
 

 

 

 

 

පැමිණිලි හැසිරවීමේ ක්රියාවලිය විධිමත් කිරීම සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමවන් 

සිදු කරනු ලබන විමසීේ සඳහා ක්ෂණික ඇමතුේ අංකයක් හඳුන්වාදීම 

 

1949 අංක 58 දරන සංශ ෝධිත මුදල් නීති පනශේ 33 වන වගන්තතිය ප්රකාරව ස්ථාපනය 

කරන ලද මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා ශදපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

නියාමනය කරනු ලබන මූලය ශස්වා සපයන ආයතන සේබන්තධශයන්ත මූලය 

පාරිශ ෝගිකයින්ත විසින්ත සිදුකරන ප මිණිලි හ සිරවීශේ තනි ඒ්කකයක් ශලස කටයුු 

කරයි.  

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව නියාමනය කරනු ලබන මූලය ශස්වා සපයන ආයතනයක්  

සේබන්තධශයන්ත ප මිණිල්ලක් ඉදිරිපේ කිරීමට අශේක්ෂා කරන මූලය පාරිශ ෝගිකයින්තට 

ඔවුන්තශේ ප මිණිලි ඉදිරිපේ කිරීම සඳහා පැමිණිල්ලලි ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති 

පත්රයක් මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා ශදපාර්තශේන්තුව විසින්ත හඳුන්තවා ශදන ලදී. 

ශමමගින්ත ප මිණිලි හ සිරවීශේ ක්රියාවලිය විධිමේ ආකාරශයන්ත කාර්යක්ෂමව සිදුවනු 

ඇති අතර ශමම ප මිණිලි ඉදිරිපේ කිරීශේ ආකෘති පත්රය  ාවිත කර නිව රදි 

ශතාරුරු සහිතව ප හ දිලි හා සංක්ිේත ප මිණිල්ලක් ශයාමු කිරීම සඳහා මූලය 

පාරිශ ෝගිකයින්ත උනන්තදු කරවනු ල ශේ. ශමම ප මිණිලි ඉදිරිපේ කිරීශේ ආකෘති 

පත්රශේ මෘදු පිටපතක් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ පහත ශවේ අඩවි දිගුශවන්ත බාගත කල 

හ ක (https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/fcrd_complaint_submission_form_s.pdf). 

එශස්ම, නුදුරු අනාගතශේදී මාර්ග ගත ක්රමය ඔස්ශස් මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා 

ශදපාර්තශේන්තුව ශවත ප මිණිලි ඉදිරිපේ කිරීශේ ශවේ ආකෘති පත්රයක් ද හඳුන්තවා 

ශදනු ඇත. 

මීට අමතරව, දිනකට මූලයමය කරුණු පිළිබඳව විමසීේ වි ාල සංඛ්යාවක් ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුව ශවත ල ශබමින්ත පවතියි. එමනිසා,  ාෂා ුනකින්ත මහජනතාව සිදු කරනු 

 මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා ශදපාර්තශේන්තුව 

2021 අශගෝස්ු 10 

 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/fcrd_complaint_submission_form_s.pdf


ලබන විමසීේ පහසු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 1935 දරන ක්ෂණික ඇමුේ 

අංකය හඳුන්තවා දීමට කටයුු කර ඇත. ශමම ශස්වාව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ ව ඩ 

කරන ශේලාවන්ත හිදී ලබාගත හ කි අතර ඇමුේ ලබා ගන්තනා පුද්ගලයින්තට ඒ සඳහා 

සාමානය දුරකථන ගාස්ු අය කරනු ඇත. 

මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා ශදපාර්තශේන්තුශේ එක් ව දගේ අරමුණක් වන මූලය 

ශස්වා  ාවිත කරන්තනන්තශේ බ ඳියාවන්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු යාන්තත්රණයක් 

හඳුන්තවාදීම මගින්ත ශ්රී ලංකාශේ මූලය පද්ධතිශේ ස්ථායීතාවය සහ මනා අඛ්න්තඩ 

ප ව ේම ආරක්ෂා කිරීම අශේක්ෂා කරයි. 

ඒ අනුව, පහත සඳහන්ත සන්තනිශේදන මාධයන්ත ඔස්ශස් මහජනතාවට ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුව නියාමනය කරනු ලබන මූලය ශස්වා සපයන ආයතන සේබන්තධශයන්ත ප මිණිලි 

ශයාමු කිරීේ සහ විමසීේ සිදු කල හ ක.   

ක්ෂණික ඇමුේ   : 1935 (විමසීේ පමණි)  

දුරකථන    : 94 11 2477966 (විමසීේ පමණි) 

ෆ ක්ස්    : 94 11 2477744 

විදුේ ත ප ල්   : fcrd@cbsl.lk 

ත ප ල් ලිපිනය : මූලය පාරිශ ෝගික සබඳතා ශදපාර්තශේන්තුව,      

  අංක 30, ජනාධිපති මාවත, ශකාළඹ 1. 

 

ප මිණිලි ශයාමු කිරීශේ ආකෘති පත්රය සඳහා ශවේ අඩවි දිගුව: 

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/fcrd_complaint_submission_form_s.pdf  

 

ප මිණිලි ශයාමු කිරීශේ ආකෘති පත්රය බාගත කිරීම සඳහා කිේ ආර් (QR) ශක්තය: 
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