
ඊ බ ැංකින් සඳහා නියමයන් සහ ක ාන්කේසි 

 

සේවා භාවිතා කිරීමට සෙර ඔබ සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි ඉතා අවධානසයන් 

කියවිය යුතුය. සේවා භාවිතා කිරීම සඳහා ලියාෙදිංචි වීසමන්, ඔබ එය පිළිසෙන ඇති 

බව සල නු ලබන අතර සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි වලට යටත් සේ. ඩී.එෆ්.සී.සී 

බෑන්් පීඑල්සසී හි පුේෙලි  අන්තර්ජාල බ ිංකු සේවා සඳහා නියමයන් සහ ස ාන්සේසි 

මත බ ඳී සිටිනු ඇත. 

01. කේවාවන් 

(a) ශ්රී ලිං ාසේ නිසි ෙදිද සිංේගාෙත  ර ඇති බ ිංකු සමාෙම් වන ඩී.එෆ්.සී.සී බ ිංකු 

පීඑල්සසී සමාෙම ලියාෙදිංචි කිරීසේ අිං  PQ 233 (සන්දර්භය ඉඩ සදන සහෝ අවශ්ය වන 

ප්ර ාශ්නය වන බ ිංකුව එහි අනුප්රාප්තිකති යන් සහ ෙ වම්ේ ඇතු්ත්  ් යුතුය  

උෙසල්සඛනසේ ල යිේතුෙත  ර ඇති අතර බ ිංකුව විසින් යාවත් ාලීන  රන ලද සහ 

වදින් වර ොදිසභෝගි යා විසින් පිළිෙත් ෙදිද ('සේවා') බ ිංකුසේ අන්තර්ජාල සවබ් 

අඩවිය විසින් සහෝ ඒ සවනුසවන් පිහිටුවා ඇති, ක්රියාත්ම   රන සහ හ සහෝ නඩත්තු 

 රනු ලබන ඕනෑම අන්තර්ජාල සවබ් අඩවිය් හරහා ') බ ිංකු, ආසයෝජන, මූලය හා 

සවනත් ෙනුසදනු සහ විවිධ ආ ාරසේ ෙනුසදනු කිරීම සහ සේවා, නිෂ්ොදන, 

සතාරතුම්, භාණ්ඩ, ප්රතිලාභ සහ වරප්රසාද බ ිංකුසවන් ලබා ෙ ීමම සඳහා 

ෙනුසදනු ම්වන්ට බ ිංකුවට උෙසදේ දීමට හා සන්නිසේදනය කිරීමට බ ිංකු, 

ආසයෝජන, මූලය හා සවනත් ෙනුසදනු සහ විවිධ ආ ාරසේ ෙනුසදනු කිරීම සහ සේවා, 

නිෂ්ොදන, සතාරතුම්, භාණ්ඩ, ප්රතිලාභ සහ වරප්රසාද බ ිංකුසවන් ලබා ෙ ීමම සඳහා 

ෙනුසදනු ම්වන්ට බ ිංකුවට උෙසදේ දීමට හා සන්නිසේදනය කිරීමට ඔන්ලයින් සේවා 

සහ ෙහසු ේ මත සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි වලට යටත්ව ස ෙයිය 

යුතුයසේවාවන්හි ස ාටස් සලස, ඕනෑම මූලය, සව්ඳෙල සහෝ සවනත් අන්තර්ජාල 

සවබ් අඩවිය් හරහා සහෝ ඕනෑම පුේෙලසයකු ('සතාරතුම් සෙයන්නා'  යන්නට එ් 

එ් සතාරතුම් සෙයන්නන් සවත ඕනෑම සතාරතුර් ලබාසදන පුේෙලසයකු ඇතු්ත් 

සේ.  විසින් සෙයනු සතාරතුම් සහ දත්ත ('සතාරතුම්) බ ිංකුවට ලබා ෙත හ කි අතර 

ඕනෑම ආ ාරයකින්, මාධයයකින් සහෝ අර්ගයකින් වාර්තා සේොදනය  ් හ කිය. 

 

(b) සීමාවකින් සතාරව ලබා දය යුතු සේවාවන්හි විෂය ෙගය සහ වර්ෙය වදින් වර තීරණය 

කිරීමට හා සවනේ කිරීමට බ ිංකුවට අයිතිය් ඇත  :-  

 

I. ඕනෑම සේලාව  සේවාවන් පුළුල්ස කිරීම, සවනේ කිරීම සහෝ අඩු කිරීම; 

II. කිසියේ ෙනුසදනු ම්වකුසේ ෙනුසදනුව  වටිනා ම සහෝ සේවා භාවිතා 

 රමින් ොදිසභෝගි යා විසින් සිදු  ් හ කි ඕනෑම ආ ාරය  ෙනුසදනු 

සහෝ මුදල්ස හුවමාම් සේබන්ධසයන් අවම හා උෙදිම දදනි  සීමාවන් ව නි 



සේවාවන් භාවිතා කිරීම සඳහා යේ සීමාවන් ෙ නවීම සහ සවනේ කිරීම; 

සහ 

 

III. ඕනෑම ආ ාරය  සේවා සහෝ දනෙතා ෙනුසදනු අවසන් වන  ාලය සහෝ 

සේවාවන් ලබා ෙත හ කි සාමානය සේවා  ාලය නියම කිරීම සහ සවනේ 

කිරීම. අදා් ඕනෑම දදනි   ප්තිකොදුවකින් ෙසු බ ිංකුවට ල සබන 

ෙනුසදනු ම්සේ ඕනෑම උෙසදේ ඊ්ඟ වයාොදි  දනසේදී ල සබනු ඇත යි 

සල නු ල සබ්. 

 

(c) සේවාවල අරමුණු සඳහා නිශ්චචිත ගිණුම (ගිණුේ  ලියාෙදිංචි කිරීම සඳහා බ ිංකුව 

විසින් ොදිසභෝගි යාසෙන් ඉල්සලා සිටිය හ කිය. 

   

 

02. පාල  නියමයන් සහ ක ාන්කේසි 

ෙනුසදනු ම්ට ගිණුේ ක්රියාත්ම  කිරීම, හුවමාම් හා ෙනුසදනු කිරීම සහ සේවා 

ලබාෙ ීමම, නිෂ්ොදන, සතාරතුම්, භාණ්ඩ, ප්රතිලාභ සහ වරප්රසාද වදින් වර ලබා 

ෙත හ කි ලබා ෙ ීමම හ කිවීම අතිසර්ඛ සේවා ස ෙයීම සලස අදහේ ස සර්. 

