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ශ්රී1 කාකා  හ ංකාකුව සින්න් වෙවීේ වයම්ේ පිබඳං ව දකම්ේවත් රීමේවේ සහ 

ං වා ෙකනීවේ සකන්යක් පවත්වයි. 

 

ශ්රීං කා ා මබ ංැාව ව වින් ශ ශ්රීං කා ාව ලක 2020 වර්ෂය ඩිජිටල් ගනුකෙනු වර්ෂය කකස නේ  ර 

ඇත. කමම කමකබවකරහි ප්රරධාාන අරුණ  ව ශක ශ ංකප්රරකාී  වාිජජ ංැාව , අකනව ත් මූක  

ආයතන සබ කා ාක්ලියර් (පුද්ගලි ) සමාගම වින් ශ ෙැනටමත් බඳු ශවා දී ඇති ඩිජිටල් කගවීේ 

ක්රනමකදෙ ජන්රි(ය  රවීමය. ජාගම දුර තන මගි ශ කගවීේ  ටයුල න්දු කිරීකේ ප්රරවනතාවයක් 

ඇති කිරීම කමහි ඇති වැෙගත් සාධා යකි. තාක්ෂිජ  වශකය ශ ශ්රීං කා ාව ඉදිරියට කගන යාම 

සඳබා කමම කමකබවර උප ාරී වනු ඇතැයි ශ්රීං කා ා මබ ංැාව ව විවාවාස  රන අතර  ම 

නිසා ඩිජිටල් කගවීේ ක්රනමකදෙ ිළිබංඳව මබජනතාව ෙැනුේවත් කිරීමට ශ්රීං කා ා මබ 

ංැාව කවහි කගවීේ සබ ිළයවීේ කෙපාර්තකේ ශලව වින් ශ විවිධා ිළයවර කගන ඇත. 

 

 හි පළුණ ිළයවර කකස, 2020 වර්ෂකේ කපරවාරි 11 වන දින, ශ්රීං කා ා ංැාව   ාර්ය මණ්ඩකය 

සඳබා කගවීේ කයදුේ ිළලිංඳ ෙැනුේවත් කිරීකේ සබ ංඳවාගැනීකේ සැන්යක් කගවීේ සබ ිළයවීේ 

කෙපාර්තකේ ශලව වින් ශ සාවිධාානය  රන කදී. ජස්ට් කේ (JustPay) සබ QR කක්ත (QR Code) 

වැනි කගවීේ ක්රනමකදෙ ාාවිතා  රන ජාගම කගවීේ කයදුේ බරබා කගවීේ  ටයුල සඳබා 

පබසු ේ සකසන ආයතන ග නාවක් කමම අවස්ථාවට සබාාගී විය. ජාගම කගවීේ කයදුේ 

මගි ශ විදුලි, ජක, දුර ථන ආදී බිල්පත් ිළයවීමට කම ශම විවිධා ංැාව  ගිණුේ අතර ුණෙල් 

හුවමාරුවට ංැාව   ාර්ය මණ්ඩකය හුරුකිරීම අරුණිජ ශ කමම  සැන්ය පවත්වන කදී. 

 

ඩිජිටල් ගනුකෙනු ක්රනමකදෙ ාාවිතා කිරීම මබජනතාවක   ාකය සබ අනවශ  කකස වැය වන 

ුණෙල් ඉතිරි කිරීමටත් අවම උත්සාබයක් ෙැරීකම ශ  ාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීමටත් උප ාරී 

විය. කමම ආරක්ෂිත ඩිජිටල් ගනුකෙනු ක්රනමකදෙ ාාවිතා කිරීමට මබජනතාව උන ශදු කිරිකේ 

අරුණිජ ශ කමම අවස්ථාවට සබාාගී වූ මූක  ආයතන කම ශම අකනව ත් ආයතනෙ ඩිජිටල් 

කගවීේ ක්රනමකදෙ ිළිබංඳ මබජනතාව ෙැනුේවත් කිරීේ තවදුරටත්  රනු ඇතැයි මබ ංැාව ව 

අකේක්ෂා  රයි. ඩිජිටල් කගවීේ කයදුේ ාාවිතය ප්රරවර්ධානය, නකවෝත්පාෙය මත ධානාත්ම  

ංකපෑමක් ඇති කිරීමටත් තරඟ ාරීත්වය වැඩිදියුණු කිරීමටත් සබය වීමත් න්දුවන අතර 

 මඟි ශ ආර්ථි   ටයුල කම ශම ඩිජිටල් කගවීේ  ටයුලෙ ඉබළ මට්ටම ට කමකබයවමි ශ 

වාිජජමය කස්වාව ශහි වර්ධානයක් න්දුකද. 



 
 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

 


