ණය ගිවිසුම
නියමයන් සහ ක

ොන්කේසි

1. අර්ථ දැක්වීම්
කෙනත් අයදුම්පත් හැරුණු විට, පහත සඳහන් ක

ොන්කේසීන් හො ප්ර

ොශනයන් ණය

අයදුම්පත්ෙලට කහෝ ණය ගිවිසුම් ෙලට කහෝ කෙනත් අදොළ ලියකියවිලි සඳහො භොවිතො
ෙන ඕනෑම අෙස්ථොෙ
a . “අයදුම්

දී අදොළ කේ:

රු” යනු ෆොස්රරුපී (පුේගලි

) සමොගකමන් ණයක්ව සඳහො ඉල්ලුම්

රන

පුේගලයො ය.
b . “අනුමත කිරීකම් නිකේදනය”යනු ණය මුදල සහ ණය

ොල සීමොෙ ඇතුළත් ණය

කදන්නො විසින් ණය ලබොගන්නොට කදනු ලබන නිල දැන්ීමකි. කමය ණය ගිවිසුම,
ගිවිසුම්ගත

ල දිනකේ සිට මොසය

ට කනොඅඩු

ොලයක්ව ඇතුලත ණය ලබගන්නොට

ලබො කදන අතර විදුත් තැපැල්ල පණිවිඩයකින් කහෝ SMS පණිවිඩයකින් දැනුම් කදනු
ඇත.
c. “ණය ගැනුම්

රු” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය ලබො දී ඇති ණය ගිවිසුකම්

පොර්ශෙයයි.
d. “ණය ගැනුම්

රුකේ හිඟ මුදල” යන්කනන් අදහස් ක

කරනුකේ ණය ගැනුම්

රු

විසින් ණය කදන්නො හට නියමිත දිනට කහෝ ඊට කපර කගීමට නියමිත, ණය
ගිවිසුකමහි නියමන් සහ ක

ොන්කේසින් ෙලට අදොළ ෙන ණය මුදකල්ල හිඟ මුදල, ණය

සඳහො කපොළිය, අකනකුත් සියුම ගොස්ූන්, පිරිෙැය, සහ වියදම් කේ.
e. “ගනුකදනු

රනු ලබන දිනයන්” යනු සොමොනය ෙයොපොරි

ටයුතුෙලදී ෙයොපොරි

ගනුකදනු සඳහො ණය කදන්නො විෙෘතෙ ඇති දිනයකි (කසනසුරොදො, ඉරිදො කහෝ ශ්රී
ලං

ොකේ රජකේ කෙළඳ කනොෙන නිෙොඩු දිනයන් හැර).

f. “ණය ගිවිසුම” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය කදන්නො සහ ණය ගැනුම්

රු අතර

ණය ලබො දීම සඳහො සහ එම පොර්ශෙයන් විසින් ෙරින් ෙර ඇතුළත්

ළ හැකි කෙනත්

අදොළ ගිවිසුම් ය. ණය ගිවිසුමට කමහි දක්වෙො ඇති නියමයන් සහ ක

ොන්කේසි, අනුමත

ණය අයදුම්පත, අනුමත කිරීකම් දැන්ීම් සහ කමම ණය ගිවිසුමට අතිකර්
උපකල්ලඛන සහ ගිවිසුම් ඇතුළත් කේ.

ෙ සියුම

g. “ණය ආපසු කගවිය යුතු දිනය ”යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය ගැනුම්

රු විසින්

ලබො ගත ණය මුදල අදොළ ගොස්තු ඇතුලත්ෙ ආපසු කගවිය කගවිය යුතු දිනයයි.
h. “කස්ෙො ගොස්තු” යන්කනන් අදහස්
සහොය ලබො දීමට ණය ගැනුම්

