
ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පපාලිය සඳහා වන 

2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන 

 

බ ංකු පනාවන මුලය ආයතන අධීක්ෂණ පදපාර්තපේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2020 ම යි 04 

 

පකාවිඩ්-19 මඟින්ත බලපෑමට ලක් වු වයපාර හා පුද්ගලයන්ත සඳහා සහන ස පයීම සඳහා ගනු 

ලබන ක්රියාමාර්ග ද ක්පවන 2020 අංක 04 දරන චක්රපේඛය 

සහ 

පකාවිඩ්-19 මඟින්ත බලපෑමට පත් පුද්ගලයන්ත, ස්වයං රැකියාවන්ත ඇුළු වයාපාර සඳහා 

සහයවීමට රුපියේ බිලියන 50 ක සයමාසික ප්රතිමුලය පහසුකමක් හඳුන්තවාදීම නිකුත් කරන 

ලද 2020 අංක 05 දරන චක්රපේඛපේ අර්ථ ද ක්වීම 

 

බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශ ේෂිත කල්බදු මුලයකරණ සමාගම් විසින් ලබාශදන ණය සහන 

කාලසීමාවට අදාළ උපචිත ශපාලිය සම්බන්ධ වන පැහැදිලි කිරීම් පහතින් සඳහන් කර ඇත.  

 

1. සහන කාලසීමාව තුල සහනදායී පපාලී අනුපාතයක් යටශේ ණය මුදල සඳහා වන ශපාලිය 

අය කර ගැනීමට හැකියාව ඇති අතර, එම උපචිත ශපාලිය පපාලී රහිත නව කාලීන ණයකට 

පරිවර්තනය කර ණය ග ණුේකරුපගන්ත න වත අය කර ගත යුතුය. 

 

උදාහරණ : මාසික ණය පපාලිය ගණනය කිරීම  

 

2020 අශේල් මාසය 

සඳහා   ශපාලිය අය 

කිරීම 

        ණය සහන කාලසීමාව ආරම්භ   

 =    වන  අවසේථාශේ දී පැවති ණය 

    පහසුකශම් ශගවීමට ඇති ශ ේෂය 

(2020 අශේල් මාසය ආරම්භයේ 

දී) 

X 

සහනදායී ශපාලී 

අනුපාතිකය 

12 

 

2. ණය සහන කාලසීමාව ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලැබූ ණය ගැණුම්කරුශේ කැමැේත අනුව 

පහත සඳහන් විකල්ප ක්රම ශදශකන් එක් ආකාරයකට ය ාලී රහිත ණය පහසුකම 

බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශ ේෂිත කල්බදු මුලයකරණ සමාගම් විසින් අය කර ගත 

යුතුය. 

 

විකේප 1 : බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශ ේෂිත කල්බදු මුලයකරණ සමාගම් විසින් ශපාලී 

රහිත කාලීන ණය පහසුකම ණය සහන කාලසීමාව අවසන් වීයමන් පසු  සමාන 

වාරික වලින්ත අය කර ගත යුතු අතර ආපසු ශගවීශම් කාල සීමාව අවුරුදු 2 ශහෝ ණය 

පහසුකයම් ඉතිරිව ඇති කල් පිරීශම් කාල සීමාව යන ශදශකන් අවම කාල සීමාව 



පේ. විකල්ප 1 සඳහා වන සහන ශපාලී අනු ාතිකය සියයට 6.5 උපරිමයකට 

යටත්ව ගිවිසුම් ශපාලී අනුපාතශයන් තුශනන් එකක් විය යුතුය. 

