රජයේ සරැකුම්පත්වල පාරිය ෝගික ගිවිසම (සී ඒ ජී එස්)
මින්මතු සී ඒ ජී එස් යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන වමම ගිවිසුම ශ්රී ලාකේවක වකඹ
03, ඩීල්
වෙවෙස, අාක 02 හි ලියේෙදාචි කේර්යේලය සතු බලයලත් ප්රේථමිමික වෙව ඳ ව ෙන මසමේ්
ලියේෙදාචි අාක පී බී 127/පී කිවු) ශ්රී ලාකේවක යමයමිල වලස සාස්ථමිේෙනය කල First Capital
Treasuries PLC (වමයින්මතු වෙව ඳකරු යනුවෙන් හඳුන්ෙනු ලබන එකී First Capital
Treasuries PLC, ඇතුළුෙ එහි අනුප්රේප්තිකයකයින් සහ අෙසරලත් ලුම් කරුෙන්) සමේ්ම එ
ෙේර්ශෙයකටෙ
සහ
..................................................................( ජේ.හු.ෙ. අාක/ ෙයේ. ලි.ෙදා./ෙනත් අාක)
................................................. හිමි ............................................................... මමින්මතු
"ෙේරිව ෝගිකයේ" යනුවෙන් හඳුන්ෙනු ලබන ........................................................................
ඔහුවේ/එහි උරුම කරුෙන්, වෙඹල්ම කේරයින්, අද්මියමස්ත්රේතුකරුෙන්/අනුප්රේප්තිකයකයින් සහ
අෙසරලත් ලුම් කරුෙන්) අවන ෙේර්ශෙයෙ
අලර 20 ..................... ෙන දන ඇකය කර්න්නේ ලෙ ගිවිසුමයි.
(එක

සඳහේ "ෙේර්ශෙය " සහ එකතුෙ "ෙේර්ශෙයන්")

එෙරිදම, වෙව ඳකරු යනු ශ්රි ලාකේ මහ බුා වවක බලයලත් ප්රේථමිමික වෙව ඳකරුවෙ ෙන
අලර ෙේරිව ෝගිකයේ වෙව න්ඳේ සම් රජවේ සුරැ ව ්ණුවෙණු කිරීම සඳහේ යමයු ල වීමට
කුමුත්ල ෙ කරයි.
සුරැ ව ෙත් සහ අවන වත් අනුශේාගික කරුණු ස බන්ධවයන් ්ණුවෙනු පිළිබඳ ඔවුන්වේ
ස්ෙකීය අයිතීන් සහ ේකී පිළිබඳ අෙවබෝධලේ සහ ගිවිසු ඇකය කර ්ුනීම සඳහේ වමම
ගිවිසුමට ඇතු ත් වීමට ෙේර්ශෙයන් කුමුත්ල ෙ කරයි.
වමම ගිවිසුම තු වමහි එ එ ෙේර්ශෙයන් වමයින්මතු සඳහන් කරනු ලබන යමයමයන්,
වකඹන්වද්සි, ගිවිසු , සමේවලෝචනයන් සහ ේකී කිරීමට, යමරී ෂණය කිරීමට සහ ඉටු
කිරීමට ඔවුන් එ එ අවය ව ස්ෙකීයෙ ෙහල සඳහන් ෙරිද සේ ෂි ෙරකය.

අර්ථ නිරූපණය
වමම සී ඒ ජී එස් හි ෙහල සඳහන් ෙචන අර්ථමි යමරූෙණය සහ ඇතු ත් ෙන්වන් ...
(අ).

පාරිය ෝගිකයා: ය කිසි යමශ්ෙේෙනය වහෝ ය වසේෙේෙ මිලදී ්ුනීම වහෝ
විකිණීම වහෝ වෙනත් අයුරකින් අත්ෙත් කර ්ුනීම වහෝ ඉෙත් කිරීම වහෝ එහි ය
වසේෙේෙ
වහෝ එහි ය කිසි අභිලේශය
වෙව න්ෙේ මේර්්වයන් වහෝ එෙුයම
යමශ්ෙේෙනය අත්ෙත් කර ්ුනීම වහෝ ඉෙල ෙුමීම වෙව න්ෙේ සම් සේකච්ඡේ කිරීම
වහෝ ය යමශ්ෙේෙනය වහෝ වසේෙේෙ වහෝ අභිලේශය නීලයේනුල ල යමවයෝනයනවයන්
අෙසර වෙන ෙරිද එම සන්ධර් වයහි ඇතු ත් ෙන මඇවටෝයම බලය යටවත්
Page | 1

ෙේරිව ෝගිකවය ව සඳහේ ක්රියේ කරන ද්ද්්ලවය ව) එෙුයම ෙේරිව ෝගිකවය ව වහෝ
එෙුයම ෙේරිව ෝගිකවය වවේ ෙෙනමින් සහ අනුප්රේප්තිකයකයින් සහ ලුම් කරුෙන්
ඇතුළුෙ ද්ද්්ලවය වවේ ක්රියේෙකදී ඔවුන්වේ උරුම කරුෙන් සහ නීලයේනුල ල
යමවයෝජිලයින් ෙුයම ද්ද්්ලයන්.
(ආ).