රන්කන් ණය ලබො දීම සඳහො උපකේශනයට කහෝ

රු විසින් ණය කදන්නොට කගවිය යුතු ගොස්තුෙකි (“ණය

කස්ෙො ගොස්තු ගොස්තු ගණනය

රනු ලබන්කන් සුදුසු ණය මුදල සහ ණය

මත ෙන අතර එය එක්ව ගොස්තුෙක්ව කලස ගණනය

රයි. ණය ලබො දීකමන් පසු ණය

කස්ෙො ගොස්තු උපචිත ෙන අතර ණය ආපසු කගීම් දිනකේදී එය අය ක
i. “ප්රමොද ගොස්තු” යන්කනන් අදහස්
කේතුකෙන් ණය ගැනුම්

කර්”)

රන්කන් නියමිත දිනට ආපසු කනොකගීම

රු ණය කදන්නොට කගවිය යුතු ගොස්තු ය.

j. “ණය කදන්නො” යනු ෆොස්රරුපී (පුේගලි
k. “ණය” යන්කනන් අදහස්

) සමොගමයි.

රන්කන්, ණය කදන්නො විසින් ණය ගැනුම්

ගිවිසුමට අදොළ නියමයන් සහ ක
කහෝ එ

ොල සීමොෙ

ොන්කේසින් ෙලට අනුකුලෙ ලබො දීමට එ

ඟ ීමට නියමිත ණය පහසු

l. “ණය මුදල” යන්කනන් අදහස්

රුට ණය
ඟ ී ඇති

මයි.

රන්කන් ණය කදන්නො විසින් ණයට ගැනුම්

රුට

ලබො දිය යුතු මුලය මුදලයි. ලබොගත් ණය මුදල සම්ූර්ණකයන් කගෙො අෙසන් වූ පසු
ණය කදන්නොකේ අභිමතය පරිදි ණය ගැනුම්

රුට නැෙත ණය මුදලක්ව අයදුම් කිරීකම්

හැකියොෙ පෙතින අතර එකලස ලබොකදන ණය මුදකලන් ඕනෑම ක

ොටසක්ව ලබො ගත

හැකිය.
m. “ණය අයදුම්පත” යන්කනන් අදහස්
ගැනුම්

රන්කන් ණය ලබො ගැනීම සඳහො ණය

රු විසින් නිසි පරිදි පුරෙො, අත්සන්

ර ණය කදන්නොට ඉදිරිපත්

ළ ලිඛිත

ඉල්ලුම් පත්රයයි.
n. “ණය

ොලය” යනු අනුමත කිරීකම්දී දැනුම්කදන

අතර ණය ගැනුම්

ොල සීමොෙයි. එය කෙනස් විය හැකි

රුකේ අයදුම්පත සහ ආපසු කගීකම් හැකියොෙ මත තීරණය කේ.

o. “ආපසු කගීකම් දැන්ීම” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය ලබොගන්නො විසින් ණය

කදන්නොට කගවිය යුතු මුදකලහි සොරොංශය ෙන අතර ණය ගැනුම්

රුට කගවිය යුතු

කස්ෙො ගොස්තු, ගැලපීම් (ඇත්නම්), ලියොපදිංචි දුර

ථන / විදුත් තැපෑල සහ / කහෝ

කෙනත් ෙඩොත්ම සුදුසු ආ

රයි.

ොරයක්ව හරහො දැනුෙත්

p. “ඔන්ලයින් ණය අයදුම්පත” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය ගැනුම්

රු විසින්

www.fastrupee.lk කෙබ් අඩවිය හරහො (කහෝ ණය කදන්නොට අයත් කෙනත් කෙබ්
අඩවියකින්) ණය ලබො ගැනීම සඳහො ණය කදන්නොට ඉදිරිපත්
q. “මුළු ණය මුදල” යන්කනන් අදහස්

ර ඇති අයදුම්පත කේ.