 

විකේප 2 : බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශ ේෂිත කල්බදු මුලයකරණ සමාගම්වලට ශපාලී 

රහිත කාලීන ණය පහසුකම, මුල් ණය ගිවිසුශම් මාසික වාරිකශේ වටිනාකම 

ශනාඉක්ම වූ වාරිකවලින් ගිවිසුම් කාල සීමාව අවසානශේ දී (ණය සහන කාල 

සීමාව සලකමින් දීර්ඝ කරන ලද ගිවිසුම් කාලය) අයකර ගත යුතුය. විකල්ප 2 හි 

සහන ශපාලී අනු ාතිකය ගිවිසුම් ශපාලී අනු ාතිකයය හි   අගශයන් තුශනන් එකක  

අගයට සියයට 1 ක ප්රති තයක් එකතු කර අය කල හැකි අතර සියයට 7.5 ක 

උපරිමයකට යටත් විය යුතුය. 

 

3. ශගවිය යුතු මුළු ශපාලිය සහ මුදශල් කාල අගය ඇතුළුව එක් එක් විකල් යන්හි ශවනසේකම් 

පැහැදිලි කරදීශමන් අනතුරුව, ණය ගැනුම්කරු විසින් ශතෝරා ගන්නා ලද විකල්පය සඳහා 

කැමැේත ලබා ගත යුතුය. 

  

උදාහරණය 1, විකේප 1  

ණය පහසුකම ලබාදුන් දිනය 2019 අශේල් 01 

ණය මුදයල් වටිනාකම රු. 2,000,000 

ණය කාලසීමාව (මුල්) මාස 24 

ශපාලී අනුපාතය වාර්ෂිකව සියයට 16 

මාසික වාරිකය  රු. 97,926 

2020 මාර්තු මස අවසානයට පැවති කල් 

පිරීශම් කාල සීමාව (මුල් කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව + ණය සහන කාල සීමාව) 

මාස 18 

2020 සැප්තැම්බර් මස සහන කාල සීමාව 

අවසානශේ පවතින කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව 

මාස 12 

 

(අ)  2020 අශේල් මස සිට 2020 සැප්තැම්බර් මස දක්වා වන ණය වාරික සඳහා සහන කාලසීමාව 

අදාළ ශේ. ගනුයදනුකරු විසින් 2020 ඔක්ශතෝබර් මස සිට නැවත රු. 97,926 බැගින් වූ වාරික 

ශගවීම ආරම්භ කළ යුතු අතර 2021 සැප්තැම්බර් මස අවසානය දක්වා යගවීම් කළ යුතුය. 

 

(ආ) සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත ශපාලිය වන රු. 29,104 ක මුදල (මාස 06 ක කාලසීමාවක් 

සඳහා සියයට 16 ක ශපාලී ප්රති තශයන් තුශනන් එකක්) මාස 12 ක කාලසීමාවක් සඳහා ශපාලී 

රහිත කාලීන ණයක් බවට පරිවර්තනය කල යුතුය. එකී ණය මුදල සමාන වාරික මඟින් රු. 

2,425 බැගින් මාස 12 ක කාල සීමාවක දී (එනම් මාස 24 කින් ශහෝ ණය සහන කාලසීමාව 

අවසානශේ පවතින කල් පිරීශම් කාල සීමාශවන් අවම අගය) ගනුශදනුකරුවන්ශගන් අයකර 

ගත යුතුය. 

 



    උදාහරණය 2, විකේප 01 

ණය පහසුකම ලබාදුන් දිනය 2019 අශේල් 01 

ණය මුදයල් වටිනාකම රු. 2,000,000 

ණය කාලසීමාව (මුල්) මාස 60 

ශපාලී අනුපාතය වාර්ෂිකව සියයට 24 

මාසික වාරිකය  රු. 57,536 

2020 මාර්තු මස අවසානයට පැවති කල් 

පිරීශම් කාල සීමාව (මුල් කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව + ණය සහන කාල සීමාව) 

මාස 54 

2020 සැප්තැම්බර් මස සහන කාල සීමාව 

අවසානශේ පවතින කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව 

මාස 48 

 

(අ)  2020 අශේල් මස සිට 2020 සැප්තැම්බර් මස දක්වා වන ණය වාරික සදහා සහන කාලසීමාව 

අදාළ ශේ. ගනුයදනුකරු විසින් 2020 ඔක්ශතෝබර් මස සිට නැවත රු. 57,536 බැගින් වූ වාරික 

ශගවීම ආරම්භ කළ යුතු අතර 2024 සැප්තැම්බර් මස අවසානය දක්වා යගවීම් කළ යුතුය. 