සී ඒ ජී එස් හි අරමූණ: වමම සී ඒ ජී එස් ගිවිසුම අප්රේණික ේණ්ඩේ්ේරික බිල්ෙත්
ම්ණුවෙණු) වරගුලේසි අාක 2 - 2004 සහ අප්රේණික ේණ්ඩේ්ේරික බිල්ෙත් ්ණුවෙණු
බිල්ෙත් 2004 අාක 02 වල්ඛණ 01 සම්ේමීෙ සුරැ ව ආවයෝජන වකඹන්ත්රේත් කේල
ෙරිච්වේෙයන් අලරතුර වෙ ඳකරු හේ ෙේරිව ෝගිකයේ අලර ේකී යුතුක හේ
නීලයේනුල ල ේකී ආෙරණය කරයි.

(ඇ).

ාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම්කර: වද්ශීය ේණ්ඩේ්ේර බිල්ෙත් ආඥේ ෙනල 1923 අාක
08 මසාවශෝධිල ෙරිද) සහ 1937 හි අාක 07 ලියේෙදාචි කල වකඹටස් හේ සුරැ ව ආඥේ
ෙනල මසාවශෝධිල ෙරිද) යමයමයන් යටවත් යම වත් කරන ලෙ ශ්රී ලාකේ රජය විසින් දරි
්න්ෙන ලෙ හුෙමේරු කල හුකි ණය ේකී සහ වල්ඛණ. ශ්රී ලාකේ රජවේ
යමවයෝජිලවය ව වලස ශ්රී ලාකේ මහ බුා වවක මහජන ණය වෙෙේර්ලව න්තුෙ විසින්
යම වත් කරන ලෙ ේණ්ඩේ්ේරික බුඳු කර සහ ේණ්ඩේ්ේරික බිල්ෙත්.

(ඈ).







ාණ්ඩාගාර බිල්පත්/බැඳුම්කර සඳහා සදුස ආයයෝජකයන්
ශ්රී ලාකේ ද්රෙුසිවය ව
ශ්රී ලාකේවෙහි සාස්ථමිේෙනය කල සේහිහික ආයලන
විවද්ශීය රටෙල අරමුෙල්, අවනෝනය අරමුෙල් සහ ෙලේත්බෙ අරමුෙල්
ශ්රී ලාකේවෙන් පිටල සාස්ථමිේෙනය කල සේහිහික ආයලන
විවද්ශීය රටෙල ද්රෙුසියන්
අෙේල වරගුලේසි සහ වයඹමුඉ කිරී ෙලට එකඟෙ රේජය සුරැ ව වෙ ෙේ
බලයලත් ඕනෑම වෙනත් ෙේර්ශෙය

කිරීමට

(ඉ).

යවළඳ දිනය: වෙ ඳ දනය යනු මිලදී ්ුනීමට විකිණීම වහෝ වෙනත් ආකේරයකින්
සූෙේන කල සුරැ ව වෙ ෙේ කිරීම. දනය යනු ඇණවුම වෙ ඳෙල තුල වෙ ඳේ
කල දනය වක.

(ඊ).

යේරුම් කල දිනය/තක්යසේරු දිනය: ෙේරිව ෝගිකයේ සහ වෙව න්ෙේ විසින් සුරැ ව
ක්රියේත්මක කර අෙසන් කල යුතු දනය. එන , වෙ ඳකරු විසින් ේරදුන් අප්රේණික
සුරැ ව ෙත් සඳහේ මිලදී ්න්නේ ව්විය යුතු දනයයි.

(උ).

