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ශ්රී ලංකාව තම ජාතික වෙවීේ කාඩ්පත් ක්රමවේදය ක්රියාත්මක කිරීම 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව, ලං ාක්සියර් (පුද්ගි ) සමාගම සමග එක්සව ජාති  කගවීේ 

 ාඩ්පත් ක්රමය ක්රියාත්ම  කිරීම තුින් රට තුල කගවීේ ඉතිහාසකයහි වැදගත් 

සන්ධි්ථානයක්ස සනිටුහන්  රන ලදී. ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය ලං ාක්සියර් 

(පුද්ගි ) සමාගම විසින් කමකහයවනු  ලබන අතර එය ජාතයන්තර කගවීේ  ාඩ්පත් 

කමකහයුේ සමාගමක්ස වන ජපානකයහි කේසීබී ඉන්ටර්නැෂනල් (JCB International) 

ආයතනය සමග සේබන්ධ වී  ටයුතු  රනු ලබයි. ආරේභකේදී කමම  ාඩ්පත් ක්රමය 

යටකත් හර  ාඩ්පතක්ස නිකුත්  රනු ඇත. කමයට අමතරව, ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් 

ක්රමය යටකත් නිකුත්  රනු ලබන  ාඩ්පත් වින් මුදල් ආපසු ගැනීේ සඳහා ලං ාකේ 

(LankaPay) ජාලය සමග සේබන්ධව රටපුරා ක්රියාත්ම  වන 4,800  ට අධි  ්වයංක්රීය 

කටලර් යන්ර මගින්  ල හැ . 

 

ප්රථම වතාවට ලං ාකේ - කේසීබී (LankaPay – JCB) හර  ාඩ්පත නිකුත් කිරීම එේසීබී 

(MCB) බැංකුව විසින් සිදු රන ලද අතර කවළඳපල කගවීේ යන්ර සඳහා වූ කපාදු 

යාන්රණකයහි මූලය අත්පත් රුවන් වන  ාර්ගිල්් බැංකුව සහ ක ාමර්ෂල් බැංකුව 

හරහා සජීවී කගවීේ  ටයුතු ආරේභ  රන ලදී. කසලාන් බැංකුව ද වාණිජමය කනාවන 

පදනමක්ස මත විකුණුමපල කගවීේ යන්ර සඳහා වූ කපාදු යාන්රණය සමග සේබන්ධ 

වනු ඇත. එේසීබී බැංකුව විසින් ලං ාකේ කේසීබී හර  ාඩ්පත් නිකුත්  ර ඇති 

ගනුකදනු රුවන්ට ඉහත බැංකු විසින් ක්රියාත්ම   රනු ලබන සියළු විකුණුේපල 

කගවීේ යන්රවල තම  ාඩ්පත් භාවිතා  ල හැකි කේ. 

 



ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකවහි මග කපන්වීම යටකත් ලං ාක්සියර් (පුද්ගි ) සමාගම විසින් 

2017 වසකර්දී මුල පුරන ලද ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය මගින් රකටහි කගවීේ 

යටිතල පහසු ේ වල වඩාත් ්වාධීනත්වයක්ස ලබා ගැනීම සහ කද්ශීය මුදල් ගනුකදනු 

වලදී ක්වා ගා්තු කලස කගවනු ලබන විකද්ශ විනිමය අවම  ර ගැනීමත් අකේක්සෂා 

ක කර්. ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමකයහි මූි  පරමාර්ථයක්ස වන්කන් මූලය 

අන්තර්ගතභාවය ඇති කිරීමයි. ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය ආරේභ කිරීමත් සමග 

තම ගනුකදනු රුවන් කවත අවම පිරිවැයක්ස යටකත්  ාඩ්පත් මත පදනේ  රගත් 

කගවීේ ක්රමකේද හඳුන්වා දීමට මූලය ආයතන වලට හැකි කේ. ඒ අනුව රටතුල මුදල් 

පදනේ  රගත් කගවීේ වැඩි වශකයන් සිදු  රන විධිමත් මූලය අංශයට ප්රවිශ්ඨ වී 

කනාමැති ක ාට් සඳහා පහසු ේ සලසන මූලය ආයතන වල ගනුකදනු රුවන් හට 

ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය යටකත් ඉදිරිපත්  රන  ාඩ්පත් මත පදනේ වූ 

ක්රමකේද වින් වාසි අත්පත් ර ගත හැකි අතර කගවීේ තාක්සෂණකයහි ප්රගතිය තුින් 

ඇතිවන ප්රතිලාභ වින් ප්රකයෝජන  ගැනීකේ හැකියාවද ලබා කද්. 

 

ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය දියත් කිරීකේ සුවිකශ්ෂී  රුණක්ස වන්කන්, ශ්රී ලං ාව 

කද්ශීයව සහ ජාතයන්තරව පිළිගනු ලබන, ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව නිකුත් 

 රන ලද කගවීේ  ාඩ්පතක්ස සමග සේබන්ධ වී  ටයුතු කිරීමට හැකි වීමයි. ඊඑේවී 

(EMV) තාක්සෂණකයන් බලගැන්ුනු චිේ තාක්සෂණය සහිත  ාඩ්පත් (chipcard) 

වර්තමානකේ කගවීේ  ාඩ්පත් සඳහා පවතින සියළු ආරක්සෂ  උපාංගයන්කගන් 

සමන්විත කේ. ලං ාකේ  ාඩ්පත් වල කද්ශීය මුදල් ගනුකදනු හුවමාරු කිරීම ලං ාකේ 

ජාති  කගවීේ ජාලය හරහා කද්ශීයව සිදු  රනු ලබන අතර විකද්ශ මුදල් ගනුකදනු 

කේසීබී ඉන්ටර්නැෂනල්  ්විචය හරහා හුවමාරු  රනු ඇත. 

