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 ජංගම දුරකථන පදනම් කර ගේ විදුේ මුදල් ත ේව්ා  

 
1. නෛතික ප්රතිපාදෛ 1.1 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනතෙහි 12 ව්න ව්ගන්තිය මගින්ත 

පැවරී ඇි බලෙල ප්රකාරව්, බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් විසින්ත 
බලපත්රලාභී තසේව්ා සපයන්තනන්ත සහ ඔවුන්තතේ තව්තෙඳුන්ත ඔසේතසේ ලබා 
ගන්ෛා ජංගම දුරකථන මෙ පදනම් වූ විදුත් මුදල් තසේව්ා පිළිබඳ විධාන 
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ මුදල් මණ්ඩලය විසින්ත නිකුත් කරනු ලැතේ. 

2. විධානයන්තහි අරමුණ 2.1  රට පුරා පවතිෛ බැැංකු සහ බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් අැංශයේ ය ෞතික 
ශාඛා ජාලය විසින් පාරිය ෝගිකයන් සඳහා මූලයමය යසේවාවන් යවත 
සීමිත ප්රයේශයක් පමණක් සලසනු ලබයි. එබැවින් පහසු මූලය ප්රයේශය 
සඳහා සක්රීය බැැංකුකරණයට සහ බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම්වල 
යමයහයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ජැංගම දුරකථෛ පදෛම් 
කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා විසඳුමක් වනු ඇත. 

3. විධාෛයයහි 
අදාළත්වය සහ 
විෂයපථය  

3.1 යමම විධාෛයන් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා බලපත්රලාභී යසේවා 
සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ 4.1 
විධාෛයයහි දක්වා ඇති ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් 
යසේවාවන්ට අදාළ විය යුතුය. 

3.2 තමම විධානයන්ත පහෙ විධානයන්තතේ අව්ශ්යොව්ලින්ත නිදහසේ කෙ යුතුය. 
 අ)  

 
 

මුදල් වයාපාර පෛත යටයත් නිකුත් කරෛ ලද 2018 අැංක 07 දරෛ 
(වයාපාර යමයහයුම් කටයුතු සම්බන්ධව බාහිර යසේවා ලබා 
ගැනීම) විධාෛයේ ‘2.1 අ’, ‘2.1 ඌ’ සහ ‘2.1 ඒ’ විධාෛය, සහ 

ආ)       මුදල් වයාපාර පෛත යටයත් නිකුත් කරෛ ලද 2020 අැංක 06 දරෛ 
(වයාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම සහ යමයහයුම් කටයුතු) විධාෛයේ 
‘6.2’ විධාෛය. 

4. ජැංගම දුරකථෛය 
පදෛම් කරගත් 
විදුත් මුදල් ක්රමය 
ඔසේයසේ අවසර ලබා 
දී ඇති යසේවාවන් 

4.1 බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන්යේ සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ ජැංගම 
දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් පද්ධති ඔසේයසේ බලපත්රලාභී මුදල් 
සමාගම්වලට පහත යසේවා සිදු කර යගෛ යා හැකිය. 

අ) තැන්පතු ලබා ගැනීම  

ආ) තැන්පතු ආපසු ගැනීම 
ඇ) ණය ප්රදාෛය කිරීම 

ඈ) ණය ආපසු යගවීම් ලැබීම 
ඉ) 4.1 අ) සිට ඈ) දක්වා වගන්ති සඳහා අදාළ වෛ ගාසේතු සහ 

වියදම්, සහ  
ඊ) අධයක්ෂවරයා විසින් අනුමත කරනු ලබෛ පරිදි යවෛත් ඕෛෑම 

කටයුත්තක් 

5. බලපත්රලාභී මුදල් 
සමාගයම් වගකීම  

5.1 අධයක්ෂ මණ්ඩලය 
 අ) වයාපාර උපායමාර්ගවලට අනුකූලව බලපත්රලාභී යසේවා 

සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් සපයනු ලබෛ ජැංගම 
දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් පිළිබඳ 
උපායමාර්ග සම්පාදෛය කිරීම සඳහා අධයක්ෂ මණ්ඩලයට 
වගකීම පැවයර්. 