 

(ආ) සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත ශපාලිය වන රු. 58,139 ක මුදල (මාස 06 ක කාලසීමාවක් 

සඳහා සියයට 6.5 ක උ රිම ය ාලී අනු ාතයක්) මාස 24 ක කාලසීමාවක් සඳහා ශපාලී රහිත 

කාලීන ණයක් බවට පරිවර්තනය කල යුතුය. එකී ණය මුදල සමාන වාරික මඟින් රු. 2,422 

බැගින් මාස 24 ක කාල සීමාවක දී (එනම් මාස 24 කින් ශහෝ ණය සහන කාලසීමාව 

අවසානශේ පවතින කල් පිරීශම් කාල සීමාශවන් අවම අගය) ගනුශදනුකරුවන්ශගන් අයකර 

ගත යුතුය. 

 

           උදාහරණය 3, විකේප 02  

ණය පහසුකම ලබාදුන් දිනය 2019 අශේල් 01 

ණය මුදයල් වටිනාකම රු. 2,000,000 

ණය කාලසීමාව (මුල්) මාස 60 

ශපාලී අනුපාතය වාර්ෂිකව සියයට 24 

මාසික වාරිකය  රු. 57,536 

2020 මාර්තු මස අවසානයට පැවති කල් 

පිරීශම් කාල සීමාව (මුල් කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව + ණය සහන කාල සීමාව) 

මාස 54 

2020 සැප්තැම්බර් මස සහන කාල සීමාව 

අවසානශේ පවතින කල් පිරීශම් කාල 

සීමාව 

මාස 48 

 



(අ) 2020 අශේල් මස සිට 2020 සැප්තැම්බර් මස දක්වා වන ණය වාරික සදහා සහන කාලසීමාව 

අදාළ ශේ. ගනුයදනුකරු විසින් 2020 ඔක්ශතෝබර් මස සිට නැවත රු. 57,536 බැගින් වූ වාරික 

ශගවීම ආරම්භ කළ යුතු අතර 2024 සැප්තැම්බර් මස අවසානය දක්වා යගවීම් කළ යුතුය. 

 

(ආ) සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත ශපාලිය වන රු. 67,223 ක මුදල  (මාස 06 ක කාලසීමාවක් 

