
 

නිකුත් කළේ  : සන්නිළේදන ළදපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  : 2020 මාර්තු 18 

 

රජය විසින් ප 0 0කායය  පත් කර ති  විළෂ  නිවාු  දින ිහිපපය තු  ය 0ශ කාකා ම  

බැාකුළේ ක යුතු බාධාවිහන් ළතොර ව පවත්වාළෙන යෑම සඳ ා ෙනු කැබ ති  

ක 0 0කයාමාර්ෙ 

 

රජය විසින් ප ු ුකාශයය  පත් කාර ඇති විශේෂ නිවශඩු දින කිහිපය තුළ ය ුා කාකාශ  බ ංකාවේශක කා තුතු 

ංශධශවකින් ශතොර ව පවත්වශශෙන යෑ  සඳබශ පබත සඳබන් කා ු ුකයශ ශග ෙ ශෙන ඇති ංව ්න්වශ සිමු. 

 

තත්කාලීන ද  පියවුේ පද්ධි  ළමළ යුේ ක යුතු 

තත්කාශලීන ්ළ පියවුම් පද්ධතිශේ (RTGS) ශ ශබතුම් කා තුතු සශ ශනව පිදදි සිු  ශකාශග . 

 

බැාකු අායළේ ළමළ යුේ ක යුතු 

Covid-19 වවරසය පකතිර යෑ  වකකකක්වී  සඳබශ අවයව සියූ    ූූර ග ව රරක්ෂකා විිවවිධශන සහිත ව 

ෙනුශ්නුකාරුවන්  ාෙත ංකාවේ කා තුතු සඳබශ වධග ය ත් කිරී  ් ස ගින් සිය ශ ශබතුම් කා තුතු 

පවත්වශශෙන යන ශකස සියූ    ංකාවේ ශවත උපශ්ස් දී ඇත. 

 

ළේවක අර්ථසාධක අරමුදළේ ක යුතු 

ශස්වකා අග ථසශධකා අරු්ල් ශ්පශග තශම්න්තුව  ගින් ශපොු   බජනතශව ශවත සකපශයන ශස්වශවන් සී ශ 

කාර ඇති අතර, ඒ අනුව  ශග තු 17 සි  20 ්ක්වශ ය ු ුා කාකාශ  බ ංකාවේශක ශස්වකා අග ථසශධකා අරු්ශල් 

කාශග යශක ශවත පකමිණීශ න් වකකින ශකස ශබෝ පකමිණී  බකකිතශක් ු ර  සී ශ කාරන ශකස ශබෝ ්න්වශ 

සිමනු කකශේ. ශකාශස් ශවතත් අවයව   කාශරයයක් සඳබශ ාශර දිය තුතු ියයකියවිිය ඇත්නම් ඒවශ ශකාොළ  

 
 

සන්නිළේදන ළදපාර්තළේන්තුව 
30, ජනශිවපති  ශවත, ශකාොළ  01,   කාකාශව 

ු රකාථන අාකා : 2477424, 2477423, 2477418 

 කක්ස් : 2346257,  2477739 

 -ශම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
ශවේ අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළේදනය 



1, ය ු ුා ත් ංශශරොන් ජයතිකකා  ශවශත් පිහිම ශකොඩ්ස්ස් ශෙො නකගිල්ශල් තංශ ඇති ශපටිමවක  ංබශියය 

බකකි ය. 

ශස්වකා අග ථසශධකා අරු්ල් කා තුතු සම්ංන්ධ කිසියම් ශතොරතුරක් අවයව නම් පබත සඳබන් ු රකාථන 

අාකාවියන් ශබෝ වි්දත් ියපිනශයන් කංශෙත බකකි ය. 

ශස්.අ.අ. ක්ෂෙණිකකා ඇ තුම් :  0112 206690 - 94 

ය ු ුා කාකාශ  බ ංකාවේව :   0112 477000 

වි්දත් තකපෑක :   epfhelpdesk@cbsl.lk 

mailto:epfhelpdesk@cbsl.lk