සේවාවන් භාවිතා  රන ෙනුසදනු සහ හුවමාම් සාමානය නියමයන් හා ස ාන්සේසි 

සහ බ ිංකුසේ සාමානය වියානනය සහ අන්තර්ජාල රහසයතා ප්ර ාශ්යට යටත් සේ. 

අදා් ගිණුේ, ෙනුසදනු, ෙනුසදනු, සේවා, නිෂ්ොදන, සතාරතුම්, භාණ්ඩ, ප්රතිලාභ 

සහෝ වරප්රසාද ොලනය  රන අසනකුත් සියුමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි 

අඛණ්ඩව අදා් වන නමුත් යේ විෂමතාවය් ඇති විට, සමම නියමයන් සහ 

ස ාන්සේසි සේවාවන්හි අරමුණු සඳහා ෙවතිනු ඇත. 

 

 

03. කේවාවන් භාවිතා කිරීම 

(a) ේමු වරට සේවාවන්ට ප්රසේශ් වීම සඳහා, ොදිසභෝගි යා අන්තර්ජාලය හරහා 

ලියාෙදිංචි වීම (අවසර දී ඇති ෙදිද  සහෝ බ ිංකුව විසින් වදින් වර නියම  ් හ කි 

සවනත් ආ ාරයකින් ලියාෙදිංචි කිරීම අවශ්ය සේ. සේවා භාවිතා කිරීම සහ 

ෙනුසදනු ම් හඳුනා ෙ ීමම සඳහා බ ිංකුව සාධාරණ සලස නියම  ් හ කි 

සතාරතුම් ස ෙයිය යුතුය. 

 

(b) සේවාවන් භාවිතා කිරීම සඳහා ලියාෙදිංචි වීසමන්, ොදිසභෝගි යා විසින් සේවා 

සේබන්ධසයන් බ ිංකුවට ලබා දී ඇති සියුම සතාරතුම් සතය, සේූර්ණ හා 

යාවත් ාලීන බව ොදිසභෝගි යා විසින් සහති   රයි.  

 

(c) සේවා ොදිසභෝගි යාසේ තනි සහ සුවිසශ්චෂී භාවිතය සඳහා ය. 



 

(d) කිසියේ ීමති විසරෝධී  ටයුත්ත් සහෝ ක්රියාව් සඳහා සහෝ ඊට අදා්ව සේවා, 

සතාරතුම් සහ හ සහෝ වාර්තා භාවිතා කිරීමට ොදිසභෝගි යා සවනත් 

පුේෙලසයකුට ද නුවත්ව ඉඩ සනාදය යුතුය. එව නි භාවිතයන් පිළිබඳව 

ද නුවත්ුවසහාත් ොදිසභෝගි යා ප්රාසයෝගි ව බ ිංකුවට ද නුේ දය යුතුය. 

 

(e) ඕනෑම විනිමය අනුොතය්, සොලී අනුොතය්, ෙනුසදනු අනුොතය් සහ සවනත් 

මිල ෙණන් සහ අන්තර්ජාල සවබ් අඩවි (ය  හි බ ිංකුව විසින් උපුටා ද්වන ලද 

සතාරතුම් සහෝ සවනත් ආ ාරයකින් ඔන්ලයින් ෙරී්ෂණය ට ප්රතිනාර වශ්සයන් 

සයාමු කිරීම සඳහා ෙමණ් වන අතර එය බ ඳී සනාම ත. අදා් ෙනුසදනුසේ අරමුණු 

සඳහා බ ිංකුව විසින් ඉදදිෙත්  රනු ලබන ඕනෑම අනුොතය්, මිල් සහ 

සතාරතුර් බ ිංකුව විසින් උපුටා ද්වන ලද සවනේ අනුොතය්, මිල් සහෝ 

සතාරතුර් සනාස ලකිළිමත්ව ෙනුසදනු ම් පිළිෙ ීමම සනාග කිරීම සේතුසවන්  

එය ොදිසභෝගි යා මත බ ඳී ඇත. 

 

(f) අන්තර්ජාලය හරහා සන්නිසේදනය කිරීසේ ප්රතිලලය් සලස බ ිංකුසේ උෙසදේ, 

සතාරතුම් සහෝ සන්නිසේදනයන් සනාල බීම සහෝ ප්රමාදය් සිදුවිය හ කි බව 

ොදිසභෝගි යා පිළිෙීම. 

 

 

04.  පරිශීල  හ ඳුනුම්පත සහ මුරපදය 

(a) සේවා අරමුණු සඳහා ෙනුසදනු ම් හඳුනා ෙ ීමම සඳහා ෙදිශීල  හ ඳුනුේ ස්තය 

('ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත') සහ පිවිසුේ මුරෙදය නේ කිරීසේදී ෙනුසදනු ම් විසින් 

අන්තර්ජාලය හරහා ලබා දී ඇති මෙ සෙන්වීම අනුෙමනය  ් යුතුය. 

 

(b)  ොදිසභෝගි යාට ඕනෑම සේලාව  පිවිසුේ මුරෙදය සවනේ  ් හ කි නමුත් ඕනෑම 

සවනස් ක්රියාත්ම  වන්සන් බ ිංකුව විසින් පිළිෙනු ල වහවසහාත් ෙම. . ෙදිශීල  

හ ඳුනුේෙත ොදිසභෝගි යාට සවනේ  ් සනාහ  . 

 

(c) බ ිංකුසේ තනි අභිමතය ෙදිද සේවාවට ප්රසේශ් වීම සඳහා ෙනුසදනු ම්වකුට 

ෙනුසදනු මුරෙදය් භාවිතා කිරීම අවශ්ය විය හ කිය. 

 

(d) ෙනුසදනු ම් සහාඳ විශ්චවාසයකින් යුතුව ක්රියා  ් යුතු අතර, ෙදිශීල  

හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය සහ ෙනුසදනු මුරෙදය රහසිෙතව තබා ෙ ීමසේදී 

සාධාරණ ස ලකිල්සල් සහ උත්සාහය  ද ්විය යුතුය. කිසිදු අවේගාව  සහ කිසිදු 

තත්වය් යටසත් ොදිසභෝගි යා ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය සහ හ 

සහෝ ෙනුසදනු මුරෙදය සවනත් පුේෙලසයකුට අනාවරණය සනා ල යුතුය. 