රන්කන් ණය ලබොගන්නො ණය කදන්නොට ආපසු

කනොකගෙො ඇති ණය මුදකල්ල සම්ූර්ණ කහෝ ඉතිරි මුදලයි
r. “කපරකගීම” යනු කමම ණය ගිවිසුකම් නියමයන් හො ක
ොල සීමොෙ ඉකුත් ීමට කපර සිදු

ොන්කේසි ෙලට අනුෙ ණය

රන ආපසු කගීමකි.

s. “රහසයතො ප්රතිපත්තිය” යනු රහසයතො පනත, ක්රියොත්ම

කිරීකම් රීති සහ

කරගුලොසි ෙලට අනුකූලෙ ණය කදන්නො සහ අයදුම්

රගත් ගිවිසුමයි.

t. “ණය ගිේසුම්

රු අතර ඇති

ොලය දීර්ග කිරීකම් කස්ෙොෙ” යන්කනන් අදහස් ෙන්කන් ණය

සීමොෙ නියමිත දින සිට තෙත්

ොල

ොල සීමොෙක්ව දක්වෙො දීර්ග කිරීම සඳහො ණය කදන්නො

විසින් ගොස්තුෙක්ව සහිතෙ සපයනු ලබන කස්ෙොෙයි.
u. “ආපසු කගීම” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය ගැනුම්

රුට නිකුත්

රන ලද

ආපසු කගීකම් දැන්ීකම් දැක්වකෙන පරිදි, නියමිත දිනට කහෝ ඊට කපර මුළු ණය ආපසු
කගීමයි.
v. නියමයන් සහ ක

ොන්කේසි” යන්කනන් අදහස්

රන්කන් ණය අයදුම්පත්රකේ සහ

කමම ණය ගිවිසුකම් අනිෙොර්ය අංගයක්ව ෙන ණය කදන්නො සහ ණය ගැනුම්
ඇති

ර ගත් කමහි දක්වෙො ඇති නියමයන් සහ ක

w. “ණය මුදල නිකුත්
ගැනුම්

ොන්කේසි ය.

ල දිනය” යන්කනන් අදහස්

රුකේ බැංකු ගිණුමට ණය මුදල බැර

x. “ගනුකදනු ලියකියවිලි” යන්කනන් අදහස්
ණය කදන්නො විසින් සිදු

රු අතර

රන්කන් ණය කදන්නො මගින් ණය

රනු ලබන දිනයයි.

රන්කන් ණය ගැනුම්

රුෙන් සහ / කහෝ

රන ලද කහෝ ලියන ලද සියුම ලියවිලි, සහ කෙනත්

ලියකියවිලි, කෙනත් ඕනෑම පුේගලකයකු සම්බන්ධකයන්, කහෝ ඊට අදොළෙ ණය
අයදුම්පත, කමම ණය ගිවිසුම සහ අනුමත කිරීකම් නිකේදනය ඇතුළුෙ නමුත් ඒෙොට
සීමො කනොී ෙරින් ෙර සංකශෝධනය
භොවිතො කල්ලඛනයන්ය.
2. ණය ලබො ගැනීමට කේතුෙ

රන ලද ණය සහ එෙැනි එක්ව එක්ව ගනුකදනු සදහො

ණය කදන්නො විසින් ලබො දී ඇති ණය මුදල ණය ගැනුම්
නීතයොනුකූල අරමුණු සඳහො භොවිතො

රු විසින් නනති

හො

ළ යුතුය.

3 ණය මුදල
a. ණය ගැනුම්

රු ණය කදන්නොකගන් ණයට ගැනීමට එ

ඟ ෙන අතර අනුමත කිරීකම්

දැන්ීකම් සඳහන් පරිදි නිශ්චචිත ණය මුදලක්ව ණය ගැනුම්

රුට, ලබො දමට ණය කදන්නො

එ

ඟ කේ.

