
  

ප�ධාන ෙතාර�රැ ෙ�ඛනය -  LOLC �නෑ�� �එ�� 

ප�ධාන ෙතාර�රැ ෙ�ඛනය  LOLC �නෑ�� �එ�� (  LFP) ��� ��නමන ��පාදන සහ ෙ�වාව�� ප�ධාන අංග ව�� සම��ත 
ෙ�. 

ෙ�වා  අවශ� ෙ�ඛන ���ක� ලැ�ෙ� 
��ණායක 

�ෙ�ෂ කරැ� 

 ඉ�රැ�  
 

1 සාමාන�  

2 ෙජ��ඨ 

3 බාලවය�කාර 
 

ත� ��ගල  / ෙජ��ඨ   �රවැ� 

 

● �� ප�� ස���ණ කරන ලද 
LOLC �නෑ�� ඉ�රැ� ��� 
අය��පත /  හ�නාගැ�ෙ� 
ෙ�ඛන (ජා�කහැ���පත / 
�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය / �ය 
පැද�ෙ� බලපත�ය),  KYC සහ 
ෙජ��ඨ  �රවැ�ය�ෙග� 
ලබාග�නා  WHT ප�කාශය. 

● මෑත කා�න උපෙය��තා 
��පතක �ටපත / ප�ං� 
��නය තහ�රැ ��ම ෙහ� 
ෙවන� ��ම සඳහා බැං� 
ප�කාශනය.  

 

ත� ��ගල / ෙජ��ඨ 
�රවැ�  
 
● අ�රැ� 18 ට වැ� �� 

ලංකාෙ� �රවැ�ය� / 
ප�ං�කරැව� / ���ව 
�රවැ�ය� සහ වයස 
අ�රැ�  60 ට වැ� 
ෙජ��ඨ  �රවැ�ය� 

ඉ�රැ� ��ම� �වෘත ��ම සහ 
පව�වාෙගන යාෙ�� සැල�ය �� 
කරැ�  
 

● ��ක තැ�ප�ව රැ  1000 �.  

● ෙපා�ය� ඉප�මට රැ�ය�  1000 ක 
අවම ෙ�ෂය� පව�වා ගත ��ය. 

● �නපතා ෙපා�ය ගණනය කර� ලබන 
අතර එය මාසය අවසානෙ� ��මට 
බැර කර� ඇත. 

● ��� ��යාට පමණ� ඕනෑම 
ශාඛාව��   �ද� ආප� ලබාගත හැක. 
��වන පා�ශවෙ� �ද� ආප� 
ලබාගැ�� වලට අවසර ෙනාමැත. 

● අගය එක� ��ෙ� ෙ�වාව� ඉ��ම 
මත සපය� ලැෙ�. 

● ඉ�රැ� ��මට ෙච�ප� තැ�ප� 
භාරගැ�ම කළමනාකා��වෙ� ��ණ 
අ�මතය ප��  

● ඉ�රැ� ��මට ග�ෙද�කරැ 
තැ�ප� / �ද� ආප� ගැ�ම සහ 
ෙ�ෂය ��බඳ සටහ� ප��ෂා කළ 
��ය 

● ග�ෙද�කරැෙ� ඉ��ම මත පා� 
ෙපාත ෙහ� ��� ප�කාශන ��� 
කර� ලැෙ�.  

  
·   බාලවය�කාර ��� ව�� �ද� 

ආප� ලබාගැ�මට බාලවය�කරැ 
වයස අ�රැ� 18  වනෙත� අවසර 
ෙනාලැෙ�. 

 

·   පළ� තැ�ප�ව ��කර මාස  60 � 
ස���ණ ��ෙම� ප� ෙදමා�ය�ෙ� 
/ භාරකරැෙ� ඉ��ම ප�� 
බාලවය�කාර ��ම ෙවන� 
බැං�වකට ෙහ� �ල� ආයතනයකට 
මාරැ කළ හැ�ය.  

 

●  බාල වය�කරැෙ� ෛවද� සහ 
අධ�ාපනය   වැ�    LOLC �නෑ�� ෙවත 
��ගත හැ� සාධාරණ ෙ��ව� මත 
�ද� ආප� ගැ�මට අවසර ඇත. 