අප්රාණික සරැකුම්පත්: ලියවිලි සහකයකය වනඹමුකයෙ වලඹරතුරු ෙත්ල වෙෝර්මය මල
යම වත් කල සුරැ ව . ආර වේදී ේණ්ඩේ්ේර බිල්ෙත් සහ ේණ්ඩේ්ේර බුඳු කර
යම වත් කරනු ලබන්වන් අප්රේණික ආකිකයෙලියම.අප්රේණික සුරැ ව වෙෙන වෙ ඳෙල
්ණුවෙනුෙලදී ප්රේථමිමික යම වත්කිරී සහ ෙේර්ථමිේ ක්රියේත්මක කිරීමට, ෙරි්ණක මල
ෙෙන වූ මධයම ලුන්ෙතු ස්ථමිේනය සහ වේරු කිරීව ෙද්ධකයය සවි කර ඇල.
්ණුවෙනු වේරු කරනු ලබන්වන් අප්රේණික සුරැ ව වේරු කිරීව ෙද්ධකයය මSSSS)
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නමින් ෙන්නේ විෙුත් වේරු කිරීව ෙද්ධකයය මගියම. එස් එස් එස් එස් සහ මධයම
ලුන්ෙතු ස්ථමිේන ෙද්ධකයය මසී ඩී එස්) න කරන්වන් Lanka Secure නමියම.
(ඌ). සරැකුම් ගිණුම: වමය 1949 අාක 58 හිලය නීකය ෙනවලහි වමන් වමහි එම
අර්ථමියම වක.
(එ)

විය ේෂිත යකොන්යේසි: වෙ ඳකරු සහ ෙේරිව ෝගිකයේ අලර ද්ද්්ලික වෙ ඳේ
්ණුවෙණු කර ්න්නේ විට එකඟ වූ වකඹන්වද්සි විවශේෂිල විස්ලර විවශේෂිල වකඹන්වද්සි
වක. වමම විස්ලර ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් වෙ ඳකරු වෙල යෙන උෙවෙස් ෙන විවශේෂිල
විස්ලර ෙන අලර වෙ ඳ හුෙමේරුෙ වෙ ඳකරු විසින් ෙේරිව ෝගික වෙල යෙනු
ලබන්වන් ලිඛිලෙ ෆු සිමිලි මගින් වහෝ විෙුත් සාවද්ශ මගින් වෙෙේර්ශෙයම පිළි්ල
හුකි ෙරිදය.

1. හඳුන්වාදීම
වමම සේමේනය වකඹන්වද්සි විවශේෂිල වූ ්ණුවෙණුෙන් සඳහේ විවශේෂිල වකඹන්වද්සි මගින් අෙේල
වියහුකි අලර එෙුයම අෙස්ථමිේෙකදී සේමේනය වකඹන්වද්සි සහ විවශේෂිල වකඹන්වද්සි අලර
්ුටුම සිදු වූ අෙස්ථමිේවකදී එම විවශේෂිල වකඹන්වද්සි බල ෙෙත්ෙනු ඇල.

2. අධිකාරිය
(අ).

වමහි සඳහන් කරන ලෙ යමයමයන් සහ වකඹන්වද්සි සහ විවශේෂිල වකඹන්වද්සි යටවත්
සඳහන් කර ඇකය යමයමයන් සහ වකඹන්වද්සිෙලට එකඟ ෙන වලස අප්රේණික සුරැ ව
සහ ෙේරිව ෝගිකයේවේ වෙඹළිය සඳහේ සුරැ ව ගිණු ආර
කර වෙව ඳේට
ෙෙත්ෙේව්න යේ හුකිය.

(ආ).

වෙ ඳකරු ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් ෙත් කරන ලෙ ද්ද්්ලයන්වේ අධිකේරිය මල
සන්යමවකෙන යුවීමට/ඔහු ලිඛිල ෙුන්වීම ලුවබන තුරු ෙද්ධකයවේ නීකයන්ට යටත්ෙ
වෙනත් ඕනෑම වෙය කිරීමට/යමයමිල වලස බලය ෙුෙරූ ද්ද්්ලවය වව්න් වෙනස්
කිරීම සඳහේ පිළි්ලහුකි අවන වත් යමවකෙනයන් සහ වෙ ඳකරු හට සේධේරණෙ
ක්රියේ කිරීම සඳහේ කේලය ලුවබන තුරු විශ්ෙේසය ලුබිය හුකිය.

(ඇ).

ෙේරිව ෝගිකයේ සම් එකඟ වූ/න කල ්ණුවෙණු මේර්්වයන් ෙේරිව ෝගික
අයිකයෙේසික ලබන අප්රේණික ේණ්ඩේ්ේරික බුඳු කර/බිල්ෙත් සහ ලේ ේාශ
ආදයව්න් ලුවබන ලේ ේාශ ලබේ ්ුනීමට වෙ ඳකරු හට හුකිය.

(ඈ).

වෙව න්ෙේ අප්රේණික ේණ්ඩේ්ේරික බුඳු කර/බිල්ෙත්මල කල්පිරුනු ලේ ේාශ සහ
අප්රේණික ේණ්ඩේ්ේර බුඳු කර/බිල්ෙත් ෙේරිව ෝගිකයේ විවශේෂිල රම මගින්
අයිකයෙේසික ලබන/ෙේරිව ෝගිකයේ සම් එකඟ වූ ්ණුවෙණු ලේ ේාශ ලබේ්ල හුකිය.