 
 

 

 
මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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  ආ)   අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරෛ ලද ප්රතිපත්ති, අධයක්ෂ 

මණ්ඩල අධීක්ෂණයක් සහිතව සුදුසු ශක්තිමත් අවදාෛම් 
කළමෛාකරණ රාමුව, ප්රමාණවත් තාක්ෂණික සම්පත් සහ 
සේවාධීෛ විගණෛයට ලක් කරනු ලබෛ යවයළඳුන් මඟින් ජැංගම 
දුරකථෛ පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන්ට අදාළ 
උපායමාර්ග සඳහා සහාය විය යුතුය. 

  ඇ)   බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ 
ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා මගින් ඇති 
කරනු කරනු ලබෛ වි ව අවදාෛම් පිළිබඳව අවයබෝධ කර ගැනීම 
සහ ණය අවදාෛම, යමයහයුම් අවදාෛම, ද්රවශීලතා අවදාෛම, 
කීර්ති අවදාෛම, තාක්ෂණ අවදාෛම, නෛතික හා අනුකූලතා 
අවදාෛම ඇතුළුව අදාළ සියලු අවදාෛම් කළමෛාකරණය කළ 
යුතුය. අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් එවැනි අවදාෛම් අවම වශයයන් 
වාර්ික පදෛමක් මත සමායලෝචෛය කළ යුතුය.   

 5.2 ප්රධාන විධායක නිලධාරියා 
  අ) බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් ඔසේයසේ 

ලබා ගත් ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් 
යසේවාවන්හි ජීවයතාව, බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම යවත ඇති කරෛ 
අවදාෛම සහ එම යසේවාවන් දිගින් දිගට ම ලබා ගැනීයම් තීරණය 
සම්බන්ධව දැනුවත් වීම පිළිබඳව තක්යසේරු කිරීම 

  ආ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගයමහි අවදාෛම් පැතිකඩ සමඟ අනුරූප 
වෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් 
සඳහා සීමා වුහයන්වල (ගනුයදනු සීමා, දිෛයක සීමා, 
පාරිය ෝගික සීමා, යසේවා සපයන්ෛන්යේ සීමා, යවයළඳුන්යේ 
සීමා) නිසි තක්යසේරුවක් සිදු කිරීම. 

  ඇ) අ යන්තර විගණෛ සහ බාහිර විගණෛ පැවැත්වීම මගින් 
පාලෛවල ප්රමාණවත් බව තක්යසේරු කිරීම. 

  ඈ) ගනුයදනුකරුවන්යේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පද්ධති 
සහ ක්රියාවලි ක්රියාත්මක කිරීම තහවුරු කිරීම. 

  ඉ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම සහ බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් 
අතර පවතිෛ ගිවිසුයමහි විධිවිධාෛ යමම විධාෛයන්හි විධිවිධාෛ 
සමඟ අනුකූල වෛ බවට තහවුරු කිරීම. 

6. අධයක්ෂව්රයා තව්ෙ 
දැනුම් දීම සහ තයාමු 
කිරීම්  

6.1   බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් 
පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් 
යසේවාවන් ආරම්  කිරීමක්, අත්හිටුවීමක් යහෝ සිදු කරනු ලබෛ ඕෛෑම 
සැංයශෝධෛයකට යපර බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම විසින් අධයක්ෂවරයා 
දැනුවත් කළ යුතුය. 

 6.2 බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමක් විසින් බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ 
ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් ආරම්  කිරීමට ප්රථම පහත දෑ 
අධයක්ෂවරයා යවත යයාමු කළ යුතුය. 
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  අ) යයෝජිත ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාව 

සඳහා බලපත්රලාභී මුදල් සමාගයම් අධයක්ෂ මණ්ඩලයයහි 
අනුමැතිය 

ආ) උපයල්ඛෛය I හි දී ඇති ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් යයෝජිත 
විදුත් මුදල් යසේවායවහි අවම අවශයතා සමඟ අනුකූල වීම 
සම්බන්ධව බලපත්රලාභී මුදල් සමාගයම් අධයක්ෂ මණ්ඩලයයහි 
තහවුරු කිරීමක්. 

  ඇ) උපයල්ඛෛය II හි දී ඇති ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 
යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවායවහි අවම අවශයතා සමඟ අනුකූල 
වීම සම්බන්ධව බලපත්රලාභී මුදල් සමාගයම් ප්රධාෛ විධායක 
නිලධාරියායේ තහවුරු කිරීමක්. 

