
 

නිකුත් කළේ : ළේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ළදපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  : 2020 ඔකළතෝබර් 29 

 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුළවහි ළේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (ළේ.අ.අ.) ළදපාර්තළේන්තුව 

මගින්ත සිය පාර්්වකරුවන්ත ළවත අඛණ්ඩ ව ළේ.අ.අ. ආශ්රිත ළේවාවන්ත ලබාදීම 

සදහා සකසා ඇති විධිවිධාන 

ක ොවිඩ්-19 වසංගත තත්තත්තවය කේතුකවන් රට තුළ පවතින දුෂ් රතො මධ්යකේ සිය කේවොවන් 

අඛණ්ඩ ව සැපයීම සඳහො කයොදො ඇති විධිවිධ්ොන පිළිබඳ ව ශ්රී ලං ො මහ බැංකුකවහි කේව  

අර්ථසොධ්  අරමුදල් කදපොර්තකේන්තුව සිය පොර්්ව රුවන් දැනුේවත්ත කිරීමට අකේක්ෂො 

 රයි. ප්රතිලොභ කගවීේ, දොය  මුදල් හො දොය  මුදල් විේතර වොර්තො රැේකිරීම, වීසො 

අවැසිතොවන් සඳහො ක්ෂ තහවුරු ප්ර ොශ හො දොය  මුදල් විේතර වොර්තො නිකුත්ත කිරීම සහ 

නොම හො ගිණුේ සංකශෝධ්න කේවොවන් පහත සඳහන් පරිදි සපයනු ලැකේ.  

1. ප්රතිලාභ ළෙවීේ 

ප්රතිලොභ කගවීේ සඳහො  ේ රු ක ොමසොරිේවරයො විසින් එවනු ලබන සියලු ම තීරණ 

ලිපිවලට, නිරවදයතොව මත ප්රමොදයකින් කතොර ව කගවීේ  රනු ලැකේ. 

2. දායක මුදල් රැේිරීම  සහ දායක මුදල් විේතර වාර්තා ලබා ෙ නීම 

 

‘සී’ වොර්තොකේ සඳහන්  ර ඇති කයොමු අං ය සඳහන්  ර දිවයින පුරො පිහිටි     

ඕනෑ ම මහජන බැංකු ශොඛොවකින් මොසි  කේ.අ.අ. දොය  මුදල් කගවීකේ පහසු ේ 

කේවොකයෝජ යන්ට සලසො ඇත. දැනටමත්ත දොය  මුදල් හො දොය  මුදල් විේතර 

වොර්තො (‘සී’ වොර්තො) විදුත්ත මොධ්යකයන් කයොමු කිරීමට ලියොපදිංචි වී ඇති 

කේවොකයෝජ යන්ට අඛණ්ඩ ව එම ක්රමය භොවිත  ළ හැකි අතර අකනකුත්ත 

කේවොකයෝජ යන්ට කේ.අ.අ. කදපොර්තකේන්තුව හඳුන්වො දී ඇති මංගත දොය  මුදල් 

 
 

සන්තනිළ දන ළදපාර්තළේන්තුව 
30, ජනොධිපති මොවත, ක  ළ  01, ශ්රී ලං ොව 

දුර ථන අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ේ : 2346257,  2477739 

 -කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
කවේ අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ දනය 



කගවීකේ කේවොවන් සඳහො ලියොපදිංචි වන කලස උනන්දු  රනු ලැකේ.  ට අමතර ව 

දොය  මුදල්, කෙක්පත්ත මගින් කේ.අ.අ. කදපොර්තකේන්තුවට භොරදීමට පැමිකණන 

කේවොකයෝජ යන්ට කෙක්පත්ත හො අදොළ දොය  මුදල් විේතර වොර්තො ක ොළ  01, 

ශ්රීමත්ත බොකරොන් ජයතිල  මොවකත්ත අං  13 දරන ේථොනකේ පිහිටි කලොයිඩ්ේ 

කගොඩනැගිල්කලහි පිවිසුකමහි තබො ඇති රැේකිරීකේ කපට්ටටියට බහොලීමට 

පහසු ේ සලසො ඇත. 

3. සාමාජික නේ සහ ගිණුේ සංළ ෝධන කටයුු 

ක ොළ  01, ශ්රීමත්ත බොකරොන් ජයතිල  මොවකත්ත අං  13 දරන ේථොනකේ පිහිටි 

කලොයිඩ්ේ කගොඩනැගිල්කලහි පිවිසුකමහි තබො ඇති රැේකිරීකේ කපට්ටටියට සොමොජි  නේ 

සහ ගිණුේ සංකශෝධ්නයන්ට  අදොළ සියලුම ලියකියවිලි බහොලන කලස  කහෝ ළඟ ම පිහිටි 

මහ බැංකු ප්රොකේශීය  ොර්යොලය ට ඉදිරිපත්ත  රන කලස කහෝ තැපෑකලන් එවන කලස 

සොමොජි යින්කගන් හො කේවොකයෝජ යන්කගන් ඉල්ලො සිටිනු ලැකේ. සොමොජි  නේ සහ 

ගිණුේ සංකශෝධ්න ඉල්ලීේ සේූර්ණ කිරීම සේබන්ධ්කයන් කේව  අර්ථසොධ්  අරමුදල්  

කදපොර්තකේන්තුව සොමොජි යින්ට සහ කේවොකයෝජ යන්ට එම ඉල්ලීේ පිළිබඳ ව දන්වනු 

ලැකේ. 

4. සාමාජික ගිණුේ ළ්ෂ තහවුරු ිරීම සහ දායක මුදල් විේතර වාර්තා නිකුත් 

ිරීම 

වීසො අයදුේපත්ත සඳහො වන සොමොජි  ගිණුේ ක්ෂ තහවුරු කිරීේ සහ දොය  මුදල් විේතර 

වොර්තො විදුත්ත තැපෑකලන් අවශය සියලු ම කල්ඛනවල පිටපත්ත සමඟ විධිමත්ත ඉල්ලීමක් 

කේ.අ.අ. කදපොර්තකේන්තුව කවත එවීකමන් ලබො ගත හැකි ය. 

ඉහත විධිවිධ්ොන පිළිබඳ වැඩි විේතර සඳහො  රුණො ර කේව  අර්ථසොධ්  අරමුදල්  

කදපොර්තකේන්තුකවහි කවේ අඩවිය www.epf.lk කවත පිවිකසන්න. 

 