● පා� ෙපාත නැ��ම ෙහ� හා� �මක� 
අදාළ      ගා��ව ෙග�ය ��ය.  

ආයත�ක  
● ව�ාපාර �යාප�ං�ය , 

අධ��ෂ ම�ඩලෙ� 
අ�ෙය�ජනාව, 
අධ��ෂවරැ� , තහ�රැ 
��ෙ� ෙ�ඛන, �යාප�ං� 
සහ�කය ,         �� ෙලස 
අ�ස� තැ� ෙප�රමය , 
බලයල� 
අ�ස�කරැව�ෙ� හ�නා 
ගැ�ෙ� ෙ�ඛන , සමාගෙ� 

ව�ව�ථාව,   KYC  

ආයත�ක  
● �� ලංකාව �ළ 

�යාප�ං� � ඇ� 
සං�ථා�ත සහ අ��� 
ආයතන 

  
බාලවය�කාර 

 

● ෙප�රමය / උ�පැ�න සහ�කය. 

●  ෙදමා�ය / භාරකරැ 
හ�නා  ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 
(ජා�කහැ���පත / �ෙ�ශ 
ගම� බලපත�ය / �ය පැද�ෙ� 
බලපත�ය), සහ  KYC  

 

 
 බාලවය�කාර 

● වයස අ�රැ� 18 ට 
අ�    ළම�� සඳහා 
බාලවය�කාර ��� 
�වෘත කළ හැක.  
(ෙදම��ය� ෙහ� 
�ත�ා��ලව න� කළ 
භාරකරැ අ�ස� තබ�නා 
ෙලස) 

 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



● IRD ��ෙ�ශය අ�ව WHT අදාලෙ� 

 

 

  

 

�ථාවර 
තැ�ප� 
  

1 සාමාන�  

2 ෙජ��ඨ 

3 බාලවය�කාර  

4 �ථාවර 
තැ�ප� 
බැ��කර  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ත� ��ගල 

●�� ප�� ස���ණ කරන ලද  LOLC 

�නෑ�� ඉ�රැ� ��� අය��පත /
හ�නාගැ�ෙ�   ෙ�ඛන 

(ජා�කහැ���පත / �ෙ�ශ ගම� 
බලපත�ය / �ය පැද�ෙ� බලපත�ය), 
KYC සහ ෙජ��ඨ  �රවැ�ය�ෙග� 
ලබාග�නා  WHT ප�කාශය.  

ත� ��ගල / ෙජ��ඨ 
�රවැ� /  �ථාවර තැ�ප� 
බැ��කර 
 
● අ�රැ� 18 ට වැ� �� 

ලංකාෙ� �රවැ�ය� / 
ප�ං�කරැව� / ���ව 
�රවැ�ය� සහ වයස 
අ�රැ�  60 ට වැ� 
ෙජ��ඨ  �රවැ�ය� 

�ථාවර තැ�ප� ��ම� �වෘත ��ම 
සහ පව�වාෙගන යාෙ�� සැල�ය �� 
කරැ�  
 

● අවම තැ�ප� �දල රැ�ය�  5,000 � 

●  තැ�ප� කාලය: මාස  1 �ට  60 

ද�වා 

● අ�පාත වා��ක පදනම මත 
ගණනය කර� ලබන අතර 
මා�කව, වා��ක ෙහ�  ප�ණත 
�ෙ�� ෙගව� ලැෙ�.   

● මා�ක ෙපා� ෙග�ෙ�� ෙපා�ය 
ගණනය කර� ලබ�ෙ� එකඟ � 
වා��ක ෙපා� අ�පාතය ෙයාදා, 365/ 
වසෙ� අදාළ �න ගණෙන� ෙබදා, 
මාසෙ� අදාළ වන �න ගණ��ව �ණ 
��ෙම�.  

● �� ලංකා මහ බැං�ෙ� �ල� ��� 
ඒකකය ම�� පනවන ලද අවශ�තා 
ස�බ�ධෙය� සමාගම  ඉ�ලා ��න 
ෙතාර�රැ ෙහ� ෙනාකරන 
ග�ෙද�කරැෙව�ෙ� ඕනෑම 
තැ�ප�ව� භාර ගැ�ම ප���ෙ�ප 
��ෙ� අ��ය  LOLC �නෑ�� ස�ය .  
 