4. ණය

ොල සීමොෙ

a. ණය මුදකලහි

ොලසීමොෙ ණය කදන්නො විසින් තීරණය

රනු ලබන්කන් ණය

කදන්නොකේ අභිමතය පරිදිය.
b. ණය ගිවිසුම්

ොලය දීර්ග කිරීකම් කස්ෙොෙ භොවිතො කිරීකම් දී, ණය ගිවිසුම්

දීර්ග කිරීකම් ගොස්තුෙ කගවූ දින සිට දින 30 කින් ණය
කස්ෙොෙ ණය

එ

කර්. කමම

ොල සීමොෙ අෙසන් ෙන දිනට ලබො ගත හැකි අතර ණය ගිවිසුම්

දීර්ග කිරීකම් ගොස්තුෙක්ව අය ක
c. ණය ෙොරි

ොල සීමොෙ දීර්ග ක

ොලය
ොලය

කර්.

ය පිළිබඳ ණය කදන්නොකේ තීරණ සඳහො ණය ගැනුම්

රු ස්කේච්ඡොකෙන්

ඟ කේ.

5 කස්ෙො ගොස්තු / කෙනත් ගොස්තු
a. එක්ව එක්ව ණය සඳහො ෙන ගොස්තු එම ණය මුදල නිකුත්

ල දිනකේ සිට ගණනය ීමට

පටන් ගනී.
b. ණය

ොල සීමොෙ /කස්ෙො ගොස්තු / කෙනත් ගොස්තු අයකිරීම ණය මුදල මත තීරණය

කේ. ආපසු කගීකම් දැන්ීකම් දක්වෙො ඇති පරිදි ණය ගැනුම්

රු නියමිත දිනට කහෝ ඊට

කපර කගීමට අකපොකහොසත් වූ විට මුළු මුදලට අදොලෙ ප්රමොද ගොස්තු අය ක
c. ණය

ොල සීමොෙට අනුෙ කස්ෙො ගොස්තු සහ කෙනත් ගොස්තු අය ක

6. ප්රමොද ගොස්තු.

කර්.

කර්.

ණය ගිවිසුමට අනුෙ ණය ගැනුම්

රුකේ කගීම් සඳහො ණය කදන්නො විසින් කගවිය යුතු

ප්රමොද කගීම් ගොස්තු කගවිය යුතුය.
7. ණය ලබො දීමට ක

ොන්කේසි

a. ණය ලබොකදන්නො විසින් ලබොදී ඇති පහත දක්වෙො ඇති ක
සපුරොලීකමන් පසු ණය මුදල ලබො ගත හැ
•

ොන්කේසි ූර්ෙොදර්ශය

.

නිසි කලස පුරෙන ලද හො විදුත් අත්සන් කයොදො ඇති ණය අයදුම්පත, ණය
කදන්නොට කයොමු කිරීම

•

ණය ගැනුම්

•

ණය පිළිබඳ අනොෙරණ ප්ර

b. ණය ගැනුම්

රුකේ හැඳුනුම්පත සහ කසල්ලි ඡොයොරූප කයොමු කිරීම
ොශය.

රු විසින් ඉදිරිපත්

රන ලද ණය අයදුම්පත ණය කදන්නො විසින්

පිළිගත් පසු, ණය අෙලංගු කිරීමට කහෝ ණය ලබො දීම ප්රතික්වකේප කිරීමට
ණයගැනුම්

රුට අයිතියක්ව නැත. ණය කදන්නො විසින් අනුමත

රන ණය අෙලංගු

කිරීම් පමණක්ව ෙලංගු කේ. ණය කදන්නො සුදුසු යැයි සිතන ණය අෙලංගු කිරීම කහෝ
අනුමත කිරීමට / ප්රතික්වකේප කිරීමට ණය කදන්නොට අයිතිය ඇති බෙ ණය ගැනුම්
එ

රු

ඟ විය යුතුයි.

