ගෙවීම් සහ පියවීම් ගෙපාර්තගම්න්තුව

2021.10.26
LANKAQR ක්රමවේදය ජනගතකරණ වැඩසටහන
ගෙරට පිළිෙත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රෙයක් ගෙස කුඩා හා ෙධ්ය පරිොණ ගවගෙන්තඳන්ත සහ පාරිග ාගිකයන්ත
අතර LANKAQR ගෙවීම් ක්රෙගේෙය ප්රචලිත කිරීගම් අරමුණින්ත LANKAQR ජනෙතකරණ වැඩසටහනක් 2021
ඔක්ගතෝම්බර් ෙස 25 වන දින ශ්රී ෙංකා ෙහ බැංකුව විසින්ත දියත් කරන ෙදී.

ශ්රී ෙංකා ෙහ බැංකුගේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙහතාගේ ආරාධ්නගයන්ත, තරුණ හා කරීඩා අොතය,
සංවර්ධ්න සම්බන්තීකරණ හා අීක්ෂණ අොතය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා වයවසාය සංවර්ධ්න රාජය
අොතයුෙන්ත වන ෙරු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා ගෙෙ අවස්ථාවට ප්රධ්ාන ආරාධිත අමුත්තා ගෙස
සහ ාගී වූ අතර, ෙහාොර්ෙ අොතය ෙරු ගජාන්තස්ටන්ත ප්රනාන්තු ෙහතා, විසිුරු ෙසුන්ත, මිරිදිය ෙත්සය
සහ ඉස්සන්ත ඇති කිරීෙ, ීවර වරාය සංවර්ධ්න, බහුදින ීවර කටයුු හා ෙත්සය අපනයන රාජය අොතය
ෙරු කංචන විගේගස්කර ෙහතා, සහ ගුවන්ත ගස්වා හා අපනයන කොප සංවර්ධ්න රාජය අොතය ෙරු ඩී.වී.
චානක ෙහතා ෙ ආරාධිත අමුත්තන්ත ගෙස සහ ාගී විය. රජගේ ගෙපාර්තගම්න්තු සහ මූෙය ආයතන
ප්රධ්ානීන්ත ගෙන්තෙ ගවෙඳ, ගසෞඛ්ය සහ ොධ්ය ආයතන නිගයෝජනය කරමින්ත ආයතන ප්රධ්ානීන්ත රැසක් ගෙෙ
අවස්ථාවට සහ ාගී විය.
ෙරු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙැතිුෙන්ත ෙහ බැංකුව විසින්ත LANKAQR ගෙවීම් වැනි ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රෙගේෙ
හඳුන්තවා දීෙ සම්බන්තධ්ව ඔහුගේ ප්රශංසාව පිරිනැමූ අතර, ශ්රී ොංකික පාරිග ෝගිකයන්ත තවුරටත් ඩිජිටල්
ගෙවීම් කරා ගයාමු වීෙ සඳහා එවැනි ගෙවීම් ක්රෙ

