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දිනය  : 2019.12.06 

 
මුදල් ණයට ද ම පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම 

මුෙල් ණයට දීම සඳහො විෙුත්, මුද්රිත හො ඩිජිටල් මොධ්ය ඇුළු නනොනයක් මොධ්ය හරහො නවළඳ ෙ න්තීේ සහ 

නවනත් ආකොරනේ ප්රචොරණයන්ත සිදුනකනරන බව ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුව විසින්ත නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඒ 

සේබන්තධ්ව සිදුවන යේ යේ අක්රමිකතො පිළිබඳව ෙ අප නවත ප මිණිලි ල් බී ඇත. වැංචො පිළිබඳ නචෝෙනො, ඉහළ 

නපොළී අනුපොත අයකිරීම, ගනුනෙනුකරුවන්ත ට මුහුණ දීම ට සිදු වන හිරිහ ර සහ එව නි මුෙල් ණයට නෙන 

පුද්ගල්යින්ත විසින්ත ගනුනෙනුකරුවනනේ රහසය නතොරුරු අවභොවිතො කිරීම සේබන්තධ්නයන්ත වන ප මිණිලි ඒ 

අතර නේ. සුරැකුමක් සහිතව නහෝ රහිතව මුෙල් නපොළියට දීම සිදුකරන නහෝ ප්රචොරය කරන නහෝ නිනේෙනය 

කරන යේ පුද්ගල්නයකු මුෙල් ණයට නෙන්තනනකු නල්ස විස්තර කළ හ ක.  

පවත්නො නනතික රොමුවට අනුව, ත න්තපු භොරග නීමක් සිදු නනොකර මුෙල් ණයට නෙන පුද්ගල්යින්ත කිසිදු 

බල්පත්ර නිකුත් කිරීනේ නහෝ නියොමනය කිරීනේ අධිකොරියකට අයත් නනොනේ. ඒ නේුනවන්ත, ශ්රී ල්ැංකො මහ 

බ ැංකුව, මුෙල් අමොතයොැංශය සමග මුෙල් ණයට නෙන්තනන්ත නවත බල්පත්ර ල්බොදීම,ඒවො නියොමනය හො අධීක්ෂණය 

කිරීම සහ ගනුනෙනුකරුවන්ත ආරක්ෂො කිරීම සඳහො නව නීතියක් සේපොෙනය කිරීමට ක්රියොමොර්ග නගන ඇත. 

නපර කී නීතිය නේ වන වි ට නකටුේපත් නකනරමින්ත පවතින අතර  නුදුරු අනොගතනේ දී එය බල්ොත්මක කිරීමට 

අනේක්ෂො නකනර්. 

ඒ අනුව, මුෙල් ණයට දීනේ වයොපොර පවත්වොනගන යෑනේ මුවොනවන්ත සි දුනකනරන වැංචොවන්තට නගොදුරු නනොී 

සිටීමට නිසි උත්සොහයක් හො ස ල්කිල්ල්ක් ෙක්වන නල්සට මහජනතොවට උපනෙස් නෙනු ල් නේ.  මුෙල් 

ගනුනෙනුවක් සඳහො ගිවිසුමකට එළඹීමට නපර මහජනතොව එ් සේබන්තධ්ව සේූර්ණ නතොරුරු විමසිය යුුය. 

තවෙ, සෑම විටම මුෙල් ගනුනෙනුවකට එළඹීනේ දී යේ නියොමන අධිකොරියක් මගින්ත නියොමනයකට ල්ක්නකනරන 

ආයතන නකනරහි විශ්වොසය ත බීමට උපනෙස් නෙනු ල් නේ. 

 

 

 
 

  නිළ දන ළද ා තළ   ව 
30, ජනොධිපති මොවත, නක ළ  01, ශ්රී ල්ැංකොව 

දුරක න අැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

 -නේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නවේ අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත් ත් නිළ දනය 



ඔබ විසි  විමසිය යු  ළේ, 

1. මුෙල් ණයට නෙන පුද්ගල්යොනේ නනතික තත්ත්වය 

(අ) මුෙල් ණයට නෙන්තනොනේ නම, සමොගමක් නේ නහෝ තනි නහෝ හවුල් වයොපොරයක් නල්ස 

ලියොපදැංචි ී ඇත්නේ ලියොපදැංචි ලිපිනය, ශොඛො පිහිටීම සහ නනතික ස්වභොවය. 

(ආ) සභොපති, ප්රධ්ොන විධ්ොයක නිල්ධ්ොරී නහෝ නවනත් ප්රධ්ොන නිල්ධ්ොරීන්ත සේබන්තධ් කරගත හ කි 

ආකොර. 

2. ණය සේබන්තධ් සියළු කරුණු පිළිබඳ ව ප හ දලි අවනබෝධ්යක් ල්බො ගන්තන 

(අ) ණය කොල් සීමොව, නපොලී අනුපොතය, නපොලී අනුපොතය ගණනය කිරීනේ ක්රමනේෙය (සරල් මොර්ග 

ක්රමය නහෝ හීන වන නශ්ෂ ක්රමය). 

(ආ) ණය ආපසු නගවිය යුු ආකොරය (වොරික නගවිය යුත්නත් වොර්ිකව, මොසිකව, සතිපතො නහෝ 

නෙනිකව ෙ යන වග). 

(ඇ) පිටහිටි නශ්ෂය, හිඟ ප්රම ොණය සහ ප්රමොෙ ගොස්ු ව නි ගනුනෙනුව සේබන්තධ් විස්තර තහවුරු 

කරගන්තනන්ත නකනස් ෙ යන වග. 

(ඈ) වොරිකයක් ප්රමොෙ වූ අවස් ොවක දී නගවිය යුු ෙ  නපොලී නහෝ නවනත් අමතර ගොස්ු තිනේ ෙ 

යන වග.  

ඔබ විසි  සිදු කිරීළම  වැළකී සිටිය යු  ළේ, 

1. ඔබ ගනුනෙනු කිරීමට ස රනසන පොර්ශවය ප හ දලිව හඳුනොග නීනමන්ත නතොරව, ඔබනේ නප ෞද්ගලික 

නතොරුරු, විනශ්ෂනයන්ත බ ැංකු ගිණුේ ආශ්රිත නතොරුරු ඔවුන්ත නවත අනොවරණය කිරීනමන්ත ව ළකී 

සිටින්තන. 

2. ඔබට කියීමට අපහසු නහෝ අවනබෝධ් කරග නීමට නනොහ කි යමක් සහිත කිසිදු නල්ඛනයක ට 

අත්සන නයදීනමන්ත ව ළකී සිටින්තන. එවන්ත අවස් ොවක දී, ඒ පිළිබඳ ප හ දලි කිරීමක් අෙොළ මුෙල් ණයට 

නෙන්තනොනගන්ත ල්බොගන්තන. 

3. හිස් පිටු වල්ට අත්සන නයදීනමන්ත ව ළකී සිටින්තන. 

4. විශ්වොසී පුද්ගල්නයකු ට හ ර නවනත් කිසිනවකුට ඔබ නවනුවට නපෝරම පිරීම ට ඉ  දීනමන්ත හො ඒ 

සඳහො ඔබනේ නපෞද්ගලික නතොරුරු ස පය නමන්ත ව ළකී සිටින්තන. 

5. කඩිමුඩිනේ ගිවිසුේ වල්ට එළඹීනමන්ත ව ළකී සිටින්තන. නහොඳින්ත අධ්යනය කර, සිතො බල්ො තීරණයක් 

ග නීම සඳහො ප්රමොණවත් කොල්යක් නයොෙවන්තන. 

 

 

 


