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දුර ථන අා : 2477424, 2477423, 2477418
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පුවත්පත් ිවේදනය
ිකුත් කවේ

වෙවීේ සහ පියවීේ වදපාර්තවේන්නුව

දිනය

12.03.2020

“2020 - ඩිජිටල් ෙනුවදනු වර්ෂය“ දියත් කිරීම
ප්රවර්ධනන වඩසසටහන
“2020 - ඩිජිටල් ගනුකෙනු වර්ෂය“ ප්රවර්ධනන වැඩටටනන 2020.03.11 වන දින ශ්රී කා

ා

මන බැාකු අධිපති මනාචාර්ය කේශමානය ඩබ්ලිව්  ී  කක්සෂ්මම් මනතා විසි් කජයෂ්මඨ
බැාකු

රුව්, බැාකු කනාවන මූකය යයතන ිලකධනාින්, ශ්රී කා

ා මන බැාකු

ිලකධනාරී් ටන අකනකුත් ටේභාවනීය අමුත්ත්කේ ටනභාගිත්වකය් දියත්
කදී. කමම ප්රවර්ධනන වැඩටටනනට ටමගාීවව ශ්රී කා
අධනයක්සෂ
කදී.

රන

ා මන බැාකුක්  කගම්ේ නා යවයම්ේ

ී  කුමාරතාග මනතා විසි් “Cash වකේ“ ප්රචාරන වැඩටටනන නුන්වාකෙන

කමමගි්

මුෙල්

පිනනරණකේදී

පාිනකභෝගි

කෙපාර්ශවයම මුහුණුපාන ගැටළු එනේ, කටාර
සිටීකම් තම්කේ

යි්

නා

වයාපාින

යි්

යන

ේ කිරීකේ අවොනම, කපෝලිවේ වක

ාකය අපකත් යෑම වැිල කේ කප්නුේ

රයි. කමම දියත් කිරීම

මගි් සුළු පිනමාණ ගනුකෙනු ප්රචලිවත කිරීකේ ප්රවර්ධනන වැඩටටනකනි ිලක යරේභය
ටිලටුන්

රන කෙ අතර, ජාගම කයදුේ, කා

ා QR

කක්සතය ටන ණය ටන නර

ාඩ්පත් වැිල ඩිජිටල් කගම්ේ ක්රම භාවිතා කිරීමට පාිනකභෝගි

ය් ය

ර්ශණය

ර

ගැනීම අරමුණ ක් .
ශ්රී කා

ාක්  කගම්ේ යතලතක පනසු

තබාගිලමි් ශ්රී කා

ේ කගෝය ය වශකය් තරා

ා මන බැාකුව, කා

ාක්සලිවයර් ද්ේගලිව

ාරී මට්ටම

ටමාගම ටන අකනකුත්

වාණිජ බැාකු විසි් ෙශ

කෙ

ක්ස ද්රා ක්රියාත්ම

ර ිති ඩිජිටල් වැඩටටන්

ගණනාවක්ස යවළිබඳ මන බැාකු ිලකයෝජය අධිපති එ්.. ..

රුණාරත්න මනතා පැමිණ

සිිිතල යවිනට යවළිගිලමි් පවටන කදී. කමම අව්ථාවට සුළු පිනමාණ ගනුකෙනු
පාර්ශව
විය.

රුව් ිලකයෝජනය

ාගිල්් බැාකුක් 

රමි් කීර්තිමත් කේශ

ළමණා

තයාගරාජා මනතා විසි් ශ්රී කා
සූොනේෙ? යන මාතෘ

ය් කිිප කෙකනකු ටනභාගි

ාර අධනයක්සෂ ටන ප්රධනාන විධනාය
ා බැාකු

ර්මා්තකේ

ඉ්මත

කල්ය. ජාතය්තර මූකය යයතනකේ යසියානු පැ්ෆිකක්ස

කරෝසි

්නා

විසි්

ප්ර

ිලකධනාරී යර්.

