
 
 

 
 
 

 

‘ශ්රී ලංකාවේ වෙවීම් ව ේවා  ඳහා මාරවෙෝපවේශය’ - ශ්රී ලංකාවේ වෙවීම් උපකරණ  හ 
යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ අතවපාතක් 
 
නව වෙවීම් උපකරණ, ක්රම  හ ක්රියාවලි හඳුන්වාදීම වහේතුවවන් ශ්රී ලංකාවේ වෙවීම් 
කරමාන්තය වම් වන විට සීඝ්ර වවන කට භාජනය වවමින් පවතී.  ාම්රදායික වෙවීම් ක්රම 
ඇතුළුව, වමම නව වෙවීම් ක්රියාවලි විසින් පාරිවභෝගික අතදැකීම නවයකරණය කර ඇති අතර 
වයාපාරවලට  හ පාරිවභෝගිකයින්ට ඔවුන්වේ මූලය ෙනුවදනු ආරක්ිතව  හ කාරයක්ෂමව 
සිදු කිරීමටද හැකියාව ලබා දී ඇත. 
 
වමම පසුබිම තුළ,  ාමානය ජනතාව දැනුම්වත කිරීම  ඳහා වෙවීම් ව ේවා පිළිබඳ වේශීය 
රකාශනයක අවශයතාවය හඳුනාවෙන,  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් වෙවීම් උපකරණ, ක්රම 
 හ යටිතල පහසුකම් පැහැදිලි කරමින් 'ශ්රී ලංකාවේ වෙවීම් ව ේවා  ඳහා මාරවෙෝපවේශය' 
නමින් අතවපාතක් නිකුත කිරීමට තීරණය කරන ලදි. වමම අතවපාත 2022.04.12 දින ශ්රී 
ලංකා මහ බැංකුවේ  හකාර අධිපති ඩී. කුමාරතුංෙ මහතා විසින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති 
ආචාරය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා වවත පිළිෙන්වන ලදී. 
 
වමම අතවපාත මගින්  ාම්රදායික වෙවීම් ක්රම වන වචක්පත, වෙවීම් කාඩ්පත වමන්ම 
මෑතකදී හඳුන්වා දුන්, ජංෙම වෙවීම් වයදුම්  හ QR වක්ත පදනම් කරෙත ෙනුවදනු 
(LANKAQR)  හ තත කාලීන දළ පියවීම් පේධතිය, ශ්රී ලංකා අන්තර බැංකු වෙවීම් 
පේධතිය, ජංෙම දුරකථන පදනම් කර ෙත විදුත මුදල් පේධති වැනි වෙවීම් නිෂේකාශන  හ 
පියවීම් පේධති පිළිබඳ  වි ේතරාතමක පැහැදිලි කිරීමක්  පයයි. තවද, වමම අතවපාත මගින් 
සුළු පරිමාණ වෙවීම් යටිතල පහසුකම් වන   ේවයංක්රීය වටලර යන්ර ආශ්රිත ව ේවා  ඳහා වූ 
වපාදු යාන්රණය,  ේවයංක්රීය වටලර යන්ර ආශ්රිත ව ේවා  ඳහා වූ හවුල් යාන්රණය, 
විකුණුම්පළ වෙවීම් යන්ර  ඳහා වූ වපාදු යාන්රණය වමන්ම විදුත අරමුදල් පැවරීම  ඳහා වූ 
වපාදු යාන්රණය  හ ඒ මත පදනම් වූ ලංකාවේ මංෙත වෙවීම් වේදිකාව, ජ ේ්වේ (JustPay), 
ඍජු හර ව ේවාව (Direct Debit) වැනි වෙවීම් ව ේවා  වි ේතරාතමකව පැහැදිලි කරනු ලබයි. 
 
වමම අතවපාත ලියා ඇතවත නිතර අ න පැන (FAQs)  හ රූප  ටහන් ඇතුළුව කියවීමට 
පහසු ආකෘතියකින්,  ාමානය ජනතාවට වඩාත පහසුවවන් මූලය ෙනුවදනු සිදු කළ හැකි 
ආකාරය  අවවබෝධ කර ෙැනීමට උපකාරි වන වල යි. වමම අතවපාත තුල තාක්ෂණික වයදුම් 
පිළිබඳ  වි ේතරාතමක පැහැදිලි කිරීම් අන්තරෙත වීම නි ා අධීක්ෂකවරුන්, ගුරුවරුන්  හ 
විවශේෂවයන් උ  ේ අධයාපනවේ වයදී සිටින සිසුන්ට විෂය කරුණු පිළිබඳ ඔවුන්වේ දැනුම වැඩි 
දියුණු කර ෙැනීම  දහා උපකාරී වේ. මූලය ආයතනවල ව ේවකයින්ට වමම අතවපාත 
ඔවුන්වේ එදිවනදා වැඩ කටයුතු  ඳහා මාරවෙෝපවේශයක් වල  භාවිතා කිරීම මගින් 
පාරිවභෝගික විමසුම්වලට වහාදින් රතිචාර දැක්විය හැකි වන අතර එමගින් පාරිවභෝගික 
තෘේතිය වැඩි කිරීමටද ඉවහල් වේ. 
 

ගෙවීම් හා පියවීම් ගෙපාර්තගම්න්තුව 

2022.04.17 



වමම අත්පෝෙහි ඉවලක්වරානික පිටපත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ වවබ් අඩවිවයන් බාෙත කර 
ෙැනීම  දහා  කටයුතු  ල න අතර මුද්රිත පිටපත පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන පාරශේවයන්ට ඉදිරි 
කාලවේදී  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අවලවි කවුන්ටරවලින් මිලදී ෙැනීමට හැකි වනු ඇත. 
 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ සහකාර අධිපති ඩී. කුමාරතංග මහතා විසින් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ 
අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා වෙත ශ්රී ලංකාවේ වගවීම් වසේො සඳහා 
මාර්වගෝපවේශ යන අතවපාත පිළිගන්ෙමින් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිවයෝජ්ය අධිපති ටී එම් 
වේ ෙයි පී ප්රනාන්ු මහතමිය, වගවීම් හා පියවීම් අධ්යක්ෂ එම් ආර් විවේෙර්ධ්න මහතා සහ 
වගවීම් හා පියවීම් වදපාර්තවම්න්තවේ වජ්යෂේඨ සහකාර අධ්යක්ෂ ඒ එම් ටී එන් අතපතත 
මහතාද එම අෙසේථාෙට සහභාගී විය. 


