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2022 ජූනි 20 

ගෙවීම් සහ පියවීම් පද්ධති චක්රගේඛ අංක 03/2022 

 
ස්වයංක්රීය ගෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත ගස්වා සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගයහි සහ විද්යුත් 

අරමුද්යේ පැවරීම් සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගයහි සියලුම ප්රාථමික සාමාජිකයන්ත් සහ 

ලංකාක්ලියර් (පුද්ෙික) සමාෙම ගවත, 

 

ස්වයංක්රීය ගෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත ගස්වා සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගයහි සහ විද්යුත් 

අරමුද්යේ පැවරීම් සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගයහි වෙකීම් කළමනාකරණ සීමාවන්ත් 

 

ලංකාසෙට්ල් පද්ධතිසේ ෙහභාගිත්ව තත්ත්වය ෙහ ස්වයංක්රීය සෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත සස්වා 

ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණසයහි ෙහ විද්යුත් අරමුද්ය් පැවරීම් ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණසයහි 

ප්රාථමික ොමාජිකත්වය ලබා ගත් ජාතික ඉතිරිකිරීසම් බැංකුව (National Savings Bank) ඇතුළත් 

කරමින්ත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත් 2020 ස ාවැම්බර් 27 වැනි දි  නිකුත් කර  ලද්ය 2020 අංක 

19 ද්යර  සගවීම් ෙහ පියවීම් පද්ධති චක්රස්ඛසේ ද්යක්වා ඇති ස්වයංක්රීය සෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත 

සස්වා ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණසයහි ෙහ විද්යුත් අරමුද්ය් පැවරීම් ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණය 

ෙඳහා වූ බහු-ස්ථර වගකීම් කළම ාකරණ සීමා වුහය ෙංස ෝධ ය කිරීමෙ තීරණය කර 

ඇත. වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත් නිර්වච ය කිරීමෙ ස්වයංක්රීය සෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත 

සස්වා ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණසයහි ෙහ විද්යුත් අරමුද්ය් පැවරීම් ෙඳහා වූ සපාදු 

යාන්ත්රණසයහි ප්රාථමික ොමාජිකයින්ත්සේ ෙංස ෝධිත වර්ීකරණය ඇමුණුම I හි ද්යක්වා ඇත. 

 

2. ස්වයංක්රීය සෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත සස්වා ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණය ෙහ විද්යුත් අරමුද්ය් 

පැවරීම් ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණය ෙඳහා අද්යාළ ව  අවම වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත් 

පහත පරිදි සේ; 

i. ස්වයංක්රීය ගෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත ගස්වා සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණය සඳහා 

වන අවම වෙකීම් කළමනාකරණ සීමාවන්ත් (රුපියේ මිියන) 

 'අ' කාණ්ඩය 'ආ' කාණ්ඩය 'ඇ' කාණ්ඩය 

'අ' කාණ්ඩය 200 150 100 

'ආ' කාණ්ඩය 150 150 100 

'ඇ' කාණ්ඩය 100 100 100 

 

ii. විද්යුත් අරමුද්යේ පැවරීම් සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණය සඳහා වන අවම 

වෙකීම් කළමනාකරණ සීමාවන්ත් (රුපියේ මිියන) 
 

 'අ' කාණ්ඩය 'ආ' කාණ්ඩය 'ඇ' කාණ්ඩය 

'අ' කාණ්ඩය 500 350 250 

'ආ' කාණ්ඩය 350 350 250 

'ඇ' කාණ්ඩය 250 250 250 

 

3. ඕ ෑම කාණ්ඩයක ඕ ෑම ප්රාථමික ොමාජිකසයකුෙ සව ත් ප්රාථමික ොමාජිකසයකු ෙමඟ 

ඇතිකරගන්ත් ා අස යෝ ය එකඟතාවය මත, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අර්ථ ද්යක්වා ඇති අවම 

වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත්ෙ වඩා වැඩි වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත් ලබා දිය 

හැකිය.  
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4. ලංකාක්ියර් (පුද්ගික) ෙමාගම විසින්ත් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මඟින්ත් අර්ථ ද්යක්ව  ලද්ය අවම 

වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත්, ස්වයංක්රීය සෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත සස්වා ෙඳහා වූ සපාදු 

යාන්ත්රණය ෙහ විද්යුත් අරමුද්ය් පැවරීම් ෙඳහා වූ සපාදු යාන්ත්රණය ය  පද්ධතිවල 

ක්රියාත්මක කර පවත්වා ගත යුතු අතර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත් අර්ථ ද්යක්ව  ලද්ය අවම 

සීමාවෙ වඩා ඉහළ සීමාවන්ත් තීරණය කිරීම ෙඳහා බලපරලාභී වාණිජ බැංකු විසින්ත් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබ  ඉ්ීම්වලෙ පහසුකම් ෙැලසීම ද්ය සිදු කළ යුතුය.  