 

ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමකයහි කදවන පියවර කලස LankaPay 2 in 1  ාඩ්පත 

හඳුන්වාකදනු ලැකබ්. කමම  ාඩ්පත සමීපත්ථ සන්නිකේදනය තාක්සෂණය (NFC) 

සහිත චිේ ක්රමකේදය (Chip based) මත පදනේ වන අතර කපාදු ප්රවාහනය ඇතුළුව 

අකනකුත් සුළු පරිමාන කගවීේ සඳහා සුදුසු අතිකර්  අගය-රාශිගත  ාඩ්පත  

ක්රියා ාරීත්වකයන්ද සමන්විතකේ. එකමන්ම, ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය යටකත් 

ණය  ාඩ්පතක්ස නිකුත් කිරිම කමන්ම විදුත් වාණිජ ගනුකදනු සඳහා පහසු ේ 

සැලසීමටද අකේක්සෂා ක කර්. 

 

කමම අව්ථාකේදී ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති, ආචාර්ය ඉන්රජිත් කුමාර්වාමි 

මහතා අදහ් ප්ර ාශ  රමින් පැවසූකේ, මූලය අන්තර්ගතභාවය ඇති කිරීම සහ අවම 

පිරිවැය නිසා ශ්රී ලාංකි  ගනුකදනු රුවන් හට අප්රමාණ වාසි අත්පත් ර කදන 

ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමයක්ස ආරේභ කිරීම ශ්රී 

ලං ාවට ඉතා වැදගත් අව්ථාවක්ස බවයි. මහ බැංකු අධිපතිවරයා විසින් ලං ාකේ 

 ාඩ්පත් නිකුත්  රන ප්රථම බැංකුව බවට එේ සී බී බැංකුව පත්වීම පිළිබඳව සිය 

සුභපැතුේ එක්ස  රන ලද අතර ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමකේදය යටකත් විකුණුේපල 

කගවීේ යන්ර හරහා සිදුවන ගනුකදනු වලට පහසු ේ සැලසීම සඳහා විකුණුේපල 

කගවීේ යන්ර සඳහා වූ කපාදු යාන්රණය සමග සේබන්ධ ුනු  ාර්ගිල්් බැංකුව, 



ක ාමර්ෂල් බැංකුව සහ කසලාන් බැංකුව කවත සිය ්ූතිය පුද  රන ලදී. එකමන්ම, 

ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය සහ විකුණුේපල කගවීේ යන්ර සඳහා වූ කපාදු 

යාන්රණය ක්රියාත්ම  කිරීම සහ ජාති  කගවීේ යටිතල පහසු ේ වර්ධනය කිරීම 

සඳහා සිදු  රන ප්රධාන  ාර්ය භාරය පිළිබඳව ලං ාක්සියර් (පුද්ගි ) සමාගම කවත 

ප්රශංසා  රන ලදී. 

 

ලං ාක්සියර් (පුද්ගි ) සමාගකමහි සභාපති අනිල් අමරසූරිය මහතා කමම 

ක්රියාවිකයහි වැදගත් ම පිළිබඳව අදහ් දක්සවමින්, ශ්රී ලං ාකේ කගවීේ  ාඩ්පත් 

 ර්මාන්තය තුල ජාතයන්තර  ාඩ්පත් කමකහයුේ රුවන් වඩාත් බලවත් වී ඇති 

බවත් සහ එහි ප්රතිඵලයක්ස කලස කගවීේ  ාඩ්පත් කමකහයුේ  ටයුතු සඳහා පහසු ේ 

සැලසීමට බැංකු සහ මූලය ආයතන වලට කමම ආයතන මත රඳා සිටීමට සිදු වී ඇති 

බවත් සඳහන්  කල්ය. ජාති  කගවීේ  ාඩ්පත් ක්රමය තුින් මූලය ආයතන වලට අවම 

පිරිවැය වුහයක්ස සැලසීම සඳහා කද්ශීය මුදල් ගනුකදනු කද්ශීයව හුවමාරු කිරීම තුළින් 

කමම තත්වය සමනය  රනු ඇත. සාර්ව දෘෂ්ඨියකින් බලන  ල ජාති  කගවීේ 

 ාඩ්පත් ක්රමකේදය යටකත් කද්ශීය බැංකු අතර ගනුකදනු ලං ාකේ ජාලය හරහා 

හුවමාරු කිරීම තුින් විකද්ශ විනිමය ඉතිරියක්ස ඇති  ර ගැනීමට බලාකපාකරාත්තු කේ. 

කමම ජාති   ාර්යකේදී ප්රධාන ක ාට් රුවකු වීමට ලැබීම කගෞරවයක්ස කලස 

සල න අතර, කමම වයාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීකේදී ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් 

දක්සවන ලද සහකයෝගය සහ අඛණ්ඩ මග කපන්වීම අගය ක ාට සල න බවත් ප්ර ාශ 

 රන ලදී. 

 

 


