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LANKAQR ජාතික සමාරේභක උවෙල  

   

ගරු ක වකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්ද “රටපුරාම 

LANKAQR“  ජාති  සමාරේභ  අව්ථාව 2020 ඔක්සකතෝේබර් මස 05 වන දින ශ්රී 

ලං ා මහ බැංකුකේදී සනිටුහන්ද  රන ලදී.  ගරු මුදල් හා ප්රාග්ධන කවළඳකපාළ 

සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසං් රණ රාජය අමාතය අජිත් නිවාඩ්  බ්රාල්, ගරු 

සමෘද්ධධි, ගෘහ ආර්ි , ක්සුද්ර මූලය ්වයං රැකියා, වයාපාර සංවර්ධන හා ඌණ 

උපකයෝගීතා රාජය සේපත් සංවර්ධන රාජය අමාතය කෙහාන්ද ක්මසිංහ සහ ගරු 

සමුප ාර ක්වා, අකලවි සංවර්ධන හා පාරිකභෝගි  ආරක්සෂණ රාජය අමාතය 

ලසන්දත අලගියවන්දන යන අමාතයවරු ද කමම සමාරේභ  උකළලට සහභාගී විය.  

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති කද්ධෙමානය මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ස්මන්ද මහතා 

සහ මහා භාණ්ඩාගාරකේ කල් ේ එ්. ආර්. ආටිගල මහතා ඇතුළු මුදල් 

මණ්ඩලකේ සාමාජි  මහත්ම මහත්ීන්ද ද සහභාගී විය.  

 

රාජය ආයතන, කදපාර්තකේන්දතු, බැංකු, කගවීේ සැපයුේ ක්වා, කවළඳ, කසෞඛ්ය 

සහ මාධය ආයතන නිකයෝජනය  රමින්ද කජය්ඨ නිලධාරීන්දද කමම අව්ථාවට 

සහභාගී විය. 
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ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව, බලපත්රලාභී මූලය ආයතන සහ ලං ාක්සියර් පුද්ධගි  

සමාගම සමග එක්සව සමාජකේ මුදල් භාවිතය අවම කිරීම සහ මූලය අන්දතර්ගත 

භාවය අවම කිරීම අරමුණු ක ාටකගන LANKAQR හඳුන්දවාදීමට  ටයුතු  රන ලදි. 

පාරිකභෝගි යින්දට LANKAQR කක්සතය උපකයෝගී ක ාටකගන, එම පහසු ම ඇති 

බැංකු සහ මූලය ආයතන වල ඇති තම ගිණුම හරහා, ගනුකදනු කිරීම සඳහා ලබා 

දී ඇති කමාබයිල් කයදුේ භාවිතා  ර වයාපාර වලට සහ ක්වා සපයන ආයතන 

වලට කගවීේ කිරීකේ පහසුව සලසා දී ඇත. කමය විකේෂකයන්දම සුළු හා මධය 

පරිමාණ වයවසාය යන්ද ඉලක්ස   රගත් අඩු වියදේ ඩිජිටල් කගවීේ ක්රමයක්ස කේ. 

LANKAQR මුද්රිත කල්බලය LANKAQR සාමාජි  ආයතන විසින්ද වයාපාරි යන්ද කවත 

තම වයාපාරි  ්ථානකේ ප්රදර්ෙනය කිරීමට කනාමිකල් ලබා කදනු ලැකබ්.  ශ්රී ලං ා 

මහ බැංකුව ඉහළම කවළඳ වට්ටේ අනුපාතය (කවකළඳුන්ද විසින්ද LANKAQR කක්සතය 

නිකුත්  රන බැංකුවට කගවන මුදල) 2020 වර්ෂය තුල  0.5% කලස නියම ක ාට 

ඇත.  LANKAQR භාවිතා ක ාට ගනුකදනු  රන පාරිකභෝගි යින්ද කවතින්ද කිසිඳු 

අයකිරීමක්ස කනා රනු ඇති අතර කමයට අමතරව රාජය ආයතන සඳහා  රනු 

ලබන සියළු කගවීේ සඳහා ද කනාමිකල් පහසු ේ සලසනු ලැකබ්.  කමම ක්රමකේදය 

තුළින්ද ආර්ි යට අත්වන ප්රකයෝජන සල ා බලා 2020 වර්ෂය අවසාන වන විට 

වයාපාර මිියනය ට ආසන්දන ප්රමාණයක්ස LANKAQR කගවීකේ පහසු ම බැංකු 

ආයතන විසින්ද ලබා දීමට  ටයුතු  රනු ඇතැයි ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

බලාකපාකරාත්තු කේ. 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිකයෝජය අධිපති කක්ස. එේ. සිරිවර්ධන මහතා රැ්ව සිටි 

පිරිස පිළිගත් අතර, කමම  ර්තවයය මූලය අන්දතර්ගතභාවය වැඩි කිරීමට සහ 

වාණිජය  ටයුතු ෙක්සතිමත් කිරීමටත් ඒ තුළින්ද ආර්ි ය කසෞභාගය  රා 

කගනයාමටත් ඉවහල් වන බව සඳහන්ද  කේය.   