8. ණය මුදල්ල ආපසු කගීම
a. ණය ගැනුම්

රු, ණය ගැනුම්

රුකේ ණය මුදල සහ ඊට අදොළ ගොස්තු නියමිත දිනට

ආපසු කගවිය යුතුය.
b. ණය කදන්නො විසින් නියම

රන ලද ඕනෑම කගීම් මධයස්ථොනයක්ව හරහො ණය

කදන්නොකේ ණය මුදල්ල ආපසු කගීම අෙශය කේ.
9. නිකයෝජනයන් සහ භොරයන්
a. ණය ගැනුම්

රු ණය කදන්නොට පහත සඳහන් ප්ර

ොශ සඳහො අඛණ්ඩ පදනමක්ව මත

අෙසරයක්ව ලබකදයි.
•

කමම ණය ගිවිසුකම් දී ණය ගැනුම්

රු විසින් ප්ර

යුතු බැඳීම් සහ අදොළ ලියකියවිලි නනති
ෙගකීම ණය ගැනුම්

රු සතුය

ොශිත කහෝ උප

ල්ලපනය

ළ

සහ ෙලංගු බැඳීම් ෙන අතර ඒෙොකේ

•

කමම ණය ගිවිසුමට අදොළ ෙන ගනුකදනු සහ ඕනෑම ලියකියවිල්ලලක්ව (i) ණය ලබො
ගත් තැනැත්තොට අදොළ ෙන නීති සහ කරගුලොසි ෙලට පටහැනි කනොවිය යුතුයි (ii)
ණය ගැනුම්

රුට බැඳී ඇති කිසියම් ගිවිසුම

ට කහෝ අකනකුත් නනති

බැඳීම්

ෙලට පටහැනි කනොවිය යුතුයි
•

කමම ණය ගිවිසුකම් විධිවිධොන , කෙනත් අදොළ ලියකියවිලි සහ කතොරතුරු
(මූලයමය කහෝ කෙනත්), ණය ගැනුම්

රු මගින් ණය ණය කදන්නොට කහළි

තිකබ්. එම සියුම කතොරතුරු සියු ආ
ෙන අතර එය කිසිදු ආ
b. ණය
•

ර

ොරෙලින් සතය, සම්ූර්ණ හො නිරෙදය

ොරයකින් කනොමඟ යෙන සුළු කනොකේ.

ොල සීමොෙ තුළදී ණය ගැනුම්

රු ණය කදන්නො සමඟ ඇති

ණය ගිවිසුම යටකත් ණය ගැනුම්
සම්බන්ධකයන් ණය ගැනුම්

රගත් ගිවිසුම්:

රුකේ බැඳීම් සහ අකනකුත් අදොළ ලියකියවිලි

රු ට අදොළ ෙන සියුම නීතිෙලට අනුකූල විය

යුතුය;
•

ණය ගැනුම්

රු කමම ණය ගිවිසුම සහ කෙනත් අදොළ ලියකියවිලි යටකත් ඒෙොට

අදොළ ෙගකීම් ඉටු

ල යුතු අතර ස්ෙ

ැමැත්කතන් සහ ස්ෙඅනුමැතිකයන් ලබො

කදන

සහ

ලියකියවිලිෙල

කතොරතුරු

ෙලංගුභොෙය, බලොත්ම
.
•

ණය ගැනුම්

අකනකුත්

නීතයොනුකූලභොෙය,

කිරීකම් හැකියොෙ කහෝ පිළිගැනීම සහති

ල යුතු කේ

රු ණය කදන්නොට කිසියම් විභෙයක්ව කහෝ සතය පැහැර හැරීමක්ව

(කමම ණය ගිවිසුකම් නිශ්චචිතෙ දක්වෙො තිකබ් නම්) සහ ණය ගැනුම්
ඇති කෙනත් ගිවිසුමක්ව යටකත් පැහැර හැරීමක්ව සිදු

රුට බැඳී

රන ඕනෑම සිදුීමක්ව කහෝ

තත්ෙයක්ව සිදුවූ ෙහොම ලිඛිතෙ දැනුම් දිය යුතු කේ. එය සිදුීම පිළිබඳෙ දැනුෙත්
වූ ෙහොම; (සහ, සෑම අෙස්ථොෙ
•

ණය ගැනුම්

ම, එයට පිළියම් කයදීමට පියෙර ඇත්නම්)