සඳහා සියයට 7.5 ක උපරිම ශපාලී අනුපාතයක් ) ශපාලී රහිත කාලීන ණයක් බවට 

පරිවර්තනය කර, 2024 සැප්තැම්බර් මස අවසානශයන් පසු වාරිකයක වටිනාකම, මුල් 

වාරිකශේ වටිනාකම වන රු. 57,536 ක අගය ශනාඉක්මවන පරිදි වාරික ශදකක් මඟින් 

ගනුශදනුකරුයගන් අය කර ගත යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



උදාහරණය 01 

මුල් ණය මුදල රු. 2,000,000 

ශපාලී අනුපාතය (අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය) සියයට 16 

කල් ඉකුේවීශම් දිනය 2021 මාර්තු 

වාරිකය රු. 97,926.22 

ණය පහසුකශම් කාලසීමාව මාස 24 

සහන කාලසීමාව සඳහා මුළු උපචිත ශපාලිය රු. 29,103.15 

සහන කාලසීමාව අවසානශේ ඉතිරිව ඇති පරිණත කාලය මාස 12 

නව කාලීන ණය සඳහා සමාන වාරිකශේ වටිනාකම  රු. 2,425.26 

   
මුේ මුදපේ ද නට 

පවතින ප ්ෂය 

පපාලිය වාරිකය ඉදිරියට පගන 

යන ප ්ෂය 

අශේල් 2019        2,000,000         26,667        (97,926)    1,928,740  

මැයි 2019        1,928,740         25,717        (97,926)    1,856,531  

ජුනි 2019        1,856,531         24,754        (97,926)    1,783,358  

ජුලි 2019        1,783,358         23,778        (97,926)    1,709,210  

අශගෝසේතු 2019        1,709,210         22,789        (97,926)    1,634,073  

සැප්තැම්බර් 2019        1,634,073         21,788        (97,926)    1,557,935  

ඔක්ශතෝබර් 2019        1,557,935         20,772        (97,926)    1,480,781  

ශනාවැම්බර් 2019        1,480,781         19,744        (97,926)    1,402,599  

ශදසැම්බර් 2019        1,402,599         18,701        (97,926)    1,323,374  

ජනවාරි 2020        1,323,374         17,645        (97,926)    1,243,092  

ශපබරවාරි 2020        1,243,092         16,575        (97,926)    1,161,741  

මාර්තු 2020        1,161,741         15,490        (97,926)    1,079,304  

අශේල් 2020        1,079,304           4,797  
 

   1,084,101  

මැයි 2020        1,084,101           4,818     1,088,920  

ජුනි 2020        1,088,920           4,840     1,093,759  

ජුලි 2020        1,093,759           4,861     1,098,620  

අශගෝසේතු 2020        1,098,620           4,883     1,103,503  

සැප්තැම්බර් 2020        1,103,503           4,904     1,108,408  

ඔක්ශතෝබර් 2020        1,079,304         14,391        (97,926)       995,769  

ශනාවැම්බර් 2020           995,769         13,277        (97,926)       911,120  

ශදසැම්බර් 2020           911,120         12,148        (97,926)       825,342  

ජනවාරි 2021           825,342         11,005        (97,926)       738,420  

ශපබරවාරි 2021           738,420           9,846        (97,926)       650,339  

මාර්තු 2021           650,339           8,671        (97,926)       561,084  

අශේල් 2021           561,084           7,481        (97,926)       470,639  



මැයි 2021           470,639           6,275        (97,926)       378,988  

ජුනි 2021           378,988           5,053        (97,926)       286,115  

ජුලි 2021           286,115           3,815        (97,926)       192,004  

අශගෝසේතු 2021           192,004           2,560        (97,926)         96,638  

සැප්තැම්බර්  2021             96,638           1,289        (97,926)                  0  

 

 