(ඉ).

ෙේරිව ෝගිකයේවේ සුරැ ව ගිණුම වෙල වකවරන සවෙඹස් හර කිරීම වහෝ බුර
කිරීම යමවෙඹස් කිරීම සහ එෙුයම යමෙුරද කිරී ෙේරිව ෝගික වෙල ලිඛිලෙ ෙුන්විය
යුතුය.
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3. සන්නියේදන
වෙනත් ආකේරයකින් එකඟ වනඹවුෙවහඹත් ෙේරිව ෝගිකයේ වහෝ වෙව න්ෙේ අවන
ෙේර්ශෙයට ලිඛිලෙ, යමෙුරද පිටෙත් යුවීම මේර්්වයන් වහෝ විෙුත් සන්යමවකෙන මේර්්වයන්
වෙව න්ෙේට පිළි්ලහුකි ෙරිද උෙවෙස් දය යුතුය. එෙුයම ය කිසි සන්යමවකෙනෙල හිලේර ය
ෙරී ෂේ කිරීම සඳහේ යමර්මේණය කල ය ආර ෂක රමෙලට අනුෙ ෙේරිව ෝගිකයේ කටයුතු
කල යුතුය. ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් වෙ ඳකරු හට අනුල ලත්ෙය වනඹමුකයෙ සිදු ෙන ෙේඩු වහෝ
හේයම සඳහේ ෙේරිව ෝගිකයේ වෙ ඳකරු හට ෙන්ද ව්විය යුතුය.

4. ක්රියාවන නැීමම
(අ).

ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු කර්මේන්ලවේ ප්රමිකයන් සහ අත්ෙුකී ෙලට සහ යමයේමක විසින්
යම වත් කරන වරගුලේසි සහ වයඹමු කිරී නීතී රීකයෙලට අනුල ලෙ තීරණය කර්ත් ෙරිද
සේධේරණ සුලකිල්ලකින් සහ යහෙත් වච්ලනේවෙන් ඕනෑම ්ණුවෙණුෙ වෙනුවෙන්
වෙ ඳකරු ඔහුවේ යුතුක ඉටු කල යුතුය.

(ආ).

එය ක්රියේවෙහි අෙශයලේෙයට අනුල ලෙ රජවේ වහෝ වෙනත් ආයලනයක වෙනත්
අෙශයලේ වහෝ ය කිසි නීකයය වරගුලේසි කඩ වීමකට එම ක්රියේ කිරී ප්රකයලල ලබේ වද්
න . කිසිය
්ණුවෙණු ස බන්ධෙ එහි ය
ේකී
ඉටු කිරීව දී ය
අසමර්ථමිලේෙයන්ට ෙේරිව ෝගිකයේ වහෝ වෙව න්ෙේ ේකිෙයුතු නුල.

5. පාරිය ෝගික යතොරතුරු
(අ).

ෙේරිව ෝගිකයේ සුරැ ව ගිණු විෙිල කිරීව හේ නඩත්තු කිරීව අරමුණුෙලදී සහ
්ණුවෙණුෙලට ඇතු ත් වීව දී වෙව න්ෙේ විසින් අෙශය කරන සියුමම ලියකිවිලි සහ
අවන වත් වලඹරතුරු සෙයේ දය යුතු අලර ෙේරිව ෝගිකයේ එෙුයම වලඹරතුරු වෙනස්
වීමකදී වෙව න්ෙේට හුකි ඉ මයමන් ෙුනු දීමට ේර්ල යුතුය.

(ආ).

වෙ ඳකරු ෙේරිව ෝගිකයේට අෙේල එම වලඹරතුරු රහසි්ලෙ ලබේ ්න්නේ අලර
ය නීකයයකින් වහෝ උසේවි යමවයෝ්යකින් එෙුයම වලඹරතුරු වහලිෙරවු කිරීමට අෙශය
ෙන්වන් න වහෝ වෙ ඳකරුවේ ය වලඹරතුරු සකස් කිරීව වයදී සිටින තුෙන
ෙේර්ශෙයකට වෙ ඳකරු එම වලඹරතුරු යමරේෙරණය කිරීමට යටත්ෙ එම වලඹරතුරු
යමරේෙරණය කිරීමට ෙේරිව ෝගිකයේ එකඟ ෙන්වන් න වෙව ඳකරු ෙේරිව ෝගිකයේට
අෙේල එම වලඹරතුරු රහසි්ල වලස ලබේ්ල යුතුය.

6. වගකීම් හා වන්දි යගමම
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(අ).