  ඈ) උපයල්ඛෛය III හි දක්වා ඇති පරිදි ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවායවහි නිරත වී සිටිෛ 
යවයළඳුන් පිළිබඳ විසේතර. 

  ඉ) උපයල්ඛෛය IV හි දක්වා ඇති පරිදි ප්රධාෛ අවදාෛම් වර්ග සහ 
අවදාෛම අවම කිරීම් ඇතුළුව ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 
යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවාව සහ එහි වයාපාරික බලපෑම් 
තක්යසේරුව පිළිබඳ යකටි වාර්තාවක්. 

  ඊ) අධයක්ෂවරයා හට අවශය වෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 
යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවාවට අදාළ යවෛත් ඕෛෑම යතාරතුරක්. 

7. ගනුතදනුකරුව්න්තතේ 
ආරක්ෂාව් 

7.1 බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් 
බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සඳහා පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 
පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන්,මුදල් වයාපාර පෛත යටයත් 
නිකුත් කරෛ ලද  2018 අැංක 01 දරෛ (මූලය පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ 
රාමුව) විධාෛයේ විධිවිධාෛ සමඟ අනුකූල වෛ බවට බලපත්රලාභී මුදල් 
සමාගම විසින් තහවුරු කළ යුතුය. 

8. ශ්රී ලැංකා මහ 
බැැංකුයේ 
අධීක්ෂණය 

8.1 අධයක්ෂවරයා විසින් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමක් යමම විධාෛයන් 
සමඟ අනුකූල වෛ බවට නියාමෛය කරනු ඇති අතර: 

 අ) අවශය යැයි සලකනු ලබෛ ඕෛෑම අවසේථාවක බලපත්රලාභී යසේවා 
සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් බලපත්රලාභී මුදල් 
සමාගම් සඳහා පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 
විදුත් මුදල් යසේවාවන්ට අදාළව ඕෛෑම යතාරතුරක් ඉල්ීම. 

  ආ) අවශය වන්යන් ෛම්, ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් 
මුදල් යසේවාවන්හි නිරතව සිටිෛ බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් 
සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ යපාත් සහ සේථාෛ පරීක්ෂා කිරීම. 

  ඇ) අවශය යැයි සලකනු ලබන්යන් ෛම්, බලපත්රලාභී යසේවා 
සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් බලපත්රලාභී මුදල් 
සමාගමකට සපයනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 
විදුත් මුදල් යසේවා සැකැසේම ෛවතා දැමීමට සහ අත්හිටු වීමට 
නියයෝග දීම. 
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  ඈ) නිසි පරිදි බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ 
යවයළඳුන්ට එයරහිව ඕෛෑම ක්රියාමාර්ගයක් යහෝ පියවරක් 
ගැනීමට බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමකට නියයෝග දීම. 

  ඉ) ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් මත බලපත්රලාභී 
යසේවා සපයන්න් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ හැසිරීම යහේතුයවන් 
හට ගන්ෛා සිදුවීම් සඳහා ඕෛෑම පිළියම් ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමට 
බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමකට නියයෝග දීම. 

  ඊ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමක අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුකූල 
යෛාවීමක් නිවැරදි කිරීම තහවුරු කරෛ යතක් බලපත්රලාභී යසේවා 
සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ 
ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාව 
තාවකාලිකව අත්හිටු වීමට බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමකට 
නියයෝග දීම. 

9. අතනකුත් 
තකාන්තතේසි  

9.1 බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් විසින් බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ 
ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාව පවත්වා යගෛ යෑම සඳහා අවම ප්රාේධෛ 
ප්රමාණාත්මකතා අනුපාත විධාෛයන්ට පමණක් සීමා යෛාවී, ඒවා ද 
ඇතුළුව, විචක්ෂණ අවශයතාවන්ට අනුකූලව විය යුතුය. 

 9.2 බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් විසින් බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ 
ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් සම්බන්ධව උපරිම ගනුයදනු සීමා සහ 
ගාසේතු ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුයේ යගවීම් සහ පියවීම් යදපාර්තයම්න්තුව යහෝ 
අධයක්ෂවරයා විසින් පෛවනු ලබෛ ගනුයදනු සීමාවන් සහ ගාසේතු 
යෛාඉක්මවිය යුතුය. 