 

(e) ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය සහ හ සහෝ ෙනුසදනු මුරෙදය සවනත් ඕනෑම 

පුේෙලසයකුට අහේසබන් සහෝ අනවසරසයන් අනාවරණය කිරීම සහෝ මුරෙදය 

අනවසර පුේෙලයින් විසින් සහෝ අනවසර අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීම 

සේබන්ධසයන් ොදිසභෝගි යා සේූර්ණසයන්ම වෙකිව යුතු අතර ෙදිශීල  

හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය භාවිතසයන්  රනු ලබන ෙණුසදනුසේ අවදානමද දරා 

ෙත යුතුය.  

 

(f) ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත සහ හ සහෝ පිවිසුේ මුරෙදය සහෝ ෙනුසදනු මුරෙදය කිසියේ 

අනවසර පුේෙලසයකුට අනාවරණය වීම සහෝ අනවසරසයන් සිදු රන ලද සේවාවන් 

පිළිබඳව අනාවරණය වීසමන් සහෝ ස   කිරීසමන් ෙසු, ෙනුසදනු ම් ප්රාසයෝගි ව 

සහෝ දුර ගනසයන් බ ිංකුවට පුේෙලි ව ද නුේ දය යුතුය. බ ිංකුව වදින් වර නියම 

 ් හ කි දුර ගන අිං  (ය  (සහ ලබා දී ඇති ඕනෑම සතාරතුර් ලිඛිතව තහුම් 

 රන සලස බ ිංකුව ොදිසභෝගි යාසෙන් ඉල්සලා සිටිය හ කිය  සහ බ ිංකුසේ අදා් 

නිලධාදිසයකු විසින් සතය වශ්සයන්ම එව නි ද නුේදීම් ලබා ෙන්නා සත් 

ොදිසභෝගි යා අනවසර පුේෙලයින් විසින් සහෝ අනවසර අරමුණු සඳහා සේවාවන් 

භාවිතා කිරීම සේබන්ධසයන් වෙකිව යුතුය.  

 

05. පාරිකභෝගි යාකේ උපකදේ 

(a) ොදිසභෝගි යා විසින් ඔන්ලයින් සේවාවට සලාේ වී බ ිංකුවට උෙසදේ ලබා දීම 

සඳහා වදින් වර බ ිංකුව විසින් නියම  රනු ලබන ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ 

මුරෙදය, ෙනුසදනු මුරෙදය සහ සවනත් හඳුනාෙ ීමේ ඇතු්ත් කිරීමට අවශ්ය සේ.  

වදින් වර බ ිංකුව විසින් නියම  රනු ලබන ආ ාරයට සහ ඒවා ඇත්ත වශ්සයන්ම 

බ ිංකුව සවත ල සබන සත් ඒවා ලබා සනාදුනසහාත්, සේවාවන් සේබන්ධ උෙසදේ 

බ ිංකුවට ල බිය යුතු ය යි සනාස ලස්.   

 

(b) ෙදිශීල  හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය, ෙනුසදනු මුරෙදය සහ බ ිංකුව විසින් නියම 

 ර ඇති ෙනුසදනු ම්සේ සවනත් හඳුනාෙ ීමේ උපුටා ද්වමින් සේවා සේබන්ධව 

ලබා දී ඇති ඕනෑම උෙසදේ, වර් ලබා දීසමන් ෙසු, බ ිංකුසේ අවසරයකින් සතාරව 

අවලිංගු කිරීමට සහෝ අේ ර ෙ ීමමට සනාහ කි වනු ඇත. ෙනුසදනු ම් විසින් සහෝ 

ෙනුසදනු ම් වීමට අදහේ  රන සවනත් අසයකු විසින් ලබා දී බ ිංකුව විසින් 

විශ්චවාසසයන් යුතුව ක්රියාවට නිංවා ඇති ෙදිද ඇති සියුමම උෙසදේ, ආෙසු හ රවිය 

සනාහ කි අතර ෙනුසදනු ම් හා බ ඳී ඇත. ොදිසභෝගි යාසේ ෙදිශීල  

හ ඳුනුේෙත, පිවිසුේ මුරෙදය, ෙනුසදනු මුරෙදය සහ සවනත් අනනයතා (ඇත්නේ) 

සතයාෙනය කිරීමට අමතරව, එව නි උෙසදේ ලබා සදන පුේෙලයාසේ අනනයතාවය 

සහෝ අධි ාදිය සහෝ එම උෙසදේ වල සතයතාව තහුම් කිරීමට බ ිංකුවට කිසිදු 

වෙකීම් සනාම ත.  

 



(c) බ ිංකුසේ මතය අනුව ප්රාසයෝගි  හා සාධාරණ සනාවන අතර / සහෝ සේමත 

වයාොදි  පිළිසවත් හා ක්රියා ෙටිොටිවලට අනුල ල සනාවනඋෙසදේ මත ක්රියා 

සනාකිරීමට බ ිංකුවට අයිතිය් ඇත. 

 

(d) උෙසදේ ලබාසෙන ඇති බවට සහ / සහෝ සේවාවන් හරහා ෙනුසදනුව් සිදු  ර 

ඇති බවට උෙසදේ සහෝ තහුම් කිරීම බ ිංකුව විසින් ඔන්ලයින් සෙයනු ඇත. 

සේසේෂණය  ව විෙසම ොදිසභෝගි යාට එව නි උෙසදේ සහෝ තහුම් කිරීම් ල බී 

ඇති බව සල නු ලබන අතර එව නි උෙසදේ සහෝ තහුම් කිරීම් ෙරී්ෂා කිරීම 

ොදිසභෝගි යාසේ යුතු ම සේ.   සාමානයසයන් ඒ හා සමාන උෙසදේ සහෝ තහුම් 

කිරීම් ල බිය යුතු   ාලය තු් ොදිසභෝගි යාට උෙසදේ සහෝ තහුම් කිරීම් 

සනාල සබන්සන් නේ බ ිංකුසවන්  විමසීම ොදිසභෝගි යාසේ යුතු මකි. 