● බාලවය�කාර ��� ව�� �ද� 
ආප� ලබාගැ�මට බාලවය�කරැ 
වයස අ�රැ� 18  වනෙත� අවසර 
ෙනාලැෙ�.  තැ�ප�ව �වයං��යව 
අ�� ��මට යට� ෙ�.  

 

·   පළ� තැ�ප�ව ��කර මාස  60 � 
ස���ණ ��ෙම� ප� ෙදමා�ය�ෙ� 
/ භාරකරැෙ� ඉ��ම ප�� 
බාලවය�කාර ��ම ෙවන� 
බැං�වකට ෙහ� �ල� ආයතනයකට 
මාරැ කළ හැ�ය.  

  
●  බාල වය�කරැෙ� ෛවද� සහ 

අධ�ාපනය   වැ�    LOLC �නෑ�� ෙවත 
��ගත හැ� සාධාරණ ෙ��ව� මත 
�ද� ආප� ගැ�මට අවසර ඇත. 

 

● ෙ�ෂය තහ�රැ ��ෙ� �� , IRD 

තහ�රැ ��ම , WHT සහ�ක සහ �සා 

ආයත�ක  
● ව�ාපාර �යාප�ං�ය , අධ��ෂ 

ම�ඩලෙ� අ�ෙය�ජනාව, 
අධ��ෂවරැ� , තහ�රැ 
��ෙ� ෙ�ඛන, �යාප�ං� 
සහ�කය ,         �� ෙලස 
අ�ස� තැ� අය��පත , 
බලයල� අ�ස�කරැව�ෙ� 
හ�නා ගැ�ෙ� ෙ�ඛන , 
සමාගෙ� ව�ව�ථාව,   KYC 
ෙ�ඛන  

ආයත�ක  
 

● �� ලංකාව �ළ 
�යාප�ං� � ඇ� 
සං�ථා�ත සහ අ��� 
ආයතන 

  
බාලවය�කාර 

 

● අය��පත / උ�පැ�න 
සහ�කය. 

●  ෙදමා�ය / භාරකරැ 
හ�නා  ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 
(ජා�කහැ���පත / �ෙ�ශ 
ගම� බලපත�ය / �ය පැද�ෙ� 
බලපත�ය), සහ  KYC  

 

 
 බාලවය�කාර 

● වයස අ�රැ� 18 ට 
අ�    ළම�� සඳහා 
බාලවය�කාර ��� 
�වෘත කළ හැක.  
(ෙදම��ය� ෙහ� 
�ත�ා��ලව න� කළ 
භාරකරැ අ�ස� තබ�නා 
ෙලස) 

 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



�� ග�ෙද�කරැෙ� ඉ��ම මත 
��� ෙකෙ�.  

● �ථාවර තැ�ප�ව ඇපයට තබා ණය 

● ක��ෙරන �ථාවර තැ�ප� සඳහා 
90% �  ණය   අ�මත ෙකෙ�.  

● මා�ක �ථාවර තැ�ප�  වලට එෙර�ව 

ණය 75%  �.  
● (ණය අ�පාතය ලබා � ඇ� �ථාවර 

තැ�ප� අ�පාතය මත  3% �.) 

●  �ය�ත කාලයට ෙපර �ද� ආප� 
ගැ�මට අවසර ඇත; එ�� 
මහබැං�ෙ� ��ෙ�ශනය සහ  
සමාගෙ� ��ෙ�ශනය මත පදන�ව 
දඩය� පනව� ලැෙ�.  

● �ථාවර තැ�ප� සහ�කය නැ��ම / 
හා� �මක� අ��ටපත� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ��රැ� ප�කාශය� ඉ��ප� කල 
��ය.  

● �ථාවර තැ�ප�  බැ��කරය ප�කා�ත 
අගය   මත පදන� ෙ�. 

● �ථාවර තැ�ප�  බැ��කර ��� 
කර� ලබ�ෙ� අ�රැ�  3 -5 ක� ��ෙ� 
කාලයකට පම�.  

