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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවෙහි වසේෙක අර්ථසාධක අරමුදල් වදපාර්තවේන්තුවෙහි  

මහජන වසේො කවුළුෙ ෙසා ත බීම  

ශ්රී ලංකා ම ලං  බ ලං ංකාවෙහි ස ලං හ්අ.අ.අ. ලං හාරමතමේහ්තුවෙහි ස ලං  බ ස ලං්්ංතුාේම ලං බම ලං මස ම්් ලං අාට අ ලං අයුක්තවේි ලං

හ්අි  ලං ළ ලංනිකාමරීතු ලංකි සරහාහසතව ලංහ ෝමසඩ් ලං19 ආ්මදිේ තු ලංහක් ලංබඳුසමගත් ලංංකමසතු ලංහ ොළඹ ලංහ ොටුි, ලංශ්රී ත් ලං

ංමහ ොතු ලං   තික  ලං  මිහේ ස ලං හකොයිඩ්් ්ලං හගොඩසකගිල්හල් ලං බි් ලං  බහක ස ලං රිත්ිමහගස ලං ගි  ලං හ්අ.අ.අ. ලං

හාරමතමේහ්තුවෙහි ස ලං  බ ස ලං හ්අිම ලං  වුළුි ලං 2021.08.20 ලං දිස ලං ාතවිම ලං ි්ම ලං ේකහංස ලං ංි ලං සි ලු  ලං

හ්අිමහ ෝ   තුඅ ලංබම ලං්ම මජි  තුඅ ලං මරුණි ි ලංාතුිම ලංසිටිමු. 

 

හ්අි  ලං අතමථ්මා  ලං අ මුාල් ලං හාරමතමේහ්තුවෙහි ස ලං අහසවෙත් ලං හ්අිම ලං බම ලං  අක්වෙ ලං අඛණ්ඩි ලං රිත්ිමහගස ලං  යු ලං

කකහේ. ලං අහසවෙත් ලංහ්අිමිතු ලංපිළිංඳ ලං ිකඩිදු  ලං මස්්ේ  ලං ාකස ලංගකනී  ලං්ඳබම ලං රබේ ලං ාකතවහිස ලංහේො වෙරු ලංරරිශීකස  ලං

  තුස. ලංසකේහබොත් ලංwww.epf.lk ලං ලංඅරහේ ලංහිේ ලංඅඩමස  ලංහිේ ලංපිමසහ්තුස. 

 

01. මසාුත් ලංර  අ ලංාම   ලංමුාල් ලංැස්්කිරී  ලංබම ලංගිුම්ගේ ලංකිරී . 

 මස ම්් ලං: ලං011-2477475, ලං011-2477927, ලං011-2477971, ලං011-2477981, ලං011-2477987, ලං011-2477990, ලං

011-2477999 

 

02. ්ම මජි  ලංගිුමහ  ස ලං්ඳබතු ලංස්/ මති  ලංබකඳුයු්රත් ලංඅා  ලං්ාහටෝාස  ලංකිරී . 

මස ම්් ලං: ලං011-2477336, ලං011-2477374, ලං011-2477414, ලං011-2477398, ලං011-2477146 
 

03. ගිුම් ලංහටඅෂ ලං්බති  ලං්ම මසය ලංේකරලහකතු ලංබම ලංමසාුත් ලංේකරලහකතු ලංකංම ලංගකනී . 

 මස ම්් ලං: ලං011-2206626, ලං011-2206642 

මසාුත් ලංේකරකල් ලංපිපිස  ලං: ලංepfhelpdesk@cbsl.lk 

 

04. මසහේටගේ ලංවී  ලං්ඳබම ලං(VISA) ලංඅ දු් ලංකිරී අ ලං්ම මජි  ලංහටඅෂ ලං්බති /ාම   ලංමුාල් ලංමස්්ේ  ලංකංම ලංගකනී . 