උදාහරණය 02 

මුල් ණය මුදල රු. 2,000,000 

ශපාලී අනුපාතය (අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය) සියයට 24 

කල් ඉකුේවීශම් දිනය 2024 මාර්තු 

වාරිකය රු. 57,535.93 

ණය පහසුකශම් කාලසීමාව මාස 60 

සහන කාලසීමාව සඳහා මුළු උපචිත ශපාලිය රු. 58,139.00 

සහන කාලසීමාව අවසානශේ ඉතිරිව ඇති පරිණත කාලය මාස 48 

නව කාලීන ණය සඳහා සමාන වාරිකශේ වටිනාකම  රු. 2,422.44 

  
මුේ මුදපේ ද නට 

පවතින ප ්ෂය 

පපාලිය වාරිකය ඉදිරියට පගන 

යන ප ්ෂය 

අශේල් 2019 2,000,000 40,000 (57,536) 1,982,464 

මැයි 2019 1,982,464 39,649 (57,536) 1,964,577 

ජුනි 2019 1,964,577 39,292 (57,536) 1,946,333 

ජුලි 2019 1,946,333 38,927 (57,536) 1,927,724 

අශගෝසේතු 2019 1,927,724 38,554 (57,536) 1,908,742 

සැප්තැම්බර් 2019 1,908,742 38,175 (57,536) 1,889,381 

ඔක්ශතෝබර් 2019 1,889,381 37,788 (57,536) 1,869,633 

ශනාවැම්බර් 2019 1,869,633 37,393 (57,536) 1,849,490 

ශදසැම්බර් 2019 1,849,490 36,990 (57,536) 1,828,944 

ජනවාරි 2020 1,828,944 36,579 (57,536) 1,807,986 

ශපබරවාරි 2020 1,807,986 36,160 (57,536) 1,786,610 

මාර්තු 2020 1,786,610 35,732 (57,536) 1,764,807 

අශේල් 2020 1,764,807 9,559 
 

1,774,366 

මැයි 2020 1,774,366 9,611 1,783,977 

ජුනි 2020 1,783,977 9,663 1,793,640 

ජුලි 2020 1,793,640 9,716 1,803,356 

අශගෝසේතු 2020 1,803,356 9,768 1,813,124 

සැප්තැම්බර් 2020 1,813,124 9,821 1,822,945 



ඔක්ශතෝබර් 2020 1,764,807 35,296 (57,536) 1,742,567 

ශනාවැම්බර් 2020 1,742,567 34,851 (57,536) 1,719,882 

ශදසැම්බර් 2020 1,719,882 34,398 (57,536) 1,696,744 

ජනවාරි 2021 1,696,744 33,935 (57,536) 1,673,143 

ශපබරවාරි 2021 1,673,143 33,463 (57,536) 1,649,070 

මාර්තු 2021 1,649,070 32,981 (57,536) 1,624,515 

අශේල් 2021 1,624,515 32,490 (57,536) 1,599,470 

මැයි 2021 1,599,470 31,989 (57,536) 1,573,923 

ජුනි 2021 1,573,923 31,478 (57,536) 1,547,866 

ජුලි 2021 1,547,866 30,957 (57,536) 1,521,287 

අශගෝසේතු 2021 1,521,287 30,426 (57,536) 1,494,177 

සැප්තැම්බර්  2021 1,494,177 29,884 (57,536) 1,466,524 

ඔක්ශතෝබර් 2021 1,466,524 29,330 (57,536) 1,438,319 

ශනාවැම්බර් 2021 1,438,319 28,766 (57,536) 1,409,549 