● ප�කා�ත අගය ��වන පා�ශවය� 
ෙවත මාරැ කළ හැ�ය 

● �ව�ප� දැ��ම� ��� ��ෙම� 
ප�  නැ�� / හා��  බැ��කර 
සහ�ක සඳහා අ��ටපත� ��� 
ෙනාෙකෙරන අතර �ෙ�දනයට 
ප��චාරය� ෙනාමැ� �ට �ද� ආප� 
ලබාගත හැ�ය. 

● අ�රැ�  60 ට අ� �ය�ම තැ�ප� 
��ය�  සඳහා  ෙ��ය අදාය� 

��ෙ�ශයට අ�ව ර�ඳ�� බ�ද 
අදාලෙ�. වයස අ�රැ�  60 ට වැ� 
ග�ෙද�කරැව� සඳහා වා��ක 
ෙපා� ආදායම රැ�ය� ��යන  1.5 � 

ද�වා  ර�ඳ�� බ�ද �දහ� කර ඇත.  

● ආයත�ක �ථාවර තැ�ප� සඳහා  IRD 

��ෙ�ශය මත  WHT ෙග�ය ��ය.  

● �ය�ම තැ�ප� �ද� ම�ඩලය 
ම��  ��යා�මක කර� ලබන 
තැ�ප� ර�ෂණය ෙය�ජනා ක�මය 
යටෙ� ආවරණය ෙකෙරන අතර 
තැ�ප�කරැෙව�ට  600,000 ද�වා 
ව�� ��ෙ�.  

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



● අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක.  
 

 
ඉ�රැ� 

 
PFCA (��ගල 

�ෙ�ශ 

��මය 

��ම) & IIA 

(�ෙ�ශ 

ආෙය�ජන 

��ම)  

PFCA (��ගල �ෙ�ශ ��මය 

��ම)   
 

● ෙ�වා�ක  
ය /  KYC, හ�නා ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 

(ජා�ක හැ���පත) 

● අෙ�වා�ක 

ය /  KYC, හ�නා ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 
(�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය) 

 

 PFCA (��ගල �ෙ�ශ 

��මය ��ම)   

     
●�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය, 
�සා බලපත�ය සහ 
���� ��ය ඉ��ප� 
��ම ම�� 
�� ලංකාෙ� �රවැ�ය� / 
���ව �රවැ�ය�ට  PFCA 

��ම�  �වෘත කළ 
හැ�ය  

 ඉ�රැ� ��ම� �වෘත ��ම සහ 
පව�වාෙගන යාෙ�� සැල�ය �� 
කරැ�  
 

● ��ක තැ�ප�ව  100 (ඇ.ෙඩා./ �.ප�� 

/ඔ�.ෙඩා/�ෙර�)  

●  ෙපා�ය� ඉප�මට  100 (ඇ.ෙඩා./ 

�.ප�� /ඔ�.ෙඩා/�ෙර�)  ක අවම 
ෙ�ෂය� පව�වා          ගත ��ය. 

● �නපතා ෙපා�ය ගණනය කර� ලබන 
අතර එය මාසය අවසානෙ� ��මට 
බැර කර� ඇත. 

● ��� ��යාට පමණ� ඕනෑම 
ශාඛාව��   �ද� ආප� ලබාගත හැක. 
��වන පා�ශවෙ� �ද� ආප� 
ලබාගැ�� වලට අවසර ෙනාමැත. 

● අගය එක� ��ෙ� ෙ�වාව� ඉ��ම 
මත සපය� ලැෙ�. ( SMS)  

● ඉ�රැ� ��මට අදාළ තැ�ප� / �ද� 
ආප� ගැ�ම සහ ෙ�ෂය ��බඳ 
සටහ� ග�ෙද�කරැ ප��ෂා කළ 
��ය. 

● ග�ෙද�කරැෙ� ඉ��ම මත පා� 
ෙපාත ෙහ� ��� ප�කාශන ��� 
කර� ලැෙ� . 