 

(e) අන්තර්ජාල සවබ් අඩවිසේ (සවබ් අඩවි) ලබා දී ඇති ඕනෑම ගිණුම ට සහෝ 

ෙනුසදනුව ට අදා් සතාරතුම් සයාමු කිරීම සඳහා ෙම. . එව නි ගිණුම් හා 

ෙනුසදනුව් පිළිබඳ බ ිංකුසේ වාර්තා ෙරේෙර විසරෝධී යයි තීරණය වන තුම් 

නිව රද වනු ඇත. 

 

06. ගාේු 

සේවාවන් භාවිතා කිරීම සහ / සහෝ අවසන් කිරීම සේබන්ධසයන් ොේතු අය කිරීසේ 

අයිතිය සහ එව නි ොේතු සිංසශ්ෝධනය කිරීසේ අයිතිය බ ිංකුව සතුය. කිසියේ 

ොේතුව් බලෙ ව ත්වීමට සෙර බ ිංකුව විසින් තීරණය  ර වදින් වර ණුසදනු ම්ට 

සාධාරණ ද නුේ දීම්  ් යුතු අතර එය බලෙ ව ත්සවන දනට සහෝ ෙසුව 

ොදිසභෝගි යා විසින් අඛණ්ඩව සේවාවන් නඩත්තු කිරීම සහෝ භාවිතා කිරීම සිදු 

 රන්සන් නේ එය ොදිසභෝගි යා සමඟ බ ඳී ෙවතී. බ ිංකුව නියම  ්  ාල 

ෙරාසයන් තු් ෙනුසදනු ම්සෙන් ොේතු ඒ ආ ාරසයන් අය ර ෙත හ  . 

 

 

07. ගනුකදනු රුකේ කපාකරාන්ු සහ වගකීම් 

(a) සේවා ස ෙයීසේ අරමුණු සඳහා වදින් වර බ ිංකුව සාධාරණ සලස ඉල්සලා සිටින 

සතාරතුම් ොදිසභෝගි යා විසින් ලබා දය යුතුය. ෙනුසදනු ම්සේ ලිපිනය සහ 

සවනත් සේබන්ධතා සතාරතුම් ඇතුළුව බ ිංකුවට ලබා දී ඇති සතාරතුම් නිව රද, 

සේූර්ණ හා යාවත් ාලීන බව ොදිසභෝගි යා සහති   රයි. 

 

(b) ෙනුසදනු ම් සවනුසවන් බ ිංකුව විසින් ෙනුසදනු (ෙනුසදනු) සිදු රන ඕනෑම නිසි 

අධි රණ බල ප්රසේශ්ය  ඕනෑම ීමතිය්, රීති සහෝ සරගුලාසි මගින් බ ිංකුසවන් 

ඉල්සලා සිටිය හ කි (ීමතිසයන් බල  ්ත් න තත්). එව නි අධි රණ බලය් තු් සහෝ 

හුවමාම්ව්, රජසේ සහෝ නියාමන අධි ාදිය් සවනුසවන් ෙනුසදනු ම්, 

ෙනුසදනු ම්සේ ගිණුම (සහ) සහෝ / සහෝ බ ිංකුව විසින් ක්රියාත්ම   රන ලද 



ෙනුසදනු (ව) සේබන්ධ සතාරතුම් අනාවරණය කිරීමට සහ මාම් කිරීමට 

ොදිසභෝගි යා බ ිංකුවට බලය ෙවරයි. 

 

(c) ෙණුසදනු ම් ඕනෑම අන්තර්ජාල සවබ් අඩවිය් සහෝ ඒවායින් සමන්විත ඕනෑම 

මෘදු ාිංෙය් බිඳව ට්ට වීමට, ආෙසු හ රවීමට, ෙදිවර්තනය කිරීමට, මාම් කිරීමට, 

අනුවර්තනය කිරීමට, සවනේ කිරීමට, ව ඩි දයුණු කිරීමට, එ තු කිරීමට, ම ා 

ද මීමට සහෝ කිසියේ ආ ාරයකින් සේවයට බාධා කිරීමට සහෝ ප්රසේශ්ය ලබා 

ෙ ීමමට උත්සාහ සනා ් යුතුය.  

 

(d) තම සුපුම්දු සව්ඳ නාලි ා හරහා සව්ඳ අරමුණු සඳහා ේවාධීනව සව්ඳෙල මිල 

සහ අෙය තීරණය කිරීම, එය මත විශ්චවාසය ත බීමට සහෝ ක්රියා කිරීමට සෙර 

කිසියේ සතාරතුර් සහ / සහෝ වාර්තාව් සතයාෙනය කිරීම සේවා, සතාරතුම් 

සහ වාර්තා, සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි සහ අදා් වන සියුමම ීමති යටසත් 

ොදිසභෝගි යාට බලොන ඕනෑම ෙනුසදනු සහ හුවමාම් සේබන්ධසයන් බදු සහ 

සවනත් ෙ ටළු සේබන්ධව ීමතිමය වශ්සයන් වෘත්තීය උෙසදේ ලබා ෙ ීමම 

ොදිසභෝගි යාසේ වෙකීම බව ොදිසභෝගි යා පිළිෙීම.  

 

(e) 2006 අිං  05 දරණ මුදල්ස විශුේධි රණය ව ් ්වීසේ ෙනසත් සහ 1953 අිං  24 

දරණ විනිමය ොලන ෙනසත් විධිවිධාන ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට ෙමණ් සීමා සනාවී, 

සේවා භාවිතය සේබන්ධසයන් ොදිසභෝගි යා සියළුම ීමති හා සරගුලාසි වලට 

අනුල ල විය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

08. කතාරුරු හා කතාරුරු සපයන්නන්  

(a) සතාරතුම්, වාර්තා සහ ඒවාසේ ආ ෘතිය, ේවරූෙය, මාදලිය සහෝ සේොදනය 

කිරීසේ ක්රමය, සත්රීම, විනයාසය, ඉදදිෙත් කිරීම සහ ප්ර ාශ්නය (සාමූහි ව 'රහසය 

සතාරතුම්') සව්ඳ රහේ සහ බ ිංකුසේ සහ අදා් සතාරතුම් සෙයන්නන්සේ රහසය 

සහ හිමි ාර සේේ බව ොදිසභෝගි යා ද නුවත්වී එ ඟ සේ.  