ශදසැම්බර් 2021 1,409,549 28,191 (57,536) 1,380,204 

ජනවාරි 2022 1,380,204 27,604 (57,536) 1,350,273 

ශපබරවාරි 2022 1,350,273 27,005 (57,536) 1,319,742 

මාර්තු 2022 1,319,742 26,395 (57,536) 1,288,601 

අශේල් 2022 1,288,601 25,772 (57,536) 1,256,837 

මැයි 2022 1,256,837 25,137 (57,536) 1,224,438 

ජුනි 2022 1,224,438 24,489 (57,536) 1,191,391 

ජුලි 2022 1,191,391 23,828 (57,536) 1,157,683 

අශගෝසේතු 2022 1,157,683 23,154 (57,536) 1,123,300 

සැප්තැම්බර්  2022 1,123,300 22,466 (57,536) 1,088,230 

ඔක්ශතෝබර් 2022 1,088,230 21,765 (57,536) 1,052,459 

ශනාවැම්බර් 2022 1,052,459 21,049 (57,536) 1,015,972 

ශදසැම්බර් 2022 1,015,972 20,319 (57,536) 978,756 

ජනවාරි 2023 978,756 19,575 (57,536) 940,795 

ශපබරවාරි 2023 940,795 18,816 (57,536) 902,075 

මාර්තු 2023 902,075 18,041 (57,536) 862,580 

අශේල් 2023 862,580 17,252 (57,536) 822,296 

මැයි 2023 822,296 16,446 (57,536) 781,206 

ජුනි 2023 781,206 15,624 (57,536) 739,294 

ජුලි 2023 739,294 14,786 (57,536) 696,544 

අශගෝසේතු 2023 696,544 13,931 (57,536) 652,939 

සැප්තැම්බර්  2023 652,939 13,059 (57,536) 608,462 

ඔක්ශතෝබර් 2023 608,462 12,169 (57,536) 563,095 



ශනාවැම්බර් 2023 563,095 11,262 (57,536) 516,821 

ශදසැම්බර් 2023 516,821 10,336 (57,536) 469,622 

ජනවාරි 2024 469,622 9,392 (57,536) 421,478 

ශපබරවාරි 2024 421,478 8,430 (57,536) 372,372 

මාර්තු 2024 372,372 7,447 (57,536) 322,284 

අශේල් 2024 322,284 6,446 (57,536) 271,193 

මැයි 2024 271,193 5,424 (57,536) 219,081 

ජුනි 2024 219,081 4,382 (57,536) 165,927 

ජුලි 2024 165,927 3,319 (57,536) 111,710 

අශගෝසේතු 2024 111,710 2,234 (57,536) 56,408 

සැප්තැම්බර්  2024 56,408 1,128 (57,536) (0) 

 

 

උදාහරණය 03 

මුල් ණය මුදල රු. 2,000,000 

ශපාලී අනුපාතය (අභයන්තර ප්රතිලාභ අනුපාතය) සියයට 24 

කල් ඉකුේවීශම් දිනය 2024 මාර්තු 

වාරිකය රු. 57,535.93 

ණය පහසුකශම් කාලසීමාව මාස 60 

සහන කාලසීමාව සඳහා මුළු උපචිත ශපාලිය රු. 67,223 

සහන කාලසීමාව අවසානශේ ඉතිරිව ඇති පරිණත කාලය මාස 48 

ගිවිසුම අවසානයේ දී අයකර ගතයුතු ය ාලිය 

වාරික 1 

වාරික 2 

 