 

5. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත් එක් කාණ්ඩයකෙ සහෝ සියලුම කාණ්ඩවලෙ සහෝ අද්යාළ ව  පරිදි 

තීරණය කර  ලද්ය අවම සීමාවන්ත් ෙහ බලපරලාභී වාණිජ බැංකු වර්ීකරණය වරින්ත් වර 

ෙමාසලෝච ය කරනු ලබ  අතර, අව ය  ම් ෙංස ෝධ ය කරනු ලැසේ. 

 

6. අවම වගකීම් කළම ාකරණ සීමාවන්ත් නිර්ණය කිරීම ෙඳහා පමණක් සමම ආකාරයෙ 

බලපරලාභී වාණිජ බැංකු වර්ීකරණය කර ඇති අතර, එය සව ත් කිසිදු කාර්යයක් ෙඳහා 

භාවිතා ස ාකළ යුතුය. 

 

7. සගවීම් ෙහ පියවීම් පද්ධති චක්රස්ඛ අංක 19/2020 ප්රතිස්ථාප ය කරමින්ත් නිකුත් සකසර  

සමම චක්රස්ඛය 2022 ජූනි 27 දි  සිෙ බලපැවැත්සේ. 

 

8. සම් චක්රස්ඛසේ ඉංග්රීසි ෙහ සිංහල භාෂා පාඨ අතර යම් අ නුකූලතාවක් ඇතිවුවසහාත්, 

එවිෙ, ඉංග්රීසි භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ය. 

 

                                                                                                      එම්. ආර්. විසේවර්ධ   

අධයක්ලෂ, ගෙවීම් සහ පියවීම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
ඇමුණුම I  

 

ස්වයංක්රීය ගෙලර් යන්ත්ර ආශ්රිත ගස්වා සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගේ සහ/ගහෝ විද්යුත් අරමුද්යේ පැවරීම් 

සඳහා වූ ගපාදු යාන්ත්රණගේ ප්රාථමික සාමාජිකයන්ත් 

 

• 'අ' කාණ්ඩය 

 

ලංකා බැoකුව 

මහජ  බැoකුව 

සකාමර්ෂ් බෑන්ත්ක් ඔෆ් සිසලෝන්ත් පී.එ්.සී 

ෙම්පත් බෑන්ත්ක්  පී.එ්.සී 

හැෙන්ත්  ැෂ ් බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

සෙලාන්ත් බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

 ැෂ ් ඩිවසලාප්මන්ත්ට්ල බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

 

• 'ආ' කාණ්ඩය 

 

ඩී.එෆ.්සී.සී. බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

සන්ත්ෂන්ත් ට්රස්ට්ල බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

ද්ය හ ොoහ ොo ඇන්ත්් ෂැo යි බෑන්ත්කින්ත් සකෝපසර්ෂන්ත් ිමිේ 

පෑන්ත් ඒෂියා බෑන්ත්කින්ත් සකෝපසර්ෂන්ත් පී.එ්.සී 

ස්ෙෑන්ත්ඩර්් චාර්ේ බෑන්ත්ක් 

අමා ා බෑන්ත්ක් පී.එ්.සී 

යූනියන්ත් බෑන්ත්ක් ඔෆ් කලම්ු පී.එ්.සී 

කාර්ගි්ස් බෑන්ත්ක් ිමිේ 

 

• 'ඇ' කාණ්ඩය 

 

ජොති  ඉතිරිකිරීහේ බැoකුව 

හ ොයිෂ් බෑන්ක් ඒ.ජී. 

සිටි බෑන්ක් එන්ක.ඒ. 

එේ.සී.බී. බෑන්ක් ලිමිටඩ් 

ස්හේේ බෑන්ක් ඔෆ ්ඉන්කියො 

 බීබ් බෑන්ක් ලිමිටඩ් 

පබ්ලි් බෑන්ක් බර් ොඩ් 

ඉන්කියන්ක බෑන්ක් 

බෑන්ක් ඔෆ් චයිනො ලිමිටඩ් 

ඉන්කියන්ක ඕවර්සීස් බෑන්ක් 

 

 

 
මෙෙ වර්ගීකරණය බහු ස්ථර වගකීම් කළෙනාකරණ සීොවන් වුහය පැනවීෙ යන තනි කාර්ගයය 

සඳහා පෙණක් වන අතර, මවනත් කිසිදු කාර්ගයයක් සඳහා ප්රමයෝජනයට මනාගත යුතුය. 