ර්මා්තය නව ඩිජිටල් පර්වර්තනයට

ාව යටකත් ඩිජිටල් යුගකේ බැාකු

මනත්මිය

ාශ

කල්

ශ්රී කා

ශ්රී කා

ා මන බැාකුක්  ටන

ාක්  ඊළා වටර තන

කල්ය. තවෙ, පාිනකභෝගි
යරක්සෂාව ටන

ාර්ය භාරය

කාප අධනයක්සි

ාක් 

අ්තර්ගතභාවය වැඩිදියුණු කිරීම ටඳනා සියළු පාර්ශවය් එක්සව
අතයාවශය බවයි. ශ්රී කා

රන

ඩිජිටල්

ා

මූකය

ටයුත කිරීම

ාර අධිපති යර්. .. .. ජයකත් මනතා

ාකය තක ටැකසුේ

ර ිති ඩිජිටල් වපටිනය පැනැදිලිව

ය්කේ විශ්වාටය තනවුරු කිරීම ටඳනා ඩිජිටල් කගම්ේ වක

ාර්යක්සෂමතාවය ශක්සතිමත් කිරීමට කගන ිති යවයවර යවළිබඳව

නුන්වා කෙන කදී.
ශ්රී කා

ා මන බැාකුක්  කගවිේ නා යවයම්ේ අධනයක්සෂ ී  කුමාරතාග මනතා ශ්රී කා

ාක් 

මුෙල් භාවිතය අවම ටමාජයක්ස ප්රවර්ධනනය ටඳනා ගත යුත ක්රියාමාර්ග පැනැදිළි

රන

කදී. මෑත
අව

දී දියත්

රන කෙ කා

ා QR කක්සතය, මූකය තාක්සෂණ ිලයාමන පරීක්සෂණ

ාශය (Fintech Regulatory Sandbox), බ්කකාක්සක්.්

ගනුකෙනු

තාක්සෂණය පෙනේ

රුව් නුනනා ගැනීකේ නවුල් යා්රනය, විවෘත බැාකු

Banking) වැිල නව වයාපෘති යවළිබඳ නැඳි්ම්මක්ස සිදු
බැාකුව ටන කා

රගත්

රණය (Open

රන කදී. ඔහු විසි් ශ්රී කා

ා මන

ාක්සලිවයර් ටමාගම විසි් ඩිජිටල් කගම්ේ ටේබ්ධනව නුන්වාදී ිති

නව ක්රමක් ෙය් ටමග ටේබ්ධන ම්කම් කමම වයාපෘතිකේ ටාර්ථ

ත්වය ටනති

කිරීම ටඳනා සියළු පාර්ශවය්කේ, විකශ්ෂකය් බැාකු ටන අකනකුත් මූකය යයතන
වක වගකීම කප්වා කෙන කදී.
මන බැාකු අධිපති මනාචාර්ය කේශමානය ඩබ්ලිව්  ී  කක්සෂ්මම් මනතා විසි් ඩිජිටල්
කගම්ේ මගි් කැකබන යර්ි

ප්රතිකාභ ඉ්මත

තවෙ, බැාකු කනෝට්ටු මගි් මිිලටාට අිත
බව කකෝ

රමි් උත්ටවය අවට්

රන කදී.

ර වවරට පැතිරී යෑම අවොනමක්ස ිති

කටෞඛ්ය ටාවිධනානය (WHO) විසි් නුන්වා දී ිති අතර ඩිජිටල් කගම්ේ

විකශ්ෂකය් ටීවප්ත ට්ිලක් ෙනය (NFC) භාවිතා කිරීමට ිලර්කේශ

ර ිති බවෙ

ඔහු ටඳන්

කල්ය. යර්ි

කේ ටෑම තරාතිරම

නැකියාව් කබා ගැනීමට ශ්රී කා
යරාධනනා

ාවට නැකිවන කකට ඔහු සිය ප පාර්ශව

රුව්ට

කල්ය.