ාවිතය වැඩි කෙ යුු බවත් අොතයවරයා සඳහන්ත

කගේය. රගටහි තාරුණයය සාම්ප්රොයික ෙනුගෙනු ක්රෙ දිගින්ත දිෙටෙ

ාවිත කිරීෙට වඩා ඩිජිටල් ගෙවීම්

ක්රෙගේෙ කරා ගයාමු වීෙට ඉතා කැෙැත්තක් ෙක්වන බව තවුරටත් සඳහන්ත කෙ එුො, එබැවින්ත LANKAQR
ගෙවීම් ක්රෙගේෙය තරුණ පරම්පරාව අතර අතිශය ජනප්රිය වනු ඇති බවට තො විශ්වාස කරන බව ෙ
සඳහන්ත කගේය. ෙහජනතාව අතර ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රෙගේෙ ප්රචලිත කිරීෙ සඳහා ඩිජිටල් ගෙවීම් ගේෙවත්,
කාර්යක්ෂෙ, පහසු සහ ආරක්ෂාකාරී ක්රෙගේෙයක් විය යුු බව ශ්රී ෙංකා ෙහ බැංකුගේ අධිපති, අජිත්
නිවාඩ් කබ්රාල් ෙහතා පැවසුගේය. ශ්රී ෙංකාගේ සෑෙ අංශයක්ෙ තවුරටත් ඩිජිටල්කරණය සඳහා ගයාමු
වීය යුු බව සඳහන්ත කෙ අධිපතිුො, LANKAQR ගෙවීම් ගයුෙ හඳුන්තවා දීෙ එකී දිශානතියට ගයාමු වීගම්
පියවරක් බව ෙ ගපන්තවා ුන්තගන්තය.
ගෙෙ අවස්ථාගේ දී, රජගේ ආයතන සහ අගනකුත් ගවෙඳ ආයතන කිහිපයක් LANKAQR පහසුකෙ සපයන
බැංකු විසින්ත ලියාපදිංචි කරෙනු ෙැබූ බැවින්ත,

එෙ ආයතනවෙට LANKAQR ෙගින්ත ගෙවීම් කිරීෙට

පාරිග ෝගිකයන්තට අවස්ථාව හිමි වනු ඇත. ගකාවිඩ් - 19 ගෙෝලීය වසංෙතගයන්ත පීඩා විඳින වත්ෙන්ත
පරිසරය ුෙ, මුෙල්

ාවිතය අවෙ කිරීෙ සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රෙ ගවත ගයාමු වීෙ අන්ත කවරොටත් වඩා

1

වැෙෙත් වන අතර, ගෙෙ LANKAQR ජනෙතකරණ වැඩසටහන සෙඟ ෙහජනතාව ඔවුන්තගේ දෙනික
ෙනුගෙනු සඳහා LANKAQR ගෙවීම් ගයුෙ හැකි සෑෙ විගටකෙ

ාවිත කරනු ඇතැයි ශ්රී ෙංකා ෙහ බැංකුව

විශ්වාස කරයි.
ශ්රී ෙංකා ෙහ බැංකුව විසින්ත හඳුන්තවා දී ඇති LANKAQR ගෙවීම් ක්රෙගේෙය ජංෙෙ ුරකථන

ාවිත කරමින්ත

ඩිජිටල් ගෙවීම් පහසුගවන්ත සිු කෙ හැකි ජාතික QR ගක්ත ප්රමිතියකි. LANKAQR ගක්තය ස්කෑන්ත කිරීගෙන්ත
පසු පාරිග ෝගිකයන්තට තෙ බැංකු ගිණුගෙන්ත ගවගෙන්තඳන්ත ගහෝ ගස්වා සපයන්තනන්තගේ ගිණුෙට සෘජුව
ගෙවීම් සිු කෙ හැක. ගෙය මුෙල් පරිහරණයට සාගේක්ෂව, පාරිග ෝගිකයන්තගේ ගෙවීම් ක්රෙගේෙ වඩාත්
පහසුව සහ ආරක්ෂාකාරී ගෙස සිු කිරීෙට හැකිගවනවා ගෙන්තෙ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රෙගේෙ ප්රවර්ධ්නයට ෙ
අත්වැෙක් සපයයි. තවෙ, LANKAQR ගෙවීම් ක්රෙගේෙය හරහා ගවගෙන්තඳන්තට අවෙ පිරිවැයකින්ත ඩිජිටල්
ක්රෙගේෙ ෙගින්ත පාරිග ෝගිකයාගේ මුෙල් ෙබා ෙත හැක. LANKAQR ෙනුගෙනු පහසුකෙ සැපයීෙ සඳහා ගම්
වන විට මූෙය ආයතන 21ක් සෙඟ ජංෙෙ ුරකථන ගයුම් 24ක් ෙගින්ත පහසුකම් ෙබා දී ඇත. ෙංකාක්ලියර්
පුද්ෙලික සොෙෙ විසින්ත ජාෙෙත ගස්වා සැපයුම්කරු ගෙස ගෙකී කටයුත්ත සඳහා තෙ ගස්වාවන්ත සපයනු
ෙබයි.
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