● ආප� ගැ�ම  �ද�, අණකර  ෙහ�  T / T 
ආකාරෙය� �� කළ හැක.  
(T / T අය��� - ඇ.ෙඩා.  50 ෙහ� ඊට 
සමාන ෙවන� ��මය) 

● අණකර සඳහා අය���   - ඇ.ෙඩා.  10 - 
අණකරය 10,000  ෙහ� ඊට අ� (ඇ.ෙඩා. 
ෙහ� ඊට සමාන ෙවන� ��මය) 

● අණකර සඳහා අය���   - ඇ.ෙඩා.  15 - 

අණකරය 10,000 වැ�  ඉහත ද�වා ඇ� 
ඕනෑම �ද� ව�ගය� 

● �ෙ�ශ ෙ��ෂණ  IIA ��ම  �� ලංකා 
රැ�ය� ව�� පව�වාෙගන යා හැක. 

● �ෙ�ශ ��මය  ��� ර�ඳ�� බ�දට 
යට� ෙ�.  

● ඉ�රැ� ��ම� වසා දැ�ම සඳහා 
රැ�ය�  100 ක ගා��ව� අය ෙකෙ� 

● IIA (�ෙ�ශ ආෙය�ජන ��ම) ත� 

��ගල  

 ෙප�රමය /  KYC, හ�නා ගැ�ෙ� 
ෙ�ඛනය (�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය) 

● IIA ආයත�ක 

ආයත�ක  ෙප�රමය, බලය 
පවරන අ�ස� කා�පත , KYC, 

අධ��ෂවරැ�ෙ�  
��තර , �යාප�ං� සහ�කය, 
අධ��ෂ ම�ඩලෙ� 
අ�ෙය�ජනාව, අධ��ෂ ගම� 
බලපත� �ටපත , සමාගෙ� 

ව�ව�ථාව,  

(ඉහත  ෙ�ඛන එම රෙ� �� ලංකා 
තානාප� කා�යාලය ෙහ� �� 
සමාගම� ��� සහ�ක කළ 
��ය.) 

  

 

 

· IIA  

 

IIA ���  �ෙ�ශ රටක 
�රවැ�ෙය�ට �වෘත කළ 
හැක.  
 

 

IIA ��� �ෙ�ශ රටක 
�යාප�ං� සමාග� වලට 
�වෘත කළ හැක.  
  

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



● අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක. 

  

�ථාවර තැ�ප� 

(FD) 

PFCA  

 (��ගල �ෙ�ශ 

��මය ��ම)

& IIA (�ෙ�ශ 

ආෙය�ජන 

��ම)  

PFCA (��ගල �ෙ�ශ ��මය 

��ම)   
 

● ෙ�වා�ක  
ය /  KYC, හ�නා ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 

(ජා�ක හැ���පත) 

● අෙ�වා�ක 

ය /  KYC, හ�නා ගැ�ෙ� ෙ�ඛනය 
(�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය) 

 

 PFCA (��ගල �ෙ�ශ 

��මය ��ම)   

   
�ෙ�ශ ගම� බලපත�ය, 
�සා බලපත�ය සහ 
���� ��ය ඉ��ප� 
��ම ම�� 
�� ලංකාෙ� �රවැ�ය� / 
���ව �රවැ�ය�ට  PFCA 

��ම�  �වෘත කළ 
හැ�ය  

● ෙපා� ෙග�ම ක���ෙ��. 

● අවසර ල� ��මය  -  �.ප�� / 

ඇ.ෙඩා / ඔ�.ෙඩා /�ෙර�  

● තැ�ප� කාලය - මාස  1 -12 

● අදාළ අ�පාත වා��ක පදනම මත 
ගණනය කර� ලබන අතර 
ක���ෙ�� ෙගව� ලැෙ�. 

● මා�ක ෙපා� ෙග�ෙ�� ෙපා�ය 
ගණනය කර� ලබ�ෙ� එකඟ � 
වා��ක ෙපා� අ�පාතය ෙයාදා, 365/ 
වසෙ� අදාළ �න ගණෙන� ෙබදා, 
මාසෙ� අදාළ වන �න ගණ��ව 
�ණ ��ෙම�. 