 9.3 බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් 
පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් 
යසේවාවන් ලබා ගැනීම යමම විධාෛ ක්රියාත්මක කිරීමට යපර ආරම්  කර 
ඇත්ෛම්, යමම විධාෛ ක්රියාත්මක කිරීයමන් මාස 6 ක් තුළ යමම 
විධාෛවල අවශයතාවන්ට අනුකූල විය යුතු අතර, අනුකූලතාව 
සම්බන්ධව අධයක්ෂවරයා යවත දැනුම් දිය යුතුය. 

10. බලාත්මක වෛ දිෛය 10.1 තමම විධානතේ දිනතේ සිට තමම විධානයන්ත බලාත්මක විය යුතුය. 

11. අර්ථකථෛ 11.1 ‘අධයක්ෂවරයා’ යන්යෛන් ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුයේ බැැංකු යෛාවෛ මූලය 
ආයතෛ අධීක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුයේ අධයක්ෂවරයා යන්ෛ අදහසේ විය 
යුතුය. 

 11.2 ‘විදුත් මුදල්’ යන්යෛන් මූලය වගකීම් යගවීයම් යහෝ පියවීයම් ක්රමයක් 
යලස  ාවිත කිරීයම් අරමුණ සඳහා ඉයලක්යරානිකමය වශයයන් 
තැන්පත් කර තියබෛ, අරමුදල් ලැබීම මත නිකුත් කරනු ලබෛ මුදල්මය 
අගය යන්ෛ අදහසේ විය යුතුය. 

 11.3 ‘යවයළන්ඳා’ යන්යෛන් ජැංගම යගවීම් යසේවා පවත්වා යගෛ යෑම සඳහා 
බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් විසින් පත් කරෛ ලද ආයතෛ/ 
පුද්ගලයන් යන්ෛ අදහසේ විය යුතුය. 
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 11.4 ‘බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛා’ යන්යෛන් 2013 අැංක 01 දරෛ යගවීම් 
කාඩ්පත් සහ ජැංගම යගවීම් ක්රම යරගුලාසි යහෝ සැංයශෝධෛ ප්රකාරව 
බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්යෛකු යන්ෛ අදහසේ විය යුතුය. 

 
 

නිව්ාඩ් අජිේ තෙ ේි කබ්රාල්  

මුදල් මණ්ඩලයේ ස ාපති සහ 
ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුයේ අධිපති 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
2022 මාර්තු 18   මුදල් ව්යාපාර පනත යටතේ නිකුේ කරන විධාන        2022 අංක 02                                                                                                    

6 

 

 

උපතල්ඛනය I 

අධයක්ෂ මණ්ඩෙතේ තහවුරු කිරීම 

 
බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 

කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවාවන්ට අදාළව අවම වශයයන් පහත අවශයතා බලපත්රලාභී මුදල් 

සමාගමක අධයක්ෂ මණ්ඩලයේ තහවුරු කිරීම මඟින් ආවරණය කළ යුතුය. 

 

අ)       ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් සම්බන්ධව වෛ යමම විධාෛයන්ට අනුකූල 

වීම සහ පිළිපැදීම. 

ආ)     අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරෛ ලද, 
 i. බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් යතෝරා ගැනීයම් ප්රතිපත්තිය 

 ii. අවදාෛම් කළමෛාකරණ රාමුව  

 iii. පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ යාන්ත්රණය  

 iv. ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා කළමෛාකරණය, පාලෛය සහ 

අධීක්ෂණ යාන්ත්රණය; 

  සහ 

 v. යමයහයුම් කාර්ය පටිපාටි සහ සැංග්රහයයන් 

 ට අනුකූල වීම සහ පිළිපැදීම 

ඇ)     බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් සමඟ ගිවිස 
යගෛ ඇති එකඟතාවයයහි අවශය ප්රතිපාදෛ පැවතීම සහ යමම විධාෛයන් සමඟ එවැනි ප්රතිපාදෛ 

අනුකූල වීම 
ඈ)    

 

බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් 2013 අැංක 01 දරෛ යගවීම් කාඩ්පත් සහ 

ජැංගම යගවීම් ක්රම යරගුලාසි යහෝ සැංයශෝධෛ සමඟ යහෝ ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව විසින් නිකුත් කරෛ 

ලද ඕෛෑම යරගුලාසියක් සමඟ අනුකූල වෛ බවට තහවුරු කිරීම. 
ඉ)   

 

බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම්වල ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා ක්රියාත්මක 

කිරීමට ප්රමාණවත් සම්පත් සහ ප්රවීණතාව පැවතීම. 