රු. 57,535.93 

රු. 9,687.04 

  
මුේ මුදපේ ද නට 

පවතින ප ්ෂය 

පපාලිය වාරිකය ඉදිරියට පගන 

යන ප ්ෂය 

අශේල් 2019 2,000,000 40,000 (57,536) 1,982,464 

මැයි 2019 1,982,464 39,649 (57,536) 1,964,577 

ජුනි 2019 1,964,577 39,292 (57,536) 1,946,333 

ජුලි 2019 1,946,333 38,927 (57,536) 1,927,724 

අශගෝසේතු 2019 1,927,724 38,554 (57,536) 1,908,742 

සැප්තැම්බර් 2019 1,908,742 38,175 (57,536) 1,889,381 

ඔක්ශතෝබර් 2019 1,889,381 37,788 (57,536) 1,869,633 

ශනාවැම්බර් 2019 1,869,633 37,393 (57,536) 1,849,490 

ශදසැම්බර් 2019 1,849,490 36,990 (57,536) 1,828,944 

ජනවාරි 2020 1,828,944 36,579 (57,536) 1,807,986 



ශපබරවාරි 2020 1,807,986 36,160 (57,536) 1,786,610 

මාර්තු 2020 1,786,610 35,732 (57,536) 1,764,807 

අශේල් 2020 1,764,807 11,030 
 

1,775,837 

මැයි 2020 1,775,837 11,099 1,786,936 

ජුනි 2020 1,786,936 11,168 1,798,104 

ජුලි 2020 1,798,104 11,238 1,809,342 

අශගෝසේතු 2020 1,809,342 11,308 1,820,650 

සැප්තැම්බර් 2020 1,820,650 11,379 1,832,029 

ඔක්ශතෝබර් 2020 1,764,807 35,296 (57,536) 1,742,567 

ශනාවැම්බර් 2020 1,742,567 34,851 (57,536) 1,719,882 

ශදසැම්බර් 2020 1,719,882 34,398 (57,536) 1,696,744 

ජනවාරි 2021 1,696,744 33,935 (57,536) 1,673,143 

ශපබරවාරි 2021 1,673,143 33,463 (57,536) 1,649,070 

මාර්තු 2021 1,649,070 32,981 (57,536) 1,624,515 

අශේල් 2021 1,624,515 32,490 (57,536) 1,599,470 

මැයි 2021 1,599,470 31,989 (57,536) 1,573,923 

ජුනි 2021 1,573,923 31,478 (57,536) 1,547,866 

ජුලි 2021 1,547,866 30,957 (57,536) 1,521,287 

අශගෝසේතු 2021 1,521,287 30,426 (57,536) 1,494,177 

සැප්තැම්බර්  2021 1,494,177 29,884 (57,536) 1,466,524 

ඔක්ශතෝබර් 2021 1,466,524 29,330 (57,536) 1,438,319 

ශනාවැම්බර් 2021 1,438,319 28,766 (57,536) 1,409,549 

ශදසැම්බර් 2021 1,409,549 28,191 (57,536) 1,380,204 

ජනවාරි 2022 1,380,204 27,604 (57,536) 1,350,273 

ශපබරවාරි 2022 1,350,273 27,005 (57,536) 1,319,742 

මාර්තු 2022 1,319,742 26,395 (57,536) 1,288,601 

අශේල් 2022 1,288,601 25,772 (57,536) 1,256,837 

මැයි 2022 1,256,837 25,137 (57,536) 1,224,438 

ජුනි 2022 1,224,438 24,489 (57,536) 1,191,391 

ජුලි 2022 1,191,391 23,828 (57,536) 1,157,683 

අශගෝසේතු 2022 1,157,683 23,154 (57,536) 1,123,300 

සැප්තැම්බර්  2022 1,123,300 22,466 (57,536) 1,088,230 

ඔක්ශතෝබර් 2022 1,088,230 21,765 (57,536) 1,052,459 

ශනාවැම්බර් 2022 1,052,459 21,049 (57,536) 1,015,972 

ශදසැම්බර් 2022 1,015,972 20,319 (57,536) 978,756 

ජනවාරි 2023 978,756 19,575 (57,536) 940,795 

ශපබරවාරි 2023 940,795 18,816 (57,536) 902,075 



මාර්තු 2023 902,075 18,041 (57,536) 862,580 

අශේල් 2023 862,580 17,252 (57,536) 822,296 

මැයි 2023 822,296 16,446 (57,536) 781,206 

ජුනි 2023 781,206 15,624 (57,536) 739,294 

ජුලි 2023 739,294 14,786 (57,536) 696,544 

අශගෝසේතු 2023 696,544 13,931 (57,536) 652,939 

සැප්තැම්බර්  2023 652,939 13,059 (57,536) 608,462 

ඔක්ශතෝබර් 2023 608,462 12,169 (57,536) 563,095 

ශනාවැම්බර් 2023 563,095 11,262 (57,536) 516,821 

ශදසැම්බර් 2023 516,821 10,336 (57,536) 469,622 

ජනවාරි 2024 469,622 9,392 (57,536) 421,478 

ශපබරවාරි 2024 421,478 8,430 (57,536) 372,372 

මාර්තු 2024 372,372 7,447 (57,536) 322,284 

අශේල් 2024 322,284 6,446 (57,536) 271,193 

මැයි 2024 271,193 5,424 (57,536) 219,081 

ජුනි 2024 219,081 4,382 (57,536) 165,927 

ජුලි 2024 165,927 3,319 (57,536) 111,710 

අශගෝසේතු 2024 111,710 2,234 (57,536) 56,408 

සැප්තැම්බර්  2024 56,408 1,128 (57,536) (0) 

ඔක්යතෝම්බර්  2024 67,223 0 (57,536) 9,687 

යනාවැම්බර්  2024 9,687 0 (9,687) (0) 

 
 
 