 

(b) සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි මගින් ෙ හ දලිව අවසර දී සනාම ති නේ, 

ොදිසභෝගි යා එසේ සනා ් යුතු අතර, එසේ කිරීමට උත්සාහ සනා ් යුතුය: - 

i. සවනත් පුේෙලසයකුට ඕනෑම රහසය සතාරතුර් විකිීම, මාම් කිරීම, 

අනාවරණය කිරීම, ෙ වරීම, බදු දීම, උෙ බලෙත්රය, ස ාටේ, ණය, සබදා හ රීම, 

සේසේෂණය, වි ාශ්නය, ස්බල්ස වි ාශ්නය, සිංසරණය කිරීම, බාෙත කිරීම, 



ප්රතිනිෂ්ොදනය කිරීම, අනුපිටෙත් කිරීම සහෝ සවනත් ආ ාරයකින් ඕනෑම 

රහසය සතාරතුම් ස ෙයීම  සබදා හ රීම සහෝ රහසය සතාරතුම් වා. ජමය 

වශ්සයන් සූරා ෑම; 

 

ii. කිසියේ සව්ඳ ලකුණ් සහෝ ප්ර ාශ්න හිමි ේ ද න්වීම් ඇතුළුව රහසය 

සතාරතුම් මත හිමි ාර සලකුණු කිරීම සහෝ සෙීම සිටීම ඕනෑම ආ ාරයකින් 

ඉවත් කිරීම, ම ා ද මීම, ේගානය සවනේ කිරීම සහෝ සවනේ කිරීම; 

 

iii. රහසය සතාරතුම් සවනත් ඕනෑම ක්රමසල්සඛ යන් සමඟ ඒ ාබේධ කිරීම සහෝ 

සේබන්ධ කිරීම. 

 

(c)  අනාවරණය කිරීම සඳහා වන සීමාවන් රහසය සතාරතුම් වලට අදා් සනාසේ: - 

 

i. එහිදී එය අනාවරණය කිරීම ීමතිසයන් බල ස සරන නමුත් එය ීමතිසයන් 

නියම  ර ඇති ප්රමාණයට ෙමණ් වන අතර ොදිසභෝගි යා විසින් බ ිංකුව 

සවත සහළිදරේ කිරීසේ අවශ්යතාව පිළිබඳ ලිඛිත ද නුේදීමකින් ෙසුව ෙම. ; 

සහෝ 

 

ii. එහිදී බ ිංකුව සිය අනාවරණයට ලිඛිතව එ ඟ වී ඇත. 

 

 

(d) රහසය සතාරතුම් හා ඒ හා සේබන්ධ ඕනෑම අයිතිය්, හිමි ේ සහ ඒ හා 

සේබන්ධ ඕනෑම ප්ර ාශ්න අයිතිය්, සප්තිකටන්ට් බලෙත්රය්, සව්ඳ ලකුණ්, සේවා 

සලකුණ්, හිමි ාර සේේ්, සව්ඳ රහේ සහ සුවිසශ්චෂී  ෘති වන අතර එය 

බ ිංකුසේ හා අදා් සතාරතුම් සෙයන්නන්සේ සුවිසශ්චෂී සේේ සලස ෙවතිනු ඇති 

බවට ොදිසභෝගි යා එ ඟ සේ. සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි වලට යටත්ව 

සතාරතුම් සහ වාර්තා සවත ප්රසේශ් වීසේ අයිතිය හ ර සවනත් අයිතිය්, 

හිමි ම් ොදිසභෝගි යා සවත සෙන එනු සනාල සබ්. ෙනුසදනු ම්ට එව නි 

අයිතිය්, මාතෘ ාව් සහෝ උනන්දුව් ඇති බව ද ්වීමට ෙනු ලබන කිසිදු 

ක්රියාව් ෙනුසදනු ම් විසින් සිදු සනාස සර්. 

 

(e) සතාරතුම් සෙයන්සනකු විසින් සෙයනු ලබන කිසියේ සතාරතුර් ලබා ෙ ීමමට 

අදා්ව වදින් වර නියමයන් සහ ස ාන්සේසි ෙ නවිය හ කිය. ූර්ව ද නුේදීම ට 

යටත්ව, බලෙ ව ත්සවන දනට සහෝ ෙසුව එව නි සතාරතුම් සවත ප්රසේශ් වීම, 

ොදිසභෝගි යා විසින් පිළිෙ ීමම සේ. 

 

(f) එව නි නියමයන් සහ ස ාන්සේසි වලින් සමන්වි ත වාර්තා සහෝ සතාරතුම් සව්ඳාම 

සහෝ සවනත් අරමුණු සඳහා සනාවන අතර සයාමු කිරීම සඳහා ෙමණ් ලබා දී ඇත. 

බ ිංකුව සහෝ කිසිදු සතාරතුම් සෙයන්සනකු ෙනුසදනු ම්සේ ආසයෝජන 



උෙසේශ් සයකු සලස සනාස ලස්.  

 

 

(g) කිසියේ සතාරතුර  සහෝ වාර්තාව  අනුපිළිසවල, නිරවදයතාව, සතයය, 

විශ්චවසීමයත්වය, ප්රමාණවත් බව,  ාලානුරූපීභාවය සහෝ සේූර්ණත්වය සහෝ 

එය කිසියේ  ටයුත්ත ට සුදුසු ද යන්න බ ිංකුව සහෝ කිසිදු සතාරතුම් 

සෙයන්සනකු විසින් සහති   රනු සනාල සබ්. ෙනුසදනු ම්සේ සහෝ සවනත් 

පුේෙලසයකුසේ සතාරතුම් සහෝ වාර්තා මත රඳා ෙ වතීම සඳහා ඔුන්සෙන් 

කිසිසවකු කිසිදු වෙකීම් (වධහිිංසා සහෝ ස ාන්ත්රාත්තුව් සහෝ සේවා  

උෙ ල්සෙනය සනා රයි. 

 

 

(h) ලබා ෙත හ කි සතාරතුම් සෘජුවම බ ිංකුවට සෙයනු ලබන බ වින් සතාරතුම් 

සෙයන්නා හඳුනා ෙීම . කිසියේ සතාරතුම් ස ෙයුේ ම්සවකු විසින් සෙයනු ලබන 

කිසියේ සතාරතුර් පිළිබඳව බ ිංකුව විසින් අනුමත කිරීම් සහෝ ප්ර ාශ්ය් කිරීම 

සහෝ කිසිදු සතාරතුර් ෙරී්ෂා කිරීම සහෝ සතයාෙනය කිරීම සඳහා කිසිදු 

රාජ ාදිය් භාර සනාෙීම. 