සිය කුමුත්වලන් කරන කඩ කිරී වහෝ වනඹසුලකිල්වලන් කරනු වනඹලුම්වක න
කිසිම ඍජු වහෝ අහඹු වලස සිදුෙන ෙේඩු වහෝ හේයම සඳහේ වෙ ඳකරු වහෝ ෙේරිව ෝගික
ේකී ෙරනු වනඹලුවේ.

(ආ).

වනඹසුලකීවමන් වහෝ කඩ කිරීමකින් වෙව න්ෙේවේ ෙේර්ශෙවයන් වහෝ එහි ය කිසි
වසේෙකයන්වේ වහෝ යමවයෝජිලයන්ව්න් සිදු වනඹවුෙවහඹත් ෙේරිව ෝගිකයේ විසින්
ෙරණු ලබන කිසිඳු අලේ යකට වෙව න්ෙේ ේකියනු වනඹලුවේ.

(ඇ).

සේමේනය වකඹන්වද්සිෙලට සහ විවශේෂ වකඹන්වද්සිෙලට අනුල ලෙ උෙවෙස් මල ක්රියේ
කිරීව දී එයින් ඇකයෙන අලේ ඇතුළුෙ සහ එයට සීමේ වනඹවී අරමුෙල් වෙව න්ෙේ හට
වේරු කිරීව දී ෙේරිව ෝගිකයේවේ ය උෙවෙස් ක්රියේත්මක කිරීව දී ඇකයෙන අලේ
වහෝ ේකී ෙලින් වෙව න්ෙේ ෙන්ද ව්ෙේ යමෙහස් කර ්න්නේ බෙට ෙේරිව ෝගිකයේ
එකඟ වක.

(ඈ).

ෙේරිව ෝගිකයේ එ ද්ද්්ලවය වට ෙඩේ ෙුඩි න එම ෙේරිව ෝගිකයේ හට අන්ලර්්ල
ෙන සියුමම ද්ද්්ලයින් ඒකේබද්ධෙ සහ වෙන් වෙන්ෙ වෙව න්ෙේට ේකිෙ යුතුය.

(ඉ).

ෙේරිව ෝගික සතුෙ ස පූර්ණ බලය අෙස්ථමිේෙ සහ අධිකේරිය සහ අෙශය සියුමම අධිකේරී
බලය සහ කුමුත්ල ඔහුවේ යුතුක ඉටු කිරීම සඳහේ ලබේ්ල හුකිය.

7. ගාස්තු, බදු සහ අය කිරීම්
(අ).

වෙ ඳකරු විසින් ෙේරිව ෝගිකයේ හට සෙයනු ලබන ්ේස්තු වල්ඛණවේ විවශේෂවයන්
සඳහන් කරනු ලබන කිසිය ්ේස්තු සහ අය කිරී ෙේරිව ෝගිකයේ වෙව න්ෙේ වෙල
ව්විය යුතුය. ්ේස්තු සහ ව්වී වෙ ඳකරු විසින් ඔහුවේ කුමුත්ල ෙරිද අත්හුරිය
හුකිය.

(ආ).

ෙේරිව ෝගිකයේ වෙනුවෙන් වෙ ඳකරු විසින් වහෝ ෙේරිව ෝගිකයේ සහ වෙ ඳකරු
අලර ඇකය කර ්න්නේ ලෙ ය කිසි ්ණුවෙණු මල ෙනෙනු ලබන බදු අය කිරී සහ
්ේස්තු වෙ ඳකරුට ව්වීමට සිදුෙන සියුමම වියෙ වෙ ඳකරු වෙල නුෙල ව්ෙනු
ලබයි.

8. උකස් තබා ගැනීම සහ කපා හැරීම
(අ).

ෙේරිව ෝගිකයේව්න් වෙ ඳකරු වෙල ව්වීමට යමයමිල ණය ව්වීම සහ සියුමම
්ණන් වේරු කරන වල ෙේරිව ෝගිකයේ හට අයිකය සියුමම මුෙල් ලුන්ෙතු සහ
සුරැ ව රඳෙේ ්ුනීව අයිකයය වෙ ඳකරුට ඇල.

(ආ).

ෙේරිව ෝගිකයේව්න් වෙ ඳකරුට ණය වී ඇකය සහ ව්වීමට ඇකය ්ණන්ෙල ඕනෑම
්ණන සන්ලිෂ්ඨියට වහේතුෙන ෙරිද ෙේරිව ෝගිකයේවේ ණය වලස ඇකය සුදුසු ඕනෑම
්ණන කෙේ හුරීව අයිකයයි ක්රියේත්මක කිරීම සඳහේ වෙ ඳකරුට හිමික ඇල.
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9. ගණුයදණු තහවුරු කිරීම සහ ගණුයදණුකරුවන්යේ ප්රකා යන්
(අ).

