ොරව, ගිණුතම් ඇති මුදල් 

තශේෂය තනොඉක්මවිය යුතුය. 
 

 

ඉුරුම් ගිණුම් - මකෝමද්සිකා හා නියමය් 
 

 

 1. මුදල් හ තරන්නට තවනත් දෑ ඉතිරි කිරීතම් ගිණුමට සාමානාතයන් ැසස්කරනු තනොල තබ්. 
  

    

 2.    ඉතුරුම් ගිණුම් පාස්තපො  අස්ථානග  වුවතහොත් ඒ බව අප තමාදව බ ැංකුවට පිඛි ව ද නුම් දිය යුතුය. 

 

 3. ඔබතේ පිපිනය තවනස ්වූ අවස්ථාවක ඒ බව තනොපමාව අදාළ ශාඛාව තව  ද නුම් දිය යුතුය. 
 

 

 4.   අවශා අවස්ථාවන්හිදි බ ැංකුව විසින්  සිදු කරනු ලබන අයකිරීම් (ගාස්තු සහ අය කිරිම්) සඳහා තගවීම් කිරීමට 
ගනුතදනුකරු එකඟ විය යුතුය. 

 

 
 

5.   ඉතුරුම් ගිණුමක පවත්වාග  යුතු අවම තශේෂය තීරණය කිරීතම් පූර්ණ අභිම ය බ ැංකුව සතුතේ. ගිණුමක 

පවත්වාග  යුතු අවම මාසික  සාමානා තශේෂය කපින් කලට තීරණය කරනු ලබන අවම තශේෂයට වඩා අඩුවන 

අවස්ථාවකදී රු. 25 ක මාසික තකොමිස ් මුදලක් තහජ බ ැංකුව කපින් කලට තීරණය කරනු ලබන තකොමිස ්

මුදලක් අයකිරීතම් අයිතිය බ ැංකුව සතු තේ.  
 

 

 

 6.    විතද්ශ වාවහාර මුදල් ගිණුම් තමතහයවීම, පාලනය කිරීතම් විනිමය පාලන තරගුලාසි සහ නියමයන් තකතරහි 
අනුකූල ාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට හා ඒවායින් බ ඳී සිටීමට ගනුතදනුකරු එකඟ විය යුතුය. 

 
 

 
 