 

(i) සතාරතුම් සහ හ සහෝ වාර්තා වලට අදා් කිසිදු ආ ාරය  වෙකීම්, 

නිසයෝජනය් සහෝ සහති ය් ලබා දීමට සහෝ ඇඟවීමට ඉඩ න ති අතර 

බ ිංකුසේ කිසිදු සේව සයකු සහෝ නිසයෝජිතසයකු සහෝ සතාරතුම් 

සෙයන්සනකුට එව නි වෙකීම්, නිසයෝජනය් සහෝ සහති ය් ලබා දීමට 

බලය න ත.  

 

 

9. බ ැංකුකේ වගකීම්  

(a) ඕනෑම ීමතිය්, රීති, සරගුලාසි, මාර්සෙෝෙසේශ්, නක්රසල්සඛ, ස්ත වදින් වර 

බ ිංකුවට අදා් විය හ කි හ සිරීේ සහ ෙවත්නා සව්ඳෙල භාවිතයන් ස ලකිල්සලට   

ෙනිමින් සේවාවන් හා සේබන්ධ සිය ෙේධති ප්රමාණවත් ආර්ෂ  ස ලසුේ වලින් 

ේගාෙනය  ර ඇති බව සහති  කිරීමට සහ ෙේධති ක්රියාත්ම  කිරීසේදී ඇති වන 

අවදානේ ොලනය කිරීමට සහ  ්මනා රණය කිරීමට බ ිංකුව සාධාරණව 

ප්රාසයෝගි  පියවර ෙනු ඇත. 

  

(b) ෙනුසදනු ම්සෙන් සනාස ලකිලිමත් ම්, විංනාව් සහෝ ව රැේද් සිදුවී 

සනාම ති නේ ෙමණ්, සේවාවන් භාවිතා කිරීම තුළින් සිදු  රනු ලබන අනවසර 

ෙනුසදනු සේතුසවන් සිදුවන අරමුදල්ස න තිවීම සහෝ අේගානෙතවීම සේබන්ධසයන් 

ෙමණ් බ ිංකුව බ ඳී සිටී. – 

 



I. 9 (a) වෙන්තිය ප්ර ාරව බ ිංකුව එව නි ක්රියාමාර්ෙ සෙන තිසබ් නේ අවදානේ 

ොලනය සහ  ්මනා රණ පියවරයන් මගින් ව්්වා ෙත යුතු ෙදිෙණ  

අෙරාධය්; 

II. බ ිංකුසේ මානව සහෝ ෙේධති සදෝෂය්; 

III. බ ිංකුව, එහි නිලධාරීන් සහෝ සේව යින්සේ සනාස ලකිල්සල නිසා ඇති  ව සහෝ 

මෙ හ ම්ණු සහෝ ව රද සලස සයාමු  රන ලද සෙවීම් සහෝ සේූර්ණසයන් 

ෙ හ ර හ රීම්. 

 

(c) සේවා, සතාරතුම් සහ වාර්තා ොදිසභෝගි යාසේ දෘඩාිංෙ, මෘදු ාිංෙ සහෝ 

උෙ රණ වලට අහිත ර සලස බලොන දවරේ වලින් සහෝ සවනත් විනාශ් ාරී 

අිංෙයන්සෙන් සතාර බවට බ ිංකුව සහති  කිරීම් සහෝ නිසයෝජනය කිරීම් 

සනා රයි. 

 

(d) ඉහත 9 (b) වෙන්තියට යටත්ව, බ ිංකුව සහෝ ඔුන්සේ නිලධාරීන් සහෝ සේව යින් 

වෙකිව යුත්සත් ඔුන්සේ සනාස ලකිල්සල නිසා සහෝ සේූර්ණසයන් ෙ හ ර හදිනු 

ල බීම නිසා ෙ න නගින අලාභ හා හානිවලට (ඇත්නේ  ඍජුව හා සාධාරණව අදා් 

ෙනුසදනුසේ ප්රමාණය සහෝ ප්රමාණසයනි (එයින් අඩු සදය . බ ිංකුව විසින් 

ෙනුසදනු ම්ට සහෝ සවනත් පුේෙලසයකුට සහෝ ඊට අදා්ව ඇතිවන ප්රතිවිො  

සේබන්ධසයන් කිසිදු වෙකීම් භාර සනාෙීම  :-  

I. ෙණුසදනු ම් සහෝ සවනත් පුේෙලසයකු විසින් බලය ෙවරනු ල වහවත් 

න තත් භාවිතා කිරීම සේතුසවන් සේවාවන් භාවිතා කිරීම සහ හ සහෝ 

ඕනෑම සතාරතුර ට ප්රසේශ් වීම 

II. සේවාවන්ට අදා් උෙසදේ සහෝ සතාරතුම් සේසේෂණය කිරීසේදී සහෝ 

ඉන් ඔබ්බට  ව කිසියේ ක්රියාව්, අතෙසු වීේ සහෝ තත්වයන් නිසා ඇති 

 ව සවබ් අඩවි (ය  සමඟ සේබන්ධ වීමට සේවා ස ෙයීසේදී බාධා කිරීේ, 

අවහිර කිරීේ, අත්හිටුවීේ, ප්රමාදය, අලාභය, සනාෙ වතීම, වි ෘති කිරීම 

සහෝ සවනත් අසමත් වීම. සීමාවකින් සතාරව, කිසිදු සන්නිසේදන 

ජාලය් අසමත් වීම, ඕනෑම සතවන ොර්ශ්වීය සේවා 

ස ෙයුේ ම්සවකු ක්රියා කිරීම සහෝ මඟ හ රීම, යාන්ි  අසමත්වීම, 

විදුලිය ඇණහිටීම, ක්රියා විරහිත වීම, බිඳව ටීම සහෝ උෙ රණ, 

ේගාෙනය සහෝ ෙහසු ේ සහෝ කිසියේ ීමතිය්, ීමති රීති ඇතුළුව 

බ ිංකුසේ සාධාරණ ොලනය , සරගුලාසි, ස්ත, උෙසදේ, නියාමන 

මාර්සෙෝෙසේශ් සහෝ රජසේ නිසයෝෙ (ීමතිය ක්රියාත්ම   ්ත් න තත්  

සහ 

III. ඕනෑම සන්නිසේදන ජාල ස ෙයුේ ම්සවකුසේ සහෝ ඕනෑම 

ෙේධතිය්, උෙ රණ සහෝ උෙ රණය් හරහා සහෝ සේවාවන්ට 

අනුල ලව ොදිසභෝගි යා විසින් සිදු  රනු ලබන, සේවා සහහ සහෝ 

ෙනුසදනු සහ හුවමාම් වලට අදා් ඕනෑම සතාරතුර් සහ හ සහෝ 

දත්ත සේසේෂණය කිරීම සහ ෙබඩා කිරීම. 