 මස ම්් ලං: ලං011-2477148, ලං011-2477149, ලං011-2477612, ලං011-2477224, ලං011-2477906, ලං011-2477980, ලං

011-2477918, ලං011-2477986 

 මසාුත් ලංේකරකල් ලංපිපිස  ලං: ලංepfonlinebalance@cbsl.lk 

 

05. 30% ලංපූතමි ලංමසශ්රම  ලංප්රතිකම  ලංබම ලංපූතමණ ලංමසශ්රම  ලංප්රතිකම  ලංහගවීහ් ලං අක්වෙ. 

 මස ම්් ලං:011- ලං2477685, ලං011-2477689 
 

හ්අි  ලංඅතමථ්මා  ලංඅ මුාල් ලංහාරමතමේහ්තුවෙි 



 
 
06. හ්අ.අ.අ මුාල් ලංහටඅෂ  ලංඇර අ ලංේංම ලංනිිම් ලංණ  ලංකංම ලංගකනී  ලංපිළිංඳ ලං අක්වෙ. 

 මස ම්් ලං: ලං011-2477220, ලං011-2477743, ලං011-2477131 

 

හ්අ.අ.අ. ලංහ්අිම ලංකංම ලංගකනී  ලංපිළිංඳි ලංවූ ලං්්ංතුධිේ ලංපිපි ලංබම ලංමස ම්් ලංපිපි, ලං මසි  ලං“ම්” ලංිමතමේම ලංබම ලංහෙතවරත්/ංකාවෙ ලං

අණ  /මුාල් ලංඇණවු් ලංහකොයිඩ්්් ලංහගොඩසකගිල්හක ස ලංපිමසසුහ  ස ලංේංම ලංඇති ලංැස්්කිරීහ් ලංහරට්ටි අ ලංංබමකයු ලං කසමස. ලං ලං

එ සදී ලං අාමළ ලං ්ම මජි  මහේ ලං හබෝ ලං හ්අිමහ ෝ   මහේ ලං දු  ථස ලං අා   ලං හබෝ ලං මසාුත් ලං ේකරකල් ලං පිපිස , ලං පිපි ලං

 ි හ  ස ලංඉදිරිර් ලං්ඳබතු ලංකිරී අ ලංා ලං මරුණි  ලංිතුස. ලං 

 

ේිා, ලං හ්අි  ලං අතමථ්මා  ලං අ මුාල් ලං හාරමතමේහ්තුවෙහි ස ලං ඕසල  ලං හ්අිමිතව ලං පිළිංඳ ලං මස්්ේ  ලං ංකාවෙ ලං ිකඩ ලං   ස ලං

දිස  ලංහර.ි.8.00 ලංසිඅ ලංර.ි.4.00 ලංාතවිම ලංරබේ ලංදු  ථස ලංඅා   අ ලංඅ ේම ලංමස සි  ලංබකකි . 
 

දු  ථස ලංඅා  ලං : 011-2206642, ලං011-2206690 ලං- ලං011-2206693, ලං 

070-2252051, ලං070-1278502, ලං070-2247862 

ෆකතව්් ලංඅා  : 011-2206694  

මසාුත් ලංේකරකල් ලංපිපිස  ලං : ලං epfhelpdesk@cbsl.lk 

 

හ ොළඹ ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවෙහි ස ලංප්රාමස ලං මතම මක  ලංහබෝ ලංප්රමහේශී  ලං මතම මක ලංමසසිත්ේ ලං   ලංහ්අිම ලංකංම ලංගකනී  ලං

රිතිස ලංි්ාගේ ලංේත්ත්ි  ලං ේ ලංඅතිටයිතු  ලංම් ම ලං  ස ලංහ තු ලංඉල්කම ලංසිටිස ලංඅේ , ලංහ් ලං්්ංතුාි ලංඔංඅ ලංසිදුිස ලං

අරබසුේමි  ලංපිළිංඳ ලංඅරහේ ලංංකිත් ලං ණගමටුි ලංප්ර මට ලං  මු. 

 
 

අධි මරී 

හ්අ.අ.අ. ලංහාරමතමේහ්තුවෙි 

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවෙි 

12 ලංිස ලං බක 

5 ලංිස ලංවෙලුස 

අා  ලං30, ලං සමධිරති ලං මිේ 

හ ොළඹ ලං01 