ඊ)   

 

බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 

පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා ආශ්රිත සියලු අවදාෛම් හඳුෛා ගැනීම, යල්ඛෛගත කිරීම සහ එම 

අවදාෛම් අවම කිරීමට යහෝ පැවරීමට නිසි පියවර ගැනීම. 
උ)   

 

බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් සපයනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 

පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන්  ාවිතයයන් පාරිය ෝගික ආරක්ෂාව සඳහා පැමිණිලි විසදීම 
සඳහා ගනු ලබෛ ක්රියාමාර්ග  සහ සහෛ ක්රමයේදය සඳහා  පද්ධති සහ ක්රියා පටිපාටි සේථාපිත කර 

ඇත. 

ඌ)   

 

බලපත්රලාභී යසේවා සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛ පදෛම් කරගත් 
විදුත් මුදල් යසේවා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පාලෛය කිරීමට ප්රමාණවත් අ යන්තර 
පාලෛ, පද්ධති සහ පිරිසේ පවත්වා ගැනීම සහ බලපත්රලාභී යසේවා සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්ට නියම 
කර ඇති වගකීම්වලට අනුකූල යෛාවෛ අවසේථා විසඳීම යහෝ මඟ හැරීම් සඳහා පිළියම් යයදීම සඳහා 
ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් පැවතීම. 

එ) 2006 අැංක 06 දරෛ මූලය ගනුයදනු වාර්තාකරණ පෛයතහි විධිවිධාෛ සහ ඒ යටයත් දක්වා ඇති මුදල් 
විශුද්ධීකරණය සහ ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීයම් කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා පවතිෛ රීති, යරගුලාසි 
සහ මාර්යගෝපයද්ශයන්හි වෛ නියාමෛ අවශයතාවලට අනුකූල වීම. 



 
 

 

 
මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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ඒ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් ගනුයදනුකරුවන්යේ යතාරතුරුවල ආරක්ෂාව සහ ඒවායයහි රහසය ාවය 

පවත්වා යගෛ යෑම තහවුරු කිරීම සඳහා පද්ධති සහ ක්රියාවලි පිහිටුවීම. 
ඓ) බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් සපයනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 

පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් බාධාවකින් යතාරව සැපයීම තහවුරු කිරීම සඳහා ව යාපාර 
අඛණ්ඩතා සැලැසේමක් පැවතීම. 

ඔ) පහත අවම නිර්ණායකය මත ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාව ආරම්  කිරීමට 
යපර බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ යයෝගයතාව තක්යසේරු කිරීම. 

 i.  වයාපාරික හැසිරීයම් දී විශේවසනීයත්වය සහ වෘත්තීමය ප්රමිති නිරූපණය කිරීම. 
 ii.  මුදල් විශුද්ධීකරණය වැළැක්වීම සහ ත්රසේතවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීම, වාර්තා පවත්වා 

යගෛ යෑම, අ යන්තර පාලෛ සහ පාරිය ෝගික ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග සාර්ථකව ක්රියාත්මක 
කිරීම ප්රමාණවත් සම්පත් සතු වීම 

 iii.  කිසිදු නීති වියරෝධී /සදාචාරාත්මක යෛාවෛ කටයුත්තක නියැළී යෛාසිටීම. 
 iv.  උසසේ තත්ත්වයයන් යුත් ජැංගම දුරකථෛය  පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවාවන් සැපයීමට 

දැනුම සහ නිපුණත්වය සතු වීම. 
 v.  ජැංගම දුරකථෛය  පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් ගනුයදනු හා ආශ්රිත සියලු අවදාෛම් පාලෛය 

කිරීයම් හැකියාව නිරූපණය කිරීම. 
 