IV. සීමාවකින් සතාරව භාවිතසේ කිසිදු අලාභය්, ආදායම්, ලාභය් 

සහෝ ඉතිදිය් ඇතුළුව කිසියේ අනියේ, වක්ර, විසශ්චෂ, ප්රතිගලදාය  

ආදර්ශ්වත් හානිවලට බ ිංකුව ොදිසභෝගි යාට සහෝ සවනත් 

පුේෙලසයකුට බ ඳී සනාසිටිනු ඇත. 

 

 

10. පාරිකභෝගි යාකේ වගකීම් 

(a) ඉහත 9 (a) වෙන්තියට යටත්ව, ොදිසභෝගි යා සහෝ බලයලත් සහෝ සනා ව සවනත් 

අසයකු සේවාවන් භාවිතා කිරීම සහෝ ඊට අදා්ව සහෝ / සහෝ ඕනෑම සතාරතුර් 

සහෝ වාර්තාව් සහෝ සවනත් සතාරතුම් සවත ප්රසේශ් වීම සේතුසවන් ඇතිවන 

සියුම ප්රතිවිො  සඳහා ොදිසභෝගි යා සේූර්ණසයන්ම වෙකිව යුතුය. 

 

(b) සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි යටසත්, සනාස ලකිල්සල නිසා සහෝ බ ිංකුසේ ෙ හ ර 

හ රීමකින් සතාරව සේවා ස ෙයීම, සතාරතුම් සහ හ සහෝ වාර්තා සහෝ බ ිංකුසේ 

බලතල හා අයිතිවාසි ේ ක්රියාත්ම  කිරීම සහෝ ආර්ෂා කිරීම සහෝ ඒවායින් 

ඕනෑම එ ් මගින් සිදුවිය හ කි අතර, ඒ හා සේබන්ධ ඕනෑම සේබන්ධතාවය් 

මගින් සහෝ විේෂව සෙන ඒමට හ කි සියුම ක්රියා සහෝ ක්රියාමාර්ෙ ඕනෑම 

ආ ාරය  වෙකීේ, හිමි ේ, ඉල්සලීේ, ොඩු, හානි, පිදිව ය, ොේතු සහ වියදේ 

(සීමාවකින් සතාරව, සේූර්ණ වන්ද ෙදනම් මත ීමතිමය ොේතු ඇතුළුව  

ෙණුසදනු ම් බ ිංකුවට සහ ඔුන්සේ නිලධාරීන්ට හා සේව යින්ට වන්ද සෙවිය 

යුතුය. 

 

 

11. විචලනය හා අවසන් කිරීම 

(a) බ ිංකුව ඕනෑම සේලාව  ද නුේ දීම් සහෝ සේතුව් සනාම තිව, සියළුම සහෝ 

ඕනෑම සේවාව් සහෝ ොදිසභෝගි යා විසින් ඒවා භාවිතා කිරීම අත්හිටුවීමට සහෝ 

අවසන් කිරීමට හ කිය. 

 

(b) බ ිංකුවට ූර්ව ලිඛිත ද න්වීම් ලබා දීසමන් ොදිසභෝගි යාට ඕනෑම සේලාව  

සේවා භාවිතය නතර  ් හ කිය. 

 

(c) එබඳු අත්හිටුවීම් සහෝ අවසන් කිරීම් තිබියදීත්, ෙණුසදනු ම් විසින් සමම 

නියමයන් හා ස ාන්සේසි වලට බ ඳී සිටිය යුතු අතර, ොදිසභෝගි යාසේ 

ක්රියා ාර ේ සහෝ මුදා හ රීේවල ඉතිදිව ඇති යේ යුතු ේ සහෝ වෙකීේවලට 

ඔුන් සේබන්ධ සේ සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි මගින් සල ා බලන ලද 

බ ඳීේ හා ගිවිසුේ බලාත්ම  කිරීම සඳහා වන ඕනෑම විධිවිධාන එසලසම සේවා 

අත්හිටුවීම සහ හ සහෝ අවසන් කිරීම මත ූර්ණ බලසයන් හා බලෙෑසමන් 

ෙවතිනු ඇත. 

 

 



 

 

12. සැංක ෝධන 

බ ිංකුවට සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි සිංසශ්ෝධනය කිරීමට සහ හ සහෝ ඕනෑම 

සේලාව  සහ වදින් වර අතිසර්  නියමයන් සහ ස ාන්සේසි හඳුන්වා දය හ කිය. 

සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි වලට අදා් ඕනෑම සිංසශ්ෝධනය් සහ හ සහෝ එ තු 

කිරීම් බ ිංකුව විසින් ොදිසභෝගි යාට සාධාරණ ද නුේ දීම් කිරීමට යටත්ව 

බලාත්ම  වනු ඇති අතර එය අන්තර්ජාල සවබ් අඩවිසේ (සවබ් අඩවිවල  ේ 

කිරීසමන් සහෝ බ ිංකුව සිතන ෙදිද ප්රදර්ශ්නය, සව්ඳ ද න්වීේ සහෝ සවනත් ක්රම 

මගින් ලබා දය හ කිය. ොදිසභෝගි යා බලෙ ව ත්සවන දන සහෝ ෙසුව සේවාවන් 

දෙටම ෙවත්වා සෙන යන්සන් නේ සහෝ භාවිතා  රන්සන් නේ ොදිසභෝගි යා 

සමඟ බ ඳී සිටී.   

 

 

 

13. සන්නිකේදනය 

(a) සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි වලට අනුල ලව වදින් වර ද නුේ දීසේ ේවරූෙය   

(ලිඛිත සහෝ සවනත් ආ ාරය  සේවා  සහ එ් එ් වර්ෙසේ ද නුේ දීේ 

සේබන්ධසයන් සන්නිසේදන ආ ාරය නියම කිරීමට බ ිංකුවට අයිතිය තිසබ්. 