● ආප� ගැ�ම  �ද�, ෙච�ප�  ෙහ�  T / 
T ආකාරෙය� �� කළ හැක.  
(T / T අය��� - ඇ.ෙඩා.  50 ෙහ� ඊට 
සමාන ෙවන� ��මය) 

 

● අණකර සඳහා අය���   - ඇ.ෙඩා.  10 - 
අණකරය 10,000  ෙහ� ඊට අ� (ඇ.ෙඩා. 
ෙහ� ඊට සමාන ෙවන� ��මය) 

● අණකර සඳහා අය���   - ඇ.ෙඩා.  15 - 

අණකරය 10,000 වැ�  ඉහත ද�වා 
ඇ� ඕනෑම �ද� ව�ගය� 

● �ෙ�ශ  ෙ��ෂණ  IIA ��ම  �� ලංකා 
රැ�ය� ව�� පව�වාෙගන යා හැක. 

 

● FCY ��� ර�ඳ�� බ�දට යට� ෙ�.  

● අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක. 

 

 

●  ෙක� ප��ඩ / �ද�� 
තැපැ� දැ���ම 

 

ෙ�වාව ලබා ගැ�ම සඳහා ත� 
��ගල අය��පත� ඉ��ප� කළ 
��ය.       

 

 

�ය�ම ඉ�රැ� ��� 
සඳහා ෙක� ප��ඩ  / 
�ද�� තැපැ� දැ���� 
ස��ය කරගත හැක.   

ෙඩ��  කා�පත� ස�බ�ධෙය� 
සැල�ය �� කරැ�  
 

● ග�ෙද�කරැ ��� �� කරන 
�ය�ම  ග�ෙද� ෙක� ප��ඩ 
ම�� දැ�� ෙද� ලැෙ�. 
  

● අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



  
  

ෙඩ�� කා�පත 

 

ෙ�වාව ලබා ගැ�ම සඳහා ත� 
��ගල අය��පත� ඉ��ප� කළ 
��ය 

  

  

 

�ය�ම ඉ�රැ� ��� 
��ය�ට ෙඩ�� කා�ප� 

ලබාගත හැක.    

 

ෙඩ��  කා�පත� ස�බ�ධෙය� 
සැල�ය �� කරැ�  
 

● ඕනෑම �සා  ATMය�ත�ය�� (�නකට 

රැ.    100,000 ද�වා) 

● POS (�නකට රැ.  500,000) 

ංකා  රැ�ය�  වලට සමාන �දල� ඕනෑම 

රටක� ලබාගත හැක) 

● (ATM කා�ප� ශාඛා හරහා ඉ��� 

කළ හැක.  PIN අංකය  තැපැ� කරන 

අතර කා�පත 

අදාළ ශාඛාෙව� ලබාගත හැ�ෙ�) 

● �ය�ම ග�ෙද� ගා��ව�� 

ෙතාරෙ�.  

● නැ�� / ෙසාරාග� කා�ප� 

ස�බ�ධෙය� වා�තා��මට 

0112-353353 අමත�න 

● ෙඩ�� කා�ප� හා ග�ෙද� 

ස�බ�ධ �ය�ම �ම�� සඳහා 

0115-715555 අමත�න 

● වා��ක ගා�� ෙහ� ස�බ�ධ �ෙ� 

ගා�� ෙනාමැත  

● කා�පෙත� �ෙ�ශ ග�ෙද� ර�� 

��ම යාමට ශාඛාවට ඉ��ම� 

ඉ��ප� කර��  ස��ය කරගත 

��ය 

●   අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක. 

 

 

 

 

 

  LOLC Real Time 
    

  

ෙ�වාව ලබා ගැ�ම සඳහා 
ඉ�රැ� ��ම� , �ථාවර 

 LOLC Real Time ස�බ�ධෙය� 
සැල�ය �� කරැ� 

 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



ෙ�වාව ලබා ගැ�ම සඳහා  ත� 
��ගල අය��පත� ඉ��ප� කළ 
��ය.  
  

තැ�ප�ව�  ෙහ� ණය 
පහ�කම� අවශ� ෙ�. 

● ග�ෙද�කරැ  �යාප�ං� � ප� 
�රණය �ෙ� �රපදය� ජනනය 
ෙකෙ�.  