කමවැිල ප්රවර්ධනන වැඩටටනන
ගැනීම ටඳනා ශ්රී කා
ටන ශ්රී කා

ම ඩිජිටල් කගම්ේ වක පූර්ණ

අවශයතාවය පැන නැී  ිත්කත් කමම ප්රතිකාභ කබා

ා මන බැාකුව, කා

ා ක්සලිවයර් ද්ේගලිව

ටමාගම, වාණිජ බැාකු

ාක්  කවනත් කගම්ේ ක්වා ටපය්න් විසි් ෙැනටමත් භාවිතා කිරීමට

නැකි විවිධන ය

ාරකේ ඩිජිටල් කගම්ේ ක්රම යවළිබඳව මනජනතාවකේ භාවිතය ටන

ෙැනුවත් භාවය අඩුම්මත්ය. ශ්රී කා

ා මන බැාකුව වාණිජ බැාකු ටන අකනකුත් කගම්ේ

ක්වා ටපය්න් ටමග ඩිජිටල් 2020 ප්රවර්ධනන වැඩටටනන අදියර කිිපයකි්
රටද්රා දියත් කිරීමට ටැකසුේ
අකේක්සෂා

ර ිත. කමම වැඩටටනන මගි් ශ්රී කා

රනුකේ ටමාජකේ ටෑම ජන ක

ාටට

ා මන බැාකුව

ම ඩිජිටල් කගම්ේ යවළිබඳව ෙැනුවත්

කිරීමයි.
ඩිජිටල් 2020 ප්රවර්ධනන වැඩටටනකනි පළමු අදියර කකට පාිනකභෝගි

ය් අතර

ඩිජිටල් කගම්ේ යවළිබඳ ෙැනුවත් භාවය ිති කිරීම ටඳනා බැාකු ටන මූකය යයතන වක
ාර්ය මණ්ඩකය සූොනේ කිරීම කමම වටකර් මුල් මාට කෙ
කමි ඊළා අදියර ව්ක් සුළු පිනමාණ වයාපාින
ටාමානය ජනතාව ෙැනුවත්
කා

ර, පාිනකභෝගි

තක සිදු

රනු කැබීය.

යි් ප්රවර්ධනනය කිරීම ටන

යි් ටන සුළු පිනමාණ වයාපාර ශ්රී

ාක්  ඩිජිටල් මූකය අ්තර්ගතභාවය වැඩි කිරීම ටඳනා ොය

ර ගැනීමයි. කවළඳ

ප්රචාරණ වැඩටටනනට අමතරව ඩිජිටල් කගම්ේ යවළිබඳ ෙැනුවත් කිරීම ටඳනා සිසු්,
ගුරුවරු්, රාජය නා කපෞේගලිව
පාර්ශවය් ටඳනා විවිධන ප්ර
කා

අාශකේ ක්ව

යි්, මාධනය යයතන ටන අකනකුත්

ාශන නා කේශන ිතළත් ෙැනුවත් කිරීකේ වැඩටටන් ශ්රී

ා මන බැාකුව විසි් ටාවිධනානය

ර ිත.

ශ්රී කා

ා මන බැාකුක්  ිලකයෝජය අධිපති එ්. .

රුණාරත්න මනතා විසි් ශ්රී කා

මන බැාකු අධිපති මනචාර්ය කේශමානය ඩබ්ලිව්  ී  කක්සෂ්මම් මනතා කවත ඩිජිටල්
2020 ප්රවර්ධනන වැඩටටනන කවනුකව් ිලර්මාණය

රන කෙ ටමරුවක්ස ප්රධනානය

රමි්, කගම්ේ ටන යවයම්ේ කෙපාර්තකේ්තක්  අධනයක්සෂ ී  කුමාරතාග මනතා
පකටකි්

ා

ශ්රී කා ා මන බැාකු අධිපති මනචාර්ය කේශමානය ඩබ්ලිව්  ී  කක්සෂ්මම් මනතා විසි්
පැමිණ සිතල යවිනට අමතමි්