රුකේ නම, උපන්දිනය, කන්ෙොසි

වූ දින තුනක්ව (3) ඇතුළත ණය ගැනුම්

ලිපිනය ෙැනි යම් කෙනසක්ව සිදු

රු ණය කදන්නොට ලිඛිත දැන්ීමක්ව දැනුම්

දිය යුතුය.
•

ණය ගැනුම්

රුකේ රැකියොෙ, ෙයොපොරය කහෝ ෙෘත්තිකයහි කිසියම් කෙනසක්ව

ගැන ණය කදන්නොට දැනුම් දිය යුතුය. ණය ගැනුම්

රු ස්ෙයං රැකියොෙක්ව

රන්කන් නම්, ණය කදන්නො විසින් ණය කදන්නොකේ ඉල්ලලීම පරිදි ෙරින් ෙර තම
ෙයොපොරකේ මූලය

ටයුතු පිළිබඳෙ ණය කදන්නො දැනුෙත්

10 ණය කගීම් පැහැර හැරීම

ර තබො ගනී.

දී

a. පහත දැක්වකෙන උප ෙගන්තිෙල දක්වෙො ඇති සෑම සිදුීමක්ව කහෝ තත්ෙයක්වම ණය
කගීම් පැහැර හැරීමක්ව කලස සැලකක්ව:

•

ණය ගැනුම්

රු කමම ණය ගිවිසුකම් කිසිදු විධිවිධොනය

ගිවිසුමට අනුකූලෙ කගවිය යුතු කිසියම්, මූලි

ට කහෝ කමම ණය

ණය මුදලක්ව, කස්ෙො ගොස්තුෙක්ව,

කහෝ කෙනත් ගොස්තුෙක්ව කගීමට අකපොකහොසත් ීම ණය ගිවිසුමට පටහැනි
කේ.
•

කමම ණය ගිවිසුකම් දී ණය ගැනුම්
සැලක

රු විසින්

න ඕනෑම නිරූපණයක්ව කහෝ ප්ර

ලියකියවිල්ලලක්ව කහෝ කිසියම්
යෙන සුළු කහෝ

රන ලද කහෝ

ොශයක්ව, කහෝ කිසියම් ගනුකදනු

ොරණයක්ව සම්බන්ධකයන් ෙැරදි කහෝ කනොමඟ

රන ලද කහෝ සල

නු ලබන විට.

•

ණය ගැනුම්

•

ණය කදන්නොකේ මතය අනුෙ, ණය ගැනුම්

රු මියකගොස් කහෝ ණය කගීකම් කනොහැකියොෙක්ව ඔප්පපු වූ විට.
රුකේ මූලය තත්ෙයන්ට අහිත

කලස බලපොන ඕනෑම සිදුීමක්ව කහෝ සිදුීම් මොලොෙක්ව සිදු ීම
•

රන ලද යැයි

ර

දී.

ණය ලබොගන්නො, ණය කදන්නොකගන් ණයට ගත් මුදල්ල ණයගැතිභොෙයකින්
කතොරෙ කනොකගවූ විට.

•

ණය අයකිරීමට බලපොන ශ්රී ලං

ොකේ නීතිෙල යම් කෙනසක්ව ණය කදන්නොකේ

අෙධොනයට කයොමු වූ විට.
•

කමම ණය ගිවිසුකම් සහ ගනුකදනු ලියකියවිලි ෙල දක්වෙො ඇති පරිදි කිසියම්
පැහැර හැරීමක්ව සිදුවූ විට.

b. ණය පැහැර හැරීම අඛණ්ඩෙ සිදුෙන විට කහෝ සිදුීකමන් පසු ඕනෑම කේලොෙ
•

ණය යටකත් ඇති හිඟ මුදල්ලෙලින් ක

:

ොටසක්ව කහෝ උපචිත කස්ෙො ගොස්තු සහ

කමම ණය ගිවිසුම යටකත් උපචිත කහෝ හිඟ මුදල්ල කගවිය යුතු යැයි ප්ර

ොශ කිරීම

සහ ෙහොම කගවිය යුතු කේ
•

කමම ණය ගිවිසුම සහ කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛන යටකත් ණය කදන්නොකේ සියු
බැඳීම් අෙසන් කිරීම; හො

•

කමම ණය ගිවිසුම සහ කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛන යටකත් එහි සියු
අයිතිෙොසි

ම් අය

රගැනීමට ක්රියොත්ම

ීම.

