
 

  

මූල්ය වංචා වලින් ප්රවේශම් වන්න 

 

විවිධ සංවිධානාත්මක පාර්ශව විසින් ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට, විශාල පරිමාණගෙන් විගේශ 

විනිමෙ සහ/ගහෝ ගේශීෙ මුදල් බැර කර ඇති බවත් එම ගිණුම් තාවකාලිකව අත්ිටුවා 

ඇති බවත්  දක්වමින් සහ එම මුදල් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා සහෙ ගදන්නන් හට 

ප්රමාණාත්මක ගගවීමක්  සිදු කරන බවට දැනුම් ගදමින් සිදු කරන මුලය වංචා 

සම්බන්ධගෙන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ගවත ගතාරතුරු ලැගබමින් පවතී. ඇතැම් 

අවස්ථාවලදී  එම වංචාකරුවන්  විශාල මුදල් ප්රමාණෙක් විවිධ ගිණුම් ගවත බැර වී  ඇති 

බව දැක්ගවන  වයාජ ගල්ඛන ගපන්වා සිටින අතර  ඔවුන්ට එම මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම 

සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ අවසරෙ ලබා ගැනීම පමණක් අවශය වන බව පවසනු 

ලබයි. 

ගමවැනි අවස්ථාවන්ිදී, වංචාකරුවන් අදාළ ගනුගදනුව සිදු කිරීම සඳහා බැංකු ගනුගදනු 

කරුවන්ගගන්  සිෙ පුේගලික හැඳුනුම් අංක (PIN), කාඩ්පත්වල පිටුපස සඳහන් වන 

කාඩ්පත් සහතික කිරීමට ගොදා ගන්නා CVV ෙන්ගනන් හැඳින්ගවන ගගවීම් කාඩ්පත් 

සතයාපන අංක, ගනුගදනු  සහතික කිරීගම්දී ගොදා ගන්නා එක්වරක් පමණක් භාවිතා 

කල හැකි මුරපද (OTP) වැනි හර කාඩ්පත්/ණෙ කාඩ්පත් වලට අදාළ ගතාරතුරු සහ 

ජංගම බැංකුකරණගේදී /අන්තර්ජාල බැංකුකරණගේදී ගොදා ගන්නා  පරිශීලක නාමෙ 

(User ID), මුරපදෙ (Password) හා  එක්වරක් පමණක් භාවිතා වන මුරපද වැනි ගිණුම් 

ගතාරතුරු ඉල්ලා සිටිනු ලබයි. එවැනි විස්තර සැපයීගමන් ගනුගදනුකරුවන් 

නිසැකගෙන්ම  බරපතල මූලය වංචාවකට ලක් වනු ඇත.  

ගමවැනි වයාජ දැන්වීම් හා ක්රිොවන් වලට හසු ගනාවන ගලසත්  ගමවැනි වංචා පිළිබඳ 

සුපරීක්ෂාකාරී වන ගලසත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට අවධාරණෙ කර සිටී. 

තමන්ගේ රහසය ගතාරතුරු, විගේෂගෙන්ම ගිණුම් පරිශීලක නාම, මුරපද, පුේගලික 

හැඳුනුම් අංක, එක්වරක් පමණක් භාවිතා වන මුරපද, ගහෝ ගිණුම්වලට පිවිසීගම්දී ගිණුම් 

ිමිො ගේ අනනයතාවෙ තහවුරු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ගවනත් ඕනෑම 

බැංකු අධීක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව 
 2021.10.26 



ගතාරතුරක් අගනකුත් කිසිඳු පාර්ශවෙක් සමඟ හුවාමාරු  කර ගනාගත යුතු බවටද ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට දන්වා සිටී. තවද, මහජනතාවට සිෙ ගිණුම්  භාවිතා 

කරමින් සිදුවන ඕනෑම වංචනික ක්රිොවක් පිළිබඳව ක්ෂණිකව දැනුම්වත් වීම සඳහා තම 

බැංකු වලින් ගකටි  පණිවිඩ වැනි එසැනින් ගනුගදනු සම්බන්ධ ගතාරතුරු දැනුම් දීගම් 

ගස්වා  සක්රීෙ කරගන්නා ගලස ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව  මහජනතාවගගන් ඉල්ලා සිටී. 