ෙේරිව ෝගිකයේ වෙනුවෙන් ඇකය කර්නු ලබන එ
ලහවුරු කිරීම වෙව න්ෙේ විසින් යෙනු ඇල.

එ

්ණුවෙණුෙ

සඳහේ ලිඛිල

(ආ).

කේලේනුරූපීෙ ප්රකේශන ලබේ ්ුනීමට ශ්රී ලාකේ මහ බුා වෙ විසින් ලබේ දී ඇකය විෙුත්
වහෝ ලුෙුත් රම ේවිල කල යුතුය. ඊට අකයවර්කෙ එම අරමුණ වෙනුවෙන් ශ්රී ලාකේ
මහ බුා වවෙන් සෙයනු ලබන ෙහසුක මේර්්වයන් ඔවුන්වේ ්ණුවෙණුෙල ලත්ෙය
යමරී ෂණය කිරීම සඳහේත් ෙේරිව ෝගිකයේට හුකිය.

(ඇ).

ශ්රී ලාකේ මහ බුා වෙ වහෝ වෙ ඳකරු විසින් යම වත් කරනු ලබන ප්රකේශන වහෝ
ලහවුරු කිරී ෙල ය ෙුරද එෙුයම ප්රකේශන වහෝ ලහවුරු කිරීම ලුබී දන 14
ඇතු ල ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් වෙව ඳකරු වෙල ලිඛිලෙ ෙන්ෙේ සිටිය යුතුය.

(ඈ).

කේල පූර්ණයට අඩු ලරමින් දන ෙර්ශන දන 07 කට ප්රථමිම කේල පූර්ණ ලේ ේාශෙලට
අෙේලෙ උෙවෙස් වෙව න්ෙේ වෙල සුෙයීමට ෙේරිව ෝගිකයේ එකඟ වක. එම කේල පූර්ණ
ලේ ේාශ ෙන්ෙේ සිටීව ආකේරයට අනුෙ වෙව න්ෙේ උෙවෙස් වනඹලුම්නු අෙස්ථමිේවකදී
වෙව න්ෙේ එම ලේ ේාශ මුල් ්ණුවෙණු කේල ෙරිච්වේෙය ඉ මෙේ යන කේලය සඳහේ
ශ්රී ලාකේ මහ බුා වෙ විසින් ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු වෙල යම වත් කරන ලෙ ෙේරිව ෝගික
චර්යේෙන්ට අෙේලෙ නුෙල ආවයෝජනය කල හුකිය.

10. දැනුම්දිම්
වෙ ඳකරු සහ ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් වමම ගිවිසුමට අෙේලෙ ෙුනු දී ක යුතු අෙේල
ද්ද්්ලයන් සහ ලනතුරුෙ ඔවුන්වේ ලිපිනයන් පිටෙත් මේර්ගික අාක වහෝ විෙුත් ලිපිනයන්ෙ
අවන ෙේර්ශෙය වෙල ෙුනු දය යුතුය. ෙේරිව ෝගිකයේ සහ වෙ ඳකරු ඉහල කී ෙරිද ලබේ
්න්නේ ලෙ වලඹරතුරු ඉහල ෙුනු දුන් ෙරිද ලබේ ්ත් ෙරිද ය වෙනස කිරීම සඳහේ සේධේරණ
කේල ෙරිච්වේෙය සෙයේ ්ල යුතුය.

11. පැමිණිලි විසඳුම්
ශ්රී ලාකේ මහ බුා වවෙන් ප්රේථමිමික වෙව ඳුන් හට යම වත් කරන ලෙ ෙේරිව ෝගික වල්ඛණවේ
14 ෙන ේන්කයවයහි සඳහන් කර ඇකය ෙුමිණිලි විසඳු සම් අනුල ලෙ ෙේරිව ෝගිකයේව්න්
ලුවබන කිසිය ෙුමිණිල්ල වෙව න්ෙේ විසඳිය යුතුය. එකී ේන්කයයෙ ඇමුණු 01 වලස
වමහි ඇතු ත් කර ඇල.

12. සීය ෝධන
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ෙේරිව ෝගිකයේ හට සෙයන වසේෙේෙන්ෙල ය කිසි සාවශෝධනයන් වෙනස් කිරී ෙලට
ස බන්ධෙ මසක වනඹ අඩු ෙුනු දීම ලිඛිලෙ වෙව න්ෙේ විසින් ෙේරිව ෝගිකයේ වෙල සුෙයිය
යුතුය.