 

උපතල්ඛනය II 

 
ප්රධාන විධායක නිෙධාරියාතේ තහවුරු කිරීම 

 
බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවාවන්ට අදාළව අවම වශයයන් පහත අවශයතා බලපත්රලාභී මුදල් 

සමාගමක ප්රධාෛ විධායක නිලධාරියායේ තහවුරු කිරීම මඟින් ආවරණය කළ යුතුය. 
 

අ) බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම්වල 
ගනුයදනුකරුවන් යවත පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් 

යසේවායවහි  ාවිතය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් ඔසේයසේ පැහැදිලි, අවයබෝධිත සහ 

යල්ඛෛගත තීරණ ගැනීම. 

ආ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම විසින් එම සමාගයම් ප්රතිලාභී ගිණුම්හිමියා යවත එවනු ලබෛ යකටි 

පණිවුඩයක් සහ/ යහෝ විදුත් තැපැල් පණිවුඩයක් ඔසේයසේ තත් කාීෛ පදෛමක් මත ජැංගම 

දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් ගනුයදනුව පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය. 

ඇ) බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම්වල යමයහයුම් අත්යපාත්වල පිළිබිඹු කර ඇති පරිදි බලපත්රලාභී යසේවා 
සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් 

විදුත් මුදල් යසේවා ක්රියා පටිපාටි පැවතීම. 

ඈ)   බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 

පදෛම් කරගත් විදුත් මුදල් යසේවා බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන්, බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ  
බලපත්රලාභී මුදල් සමාගයම්  ගනුයදනුකරුයේ ගිණුම සමඟ සැසයඳන්යන් ද යන්ෛ  සහතික කිරීමට  

පද්ධති සහ ක්රියාවීන් පැවතීම. 

 

 



 
 

 

 
මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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ඉ) ෛම, දුරකථෛ අැංකය, ය ෞතික සේථාෛය/ ලිපිෛය ඇතුළුව ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් කරගත් විදුත් 
මුදල් යසේවාව ඇතුළුව බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්යේ යාවත්කාීෛ 
ලැයිසේතුව/ දත්ත සමුදාය පවත්වා යගෛ යෑම. 

ඊ) බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන්ට අ යන්තර සහ බාහිර තර්ජෛවලින් 
යතාරතුරු ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිසි ආරක්ෂාකාරී පාලෛ ඔවුන් සතුව පවතිෛ බවට තහවුරු කිරීම. 

උ) බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය 
පදෛම් කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවාවවන්ට අදාළව පැමිණිලි සහ දුක්ගැෛවිලි යයාමු කිරීම 
සඳහා ගනුයදනුකරුවන් සඳහා ම යවන්කළ ක්ෂණික දුරකථෛ අැංකයක් පැවතීම.   

 

 

උපතල්ඛනය III 

 

බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් හා සම්බන්ධිත යවයළඳුන්යේ විසේතර (එයහත් පහත ඒවාට පමණක් සීමා 
යෛායේ) 

 

අ) යවයළන්ඳායේ ෛම 

ආ) වයාපාර ලියාපදිැංචි අැංකය 

ඇ) ලියාපදිැංචි ලිපිෛය සහ සම්බන්ධ කර ගැනීයම් යතාරතුරු (ලියාපදිැංචි ලිපිෛයයන් යවෛසේ වන්යන් 

ෛම් තැපැල් ලිපිෛය ද ඇතුළුව) 

ඈ)   ප්රධාෛ වයාපාර කටයුතු 

ඉ) මූලය අඛණ්ඩතාව 

 
 

උපතල්ඛනය IV 

 

බලපත්රලාභී යසේවා සපයන්ෛන් සහ ඔවුන්යේ යවයළඳුන් විසින් පිරිෛමනු ලබෛ ජැංගම දුරකථෛය පදෛම් 
කරගත් යයෝජිත විදුත් මුදල් යසේවා පිළිබඳ යකටි ශකයතා වාර්තාවක් 
 
අ) වයාපාර යයෝජෛායේ විෂයපථය 

ආ) අදාළ වෛ පාර්ශේව 

ඇ) පිරිවැය/ ප්රතිලා  විශේයල්ෂණය 

ඈ)   ගනුයදනුකරුවන්යගන් අය කරෛ ගාසේතු/ වියදම්      

 