● ෙපර�� ග�ෙද� �මාව -  300,000/= 

ග�ෙද� �මාව ඉහල නැං�ම එ� 
එ� අව�ථාව අ�ව සලකා බල� 
ලැෙ� 

● �රණය �ෙ� �රපදය ෙහ� 
අය��පත නැවත   සැක�ම සඳහා 
�වයං �ක�පය� සපය�.  

 

●  ශාඛාව ෙවත ඉ��ප� කරන ලද 
අය��පත� හරහා ග�ෙද� 
�රපදය ය� සැක�ය හැක. 

● �ය�ම ග�ෙද� ගා��ව�� 
ෙතාරෙ�. 

●  ��� සංෙ�ශ ෙ�වා ගා�� හැරැ� 
ෙකාට �ය�ම උපෙය��තා ෙග�� 
�ය�ම සඳහා වැඩ කරන �න  3 � 
ගතෙ�.  

● �රපද �වමාරැ කරගැ�ම 
ස�බ�ධෙය� න�  LOLC �නෑ�� 
වග�ය� ෙනාලැෙ�. 

● ඕනෑම තා�ෂ�ක ගැට�ව� 
ෙ��ෙව� ��වන ග�ෙද� ප�මාද 
�� ��බඳව  LOLC �නෑ��  වග�ව 
�� ෙනාෙ�. 

● අදාළ අය��ප� ෙව� අඩ�ය ම�� 
බාගත කරගත හැක.  

● රැ. 50,000 කට වැ� ග�ෙද� සඳහා 
�ෙ�ෂ වරප�සාද ��ෙ�.  

 
   

�ෙ�ශ ෙ��ෂණ  

 

ෙලාව �රා ඕනෑම 
බැං�ව�� ෙ��ෂණය 
කරන ��මය 
බාරගැ�මට �ය�ම 
ඉ�රැ� ��� වලට 
අවසර ඇත 

(LOFCLKLC) 

 

    

ෙ��ෂණය  ස�බ�ධෙය� සැල�ය 
�� කරැ�  
 

�ය�ත ��මය  -  ඇ.ෙඩා / ඔ�.ෙඩා 
/�ෙර� /  �.ප��  

ඕනෑම �ද� �වමාරැව�  LOLC �නෑ�� 
අ�පාත වලට අ��ලව �� ෙකෙ�  
     

   

��මය �වමාරැ  
 

�ෙ�ශ �ද� �වමාරැ 
ෙ�වා  LOLC �නෑ�� 
��� ��ය�ට 
ෙත�රාග� ශාඛා වල� 

 ෙඩ��  කා�පත� ස�බ�ධෙය� 
සැල�ය �� කරැ� 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  



ක��ටරය හරහා ලබා 
ගත හැක.  
  

�ය�ත ��මය  -  ඇ.ෙඩා / ඔ�.ෙඩා 
/�ෙර� /  �.ප��  

ඕනෑම �ද� �වමාරැව�  LOLC �නෑ�� 
අ�පාත වලට අ��ලව �� ෙකෙ� 
  

 

2         LOLC �නෑ��  ෙව�� ��පාදන හා ෙ�වා ලබා ගැ�ෙ� ��යාව�ය  

2.1 LOLC �නෑ��  ෙව�� ��පාදන / ෙ�වාව� ලබා ගැ�ම සඳහා ග�ෙද�කරැව� ළඟම ඇ� 

ශාඛාවට පැ��ම ෙහ� ස�බ�ධ�ම අවශ�ෙ�. ශාඛා ��� �ථාන සහ ස�බ�ධතා අංක අපෙ� 

ෙව� අඩ�ෙ� ප�ද�ශනය ෙකෙ�. ( https://www.lolcfinance.com/contact-us/) 

                   2.2             ග�ෙද�කරැ ��� ��පාදන / ෙ�වාවට අදාළ �ය�ම ෙ�ඛන සමඟ අය��පත� ස���ණ කර 

ඉ��ම සැක�ම සඳහා     ශාඛා �ලධා�ෙය� ෙවත භාර �ය ��ය. ග�ෙද�කරැ ඉ��ප� කරන ලද 

ෙතාර�රැ �වැර� �ය ��ය. 

