ගෙවීම් සහ පියවීම් ගෙපාර්තගම්න්තුව
2021.10.28
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව බ්ලාක්්ේන් තාක්ෂණය පදනම් කරගත්
ගනු්දනුකරුවන් හඳුනාග නී්ම් හවුල් යාන්රනය සඳහා සංකල්ප සාධනය
නිර්මාණය කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරී්ම් ක්රියාවලිය
සාර්ථකව නිමා කරයි

බගලාක්ගේන්ත

තාක්ෂණය

(Blockchain

Technology)

පෙනම්

කර

ෙත්

ෙනුගෙනුකරුවන්ත

හඳුනාෙැනීගම් හවුල් යාන්තරනය (Shared Know-Your-Customer- (KYC)) සඳහා සංකල්ප සාධනය
(Proof of Concept (POC)) පිළිබඳ වාර්තාව 2021 ඔක්ගතෝබර් මස 25 වන දින ජාතික ගෙවීම්
කවුන්තිලගේ සභාපතිනිය වන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ නිගයෝජය අධිපති ඉගවට් ප්රනාන්තු
මහත්ිය විින්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබරාල් මහතා ගවත පිළිෙන්තවන ලදී.
ගමම අවස්ථාව සඳහා මහ බැංකු කළමනාකාරීත්වය ඇුළු නිලධාරීන්ත සහභාගීවූ අතර,
සංකල්ප සාධන පරීක්ෂණ සඳහා ොයකවූ බැංකුවල ප්රධාන විධායක නිලධාරීන්ත ඇුළු අනිකුත්
නිලධාරීන්ත ගමන්තම සංකල්ප සාධනය සංවර්ධනය සඳහා ොයකවූ කණ්ඩායම් ෙ අන්තතර්ජාලය
හරහා සහභාගී විය.

ින්ත ගපර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විින්ත සංකල්ප සාධනය නිර්මාණය සඳහා අයුම් කළ ආයතන
අතරින්ත අයුම්කරුවන්ත තිගෙගනක් ගතෝරා ෙන්තනා ලෙ අතර, එම ගතෝරාෙත් ආයතන වූගේ,
සම්පත් බැංකුව සමෙ ගකාළඹ විශ්වවිෙයාලගේ පරිෙණක අධයාපන ආයතනය (UCSC), යාල
ලැබස් (Yaala Labs) පුද්ෙලික සමාෙම සමෙ ලිනියර්ික්ස් (LinearSix) පුද්ෙලික සමාෙම, සහ
ස්වීඩනගේ ගනෝර්බගලාක් ඒබී (Norbloc AB) ආයතනයයි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ බලපරලාභී
වාණිජ බැංකු ෙහයක්, එනම්, අමානා බැංකුව, ලංකා බැංකුව, කාගිල්ස් බැංකුව, ගකාමර්ෂල්
බැංකුව, DFCC බැංකුව, හැටන්ත නැෂනල් බැංකුව, HSBC බැංකුව, NDB බැංකුව, මහජන බැංකුව, සහ
ස්ටෑන්තඩඩ් චාටඩ් බැංකුව විින්ත සංකල්ප සාධන පරික්ෂා කිරීම ිු කරනු ලැබීය. සංකල්ප
සාධනය ක්රියාත්මක කිරීම සහ පරීක්ෂණ අදියර 2021 ජූනි මාසගේදී සාර්ථකව නිම කරන ලදී.
බැංකු අතර ෙනුගෙනුකරුවන්ත හඳුනාෙැනීගම් ගතාරුරු සුරක්ිතව සහ කාර්යක්ෂමව
ගබොෙැනීගම් හැකියාව ලබා ගෙන බගලාක්ගේන්ත තාක්ෂණගේ ඇති සුවිගශ්ෂී ලක්ෂණ කිහිපයක්
ගමහි ගසායාෙැනීම් ුළින්ත ගපන්තනුම් කරන ලදී. මූලය ගස්වාවල නගවෝත්පාෙනයන්ත කිරීම සඳහා
බගලාක්ගේන්ත තාක්ෂණයට ඇති හැකියාව අධයයනය කිරීගම් අරමුණින්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
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විින්ත ආරම්භ කරන ලෙ ගමම පුගරෝොමී ජාතික වයාපෘතියට බැංකු සහ ගතාරුරු තාක්ෂණය
හා සම්බන්තධ ආයතන ස්ගේේඡාගවන්ත සහගයෝෙය ලබා දීම විගශ්ෂ කරුණක් ගේ.
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විහිුණු

බගලාක්ගේන්ත

තාක්ෂණය

පෙනම්

කරෙත්

ෙනුගෙනුකරුවන්ත

හඳුනාෙැනීගම් හවුල් යාන්තරනය සඳහා සංකල්ප සාධන ක්රියාවලියක් ආරම්භ කිරීගම් අරමුණ
වනුගේ මූලය ගස්වා ලබා ෙැනීගම් දී ෙනුගෙනුකරුවන්තගේ අත්ෙැකීම්වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ
නැංවීම, ගමගහයුම් පිරිවැය අවම කිරීම සහ බැංකු සහ අනිකුත් මූලය ආයතනවල ගමගහයුම්
අවොනම් අවම කිරීම වැනි කරුණුවල ශකයතාව තක්ගස්රු කිරීමයි.

ෙනුගෙනුකරුවන්ත

හඳුනාෙැනීගම් ක්රියාවලිය ඩිජිටල්කරණය කිරීම ුළින්ත, විගශ්ෂගයන්තම එය පහසු සහ වඩාත්
ආරක්ෂාකාරී අයුරින්ත ිු කිරීම මගින්ත, මූලික වශගයන්ත බලාගපාගරාත්ුවනුගේ මූලය ගස්වා
භාවිත කිරීම සඳහා ෙනුගෙනුකරුවන්ත තවුරටත් දිරි ෙැන්තවීම ගමන්තම ෙනුගෙනුකරුවන්ත මූලය
ගස්වා භාවිතයට ඇති නැඹුරුව ඉහළ නැංවීමයි.

බගලාක්ගේන්ත තාක්ෂණය පෙනම් කර ෙත් ෙනුගෙනුකරුවන්ත හඳුනාෙැනීගම් හවුල් යාන්තරනය
සඳහා සංකල්ප සාධනය සාර්ථකව නිම කිරීම ුළින්ත ශ්රී ලංකාගේ මූලය ගස්වා ඩිජිටල්කරණ
ෙමගනහි ගමන්තම මූලය ගස්වා සඳහා ප්රගේශය වැඩි දියුණු කිරීගම් ක්රියාවලිගයහි වැෙෙත් පියවරක්
සනිටුහන්ත කරන ලදී.
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