11 ණය කගීකම් ෙගකීම්
පහත සඳහන් කිසියම් කේතුෙක්ව මත, ණය කදන්නො විසින් සිදු
පිරිෙැයක්ව, අලොභයක්ව කහෝ ෙගකීමක්ව සම්බන්ධකයන් ණය ගැනුම්
කදන්නොට ෙන්දි කගවිය යුතුය.
කිසියම් ණය පැහැරහරීමක්ව සිදුීමක්ව සිදුීම;

රන ලද කිසියම්
රු විසින් ණය

ණය ගැනුම්
තහවුරු

රු විසින් යම් ආ

ොරයකින් කනොමඟ යෙන සහ / කහෝ ෙංචොසහගත යැයි

රන ලද කතොරතුරු ලබො දීම;

කමම ණය ගිවිසුම යටකත් කහෝ ගනුකදනු කල්ලඛන සම්බන්ධකයන් කිසියම් විමසීමක්ව,
විමර්ශනයක්ව, නනති

නිකයෝජනයක්ව (කහෝ ණය ගැනුම්

රු සම්බන්ධකයන් සමොන

නිකයෝගයක්ව කහෝ නඩු පැෙරීමක්ව) සිදු වූ විට;
ණය ගිවිසුම යටකත් ණය ගැනුම්
ගැනුම්

රුකේ හිඟ මුදල්ල (කහෝ එහි කිසියම් ක

රු විසින් ලබො දී ඇති කගීම් නිකේදනය

ොටසක්ව) ණය

ට අනුෙ කගීම් කනොකිරීම;

12. කතොරතුරු රහසයතොෙය සහ අනොෙරණය කිරීම
කතොරතුරු රහසයතොෙය සහ අනොෙරණය කිරීම පොලනය

රනු ලබන්කන් රහසයතො

ප්රතිපත්ති ගිවිසුම මගිනි.
14. සමොකලෝචනය
කමහි දක්වෙො ඇති නියමයන් සහ ක

ොන්කේසි ඕනෑම කේලොෙ

එහි අභිමතය පරිදි

සමොකලෝචනය කිරීමට හො සංකශෝධනය කිරීමට ණය කදන්නොට අයිතිය තිකබ්.
15. දැන්ීම්
a. ණය ගැනුම්

රුට දැනුම් දීම්

කමම ණය ගිවිසුමට අදොළෙ ණය ගැනුම්
සඳහන්

රුට දැනුම්දීමක්ව ගනුකදනු කල්ලඛනෙල

ර ඇති ඊකම්ල්ල (විදුත් තැපෑල) මගින් කහෝ ක

හැකිය. ණය ගැනුම්

රුට, දැන්ීම් සොර්ථ

අෙස්ථොෙන් ෙලදී සල

නු ලැකබ්;