3 �ථාවර තැ�ප� ක���මට ෙපර ඉව�කරගැ�ම / අවලං� ��ම සඳහා ව�� 

ක���මට ෙපර ��කරන �ය�ම �ද� ආප� ගැ�� දඩ �දලකට යට� ෙ�. (�ද� ආප� ගැ�ම සඳහා 

ග�ෙද�කරැ ��ව දැ�� �ම� ��කළ ��ය). ක���මට ෙපර ඉව� කර ග�නා තැ�ප� සඳහා 

මහබැං� මා�ෙග�පෙ�ශවලට යට�ව තැ�ප� කාල�මාව අ�ව අ�පාතය� �යම ෙකෙ�. ෙපා�ය 

මා�කව ෙගවන ල�ෙ� න�, ��ක �ද�� අ���ත ෙපා�ය� අයකර ග� ලැෙ�.  

 
4      ග�ෙද�කරැව�ෙ� පැ��� �ස�ෙ� ��යා ප�පා�ය 

 
5 පැ���ල� ඉ��ප� ��ම 

පහත දැ�ෙවන ඕනෑම ආකාරය�� ග�ෙද�කරැව�ට LOLC �නෑ�� ෙවත පැ���ල� ඉ��ප� කළ හැ�ය.  

✔ ��තව; LOLC �නෑ�� �එ��, 100/1, �� ජයව�ධන�ර මාවත, රාජ��ය. 

✔ පැ��� සඳහා �ෂ�ක ඇම�� අංකය: +94115715555 

✔ පැ��� ෙයා� කරන �ද�� තැපෑල :  info@lolcfinance.com 

✔ ෙව� අඩ�ය  www.lolcfinance.com 

 

පැ���ල� ඉ��ප� ��මට අවශ� ෙතාර�රැ 
✔  ග�ෙද�කරැෙ� නම, ජා�ක හැ���ප� අංකය, ජංගම �රකථන අංකය, �ද�� තැපැල (ඇ�න�) 
✔ ���ය ෙහ� පැ���ල ෙක�ෙය�  

  

පැ��� 

✔ පැ��� ඉ��ප� ��ම සඳහා ග�ෙද�කරැව�ට ශාඛා කළමනාකරැෙ� සහාය ලබා ගත හැ�ය. 

✔ පැ���ලට අදාළ ප�මාණව� සා�� සහ ෙතාර�රැ ෙනාමැ� ��නා�ක පැ��� ��ම� පැ���ල� 

ෙලස සලක� ෙනාලැෙ�.  

✔ පැ���ල ��ගැ�ම  

  

පැ���ල ලැ�� බවට සහ ඉ�� ��යාමා�ග සඳහා අදාළ බලධා�� ෙවත ෙයා� කළ බවට ග�ෙද�කරැ ෙවත 

ඊෙ�� ප��ඩය� යව� ලැෙ�  

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  

https://www.lolcfinance.com/contact-us/
mailto:info@lolcfinance.com
http://www.lolcfinance.com/


 

පැ��� �ම�ශනය 

✔ පැ���ල ��බඳ �ය �රණය සමඟ LOLC �නෑ�� ග�ෙද�කරැට ප��චාර ද�වන අතර කරැ� පැහැ�� 
��ම�ද ��කර�.  

 
✔ වැඩ කරන �න 10 � ඇ�ළත �ම�ශනය ��කර ප��චාර දැ��මට සමාගමට ෙනාහැ� න�, ග�ෙද�කරැ 

අමතා පැ���ලට අදාළ �ස�ම ලබා�ය හැ� �නය ද�ව�.  

�� ලංකාෙ� �ල� ඔ����ම�   

��නය: අංක 143 ඒ, ව�ර පාර, ෙකාළඹ 5 

�රකථන: +94 11 2595624 

ෆැ��: 94 11 2595625 

�ද�� තැපෑල:  fosril@sltnet.lk 

ෙව� අඩ�ය:  www.financialombudsman.lk 

 

ෙමම ෙ�ඛනය �� ලංකා මහ බැං�ෙ�  2018 �ෙය�ග අංක  1 යටෙ� ��� කරන ලද �ල� පා�ෙභ��ක ආර�ෂණ රා�ෙ� අවශ�තාවය�ට 
අ��ලව ඉ��ප� ෙකෙ�.  

mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/