 

කගවීේ හා පියවීේ අධයක්සෂ ධර්මශ්රී කුමාරතුංග මහතා, පාරිකභෝගි යින්දට සහ 

වයාපාරි යින්දට LANKAQR භාවිතා කිරීකමන්ද අත්වන විකේෂ ප්රකයෝජන පැහැදිි 

 ළ අතර, ශ්රී ලං ාකේ LANKAQR පදනේ  රගත් කගවීේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 

වු කමම  ර්තවයය කිසිඳු විකද්ධෙ සහායක්ස කනාමැතිව සාමුහි  ක්රිියා ාරීත්වය 
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තුළින්ද උදා රගත් ප්රතිඵලයක්ස බවත් එය රටට විොල ඉතිරියක්ස බවත් සඳහන්ද 

 කේය.   

 

ගරු මුදල් හා ප්රාග්ධන කවකළඳකපාළ  සහ රාජය  වයවසාය ප්රතිසං් රණ, රාජය 

අමාතය අජිත් නිවාර්ඩ්  බ්රාල් මහතා රටක්ස වෙකයන්ද නව තාක්සෂණයන්ද 

භාවිතයට නැඹුරු වීකේ වැදගත් ම කපන්දවා දුන්ද අතර, 2000 වසකර් සිට ආරක්සිත 

සහ  ාර්යක්සෂම කගවීේ ක්රමකේදයක්ස ඇති කිරීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව දරන 

උත්සාහය ඉදිරියට කගන යමින්ද රකටහි වාණිජ  ටයුතු ඉහළ නැංවීමට දරන 

ප්රයත්නයට සුභ පැතුේ එක්ස  කේය. 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති, මහාචාර්ය ඩබ්ිේ. ඩී.  ලක්ස්මන්ද මහතා, මුදල් 

 ළමනා රණ පිරිවැය අඩු කිරීම සහ මූලය ක්වා සඳහා ප්රකේෙය ඉහල නැංවීම  

ඇතුළු ආර්ි යට ඩිජිටල් කගවීේවින්ද අත්වන ප්රතිලාභ කපන්දවා දුන්දකන්දය. 

LANKAQR මූලාරේභයට ෙක්සතිමත්ව හා උද්ධකයෝගකයන්ද සේබන්දධ වී එය මහජනයා 

අතර ප්රවර්ධනය කිරීමට මූලය ආයතන දරන උත්සාහය අධිපතිතුමාකග් 

ප්රෙංසාවට ලක්ස විය. 

 

ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා කලස උත්සවයට සහභාගී වු, ගරු අමාතය ආචාර්ය 

බන්දදුල ගුණවර්ධන මහතා, LANKAQR හඳුන්දවාදීම පිළිබඳව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුවට 

සහ මූලය ආයතනවලට සුභ පැතූ අතර සාමානය ජනතාවට ඉතා අඩු වියදමකින්ද 

ඩිජිටල් කගවීේවල ප්රතිලාභ භුක්සති විඳිය හැකි වන පරිදි LANKAQR භාවිතයට 

ගැනීමට සියලු වයාපාර හා රාජය ක්වාවන්ද දිරිමත්  කේය. තවද, රු. 100ට අඩු 

ගනුකදනු සඳහා කිසිඳු අය කිරීමක්ස කනා රන කලස මූලය ආයතන වින්ද 

අමාතයවරයා ඉල්ීමක්ස  කේය. එක්ම, මාධය ආයතන සහ අකනකුත් වයාපාර 

වල සේපුර්ණ සහය කමම ජාති   ර්තවයය සාර්ථ   ර ගැනීම සඳහා කදන 

කලසද එතුමා ඉල්ීමක්ස  කේය.  උත්සවය අතරතුර ගරු කවකළඳ අමාතයවරයා 

නිල වෙකයන්ද LANKAQR ලාංඡනය දියත්  ළ අතර LANKAQR සක්රීය කගවීේ 

කයදුමක්ස භාවිතා  රමින්ද “ඉටු ම“ COVID අරමුදල සඳහා මූලය ආධාරයක්ස  සිදු 

 කේය. 
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 “රටපුරාම LANKAQR“ මූලාරේභය සනිටුහන්ද  රමින්ද සියළු  LANKAQR සාමාජි  

