
 

  
 

 
 

ක ොවිඩ්-19 ව්යොප්තිය හමුකේ බැැංකු කසේව්ො සැපයීම 
 

ක ොවිඩ්-19 ව්යොප්තිය ක ේතුකව්න් පනව්ො ඇි සංචරණ සීමො සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්රී ලං ො ම  බැංකුව් විසින් කසෞඛ්ය කසේව්ො 

අධ්යක්ෂ ජනරොල් ස  කපොලිසේපිකේ අනුමැිය / එ ඟතොව්ය  ලබො ගැනීකමන් අනතුරුව්, කසෞඛ්ය අංශ විසින් නියම  ර ඇි 

කසෞඛ්ය මොරකගෝපකේශ  ො විධි විදොන තරකේ අනුගමනය  රමින් අතයොව්ශය බැංකු කසේව්ො අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ොකගන යන කලසට 

බලපත්රලොභී බැංකු කව්ත කේව්න විට උපකදසේ ලබො දී ඇත.  

බැංකු කසේව්ො සැපයීම සේබන්ධ්ව් මෑත දී බලපත්රලොභී බැංකු විසින් නිකුත්  ර ඇි නිකේදන සැලකිල්ලට ගනිමින්, ප ත 

 රුණු ව්ලට යටත්ව්, අඛ්ණ්ඩව් බැංකු කසේව්ො සැපයීමට  ටයුතු  රන කමන් ශ්රී ලං ො ම  බැංකුව් විසින් බලපත්රලොභී බැංකු 

කව්ත අව්ධ්ොරණය  ර ඇත. 

(i) කව්ළඳ මූලය ප සු ේ, භොණ්ඩොගොර කසේව්ො, නිශේ ොශන  ටයුතු, කේතන  ො විශ්රොම ව්ැටුප්ත කගවීේ ව්ැනි අතයොව්ශය බැංකු 

කසේව්ො ස  ගනුකදනු රුව්න්කේ අකනකුත්  දිසි ඉල්ීේ/විමසීේ සඳ ො ප්රිචොර සැපයීම ව්ැනි  ටයුතු සඳ ො පමණක් 

බැංකු ශොඛ්ො විව්ෘතව් තැබිය යුතුය. 

(ii) බැංකු කසේව්ො සැපයීකේදී  ොරයය මණ්ඩලකේ කසෞඛ්යොරක්ෂොව් සැලකිල්ලට ගනිමින්, බලපත්රලොභී බැංකු ශොඛ්ොව්  

ව්ර ට කසේව්යට ව්ොරතො ල යුතු උපරිම කසේව්  සංඛ්යොව් 15  ට සීමො  ර ඇත. 

(iii) කසේව් යන් රොජ ොරියට  ැඳවීම කසේව්ො මුර යටකත් සිදු ල යුතු අතර, කනො එකසේ නේ, ඒ ඒ ශොඛ්ොව්න්කේ 

ගනුකදනු රුව්න්කේ අව්ශයතොව්යන් සල ො බලමින්, නිශේි ත දිනයන් හිදී පමණක් ශොඛ්ො විව්ෘත  ර තැබීමට  ටයුතු 

 ල යුතු කේ. 

(iv) කසේව් යන් රොජ ොරියට  ැඳවීකේදී ශොඛ්ො  ළමණො රු විසින් ලඟම ඇි කපොලිසේ සේථොනකයන් පූරව් අනුමැිය ලබො 

ගත යුතුකේ. 

තව්ද, බලපත්රලොභී බැංකු විසින් ප ත අව්ශයතො සපුරොලිය යුතුකේ. 

• අතයොව්ශය බැංකු කසේව්ො ලබො ගත  ැකි ආ ොරය පිලිබඳ ම ජනතොව් දැනුව්ත්  රමින් නිකේදන නිකුත් කිරීම. 

• ගනුකදනු රුව්න්  ගනුකදනු රන  විවිධ් ආ ොර සැලකිල්ලට ගනිමින්, පව්ින අභිකයෝගී ොරී තත්ත්ව්ය 

 මුකේ  මුකේ අතයොව්ශය බැංකු කසේව්ො ලබො ගැනීම සඳ ො අදොල බැංකු ශොඛ්ො ව්ල  ොරය මණ්ඩලය  ො සේබන්ධ් 

විය  ැකි ආ ොරය ස  ක්ෂණි  ඇමතුේ අං  ව්ැනි සේබන්ී රණ කතොරතුරු සේබන්දව් ගනුකදනු රුව්න් 

දැනුව්ත් කිරීම. 

• ගනුකදනු රුව්න්කේ විමසීේ ස  ඉල්ීේ සඳ ො  ඩිනේ පිලිතුරු ස  විසඳුේ සැපයීමට  ටයුතු කිරීම, ස  

• දැනට පව්ින 6,100 ට අධි  සේව්යංක්රිය කටලර යන්ත්ර, මුදල් තැන්පතු යන්ත්ර ස  ජංගම බැංකු කසේව්ො සපයන 

රථ ව්ැනි විදුත්/ඩිජිටල් මොධ්ය ඔසේකසේ බැංකු කසේව්ො අඛ්ණ්ඩව් සැපයීමට  ටයුතු කිරීම. 

පව්ින අභිකයෝගී ොරී තත්ත්ව්ය  මුකේ, බලපත්රලොභී බැංකු කව්ත ස ය දැක්වීමක් ව්ශකයන් තම එදිකනදො ගනුකදනු  ැකිතොක් 

දුරට මංගත (online) කසේව්ොව්න්/ කගවීේ ක්රම භොවිතකයන් සිදු රන කමන් ස  අතයොව්ශය බැංකු කසේව්ොව්න් සඳ ො පමණක් බැංකු 

ශොඛ්ොව්න් අමතන කලස ශ්රී ලං ො ම  බැංකුව් විසින් ම ජනතොව්කගන්  ොරුණි ව් ඉල්ලො සිටී. 

 

බැංකු අීක්ෂණ කදපොරතකේන්තුව් 
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