13. සන්නියේදන ාෂාව
වෙව න්ෙේ සන්යමවකෙනය කිරීව ෙඩේ කුමකය ේෂේෙ ෙන්වන් ඉාග්රීසිය. විකල්ෙය වලස
ෙේරිව ෝගිකයේ විසින් වෙව න්ෙේ වෙල සෙයනු ලබන කිසිය ්ණුවෙණුෙකට අෙේල වලඹරතුරු
වහෝ ලිපි වල්ඛණ සිාහල වහෝ වෙම බසින් ඉල්ලේ සිටිය හුකිය.

14. අදාල නීතිය
වෙව න්ෙේ ෙේරිව ෝගිකයේ වෙල සෙයන ේකී , රේජකේරි සහ ක්රියේ පිළිවෙලයන් සහ වසේෙේ
යමයමයන් සියුම විටදීම ශ්රී ලාකේවෙහි අෙේල ලිඛිල නීකයයට අනුල ල විය යුතුය.

ඊන සාක්ෂි පිණිස වමම වල්ඛණය වෙෙන පිටෙල සහිලෙ ඉහල විවශේෂවයන් සඳහන් කරන
ලෙ දන මේස සහ ෙර්ෂවේදී වකඹ

දී අත්සන් ලබන ලදී.

First Capital Treasuries PLC
අත්සන: ……………………………..
නම: ………………………………………………….
තනතුර: ……………………………..

අත්සන: ……………………………..
නම: ………………………………………………….
තනතුර: ……………………………..

සාක්ෂි
1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………………

නම: …………………………………..

නම: …………………………………..
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[පාරිය ෝගිකයා එ

ද්ද්්ලවය ව න /ඒකේබද්ධ]

අත්සන (1): ………………………………………

අත්සන(2): ………………………………………

නම: …………………………………..

නම: …………………………………..

සාක්ෂි
1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………………

නම: …………………………………..

නම: …………………………………..

[පාරිය ෝගිකයා සේහිහික ආයලනය

වූ විට]

..................................................................... වෙඹදු මුද්රේෙ
වකඹ දී මුද්රේ ලබේ ඇමුණු කර ………………………………....
අධය ෂකෙරුන් ඉදරිවේ අධය ෂක සහ ……………………..
………………………….අධය ෂක වමම ෙර්ෂ
20 ............. ......................... මස ……….. දනදී
වමහි මුද්රේ ලු බ බෙ සහකයක කරමි.

අත්සන(1): ………………………………………
අත්සන (2): ………………………………………

සාක්ෂි
2. .........................................

2. …………………………………………………………

නම: …………………………………..

නම: …………………………………..

යහෝ
........................................................ විසින් අත්සන් කරන ලදී. මසමේ්ව අත්සන් කිරීමට
බලය ඇකය අයෙුමන් වමම 20 ............ ................ මස .............. දන දී වකඹ දී)

අත්සන (1): ………………………………………

අත්සන (2): ………………………………………

සාක්ෂි
1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………………

නම: …………………………………..

නම: …………………………………..
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ඇමුණු 1

14. පැමිණිලි සහ විසඳුම්
1. ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙේරිව ෝගිකයේවේ ඕනෑම ෙුමිණිල්ල

විසමටමට උත්සහ කල යුතුය.

2. ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු හට ෙේරිව ෝගිකයේව්න් ෙේචික ෙුමිණිල්ල ලුම්ණු විට එය
ප්රේථමිමික වෙ ඳකරුවේ ෙුමිණිලි විසමටව ක්රියේ ෙටිෙේටිය අනුෙ විසඳේ ්ුනීව අෙස්ථමිේෙ
ෙේරිව ෝගික හට දය යුතුය.
3. ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙුමිණිලි යමසියේකේරෙ වමවහයවීම සඳහේ ලිඛිල ක්රියේෙලිය
ස්ථමිේන්ලකල යුතුය. වකවසේ වෙලත් දන 05 ඇතු ල ෙේරිව ෝගිකයේ සුහීමකට ෙත්
වෙන ආකේරවයන් ෙුමිණිල්ල විසඳේ ්ලවහඹත් සහ ව ස බන්ධවයන් කරුණු ෙේර්ථමිේ කර
්න්නෙේන වමම ක්රියේ ෙටිෙේටිය අෙේල කර ්ුනීම අෙස්ථමිේෙ වනඹවක.

අවම ව යයන් පහත සඳහන් කරුණු සපුරා ගත යුතුය.
(අ).

ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු ෙුමිණිල්ල ලුබී ෙයේෙේරික දන 05
ෙුමිණිල්ල ලිඛිලෙ පිළි්ල යූතුය.

තු දී එ

එ

(ආ).

ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු ප්රේථමිමික වෙ ඳකරු විසින් ෙුමිණිලිකරුවේ ෙුමිණිල්ල සඳහේ
ෙත් කරන ලෙ එ වකවන ව වහෝ ඊට ෙුඩි ද්ද්්ලයන්වේ න එම ෙුමිණිල්ල විසඳන
තුරු වහෝ ලෙදුරටත් ව්න වනඹයේ හුකි ලත්ෙය අනුෙ සුෙයිය යුතුය.

(ඇ).

ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙුමිණිල්ල ඉදරිෙත් කල දවනන් ෙටන්ව්න ෙයේෙේරික දන 20
කට ෙුඩි වනඹෙන ්ණන ෙරින් ෙර ෙුමිණිල්වලහි විමර්ෂණ සුකසුම ලිඛිලෙ
විධිමත් වලස ෙුමිණිලිකරු වෙල සුෙයිය යුතුය.

(ඈ).

ෙුමිණිල්ල ලුම්ණු දන සිට දන 30 ඇතු ල ෙුමිණිල්ල විමර්ෂණය කර විසමටමට
ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ උත්සහ කල යුතුය. ෙයේෙේරික දන 40
්ලවී ෙුමිණිල්ල
වනඹවිසිඳුනවහඹත් ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙුමිණිල්ල විසමටමට අවප්ති ෂේ කරන කේල
රේමුෙ පිළිබඳෙ ෙුමිණිලිකරුට ෙුනු දය යුතු අලර ෙේරිව ෝගිකයේ හට එම කරුණ
හිලය දුේ්න්නේරේල වෙල වයඹමු කලහුකි බෙ ෙුන්විය යුතුය. එෙුයම
දුේ්න්නේරේලවේ ඇමතු විස්ලර සහිලෙ ෙේරිව ෝගිකයේ වෙල සුෙයිය යුතුය.

(ඉ).

විමර්ෂණවේ ෙයේෙේරික දන 05 ස පූර්ණ වීව දී ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ
ෙේරිව ෝගිකයේ ලිඛිලෙ උෙවෙස් දයයුතු ෙන්වන්;
i.

විමර්ෂණවේ ප්රකයලලය

ii.

ය ප්රෙේනයක වහෝ වේරු කිරීමක සෙයනු ලබන යමයමයන්, අෙේල ෙන විට,
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iii.

ෙේරිව ෝගිකයේ හට එම කරුණ හිලය දුේ්න්නේරේල වෙල වයඹමුකල හුකි
බෙ සහ

iv.

හිලය දුේ්න්නේරේලවේ ඇමතු විස්ලර

4. ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙේරිව ෝගිකයන්වේ සියුම ෙුමිණිලි එම දන ෙ ෙේ ෙුමිණිලි සටහන්
වෙඹලක ෙුමිණිලි ක්රියේෙලියට යටත්ෙ ෙෙත්ෙේ්ල යුතුය. වමම ව්ඹනුෙට ඇතු ත් ෙන්වන්
(අ).

එ

එ

(ආ).

ෙුමිණිල්ල ලුම්ණු දනය

(ඇ).

ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේවේ පිළිතුරු සේරේාශය

(ඈ).

අවන වත් අෙේල ලිපි වහෝ ෙේර්ථමිේෙල විස්ලර

(ඉ).

එ

(ඊ).

ෙුමිණිල්ල විසඳූ දනය සහ

(උ).

හිලය දුේ්න්නේරේල වෙල වයඹමුකර ඇකය ෙුමිණිල්වල් ෙර්ථමිමේන ලත්ෙය,
අෙේල ෙනවිට.

එ

ෙුමිණිලිකරුවේ විස්ලර

ෙුමිණිල්ල

දන සහිලෙ

විසමටමට ්න්නේ ක්රියේ පිළිවෙල

5. ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙේරිව ෝගිකයේව්න් ලුම්ණු එ
ෙේර්ථමිේ ලබ්ල යුතුය.

එ

ෙුමිණිලි ්ුන විස්ලරේත්මක

6. ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේ ෙේරිව ෝගිකයින්වේ ෙුමිණිලි ස්ෙරූෙය සුදුසු විශ්වල්ෂණය
ේර්ල
යුතුය. එය විධිමත් ෙෙනම මල ලයම ්ුටුම වහෝ ෙඩේ ද්ළුල් වලස ෙේරිව ෝගිකයන්වේ
්ුටුම, විශ්වල්ෂණ ඇතුළු විය යුතුය. වමම ෙේරිව ෝගිකයින්වේ ෙුමිණිලි විශ්වල්ෂණය
ප්රේථමිමික වෙව න්ෙේවේ අනුමුකයය/අෙෙේන ක්රියේ සහ වනයෂ්ක ක මණේකේරීත්ෙය ෙ ෙේ
ඉහ ට ව්න යේ යුතුය.
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