බැංකු, මූලය ආයතන සහ විදුත් මුදල් ක්වා සැපයුේ රුවන්ද විසින්ද නව 

වයාපාරි යන්ද LANKAQR භාවිතයට සේබන්දධ  ර ගැනීම සඳහා 2020 

ඔක්සකතෝේබර් 10 දින රටපුරාම LANKAQR වැඩසටහන දියත් කිරීමට ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව  ටයුතු සැලසුේ ර ඇත. මහජනතාවට සහ වයාපාරි  ප්රජාවට කමම 

අව්ථාවට සහභාගී වී LANKAQR භාවිතය ආරේභ  රන කලස ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව ඉල්ලා සිටී.   

 

LANKAQR අනුකූල QR කක්සත කේ වන විට ලං ා බැංකුව,  ාර්ගිල්් බැංකුව, 

ක ාමර්ෂල් බැංකුව, ඩී.එෆ්.සී.සී. බැංකුව, හැටන්ද නැෂනල් බැංකුව,  කන්දෂන්ද් ට්ර්ට් 

බැංකුව , එන්ද.ඩී.බී. බැංකුව, මහජන බැංකුව, පීපල්් ීසිං සහ ෆිනෑන්ද් සමාගම,  

සේපත් බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, එල්.බී. ෆිනෑන්ද් සමාගම, එල්.ඕ.එල්.සී.   

ෆිනෑන්ද් සමාගම , ඩයකලාග් ආසිආටා සමාගම  සහ කමාබිකටල් (පුද්ධ) සමාගම 

මගින්ද නිකුත්  ර ඇත. LANKAQR සක්රීය කයදුේ වන්දකන්ද BOC SmartPay, DirectPay, 

Onepay, OrelPay, ComBank Q +, Flash, DFCC Pay, FriMi, NDB NEOS, WePay, UPay, CIM, 

iPay, Dialog eZ Cash සහ Mobitel mCash.  
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ගරු ක වකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්ද  LANKAQR නිළ 

සමාරේභය සනිටුහන්ද කිරීම  

 

 

ගරු කවකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්ද  “ඉටු ම“ 

COVID අරමුදලට LANKAQR කගවීේ කයදුමක්ස භාවිතා ක ාට මූලය ආධාරයක්ස   

පිරිනැීම 
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ගරු ක වකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු සමෘද්ධධි, ගෘහ 

ආර්ි , ක්සුද්රමූලය ්වයං රැකියා, වයාපාර සංවර්ධන හා ඌණ උපකයෝගීතා 

රාජය සේපත් සංවර්ධන රාජය අමාතය කෙහාන්ද ක්මසිංහ මහතා සහ ගරු 

සමුප ාර ක්වා, අකලවි සංවර්ධන හා පාරිකභෝගි  ආරක්සෂණ රාජය අමාතය 

ලසන්දත අලගියවන්දන මහතා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති කද්ධෙමානය 

මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ස්මන්ද මහතා,  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ නිකයෝජය අධිපති 

කක්ස.එේ. එේ. සිරිවර්ධන මහතා, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ සහ ාර අධිපති ආර්.ඒ.ඒ. 

ජයලත් මහතා, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ කගවීේ හා පියවීේ අධයක්සෂ  ධර්මශ්රී 

කුමාරතුංග මහතා  LANKAQR සහති  ලත් ආයතන නිකයෝජිතයන්ද සමග 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති කද්ධෙමානය මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ස්මන්ද මහතා 

ගරු ක වකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කවත LANKAQR 

ලාංඡනය සහිත සමරු පල ය පිළිගන්දවමින්ද 
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ගරු ක වකළඳ අමාතය ආචාර්ය බන්දදුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින්ද  උත්සව සභාව 

ඇමතීම  

 

 

ගරු මුදල් හා ප්රාග්ධන කවළඳකපාල සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසං් රණ රාජය 

අමාතය අජිත් නිවාඩ්  බ්රාල් මහතා උත්සව සභාව ඇමතීම 
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ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ අධිපති කද්ධෙමානය මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ස්මන්ද මහතා 
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