ටි පණිවුඩයක්ව මගින් ලබො දිය

ෙ දැනුම්දී ඇති බෙ පහත සඳහන්

විදුත් තැපෑකලන් යෙන අෙස්ථොෙන්ීදී , පැයක්ව ඇතුලත යෙන්නොට අසොර්ථ

දැනුම්

දීමක්ව කනොලැබුනු විටදී;
ක

ටි පණිවුඩයක්ව මගින් යෙන අෙස්ථොෙන්ීදී සහ යෙන අෙස්ථොකේදී අසොර්ථ

දැනුම් දීමක්ව කනොලැබුනු විටදී.
b. ණය කදන්නොට දැනුම් දීම

ණය ගැනුම්

රු ණය සඳහො ඉල්ලුම්

සන්නිකේදනයන් ණය කදන්නොට එහි
ගැනුම්

රන දැන්ීම්, ඉල්ලලීම් කහෝ කෙනත්
ොර්යොලකේදී කහෝ ණය කදන්නො ණය

රුට ලබො දී ඇති කෙනත් සන්නිකේදන ක්රම හරහො විය හැ

16 පැෙරීම සහ හුෙමොරු කිරීම
කමම ණය ගිවිසුකම් සහ / කහෝ කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛනෙල කෙනත් විධිවිධොන
තිබියදීත්, ණය කදන්නොට ඕනෑම කේලොෙ

: (i) ණය ගැනුම්

රුකේ අෙසරයකින්

කතොරෙ, කමම ගිවිසුම යටකත්, ූර්ණ කහෝ අර්ධ ෙශකයන්, එහි අයිතිෙොසි

ම් කහෝ

බැඳීම් එහි අනුබේධිත කහෝ උපකල්ලඛනගත සමොගම් කහෝ ඕනෑම කතෙන පොර්ශෙය
පැෙරීමට කහෝ හුෙමොරු කිරීමට හැ

ට

. ණය කදන්නොකේ ූර්ෙ ලිඛිත අෙසරයකින්

කතොරෙ කමම ණය ගිවිසුම සහ / කහෝ කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛන යටකත් ණය
ගැනුම්

රුකේ අයිතිෙොසි

ම් කහෝ බැඳීම් කිසිෙක්ව කතෙන පොර්ශෙය

කහෝ හුෙමොරු කිරීමට ණය ගැනුම්

ට පැෙරීමට

රුට අෙසර නැත.

17 අතහැර දැමීම
කමම ණය ගිවිසුකම් කහෝ කිසියම් ගනුකදනු කල්ලඛන ෙල සඳහන් ෙන ණය කදන්නොකේ
අයිතිෙොසි

ම් කිසිෙක්ව ක්රියොත්ම

කිරීමට ප්රමොද ීම කහෝ අසමත් ීම ණය කදන්නො

අයිතිෙොසි

ම් අත්හැරීමක්ව කලස සල

නු කනොලැකබ්.

18. භොෂො හො පොලන නීතිය
කමම ණය ගිවිසුම සහ කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛන පොලනය

රනු ලබන්කන් ශ්රී ලං

ොකේ

නීති මගිනි. කමම ණය ගිවිසුමට අදොළෙ කහෝ ඊට අදොළෙ පැන නගින ඕනෑම ආරවුලක්ව
විසඳීමට ශ්රී ලං

ොකේ ගරු අධි

රණ පේධතියට බලය ඇත (කමම ණය ගිවිසුම සහ

කෙනත් ගනුකදනු කල්ලඛනෙල පැෙැත්ම, ෙලංගුභොෙය කහෝ අෙසන් කිරීම පිළිබඳ
ආරවුලක්ව ද ඇතුළුෙ).
19. ණය ගිවිසුකම්

ොල සීමොෙ

ණය කදන්නො විසින් අෙසන් කනො
එ

ළකහොත්, කමම ණය ගිවිසුම අත්සන්

ඟ වූ දිනය කතක්ව පොර්ශෙයන් අතර බලොත්ම

ඇති විධිවිධොන බලපැෙැත්කෙනු ඇත.
20 පොරිකභෝගි

කස්ෙො අංශය

ළ දින සිට

ෙ හො බලපැෙැත්ීමට කමහි දක්වෙො

ඔබකේ ඕනෑම පැමිණිල්ලලක්ව , ප්රශ්චනයක්ව කහෝ ගැටළුෙක්ව සඳහො, ඔබට පහත සඳහන්
ක්රම හරහො අපකේ පොරිකභෝගි
විදුත් තැපෑල: info@fastrupee.lk
කෙබ් අඩවිය: www.fastrupee.lk

කස්ෙො කදපොර්තකම්න්තුෙ හො සම්බන්ධ විය හැ
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