 

(b) ත ෙෑසලන්, ෆ ්ේ මගින්, සටසල්ේ මගින් සහෝ විදුත් ත ෙෑසලන් යවන ලද 

සන්නිසේදනයන් ොදිසභෝගි යා විසින් පුේෙලි ව භාරසදන අවේගාසේදී 

(පුේෙලි ව භාර දී ඇති  සහෝ ෙනුසදනු ම් විසින් අවසන් වරට ලිඛිතව ද නුේ දුන් 

ලිපිනයට ඇතු්ත්  ර ඇති බව සල නු ල සබ්. බ ිංකුව, (ත ෙෑසලන් යවන ලද  

එව නි ලිපිනය් ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී ශ්රී ලිං ාව නේ ත ෙ ල්ස කිරීසමන් ෙ ය 48 

 ට ෙසුව සහ එම ලිපිනය ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී ශ්රී ලිං ා ජනරජසයන් පිටත 

නේ ත ෙ ල්ස කිරීසමන් දන හත ට ෙසුව සහෝ ෙනුසදනු ම් විසින් බ ිංකුවට ලිඛිතව 

ද නුේ සදනු ල බූ (ෆ ්ේ මගින්, සටසල්ේ සහෝ විදුත් ත ෙෑසලන් යවන ලද  ෆ ්ේ 

සහෝ සටසල්ේ අිං යට සහෝ ඊසේල්ස ලිපිනයට සේසේෂණය  ් විෙසම හා 

ෙනුසදනු ම් විසින් බ ිංකුවට යවන ලද සන්නිසේදනයන් සතය ල බීේ දනසේදී 

බ ිංකුවට භාර දුන් සලස සල නු ල සබ්  

 

 

 

14 තීව්රතාව 

සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි වල එ් එ් විධිවිධාන අසන් ඒවාට වඩා සවන් 

 ල හා සවනේ වන අතර, ඕනෑම අවේගාව  එව නි විධිවිධාන එ ් සහෝ 

කිහිෙය් ීමතිමය, අවලිංගු සහෝ කිසියේ අධි රණ බල ප්රසේශ්ය  ීමති යටසත් 

ීමති විසරෝධී සහෝ අවලිංගු සේ නේ ඉතිදි විධිවිධාන වල ීමතයානුල ලභාවය, 

වලිංගුභාවය සහෝ බලාත්ම  කිරීසේ හ කියාවට කිසිසේත් බලසනාොයි. 



 

15.     අතහ ර ද මීම 

සමම ගිවිසුම යටසත් සිය වෙකීේ ඉටුකිරීසේ ප්රමාදය් සහෝ අසමත් වීම් 

සේබන්ධසයන් බ ිංකුව ෙනුසදනු ම්ට බ ඳී සනාසිටින අතර, එය සාධාරණ 

ොලනසයන් ඔබ්බට ගිය විදුලි සිංසේශ්වල අසමත් වීම, ක්රියා විරහිත වීම සහෝ 

සනාෙ වතීම ඇතුළුව ඒවාට ෙමණ් සීමා සනාවී දත්ත සන්නිසේදනය සහ 

ෙදිෙණ  ෙේධති සහ සේවා, සිවිල්ස සනාසන්සුන්තාව, රජසේ ක්රියාමාර්ෙ සහෝ ව ඩ 

වර්ජන, අගුළු ද මීේ සහෝ  ාර්මි  ක්රියාමාර්ෙ සහෝ සව්ඳ ආරුල්ස තත්වයන් නිසා 

ඇති වන. සේ ආ ාරසේ කිසියේ ප්රමාදය් සහෝ අසමත් වීම් සමම ගිවිසුම 

උල්සලිංඝනය කිරීම් සලස සනාස ලස්. 

 

 

 

16.  අතහ ර ද මීම 

 බ ිංකුසේ කිසිදු ක්රියාව්, ප්රමාදය් සහෝ අතෙසු කිරීම් සමම නියමයන් හා 

ස ාන්සේසි යටසත් එහි අයිතිවාසි ේ, බලතල සහ පිළියේ සහෝ එව නි 

අයිතිවාසි ේ, බලතල සහෝ ප්රති ර්ම තවදුරටත් සහෝ සවනත් ආ ාරයකින් 

ක්රියාත්ම  සනා ් යුතුය. සමම නියමයන් හා ස ාන්සේසි යටසත් ඇති 

අයිතිවාසි ේ සහ පිළියේ සමුච්චචිත වන අතර ීමතිසයන් සෙයනු ලබන 

අයිතිවාසි ේ සහ පිළියේ වලින් බ හ ර සනාසේ. 

    

17. විවිධ 

(a) විදුත් ේවරූෙසයන් සා්ප ෙවත්වා සෙන යන ෙදනම මත ීමතිමය  ටයුතුවලදී 

සා්ප සලස (ෙදිෙණ  වාර්තා ඇතුළුව  වාර්තා පිළිෙ ීමමට විම්ේධ සනාවීමට 

සෑම ොර්ශ්චවය්ම එ ඟ සේ. 

 

(b) ස   සහිත ගිණුම ඒ ාබේධ ගිණුම් වන විට, සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි 

'ෙනුසදනු ම්' සවත සයාමු කිරීම සියුම සහ එ් එ් ඒ ාබේධ ගිණුේ හිමියන් 

අදහේ  රන බව සල නු ල සබ්. සියළුම ෙනුසදනු ම්වන් සමම නියමයන් හා 

ස ාන්සේසි වලට බ ඳී සිටිය යුතු අතර, සේවාවන් භාවිතා  රමින්  රන ලද 

සියුමම ෙනුසදනු සහ හුවමාම් සඳහා ඒ ාබේධව සහ කිහිෙ වතාව්ම වෙකිව 

යුතුය. 

 

 

18. නීතිය සහ අධි රණ බලය නියාමනය කිරීම 

(a)  සේවා සහ සමම නියමයන් සහ ස ාන්සේසි ශ්රී ලිං ාසේ ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී 

ජනරජසේ ීමතිවලට අනුල ලව ොලනය වන අතර ඒ අනුව ඒවා ක්රියාත්ම   ් යුතුය. 

 

(b) ශ්රී ලිං ාසේ ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජවාදී ජනරජසේ උසාවිවල සුවිසශ්චෂී සනාවන 

අධි රණ බලයට එ් එ් බ ිංකුව සහ ොදිසභෝගි යා අවනත වියයුතුය. 



 

 


